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1. Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê.
2. A ziemia by³a niekszta³towna i pró¿na, i ciemnoœæ by³a nad przepaœci¹, a Duch 
Bo¿y unasza³ siê nad wodami.
3. I rzek³ Bóg: Niech bêdzie œwiat³oœæ; i sta³a siê œwiat³oœæ.
4. I widzia³ Bóg œwiat³oœæ, ¿e by³a dobra; i uczyni³ Bóg rozdzia³ miêdzy 
œwiat³oœci¹ i miêdzy ciemnoœci¹.
5. I nazwa³ Bóg œwiat³oœæ dniem a ciemnoœæ nazwa³ noc¹; i sta³ siê wieczór, i sta³ 
siê zaranek, dzieñ pierwszy.
6. Potem rzek³ Bóg: Niech bêdzie rozpostarcie, w poœrodku wód, a niech dzieli wody 
od wód.
7. I uczyni³ Bóg rozpostarcie; uczyni³ te¿ rozdzia³ miêdzy wodami, które s¹ pod 
rozpostarciem; i miêdzy wodami, które s¹ nad rozpostarciem; i sta³o siê tak.
8. I nazwa³ Bóg rozpostarcie niebem. I sta³ siê wieczór, i sta³ siê zaranek, dzieñ 
wtóry.
9. I rzek³ Bóg: Niech siê zbior¹ wody, które s¹ pod niebem, na jedno miejsce, a 
niech siê oka¿e miejsce suche; i sta³o siê tak.
10. I nazwa³ Bóg suche miejsce ziemi¹, a zebranie wód nazwa³ morzem.
11. I widzia³ Bóg, ¿e to by³o dobre. Potem rzek³ Bóg: Niech zrodzi ziemia trawê, 
ziele, wydawaj¹ce nasienie, i drzewo rodzajne, czyni¹ce owoc, wed³ug rodzaju swego, 
którego by nasienie by³o w nim na ziemi; i sta³o siê tak.
12. I zrodzi³a ziemia trawê, ziele wydawaj¹ce nasienie, wed³ug rodzaju swego, i 
drzewo czyni¹ce owoc, w którym nasienie jego, wed³ug rodzaju swego; i widzia³ Bóg, 
¿e to by³o dobre.
13. I sta³ siê wieczór, i sta³ siê zaranek, dzieñ trzeci.
14. I rzek³ Bóg: Niech bêd¹ œwiat³a na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzielaniu 
dnia od nocy, a niech bêd¹ na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata.
15. I niech bêd¹ za œwiat³a na rozpostarciu nieba, aby œwieci³y nad ziemi¹; i sta³o 
siê tak.
16. I uczyni³ Bóg dwa œwiat³a wielkie: œwiat³o wiêksze, aby rz¹dzi³o dzieñ, a 
œwiat³o mniejsze, aby rz¹dzi³o noc, i gwiazdy.
17. I postawi³ je Bóg na rozpostarciu nieba, aby œwieci³y nad ziemi¹.
18. I ¿eby rz¹dzi³y dzieñ i noc, i czyni³y rozdzia³ miêdzy œwiat³oœci¹, i miêdzy 
ciemnoœci¹; i widzia³ Bóg, ¿e to by³o dobre.
19. I sta³ siê wieczór, i sta³ siê zaranek, dzieñ czwarty.
20. I rzek³ Bóg: Niech hojnie wywiod¹ wody p³az duszy ¿ywi¹cej; a ptactwo niech 
lata nad ziemi¹, pod rozpostarciem niebieskim.
21. I stworzy³ Bóg wieloryby wielkie, i wszelk¹ duszê ¿ywi¹c¹ p³azaj¹c¹ siê, któr¹ 
hojnie wywiod³y wody, wed³ug rodzaju ich; i wszelkie ptactwo skrzydlaste, wed³ug 
rodzaju ich; i widzia³ Bóg, ¿e to by³o dobre.
22. B³ogos³awi³ im tedy Bóg, mówi¹c: Rozradzajcie siê, i rozmna¿ajcie siê, a 
nape³niajcie wody morskie; i ptactwo niech siê rozmna¿a na ziemi.
23. I sta³ siê wieczór, i sta³ siê zaranek, dzieñ pi¹ty.
24. Rzek³ te¿ Bóg: Niech wyda ziemia duszê ¿ywi¹c¹ wed³ug rodzaju swego; byd³o i 
p³az, i zwierz ziemski, wed³ug rodzaju swego; i sta³o siê tak.
25. Uczyni³ tedy Bóg zwierz ziemski wed³ug rodzaju swego; i byd³o wed³ug rodzaju 
swego; i wszelki p³az ziemski wed³ug rodzaju swego; i widzia³ Bóg, ¿e to by³o 
dobre.
26. Zatem rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na wyobra¿enie nasze, wed³ug podobieñstwa 
naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad 
zwierzêty, i nad wszystk¹ ziemi¹, i nad wszelkim p³azem, p³azaj¹cym siê po ziemi.
27. Stworzy³ tedy Bóg cz³owieka na wyobra¿enie swoje; na wyobra¿enie Bo¿e stworzy³ 
go; mê¿czyznê i niewiastê stworzy³ je.



28. I b³ogos³awi³ im Bóg, i rzek³ do nich Bóg: Rozradzajcie siê, i rozmna¿ajcie 
siê, i nape³niajcie ziemiê; i czyñcie j¹ sobie poddan¹; i panujcie nad rybami 
morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który siê rusza na 
ziemi.
29. I rzek³ Bóg: Oto da³em wam wszelkie ziele, wydawaj¹ce z siebie nasienie, które 
jest na obliczu wszystkiej ziemi; i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, 
wydawaj¹ce z siebie nasienie, bêdzie wam ku pokarmowi.
30. I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i 
wszelkiej rzeczy ruszaj¹cej siê na ziemi, w której jest dusza ¿ywi¹ca; wszelka 
jarzyna ziela bêdzie ku pokarmowi; i sta³o siê tak.
31. I widzia³ Bóg wszystko, co uczyni³, a oto by³o bardzo dobre; i sta³ siê 
wieczór, i sta³ siê zaranek, dzieñ szósty.
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1. Dokoñczone tedy s¹ niebiosa i ziemia, i wszystko wojsko ich.
2. I dokoñczy³ Bóg dnia siódmego dzie³a swego, które uczyni³; i odpocz¹³ w dzieñ 
siódmy od wszelkiego dzie³a swego, które uczyni³.
3. I b³ogos³awi³ Bóg dniowi siódmemu, i poœwiêci³ go; i¿ weñ odpocz¹³ od wszelkiego 
dzie³a swego, które by³ stworzy³ Bóg, aby uczynione by³o.
4. Teæ s¹ zrodzenia niebios, i ziemi, gdy by³y stworzone, dnia, którego uczyni³ Pan 
Bóg ziemiê i niebo.
5. Wszelk¹ ró¿d¿kê poln¹, przedtem ni¿ by³a na ziemi; i wszelkie ziele polne, 
pierwej ni¿ wesz³o; albowiem nie spuœci³ jeszcze by³ d¿d¿u Pan Bóg na ziemiê; i 
cz³owieka nie by³o, któryby sprawowa³ ziemiê.
6. Ale para wychodzi³a z ziemi, która odwil¿a³a wszystek wierzch ziemi.
7. Stworzy³ tedy Pan Bóg cz³owieka z prochu ziemi, i natchn¹³ w oblicze jego dech 
¿ywota. I sta³ siê cz³owiek dusz¹ ¿ywi¹c¹.
8. Nasadzi³ te¿ by³ Pan Bóg sad w Eden, na wschód s³oñca, i postawi³ tam cz³owieka, 
którego by³ stworzy³.
9. I wywiód³ Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewo wdziêczne na wejrzeniu, i smaczne ku 
jedzeniu: i drzewo ¿ywota w poœrodku sadu; i drzewo wiadomoœci dobrego i z³ego.
10. A rzeka wychodzi³a z Eden dla odwil¿enia sadu; i stamt¹d dzieli³a siê na cztery 
g³ówne rzeki;
11. Imiê jednej Fyson; ta okr¹¿a wszystk¹ ziemiê Hewila, gdzie siê rodzi z³oto.
12. A z³oto ziemi onej jest wyborne. Tam¿e jest Bdellion, i kamieñ Onychyn.
13. A imiê rzeki drugiej Gihon; ta okr¹¿a wszystkê ziemiê Murzyñsk¹.
14. Imiê zaœ rzeki trzeciej Chydekel, ta p³ynie na wschód s³oñca ku Asyryi. A rzeka 
czwarta jest Eufrates.
15. Wzi¹³ tedy Pan Bóg cz³owieka, i postawi³ go w sadzie Eden, aby go sprawowa³, i 
aby go strzeg³.
16. Tedy rozkaza³ Pan Bóg cz³owiekowi, mówi¹c: Z ka¿dego drzewa sadu jeœæ bêdziesz.
17. Ale z drzewa wiadomoœci dobrego i z³ego, jeœæ z niego nie bêdziesz; albowiem 
dnia, którego jeœæ bêdziesz z niego, œmierci¹ umrzesz.
18. Rzek³ te¿ Pan Bóg: Nie dobrze byæ cz³owiekowi samemu; uczyniê mu pomoc, która 
by by³a przy nim.
19. A gdy stworzy³ Pan Bóg z ziemi wszelki zwierz polny, i wszelkie ptactwo 
niebieskie, tedy je przywiód³ do Adama, aby obaczy³ jakoby je nazwaæ mia³; a jakoby 
nazwa³ Adam ka¿d¹ duszê ¿ywi¹c¹, tak aby by³o imiê jej.
20. Tedy da³ Adam imiona wszystkiemu byd³u, i ptactwu niebieskiemu, i wszelkiemu 
zwierzowi polnemu. Lecz Adamowi nie by³a znaleziona pomoc, która by przy nim by³a.
21. Tedy przypuœci³ Pan Bóg twardy sen na Adama, i zasn¹³; i wyj¹³ jedno ¿ebro 
jego, i nape³ni³ cia³em miasto niego.
22. I zbudowa³ Pan Bóg z ¿ebra onego, które wyj¹³ z Adama, niewiastê, i przywiód³ 
j¹ do Adama.
23. I rzek³ Adam: Toæ teraz jest koœæ z koœci moich, i cia³o z cia³a mego; dla 
tego¿ bêdzie nazwana mê¿atk¹, bo ona z mê¿a wziêta jest.
24. Przeto¿ opuœci cz³owiek ojca swego i matkê swojê, a przy³¹czy siê do ¿ony 
swojej, i bêd¹ jednem cia³em.
25. A byli oboje nadzy, Adam i ¿ona jego; a nie wstydzili siê.
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1. A w¹¿ by³ chytrzejszy nad wszystkie zwierzêta polne, które by³ uczyni³ Pan Bóg; 
ten rzek³ do niewiasty: Tak¿e to, ¿e wam Bóg rzek³: Nie bêdziecie jedli z ka¿dego 
drzewa sadu tego?
2. I rzek³a niewiasta do wê¿a: Z owocu drzewa sadu tego po¿ywamy;
3. Ale z owocu drzewa, które jest w poœród sadu, rzek³ Bóg: Nie bêdziecie jedli z 
niego, ani siê go dotykaæ bêdziecie, byœcie snaæ nie pomarli.
4. I rzek³ w¹¿ do niewiasty: ¯adnym sposobem œmierci¹ nie pomrzecie;
5. Ale wie Bóg, ¿e któregokolwiek dnia z niego jeœæ bêdziecie, otworz¹ siê oczy 
wasze; a bêdziecie jako bogowie, znaj¹cy dobre i z³e.
6. Widz¹c tedy niewiasta, i¿ dobre by³o drzewo ku jedzeniu; a i¿ by³o wdziêczne na 
wejrzeniu, a po¿¹dliwe drzewo dla nabycia umiejêtnoœci, wziê³a z owocu jego, i 
jad³a; da³a te¿ i mê¿owi swemu, który z ni¹ by³; i on te¿ jad³.
7. Zatem otworzy³y siê oczy obojga, i poznali, ¿e byli nagimi; i spletli liœcie 
figowe, a poczynili sobie zas³ony.
8. A wtem us³yszeli g³os Pana Boga chodz¹cego po sadzie z wiatrem dniowym; i skry³ 
siê Adam, i ¿ona jego od oblicza Pana Boga miêdzy drzewa sadu.
9. I zawo³a³ Pan Bóg Adama, i rzek³ mu: Gdzie¿eœ?
10. Który odpowiedzia³: G³os twój us³ysza³em w sadzie, i zlêk³em siê dla tego, ¿em 
nagi, i skry³em siê.
11. I rzek³ Bóg: Któ¿ ci pokaza³, ¿eœ jest nagim? izaliœ nie jad³ z drzewa onego, z 
któregom zakaza³ tobie, abyœ nie jad³?
12. Tedy rzek³ Adam: Niewiasta, któr¹œ mi da³, aby by³a ze mn¹, ona mi da³a z tego 
drzewa, i jad³em.
13. I rzek³ Pan Bóg do niewiasty: Có¿eœ to uczyni³a? i rzek³a niewiasta: W¹¿ miê 
zwiód³, i jad³am.
14. Tedy rzek³ Pan Bóg do wê¿a: I¿eœ to uczyni³, przeklêtym bêdziesz nad wszystkie 
zwierzêta, i nad wszystkie bestyje polne; na brzuchu twoim czo³gaæ siê bêdziesz, a 
proch ¿reæ bêdziesz po wszystkie dni ¿ywota twego.
15. NieprzyjaŸñ te¿ po³o¿ê miêdzy tob¹ i niewiast¹, i miêdzy nasieniem twoim, i 
miêdzy nasieniem jej; to potrze tobie g³owê, a ty mu potrzesz piêtê.
16. A do niewiasty rzek³: Obficie rozmno¿ê boleœci twoje, i poczêcia twoje; w 
boleœci rodziæ bêdziesz dzieci, a wola twa poddana bêdzie mê¿owi twemu, a on nad 
tob¹ panowaæ bêdzie.
17. Zaœ rzek³ do Adama: I¿eœ us³ucha³ g³osu ¿ony twojej, a jad³eœ z drzewa tego, o 
któremem ci przykaza³, mówi¹c: Nie bêdziesz jad³ z niego; przeklêta bêdzie ziemia 
dla ciebie, w pracy z niej po¿ywaæ bêdziesz po wszystkie dni ¿ywota twego.
18. A ona ciernie i oset rodziæ bêdzie tobie; i bêdziesz po¿ywa³ ziela polnego.
19. W pocie oblicza twego bêdziesz po¿ywa³ chleba, a¿ siê nawrócisz do ziemi, 
gdy¿eœ z niej wziêty; boœ proch, i w proch siê obrócisz.
20. I nazwa³ Adam imiê ¿ony swej Ewa, i¿ ona by³a matk¹ wszystkich ¿ywi¹cych.
21. I uczyni³ Pan Bóg Adamowi, i ¿onie jego odzienie skórzane, i oblók³ je.
22. Tedy rzek³ Pan Bóg: Oto Adam sta³ siê jako jeden z nas, wiedz¹cy dobre i z³e; 
tedy wy¿eñmy go, by snaæ nie œci¹gn¹³ rêki swej, i nie wzi¹³ z drzewa ¿ywota, i nie 
jad³, i ¿y³by na wieki.
23. I wypuœci³ go Pan Bóg z sadu Eden, ku sprawowaniu ziemi, z której by³ wziêty.
24. A tak wygna³ cz³owieka; i postawi³ na wschód s³oñca sadu Eden Cheruby, i miecz 
p³omienisty i obrotny ku strze¿eniu drogi do drzewa ¿ywota.
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1. Potem Adam pozna³ Ewê, ¿onê swojê, która poczê³a i porodzi³a Kaina, i rzek³a: 
Otrzyma³am mê¿a od Pana.
2. I porodzi³ zasiê brata jego Abla; i by³ Abel pasterzem owiec, a Kain by³ 
rolnikiem.
3. I sta³o siê po wielu dni, i¿ przyniós³ Kain z owocu ziemi ofiarê Panu.
4. Tak¿e i Abel przyniós³ z pierworodztw trzód swoich i z t³ustoœci ich; i wejrza³ 
Pan na Abla i na ofiarê jego.
5. Ale na Kaina i na ofiarê jego nie wejrza³; i rozgniewa³ siê Kain bardzo, i 
spad³a twarz jego.
6. Tedy rzek³ Pan do Kaina: Przecz¿eœ siê zapali³ gniewem a czemu spad³a twarz 
twoja?



7. Aza¿, jeŸli dobrze czyniæ bêdziesz, nie bêdziesz wywy¿szon? a jeŸli nie bêdziesz 
dobrze czyni³, we drzwiach grzech le¿y; a do ciebie chuæ jego bêdzie, a ty nad nim 
panowaæ bêdziesz.
8. I rozmawia³ Kain z Ablem bratem swoim. I sta³o siê, gdy byli na polu, ¿e powsta³ 
Kain na Abla brata swego, i zabi³ go.
9. I rzek³ Pan do Kaina: Gdzie¿ jest Abel brat twój? który odpowiedzia³: Nie wiem; 
izalim ja stró¿em brata mego?
10. I rzek³ Bóg: Có¿eœ uczyni³? G³os krwi brata twego wo³a do mnie z ziemi.
11. Teraz tedy przeklêtym bêdziesz na ziemi, która otworzy³a usta swe, aby przyjê³a 
krew brata twego z rêki twojej.
12. Gdy bêdziesz sprawowa³ ziemiê, nie wyda wiêcej mocy swej tobie; tu³aczem, i 
biegunem bêdziesz na ziemi.
13. Tedy rzek³ Kain do Pana: Wiêksza jest nieprawoœæ moja, ni¿by mi j¹ odpuœciæ 
miano.
14. Oto miê dziœ wyganiasz z oblicza tej ziemi, a przed twarz¹ twoj¹ skryjê siê, i 
bêdê tu³aczem, i biegunem na ziemi; i stanie siê, ¿e ktokolwiek miê znajdzie, 
zabije miê.
15. I rzek³ mu Pan: Zaiste, ktobykolwiek zabi³ Kaina, siedmiorak¹ odniesie pomstê. 
I w³o¿y³ Pan na Kaina piêtno, aby go nie zabija³, ktobykolwiek znalaz³.
16. Tedy odszed³ Kain od oblicza Pañskiego, i mieszka³ w ziemi Nod, na wschód 
s³oñca od Eden.
17. I pozna³ Kain ¿onê sw¹, która poczê³a, i porodzi³a Enocha; i zbudowa³ miasto, i 
nazwa³ imiê miasta tego imieniem syna swego, Enoch.
18. I urodzi³ siê Enochowi Irad, a Irad sp³odzi³ Mawiaela, a Mawiael sp³odzi³ 
Matusaela, a Matusael sp³odzi³ Lamecha.
19. I poj¹³ sobie Lamech dwie ¿ony; imiê jednej, Ada, a imiê drugiej, Sella.
20. Tedy urodzi³a Ada Jabala, który by³ ojcem mieszkaj¹cych w namieciech, i 
pasterzów.
21. A imiê brata jego by³o Jubal, który by³ ojcem wszystkich graj¹cych na harfie, i 
na muzyckiem naczyniu.
22. Sella te¿ urodzi³a Tubalkaina, rzemieœlnika wszelkiej roboty, od miedzi i od 
¿elaza. A siostra Tubalkainowa by³a Noema.
23. Tedy rzek³ Lamech ¿onom swym, Adzie i Selli: S³uchajcie g³osu mego, ¿ony 
Lamechowe, pos³uchajcie s³ów moich; zabi³bym ja mê¿a za zranienie moje, i 
m³odzieñca za sinoœæ mojê.
24. JeŸliæ siedmiokroæ mœciæ siê bêd¹ za Kaina, tedyæ za Lamecha siedemdziesi¹t i 
siedem kroæ.
25. I pozna³ jeszcze Adam ¿onê sw¹, która urodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Set, 
mówi¹c: Da³ mi Bóg inne potomstwo miasto Abla, którego zabi³ Kain.
26. Setowi te¿ urodzi³ siê syn, i nazwa³ imiê jego Enos. Na ten czas poczêto wzywaæ 
imienia Pañskiego.
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1. Teæ s¹ ksiêgi rodzajów Adamowych. W dzieñ, którego stworzy³ Bóg cz³owieka, na 
podobieñstwo Bo¿e uczyni³ go.
2. Mê¿czyznê i niewiastê stworzy³ je; i b³ogos³awi³ im, i nazwa³ imiê ich, 
cz³owiek, w dzieñ, którego s¹ stworzeni.
3. I ¿y³ Adam sto i trzydzieœci lat, i sp³odzi³ syna na podobieñstwo swoje, i na 
wyobra¿enie swoje, i nazwa³ imiê jego Set.
4. I by³o dni Adamowych po sp³odzeniu Seta osiem set lat, i sp³odzi³ syny i córki.
5. A tak by³o wszystkich dni Adamowych, których ¿y³, dziewiêæ set lat i 
trzydzieœci, lat i umar³.
6. A Set ¿y³ sto lat i piêæ lat, i sp³odzi³ Enosa.
7. I ¿y³ Set po sp³odzeniu Enosa, osiem set lat, i siedem lat, i sp³odzi³ syny i 
córki.
8. I by³o wszystkich dni Setowych dziewiêæ set lat, i dwanaœcie lat, i umar³.
9. A Enos ¿y³ dziewiêædziesi¹t lat, i sp³odzi³ Kenana.
10. I ¿y³ Enos po sp³odzeniu Kenana, osiem set lat, i piêtnaœcie lat, i sp³odzi³ 
syny i córki.
11. By³o tedy wszystkich dni Enosowych dziewiêæ set lat, i piêæ lat, i umar³.



12. Kenan te¿ ¿y³ siedemdziesi¹t lat, i sp³odzi³ Mahalaleela.
13. I ¿y³ Kenan po sp³odzeniu Mahalaleela osiem set lat, i czterdzieœci lat, i 
sp³odzi³ syny i córki.
14. By³o tedy wszystkich dni Kenanowych dziewiêæ set i dziesiêæ lat, i umar³.
15. A Mahalaleel ¿y³ szeœædziesi¹t i piêæ lat, i sp³odzi³ Jareda.
16. A po sp³odzeniu Jareda, ¿y³ Mahalaleel osiem set lat i trzydzieœci lat, i 
sp³odzi³ syny i córki.
17. I by³o wszystkich dni Mahalaleelowych osiem set dziewiêædziesi¹t i piêæ lat, i 
umar³.
18. ¯y³ te¿ Jared sto szeœædziesi¹t i dwa lata, i sp³odzi³ Enocha.
19. I ¿y³ Jared po sp³odzeniu Enocha osiem set lat, i sp³odzi³ syny i córki.
20. I by³o wszystkich dni Jaredowych dziewiêæ set szeœædziesi¹t i dwa lat, i umar³.
21. A Enoch ¿y³ szeœædziesi¹t lat, i piêæ, i sp³odzi³ Matuzalema.
22. I chodzi³ Enoch z Bogiem po sp³odzeniu Matuzalema trzy sta lat, i sp³odzi³ syny 
i córki.
23. I by³o wszystkich dni Enochowych trzy sta szeœædziesi¹t i piêæ lat.
24. I chodzi³ Enoch z Bogiem, a nie by³o go wiêcej, bo go wzi¹³ Bóg.
25. I ¿y³ Matuzalem sto osiemdziesi¹t i siedem lat, i sp³odzi³ Lamecha.
26. I ¿y³ Matuzalem po sp³odzeniu Lamecha siedem set osiemdziesi¹t lat, i dwa lata, 
i sp³odzi³ syny i córki.
27. I by³o wszystkich dni Matuzalemowych dziewiêæ set szeœædziesi¹t i dziewiêæ lat, 
i umar³.
28. A Lamech ¿y³ sto osiemdziesi¹t i dwa lat, i sp³odzi³ syna.
29. I nazwa³ imiê jego Noe, mówi¹c: Ten nas pocieszy z pracy naszej, i z roboty r¹k 
naszych, z strony ziemi, któr¹ Pan przekl¹³.
30. Potem ¿y³ Lamech po sp³odzeniu Noego, piêæ set dziewiêædziesi¹t lat i piêæ, i 
sp³odzi³ syny i córki.
31. I by³o wszystkich dni Lamechowych siedem set siedemdziesi¹t i siedem lat, i 
umar³.
32. A gdy by³o Noemu piêæ set lat, sp³odzi³ Noe Sema, Chama, i Jafeta.
*06
1. I sta³o siê, gdy siê ludzie poczêli rozmna¿aæ na ziemi, a córki siê im zrodzi³y;
2. ¯e, widz¹c synowie Bo¿y córki ludzkie, i¿ by³y piêkne, brali je sobie za ¿ony, 
ze wszystkich, które sobie upodobali.
3. I rzek³ Pan: Nie bêdzie siê wadzi³ duch mój z cz³owiekiem na wieki, gdy¿ jest 
cia³em; i bêd¹ dni jego sto i dwadzieœcia lat.
4. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Bo¿y do 
córek ludzkich, rodzi³y im syny. A ciæ s¹ mocarze, którzy od wieku byli mê¿owie 
s³awni.
5. A widz¹c Pan, ¿e wielka by³a z³oœæ ludzka na ziemi, a wszystko zmyœlanie myœli 
serca ich tylko z³e by³o po wszystkie dni;
6. ¯a³owa³ Pan, ¿e uczyni³ cz³owieka na ziemi, i bola³ w sercu swem.
7. I rzek³ Pan: Wyg³adzê cz³owieka, któregom stworzy³, z oblicza ziemi, od 
cz³owieka a¿ do bydlêcia, a¿ do gadziny, i a¿ do ptastwa niebieskiego; bo mi ¿al, 
¿em je uczyni³.
8. Ale Noe znalaz³ ³askê w oczach Pañskich.
9. Teæ s¹ rodzaje Noego: Noe m¹¿ sprawiedliwy, doskona³ym by³ za wieku swego; z 
Bogiem chodzi³ Noe.
10. I sp³odzi³ Noe trzech synów, Sema, Chama, i Jafeta.
11. Ale ziemia popsowa³a siê by³a przed Bogiem; i nape³ni³a siê nieprawoœci¹.
12. Tedy wejrza³ Bóg na ziemiê, a oto popsowana by³a (albowiem zepsowa³o by³o 
wszelkie cia³o drogê swojê na ziemi).
13. I rzek³ Bóg do Noego: Koniec wszelkiego cia³a przyszed³ przed oblicze moje, bo 
nape³niona jest ziemia nieprawoœci¹ od oblicza ich; przeto¿ je wytracê z ziemi.
14. Uczyñ sobie korab z drzewa Gofer; przegrody poczynisz w korabiu, i oblejesz go 
wewn¹trz i zewn¹trz smo³¹.
15. A uczynisz go na ten kszta³t: Trzy sta ³okci bêdzie d³ugoœæ korabia; 
piêædziesi¹t ³okci szerokoœæ jego, a trzydzieœci ³okci wysokoœæ jego.
16. Okno uczynisz w korabiu; a na ³okieæ wywiedziesz je wzwy¿, i drzwi korabiu w 



boku jego postawisz; piêtra spodnie wtóre i trzecie uczynisz w nim.
17. A Ja oto, Ja przywiodê potop wód na ziemiê, ku wytraceniu wszelkiego cia³a, w 
którem jest duch ¿ywota pod niebem; wszystko, cokolwiek jest na ziemi, pozdycha.
18. Ale z tob¹ postanowiê przymierze moje; i wnijdziesz do korabia, ty i synowie 
twoi, i ¿ona twoja, i ¿ony synów twoich z tob¹.
19. I ze wszech zwierz¹t wszelkiego cia³a po dwojgu ze wszech, wprowadzisz do 
korabia, aby ¿ywo zachowane by³y z tob¹, samiec i samica bêd¹.
20. Z ptastwa wed³ug rodzaju jego, i z byd³a wed³ug rodzaju jego, i z wszelkiej 
gadziny ziemskiej wed³ug rodzaju jej, po dwojgu z ka¿dego rodzaju wnijd¹ z tob¹, 
aby ¿ywe zosta³y.
21. A ty weŸmiesz z sob¹ wszelkiego pokarmu, który siê jeœæ godzi, a zbierzesz do 
siebie, i bêdzie tobie i onym na pokarm.
22. I uczyni³ Noe wed³ug wszystkiego; jako mu rozkaza³ Bóg, tak uczyni³.
*07
1. I rzek³ Pan do Noego: WnijdŸ ty i wszystek dom twój do korabia; bom ciê widzia³ 
sprawiedliwym przed obliczem mojem w narodzie tym.
2. Z ka¿dego bydlêcia czystego weŸmiesz z sob¹ siedmioro a siedmioro, samca i 
samicê jego; ale z zwierz¹t nieczystych po dwojgu, samca i samicê jego.
3. Tak¿e z ptastwa niebieskiego siedmioro a siedmioro, samca i samicê, aby ¿ywe 
zachowane by³o nasienie na wszystkiej ziemi.
4. Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczê deszcz na ziemiê, przez czterdzieœci 
dni i czterdzieœci nocy, i wyg³adzê wszystko stworzenie, którem uczyni³, z oblicza 
ziemi.
5. Uczyni³ tedy Noe wed³ug wszystkiego, jako mu by³ Pan rozkaza³.
6. A Noemu by³o szeœæ set lat, gdy przyszed³ potop wód na ziemiê.
7. I wszed³ Noe, i synowie jego, i ¿ona jego, i ¿ony synów jego z nim, do korabia, 
dla potopu wód.
8. Z zwierz¹t te¿ czystych, i z zwierz¹t, które nie by³y czyste, i z ptastwa, i ze 
wszystkiego, co siê p³aza po ziemi;
9. Po parze wesz³o do Noego do korabia, to jest samiec i samica, jako by³ rozkaza³ 
Bóg Noemu.
10. I sta³o siê po siedmiu dniach, i¿ wody potopu przysz³y na ziemiê.
11. Roku szeœæsetnego wieku Noego, miesi¹ca wtórego, siedemnastego dnia tego¿ 
miesi¹ca, w ten¿e dzieñ przerwa³y siê wszystkie Ÿród³a przepaœci wielkiej, i okna 
niebieskie otworzy³y siê.
12. I pada³ deszcz na ziemiê, czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy.
13. Onego¿ dnia wszed³ Noe i Sem i Cham i Jafet, synowie Noego, i ¿ona Noego, i 
trzy ¿ony synów jego z nim do korabia.
14. Oni, i wszelki zwierz wed³ug rodzaju swego, i wszelkie bydlê wed³ug rodzaju 
swego, i wszelka gadzina p³azaj¹ca siê po ziemi, wed³ug rodzaju swego, i wszystko 
lataj¹ce wed³ug rodzaju swego, i wszelki ptak, i wszelka rzecz skrzydlasta.
15. A tak wesz³o do Noego w korab po parze z ka¿dego cia³a, w którem by³ duch 
¿ywota.
16. A które wesz³y, samiec i samica z ka¿dego cia³a wesz³y, jako mu Bóg rozkaza³. I 
zamkn¹³ Pan za nim.
17. By³ tedy potop przez czterdzieœci dni na ziemi, i wezbra³y wody i podnios³y 
korab, i by³ podniesiony od ziemi.
18. I wzmog³y siê wody, a wezbra³y bardzo nad ziemi¹, i p³ywa³ korab po wodach.
19. Tedy siê wody wzmog³y nader bardzo nad ziemi¹, i okry³y siê wszystkie góry 
wysokie, które by³y pod wszystkiem niebem.
20. Piêtnaœcie ³okci wzwy¿ wezbra³y wody, gdy by³y okryte góry.
21. Zaginê³o tedy wszelkie cia³o ruchaj¹ce siê na ziemi, i z ptaków, i z byd³a, i z 
zwierz¹t, i wszelkiej gadziny p³azaj¹cej siê po ziemi, i wszyscy ludzie.
22. Wszystko, którego tchn¹cy duch ¿ywota by³ w nozdrzach jego, ze wszystkiego, co 
na suszy by³o, pomar³o.
23. Tak wyg³adzi³ Bóg wszystko stworzenie, które by³o na ziemi, od cz³owieka a¿ do 
bydlêcia, a¿ do gadziny, i a¿ do ptastwa niebieskiego, wyg³adzone s¹ z ziemi, i 
zosta³ tylko Noe i którzy z nim byli w korabiu.
24. I trwa³y wody nad ziemi¹ sto i piêædziesi¹t dni.
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1. I wspomnia³ Bóg na Noego i na wszystkie zwierzêta, i na wszystko byd³o, które 
by³o z nim w korabiu; i przywiód³ Bóg wiatr na ziemiê, a zastanowi³y siê wody.
2. I zawarte s¹ Ÿród³a przepaœci, i okna niebieskie, i zahamowany jest deszcz z 
nieba.
3. I wróci³y siê wody z wierzchu ziemi id¹c, i wracaj¹c siê; i opad³y wody po 
skoñczeniu stu i piêædziesiêciu dni.
4. I odpocz¹³ korab miesi¹ca siódmego, siedemnastego dnia tego¿ miesi¹ca, na górach 
Ararad.
5. A wody œcieka³y i opada³y, a¿ do dziesi¹tego miesi¹ca, dziesi¹tego bowiem 
miesi¹ca, pierwszego dnia, okaza³y siê wierzchy gór.
6. I sta³o siê po skoñczeniu czterdziestu dni, otworzy³ Noe okno korabia, które by³ 
uczyni³.
7. I wypuœci³ kruka, który tam i sam lataj¹c, zasiê siê wraca³, a¿ osch³y wody na 
ziemi.
8. Potem wypuœci³ go³êbicê od siebie, aby obaczy³, jeŸli opad³y wody z wierzchu 
ziemi.
9. Ale nie znalaz³szy go³êbica odpocznienia stopie nogi swojej, wróci³a siê do 
niego do korabia; jeszcze bowiem wody by³y po wszystkiej ziemi; i wyci¹gn¹wszy rêkê 
swojê, wzi¹³ j¹, i wniós³ j¹ do siebie do korabia.
10. A poczekawszy jeszcze drugie siedem dni, po wtóre wypuœci³ go³êbicê z korabia.
11. I wróci³a do niego go³êbica pod wieczór; a oto, ró¿d¿ka oliwy urwana w uœciech 
jej; a tak pozna³ Noe, ¿e opad³y wody z wierzchu ziemi.
12. I czeka³ jeszcze drugie siedem dni, i wypuœci³ go³êbicê, która siê wiêcej nie 
wróci³a do niego.
13. I sta³o siê szeœæsetnego i pierwszego roku, miesi¹ca pierwszego, dnia 
pierwszego, osch³y wody z ziemi; i zdj¹³ Noe przykrycie korabia, a ujrza³, ¿e 
osech³ wierzch ziemi.
14. A miesi¹ca wtórego, dwudziestego siódmego dnia tego¿ miesi¹ca, osch³a ziemia.
15. I rzek³ Bóg do Noego, mówi¹c:
16. WynijdŸ z korabia, ty, i ¿ona twoja, i synowie twoi, i ¿ony synów twoich z 
tob¹.
17. Wszystkie zwierzêta, które s¹ z tob¹, z wszelkiego cia³a, z ptastwa i z byd³a, 
i z wszelkiej gadziny, p³azaj¹cej siê po ziemi, wywiedŸ z sob¹, a niech siê 
rozp³adzaj¹ na ziemi, i niech rosn¹, i rozmna¿aj¹ siê na ziemi.
18. I wyszed³ Noe, i synowie jego, i ¿ona jego, i ¿ony synów jego z nim.
19. Wszelkie zwierzê, wszelka gadzina, i wszelkie ptactwo, wszystko co siê p³aza po 
ziemi, wed³ug rodzajów swoich, wysz³y z korabia.
20. Zatem zbudowa³ Noe o³tarz Panu, i wzi¹³ z ka¿dego byd³a czystego, i z ka¿dego 
ptastwa czystego, i ofiarowa³ ca³opalenia na o³tarzu onym.
21. I zawonia³ Pan wonnoœci wdziêcznej, i rzek³ Pan w sercu swem: Nie bêdê wiêcej 
przeklina³ ziemi dla cz³owieka: albowiem myœl serca cz³owieczego z³a jest od 
m³odoœci jego, nie zatracê wiêcej wszystkiego co ¿yje, jakom teraz uczyni³.
22. A póki ziemia trwaæ bêdzie, siew i ¿niwo, i zimno, i gor¹co, i lato, i zima, i 
dzieñ, i noc nie ustan¹.
*09
1. I b³ogos³awi³ Bóg Noego, i syny jego, i rzek³ im: Rozradzajcie siê, i 
rozmna¿ajcie siê, i nape³niajcie ziemiê.
2. A strach wasz i bojaŸñ wasza bêdzie nad wszelkiem zwierzêciem ziemi, i nad 
wszystkiem ptastwem niebieskiem, i nad wszystkiem, co siê rucha na ziemi, i nad 
wszystkiemi rybami morskiemi: w rêkê waszê podane s¹.
3. Wszystko co siê rucha, i co ¿yje, wam bêdzie na pokarm, jako jarzynê zielon¹, 
da³em wam to wszystko.
4. Wszak¿e miêsa z dusz¹ jego, która jest krew jego, jeœæ nie bêdziecie.
5. A zaiste krwi waszej, dusz waszych szukaæ bêdê, z rêki ka¿dej bestyi szukaæ jej 
bêdê: tak¿e z rêki cz³owieczej, z rêki ka¿dego brata jego bêdê szuka³ duszy 
cz³owieczej.
6. Kto wyleje krew cz³owiecz¹, przez cz³owieka krew jego wylana bêdzie: bo na 
wyobra¿enie Bo¿e uczynion jest cz³owiek.



7. A wy rozradzajcie siê, i rozmna¿ajcie siê, rozp³adzajcie siê na ziemi, i mnó¿cie 
siê na niej.
8. Tedy rzek³ Bóg do Noego, i do synów jego z nim, mówi¹c:
9. A Ja, oto Ja stanowiê przymierze moje z wami, i z nasieniem waszem po was.
10. I z ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹, która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w ka¿dem 
zwierzêciu ziemi, które s¹ z wami, ze wszystkich, co wysz³y z korabia, a¿ do 
ka¿dego zwierzêcia na ziemi.
11. I postanowiê przymierze moje z wami; a nie bêdzie zatracone wiêcej wszelkie 
cia³o wodami potopu; i nie bêdzie wiêcej potop na ska¿enie ziemi.
12. Tedy rzek³ Bóg: To jest znak przymierza, który Ja dawam miêdzy mn¹ i miêdzy 
wami, i miêdzy ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹, która jest z wami, w rodzaje wieczne.
13. £uk mój po³o¿y³em na ob³oku, który bêdzie na znak przymierza miêdzy mn¹, i 
miêdzy ziemi¹.
14. I stanie siê, gdy wzbudzê ciemny ob³ok nad ziemi¹, a uka¿e siê ³uk na ob³oku:
15. ¯e wspomnê na przymierze moje, które jest miêdzy mn¹ i miêdzy wami, i miêdzy 
ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹ w ka¿dem ciele; i nie bêd¹ wiêcej wody na potop, ku wytraceniu 
wszelkiego cia³a.
16. Bêdzie tedy ³uk on na ob³oku, i wejrzê nañ, abym wspomnia³ na przymierze 
wieczne, miêdzy Bogiem i miêdzy wszelk¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹ w ka¿dem ciele, które jest na 
ziemi.
17. Zatem rzek³ Bóg do Noego: Tenci jest znak przymierza, którem postanowi³ miêdzy 
mn¹, i miêdzy wszelkiem cia³em, które jest na ziemi.
18. A byli synowie Noego, którzy wyszli z korabia, Sem, i Cham, i Jafet; a Cham 
jest ojcem Chanaan.
19. Ci trzej synowie Noego, przez które siê nape³ni³a ludem wszystka ziemia.
20. Tedy Noe pocz¹³ uprawiaæ ziemiê, i nasadzi³ winnicê.
21. Potem pi³ wino; a upiwszy siê, odkry³ siê w namiocie swoim.
22. A ujrzawszy Cham, ojciec Chanaanów, nagoœæ ojca swego, oznajmi³ to dwom braciom 
swoim na dworze.
23. Tedy wzi¹wszy Sem i Jafet szatê, a w³o¿ywszy j¹ oba na ramiona swe, szli wspak, 
i zakryli nagoœæ ojca swego; a oblicza ich odwrócone by³y, ¿e nagoœci ojca swego 
nie widzieli.
24. A ocuciwszy siê Noe z wina swego, gdy siê dowiedzia³, co mu uczyni³ syn jego 
m³odszy, rzek³:
25. Przeklêty Chanaan, s³ug¹ s³ug braci swojej bêdzie.
26. Rzek³ te¿: B³ogos³awiony Pan Bóg Semów, a niech bêdzie Chanaan s³ug¹ ich.
27. Niech rozszerzy Bóg Jafeta, i niech mieszka w namieciech Semowych a niech 
Chanaan s³ug¹ ich.
28. I ¿y³ Noe po potopie trzy sta lat, i piêædziesi¹t lat.
29. I by³o wszystkich dni Noego, dziewiêæ set lat, i piêædziesi¹t lat, i umar³.
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1. Teæ s¹ rodzaje synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, którym siê narodzi³o synów po 
potopie.
2. Synowie Jafetowi Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras.
3. A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
4. A synowie Jawanowi: Elisa, i Tarsis, Cytym, i Dodanim.
5. Od tych rozdzielone s¹ wyspy narodów po swych ziemiach; ka¿dy wed³ug jêzyka 
swego, i wed³ug pokolenia swego, w narodziech swoich.
6. A synowie Chamowi: Chus, i Micraim, i Put, i Chanaan.
7. Synowie zaœ Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha. A synowie 
Regmy: Seba i Dedan.
8. A Chus sp³odzi³ Nemroda, który pocz¹³ byæ mo¿nym na ziemi.
9. Ten by³ mo¿nym myœliwcem przed obliczem Pañskiem; przeto¿ siê mówi: Jako Nemrod 
mo¿ny myœliwiec przed Panem.
10. A pocz¹tek królestwa jego by³ Babel, i Erech, i Achad, i Chalne w ziemi Senaar.
11. Z tej ziemi wyszed³ Assur, i zbudowa³ Niniwe, i Rechobot miasto, i Chale.
12. Tak¿e Resen, miêdzy Niniwe i miêdzy Chale; to miasto jest wielkie.
13. Micraim te¿ sp³odzi³ Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Neftuhyma.
14. I Patrusyma, i Chasluchyma, ( z których poszli Filistynowie, ) i Kaftoryma.



15. Chanaan te¿ sp³odzi³ Sydona pierworodnego swego, i Heta.
16. I Jebusa, i Amorra, i Gergesa.
17. I Hewa, i Archa, i Syma.
18. I Arada, i Samara, i Chamata, sk¹d siê potem rozrodzi³y domy Chananejczyków.
19. A granice Chananejskie by³y od Sydonu id¹c do Gerary, a¿ do Gazy, a¿ wnijdziesz 
do Sodomy i Gomorry, i Adamy, i Seboima, a¿ do Lazy.
20. Ci s¹ synowie Chamowi w familijach swych, w jêzykach swych, w ziemiach swych, w 
narodziech swych.
21. A Semowi, ojcu wszystkich synów Heberowych, bratu Jafeta starszego, urodzili 
siê synowie.
22. Synowie Semowi: Elam i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram.
23. Synowie zaœ Aramowi: Hus, i Hul, i Geter, i Mesech.
24. Arfachsad zaœ sp³odzi³ Selecha, a Selech sp³odzi³ Hebera.
25. A Heberowi urodzili siê dwa synowie: imiê jednemu Faleg, i¿ za dni jego 
rozdzielona jest ziemia; a imiê brata jego Jektan.
26. Jektan te¿ sp³odzi³ Elmodada, i Salefa, i Hasarmota, i Jarecha.
27. I Adorama, i Uzala, i Dekla.
28. I Hebala, i Abymaela, i Sebaja.
29. I Ofira, i Hewila, i Jobaba: ci wszyscy s¹ synowie Jektanowi.
30. A by³o mieszkanie ich od Mescha id¹c, do góry Sefar na wschód s³oñca.
31. Ciæ s¹ synowie Semowi w domach swych, w jêzykach swych, w ziemiach swych, w 
narodziech swych.
32. Teæ s¹ domy synów Noego, wed³ug pokolenia ich, i w narodziech ich, i od nich 
rozdzielone s¹ narody na ziemi po potopie.
*11
1. A by³a wszystka ziemia jednego jêzyka, i jednej mowy.
2. I sta³o siê, gdy wyszli od wschodu s³oñca, znaleŸli równinê w ziemi Senaar, i 
mieszkali tam.
3. I rzek³ jeden do drugiego: Nu¿e naczyñmy ceg³y i wypalmy j¹ ogniem: i mieli 
ceg³ê miasto kamienia, a glinê i³owat¹ mieli miasto wapna.
4. Potem rzekli: Nu¿e¿, zbudujmy sobie miasto i wie¿¹, której by wierzch dosiêga³ 
do nieba, a uczyñmy sobie imiê; byœmy siê snaæ nie rozproszyli po obliczu 
wszystkiej ziemi.
5. Tedy Pan zst¹pi³, aby ogl¹da³ miasto ono, i wie¿¹, któr¹ budowali synowie 
ludzcy.
6. I rzek³ Pan: Oto lud jeden, i jêzyk jeden tych wszystkich; a toæ jest zaczêcie 
dzie³a ich, a teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyœlili uczyniæ.
7. Przeto¿ zst¹pmy, a pomieszajmy tam jêzyk ich, aby jeden drugiego jêzyka nie 
zrozumia³.
8. A tak rozproszy³ je Pan stamt¹d po obliczu wszystkiej ziemi; i przestali budowaæ 
miasta onego.
9. Przeto¿ nazwa³ imiê jego Babel; i¿ tam pomiesza³ Pan jêzyk wszystkiej ziemi; i 
stamt¹d rozproszy³ je Pan po obliczu wszystkiej ziemi.
10. Teæ s¹ rodzaje Semowe: Sem gdy mia³ sto lat, sp³odzi³ Arfachsada we dwa lata po 
potopie.
11. I ¿y³ Sem po sp³odzeniu Arfachsada piêæ set lat, i sp³odzi³ syny i córki.
12. Arfachsad te¿ ¿y³ trzydzieœci i piêæ lat, i sp³odzi³ Selecha.
13. I ¿y³ Arfachsad po sp³odzeniu Selecha cztery sta lat, i trzy lata, i sp³odzi³ 
syny i córki.
14. Selech zaœ ¿y³ trzydzieœci lat, i sp³odzi³ Hebera.
15. I ¿y³ Selech po sp³odzeniu Hebera cztery sta lat, i trzy lata, i sp³odzi³ syny 
i córki.
16. I ¿y³ Heber trzydzieœci lat i cztery, i sp³odzi³ Pelega.
17. ¯y³ te¿ Heber po sp³odzeniu Pelega, cztery sta lat, i trzydzieœci lat, i 
sp³odzi³ syny i córki.
18. ¯y³ te¿ Peleg trzydzieœci lat, i sp³odzi³ Rehu.
19. I ¿y³ Peleg po sp³odzeniu Rehu dwieœcie lat, i dziewiêæ lat, i sp³odzi³ syny i 
córki.
20. Tak¿e Rehu ¿y³ trzydzieœci lat, i dwa, i sp³odzi³ Saruga.



21. I ¿y³ Rehu po sp³odzeniu Saruga dwieœcie lat, i siedem lat, i sp³odzi³ syny i 
córki.
22. Sarug zaœ ¿y³ trzydzieœci lat, i sp³odzi³ Nachora.
23. I ¿y³ Sarug po sp³odzeniu Nachora dwieœcie lat, i sp³odzi³ syny i córki.
24. Tak¿e Nachor ¿y³ dwadzieœcia i dziewiêæ lat, i sp³odzi³ Tarego.
25. I ¿y³ Nachor po sp³odzeniu Tarego sto lat i dziewiêtnaœcie lat, i sp³odzi³ syny 
i córki.
26. I ¿y³ Tare siedemdziesi¹t lat, i sp³odzi³ Abrama, Nachora i Harana.
27. A teæ s¹ rodzaje Tarego: Tare sp³odzi³ Abrama, Nachora i Harana. Haran zaœ 
sp³odzi³ Lota.
28. I umar³ Haran przed obliczem Tarego ojca swego, w ziemi narodzenia swego, w Ur 
Chaldejskiem.
29. I pojêli Abram i Nachor sobie ¿ony: imiê ¿ony Abramowej by³o Saraj, a imiê ¿ony 
Nachorowej Melcha, córka Harana, ojca Melchy, i ojca Jeschy.
30. A by³a Saraj niep³odna, i nie mia³a dziatek.
31. Wzi¹³ tedy Tare Abrama syna swego, i Lota syna Haranowego, wnuka swego, i Saraj 
niewiastê swojê, ¿onê Abrama syna swego; i wyszli spo³u z Ur Chaldejskiego, aby 
szli do ziemi Chananejskiej; a przyszli a¿ do Haranu, i mieszkali tam.
32. I by³o dni Tarego dwieœcie lat, i piêæ lat; i umar³ Tare w Haranie.
*12
1. I rzek³ Pan do Abrama: WynijdŸ z ziemi twej, i od rodziny twojej, i z domu ojca 
twego, do ziemi, któr¹æ poka¿ê.
2. A uczyniê ciê w naród wielki, i bêdêæ b³ogos³awi³, i uwielbiê imiê twoje, i 
bêdziesz b³ogos³awieñstwem.
3. I bêdê b³ogos³awi³ b³ogos³awi¹cym tobie; a przeklinaj¹ce ciê przeklinaæ bêdê: i 
bêd¹ b³ogos³awione w tobie wszystkie narody ziemi.
4. Tedy wyszed³ Abram, jako mu rozkaza³ Pan. Poszed³ te¿ z nim i Lot. A by³o 
Abramowi siedmdziesi¹t lat i piêæ lat, gdy wyszed³ z Haran.
5. Wzi¹³ te¿ Abram Saraj ¿onê swojê, i Lota syna brata swego, i wszystkê sw¹ 
majêtnoœæ, której nabyli, i dusze, których nabyli w Haranie, i wyszli, aby szli do 
ziemi Chananejskiej; i przyszli do ziemi Chananejskiej.
6. Tedy przeszed³ Abram ziemiê onê a¿ do miejsca Sychem, i a¿ do równiny Morech; a 
Chananejczyk na ten czas by³ w onej ziemi.
7. I ukaza³ siê Pan Abramowi, i rzek³: Nasieniu twemu dam ziemiê tê; i zbudowa³ tam 
o³tarz Panu, który mu siê ukaza³.
8. A przeszed³ stamt¹d do góry na wschód Betela, i rozbi³ tam namiot swój, maj¹c 
Betel od zachodu, a Haj od wschodu; i zbudowa³ tam o³tarz Panu, i wzywa³ imienia 
Pañskiego.
9. Potem ruszy³ siê Abram id¹c, i ci¹gn¹c ku po³udniu.
10. A by³ g³ód w ziemi onej: przeto zst¹pi³ Abram do Egiptu, aby tam by³ goœciem do 
czasu, ciê¿ki bowiem by³ g³ód w ziemi.
11. I sta³o siê, gdy ju¿ blisko by³, aby wszed³ do Egiptu, rzek³ do Sarai, ¿ony 
swej: Oto teraz wiem, ¿eœ niewiasta piêkna na wejrzeniu.
12. I stanie siê, ¿e gdy ciê obacz¹ Egipczanie, rzek¹: ¯ona to jego; i zabij¹ miê, 
a ciebie ¿ywo zostawi¹.
13. Mów, proszê, ¿eœ jest siostr¹ moj¹, aby mi dobrze by³o dla ciebie, i ¿ywa 
zosta³a dla ciebie dusza moja.
14. I sta³o siê, gdy wszed³ Abram do Egiptu, ujrzeli Egipczanie niewiastê onê, i¿ 
by³a bardzo piêkn¹.
15. Widzieli j¹ te¿ ksi¹¿êta Faraonowe, i chwalili j¹ przed nim; i wziêto onê 
niewiastê do domu Faraonowego.
16. Który Abramowi dobrze czyni³ dla niej; i mia³ Abram owce, i wo³y, i os³y i 
s³ugi, i s³u¿ebnice, i oœlice, i wielb³¹dy.
17. Ale uderzy³ Pan Faraona plagami wielkiemi, i dom jego dla Sarai, ¿ony 
Abramowej.
18. Przeto¿ wezwa³ Farao Abrama, i rzek³: Có¿eœ mi to uczyni³? czemuœ mi nie 
oznajmi³, ¿e to ¿ona twoja?
19. Przecz¿eœ powiedzia³, siostra to moja? i wzi¹³em j¹ sobie za ¿onê; a teraz, oto 
¿ona twoja, weŸmij¿e j¹, a idŸ.



20. I przykaza³ o nim Farao mê¿om, i puœcili go wolno i ¿onê jego, i wszystko, co 
by³o jego.
*13
1. A tak wyszed³ Abram z Egiptu, on i ¿ona jego, i wszystko co mia³, i Lot z nim, 
ku po³udniowi.
2. A Abram by³ bardzo bogaty w byd³o, w srebro, i w z³oto.
3. I szed³ goœciñcami swemi, od po³udnia, i a¿ do Betel, a¿ do onego miejsca, gdzie 
przedtem by³ namiot jego, miêdzy Betel i miêdzy Haj.
4. Do miejsca onego o³tarza, który tam by³ przedtem uczyni³; i wzywa³ tam Abram 
imienia Pañskiego.
5. Tak¿e Lot, który chodzi³ z Abramem, mia³ owce, i wo³y i namioty.
6. I nie mog³a ich znieœæ ona ziemia, ¿eby spo³em mieszkali, albowiem by³a 
majêtnoœæ ich wielka, tak, ¿e nie mogli mieszkaæ pospo³u.
7. I wszcz¹³ siê poswarek miêdzy pasterzami trzody Abramowej, i miêdzy pasterzami 
trzody Lotowej. Chananejczyk i Ferezejczyk mieszka³ na on czas w ziemi.
8. Rzek³ tedy Abram do Lota: Niech proszê nie bêdzie swaru miêdzy mn¹ i miêdzy 
tob¹, tak¿e miêdzy pasterzami moimi i miêdzy pasterzami twoimi, poniewa¿eœmy 
bracia.
9. Izali nie wszystka ziemia jest przed obliczem twojem? od³¹cz siê proszê ode 
mnie; jeŸli w lew¹ pójdziesz ja pójdê w praw¹, a jeŸli ty w praw¹, ja siê udam w 
lew¹.
10. Tedy podniós³szy Lot oczy swe, obaczy³ wszystkê równinê nad Jordanem, i¿ 
wszystka wilgotna by³a przedtem, ni¿ zatraci³ Pan Sodomê i Gomorrê, jako s¹d 
Pañski, i jako ziemia Egipska, id¹c do Zoar.
11. I obra³ sobie Lot wszystkê onê równinê nad Jordanem, i odszed³ Lot ku wschodu 
s³oñca, i roz³¹czyli siê bracia jeden od drugiego.
12. Abram mieszka³ w ziemi Chananejskiej, a Lot mieszka³ w miejscach onej równiny, 
i rozbi³ namiot a¿ do Sodomy.
13. Ale ludzie w Sodomie byli Ÿli i wielcy grzesznicy przed Panem.
14. I rzek³ Pan do Abrama, potem gdy siê od³¹czy³ Lot od niego: Podnieœ teraz oczy 
swe, a spojrzyj z miejsca, na któremeœ teraz na pó³nocy, i na po³udnie, i na 
wschód, i na zachód s³oñca.
15. Wszystkê bowiem ziemiê, któr¹ ty widzisz, dam tobie, i nasieniu twemu a¿ na 
wieki.
16. A rozmno¿ê nasienie twoje jako proch ziemi; bo jeŸli kto bêdzie móg³ zliczyæ 
proch ziemi, tedy i nasienie twoje zliczone bêdzie.
17. Wstañ¿e, schodŸ tê ziemiê wzd³u¿ i wszerz, bo j¹ tobie dam.
18. Ruszywszy siê tedy z namiotem Abram, przyszed³ i mieszka³ w równinach Mamre, 
które s¹ w Hebron i zbudowa³ tam o³tarz Panu.
*14
1. I sta³o siê za dni Amrafela, króla Senaarskiego, Aryjocha, króla Ellasarskiego, 
Chodorlahomera, króla Elamskiego i Tydala, króla Goimskiego:
2. ¯e podnieœli wojnê przeciw Borowi królowi Sodomskiemu, i przeciw Bersie królowi 
Gomorskiemu, i Senaabowi królowi Adamackiemu, i Semeberowi królowi Seboimskiemu, i 
królowi Belamskiemu, to jest Zoarskiemu.
3. Wszyscy ci zaci¹gnêli siê w dolinê Syddym, ta jest teraz morzem s³onem.
4. Bo ci dwanaœcie lat s³u¿yli Chodorlahomerowi, a trzynastego roku odst¹pili od 
niego.
5. A tak roku czternastego wyci¹gn¹³ Chodorlahomer z królmi, którzy z nim byli, i 
porazi³ Rafaimy w Astarot Karnaimie, i Zuzymy w Hamie, i Emimy w Sawie Karyjataim.
6. Tak¿e Chorajczyki na górze ich Seir, a¿ do równiny Paran, która jest przy 
puszczy.
7. Potem siê wrócili, i przyci¹gnêli do En Myspat, która jest Kades, i wybili 
wszystkê krainê Amalekitów; tak¿e te¿ Amorrejczyka mieszkaj¹cego w Hasesontamar.
8. Tedy wyci¹gn¹³ król Sodomski, i król Gomorski, i król Adamacki, i król 
Zeboimski, i król Belamski, to jest Zoarski, i uszykowali siê ku bitwie przeciwko 
im w dolinie Syddym.
9. Przeciwko Chodorlahomerowi królowi Elamskiemu, i Tydalowi królowi Goimskiemu, i 
Amrafelowi królowi Senaarskiemu, i Aryjochowi królowi Ellasarskiemu, czterech 



królów, przeciw piêciu.
10. A w onej dolinie Syddym, by³o wiele studzien i³owatych; i uciekali król 
Sodomski i Gomorski, a polegli tam, a którzy zostali, na górê uciekli.
11. A zabrawszy wszystkê majêtnoœæ Sodomsk¹, i Gomorsk¹, i wszystkê ¿ywnoœæ ich, 
odci¹gnêli.
12. Zabrali te¿ Lota synowca Abramowego, i majêtnoœæ jego, i poszli; bo on mieszka³ 
w Sodomie.
13. I przyszed³ jeden, który uszed³, i oznajmi³ to Abramowi Hebrejczykowi, który 
mieszka³ w równinach Mamrego Amorrejczyka, brata Eschola, i brata Anera; ci bowiem 
uczynili byli przymierze z Abramem.
14. A us³yszawszy Abram, i¿ by³ pojmany brat jego, wyprawi³ æwiczonych s³ug swoich 
zrodzonych w domu swym, trzy sta i osiemnaœcie, i goni³ je a¿ do Dan.
15. I rozdzieliwszy siê przypad³ na nie w nocy, sam i s³udzy jego, i porazi³ je; i 
goni³ je a¿ do Hoby, która le¿y po lewej stronie Damaszku.
16. I odebra³ nazad wszystkê majêtnoœæ, tak¿e i Lota brata swego z majêtnoœci¹ jego 
wróci³, tak¿e i niewiasty, i lud.
17. Tedy wyszed³ król Sodomski przeciw niemu, gdy siê wraca³ od pora¿ki 
Chodorlahomera, i królów, którzy z nim byli na dolinie Sawe, która jest dolin¹ 
królewsk¹.
18. A Melchisedek, król Salemski, wyniós³ chleb i wino; a ten by³ kap³anem Boga 
najwy¿szego.
19. I b³ogos³awi³ mu, a rzek³: B³ogos³awiony Abram od Boga najwy¿szego, dzier¿awcy 
nieba i ziemi.
20. I b³ogos³awiony Bóg najwy¿szy, który poda³ nieprzyjacio³y twe w rêkê twojê; i 
da³ mu Abram dziesiêcinê ze wszystkiego.
21. Zatem rzek³ król Sodomski do Abrama: Daj mi ludzie, a majêtnoœæ pobierz sobie.
22. Tedy rzek³ Abram królowi Sodomskiemu: Podnios³em rêkê sw¹ ku Panu Bogu 
najwy¿szemu, dzier¿awcy nieba i ziemi;
23. ¯e i najmniejszej nitki ani rzemyczka obuwia nie wezmê ze wszystkiego, co twego 
jest; ¿ebyœ nie rzek³: Jam zbogaci³ Abrama.
24. Okrom tego, co strawili s³udzy, i okrom dzia³u mê¿ów, którzy chodzili ze mn¹, 
Anera, Eschola, i Mamrego; ci niech wezm¹ dzia³ swój.
*15
1. Po tem wszystkiem sta³o siê s³owo Pañskie do Abrama w widzeniu, mówi¹c: Nie bój 
siê Abramie, jam tarcz¹ twoj¹, i nagrod¹ twoj¹ obfit¹ wielce.
2. I rzek³ Abram: Panie Bo¿e, có¿ mi dasz? gdy¿ ja schodzê bez dziatek, a sprawc¹ 
domu mego jest ten Damaszczeñski Eliezer.
3. I mówi³ Abram: Otoœ mi nie da³ potomka, ale oto s³uga domu mego dziedzicem moim 
bêdzie.
4. A oto s³owo Pañskie sta³o siê do niego mówi¹c: Nie bêdzie ten dziedzicem twoim; 
lecz który wynijdzie z ¿ywota twego, ten bêdzie dziedzicem twoim.
5. I wywiód³ go na dwór, i rzek³: Spojrzyj teraz ku niebu, a zlicz gwiazdy, 
bêdzieszli je móg³ zliczyæ; i rzek³ mu: Tak bêdzie nasienie twoje.
6. Uwierzy³ tedy Panu, i poczytano mu to ku sprawiedliwoœci.
7. I rzek³ do niego: Ja Pan, którym ciê wywiód³ z Ur Chaldejskiego, abym ci da³ 
ziemiê tê w osiad³oœæ.
8. Zatem rzek³ Abram: Panie Bo¿e, po czem¿e poznam, i¿ j¹ odziedziczê?
9. I odpowiedzia³ mu: WeŸmij mi ja³owicê trzyletni¹, i kozê trzyletni¹, i barana 
trzyletniego, i synogarlicê, i go³¹bi¹tko.
10. Wzi¹³ tedy wszystko to i rozci¹³ na po³y; a jednê czêœæ po³o¿y³ przeciw 
drugiej, ale ptaków nie rozcina³.
11. Tedy siê zlecia³o ptactwo do onych œcierwów, i odgania³ je Abram.
12. I sta³o siê, gdy s³oñce zachodzi³o, ¿e przypad³ twardy sen na Abrama, a oto 
strach i ciemnoœæ wielka przypad³a nañ.
13. I rzek³ Pan do Abrama: Wiedz wiedz¹c, i¿ goœciem bêdzie nasienie twoje w ziemi 
cudzej, i podbij¹ je w niewol¹, i utrapi¹ je przez cztery sta lat.
14. A wszak¿e naród on, któremu s³u¿yæ bêd¹, ja s¹dziæ bêdê; a potem wynijd¹ 
stamt¹d z majêtnoœci¹ wielk¹.
15. Ale ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju; i pogrzebion bêdziesz w staroœci 



dobrej.
16. A w czwartem pokoleniu tu siê wróc¹; bo jeszcze nie wype³ni³a siê nieprawoœæ 
Amorrejczyka a¿ do tego czasu.
17. I sta³o siê, gdy zasz³o s³oñce, a ciemnoœæ by³a, a oto ukaza³ siê piec kurz¹cy 
siê, i pochodnia ognista, która przechodzi³a miêdzy onemi podzia³y.
18. Onego¿ dnia uczyni³ Pan z Abramem przymierze, mówi¹c: Nasieniu twemu dam tê 
ziemiê, od rzeki Egipskiej, a¿ do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates.
19. Kenejczyka, i Kenezejczyka, i Kadmonejczyka.
20. I Hettejczyka, i Ferezejczyka, i Rafaimczyka.
21. I Amorrejczyka, i Chananejczyka, i Gergezejczyka, i Jebuzejczyka.
*16
1. Saraj tedy, ¿ona Abramowa, nie rodzi³a mu; ale mia³a s³ugê Egipczankê, której 
imiê by³o Agar.
2. I rzek³a Saraj do Abrama: Oto teraz zamkn¹³ miê Pan, abym nie rodzi³a; wnijdŸ, 
proszê, do s³u¿ebnicy mojej, azali w¿dy z niej bêdê mia³a dziatki; i us³ucha³ Abram 
g³osu Sarai.
3. I wziê³a Saraj, ¿ona Abramowa, Agarê Egipczankê, s³u¿ebnicê swojê, po dziesiêciu 
latach, jako pocz¹³ Abram mieszkaæ w ziemi Chananejskiej; i da³a j¹ Abramowi mê¿owi 
swemu za ¿onê.
4. Tedy wszed³ do Agary, i poczê³a; a widz¹c, ¿e poczê³a, wzgardzon¹ by³a pani jej 
w oczu jej.
5. I rzek³a Saraj do Abrama: Krzywdy mojej tyœ winien; jamci da³a s³u¿ebnicê mojê 
na ³ono twoje; ale ona, widz¹c ¿e poczê³a, wzgardzi³a miê w oczach swych; niech 
rozs¹dzi Pan miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹.
6. I rzek³ Abram do Sarai: Oto s³u¿ebnica twoja w rêkach twoich, czyñ z ni¹ coæ siê 
zda najlepszego; i trapi³a j¹ Saraj, i uciek³a od oblicza jej.
7. I znalaz³ j¹ Anio³ Pañski u Ÿród³a wód na puszczy, nad Ÿród³em, przy drodze Sur.
8. I rzek³: Agaro, s³u¿ebnico Sarai, sk¹d idziesz? i dok¹d idziesz? a ona 
odpowiedzia³a: Od oblicza Sarai, pani swej, ja uciekam.
9. Rzek³ jej Anio³ Pañski: Wróæ siê do pani swej, a ukorz siê pod rêce jej.
10. Rzek³ jej zaœ Anio³ Pañski: Mno¿¹c rozmno¿ê nasienie twoje, i¿ nie bêdzie mog³o 
byæ zliczone przez mnóstwo.
11. Potem jej rzek³ Anio³ Pañski: Otoœ ty poczê³a, i porodzisz syna, a nazwiesz 
imiê jego Ismael; bo us³ysza³ Pan utrapienie twoje.
12. Ten bêdzie srogim cz³owiekiem: rêka jego przeciwko wszystkim, a rêka wszystkich 
przeciwko jemu; a przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkaæ bêdzie.
13. I nazwa³a imiê Pana, który mówi³ do niej: Tyœ Bóg widz¹cy miê; rzek³a bowiem: 
Izalim tu nie widzia³a ty³u widz¹cego miê?
14. Przeto¿ nazwa³a studni¹ onê studni¹ ¿ywi¹cego, widz¹cego miê; a taæ jest miêdzy 
Kades, i miêdzy Barad.
15. I urodzi³a Agar Abramowi syna, i nazwa³ Abram imiê syna swego, którego urodzi³a 
Agar, Ismael.
16. A Abram mia³ osiemdziesi¹t lat, i szeœæ lat, gdy mu urodzi³a Agar Ismaela.
*17
1. A gdy ju¿ by³o Abramowi dziewiêædziesi¹t lat i dziewiêæ lat, ukaza³ siê Pan 
Abramowi, i rzek³ do niego: Jam jest Bóg Wszechmog¹cy; chodŸ przed obliczem mojem, 
a b¹dŸ doskona³y.
2. A uczyniê przymierze moje, miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, i rozmno¿¹ ciê bardzo 
obficie.
3. Tedy upad³ Abram na oblicze swoje, i rzek³ do niego Bóg, mówi¹c:
4. Jam jest, oto stanowiê przymierze moje z tob¹, i bêdziesz ojcem wielu narodów.
5. I nie bêdzie zwane dalej imiê twoje Abram; ale bêdzie imiê twoje Abraham; 
albowiem ojcem wielu narodów postanowi³em ciê.
6. A rozmno¿ê ciê bardzo, i rozkrzewiê ciê w narody, i królowie z ciebie wynijd¹.
7. I utwierdzê przymierze moje miêdzy mn¹, i miêdzy tob¹, i miêdzy nasieniem twojem 
po tobie, w narodziech ich umow¹ wieczn¹; ¿ebym ci by³ Bogiem i nasieniu twemu po 
tobie.
8. Dam te¿ tobie, i nasieniu twemu po tobie ziemiê, w której teraz jesteœ goœciem; 
wszystkê ziemiê Chananejsk¹ w osiad³oœæ wieczn¹, i bêdê Bogiem ich.



9. Nad to rzek³ Bóg Abrahamowi: Ty te¿ przymierza mego przestrzegaæ bêdziesz, ty i 
nasienie twoje po tobie, w narodziech swoich.
10. A toæ jest przymierze moje, które zachowywaæ bêdziecie, miêdzy mn¹, i miêdzy 
wami, i miêdzy nasieniem twojem po tobie, aby by³ obrzezany miêdzy wami ka¿dy 
mê¿czyzna.
11. Obrze¿cie tedy cia³o nieobrzezki waszej; a to bêdzie znakiem przymierza miêdzy 
mn¹, i miêdzy wami.
12. Syn oœmiu dni, bêdzie obrzezany miêdzy wami ka¿dy mê¿czyzna w narodziech 
waszych, tak doma narodzony jako i kupiony za pieni¹dze, od jakiego¿kolwiek 
cudzoziemca, któryby nie by³ z nasienia twego.
13. Koniecznie obrzezany bêdzie, urodzony w domu twoim, i kupiony za pieni¹dze 
twoje; a bêdzie przymierze moje na ciele waszem, na przymierze wieczne.
14. A nie obrzezany mê¿czyzna, którego by nie by³o obrzezane cia³o nieobrzezki 
jego, bêdzie wytracona dusza ona z ludu swego; albowiem zgwa³ci³ przymierze moje.
15. Potem rzek³ Bóg do Abrahama: Sarai, ¿ony twojej, nie bêdziesz zwa³ imienia jej 
Saraj, ale Sara bêdzie imiê jej.
16. I bêdê jej b³ogos³awi³, a dam ci z niej syna; bêdê jej b³ogos³awi³, i bêdzie 
rozmno¿ona w narody, a królowie narodów z niej wynijd¹.
17. Tedy Abraham pad³ na oblicze swoje, i rozeœmia³ siê, a mówi³ w sercu swem: Za¿ 
cz³owiekowi stuletniemu urodzi siê syn? i aza¿ Sara w dziewiêædziesiêciu latach 
porodzi?
18. I rzek³ Abraham do Boga: O by tylko Ismael ¿y³ przed obliczem twojem!
19. I rzek³ Bóg: Zaiste, Sara, ¿ona twoja, urodzi tobie syna, i nazowiesz imiê jego 
Izaak; i utwierdzê przymierze moje z nim, umow¹ wieczn¹, i z nasieniem jego po nim.
20. O Ismaela te¿ wys³ucha³em ciê: oto, b³ogos³awi³em mu, i rozrodzê go, i rozmno¿ê 
go bardzo wielce. Dwanaœcie ksi¹¿¹t sp³odzi, i rozkrzewiê go w naród wielki.
21. Ale przymierze moje utwierdzê z Izaakiem, którego tobie urodzi Sara, o tym 
czasie w roku drugim.
22. A przestawszy mówiæ z nim, odszed³ Bóg od Abrahama.
23. Tedy wzi¹³ Abraham Ismaela, syna swego, i wszystkie urodzone w domu swym, i 
wszystkie kupione za pieni¹dze, ka¿dego mê¿czyznê, z mê¿ów domu Abrahamowego, i 
obrzeza³ cia³o nieobrzeski ich, onego¿ to dnia, jako mówi³ z nim Bóg.
24. A Abrahamowi by³o dziewiêædziesi¹t lat i dziewiêæ, gdy obrzezane by³o cia³o 
nieobrzeski jego.
25. A Ismaelowi synowi jego by³o trzynaœcie lat, gdy obrzezane by³o cia³o 
nieobrzeski jego.
26. Tego¿ dnia obrzezany jest Abraham, i Ismael, syn jego.
27. I wszyscy mê¿owie domu jego, urodzeni w domu, i kupieni za pieni¹dze od 
cudzoziemców, obrzezani s¹ z nim.
*18
1. Potem ukaza³ mu siê Pan w równinie Mamre, a on siedzia³ we drzwiach namiotu 
swego, gdy by³ najgorêtszy dzieñ.
2. A podniós³szy oczy swe, obaczy³, a oto trzej mê¿owie stanêli przeciw niemu; i 
ujrzawszy je, wybie¿a³ przeciwko nim ze drzwi namiotu, i pok³oni³ siê do ziemi.
3. I rzek³: Panie mój, jeŸlim teraz znalaz³ ³askê w oczach twoich, nie mijaj, 
proszê, s³ugi swego.
4. Przynios¹ trochê wody, a umyjecie nogi wasze, i odpoczniecie pod drzewem.
5. I przynios¹ kês chleba, a posilicie serce wasze; potem odejdziecie, dla tegoœcie 
bowiem przyszli do mnie s³ugi swego. Tedy rzekli: Tak uczyñ, jakoœ powiedzia³.
6. I pospieszy³ siê Abraham do namiotu do Sary, i rzek³: Spiesz siê: rozczyñ trzy 
miarki m¹ki œwiat³ej, a uczyñ podp³omyków.
7. Abraham zaœ szed³ do trzody, i wzi¹³ cielê m³ode i wyborne, i da³ je s³udze, 
który siê pospieszy³, i nagotowa³ je.
8. Wzi¹³ te¿ mas³a i mleka, i cielê, które by³ nagotowa³, i postawi³ przed nie, a 
sam sta³ przy nich pod drzewem; i jedli.
9. I rzekli do niego: Gdzie jest Sara, ¿ona twoja? a on odpowiedzia³: Oto jest w 
namiocie.
10. Tedy rzek³ Pan: Wrócê siê pewnie do ciebie o tym¿e czasie w rok, a oto, bêdzie 
mia³a syna Sara, ¿ona twoja; a Sara s³ucha³a u drzwi namiotu, które by³y za nim.



11. A Abraham i Sara byli starzy, i zeszli w leciech,; i przesta³o bywaæ Sarze 
wed³ug zwyczaju niewiast.
12. I rozeœmia³a siê Sara sama w sobie, mówi¹c: Gdym siê zestarza³a, rozkoszy 
za¿ywaæ bêdê; i pan mój zestarza³ siê.
13. Zatem rzek³ Pan do Abrahama: Czemu siê rozœmia³a Sara, mówi¹c: Za¿ prawdziwie 
porodzê, gdym siê zestarza³a? Izali jest co trudnego u Pana?
14. O tym¿e czasie wrócê do ciebie roku przysz³ego, a Sara bêdzie mia³a syna.
15. I zaprza³a siê Sara, mówi¹c: Nie œmia³am siê; bo siê ba³a. A Pan rzek³: Nie mów 
tak; boœ siê œmia³a.
16. Potem wstali stamt¹d mê¿owie oni, i obrócili siê ku Sodomie; a Abraham szed³ z 
nimi wyprowadzaj¹c je.
17. Tedy rzek³ Pan: Izali ja zatajê przed Abrahamem, co mam uczyniæ?
18. Poniewa¿ Abraham pewnie rozmno¿on bêdzie w lud wielki i mo¿ny, a w nim bêd¹ 
ub³ogos³awione wszystkie narody ziemi.
19. Znam go bowiem; przeto¿ przyka¿e synom swoim, i domowi swemu po sobie, aby 
strzegli drogi Pañskiej, i czynili sprawiedliwoœæ i s¹d; aby przywiód³ Pan na 
Abrahama, co mu powiedzia³.
20. Rzek³ tedy Pan: Krzyk Sodomy i Gomorry, i¿ siê rozmno¿y³ grzech ich, i¿ bardzo 
ociê¿a³;
21. Zst¹piê teraz, a obaczê, jeŸli siê wed³ug krzyku tego, który miê doszed³, do 
koñca sprawuj¹; a jeŸli¿ nie, abym siê w¿dy dowiedzia³.
22. I obrócili siê stamt¹d mê¿owie, i poszli do Sodomy; lecz Abraham jeszcze sta³ 
przed Panem.
23. I przyst¹pi³ Abraham, i rzek³: Izali te¿ zatracisz sprawiedliwego z niezbo¿nym?
24. JeŸli snaæ bêdzie piêædziesi¹t sprawiedliwych w tem mieœcie, izali je 
wytracisz, a nie przepuœcisz miejscu temu dla piêædziesi¹t sprawiedliwych, którzy w 
niem s¹?
25. Niech to nie bêdzie u ciebie, abyœ uczyniæ mia³ rzecz takow¹, i zabi³ 
sprawiedliwego z niezbo¿nym, a ¿eby by³ sprawiedliwy, jako niezbo¿ny. Niech to nie 
bêdzie u ciebie. Izali Sêdzia wszystkiej ziemi nie uczyni sprawiedliwoœci?
26. Tedy rzek³ Pan: JeŸli znajdê w Sodomie piêædziesi¹t sprawiedliwych w samem 
mieœcie, odpuszczê wszystkiemu miejscu dla nich.
27. A odpowiadaj¹c Abraham rzek³: Otom teraz zacz¹³ mówiæ do Pana mego, aczem ja 
proch i popió³.
28. A jeŸliby nie stawa³o do piêædziesiêciu sprawiedliwych, piêciu, izali wytracisz 
dla tych piêciu wszystko miasto? I rzek³ Pan: Nie wytracê, jeŸli tam znajdê 
czterdziestu i piêciu.
29. Na to jeszcze mówi¹c do niego Abraham rzek³: A jeŸliby siê ich tam znalaz³o 
czterdzieœci? i odpowiedzia³: Nie uczyniê nic dla tych czterdziestu.
30. I rzek³ Abraham: Proszê niech siê nie gniewa Pan mój, ¿e jeszcze mówiæ bêdê: A 
jeŸliby siê ich tam znalaz³o trzydzieœci? odpowiedzia³: Nie uczyniê, jeŸli¿ tam 
znajdê trzydziestu.
31. Tedy jeszcze rzek³ Abraham: Otom teraz zacz¹³ mówiæ do Pana mego: A jeŸliby siê 
ich tam snaæ znalaz³o dwadzieœcia? odpowiedzia³ Pan: Nie zatracê i dla tych 
dwudziestu.
32. Nad to rzek³ Abraham: Proszê niech siê nie gniewa Pan mój, ¿e jeszcze raz tylko 
przemówiê: A jeŸliby siê ich tam znalaz³o dziesiêæ? Tedy rzek³ Pan: Nie wytracê i 
dla tych dziesiêciu.
33. I poszed³ Pan skoñczywszy rozmowê z Abrahamem; a Abraham wróci³ siê do miejsca 
swego.
*19
1. I przyszli dwaj Anio³owie do Sodomy w wieczór, a Lot siedzia³ w bramie 
Sodomskiej. Gdy je tedy ujrza³ Lot, wstawszy szed³ przeciwko nim, i sk³oni³ siê 
twarz¹ ku ziemi, i rzek³:
2. Oto proszê panowie moi, wst¹pcie teraz do domu s³ugi swego, a b¹dŸcie tu na noc, 
i umyjcie nogi swe; potem rano wstawszy pójdziecie w drogê waszê. Którzy 
odpowiedzieli: Bynajmniej; ale na ulicy bêdziemy nocowali.
3. Ale on przymusza³ ich bardzo, i¿ siê sk³onili do niego, i weszli w dom jego; 
zaczem sprawi³ im ucztê, i napiek³ chleba przaœnego, i jedli.



4. Lecz pierwej ni¿ oni poszli spaæ, oto obywatele miasta, mê¿owie Sodomscy, 
obst¹pili dom, od m³odego a¿ do starego, wszystek lud zewsz¹d.
5. I wo³ali na Lota, i rzekli mu: Gdzie s¹ mê¿owie, którzy przyszli do ciebie w 
nocy? wywiedŸ je do nas, abyœmy je poznali.
6. Tedy wyszed³ do nich Lot ze drzwi, i zamkn¹³ drzwi za sob¹.
7. I rzek³: Nie czyñcie proszê, bracia moi, nic z³ego.
8. Oto teraz mam dwie córki, które nie pozna³y mê¿a; wywiodê je teraz do was, a 
czyñcie z niemi, co siê wam podoba, tylko mê¿om tym nic nie czyñcie; bo dlatego 
weszli pod cieñ dachu mego.
9. A oni rzekli: PójdŸ¿e tam; i mówili: Ten sam przyszed³, aby tu goœciem by³, a 
mia³by nas s¹dziæ? przeto¿ gorzej uczynimy tobie, ni¿ onym i czynili gwa³t wielki 
mê¿owi onemu Lotowi, i przyst¹pili, aby drzwi wy³amali.
10. Ale mê¿owie oni, wyci¹gn¹wszy rêkê swojê, wwiedli Lota do siebie w dom, i 
zamknêli drzwi.
11. A mê¿e one, którzy byli u drzwi domu, pozara¿ali œlepot¹, od najmniejszego, a¿ 
do najwiêkszego; tak, i¿ siê spracowali, szukaj¹c drzwi.
12. Tedy rzekli mê¿owie oni do Lota: Maszli tu jeszcze kogo, ziêcia, albo syny twe, 
albo córki twoje, i wszystko, co masz w mieœcie, wyprowadŸ z miejsca tego.
13. Skazimy bowiem to miejsce, przeto, ¿e siê wzmóg³ krzyk ich przed Panem, i 
pos³a³ nas Pan, abyœmy je skazili.
14. Tedy wyszed³szy Lot mówi³ do ziêciów swoich, którzy mieli poj¹æ córki jego, i 
rzek³: Wstañcie, wynijdŸcie z miejsca tego, bo skazi Pan to miasto; ale siê zda³o w 
oczach ziêciów jego, jakoby ¿artowa³.
15. A gdy wesz³a zorza, przymuszali Anio³owie Lota, mówi¹c: Wstañ, weŸmij ¿onê 
twojê, i dwie córki twoje, które tu s¹, byœ snaæ nie zgin¹³ w nieprawoœci miasta 
tego.
16. A gdy siê oci¹ga³, ujêli mê¿owie oni rêkê jego, i rêkê ¿ony jego, i rêkê dwóch 
córek jego, ( albowiem mu Pan folgowa³, ) i wywiedli go, i postawili go przed 
miastem.
17. I gdy je wywiedli precz, rzek³ jeden: JeŸli chcesz, zachowaj duszê twojê, a nie 
ogl¹daj siê nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie; uchodŸ na górê, byœ snaæ 
nie zgin¹³.
18. A Lot rzek³ do nich: Nie tak, proszê, panowie moi;
19. Oto teraz znalaz³ s³uga twój ³askê w oczach twoich, i okaza³eœ obficie 
mi³osierdzie twoje, któreœ uczyni³ ze mn¹, zachowawszy duszê mojê; aleæ ja nie bêdê 
móg³ ujœæ na tê górê, by miê snaæ nie zachwyci³o to z³e, i umar³bym.
20. Ale oto tu jest miasto nie daleko, do którego bym uciek³, ma³eæ jest; proszê 
niech tam ujdê, ( wszak ma³e jest, ) a bêdzie ¿ywa dusza moja.
21. Tedy rzek³ do niego: Oto, i wtem wys³ucha³em ciê, abym nie wywróci³ miasta 
tego, o któremeœ mówi³.
22. Œpiesz¿e siê a uchodŸ tam, bo nie bêdê móg³ nic uczyniæ, a¿ ty tam dojdziesz; 
przeto¿ nazwane jest imiê miasta onego Zoar.
23. Wtem s³oñce wesz³o na ziemiê, a Lot wszed³ do Zoar.
24. Tedy Pan spuœci³ jako deszcz na Sodomê i na Gomorrê siarkê i ogieñ, od Pana z 
nieba.
25. I wywróci³ miasta one, i wszystkê onê równinê, wszystkie obywatele miast onych, 
i urodzaje onej ziemi.
26. I obejrza³a siê ¿ona jego id¹c za nim, a obróci³a siê w s³up solny.
27. Wstawszy tedy Abraham rano, pospieszy³ siê na ono miejsce, kêdy sta³ przed 
Panem.
28. I spojrza³ ku Sodomie i Gomorze, i ku wszystkiej ziemi onej równiny, i obaczy³, 
a oto wychodzi³ dym z onej ziemi, jako dym z pieca.
29. A gdy wywraca³ Bóg miasta onej równiny, wspomnia³ Bóg na Abrahama i wybawi³ 
Lota z poœrodku wywrócenia, gdy wywraca³ one miasta, w których Lot mieszka³.
30. Potem wyszed³ Lot z Zoar, i mieszka³ na górze, i dwie córki jego z nim, 
albowiem siê ba³ mieszkaæ w Zoar; ale mieszka³ w jaskini, on i dwie córki jego.
31. Tedy rzek³a starsza do m³odszej: Ojciec nasz stary a nie masz mê¿a na ziemi, 
który by wszed³ do nas, wed³ug zwyczaju wszystkiej ziemi.
32. PójdŸ, upójmy ojca naszego winem, a œpijmy z nim, abyœmy zachowa³y z ojca 



naszego nasienie.
33. Da³y tedy piæ ojcu swemu wina onej nocy. I wszed³szy starsza spa³a z ojcem 
swym; ale on nie czu³ ani kiedy siê uk³ad³a, ani kiedy wsta³a.
34. I sta³o siê nazajutrz, ¿e rzek³a starsza do m³odszej: Otom ja spa³a przesz³ej 
nocy z ojcem swym, dajmy¿ mu piæ wina jeszcze tej nocy, i wnijdziesz, i bêdziesz 
spa³a z nim, a zachowamy z ojca naszego nasienie.
35. Tedy da³y piæ i onej nocy ojcu swemu wina; i przyszed³szy m³odsza spa³a z nim; 
ale on nie czu³, ani kiedy siê uk³ad³a, ani kiedy wsta³a.
36. A tak poczê³y obie córki Lotowe z ojca swego.
37. I urodzi³a starsza syna, a nazwa³a imiê jego Moab; ten jest ojcem Moabitów, a¿ 
do dnia tego.
38. M³odsza te¿ urodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Benammi; ten jest ojcem synów 
Ammonowych, a¿ do dnia tego.
*20
1. I ruszy³ siê stamt¹d Abraham do ziemi po³udniowej, a mieszka³ miêdzy Kades i 
miêdzy Sur, i by³ goœciem w Gerar.
2. Tam powiedzia³ Abraham o Sarze, ¿onie swej: Siostra moja jest; przeto¿ pos³a³ 
Abimelech, król Gerary, i wzi¹³ Sarê.
3. Ale Bóg przyszed³ do Abimelecha we œnie w nocy, i rzek³ mu: Oto ty umrzesz dla 
niewiasty, któr¹œ wzi¹³, bo ona ma mê¿a.
4. Ale Abimelech nie przybli¿y³ siê by³ do niej, i rzek³: Panie, izali te¿ lud 
sprawiedliwy zabijesz?
5. Aza¿ mi on sam nie powiada³, siostra moja jest? a ona te¿ sama nie mówi³a, brat 
mój jest? w prostoœci serca mojego, i w niewinnoœci r¹k moich uczyni³em to.
6. Tedy mu rzek³ Bóg we œnie: Wiemci ja, ¿eœ to w prostoœci serca swego uczyni³; i 
dla tegom ciê zawœci¹gn¹³, abyœ nie zgrzeszy³ przeciwko mnie, i nie dopuœci³em ci, 
abyœ siê jej dotkn¹³.
7. Teraz tedy wróæ ¿onê mê¿owi, bo prorokiem jest; i bêdzie siê modli³ za ciê, a 
bêdziesz ¿y³; a jeŸli¿ jej nie wrócisz, wiedz, i¿ œmierci¹ umrzesz, ty, i wszystko, 
co twego jest.
8. Tedy Abimelech wstawszy rano, zwo³a³ wszystkich s³ug swoich, i opowiedzia³ im to 
wszystko; co us³yszawszy, polêkali siê mê¿owie oni bardzo.
9. Potem wezwa³ Abimelech Abrahama, i rzek³ mu: Coœ nam uczyni³? a com zgrzeszy³ 
przeciwko tobie? i¿eœ przywiód³ na miê i na królestwo moje grzech wielki? uczyni³eœ 
mi, czegoœ czyniæ nie mia³.
10. I rzek³ po wtóre Abimelech do Abrahama: Có¿eœ upatrywa³, ¿eœ tê rzecz uczyni³?
11. I odpowiedzia³ Abraham: Myœli³em sobie: Podobno nie masz bojaŸni Bo¿ej na tem 
miejscu, i zabij¹ miê dla ¿ony mojej.
12. A wszak¿e prawdziwie siostra moja jest, córka ojca mego, choæ nie córka matki 
mojej; poj¹³em j¹ za ¿onê.
13. I sta³o siê, gdy miê wyprawi³ Bóg na pielgrzymowanie z domu ojca mego, ¿em 
rzek³ do niej: To mi³osierdzie twoje bêdzie, które uczynisz ze mn¹: Na ka¿dem 
miejscu, do którego przyjdziemy, powiesz o mnie: Brat to mój jest.
14. Tedy nabrawszy Abimelech owiec, i wo³ów, i s³ug, i s³u¿ebnic, da³ Abrahamowi, i 
wróci³ mu Sarê, ¿onê jego.
15. I rzek³ Abimelech: Oto ziemia moja przed obliczem twojem; gdzieæ siê kolwiek 
podoba, mieszkaj.
16. A do Sary rzek³: Otom da³ tysi¹c srebrników bratu twemu, onci jest zas³on¹ oczu 
twoich u wszystkich, którzy s¹ z tob¹; a tem wszystkiem Sara wyuczona by³a.
17. I modli³ siê Abraham Bogu, a uzdrowi³ Bóg Abimelecha, i ¿onê jego, i s³u¿ebnice 
jego, i rodzi³y.
18. Zawar³ bowiem by³ Pan cale ka¿dy ¿ywot domu Abimelechowego dla Sary, ¿ony 
Abrahamowej.
*21
1. A Pan nawiedzi³ Sarê, jako by³ rzek³: i uczyni³ Pan Sarze, jako by³ powiedzia³.
2. Bo poczê³a i porodzi³a Sara Abrahamowi syna w staroœci jego, na ten¿e czas, 
który mu by³ Bóg przepowiedzia³.
3. I nazwa³ Abraham imiê syna swego, który mu siê urodzi³, którego mu urodzi³a 
Sara, Izaak.



4. I obrzeza³ Abraham Izaaka, syna swego, gdy by³ w oœmiu dniach, jako mu by³ 
rozkaza³ Bóg.
5. A by³o Abrahamowi sto lat, gdy mu siê urodzi³ Izaak, syn jego.
6. Tedy rzek³a Sara: Œmiech mi uczyni³ Bóg; ktokolwiek us³yszy, œmiaæ siê bêdzie ze 
mn¹.
7. I rzek³a: Któ¿by to by³ rzek³ Abrahamowi, ¿e Sara bêdzie karmi³a piersiami syny? 
gdy¿em urodzi³a syna w staroœci jego.
8. Ros³o tedy dzieciê, i odstawione jest od piersi; i uczyni³ Abraham ucztê wielk¹ 
w dzieñ odstawienia Izaaka.
9. Potem ujrza³a Sara syna Hagary, Egipczanki, przeszydzaj¹cego, którego urodzi³a 
Abrahamowi;
10. I rzek³a do Abrahama: Wyrzuæ tê s³u¿ebnicê, i syna jej; albowiem nie bêdzie 
dziedziczy³ syn tej s³u¿ebnicy z synem mym Izaakiem.
11. Ale siê to bardzo nie podoba³o w oczach Abrahamowych, dla syna jego.
12. Tedy rzek³ Bóg do Abrahama: Niech to przykro nie bêdzie w oczach twoich z 
strony dzieciêcia, i z strony s³u¿ebnicy twojej; coækolwiek rzecze Sara, us³uchaj 
g³osu jej; boæ w Izaaku nazwane bêdzie nasienie.
13. Wszak¿e i syna s³u¿ebnicy rozmno¿ê w naród, przeto i¿ nasieniem twojem jest.
14. Wsta³ tedy Abraham bardzo rano, a wzi¹wszy chleb i ³agiew wody, da³ Hagarze; i 
w³o¿ywszy to na ramiê jej, i z dzieciêciem, odprawi³ j¹; która poszed³szy b³¹ka³a 
siê po puszczy Beerseba.
15. A gdy nie sta³o wody w ³agwi, porzuci³a dzieciê pod jednem drzewem;
16. I odszed³szy usiad³a przeciw niemu, tak daleko, jako na strzeleniu z ³uku; bo 
mówi³a: Nie bêdê patrzy³a na œmieræ dzieciêcia; a siedz¹c przeciw niemu, podnios³a 
g³os swój, i p³aka³a.
17. Tedy us³ysza³ Bóg g³os dzieciêcy, i zawo³a³ Anio³ Bo¿y na Hagarê z nieba, i 
rzek³ jej: Có¿ci Hagaro? nie bój siê, boæ us³ysza³ Bóg g³os dzieciêcy z miejsca, na 
którem jest.
18. Wstañ, weŸmij dzieciê, a ujmij je rêk¹ swoj¹: bo w naród wielki rozmno¿ê je.
19. Otworzy³ tedy Bóg oczy jej, ¿e ujrza³a Ÿród³o wody; a szed³szy nape³ni³a ³agiew 
wod¹, i da³a piæ dzieciêciu.
20. I by³ Bóg z onem dzieciêciem, Które uros³o, i mieszka³o na puszczy, by³ z niego 
strzelec dobry z ³uku.
21. A mieszka³ na puszczy Faran; i wziê³a mu matka jego ¿onê z ziemi Egipskiej.
22. I sta³o siê onego¿ czasu, ¿e rzek³ Abimelech, i Fikol, hetman wojska jego, do 
Abrahama mówi¹c: Bóg z tob¹ we wszystkiem, co ty czynisz.
23. A tak teraz, przysi¹¿ mi przez Boga, ¿e miê w niczem podchodziæ nie bêdziesz, 
ani syna mego, ani wnuka mego; ale wed³ug mi³osierdzia, którem uczyni³ z tob¹, 
uczynisz ze mn¹, i z ziemi¹, w którejœ by³ przychodniem.
24. Tedy odpowiedzia³ Abraham: Ja przysiêgnê.
25. I przymawia³ Abraham Abimelechowi o studni¹ wody, któr¹ mu byli gwa³tem odjêli 
s³udzy Abimelechowi.
26. I rzek³ Abimelech: Nie wiem kto by to uczyni³, nawet i tyœ mi nie oznajmi³, i 
jam nie s³ysza³ o tem dopiero dziœ.
27. Nabra³ tedy Abraham owiec i wo³ów, i da³ Abimelechowi, i uczynili oba 
przymierze.
28. I postawi³ Abraham siedmioro owiec z stada osobno.
29. Tedy Abimelech rzek³ do Abrahama: Na có¿ to siedmioro owiec, któreœ postawi³ 
osobno?
30. A on odpowiedzia³: I¿ te siedem owiec weŸmiesz z r¹k moich, aby mi by³y na 
œwiadectwo, ¿em wykopa³ tê studniê.
31. Dlatego nazwano miejsce ono Beerseba; albowiem tam obaj przysiêgli.
32. A tak zawarli przymierze w Beerseba. Potem wstawszy Abimelech, i Fikol, hetman 
wojska jego, wrócili siê do ziemi Filistyñskiej.
33. I nasadzi³ Abraham drzewa w Beerseba, i wzywa³ tam imienia Pana Boga wiecznego.
34. I mieszka³ Abraham w ziemi Filistyñskiej przez wiele dni.
*22
1. To gdy siê sta³o, kusi³ Bóg Abrahama, i rzek³ do niego: Abrahamie! A on 
odpowiedzia³: Owom ja.



2. I rzek³ Bóg: WeŸmij teraz syna twego, jedynego twego, którego mi³ujesz, Izaaka, 
a idŸ do ziemi Moryja, i tam go ofiaruj na ofiarê palon¹, na jednej górze, o 
którejæ powiem.
3. Tedy wstawszy Abraham bardzo rano, osiod³a³ os³a swego, i wzi¹³ dwóch s³ug 
swoich z sob¹, i Izaaka syna swego, a nar¹bawszy drew na ofiarê palon¹, wsta³ i 
szed³ na miejsce, o którem mu Bóg powiedzia³.
4. A dnia trzeciego, podniós³szy Abraham oczy swe, ujrza³ ono miejsce z daleka.
5. I rzek³ Abraham do s³ug swoich: Zostañcie wy tu z os³em, a ja z dzieciêciem 
pójdziemy a¿ do on¹d, a odprawiwszy modlitwy, wrócimy siê do was.
6. Wzi¹³ tedy Abraham drwa na ofiarê palon¹, i w³o¿y³ je na Izaaka, syna swego, a 
sam wzi¹³ w rêkê swojê ogieñ i miecz, i szli obaj pospo³u.
7. I rzek³ Izaak do Abrahama, ojca swego, mówi¹c: Ojcze mój! A on odpowiedzia³: 
Owom ja, synu mój. I rzek³ Izaak: Oto ogieñ i drwa, a gdzie¿ baranek na ofiarê 
palon¹?
8. Odpowiedzia³ Abraham: Bóg sobie obmyœli baranka na ofiarê palon¹, synu mój; i 
szli obaj pospo³u.
9. A gdy przyszli na miejsce, o którem mu Bóg powiedzia³, zbudowa³ tam Abraham 
o³tarz, i u³o¿y³ drwa, a zwi¹zawszy Izaaka, syna swego, w³o¿y³ go na o³tarz na 
drwa.
10. I wyci¹gn¹³ Abraham rêkê swojê, i wzi¹³ miecz, aby zabi³ syna swego.
11. Lecz zawo³a³ nañ Anio³ Pañski z nieba, i rzek³: Abrahamie! Abrahamie! A on 
rzek³: Owom ja.
12. I rzek³ Anio³: Nie wyci¹gaj rêki twej na dzieciê, i nie czyñ mu nic; bom teraz 
dozna³, i¿ siê ty boisz Boga, i nie sfolgowa³eœ synowi twemu, jedynemu twemu, dla 
mnie.
13. A podniós³szy Abraham oczy swe, ujrza³, a oto baran za nim uwi¹z³ w cierniu za 
rogi swoje; a szed³szy Abraham, wzi¹³ barana i ofiarowa³ go na ofiarê palon¹, 
miasto syna swego.
14. I nazwa³ Abraham imiê miejsca onego: Pan obmyœli; st¹d¿e po dziœ dzieñ mówi¹: 
Na górze Pañskiej bêdzie obmyœlono.
15. Tedy zawo³a³ Anio³ Pañski na Abrahama po wtóre z nieba mówi¹c:
16. Przez siebie samego przysi¹g³em, mówi Pan: Poniewa¿eœ to uczyni³, a nie 
sfolgowa³eœ synowi twemu, jedynemu twemu;
17. B³ogos³awi¹c, b³ogos³awiæ ci bêdê, a rozmna¿aj¹c rozmno¿ê nasienie twoje, jako 
gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim; a odziedziczy 
nasienie twoje bramy nieprzyjació³ twoich.
18. I b³ogos³awione bêd¹ w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dla tego, ¿eœ 
us³ucha³ g³osu mego.
19. Wróci³ siê tedy Abraham do s³ug swych, i wstawszy, przyszli pospo³u do 
Beerseba; bo mieszka³ Abraham w Beerseba.
20. I sta³o siê potem, i¿ oznajmiono Abrahamowi, mówi¹c: Oto narodzi³a i Melcha 
synów Nachorowi, bratu twemu.
21. Husa, pierworodnego swego, i Buza, brata jego, i Chemuela, ojca Aramczyków.
22. I Kaseda, i Kasana, i Feldasa, i Jedlafa, i Batuela.
23. A Batuel sp³odzi³ Rebekê; oœmioro tych dzieci urodzi³a Melcha Nachorowi, bratu 
Abrahamowemu.
24. A za³o¿nica jego, której imiê Reuma, urodzi³a te¿ Tabê, i Gahama, i Tahasa, i 
Maacha.
*23
1. A ¿y³a Sara sto lat, i dwadzieœcia lat, i siedem lat; te s¹ lata ¿ywota Sary.
2. I umar³a Sara w mieœcie Arba, które zowi¹ Hebron, w ziemi Chananejskiej: i 
przyszed³ Abraham, aby ¿a³owa³ Sary, i p³aka³ jej.
3. Potem wsta³ Abraham od umar³ego swego, i rzek³ do synów Hetowych, mówi¹c:
4. Goœciem i przychodniem jestem u was; dajcie¿ mi osiad³oœæ grobu miêdzy wami, 
abym pogrzeba³ umar³ego mego od twarzy mojej.
5. Tedy opowiedzieli synowie Hetowi Abrahamowi, mówi¹c mu:
6. S³uchaj nas, panie mój: Ksi¹¿êciem Bo¿ym jesteœ ty w poœrodku nas: w 
najprzedniejszych grobach naszych pogrzeb umar³ego twego; ¿aden z nas nie bêdzie 
broni³ grobu swego tobie, abyœ nie mia³ pogrzebaæ umar³ego twego.



7. Tedy wstawszy Abraham, pok³oni³ siê ludowi onej ziemi, to jest synom Hetowym, i 
rzek³ do nich, mówi¹c:
8. JeŸli siê wam podoba, abym pogrzeba³ umar³ego mego od twarzy mojej, s³uchajcie¿ 
miê, a przyczyñcie siê za mn¹, do Efrona, syna Socharowego,
9. Aby mi ust¹pi³ jaskini swojej Machpela, któr¹ ma na koñcu pola swego, za s³uszne 
pieni¹dze; niech mi j¹ spuœci przed wami w osiad³oœæ grobu.
10. ( A Efron siedzia³ w poœrodku synów Hetowych. ) Tedy odpowiedzia³ Efron 
Hetejczyk Abrahamowi, w przytomnoœci synów Hetowych, przed wszystkimi, którzy 
chodzili w bramê miasta jego, mówi¹c:
11. Nie tak, panie mój, ale s³uchaj miê: Pole to dam tobie i jaskini¹, która jest w 
niem, dawam j¹ tobie; przed oczyma synów ludu mego, dawam j¹ tobie, pogrzeb¿e 
umar³ego twego.
12. Tedy siê pok³oni³ Abraham przed ludem onej ziemi;
13. I rzek³ do Efrona, w przytomnoœci ludu onej ziemi, mówi¹c: Raczej, jeŸliæ siê 
zda, proszê, s³uchaj miê: dam ci pieni¹dze za pole, weŸmij¿e je ode mnie, a 
pogrzebiê tam umar³ego mego.
14. I odpowiedzia³ Efron Abrahamowi mówi¹c mu:
15. Panie mój, s³uchaj miê. Ziemia ta stoi za cztery sta syklów srebra; ale có¿ to 
jest miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹? pogrzeb umar³ego twego.
16. I us³ucha³ Abraham Efrona; i odwa¿y³ Abraham Efronowi srebro, jako by³ rzek³ w 
przytomnoœci synów Hetowych, cztery sta syklów srebra, tak jako sz³y miêdzy 
kupcami.
17. I dosta³o siê pole Efronowe ( które jest w Machpelu przeciwko Mamre, pole i 
jaskinia, która jest na niem, i wszystkie drzewa, które by³y na polu, które by³y na 
wszystkich granicach jego w oko³o ) .
18. Abrahamowi w osiad³oœæ przed oczyma synów Hetowych, i wszystkich, którzy 
wchodzili w bramê miasta onego.
19. A tak pogrzeba³ Abraham Sarê, ¿onê swojê, w jaskini pola w Machpelu przeciwko 
Mamre, to jest Hebron, w ziemi Chananejskiej.
20. I oddane jest pole i jaskinia, która by³a na niem, Abrahamowi w osiad³oœæ 
grobu, od synów Hetowych.
*24
1. A Abraham by³ stary i podesz³y w leciech, a Pan b³ogos³awi³ mu we wszystkiem.
2. Tedy rzek³ Abraham do starszego s³ugi swego w domu swym, który wszystkiem 
rz¹dzi³, co mia³: Po³ó¿, proszê, rêkê twojê pod biodro moje;
3. A zaprzysiêgnê ciê przez Pana, Boga nieba, i Boga ziemi, abyœ nie bra³ ¿ony 
synowi memu z córek Chananejskich, miêdzy któremi ja mieszkam;
4. Ale pójdziesz do ziemi mojej, i do rodziny mojej, a stamt¹d weŸmiesz ¿onê 
Izaakowi, synowi memu.
5. Tedy mu rzek³ s³uga: A jeŸliby snaæ nie chcia³a niewiasta ona iœæ ze mn¹ do tej 
ziemi, mam¿e odprowadziæ syna twego do ziemi, z którejœ ty wyszed³?
6. I rzek³ mu Abraham: Strze¿ siê, abyœ tam zasiê nie zaprowadza³ syna mego.
7. Pan Bóg niebieski, który miê wzi¹³ z domu ojca mego, i z ziemi rodziny mojej, i 
który mówi³ ze mn¹, a który mi przysi¹g³, mówi¹c: Nasieniu twemu dam ziemiê tê; on 
poœle Anio³a swego przed obliczem twojem, i weŸmiesz stamt¹d ¿onê synowi memu.
8. A jeŸliby nie chcia³a ona niewiasta iœæ z tob¹, wolny bêdziesz od tego 
poprzysiê¿enia mego; tylko syna mego nie zaprowadzaj tam.
9. Pod³o¿y³ tedy s³uga rêkê swojê pod biodro Abrahama, pana swego, i przysi¹g³ mu 
na to.
10. I wzi¹³ on s³uga dziesiêæ wielb³¹dów, z wielb³¹dów pana swego, i poszed³; bo 
wszystkie dobra pana swego mia³ w rêkach swych; a wstawszy puœci³ siê do Aram 
Naharaim, do miasta Nachorowego.
11. I postawi³ wielb³¹dy przed miastem u studni wody, pod wieczór, tego czasu, 
którego zwyk³y niewiasty wychodziæ czerpaæ wodê.
12. I rzek³: Panie, Bo¿e pana mego Abrahama! Niech miê proszê spotka dziœ, czego 
¿¹dam, a uczyñ mi³osierdzie z panem moim Abrahamem.
13. Oto, ja stojê u studni, a córki obywateli miasta tego wyjd¹ czerpaæ wodê;
14. Panienka tedy, do której bym rzek³: Nachyl proszê wiadra twego, ¿e siê napijê, 
a ona by rzek³a: Pij, owszem i wielb³¹dy twoje napojê; ta niech bêdzie, któr¹œ 



zgotowa³ s³udze twemu Izaakowi; a po tem poznam, ¿eœ uczyni³ mi³osierdzie z panem 
moim.
15. I sta³o siê, ¿e pierwej ni¿ przesta³ mówiæ, oto, Rebeka wychodzi³a, która siê 
urodzi³a Batuelowi, synowi Melchy, ¿ony Nachora, brata Abrahamowego, nios¹c wiadro 
na ramieniu swem.
16. A dzieweczka ona by³a bardzo piêkna na wejrzeniu, panna, a której m¹¿ nie 
uzna³; ta przyszed³szy do studni, nape³ni³a wiadro swe, i wraca³a siê.
17. Tedy zabie¿a³ jej on s³uga, i rzek³: Daj mi siê proszê napiæ trochê wody z 
wiadra twego.
18. A ona rzek³a: Pij, panie mój, i prêdko z³o¿y³a wiadro swe na rêkê swojê, i da³a 
mu piæ.
19. A gdy mu siê da³a napiæ, rzek³a: I wielb³¹dom twoim naczerpiê, a¿ siê napij¹.
20. I wyla³a prêdko wodê z wiadra swego w koryto, a bie¿awszy jeszcze do studni 
czerpaæ, naczerpa³a wszystkim wielb³¹dom jego.
21. A on m¹¿ zdumiewa³ siê nad ni¹, uwa¿aj¹c z milczeniem, jeŸli mu Pan zdarzy³ 
drogê jego, czyli nie.
22. I gdy siê napi³y wielb³¹dy, wyj¹³ on m¹¿ nausznicê z³ot¹, która wa¿y³a pó³ 
sykla, i dwie manele, i da³ na rêce jej, które wa¿y³y dziesiêæ syklów z³ota.
23. I rzek³: Czyjaœ ty córka, powiedz mi, proszê? a jeŸli w domu ojca twego miejsce 
dla nas, gdzie byœmy przenocowali?
24. A ona mu rzek³a: Jestem córka Batuela, syna Melchy, którego urodzi³a Nachorowi.
25. Nad to rzek³a mu: Jest u nas dosyæ plew i pastwy, i miejsce do przenocowania.
26. I pok³oni³ siê on cz³owiek i da³ chwa³ê Panu,
27. I rzek³: B³ogos³awiony Pan, Bóg pana mego Abrahama, który nie oddali³ 
mi³osierdzia swego i prawdy swojej od pana mojego, albowiem gdym by³ w drodze, 
przyprowadzi³ miê Pan w dom braci pana mego.
28. Bie¿a³a tedy dzieweczka, i oznajmi³a w domu matki swej, jako siê co sta³o.
29. I mia³a Rebeka brata imieniem Labana; i wybie¿a³ Laban przeciwko onemu mê¿owi 
a¿ ku studni.
30. Bo ujrzawszy nausznicê, i manele na rêku siostry swej, i us³yszawszy s³owa 
Rebeki, siostry swej, mówi¹cej: Tak mówi³ do mnie ten m¹¿; przyszed³ do onego mê¿a, 
a oto, on sta³ przy wielb³¹dach u studni.
31. I rzek³ do niego: WnijdŸ b³ogos³awiony Pañski; przecz byœ sta³ na dworze, ju¿em 
ja nagotowa³ dom, i miejsce wielb³¹dom ?
32. Tedy wszed³ m¹¿ on w dom; a Laban rozsiod³a³ wielb³¹dy, i da³ plew i pastwy 
wielb³¹dom, i wody dla umycia nóg jego, i nóg mê¿ów onych, którzy z nim byli.
33. I po³o¿y³ przedeñ, coby jad³; ale on rzek³: Nie bêdê jad³, a¿ pierwej odprawiê 
rzecz swojê. Tedy rzek³ Laban: Mów¿e.
34. I rzek³: Jam jest s³uga Abrahamów;
35. A Pan ub³ogos³awi³ pana mego bardzo, i sta³ siê mo¿nym; bo mu nada³ owiec, i 
wo³ów, i srebra, i z³ota, i s³ug, i s³u¿ebnic, i wielb³¹dów, i os³ów.
36. A urodzi³a Sara, ¿ona pana mego syna panu memu, w staroœci jego, któremu da³ 
wszystko, co ma.
37. I poprzysi¹g³ miê pan mój, mówi¹c: Nie weŸmiesz ¿ony synowi memu z córek 
Chananejskich, w których ziemi ja mieszkam;
38. Ale do domu ojca mego pójdziesz i do rodziny mojej; a weŸmiesz stamt¹d ¿onê 
synowi mojemu.
39. I rzek³em do pana mego: Nie pójdzie snaæ ta niewiasta ze mn¹.
40. Tedy mi odpowiedzia³: Pan, przed któregom ja obliczem chodzi³, poœle Anio³a 
swego z tob¹, i poszczêœci drogê twojê; a weŸmiesz ¿onê synowi memu z rodziny 
mojej, i z domu ojca mego.
41. Tedy wolen bêdziesz od poprzysiê¿enia mego, gdy przyjdziesz do rodziny mojej; 
ale jeŸliæby jej nie dano, wolen bêdziesz od poprzysiê¿enia mego.
42. Przyszed³em tedy dziœ do studni, i rzek³em Panie, Bo¿e pana mego Abrahama, 
jeŸli¿ ty teraz szczêœcisz drogê mojê, którê ja idê:
43. Oto, ja stojê u studni wody; niechaj¿e panienka, która wynijdzie czerpaæ wodê, 
a gdybym jej rzek³: Daj mi proszê napiæ siê trochê wody z wiadra twego;
44. A ona by rzek³a do mnie: I ty pij, naczerpiê te¿ i wielb³¹dom twoim: ta bêdzie 
¿on¹, któr¹ zgotowa³ Pan synowi pana mego.



45. Ni¿elim ja tedy przesta³ mówiæ w sercu swem, oto, Rebeka wychodzi³a, nios¹c 
wiadro swe na ramieniu swem, i przysz³a do studni, a czerpa³a; którejm rzek³: Daj 
mi piæ proszê.
46. Ona tedy prêdko z³o¿ywszy wiadro z siebie, rzek³a: Pij, owszem i wielb³¹dy 
twoje napojê. I pi³em; napoi³a te¿ i wielb³¹dy.
47. I pyta³em jej, mówi¹c: Czyjaœ ty córka? i odpowiedzia³a: Jestem córka Batuela, 
syna Nachorowego, którego mu urodzi³a Melcha, tedym w³o¿y³ nausznice na twarz jej, 
i manele na rêce jej.
48. Zatem pok³oniwszy siê, da³em chwa³ê Panu, i b³ogos³awi³em Panu, Bogu pana mego 
Abrahama, który miê prowadzi³ drog¹ praw¹, abym wzi¹³ córkê brata pana mego, synowi 
jego
49. Przeto¿ teraz, jeŸli chcecie uczyniæ mi³osierdzie i prawdê z panem moim, 
oznajmijcie mi: a jeŸli nie, powiedzcie mi te¿, ¿ebym siê obróci³ na prawo albo na 
lewo.
50. Tedy odpowiedzia³ Laban i Batuel, mówi¹c: Od Pana ta rzecz wysz³a; my tobie w 
niczem przeczyæ nie mo¿emy.
51. Oto Rebeka przed tob¹; weŸmij j¹, a idŸ; a niech bêdzie ¿on¹ syna pana twego, 
jako rzek³ Pan.
52. I sta³o siê, gdy us³ysza³ s³uga Abrahamów s³owa ich pok³oni³ siê a¿ do ziemi 
Panu.
53. Zatem wyj¹³ s³uga on naczynia srebrne, i naczynia z³ote, i szaty, a odda³ je 
Rebece; da³ te¿ upominki drogie bratu jej, i matce jej.
54. Jedli tedy i pili, on i mê¿owie, którzy z nim byli, i zostali tam na noc; a 
rano wstawszy, rzek³: Puœæcie miê do pana mego.
55. I rzek³ brat jej, i matka jej: Niechaj pomieszka z nami dzieweczka dzieñ, albo 
dziesiêæ; potem pójdziesz.
56. A on rzek³ do nich: Nie zatrzymywajcie miê, gdy¿ Pan poszczêœci³ drogê mojê, 
puœæcie miê, abym jecha³ do pana mego.
57. Zatem rzekli: Zawo³ajmy dzieweczki, a spytajmy, co na to rzecze.
58. Tedy zawo³ali Rebeki, i mówili do niej: Chcesz¿e jechaæ z tym cz³owiekiem? A 
ona odpowiedzia³a: Pojadê.
59. I puœcili Rebekê siostrê swojê, z mamk¹ jej, i s³ugê Abrahamowego, z mê¿ami 
jego.
60. Tedy b³ogos³awili Rebece, mówi¹c jej: Siostraœ nasza, rozmnó¿ siê w tysi¹c 
tysiêcy, a niech posi¹dzie nasienie twoje bramy nieprzyjació³ swych.
61. Tedy wstawszy Rebeka z dzieweczkami swemi, i wsiad³szy na wielb³¹dy jecha³y za 
onym mê¿em; i wzi¹³ s³uga on Rebekê, i odjecha³.
62. A Izaak wraca³ siê z przechadzki od studni, któr¹ zowi¹ ¯ywi¹cego i Widz¹cego 
miê; bo mieszka³ w ziemi po³udniowej.
63. A wyszed³ by³ Izaak, dla modlitwy na pole pod wieczór, i podniós³szy oczy swe, 
ujrza³ wielb³¹dy przychodz¹ce.
64. Podnios³a te¿ i Rebeka oczy swe, i ujrza³a Izaaka, i zsiad³a z wielb³¹da;
65. Bo rzek³a do s³ugi: Có¿ on za m¹¿, który idzie przez pole przeciwko nam? I 
odpowiedzia³ s³uga: Ten jest pan mój. A ona wzi¹wszy rañtuch nakry³a siê.
66. I powiedzia³ on s³uga Izaakowi wszystko, co sprawi³.
67. I wprowadzi³ j¹ Izaak do namiotu Sary, matki swojej; i wzi¹³ Rebekê, i by³a mu 
¿on¹, i mi³owa³ j¹. I ucieszy³ siê Izaak po œmierci matki swojej.
*25
1. Potem Abraham poj¹³ drug¹ ¿onê, której imiê by³o Ketura.
2. Która mu urodzi³a Zamrama, i Joksana, i Madana, i Midyjana, i Jesobaka, i 
Suacha.
3. A Joksan sp³odzi³ Sabê, i Dedana; a synowie Dedanowi byli Asurymowie i 
Letusymowie, i Leumymowie.
4. Synowie zaœ Midyjanowi byli Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abyda, i Eldaa; wszyscy 
ci byli synowie Ketury.
5. I da³ Abraham wszystko, co mia³, Izaakowi.
6. A synom za³o¿nic, które mia³ Abraham, da³ upominki; i wyprawi³ je od Izaaka syna 
swego, jeszcze za ¿ywota swego, ku wschodowi do krainy wschodniej.
7. Teæ s¹ dni lat ¿ywota Abrahamowego, które prze¿y³, sto i siedemdziesi¹t, i piêæ 



lat.
8. I ustawaj¹c umar³ Abraham w staroœci dobrej, zesz³y w leciech, i syty dni; i 
przy³¹czon jest do ludu swego.
9. I pogrzebli go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, 
syna Socharowego, Hetejczyka, które by³o przeciwko Mamre;
10. Na polu, które by³ kupi³ Abraham u synów Hetowych; tam pogrzebiony jest 
Abraham, i Sara, ¿ona jego.
11. A po œmierci Abrahamowej b³ogos³awi³ Bóg Izaakowi, synowi jego, a Izaak 
mieszka³ u studni ¯ywi¹cego i Widz¹cego miê.
12. A teæ s¹ rodzaje Ismaela, syna Abrahamowego, którego urodzi³a Hagar, 
Egipczanka, s³u¿ebnica Sary, Abrahamowi.
13. I te s¹ imiona synów Ismaelowych w nazwiskach ich, wed³ug rodzajów ich: 
pierworodny Ismaelów, Nebajot; po nim Kedar, i Abdeel, i Mabsan.
14. I Masma, i Duma, i Masa.
15. Hadar, i Tema, Jetur, Nafis i Kedma.
16. Ci s¹ synowie Ismaelowi, i te imiona ich, wed³ug miasteczek ich, i zamków ich, 
dwanaœcie ksi¹¿¹t w familijach ich.
17. A by³o lat ¿ywota Ismaelowego, sto lat, i trzydzieœci lat i siedem lat, i 
zszed³ a umar³, i przy³¹czon jest do ludu swego.
18. I mieszkali od Hewila a¿ do Sur, która le¿y na przeciwko Egiptowi, id¹c do 
Asyryi; przed obliczem wszystkich braci swych umar³.
19. Te zaœ s¹ rodzaje Izaaka syna Abrahamowego: Abraham sp³odzi³ Izaaka.
20. A Izaak mia³ czterdzieœci lat, gdy sobie poj¹³ Rebekê, córkê Batuela 
Syryjczyka, z krainy Syryjskiej, siostrê Labana, Syryjczyka, za ¿onê.
21. Tedy siê modli³ Izaak Panu za ¿onê sw¹, i¿ by³a niep³odna; i wys³ucha³ go Pan, 
i poczê³a Rebeka, ¿ona jego.
22. A gdy siê dziatki tr¹ca³y w ¿ywocie jej, rzek³a: JeŸli¿ tak mia³o byæ, 
dlaczego¿em poczê³a? Sz³a tedy, aby siê pyta³a Pana.
23. I rzek³ jej Pan: dwa narody s¹ w ¿ywocie twoim, i dwojaki lud z ¿ywota twego 
rozdzieli siê, a jeden lud nad drugi lud mo¿niejszy bêdzie, i wiêkszy bêdzie s³u¿y³ 
mniejszemu.
24. A gdy siê wype³ni³y dni jej, aby porodzi³a, oto bliŸniêta by³y w ¿ywocie jej.
25. I wyszed³ pierwszy syn lisowaty, i wszystek jako szata kosmaty; i nazwali imiê 
jego Ezaw.
26. A potem wyszed³ brat jego, rêk¹ sw¹ trzymaj¹c za piêtê, Ezawa i nazwano imiê 
jego Jakób; a Izaakowi by³o szeœædziesi¹t lat, gdy mu siê oni narodzili.
27. A gdy uros³y one dzieci, Ezaw by³ mê¿em w myœlistwie bieg³ym i rolnikiem, a 
Jakób by³ m¹¿ prosty mieszkaj¹cy w namieciech.
28. I mi³owa³ Izaak Ezawa, i¿ jada³ z ³owu jego; Rebeka zaœ mi³owa³a Jakóba.
29. I uwarzy³ sobie Jakób potrawê, a na ten czas przyszed³ Ezaw z pola spracowany.
30. Tedy rzek³ Ezaw do Jakóba: Daj mi jeœæ, proszê ciê z tej czerwonej potrawy, bom 
siê spracowa³: a przeto¿ nazwano imiê jego Edom.
31. Któremu rzek³ Jakób: Przedaj¿e mi dziœ pierworodztwo twoje.
32. I rzek³ Ezaw: Otom ja bliski œmierci, có¿ mi po pierworodztwie?.
33. I rzek³ Jakób: Przysi¹¿¿e mi dziœ, i przysi¹g³ mu. I sprzeda³ pierworodztwo 
swoje Jakóbowi.
34. Tedy Jakób da³ Ezawowi chleba, i potrawê z soczewicy, a on jad³ i pi³, a potem 
powstawszy odszed³; i pogardzi³ Ezaw pierworodztwem swojem.
*26
1. Potem by³ g³ód na ziemi, po onym g³odzie pierwszym, który by³ za dni 
Abrahamowych; I poszed³ Izaak do Abimelecha, do króla Filistyñskiego do Gerar.
2. Bo mu siê by³ ukaza³ Pan i mówi³: Nie zstêpuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, o 
której Ja powiem tobie.
3. B¹dŸ¿e goœciem w tej ziemi, a Ja bêdê z tob¹, i bêdêæ b³ogos³awi³; albowiem 
tobie i nasieniu twemu dam te wszystkie krainy, i utwierdzê przysiêgê, któr¹m 
przysi¹g³ Abrahamowi, ojcu twemu.
4. I rozmno¿ê nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, a dam nasieniu twemu 
wszystkie te krainy: A bêd¹ b³ogos³awione w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi.
5. Przeto, i¿ Abraham by³ pos³uszny g³osowi mojemu, a strzeg³ postanowienia mego, 



przykazañ moich, ustaw moich i praw moich.
6. Tedy Izaak mieszka³ w Gerar.
7. I pytali siê mê¿owie onego miejsca o ¿onie jego; a on powiedzia³: Siostra to 
moja; bo siê ba³ mówiæ: ¯ona to moja; by go snaæ nie zabili mê¿owie miejsca tego 
dla Rebeki, i¿ by³a piêkna na wejrzeniu.
8. I sta³o siê, gdy tam mieszka³ przez nie ma³o dni, ¿e wygl¹da³ Abimelech, król 
Filistyñski, oknem, i ujrza³, ¿e Izaak ¿artowa³ z Rebek¹, ¿on¹ sw¹.
9. Tedy przyzwa³ Abimelech do siebie Izaaka, i rzek³: Prawdziwieæ to ¿ona twoja; 
czemu¿eœ powiada³, siostra to moja? I odpowiedzia³ mu Izaak: I¿em u siebie mówi³: 
Bym snaæ nie umar³ dla niej.
10. I rzek³ Abimelech: Có¿eœ nam to uczyni³? bez ma³a ktokolwiek z ludu nie spa³ z 
¿on¹ twoj¹: i przywiód³byœ by³ na nas grzech.
11. Rozkaza³ tedy Abimelech wszystkiemu ludowi mówi¹c: Kto by siê dotkn¹³ mê¿a 
tego, albo ¿ony jego, œmierci¹ umrze.
12. Tedy sia³ Izaak w onej ziemi, i zebra³ roku onego sto korcy, albowiem 
b³ogos³awi³ mu Pan.
13. I zbogaci³ siê on m¹¿, a im dalej, tem wiêcej wzmaga³ siê, a¿ urós³ wielce.
14. I mia³ stada owiec, i stada wo³ów, i czeladzi dosyæ; przeto¿ mu zajrzeli 
Filistyñczycy.
15. I wszystkie studnie, które byli wykopali s³udzy ojca jego, za dni Abrahama, 
ojca jego, zasypali Filistyñczycy, i nape³nili je ziemi¹.
16. I rzek³ Abimelech do Izaaka: OdejdŸ od nas, albowiemeœ daleko mo¿niejszy ni¿ 
my.
17. I odszed³ stamt¹d Izaak, i rozbi³ namioty w dolinie Gerar, i mieszka³ tam.
18. I kopa³ zasiê Izaak studnie wód, które byli wykopali za dni Abrahama, ojca 
jego, co je byli zasypali Filistyni po œmierci Abrahamowej, i zwa³ je temi¿ imiony, 
któremi je by³ nazwa³ ojciec jego.
19. Tedy kopali s³udzy Izaakowi w onej dolinie, i znaleŸli tam studni¹ wód ¿ywych.
20. Lecz poswarzyli siê pasterze Gerarscy z pasterzami Izaakowymi, mówi¹c: Nasza to 
woda; przeto nazwa³ imiê studni onej, Hesek, i¿ siê swarzyli z nim o niê.
21. Potem wykopali drug¹ studni¹, i swarzyli siê te¿ o niê; dla tego¿ nazwa³ imiê 
jej Sydna.
22. Zatem przeniós³ siê stamt¹d, i wykopa³ drug¹ studni¹ o któr¹ ¿adnego sporu nie 
by³o; i nazwa³ imiê jej Rechobot, i mówi³: Oto, teraz rozszerzy³ nas Pan, i 
uroœliœmy na ziemi.
23. I wst¹pi³ stamt¹d do Beerseby.
24. I ukaza³ mu siê Pan onej¿e nocy, mówi¹c: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, nie 
bój siê, bom Ja jest z tob¹; i bêdêæ b³ogos³awi³, i rozmno¿ê nasienie twoje, dla 
Abrahama, s³ugi mego.
25. Tedy tam zbudowa³ o³tarz, i wzywa³ imienia Pañskiego, i rozbi³ tam namiot swój, 
tam¿e te¿ wykopali s³udzy Izaakowi studniê.
26. Abimelech potem przyjecha³ do niego z Gerar, i Achuzat przyjaciel jego, i 
Fikol, hetman wojska jego.
27. Do których rzek³ Izaak: Przecz¿eœcie przyjechali do mnie, gdy¿ wy mnie macie w 
nienawiœci, i wypêdziliœcie miê od siebie?
28. A oni odpowiedzieli: Obaczyliœmy to dobrze, ¿e Pan jest z tob¹, i rzekliœmy: 
Uczyñmy teraz przysiêgê miêdzy sob¹, miêdzy nami i miêdzy tob¹, i postanowimy 
przymierze z tob¹;
29. Abyœ nam nic z³ego nie czyni³, jakoœmy siê te¿ ciebie nie tykali; i jakoœmyæ 
tylko dobrze czynili, a puœciliœmy ciê w pokoju; a tyœ teraz b³ogos³awiony od Pana.
30. Tedy im sprawi³ ucztê, a jedli i pili.
31. Potem wstawszy bardzo rano przysiêgli jeden drugiemu; i wyprowadzi³ je Izaak, i 
odeszli od niego w pokoju.
32. I sta³o siê onego¿ dnia, przyszli s³udzy Izaakowi, i powiedzieli mu o studni, 
któr¹ wykopali, mówi¹c mu: ZnaleŸliœmy wodê.
33. I nazwa³ j¹ Syba; dlatego¿ imiê miasta onego jest nazwane Beerseba a¿ do dnia 
dzisiejszego.
34. Potem Ezaw maj¹c czterdzieœci lat, poj¹³ sobie za ¿onê Judytê, córkê Beery 
Hetejczyka, i Basemat, córkê Elona, Hetejczyka.



35. Które siê bardzo naprzykrza³y Izaakowi i Rebece.
*27
1. I sta³o siê, gdy siê zestarza³ Izaak, i zaæmi³y siê oczy jego, tak, i¿ widzieæ 
nie móg³: tedy wezwa³ Ezawa, syna swego starszego, i rzek³ mu: Synu mój! a on 
odpowiedzia³: Owom ja.
2. I rzek³ Izaak: Otom siê ju¿ zestarza³, a nie wiem dnia œmierci swej.
3. Przeto¿ teraz weŸmij proszê naczynia twoje, sajdak twój, i ³uk twój, a wynijdŸ w 
pole, i u³ów mi zwierzynê.
4. I nagotuj mi potrawy smaczne, w jakich siê kocham, i przynieœ mi, a bêdê jad³, 
abyæ b³ogos³awi³a dusza moja, pierwej, ni¿ umrê.
5. Ale Rebeka s³ysza³a, gdy to mówi³ Izaak do Ezawa, syna swego; tedy wyszed³ Ezaw 
na pole, aby u³owi³ zwierzynê i przyniós³.
6. I rzek³a Rebeka do Jakóba, syna swego, mówi¹c: Otom s³ysza³a, gdy ojciec twój 
mówi³ do Ezawa, brata twego, i rzek³:
7. Przynieœ mi co z ob³owu, a nagotuj mi potrawy smaczne, abym jad³, i b³ogos³awi³ 
ci przed obliczem Pañskiem, pierwej, ni¿ umrê.
8. A tak teraz synu mój, us³uchaj g³osu mego w tem, co ja rozkazujê tobie.
9. A szed³szy do trzody, przynieœ mi stamt¹d dwoje koŸl¹t dobrych, a nagotujê z 
nich potrawy smaczne ojcu twemu, jako rad jada.
10. I zaniesiesz ojcu twemu, a bêdzie jad³; dlatego abyæ b³ogos³awi³, pierwej ni¿ 
umrze.
11. Tedy rzek³ Jakób do Rebeki, matki swej: Oto, Ezaw brat mój, cz³owiek kosmaty, a 
jam cz³owiek g³adki;
12. JeŸli miê pomaca ojciec mój, a bêdzie rozumia³, ¿e z niego szydzê, przywiodê na 
siê przeklêstwo, a nie b³ogos³awieñstwo.
13. I rzek³a mu matka jego: Na miê niech bêdzie przeklêstwo twoje, synu mój; tylko 
us³uchaj g³osu mego, a szed³szy, przynieœ mi.
14. Tedy on szed³szy wzi¹³, i przyniós³ matce swej; i nagotowa³a matka jego potrawy 
smaczne, jako rad jada³ ojciec jego.
15. I wzi¹wszy Rebeka szaty Ezawa, syna swego starszego, najkosztowniejsze, które 
mia³a u siebie w domu, oblok³a w nie Jakóba, syna swego m³odszego.
16. A skórkami koŸlêcemi obwinê³a rêce jego, i g³adkoœæ szyi jego.
17. I da³a chleb i potrawy smaczne, które nagotowa³a, w rêce Jakóba syna swego.
18. A on wszed³szy do ojca swego mówi³: Ojcze mój! a on rzek³: Owom ja! Ktoœ ty 
jest, synu mój?
19. I rzek³ Jakób do ojca swego: Jam jest Ezaw, pierworodny twój. Uczyni³em, jakoœ 
mi rozkaza³; wstañ proszê, si¹dŸ, a jedz z ob³owu mego, aby mi b³ogos³awi³a dusza 
twoja.
20. I rzek³ Izaak do syna swego: Có¿ to jest? Prêdkoœ to znalaz³, synu mój? a on 
odpowiedzia³: Sposobi³ to Pan Bóg twój, ¿e mi siê nagodzi³o.
21. Zatem Izaak rzek³ do Jakóba: Przyst¹p sam, abym ciê pomaca³, synu mój, jeŸliœ 
ty jest syn mój Ezaw, czyli nie.
22. Tedy przyst¹pi³ Jakób do Izaaka, ojca swego, który pomacawszy go, rzek³: G³os 
jest g³os Jakóbów, ale rêce Ezawowe.
23. I nie pozna³ go; albowiem by³y rêce jego jako rêce Ezawa, brata jego, kosmate; 
i b³ogos³awi³ mu.
24. I rzek³: Ty¿eœ jest syn mój Ezaw? a on odpowiedzia³: Ja.
25. Zatem rzek³: Podaj¿e mi, ¿ebym jad³ z ob³owu syna mego, abyæ b³ogos³awi³a dusza 
moja. Tedy mu poda³, i jad³. Przyniós³ mu te¿ wina, i pi³.
26. I rzek³ mu Izaak, ojciec jego: Przyst¹p¿e teraz a poca³uj miê, synu mój.
27. Tedy przyst¹piwszy poca³owa³ go, a skoro poczu³ wonnoœæ szat jego, b³ogos³awi³ 
mu, mówi¹c: Oto wonnoœæ syna mego, jako wonnoœæ pola, któremu b³ogos³awi³ Pan.
28. Niechaj¿eæ da Bóg z rosy niebieskiej, i z t³ustoœci ziemskiej, i obfitoœæ zbo¿a 
i wina.
29. Niechaj ci s³u¿¹ ludzie, a niech ci siê k³aniaj¹ narodowie. B¹dŸ panem braci 
twojej, a niech ci siê k³aniaj¹ synowie matki twojej; którzy by ciê przeklinali, 
niech bêd¹ przeklêtymi, a którzy by ciê b³ogos³awili, niech bêd¹ b³ogos³awionymi.
30. I sta³o siê, gdy przesta³ Izaak b³ogos³awiæ Jakóbowi, i ledwie Jakób odszed³ od 
oblicza Izaaka, ojca swego, tedy Ezaw brat jego, przyszed³ z ³owu swego.



31. Który nagotowawszy potrawy smaczne, przyniós³ je ojcu swemu, i mówi³ do ojca 
swego: Wstañ¿e ojcze mój, a jedz z ob³owu syna twego, aby mi b³ogos³awi³a dusza 
twoja.
32. Tedy mu rzek³ Izaak, ojciec jego: Któ¿eœ ty? A on rzek³: Jam jest syn twój, 
pierworodny twój, Ezaw.
33. I zl¹k³ siê Izaak zlêknieniem bardzo wielkiem, i rzek³: Któ¿ to, a gdzie jest 
ten, co u³owi³ zwierzynê, i przyniós³ mi? i jad³em ze wszystkiego, pierwej, ni¿eœ 
ty przyszed³, i b³ogos³awi³em mu, i bêdzie b³ogos³awionym.
34. A us³yszawszy Ezaw s³owa ojca swego, zawo³a³ g³osem wielkiem, i by³ ¿a³oœci¹ 
wielk¹ zjêty, i rzek³ ojcu swemu: B³ogos³aw¿e te¿ i mnie, ojcze mój.
35. A on mu rzek³: Przyszed³ brat twój chytrze, i wzi¹³ b³ogos³awieñstwo twoje.
36. Tedy Ezaw rzek³: S³usznieæ nazwano imiê jego Jakób, podszed³ miê bowiem ju¿ dwa 
kroæ; pierworodztwo moje wzi¹³, a teraz oto odniós³ b³ogos³awieñstwo moje. I rzek³: 
Toœ mi nie zachowa³ b³ogos³awieñstwa?
37. Odpowiedzia³ Izaak, i rzek³ do Ezawa: Otom go panem postanowi³ nad tob¹, i 
wszystkich braci jego da³em mu za s³ugi, i zbo¿em, i winem opatrzy³em go; a tobie 
có¿ teraz mam uczyniæ, synu mój?
38. I rzek³ Ezaw do ojca swego: Izali tylko jedno b³ogos³awieñstwo masz, ojcze mój? 
B³ogos³aw¿e i mnie; i jamci syn twój, ojcze mój. I podniós³ Ezaw g³os swój, a 
p³aka³.
39. I odpowiedzia³ Izaak, ojciec jego, i rzek³ mu: Oto w t³ustoœci ziemi bêdzie 
mieszkanie twoje, i w rosie niebieskiej z góry.
40. A z miecza twego ¿yæ bêdziesz, i bratu twemu bêdziesz s³u¿y³; ale stanie siê, 
¿e i ty panowaæ bêdziesz, i zrzucisz jarzmo jego z szyi twojej.
41. Przeto¿ nienawidzi³ Ezaw Jakóba dla b³ogos³awieñstwa, którem mu b³ogos³awi³ 
ojciec jego; i mówi³ Ezaw w sercu swem: Przybli¿aj¹ siê dni ¿a³oby ojca mego, a 
zabijê Jakóba, brata mego.
42. I oznajmiono Rebece s³owa Ezawa, syna jej starszego, która pos³awszy, wezwa³a 
Jakóba, syna swego m³odszego, i rzek³a do niego: Oto Ezaw, brat twój, cieszy siê 
tem, i¿ ciê zabije.
43. Przeto¿ teraz, synu mój, us³uchaj g³osu mego, a wstawszy, uciecz do Labana, 
brata mego, do Haranu,
44. I pomieszkaj z nim przez jaki czas, a¿ ucichnie gniew brata twego,
45. A¿ siê odwróci zapalczywoœæ brata twego od ciebie, i zapomni tego, coœ mu 
uczyni³; potem ja poœlê, a wezmê stamt¹d; bo czemu¿ mam was obydwóch postradaæ 
jednego dnia?
46. I rzek³a Rebeka do Izaaka: Obmierz³ mi ¿ywot mój dla córek Hetejskich; jeŸli¿e 
i Jakób weŸmie sobie ¿onê z córek Hetejskich, jakie s¹ córki ziemi tej, có¿ mi po 
¿ywocie?
*28
1. Tedy wezwa³ Izaak Jakóba, i b³ogos³awi³ mu, a rozkaza³ mu, mówi¹c: Nie pojmuj 
¿ony z córek Chananejskich.
2. Ale wstawszy idŸ do krainy Syryjskiej, do domu Batuela, ojca matki twojej, a 
weŸmij sobie stamt¹d ¿onê, z córek Labana, brata matki twojej.
3. A Bóg Wszechmog¹cy niech ci b³ogos³awi, a niech ciê rozrodzi i rozmno¿y, abyœ 
by³ w mnóstwo ludu;
4. I niech ci da b³ogos³awieñstwo Abrahamowe, tobie i nasieniu twemu z tob¹, abyœ 
odziedziczy³ ziemiê pielgrzymstwa twojego, któr¹ da³ Bóg Abrahamowi.
5. I tak wys³a³ Izaak Jakóba, który szed³ do krainy Syryjskiej, do Labana, syna 
Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakóbowej i Ezawowej.
6. A widz¹c Ezaw, i¿ b³ogos³awi³ Izaak Jakóbowi, i pos³a³ go do krainy Syryjskiej, 
aby sobie poj¹³ stamt¹d ¿onê, a i¿ b³ogos³awi¹c mu, przykaza³, mówi¹c: Nie weŸmiesz 
¿ony z córek Chananejskich;
7. I Jakób pos³uszny by³ ojcu swemu i matce swojej, i poszed³ do krainy Syryjskiej;
8. Widz¹c te¿ Ezaw, ¿e siê nie podobaj¹ córki Chananejskie w oczach Izaaka, ojca 
jego:
9. Tedy szed³ Ezaw do Ismaela, i poj¹³ mimo inne ¿ony swoje, Mahalatê córkê 
Ismaela, syna Abrahamowego, siostrê Nebajotowê, sobie za ¿onê.
10. A Jakób wyszed³szy z Beerseba, szed³ do Haranu.



11. I przyszed³ na jedno miejsce, i nocowa³ tam (albowiem ju¿ by³o zasz³o s³oñce) a 
wzi¹wszy jeden z kamieni miejsca onego, pod³o¿y³ pod g³owê swojê, i spa³ na tem¿e 
miejscu.
12. I œni³o mu siê, a ono drabina sta³a na ziemi, a wierzch jej dosiêga³ nieba; a 
oto, Anio³owie Bo¿y wstêpowali i zstêpowali po niej.
13. A Pan sta³ nad ni¹ i rzek³; Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg 
Izaaka, ziemiê tê, na której ty œpisz, tobie dam i nasieniu twojemu.
14. A bêdzie nasienie twoje jako proch ziemi, i rozmno¿ysz siê na zachód, i na 
wschód, i na pó³nocy, i na po³udnie; a bêd¹ ub³ogos³awione w tobie wszystkie narody 
ziemi i w nasieniu twojem.
15. A oto, Ja jestem z tob¹ i strzec ciê bêdê gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócê 
ciê do tej ziemi; bo nie opuszczê ciê, a¿ uczyniê com ci rzek³.
16. Tedy gdy siê ockn¹³ Jakób ze snu swego, rzek³: Zaprawdê Pan jest na tem 
miejscu, a jam nie wiedzia³.
17. I zlêkn¹wszy siê, rzek³: O jako to straszne miejsce! nic tu nie jest innego 
jedno dom Bo¿y, a tu brama niebieska.
18. I wsta³ Jakób bardzo rano, a wzi¹wszy kamieñ, który by³ pod³o¿y³ pod g³owê 
swojê, postawi³ go na znak, i nala³ oliwy na wierzch jego.
19. I nazwa³ imiê miejsca onego Betel; bo by³o przedtem imiê miasta onego Luz.
20. Tedy uczyni³ Jakób œlub, mówi¹c: JeŸli¿ bêdzie Bóg ze mn¹, a strzec miê bêdzie 
na tej drodze, któr¹ ja idê, i da mi chleb ku jedzeniu, i odzienie ku ob³óczeniu,
21. A wrócê siê w pokoju do domu ojca mego: tedy bêdzie mi Pan za Boga.
22. A kamieñ ten, którym wystawi³ na znak, bêdzie domem Bo¿ym, a ze wszystkiego, co 
mi dasz, dziesiêcinê pewn¹ oddawaæ ci bêdê.
*29
1. Tedy Jakób wstawszy, poszed³ do ziemi, mieszkaj¹cych na wschód s³oñca.
2. I ujrza³ studni¹ na polu, i trzy stada owiec le¿¹cych przy niej; bo z onej 
studni napawano stada, a kamieñ wielki by³ na wierzchu onej studni.
3. Albowiem schodzi³y siê tam wszystkie stada, i odwalono kamieñ z wierzchu studni, 
a napawano stada; potem zaœ k³adziono kamieñ na wierzch studni na miejsce jego.
4. Tedy rzek³ do nich Jakób: Bracia moi, sk¹deœcie? i odpowiedzieli: Z Haranu 
jesteœmy.
5. I rzek³ do nich Jakób: A znacie Labana, syna Nachorowego? odpowiedzieli: Znamy.
6. Zatem rzek³ do nich: A dobrze siê ma? a oni odpowiedzieli: Dobrze; a oto, Rachel 
córka jego idzie z stadem.
7. Tedy rzek³: Oto, jeszcze dosyæ dnia, i nie czas zganiaæ stada; napójcie¿ owce, a 
idŸcie, popaœcie ich.
8. A oni odpowiedzieli: Nie mo¿emy, a¿by siê zebra³y wszystkie stada, i odwalony 
by³ kamieñ z wierzchu studni, abyœmy napoili stada.
9. A gdy to jeszcze mówi³ z nimi, Rachel nadesz³a z owcami ojca swego, bo je ona 
pas³a.
10. I gdy ujrza³ Jakób Rachelê, córkê Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, 
brata matki swej: tedy przyst¹pi³ Jakób, i odwali³ kamieñ z wierzchu studni, a 
napoi³ owce Labana, brata matki swojej.
11. I poca³owa³ Jakób Rachelê, i podniós³szy g³os swój p³aka³.
12. I oznajmi³ Jakób Racheli, ¿e jest bratem ojca jej, a i¿ jest synem Rebeki: a 
ona bie¿awszy opowiedzia³a to ojcu swemu.
13. A gdy us³ysza³ Laban wieœæ o Jakóbie, synu siostry swojej, wybie¿a³ przeciwko 
niemu, i ob³api³ go, a poca³owawszy, wwiód³ do domu swego. A on Labanowi powiedzia³ 
o wszystkiem.
14. I rzek³ mu Laban: Zaisteœ ty jest koœæ moja, i cia³o moje. I mieszka³ u niego 
przez ca³y miesi¹c.
15. Potem rzek³ Laban do Jakóba: Izali, ¿eœ mi brat, s³u¿yæ mi bêdziesz darmo? 
powiedz mi, jak¹ ma byæ zap³ata twoja.
16. A mia³ Laban dwie córki: imiê starszej Lija, a imiê m³odszej Rachel.
17. Ale Lija by³a chorych oczu, a Rachel zaœ piêknego oblicza, i wdziêczna na 
wejrzeniu.
18. Mi³owa³ tedy Jakób Rachelê, i rzek³: Bêdêæ s³u¿y³ siedem lat za Rachelê, córkê 
twojê m³odsz¹.



19. Odpowiedzia³ Laban: Lepiej ¿e j¹ tobie dam, niŸlibym j¹ mia³ daæ mê¿owi innemu: 
mieszkaj¿e ze mn¹.
20. I s³u¿y³ Jakób za Rachelê siedem lat, i zda³ mu siê ten czas jako kilka dni, 
przeto ¿e j¹ mi³owa³.
21. Potem rzek³ Jakób do Labana: Daj mi ¿onê mojê, poniewa¿ siê wype³ni³y dni moje, 
abym wszed³ do niej.
22. Tedy wezwawszy Laban wszystkich mê¿ów miejsca onego, sprawi³ ucztê.
23. A gdy by³ wieczór, wzi¹³ Lijê, córkê swojê, i wwiód³ j¹ do niego, a Jakób 
wszed³ do niej.
24. Da³ te¿ Laban i Zelfê, dziewkê swojê, Lii, córce swej, za s³u¿ebnicê.
25. A gdy by³o rano, pozna³ Jakób, ¿e to Lija, i rzek³ do Labana: Có¿eœ mi to 
uczyni³? Izalim ja nie za Rachelê tobie s³u¿y³? czemu¿eœ miê tedy oszuka³?
26. I odpowiedzia³ Laban: Nie jest to w zwyczaju u nas, aby miano wydawaæ za m¹¿ 
m³odsz¹ przed starsz¹.
27. Wytrwaj z t¹ tydzieñ, a dam ci i tê za s³u¿bê, któr¹ mi bêdziesz s³u¿y³ jeszcze 
drugie siedem lat.
28. I uczyni³ tak Jakób, i wype³ni³ z t¹ tydzieñ; potem da³ mu Laban Rachelê, córkê 
swojê, za ¿onê.
29. Da³ te¿ Laban Racheli, córce swej, Balê dziewkê swojê; da³ jej za s³u¿ebnicê.
30. Tedy te¿ wszed³ Jakób do Racheli, i mi³owa³ Rachelê bardziej ni¿ Lijê, a s³u¿y³ 
mu jeszcze drugie siedem lat.
31. A widz¹c Pan, ¿e nienawidzi³ Lijê, otworzy³ ¿ywot jej; a Rachel niep³odna by³a.
32. Tedy pocz¹wszy Lija porodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Ruben, bo rzek³a : 
Zaiste wejrza³ Pan na utrapienie moje; a tak teraz mi³owaæ miê bêdzie m¹¿ mój.
33. I zasiê poczê³a, i porodzi³a syna, a rzek³a: Zaiste us³ysza³ Pan, ¿em ja by³a w 
nienawiœci, przeto¿ da³ mi te¿ i tego; i nazwa³a imiê jego Symeon.
34. Potem jeszcze poczê³a, i porodzi³a syna, i rzek³a: I tym razem przy³¹czy siê 
m¹¿ mój do mnie, bom mu urodzi³a trzech synów; przeto¿ nazwa³a imiê jego Lewi.
35. Nad to jeszcze poczê³a, i porodzi³a syna, i rzek³a: Teraz ju¿ chwaliæ bêdê 
Pana; przeto¿ nazwa³a imiê jego Juda, i przesta³a rodziæ.
*30
1. A widz¹c Rachel, ¿e nie rodzi³a Jakóbowi, zajrza³a Rachel siostrze swej, rzek³a 
do Jakóba: Daj mi syny, a jeŸli nie dasz, umrê.
2. Zapali³ siê tedy gniewem Jakób na Rachelê, i rzek³: Za¿em ja Bóg, który 
zawœci¹gn¹³ p³ód ¿ywota twego?
3. A ona rzek³a: Oto s³u¿ebnica moja Bala; wnijdŸ¿e do niej, i porodzi na kolanach 
moich, a bêdê te¿ mia³a syny z niej.
4. I da³a mu Balê, s³u¿ebnicê swojê, za ¿onê; i wszed³ Jakób do niej.
5. Tedy poczê³a Bala, i urodzi³a Jakóbowi syna.
6. I rzek³a Rachel: Skaza³ za mn¹ Bóg, i us³ysza³ g³os mój, a da³ mi syna; i 
dlatego nazwa³a imiê jego Dan.
7. Potem zaœ pocz¹wszy porodzi³a Bala, s³u¿ebnica Racheli, drugiego syna Jakóbowi.
8. Tedy rzek³a Rachel: Mê¿niem siê biedzi³a z siostr¹ moj¹, a przemog³am; i nazwa³a 
imiê jego Neftali.
9. A obaczywszy Lija, ¿e przesta³a rodziæ, wziê³a te¿ Zelfê, s³u¿ebnicê swojê, i 
da³a j¹ Jakóbowi za ¿onê.
10. I urodzi³a Zelfa, s³u¿ebnica Lii, Jakóbowi syna.
11. Zatem Lija rzek³a: Przyszed³ huf; i nazwa³a imiê jego Gad.
12. Porodzi³a te¿ Zelfa, s³u¿ebnica Lii, drugiego syna Jakóbowi.
13. I rzek³a Lija: To na szczêœcie moje; bo miê szczêœliw¹ bêd¹ zwa³y niewiasty; i 
nazwa³a imiê jego Aser.
14. I wyszed³ Ruben czasu ¿niwa pszenicznego, i znalaz³ pokrzyki na polu, a 
przyniós³ je do Lii, matki swej; i rzek³a Rachel do Lii: Daj mi te¿ proszê z 
pokrzyków syna twego.
15. A ona jej odpowiedzia³a: A ma³o¿ na tem, ¿eœ mi wziê³a mê¿a mego, i¿ te¿ chcesz 
wzi¹æ i pokrzyki syna mego? Tedy rzek³a Rachel: Niechaj¿e œpi z tob¹ tej nocy za 
pokrzyki syna twego.
16. A gdy siê wraca³ Jakób z pola pod wieczór, wysz³a Lija przeciwko jemu, i 
rzek³a: Do mnie wnijdziesz, gdy¿em ciê pewn¹ zap³at¹ najê³a sobie pokrzykami syna 



mego; i spa³ z ni¹ onej nocy.
17. Tedy wys³ucha³ Bóg Lijê; i poczê³a, i porodzi³a Jakóbowi syna pi¹tego.
18. I rzek³a Lija: Odda³ mi Bóg zap³atê moj¹, ¿em by³a da³a s³u¿ebnicê mojê mê¿owi 
mojemu; i nazwa³a imiê jego Isaszar.
19. Potem pocz¹wszy jeszcze Lija, porodzi³a szóstego syna Jakóbowi.
20. I mówi³a Lija: Obdarzy³ mnie Bóg zacnym upominkiem; ju¿ teraz bêdzie ze mn¹ 
mieszka³ m¹¿ mój, bom mu urodzi³a szeœciu synów; i nazwa³a imiê jego Zabulon.
21. Potem porodzi³a córkê, i nazwa³a imiê jej Dyna.
22. Wspomnia³ te¿ Bóg, na Rachelê, i wys³ucha³ j¹ Bóg, a otworzy³ ¿ywot jej.
23. Tedy pocz¹wszy porodzi³a syna, i rzek³a: Odj¹³ Bóg zel¿ywoœæ mojê.
24. I nazwa³a imiê jego Józef, mówi¹c: Niech mi przyda Pan drugiego syna.
25. I sta³o siê, gdy porodzi³a Rachel Józefa, mówi³ Jakób do Labana: Puœæ miê, abym 
siê wróci³ do miejsca mego, i do ziemi mojej.
26. Daj mi ¿ony moje, i dzieci moje, za którem ci s³u¿y³, ¿e odejdê; bo ty wiesz 
pos³ugi moje, jakom ci s³u¿y³.
27. I rzek³ do niego Laban: Proszê, jeŸlim znalaz³ ³askê w oczach twoich, zostañ ze 
mn¹; bom dozna³ tego, ¿e mi Pan dla ciebie b³ogos³awi³.
28. I rzek³: Mianuj mi zap³atê twojê, a dam ci j¹.
29. Tedy mu odpowiedzia³ Jakób: Ty wiesz, jakom ci s³u¿y³, i jaki by³ dobytek twój 
przy mnie.
30. Bo ta trocha, któr¹œ mia³ przede mn¹, rozmno¿y³a siê wielce; i b³ogos³awi³ ci 
Pan na przyjœcie mojê, a teraz kiedy¿ ja siê te¿ staraæ bêdê o dom swój?
31. I rzek³: Có¿ci mam daæ? I odpowiedzia³ Jakób: Nie dasz mi nic; ale jeŸli to 
uczynisz coæ powiem, tedy siê wrócê, a bêdê pas³ i strzeg³ byd³a twego.
32. Przejdê dziœ przez wszystkie trzody twoje, od³¹czaj¹c stamt¹d ka¿de bydlê pstre 
i nakrapiane, i ka¿de bydlê p³owe miêdzy owcami, a nakrapiane i pstre miêdzy 
kozami; to bêdzie zap³at¹ moj¹.
33. I da œwiadectwo o mnie sprawiedliwoœæ moja na potem, gdy przyjdzie do zap³aty 
mojej przed tob¹; wszystko co nie bêdzie pstre i nakrapiane miêdzy kozami, a p³owe 
miêdzy owcami, niech bêdzie za kradzie¿ poczytane przy mnie.
34. Tedy rzek³ Laban: Oby siê sta³o wed³ug s³owa twego!
35. I od³¹czy³ onego¿ dnia koz³y strokate, i nakrapiane, i wszystkie kozy pstre, i 
nakrapiane, i wszystkie, co jak¹ bia³¹ odmianê mia³y, tak¿e i p³owe miêdzy owcami, 
i odda³ je do r¹k synów swych.
36. I od³¹czy³ siê Laban od Jakóba, jakoby na trzy dni drogi; a Jakób pas³ ostatek 
owiec Labanowych.
37. Nabra³ tedy Jakób prêtów zielonych topolowych, i laskowych, i kasztanowych, i 
ob³upi³ miejscami skórê ich do bia³ego, obna¿aj¹c bia³oœæ, która na prêtach by³a.
38. I nak³ad³ onych prêtów, które by³ ob³upi³, do rynien i do koryt, gdzie lano 
wody ( gdy przychodzi³y owce, aby pi³y) nak³ad³ ich przeciwko owcom, aby poczyna³y, 
gdyby piæ przychodzi³y.
39. I poczyna³y owce patrz¹c na one prêty, i rodzi³y jagniêta strokate, pstre i 
nakrapiane.
40. I od³¹czy³ Jakób jagniêta, a stawia³ owce twarz¹ do jagni¹t strokatych, i do 
wszystkich p³owych w stadzie Labanowem, a swoje stada stawia³ osobno, ani ich 
obraca³ ku stadu Labanowemu.
41. A gdy wszystkich owiec co rañszych przypuszczanie bywa³o, k³ad³ Jakób prêty 
przed oczy owiec w koryta, aby poczyna³y patrz¹c na prêty.
42. Lecz gdy póŸniejszych owiec przypuszczanie by³o, nie k³ad³ ich: i by³y 
póŸniejsze Labanowe, a rañsze Jakóbowe.
43. I tak zbogaci³ siê on cz³owiek bardzo, i mia³ owiec wiele, i s³u¿ebnic i s³ug, 
i wielb³¹dów, i os³ów.
*31
1. Potem gdy us³ysza³ Jakób s³owa synów Labanowych mówi¹cych: Pobra³ Jakób 
wszystko, co mia³ ojciec nasz, i z tego, co by³o ojca naszego, tej wszystkiej 
zacnoœci dosta³.
2. Widzia³ te¿ Jakób twarz Labanow¹, a oto, nie by³ takim przeciwko niemu, jako 
przedtem.
3. Tedy rzek³ Pan do Jakóba: Wróæ siê do ziemi ojców twoich, i do rodziny twojej, a 



bêdê z tob¹.
4. Przeto¿ pos³a³ Jakób, i wyzwa³ Rachelê i Lijê na pole do trzody swojej.
5. I rzek³ im: Widzê ja twarz ojca waszego, ¿e nie jest takim przeciwko mnie, jako 
przedtem, lecz Bóg ojca mego by³ ze mn¹.
6. Wy te¿ same wiecie, ¿em ze wszystkich si³ moich s³u¿y³ ojcu waszemu;
7. Ale ojciec wasz oszuka³ miê, i odmieni³ zap³atê mojê po dziesiêæ kroæ; jednak 
nie dopuœci³ mu Bóg, aby mi szkodzi³.
8. JeŸli kiedy powiedzia³: Pstre bêd¹ zap³at¹ twoj¹, tedy rodzi³y wszystkie owce 
jagniêta pstre; a gdy zaœ mówi³: Strokate bêd¹ zap³at¹ twoj¹, tedy rodzi³y 
wszystkie owce jagniêta strokate.
9. I odj¹³ Bóg dobytek ojca waszego, a da³ go mnie.
10. Sta³o siê bowiem w ten czas, gdy siê owce z³¹cza³y, ¿em podniós³ oczy swe, i 
widzia³em przez sen, a oto, samcy z³¹cza³y siê z owcami strokatemi, pstremi, i 
bia³o nakrapianemi.
11. Tedy mi rzek³ Anio³ Bo¿y we œnie: Jakóbie! A jam odpowiedzia³: Owom ja.
12. Potem rzek³: Podnieœ teraz oczy swe, a obacz wszystkie samce z³¹czaj¹ce siê z 
owcami strokatemi, pstremi, i bia³o nakrapianemi; bom widzia³ wszystko, coæ Laban 
uczyni³.
13. Jam Bóg Betel, gdzieœ namaza³ kamieñ, gdzieœ mi poœlubi³ œlub. Teraz tedy 
wstañ, wynijdŸ z ziemi tej, a wróæ siê do ziemi rodziny twojej.
14. Tedy odpowiedzia³a Rachel i Lija, i rzek³y mu: Iza¿ jeszcze mamy cz¹stkê jak¹ i 
dziedzictwo w domu ojca naszego?
15. Iza¿eœmy za obce nie by³y poczytane u niego? I¿ nas przeda³; i mia³¿e by 
jeszcze do szczêtu zjeœæ majêtnoœæ naszê?
16. Albowiem wszystko bogactwo, które odj¹³ Bóg ojcu naszemu, nasze jest, i synów 
naszych; przeto¿ teraz wszystko uczyñ, coæ Bóg rozkaza³.
17. Wsta³ tedy Jakób, i wsadzi³ syny swe, i ¿ony swe na wielb³¹dy.
18. I zabra³ wszystkê trzodê swojê, i wszystkê majêtnoœæ swojê, której by³ naby³, 
dobytek nabycia swego, którego by³ naby³ w krainie Syryjskiej, aby siê wróci³ do 
Izaaka, ojca swego, do ziemi Chananejskiej.
19. A Laban odszed³ by³ strzyc owce swoje: wtem ukrad³a Rachel ba³wany, które mia³ 
ojciec jej.
20. I wykrad³ siê Jakób potajemnie od Labana Syryjczyka, tak ¿e mu nie oznajmi³, i¿ 
ucieka³.
21. I uciek³ sam ze wszystkiem co mia³, a wstawszy przeprawi³ siê przez rzekê, i 
uda³ siê ku górze Galaad.
22. I dano znaæ Labanowi dnia trzeciego, ¿e uciek³ Jakób.
23. Który wzi¹wszy braci¹ swojê z sob¹, goni³ go przez siedem dni, i doœcign¹³ go 
na górze Galaad.
24. Lecz przyszed³ Bóg do Labana Syryjczyka we œnie onej nocy, i rzek³ mu: Strze¿ 
siê, abyœ nie mówi³ z Jakóbem nic przykrego.
25. I dogoni³ Laban Jakóba, a Jakób ju¿ by³ namiot swój rozbi³ na górze; Laban te¿ 
rozbi³ namiot z braci¹ sw¹ na onej¿e górze Galaad.
26. Tedy Laban rzek³ do Jakóba: Có¿eœ uczyni³, ¿eœ siê wykrad³ potajemnie ode mnie, 
a uwiod³eœ córki moje, jakoby pojmane mieczem?
27. Przecz¿eœ potajemnie uciek³, a wykrad³eœ siê ode mnie, a nie oznajmi³eœ mi, 
gdy¿bym ciê by³ puœci³ z radoœci¹, i z pieœniami, i z bêbnem, i z harf¹?
28. I nie dopuœci³eœ mi, abym poca³owa³ syny moje, i córki moje? Zaiste g³upieœ 
sobie pocz¹³.
29. Jest to w mocy rêki mojej, uczyniæ wam co z³ego; ale Bóg ojca waszego przesz³ej 
nocy rzek³ do mnie, mówi¹c: Strze¿ siê abyœ z Jakóbem nie mówi³ nic przykrego.
30. A teraz gdyæ siê chcia³o odejœæ, ¿eœ wielce pragn¹³ do domu ojca twego, 
czemu¿eœ ukrad³ bogi moje?
31. I odpowiadaj¹c Jakób, rzek³ do Labana: I¿em siê ba³, i myœla³em, byœ mi snaæ 
nie wydar³ córek twoich.
32. Lecz ten, u kogo znajdziesz bogi twoje, niech umrze; przed braci¹ nasz¹ 
poznaj¿e, co twego u mnie, i weŸmij sobie; a nie wiedzia³ Jakób, ¿e je Rachel 
ukrad³a.
33. Wszed³ tedy Laban do namiotu Jakóbowego, i do namiotu Lii, i do namiotu 



obydwóch s³u¿ebnic, a nie znalaz³; a wyszed³szy z namiotu Lii wszed³ do namiotu 
Racheli.
34. A Rachel wzi¹wszy one ba³wany w³o¿y³a je pod sid³o wielb³¹dowe, i usiad³a na 
nich; i zmaca³ Laban wszystek namiot, a nie znalaz³.
35. Tedy ona rzek³a do ojca swego: Niech siê nie gniewa pan mój, ¿e nie mogê 
powstaæ przed twarz¹ twoj¹, bo wed³ug zwyczaju niewiast przypad³o na miê; i szuka³, 
a nie znalaz³ ba³wanów.
36. Rozgniewa³ siê tedy Jakób, i fuka³ na Labana; a odpowiadaj¹c Jakób, rzek³ do 
Labana: Có¿ za przestêpstwo moje, co za grzech mój, ¿eœ miê goni³ zapaliwszy siê?
37. Otoœ zmaca³ wszystek sprzêt mój: có¿eœ znalaz³ ze wszystkiego sprzêtu domu 
twego? po³ó¿ tu przed braci¹ moj¹, i braci¹ twoj¹, a niech rozs¹dz¹ miêdzy nami 
dwoma.
38. Ju¿ dwadzieœcia lat mieszka³em z tob¹; owce twoje i kozy twoje nie pomiata³y, a 
baranów stada twego nie jada³em.
39. Rozszarpanego od zwierza nie przynios³em ci, jam szkodê nagradza³; z rêki mojej 
szuka³eœ tego, co by³o ukradzione we dnie, i co by³o ukradzione w nocy.
40. Bywa³o to, ¿e we dnie trapi³o miê gor¹co, a mróz w nocy, tak, ¿e odchadza³ sen 
mój od oczu moich.
41. Ju¿em ci dwadzieœcia lat w domu twoim s³u¿y³; czternaœcie lat za dwie córki 
twoje, a szeœæ lat za byd³o twoje; a odmienia³eœ zap³atê mojê po dziesiêæ kroæ.
42. I by by³ Bóg ojca mego, Bóg Abrahama, i strach Izaaka, nie by³ przy mnie, 
pewnie byœ miê by³ teraz pró¿nego puœci³; ale na utrapienie moje, i na pracê r¹k 
moich wejrza³ Bóg, i przestrzega³ ciê nocy przesz³ej.
43. Tedy odpowiedzia³ Laban, i rzek³ do Jakóba: Córki te córki s¹ moje, i synowie 
ci s¹ synowie moi, i dobytek ten dobytek mój, i wszystko co widzisz, moje jest; a 
tym córkom moim, có¿ dziœ uczyniê, albo synom ich, które zrodzi³y?
44. PójdŸ¿e tedy, a uczyñmy przymierze, ja i ty, a bêdzie œwiadectwo miêdzy mn¹, i 
miêdzy tob¹.
45. I wzi¹³ Jakób kamieñ, a postawi³ go na znak.
46. I rzek³ Jakób do braci swej: Nazbierajcie kamieni; którzy nanosili kamieni, i 
uczynili kupê, i jedli tam na onej kupie.
47. I nazwa³ j¹ Laban Jegar Sahaduta, a Jakób j¹ nazwa³ Galed.
48. Bo mówi³ Laban: Kupa ta niech bêdzie œwiadkiem miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹ 
dzisiaj; przeto¿ Jakób nazwa³ imiê jej Galed,
49. I Myspa; albowiem rzek³ Laban: Niech upatruje Pan miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, gdy 
siê rozejdziemy jeden od drugiego.
50. JeŸli bêdziesz trapi³ córki moje, i jeŸli pojmiesz ¿ony nad córki moje, nie 
masz tu nikogo miêdzy nami; bacz, ¿e Bóg jest œwiadkiem miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹.
51. I rzek³ nad to Laban do Jakóba: Oto, ta kupa kamieni, i oto, znak ten, którym 
postanowi³ miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹.
52. Œwiadkiem ta kupa, i œwiadkiem ten znak bêdzie tego, i¿ ja do ciebie nie pójdê 
dalej za tê kupê, i ty te¿ nie pójdziesz do mnie za tê kupê, i za ten znak, na z³e.
53. Bóg Abrahamów i Bóg Nachorów niechaj rozs¹dz¹ miêdzy nami, Bóg ojca ich. 
Przysi¹g³ tedy Jakób przez strach ojca swego Izaaka.
54. I nabi³ Jakób byd³a na górze, i wezwa³ braci swej ku jedzeniu chleba. Tedy 
jedli chleb, i nocowali na onej górze.
55. Potem Laban wstawszy bardzo rano, poca³owa³ syny swoje i córki swe, i 
b³ogos³awi³ im; a odszed³szy, wróci³ siê Laban na miejsce swoje.
*32
1. A Jakób te¿ poszed³ w drogê swojê i potkali siê z nim Anio³owie Bo¿y.
2. I rzek³ Jakób ujrzawszy je: Obóz to Bo¿y; i nazwa³ imiê miejsca onego Mahanaim.
3. Potem pos³a³ Jakób pos³y przed sob¹ do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do 
krainy Edomskiej.
4. I rozkaza³ im mówi¹c: Tak rzeczecie do pana mego Ezawa: To mówi s³uga twój 
Jakób: U Labana by³em goœciem, i mieszka³em z nim a¿ do tego czasu.
5. A mam wo³y i os³y, owce, i s³ugi, i s³u¿ebnice, a posy³am odpowiedzieæ panu 
memu, ¿ebym znalaz³ ³askê w oczach twoich.
6. I wrócili siê pos³owie do Jakóba, mówi¹c: Przyszliœmy do brata twego Ezawa, 
który te¿ idzie przeciwko tobie, a cztery sta mê¿ów z nim.



7. I zl¹k³ siê Jakób bardzo a strwo¿y³ siê; i rozdzieli³ lud, który z nim by³, i 
owce, i wo³y, i wielb³¹dy, na dwa hufce;
8. I rzek³: JeŸliby przyszed³ Ezaw do jednego hufca, a porazi³by go, tedy hufiec, 
który pozostanie, bêdzie zachowany.
9. I rzek³ Jakób: Bo¿e ojca mego Abrahama, i Bo¿e ojca mego Izaaka, Panie, któryœ 
do mnie rzek³: Wróæ siê do ziemi twojej, i do rodziny twojej, a uczyniêæ dobrze.
10. Mniejszym jest ni¿ wszystkie zmi³owania, i ni¿ wszystka prawda, któr¹œ uczyni³ 
z s³ug¹ swym. Albowiem tylko o lasce mojej przeszed³em ten Jordan, a teraz mam dwa 
hufce.
11. Wyrwij miê proszê z rêki brata mego, z rêki Ezawa; boæ siê go bojê, by snaæ 
przyszed³szy nie zabi³ miê, i matki z synami.
12. Wszakeœ rzek³: Dobrze czyni¹c bêdêæ dobrze czyni³, a rozmno¿ê nasienie twoje 
jako piasek morski, który zliczon byæ nie mo¿e, dla mnóstwa.
13. I przenocowa³ tam onej nocy, i wzi¹³ z tego, co mia³ przy rêku, upominek dla 
Ezawa, brata swego.
14. To jest kóz dwieœcie, i koz³ów dwadzieœcia, owiec dwieœcie, i baranów 
dwadzieœcia.
15. Wielb³¹dzic odchowuj¹cych m³ode, ze Ÿrebiêty ich, trzydzieœci, krów 
czterdzieœci, i wo³ów dziesiêæ, dwadzieœcia oœlic, i dziesiêæ oœl¹t.
16. I odda³ je w rêce s³ug swoich, ka¿de stado z osobna, i rzek³ do s³ug swoich: 
IdŸcie przede mn¹, a plac uczyñcie miêdzy stadem a miêdzy stadem.
17. I rozkaza³ pierwszemu, mówi¹c: Gdy siê spotka z tob¹ Ezaw, brat mój, a spyta 
ciê, mówi¹c: Czyjeœ ty? i dok¹d idziesz? a czyje to stado przed tob¹?
18. Tedy powiesz: S³ugi twego Jakóba jest to upominek, pos³any panu memu Ezawowi, a 
oto, i sam idzie za nami.
19. Tak¿e te¿ rozkaza³ drugiemu, i trzeciemu, i wszystkim id¹cym za temi stady, 
mówi¹c: Temi¿ s³owy mówcie do Ezawa, gdy go potkacie.
20. Powiecie mu te¿: Oto, s³uga twój Jakób idzie za nami, mówi³ bowiem: Ub³agam 
oblicze jego upominkiem, który idzie przede mn¹, a potem ujrzê oblicze jego; owa 
miê snaæ w ³askê przyjmie.
21. I poszed³ w przód on upominek przed obliczem jego, a sam przenocowa³ onej nocy 
z hufcem swoim.
22. Wstawszy tedy onej nocy, wzi¹³ obie ¿ony swe, i dwie s³u¿ebnice swoje, i 
jedenaœcie synów swoich, i przeszed³ przez bród Jabok,
23. A wzi¹wszy je, przeprawi³ je przez tê¿ rzekê, i przeprowadzi³ wszystko, co 
mia³.
24. A tylko sam Jakób zosta³.
25. A oto, biedzi³ siê z nim m¹¿ a¿ do wejœcia zorzy; który widz¹c, ¿e go nie móg³ 
przemóc, uderzy³ Jakóba w staw biodry jego, i wytr¹ci³a siê z stawu biodra 
Jakóbowa, gdy siê z nim mocowa³.
26. I rzek³: Puœæ miê, bo ju¿ wschodzi zorza. I odpowiedzia³: Nie puszczê ciê, a¿ 
mi bêdziesz b³ogos³awi³.
27. Tedy mu rzek³: Co za imiê twoje? I odpowiedzia³: Jakób.
28. I rzek³: Nie bêdzie nazywane wiêcej imiê twoje Jakób, ale Izrael; boœ sobie 
mê¿nie poczyna³ z Bogiem, i z ludŸmi, i przemog³eœ.
29. I spyta³ Jakób mówi¹c: Oznajmij mi proszê imiê twoje; a on odpowiedzia³: Czemu 
siê pytasz o imieniu mojem? I tam¿e mu b³ogos³awi³.
30. Tedy nazwa³ Jakób imiê miejsca onego Fanuel, mówi¹c: I¿em widzia³ Boga twarz¹ w 
twarz, a zachowana jest dusza moja.
31. I wesz³o mu s³oñce, kiedy min¹³ miejsce Fanuel, a on uchramowa³ na biodrê 
swojê.
32. Przeto¿ nie jadaj¹ synowie Izraelscy ¿y³y skurczonej, która jest przy stawie 
biodry, a¿ do dnia tego, i¿ by³ uderzy³ w staw biodry Jakóbowej, i w ¿y³ê 
skurczon¹.
*33
1. A podniós³szy Jakób oczy swe ujrza³, a oto, Ezaw idzie, a z nim cztery sta 
mê¿ów; i rozdzieli³ dzieci, z osobna Lii, i z osobna Racheli, i z osobna dwu 
s³u¿ebnic.
2. I postawi³ s³u¿ebnice, i dzieci ich, na przodku, a Lijê, i syny jej, za nimi, 



Rachelê zaœ z Józefem na ostatku.
3. A sam szed³ przed nimi, i pok³oni³ siê a¿ do ziemi siedem kroæ, ni¿ przyszed³ do 
brata swego.
4. I zaszed³ mu drogê Ezaw, i ob³apiwszy go, upad³ na szyjê jego, i ca³owa³ go; i 
p³akali.
5. Potem podniós³szy ( Ezaw ) oczy swe, ujrza³ ¿ony i dzieci, i rzek³: A ci co zacz 
s¹, twoi¿ to? i odpowiedzia³: Dziatki to s¹, które Bóg da³ z ³aski s³udze twemu.
6. I przybli¿y³y siê s³u¿ebnice i synowie ich, a pok³oni³y siê.
7. Przybli¿y³a siê te¿ i Lija, i dzieci jej, i pok³onili siê; a potem przybli¿y³ 
siê Józef i Rachel, i pok³onili siê.
8. I rzek³ Ezaw: A ów wszystek hufiec na co, z którymem siê spotka³? Odpowiedzia³ 
Jakób: Abym znalaz³ ³askê przed oczyma pana mego.
9. Tedy rzek³ Ezaw: Mam ja dosyæ, bracie mi³y, miej ty swoje.
10. I rzek³ Jakób: Nie tak bêdzie proszê; jeŸlim teraz znalaz³ ³askê w oczach 
twoich, weŸmij upominek mój z rêki mojej, przeto, i¿em widzia³ oblicze twoje, 
jakobym widzia³ oblicze Bo¿e, i ³askawieœ miê przyj¹³;
11. Przyjmij¿e proszê dar mój, którym ci przyniós³, gdy¿ miê hojnie b³ogos³awi³ 
Bóg, a mam wszystkiego dosyæ. A tak uprosi³ go, ¿e to przyj¹³.
12. Tedy rzek³ Ezaw: Ruszmy siê, a idŸmy, a ja pójdê przed tob¹.
13. I odpowiedzia³ mu Jakób: Wie pan mój, ¿e z sob¹ mam dziatki m³ode, i owce 
kotne, i krowy cielne, które jeŸlibym przegna³ dnia jednego, pozdychaj¹ wszystkie 
stada.
14. Niech w przód proszê jedzie pan mój przed s³ug¹ swoim, a ja poprowadzê siê z 
lekka, jako zd¹¿y trzoda, która jest przede mn¹, i jako nad¹¿¹ dzieci, a¿ przyjdê 
do pana mego do Seir.
15. Tedy rzek³ Ezaw: Niech w¿dy zostawiê przy tobie cokolwiek ludu, który jest ze 
mn¹. A on odpowiedzia³: A na có¿ to? by³em znalaz³ ³askê w oczach pana mego.
16. I wróci³ siê dnia onego Ezaw drog¹ sw¹ do Seir.
17. A Jakób obróci³ siê do Suchot, i zbudowa³ sobie dom, i dla stad swoich poczyni³ 
obory, a dla tego nazwa³ imiê miejsca onego Suchot.
18. I przyszed³ Jakób zdrowo do miasta Sychem, które by³o w ziemi Chananejskiej, 
gdy siê wróci³ z Padan Syryjskiego, i po³o¿y³ siê przed miastem.
19. I kupi³ czêœæ pola, na którem rozbi³ namiot swój, od synów Hemora, ojca 
Sychemowego, za sto jagni¹t;
20. A postawi³ tam o³tarz, i nazwa³ go: Mocny Bóg Izraelski.
*34
1. I wysz³a Dyna, córka Lii, któr¹ by³a urodzi³a Jakóbowi, aby ogl¹da³a córki onej 
ziemi.
2. A ujrzawszy j¹ Sychem, syn Hemora Hewejczyka, ksi¹¿êcia ziemi onej, porwa³ j¹, i 
spa³ z ni¹, i zel¿y³ j¹.
3. I spoi³a siê dusza jego z Dyn¹, córk¹ Jakóbow¹, a rozmi³owawszy siê dzieweczki, 
mówi³ do serca jej.
4. Tedy Sychem rzek³ do Hemora, ojca swego, mówi¹c: WeŸmij mi te dzieweczkê za 
¿onê.
5. A gdy Jakób us³ysza³, ¿e zgwa³cona by³a Dyna, córka jego, a synowi jego byli z 
byd³em jego na polu, zamilcza³ tego Jakób, a¿ siê oni zwrócili.
6. Tedy wyszed³ Hemor, ojciec Sychemów, do Jakóba, aby z nim mówi³.
7. A synowie Jakóbowi gdy przyszli z pola, a us³yszeli to, boleœci¹ zjêci byli 
mê¿owie oni, i rozgniewali siê bardzo, ¿e tê sproœnoœæ uczyni³ w Izraelu, œpi¹c z 
córk¹ Jakóbow¹, co byæ nie mia³o.
8. I rzek³ Hemor do nich mówi¹c: Sychem, syn mój, przy³o¿y³ serce swe ku córce 
waszej; dajcie¿ mu j¹ proszê za ¿onê.
9. A spowinowaæcie siê z nami, córki wasze dawaj¹c nam, a córki nasze pojmuj¹c 
sobie.
10. I bêdziecie z nami mieszkaæ, a ziemia bêdzie przed wami; mieszkajcie, i 
handlujcie w niej, i osadzajcie siê w niej.
11. I mówi³ te¿ Sychem do ojca jej, i braci jej: Niech znajdê ³askê w oczach 
waszych, a co mi rzeczecie, to dam.
12. Podwy¿szcie mi znacznie wiana, i upominków ¿¹dajcie, a dam jako mi rzeczecie; 



tylko mi dajcie tê dzieweczkê za ¿onê.
13. Tedy odpowiedzieli synowie Jakóbowi Sychemowi i Hemorowi, ojcu jego, na 
zdradzie mówi¹c z nimi, dla tego i¿ zgwa³ci³ Dynê, siostrê ich.
14. I rzekli im: Nie mo¿emy tej rzeczy uczyniæ, abyœmy mieli daæ siostrê naszê 
mê¿owi nieobrzezanemu; bo to obrzyd³a rzecz u nas.
15. A wszak¿e tym sposobem wam pozwolimy, jeŸli¿e chcecie byæ nam podobni, aby by³ 
obrzezany miêdzy wami ka¿dy mê¿czyzna;
16. Tedy wam damy córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie, i bêdziemy mieszkaæ z 
wami, a bêdziemy ludem jednym.
17. Ale jeŸlibyœcie nas nie us³uchali, abyœcie siê obrzezali, weŸmiemy córkê naszê, 
i odejdziemy.
18. I podoba³a siê ta rzecz ich Hemorowi i Sychemowi, synowi Hemorowemu.
19. Tedy nie odk³ada³ on m³odzieniec d³ugo tej rzeczy, bo siê by³ rozmi³owa³ córki 
Jakóbowej; a on by³ ze wszech najzacniejszy w domu ojca swego.
20. I przyszed³ Hemor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego, i rzekli do mê¿ów 
miasta swego mówi¹c:
21. Mê¿owie ci spokojnie ¿yj¹ z nami; niech¿e mieszkaj¹ w tej ziemi, i niech 
handluj¹ w niej, gdy¿ oto ziemia nasza dosyæ jest przestronna dla nich; córki ich 
bêdziemy braæ sobie za ¿ony, a córki nasze bêdziemy im dawaæ.
22. Ale tym sposobem pozwalaj¹ mê¿owie ci, mieszkaæ z nami, abyœmy byli jednym 
ludem: ¿eby by³ obrzezan miêdzy nami ka¿dy mê¿czyzna, tak jako oni s¹ obrzezani.
23. Trzody ich, i majêtnoœci ich, i wszystkie byd³a ich, aza¿ nie nasze bêd¹? na to 
tylko im pozwólmy, a bêd¹ mieszkaæ z nami.
24. I us³uchali Hemora i Sychema, syna jego, wszyscy wychodz¹cy z bramy miasta 
jego, i obrzeza³ siê ka¿dy mê¿czyzna, cokolwiek ich wychodzi³o z bramy miasta jego.
25. I sta³o siê dnia trzeciego gdy byli w najciê¿szym bólu, tedy wziêli dwaj 
synowie Jakóbowi, Symeon i Lewi, bracia Dyny, ka¿dy miecz swój, a weszli do miasta 
œmiele, i pomordowali wszystkie mê¿czyzny.
26. Hemora te¿ i Sychema, syna jego, zabili mieczem, a wzi¹wszy Dynê z domu 
Sychemowego, odeszli.
27. Drudzy te¿ synowie Jakóbowi przyszli do pobitych, i z³upili miasto, przeto i¿ 
zgwa³cili siostrê ich.
28. Owce ich, i wo³y ich, i os³y ich, i co w mieœcie by³o, i co na polu, pobrali.
29. I wszystkê majêtnoœæ ich, i wszystkie dzieci ich, i ¿ony ich, w niewol¹ 
zabrali, i wybrali wszystko, co w domach by³o.
30. Tedy rzek³ Jakób do Symeona i Lewiego: Zafrasowaliœcie miê, a przywiedliœcie 
miê w ohydê u obywateli ziemi tej, u Chananejczyków i Ferezejczyków; ja niewielk¹ 
liczbê ludu mam, a zebrawszy siê przeciwko mnie, pora¿¹ miê, a tak zginê ja, i dom 
mój
31. A oni odpowiedzieli: Izali jako wszetecznicy mia³ u¿ywaæ siostry naszej?
*35
1. Rzek³ potem Bóg do Jakóba: Wstañ, wst¹p do Betela, a mieszkaj tam, i uczyñ tam 
o³tarz Bogu, któryæ siê ukaza³, gdyœ ucieka³ przed obliczem Ezawa, brata twego.
2. Tedy rzek³ Jakób do domowników swych, i do wszystkich, którzy z nim byli: 
Odrzuæcie bogi cudze, którzy w poœrodku was s¹, a oczyœæcie siê, i odmieñcie szaty 
wasze.
3. A wstawszy pójdŸmy do Betela, i uczyniê tam o³tarz Bogu, który miê wys³ucha³ w 
dzieñ utrapienia mego, i by³ ze mn¹ w drodze, któr¹m chodzi³.
4. A oddali Jakóbowi wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, które by³y na 
uszach ich, i zakopa³ je Jakób pod onym dêbem, który by³ niedaleko Sychem.
5. I wyszli stamt¹d; a strach Bo¿y pad³ na miasta, które by³y oko³o nich, i¿ nie 
gonili synów Jakóbowych.
6. Przyszed³ tedy Jakób do Luzy, która jest w ziemi Chananejskiej, ta jest Betel, 
sam i wszystek lud, który z nim by³.
7. I zbudowa³ tam o³tarz, a nazwa³ miejsce ono El Betel; bo mu siê tam by³ Bóg 
ukaza³, gdy ucieka³ przed obliczem brata swego.
8. Tedy umar³a Debora, mamka Rebeki, i pogrzebiona jest przy Betel pod dêbem, i 
nazwa³ imiê onego miejsca, Allon Bachut.
9. I ukaza³ siê Bóg znowu Jakóbowi, gdy siê wraca³ z Padan Syryjskiego, i 



b³ogos³awi³ mu.
10. I rzek³ mu Bóg: Imiê twoje jest Jakób; nie tylko bêdzie zwane imiê twoje na 
potem Jakób, ale Izrael bêdzie imiê twoje; i nazwa³ imiê jego Izrael.
11. I rzek³ mu Bóg: Jam jest Bóg wszechmog¹cy, rozradzaj siê, i rozmna¿aj siê; 
naród, i mnóstwo narodów bêdzie z ciebie, a królowie z biódr twoich wynijd¹.
12. I ziemiê, któr¹m da³ Abrahamowi i Izaakowi, tobie j¹ dam, i nasieniu twemu po 
tobie dam tê ziemiê.
13. I odszed³ Bóg od niego z miejsca, na którem mówi³ z nim.
14. Zatem postawi³ Jakób znak na miejscu onem, gdzie Bóg mówi³ z nim, a znak on by³ 
kamienny, i pokropi³ go pokropieniem, i pola³ go oliw¹.
15. I nazwa³ Jakób imiê miejsca onego, gdzie Bóg z nim mówi³, Betel.
16. Potem odeszli z Betel; i by³o jeszcze jakoby mila drogi do Efraty, i rodzi³a 
Rachel a ciê¿kie rodzenie mia³a.
17. A gdy ciê¿ko pracowa³a przy rodzeniu, rzek³a baba do niej: Nie bój siê; bo i 
tego syna bêdziesz mia³a.
18. A sta³o siê, gdy wychodzi³a dusza jej, ( bo tam¿e umar³a ), nazwa³a imiê jego 
Ben Oni; ale ojciec jego nazwa³ go Benjamin.
19. A tak umar³a Rachel, i pogrzebiona jest na drodze ku Efracie; taæ jest 
Betlehem.
20. I postawi³ Jakób znak nad grobem jej; toæ jest znak grobu Rachelinego a¿ po 
dziœ dzieñ.
21. I poszed³ stamt¹d Izrael, i rozbi³ namiot swój za wie¿¹ Heder.
22. Sta³o siê tedy, gdy mieszka³ Izrael w onej krainie, ¿e szed³ Ruben, i spa³ z 
Bal¹, za³o¿nic¹ ojca swego, i us³ysza³ to Izrael. A by³o synów Jakóbowych 
dwanaœcie.
23. Synowie Lii: pierworodny Jakóbów Ruben, i Symeon, i Lewi, i Judas, i Isaszar, i 
Zabulon.
24. Synowie Racheli: Józef i Benjamin.
25. A synowie Bali, s³u¿ebnicy Rachelinej: Dan i Neftali.
26. Synowie te¿ Zelfy, s³u¿ebnicy Lii: Gad i Aser. Ci s¹ synowie Jakóbowi, którzy 
mu siê urodzili w Padanie Syryjskim.
27. I przyszed³ Jakób do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest 
Hebron, gdzie mieszka³ Abraham i Izaak.
28. A by³o dni Izaakowych sto lat, i osiemdziesi¹t lat.
29. I dokona³ Izaak, i umar³, i przy³¹czony jest do ludu swego, stary i pe³en dni; 
a pogrzebli go Ezaw, i Jakób, synowie jego.
*36
1. A teæ s¹ rodzaje Ezawowe, który jest Edom.
2. Ezaw poj¹³ ¿ony swoje z córek Chananejskich: Adê, córkê Elona, Hetejczyka; i 
Oolibamê, córkê Any, córki Sebeona, Hewejczyka;
3. I Basemat, córkê Ismaelowê, siostrê Nebajotowê.
4. I urodzi³a Ada Ezawowi Elifasa, a Basemat urodzi³a Rehuela.
5. Oolibama te¿ urodzi³a Jehusa, i Jeloma, i Korego. Ci s¹ synowie Ezawowi, którzy 
mu siê urodzili w ziemi Chananejskiej.
6. I wzi¹³ Ezaw ¿ony swoje, i syny swoje, i córki swoje, i wszystkie dusze domu 
swego, i trzody swoje, i wszystko byd³o swoje, i wszystkê majêtnoœæ swojê, której 
by³ naby³ w ziemi Chananejskiej, i odszed³ do ziemi inszej od Jakóba, brata swego;
7. Bo by³a majêtnoœæ ich wielka, ¿e nie mogli mieszkaæ pospo³u, i nie mog³a ich 
znieœæ ziemia pielgrzymowania ich, dla mnóstwa stad ich.
8. I mieszka³ Ezaw na górze Seir, a ten Ezaw jest Edom.
9. A teæ s¹ pokolenia Ezawa, ojca Edomczyków, na górze Seir.
10. I te s¹ imiona synów Ezawowych: Elifas, syn Ady, ¿ony Ezawowej, Rehuel, syn 
Basematy, ¿ony Ezawowej.
11. Synowie zaœ Elifasowi byli: Teman, Omar, Sefo, i Gaatan, i Kenaz.
12. A Tamna by³a za³o¿nica Elifasa, syna Ezawowego, i urodzi³a Elifasowi Amaleka. 
Ci s¹ synowie Ady, ¿ony Ezawowej.
13. Ci te¿ s¹ synowie Rehuelowi: Nahat i Zara, Samma i Meza; ci byli synowie 
Basematy, ¿ony Ezawowej.
14. Ci zaœ byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeona, ¿ony Ezawowej: i 



urodzi³a Ezawowi Jehusa, i Jeloma, i Korego.
15. Teæ s¹ ksi¹¿êta z synów Ezawowych, synowie Elifasa pierworodnego Ezawowego: 
Ksi¹¿ê Teman, ksi¹¿ê Omar, ksi¹¿ê Sefo, ksi¹¿ê Kenaz.
16. Ksi¹¿ê Kore, ksi¹¿ê Gaatam, ksi¹¿ê Amalek. Teæ ksi¹¿êta z Elifasa posz³y, w 
ziemi Edomskiej, ci s¹ synowie z Ady.
17. Ci zaœ s¹ synowie Rehuela, syna Ezawowego: Ksi¹¿ê Nahat, ksi¹¿ê Zara, ksi¹¿ê 
Samma, ksi¹¿ê Meza. Te ksi¹¿êta posz³y z Rehuela, w ziemi Edomskiej, ci s¹ synowie 
Basematy ¿ony Ezawowej.
18. Ci zaœ s¹ synowie Oolibamy, ¿ony Ezawowej: Ksi¹¿ê Jehus, ksi¹¿ê Jelom, ksi¹¿ê 
Kore. Te ksi¹¿êta posz³y z Oolibamy, córki Any, ¿ony Ezawowej.
19. Ci s¹ synowie Ezawowi, i te ksi¹¿êta ich. On¿e jest Edom.
20. Ci te¿ s¹ synowie Seira Chorejczyka, mieszkaj¹cy w onej ziemi: Lotan, i Sobal, 
i Sebeon, i Hana.
21. I Dysson, i Eser, i Disan; teæ s¹ ksi¹¿êta Chorejskie, synowie Seirowi w ziemi 
Edomskiej.
22. A synowie Lotanowi byli Chory i Heman; a siostra Lotanowa Tamna.
23. Synowie zaœ Sobalowi: Halwan, i Manahat, i Hewal, Sefo, i Onam.
24. Synowie te¿ Sebeonowi ci s¹: Aja i Ana. Tenci to Ana, który wynalaz³ mu³y na 
puszczy, gdy pas³ os³y Sebeona, ojca swego.
25. Dzieci zaœ Anowe te s¹: Dyson, i Oolibama, córka Anowa.
26. A synowie Dysonowi: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
27. A synowie Eserowi s¹ ci: Balaan, i Zawan, i Akan.
28. A zasiê synowie Dysanowi: Hus i Aran.
29. Teæ s¹ ksi¹¿êta Chorejskie: ksi¹¿ê Lotan, ksi¹¿ê Sobal, ksi¹¿ê Sebeon, ksi¹¿ê 
Ana,
30. Ksi¹¿ê Dyson, ksi¹¿ê Eser, ksi¹¿ê Dysan. Te by³y ksi¹¿êta Chorejskie, wed³ug 
ksiêstw ich, w ziemi Seir.
31. Ci te¿ byli królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, pierwej ni¿ królowa³ 
król nad syny Izraelskimi.
32. Królowa³ tedy w Edom Bela, syn Beorów, a imiê miasta jego Dynhaba.
33. I umar³ Bela, a królowa³ miasto niego Jobab, syn Zerachów z Bosry.
34. I umar³ Jobab, a królowa³ miasto niego Chusam, z ziemi Temañskiej.
35. I umar³ Chusam, a królowa³ miasto niego Hadad, syn Badadów, który porazi³ 
Madyjañczyki, na polu Moabskiem, a imiê miasta jego Hawid.
36. I umar³ Hadad, a królowa³ miasto niego Samla z Masreki.
37. I umar³ Samla, a królowa³ miasto niego Saul, z Rechobot u rzeki.
38. I umar³ Saul , a królowa³ miasto niego Balanan, syn Achborów.
39. I umar³ Balanan, syn Achborów, a królowa³ miasto niego Hadar, a imiê miasta 
jego Pahu, a imiê ¿ony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.
40. Teæ s¹ imiona ksi¹¿¹t Ezawowych, wed³ug ich pokolenia, i wed³ug miejsc ich, i 
imion ich: Ksi¹¿ê Tamna, ksi¹¿ê Halwa, ksi¹¿ê Jetet.
41. Ksi¹¿ê Oolibama, ksi¹¿ê Ela, ksi¹¿ê Pynon.
42. Ksi¹¿ê Kenaz, ksi¹¿ê Teman, ksi¹¿ê Mabsar
43. Ksi¹¿ê Magdyjel, ksi¹¿ê Hyram, te s¹ ksi¹¿êta Edomskie, wed³ug mieszkania ich, 
w ziemi osiad³oœci ich. Ten jest Ezaw, ojciec Edomczyków.
*37
1. I mieszka³ Jakób w ziemi, gdzie przychodniem by³ ojciec jego, w ziemi 
Chananejskiej.
2. Teæ s¹ pokolenia Jakóbowe: Józef, gdy mia³ siedemnaœcie lat, pas³ z braci¹ swoj¹ 
trzody, ( bêd¹c pacholêciem ), z synami Bali, i z synami Zelfy, ¿on ojca swego; i 
odnosi³ Józef s³awê ich z³¹ do ojca ich.
3. A Izrael mi³owa³ Józefa nad wszystkie syny swe, i¿ mu siê by³ w staroœci jego 
urodzi³, i sprawi³ mu sukni¹ rozmaitych farb.
4. A widz¹c bracia jego, ¿e go mi³owa³ ojciec ich nad wszystkê braci¹ jego, 
nienawidzili go, i nie mogli nic ³askawie z nim mówiæ.
5. I œni³ siê Józefowi sen, a gdy go powiedzia³ braci swej, tem go wiêcej mieli w 
nienawiœci.
6. Bo rzek³ do nich: S³uchajcie proszê snu tego, który mi siê œni³.
7. Otoœmy wi¹zali snopy na polu, a oto, wstawszy snop mój stan¹³, a oko³o niego 



stoj¹ce snopy wasze k³ania³y siê snopowi mojemu.
8. I odpowiedzieli mu bracia jego: Izali królowaæ bêdziesz nad nami? i panowaæ nam 
bêdziesz? st¹d¿e go jeszcze mieli w wiêkszej nienawiœci, dla snów jego, i dla s³ów 
jego.
9. Œni³ mu siê te¿ jeszcze drugi sen, i powiedzia³ go braci swej, mówi¹c: Oto mi 
siê znowu œni³ sen: A ono s³oñce i miesi¹c, i jedenaœcie gwiazd k³ania³o mi siê.
10. I powiedzia³ ojcu swemu i braci swej, i gromi³ go ojciec jego i mówi³ mu: Có¿ 
to za sen, coæ siê œni³? Izali przyjdziemy, ja i matka twoja z braci¹ twoj¹, 
abyœmyæ siê k³aniali a¿ do ziemi.
11. I nienawidzili go bracia jego; ale ojciec jego pilnie uwa¿a³ tê rzecz.
12. I odeszli bracia jego, aby paœli trzody ojca swego w Sychem.
13. Tedy rzek³ Izrael do Józefa: Izali bracia twoi nie pas¹ w Sychem? pójdŸ¿e, a 
poœlê ciê do nich; a on odpowiedzia³: Otom ja.
14. Rzek³ mu tedy: IdŸ¿e teraz, a dowiedz siê, jako siê maj¹ bracia twoi, i co siê 
dzieje z trzodami, i dasz mi znaæ. Wys³a³ go tedy z doliny Hebron, i przyszed³ do 
Sychem.
15. I nadszed³ go niektóry m¹¿, a on siê b³¹ka³ po polu; i pyta³ go m¹¿ on mówi¹c:
16. Czegó¿ szukasz? A on odpowiedzia³: Braci mojej szukam; powiedz mi proszê, gdzie 
oni pas¹.
17. Tedy rzek³ on cz³owiek: Odeszli st¹d; bom s³ysza³, gdy mówili: PójdŸmy do 
Dotain. I szed³ Józef za braci¹ swoj¹, a znalaz³ je w Dotain.
18. I ujrzeli go z daleka, a pierwej ni¿ do nich przyszed³, radzili o nim, aby go 
zabili.
19. I mówili jeden do drugiego: Ono¿ mistrz on snów idzie.
20. Teraz tedy pójdŸcie, a zabijmy go, i wrzuæmy go w jak¹ studni¹, a rzeczemy: Z³y 
go zwierz po¿ar³; a tak obaczymy, na co mu wynijd¹ sny jego.
21. Co gdy us³ysza³ Ruben, chcia³ go wybawiæ z r¹k ich, mówi¹c: Nie zabijajmy go.
22. Nad to rzek³ do nich Ruben: Nie wylewajcie krwi, ale wrzuæcie go w tê studni¹, 
która jest na puszczy, a rêki nie œci¹gajcie nañ. A to mówi³, aby go wybawi³ z r¹k 
ich, i powróci³ go ojcu swemu.
23. I sta³o siê, gdy przyszed³ Józef do braci swej, zwlekli go z sukni jego, z 
sukni rozmaitych farb, któr¹ mia³ na sobie.
24. A porwawszy go, wrzucili go w studni¹, która studnia by³a czcza, i nie by³o w 
niej wody.
25. A usiad³szy, aby jedli chleb, podnieœli oczy swe, i ujrzeli, a ono poczet 
Ismaelitów, id¹cych z Galaad; a wielb³¹dy ich nios³y korzenie, i kadzid³o, i myrrê, 
a sz³y, aby to zanios³y do Egiptu.
26. Tedy rzek³ Judas do braci swej: Có¿ za po¿ytek, choæbyœmy zabili brata naszego, 
i zataili krwi jego?
27. PójdŸcie, a przedajmy go Ismaelitom, a rêka nasza niech nie bêdzie na nim; brat 
bowiem nasz, i cia³o nasze jest; i us³uchali go bracia jego.
28. A gdy mijali oni mê¿owie, Madyjañscy kupcy, tedy wyci¹gnêli, i wyjêli Józefa z 
studni, i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieœcia srebrników, którzy 
zaprowadzili Józefa do Egiptu.
29. Tedy siê wróci³ Ruben do onej studni, a oto, ju¿ nie by³o Józefa w studni; i 
rozdar³ szaty swoje.
30. A wróciwszy siê do braci swej, rzek³: Pacholêcia nie masz, a ja dok¹d? ja dok¹d 
pójdê?
31. Tedy wziêli sukni¹ Józefowe, i zabili koz³a, a umaczali sukni¹ we krwi.
32. I pos³ali onê sukni¹ rozmaitych farb, aby j¹ zaniesiono do ojca jego, i rzekli: 
Têœ my znaleŸli, poznaj¿e teraz, jeŸli to suknia syna twego, czyli nie
33. A poznawszy j¹, rzek³: Suknia jest syna mego; zwierz z³y po¿ar³ go; koniecznie 
rozszarpany jest Józef.
34. Tedy rozdar³szy Jakób szaty swe, w³o¿y³ wór na biodra swoje, ¿a³uj¹c syna swego 
przez wiele dni.
35. I zeszli siê wszyscy synowie jego, i wszystkie córki jego, aby go cieszyli, 
lecz nie da³ siê cieszyæ, ale mówi³: Zaprawdê zst¹piê za synem moim do grobu; i 
p³aka³ go ojciec jego.
36. A Madyjañczycy sprzedali Józefa do Egiptu Potyfarowi, dworzaninowi Faraonowemu, 



hetmanowi ¿o³nierstwa.
*38
1. I sta³o siê czasu onego, ¿e Judas odszed³ od braci swej, i wst¹pi³ do niektórego 
mê¿a Odolamickiego, którego imiê by³o Chyra.
2. I ujrza³ tam Judas córkê mê¿a Chananejskiego, którego zwano Sua; a poj¹wszy j¹, 
wszed³ do niej.
3. A ona pocz¹wszy porodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Her.
4. Zasiê pocz¹wszy porodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Onan.
5. Nad to jeszcze urodzi³a syna, i nazwa³a imiê jego Sela; a Judas by³ w Chezybie, 
gdy mu urodzi³a.
6. I da³ Judas ¿onê Herowi pierworodnemu swemu, której imiê by³o Tamar.
7. I by³ Her, pierworodny Judasów, z³y w oczach Pañskich, i zabi³ go Pan.
8. Tedy rzek³ Judas do Onana: WnijdŸ do ¿ony brata twego, a z³¹cz siê z ni¹ prawem 
powinowactwa, i wzbudŸ nasienie bratu twemu.
9. Lecz wiedz¹c Onan, i¿ to potomstwo nie jemu byæ mia³o, gdy wchodzi³ do ¿ony 
brata swego, traci³ z siebie nasienie na ziemiê, aby nie wzbudzi³ potomstwa bratu 
swemu.
10. I nie podoba³o siê to Panu, co Onan czyni³; przeto go te¿ Pan zabi³.
11. Zatem rzek³ Judas do Tamary, niewiasty swej: Mieszkaj wdow¹ w domu ojca twego, 
a¿ uroœnie Sela, syn mój, bo rzek³: By on te¿ snaæ nie umar³ jako bracia jego. I 
odesz³a Tamar, i mieszka³a w domu ojca swego.
12. A gdy minê³o wiele dni, umar³a córka Suego, ¿ona Judasowa; i pocieszywszy siê 
Judas, szed³ do tych, co strzygli owce jego, sam i Chyra, towarzysz jego, 
Odolamita, do Timnat.
13. I oznajmiono to Tamarze, mówi¹c: Oto, œwieker twój idzie do Timnat, aby strzyg³ 
owce swoje.
14. Która z³o¿ywszy z siebie szaty wdowieñstwa swego, okry³a siê r¹bkiem, i 
zatknê³a siê, i usiad³a na rozstaniu drogi, która wiedzie do Timnat; bo widzia³a, 
¿e by³ urós³ Sela, a ona nie by³a mu dana za ¿onê.
15. A ujrzawszy j¹ Judas, mniema³, ¿e to nierz¹dnica, bo zakry³a by³a twarz swojê.
16. Tedy ust¹piwszy do niej z drogi, mówi³: Proszê niech wnijdê do ciebie; albowiem 
nie wiedzia³, ¿eby jego synowa by³a. I rzek³a: Có¿ mi dasz, ¿ebyœ do mnie wszed³?
17. I odpowiedzia³: Poœlêæ koŸl¹tko z trzody; a ona rzek³a: Dasz¿e mi zastaw, a¿ mi 
je przyœlesz?
18. I rzek³: Có¿ ci mam daæ w zastaw? A ona odpowiedzia³a: Pierœcieñ twój, i 
chustkê twojê, i laskê twojê, któr¹ masz w rêce swej. Tedy jej da³, i wszed³ do 
niej; a poczê³a z niego.
19. A wstawszy odesz³a, i z³o¿ywszy z siebie odzienie swoje, oblek³a siê w szaty 
wdowieñstwa swego.
20. Potem pos³a³ Judas koŸl¹tko, przez rêkê towarzysza swego Odolamitê, aby odebra³ 
zastawê z rêki niewiasty onej; ale jej nie znalaz³.
21. I pyta³ mê¿ów miejsca onego, mówi¹c: Gdzie jest nierz¹dnica ona, która by³a na 
rozstaniu tej drogi? Którzy odpowiedzieli: Nie by³o tu nierz¹dnicy.
22. Wróci³ siê tedy do Judasa, i rzek³: Nie znalaz³em jej; lecz i mê¿owie miejsca 
onego powiedzieli: Nie by³o tu ¿adnej nierz¹dnicy.
23. Tedy rzek³ Judas: Niech¿e sobie ma ten zak³ad, abyœmy nie byli na wzgardê; otom 
posy³a³ to koŸl¹tko, a tyœ jej nie znalaz³.
24. I sta³o siê, jakoby po trzech miesi¹cach, powiedziano Judzie, mówi¹c: Dopuœci³a 
siê nierz¹du Tamar, synowa twoja, a oto, ju¿ brzemienna jest z nierz¹du. Tedy rzek³ 
Judas: WywiedŸcie j¹, aby by³a spalona.
25. A gdy by³a wywiedziona, pos³a³a do œwiekra swego, mówi¹c: Z mê¿a, którego te 
rzeczy s¹, jestem brzemienna. Przy tem powiedzia³a: Poznaj proszê, czyj to 
pierœcieñ, i chustka, i laska?
26. Tedy poznawszy to Judas rzek³: Sprawiedliwsza jest nad miê, poniewa¿em jej nie 
da³ Seli, synowi memu; i wiêcej jej nie uzna³.
27. I sta³o siê, gdy przyszed³ czas rodzenia jej, oto bliŸniêta by³y w ¿ywocie jej.
28. A gdy rodzi³a, wytknê³o rêkê jedno dzieciê, któr¹ uj¹wszy baba, uwi¹za³a u rêki 
niæ czerwon¹ mówi¹c:Ten pierwej wynijdzie.
29. I sta³o siê, gdy zasiê wci¹gnê³o rêkê swojê, oto, wyszed³ brat jego; i rzek³a: 



Czemuœ przerwa³? na tobie niech bêdzie rozerwanie; i nazwa³a imiê jego Fares.
30. A potem wyszed³ brat jego, na którego rêce by³a niæ czerwona; i nazwa³a imiê 
jego Zera.
*39
1. Tedy Józef by³ zawiedzion do Egiptu; i kupi³ go Potyfar, dworzanin Faraonów, 
hetman ¿o³nierstwa, m¹¿ Egipczanin, z rêki Ismaelitów, którzy go tam byli zawiedli.
2. I by³ Pan z Józefem, który by³ mê¿em szczêœliwie postêpuj¹cym, a mieszka³ w domu 
pana swego Egipczanina.
3. I baczy³ pan jego, ¿e Pan by³ z nim, a i¿ wszystko co on czyni³, Pan szczêœci³ w 
rêku jego.
4. I znalaz³ Józef ³askê w oczach jego, i s³u¿y³ mu; i prze³o¿y³ go nad domem swym, 
a poda³ wszystko co mia³, w rêce jego.
5. I sta³o siê, gdy go prze³o¿y³ nad domem swym, i nad wszystkiem, co mia³, 
b³ogos³awi³ Pan domowi Egipczanina dla Józefa; i by³o b³ogos³awieñstwo Pañskie nad 
wszystkiem, cokolwiek mia³ w domu i na polu.
6. Przeto¿ poruczy³ wszystko, co mia³, w rêce Józefowe, i ni o czem u siebie nie 
wiedzia³, tylko o chlebie, którego po¿ywa³. A by³ Józef piêknej twarzy, i wdziêczny 
na wejrzeniu.
7. I sta³o siê potem, i¿ obróci³a ¿ona pana jego oczy swoje na Józefa, i rzek³a: 
Œpij ze mn¹.
8. Ale nie chcia³: i rzek³ do ¿ony pana swego: Oto, pan mój nie wie, tak jako ja, 
co jest w domu jego; bo wszystko, co mia³, poda³ w rêce moje.
9. I nie masz nikogo w domu tym nad miê przedniejszego, i nie wyj¹³ mi nic z mocy, 
prócz ciebie, przeto ¿eœ ty jest ¿ona jego; jako¿ bym tedy mia³ uczyniæ tê wielk¹ 
z³oœæ, i grzeszyæ przeciwko Bogu?
10. I sta³o siê, gdy ona namawia³a Józefa na ka¿dy dzieñ, a on jej nie zezwala³, 
aby spa³ z ni¹, albo bywa³ z ni¹:
11. Tedy dnia niektórego, gdy wszed³ do domu, dla odprawowania pracy swej, a nie 
by³o tam z domowników nikogo w domu;
12. Uchwyci³a go za szatê jego, mówi¹c: Œpij ze mn¹. Ale on zostawiwszy szatê swojê 
w rêku jej, uciek³, i wyszed³ precz.
13. A gdy ona obaczy³a, i¿ zostawi³ szatê swojê w rêku jej, a uciek³ precz;
14. Tedy zawo³a³a na czeladŸ domu swego, i rzek³a do nich, mówi¹c: Wejcie, 
wprowadzi³ pan do nas mê¿a Hebrejczyka, aby nas zel¿y³; albowiem wszed³ do mnie, 
aby ze mn¹ spa³, a¿em wo³a³a g³osem wielkim.
15. A gdy us³ysza³, ¿em wynios³a g³os mój, i zawo³a³a, zostawiwszy szatê swojê u 
mnie, uciek³, i wyszed³ precz.
16. I zatrzyma³a jego szatê u siebie, a¿ przyszed³ pan jego do domu swego;
17. I rzek³a do niego w te s³owa, mówi¹c: Wszed³ do mnie s³uga ten Hebrejczyk, 
któregoœ przywiód³ do nas, aby miê zel¿y³.
18. A gdym podnios³a g³os swój, i zawo³a³a, tedy zostawi³ szatê sw¹ u mnie, i 
uciek³ precz.
19. I sta³o siê, gdy us³ysza³ pan jego s³owa ¿ony swojej, które rzek³a do niego, 
mówi¹c: Tak mi uczyni³ s³uga twój, rozgniewa³ siê bardzo.
20. I wzi¹³ pan Józefa, a da³ go do domu wiêzienia, tam, gdzie wiêŸnie królewskie 
sadzano, i by³ tam w domu wiêzienia.
21. A Pan by³ z Józefem, i sk³oniwszy ku niemu mi³osierdzie, da³ mu ³askê w oczach 
prze³o¿onego nad domem wiêzienia.
22. Tedy prze³o¿ony nad domem wiêzienia, poda³ w moc Józefowi wszystkie wiêŸnie, 
którzy byli w domu wiêzienia; a wszystko, co tam czyniæ mieli, to on sprawowa³.
23. A prze³o¿ony nad domem wiêzienia nie dogl¹da³ tego, czego mu siê powierzy³, dla 
tego i¿ Pan by³ z nim, a co on czyni³, to Pan szczêœci³.
*40
1. I sta³o siê potem, ¿e coœ przewinêli podczaszy króla Egipskiego, i piekarz 
przeciw panu swemu, królowi Egipskiemu.
2. I rozgniewa³ siê Farao na obu dworzanów swoich, na prze³o¿onego nad podczaszymi, 
i na prze³o¿onego nad piekarzami.
3. A da³ je do wiêzienia w dom hetmana ¿o³nierzów, na miejsce, gdzie by³ Józef 
wiêŸniem.



4. I odda³ im hetman ¿o³nierzów Józefa, i s³u¿y³ im; i byli przez niema³y czas w 
wiêzieniu.
5. Tedy siê onym obiema œni³ sen, ka¿demu sen jego, jednej¿e nocy, ka¿demu wed³ug 
wyk³adu snu jego, podczaszemu i piekarzowi króla Egipskiego, którzy byli wiêŸniami 
w domu wiêzienia.
6. A przyszed³szy do nich Józef rano, ujrza³ je, a oto byli strwo¿eni.
7. I pyta³ dworzan Faraonowych, którzy byli z nim w wiêzieniu, w domu pana jego, 
mówi¹c: Czemu¿eœcie dziœ tak smutnej twarzy?
8. I odpowiedzieli mu: Œni³ siê nam sen, a nie masz kto by go wy³o¿y³. Tedy rzek³ 
do nich Józef: Izali nie Bo¿e s¹ wyk³ady? powiedzcie mi proszê.
9. A tak powiedzia³ prze³o¿ony nad podczaszymi sen swój Józefowi, i rzek³ mu: Œni³o 
mi siê, a oto winna macica przede mn¹,
10. A na winnej macicy by³y trzy ga³¹zki, a ona jakoby p¹ki wypuszcza³a, a 
wychodzi³ kwiat jej, i dostawa³y siê jagody gron winnych.
11. A kubek Faraonów by³ w rêce mojej, wzi¹³em tedy jagody, i wyt³acza³em je w 
kubek Faraonów, i podawa³em kubek w rêce Faraonowe.
12. Tedy mu powiedzia³ Józef: Ten jest wyk³ad snu tego: Trzy ga³¹zki, trzy dni s¹.
13. Po trzech dniach wywy¿szy Farao g³owê tw¹, a przywróci ciê do pierwszego 
urzêdu, i bêdziesz podawa³ kubek Faraonowi do rêki jego, wed³ug zwyczaju 
pierwszego, gdyœ by³ podczaszym jego.
14. Tylko wspomnij sobie na miê, gdy siê bêdziesz mia³ dobrze, i uczyñ proszê ze 
mn¹ mi³osierdzie, abyœ wzmiankê uczyni³ o mnie przed Faraonem, i wybawi³ miê z domu 
tego;
15. Bo miê kradzie¿¹ wziêto z ziemi Hebrajskiej, a do tego nicem tu nie uczyni³, ¿e 
miê wrzucono do tego wiêzienia.
16. A widz¹c prze³o¿ony nad piekarzami, i¿ dobrze wy³o¿y³, rzek³ do Józefa: Jam te¿ 
we œnie moim widzia³, a oto, trzy kosze bia³e nad g³ow¹ moj¹.
17. A w koszu najwy¿szym by³y wszelakie potrawy Faraonowe, roboty piekarskiej, a 
ptactwo jad³o je z kosza, który by³ nad g³ow¹ moj¹.
18. Tedy odpowiedzia³ Józef, i rzek³: Tenci jest wyk³ad jego: Trzy kosze, trzy dni 
s¹;
19. A po trzech dniach odejmie Farao g³owê twojê od ciebie, i obwiesi ciê na 
drzewie, a bêdzie ptactwo jad³o cia³o twoje z ciebie.
20. I sta³o siê dnia trzeciego, dnia narodzenia Faraonowego, ¿e uczyni³ ucztê na 
wszystkie s³ugi swe, i policzy³ g³owê prze³o¿onego nad podczaszymi, i g³owê 
prze³o¿onego na piekarzami w poczet s³ug swoich.
21. I przywróci³ prze³o¿onego nad podczaszymi do podczastwa, aby podawa³ kubek do 
r¹k Faraonowych.
22. A prze³o¿onego nad piekarzami obwiesi³, jako im by³ sen wy³o¿y³ Józef.
23. Jednak nie wspomnia³ prze³o¿ony nad podczaszymi na Józefa, ale go zapomnia³.
*41
1. I sta³o siê po wyjœciu dwóch lat, ¿e siê œni³o Faraonowi, jakoby sta³ nad rzek¹.
2. A oto z rzeki wychodzi³o siedem krów, piêknych na wejrzeniu i t³ustych na ciele, 
które siê pas³y na ³¹ce.
3. Oto, te¿ siedem krów innych wychodzi³o za niemi z rzeki, szpetnych na wejrzeniu, 
i chudych na ciele, które sta³y wedle krów pierwszych nad brzegiem rzeki.
4. I po¿ar³y one krowy szpetne na wejrzeniu i chude na ciele, siedem krów piêknych 
na wejrzeniu i t³ustych; zatem ockn¹³ siê Farao.
5. A gdy usn¹³, œni³o mu siê po wtóre; a ono siedem k³osów wyrasta³o z jednego 
ŸdŸb³a, pe³nych i cudnych.
6. Oto, te¿ siedem k³osów cienkich i wysuszonych od wiatru wschodniego wyrasta³o za 
nimi.
7. I po¿ar³y te k³osy cienkie, siedem onych k³osów piêknych i zupe³nych; i ockn¹³ 
siê Farao.
8. A toæ by³ sen. A gdy by³o rano, strwo¿ony by³ duch jego; i pos³awszy wezwa³ 
wszystkich wieszczków Egipskich, i wszystkich mêdrców jego, i opowiedzia³ im Farao 
sny swoje; a nie by³o, kto by je wy³o¿y³ Faraonowi.
9. Zatem rzek³ prze³o¿ony nad podczaszymi do Faraona, mówi¹c: Grzechy moje ja dziœ 
przypominam sobie.



10. Farao rozgniewawszy siê na s³ugi swe, da³ miê by³ pod stra¿ do domu hetmana 
¿o³nierzów, mnie i prze³o¿onego nad piekarzami.
11. Tam siê nam œni³ sen jednej¿e nocy, mnie i jemu; ka¿demu wed³ug wyk³adu snu 
jego œni³o siê.
12. A by³ tam z nami m³odzieniec Hebrejczyk, s³uga hetmana ¿o³nierzów, któremuœmy 
powiedzieli, i wy³o¿y³ nam sny nasze, ka¿demu wed³ug snu jego wy³o¿y³.
13. I sta³o siê, ¿e jako nam wy³o¿y³, tak by³o; miê przywróci³ król na miejsce 
moje, a onego obwiesi³.
14. Tedy pos³awszy Farao, wezwa³ Józefa, i prêdko go wyprowadzono z wiêzienia; 
który ostrzyg³szy siê, i odmieniwszy szaty swoje przyszed³ do Faraona.
15. I rzek³ Farao do Józefa: Œni³ mi siê sen, a nie mam, kto by mi go wy³o¿y³; alem 
ja o tobie s³ysza³, gdy mówiono, ¿e gdy us³yszysz sen, umiesz go wy³o¿yæ.
16. I odpowiedzia³ Józef Faraonowi, mówi¹c: Oprócz mnie Bóg opowie rzeczy 
szczêœliwe Faraonowi.
17. Tedy rzek³ Farao do Józefa: Zda³o mi siê we œnie, jakobym sta³ na brzegu rzeki.
18. A oto z rzeki wychodzi³o siedem krów t³ustych na ciele, i piêknych na 
wejrzeniu, a pas³y siê na ³¹ce.
19. Oto, zaœ wychodzi³o siedem krów innych za nimi, nêdznych i szpetnych na 
wejrzeniu, i chudych na ciele; nie widzia³em we wszystkiej ziemi Egipskiej tak 
szpetnych.
20. I po¿ar³y krowy chude i szpetne siedem krów pierwszych t³ustych.
21. A choæ siê dosta³y do wnêtrznoœci ich, przeciê nie by³o znaæ, ¿e siê dosta³y do 
wnêtrznoœci ich: bo na wejrzeniu by³y szpetne, jako i przedtem; i ockn¹³em siê.
22. Widzia³em zaœ we œnie, a oto, siedem k³osów wyrasta³o z jednego ŸdŸb³a pe³nych 
i piêknych.
23. Oto, te¿ siedem k³osów suchych, cienkich, i wysch³ych od wiatru wschodniego, 
wyrasta³o za nimi.
24. I po¿ar³y te k³osy cienkie siedem onych k³osów piêknych. I powiedzia³em to 
wieszczkom; ale nie by³o, kto by mi wy³o¿y³.
25. Tedy rzek³ Józef do Faraona: Sen Faraonów jeden¿e jest: co Bóg uczyni, oznajmi³ 
Faraonowi.
26. Siedem krów piêknych jest siedem lat, a siedem k³osów cudnych, jest te¿ siedem 
lat; sen to jeden.
27. Siedem zaœ krów chudych i szpetnych, które wychodzi³y za niemi, jest siedem 
lat, a siedem k³osów czczych, i wysch³ych od wiatru wschodniego, bêdzie siedem lat 
g³odnych.
28. A toæ jest, com powiedzia³ Faraonowi; co Bóg bêdzie czyni³, ukaza³ Faraonowi.
29. Oto, siedem lat nadejdzie bardzo obfitych we wszystkiej ziemi Egipskiej.
30. A po nich nast¹pi siedem lat g³odu, i w zapomnienie przyjdzie wszystka ona 
obfitoœæ w ziemi Egipskiej, i wytrawi g³ód ziemiê.
31. Tak, ¿e nie bêdzie znaæ w ziemi obfitoœci onej dla g³odu przysz³ego: albowiem 
ciê¿ki bêdzie bardzo.
32. A i¿ siê po dwa kroæ œni³ sen Faraonowi, znaczy, ¿e to pewna rzecz od Boga, i 
pospiesza Bóg wykonaæ j¹.
33. Przeto¿ teraz niech znajdzie Farao mê¿a rozumnego i m¹drego, a prze³o¿y go nad 
ziemi¹ Egipsk¹.
34. Niech tak uczyni Farao, a postanowi urzêdniki nad ziemi¹ i zbierze pi¹t¹ czêœæ 
urodzajów ziemi Egipskiej przez te siedem lat obfitych.
35. I niech zbieraj¹ wszelak¹ ¿ywnoœæ lat dobrych nastêpuj¹cych, i zgromadzaj¹ 
zbo¿a pod rêkê Faraonow¹, i ¿ywnoœæ w mieœciech niech chowaj¹.
36. A bêdzie ona ¿ywnoœæ na wychowanie ziemi na siedem lat g³odu, które bêd¹ w 
ziemi Egipskiej aby nie niszcza³a ziemia od g³odu.
37. I podoba³o siê to Faraonowi, i wszystkim s³ugom jego.
38. I rzek³ Farao do s³ug swoich: Iza¿ znajdziemy podobnego mê¿owi temu, w którym 
by by³ Duch Bo¿y?
39. Zatem rzek³ Farao do Józefa: Poniewa¿ ci oznajmi³ Bóg to wszystko, nie masz 
¿adnego tak rozumnego i m¹drego jako ty.
40. Ty bêdziesz nad domem moim, a wed³ug rozkazania ust twoich sprawowaæ siê bêdzie 
wszystek lud mój: tylko stolic¹ wiêkszy nad ciê bêdê.



41. Nad to rzek³ Farao do Józefa: Oto, postanowi³em ciê nad wszystk¹ ziemi¹ 
Egipsk¹.
42. Zdj¹³ tedy Farao pierœcieñ swój z rêki swej, i da³ go na rêkê Józefow¹; oblek³ 
go te¿ w szatê bisiorow¹, i w³o¿y³ ³añcuch z³oty na szyjê jego.
43. I kaza³ go woziæ na wtórym wozie swoim, a wo³ano przed nim: K³aniajcie siê. I 
prze³o¿y³ go nad wszystk¹ ziemi¹ Egipsk¹.
44. Zatem rzek³ Farao do Józefa: Jam jest Farao, a bez twego pozwolenia nie 
podniesie ¿aden ani rêki, ani nogi swej, we wszystkiej ziemi Egipskiej.
45. I nazwa³ Farao imiê Józefowe, Safnat Paneach, a da³ mu Asenatê, córkê Potyfara, 
prze³o¿onego Oñskiego, za ¿onê. I wyjecha³ Józef na ziemiê Egipsk¹.
46. A by³o Józefowi trzydzieœci lat, gdy stan¹³ przed Faraonem, królem Egipskim; i 
wyszed³szy Józef od oblicza Faraonowego, objecha³ wszystkê ziemiê Egipsk¹.
47. Zrodzi³a tedy ziemia w onych siedmiu latach urodzajnych obficie.
48. I zgromadzi³ Józef wszystkê ¿ywnoœæ onych siedmiu lat, która by³a w ziemi 
Egipskiej i sk³ada³ ¿ywnoœæ w mieœciech; urodzaj polny ka¿dego miasta, który by³ 
oko³o niego, sk³ada³ w niem.
49. Zaczem nagromadzi³ Józef zbo¿a, jako piasku morskiego bardzo wiele, a¿ go 
zaniechano liczyæ; bo mu nie by³o liczby.
50. A Józefowi urodzili siê dwaj synowie, pierwej ni¿ przyszed³ rok g³odu, które mu 
urodzi³a Asenat, córka Potyfara, prze³o¿onego Oñskiego.
51. Nazwa³ tedy Józef imiê pierworodnego Manases, mówi¹c: ¯e mi da³ Bóg zapomnieæ 
wszelkiej pracy mojej, i wszystkiego domu ojca mego.
52. A imiê drugiego nazwa³ Efraim, mówi¹c: I¿ miê rozmno¿y³ Bóg w ziemi utrapienia 
mego.
53. Tedy siê skoñczy³o siedem lat obfitoœci, która by³a w ziemi Egipskiej.
54. I poczê³o siedem lat g³odu nastêpowaæ, jako by³ przepowiedzia³ Józef. I by³ 
g³ód po wszystkich krainach: ale we wszystkiej ziemi Egipskiej by³ chleb.
55. Jednak potem œciœniona by³a g³odem wszystka ziemia Egipska, i wo³a³ lud do 
Faraona, o chleb. I rzek³ Farao wszystkim Egipczanom: IdŸcie do Józefa, a co wam 
rzecze uczyñcie.
56. I by³ g³ód po wszystkiej ziemi. Tedy otworzy³ Józef wszystkie gumna, w których 
by³o zbo¿e, i sprzedawa³ Egipczanom; bo siê by³ g³ód zmocni³ w ziemi Egipskiej.
57. I ze wszystkiej ziemi przyje¿d¿ano do Egiptu, kupowaæ ¿ywnoœæ od Józefa; bo siê 
by³ zmocni³ g³ód po wszystkiej ziemi.
*42
1. A widz¹c Jakób, ¿e by³o zbo¿e w Egipcie, rzek³ do synów swoich: Czemu¿ siê 
ogl¹dacie jeden na drugiego?
2. I mówi³ im: Otom s³ysza³, ¿e jest zbo¿e w Egipcie. JedŸcie¿ tam, a kupcie nam 
stamt¹d, abyœmy ¿ywi byli, a nie pomarli.
3. Jecha³o tedy dziesiêæ braci Józefowych kupowaæ zbo¿e, do Egiptu;
4. Ale Benjamina, brata Józefowego nie pos³a³ Jakób z braci¹ jego, bo mówi³: By 
snaæ nie przypad³o nañ co z³ego.
5. I szli synowie Izraelowi pospo³u z innymi tam¿e id¹cymi kupowaæ zbo¿e; albowiem 
by³ g³ód w ziemi Chananejskiej.
6. A Józef by³ przedniejszym rz¹dc¹ w onej ziemi; on¿e sprzedawa³ zbo¿a wszystkiemu 
ludowi ziemi. A gdy przyszli bracia Józefowi, k³aniali mu siê twarz¹ do ziemi.
7. A ujrzawszy Józef braci¹ sw¹, pozna³ je; lecz stawi³ siê im jako obcy, i mówi³ 
do nich surowo, i rzek³ do nich: Sk¹deœcie przyszli? I odpowiedzieli: Z ziemi 
Chananejskiej, abyœmy nakupili ¿ywnoœci.
8. Tedy pozna³ Józef braci¹ sw¹; ale go oni nie poznali.
9. I wspomnia³ Józef na sny, które mu siê œni³y o nich, i rzek³ im: Szpiegowieœcie 
wy, a przyszliœcie, abyœcie przepatrzyli miejsca nieobronne tej ziemi.
10. A oni mu odpowiedzieli: Nie tak, panie mój; ale s³udzy twoi przyszli, aby 
nakupili ¿ywnoœci.
11. Wszyscyœmy synowie jednego mê¿a; ludzieœmy szczerzy, a nie s¹ s³udzy twoi 
szpiegami.
12. A on rzek³ do nich: Nie tak, aleœcie nieobronne miejsca tej ziemi przyszli 
przepatrowaæ.
13. I rzekli: Dwanaœcie nas braci by³o s³ug twoich, synów jednego mê¿a w ziemi 



Chananejskiej; a oto, najm³odszy z ojcem naszym teraz jest w domu, a jednego ju¿ 
nie masz.
14. I rzek³ im Józef: Toæ jest com ja wam powiedzia³, mówi¹c: Szpiegowieœcie wy.
15. Przez to was doœwiadczê; ¿ywie Farao, nie wynijdziecie st¹d, a¿ mi tu przyjdzie 
brat wasz m³odszy.
16. Poœlijcie¿ jednego z was, aby przywiód³ brata waszego, a wy w wiêzieniu 
bêdziecie, a¿by by³y doœwiadczone s³owa wasze, jestli prawda przy was; a jeŸli nie, 
¿ywie Farao, ¿eœcie wy szpiegowie.
17. Tedy je da³ pod stra¿ do trzech dni.
18. I mówi³ do nich Józef dnia trzeciego: Uczyñcie tak, a ¿yæ bêdziecie; boæ siê ja 
bojê Boga.
19. JeŸliœcie szczerzy, brat wasz jeden niech bêdzie okowany w wiêzieniu, gdzieœcie 
wy byli; a wy jedŸcie i odnieœcie zbo¿e, abyœcie odjêli g³odowi domy wasze.
20. A brata waszego m³odszego przywiedŸcie do mnie, a sprawdz¹ siê s³owa wasze, i 
nie pomrzecie. I uczynili tak.
21. I mówili jeden do drugiego: Zaprawdêœmy zgrzeszyli przeciwko bratu naszemu; bo 
widz¹c utrapienie duszy jego, gdy siê nam modli³, nie wys³uchaliœmy go; dla tego¿ 
przyszed³ na nas ten k³opot.
22. Odpowiedzia³ im tedy Ruben, mówi¹c: Izalim wam nie mówi³ temi s³owy: Nie 
grzeszcie przeciw pacholêciu? a nie us³uchaliœcie; otó¿ teraz krwi jego z r¹k 
naszych szukaj¹.
23. A oni nie wiedzieli, ¿eby rozumia³ Józef; bo t³umacz by³ miêdzy nimi.
24. Odwróciwszy siê tedy od nich Józef, p³aka³; a obróciwszy siê do nich, mówi³ z 
nimi, i wzi¹wszy od nich Symeona, zwi¹za³ go przed oczyma ich.
25. I rozkaza³ Józef, aby nape³niono wory ich zbo¿em, i wrócono pieni¹dze ich 
ka¿demu do woru jego, i ¿eby im dano ¿ywnoœci na drogê; i uczyniono tak.
26. Tedy oni w³o¿ywszy zbo¿a swoje na os³y swe, odjechali stamt¹d.
27. I rozwi¹zawszy jeden z nich wór swój, aby da³ obrok os³owi swemu w gospodzie, 
ujrza³ pieni¹dze swoje, które by³y na wierzchu w worze jego.
28. I rzek³ do braci swej: Wrócono mi pieni¹dze moje, a oto, s¹ w worze moim. Tedy 
im upad³o serce, i zdumieli siê, jeden do drugiego mówi¹c: Có¿ nam to Bóg uczyni³?
29. Zatem przyszli do Jakóba, ojca swego, do ziemi Chananejskiej, i powiedzieli mu 
wszystko, co siê im przyda³o, mówi¹c:
30. Mówi³ z nami on m¹¿, pan onej ziemi, surowo, i uda³ nas za szpiegi ziemi;
31. A myœmy mu rzekli: Szczerzyœmy, nie byliœmy szpiegami;
32. Dwanaœcie nas by³o braci synów ojca naszego; jednego ju¿ nie masz, a m³odszy 
teraz jest z ojcem naszym w ziemi Chananejskiej.
33. I mówi³ do nas m¹¿ on, pan onej ziemi: Po tem poznam, ¿eœcie szczerzy; brata 
waszego jednego zostawcie u mnie, a zbo¿e dla odjêcia g³odowi domów waszych 
weŸmijcie a idŸcie;
34. Potem przywiedŸcie brata waszego m³odszego do mnie, abym pozna³, ¿eœcie wy nie 
szpiegowie, ale szczerzy; tedy wam wrócê brata waszego, a w tej ziemi handlowaæ 
bêdziecie.
35. I sta³o siê, gdy wypró¿niali wory swoje, a oto, ka¿dy znalaz³ wêze³ pieniêdzy 
swych w worze swoim; a obaczywszy wêz³y z pieniêdzmi swymi, oni i ojciec ich, 
polêkali siê.
36. I rzek³ im Jakób, ojciec ich: Osierociliœcie miê, Józefa nie masz, i Symeona 
nie masz, a Benjamina weŸmiecie; na miê siê to wszystko z³e zwali³o.
37. I rzek³ Ruben do ojca swego, mówi¹c: Dwóch synów moich zabij, jeŸliæ go zaœ nie 
przywiodê; daj go do rêki mojej, a ja go tobie przywrócê.
38. Ale on rzek³: Nie pójdzie syn mój z wami, gdy¿ brat jego umar³, a on sam tylko 
zosta³; a jeŸliby nañ przypad³o co z³ego na drodze, któr¹ pójdziecie, tedy 
doprowadzicie sêdziwoœæ mojê z ¿a³oœci¹ do grobu.
*43
1. A g³ód wielki by³ w onej ziemi.
2. I sta³o siê, gdy strawili onê ¿ywnoœæ, któr¹ byli przynieœli z Egiptu, ¿e rzek³ 
do nich ojciec ich: IdŸcie znowu, a kupcie nam cokolwiek ¿ywnoœci.
3. I rzek³ do niego Judas, mówi¹c: Oœwiadczaj¹c oœwiadczy³ siê przeciwko nam ten 
m¹¿ mówi¹c: Nie ujrzycie oblicza mojego, jeŸli nie bêdzie brat wasz z wami:



4. JeŸli tedy poœlesz brata naszego z nami, pojedziemy i nakupiemyæ ¿ywnoœci;
5. Ale jeŸli nie poœlesz, nie pojedziemy; bo on m¹¿ mówi³ do nas: Nie ujrzycie 
twarzy mojej, jeŸli nie bêdzie brata waszego z wami.
6. Tedy rzek³ Izrael: Przecz¿eœcie mi tak Ÿle uczynili, powiedziawszy temu mê¿owi, 
¿e jeszcze macie brata?
7. I rzekli: Pilnie siê pyta³ on m¹¿ o nas, i o rodzinie naszej, mówi¹c: ¯yw¿e 
jeszcze ojciec wasz? macieli jeszcze którego brata? I odpowiedzieliœmy mu wed³ug 
pytania jego; có¿eœmy wiedzieli, ¿e mia³ mówiæ: PrzywiedŸcie mi tu brata waszego?
8. I rzek³ Judas do Izraela, ojca swego: Poœlij tego m³odzieñca ze mn¹, a wstawszy 
pojedziemy, abyœmy ¿yli a nie pomarli g³odem, tak my, jako i ty, i dziateczki 
nasze.
9. Ja przyrzekam zañ, z rêki mojej szukaj go; jeŸli go nie przywiodê do ciebie, a 
nie stawiê go przed tob¹, bêdêæ winien grzechu po wszystkie dni;
10. Bo gdybyœmy byli nie omieszkali, ju¿ byœmy siê byli dwa kroæ wrócili.
11. Tedy rzek³ do nich Izrael, ojciec ich: JeŸli¿e tak byæ musi, uczyñcie¿ to; 
nabierzcie najlepszych po¿ytków ziemi w naczynia wasze, a zanieœcie mê¿owi onemu w 
upominku: trochê balsamu, i trochê miodu, i rzeczy wonnych, i myrry, orzechów 
terebintowych, i migda³ów.
12. Pieni¹dze te¿ dwoje weŸmijcie do r¹k waszych, a pieni¹dze przywrócone na 
wierzchu worów waszych odnieœcie w rêce swoje; snaæ siê to omy³k¹ sta³o.
13. Ale i brata waszego weŸmijcie, a wstawszy jedŸcie znowu do mê¿a onego;
14. A Bóg Wszechmog¹cy niech wam da mi³osierdzie przed obliczem tego mê¿a, aby wam 
wypuœci³ brata waszego drugiego i Benjamina; a ja jako osierocia³y bez dziatek 
bêdê.
15. Tedy wzi¹wszy oni mê¿owie on podarek, i dwoje pieni¹dze wzi¹wszy w rêce swe, i 
Benjamina, wstali, i jechali do Egiptu, i stanêli przed Józefem.
16. A ujrzawszy Józef z nimi Benjamina, rzek³ do tego, który by³ sprawc¹ domu jego: 
WprowadŸ te mê¿e w dom, a zabij bydlê i nagotuj; bo ze mn¹ jeœæ bêd¹ mê¿owie ci w 
po³udnie.
17. I uczyni³ on m¹¿, jako mu rozkaza³ Józef, a wprowadzi³ on m¹¿ one ludzie w dom 
Józefów.
18. Bali siê tedy mê¿owie oni, gdy byli wprowadzeni w dom Józefów, i mówili: Dla 
onychci to pieniêdzy, które pierwej w³o¿ono by³o do worów naszych, wprowadzeni tu 
jesteœmy, aby potwarz na nas zwaliwszy targn¹³ siê na nas, a pobra³ w niewol¹ nas i 
os³y nasze.
19. A przyst¹piwszy do mê¿a tego, który by³ sprawc¹ domu Józefowego, mówili do 
niego we drzwiach domu.
20. I rzekli: S³uchaj miê, panie mój! przyjechaliœmy byli pierwej kupowaæ ¿ywnoœæ.
21. I sta³o siê, gdyœmy przyjechali do gospody, i rozwi¹zaliœmy wory nasze, oto, 
pieni¹dze ka¿dego by³y na wierzchu woru jego, pieni¹dze nasze, wed³ug wagi ich, 
któreœmy zaœ przynieœli w rêkach naszych.
22. Pieni¹dze te¿ drugie przynieœliœmy w rêkach naszych, abyœmy nakupili ¿ywnoœci, 
a nie wiemy, kto w³o¿y³ te pieni¹dze nasze do worów naszych.
23. A on rzek³: Pokój wam, nie bójcie siê; Bóg wasz, i Bóg ojca waszego da³ wam 
skarb do worów waszych; pieni¹dze wasze dosz³y miê. I wywiód³ do nich Symeona.
24. A przywiód³szy on m¹¿ one ludzie w dom Józefów, da³ im wody, i umyli nogi swe; 
da³ te¿ obrok os³om ich.
25. Zatem nagotowali podarek, ni¿ przyszed³ Józef w po³udnie; s³yszeli bowiem, i¿ 
tam mieli jeœæ chleb.
26. A gdy wszed³ Józef w dom, przynieœli mu podarek, który mieli w rêkach swych w 
domu onym, i k³aniali mu siê a¿ do ziemi.
27. I pyta³ ich, jakoby siê mieli, i rzek³: Zdrów¿e jest ojciec wasz stary, o 
którymeœcie mi powiadali? ¯yw¿e jeszcze?
28. A oni odpowiedzieli: Zdrówci s³uga twój, ojciec nasz, jeszczeæ ¿yw. A 
schyliwszy siê, pok³onili mu siê.
29. Tedy podniós³szy oczy swe, ujrza³ Benjamina, brata swego, syna matki swej, i 
rzek³: Ten¿e jest brat wasz m³odszy, o którymeœcie mi powiadali? I rzek³ mu: Bóg 
niech ci bêdzie mi³oœciw, mi³y synu.
30. I pokwapi³ siê Józef wynijœæ, bo siê by³y wzruszy³y wnêtrznoœci jego ku bratu 



swemu, i szuka³ miejsca, gdzie by p³aka³, i wszed³szy do komory, p³aka³ tam.
31. Potem umywszy twarz swojê, wyszed³ zasiê, i wstrzyma³ siê, i rzek³: K³adŸcie 
chleb.
32. I po³o¿ono jemu osobno, i onym osobno, Egipczanom te¿, którzy jedli z nim, 
osobno; bo nie mog¹ jeœæ Egipczanie z Hebrejczykami chleba, gdy¿ to jest 
obrzydliwoœci¹ Egipczanom.
33. I usiedli przed obliczem jego, pierworodny wed³ug pierworodztwa swego, a 
m³odszy wed³ug m³odoœci swej; i dziwowali siê mê¿owie oni patrz¹c jeden na 
drugiego.
34. I bior¹c potrawy przed sob¹ dawa³ im; a dosta³a siê piêæ kroæ wiêksza czêœæ 
Benjaminowi nad inne czêœci onych wszystkich; i pili, a podpili sobie z nim.
*44
1. Rozkaza³ tedy Józef temu, który by³ sprawc¹ domu jego, mówi¹c: Nape³nij wory 
mê¿ów tych zbo¿em, jako mog¹ znieœæ, a w³ó¿ pieni¹dze ka¿dego na wierzch woru jego.
2. Kubek te¿ mój, kubek srebrny, w³ó¿ na wierzch woru m³odszego z pieniêdzmi za 
zbo¿e jego; i uczyni³ wed³ug s³ów Józefowych, jako mu rozkaza³.
3. A gdy by³o rano, mê¿owie oni puszczeni s¹, sami i os³owie ich.
4. Wyszed³szy tedy z miasta, gdy nie daleko byli, rzek³ Józef do tego, który by³ 
sprawc¹ domu jego: Wstañ, goñ te mê¿e, a dogoniwszy ich, mów do nich: Czemuœcie 
oddali z³e za dobre?
5. Aza¿ nie ten jest kubek, z którego pija pan mój? i aza¿ on pewnie nie zgadnie 
przezeñ, jacyœcie wy? Ÿleœcie uczynili, coœcie uczynili.
6. Dogoniwszy ich tedy, mówi³ do nich te s³owa.
7. Ale oni odpowiedzieli mu: Czemu mówi pan mój takowe s³owa? nie daj tego Bo¿e, 
aby to s³udzy twoi uczyniæ mieli.
8. Oto pieni¹dze, któreœmy byli znaleŸli na wierzchu worów naszych, odnieœliœmy zaœ 
do ciebie z ziemi Chananejskiej; a jako¿ byœmy kraœæ mieli z domu pana twego srebro 
albo z³oto?
9. U którego by to znaleziono z s³ug twoich, niechaj umrze; a my bêdziemy pana mego 
niewolnikami.
10. Tedy on rzek³: Niech¿e tak bêdzie, jako mówicie; jednak przy którym siê 
znajdzie kubek, ten niech bêdzie niewolnikiem, a wy bêdziecie niewinnymi.
11. Prêdko tedy ka¿dy z³o¿y³ wór swój na ziemiê; i rozwi¹zali ka¿dy wór swój.
12. I szuka³ od starszego pocz¹wszy; a u m³odszego przesta³; i znalaz³ kubek w 
worze Benjaminowym.
13. Tedy oni rozdarli szaty swoje, i w³o¿ywszy brzemiê ka¿dy z nich na os³a swego, 
wrócili siê do miasta.
14. Przyszed³ tedy Judas, i bracia jego do domu Józefa, który tam jeszcze by³, i 
upadli przed obliczem jego na ziemiê.
15. I rzek³ do nich Józef: Có¿eœcie to uczynili? azaœcie nie wiedzieli, ¿e pewnie 
zgadnie m¹¿ taki, jakim ja jest?
16. Tedy odpowiedzia³ Judas: Có¿ odpowiemy panu memu, có¿ rzeczemy? i jako siê my 
usprawiedliwiæ mamy? Bóg znalaz³ nieprawoœæ s³ug twoich; otoœmy niewolnikami pana 
mego, i my, i ten, w którego rêku znaleziony jest kubek.
17. A on rzek³: Nie daj Bo¿e, abym to uczyniæ mia³! m¹¿, w którego rêku znaleziony 
jest kubek, ten bêdzie niewolnikiem moim; a wy jedŸcie w pokoju do ojca waszego.
18. Zatem przyst¹pi³ do niego Judas i rzek³: S³uchaj miê panie mój; niechaj 
przemówi proszê s³uga twój które s³owo w uszy pana mego, a niech siê nie zapala 
gniew twój na s³ugê twego, gdy¿eœ ty jest jako sam Farao.
19. Pan mój pyta³ s³ug swoich mówi¹c: Macie¿ ojca albo brata?
20. Tedyœmy odpowiedzieli panu swemu: Mamyæ ojca starego, i ch³opiê w staroœci jego 
sp³odzone ma³e, a brat jego umar³, a zosta³ sam tylko po matce swej, i ojciec jego 
mi³uje go.
21. Potem mówi³eœ do nas s³ug swoich: PrzywiedŸcie go do mnie, abym go ogl¹da³ 
oczyma memi:
22. I mówiliœmy do pana mego: Nie bêdzie mog³o ch³opiê opuœciæ ojca swego; bo gdyby 
opuœci³o ojca swego, umar³by.
23. Tedyœ rzek³ do s³ug swoich: JeŸli nie przyjdzie brat wasz m³odszy z wami, nie 
ujrzycie wiêcej oblicza mojego.



24. I sta³o siê, gdyœmy odeszli do s³ugi twego, ojca mojego, i powiedzieliœmy mu te 
s³owa pana mego:
25. Tedy rzek³ ojciec nasz: JedŸcie znowu, a kupcie nam trochê ¿ywnoœci.
26. I powiedzieliœmy: Nie mo¿emy tam iœæ: lecz jeŸli brat nasz m³odszy bêdzie z 
nami, tedy pojedziemy; bo inaczej nie bêdziemy mogli ogl¹daæ oblicza mê¿a onego, 
jeŸli brat nasz m³odszy nie bêdzie z nami.
27. I rzek³ s³uga twój, ojciec mój, do nas: Wy wiecie, ¿e dwóch synów urodzi³a mi 
¿ona moja;
28. I wyszed³ jeden ode mnie, i rzek³em: Zaiste od zwierza rozdarty jest, i nie 
widzia³em go do tych miast;
29. A weŸmiecieli i tego od oblicza mego, a przypadnie nañ œmieræ, tedy 
doprowadzicie sêdziwoœæ mojê z ¿a³oœci¹ do grobu.
30. Przeto¿ teraz jeœlibym przyszed³ do s³ugi twego, ojca mojego, a dzieciêcia by z 
nami nie by³o, (poniewa¿ dusza jego jest przywi¹zana do duszy jego),
31. Stanie siê, skoro ujrzy, i¿ dzieciêcia nie bêdzie, ¿e umrze; a odprowadz¹ 
s³udzy twoi sêdziwoœæ s³ugi twego, ojca naszego, z ¿a³oœci¹ do grobu.
32. Bo s³uga twój przyrzek³ za to dzieciê, gdy je bra³ od ojca swego, mówi¹c: 
JeŸliæ go zaœ nie przywiodê, tedy bêdê winien grzechu przeciw ojcu memu po 
wszystkie dni.
33. Teraz tedy niech zostanie proszê s³uga twój miasto dzieciêcia tego niewolnikiem 
pana mego, a dzieciê niech idzie z braci¹ swoj¹.
34. Bo jako¿ ja mam wróciæ siê do ojca mego, gdy tego dzieciêcia ze mn¹ nie bêdzie? 
chybabym chcia³ patrzyæ na ¿a³oœæ, która by przysz³a na ojca mego.
*45
1. Tedy siê Józef nie móg³ dalej wstrzymaæ przed wszystkimi, którzy stali przed 
nim, i zawo³a³: WyprowadŸcie wszystkie ode mnie. I nie zosta³ nikt przy nim, gdy 
siê da³ poznaæ Józef braci swej.
2. I podniós³ g³os swój z p³aczem; co s³yszeli Egipczanie, s³ysza³ te¿ dom 
Faraonów.
3. I rzek³ Józef do braci swej: Jamci jest Józef; a ¿yw¿e jeszcze ojciec mój? i nie 
mogli mu bracia jego odpowiedzieæ, bo siê zlêkli oblicza jego.
4. Tedy rzek³ Józef do braci swej: Przyst¹pcie, proszê, do mnie; i przyst¹pili. 
Zatem rzek³: Jam jest Józef, brat wasz, któregoœcie sprzedali do Egiptu.
5. Jednak teraz nie frasujcie siê, ani trwo¿cie sob¹, ¿eœcie miê tu sprzedali; boæ 
dla zachowania ¿ywota waszego pos³a³ miê Bóg przed wami.
6. Bo ju¿ dwa lata g³odu by³o na ziemi, a jeszcze piêæ lat zostaje, których nie 
bêd¹ oraæ ani ¿¹æ.
7. Pos³a³ miê tedy Bóg przed wami, abym was zachowa³ ostatek na ziemi, a ¿ebym wam 
doda³ ¿ywnoœci na oswobodzenie wielkie.
8. Teraz tedy nie wyœcie miê tu pos³ali, ale Bóg, który miê postanowi³ ojcem 
Faraonowym, i panem wszystkiego domu jego, a panuj¹cym nad wszystk¹ ziemi¹ Egipsk¹.
9. Spieszcie¿ siê, a idŸcie do ojca mego, i mówcie do niego: Toæ wskazuje syn twój 
Józef: Uczyni³ miê Bóg panem wszystkiego Egiptu, przyjedŸ¿e do mnie, a nie 
omieszkaj.
10. I bêdziesz mieszka³ w ziemi Gosen; a bêdziesz blisko mnie, ty i synowie twoi, i 
synowie synów twoich, i trzody twoje, i wo³y twoje, i wszystko, co masz.
11. A bêdê ciê tam ¿ywi³; bo jeszcze piêæ lat g³odu bêdzie, abyœ od niedostatku nie 
zgin¹³, ty, i dom twój, i wszystko, co masz.
12. A oto, oczy wasze widz¹, i oczy brata mego, Benjamina, ¿e usta moje mówi¹ do 
was.
13. Oznajmijcie te¿ ojcu memu wszystkê zacnoœæ moje w Egipcie, i wszystko coœcie 
widzieli; spieszcie siê tedy, a przyprowadŸcie tu ojca mojego.
14. Zatem pad³ na szyjê Benjamina, brata swego, i p³aka³; Benjamin te¿ p³aka³ na 
szyi jego.
15. I poca³owawszy wszystkê braci¹ swojê, p³aka³ nad nimi; a potem rozmawiali z nim 
bracia jego.
16. I rozg³oszono tê wieœæ w domu Faraonowym, mówi¹c: Przyjechali bracia Józefowi; 
i podoba³o siê to w oczach Faraonowych, i w oczach s³ug jego.
17. Tedy rzek³ Farao do Józefa: Powiedz braci swej: Uczyñcie tak: nak³ad³szy 



brzemion na byd³a wasze, idŸcie; a wróæcie siê do ziemi Chananejskiej;
18. A wzi¹wszy ojca waszego, i czeladŸ waszê, przyjedŸcie do mnie; i dam wam dobre 
miejsce w ziemi Egipskiej, i bêdziecie u¿ywaæ t³ustoœci ziemi.
19. I rozka¿ im mówi¹c: To uczyñcie: weŸmijcie sobie z ziemi Egipskiej wozów, dla 
dziatek waszych i dla ¿on waszych, a wzi¹wszy ojca waszego przyjedŸcie tu.
20. A oko wasze niech nie ¿a³uje sprzêtu waszego, gdy¿ dobro wszystkiej ziemi 
Egipskiej wasze bêdzie.
21. Uczynili tedy tak synowie Izraelowi; i da³ im Józef wozy wed³ug rozkazania 
Faraonowego; da³ im te¿ ¿ywnoœci na drogê.
22. Da³ z onych¿e wszystkich ka¿demu odmienne szaty; ale Benjaminowi da³ trzy sta 
srebrników, i piêcioro szat odmiennych.
23. Ojcu te¿ swemu pos³a³ te rzeczy: dziesiêæ os³ów, nios¹cych z najlepszych rzeczy 
Egipskich, i dziesiêæ oœlic, nios¹cych zbo¿e, i chleb, i ¿ywnoœæ ojcu jego na 
drogê.
24. Puœci³ tedy braci¹ sw¹, i odjechali, a mówi³ do nich: Nie wadŸcie siê na 
drodze.
25. Którzy wyjechawszy z Egiptu przyjechali do ziemi Chananejskiej, do Jakóba ojca 
swego.
26. I oznajmili mu, mówi¹c: Jeszczeæ ¿yw Józef, a onci jest panem nad wszystk¹ 
ziemi¹ Egipsk¹; i zemdla³o serce jego; bo im nie wierzy³.
27. Lecz oni powiedzieli mu wszystkie s³owa Józefowe, które mówi³ do nich. A 
ujrzawszy wozy, które pos³a³ Józef, aby go na nich przywieziono, tedy o¿y³ duch 
Jakóba, ojca ich.
28. I rzek³ Izrael: Dosyæ mam na tem, gdy jeszcze Józef, syn mój, ¿yje; pójdê a 
ogl¹dam go, pierwej ni¿ umrê.
*46
1. A tak jecha³ Izrael ze wszystkiem, co mia³, a przyjechawszy do Beerseby, 
ofiarowa³ ofiary Bogu ojca swego Izaaka.
2. I rzek³ Bóg do Izraela w widzeniu nocnem, mówi¹c: Jakóbie, Jakóbie; a on 
odpowiedzia³: Owom ja.
3. I rzek³: Jam jest Bóg, Bóg ojca twojego; nie bój siê zst¹piæ do Egiptu, bo ciê 
tam w naród wielki rozmno¿ê.
4. Ja zst¹piê z tob¹ do Egiptu, i Ja ciê stamt¹d tak¿e zasiê wywiodê, a Józef 
po³o¿y rêkê swojê na oczy twoje.
5. I powsta³ Jakób z Beerseby; i wziêli synowie Izraelowi Jakóba ojca swego, i 
dziatki swe, i ¿ony swe na wozy, które by³ pos³a³ Farao, aby go przywieziono.
6. Pobrali te¿ byd³a swe, i majêtnoœæ swojê, której byli nabyli w ziemi 
Chananejskiej, i przyjechali do Egiptu, Jakób i wszystka rodzina jego z nim;
7. Syny swe, i syny synów swych, córki swe i córki synów swych, i wszystko nasienie 
swoje prowadzi³ z sob¹ do Egiptu.
8. A teæ s¹ imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu: Jakób i synowie 
jego: pierworodny Jakóbów Ruben.
9. A synowie Rubenowi: Henoch, i Fallu, i Hesron i Charmi.
10. A synowie Symeonowi: Jemuel, i Jamyn, i Achod, i Jachyn, i Sochar, i Saul, syn 
niewiasty Chananejskiej.
11. Synowie te¿ Lewiego: Gerson, Kaat, i Merary.
12. A synowie Judasowi: Her, i Onan, i Sela, i Fares, i Zara; ale umar³ Her i Onan 
w ziemi Chananejskiej. A byli synowie Faresowi: Hesron i Hamuel.
13. A synowie Isaszarowi: Tola, i Fua, i Job, i Simron.
14. Synowie zaœ Zabulonowi: Zared, i Elon, i Jaleel.
15. A ciæ s¹ synowie Lii, które urodzi³a Jakóbowi w Padanie Syryjskim, i Dyna córka 
jego; wszystkich dusz synów jego, i córek jego, trzydzieœci i trzy.
16. A synowie Gadowi: Sefon, i Aggi, Suny, i Esebon, Ery, i Arody, i Areli.
17. A synowie Aser: Jemna, i Jesua, i Isui, i Beryja, i Sera, siostra ich. A 
synowie Beryjego: Heber, i Melchyjel.
18. Ciæ s¹ synowie Zelfy, któr¹ by³ da³ Laban Lii, córce swej, których ona urodzi³a 
Jakóbowi, szesnaœcie dusz.
19. Synowie Racheli, ¿ony Jakóbowej: Józef i Benjamin.
20. Józefowi zaœ urodzili siê synowie w ziemi Egipskiej, które mu urodzi³a Asenat, 



córka Potyfara, ksi¹¿êcia Oñskiego: Manases i Efraim.
21. A synowie Benjaminowi: Bela, i Bechor, i Asbel, Gera, i Naamann, Echy i Ros, 
Mupim, i Chupim, i Ared.
22. Ciæ s¹ synowie Racheli, którzy siê urodzili Jakóbowi; wszystkich dusz 
czternaœcie.
23. A synowie Danowi: Chusym.
24. Synowie te¿ Neftalimowi: Jachsyjel, i Gunny, i Jeser, i Selem.
25. Ci s¹ synowie Bali, któr¹ by³ da³ Laban Racheli, córce swej, która je urodzi³a 
Jakóbowi; wszystkich dusz siedem.
26. Wszystkie dusze, które przysz³y z Jakóbem do Egiptu, co wysz³y z biódr jego, 
okrom ¿on synów Jakóbowych, wszystkich dusz by³o szeœædziesi¹t i szeœæ.
27. A synów Józefowych , którzy mu siê urodzili w Egipcie, dusz dwie. A tak 
wszystkich dusz domu Jakóbowego, które wesz³y do Egiptu, by³o siedemdziesi¹t.
28. I pos³a³ przed sob¹ Judasa do Józefa, aby mu oznajmi³ pierwej, ni¿by przyjecha³ 
do Gosen. I przyjechali do ziemi Gosen.
29. A zaprz¹g³szy Józef wóz swój, wyjecha³ przeciw Izraelowi, ojcu swemu, do Gosen; 
a ujrzawszy go ( Jakób ) pad³ na szyjê jego, i p³aka³ na szyi jego chwilê.
30. Tedy rzek³ Izrael do Józefa: Niech¿e ju¿ umrê, gdym ujrza³ oblicze twoje, 
poniewa¿eœ ty jeszcze ¿yw.
31. Zatem rzek³ Józef do braci swej i do domu ojca swego: Pojadê, a opowiem 
Faraonowi, i rzekê mu: Bracia moi i dom ojca mego, którzy byli w ziemi 
Chananejskiej, przyjechali do mnie;
32. A ci mê¿owie s¹ pasterze trzód, bo siê bawili chowaniem byd³a; przeto owce 
swoje, i wo³y swoje, i wszystko, co mieli, przywiedli.
33. A tak gdy was przyzowie Farao, i spyta: Czem siê bawicie?
34. Odpowiecie: Pasterze byli s³udzy twoi od dzieciñstwa naszego a¿ dot¹d, i my i 
ojcowie nasi; a to dla tego abyœcie mogli mieszkaæ w ziemi Gosen, bo obrzyd³oœci¹ 
Egipczanom jest wszelki pasterz byd³a.
*47
1. Tedy przyjechawszy Józef, oznajmi³ Faraonowi, i rzek³: Ojciec mój i bracia moi z 
owcami swemi, i z wo³ami swymi, i ze wszystkiem, co maj¹, przyjechali z ziemi 
Chananejskiej; a oto, s¹ w ziemi Gosen.
2. A z liczby braci swej wzi¹³ piêciu mê¿ów, i postawi³ je przed Faraonem.
3. I rzek³ Farao do braci jego: Czem siê bawicie? A oni odpowiedzieli Faraonowi: 
Pasterzami owiec s¹ s³udzy twoi, i my i ojcowie nasi.
4. Rzekli jeszcze do Faraona: Abyœmy byli przychodniami w tej ziemi, przyszliœmy; 
bo nie masz paszy dla byd³a, które maj¹ s³udzy twoi, gdy¿ ciê¿ki g³ód jest w ziemi 
Chananejskiej; a teraz niech mieszkaj¹, prosimy, s³udzy twoi w ziemi Gosen.
5. Tedy rzek³ Farao do Józefa mówi¹c: Ojciec twój i bracia twoi przyjechali do 
ciebie;
6. Ziemia Egipska przed tob¹ jest: w najlepszem miejscu tej ziemi daj mieszkanie 
ojcu twemu i braci twojej, niech mieszkaj¹ w ziemi Gosen; a zrozumieszli, ¿e s¹ 
miêdzy nimi mê¿owie godni, tedy je uczynisz prze³o¿onymi nad trzodami memi.
7. I przywiód³ Józef Jakóba, ojca swego, i postawi³ go przed Faraonem; a 
b³ogos³awi³ Jakób Faraonowi.
8. Tedy rzek³ Farao do Jakóba: Wiele jest dni lat ¿ywota twego?
9. I odpowiedzia³ Jakób Faraonowi: Dni lat pielgrzymstwa mego jest sto i 
trzydzieœci lat; krótkie i z³e by³y dni lat ¿ywota mego, i nie dosz³y dni lat 
¿ywota ojców moich, w których dniach oni pielgrzymowali.
10. Zatem pob³ogos³awiwszy Jakób Faraonowi, wyszed³ od oblicza Faraonowego.
11. Tedy da³ mieszkanie Józef ojcu swemu i braci swej, i da³ im osiad³oœæ w ziemi 
Egipskiej, w najlepszem miejscu onej krainy, w ziemi Rameses, jako by³ rozkaza³ 
Farao.
12. I ¿ywi³ Józef ojca swego i braci¹ swojê, i wszystek dom ojca swego chlebem a¿ 
do najmniejszego.
13. A chleba nie by³o po wszystkiej ziemi; bo ciê¿ki bardzo by³ g³ód, i utrapiona 
by³a ziemia Egipska, i ziemia Chananejska od g³odu.
14. Tedy zebra³ Józef wszystkie pieni¹dze, które siê znajdowa³y w ziemi Egipskiej i 
w ziemi Chananejskiej, za ¿ywnoœæ, któr¹ kupowano; i wniós³ one pieni¹dze Józef do 



skarbu Faraonowego.
15. A gdy nie sta³o pieniêdzy w ziemi Egipskiej, i w ziemi Chananejskiej, tedy 
przyszli wszyscy Egipczanie do Józefa, mówi¹c: Daj nam chleba, i czemu¿ mamy 
umieraæ przed tob¹, gdy¿ nam ju¿ nie staje pieniêdzy?
16. Na to odpowiedzia³ Józef: Dawajcie byd³a wasze, a dam wam ¿ywnoœci za byd³a 
wasze, poniewa¿ wam nie sta³o pieniêdzy.
17. I przygnali byd³a swe do Józefa; i da³ im Józef chleba za konie, i za stada 
owiec, i za stada wo³ów, i za os³y, i przechowa³ je chlebem za wszystkie byd³a ich, 
onego roku.
18. A gdy wyszed³ rok on, przyszli do niego roku drugiego, mówi¹c mu: Nie zatajemy 
przed panem naszym, ¿e nam ju¿ pieniêdzy nie sta³o, i stada byde³ s¹ u pana 
naszego; nie zostawa nam przed panem naszym, tylko cia³a nasze i role nasze.
19. A czemu¿ umieraæ mamy przed oczyma twemi? i nas, i role nasze kupuj i ziemiê 
naszê za chleb, a bêdziemy, my i ziemia nasza, w niewoli u Faraona; tylko nam daj 
nasienia, abyœmy ¿yli a nie pomarli, i ziemia nie spustosza³a.
20. A tak kupi³ Józef wszystkê ziemiê Egipsk¹ Faraonowi; bo sprzedali Egipczanie, 
ka¿dy rol¹ swojê, gdy¿ siê by³ wzmóg³ miêdzy nimi g³ód; i dosta³a siê Faraonowi 
wszystka ziemia.
21. I przeniós³ lud do miast, od ostatnich granic Egiptu a¿ do koñca jego.
22. Tylko ziemi kap³añskiej nie kupi³; bo kap³ani mieli obrok postanowiony od 
Faraona, i ¿ywili siê obrokiem swym, który im da³ Farao; dlatego¿ nie sprzedawali 
ziemi swej.
23. I rzek³ Józef do ludu: Otom was teraz poskupowa³ i ziemiê waszê Faraonowi; otó¿ 
macie nasienie, posiejcie¿ tedy role.
24. A z urodzajów waszych bêdziecie dawali pi¹t¹ czêœæ Faraonowi; cztery zasiê 
czêœci bêd¹ wam na zasianie roli, i na ¿ywnoœæ waszê i tych, którzy s¹ w domach 
waszych, i na ¿ywnoœæ dziatek waszych.
25. Tedy odpowiedzieli: Zachowa³eœ ¿ywot nasz; niech¿e znajdziemy ³askê w oczach 
pana swego, i bêdziemy niewolnikami Faraonowymi.
26. I postanowi³ to Józef za prawo a¿ do dnia dzisiejszego w ziemi Egipskiej, aby 
dawana by³a Faraonowi pi¹ta czêœæ; tylko ziemia samych kap³anów nie dosta³a siê 
Faraonowi.
27. I mieszka³ Izrael w ziemi Egipskiej, w ziemi Gosen, i osadziwszy siê w niej, 
rozrodzili siê, i rozmno¿yli siê wielce.
28. I ¿y³ Jakób w ziemi Egipskiej siedemnaœcie lat; a by³o dni Jakóbowych, lat 
¿ywota jego, sto czterdzieœci i siedem lat.
29. I przybli¿y³y siê dni Izraelowe, aby umar³; i wezwa³ syna swego Józefa i rzek³ 
do niego: JeŸlim teraz znalaz³ ³askê w oczach twoich, po³ó¿ proszê rêkê twojê pod 
biodro moje, a uczyñ ze mn¹ mi³osierdzie i prawdê; proszê nie chowaj miê w Egipcie;
30. Ale gdy zasnê z ojcy moimi, wyniesiesz miê z Egiptu, a pochowasz miê w grobie 
ich. A on rzek³: Uczyniê wed³ug s³owa twego.
31. A Jakób rzek³: Przysi¹¿¿e mi: i przysi¹g³ mu. Zatem nak³oni³ siê Izrael ku 
g³owom ³o¿a.
*48
1. To gdy siê sta³o, dano znaæ Józefowi: Oto, ojciec twój zachorza³; który wzi¹wszy 
dwóch synów swoich z sob¹, Manasesa i Efraima, jecha³ do niego.
2. I powiedziano Jakóbowi, mówi¹c: Oto, syn twój Józef idzie do ciebie. A Izrael 
pokrzepiwszy siê, usiad³ na ³o¿u.
3. I rzek³ Jakób do Józefa: Bóg wszechmog¹cy ukaza³ mi siê w Luzie, w ziemi 
Chananejskiej, i b³ogos³awi³ mi.
4. A mówi³ do mnie: Oto, ja rozrodzê ciê, i rozmno¿ê ciê, i wywiodê z ciebie wielki 
naród; a dam ziemiê tê nasieniu twemu po tobie w dziedzictwo wieczne.
5. Przeto¿ teraz dwaj synowie twoi, którzyæ siê urodzili w ziemi Egipskiej, pierwej 
ni¿em ja tu do ciebie przyszed³ do Egiptu, moi s¹, Efraim i Manases; jako Ruben i 
Symeon moi bêd¹.
6. Ale dzieci twoje, które po tych sp³odzisz, twoje bêd¹; imieniem braci swojej 
bêd¹ zwani w osiad³oœciach swych.
7. A gdym siê wraca³ z Padan, umar³a mi Rachel w ziemi Chananejskiej w drodze, gdym 
jeszcze by³ jakoby na milê od Efraty, i pogrzeb³em j¹ tam przy drodze ku Efracie; a 



toæ jest Betlehem.
8. A ujrzawszy Izrael syny Józefowe, rzek³: Czyi to s¹?
9. Tedy odpowiedzia³ Józef ojcu swemu: Synowie to moi, które mi tu da³ Bóg; a on 
rzek³: PrzywiedŸ je proszê do mnie, abym im b³ogos³awi³.
10. A oczy Izraelowe ociê¿a³y by³y dla staroœci, i nie móg³ dojrzeæ: i przywiód³ je 
do niego, które Jakób poca³owa³ i ob³api³.
11. Zatem rzek³ Izrael do Józefa: Ogl¹daæ wiêcej oblicza twego nie spodziewa³em 
siê, a oto, da³ mi Bóg widzieæ i nasienie twoje.
12. Tedy Józef odwiód³ je od ³ona jego, i pok³oni³ siê obliczem swem a¿ do ziemi.
13. A wzi¹wszy Józef obydwu, postawi³ Efraima po prawej rêce swojej, a po lewej 
Izraelowej; a Manasesa po lewej rêce swojej a po prawej Izraelowej, i przywiód³ je 
do niego.
14. A wyci¹gn¹wszy Izrael prawicê swojê, w³o¿y³ j¹ na g³owê Efraima, który by³ 
m³odszy, lewicê zaœ swojê na g³owê Manasesa, umyœlnie prze³o¿ywszy rêce swoje, choæ 
Mananses by³ pierworodny.
15. I b³ogos³awi³ Józefowi, mówi¹: Bóg, przed którego obliczem chodzili ojcowie 
moi, Abraham i Izaak, Bóg który miê ¿ywi³ od m³odoœci mojej a¿ do dnia tego;
16. Anio³, który miê wyrwa³ ze wszystkiego z³ego, niech b³ogos³awi dzieciom tym, a 
niech bêd¹ nazywani od imienia mego, i od imienia ojców moich, Abrahama i Izaaka, a 
jako ryby niech siê rozmno¿¹ na ziemi.
17. A obaczywszy Józef, i¿ w³o¿y³ ojciec jego rêkê praw¹ swojê na g³owê Efraimowê, 
nie mi³o mu by³o; i uj¹³ rêkê ojca swego, aby j¹ przeniós³ z g³owy Efraimowej na 
g³owê Manasesowê.
18. I rzek³ Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój; albowiem ten jest pierworodny, 
w³ó¿¿e prawicê swojê na g³owê jego.
19. Ale siê zbrania³ ojciec jego, i rzek³: Wiemci synu mi³y, wiem; i tenci siê 
stanie w lud wielki, tenci te¿ uroœnie; a wszak¿e brat jego m³odszy uroœnie nadeñ, 
a z nasienia jego wyjdzie mnóstwo narodów.
20. B³ogos³awi³ im tedy dnia onego, mówi¹c: Przez ciê bêdzie b³ogos³awi³ Izrael, 
mówi¹c: Niech ciê wystawi Bóg jako Efraima, i jako Manasesa; a tak prze³o¿y³ 
Efraima nad Manasesa.
21. Potem rzek³ Izrael do Józefa: Oto, ja umieram, a Bóg bêdzie z wami, i przywróci 
was do ziemi ojców waszych.
22. Oto, ja dawam ci czêœæ jednê mimo braci¹ twojê, którejm naby³ z rêki 
Amorejczyków mieczem moim, i ³ukiem moim.
*49
1. Wezwa³ tedy Jakób synów swoich i rzek³: Zbierzcie siê, a oznajmiê wam, co ma 
przyjœæ na was w ostatnie dni.
2. Zbierzcie siê, i s³uchajcie synowie Jakóbowi, a s³uchajcie Izraela, ojca 
waszego.
3. Ruben pierworodny mój, tyœ moc moja, i pocz¹tek si³y mojej, zacny dostojeñstwem, 
i zacny mêstwem.
4. Sp³yniesz jako woda: nie bêdziesz zacnym, boœ wst¹pi³ na ³o¿e ojca twego, i 
splugawi³eœ ³o¿e moje, i zginê³o dostojeñstwo twoje.
5. Symeon i Lewi, bracia, naczynia nieprawoœci miecze ich.
6. W radê ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a z zgromadzeniem ich niech siê nie 
jednoczy s³awa moja; bo w zapalczywoœci swej zabili mê¿a, a w swej woli wywrócili 
mur.
7. Przeklêta zapalczywoœæ ich, i¿ uporna, i gniew ich, i¿ zatwardzia³y. Rozdzielê 
je w Jakóbie, a rozproszê je w Izraelu.
8. Juda, tyœ jest, ciebie chwaliæ bêd¹ bracia twoi; rêka twoja bêdzie na szyi 
nieprzyjació³ twoich; k³aniaæ siê tobie bêd¹ synowie ojca twego.
9. Szczeniê lwie Juda, od ³upu, synu mój, wróci³eœ siê; sk³oni³ siê i po³o¿y³ siê 
jako lew, i jako lwica, a któ¿ go obudzi?
10. Nie bêdzie odjête sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, a¿ przyjdzie 
Szylo, i jemu bêdzie oddane pos³uszeñstwo narodów.
11. Uwi¹¿e u winnej macicy oœlê swe, a u wybornej macicy winnej oœl¹tko oœlicy 
swej; omyje w winie szatê swojê, a we krwi jagód winnych odzienie swoje
12. Czerwieñsze oczy jego nad wino, a bielsze zêby jego nad mleko.



13. Zabulon na brzegu morskim mieszkaæ bêdzie, i przy porcie okrêtów, a granice 
jego a¿ do Sydonu.
14. Isaszar jako osie³ koœcisty, le¿¹cy miêdzy dwoma brzemiony.
15. Upatrzy³ pokój, ¿e jest dobry, i ziemiê, ¿e piêkna, nachyli³ ramiê swe ku 
noszeniu, dla tego¿ bêdzie ho³d dawa³.
16. Dan s¹dziæ bêdzie lud swój, jako jedno z pokoleñ Izraelskich.
17. Dan bêdzie wê¿em na drodze, ¿mij¹ na œcie¿ce, k¹saj¹c piêty koñskie, ¿e spadnie 
nazad jeŸdziec jego.
18. Zbawienia twego oczekiwam, Panie!
19. Gad od wojska zwyciê¿ony bêdzie; ale i on potem zwyciê¿y.
20. Z Asera t³usty chleb jego, a on wyda rozkoszy królewskie.
21. Neftali jako ³ani wypuszczona, mówi¹c piêkne s³owa.
22. Latoroœl p³odna Józef, latoroœl wyrastaj¹ca nad Ÿród³em, a latoroœli jego 
rozchodz¹ siê po murze.
23. Acz gorzkoœci¹ nape³nili go, i strzelali nañ, a nienawidzili go strzelcy.
24. Jednak zosta³ potê¿ny ³uk jego, a zmocni³y siê ramiona r¹k jego, w rêkach 
mocnego Boga Jakóbowego, st¹d siê sta³ pasterzem i opok¹ Izraelow¹.
25. Od Boga ojca twego, który ciê wspomóg³, i od Wszechmog¹cego, któryæ b³ogos³awi³ 
b³ogos³awieñstwy niebieskiemi z wysoka, i b³ogos³awieñstwy przepaœci le¿¹cej 
g³êboko, i b³ogos³awieñstwy piersi i ¿ywota.
26. B³ogos³awieñstwa ojca twego mocniejsze bêd¹ nad b³ogos³awieñstwa przodków 
moich, a¿ do granic pagórków wiecznych; bêd¹ nad g³ow¹ Józefow¹, i nad wierzchem 
g³owy od³¹czonego miêdzy braci¹ sw¹.
27. Benjamin jako wilk porywaj¹cy, rano jeœæ bêdzie ³up, a wieczór bêdzie dzieli³ 
korzyœæ.
28. Teæ wszystkie s¹ dwanaœcie pokolenia Izraelskie, i to, co im powiedzia³ ojciec 
ich, i b³ogos³awi³ im; ka¿demu wed³ug b³ogos³awieñstwa jego b³ogos³awi³ im.
29. A rozkaza³ im, i rzek³ do nich: Ja bêdê przy³¹czon do ludu mego; pogrzebcie¿ 
miê z ojcy moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Hetejczyka;
30. W jaskini, która jest na polu Machpela, która jest na przeciwko Mamre w ziemi 
Chananejskiej, któr¹ kupi³ Abraham z rol¹ od Efrona Hetejczyka, w osiad³oœæ grobu.
31. Tam pogrzebiono Abrahama, i Sarê, ¿onê jego; tam pogrzebiono Izaaka, i Rebekê 
¿onê jego; tamem te¿ pogrzeba³ Lijê.
32. A kupiono tê rol¹ i jaskini¹, która na niej, od synów Hetowych.
33. Tedy przestawszy Jakób mówiæ do synów swoich, z³o¿y³ nogi swe na ³o¿e i umar³, 
i przy³¹czon jest do ludu swego.
*50
1. Zatem upad³ Józef na twarz ojca swego, i p³aka³ nad nim, a ca³owa³ go.
2. I rozkaza³ Józef s³ugom swym lekarzom, aby wonnemi maœciami namazali ojca jego; 
i namazali wonnemi maœciami lekarze Izraela.
3. A gdy siê mazania jego wype³ni³o czterdzieœci dni, ( bo siê tak wype³niaj¹ dni 
tych, którzy wonnemi maœciami mazani bywaj¹ ), tedy go p³akali Egipczanie przez 
siedemdziesi¹t dni.
4. A po wyjœciu dni ¿a³oby jego rzek³ Józef do s³ug Faraonowych, mówi¹c: JeŸlim 
teraz znalaz³ ³askê w oczach waszych, powiedzcie proszê Faraonowi , mówi¹c:
5. Ojciec mój poprzysi¹g³ miê mówi¹c: Oto, ja umieram; w grobie moim, którym sobie 
wykopa³ w ziemi Chananejskiej, tam miê pogrzebiesz; a teraz niech jadê, proszê, i 
pogrzebiê ojca mego, i zaœ siê wrócê.
6. Tedy rzek³ Farao: JedŸ a pogrzeb ojca twego, jako ciê poprzysi¹g³.
7. Jecha³ tedy Józef, aby pogrzeba³ ojca swego; jechali te¿ z nim wszyscy s³udzy 
Faraonowi, tak¿e starsi domu jego, i wszyscy starsi ziemi Egipskiej;
8. I wszystek dom Józefów, i bracia jego, i dom ojca jego; tylko dziatki swoje, i 
owce swoje, i wo³y swoje zostawili w ziemi Gosen.
9. Sz³y te¿ z nimi i wozy, i jezdni; a by³ poczet bardzo wielki.
10. I przyjechali a¿ na pole Atad, które jest przy brodzie Jordañskim, i p³akali 
tam p³aczem wielkim i bardzo ciê¿kim; i obchodzi³ Józef po ojcu swym ¿a³obê przez 
siedem dni.
11. A ujrzawszy obywatele ziemi Chananejskiej ¿a³obê onê na polu Atad, mówili: 
¯a³oba to ciê¿ka Egipczanów; przeto¿ nazwano imiê miejsca onego Abel Micraim, które 



jest przy brodzie Jordañskim.
12. Uczynili tedy z nim synowie jego, jak im by³ rozkaza³.
13. I zawieŸli go synowie jego do ziemi Chananejskiej, i pogrzebli go w jaskini na 
polu Machpela, któr¹ Abraham by³ kupi³ z rol¹ na osiad³oœæ grobu, od Efrona 
Hetejczyka, przeciwko Mamre.
14. Zatem siê wróci³ Józef do Egiptu z braci¹ sw¹, i ze wszystkimi, którzy jeŸdzili 
z nim na pogrzeb ojca jego, odprawiwszy pogrzeb ojca swego.
15. A widz¹c bracia Józefowi, ¿e umar³ ojciec ich, mówili: Podobno bêdzie nas mia³ 
w nienawiœci Józef, i sowicie odda nam wszystko z³e, któreœmy mu uczynili.
16. Wskazali tedy do Józefa, mówi¹c: Ojciec twój rozkaza³, pierwej ni¿ umar³, 
mówi¹c:
17. Tak powiedzcie Józefowi: Proszê, odpuœæ teraz przestêpstwo braci twej, i grzech 
ich, ¿eæ z³oœæ wyrz¹dzili; proszê odpuœæ teraz wystêpek s³ugom Boga ojca twego. I 
p³aka³ Józef, gdy to mówili do niego.
18. I przyst¹pili bracia jego, a upad³szy przed nim, mówili: Otoœmy s³ugami twoimi.
19. I rzek³ do nich Józef: Nie bójcie siê: bo aza¿em ja wam za Boga?
20. Wyœcie z³e myœlili przeciwko mnie, ale Bóg obróci³ to w dobre, chc¹c uczyniæ 
to, co siê dziœ dzieje, aby zachowa³ tak wielki lud.
21. A przeto¿ nie bójcie siê, ja ¿ywiæ bêdê was i dziatki wasze; a tak cieszy³ je, 
i mówi³ z nimi ³agodnie.
22. I mieszka³ Józef w Egipcie, sam i dom ojca jego, a ¿y³ Józef sto i dziesiêæ 
lat.
23. I ogl¹da³ Józef syny Efraimowe a¿ do trzeciego pokolenia. Synowie te¿ Machyra, 
syna Manasesowego, porodzili siê na kolanach Józefowych.
24. I rzek³ Józef do braci swej: Ja umrê, ale Bóg zapewnie nawiedzi was, i 
wyprowadzi was z ziemi tej do ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Abrahamowi, Izaakowi i 
Jakóbowi.
25. I poprzysi¹g³ Józef syny Izraelowe, mówi¹c: Gdy was nawiedzi Pan Bóg, wynieœcie 
te¿ koœci moje st¹d.
26. I umar³ Józef, maj¹c sto i dziesiêæ lat; którego namazawszy wonnemi maœciami, 
w³o¿ono do trumny w Egipcie.

================================
     2 Moj¿eszowa     
================================

*01
1. Teæ s¹ imiona synów Izraelskich, którzy weszli do Egiptu z Jakóbem; ka¿dy z 
domem swym weszli:
2. Ruben, Symeon, Lewi, i Judas.
3. Isaszar, Zabulon, i Benjamin.
4. Dan, i Neftali, Gad, i Aser.
5. A by³o wszystkich dusz, które wysz³y z biódr Jakóbowych, siedmdziesi¹t dusz; a 
Józef by³ przedtem w Egipcie.
6. I umar³ Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
7. A synowie Izraelscy rozrodzili siê, i rozp³odzili siê, i rozmno¿yli siê, i 
zmocnili siê bardzo wielce, a nape³niona jest ziemia nimi.
8. Miêdzy tem powsta³ król nowy nad Egiptem, który nie zna³ Józefa;
9. I rzek³ do ludu swego: Oto lud synów Izraelskich wielki, i mo¿niejszy nad nas.
10. Przeto¿ m¹drze sobie pocznijmy z nimi, by siê snaæ nie rozmno¿y³, a jeŸliby 
przypad³a wojna, aby siê nie przy³¹czy³ i on do nieprzyjació³ naszych, i nie 
walczy³ przeciwko nam, i nie uszed³ z ziemi.
11. A tak ustawili nad nimi poborcê, aby go drêczyli ciê¿arami swemi; i zbudowa³ 



lud Izraelski miasta sk³adu Faraonowi: Pytom i Rameses.
12. Ale im wiêcej go trapili, tem wiêcej siê rozmna¿a³, i tem wiêcej rós³, tak, i¿ 
œciœnieni byli dla synów Izraelskich.
13. I podbili Egipczanie syny Izraelskie w niewol¹ ciê¿k¹.
14. I przykrzyli im ¿ywot ich robot¹ ciê¿k¹ oko³o gliny, i oko³o cegie³, i oko³o 
ka¿dej roboty na polu, mimo wszelak¹ robotê sw¹, do której ich u¿ywali bez litoœci.
15. I rozkaza³ król Egipski babom Hebrejskim, z których imiê jednej Zefora, a imiê 
drugiej Fua;
16. A rzek³: Gdy bêdziecie babiæ niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie ¿e rodz¹, 
by³liby syn, zabijcie¿ go, a jeŸli córka, niech ¿ywa zostanie.
17. Ale baby one ba³y siê Boga, i nie czyni³y, jako im rozkaza³ król Egipski, ale 
¿ywo zachowywa³y ch³opi¹tka.
18. Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówi³ do nich: Czemuœcie to uczyni³y, 
¿eœcie ¿ywo zachowa³y ch³opi¹tka?
19. I odpowiedzia³y baby Faraonowi: I¿ nie s¹ jako niewiasty Egipskie, niewiasty 
Hebrejskie; bo s¹ du¿e, pierwej ni¿ przyjdzie do nich baba, rodz¹.
20. I czyni³ dobrze Bóg onym babom; i krzewi³ siê lud, i zmocnili siê bardzo.
21. I sta³o siê, przeto ¿e siê ba³y one baby Boga, pobudowa³ im domy.
22. Tedy rozkaza³ Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówi¹c: Ka¿dego syna, który siê 
urodzi, w rzekê go wrzuæcie, a ka¿d¹ córkê ¿ywo zachowajcie.
*02
1. I wyszed³ m¹¿ niektóry z domu Lewiego; który poj¹³ córkê z pokolenia Lewiego.
2. I poczê³a ona niewiasta, a porodzi³a syna; a widz¹c go, ¿e by³ nadobny, kry³a go 
przez trzy miesi¹ce.
3. Ale gdy go nie mog³a d³u¿ej zataiæ, wziê³a plecionkê z sitowia i obmaza³a j¹ 
klejem i smo³¹; a w³o¿ywszy w niê ono dzieciê, po³o¿y³a je miêdzy rogó¿ na brzegu 
rzeki.
4. A sta³a siostra jego z daleka, aby wiedzia³a, co siê z nim dziaæ bêdzie.
5. Wtem wysz³a córka Faraonowa, aby siê k¹pa³a w rzece, a panny jej przechadza³y 
siê po brzegu rzeki; i ujrza³a plecionkê w rogo¿y, i pos³a³a s³u¿ebnicê sw¹, aby j¹ 
wziê³a.
6. A otworzywszy ujrza³a dzieciê, a ono ch³opi¹tko p³aka³o; a u¿aliwszy siê go, 
rzek³a: Z dziatek Hebrejskich jest ten.
7. I rzek³a siostra jego do córki Faraonowej: Chcesz¿e, pójdê, i zawo³am ci 
niewiasty, mamki Hebrejskiej, która byæ odchowa³a to dzieciê?
8. I rzek³a jej córka Faraonowa: IdŸ. Tedy posz³a ona dzieweczka, i zawo³a³a matki 
onego¿ dzieciêcia.
9. Do której rzek³a córka Faraonowa: WeŸmij to dzieciê, i chowaj mi je, a ja tobie 
dam zap³atê twojê; i wzi¹wszy niewiasta dzieciê, chowa³a je.
10. A gdy podros³o ono dzieciê, przywiod³a je do córki Faraonowej, i by³o jej za 
syna; a nazwa³a imiê jego Moj¿esz, bo mówi³a: ¯em z wody wyci¹gnê³a go.
11. I sta³o siê za onych dni, gdy urós³ Moj¿esz, ¿e wyszed³ do braci swej, i 
widzia³ ciê¿ary ich; obaczy³ te¿ mê¿a Egipczanina, który bi³ jednego Hebrajczyka z 
braci jego.
12. A obejrzawszy siê tam i sam, gdy widzia³, ¿e nikogo nie masz, zabi³ 
Egipczanina, i zagrzeb³ go w piasek.
13. A wyszed³szy zaœ dnia wtórego, ujrza³, a oto, dwaj mê¿owie Hebrejscy wadzili 
siê; i rzek³ onemu, który krzywdê czyni³:
14. Czemu¿ bijesz bliŸniego swego? Ale mu odpowiedzia³: Któ¿ ciê postanowi³ 
ksi¹¿êciem i sêdzi¹ nad nami? albo miê ty myœlisz zabiæ, jakoœ zabi³ Egipczanina? i 
zl¹k³ siê Moj¿esz i rzek³:
15. Pewnie siê ta rzecz wyjawi³a. Us³ysza³ tedy Farao tê rzecz, i szuka³ zabiæ 
Moj¿esza. Lecz Moj¿esz uciek³ od twarzy Faraonowej, i mieszka³ w ziemi 
Madyjañskiej; a przyszed³szy tam siedzia³ u studni.
16. A kap³an Madyjañski mia³ siedem córek, które wyszed³szy czerpa³y wodê, i 
nalewa³y do koryt, aby napoi³y trzodê ojca swego;
17. A przyszed³szy pasterze odganiali je. Tedy wstawszy Moj¿esz obroni³ ich, i 
napoi³ byd³o ich.
18. A gdy siê wróci³y do Raguela, ojca swego, rzek³: Czemuœcie dziœ tak prêdko 



przysz³y?
19. I odpowiedzia³y: M¹¿ Egipski obroni³ nas od rêki pasterzów; nadto czerpaj¹c 
naczerpa³ nam i wody i napoi³ trzody.
20. Zatem rzek³ do córek swych: A gdzie¿ ten jest? Czemuœcie opuœci³y cz³owieka 
tego? Zawo³ajcie go, aby jad³ chleb.
21. I przyzwoli³ Moj¿esz mieszkaæ z onym mê¿em, który da³ Zeforê, córkê swojê, 
Moj¿eszowi.
22. I urodzi³a syna, a nazwa³ imiê jego Gerson, bo mówi³: By³em przychodniem w 
ziemi cudzej.
23. I sta³o siê po niema³ym czasie, ¿e umar³ król Egipski; i wzdychali, i wo³ali 
synowie Izraelscy dla niewoli; a wst¹pi³o wo³anie ich do Boga przed niewol¹.
24. I us³ysza³ Bóg wo³anie ich; i wspomnia³ Bóg na przymierze swoje z Abrahamem, z 
Izaakiem, i z Jakóbem.
25. I wejrza³ Bóg na syny Izraelskie, i pozna³ Bóg.
*03
1. A Moj¿esz pas³ trzodê Jetra, œwiekra swego, kap³ana Madyjañskiego; i zagna³ 
trzodê na puszcz¹, a przyszed³ do góry Bo¿ej, do Horeb,
2. I ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³omieniu ognistym, z poœrodku krza; i widzia³, a 
oto, kierz gorza³ ogniem, a on kierz nie zgorza³.
3. Tedy rzek³ Moj¿esz: Pójdê teraz, a ogl¹dam to widzenie wielkie, czemu nie zgore 
ten kierz.
4. A widz¹c Pan, i¿ szed³ patrzaæ, zawo³a³ nañ Bóg z poœrodku onego krza, mówi¹c: 
Moj¿eszu, Moj¿eszu! A on odpowiedzia³: Otom ja.
5. Tedy rzek³: Nie przystêpuj sam; zzuj buty twe z nóg twoich: albowiem miejsce, na 
którem ty stoisz, ziemia œwiêta jest.
6. Zatem rzek³: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów; 
i zakry³ Moj¿esz oblicze swe, bo siê ba³ patrzaæ na Boga.
7. I rzek³ Pan: Widz¹c widzia³em utrapienie ludu mojego, który jest w Egipcie, a 
wo³anie ich s³ysza³em przed przystawy ich; bom dozna³ boleœci jego.
8. Przeto¿ zst¹pi³em, abym go wybawi³ z rêki Egipskiej i wywiód³ go z ziemi tej do 
ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem, na miejsce 
Chananejczyka, i Hetejczyka, i Amorejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i 
Jebuzejczyka.
9. A teraz oto krzyk synów Izraelskich przyszed³ przed miê: i widzia³em te¿ ich 
ucisk, którym je Egipczanie uciskaj¹.
10. Przeto¿ teraz, pójdŸ, a poœlê ciê do Faraona, abyœ wywiód³ lud mój, syny 
Izraelskie z Egiptu.
11. I rzek³ Moj¿esz do Boga: Któ¿em ja, abym szed³ do Faraona, a wywiód³ syny 
Izraelskie z Egiptu?
12. I rzek³ Bóg: Oto, bêdê z tob¹, a to miej na znak, ¿em ciê ja pos³a³: Gdy 
wywiedziesz ten lud z Egiptu, bêdziecie s³u¿yæ Bogu na tej górze.
13. I rzek³ Moj¿esz do Boga: Oto, ja pójdê do synów Izraelskich, i rzekê im: Bóg 
ojców waszych pos³a³ miê do was: JeŸli mi rzek¹: Które jest imiê jego? Có¿ im 
odpowiem?
14. Tedy rzek³ Bóg do Moj¿esza: Bêdê który Bêdê. I rzek³: Tak powiesz synom 
Izraelskim: Bêdê pos³a³ miê do was.
15. I mówi³ jeszcze Bóg do Moj¿esza: Tak rzeczesz do synów Izraelskich: Pan, Bóg 
ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów pos³a³ miê do was; toæ 
imiê moje na wieki, i to pamiêtne moje od narodu do narodu;
16. IdŸ¿e, a zgromadŸ starsze Izraelskie, i mów do nich: Pan, Bóg ojców waszych, 
ukaza³ mi siê, Bóg Abrahamów, Izaaków i Jakóbów, mówi¹c: Wspominaj¹c wspomnia³em na 
was, i widzia³em, co siê wam dzia³o w Egipcie.
17. I rzek³em: Wyprowadzê was z utrapienia Egipskiego do ziemi Chananejczyka, i 
Hetejczyka, i Amorejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka, do ziemi 
op³ywaj¹cej mlekiem i miodem.
18. Tedy us³uchaj¹ g³osu twego, a pójdziesz ty i starsi Izraelscy do króla 
Egipskiego, i rzeczecie do niego: Pan, Bóg Hebrajczyków, zabie¿a³ nam; przeto¿ 
teraz niech pójdziemy proszê w drogê trzech dni na puszcz¹, abyœmy ofiarowali Panu, 
Bogu naszemu .



19. Ale ja wiem, ¿e wam nie pozwoli król Egipski odejœæ, jedno przez mo¿n¹ rêkê.
20. A tak wyci¹gnê rêkê mojê, i uderzê Egipt wszystkiemi cudami mojemi, które bêdê 
czyni³ w poœrodku jego: a potem wypuœci was.
21. I dam ³askê ludowi temu w oczach Egipczanów: i stanie siê, gdy wychodziæ 
bêdziecie, ¿e nie wynijdziecie pró¿ni.
22. Ale wypo¿yczy niewiasta u s¹siadki swojej, i u gospodyni domu swego, naczynia 
srebrnego, i naczynia z³otego, i szat; i w³o¿ycie je na syny wasze, i na córki 
wasze, i z³upicie Egipt.
*04
1. Potem odpowiadaj¹c Moj¿esz, rzek³: Ale oto, nie uwierz¹ mi, i nie us³uchaj¹ 
g³osu mego, bo rzek¹: Nie ukaza³ siê tobie Pan.
2. I rzek³ mu Pan: Có¿ jest w rêce twojej? i odpowiedzia³: Laska.
3. I rzek³: Porzuæ j¹ na ziemiê; i porzuci³ j¹ na ziemiê, a obróci³a siê w wê¿a, i 
ucieka³ Moj¿esz przed nim.
4. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê twojê, a ujmij go za ogon; i wyci¹gn¹³ 
rêkê swojê, i uj¹³ go, i obróci³ siê w laskê w rêce jego.
5. Abyæ uwierzyli, i¿ ci siê ukaza³ Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, 
i Bóg Jakóbów.
6. I rzek³ mu Pan jeszcze: W³ó¿ teraz rêkê twojê w zanadrza twoje; i w³o¿y³ rêkê 
swojê w zanadrza swoje; i wyj¹³ j¹, a oto, rêka jego by³a trêdowata jako œnieg.
7. I rzek³: W³ó¿ znowu rêkê twojê w zanadrza twe; i w³o¿y³ znowu rêkê swojê w 
zanadrza swe; a gdy j¹ wyj¹³ z zanadrza swego, a oto, sta³a siê znowu jako inne 
cia³o jego.
8. I stanie siê, jeŸliæ nie uwierz¹ i nie us³uchaj¹ g³osu znaku pierwszego, tedy 
uwierz¹ g³osowi znaku poœledniego.
9. I stanie siê, jeŸli nie uwierz¹ ani tym dwom znakom, i nie us³uchaj¹ g³osu 
twego, weŸmiesz wody rzecznej, i wylejesz j¹ na ziemiê; tedy siê przemieni woda 
ona, któr¹ weŸmiesz z rzeki, a obróci siê w krew na ziemi.
10. I rzek³ Moj¿esz do Pana. Proszê Panie, nie jestem ja mê¿em wymownym ani 
przedtem ani odt¹d, jakoœ mówi³ do s³ugi twego: bom ciê¿kich ust i ciê¿kiego 
jêzyka.
11. A Pan mu rzek³: Któ¿ uczyni³ usta cz³owiekowi? albo kto uczyni³ niemego, albo 
g³uchego, albo widz¹cego, albo œlepego, iza¿ nie Ja Pan?
12. IdŸ¿e teraz, a Ja bêdê z usty twojemi, i nauczê ciê, co byœ mia³ mówiæ.
13. I rzek³ Moj¿esz: S³uchaj Panie, poœlij proszê tego, kogo pos³aæ masz.
14. I zapali³ siê gniew Pañski na Moj¿esza, i rzek³: Aza¿ nie wiem, i¿ Aaron, brat 
twój Lewita wymownym jest? a oto i ten wynijdzie przeciwko tobie, i ujrzawszy ciê, 
uraduje siê w sercu swojem.
15. I bêdziesz mówi³ do niego, i w³o¿ysz s³owa w usta jego, a Ja bêdê z usty twemi, 
i z usty jego, i nauczê was, co byœcie mieli czyniæ.
16. On bêdzie mówi³ za ciê do ludu, i stanie siê, ¿e on bêdzie tobie za usta, a ty 
mu bêdziesz za Boga;
17. Laskê te¿ tê weŸmij w rêkê twojê, któr¹ bêdziesz czyni³ znaki.
18. Odszed³ tedy Moj¿esz, i wróci³ siê do Jetra, œwiekra swego, i mówi³ do niego: 
Pójdê teraz, a wrócê siê do braci mojej, którzy s¹ w Egipcie, a obaczê, s¹li 
jeszcze ¿ywi. A Jetro rzek³ do Moj¿esza: IdŸ w pokoju.
19. I rzek³ Pan do Moj¿esza w ziemi Madyjañskiej: IdŸ, wróæ siê do Egiptu; pomarli 
bowiem wszyscy mê¿owie, którzy szukali duszy twojej.
20. Wzi¹wszy tedy Moj¿esz ¿onê sw¹, i syny swe, wsadzi³ je na os³a, i wróci³ siê do 
ziemi Egipskiej; wzi¹³ te¿ Moj¿esz laskê Bo¿¹ w rêkê sw¹.
21. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Gdy pójdziesz i wrócisz siê do Egiptu, patrzaj¿e, abyœ 
wszystkie cuda, którem Ja poda³ w rêkê twojê, czyni³ przed Faraonem, a Ja zatwardzê 
serce jego, aby nie wypuœci³ lud.
22. I rzeczesz do Faraona: Tak mówi Pan: Syn mój, pierworodny mój jest Izrael.
23. I rzek³em do ciebie: Wypuœæ syna mego, aby mi s³u¿y³; a ¿eœ go nie chcia³ 
wypuœciæ, oto, Ja zabijê syna twojego, pierworodnego twego.
24. I sta³o siê w drodze, w gospodzie, ¿e zabie¿a³ Pan Moj¿eszowi, i chcia³ go 
zabiæ.
25. Tedy wzi¹wszy Zefora krzemieñ ostry, obrzeza³a nieobrzezkê syna swego, i 



porzuci³a przed nogi jego, i rzek³a: Zaprawdê oblubieñcem krwi jesteœ mi.
26. I odszed³ od niego Pan. Tedy go nazwa³a oblubieñcem krwi, dla obrzezania.
27. I rzek³ Pan do Aarona: IdŸ przeciwko Moj¿eszowi na puszcz¹. I szed³ i zaszed³ 
mu na górze Bo¿ej, i poca³owa³ go.
28. Tedy powiedzia³ Moj¿esz Aaronowi wszystkie s³owa Pana, który go pos³a³, i 
wszystkie znaki, które mu rozkaza³.
29. Szed³szy tedy Moj¿esz z Aaronem, zgromadzili wszystkie starsze synów 
Izraelskich.
30. I powiedzia³ Aaron wszystkie s³owa, które mówi³ Pan do Moj¿esza, a Moj¿esz 
czyni³ znaki przed oczyma ludu.
31. I uwierzy³ lud, i zrozumieli, ¿e nawiedzi³ Pan syny Izraelskie, a i¿ wej¿a³ na 
utrapienie ich; i schyliwszy siê, pok³on uczynili.
*05
1. Potem tedy przyszli Moj¿esz i Aaron, i mówili do Faraona: Tak mówi Pan, Bóg 
Izraelski: Puœæ lud mój, aby mi obchodzili œwiêto na puszczy.
2. I rzek³ Farao: Któ¿ jest Pan, ¿ebym mia³ s³uchaæ g³osu Jego, i puœciæ Izraela? 
Nie znam Pana, a Izraela te¿ nie puszczê.
3. I odpowiedzieli: Bóg Hebrajczyków zabie¿a³ nam, pójdziemy teraz drog¹ trzech dni 
na puszcz¹, abyœmy ofiarowali Panu Bogu naszemu, by snaæ nie przepuœci³ na nas moru 
albo miecza.
4. I rzek³ do nich król Egipski: Przecz ty Moj¿eszu i Aaronie odrywacie lud od 
robót ich? IdŸcie¿ do robót waszych.
5. Rzek³ te¿ Farao: Oto, wielki teraz jest ten lud w ziemi, a wy je odrywacie od 
robót ich.
6. Rozkaza³ tedy Farao onego¿ dnia przystawom nad ludem, i urzêdnikom jego, mówi¹c:
7. Ju¿ wiêcej nie bêdziecie dawaæ plew ludowi do czynienia ceg³y, jako przedtem; 
sami niech id¹, i zbieraj¹ sobie plewy.
8. A tê¿ liczbê cegie³, któr¹ czynili przedtem, w³o¿ycie im, nie umniejszycie z 
niej; bo pró¿nuj¹, dla tego oni wo³aj¹, mówi¹c: Pójdziemy i bêdziemy ofiarowaæ Bogu 
naszemu.
9. Niech siê przyczyni roboty mê¿om tym, a niech j¹ wykonywaj¹, aby nie ufali 
s³owom k³amliwym.
10. Wyszed³szy tedy przystawowie nad ludem i urzêdnicy jego, rzekli do ludu, 
mówi¹c: Tak mówi Farao: Ja nie bêdê wam dawa³ plew.
11. Sami idŸcie, zbierajcie sobie plewy, gdzie znajdziecie; bo siê najmniej nie 
umniejszy z roboty waszej.
12. I rozbie¿a³ siê lud po wszystkiej ziemi Egipskiej, aby zbiera³ œciernisko 
miasto plew.
13. A przystawowie przynaglali, mówi¹c: Wykonywajcie roboty wasze, zamiar 
ka¿dodzienny, jako gdy wam dawano plewy.
14. Tedy bito przystawy synów Izraelskich, które postanowili nad nimi urzêdnicy 
Faraonowi, mówi¹c: Przecz nie wykonywacie zamiaru swego w robieniu cegie³ jako 
pierwej, ani wczoraj ani dziœ?
15. I przyszli prze³o¿eni synów Izraelskich i wo³ali do Faraona, mówi¹c: Czemu¿ tak 
czynisz s³ugom twoim?
16. Plew nie daj¹ s³ugom twoim, a mówi¹: Ceg³ê róbcie. I oto, s³ugi twe bij¹ a lud 
twój grzeszy.
17. Który rzek³: Pró¿nujecie, pró¿nujecie, dla tego¿ mówicie: Pójdziemy, ofiarowaæ 
bêdziemy Panu.
18. Przeto¿ teraz idŸcie, róbcie, a plew wam nie dadz¹, ale wy liczbê cegie³ 
oddawaæ bêdziecie.
19. A widz¹c prze³o¿eni synów Izraelskich, ¿e Ÿle z nimi, poniewa¿ mówiono: Nie 
umniejszycie z cegie³ waszych zamiaru ka¿dodziennego.
20. Tedy oni zabie¿eli Moj¿eszowi i Aaronowi, którzy stali, aby siê z nimi 
spotkali, gdy wychodzili od Faraona.
21. I rzekli do nich: Niech wejrzy Pan na was a rozs¹dzi, ¿eœcie nas ohydzili w 
oczach Faraonowych, i w oczach s³ug jego, i daliœcie miecz w rêkê ich, aby nas 
zabili.
22. I wróci³ siê Moj¿esz do Pana, a rzek³: Panie, czemuœ to z³e wprowadzi³ na lud 



twój, czemuœ miê tu pos³a³?
23. Bo od onego czasu, jakom wszed³ do Faraona, abym mówi³ imieniem twojem, gorzej 
siê obchodzi z ludem tym; a przeciêœ nie wybawi³ ludu twego.
*06
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Teraz ujrzysz, co uczyniê Faraonowi; bo w rêce mo¿nej 
wypuœci je, i w rêce silnej wypêdzi je z ziemi swojej.
2. Nadto mówi³ Bóg do Moj¿esza i rzek³ do niego: Jam Pan,
3. Którym siê ukaza³ Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi w tem imieniu, ¿em Bóg 
Wszechmog¹cy; ale w imieniu mojem, Jehowa, nie jestem poznany od nich.
4. Postanowi³em te¿ i przymierze moje z nimi, abym im da³ ziemiê Chananejsk¹, 
ziemiê pielgrzymowania ich, w której przychodniami byli.
5. Jam te¿ us³ysza³ krzyk synów Izraelskich, które Egipczanie w niewol¹ podbijaj¹, 
i wspomnia³em na przymierze moje.
6. A tak rzecz do synów Izraelskich: Jam Pan, a wywiodê was z ciê¿arów Egipskich, i 
wyrwê was z niewoli ich, i wybawiê was w ramieniu wyci¹gnionem, i w s¹dziech 
wielkich.
7. A wezmê was sobie za lud, i bêdê wam za Boga, i poznacie, ¿em Pan, Bóg wasz, 
który was wywodzê z ciê¿arów Egipskich.
8. A wprowadzê was do ziemi, o któr¹ podnios³em rêkê mojê, abym j¹ da³ Abrahamowi, 
Izaakowi, i Jakóbowi; a dam j¹ wam w dziedzictwo, Ja Pan.
9. I mówi³ tak Moj¿esz do synów Izraelskich, ale nie us³uchali Moj¿esza dla 
œciœnionego ducha, i dla niewoli ciê¿kiej.
10. Rzek³ tedy Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
11. WnijdŸ, mów do Faraona, króla Egipskiego, ¿eby wypuœci³ syny Izraelskie z ziemi 
swej.
12. I rzek³ Moj¿esz przed Panem, mówi¹c: Oto, synowie Izraelscy nie us³uchali miê, 
a jako¿ miê us³ucha Farao? a jam nie obrzezanych warg.
13. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, i da³ im rozkazanie do synów 
Izraelskich i do Faraona, króla Egipskiego, aby wywiedli syny Izraelskie z ziemi 
Egipskiej.
14. A ciæ s¹ przedniejsi z domów ojców ich; synowie Rubena, pierworodnego 
Izraelowego: Henoch i Falu, Hesron, i Charmi. Teæ s¹ rodzaje Rubenowe.
15. A synowie Symeonowi: Jamuel i Jamyn, i Ahod, i Jachyn, i Sochar, i Saul, syn 
niewiasty Chananejskiej. Teæ s¹ rodzaje Symeonowe.
16. Imiona zaœ synów Lewiego wed³ug rodzajów ich: Gerson i Kaat, i Merary; a lat 
¿ywota Lewiego by³o sto trzydzieœci i siedem lat.
17. Synowie Gersonowi: Lobni i Semei, wed³ug domów ich.
18. A synowie Kaatowi: Amram, i Izaar, i Hebron, i Husyjel; a lat ¿ywota Kaatowego 
by³o sto i trzydzieœci i trzy lata.
19. Synowie te¿ Merarego: Maheli, i Muzy. Teæ s¹ domy Lewiego wed³ug rodzajów ich.
20. I poj¹³ Amram Jochabedê, ciotkê swojê, za ¿onê, która mu urodzi³a Aarona i 
Moj¿esza; a lat ¿ywota Amramowego by³o sto i trzydzieœci i siedem lat.
21. Synowie zaœ Izaarowi: Kore i Nefeg, i Zychry.
22. A synowie Husyjelowi: Myzael, i Elisafan, i Setry.
23. I poj¹³ Aaron Elizabetê, córkê Aminadaba, siostrê Nasonowê, sobie za ¿onê, 
która mu urodzi³a Nadaba, i Abiu. Eleazara, i Itamara.
24. A synowie Korego: Asyr, i Elkana, i Abyjazaf. Teæ s¹ domy Korytów.
25. A Eleazar, syn Aaronów, poj¹³ jednê z córek Putyjelowych sobie za ¿onê, która 
mu urodzi³a Fyneesa. Ciæ s¹ przedniejsi z ojców Lewitskich wed³ug rodzajów ich.
26. Tenci jest Aaron i Moj¿esz, do których mówi³ Pan: WywiedŸcie syny Izraelskie z 
ziemi Egipskiej wed³ug hufców ich.
27. Ciæ mówili do Faraona, króla Egipskiego, aby wyprowadzili syny Izraelskie z 
Egiptu; toæ jest ten Moj¿esz i Aaron.
28. I sta³o siê w ten dzieñ, którego mówi³ Pan do Moj¿esza w ziemi Egipskiej.
29. ¯e rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c: Jam Pan; mów do Faraona, króla Egipskiego, 
wszystko, co Ja mówiê do ciebie.
30. I rzek³ Moj¿esz przed Panem: Otom ja nie obrzezanych warg, a jako¿ miê us³ucha 
Farao?
*07



1. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto, postanowi³em ciê za Boga Faraonowi, a Aaron, brat 
twój, bêdzie prorokiem twoim.
2. Ty powiesz wszystko, coæ rozka¿ê: ale Aaron, brat twój, bêdzie mówi³ do Faraona, 
aby wypuœci³ syny Izraelskie z ziemi swej.
3. A Ja zatwardzê serce Faraonowe, i rozmno¿ê znaki moje i cuda moje w ziemi 
Egipskiej.
4. I nie us³ucha was Farao; lecz Ja w³o¿ê rêkê mojê na Egipt, i wyprowadzê wojska 
moje, lud mój, syny Izraelskie, z ziemi Egipskiej w s¹dziech wielkich.
5. A poznaj¹ Egipczanie, ¿em Ja Pan, gdy wyci¹gnê rêkê mojê na Egipt, i wywiodê 
syny Izraelskie z poœrodku ich.
6. Uczyni³ tedy Moj¿esz i Aaron, jako im przykaza³ Pan, tak uczynili.
7. A Moj¿esz mia³ osiemdziesi¹t lat, a Aaron osiemdziesi¹t i trzy lata, gdy mówili 
do Faraona.
8. Rzek³ tedy Pan do Moj¿esza, i do Aarona, mówi¹c:
9. Gdy wam rzecze Farao, mówi¹c: Uczyñcie jaki cud, tedy rzeczesz do Aarona: WeŸmij 
laskê twojê, a porzuæ przed Faraonem, a obróci siê w wê¿a.
10. I przyszed³ Moj¿esz z Aaronem do Faraona, i uczynili tak, jako rozkaza³ Pan; i 
porzuci³ Aaron laskê swojê przed Faraonem, i przed s³ugami jego, która siê obróci³a 
w wê¿a.
11. Wezwa³ te¿ Farao mêdrców i czarowników, i uczynili i ci czarownicy Egipscy 
przez czary swe tak¿e.
12. I porzuci³ ka¿dy laskê sw¹, a obróci³y siê w wê¿e; ale po¿ar³a laska Aaronowa 
laski ich.
13. I zatwardzia³o serce Faraonowe, i nie us³ucha³ ich, jako powiedzia³ Pan.
14. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza: Ociê¿a³o serce Faraonowe; nie chce puœciæ ludu 
tego.
15. IdŸ do Faraona rano, oto, wynijdzie nad wodê, tedy staniesz przeciwko niemu nad 
brzegiem rzeki, a laskê, która siê by³a obróci³a w wê¿a, weŸmiesz w rêkê twojê,
16. I rzeczesz do niego: Pan Bóg Hebrejczyków pos³a³ miê do ciebie, mówi¹c: Wypuœæ 
lud mój, aby mi s³u¿yli na puszczy, a oto, nie us³ucha³eœ dot¹d.
17. Przeto¿ tak mówi Pan: Po tem poznasz, ¿em ja Pan; oto, ja uderzê lask¹, która 
jest w rêce mojej, na wody, które s¹ w rzece, a obróc¹ siê w krew.
18. A ryby, które s¹ w rzece, pozdychaj¹, i zœmierdnie siê rzeka, i spracuj¹ siê 
Egipczanie, szukaj¹c dla napoju wód z rzeki.
19. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Mów do Aarona: WeŸmij laskê twojê, a wyci¹gnij rêkê 
tw¹ na wody Egipskie, na rzeki ich, na strugi ich, i na jeziora ich, i na wszelkie 
zgromadzenie wód ich; i obróc¹ siê w krew, i bêdzie krew po wszystkiej ziemi 
Egipskiej, tak w naczyniach drewnianych, jako w kamiennych.
20. I uczynili tak Moj¿esz i Aaron, jako rozkaza³ Pan; i podniós³szy laskê uderzy³ 
wody, które by³y w rzece, przed oczyma Faraonowemi, i przed oczyma s³ug jego; i 
obróci³y siê wszystkie wody, które by³y w rzece, w krew.
21. A ryby, które by³y w rzece, pozdycha³y, i zœmierd³a siê rzeka, ¿e nie mogli 
Egipczanie piæ wody z rzeki; i by³a krew po wszystkiej ziemi Egipskiej.
22. I uczynili tak¿e czarownicy Egipscy czarami swemi; i zatwardzia³o serce 
Faraonowe, i nie us³ucha³ ich, jako by³ powiedzia³ Pan.
23. A odwróciwszy siê Farao, poszed³ do domu swego, a nie przy³o¿y³ serca swego i 
do tego.
24. I kopali wszyscy Egipczanie oko³o rzeki, szukaj¹c wody, aby pili; bo nie mogli 
piæ wody z rzeki.
25. I wype³ni³o siê siedem dni, jako zarazi³ Pan rzekê.
*08
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza: WnijdŸ do Faraona, a mów do niego: Tak mówi Pan: Wypuœæ 
lud mój, aby mi s³u¿y³.
2. Ale jeŸli ty nie bêdziesz chcia³ puœciæ, oto, Ja zara¿ê wszystkie granice twoje 
¿abami.
3. I wyda rzeka ¿aby, które wylez¹ i wnijd¹ do domu twego, i do komory ³o¿a twego, 
i na poœciel twojê, i do domu s³ug twoich, i miêdzy lud twój, i do pieców twoich, i 
w dzie¿e twoje.
4. Tak na ciê, jako na lud twój, i na wszystkie s³ugi twoje polez¹ ¿aby.



5. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Rzecz do Aarona: Wyci¹gnij rêkê twojê z lask¹ tw¹ na 
rzeki, na strugi, i na jeziora, a wywiedŸ ¿aby na ziemiê Egipsk¹.
6. Tedy wyci¹gn¹³ Aaron rêkê sw¹ na wody Egipskie, i wylaz³y ¿aby, które okry³y 
ziemiê Egipsk¹.
7. I uczynili tak¿e czarownicy czarami swemi, i wywiedli ¿aby na ziemiê Egipsk¹.
8. Zatem Farao wezwa³ Moj¿esza i Aarona, mówi¹c: Módlcie siê Panu, aby oddali³ ¿aby 
ode mnie, i od ludu mego; a wypuszczê lud, aby ofiarowali Panu.
9. I rzek³ Moj¿esz do Faraona: Poczczê ciê tem, a powiedz, kiedy siê modliæ mam za 
ciê, i za s³ugi twoje, i za lud twój, aby wytracone by³y ¿aby od ciebie, i z domów 
twoich, a tylko w rzece zosta³y.
10. A on rzek³: Jutro. Tedy rzek³ Moj¿esz: Uczyniê wed³ug s³owa twego, abyœ 
wiedzia³, ¿e nie masz, jako Pan Bóg nasz.
11. I odejd¹ ¿aby od ciebie, i od domów twoich, i od s³ug twoich, i od ludu twego, 
tylko w rzece zostan¹.
12. Wyszed³ tedy Moj¿esz i Aaron od Faraona. I zawo³a³ Moj¿esz do Pana, aby odj¹³ 
¿aby, które by³ przepuœci³ na Faraona.
13. I uczyni³ Pan wed³ug s³owa Moj¿eszowego, ¿e wyzdycha³y ¿aby z domów, ze wsi, i 
z pól.
14. I zgromadzali je na kupy, i zœmierd³a siê ziemia.
15. A widz¹c Farao, ¿e mia³ wytchnienie, obci¹¿y³ serce swoje, i nie us³ucha³ ich, 
jako by³ powiedzia³ Pan.
16. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Mów do Aarona: Wyci¹gnij laskê twojê, a uderz w proch 
ziemi, aby siê obróci³ we wszy po wszystkiej ziemi Egipskiej.
17. I uczynili tak; bo wyci¹gn¹³ Aaron rêkê swojê z lask¹ swoj¹, i uderzy³ w proch 
ziemi; i by³y wszy na ludziach, i na bydle; wszystek proch ziemi obróci³ siê we 
wszy po wszystkiej ziemi Egipskiej.
18. Czynili te¿ tak¿e czarownicy, przez czary swoje, aby wywiedli wszy, ale nie 
mogli; i by³y wszy na ludziach i na bydle.
19. Tedy rzekli czarownicy do Faraona: Palec to Bo¿y jest. I zatwardzia³o serce 
Faraonowe, i nie us³ucha³ ich, jako powiedzia³ Pan.
20. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wstañ rano, a stañ przed Faraonem, (oto, wynijdzie do 
wody,) i rzeczesz do niego: Tak mówi Pan: Wypuœæ lud mój, aby mi s³u¿y³;
21. Bo jeŸli ty nie wypuœcisz ludu mego, oto, Ja posy³am na ciê, i na s³ugi twe, i 
na lud twój, i na domy twoje rozmaite robactwo; a bêd¹ nape³nione domy Egipskie 
rozmaitem robactwem, nadto i ziemia, na której oni s¹.
22. A oddzielê dnia onego ziemiê Gosen, w której lud mój mieszka, aby tam nie by³o 
rozmaitego robactwa, abyœ pozna³, ¿em Ja Pan w poœrodku ziemi.
23. I po³o¿ê znak odkupienia miêdzy ludem moim i miêdzy ludem twoim; jutro bêdzie 
znak ten.
24. Tedy uczyni³ tak Pan. I przysz³o rozmaite robactwo ciê¿kie na dom Faraonów, i 
na dom s³ug jego, i na wszystkê ziemiê Egipsk¹; i psowa³a siê ziemia od rozmaitego 
robactwa.
25. Zatem wezwa³ Farao Moj¿esza i Aarona, i rzek³: IdŸcie, ofiarujcie Bogu waszemu 
w tej ziemi.
26. I odpowiedzia³ Moj¿esz: Nie godzi siê tak czyniæ; bo byœmy obrzydliwoœæ Egipsk¹ 
ofiarowali Panu Bogu naszemu; a gdybyœmy ofiarowali obrzydliwoœæ Egipsk¹ przed 
oczyma ich, za¿by nas nie ukamionowali?
27. Drogê trzech dni pójdziemy na puszcz¹, i ofiarowaæ bêdziemy Panu Bogu naszemu, 
jako nam rozka¿e.
28. I rzek³ Farao: Jaæ wypuszczê was, abyœcie ofiarowali Panu Bogu waszemu na 
puszczy, wszak¿e daleko nie odchodŸcie, i módlcie siê za mn¹.
29. I odpowiedzia³ Moj¿esz: Ja wychodzê od ciebie, i bêdê siê modli³ Panu, a 
odejdzie rozmaite robactwo od Faraona, od s³ug jego, i od ludu jego jutro; tylko 
niech wiêcej Farao nie k³amie, aby nie mia³ wypuœciæ ludu dla ofiarowania Panu.
30. Wyszed³szy tedy Moj¿esz od Faraona, modli³ siê Panu.
31. I uczyni³ Pan wed³ug s³owa Moj¿eszowego, i oddali³ ono rozmaite robactwo od 
Faraona, i od s³ug jego, i od ludu jego, a nie zosta³o i jednego.
32. Jednak Farao obci¹¿y³ serce swe i tym razem, a nie wypuœci³ ludu.
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1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza: WnijdŸ do Faraona, a mów do niego: Tak mówi Pan, 
Bóg Hebrejczyków: Wypuœæ lud mój, aby mi s³u¿y³;
2. Bo jeŸli go ty nie bêdziesz chcia³ wypuœciæ, ale jeszcze zatrzymywaæ go 
bêdziesz:
3. Oto, rêka Pañska bêdzie na bydle twojem, które jest na polu, na koniach, na 
os³ach, na wielb³¹dach, na wo³ach i na owcach, powietrze bardzo ciê¿kie.
4. I uczyni Pan rozdzia³ miêdzy trzodami Izraelskiemi, i miêdzy trzodami 
Egipskiemi, aby nic nie zdech³o ze wszystkiego, co jest synów Izraelskich.
5. I postanowi³ Pan czas, mówi¹c: Jutro uczyni Pan tê rzecz na ziemi.
6. I uczyni³ Pan tê rzecz nazajutrz, ¿e wyzdycha³y wszystkie byd³a Egipskie; ale z 
byd³a synów Izraelskich nie zdech³o ani jedno.
7. I pos³a³ Farao, a oto, nie zdech³o z byd³a Izraelskiego i jedno; ale ociê¿a³o 
serce Faraonowe, i nie wypuœci³ ludu.
8. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona: WeŸmijcie pe³ne garœci wasze popio³u z 
pieca, a niech go rozrzuci Moj¿esz ku niebu przed oczyma Faraonowemi.
9. I obróci siê w proch po wszystkiej ziemi Egipskiej, i bêdzie na ludziach, i na 
bydle wrzodem czyni¹cym pryszczele, po wszystkiej ziemi Egipskiej.
10. Wziêli tedy popio³u z pieca, i stanêli przed Faraonem, i rozrzuci³ go Moj¿esz 
ku niebu; i sta³ siê wrzodem, pryszczele czyni¹cym na ludziach i na bydle;
11. I nie mogli czarownicy staæ przed Moj¿eszem dla wrzodu; bo by³ wrzód na 
czarownikach i na wszystkich Egipczanach.
12. I zatwardzi³ Pan serce Faraonowe, i nie us³ucha³ ich, jako by³ powiedzia³ Pan 
Moj¿eszowi.
13. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wstañ rano, a stañ przed Faraonem, i mów do niego: Tak 
mówi Pan, Bóg Hebrejczyków: Wypuœæ lud mój, aby mi s³u¿y³:
14. Bo t¹ raz¹ Ja posy³am wszystkie plagi moje na serce twoje, i na s³ugi twoje, i 
na lud twój, abyœ wiedzia³, ¿e nie masz mnie podobnego po wszystkiej ziemi.
15. Bo teraz œci¹gnê rêkê mojê a uderzê ciê i lud twój powietrzem, i wytracony 
bêdziesz z ziemi.
16. A zaiste, dla tegom ciê zachowa³, abym okaza³ na tobie moc mojê, i ¿eby 
opowiadane by³o imiê moje po wszystkiej ziemi.
17. Jeszcze¿ siê ty wynosisz przeciw ludowi memu, nie chc¹c go wypuœciæ?
18. Oto, Ja spuszczê o tym czasie jutro grad bardzo ciê¿ki, jakiemu nie by³o 
podobnego w Egipcie ode dnia, którego jest za³o¿on, a¿ do tego czasu.
19. A tak poœlij teraz, zgromadŸ byd³o twoje, i wszystko, co masz na polu; bo na 
ka¿dego cz³owieka, i na bydlê, które znalezione bêdzie na polu, a nie bêdzie 
zegnane w dom, spadnie na nie grad, i pozdychaj¹.
20. Kto siê tedy ul¹k³ s³owa Pañskiego z s³ug Faraonowych, kaza³ uciekaæ s³ugom 
swym, i z byd³em swojem do domu;
21. Ale kto nie przy³o¿y³ serca swego do s³owa Pañskiego, ten zostawi³ s³ugi swe i 
byd³o swe na polu.
22. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê tw¹ ku niebu, ¿e bêdzie grad po 
wszystkiej ziemi Egipskiej, na ludzi, i na byd³o, i na wszelakie zio³a polne w 
ziemi Egipskiej.
23. A tak wyci¹gn¹³ Moj¿esz laskê sw¹ ku niebu, a Pan da³ gromy i grad, i zst¹pi³ 
ogieñ na ziemiê, i spuœci³ Pan grad na ziemiê Egipsk¹.
24. I by³ grad, i ogieñ zmieszany z gradem ciê¿kim bardzo, jakiemu nie by³ podobny 
we wszystkiej ziemi Egipskiej, jako w niej mieszkaæ poczêto.
25. I pot³uk³ on grad po wszystkiej ziemi Egipskiej, cokolwiek by³o na polu, od 
cz³owieka a¿ do bydlêcia; i wszystko ziele polne pot³uk³ grad, i wszystko drzewo 
polne po³ama³;
26. Tylko w ziemi Gosen, gdzie synowie Izraelscy mieszkali, nie by³o gradu.
27. Pos³a³ tedy Farao, a wezwa³ Moj¿esza i Aarona, mówi¹c do nich: Zgrzeszy³em i 
tym razem; Pan jest sprawiedliwy, ale ja i lud mój niezbo¿niœmy.
28. Módlcie¿ siê Panu,( boæ dosyæ jest,) aby przesta³y gromy Bo¿e i grad; a 
wypuszczê was, i nie bêdziecie tu mieszkaæ dalej.
29. I rzek³ Moj¿esz do niego: Gdy wynijdê z miasta, wyci¹gnê rêce swe do Pana, a 
gromy ustan¹, i grad nie bêdzie wiêcej, abyœ wiedzia³, ¿e Pañska jest ziemia;
30. Ale ty i s³udzy twoi, wiem, ¿e siê jeszcze nie boicie oblicza Pana Boga.



31. Len tedy i jêczmieñ pot³uczony jest; bo jêczmieñ by³ niedosta³y, a len 
podrasta³.
32. Pszenica jednak i ¿yto pot³uczone nie by³y; bo póŸne by³y.
33. Wyszed³szy tedy Moj¿esz od Faraona z miasta, wyci¹gn¹³ rêce swe do Pana; i 
przesta³y gromy i grad, a deszcz nie pada³ na ziemiê.
34. A widz¹c Farao, ¿e przesta³ deszcz, i grad, i gromy, przyczyni³ grzechu, a 
obci¹¿y³ serce swe, sam i s³udzy jego.
35. I zatwardzia³o serce Faraonowe, i nie wypuœci³ synów Izraelskich, jako by³ 
powiedzia³ Pan przez Moj¿esza.
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1. Rzek³ zatem Pan do Moj¿esza: WnijdŸ do Faraona; bom Ja obci¹¿y³ serce jego, i 
serce s³ug jego, abym czyni³ te znaki moje miêdzy nimi;
2. A¿ebyœ opowiada³ w uszach synów twoich, i wnuków twoich, com uczyni³ w Egipcie, 
i znaki moje, którem pokaza³ na nich, abyœcie wiedzieli, ¿em Ja Pan.
3. Wszed³ tedy Moj¿esz i Aaron do Faraona, i mówili mu: Tak mówi Pan, Bóg 
Hebrajczyków: Dok¹d¿e nie chcesz uni¿yæ siê przede mn¹? Wypuœæ lud mój, aby mi 
s³u¿y³.
4. Bo jeŸli nie bêdziesz chcia³ wypuœciæ ludu mego, oto ja przywiodê jutro 
szarañczê na granicê twojê,
5. Która okryje wierzch ziemi, ¿e jej widaæ nie bêdzie, i zje ostatek pozosta³y, 
który wam zosta³ po gradzie, i pogryzie ka¿de drzewo rodz¹ce na polu.
6. I na pe³ni domy twoje, i domy wszystkich s³ug twoich, i domy wszystkiego Egiptu, 
czego nie widzieli ojcowie twoi, i ojcowie ojców twoich od pocz¹tku bytu swego na 
ziemi a¿ do tego dnia. A odwróciwszy siê, wyszed³ od Faraona.
7. Tedy rzekli s³udzy Faraonowi do niego: D³ugo¿ bêdzie nam ten ku zgorszeniu? 
Wypuœæ te mê¿e, aby s³u¿yli Panu Bogu swemu; za¿ jeszcze nie wiesz, ¿e zniszczy³ 
Egipt?
8. I zawo³ano zaœ Moj¿esza z Aaronem do Faraona, i rzek³ do nich: IdŸcie, s³u¿cie 
Panu Bogu waszemu; którzy¿ to s¹, co pójd¹?
9. I odpowiedzia³ Moj¿esz: Z dzieæmi naszemi i z starcami naszymi pójdziemy, z 
synami naszymi, i z córkami naszemi, z trzodami naszemi, i z byd³em naszem 
pójdziemy; bo œwiêto Panu obchodziæ mamy.
10. Tedy im on rzek³: Niech tak bêdzie Pan z wami, i jako ja was puszczê, i dzieci 
wasze; patrzcie, ¿e coœ z³ego przed sob¹ macie.
11. Nie tak; ale idŸcie sami mê¿owie, a s³u¿cie Panu, poniewa¿ wy tego szukacie. I 
wygna³ je od siebie Farao.
12. Potem Pan rzek³ do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê tw¹ na ziemiê Egipsk¹ dla 
szarañczy, aby przysz³a na ziemiê Egipsk¹, a po¿ar³a wszystko ziele na ziemi, 
wszystko, co zosta³o po gradzie.
13. I wyci¹gn¹³ Moj¿esz laskê swojê na ziemiê Egipsk¹, a Pan przywiód³ wiatr 
wschodni na ziemiê przez ca³y on dzieñ, i przez ca³¹ noc; a gdy by³o rano, wiatr 
wschodni przyniós³ szarañczê.
14. I przysz³a szarañcza na wszystkê ziemiê Egipsk¹, i przypad³a na wszystkie 
granice Egipskie bardzo ciê¿ka; przedtem nie by³o tej podobnej szarañczy, i po niej 
nie bêdzie takowej.
15. I okry³a wierzch wszystkiej ziemi, tak, i¿ ziemi znaæ nie by³o; a po¿ar³a 
wszystkê trawê ziemi, i wszystek owoc drzewa, który zosta³ po gradzie, a nie 
zosta³o ¿adnej zielonoœci na drzewie i na trawie polnej we wszystkiej ziemi 
Egipskiej.
16. Przeto¿ co rychlej Farao wezwa³ Moj¿esza i Aarona, i rzek³: Zgrzeszy³em 
przeciwko Panu Bogu waszemu, i przeciwko wam.
17. A teraz odpuœæ proszê grzech mój aby ten raz, a módlcie siê Panu Bogu waszemu, 
aby oddali³ ode mnie tylko tê œmieræ.
18. I wyszed³szy Moj¿esz od Faraona, modli³ siê Panu.
19. A obróciwszy Pan wiatr zachodni mocny bardzo, porwa³ szarañczê, i wrzuci³ j¹ do 
morza czerwonego, i nie zosta³a ani jedna szarañcza we wszystkich granicach 
Egipskich.
20. I zatwardzi³ Pan serce Faraonowe, i nie wypuœci³ synów Izraelskich.
21. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê tw¹ ku niebu, a bêd¹ ciemnoœci po 



ziemi Egipskiej, i macaæ ich bêd¹.
22. I wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê sw¹ ku niebu, i by³y ciemnoœci gêste po wszystkiej 
ziemi Egipskiej przez trzy dni.
23. Nie widzia³ jeden drugiego, ani siê kto ruszy³ z miejsca swego przez one trzy 
dni; lecz u wszystkich synów Izraelskich by³a œwiat³oœæ w mieszkaniach ich.
24. A wezwawszy Farao Moj¿esza, rzek³: IdŸcie, s³u¿cie Panu; tylko trzody wasze, i 
byd³a wasze niech zostan¹, i dzieci wasze niech id¹ z wami.
25. I odpowiedzia³ Moj¿esz: Owszem ty dasz do r¹k naszych ofiary i ca³opalenia, 
które ofiarowaæ bêdziemy Panu, Bogu naszemu.
26. Przeto¿ i dobytek nasz pójdzie z nami, a nie zostanie i kopyto; albowiem z tego 
weŸmiemy do s³u¿by Panu, Bogu naszemu; bo my nie wiemy, czem s³u¿yæ mamy Panu, a¿ 
tam przyjdziemy.
27. I zatwardzi³ Pan serce Faraonowe, i nie chcia³ ich puœciæ.
28. I rzek³ Farao do Moj¿esza: IdŸ ode mnie, a strze¿ siê, abyœ wiêcej nie widzia³ 
oblicza mego; bo dnia, którego ujrzysz oblicze moje, umrzesz.
29. I odpowiedzia³ Moj¿esz: Dobrzeœ powiedzia³; nie ujrzê wiêcej oblicza twego.
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1. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Jeszcze jednê plagê przywiodê na Faraona, i na Egipt, 
potem wypuœci was st¹d; wypuœci cale, owszem wypêdzi was st¹d.
2. Mów¿e teraz do uszu ludu, aby wypo¿yczy³ ka¿dy od bliŸniego swego, i ka¿da u 
s¹siadki swej naczynia srebrnego, i naczynia z³otego.
3. A da³ Pan ³askê ludowi w oczach Egipczan, i by³ Moj¿esz m¹¿ bardzo wielki w 
ziemi Egipskiej, w oczach s³ug Faraonowych, i w oczach ludu.
4. Tedy rzek³ Moj¿esz: Tak mówi Pan: O pó³nocy Ja pójdê przez poœrodek Egiptu.
5. A umrze ka¿de pierworodne w ziemi Egipskiej, od pierworodnego Faraonowego, który 
mia³ siedzieæ na stolicy jego, a¿ do pierworodnego niewolnicy, która jest przy 
¿arnach, i ka¿de pierworodne z bydl¹t.
6. A bêdzie krzyk wielki po wszystkiej ziemi Egipskiej, jaki przedtem nie by³, i 
jaki potem nie bêdzie.
7. Ale u wszystkich synów Izraelskich nie ruszy jêzykiem swym, ani pies, ani 
cz³owiek, ani bydlê, abyœcie wiedzieli, ¿e Pan uczyni³ rozdzia³ miêdzy Egipczany i 
miêdzy Izraelem.
8. I przyjd¹ ci wszyscy s³udzy twoi do mnie, a k³aniaæ mi siê bêd¹, mówi¹c: WynijdŸ 
ty, i wszystek lud, który jest pod spraw¹ twoj¹; a potem wynijdê. I wyszed³ od 
Faraona z wielkim gniewem.
9. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Nie us³ucha was Farao, abym rozmno¿y³ cuda moje w ziemi 
Egipskiej.
10. Tedy Moj¿esz i Aaron czynili te wszystkie cuda przed Faraonem; ale Pan 
zatwardzi³ serce Faraonowe, i nie wypuœci³ synów Izraelskich z ziemi swojej.
*12
1. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza i do Aarona w ziemi Egipskiej, mówi¹c:
2. Miesi¹c ten bêdzie wam pocz¹tkiem miesiêcy: pierwszy wam bêdzie miêdzy 
miesi¹cami w roku.
3. Rzeczcie do wszystkiego zgromadzenia Izraelskiego, mówi¹c: Dziesi¹tego dnia 
miesi¹ca tego weŸmie sobie ka¿dy baranka wed³ug familii, baranka wed³ug domu.
4. A jeŸliby mniejszy by³ dom ni¿eliby zjeœæ mogli baranka, tedy przybierze i 
s¹siada swego, który jest najbli¿szy domu jego, wed³ug liczby dusz, naliczywszy 
tyle osób, ileby ich zjeœæ mog³o baranka.
5. Baranka zupe³nego, samca rocznego, mieæ bêdziecie; z owiec albo z kóz weŸmiecie 
go.
6. I bêdziecie go chowali a¿ do czternastego dnia miesi¹ca tego; a zabije go 
wszystko zebranie zgromadzenia Izraelskiego miêdzy dwoma wieczorami.
7. I wezm¹ ze krwi jego, i pokropi¹ obydwa podwoje i nadpro¿nik u domu; w którym go 
bêd¹ spo¿ywaæ.
8. I bêd¹ jeœæ miêso onej nocy pieczone przy ogniu, i przaœniki, z zio³y gorzkiemi 
bêd¹ go jeœæ.
9. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani warzonego w wodzie, ale upieczone przy 
ogniu. G³owê jego z nogami jego, z wnêtrznoœciami jego.
10. A nie zostanie z niego nic do jutra; a jeŸliby co z niego do jutra zosta³o, 



ogniem spalicie.
11. Tak go tedy po¿ywaæ bêdziecie: Biodra swe przepaszecie, obuwie wasze bêdzie na 
nogach waszych, a laska wasza w rêce waszej, a jeœæ go bêdziecie spieszno, albowiem 
przejœcie jest Pañskie.
12. Gdy¿ przejdê przez ziemiê Egipsk¹ tej nocy, i zabijê wszelkie pierworodne w 
ziemi Egipskiej, od cz³owieka a¿ do bydlêcia, i nad wszystkimi bogi Egipskimi 
wykonam s¹dy, Ja Pan.
13. A bêdzie wam ona krew na znak na domach, w których bêdziecie; bo ujrzawszy 
krew, minê was, ¿e nie bêdzie u was plaga ku zatraceniu, gdy bêdê zabija³ w ziemi 
Egipskiej.
14. A bêdzie wam ten dzieñ na pami¹tkê; i bêdziecie go obchodziæ za œwiêto Panu w 
narodziech waszych; ustaw¹ wieczn¹ obchodziæ go bêdziecie.
15. Przez siedem dni przaœniki jeœæ bêdziecie, a pierwszego dnia zaraz wypró¿nicie 
kwas z domów waszych; bo ktobykolwiek jad³ co kwaszonego od pierwszego dnia a¿ do 
dnia siódmego, wytracona bêdzie dusza ona z Izraela.
16. W ten¿e dzieñ pierwszy bêdzie zebranie œwiête, tak¿e dnia siódmego zgromadzenie 
œwiête mieæ bêdziecie; ¿adnej roboty nie bêdziecie w nich czyniæ, oprócz tego, 
czego ka¿dy do jedzenia u¿ywa, to samo gotowaæ bêdziecie.
17. I bêdziecie przestrzegaæ przaœników; albowiem w ten dzieñ wywiod³em wojska 
wasze z ziemi Egipskiej; przeto¿ przestrzegaæ bêdziecie dnia tego w narodziech 
waszych ustaw¹ wieczn¹.
18. Pierwszego miesi¹ca, czternastego dnia tego¿ miesi¹ca, na wieczór jeœæ 
bêdziecie przaœniki a¿ do dnia dwudziestego pierwszego tego¿ miesi¹ca na wieczór.
19. Przez siedem dni kwas niech siê nie znajduje w domach waszych; bo ktobykolwiek 
jad³ co kwaszonego, wytracona bêdzie dusza jego z zgromadzenia Izraelskiego, tak 
przychodzieñ, jako i zrodzony w ziemi.
20. Nic kwaszonego jeœæ nie bêdziecie; we wszystkich mieszkaniach waszych jeœæ 
bêdziecie przaœniki.
21. Wezwa³ tedy Moj¿esz wszystkich starszych Izraelskich, i rzek³ do nich: 
Od³¹czcie, a weŸmijcie sobie baranka wed³ug familii swych, a zarznijcie na œwiêto 
przejœcia.
22. WeŸmiecie te¿ snopek hysopu, i omoczycie we krwi, która bêdzie w miednicy, a 
pokropicie odrzwi, i oba podwoje on¹ krwi¹, która bêdzie w miednicy; a z was nie 
wynijdzie ¿aden ze drzwi domu swego a¿ do poranku.
23. Bo przejdzie Pan zabijaj¹c Egipt; a ujrzawszy krew na odrzwiach i na obu 
podwojach, przest¹pi Pan drzwi, i nie dopuœci morderzowi, wchodziæ do domów waszych 
zabijaæ was.
24. I przestrzegaæ bêdziecie tego za ustawê, tobie i synom twoim a¿ na wieki.
25. A gdy wnijdziecie do ziemi, któr¹ wam da Pan, jako obieca³, tych obrzêdów 
przestrzegaæ bêdziecie.
26. A gdy wam rzek¹ synowie wasi: Co to za obrzêdy wasze?
27. Tedy rzeczecie: Ofiara to przejœcia Pañskiego, który przestêpowa³ domy synów 
Izraelskich w Egipcie, gdy zabija³ Egipt, a domy nasze wyzwala³. Zatem schyli³ siê 
lud, i pok³oni³ siê.
28. I poszed³szy uczynili synowie Izraelscy, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi i 
Aaronowi, tak uczynili.
29. I sta³o siê o pó³nocy, ¿e Pan zabija³ wszystkie pierworodztwa w ziemi 
Egipskiej, i od pierworodnego Faraonowego, siedz¹cego na stolicy jego, a¿ do 
pierworodnego wiêŸnia, który by³ w wiêzieniu, i wszelkie pierworodne z bydl¹t.
30. Zatem wsta³ Farao onej nocy, i wszyscy s³udzy jego, i wszystek Egipt, i wszcz¹³ 
siê wielki krzyk w Egipcie; bo nie by³o domu, w którym by nie by³ umar³y.
31. A wezwawszy Farao Moj¿esza i Aarona w nocy, rzek³: Wstañcie, wynijdŸcie z 
poœrodku ludu mego, i wy i synowie Izraelscy, a poszed³szy s³u¿cie Panu, jakoœcie 
mówili.
32. Nadto trzody wasze, i byd³a wasze zabierzcie, jakoœcie ¿¹dali, a odchodz¹c, 
mnie te¿ b³ogos³awcie.
33. I przynaglali Egipczanie ludowi, aby ich co rychlej wyprawili z ziemi; bo 
mówili: Pomrzemy wszyscy.
34. Wzi¹³ tedy lud ciasta swe, pierwej ni¿ zakisia³y; a one ciasta swe uwin¹wszy w 



szaty swe, k³adli na ramiona swoje.
35. Tedy synowie Izraelscy uczynili wed³ug rozkazania Moj¿eszowego, i wypo¿yczali u 
Egipczan naczynia srebrnego, i naczynia z³otego, i szat.
36. A Pan da³ ³askê ludowi w oczach Egipczanów, ¿e im po¿yczali; i z³upili Egipt.
37. Ci¹gnêli tedy synowie Izraelscy z Rameses do Suchotu, oko³o szeœæ kroæ sto 
tysiêcy pieszych mê¿ów tylko, okrom dzieci.
38. Ale i ludu pospolitego wiele sz³o z nimi, i owiec, i byd³a, dobytek bardzo 
wielki.
39. I popiekli z ciasta zadzia³anego, które wynieœli z Egiptu, placki przaœne; bo 
nie by³o zakwaszone, przeto ¿e wygnani byli z Egiptu, a nie mogli zmieszkaæ; 
¿ywnoœci te¿ sobie byli nie przygotowali.
40. A czasu mieszkania synów Izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, by³o cztery 
sta lat, i trzydzieœci lat.
41. I sta³o siê po czterech set lat i trzydziestu lat, sta³o siê onego¿ dnia, 
wysz³y wszystkie wojska Pañskie z ziemi Egipskiej.
42. Noc ta obchodzona ma byæ Panu, ¿e je wywiód³ ze ziemi Egipskiej. Ta tedy noc 
Panu obchodzona ma byæ od wszystkich synów Izraelskich w narodziech ich.
43. I rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona: Ta jest ustawa œwiêta przejœcia: ¯aden 
obcy nie bêdzie jad³ z niego.
44. Przeto¿ ka¿dego s³ugê waszego, a za pieni¹dze kupionego, obrze¿ecie go, tedy 
bêdzie jad³ z niego.
45. Przychodzieñ i najemnik nie bêdzie jad³ z niego.
46. W domu jednym bêdzie jedzony; nie wyniesiesz nic z domu z miêsa jego, a koœci 
nie z³amiecie w nim.
47. Wszystko zgromadzenie Izraelskie tak uczyni z nim.
48. A jeŸliby kto z przychodniów by³ goœciem u ciebie, i chcia³by obchodziæ œwiêto 
przejœcia Panu, pierwej obrzezany bêdzie ka¿dy mê¿czyzna jego, a zatem przyst¹pi 
obchodziæ je, i bêdzie jako urodzony w ziemi. A ktobykolwiek nie by³ obrzezany, nie 
bêdzie jad³ z niego.
49. Prawo jedno bêdzie w ziemi urodzonemu i przychodniowi, który jest goœciem 
miêdzy wami.
50. Uczynili tedy wszyscy synowie Izraelscy, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi i 
Aaronowi, tak uczynili.
51. I sta³o siê onego¿ dnia, wywiód³ Pan syny Izraelskie z ziemi Egipskiej z wojski 
ich.
*13
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
2. Poœwiêæ mi wszelkie pierworodne; cokolwiek otwiera ka¿dy ¿ywot miêdzy syny 
Izraelskimi, tak z ludzi, jako z byd³a; bo moje jest.
3. Tedy rzek³ Moj¿esz do ludu: Pamiêtajcie¿ na ten dzieñ, któregoœcie wyszli z 
Egiptu, z domu niewoli; bo w mo¿nej rêce wywiód³ was Pan stamt¹d; a tak nie 
bêdziecie jedli kwaszonego.
4. Dziœ wy wychodzicie, w miesi¹cu Abib.
5. A gdy siê wprowadzi Pan do ziemi Chananejczyka, i Hetejczyka, i Amorejczyka, i 
Hewejczyka, i Jebuzejczyka, o któr¹ przysi¹g³ ojcom twoim, abyæ j¹ da³, ziemiê 
op³ywaj¹c¹ mlekiem i miodem, tedy bêdziesz obchodzi³ tê s³u¿bê w tym¿e miesi¹cu.
6. Przez siedem dni jeœæ bêdziesz przaœniki, a dnia siódmego bêdzie œwiêto Panu.
7. Przaœniki jeœæ bêdziecie przez siedem dni, i nie uka¿e siê u ciebie nic 
kwaszonego, ani widziano bêdzie kwas we wszystkich granicach twoich.
8. I opowiesz synowi twemu onego¿ dnia, mówi¹c: Dla tego, co mi uczyni³ Pan, gdym 
wychodzi³ z Egiptu, obchodzê to.
9. I bêdziesz to mia³ za znak na rêce twojej, i na pamiêtne przed oczyma twemi, aby 
Zakon Pañski by³ w uœciech twoich, poniewa¿ rêk¹ mo¿n¹ wywiód³ ciê Pan z Egiptu.
10. I bêdziesz strzeg³ ustawy tej na pewny czas, od roku do roku.
11. A gdy ciê Pan wprowadzi do ziemi Chananejczyka, jako przysi¹g³ tobie i ojcom 
twoim, i da j¹ tobie:
12. Tedy od³¹czysz wszystko, co otwiera ¿ywot, Panu: i ka¿dy p³ód otwieraj¹cy ¿ywot 
z byd³a twego, ka¿dy samiec bêdzie Panu.
13. Ka¿de zaœ pierworodne oœlê odkupisz barankiem; a jeŸlibyœ nie odkupi³, tedy 



z³amiesz mu szyjê; a ka¿de pierworodne cz³owieka miêdzy synami twoimi odkupisz.
14. A gdyby ciê spyta³ syn twój potem mówi¹c: Có¿ to jest? Tedy mu odpowiesz: Mo¿n¹ 
rêk¹ wywiód³ nas Pan z Egiptu, z domu niewoli.
15. Bo gdy siê by³ zatwardzi³ Farao, nie chc¹c nas wypuœciæ, tedy zabi³ Pan 
wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiej, od pierworodnego z ludzi a¿ do 
pierworodnego z byd³a. Dla tego¿ ja ofiarujê Panu ka¿dego samca, otwieraj¹cego 
¿ywot, ale ka¿de pierworodne synów moich odkupujê.
16. I bêdzie to za znak na rêce twojej, i za naczelniki miêdzy oczyma twemi, i¿ w 
mo¿nej rêce wywiód³ nas Pan z Egiptu.
17. I sta³o siê, gdy wypuœci³ Farao lud, ¿e nie prowadzi³ ich Bóg drog¹ ziemi 
Filistyñskiej, chocia¿ bli¿sza by³a; bo mówi³ Bóg: By snaæ nie ¿a³owa³ lud, gdyby 
ujrza³ przeciw sobie wojnê i nie wróci³ siê do Egiptu.
18. Ale obwodzi³ Bóg lud drog¹ pustyni nad morzem czerwonem; i uszykowani wyszli 
synowie Izraelscy z ziemi Egipskiej.
19. Wzi¹³ te¿ Moj¿esz koœci Józefowe z sob¹ dla tego, ¿e by³ Józef przysiêg¹ 
obowi¹za³ syny Izraelskie, mówi¹c: Zapewne nawiedzi was Bóg; przeto¿ wynieœcie 
koœci moje st¹d z sob¹.
20. I wyci¹gn¹wszy z Suchotu po³o¿yli siê obozem w Etam, na koñcu puszczy.
21. A Pan szed³ przed nimi we dnie w s³upie ob³oku, aby je prowadzi³ drog¹, a w 
nocy w s³upie ognia, aby im œwieci³, ¿eby szli we dnie i w nocy.
22. Nie odejmowa³ s³upa ob³okowego we dnie, ani s³upa ognistego w nocy od ludu.
*14
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, niech siê wróc¹ i po³o¿¹ obozem przed Fihahirot miêdzy 
Migdo³, i miêdzy morzem, przeciw Baalsefon, przeciw jemu po³o¿ycie obóz nad morzem.
3. Bêdzie bowiem Farao mówi³ o synach Izraelskich: Strwo¿eni s¹ w ziemi, zawar³a je 
puszcza.
4. I zatwardzê serce Faraonowe, ¿e je goniæ bêdzie; i uwielbiony bêdê w Faraonie i 
we wszystkiem wojsku jego; a poznaj¹ Egipczanie, ¿em Ja Pan; i uczynili tak.
5. Tedy dano znaæ królowi Egipskiemu, ¿e lud ucieka; i odmieni³o siê serce 
Faraonowe i s³ug jego przeciw ludowi, i rzekli: Có¿eœmy to uczynili, ¿eœmy 
wypuœcili Izraela, aby nam nie s³u¿y³?
6. Zaprz¹g³ tedy wóz swój, i lud swój wzi¹³ z sob¹.
7. Wzi¹³ te¿ szeœæ set wozów wybornych, i wszystkie wozy Egipskie, i prze³o¿one nad 
tem wszystkiem.
8. I zatwardzi³ Pan serce Faraona, króla Egipskiego, i goni³ syny Izraelskie; lecz 
synowie Izraelscy wyszli w rêce mo¿nej.
9. I gonili je Egipczanie, a dogonili je w obozie nad morzem, wszystkie konie, wozy 
Faraonowe, i jezdne jego, i wojska jego, nie daleko Fihahirot, przeciw Baalsefon.
10. A gdy Farao nastêpowa³, tedy podnieœli synowie Izraelscy oczy swe, a oto, 
Egipczanie ci¹gn¹ za nimi; i bali siê bardzo, i wo³ali synowie Izraelscy do Pana.
11. I mówili do Moj¿esza: Aza¿ nie by³o grobów w Egipcie? wywiod³eœ nas, abyœmy 
pomarli na puszczy; có¿eœ nam to uczyni³, ¿eœ nas wywiód³ z Egiptu?
12. Aza¿ nie to jest, coœmy do ciebie mówili w Egipcie, mówi¹c: Zaniechaj nas, 
abyœmy s³u¿yli Egipczanom? bo lepiej by³o nam s³u¿yæ Egipczanom, ni¿eli pomrzeæ na 
puszczy.
13. I rzek³ Moj¿esz do ludu: Nie bójcie siê, stójcie, a patrzajcie na wybawienie 
Pañskie, które wam dziœ uczyni; bo Egipczanów, których teraz widzicie, wiêcej nie 
ogl¹dacie na wieki
14. Pan bêdzie walczy³ za was, a wy milczeæ bêdziecie.
15. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Có¿ wo³asz do mnie? Mów do synów Izraelskich, aby 
ci¹gnêli;
16. A ty podnieœ laskê tw¹, i wyci¹gnij rêkê twojê na morze, i przedziel je; a 
niech id¹ synowie Izraelscy œrodkiem morza po suszy.
17. A oto, Ja, Ja zatwardzê serce Egipczanów, ¿e wnijd¹ za nimi; a bêdê uwielbiony 
w Faraonie, i we wszystkiem wojsku jego, w woziech jego, i w jezdnych jego.
18. I dowiedz¹ siê Egipczanie, ¿em Ja Pan, gdy uwielbiony bêdê w Faraonie, w 
woziech jego, i w jezdnych jego.
19. A ruszywszy siê Anio³ Bo¿y, który chodzi³ przed obozem Izraelskim, szed³ pozad 



ich; ruszy³ siê te¿ s³up ob³okowy, który szed³ przed nimi, i stan¹³ pozad im.
20. A przyszed³szy miêdzy obóz Egipski, i miêdzy obóz Izraelski, by³ on ob³ok 
Egipczanom ciemny a Izraelczykom oœwiecaj¹cy noc, tak, i¿ przyst¹piæ nie mogli 
jedni do drugich przez ca³¹ noc.
21. I wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê swojê na morze, a Pan rozpêdzi³ morze wiatrem 
wschodnim gwa³townie wiej¹cym przez ca³¹ noc, i osuszy³ morze; a rozst¹pi³y siê 
wody.
22. I szli synowie Izraelscy œrodkiem morza po suszy; a wody im by³y jako mur. po 
prawej stronie ich, i po lewej stronie ich.
23. A goni¹c Egipczanie, weszli za nimi; wszystkie konie Faraonowe, wozy jego, i 
jezdni jego, w poœrodek morza.
24. Sta³o siê tedy oko³o stra¿y zarannej, ¿e wejrza³ Pan na obóz Egipski z s³upa 
ognia i ob³oku, i pomiesza³ wojsko Egipskie.
25. I porzuca³ ko³a wozów ich, ¿e je wlekli z ciê¿koœci¹; zaczem rzekli Egipczanie: 
Uciekajmy przed Izraelem, bo Pan walczy za nimi przeciwko Egipczanom.
26. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wyci¹gnij rêkê twojê na morze, ¿e siê wróc¹ wody na 
Egipczany, na wozy ich, i na jezdne ich.
27. I wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê swojê na morze, i wróci³o siê morze zaraz z rana do 
mocy swojej; a Egipczanie uciekali przeciw jemu; lecz Pan wrazi³ Egipczany w poœród 
morza.
28. Wróciwszy siê tedy wody, okry³y wozy i jezdne, ze wszystkiem wojskiem 
Faraonowem, które wesz³o za nimi w morze, tak i¿ nie zosta³o z nich i jednego.
29. Synowie zaœ Izraelscy szli po suszy œrodkiem morza, a wody im by³y jako mur, po 
prawej stronie ich, i po lewej stronie ich.
30. I wybawi³ Pan w on dzieñ Izraela z rêki Egipczanów; i widzieli Izraelczycy 
Egipczany pomar³e na brzegu morskim.
31. Widzia³ te¿ Izrael onê moc wielk¹, któr¹ uczyni³ Pan nad Egipczany; a ba³ siê 
lud Pana, i uwierzyli Panu, i Moj¿eszowi, s³udze jego.
*15
1. Zaœpiewa³ tedy Moj¿esz i synowie Izraelscy tê pieœñ Panu, a rzekli mówi¹c: 
Œpiewaæ bêdê Panu, i¿ wielmo¿nie wywy¿szon jest; konia i jezdnego jego wrzuci³ w 
morze.
2. Moc moja i chwa³a moja Pan, bo mi siê sta³ zbawieniem; ten jest Bogiem moim, 
przeto¿ przybytek wystawiê mu; Bóg ojca mego, przeto¿ wywy¿szaæ go bêdê.
3. Pan, m¹¿ waleczny, Pan imiê jego.
4. Wozy Faraonowe i wojsko jego wrzuci³ w morze, a wybrani wodzowie jego potopieni 
s¹ w morzu czerwonem.
5. Przepaœci okry³y je; poszli w g³êbi¹ jako kamieñ.
6. Prawica twoja, Panie, uwielbiona jest w mocy, prawica twoja, Panie, potar³a 
nieprzyjaciela.
7. A w wielkoœci Majestatu twego podwróci³eœ przeciwniki twoje; puœci³eœ gniew 
twój, który je po¿ar³ jako s³omê.
8. A tchnieniem nozdrzy twoich zebra³y siê wody; stanê³y jako kupa ciek¹ce wody, 
zsiad³y siê otch³ani w poœród morza.
9. Mówi³ nieprzyjaciel: Bêdê goni³, dogoniê; bêdê dzieli³ ³upy; nasyci siê ich 
dusza moja, dobêdê miecza mojego, wyg³adzi je rêka moja.
10. Wion¹³eœ wiatrem twym, okry³o je morze; po³knieni s¹ jako o³ów w wodach 
gwa³townych.
11. Któ¿ podobny tobie miêdzy bogami, Panie? któ¿ jako ty wielmo¿ny w 
œwi¹tobliwoœci, straszliwy w chwale, czyni¹cy cuda?
12. Wyci¹gn¹³eœ prawicê twojê, po¿ar³a je ziemia.
13. Prowadzisz w mi³osierdziu twojem ten lud, któryœ odkupi³; poprowadzisz w 
mo¿noœci twej do mieszkania œwi¹tobliwoœci twojej.
14. Us³ysz¹ narodowie, zadr¿¹; boleœæ zdejmie obywatele Filistyñskie.
15. Tedy siê polêkaj¹ ksi¹¿êta Edomskie, mocarze Moabskie strach zdejmie; 
struchlej¹ wszyscy obywatele Chananejscy.
16. Padnie na nie strach i lêkanie; od wielkoœci ramienia twego umilkn¹ jako 
kamieñ, a¿ przejdzie lud twój Panie, a¿ przejdzie lud ten, któregoœ sobie naby³.
17. Wprowadzisz je, i wszczepisz je na górze dziedzictwa twego, na miejscu, któreœ 



ku mieszkaniu twemu sprawi³, Panie; w œwi¹tnicy, Panie, któr¹ umocni¹ rêce twoje.
18. Pan królowaæ bêdzie na wieki wieczne.
19. Bo wesz³y konie Faraonowe z wozami jego, i z jezdnymi jego w morze, a obróci³ 
Pan na nie wody morskie; ale synowie Izraelscy szli po suszy œrodkiem morza.
20. Tedy Maryja, prorokini, siostra Aaronowa, wziê³a bêben w rêkê swojê, a wysz³y 
wszystkie niewiasty za ni¹ z bêbnami i muzyk¹.
21. I mówi³a do nich Maryja: Œpiewajcie Panu, albowiem mo¿nie wywy¿szon jest; konia 
i jezdnego jego wrzuci³ do morza.
22. Potem ruszy³ Moj¿esz Izraela od morza czerwonego, i weszli w puszcz¹ Sur; a 
id¹c trzy dni przez puszcz¹, nie znaleŸli wody.
23. A gdy przyszli do Mara, nie mogli piæ wód z Mara, bo gorzkie by³y; dlatego¿ 
nazwano imiê onego miejsca Mara.
24. Tedy szemra³ lud przeciw Moj¿eszowi, mówi¹c: Có¿ bêdziemy piæ?
25. I wo³a³ (Moj¿esz) do Pana; a ukaza³ mu Pan drzewo, które gdy wrzuci³ do wód, 
sta³y siê s³odkie wody. Tam mu ustawi³ prawa i s¹dy, i tam go kusi³;
26. I rzek³: Bêdzieszli pilnie s³ucha³ g³osu Pana Boga twego, a co dobrego w oczach 
jego czyniæ bêdziesz, i nak³onisz uszy ku przykazaniom jego, strzeg¹c wszystkich 
ustaw jego, ¿adnej niemocy, któr¹m dopuœci³ na Egipt, nie dopuszczê na ciê; bom Ja 
Pan, który ciê leczê.
27. I przyszli do Elim, gdzie by³o dwanaœcie Ÿróde³ wód, i siedmdziesi¹t palm; i 
po³o¿yli siê tam obozem nad wodami.
*16
1. Ruszyli siê potem z Elimu, i przysz³o wszystko mnóstwo synów Izraelskich na 
puszcz¹ Zyn, która le¿y miêdzy Elim i miêdzy Synaj, piêtnastego dnia miesi¹ca 
wtórego po wyjœciu ich z ziemi Egipskiej.
2. I szemra³o wszystko zgromadzenie synów Izraelskich przeciw Moj¿eszowi i przeciw 
Aaronowi na puszczy.
3. A mówili do nich synowie Izraelscy: Obyœmy byli pomarli od rêki Pañskiej w ziemi 
Egipskiej, gdyœmy siadali nad garncy miêsa, gdyœmy siê najadali chleba do sytoœci; 
bo teraz wywiedliœcie nas na tê puszcz¹, abyœcie pomorzyli to wszystko mnóstwo 
g³odem.
4. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto, Ja, spuszczê wam, jako deszcz chleb z nieba, i 
bêdzie wychodzi³ lud, a bêdzie zbiera³, coby doœæ by³o na ka¿dy dzieñ, abym go 
doœwiadczy³, bêdzieli chodzi³ w zakonie moim, czyli nie.
5. Ale dnia szóstego nagotuj¹ to, co przynios¹, a bêdzie tyle dwoje ni¿ co zbieraæ 
zwykli na ka¿dy dzieñ.
6. I mówi³ Moj¿esz i Aaron do wszystkich synów Izraelskich: W wieczór poznacie, i¿ 
Pan wywiód³ was z ziemi Egipskiej;
7. A rano ogl¹dacie chwa³ê Pañsk¹; bo us³ysza³ szemrania wasze przeciw Panu. A my 
co jesteœmy, i¿ szemrzecie przeciwko nam?
8. I rzek³ Moj¿esz: Da wam Pan, w wieczór miêso do jedzenia, a chleb rano do 
nasycenia; bo us³ysza³ Pan szemrania wasze, któremi szemrzecie przeciw jemu. A my 
co jesteœmy? Nie przeciwko nam s¹ szemrania wasze, ale przeciwko Panu.
9. I rzek³ Moj¿esz do Aarona: Mów do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich: 
Przyst¹pcie przed oblicznoœæ Pañsk¹; bo us³ysza³ szemranie wasze.
10. I sta³o siê, gdy mówi³ Aaron do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, ¿e 
spojrzeli ku puszczy, a oto, chwa³a Pañska ukaza³a siê w ob³oku.
11. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
12. Us³ysza³em szemranie synów Izraelskich; rzecz¿e do nich, mówi¹c: Miêdzy dwoma 
wieczorami bêdziecie jeœæ miêso, a rano nasyceni bêdziecie chlebem, i poznacie, ¿em 
Ja Pan, Bóg wasz.
13. Sta³o siê tedy wieczór, ¿e siê zlecia³y przepiórki, a okry³y obóz, a rano rosa 
le¿a³a oko³o obozu;
14. A gdy przesta³a padaæ rosa, oto, ukaza³o siê na puszczy coœ drobnego, okr¹g³ego 
drobnego jako szron na ziemi.
15. Co gdy ujrzeli synowie Izraelscy, mówili jeden do drugiego: Man hu? bo nie 
wiedzieli, co by³o. I rzek³ Moj¿esz do nich: Tenci jest chleb, który wam da³ Pan ku 
jedzeniu.
16. Toæ jest, co rozkaza³ Pan: Zbierajcie z niego ka¿dy, ile trzeba ku jedzeniu, po 



mierze Gomer na osobê, wed³ug liczby dusz waszych; ka¿dy na tych, którzy s¹ w 
namiocie jego, zbierajcie.
17. I uczynili tak synowie Izraelscy, i zbierali jedni wiêcej, drudzy mniej.
18. I mierzyli w Gomer, i nie zbywa³o temu, co wiêcej nazbiera³, ani nie dostawa³o 
temu, co mniej; ka¿dy wed³ug tego, co móg³ zjeœæ, nazbiera³.
19. Mówi³ te¿ Moj¿esz do nich: ¯aden niech nie zostawia z niego a¿ do zarania.
20. Jednak nie us³uchali Moj¿esza; ale zostawili z niego niektórzy a¿ do poranku, i 
obróci³o siê w robaki, i zœmierd³o siê; i rozgniewa³ siê na nie Moj¿esz.
21. A zbierali to na ka¿dy dzieñ rano, ka¿dy wed³ug tego, co móg³ zjeœæ; a gdy siê 
zagrza³o s³oñce, tedy ono topnia³o.
22. A gdy by³o dnia szóstego, zbierali chleb w dwójnasób, po dwu Gomer na ka¿dego. 
I zesz³y siê wszystkie ksi¹¿êta zgromadzenia, oznajmuj¹c to Moj¿eszowi.
23. Który im rzek³: Toæ jest, co mówi³ Pan: Odpocznienie sabbatu œwiêtego Panu 
jutro bêdzie; co macie piec, pieczcie, a co macie warzyæ, warzcie, a cokolwiek 
zbêdzie, zostawcie sobie, a zachowajcie do jutra.
24. Zostawiali tedy ono na jutro, jako by³ rozkaza³ Moj¿esz; a nie zœmierd³o siê, i 
robak nie by³ w niem.
25. I mówi³ Moj¿esz: Jedzcie¿ to dziœ, bo dziœ sabbat Panu; dziœ nie znajdziecie 
tego na polu.
26. Przez szeœæ dni zbieraæ to bêdziecie, a dnia siódmego sabbat; nie bêdzie weñ 
manny.
27. I sta³o siê dnia siódmego, wyszli niektórzy z ludu, aby zbierali; ale nie 
znaleŸli.
28. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: I póki¿ nie bêdziecie chcieli przestrzegaæ 
przykazañ moich i zakonu mego?
29. Patrzcie, i¿ wam Pan da³ sabbat, dlatego w dzieñ szósty daje wam chleb na dwa 
dni; zostawajcie ka¿dy na miejscu swem, niech nie wychodzi ¿aden z miejsca swego w 
dzieñ siódmy.
30. I odpoczywa³ lud dnia siódmego.
31. I nazwa³ dom Izraelski imiê onego pokarmu Man, który by³ jako nasienie 
koryjandrowe, bia³y, a smak jego jako placki z miodem.
32. Mówi³ te¿ Moj¿esz: Tak rozkaza³ Pan: Nape³nij Gomer z niego na chowanie w 
narodziech waszych, aby widzieli chleb ten, którymem was karmi³ na puszczy, gdym 
was wywiód³ z ziemi Egipskiej.
33. Rzek³ zatem Moj¿esz do Aarona: WeŸmij wiadro jedno, a nasyp w nie pe³en Gomer 
manny, a postaw je przed Panem na chowanie do narodów waszych.
34. Jako przykaza³ Pan Moj¿eszowi, tak postawi³ je Aaron przed œwiadectwem na 
chowanie.
35. A synowie Izraelscy jedli mannê przez czterdzieœci lat, a¿ przyszli do ziemi 
mieszkania; mannê jedli, a¿ przyszli do granic ziemi Chananejskiej.
36. A Gomer jest dziesi¹ta czêœæ miary Efa.
*17
1. Ruszy³o siê tedy wszystko mnóstwo synów Izraelskich z puszczy Zyn stanowiskami 
swemi, wed³ug rozkazania Pañskiego, i po³o¿yli siê obozem w Rafidym, gdzie wody nie 
by³o, aby pi³ lud.
2. Przeto¿ swarzy³ siê lud z Moj¿eszem, mówi¹c: Dajcie nam wody, abyœmy pili. 
Którym odpowiedzia³ Moj¿esz: Có¿ siê swarzycie ze mn¹? a czemu kusicie Pana?
3. I pragn¹³ tam lud wody, a szemra³ przeciwko Moj¿eszowi, mówi¹c: Po có¿eœ nas 
wywiód³ z Egiptu, abyœ pomorzy³ mnie, i syny moje, i byd³o moje pragnieniem?
4. Zawo³a³ tedy Moj¿esz do Pana, mówi¹c: Có¿ mam czyniæ ludowi temu? blisko tego, 
¿e miê ukamionuj¹.
5. I rzek³ Pan do Moj¿esza: IdŸ przed ludem, a weŸmij z sob¹ niektóre z starszych 
Izraelskich; laskê te¿ twojê któr¹œ uderzy³ w rzekê, weŸmij w rêkê twojê, a idŸ.
6. Oto, Ja stanê przed tob¹ tam na skale w Horeb, i uderzysz w ska³ê, a wynijd¹ z 
niej wody, które bêdzie pi³ lud. I uczyni³ tak Moj¿esz przed oczyma starszych 
Izraelskich.
7. I nazwa³ imiê onego miejsca Masa i Meryba, dla swarów synów Izraelskich, a i¿ 
kusili Pana mówi¹c: I jest¿e Pan miêdzy nami czyli nie?
8. Tedy przyci¹gn¹³ Amalek, aby walczy³ z Izraelem w Rafidym.



9. I rzek³ Moj¿esz do Jozuego: Wybierz nam mê¿e, a wyszed³szy, stocz bitwê z 
Amalekity: a jutro stanê na wierzchu pagórka, maj¹c laskê Bo¿¹ w rêce mojej.
10. I uczyni³ Jozue, jako mu rozkaza³ Moj¿esz, i stoczy³ bitwê z Amalekiem; a 
Moj¿esz, Aaron i Chur wst¹pili na wierzch pagórka.
11. A gdy podnosi³ Moj¿esz rêkê swojê, przemaga³ Izrael; a gdy opuszcza³ rêkê 
swojê, przemaga³ Amalek.
12. Ale rêce Moj¿eszowe ociê¿a³y by³y; wzi¹wszy tedy kamieñ, pod³o¿yli podeñ, i 
usiad³ na nim; a Aaron, i Chur podpierali rêce jego, jeden z jednej, drugi z 
drugiej strony; i nie usta³y rêce jego a¿ do zajœcia s³oñca.
13. Tedy porazi³ Jozue Amaleka i lud jego¿ ostrzem miecza.
14. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza: Wpisz to dla pamiêci w ksiêgi, a w³ó¿ to w uszy 
Jozuego, ¿e pewnie wyg³adzê pami¹tkê Amaleka pod niebem.
15. I zbudowa³ Moj¿esz o³tarz, a nazwa³ imiê jego: Pan chor¹giew moja;
16. Bo rzek³: I¿ rêka stolicy Pañskiej, i wojna Pañska, bêdzie przeciwko Amalekowi 
od rodzaju do rodzaju.
*18
1. A gdy us³ysza³ Jetro, kap³an Madyjañski, œwiekier Moj¿esza, wszystko, co uczyni³ 
Bóg Moj¿eszowi, i Izraelowi, ludowi swemu, ¿e wywiód³ Pan Izraela z Egiptu;
2. Tedy wzi¹³ Jetro, œwiekier Moj¿esza, Zeforê, ¿onê Moj¿eszowê, któr¹ by³ odes³a³.
3. I dwu synów jej, z których imiê jednemu Gerson; bo by³ powiedzia³ Moj¿esz: By³em 
przychodniem w ziemi cudzej.
4. A imiê drugiego Eliezer; i¿ mówi³: Bóg ojca mego by³ mi ku pomocy, i wyrwa³ miê 
od miecza Faraonowego.
5. I przyszed³ Jetro, œwiekier Moj¿esza, z synami jego i z ¿on¹ jego do Moj¿esza na 
puszcz¹, gdzie siê by³ obozem po³o¿y³ przy górze Bo¿ej.
6. I wskaza³ do Moj¿esza: Ja œwiekier twój Jetro idê do ciebie, i ¿ona twoja, i jej 
dwa synowie z ni¹.
7. Zatem Moj¿esz wyszed³ przeciwko œwiekrowi swemu, a uk³oniwszy siê ca³owa³ go; i 
przywitawszy jeden drugiego, potem weszli do namiotu.
8. I rozpowiada³ Moj¿esz œwiekrowi swemu wszystko, co uczyni³ Pan Faraonowi i 
Egipczanom za przyczyn¹ Izraela; i wszystkê trudnoœæ, która je spotyka³a w drodze, 
i jako je Pan wybawi³.
9. I radowa³ siê Jetro ze wszystkiego dobrego, które uczyni³ Pan Izraelowi, i¿ go 
wyrwa³ z rêki Egipczanów.
10. I rzek³ Jetro: B³ogos³awiony Pan, który was wyrwa³ z rêki Egipczanów i z rêki 
Faraonowej, który wyrwa³ lud z niewoli Egipskiej.
11. Terazem dozna³, ¿e wiêkszy jest Pan nad wszystkie bogi; albowiem czem oni 
hardzie powstawali przeciwko niemu, tem poginêli.
12. I wzi¹³ Jetro, œwiekier Moj¿esza, ca³opalenie i ofiary Bogu. Przyszed³ te¿ 
Aaron i wszyscy starsi Izraelscy, aby jedli chleb z œwiekrem Moj¿eszowym przed 
Bogiem.
13. I sta³o siê nazajutrz, ¿e usiad³ Moj¿esz, aby s¹dzi³ lud, i sta³ lud przed 
Moj¿eszem od poranku a¿ do wieczora.
14. A widz¹c œwiekier Moj¿esza wszystko, co on czyni³ z ludem, rzek³: Có¿ to jest, 
co ty czynisz z ludem? czemu¿ ty sam siedzisz, a lud wszystek stoi przed tob¹ od 
poranku a¿ do wieczora?
15. Tedy Moj¿esz odpowiedzia³ œwiekrowi swemu: I¿ przychodzi lud do mnie, aby siê 
radzi³ Boga.
16. Gdy sprawê jak¹ maj¹, przychodz¹ do mnie, a rozs¹dzam miêdzy nimi, oznajmuj¹c 
ustawy Bo¿e i prawa jego.
17. Zatem rzek³ œwiekier Moj¿esza do niego: Nie dobra rzecz, któr¹ ty czynisz.
18. Pewnie ustaniesz, i ty i lud ten, który jest z tob¹, bo ciê¿sza to rzecz nad 
si³y twoje; nie bêdziesz jej móg³ ty sam podo³aæ.
19. Przeto¿ us³uchaj teraz g³osu mego, poradzêæ, a bêdzie Bóg z tob¹; stój ty za 
lud przed Bogiem, a odnoœ sprawy do Boga;
20. A onych te¿ nauczaj ustaw i praw, oznajmuj¹c im drogê, któr¹ by chodziæ, i 
dzie³o, które by czyniæ mieli.
21. Ty te¿ upatrz ze wszystkiego ludu mê¿e stateczne, boj¹ce siê Boga, mê¿e 
prawdomówne, którzy by nienawidzili ³akomstwa, a postanów z nich prze³o¿one, 



tysi¹czniki, setniki, piêædziesi¹tniki i dziesi¹tniki.
22. Którzy na ka¿dy czas lud s¹dziæ bêd¹; a gdy bêdzie rzecz wielka, odnios¹ do 
ciebie, a ka¿d¹ rzecz ma³¹ s¹dziæ bêd¹ sami; tedy ul¿ysz sobie, gdy ponios¹ ciê¿ar 
z tob¹.
23. To jeŸli uczynisz, a rozka¿eæ Bóg, ostoisz siê, i ten wszystek lud na miejsca 
swoje wracaæ siê bêdzie w pokoju.
24. I us³ucha³ Moj¿esz rady œwiekra swojego, a uczyni³ wszystko, jako mu 
powiedzia³.
25. I wybra³ Moj¿esz mê¿e stateczne ze wszystkiego Izraela, i postanowi³ je 
prze³o¿onymi nad ludem, tysi¹czniki, setniki, piêædziesi¹tniki i dziesi¹tniki.
26. Którzy s¹dzili lud ka¿dego czasu; trudne rzeczy odnosili do Moj¿esza, a ka¿d¹ 
rzecz mniejsz¹ sami s¹dzili.
27. Zatem puœci³ od siebie Moj¿esz œwiekra swego, który odszed³ do ziemi swej.
*19
1. Miesi¹ca trzeciego po wyjœciu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, w ten¿e dzieñ 
przyszli na puszcz¹ Synaj.
2. Bo ruszywszy siê z Rafidym, i przyszed³szy a¿ na puszcz¹ Synaj, po³o¿yli siê 
obozem na puszczy, i rozbi³ tam Izrael namioty przeciw górze.
3. A Moj¿esz wst¹pi³ do Boga, i zawo³a³ nañ Pan z góry, mówi¹c: Tak powiesz domowi 
Jakóbowemu, i oznajmisz synom Izraelskim:
4. Wyœcie widzieli, com uczyni³ Egipczanom, i jakom was nosi³ niby na skrzyd³ach 
or³owych, i przywiod³em was do siebie.
5. Przeto¿ teraz jeŸli s³uchaj¹c pos³uszni bêdziecie g³osu memu, i strzec bêdziecie 
przymierza mego, bêdziecie mi w³asnoœci¹ nad wszystkie narody; chocia¿ moja jest 
wszystka ziemia.
6. A wy bêdziecie mi królestwem kap³añskiem, i narodem œwiêtym. Teæ s¹ s³owa, które 
mówiæ bêdziesz do synów Izraelskich.
7. Przyszed³szy tedy Moj¿esz zwo³a³ starszych z ludu, i prze³o¿y³ im wszystkie te 
s³owa, które mu rozkaza³ Pan.
8. I odpowiedzia³ wszystek lud, spólnie mówi¹c: Wszystko, co Pan rzek³, uczynimy. I 
odniós³ Moj¿esz s³owa ludu do Pana.
9. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto, Ja, przyjdê do ciebie w gêstym ob³oku, aby s³ucha³ 
lud, gdy bêdê mówi³ z tob¹, a¿eby te¿ wierzyli tobie na wieki; albowiem opowiedzia³ 
by³ Moj¿esz s³owa ludu onego Panu.
10. Mówi³ zaœ Pan do Moj¿esza: IdŸ do ludu, a poœwiêæ je dziœ i jutro, a niech 
wypior¹ szaty swoje.
11. I niech bêd¹ gotowi na dzieñ trzeci; albowiem trzeciego dnia zst¹pi Pan przed 
oczyma wszystkiego ludu na górê Synaj.
12. I zamierzysz granice ludowi w oko³o, mówi¹c: Strze¿cie siê, abyœcie nie 
wstêpowali na górê, ani siê dotykali brzegu jej; wszelki, kto by siê dotkn¹³ góry, 
œmierci¹ umrze.
13. Nie tknie siê go rêka, ale kamieniem ukamionuj¹ go; albo strzelaj¹c zastrzel¹ 
go; b¹dŸ bydlê, b¹dŸ cz³owiek, nie bêdzie ¿y³. Gdy przew³ocznie tr¹biæ bêd¹, niech 
wst¹pi¹ na górê.
14. Zst¹pi³ tedy Moj¿esz z góry do ludu, i poœwiêci³ lud; a uprali szaty swoje.
15. I mówi³ do ludu: B¹dŸcie gotowi na dzieñ trzeci, nie przystêpujcie do ¿on.
16. Sta³o siê tedy dnia trzeciego rano, ¿e by³y grzmienia, i b³yskawice, i gêsty 
ob³ok nad gór¹, i g³os tr¹by bardzo potê¿ny; a ba³ siê wszystek lud, który by³ w 
obozie.
17. I wywiód³ Moj¿esz lud na przeciwko Bogu z obozu, a stanêli pod sam¹ gór¹.
18. A góra Synaj kurzy³a siê wszystka, przeto, i¿ zst¹pi³ na ni¹ Pan w ogniu; i 
wystêpowa³ dym z niej, jako dym z pieca, i trzês³a siê wszystka góra bardzo.
19. A gdy siê g³os tr¹by im dalej tem bardziej rozlega³, Moj¿esz mówi³, a Bóg mu 
odpowiada³ g³osem.
20. I zst¹pi³ Pan na górê Synaj, na wierzch góry, i wezwa³ Pan Moj¿esza na wierzch 
góry, i wst¹pi³ tam Moj¿esz.
21. Zaczem rzek³ Pan do Moj¿esza: Zst¹p, przestrze¿ lud, by snaæ nie przest¹pili 
kresu, chc¹c Pana widzieæ, aby ich nie pad³o wiele:
22. Nawet i kap³ani, którzy przystêpuj¹ do Pana, niech siê poœwiêc¹, by ich snaæ 



nie potraci³ Pan.
23. I rzek³ Moj¿esz do Pana: Nie bêdzie lud móg³ wnijœæ na górê Synaj, poniewa¿eœ 
ty nas przestrzeg³, mówi¹æ: Ogranicz górê, a poœwiêæ j¹.
24. Któremu Pan rzek³: IdŸ, zst¹p, a zaœ tu wst¹pisz, ty i Aaron z tob¹: lecz 
kap³ani i lud niech nie przestêpuj¹ kresu, aby wst¹pili do Pana, by ich snaæ nie 
potraci³.
25. Tedy zst¹pi³ Moj¿esz do ludu i powiedzia³ im to.
*20
1. I mówi³ Bóg wszystkie te s³owa a rzek³:
2. Jam jest Pan Bóg twój, którym ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
3. Nie bêdziesz mi¹³ bogów innych przede mn¹.
4. Nie czyñ sobie obrazu rytego, ani ¿adnego podobieñstwa rzeczy tych, które s¹ na 
niebie wzgórê, i które na ziemi nisko, i które s¹ w wodach pod ziemi¹.
5. Nie bêdziesz siê im k³ania³, ani im bêdziesz s³u¿y³; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg 
zawistny w mi³oœci, nawiedzaj¹cy nieprawoœci ojców nad syny w trzeciem i w czwartem 
pokoleniu tych, którzy miê nienawidz¹;
6. A czyni¹cy mi³osierdzie nad tysi¹cami tych, którzy miê mi³uj¹, i strzeg¹ 
przykazania mego.
7. Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo siê Pan mœciæ bêdzie nad tym, 
który imiê jego nadaremno bierze.
8. Pamiêtaj na dzieñ odpocznienia, abyœ go œwiêci³.
9. Szeœæ dni robiæ bêdziesz, i wykonasz wszystkê robotê twojê.
10. Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie bêdziesz czyni³ ¿adnej 
roboty weñ, ty i syn twój, i córka twoja, s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, bydlê 
twoje, i goœæ twój, który jest w bramach twoich;
11. Bo przez szeœæ dni stworzy³ Pan niebo i ziemiê, morze, i cokolwiek w nich jest, 
i odpocz¹³ dnia siódmego; przeto¿ b³ogos³awi³ Pan dzieñ odpocznienia, i poœwiêci³ 
go.
12. Czcij ojca twego i matkê twojê, aby przed³u¿one by³y dni twoje na ziemi, któr¹ 
Pan Bóg twój da tobie.
13. Nie bêdziesz zabija³.
14. Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
15. Nie bêdziesz krad³.
16. Nie bêdziesz mówi³ przeciw bliŸniemu twemu œwiadectwa fa³szywego.
17. Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bliŸniego twego, ani bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bliŸniego 
twego, ani s³ugi jego, ani dziewki jego, ani wo³u jego, ani os³a jego, ani ¿adnej 
rzeczy bliŸniego twego.
18. Tedy wszystek lud widz¹c gromy, i b³yskawice, i g³os tr¹by, i górê kurz¹c¹ siê, 
to widz¹c lud cofnêli siê, i stanêli z daleka;
19. I mówili do Moj¿esza: Mów ty z nami, a bêdziemy s³uchaæ; a niech nie mówi do 
nas Bóg, byœmy snaæ nie pomarli.
20. I odpowiedzia³ Moj¿esz ludowi: Nie bójcie siê; bo aby was doœwiadczy³, 
przyszed³ Bóg, ¿eby bojaŸñ jego by³a przed obliczem waszem, byœcie nie grzeszyli.
21. Sta³ tedy lud z daleka; a Moj¿esz przyst¹pi³ do ciemnej mg³y, w której by³ Bóg.
22. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Tak powiesz synom Izraelskim: Wyœcie widzieli, ¿em z 
nieba mówi³ do was:
23. Nie bêdziecie czyniæ przy mnie bogów srebrnych, ani bogów z³otych nie bêdziecie 
sobie czyniæ.
24. O³tarz z ziemi uczynisz mi, a ofiarowaæ bêdziesz na nim ca³opalenie twoje, i 
spokojne ofiary twoje, owce twoje, i wo³y twoje; na któremkolwiek miejscu pami¹tkê 
uczyniê imienia mego, przyjdê do ciebie, i bêdêæ b³ogos³awi³.
25. A jeŸli o³tarz kamienny uczynisz mi, nie buduj go z ciosanego kamienia; bo 
jeŸlibyœ ¿elazne naczynie twoje podniós³ nañ, splugawisz go.
26. Nie bêdziesz wstêpowa³ po stopniach do o³tarza mojego, aby nie by³a odkryta 
nagoœæ twoja przy nim.
*21
1. A teæ s¹ s¹dy, które prze³o¿ysz przed obliczem ich.
2. JeŸli kupisz niewolnika Hebrejczyka, szeœæ lat s³u¿yæ ci bêdzie, a siódmego 
wynijdzie wolny darmo.



3. JeŸliby sam tylko przyszed³, sam odejdzie; a jeŸliby mia³ ¿onê, i ¿ona jego z 
nim wynijdzie.
4. JeŸli mu pan jego da³ ¿onê, a zrodzi³a mu syny albo córki, ¿ona i dzieci jego 
bêd¹ pana jego, a on sam tylko odejdzie.
5. A jeŸliby mówi¹c rzek³ niewolnik: Mi³ujê pana mego, ¿onê mojê, i syny moje, nie 
wynijdê wolnym:
6. Tedy przywiedzie go pan jego do sêdziów, a postawi go u drzwi albo u podwoi; i 
przekole mu pan jego ucho jego szyd³em, i bêdzie mu niewolnikiem na wieki.
7. Zaœ jeŸliby kto zaprzeda³ córkê swojê, aby by³a niewolnic¹, nie wynijdzie jako 
wychodz¹ niewolnicy.
8. JeŸliby siê nie spodoba³a w oczach pana swego, a nie poœlubi³by jej sobie, niech 
pozwoli, aby j¹ odkupiono; obcemu ludowi nie bêdzie jej móg³ sprzedaæ, poniewa¿ 
zgrzeszy³ przeciwko niej.
9. A jeŸliby j¹ synowi swemu poœlubi³, wed³ug prawa córek uczyni jej.
10. JeŸliby te¿ inn¹ wzi¹³ mu za ¿onê, tedy po¿ywienia jej, odzienia jej, i prawa 
ma³¿eñskiego nie umniejszy jej.
11. A jeŸli tych trzech rzeczy nie uczyni jej, tedy wynijdzie darmo bez okupu.
12. Kto by uderzy³ cz³owieka, a¿by umar³, œmierci¹ umrze;
13. Lecz kto by nie czyha³ na kogo, aleby go Bóg poda³ w rêkê jego, naznaczêæ 
miejsce, na które bêdzie mia³ uciec.
14. Ale jeŸliby kto umyœlnie przeciw bliŸniemu swemu zasadziwszy siê zdrad¹ zabi³ 
go, i od o³tarza mego weŸmiesz go, aby umar³.
15. Kto by uderzy³ ojca swego, albo matkê swojê, œmierci¹ umrze.
16. Kto by ukrad³ cz³owieka a sprzeda³by go, a znaleziony by by³ w rêku jego, 
œmierci¹ umrze.
17. Kto by z³orzeczy³ ojcu swemu albo matce swojej, œmierci¹ umrze.
18. A gdyby siê poswarzyli mê¿owie, i uderzy³by kto bliŸniego swego kamieniem albo 
piêœci¹, a on by zaraz nie umar³, aleby siê po³o¿y³ na ³o¿e;
19. A wstawszy chodzi³by po ulicy o lasce swej, nie bêdzie winien ten, który 
uderzy³; tylko omieszkanie jego nagrodzi, a na wyleczenie jego na³o¿y.
20. JeŸliby zaœ uderzy³ kto niewolnika swego, albo niewolnicê swojê kijem, i 
umarliby w rêku jego, koniecznie karanie odniesie;
21. Wszak¿e, jeŸliby dzieñ albo dwa ¿yw zosta³, nie bêdzie karany; bo za pieni¹dze 
jego on jest kupiony.
22. JeŸliby siê te¿ powadziwszy mê¿owie, uderzy³ który z nich niewiastê brzemienn¹, 
tak ¿eby z niej p³ód wyszed³, jednakby nie zasz³a œmieræ koniecznie karanie 
odniesie, jakie w³o¿y nañ m¹¿ onej¿e niewiasty, a da wedle uznania sêdziów.
23. Ale gdzie by œmieræ zasz³a, tedy dasz duszê za duszê;
24. Oko za oko, z¹b za z¹b, rêkê za rêkê, nogê za nogê,
25. Sparzelinê za sparzelinê, ranê za ranê, sinoœæ za sinoœæ.
26. JeŸliby zaœ kto wybi³ oko niewolnikowi swemu, albo oko niewolnicy swojej, a¿by 
siê zepsowa³o, wolno go puœci za oko jego.
27. JeŸliby te¿ kto z¹b niewolnikowi swemu, albo z¹b niewolnicy swojej wybi³, wolno 
go puœci za z¹b jego.
28. JeŸliby te¿ czyj wó³ ubód³ mê¿a albo niewiastê, a umarliby, koniecznie 
ukamionowany bêdzie on wó³, a nie bêd¹ jeœæ miêsa jego; a pan wo³u onego nie bêdzie 
winien.
29. Wszak¿e, jeŸliby wó³ bód³ przedtem, a ostrzeganoby w tym pana jego, i nie 
mia³by go pod stra¿¹, a zabi³by mê¿a albo niewiastê, wó³ on ukamionowany bêdzie, 
nadto i pan jego umrze.
30. JeŸliby nañ w³o¿ono, ¿eby siê odkupi³, tedy da okup za duszê swojê, jakikolwiek 
nañ w³o¿¹.
31. Choæby syna ubód³, albo córkê ubód³, pod³ug tego¿ s¹du post¹pi¹ z nim.
32. JeŸliby niewolnika ubód³ wó³, albo niewolnicê, srebra trzydzieœci syklów da 
panu jego, a wó³ on ukamionowany bêdzie.
33. JeŸliby kto otworzy³ studni¹, albo jeŸliby kto wykopa³ studni¹, i nie nakry³by 
jej, a wpad³by w ni¹ wó³ albo osie³:
34. Pan onej studni odda zap³atê, i nagrodzi panu ich, a co zdech³o, jego bêdzie.
35. Tak¿e, gdyby wó³ czyj ubód³ wo³u s¹siada jego, a¿by zdech³, tedy sprzedadz¹ 



wo³u ¿ywego, i rozdziel¹ siê zap³at¹ jego, onym te¿ zdech³ym podziel¹ siê.
36. Ale jeŸliby to by³o wiadomo, ¿e on wó³ bód³ przedtem, a nie mia³ go pod stra¿¹ 
pan jego, koniecznie odda wo³u za wo³u, a zdech³ego sobie weŸmie.
*22
1. JeŸliby kto ukrad³ wo³u albo owcê, i zabi³by je, albo je sprzeda³, piêæ wo³ów 
wróci za jednego wo³u, a cztery owce za jedn¹ owcê,
2. JeŸliby przy podkopywaniu zastany by³ z³odziej, a ubity bêd¹c umar³by, kto 
zabi³, nie bêdzie winien krwi;
3. JeŸliby to po wejœciu s³oñca uczyni³, krwi winien bêdzie, koniecznie wróci; a 
jeŸli nie ma, sprzedany bêdzie za z³odziejstwo swoje.
4. JeŸli znaleziona bêdzie w rêku jego rzecz kradziona, b¹dŸ wó³, b¹dŸ osie³, b¹dŸ 
owca, jeszcze ¿ywe, we dwójnasób wróci.
5. Gdyby wypas³ kto pole, albo winnicê, i puœci³by bydlê swoje, aby siê pas³o na 
polu cudzem: z najlepszego urodzaju pola swego, i z najlepszego urodzaju winnicy 
swej nagrodzi.
6. JeŸliby wyszed³ ogieñ, a trafi³by na ciernie, i spali³by stóg, albo stoj¹ce 
zbo¿e, albo pole samo, koniecznie nagrodzi ten, co zapali³, co zgorza³o.
7. Gdyby kto da³ bliŸniemu swemu srebro, albo naczynie do schowania, a to by 
ukradziono by³o z domu onego cz³owieka: jeŸliby znaleziony by³ z³odziej, wróci 
dwojako.
8. JeŸliby nie by³ znaleziony z³odziej, stawi siê pan domu onego przed sêdziów, i 
przysiê¿e, ¿e nie œci¹gn¹³ rêki swojej na rzecz bliŸniego swego.
9. O ka¿d¹ rzecz, o któr¹ by by³ spór, o wo³u, o os³a, o owcê, o szatê, o ka¿d¹, 
rzecz zgubion¹, gdyby kto rzek³, ¿e to jest moje, przed sêdziów przyjdzie sprawa 
obydwu; kogo winnym znajd¹ sêdziowie, nagrodzi w dwójnasób bliŸniemu swemu.
10. JeŸliby kto da³ bliŸniemu swemu os³a, albo wo³u, albo owcê, albo inne bydlê na 
chowanie, a zdech³oby albo okalecza³o, albo gwa³tem zajête by³o, gdzie by nikt nie 
widzia³:
11. Przysiêga Pañska bêdzie miêdzy obiema, ¿e nie œci¹gn¹³ rêki swej na rzecz 
bliŸniego swego: i przyjmie pan onej rzeczy przysiêgê, a on nie bêdzie nagradza³.
12. A jeŸliby mu to kradzie¿¹ wziêto, nagrodzi panu rzeczy onej.
13. JeŸliby od zwierza rozszarpane by³o, postawi rozszarpane za œwiadka, a 
rozszarpanego nie nagrodzi.
14. Gdyby te¿ kto po¿yczy³ bydlêcia od bliŸniego swego, a okalecza³oby, albo 
zdech³o w niebytnoœci pana jego, koniecznie nagrodzi.
15. JeŸliby pan jego by³ przy nim, nie bêdzie nagradza³; a jeŸliby najête by³o, 
najem tylko zap³aci.
16. JeŸliby kto zwiód³ pannê, która nie jest poœlubiona, i spa³by z ni¹, da jej 
koniecznie wiano, i weŸmie j¹ sobie za ¿onê.
17. JeŸliby ¿adn¹ miar¹ ojciec jej nie chcia³ mu jej daæ, odwa¿y srebra wed³ug 
zwyczaju wiana panieñskiego.
18. Czarownicy ¿yæ nie dopuœcisz.
19. Ka¿dy, kto by siê z³¹cza³ z bydlêciem, œmierci¹ umrze.
20. Kto by ofiarowa³ bogom, oprócz samego Pana, wytracony bêdzie.
21. Przychodniowi nie uczynisz krzywdy, ani go uciœniesz: boœcie byli przychodniami 
w ziemi Egipskiej.
22. ¯adnej wdowy ani sieroty trapiæ nie bêdziecie.
23. JeŸlibyœ je bez litoœci trapi³, a one by wo³a³y do mnie, s³ysz¹c wys³ucham 
wo³anie ich.
24. I rozgniewa siê zapalczywoœæ moja, a pobijê was mieczem, i bêd¹ ¿ony wasze 
wdowami, a synowie wasi sierotami.
25. JeŸlibyœ pieniêdzy po¿yczy³ ludowi memu ubogiemu, który mieszka z tob¹, nie 
b¹dziesz mu jako lichwiarz, nie obci¹¿ycie go lichw¹.
26. JeŸli w zastawie weŸmiesz szatê bliŸniego twego, przed zachodem s³oñca wrócisz 
mu j¹;
27. Bo to odzienie jego tylko to jest nakrycie cia³a jego, na którem sypia; 
bêdzieli do mnie wo³a³, wys³ucham go, bom Ja mi³osierny.
28. Sêdziom nie bêdziesz z³orzeczy³, a prze³o¿onego ludu twego nie bêdziesz 
przeklina³.



29. Z obfitoœci zbo¿a, i ciek¹cych rzeczy twych nie omieszkasz pierwiastek 
ofiarowaæ; pierworodnego z synów twoich oddasz mi.
30. To¿ uczynisz z wo³ów twych i z owiec twoich; siedem dni bêdzie z matk¹ swoj¹, a 
ósmego dnia oddasz mi je.
31. Ludem œwiêtym bêdziecie mi, a miêsa na polu rozszarpanego jeœæ nie bêdziecie; 
psom je wyrzucicie.
*23
1. Nie przyjmuj powieœci k³amliwej; nie miej spó³ki z niepobo¿nym, abyœ mia³ byæ 
œwiadkiem fa³szywym.
2. Nie udawaj siê za wielkoœci¹ do z³ego, i nie mów tak za spraw¹, cobyœ siê 
nak³oni³ za wiel¹ ich ku podwróceniu s¹du.
3. I nie szanuj ubogiego przy sprawie jego.
4. Gdybyœ natrafi³ wo³u nieprzyjaciela twego, albo os³a jego b³¹dz¹cego, zwrócisz, 
a dowiedziesz go do niego.
5. JeŸlibyœ ujrza³, ¿e osie³ tego, który ciê ma w nienawiœci, le¿y pod brzemieniem 
swojem, azali zaniechasz, abyœ mu pomóc nie mia³? owszem poratujesz go pospo³u z 
nim.
6. Nie bêdziesz podwraca³ s¹du ubogiemu twemu w sprawie jego.
7. Od rzeczy k³amliwej oddalisz siê, a niewinnego i sprawiedliwego nie zabijesz; bo 
nie usprawiedliwiê niezbo¿nego.
8. Darów te¿ braæ nie bêdziesz, poniewa¿ dar zaœlepia m¹dre, i wywraca s³owa 
sprawiedliwych.
9. Przychodnia te¿ nie uciskaj: bo sami wiecie, jaki jest ¿ywot przychodnia, boœcie 
byli przychodniami w ziemi Egipskiej.
10. Przez szeœæ lat obsiewaæ bêdziesz ziemiê twojê, a bêdziesz zgromadza³ urodzaj 
jej;
11. Ale siódmego roku zaniechasz jej; ¿e odpocznie, aby jedli ubodzy ludu twego, a 
co zostanie po nich, zje zwierz polny. Tak¿e uczynisz winnicy twojej, i oliwnicy 
twojej.
12. Przez szeœæ dni bêdziesz odprawowa³ roboty twoje; ale dnia siódmego 
odpoczniesz, aby sobie wytchn¹³ wó³ twój, osie³ twój, i ¿eby wytchn¹³ syn 
niewolnicy twojej, i przychodzieñ.
13. A we wszystkiem, com wam powiedzia³, ostro¿nymi b¹dŸcie. Imienia te¿ cudzych 
bogów nie wspominajcie, nie bêdzie s³yszane z ust twoich.
14. Trzy kroæ œwiêto obchodziæ mi bêdziecie na ka¿dy rok.
15. Œwiêta przaœników przestrzegaæ bêdziesz; siedem dni jeœæ bêdziesz przaœniki, 
jakom ci rozkaza³, czasu miesi¹ca Abiba; boœ weñ wyszed³ z Egiptu, a nie uka¿ecie 
siê przed twarz mojê pró¿nymi.
16. Tak¿e œwiêto ¿niwa pierwiastek pracy twojej, coœkolwiek sia³ na polu; œwiêto 
te¿ zbierania na schodzie roku, gdy zbierzesz prace twoje z pola.
17. Trzykroæ do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna twój przed obliczem Panuj¹cego Pana.
18. Nie bêdziesz ofiarowa³ przy kwasie krwi ofiary mojej, ani zostanie przez noc 
t³ustoœæ ofiary mojej a¿ do poranku.
19. Pierwiastki pierwszych urodzajów ziemi twej przyniesiesz w dom Pana Boga twego; 
nie bêdziesz warzy³ koŸlêcia w mleku matki jego.
20. Oto ja posy³am Anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³ w drodze, i wprowadzi³ ciê na 
miejsce, którem ci zgotowa³.
21. Ostro¿nym b¹dŸ przed oblicznoœci¹ jego; a s³uchaj g³osu jego; nie dra¿nij go, 
boæ nie przepuœci przestêpstwu waszemu, gdy¿ imiê moje w nim jest.
22. Bo jeŸli pilnie s³uchaæ bêdziesz g³osu jego, i uczynisz, cokolwiek rzekê, 
nieprzyjacielem bêdê nieprzyjació³ twych, i trapiæ bêdê tych, którzy ciê trapili.
23. Pójdzie bowiem Anio³ mój przed tob¹, i wprowadzi ciê do Amorejczyka, i 
Hetejczyka, i Ferezejczyka, i Chananejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka, i wytracê 
je.
24. Nie k³aniaj¿e siê bogom ich, ani im s³u¿, ani czyñ wed³ug spraw ich; ale do 
gruntu popsujesz je, i wszcz¹t pokruszysz obrazy ich.
25. Lecz s³u¿yæ bêdziecie Panu Bogu waszemu, a on b³ogos³awiæ bêdzie chlebowi 
twemu, i wodom twoim; i odejmê niemoc z poœrodku ciebie.
26. Nie bêdzie poroniaj¹ca ani niep³odna w ziemi twojej; liczbê dni twoich 



dope³niê.
27. Strach mój puszczê przed tob¹, i strwo¿ê wszelki lud, przeciw któremu 
pójdziesz, i uczyniê, ¿e wszyscy nieprzyjaciele twoi podadz¹ ty³ przed tob¹.
28. Poœlê te¿ szerszenie przed tob¹, które wypêdz¹ Hewejczyka, Chananejczyka, i 
Hetejczyka przed oblicznoœci¹ twoj¹.
29. Nie wyrzucê go przed obliczem twojem za jeden rok, by siê snaæ ziemia w 
pustyni¹ nie obróci³a, a nie namno¿y³o siê przeciwko tobie zwierza dzikiego.
30. Pomaluczku bêdê je wyrzuca³ od oblicza twego, a¿ siê rozmno¿ysz i osi¹dziesz 
ziemiê.
31. A po³o¿ê granice twoje od morza czerwonego a¿ do morza Filistyñskiego, a od 
puszczy a¿ do rzeki; bo podam w rêce wasze obywatele ziemi, i wypêdzisz je od 
oblicza twego.
32. Nie postanowisz z nimi, ani z bogami ich przymierza.
33. Niech nie mieszkaj¹ w ziemi twej, by ciê snaæ nie przywiedli do grzechu 
przeciwko mnie, gdybyœ s³u¿y³ bogom ich, co by tobie by³o sid³em.
*24
1. I rzek³ do Moj¿esza: Wst¹p do Pana ty i Aaron, Nadab i Abiu, i siedmdziesi¹t 
starszych Izraelskich, i pok³oñcie siê z daleka.
2. A sam tylko Moj¿esz wst¹pi do Pana; ale oni nie przybli¿¹ siê ani lud wst¹pi z 
nim.
3. Przyszed³ tedy Moj¿esz, i opowiedzia³ ludowi wszystkie s³owa Pañskie, i 
wszystkie s¹dy. I odpowiedzia³ wszystek lud g³osem jednym, mówi¹c: Wszystkie s³owa, 
które rzek³ Pan, uczynimy.
4. I napisa³ Moj¿esz wszystkie s³owa Pañskie: a wstawszy rano zbudowa³ o³tarz pod 
gór¹, i dwanaœcie s³upów wed³ug dwanaœcie pokolenia Izraelskiego.
5. I pos³a³ m³odzieñce z synów Izraelskich, którzy ofiarowali ca³opalenia; i 
ofiarowali za ofiary spokojne Panu, cielce.
6. Zatem wzi¹³ Moj¿esz po³owê krwi i wla³ w czaszê, a po³owê drug¹ wyla³ na o³tarz.
7. I wzi¹wszy ksiêgi przymierza, czyta³ w uszach ludu; którzy rzekli: Cokolwiek 
mówi³ Pan, uczyñmy, i pos³uszni bêdziemy.
8. Wzi¹³ te¿ Moj¿esz krew, i pokropi³ lud i rzek³: Oto, krew przymierza, które Pan 
postanowi³ z wami, na wszystkie te s³owa.
9. I wst¹pi³ Moj¿esz, i Aaron, Nadab, i Abiu, i siedemdziesi¹t starszych 
Izraelskich;
10. I widzieli Boga Izraelskiego; a by³o pod nogami jego jako robota z kamienia 
szafirowego, a jako niebo gdy jest jasne.
11. A na ksi¹¿êta synów Izraelskich nie œci¹gn¹³ Pan rêki swej: choæ widzieli Boga, 
przeciê jedli i pili.
12. Rzek³ tedy Pan do Moj¿esza: Wst¹p do mnie na górê, i b¹dŸ tam a dam ci tablice 
kamienne, i zakon, i przykazanie którem napisa³, abyœ ich naucza³.
13. Wsta³ tedy Moj¿esz i Jozue s³uga jego; i wst¹pi³ Moj¿esz na górê Bo¿¹.
14. A do starszych rzek³: Zostañcie tu, a¿ siê wrócimy do was. A oto Aaron i Chur 
bêd¹ z wami; kto by mia³ sprawê jak¹, niech idzie do nich.
15. Tedy wst¹pi³ Moj¿esz na górê, a ob³ok zakry³ górê.
16. I mieszka³a chwa³a Pañska na górze Synaj, a okry³ j¹ ob³ok przez szeœæ dni; 
potem zawo³a³ na Moj¿esza dnia siódmego z poœrodku ob³oku.
17. A pozór chwa³y Pañskiej by³ jako ogieñ po¿eraj¹cy na wierzchu góry przed oczyma 
synów Izraelskich.
18. I wszed³ Moj¿esz w poœrodek ob³oku, wst¹piwszy na górê; i by³ Moj¿esz na górze 
czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy.
*25
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, aby mi zebrali podarek; od ka¿dego cz³owieka, którego 
dobrowolnym uczyni serce jego, odbieraæ bêdzie podarek mój.
3. A ten jest podarek, który bêdziecie braæ od nich: z³oto, i srebro, i miedŸ,
4. I hijacynt, i szar³at, i karmazyn dwa kroæ farbowany; i bia³y jedwab, i sierœæ 
kozi¹;
5. I skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsukowe, i drzewo sytym:
6. Oliwê do œwiecenia, wonne rzeczy na olejek pomazywania, i na wonne kadzenie;



7. Kamienne onychiny, i kamienie ku osadzaniu naramiennika i napierœnika.
8. I uczyni¹ mi œwi¹tnicê, abym mieszka³ w poœrodku ich.
9. Wed³ug wszystkiego, jako uka¿ê tobie podobieñstwo przybytku, i podobieñstwo 
wszystkiego naczynia jego, tak uczynicie.
10. Uczyni¹ te¿ skrzyni¹ z drzewa sytym; pó³trzecia ³okcia bêdzie d³ugoœæ jej a 
pó³tora ³okcia szerokoœci jej, a pó³tora ³okcia wysokoœæ jej.
11. I powleczesz j¹ z³otem czystem; z wierzchu i wewn¹trz powleczesz j¹, a uczynisz 
nad ni¹ koronê z³ot¹ w oko³o.
12. Ulejesz te¿ do niej cztery kolce z³ote, które przyprawisz do czterech wêg³ów 
jej; dwa kolce do jednego jej boku, i dwa kolce do drugiego jej boku.
13. I uczynisz dr¹¿ki z drzewa sytym, i powleczesz je z³otem.
14. I przewleczesz dr¹¿ki przez kolce na bokach skrzyni, aby na nich skrzyniê 
noszono.
15. W kolcach u skrzyni bêd¹ te dr¹¿ki; nie bêd¹ ich odejmowaæ od niej.
16. A w³o¿ysz w tê skrzyniê œwiadectwo, któreæ dam.
17. Uczynisz te¿ ub³agalniê ze z³ota czystego: pó³trzecia ³okcia bêdzie d³ugoœæ 
jej, a pó³tora ³okcia szerokoœæ jej.
18. I uczynisz dwa Cheruby z³ote: z ci¹gnionego z³ota uczynisz je na obu koñcach 
ub³agalni.
19. A uczynisz Cheruba jednego na jednym koñcu, a Cheruba drugiego na drugim koñcu; 
na ub³agalni uczynicie Cheruby na obu koñcach jej.
20. A bêd¹ mieæ Cherubowie skrzyd³a rozci¹gnione z wierzchu, zakrywaj¹c skrzyd³ami 
swemi ub³agalniê; a twarze ich bêd¹ obrócone jednego ku drugiemu; ku ub³agalni bêd¹ 
twarze Cherubów.
21. I w³o¿ysz ub³agalniê na wierzch skrzyni, a do skrzyni w³o¿ysz œwiadectwo, 
któreæ dam.
22. Tam siê z tob¹ schodziæ bêdê, i z tob¹ rozmawiaæ z ub³agalni, z poœrodku dwu 
Cherubów, którzy bêd¹ nad skrzyni¹ œwiadectwa, o wszystkiem, coæ rozka¿ê synom 
Izraelskim.
23. Uczynisz te¿ stó³ z drzewa sytym: dwa ³okcie bêdzie d³ugoœæ jego, a ³okieæ 
szerokoœæ jego, a pó³tora ³okcia wysokoœæ jego.
24. I powleczesz go z³otem czystem, a uczynisz mu koronê z³ot¹ w oko³o.
25. Uczynisz te¿ w oko³o niego listwê w szerz na cztery palce, i koronê z³ot¹ w 
oko³o listwy.
26. Tak¿e uczynisz do niego cztery kolce z³ote, i przybijesz kolce na czterech 
rogach, które s¹ u czterech nóg jego.
27. Pod t¹ listw¹ bêd¹ kolce, przez które przewlok¹ dr¹¿ki do noszenia sto³u.
28. A uczynisz te dr¹¿ki z drzewa sytym, i powleczesz je z³otem, i bêdzie na nich 
stó³ noszony.
29. Sprawisz te¿ misy jego, i przystawki jego, i czasze jego, i kubki jego do 
nalewania ofiar mokrych; ze z³ota szczerego porobisz je.
30. I k³aœæ bêdziesz na ten stó³ chleby pok³adne przed twarz mojê ustawicznie.
31. Urobisz te¿ œwiecznik ze z³ota szczerego, z ci¹gnionego z³ota bêdzie œwiecznik 
ten; s³upiec jego, prêty jego, czaszki jego, ga³ki jego, i kwiaty jego, z tego¿ 
bêd¹.
32. A szeœæ prêtów wychodziæ bêdzie ze stron jego: trzy prêty œwiecznika ze strony 
jego jednej, a trzy prêty œwiecznika ze strony jego drugiej.
33. Trzy czaszki na kszta³t orzecha migda³owego na prêcie jednym, tak¿e ga³ka i 
kwiat; i trzy czaszki na kszta³t orzecha migda³owego na prêcie drugim, tak¿e ga³ka 
i kwiat; tak bêdzie na wszystkich szeœciu prêtach, wychodz¹cych ze œwiecznika.
34. Ale na œwieczniku bêd¹ cztery czaszki na kszta³t orzecha migda³owego, ga³ki 
jego, i kwiaty jego.
35. I bêdzie ga³ka pod dwiema prêtami z niego, tak¿e ga³ka pod drugiemi dwiema 
prêtami jego, i zaœ ga³ka pod innemi dwiema prêtami jego: tak bêdzie pod szeœæi¹ 
prêtów z œwiecznika wychodz¹cych.
36. Ga³ki ich, i prêty ich z niego bêd¹; to wszystko ca³okowane z szczerego z³ota 
bêdzie.
37. Uczynisz te¿ siedem lamp jego, i zaœwiecisz lampy jego, aby œwieci³y po 
stronach jego.



38. No¿yczki te¿ jego, i kaganki jego ze z³ota szczerego.
39. Z talentu z³ota szczerego uczynisz go, i wszystko naczynie jego.
40. Patrzaj¿e, abyœ uczyni³ wszystko wed³ug podobieñstwa tego, któreæ ukazano na 
górze.
*26
1. Przybytek te¿ uczynisz z dziesiêciu opon, które bêd¹ z bia³ego jedwabiu 
krêconego, z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ farbowanego, i 
Cherubiny robot¹ haftarsk¹ uczynisz.
2. D³ugoœæ opony jednej osiem a dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ opony jednej cztery 
³okcie: pod jedn¹ miar¹ bêd¹ wszystkie opony.
3. Piêæ opon bêd¹ spinane, jedna z drug¹; tak¿e drugie piêæ opon bêd¹ spinane, 
jedna z drug¹.
4. I naczynisz pêtlic hijacyntowych na kraju opony jednej, gdzie siê kraje spinaæ 
maj¹; tak¿e uczynisz na krajach opony drugiej, gdzie siê kraje spinaæ maj¹.
5. Piêædziesi¹t pêtlic uczynisz na oponie jednej, a piêædziesi¹t pêtlic uczynisz po 
kraju opony, któremi siê spinaæ ma z drug¹; pêtlica jedna przeciw drugiej bêdzie.
6. Uczynisz te¿ piêædziesi¹t haczyków z³otych, a spoisz oponê jednê z drug¹ temi 
haczykami; i tak bêdzie przybytek jeden.
7. Urobisz te¿ opony z sierœci koziej na namiot ku zakrywaniu przybytku z wierzchu; 
jedenaœcie takich opon urobisz.
8. D³ugoœæ opony jednej trzydzieœci ³okci, a szerokoœæ opony jednej cztery ³okcie; 
jedna¿ miara bêdzie tych jedenastu opon.
9. I zepniesz piêæ opon osobno, a szeœæ opon osobno; we dwoje z³o¿ysz oponê szóst¹ 
na przodku namiotu.
10. Uczynisz te¿ piêædziesi¹t pêtlic po kraju jednej opony, na koñcu, gdzie siê ma 
spinaæ, i piêædziesi¹t pêtlic po kraju opony ku spinaniu drugiemu.
11. Uczynisz te¿ haczyków miedzianych piêædziesi¹t, i zawiedziesz haczyki w 
pêtlice, i spoisz namiot, aby by³ jeden.
12. A co zaœ zbywa opon namiotowych, to jest pó³ opony zbywaj¹cej, zawieszono 
bêdzie w tyle przybytku.
13. A ³okieæ z jednej, i ³okieæ z drugiej strony, który zbywa z d³ugoœci opon 
namiotu, bêdzie wisia³ po stronach przybytku, tam i sam, ¿eby go okrywa³.
14. Uczynisz te¿ przykrycie na namiot z skór baranich czerwono farbowanych, i 
przykrycie z skór borsukowych na wierzch.
15. Naczynisz te¿ do przybytku desek z drzewa sytym prosto stoj¹cych.
16. Dziesiêæ ³okci d³ugoœæ deski, a pó³tora ³okcia szerokoœæ deski jednej.
17. Dwa czopy deska jedna mieæ bêdzie, na kszta³t stopniów wschodowych sporz¹dzone, 
jeden przeciw drugiemu; tak uczynisz u wszystkich desek przybytku.
18. Uczynisz te¿ deski do przybytku, dwadzieœcia desek ku stronie po³udniowej, ku 
wiatrowi po³udniowemu.
19. Czterdzieœci zaœ podstawków urobisz srebrnych pod tych dwadzieœcia desek; dwa 
podstawki pod jednê deskê do dwu czopów jej, tak¿e dwa podstawki do deski drugiej 
do dwu czopów jej.
20. Na drugim zaœ boku przybytku ku stronie pó³nocnej, dwadzieœcia desek.
21. A czterdzieœci podstawków ich srebrnych; dwa podstawki pod jednê deskê, i dwa 
podstawki pod drug¹ deskê.
22. Ale na stronie przybytku ku zachodowi uczynisz szeœæ desek.
23. A dwie deski uczynisz w k¹ciech przybytku w obydwu stronach.
24. Które bêd¹ spojone od spodku, tak¿e spo³u spojone bêd¹ z wierzchu do jednego 
kolca; tak bêdzie przy tych obu, które we dwu k¹ciech bêd¹.
25. A tak bêdzie osiem desek, a podstawki ich srebrne; szesnaœcie podstawków, dwa 
podstawki pod desk¹ jedn¹, a dwa podstawki pod desk¹ drug¹.
26. Uczynisz te¿ dr¹gi z drzewa sytym; piêæ ich bêdzie do desek jednej strony 
przybytku.
27. Piêæ tak¿e dr¹gów do desek przybytku na drug¹ stronê; piêæ te¿ dr¹gów do desek 
przybytku przestawaj¹cych do obu wêg³ów na zachód s³oñca.
28. Ale dr¹g poœredni w poœrodku desek przewleczony bêdzie od jednego koñca do 
drugiego.
29. One te¿ deski powleczesz z³otem, a poczynisz do nich kolce z³ote, przez które 



maj¹ byæ przewleczone dr¹gi; powleczesz te¿ i dr¹gi z³otem.
30. Wystawisz tedy przybytek na ten kszta³t, któryæ ukazano na górze.
31. Uczynisz te¿ zas³onê z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ 
farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego; robot¹ haftarsk¹ uczynisz j¹ z 
Cherubiny.
32. I zawiesisz j¹ na czterech s³upach z drzewa sytym powleczonych z³otem, (których 
te¿ haki z³ote) na czterech podstawkach srebrnych.
33. A zawiesisz zas³onê na haczykach, i wniesiesz za zas³onê skrzyniê œwiadectwa, a 
dzieliæ wam bêdzie ta zas³ona œwi¹tnicê od œwi¹tnicy najœwiêtszej.
34. Po³o¿ysz te¿ ub³agalniê na skrzyni œwiadectwa w œwi¹tnicy najœwiêtszej.
35. A postawisz stó³ przed zas³on¹, a œwiecznik przeciw sto³owi przy stronie 
przybytku na po³udnie, a stó³ postawisz przy stronie pó³nocnej.
36. Uczynisz te¿ zas³onê do drzwi przybytku z hijacyntu, i z szar³atu, i z 
karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z jedwabiu bia³ego krêconego, robot¹ haftarsk¹.
37. A uczynisz do tej zas³ony piêæ s³upów z drzewa sytym, które powleczesz z³otem; 
haki ich bêd¹ z³ote, a ulejesz do nich piêæ podstawków miedzianych.
*27
1. Uczynisz te¿ o³tarz z drzewa sytym na piêæ ³okci wzd³u¿, a na piêæ ³okci wszerz; 
czworograniasty bêdzie o³tarz, a na trzy ³okcie wzwy¿.
2. I poczynisz mu rogi na czterech wêg³ach jego; z niego bêd¹ rogi jego, i obijesz 
je miedzi¹.
3. Poczynisz te¿ do niego kot³y dla zsypowania popio³u; i miot³y jego, i miednice 
jego, i wide³ki jego, i ³opaty jego, wszystkie naczynia jego uczynisz z miedzi.
4. Uczynisz te¿ do niego kratê, na kszta³t sieci, miedzian¹; a uczynisz u tej kraty 
cztery kolce miedziane na czterech rogach jej.
5. I w³o¿ysz j¹ w okr¹g o³tarza na dó³, a bêdzie ta krata a¿ do po³owy o³tarza.
6. Porobisz te¿ dr¹¿ki do o³tarza, dr¹¿ki z drzewa sytym, a obijesz je miedzi¹.
7. Które dr¹¿ki przewleczone bêd¹ przez kolce; a bêd¹ te dr¹¿ki na obydwu stronach 
o³tarza, gdy go nosiæ bêd¹.
8. Aby by³ czczy wewn¹trz, uczynisz go z desek; jakoæ ukazano na górze, tak go 
uczyni¹.
9. Uczynisz te¿ sieñ przybytku na po³udnie ku prawej stronie; opony tej sieni bêd¹ 
z bia³ego jedwabiu krêconego; na sto ³okci wzd³u¿ bêdzie strona jego.
10. S³upów te¿ do nich dwadzieœcia, a podstawków do nich dwadzieœcia miedzianych; 
g³ówki na s³upach, i okrêcenia ich bêd¹ srebrne.
11. Na ten¿e kszta³t na stronie pó³nocnej wzd³u¿ opony bêd¹, sto ³okci wzd³u¿; 
s³upów te¿ do nich dwadzieœcia, a podstawków do nich dwadzieœcia miedzianych; 
g³ówki na s³upach i okrêcenia ich srebrne.
12. A szerokoœæ sieni od strony zachodniej bêdzie mia³a opony na piêædziesi¹t 
³okci; s³upów ich dziesiêæ, i podstawków ich dziesiêæ.
13. Szerokoœæ zaœ sieni na przedniej stronie, na wschód s³oñca, piêædziesi¹t ³okci.
14. Piêtnaœcie te¿ ³okci opon na jednê stronê; s³upów ich trzy i podstawków ich 
trzy.
15. Na drugiej zaœ stronie opon piêtnaœcie ³okci; s³upów ich trzy i podstawków ich 
trzy.
16. A do bramy sieni zas³ona na dwadzieœcia ³okci z hijacyntu, i z szar³atu, i z 
karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z jedwabiu bia³ego krêconego robot¹ haftarsk¹; 
s³upów jej cztery, i podstawków jej cztery.
17. Wszystkie s³upy sieni w oko³o otoczone bêd¹ srebrem; g³ówki ich srebrne, a 
podstawki ich miedziane.
18. D³ugoœæ sieni na sto ³okci, a szerokoœæ na piêædziesi¹t, wszêdzie jednostajna; 
a wysokoœæ na piêæ ³okci, z bia³ego jedwabiu krêconego, a podstawki jej miedziane.
19. Wszystkie naczynia przybytku do wszelakiej us³ugi jego, i wszystkie ko³ki jego, 
i wszystkie ko³ki sieni, miedziane bêd¹.
20. A ty rozka¿esz synom Izraelskim, aby przynieœli do ciebie oliwy z oliwnego 
drzewa czystej, wyt³oczonej, do œwiecenia, aby lampy zawsze gorza³y.
21. W przybytku zgromadzenia przed zas³on¹, która zakrywa skrzyniê œwiadectwa, 
stawiaæ je bêdzie Aaron i synowie jego od wieczora a¿ do poranku przed Panem. Ta 
ustawa bêdzie wieczna w potomstwie ich miêdzy synami Izraelskimi.



*28
1. A ty weŸmij do siebie Aarona, brata twego, i syny jego z nim, z poœrodku synów 
Izraelskich, aby mi urz¹d kap³añski odprawowali, Aaron, Nadab i Abiu, Eleazar, i 
Itamar, synowie Aaronowi.
2. A sprawisz szaty œwiête Aaronowi, bratu twemu, na czeœæ i na ozdobê.
3. Ty siê te¿ rozmówisz z ka¿dym umiejêtnym rzemieœlnikiem, któregom nape³ni³ 
Duchem m¹droœci, aby urobili szaty Aaronowi na poœwiêcenie jego, aby mi urz¹d 
kap³añski odprawowa³.
4. A teæ s¹ szaty, które urobi¹: Napierœnik, i naramiennik, i p³aszcz, i suknia 
haftowana, czapka i pas. I urobi¹ te szaty œwiête Aaronowi bratu twemu i synom 
jego, aby mi kap³añski urz¹d sprawowali.
5. I nabior¹ z³ota, i hijacyntu, i szar³atu, i karmazynu dwa kroæ farbowanego, i 
jedwabiu bia³ego.
6. I uczyni¹ naramiennik ze z³ota, i z hijacyntu, i z szar³atu, z karmazynu dwa 
kroæ farbowanego, i z jedwabiu bia³ego krêconego, robot¹ haftarsk¹.
7. Dwa zwierzchne kraje zszyte mieæ bêdzie na dwu koñcach swych, a tak spo³u spiête 
bêd¹.
8. A przepasanie naramiennika tego, które na nim bêdzie, podobne bêdzie robocie 
jego; bêdzie tak¿e ze z³ota, z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ 
farbowanego, i z jedwabiu bia³ego krêconego.
9. I weŸmiesz dwa kamienie onychiny, i wyryjesz na nich imiona synów Izraelskich;
10. Szeœæ imion ich na jednym kamieniu, a imion szeœæ drugich na drugim kamieniu, 
wed³ug narodzenia ich.
11. Robot¹ snycerzów, którzy kamienie rzez¹, wyryjesz na obu kamieniach imiona 
synów Izraelskich, i osadzisz je we z³ote osadzenia.
12. I po³o¿ysz te obadwa kamienie na wierzchnich krajach naramiennika, kamienie 
pami¹tki dla synów Izraelskich; i nosiæ bêdzie Aaron imiona ich przed Panem na obu 
ramionach swych na pami¹tkê.
13. Uczynisz te¿ haczyki z³ote.
14. Dwa te¿ ³añcuszki ze z³ota szczerego jednostajne; uczynisz je robot¹ plecion¹, 
i zawiesisz te ³añcuszki plecione na haczykach.
15. Uczynisz te¿ napierœnik s¹du robot¹ haftarsk¹, wed³ug roboty naramiennika 
urobisz go; ze z³ota, z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ 
farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego uczynisz go.
16. Czworograniasty bêdzie i dwoisty, na piêdzi d³ugoœæ jego, i na piêdzi szerokoœæ 
jego.
17. I nasadzisz weñ pe³no kamienia, cztery rzêdy kamienia, tym porz¹dkiem: 
sardyjusz, topazyjusz i szmaragd w pierwszym rzêdzie;
18. W drugim zasiê rzêdzie: karbunku³, szafir, i jaspis.
19. A w trzecim rzêdzie: linkuryjusz, achates, i ametyst.
20. A w czwartym rzêdzie: chryzolit, onychin i bery³; te bêd¹ wsadzone w z³oto w 
rzêdziech swoich.
21. A tych kamieni z imionami synów Izraelskich bêdzie dwanaœcie wed³ug imion ich; 
tak jako rzez¹ pieczêci, ka¿dy wed³ug imienia swego bêd¹, dla dwunastu pokoleñ.
22. Uczynisz te¿ do napierœnika ³añcuszki jednostajne robot¹ plecion¹ ze z³ota 
szczerego.
23. Uczynisz te¿ do napierœnika dwa kolce z³ote, i przyprawisz te dwa kolce do obu 
krajów napierœnika.
24. I przewleczesz dwa ³añcuszki z³ote przez oba kolce u krajów napierœnika.
25. Drugie zasiê dwa kolce dwu ³añcuszków zawleczesz na dwa haczyki, i przyprawisz 
do wierzchnich krajów naramiennika na przodku.
26. Uczynisz te¿ dwa kolce z³ote, które przyprawisz do dwu koñców napierœnika na 
kraju jego, który jest od naramiennika ze spodku.
27. Do tego uczynisz dwa drugie kolce z³ote, które przyprawisz na dwie strony 
naramiennika ze spodku na przeciwko spojeniu jego, z wierzchu nad przepasaniem 
naramiennika.
28. Tak zwi¹¿¹ napierœnik ten kolce jego z kolcami naramiennika sznurem 
hijacyntowym, aby by³ nad przepasaniem naramiennika, ¿eby nie odstawa³ napierœnik 
od naramiennika.



29. I bêdzie nosi³ Aaron imiona synów Izraelskich na napierœniku s¹du, na piersiach 
swych, gdy bêdzie wchodzi³ do œwi¹tnicy, na pami¹tkê ustawiczn¹ przed Panem.
30. Po³o¿ysz te¿ na napierœniku s¹du Urim i Tummim, które bêd¹ na piersiach 
Aaronowych, gdy wchodziæ bêdzie przed Pana; i poniesie Aaron s¹d synów Izraelskich 
na piersiach przed Panem ustawicznie.
31. Uczynisz te¿ p³aszcz pod naramiennik, wszystek z hijacyntu.
32. A na wierzchu w poœród jego bêdzie rozpór, który rozpór obwiedziesz bram¹ 
plecion¹ w pancerzowy wzór, aby siê nie rozdziera³.
33. Uczynisz te¿ na podo³ku jego jab³ka granatowe z hijacyntu, i z szar³atu, i z 
karmazynu dwa kroæ farbowanego na podo³ku jego w oko³o, a dzwonki z³ote miêdzy 
niemi w oko³o.
34. Dzwonek z³oty a jab³ko granatowe; i zaœ dzwonek z³oty i jab³ko granatowe u 
podo³ka p³aszcza w oko³o.
35. A bêdzie to mia³ na sobie Aaron przy pos³ugiwaniu, aby s³yszany by³ dŸwiêk 
jego, gdy bêdzie wchodzi³ do œwi¹tnicy przed Pana, i gdy zaœ wychodziæ bêdzie, ¿eby 
nie umar³.
36. Uczynisz te¿ blachê ze z³ota szczerego, a wyryjesz na niej robot¹ tych, co 
pieczêci rzez¹: Œwiêtoœæ Panu.
37. Tê przywi¹¿esz do sznuru hijacyntowego, i bêdzie na czapce; na przodku na 
czapce bêdzie.
38. A ta bêdzie nad czo³em Aaronowem, aby nosi³ Aaron nieprawoœæ poœwiêconych 
rzeczy, które by poœwiêcali synowie Izraelscy przy wszystkich darach poœwiêconych 
rzeczy swych; a bêdzie nad czo³em jego ustawicznie, aby im zjedna³ ³askê u Pana.
39. Sprawisz te¿ szatê z bia³ego jedwabiu dzian¹; tak¿e uczynisz czapkê z jedwabiu 
bia³ego, pas te¿ uczynisz robot¹ haftarsk¹.
40. Synom tak¿e Aaronowym poczynisz szaty; i poczynisz im pasy, i czapki im 
poczynisz na czeœæ i na ozdobê.
41. A ubierzesz w nie Aarona, brata twego, i syny jego z nim; i poma¿esz je, a 
nape³nisz rêce ich, i poœwiêcisz je, aby mi urz¹d kap³añski sprawowali.
42. Urobisz im te¿ ubiory lniane, dla zakrycia nagoœci cia³a; od biódr a¿ do udów 
bêd¹.
43. A bêd¹ na Aaronie i na synach jego, gdy wchodziæ bêd¹ do namiotu zgromadzenia, 
albo gdy bêd¹ przystêpowaæ do o³tarza, aby s³u¿yli w œwi¹tnicy, ¿eby nios¹c 
nieprawoœæ, nie pomarli. Ustawa to wieczna bêdzie jemu, i nasieniu jego po nim.
*29
1. To te¿ uczynisz im na poœwiêcenie ich, aby mi odprawowali urz¹d kap³añski: 
WeŸmij cielca jednego m³odego, i dwu baranów zupe³nych;
2. I chleby przaœne, i placki przaœne z oliw¹ zaczynione, i ko³acze przaœne, 
namazane oliw¹; z przedniej m¹ki pszenicznej naczynisz ich.
3. A w³o¿ysz to w jeden kosz, ofiarowaæ je bêdziesz w tym¿e koszu, z cielcem, i z 
dwiema barany.
4. A Aaronowi i synom jego przyst¹piæ ka¿esz do drzwi namiotu zgromadzenia, i 
omyjesz je wod¹,
5. A wzi¹wszy szaty, obleczesz Aarona w sukni¹, i w p³aszcz pod naramiennik, i w 
naramiennik, i napierœnik, i opaszesz go pasem naramiennika;
6. I w³o¿ysz czapkê na g³owê jego, a wstawisz koronê œwiêtoœci na czapkê.
7. Na ostatek weŸmiesz olejek pomazywania, i wylejesz na g³owê jego, a poma¿esz go.
8. Potem synom jego przyst¹piæ ka¿esz, a obleczesz je w szaty;
9. I opaszesz je pasem, Aarona i syny jego, a w³o¿ysz na nie czapki, i bêd¹ mieli 
kap³añstwo ustaw¹ wieczn¹; poœwiêcisz te¿ rêce Aaronowe, i rêce synów jego.
10. Przywiedziesz te¿ cielca przed namiot zgromadzenia, i w³o¿y Aaron i synowie 
jego rêce swoje na g³owê cielca.
11. I zabijesz cielca przed Panem, u drzwi namiotu zgromadzenia.
12. A wzi¹wszy krwi z cielca poma¿esz na rogach o³tarza palcem swym, a ostatek krwi 
wylejesz ku spodku o³tarza.
13. WeŸmiesz te¿ wszystkê t³ustoœæ okrywaj¹c¹ wnêtrze, i odzieczkê z w¹troby, i 
dwie nerki z t³ustoœci¹ ich, a zapalisz to na o³tarzu.
14. A miêso cielca, i skórê jego, i gnój jego, spalisz ogniem za obozem; bo to jest 
ofiara za grzech.



15. Barana tak¿e jednego weŸmiesz, na którego g³owê Aaron i synowie jego w³o¿¹ rêce 
swoje.
16. I zabijesz barana tego, a wzi¹wszy krwi jego, pokropisz wierzch o³tarza w 
oko³o.
17. A barana zr¹biesz na sztuki, i op³uczesz trzewa jego i nogi jego, i w³o¿ysz je 
na sztuki z niego i na g³owê jego.
18. I zapalisz tego ca³ego barana na o³tarzu; ca³opalenie to jest Panu, woni¹ 
przyjemn¹, ofiar¹ ognist¹ jest Panu.
19. Zatem weŸmiesz barana drugiego, a w³o¿y Aaron i synowie jego rêce swoje na 
g³owê barana.
20. A zabiwszy onego barana weŸmiesz ze krwi jego, i poma¿esz koniec ucha 
Aaronowego, i koñce ucha prawego synów jego, i wielkie palce rêki ich prawej, tak¿e 
wielkie palce nogi ich prawej, a wylejesz tê krew na o³tarz w oko³o.
21. Wzi¹wszy zaœ ze krwi, która na o³tarzu, tak¿e z olejku pomazywania, pokropisz 
Aarona, i szaty jego, i szaty synów jego z nim; i bêdzie poœwiêcony on i szaty 
jego, i synowie jego, i szaty synów jego z nim.
22. Potem weŸmiesz z barana ³ój, i ogon, i t³ustoœæ, która okrywa wnêtrze, i 
odzieczkê w¹troby, i dwie nerki, i ³ój, który jest na nich, i ³opatkê praw¹, 
albowiem jest baran poœwiêcenia;
23. I bochen chleba jeden, i ko³acz chleba z oliw¹ jeden, i placek jeden z kosza 
przaœników, który jest przed Panem.
24. A po³o¿ysz to wszystko na rêce Aaronowe, i na rêce synów jego, i obracaæ to 
bêdziesz tam i sam za ofiarê obracania przed Panem;
25. A wzi¹wszy to z rêku ich, zapalisz na o³tarzu, na ca³opalenie, na wonnoœæ 
wdziêczn¹ przed Panem; ofiara ognista jest Panu.
26. WeŸmiesz te¿ piersi z barana poœwiêcenia, które nale¿¹ Aaronowi, i obracaæ je 
bêdziesz tam i sam za ofiarê obracania przed Panem, a to bêdzie dzia³ twój,
27. Poœwiêcisz te¿ piersi obracania i ³opatkê podnoszenia, któr¹ obracano, i któr¹ 
podnoszono, z barana poœwiêcenia dla Aarona, i dla synów jego.
28. A to bêdzie Aaronowi i synom jego ustaw¹ wieczn¹ od synów Izraelskich, gdy¿ 
ofiara podnoszenia jest: i ofiara podnoszenia bêdzie od synów Izraelskich z ofiar 
ich spokojnych, ofiara podnoszenia ich bêdzie Panu.
29. A szaty œwiête, które s¹ Aaronowe, zostan¹ synom jego po nim, aby pomazywani 
byli w nich, a by³y poœwiêcane w nich rêce ich.
30. Siedem dni bêdzie w nich chodzi³ kap³an, który bêdzie na jego miejscu z synów 
jego, który wchodziæ bêdzie do namiotu zgromadzenia, aby s³u¿y³ w œwi¹tnicy.
31. Barana te¿ poœwiêcenia weŸmiesz, i uwarzysz miêso jego na miejscu œwiêtem.
32. I jeœæ bêd¹ Aaron i synowie jego miêso onego barana, i chleb, który jest w 
koszu, u drzwi namiotu zgromadzenia.
33. Bêd¹ to jeœæ ci, za które siê oczyszczenie sta³o, ku poœwiêceniu r¹k ich, aby 
poœwiêceni byli; obcy zaœ nie bêdzie jad³ z tego, bo œwiêta rzecz jest.
34. A zby³oliby co miêsa poœwiêcenia, i chleba a¿ do poranku, spalisz ostatki 
ogniem: nie bêd¹ tego jeœæ, bo œwiêta rzecz jest.
35. Tak tedy uczynisz Aaronowi, i synom jego, wed³ug wszystkiego, com ci przykaza³; 
przez siedem dni poœwiêcaæ bêdziesz rêce ich.
36. Cielca te¿ na grzech ofiarowaæ bêdziesz na ka¿dy dzieñ na oczyszczenie, i 
oczyœcisz o³tarz, czyni¹c oczyszczenie na nim, i poma¿esz go ku poœwiêceniu jego.
37. Siedem dni bêdziesz oczyszcza³ o³tarz, i poœwiêcisz go, i bêdzie ten o³tarz 
najœwiêtszy; có¿kolwiek siê dotknie o³tarza, poœwiêcono bêdzie,
38. A to jest, co ofiarowaæ bêdziesz na o³tarzu: dwa baranki roczne, dwa na ka¿dy 
dzieñ ustawicznie.
39. Baranka jednego ofiarowaæ bêdziesz rano, a baranka drugiego ofiarowaæ bêdziesz 
miêdzy dwoma wieczorami.
40. Tak¿e dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki pszennej, zmieszanej z oliw¹ wyt³oczon¹, której 
by by³o czwarta czêœæ hyn, a do ofiary mokrej czwarta czêœæ hyn wina do jednego 
baranka.
41. Tak¿e baranka drugiego ofiarowaæ bêdziesz miêdzy dwoma wieczorami; wed³ug 
obrzêdu ofiary porannej i wed³ug ofiary mokrej jej, tak przy niej uczynisz nad 
woni¹ przyjemn¹, i ofiarê zapalon¹ Panu.



42. Ca³opalenie to ustawicznie bêdzie w narodziech waszych u drzwi namiotu 
zgromadzenia przed Panem, gdzie siê z wami schodziæ bêdê, abym tam z tob¹ 
rozmawia³.
43. Tam siê te¿ schodziæ bêdê z synami Izraelskimi, i bêdzie miejsce to chwa³¹ 
moj¹.
44. Bo poœwiêcê namiot zgromadzenia, i o³tarz, i Aarona, i syny jego poœwiêcê, aby 
mi urz¹d kap³añski sprawowali.
45. I bêdê mieszka³ w poœrodku synów Izraelskich, i bêdê im za Boga.
46. A poznaj¹, ¿em Ja Pan Bóg ich, którym je wywiód³ z ziemi Egipskiej, abym 
mieszka³ w poœrodku ich, Ja Pan Bóg ich.
*30
1. Uczynisz te¿ o³tarz dla kadzenia; z drzewa sytym uczynisz go.
2. Na ³okieæ wzd³u¿, i na ³okieæ wszerz, czworograniasty bêdzie, a na dwa ³okcie 
wzwy¿; z niego wychodziæ bêd¹ rogi jego.
3. A powleczesz go szczerem z³otem, wierzch jego i œciany jego w oko³o, i rogi 
jego. Uczynisz te¿ koronê z³ot¹ oko³o niego.
4. I dwa kolce z³ote uczynisz te¿ pod koron¹ we dwu k¹tach jego, po obu stronach 
jego, a przez nie przewleczesz dr¹¿ki, aby noszony by³ na nich.
5. A uczynisz dr¹¿ki one z drzewa sytym, i powleczesz je z³otem.
6. I postawisz go przed zas³on¹, za któr¹ jest skrzynia œwiadectwa przed 
ub³agalni¹, która jest nad œwiadectwem, gdzie siê z tob¹ schodziæ bêdê.
7. A bêdzie kadzi³ na nim Aaron kadzeniem z wonnych rzeczy na ka¿dy poranek; 
przygotowawszy lampy, bêdzie kadzi³.
8. Tak¿e gdy rozpali Aaron lampy miêdzy dwoma wieczorami, kadziæ bêdzie kadzeniem 
ustawicznem przed Panem w narodziech waszych.
9. Nie w³o¿ycie nañ kadzid³a obcego, ani ca³opalenia, ani ofiary suchej; ani ofiary 
mokrej ofiarowaæ bêdziecie na nim.
10. Tylko wykona oczyszczenie Aaron nad rogami jego raz w rok; przez krew ofiary za 
grzech, w dzieñ oczyszczenia, raz w rok oczyszczenie odprawi na nim w narodziech 
waszych; bo to rzecz najœwiêtsza Panu.
11. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
12. Gdy zbierzesz g³ówn¹ sumê synów Izraelskich, z tych, którzy maj¹ iœæ w liczbê, 
da ka¿dy okup za duszê sw¹ Panu, gdy je liczyæ bêdziesz, aby nie przysz³a na nie 
plaga, gdy zliczeni bêd¹.
13. To dawaæ bêd¹: ka¿dy, który idzie w liczbê, da pó³ sykla wed³ug sykla œwi¹tnicy 
dwadzieœcia pieniêdzy sykiel wa¿y; pó³ sykla bêdzie podarek Panu.
14. Ktokolwiek idzie w liczbê ode dwudziestu lat i wy¿ej, odda podarek Panu.
15. Bogaty nie da wiêcej, a ubogi nie da mniej nad pó³ sykla, gdy bêd¹ dawaæ ofiarê 
Panu, dla oczyszczenia dusz swoich.
16. A wybrawszy pieni¹dze oczyszczenia od synów Izraelskich, dasz je na potrzeby 
namiotu zgromadzenia, co bêdzie synom Izraelskim na pami¹tkê przed Panem, ku 
oczyszczeniu dusz waszych.
17. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
18. Uczynisz te¿ wannê miedzian¹, i stolec jej miedziany do umywania, a postawisz 
j¹ miêdzy namiotem zgromadzenia, i miêdzy o³tarzem, i nalejesz w ni¹ wody.
19. I umywaæ bêd¹ Aaron i synowie jego z niej rêce swoje i nogi swoje.
20. Gdy wchodziæ bêd¹ do namiotu zgromadzenia, umywaæ siê bêd¹ wod¹, aby nie 
pomarli; tak¿e gdyby mieli przystêpowaæ do o³tarza, aby s³u¿yli, i zapalili ofiarê 
ognist¹ Panu.
21. I bêd¹ umywali rêce swoje i nogi swoje, aby nie pomarli; i bêdzie im to ustaw¹ 
wieczn¹, jemu i nasieniu jego, w rodzaju ich.
22. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
23. Ty te¿ weŸmij sobie wonnych rzeczy przednich: Myrry co najczystszej piêæset 
³utów, a cynamonu wonnego po³owê tego, to jest, dwieœcie i piêædziesi¹t ³utów, i 
tatarskiego ziela dwieœcie i piêædziesi¹t;
24. Kasyi te¿ piêæset ³utów wed³ug sykla œwi¹tnicy, i oliwy z drzew oliwnych hyn.
25. I uczynisz z tego olejek pomazywania œwiêtego, maœæ najwyborniejsz¹, robot¹ 
aptekarsk¹: olejek to pomazywania œwiêtego bêdzie.
26. I poma¿esz nim namiot zgromadzenia, i skrzyniê œwiadectwa.



27. Tak¿e stó³ i wszystkie naczynia jego, i œwiecznik, i naczynia jego, i o³tarz, 
na którym kadz¹;
28. O³tarz te¿ do ca³opalenia ze wszystkiem naczyniem jego, i wannê z stolcem jej.
29. A poœwiêcisz je, aby najœwiêtsze by³y; cokolwiek siê ich dotknie, poœwiêcone 
bêdzie.
30. Aarona te¿, i syny jego poma¿esz, i poœwiêcisz je, aby mi sprawowali urz¹d 
kap³añski.
31. A synom Izraelskim tak powiesz, mówi¹c: Olejek pomazywania œwiêtego mnie bêdzie 
œwiêtym w narodziech waszych;
32. Cia³o cz³owiecze nie bêdzie nim mazane, a wed³ug z³o¿enia jego nie uczynicie 
temu podobnego: bo œwiêty jest, i œwiêty wam bêdzie.
33. Ktobykolwiek uczyni³ tak¹ maœæ, a namaza³by ni¹ kogo obcego, wytracony bêdzie z 
ludu swego.
34. I rzek³ Pan do Moj¿esza: WeŸmij sobie rzeczy wonnych, balsamu, i onychy, i 
galbanu wonnego, i kadzid³a czystego, wszystkiego w równej wadze;
35. A uczynisz z tego kadzenia wonne robot¹ aptekarsk¹; to zmieszanie czyste i 
œwiête bêdzie.
36. A ut³uk³szy to mia³ko, k³aœæ bêdziesz z niego przed œwiadectwem w namiocie 
zgromadzenia, gdzie siê z tob¹ schodziæ bêdê; najœwiêtsze to bêdzie.
37. Kadzenia te¿, które byœ czyni³ wed³ug z³o¿enia tego, nie uczynicie sobie; toæ 
bêdzie œwiêt¹ rzecz¹ dla Pana.
38. Ktobykolwiek uczyni³ co podobnego, aby wonia³ z niego, wytracony bêdzie z ludu 
swego.
*31
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Otom wezwa³ z imienia Besaleela, syna Urowego, syna Churowego z pokolenia Judy.
3. I nape³ni³em go Duchem Bo¿ym, m¹droœci¹, i rozumem, i umiejêtnoœci¹ we 
wszelakiem rzemioœle.
4. Ku dowcipnemu wymyœlaniu, cokolwiek mo¿e byæ urobione ze z³ota, i z srebra, i z 
miedzi.
5. Do rzezania kamienia na osadzenie, i na wyrobienie drzewa ku wystawieniu ka¿dej 
roboty.
6. A oto, Ja przyda³em mu Acholijaba, syna Achysamechowego z pokolenia Dan, a w 
serce ka¿dego dowcipnego da³em m¹droœæ, aby zrobili wszystko com ci przykaza³.
7. Namiot zgromadzenia, i skrzyniê œwiadectwa, i ub³agalni¹, która ma byæ nad ni¹, 
i wszystkie naczynia namiotu.
8. Stó³ tak¿e i naczynia jego, i œwiecznik czysty ze wszystkiem naczyniem jego, i 
o³tarz do kadzenia.
9. Tak¿e o³tarz do ca³opalenia ze wszystkiem naczyniem jego, i wannê ze stolcem 
jej.
10. Tak¿e szaty do s³u¿by, i szaty œwiête Aaronowi kap³anowi, i szaty synom jego ku 
sprawowaniu kap³añstwa.
11. I olejek pomazywania, i kadzenie wonne do œwi¹tnicy; wed³ug wszystkiego, jakom 
ci rozkaza³, uczyni¹.
12. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
13. Ty te¿ powiedz synom Izraelskim, mówi¹c: Przeciê sabbatów moich przestrzegaæ 
bêdziecie; bo ten znak jest miêdzy mn¹ i miêdzy wami w narodziech waszych, abyœcie 
wiedzieli, ¿em Ja Pan, który was poœwiêcam.
14. Przeto¿ przestrzegajcie sabbatu, œwiêty bowiem jest wam. Kto by go zgwa³ci³, 
œmierci¹ umrze; bo ka¿dy, coby weñ robotê odprawowa³, wytracona bêdzie dusza jego, 
z poœrodku ludu swego.
15. Przez szeœæ dni odprawowana bêdzie robota; ale w dzieñ siódmy sabbat jest, 
odpocznienie œwiête Panu; ka¿dy, kto by robi³ robotê w dzieñ sabbatu, œmierci¹ 
umrze.
16. Przeto¿ bêd¹ strzec synowie Izraelscy sabbatu, zachowuj¹c sabbat w narodziech 
swych ustaw¹ wieczn¹.
17. Miêdzy mn¹ i miêdzy syny Izraelskimi znakiem jest wiecznym; bo w szeœciu dniach 
uczyni³ Pan niebo i ziemiê, a dnia siódmego przesta³ i odpocz¹³.
18. I da³ Pan Moj¿eszowi dokonawszy mowy z nim na górze Synaj dwie tablice 



œwiadectwa, tablice kamienne, pisane palcem Bo¿ym.
*32
1. A widz¹c lud, i¿ omieszkiwa³ Moj¿esz zejœæ z góry, tedy zebra³ siê lud przeciw 
Aaronowi, i mówili do niego: Wstañ, uczyñ nam bogi, którzy by szli przed nami; bo 
Moj¿eszowi, mê¿owi temu, który nas wywiód³ z ziemi Egipskiej, nie wiemy co siê 
sta³o .
2. Tedy im rzek³ Aaron: Odejmijcie nausznice z³ote, które s¹ na uszach ¿on waszych, 
synów waszych, i córek waszych, a przynieœcie do mnie.
3. I poodrywa³ wszystek lud nausznice z³ote, które by³y na uszach ich, a przynieœli 
do Aarona.
4. Które gdy odebra³ z rêku ich, wykszta³towa³ je rylcem i uczyni³ z nich cielca 
odlewanego. I rzekli: Ci s¹ bogowie twoi, Izraelu, którzy ciê wywiedli z ziemi 
Egipskiej.
5. Co ujrzawszy Aaron, zbudowa³ o³tarz przed nim; a wo³aj¹c Aaron mówi³: Œwiêto 
Pañskie jutro bêdzie.
6. A wstawszy bardzo rano nazajutrz, ofiarowali ca³opalenia, i przywiedli ofiary 
spokojne; i siad³ lud, aby jad³ i pi³, i wstali graæ.
7. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: IdŸ zst¹p; bo siê popsowa³ lud twój, któryœ wywiód³ 
z ziemi Egipskiej.
8. Ust¹pili prêdko z drogi, któr¹m im przykaza³; uczynili sobie cielca odlewanego, 
i k³aniali siê mu, i ofiarowali mu mówi¹c: Ci s¹ bogowie twoi, Izraelu, którzy ciê 
wywiedli z ziemi Egipskiej.
9. Rzek³ zasiê Pan do Moj¿esza: Widzia³em lud ten, a oto, jest lud twardego karku.
10. Przeto¿ teraz puœæ miê, ¿e siê rozpali popêdliwoœæ moja na nie i wyg³adzê je; a 
ciebie uczyniê w naród wielki.
11. I modli³ siê Moj¿esz Panu Bogu swemu, a rzek³: Przecz¿e o Panie, rozpala siê 
popêdliwoœæ twoja przeciwko ludowi twemu, któryœ wywiód³ z ziemi Egipskiej moc¹ 
wielk¹ i rêk¹ mo¿n¹?
12. A przecz¿eby Egipczanie rzec mieli, mówi¹c: Na ich z³e wywiód³ je, aby je pobi³ 
na górach, i aby je wyg³adzi³ z wierzchu ziemi? Odwróæ siê od gniewu zapalczywoœci 
twojej, a ulituj siê nad z³em ludu twego.
13. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, i Izraela, s³ugi twoje, którymeœ przysi¹g³ sam 
przez siê i mówi³eœ do nich: Rozmno¿ê nasienie wasze jako gwiazdy niebieskie, i 
wszystkê tê ziemiê, o którejm mówi³. Dam j¹ nasieniu waszemu, i odziedzicz¹ j¹ na 
wieki.
14. I u¿ali³ siê Pan nad z³em, które mówi³, ¿e uczyniæ mia³ ludowi swemu.
15. A obróciwszy siê Moj¿esz zst¹pi³ z góry, dwie tablice œwiadectwa maj¹c w rêku 
swych, tablice pisane po obu stronach; i na tej, i na owej stronie by³y pisane.
16. A one tablice robot¹ Bo¿¹ by³y; pismo tak¿e pismo Bo¿e by³o, wyryte na 
tablicach.
17. A us³yszawszy Jozue g³os ludu wo³aj¹cego, rzek³ do Moj¿esza: G³os bitwy w 
obozie.
18. Który odpowiedzia³: Nie jest to g³os zwyciê¿aj¹cych, ani g³os pora¿onych: g³os 
œpiewaj¹cych ja s³yszê.
19. I sta³o siê, gdy siê przybli¿y³ do obozu, ¿e ujrza³ cielca i tañce; a 
rozgniewawszy siê bardzo Moj¿esz, porzuci³ z rêku swoich tablice, i st³uk³ je pod 
gór¹.
20. Wzi¹³ te¿ cielca, którego byli uczynili, i spali³ go w ogniu, i skruszy³ go a¿ 
na proch, a wysypawszy na wodê, da³ piæ synom Izraelskim.
21. I rzek³ Moj¿esz do Aarona: Có¿ ci ten lud uczyni³, ¿eœ wprowadzi³ nañ grzech 
wielki?
22. Odpowiedzia³ Aaron: Niech siê nie rozpala gniew pana mego; ty znasz ten lud, 
jako do z³ego sk³onny jest.
23. Bo mi mówili: Uczyñ nam bogi, którzy by szli przed nami, gdy¿ Moj¿eszowi, 
mê¿owi temu, który nas wywiód³ z ziemi Egipskiej, nie wiemy, co siê sta³o.
24. I odpowiedzia³em im: Kto ma z³oto, odrywajcie je z siebie. I dali mi, i 
wrzuci³em je w ogieñ, i ula³ siê ten cielec.
25. Widz¹c tedy Moj¿esz lud obna¿ony, (bo go by³ z³upi³ Aaron na zel¿enie przed 
nieprzyjacio³mi ich).



26. Stan¹³ Moj¿esz w bramie obozu, i rzek³: Kto Pañski, przyst¹p do mnie. I zebrali 
siê do niego wszyscy synowie Lewiego.
27. I rzek³ do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Przypasz ka¿dy miecz swój do 
biodry swojej; przychodŸcie a wracajcie siê od bramy do bramy w obozie, a 
zabijajcie ka¿dy brata swego, i ka¿dy przyjaciela swego, i ka¿dy bliŸniego swego.
28. I uczynili synowie Lewiego wed³ug s³owa Moj¿eszowego; i poleg³o z ludu dnia 
onego oko³o trzech tysiêcy mê¿ów.
29. Bo by³ rzek³ Moj¿esz: Poœwiêæcie rêce swoje dziœ Panu, ka¿dy na synu swym, i na 
bratu swym, aby wam dane by³o dziœ b³ogos³awieñstwo.
30. A gdy by³o nazajutrz, mówi³ Moj¿esz do ludu: Wyœcie zgrzeszyli grzechem 
wielkim; przeto¿ teraz wst¹piê do Pana, aza go ub³agam za grzech wasz.
31. Wróciwszy siê tedy Moj¿esz do Pana, mówi³: Proszê, zgrzeszy³ ten lud grzechem 
wielkim; bo sobie uczynili bogi z³ote.
32. Teraz tedy, albo odpuœæ grzech ich, albo jeŸli nie, wyma¿ miê proszê z ksi¹g 
twoich, któreœ napisa³.
33. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Kto mi zgrzeszy³, tego wyma¿ê z ksi¹g moich.
34. A teraz idŸ, prowadŸ ten lud, gdziem ci rozkaza³. Oto, Anio³ mój pójdzie przed 
tob¹; ale w dzieñ nawiedzenia mego nawiedzê te¿ i na nich ten grzech ich.
35. Skara³ tedy Pan lud, przeto, ¿e uczynili byli cielca, którego by³ uczyni³ 
Aaron.
*33
1. Potem mówi³ Pan do Moj¿esza: IdŸ, rusz siê st¹d, ty i lud, któryœ wywiód³ z 
ziemi Egipskiej, do ziemi, o któr¹m przysi¹g³ Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, 
mówi¹c: Nasieniu twemu dam j¹.
2. I poœlê przed tob¹ Anio³a, i wyrzucê Chananejczyka, Amorejczyka, i Hetejczyka, i 
Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
3. Do ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem; lecz sam nie pójdê z tob¹, gdy¿eœ jest 
lud karku twardego, bym ciê snaæ nie wytraci³ w drodze.
4. A us³yszawszy lud tê rzecz z³¹, zasmuci³ siê, i nie w³o¿y³ ¿aden ochêdóstwa 
swego na siê.
5. Albowiem rzek³ Pan do Moj¿esza: Powiedz synom Izraelskim: Wyœcie ludem twardego 
karku; przyjdê kiedy z nag³a w poœród ciebie, i wyg³adzê ciê. Przeto¿ teraz z³ó¿ 
ochêdóstwo twoje z siebie, a bêdê wiedzia³, coæ bym uczyniæ mia³.
6. I z³o¿yli synowie Izraelscy ochêdóstwo swoje przy górze Horeb.
7. A Moj¿esz wzi¹wszy namiot, rozbi³ go sobie za obozem, opodal od obozu, i nazwa³ 
go namiotem zgromadzenia. Tedy ka¿dy, który chcia³ o co pytaæ Pana, wychodzi³ do 
namiotu zgromadzenia, który by³ za obozem.
8. A gdy wychodzi³ Moj¿esz do namiotu, powstawa³ wszystek lud, i sta³ ka¿dy we 
drzwiach namiotu swego; i patrzali za Moj¿eszem, a¿ wszed³ do namiotu.
9. I bywa³o to, ¿e gdy wchadza³ Moj¿esz do namiotu, zstêpowa³ s³up ob³okowy, a 
stawa³ u drzwi namiotu, i mawia³ Bóg z Moj¿eszem.
10. A widz¹c wszystek lud s³up ob³okowy, stoj¹cy u drzwi namiotu, powstawa³ 
wszystek lud i k³ania³ siê ka¿dy u drzwi namiotu swego.
11. I mawia³ Pan do Moj¿esza twarz¹ w twarz, jako mawia cz³owiek do przyjaciela 
swego; potem wraca³ siê do obozu, a s³uga jego Jozue, syn Nunów, m³odzieniec, nie 
odchodzi³ z poœrodku namiotu.
12. Tedy mówi³ Moj¿esz do Pana: Wej, ty mi mówisz: ProwadŸ lud ten, a tyœ mi nie 
oznajmi³, kogo poœlesz ze mn¹? Nad to powiedzia³eœ: Znam ciê z imienia, znalaz³eœ 
te¿ ³askê w oczach moich.
13. Teraz tedy, jeŸlim znalaz³ ³askê w oczach twoich, uka¿ mi proszê drogê twojê, 
¿ebym ciê pozna³, i ¿ebym znalaz³ ³askê w oczach twoich, a obacz, ¿e ludem twoim 
jest naród ten.
14. I odpowiedzia³ Pan: Oblicze moje pójdzie przed tob¹, a dam ci odpocznienie.
15. I rzek³ Moj¿esz do niego: Nie pójdzieli oblicze twoje z nami, nie wywódŸ nas 
st¹d.
16. Albowiem po czem¿e tu znaæ bêdzie, ¿em znalaz³ ³askê w oczach twoich, ja i lud 
twój? izali nie po tem, gdy pójdziesz z nami? bo tak oddzieleni bêdziemy, ja i lud 
twój, od ka¿dego ludu, który jest na ziemi.
17. I rzek³ Pan do Moj¿esza: I tê rzecz, o któr¹œ mówi³, uczyniê; boœ znalaz³ ³askê 



w oczach moich, i znam ciê z imienia.
18. Nad to rzek³ Moj¿esz: Uka¿ mi proszê, chwa³ê twojê.
19. A on odpowiedzia³: Ja sprawiê, ¿e przejdzie wszystko dobre moje przed twarz¹ 
twoj¹, i zawo³am z imienia: Pan przed twarz¹ twoj¹; zmi³ujê siê, nad kim siê 
zmi³ujê; a zlitujê siê, nad kim siê zlitujê.
20. I rzek³: Nie bêdziesz móg³ widzieæ oblicza mego; bo nie ujrzy miê cz³owiek, aby 
¿yw zosta³.
21. I rzek³ Pan: Oto, miejsce u mnie, a staniesz na opoce.
22. A gdy przechodziæ bêdzie chwa³a moja, tedy ciê postawiê w rozpadlinie opoki, i 
zakryjê ciê d³oni¹ moj¹, póki nie przejdê.
23. Potem odejmê d³oñ mojê, i ujrzysz ty³ mój; ale twarz moja nie bêdzie widziana.
*34
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Wyciesz sobie dwie tablice kamienne, podobne pierwszym, 
a napiszê na tych¿e tablicach s³owa, które by³y na tablicach pierwszych, któreœ 
st³uk³.
2. A b¹dŸ gotów rano, ¿e wst¹pisz jutro na górê Synaj, i staniesz przede mn¹ na 
wierzchu tej góry.
3. Ale ¿aden niech nie wstêpuje z tob¹, a nikt te¿ niech nie bêdzie widziany po 
wszystkiej górze; ani owce, ani wo³y, niech siê nie pas¹ przeciwko tej górze.
4. Tedy wyciosa³ Moj¿esz dwie tablice kamienne, podobne pierwszym; i wstawszy rano, 
wst¹pi³ na górê Synaj, jako mu rozkaza³ Pan, wzi¹wszy w rêce swe dwie tablice 
kamienne.
5. I zst¹pi³ Pan w ob³oku, i stan¹³ tam z nim, i zawo³a³ imieniem Pan.
6. Bo przechodz¹c Pan przed twarz¹ jego, wo³a³: Pan, Pan, Bóg mi³osierny i 
litoœciwy, nie rych³y do gniewu, a obfity w mi³osierdziu i w prawdzie;
7. Zachowuj¹cy mi³osierdzie nad tysi¹cami, g³adz¹cy nieprawoœæ i przestêpstwo i 
grzech, nie usprawiedliwiaj¹cy winnego, nawiedzaj¹c nieprawoœæ ojcowsk¹ w synach i 
w synach synów ich do trzeciego i do czwartego pokolenia.
8. Pospieszywszy siê tedy Moj¿esz nachyli³ siê ku ziemi i pok³oni³ siê,
9. I rzek³; JeŸlim teraz znalaz³ ³askê w oczach twoich, Panie, niech idzie proszê 
Pan w poœrodku nas, lud bowiem ten twardego karku jest, a odpuœæ nieprawoœci nasze, 
i grzech nasz, a miej nas za dziedzictwo.
10. Który odpowiedzia³: Oto, Ja postanowiê przymierze; przed wszystkim ludem twoim 
czyniæ bêdê cuda, które nie by³y czynione po wszystkiej ziemi i we wszystkich 
narodziech; i obaczy wszystek lud, miêdzy którymeœ ty, sprawê Pañsk¹; bo straszne 
bêdzie to, co Ja uczyniê z tob¹.
11. Strze¿¿e tego, co Ja rozkazujê tobie: Oto, Ja wypêdzê przed obliczem twojem 
Amorejczyka, i Chananejczyka, i Hetejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i 
Jebuzejczyka.
12. Strze¿¿e siê, abyœ snaæ nie stanowi³ przymierza z obywatelami ziemi onej, do 
której ty wnijdziesz, ¿ebyæ to nie by³o sid³em poœrodku ciebie.
13. Przeto¿ o³tarze ich zburzycie, ba³wany ich po³amiecie, i gaje ich œwiêcone 
wyr¹biecie.
14. Nie bêdziesz siê k³ania³ bogu innemu, przeto ¿e Pan jest, zawistny imiê jego, 
Bóg zawistny jest;
15. By snaæ, uczyniwszy przymierze z obywatelami tej ziemi, gdyby oni cudzo³o¿yli z 
bogami swymi, i ofiarowali bogom swym, ciebie nie wezwali, a jad³byœ z ofiar ich:
16. I bra³byœ z córek ich ¿ony synom swym, i cudzo³o¿y³yby córki ich z bogi swymi, 
a przywiod³yby syny twoje do wszeteczeñstwa z bogi swymi.
17. Bogów odlewanych nie czyñ sobie.
18. Œwiêto przaœników zachowywaæ bêdziesz; przez siedem dni jeœæ bêdziesz 
przaœniki, jakom ci rozkaza³, czasu miesi¹ca Abib; albowiem tego¿ miesi¹ca Abib 
wyszed³eœ z Egiptu.
19. Wszystko, co otwiera ¿ywot, moje jest; i wszystko z dobytku twego cokolwiek 
samcem jest, pierworodne i z owiec, i z wo³ów;
20. Ale pierworodne oœlê odkupisz owc¹; a jeŸlibyœ go nie odkupi³, z³amiesz mu 
szyjê. Ka¿dego pierworodnego z synów twych odkupisz, i nie uka¿¹ siê przed twarz 
mojê pró¿ni.
21. Szeœæ dni robiæ bêdziesz, a dnia siódmego odpoczniesz; czasu orania i czasu 



¿niwa odpoczniesz.
22. Œwiêto Tygodni uczynisz te¿ sobie, w pierwiastki ¿niwa pszenicznego, i œwiêto 
zbierania na skoñczeniu roku.
23. Trzy kroæ do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna twój przed obliczem Panuj¹cego 
Pana, Boga Izraelskiego.
24. Albowiem wypêdzê narody przed tob¹, a rozszerzê granice twoje; i nie bêdzie 
po¿¹da³ nikt ziemi twojej, gdy pójdziesz, abyœ siê ukaza³ przed obliczem Pana Boga 
twego trzy kroæ do roku.
25. Nie bêdziesz ofiarowa³ przy kwasie krwi ofiary mojej, i nie zostanie nic do 
jutra z ofiary obchodu œwiêta przejœcia.
26. Pierwiastki pierwszych urodzajów ziemi twej przyniesiesz w dom Pana Boga twego. 
Nie bêdziesz warzy³ koŸlêcia w mleku matki jego.
27. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza: Napisz sobie te s³owa, bo wed³ug s³ów tych 
postanowi³em z tob¹ przymierze, i z Izraelem.
28. I by³ tam z Panem czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy; chleba nie jad³, i wody 
nie pi³; i napisa³ Pan na tablicach s³owa przymierza, dziesiêæ s³ów.
29. I sta³o siê, gdy zstêpowa³ Moj¿esz z góry Synaj, a dwie tablice œwiadectwa mia³ 
w rêku Moj¿esz, gdy zstêpowa³ z góry, ¿e nie wiedzia³ Moj¿esz, i¿by siê lœni³a 
skóra twarzy jego, gdy Pan mówi³ z nim.
30. I ujrzeli Aaron, i wszyscy synowie Izraelscy Moj¿esza, a oto lœni³a siê skóra 
twarzy jego, i bali siê przyst¹piæ do niego.
31. Ale zawo³a³ na nich Moj¿esz, i nawrócili siê ku niemu Aaron, i wszystkie 
ksi¹¿êta zgromadzenia, i mówi³ Moj¿esz do nich.
32. Potem te¿ przyszli wszyscy synowie Izraelscy, którym przykaza³ wszystko, co 
mówi³ Pan z nim na górze SYnaj.
33. A póki Moj¿esz mówi³ z nimi, miewa³ na twarzy swojej zas³onê;
34. Ale gdy wchadza³ Moj¿esz przed twarz Pañsk¹, aby rozmawia³ z nim, odejmowa³ 
zas³onê, póki nie wyszed³; a wyszed³szy, mówi³ do synów Izraelskich, co mu by³o 
rozkazano.
35. Widzieli tedy synowie Izraelscy twarz Moj¿eszow¹, ¿e siê lœni³a skóra twarzy 
Moj¿eszowej; i k³ad³ zaœ Moj¿esz zas³onê na twarz swojê, póki nie wszed³ aby mówi³ 
z nim.
*35
1. Potem zebra³ Moj¿esz wszystko zgromadzenie synów Izraelskich, i mówi³ do nich: 
Te s¹ rzeczy, które rozkaza³ Pan, abyœcie je czynili.
2. Przez szeœæ dni odprawowana bêdzie robota; ale dzieñ siódmy bêdzie wam œwiêty, 
sabbat odpocznienia Pañskiego; kto by weñ robi³ robotê, umrze.
3. Nie rozniecicie ognia we wszystkich mieszkaniach waszych w dzieñ sabbatu.
4. Rzek³ te¿ Moj¿esz do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, mówi¹c: Taæ 
jest rzecz, któr¹ przykaza³ Pan mówi¹c:
5. Z³ó¿cie od siebie podarek Panu: ka¿dy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ten 
podarek Panu, z³oto, i srebro, i miedŸ.
6. I hijacynt, i szar³at, i karmazyn dwa kroæ farbowany, i bia³y jedwab, i sierœæ 
kozi¹;
7. Skóry te¿ baranie czerwono farbowane i skóry borsukowe, i drzewo sytym;
8. I oliwê do œwiecenia, i rzeczy wonne na olejek pomazywania, i dla kadzenia 
wonnego;
9. Kamienie te¿ onychiny, i kamienie do osadzania naramiennika i napierœnika.
10. A wszyscy dowcipnego serca miêdzy wami przyjd¹, i robiæ bêd¹, cokolwiek 
rozkaza³ Pan:
11. Przybytek, namiot jego, i przykrycie jego, haczyki jego, i deski jego, dr¹gi 
jego, s³upy jego, i podstawki jego;
12. Skrzynie i dr¹¿ki jej, ub³agalni¹, i oponê do zas³ony,
13. Stó³ i dr¹¿ki jego, ze wszystkiem naczyniem jego, i chleby pok³adne;
14. I œwiecznik do œwiecenia z naczyniem jego, i lampy jego, i oliwê do œwiecenia.
15. O³tarz tak¿e do kadzenia z dr¹¿kami jego, i olejek pomazywania, i kadzenia 
wonne, i zas³onê do drzwi przybytku;
16. O³tarz do ca³opalenia, i kratê jego miedzian¹, dr¹¿ki jego, i wszystkie 
naczynia jego, wannê z stolcem jej.



17. Opony do sieni, s³upy jej, i podstawki jej, i zas³ony do drzwi u sieni.
18. Ko³ki do przybytku i ko³ki do sieni z sznurami jej.
19. Szaty s³u¿ebne do us³ugiwania w œwi¹tnicy, szaty œwiête Aaronowi kap³anowi, i 
szaty synom jego, dla sprawowania urzêdu kap³añskiego
20. Wysz³o tedy wszystko zgromadzenie synów Izraelskich od oblicznoœci Moj¿eszowej.
21. I przyszed³ ka¿dy m¹¿, którego pobudzi³o serce jego, i ka¿dy, w którym 
dobrowolny by³ duch jego, przynieœli podarek Panu do robienia namiotu zgromadzenia, 
i do wszelkiej potrzeby jego, i na szaty œwiête.
22. Przychodzili tedy mê¿owie z niewiastami, ka¿dy, kto by³ ochotnego serca, 
przynosili zapony, i nausznice, i pierœcienie, i manele, i wszelakie naczynia 
z³ote, i ktokolwiek przynosi³ ofiarê z³ot¹ Panu.
23. Ka¿dy te¿ co mia³ hijacynt, i szar³at, i karmazyn dwa kroæ farbowany , i bia³y 
jedwab, i sierœæ kozi¹, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsukowe, 
przynosili.
24. Ktokolwiek ofiarowa³ podarek srebra i miedzi, przynosili na ofiarê Panu, ka¿dy 
te¿, co mia³ drzewo sytym, na wszelak¹ potrzebê ku us³udze przynosili.
25. I wszystkie niewiasty dowcipnego serca rêkami swemi przêd³y, a przynosi³y co 
naprzêd³y, hijacynt, i szar³at, karmazyn dwa kroæ farbowany, i bia³y jedwab.
26. A wszystkie niewiasty których pobudzi³o serce ich umiejêtne, przêd³y sierœæ 
kozi¹.
27. Prze³o¿eni zasiê przynosili kamienie onychiny, i kamienie do osadzania 
naramiennika i napierœnika.
28. Tak¿e rzeczy wonne i oliwê do œwiecenia, i na olejek pomazywania i na wonne 
kadzenia.
29. Ka¿dy m¹¿ i niewiasta, w których ochotne serce by³o do ofiarowania, na ka¿d¹ 
robotê, któr¹ rozkaza³ Pan czyniæ przez Moj¿esza, przynosili synowie Izraelscy 
ofiarê dobrowoln¹ Panu.
30. Zatem rzek³ Moj¿esz do synów Izraelskich: Oto, wezwa³ Pan z imienia Besaleela, 
syna Urowego, syna Churowego, z pokolenia Judy,
31. I nape³ni³ go Duchem Bo¿ym, m¹droœci¹, i umiejêtnoœci¹ wszelkiego rzemios³a;
32. I ku dowcipnemu wymyœlaniu, cokolwiek mo¿e byæ urobione ze z³ota, i z srebra, i 
z miedzi;
33. Do rzezania kamienia ku osadzeniu, i na wyrobienie drzewa, do czynienia 
wszelakiej roboty zmyœlnej.
34. Da³ nadto do serca jego, aby uczyæ móg³ inszych, on, i Acholijab, syn 
Achysamechów z pokolenia Dan.
35. Nape³ni³ je m¹droœci¹ serca, aby robili wszelakie rzemios³o ciesielskie, i 
haftarskie, i tkackie z hijacyntu, i z szar³atu, z karmazynu dwa kroæ farbowanego, 
i z bia³ego jedwabiu tkack¹ robot¹, aby robili ka¿d¹ robotê dowcipnie wymyœlaj¹c.
*36
1. Tedy robi³ Besaleel, i Acholijab, i ka¿dy m¹¿ dowcipny, którym da³ Bóg m¹droœæ i 
rozum, aby umieli urobiæ ka¿d¹ robotê ku us³udze œwi¹tnicy, wszystko, co rozkaza³ 
Pan.
2. I wezwa³ Moj¿esz Besaleela, i Acholijaba, i ka¿dego mê¿a dowcipnego, któremu da³ 
Pan m¹droœæ w serce jego; ka¿dego te¿, którego pobudzi³o serce jego, aby przyst¹pi³ 
do czynienia tej roboty.
3. I wziêli od Moj¿esza wszystkie podarki, które byli przynieœli synowie Izraelscy 
na robotê ku us³udze œwi¹tnicy, aby j¹ wykonali; ale oni przynaszali do niego 
jeszcze dobrowolne dary na ka¿dy poranek.
4. Tedy siê zeszli wszyscy dowcipni, którzy robili wszelak¹ robotê œwi¹tnicy, ka¿dy 
opuœciwszy robotê swojê, któr¹ czynili.
5. I rzekli do Moj¿esza, mówi¹c: Daleko wiêcej lud przynosi, ni¿ potrzeba do 
wyrobienia tej us³ugi, któr¹ rozkaza³ Pan uczyniæ.
6. Rozkaza³ tedy Moj¿esz, aby obwo³ano w obozie mówi¹c: Ani m¹¿, ani niewiasta 
niech wiêcej ni przynosz¹ ofiar na robienie œwi¹tnicy. I zabroniono ludowi, aby nie 
nosili.
7. Bo mieli potrzeb dostatek do wszystkiej roboty, aby j¹ wyrobili, i zbywa³o.
8. I urobili ka¿dy dowcipny z rzemieœlników tê robotê: przybytek z dziesiêciu opon 
z bia³ego jedwabiu krêconego, i z hijacyntu, i szar³atu i z karmazynu dwa kroæ 



farbowanego; z Cherubiny, robot¹ mistern¹ robili je.
9. D³ugoœæ opony jednej dwadzieœcia i osiem ³okci, a szerokoœæ opony jednej na 
cztery ³okcie; pod jedn¹ miar¹ by³y wszystkie opony.
10. I spoi³ piêæ opon jednê z drug¹, tak¿e drugie piêæ opon spoi³ jednê z drug¹.
11. Naczyni³ te¿ pêtlic hijacyntowych po kraju opony jednej, na koñcu, gdzie siê 
spinaæ maj¹; tak¿e uczyni³ po kraju opony drugiej, na koñcu, gdzie siê spinaæ maj¹.
12. Piêædziesi¹t pêtlic uczyni³ na oponie jednej, a piêædziesi¹t pêtlic uczyni³ po 
kraju opony, któremi spojona by³a do drugiej; pêtlica jedna przeciw drugiej by³a.
13. Uczyni³ te¿ piêædziesi¹t haczyków z³otych, a spi¹³ opony jednê ku drugiej 
haczykami; i tak uczyniony jest przybytek jeden.
14. Urobi³ te¿ opony z sierœci koziej na namiot ku zakrywaniu przybytku z wierzchu, 
jedenaœcie opon urobi³.
15. D³ugoœæ opony jednej trzydzieœci ³okci, a cztery ³okcie szerokoœæ opony jednej; 
jedna¿ miara by³a tych jedenaœcie opon.
16. I spoi³ piêæ opon osobno, a szeœæ opon osobno.
17. Uczyni³ te¿ pêtlic piêædziesi¹t po kraju jednej opony na koñcu, gdzie siê ma 
spinaæ; i piêædziesi¹t pêtlic uczyni³ po kraju opony drugiej ku spinaniu.
18. Uczyni³ te¿ haczyków miedzianych piêædziesi¹t, do spiêcia namiotu, aby by³ 
jeden.
19. Nad to uczyni³ przykrycie na namiot z skór baranich czerwono farbowanych, i 
przykrycie z skór borsukowych na wierzch.
20. Naczyni³ te¿ desek do przybytku z drzewa sytym stoj¹cych.
21. Dziesiêæ ³okci d³ugoœæ deski, a pó³tora ³okcia szerokoœæ deski jednej.
22. Dwa czopy mia³a deska jedna, sporz¹dzone jeden przeciwko drugiemu; tak uczyni³ 
u wszystkich desek przybytku.
23. Zgotowa³ te¿ i deski do przybytku, dwadzieœcia desek ku stronie po³udniowej, ku 
wiatrowi po³udniowemu.
24. I czterdzieœci podstawków urobi³ ze srebra pod dwadzieœcia desek: dwa podstawki 
pod deskê jednê do dwóch czopów jej, tak¿e dwa podstawki pod deskê drug¹ do dwu 
czopów jej.
25. Tak¿e na drugiej stronie przybytku ku stronie pó³nocnej, uczyni³ dwadzieœcia 
desek.
26. I czterdzieœci podstawków ich srebrnych: dwa podstawki pod deskê jednê, i dwa 
podstawki pod deskê drug¹.
27. Lecz na stronie przybytku ku zachodowi, uczyni³ szeœæ desek.
28. Dwie deski uczyni³ na wêg³ach po obu stronach przybytku;
29. A by³y spojone od spodku, tak¿e spojone by³y od wierzchu do jednego¿ kolca; tak 
uczyni³ po obu stronach na dwu wêg³ach.
30. A tak by³o osiem desek, i podstawków ich srebrnych szesnaœcie podstawków, po 
dwu podstawkach pod ka¿d¹ desk¹.
31. Naczyni³ i dr¹gów z drzewa sytym; piêæ do desek przybytku na jednê stronê;
32. Piêæ tak¿e dr¹gów do desek przybytku na drug¹ stronê, piêæ te¿ dr¹gów do desek 
przybytku do obu wêg³ów, na zachód.
33. A uczyni³ te¿ dr¹g poœredni, aby przechodzi³ przez poœrodek desek od koñca do 
koñca.
34. A deski one powlók³ z³otem, i kolce do nich porobi³ ze z³ota, aby w nich dr¹gi 
by³y, i powlók³ dr¹gi z³otem.
35. Uczyni³ zaœ zas³onê z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ 
farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego; robot¹ mistern¹ uczyni³ to z 
Cherubiny.
36. A do niej nagotowa³ cztery s³upy z drzewa sytym, i powlók³ je z³otem, haki te¿ 
ich by³y z³ote, i ula³ do nich cztery podstawki srebrne.
37. Uczyni³ te¿ zas³onê do drzwi namiotu z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu 
dwa kroæ farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego, robot¹ haftarsk¹.
38. A s³upów do niej piêæ z haczykami ich; i powlók³ wierzchy ich i przepasania ich 
z³otem, a podstawków ich by³o piêæ miedzianych.
*37
1. Uczyni³ te¿ Besaleel skrzyniê z drzewa sytym, a by³a pó³trzecia ³okcia d³ugoœæ 
jej, a pó³tora ³okcia szerokoœæ jej, tak¿e pó³tora ³okcia wysokoœæ jej.



2. I powlók³ j¹ z³otem szczerem wewn¹trz, i zewn¹trz, i uczyni³ jej koronê z³ot¹ w 
oko³o.
3. Ula³ te¿ do niej cztery kolce z³ote do czterech wêg³ów jej: dwa kolce po jednej 
stronie jej, a dwa kolce po drugiej stronie jej.
4. Uczyni³ i dr¹¿ki z drzewa sytym, a powlók³ je z³otem.
5. I przewlek³ dr¹¿ki przez kolce po stronach skrzyni, aby na nich noszona by³a 
skrzynia.
6. Uczyni³ te¿ ub³agalni¹ ze z³ota szczerego: pó³trzecia ³okcia d³ugoœæ jej, a 
pó³tora ³okcia szerokoœæ jej.
7. Urobi³ i dwa Cheruby z³ote, z ci¹gnionego z³ota urobi³ je na obu koñcach 
ub³agalni.
8. Cheruba jednego na jednym koñcu, a Cheruba drugiego na drugim koñcu; na 
ub³agalni uczyni³ Cheruby na obu koñcach jej.
9. Którzy Cherubowie mieli rozci¹gnione skrzyd³a, z wierzchu zakrywaj¹c skrzyd³ami 
swemi ub³agalni¹, a twarzy ich by³y jednemu ku drugiemu; ku ub³agalni by³y twarzy 
Cherubów.
10. Przytem sprawi³ stó³ z drzewa sytym, dwa ³okcie d³ugoœæ jego, i ³okieæ 
szerokoœæ jego, a pó³tora ³okcia wysokoœæ jego.
11. I powlók³ go z³otem szczerem, i uczyni³ mu koronê z³ot¹ w oko³o.
12. Uczyni³ mu te¿ listwê na d³oñ w szerz w oko³o; uczyni³ te¿ i koronê z³ot¹ w 
oko³o onej listwy.
13. I ula³ do niego cztery kolce z³ote, które kolce przyprawi³ na czterech rogach, 
u czterech nóg jego.
14. Na przeciwko onej listwie by³y kolce, w które zaw³aczano dr¹¿ki do noszenia 
sto³u.
15. Porobi³ i dr¹¿ki z drzewa sytym, i powlók³ je z³otem do noszenia sto³u.
16. Poczyni³ te¿ naczynia do sto³u nale¿¹ce, misy jego i przystawki jego, i kubki 
jego, i czasze do nalewania ofiar mokrych, z szczerego z³ota.
17. Urobi³ te¿ œwiecznik ze z³ota szczerego, z ci¹gnionego z³ota uczyni³ œwiecznik 
ten, s³upiec jego, i prêty jego, czaszki jego, ga³ki jego, i kwiaty jego z tego¿ 
by³y.
18. A szeœæ prêtów wychodzi³o po stronach jego: trzy prêty z jednej strony 
œwiecznika, a trzy prêty z drugiej strony œwiecznika.
19. Trzy czaszki na kszta³t orzecha migda³owego na prêcie jednym, tak¿e ga³ka i 
kwiat; i trzy czaszki na kszta³t orzecha migda³owego na prêcie drugim, tak¿e ga³ka 
i kwiat; tak by³o na wszystkich szeœciu prêtach wychodz¹cych z œwiecznika.
20. Ale na œwieczniku by³y cztery czaszki na kszta³t orzecha migda³owego, ga³ki 
jego i kwiaty jego.
21. I by³a ga³ka pod dwiema prêtami jego, tak¿e ga³ka pod drugiemi dwiema prêtami 
jego, i zaœ ga³ka pod innemi dwiema prêtami jego; tak by³o pod szeœci¹ prêtów 
wychodz¹cych z niego.
22. Ga³ki ich i prêty ich z niego by³y; to wszystko ze z³ota ca³okowane by³o, ze 
z³ota szczerego.
23. Uczyni³ te¿ siedem lamp do niego, i no¿yczki do nich i kaganki jego ze z³ota 
szczerego.
24. Z talentu z³ota szczerego uczyni³ go, i wszystko naczynie jego.
25. Uczyni³ te¿ o³tarz do kadzenia z drzewa sytym, na ³okieæ wzd³u¿, i na ³okieæ 
wszerz, czworograniasty, a na dwa ³okcie wzwy¿, a z niego wychodzi³y rogi jego.
26. I powlók³ go z³otem szczerem, wierzch jego, i œciany jego w oko³o, i rogi jego; 
uczyni³ mu te¿ koronê z³ot¹ w oko³o.
27. Po dwu tak¿e kolcach z³otych uczyni³ u niego, pod koron¹ jego, we dwu k¹tach 
jego, po obu stronach jego przez które przew³aczano dr¹¿ki, aby by³ noszony na 
nich.
28. Uczyni³ te¿ dr¹¿ki z drzewa sytym i powlók³ je z³otem.
29. Uczyni³ te¿ olejek pomazywania œwiêtego, i kadzenie wonne, robot¹ aptekarsk¹.
*38
1. Uczyni³ te¿ o³tarz na ca³opalenie z drzewa sytym, na piêæ ³okci wzd³u¿, i na 
piêæ ³okci wszerz, czworogranisty, a na trzy ³okcie wzwy¿.
2. I uczyni³ mu rogi na czterech wêg³ach jego; z niego wychodzi³y rogi jego, a obi³ 



je miedzi¹.
3. Poczyni³ te¿ wszelakie naczynia do o³tarza, kot³y, i miot³y, i miednice, i 
wid³y, i ³opaty, wszystkie naczynia jego uczyni³ z miedzi.
4. Uczyni³ te¿ do o³tarza kratê miedzian¹ na kszta³t sieci miêdzy okrêgiem jego, od 
spodku a¿ do po³owy jego.
5. I ula³ cztery kolce na czterech rogach kraty miedzianej, na zak³adanie dr¹¿ków.
6. Dr¹¿ki tak¿e porobi³ z drzewa sytym, a obi³ je miedzi¹.
7. I przewlók³ dr¹¿ki przez one kolce po stronach o³tarza, aby noszony by³ na nich; 
czczy z desek uczyni³ go.
8. Uczyni³ te¿ wannê miedzian¹, i stolec jej miedziany ze zwierciade³ niewiast 
gromad¹ przychodz¹cych, które przychodzi³y do drzwi namiotu zgromadzenia.
9. Uczyni³ i sieñ ku stronie po³udniowej na po³udnie, i opony sieni z bia³ego 
jedwabiu krêconego, na sto ³okci.
10. S³upów do nich dwadzieœcia, i podstawków do nich dwadzieœcia miedzianych, 
g³ówki na s³upiech, i okrêcenia ich srebrne.
11. Tak¿e na stronie pó³nocnej opon na sto ³okci; s³upów do nich dwadzieœcia i 
podstawków do nich miedzianych dwadzieœcia; g³ówki na s³upiech i okrêcenia ich 
srebrne.
12. A zasiê od zachodniej strony by³y opony na piêædziesi¹t ³okci; s³upów do nich 
dziesiêæ, i podstawków ich dziesiêæ; g³ówki na s³upiech, i okrêcenia ich srebrne.
13. A na stronie przedniej ku wschodowi by³o opon na piêædziesi¹t ³okci.
14. Opony na piêtnaœcie ³okci by³y po jednej stronie, s³upów do nich trzy, i 
podstawków do nich trzy.
15. A po drugiej stronie, st¹d i zow¹d u bramy sieni, opon piêtnaœcie ³okci, s³upów 
do nich trzy, tak¿e podstawków do nich trzy.
16. Wszystkie opony sieni w oko³o by³y z jedwabiu bia³ego krêconego.
17. A podstawki s³upów miedziane, g³ówki na s³upiech, i okrêcenia ich srebrne, do 
tego przykrycie wierzchów ich srebrne, a by³y okrêcane srebrem wszystkie s³upy 
sieni.
18. Nad to zas³onê bramy u sieni uczyni³ robot¹ haftarsk¹ z hijacyntu, i z szar³atu 
i z karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z jedwabiu krêconego; na dwadzieœcia ³okci 
by³a d³ugoœæ jej, wysokoœæ szeroka na piêæ ³okci, jako inne opony sieni.
19. A s³upów do nich cztery, tak¿e podstawków ich cztery miedzianych; g³ówki ich 
srebrne, i zakrycia wierzchów ich, tak¿e okrêcenia ich srebrne.
20. Tak¿e wszystkie ko³ki przybytku, i sieni w oko³o, by³y miedziane.
21. Te s¹ rzeczy policzone do przybytku, do przybytku œwiadectwa, które policzone 
by³y na rozkazanie Moj¿eszowe przez Itamara, syna Aarona kap³ana, ku us³udze 
Lewitom.
22. A Besaleel, syn Urów, syna Churowego z pokolenia Judy, uczyni³ to wszystko, co 
by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi;
23. A z nim Acholijab, syn Achysamechów z pokolenia Dan, cieœla, subtelny 
rzemieœlnik, i haftuj¹cy na hijacyncie, i na szar³acie, i na karmazynie dwa kroæ 
farbowanym, i na bia³ym jedwabiu.
24. Wszystkiego z³ota wyna³o¿onego na sam¹ robotê, na wszystk¹ robotê œwi¹tnicy, 
które z³oto by³o podarkowe, by³o dziewiêæ i dwadzieœcia talentów, siedem set i 
trzydzieœci syklów wed³ug sykla œwi¹tnicy.
25. Srebra zasiê od policzonych w poczet zgromadzenia sto talentów, i tysi¹c siedem 
set siedmdziesi¹t i piêæ syklów wed³ug sykla œwi¹tnicy.
26. Od ka¿dej g³owy pó³ sykla wed³ug sykla œwi¹tnicy, od wszystkich, którzy szli w 
liczbê, bêd¹c we dwudziestu lat i dalej, których ludzi by³o szeœæ kroæ sto tysiêcy, 
i trzy tysi¹ce, i piêæset, i piêædziesi¹t.
27. A by³o sto talentów srebra do odlewania podstawków œwi¹tnicy i podstawków 
zas³ony; sto podstawków ze sta talentów; talent na podstawek.
28. A z tysi¹ca, siedmiu set, siedmdziesi¹t i piêciu syklów uczyni³ haki na s³upy, 
i powlók³ wierzchy ich, i przepasa³ je.
29. Miedzi zaœ ofiarowanej by³o siedmdziesi¹t talentów, dwa tysi¹ce i cztery sta 
syklów.
30. I uczyni³ z niej podstawki do drzwi namiotu zgromadzenia, i o³tarz miedziany, i 
kratê miedzian¹ do niego, tak¿e wszystko naczynie do o³tarza.



31. I podstawki do sieni w oko³o; tak¿e podstawki bramy siennej, i wszystkie ko³ki 
przybytku, tak¿e ko³ki sieni w oko³o.
*39
1. Tak¿e z hijacyntu i z szar³atu, z karmazynu dwa kroæ farbowanego poczynili szaty 
do us³ugi, ku us³ugiwaniu w œwi¹tnicy. Urobili te¿ szaty œwiête Aaronowi, jako by³ 
rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
2. I uczyni³ naramiennik ze z³ota, z hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa 
kroæ farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego.
3. Naklepali te¿ blaszek z³otych, i nastrzygli z nich nici do przetykania 
hijacyntu, i do przetykania szar³atu, i do przetykania karmazynu dwa kroæ 
farbowanego, i do przetykania bia³ego jedwabiu, robot¹ haftarsk¹.
4. Naramienniki przytem porobili tak, aby siê jeden z drugim spoiæ móg³; na dwu 
krajach ich spaja³y siê.
5. Pas te¿ naramiennika, który by³ na nim, z tego¿ by³, i t¹¿ robot¹ ze z³ota, z 
hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z bia³ego jedwabiu 
krêconego, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
6. Do tego wygotowali kamienie onychiny, oprawione z³otem osadzeniem, rzezane, jako 
ryte bywaj¹ pieczêci, z imiony synów Izraelskich.
7. I wprawi³ je na wierzchne kraje naramiennika, aby by³y kamieñmi na pami¹tkê 
synom Izraelskim, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
8. Uczyni³ te¿ napierœnik robot¹ haftarsk¹, wed³ug roboty naramiennika, ze z³ota, z 
hijacyntu, i z szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z bia³ego jedwabiu 
krêconego.
9. Czworograniasty by³ dwoisty uczynili napierœnik, na piêdzi d³ugoœæ jego, i na 
piêdzi szerokoœæ jego, dwoisty by³.
10. I nasadzili weñ cztery rzêdy kamienia tym porz¹dkiem: sardyjusz, topazyjusz i 
szmaragd w rzêdzie pierwszym.
11. A w drugim rzêdzie: karbunku³, szafir i jaspis.
12. A w trzecim rzêdzie: linkuryjusz, achates i ametyst.
13. A w czwartym rzêdzie: chrysolit, onychin i bery³, wszystkie osadzone w z³oto w 
rzêdziech swych.
14. A tych kamieni z imionami synów Izraelskich dwanaœcie wed³ug imion ich by³o, 
tak, jako rzez¹ pieczêci; ka¿dy wed³ug imienia swego pod³ug dwunastu pokoleñ.
15. Poczynili te¿ do napierœnika ³añcuszki jednostajne robot¹ plecion¹ ze z³ota 
szczerego.
16. Sprawili te¿ dwa haczyki z³ote, i dwa kolce z³ote, i przyprawili one dwa kolce 
do obu krajów napierœnika.
17. A przewlekli one dwa ³añcuszki z³ote przez oba kolce u krajów napierœnika.
18. Drugie zaœ dwa kolce obu ³añcuszków zawlekli do onych dwu haczyków, i 
przyprawili do zwierzchnich krajów naramiennika na przodku.
19. Uczynili tak¿e dwa kolce z³ote, które przyprawili do dwu koñców napierœnika na 
kraju jego, który by³ po stronie naramiennika ze spodku.
20. Uczynili jeszcze dwa kolce z³ote, które przyprawili na dwu stronach 
naramiennika ze spodku, na przodku przeciwko spojeniu jego, które jest nad 
przepasaniem naramiennika.
21. I przywi¹zali napierœnik do kolców jego, do kolców naramiennika sznurem 
hijacyntowym, aby by³ przepasaniem naramiennika, ¿eby nie odstawa³ napierœnik od 
naramiennika; jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
22. Urobi³ tak¿e p³aszcz pod naramiennik robot¹ tkan¹, wszystek hijacyntowy;
23. A rozpór p³aszcza w poœród jego, jako rozpór u pancerza, i brama oko³o kraju 
jego, aby siê nie rozdziera³.
24. Tak¿e u podo³ka p³aszcza onego uczynili jab³ka granatowe z hijacyntu, i z 
szar³atu, i z karmazynu dwa kroæ farbowanego, i z bia³ego jedwabiu krêconego.
25. Poczynili te¿ dzwonki ze z³ota szczerego, i pozawieszali one dzwonki miêdzy one 
jab³ka granatowe u podo³ka p³aszcza w oko³o, w poœród jab³ek granatowych;
26. Dzwonek a jab³ko granatowe, i zaœ dzwonek i jab³ko granatowe, u podo³ka 
p³aszcza w oko³o ku pos³ugiwaniu, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
27. Porobili te¿ szaty z bia³ego jedwabiu robot¹ tkack¹ Aaronowi, i synom jego.
28. Czapeczkê te¿ z bia³ego jedwabiu, i czapki ozdobne z bia³ego jedwabiu, i ubiory 



cienkie z bia³ego jedwabiu krêconego.
29. Pas tak¿e z bia³ego jedwabiu krêconego, i z hijacyntu, i z szar³atu, i z 
karmazynu dwa kroæ farbowanego robot¹ haftarsk¹, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
30. Do tego uczynili blachê korony œwiêtobliwoœci ze z³ota szczerego, i wyrysowali 
na niej robot¹ ryt¹, jako pieczêci rzezan¹ Œwiêtoœæ Panu.
31. A przyprawili do niej sznur hijacyntowy, aby przywi¹zana by³a do czapki na 
wierzchu, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
32. A tak skoñczy³a siê wszystka robota oko³o przybytku i namiotu zgromadzenia. I 
uczynili synowie Izraelscy wszystko, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, tak 
uczynili.
33. I przynieœli ten przybytek do Moj¿esza, namiot, i wszystkie naczynia jego, haki 
jego, deski jego, dr¹gi jego, i s³upy jego, i podstawki jego.
34. Przykrycie te¿ ze skór baranich czerwono farbowanych, i przykrycie z skór 
borsukowych, i oponê zas³ony;
35. Skrzyniê œwiadectwa, i dr¹¿ki jej, i ub³agalni¹.
36. Stó³, wszystkie naczynia jego, i chleb pok³adny.
37. Œwiecznik ochêdo¿ny, lampy jego, lampy sporz¹dzone, i wszystkie naczynia jego, 
i oliwê ku œwieceniu.
38. O³tarz tak¿e z³oty i olejek pomazywania, i kadzid³o wonne, i zas³onê do drzwi 
namiotu,
39. O³tarz miedziany, i kratê jego miedzian¹, dr¹¿ki jego, i wszystkie naczynia 
jego, wannê i stolec jej.
40. Opony do sieni, i s³upy ich, i zas³onê do bramy siennej, i sznury jej, i ko³ki 
jej, i wszelakie naczynia ku s³u¿bie przybytku i namiotu zgromadzenia.
41. Szaty s³u¿ebne do us³ugowania w œwi¹tnicy, szaty œwiête Aaronowi kap³anowi, i 
szaty synów jego do odprawowania urzêdu kap³añskiego.
42. Wed³ug wszystkiego, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, tak uczynili synowie 
Izraelscy wszystk¹ tê robotê.
43. I obejrza³ Moj¿esz tê wszystk¹ robotê, a oto, uczynili j¹, jako by³ rozkaza³ 
Pan, tak uczynili; i b³ogos³awi³ im Moj¿esz.
*40
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. W dzieñ miesi¹ca pierwszego, pierwszego dnia tego¿ miesi¹ca wystawisz przybytek, 
namiot zgromadzenia.
3. I postawisz tam skrzyniê œwiadectwa, i zakryjesz j¹ zas³on¹.
4. Wstawisz i stó³, i porz¹dnie go sporz¹dzisz, wniesiesz tak¿e œwiecznik, i 
zaœwiecisz lampy jego.
5. Postawisz te¿ o³tarz z³oty do kadzenia przed skrzyni¹ œwiadectwa, i zawiesisz 
zas³onê u drzwi przybytku.
6. Tak¿e postawisz o³tarz ca³opalenia przed drzwiami przybytku, namiotu 
zgromadzenia.
7. Postawisz te¿ wannê miêdzy namiotem zgromadzenia a miêdzy o³tarzem, w któr¹ 
nalejesz wody.
8. Wystawisz te¿ i sieñ w oko³o, a zawiesisz zas³onê we drzwiach u sieni.
9. Zatem weŸmiesz olejek pomazywania, i poma¿esz przybytek, i wszystko, co w nim 
jest, i poœwiêcisz go ze wszystkiem naczyniem jego, a bêdzie œwiêtym.
10. Poma¿esz te¿ o³tarz ca³opalenia, i wszystkie naczynia jego, i poœwiêcisz 
o³tarz, a bêdzie o³tarzem najœwiêtszym.
11. Nad to poma¿esz wannê i stolec jej, a poœwiêcisz j¹.
12. Zatem ka¿esz przyst¹piæ Aaronowi i synom jego do drzwi namiotu zgromadzenia, i 
umyjesz je wod¹.
13. I obleczesz Aarona w szaty œwiête, a poma¿esz, i poœwiêcisz go, aby mi 
sprawowa³ urz¹d kap³añski.
14. Synom tak¿e jego przyst¹piæ ka¿esz, i obleczesz je w szaty,
15. A poma¿esz je, jakoœ pomaza³ ojca ich, aby mi sprawowali urz¹d kap³añski; i 
bêdzie pomazanie ich onym ku wiecznemu kap³añstwu w narodziech ich.
16. Tedy uczyni³ Moj¿esz wszystko; jako mu by³ rozkaza³ Pan, tak uczyni³.
17. Sta³o siê tedy miesi¹ca pierwszego, roku wtórego, pierwszego dnia miesi¹ca, ¿e 
wystawiony jest przybytek.



18. I wystawi³ Moj¿esz przybytek, a podstawi³ podstawki jego, i postawi³ deski 
jego, i za³o¿y³ dr¹gi jego, i podniós³ s³upy jego.
19. Rozbi³ te¿ i namiot nad przybytkiem, i po³o¿y³ przykrycie namiotu nad nim z 
wierzchu, tak jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
20. Potem wzi¹wszy œwiadectwo, w³o¿y³ je do skrzyni, i przewlók³ dr¹¿ki u skrzyni, 
i w³o¿y³ ub³agalni¹ z wierzchu na skrzyniê.
21. I wniós³ skrzyniê do przybytku, i zawiesi³ oponê zakrycia, i zas³oni³ skrzyniê 
œwiadectwa, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
22. Postawi³ i stó³ w namiocie zgromadzenia ku pó³nocnej stronie przed zas³on¹.
23. I sporz¹dzi³ na nim sporz¹dzenie chlebów przed Panem, jako by³ rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
24. Postawi³ te¿ œwiecznik w namiocie zgromadzenia na przeciwko sto³owi ku 
po³udniowej stronie przybytku.
25. Zapali³ te¿ lampy przed Panem, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
26. Postawi³ i o³tarz z³oty w namiocie zgromadzenia przed zas³on¹.
27. I kadzi³ na nim kadzeniem wonnem, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
28. Potem zawiesi³ zas³onê we drzwiach przybytku.
29. Nadto o³tarz postawi³ ca³opalenia przede drzwiami przybytku namiotu 
zgromadzenia, i ofiarowa³ na nim ca³opalenie i ofiarê such¹, jako by³ rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
30. Potem postawi³ wannê miêdzy namiotem zgromadzenia, a miêdzy o³tarzem, w któr¹ 
nala³ wody dla umywania.
31. I umywali siê z niej Moj¿esz, i Aaron, i synowie jego, rêce swe i nogi swe.
32. Gdy wchodzili do namiotu zgromadzenia, i gdy mieli przystêpowaæ do o³tarza, 
umywali siê, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
33. Na ostatek wystawi³ sieñ oko³o przybytku i o³tarza, i zawiesi³ zas³onê w bramie 
sieni. A tak dokoñczy³ Moj¿esz roboty onej.
34. Tedy okry³ ob³ok namiot zgromadzenia, a chwa³a Pañska nape³ni³a przybytek.
35. Tak, i¿ nie móg³ Moj¿esz wnijœæ do namiotu zgromadzenia; bo by³ nad nim ob³ok, 
a chwa³a Pañska nape³ni³a by³a przybytek.
36. A gdy odstêpowa³ ob³ok od przybytku, ruszali siê synowie Izraelscy w ci¹gnieniu 
swem.
37. A jeŸli nie odstêpowa³ ob³ok, nie ruszali siê a¿ do dnia, którego odstêpowa³.
38. A ob³ok Pañski bywa³ nad przybytkiem we dnie, a ogieñ bywa³ w nocy nad nim 
przed oczyma wszystkiego domu Izraelskiego, ilekroæ ci¹gnêli.

================================
     3 Moj¿eszowa     
================================

*01
1. I wezwa³ Pan Moj¿esza, i rzek³ do niego z namiotu zgromadzenia, mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, a rzecz im: Gdyby kto z was ofiarowa³ ofiarê Panu, z 
byd³a, z wo³ów, i z drobnego byd³a, ofiarowaæ bêdziecie ofiarê waszê.
3. JeŸli ca³opalona ofiara jego bêdzie z rogatego byd³a, samca zupe³nego ofiarowaæ 
bêdzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarowaæ go bêdzie dobrowolnie przed obliczem 
Pañskiem.
4. I po³o¿y rêkê sw¹ na g³owê ofiary ca³opalenia, a bêdzie przyjemn¹ zañ na 
oczyszczenie jego.
5. Zabije tedy cielca tego kap³an przed oblicznoœci¹ Pañsk¹; a synowie Aaronowi, 
kap³ani, ofiarowaæ bêd¹ krew, a pokropi¹ t¹ krwi¹ o³tarz z wierzchu w oko³o, który 
jest przede drzwiami namiotu zgromadzenia.
6. A wzi¹wszy skórê z ofiary ca³opalenia rozr¹bie j¹ na sztuki.



7. Potem na³o¿¹ synowie Aarona kap³ana, ogieñ na o³tarzu, a u³o¿¹ drwa na ogieñ.
8. Potem porz¹dnie w³o¿¹ synowie Aaronowi, kap³ani, one sztuki, g³owê, i t³ustoœæ, 
na drwa, które s¹ na ogniu, który jest na o³tarzu.
9. A wnêtrznoœci jego, i nogi jego, op³ucze wod¹, i zapali kap³an to wszystko na 
o³tarzu; ca³opalenie jest ofiary ognistej ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
10. A jeŸli¿by z drobnego byd³a kto chcia³ ofiarowaæ z owiec albo z kóz, na ofiarê 
ca³opalenia, samca zupe³nego ofiarowaæ bêdzie;
11. I zabije go po bok o³tarza ku pó³nocy przed oblicznoœci¹ Pañsk¹; a pokropi¹ 
synowie Aaronowi, kap³ani, krwi¹ jego po wierzchu o³tarza w oko³o.
12. I rozr¹bie go na sztuki, i g³owê jego, i t³ustoœæ jego; a w³o¿y je kap³an 
porz¹dnie na drwa, które s¹ na ogniu, który jest na o³tarzu.
13. A wnêtrznoœci i nogi op³ucze wod¹; i bêdzie ofiarowa³ kap³an to wszystko, i 
zapali to na o³tarzu. Ca³opalenie jest ofiary ognistej ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
14. A jeŸliby z ptastwa ca³opalenia ofiarê chcia³ kto ofiarowaæ Panu, tedy niech 
przyniesie z synogarlic, albo z go³¹bi¹t ofiarê swojê.
15. A bêdzie j¹ ofiarowa³ kap³an na o³tarzu, i paznogciem nadrze g³owê jego, i 
zapali na o³tarzu, wycisn¹wszy krew jego na stronie o³tarza.
16. Odejmie te¿ gardziel jego z pierzem jego, a porzuci je blisko o³tarza ku 
wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popió³ bywa;
17. I rozedrze mu skrzyd³a jego, a wszak¿e ich nie oderwie; i spali to kap³an na 
o³tarzu, na drwach, które s¹ na ogniu; ca³opalenie jest ofiary ognistej ku 
wdziêcznej wonnoœci Panu.
*02
1. Gdyby te¿ kto ofiarowaæ chcia³ dar ofiary œniednej Panu, pszenna m¹ka bêdzie 
ofiara jego; i poleje j¹ oliw¹, i nak³adzie na ni¹ kadzid³a.
2. I przyniesie j¹ do synów Aaronowych, kap³anów, a weŸmie st¹d pe³n¹ garœæ swojê 
tej pszennej m¹ki, i tej oliwy, ze wszystkiem kadzid³em; i zapali to kap³an na 
pami¹tkê jej na o³tarzu; ofiara ognista jest ku wdziêcznej wonnoœci Panu;
3. Ale co zostanie od onej ofiary œniednej, Aaronowi i synom jego bêdzie; 
najœwiêtsza rzecz jest z ognistych ofiar Panu.
4. A jeŸlibyœ te¿ ofiarowa³ dar ofiary œniednej w piecu pieczonej, niech¿e bêdzie z 
pszennej m¹ki placek przaœny zagnieciony w oliwie, i kreple przaœne, pomazane 
oliw¹.
5. JeŸli¿e zaœ ofiarê œniedn¹ sma¿on¹ w pañwi ofiarowaæ bêdziesz, niech¿e bêdzie z 
m¹ki pszennej zagniecionej w oliwie, oprócz zakwaszenia.
6. Po³amiesz j¹ na kêsy, i polejesz j¹ oliw¹; ofiara to œniedna jest.
7. A jeŸli ofiarê œniedn¹ w kotle zgotowan¹ ofiarowaæ bêdziesz, z m¹ki pszennej z 
oliw¹ bêdzie.
8. I przyniesiesz ofiarê œniedn¹ z tych rzeczy sprawion¹ Panu, i oddasz j¹ 
kap³anowi, a odniesie j¹ na o³tarz.
9. I weŸmie kap³an z onej ofiary œniednej pami¹tkê jej, i zapali na o³tarzu; ofiara 
to ognista ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
10. A co pozostanie od onej ofiary œniednej, Aaronowi i synom jego bêdzie; 
najœwiêtsza rzecz jest z ognistych ofiar Panu.
11. Wszelka ofiara œniedna, któr¹ ofiarowaæ bêdziecie Panu, bez kwasu bêdzie; bo 
¿adnego kwasu i ¿adnego miodu nie bêdziecie zapalaæ na ofiarê ognist¹ Panu.
12. Tylko w ofiarach pierwiastek ofiarowaæ to bêdziecie Panu; ale na o³tarz nie 
bêdziecie ich k³aœæ ku wdziêcznej wonnoœci.
13. Ka¿dy dar ofiary twojej œniednej sol¹ posolisz a nie odejmiesz soli przymierza 
Boga twojego od ofiary twojej œniednej; przy ka¿dej ofierze twojej ofiarowaæ 
bêdziesz sól.
14. A jeŸli ofiarowaæ bêdziesz ofiarê œniedn¹ z pierwszych urodzajów Panu, œwie¿e 
k³osy upra¿ysz ogniem, a zbo¿e wykruszone z k³osów œwie¿ych ofiarowaæ bêdziesz na 
ofiarê œniedn¹ pierwszych urodzajów twoich;
15. I nalejesz na ni¹ oliwy, a nak³adziesz na ni¹ kadzid³a; bo ofiara œniedna jest.
16. Tedy zapali kap³an pami¹tkê jej ze zbo¿a wykruszonego jej, i z oliwy jej, ze 
wszystkiem kadzid³em jej; bo ofiara ognista jest Panu.
*03
1. A jeŸliby ofiara spokojna by³a ofiara jego, a by³aby z rogatego byd³a, ofiarowaæ 



bêdzie samca, albo samicê; zupe³nie ofiarowaæ je bêdzie przed obliczem Pañskiem.
2. I po³o¿y rêkê sw¹ na g³owê ofiary swojej, i zabije j¹ kap³an przede drzwiami 
namiotu zgromadzenia; i wylej¹ synowie Aaronowi, kap³ani, krew na wierzch o³tarza w 
oko³o.
3. Potem ofiarowaæ bêdzie z ofiary spokojnej palon¹ ofiarê Panu; t³ustoœæ 
okrywaj¹c¹ wnêtrznoœci, i wszystkê t³ustoœæ, która jest na wnêtrznoœciach.
4. Obie te¿ nerki z t³ustoœci¹, która jest na nich, i na polêdwicach, i odzieczkê, 
która na w¹trobie, z nerkami odejmie.
5. I zapal¹ to synowie Aaronowi na o³tarzu, pospo³u z ofiar¹ ca³opalenia, która 
bêdzie na drwach, które s¹ na ogniu; ofiara to ognista ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
6. Ale jeŸliby z drobnego byd³a by³a ofiara jego na ofiarê spokojn¹ Panu, samca 
albo samicê zupe³ne ofiarowaæ je bêdzie.
7. JeŸliby baranka ofiarowa³ na ofiarê swojê, ofiarowaæ go bêdzie przed obliczem 
Pañskiem.
8. A w³o¿y rêkê sw¹ na g³owê ofiary swojej, i zabije j¹ przed namiotem 
zgromadzenia; i wylej¹ synowie Aaronowi krew jej na wierzch o³tarza w oko³o.
9. I bêdzie ofiarowa³ z ofiary spokojnej ofiarê ognist¹ Panu, t³ustoœæ jej, ogon 
ca³y, który od grzbietu odejmie, tak¿e i t³ustoœæ, okrywaj¹c¹ wnêtrznoœci, i 
wszystkê t³ustoœæ, która jest na wnêtrznoœciach.
10. Obie te¿ nerki z t³ustoœci¹, która jest na nich, i na polêdwicach, i odzieczkê, 
która na w¹trobie, z nerkami odejmie.
11. I zapali to kap³an na o³tarzu, pokarm to jest ofiary ognistej Panu.
12. JeŸliby zaœ koza by³a ofiar¹ jego, tedy j¹ ofiarowaæ bêdzie przed obliczem 
Pañskiem.
13. I po³o¿y rêkê swojê na g³owê jej, i zabije j¹ przed namiotem zgromadzenia, i 
wylej¹ synowie Aaronowi krew jej na wierzch o³tarza w oko³o.
14. I ofiarowaæ bêdzie z niej ofiarê swojê na ofiarê ognist¹ Panu, t³ustoœæ 
okrywaj¹c¹ wnêtrznoœci, i wszystkê t³ustoœæ, która jest na wnêtrznoœciach.
15. Obie te¿ nerki z t³ustoœci¹ która jest na nich i na polêdwicach, i odzieczkê 
która na w¹trobie, z nerkami odejmie.
16. I zapali to kap³an na o³tarzu, pokarm to jest ofiary ognistej na wdziêczn¹ 
wonnoœæ; bo wszystka t³ustoœæ jest Pañska.
17. Prawem wiecznem w narodziech waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych, 
¿adnej t³ustoœci i ¿adnej krwi jeœæ nie bêdziecie.
*04
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, a rzecz: Gdyby kto zgrzeszy³ z niewiadomoœci, przeciw 
któremu ze wszystkich przykazañ Pañskich, czyni¹c, czego by czyniæ nie mia³, a 
przest¹pi³by jedno z nich,
3. JeŸliby kap³an pomazany zgrzeszy³ jako jeden z ludu pospolitego, tedy niech 
ofiaruje za grzech swój, którego siê dopuœci³, cielca m³odego zupe³nego Panu na 
ofiarê za grzech.
4. I przywiedzie cielca onego do drzwi namiotu zgromadzenia przed oblicznoœæ 
Pañsk¹, a w³o¿y rêkê swojê na g³owê onego cielca, i zabije go przed obliczem 
Pañskiem.
5. Tedy weŸmie kap³an pomazany ze krwi onego cielca, i wniesie j¹ do namiotu 
zgromadzenia.
6. Potem omoczy kap³an palec swój we krwi, a kropiæ bêdzie on¹ krwi¹ siedem kroæ 
przed obliczem Pañskiem przed zas³on¹ œwi¹tnicy.
7. I poma¿e kap³an krwi¹ on¹ rogi o³tarza kadzenia wonnego, przed obliczem 
Pañskiem, który jest w namiocie zgromadzenia, a ostatek krwi onego cielca wyleje u 
spodku o³tarza ca³opalenia, który jest u drzwi namiotu zgromadzenia.
8. Wszystkê zaœ t³ustoœæ cielca tego za grzech ofiarowanego wyjmie z niego t³ustoœæ 
okrywaj¹c¹ wnêtrznoœci i wszystkê t³ustoœæ, która jest na wnêtrznoœciach.
9. Obie te¿ nerki z t³ustoœci¹, która jest na nich, i na polêdwicach, i odzieczkê, 
która jest na w¹trobie i na nerkach, odejmie.
10. Jako odejmuj¹ z wo³u ofiary spokojnej, i zapali to kap³an na o³tarzu 
ca³opalonych ofiar.
11. Skórê zaœ cielca tego, i wszystko miêso jego z g³ow¹ jego i z nogami jego i z 



wnêtrznoœciami jego i z gnojem jego
12. Owa, ca³ego cielca wyniesie precz za obóz na miejsce czyste, tam gdzie siê 
wysypuje popió³, i spali go na drwach ogniem, gdzie wysypuj¹ popió³, tam spalony 
bêdzie.
13. JeŸliby te¿ wszystko zgromadzenie Izraelskie z nieobaczenia zgrzeszy³o, a 
by³aby rzecz zakryta od oczu zgromadzenia tego, i uczyniliby przeciw któremu ze 
wszystkich przykazañ Pañskich, coby byæ nie mia³o, a byliby winni,
14. I poznaliby grzech, którym zgrzeszyli, ofiarowaæ bêdzie ono zgromadzenie cielca 
m³odego na ofiarê za grzech, a przywiod¹ go przed namiot zgromadzenia,
15. I po³o¿¹ starsi zgromadzenia rêce swe na g³owê cielca onego przed obliczem 
Pañskiem i zabij¹ tego¿ cielca przed obliczem Pañskiem.
16. Tedy wniesie kap³an pomazany, ze krwi cielca onego do namiotu zgromadzenia,
17. I omoczy kap³an palec swój w onej krwi, a bêdzie ni¹ kropi³ siedem kroæ przed 
obliczem Pañskiem, przed zas³on¹.
18. A on¹ krwi¹ poma¿e rogi o³tarza, który jest przed obliczem Pañskiem, w namiocie 
zgromadzenia; a ostatek krwi wyleje u spodku o³tarza ca³opalenia, który jest u 
drzwi namiotu zgromadzenia.
19. Wszystkê te¿ t³ustoœæ jego wyjmie z niego, i zapali na o³tarzu.
20. I uczyni z tem cielcem, jako uczyni³ z cielcem, za grzech ofiarowanym, tak 
uczyni z nim; a tak oczyœci je kap³an, i bêdzie im odpuszczono.
21. Potem wyniesie cielca onego precz za obóz, i spali go, jako spali³ cielca 
pierwszego. Taæ jest ofiara za grzech zgromadzenia.
22. JeŸliby ksi¹¿ê zgrzeszy³, i uczyni³ przeciw któremu ze wszystkich przykazañ 
Pana Boga swego, coby byæ nie mia³o, a to z nieobaczenia, a by³by winien:
23. I by³by jawny grzech jego, którym zgrzeszy³, przywiedzie na ofiarê swojê koz³a 
z kóz, samca zupe³nego;
24. I po³o¿y rêkê swojê na g³owê tego¿ koz³a, i zabije go na miejscu, gdzie bij¹ 
ofiary na ca³opalenie, przed obliczem Pañskiem. Ofiara to jest za grzech.
25. I weŸmie kap³an ze krwi ofiary za grzech na palec swój, a poma¿e rogi o³tarza 
ca³opalonych ofiar, a ostatek krwi jego wyleje u spodku o³tarza ca³opalenia.
26. Wszystkê zaœ t³ustoœæ jego zapali na o³tarzu, jako i t³ustoœæ ofiary spokojnej; 
a tak oczyœci go kap³an od grzechu jego i bêdzie mu odpuszczony.
27. A jeŸliby kto zgrzeszy³ z ludu pospolitego z nieobaczenia, a uczyni³by przeciw 
któremu z przykazañ Pañskich, coby byæ nie mia³o, i by³by winien,
28. A by³by znajomy grzech jego, którym zgrzeszy³, przywiedzie ofiarê swojê, kozê z 
kóz, zupe³n¹ samicê, za grzech swój, którego siê dopuœci³.
29. A po³o¿ywszy rêkê sw¹ na g³owê tej ofiary za grzech, zabije tê ofiarê za grzech 
na miejscu ofiar ca³opalonych.
30. Potem wzi¹wszy kap³an ze krwi onej na palec swój, poma¿e rogi o³tarza 
ca³opalonych ofiar, a ostatek krwi jej wyleje u spodku onego¿ o³tarza.
31. Wszystkê tak¿e t³ustoœæ jej odejmie, jako siê odejmuje t³ustoœæ od ofiary 
spokojnej, i spali to kap³an na o³tarzu ku wdziêcznej wonnoœci Panu; a tak oczyœci 
go kap³an, i bêdzie mu odpuszczono.
32. A jeŸliby owcê przywiód³ na ofiarê swojê za grzech, samicê zupe³n¹ niech 
przywiedzie.
33. I w³o¿y rêkê sw¹ na g³owê onej ofiary za grzech, i zabije j¹ na ofiarê za 
grzech na miejscu, gdzie zabijaj¹ ofiary ca³opalenia.
34. Potem weŸmie kap³an onej krwi z ofiary za grzech na palec swój, i poma¿e rogi u 
o³tarza palonych ofiar, a ostatek krwi jej wyleje u spodku onego o³tarza.
35. I wszystkê t³ustoœæ jej odejmie, jako odejmuj¹ t³ustoœæ baranka z ofiary 
spokojnej, i spali j¹ kap³an na o³tarzu na ca³opalon¹ ofiarê Panu. A tak oczyœci go 
kap³an od grzechu jego, którym zgrzeszy³, i bêdzie mu odpuszczony.
*05
1. JeŸliby te¿ cz³owiek zgrzeszy³, ¿eby s³ysza³ g³os bluŸnierstwa, a by³by 
œwiadkiem tego, co albo widzia³, albo s³ysza³, a nie oznajmi³by, poniesie karanie 
za nieprawoœæ swojê.
2. Albo jeŸliby siê kto dotkn¹³ rzeczy nieczystej, b¹dŸ œcierwu zwierza 
nieczystego, b¹dŸ œcierwu bydlêcia nieczystego, b¹dŸ œcierwu gadziny nieczystej, a 
by³oby to zakryto przed nim, przeciê nieczysty bêdzie, i winien jest.



3. Albo jeŸliby siê kto dotkn¹³ nieczystoœci cz³owieczej, jaka¿bykolwiek by³a 
nieczystoœæ jego, przez któr¹ siê nieczystym stawa, a by³oby to skryto przed nim, i 
dowiedzia³by siê, winien jest.
4. Albo jeŸliby kto przysi¹g³ wymówiwszy usty, ¿e Ÿle albo dobrze uczyni³, o 
wszystko, co wymawia cz³owiek z przysiêg¹, a by³oby to skryto przed nim i 
dowiedzia³by siê potem, ¿e winien jest w jednej rzeczy z tych:
5. Bêd¹c tedy winien w jednej rzeczy z tych, wyzna grzech swój;
6. I przywiedzie ofiarê za winê swojê Panu za grzech swój, którym zgrzeszy³, samicê 
z drobnego byd³a, owcê, albo kozê za grzech, a oczyœci go kap³an od grzechu jego.
7. A jeŸliby nie przemóg³ ofiarowaæ bydl¹tka, tedy przyniesie ofiarê za wystêpek 
swój, którym zgrzeszy³, parê synogarlic, albo parê go³¹bi¹t Panu, jedno na ofiarê 
za grzech, a drugie na ofiarê ca³opalenia;
8. I przyniesie je do kap³ana, a on naprzód ofiarowaæ bêdzie to, co ma byæ na 
ofiarê za grzech, i paznogciem nadrze g³owê jego ku szyi, ale jej nie oderwie.
9. I pokropi krwi¹ z ofiary za grzech stronê o³tarza, a ostatek onej krwi wyciœnie 
u spodku o³tarza. Ofiara to za grzech jest.
10. Z drugiego zasiê uczyni ofiarê ca³opalenia wed³ug zwyczaju. A tak oczyœci go 
kap³an od grzechu jego, którym zgrzeszy³, a bêdzie mu odpuszczony.
11. A jeŸliby nie przemóg³ ofiarowaæ parê synogarlic, albo parê go³¹bi¹t, tedy 
przyniesie ofiarê swojê za to, co zgrzeszy³, dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki pszennej na 
ofiarê za grzech, nie naleje na niê oliwy, ani w³o¿y na niê kadzid³a; bo jest 
ofiara za grzech.
12. A gdy j¹ przyniesie do kap³ana, tedy nabrawszy kap³an z niej pe³n¹ garœæ swojê 
na pami¹tkê jego, spali j¹ na o³tarzu mimo ofiarê ognist¹ Panu; ofiara to za grzech 
jest.
13. I oczyœci go kap³an od grzechu jego, którym zgrzeszy³ w którejkolwiek z tych 
rzeczy, a bêdzie mu odpuszczony; a ostatek bêdzie kap³anowi, jako przy ofierze 
œniednej.
14. Nad to rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
15. Gdyby cz³owiek przest¹pi³ przestêpstwem, a zgrzeszy³by z niewiadomoœci, ujmuj¹c 
rzeczy poœwiêconych Panu, tedy przywiedzie ofiarê za wystêpek swój Panu, barana 
zupe³nego z drobnego byd³a wed³ug oszacowania twego, za dwa sykle srebra wed³ug 
sykla œwi¹tnicy, na ofiarê za wystêpek.
16. A to, coby wzi¹³ z poœwiêconych rzeczy, wróci, i pi¹t¹ czêœæ nadto przyda i 
odda kap³anowi; a kap³an go oczyœci przez barana ofiary za grzech, a bêdzie mu 
odpuszczono.
17. JeŸliby te¿ cz³owiek zgrzeszy³, uczyniwszy przeciw któremukolwiek z przykazañ 
Pañskich, coby nie mia³o byæ, z niewiadomoœci, a by³by winien, poniesie karanie za 
nieprawoœæ swojê.
18. Tedy przywiedzie barana zupe³nego z drobnego byd³a wed³ug szacunku twojego, na 
ofiarê za wystêpek do kap³ana; i oczyœci go kap³an od niewiadomoœci jego, której 
siê dopuœci³ nie wiedz¹c, a bêdzie mu odpuszczono.
19. Ofiara to za wystêpek jest, którym wyst¹pi³ przeciwko Panu.
*06
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Gdyby cz³owiek zgrzeszy³, a wystêpkiem wyst¹pi³ przeciwko Panu, a zaprza³by 
rzeczy sobie zwierzonej, i do schowania danej, alboby co wydar³, alboby gwa³tem 
wzi¹³ od bliŸniego swego;
3. Tak¿e jeŸliby rzecz zgubion¹ znalaz³, a zaprza³by jej, alboby te¿ przysi¹g³ 
fa³szywie o któr¹kolwiek rzecz z tych, które czyni cz³owiek, grzesz¹c przez niê;
4. Gdyby tedy zgrzeszy³, a winien by³, wróci rzecz, któr¹ wydar³, albo któr¹ 
gwa³tem wzi¹³, albo te¿ rzecz sobie powierzon¹ albo rzecz zgubion¹, któr¹ znalaz³;
5. Albo te¿ o cobykolwiek fa³szywie przysi¹g³: tedy wróci to ca³e, i pi¹t¹ czêœæ do 
tego przyda temu, czyje by³o to; wróci w dzieñ ofiary za grzech swój.
6. A ofiarê za wystêpek swój przywiedzie Panu, barana zupe³nego z drobnego byd³a 
wed³ug oszacowania twego na ofiarê za grzech do kap³ana.
7. I oczyœci go kap³an przed Panem, a bêdzie mu odpuszczona ka¿da z tych rzeczy, 
któr¹ uczyni³, i by³ jej winien.
8. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:



9. Rozka¿ Aaronowi i synom jego, i rzecz: Taæ bêdzie ustawa ofiary ca³opalenia; 
ofiara ca³opalenia jest od palenia na o³tarzu, przez ca³¹ noc a¿ do poranku; bo 
ogieñ na o³tarzu ustawicznie gorzeæ bêdzie.
10. I oblecze siê kap³an w odzienie swoje lniane, i ubiory lniane oblecze na cia³o 
swoje, i zbierze popió³, gdy spali ogieñ ofiarê ca³opalenia na o³tarzu, a wysypie 
go podle o³tarza.
11. Potem zewlecze szaty swe, i oblecze siê w szaty inne, a wyniesie popió³ on za 
obóz na miejsce czyste.
12. A ogieñ na o³tarzu ustawicznie gorzeæ bêdzie, nie bêdzie gaszony; a bêdzie 
zapala³ na nim kap³an drwa na ka¿dy poranek, i w³o¿y nañ ofiarê ca³opalenia, a 
paliæ bêdzie na nim t³ustoœæ ofiar spokojnych.
13. Ogieñ ustawicznie bêdzie gorza³ na o³tarzu, nie bêdzie gaszony.
14. A taæ te¿ jest ustawa ofiary œniednej, któr¹ ofiarowaæ bêd¹ synowie Aaronowi 
przed obliczem Pañskiem u o³tarza.
15. WeŸmie garœæ swojê pszennej m¹ki z tej ofiary œniednej, i z oliwy jej ze 
wszystkiem kadzid³em, które bêdzie na ofierze œniednej, i to spali na o³tarzu ku 
wdziêcznej wonnoœci na pami¹tkê jej Panu.
16. A co zostanie z niej, jeœæ bêd¹ Aaron i synowie jego; bez kwasu jedzone bêdzie 
na miejscu œwiêtem; w sieni namiotu zgromadzenia jeœæ to bêd¹.
17. Nie bêd¹ tego wa¿yæ z kwasem bo za dzia³ ich da³em im to, z ofiar moich 
ognistych; rzecz najœwiêtsza to jest jako i ofiara za grzech, i jako ofiara za 
wystêpek.
18. Ka¿dy mê¿czyzna z synów Aaronowych jeœæ to bêdzie; ustawa to wieczna w 
narodziech waszych o palonych ofiarach Pañskich; wszystko, co siê ich dotknie, 
poœwiêcone bêdzie.
19. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
20. Taæ jest ofiara Aarona, i synów jego, któr¹ ofiarowaæ bêd¹ Panu w dzieñ 
pomazania swego: dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki pszennej za ofiarê œniedn¹ ustawiczn¹, 
po³owê jej rano, a po³owê jej w wieczór.
21. W pañwi z oliw¹ bêdzie gotowana; sma¿on¹ przyniesiesz j¹, usma¿on¹ ofiarê 
œniedn¹ w sztukach ofiarowaæ bêdziesz ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
22. A kap³an pomazany z synów jego po nim ofiarowaæ j¹ bêdzie; ustawa to wieczna 
Panu, wszystka spalona bêdzie.
23. I ka¿da œniedna ofiara kap³añska, wszystka spalona bêdzie; nie bêd¹ jej jeœæ.
24. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
25. Mów do Aarona, i synów jego, a rzecz: Ta bêdzie ustawa ofiary za grzech: Na 
miejscu, gdzie bij¹ ofiary ca³opalenia, bêdzie zabita ofiara za grzech przed Panem; 
rzecz najœwiêtsza jest.
26. Kap³an, który by j¹ ofiarowa³ za grzech, jeœæ j¹ bêdzie; na miejscu œwiêtem 
jedzona bêdzie; w sieni namiotu zgromadzenia.
27. Wszystko, co siê dotknie miêsa jej, bêdzie poœwiêcone; a jeŸliby krwi¹ jej 
szata pokropiona by³a, co siê pokropi³o, omyjesz na miejscu œwiêtem.
28. Naczynie te¿ gliniane, w którem by j¹ warzono, st³uczone bêdzie; a jeŸliby w 
naczyniu miedzianem warzona by³a, wytr¹ je, i wymyj¹ wod¹.
29. Wszelki mê¿czyzna z kap³anów jeœæ j¹ bêdzie; najœwiêtsza to rzecz jest.
30. A ¿adna ofiara za grzech, której krew wnaszana bywa do namiotu zgromadzenia dla 
oczyszczenia w œwi¹tnicy, nie bêdzie jedzona, ale ogniem spalona bêdzie.
*07
1. Taæ jest ustawa ofiary za wystêpek, która jest najœwiêtsza.
2. Na miejscu, gdzie bij¹ ofiary ca³opalenia, zabij¹ ofiarê za wystêpek, a krwi¹ 
jej pokropi¹ o³tarz z wierzchu w oko³o.
3. A wszystkê t³ustoœæ jej ofiarowaæ bêdzie z niej, ogon i t³ustoœæ okrywaj¹c¹ 
wnêtrznoœci;
4. Obiedwie te¿ nerki z t³ustoœci¹, która jest na nich, i na polêdwicach, i 
odzieczkê, która jest na w¹trobie i na nerkach, odejmie.
5. I spali to kap³an na o³tarzu na ofiarê ognist¹ Panu; ofiara to jest za wystêpek.
6. Wszelki mê¿czyzna z kap³anów bêdzie j¹ jad³, na miejscu œwiêtem jedzona bêdzie; 
rzecz to najœwiêtsza.
7. Jako ofiara za grzech, tak ofiara za wystêpek jednak¹ ustawê maj¹; kap³anowi, 



który by go oczyszcza³, nale¿eæ bêdzie.
8. Kap³anowi, który by czyjê ofiarê ca³opalon¹ ofiarowa³, skóra tej¿e ofiary, któr¹ 
ofiarowa³, nale¿eæ bêdzie.
9. Tak¿e ka¿da ofiara œniedna w piecu upieczona, i wszystko, co na pañwi albo w 
kotle gotowane bêdzie, kap³anowi, który to ofiaruje, nale¿eæ bêdzie.
10. Przytem wszelaka ofiara œniedna, zagnieciona z oliw¹ albo pra¿ona, wszystkim 
synom Aaronowym nale¿eæ bêdzie, tak jednemu, jako drugiemu.
11. Taæ te¿ jest ustawa ofiary spokojnej, któr¹ bêd¹ ofiarowali Panu.
12. JeŸliby kto ofiarowa³ na ofiarê dziêkczynienia, tedy ofiarowaæ bêdzie na ofiarê 
dziêkczynienia placki przaœne, zagniatane z oliw¹, i kreple przaœne, pomazane 
oliw¹, i m¹kê pszenn¹, sma¿on¹ z temi plackami w oliwie zagniecionemi.
13. Przy tych plackach bêdzie te¿ chleb kwaszony ofiarowa³ na ofiarê swojê z ofiar¹ 
dziêkczynienia spokojnych ofiar swoich.
14. I bêdzie ofiarowa³ z niego jeden chleb z ka¿dej ofiary na podnoszenie Panu. 
Kap³anowi, który kropi krwi¹ ofiar spokojnych, nale¿eæ to bêdzie.
15. Miêso zaœ ofiary dziêkczynienia, która jest spokojna, w dzieñ ofiarowania 
ofiary jego jedzone bêdzie; nie zostawi¹ z niego nic do jutra.
16. A jeŸliby kto œlubn¹ albo dobrowoln¹ przyniós³ ofiarê swoj¹, w dzieñ 
ofiarowania ofiary jego jedzone bêdzie; a nazajutrz, coby zosta³o z niej, zjedz¹.
17. Ale jeŸliby co zosta³o miêsa z tej ofiary do trzeciego dnia, ogniem spalone 
bêdzie.
18. A jeŸliby kto przeciê jad³ miêso tej ofiary spokojnej dnia trzeciego, nie 
bêdzie przyjemny ten, który j¹ ofiarowa³; nie bêdzie mu p³atna, owszem 
obrzydliwoœci¹ bêdzie; a kto by jad³ z niej, nieprawoœæ swojê poniesie.
19. Miêso te¿, które by siê dotknê³o czego nieczystego, nie bêdzie jedzone, ale 
ogniem spalone bêdzie; miêso zaœ inne, ka¿dy czysty jeœæ je bêdzie.
20. A ktobykolwiek jad³ miêso z ofiary spokojnej, ofiarowanej Panu, a by³by 
nieczysty, wytracony bêdzie cz³owiek ten z ludu swego.
21. JeŸliby siê te¿ kto dotkn¹³ czego nieczystego, b¹dŸ nieczystoœci cz³owieczej, 
b¹dŸ nieczystoœci bydlêcej, b¹dŸ jakiejkolwiek obrzydliwoœci nieczystej, a jad³by 
miêso z ofiary spokojnej, ofiarowanej Panu, tedy wytracony bêdzie cz³owiek ten z 
ludu swego.
22. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
23. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: ¯adnej t³ustoœci z wo³u, ani z owiec, ani z 
kozy, nie bêdziesz jad³,
24. Aczkolwiek t³ustoœæ bydlêcia zdech³ego, albo t³ustoœæ rozszarpanego mo¿e byæ do 
wszelakiej potrzeby; ale jeœæ jej ¿adnym sposobem nie bêdziecie.
25. Albowiem ktobykolwiek jad³ t³ustoœæ z bydlêcia, które ofiarowaæ bêdzie cz³owiek 
na ofiarê ognist¹ Panu, niechaj wytracony bêdzie cz³owiek ten, który jad³, z ludu 
swego.
26. Tak¿e ¿adnej krwi jeœæ nie bêdziecie we wszystkich mieszkaniach waszych, tak z 
ptaków, jako i z bydl¹t.
27. Wszelki cz³owiek, który by jad³ jak¹kolwiek krew, wytracony bêdzie cz³owiek on 
z ludu swego.
28. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
29. Mów do synów Izraelskich, a rzecz im: Kto by ofiarowa³ ofiarê spokojn¹ swojê 
Panu, przyniesie ofiarê swojê Panu z ofiary spokojnej swojej.
30. Rêka jego przyniesie ofiarê ognist¹ Panu; t³ustoœæ z mostkiem przyniesie, a 
mostek niech bêdzie tam i sam obracany na ofiarê przed Panem.
31. Potem spali kap³an t³ustoœæ na o³tarzu; ale mostek zostanie Aaronowi i synom 
jego.
32. A ³opatkê praw¹ oddacie na podnoszenie kap³anowi z ofiar spokojnych waszych.
33. Kto te¿ z synów Aaronowych ofiarowaæ bêdzie krew ofiar spokojnych i t³ustoœæ, 
temu siê dostanie ³opatka prawa dzia³em.
34. Albowiem mostek sam i tam obracania, i ³opatkê podnoszenia, wzi¹³em od synów 
Izraelskich z ofiar ich spokojnych, i da³em je Aaronowi kap³anowi, i synom jego 
prawem wiecznem od synów Izraelskich.
35. Toæ jest dzia³ pomazanego Aarona, i pomazanych synów jego z ofiar ognistych 
Pañskich, od dnia, któregom im przyst¹piæ rozkaza³ ku sprawowaniu urzêdu 



kap³añskiego Panu.
36. I rozkaza³ Pan, aby im to dawano by³o od dnia, którego je pomaza³, od synów 
Izraelskich prawem wiecznem w narodziech ich.
37. Taæ jest ustawa ofiary ca³opalenia, ofiary œniednej, i ofiary za grzech, i za 
wystêpek, i poœwiêcenia, i ofiary spokojnej.
38. Któr¹ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi na górze Synaj, dnia, którego przykazywa³ synom 
Izraelskim, aby ofiarowali ofiary swe Panu na puszczy Synaj.
*08
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. WeŸmij Aarona i syny jego z nim, i szaty ich, i olejek pomazywania, i cielca na 
ofiarê za grzech, i dwa barany, i kosz chlebów przaœnych.
3. A wszystek lud zbierz do drzwi namiotu zgromadzenia.
4. I uczyni³ Moj¿esz, jako mu rozkaza³ Pan; i zebra³ siê wszystek lud do drzwi 
namiotu zgromadzenia.
5. Tedy rzek³ Moj¿esz do zgromadzenia: Toæ jest s³owo, które rozkaza³ Pan czyniæ.
6. A kazawszy przyst¹piæ Moj¿esz Aaronowi i synom jego, omy³ je wod¹;
7. I oblek³ go w sukni¹, a opasa³ go pasem, i odzia³ go p³aszczem, i na wierzch 
w³o¿y³ nañ naramiennik, i przypasa³ go pasem naramiennika, i opasa³ go nim.
8. W³o¿y³ te¿ nañ napierœnik, i przyprawi³ do niego Urim i Tummim.
9. Tak¿e w³o¿y³ czapkê na g³owê jego, a w³o¿y³ na czapkê na przodek blachê z³ot¹, 
koronê œwiêt¹, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
10. Wzi¹³ te¿ Moj¿esz olejek pomazywania, i pomaza³ przybytek, i wszystkie rzeczy, 
które w nim by³y , i poœwiêci³ je.
11. Potem pokropi³ nim o³tarz siedem kroæ, i pomaza³ o³tarz ze wszystkiem naczyniem 
jego, i wannê, i stolec jej, aby je poœwiêci³.
12. Wla³ tak¿e olejku pomazywania na g³owê Aaronowê, i pomaza³ go na poœwiêcenie 
jego.
13. Zatem rozkaza³ Moj¿esz przyst¹piæ synom Aaronowym, a oblók³szy je w szaty, 
opasa³ je pasem, i w³o¿y³ na nie czapki, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
14. Tam¿e przywiód³ cielca ku ofierze za grzech; i w³o¿yli Aaron i synowie jego 
rêce swe na g³owê cielca ofiary za grzech.
15. I zabi³ go Moj¿esz, a wzi¹wszy krwi jego, pomaza³ rogi o³tarza w oko³o palcem 
swym, i oczyœci³ o³tarz. Ostatek zaœ krwi wyla³ u spodku o³tarza, i poœwiêci³ go 
dla oczyszczania na nim.
16. Wzi¹³ potem wszystkê, t³ustoœæ, która na wnêtrznoœciach by³a, i odzieczkê z 
w¹troby, i dwie nerki z t³ustoœci¹ ich, i spali³ to Moj¿esz na o³tarzu.
17. A cielca z skór¹ jego i z miêsem jego i z gnojem jego spali³ ogniem precz za 
obozem, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
18. Potem przywiód³ barana na ofiarê ca³opalenia; i w³o¿yli Aaron i synowie jego 
rêce swe na g³owê tego barana.
19. I zabi³ go Moj¿esz a pokropi³ krwi¹ jego o³tarz z wierzchu w oko³o.
20. A barana por¹ba³ na sztuki jego, i spali³ Moj¿esz g³owê, i sztuki i t³ustoœæ.
21. A wnêtrznoœci i nogi op³uka³ wod¹; i tak spali³ Moj¿esz wszystkiego barana na 
o³tarzu. Ca³opalenie to jest ku wdziêcznej wonnoœci, ofiara ognista jest Panu, jako 
by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
22. Potem kaza³ przywieœæ barana drugiego, barana poœwiêcenia; i w³o¿yli Aaron i 
synowie jego rêce swoje na g³owê tego¿ barana.
23. A zabiwszy go Moj¿esz wzi¹³ ze krwi jego, i pomaza³ ni¹ koniec prawego ucha 
Aaronowego, i wielki palec prawej rêki jego, tak¿e palec wielki prawej nogi jego.
24. Rozkaza³ te¿ przyst¹piæ synom Aaronowym, i pomaza³ Moj¿esz on¹¿ krwi¹ koniec 
ucha ich prawego, i palce wielkie ich prawej rêki, i palce wielkie nogi ich prawej; 
i wyla³ Moj¿esz krew na wierzch o³tarza w oko³o.
25. Potem wzi¹³ t³ustoœæ i ogon, i wszystkê t³ustoœæ, która jest oko³o wnêtrznoœci, 
i odzieczkê z w¹troby, i dwie nerki z t³ustoœci¹ ich i ³opatkê praw¹.
26. Tak¿e z kosza przaœnych chlebów, które by³y przed Panem, wzi¹³ placek przaœny 
jeden, i bochen chleba z oliw¹ jeden, i krepel jeden, a po³o¿y³ je na onych 
t³ustoœciach i na ³opatce prawej.
27. I da³ to wszystko w rêce Aaronowi i w rêce synów jego, i obraca³ to tam i sam 
za ofiarê obracania przed Panem.



28. Potem ono wzi¹³ Moj¿esz z r¹k ich, a spali³ na o³tarzu na ca³opalenie; 
poœwiêcenie to jest na wdziêczn¹ wonnoœæ, ofiara ognista jest Panu.
29. Wzi¹³ te¿ Moj¿esz mostek, i obraca³ go sam i tam za ofiarê obracania przed 
Panem; a z barana poœwiêcenia dosta³ siê Moj¿eszowi dzia³, jako mu by³ rozkaza³ 
Pan.
30. Wzi¹³ jeszcze Moj¿esz olejku pomazywania i krwi, która by³a na o³tarzu, a 
pokropi³ Aarona i szaty jego, tak¿e syny jego, i szaty synów jego z nim. A tak 
poœwiêci³ Aarona i szaty jego, i syny jego, i szaty synów jego z nim.
31. I rzek³ Moj¿esz do Aarona , i do synów jego: Warzcie to miêso u drzwi namiotu 
zgromadzenia, i tam je jedzcie, i chleb, który jest w koszu poœwiêcenia, jakom 
przykaza³, mówi¹c: Aaron i synowie jego bêd¹ je jedli.
32. A coby zosta³o z miêsa i z chleba, ogniem spalicie.
33. A ze drzwi namiotu zgromadzenia nie wychodŸcie przez siedem dni, a¿ do dnia, 
którego siê wype³ni czas poœwiêcenia waszego; bo przez siedem dni poœwiêcane bêd¹ 
rêce wasze.
34. Jako siê sta³o dziœ, tak przykaza³ Pan czyniæ na oczyszczenie wasze.
35. Przeto¿ przy drzwiach namiotu zgromadzenia trwaæ bêdziecie we dnie i w nocy 
przez siedem dni, a strzec bêdziecie rozrz¹dzenia Pañskiego, abyœcie nie pomarli; 
bo mi tak rozkazano.
36. I uczynili Aaron i synowie jego to wszystko, co im rozkaza³ Pan przez Moj¿esza.
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1. I sta³o siê dnia ósmego, wezwa³ Moj¿esz Aarona i synów jego, i starszych 
Izraelskich.
2. I rzek³ do Aarona: WeŸmij sobie cielca m³odego na ofiarê za grzech, i barana na 
ofiarê ca³opalenia, oboje zupe³ne, i ofiaruj je przed obliczem Pañskiem.
3. Do synów zaœ Izraelskich rzeczesz, mówi¹c: WeŸmijcie koz³a z kóz na ofiarê za 
grzech, i cielca, i barana, roczniaki zupe³ne, zdrowe, na ofiarê ca³opalenia;
4. Tak¿e wo³u, i barana na ofiary spokojne ku ofiarowaniu przed Panem, i ofiarê 
œniedn¹ nagniecion¹ z oliw¹; albowiem siê wam dziœ Pan uka¿e.
5. I przynieœli, co rozkaza³ Moj¿esz, przed namiot zgromadzenia; a przyst¹piwszy 
wszystek lud, stan¹³ przed Panem.
6. Zatem rzek³ Moj¿esz: Taæ jest rzecz, któr¹ wam Pan rozkaza³; czyñcie¿ j¹, a 
uka¿e siê wam chwa³a Pañska.
7. Rzek³ zaœ Moj¿esz do Aarona: Przyst¹p do o³tarza, a uczyñ ofiarê za grzech swój, 
i ofiarê palon¹ twojê, a wykonaj oczyszczenie za siê i za lud; uczyñ te¿ ofiarê od 
ludu, i uczyñ oczyszczenie za lud, jako rozkaza³ Pan.
8. Tedy przyst¹pi³ Aaron do o³tarza, i zabi³ cielca na ofiarê za grzech swój.
9. I podali mu synowie Aaronowi krew, który omoczywszy palec swój we krwi pomaza³ 
rogi o³tarza, a ostatek krwi wyla³ u spodku o³tarza;
10. Ale t³ustoœæ z nerkami, i odzieczkê z w¹trob¹ z ofiary za grzech spali³ na 
o³tarzu, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi;
11. Miêso zaœ i skórê spali³ ogniem precz za obozem.
12. Zabi³ te¿ ofiarê ca³opalenia; i podali mu synowie Aaronowi krew, któr¹ pokropi³ 
wierzch o³tarza w oko³o.
13. Przynieœli mu te¿ ofiarê ca³opalenia, i sztuki jej i g³owê jej; a spali³ j¹ na 
o³tarzu;
14. Omy³ te¿ wnêtrznoœci, i nogi, i spali³ je z ofiar¹ ca³opalenia na o³tarzu.
15. Potem sprawowa³ ofiarê wszystkiego ludu, i wzi¹³ koz³a na ofiarê za grzech 
ludu, którego zabi³, i ofiarowa³ go, jako i pierwszego.
16. Ofiarowa³ te¿ ofiarê ca³opalenia, i uczyni³ jej wed³ug zwyczaju.
17. Ofiarowa³ te¿ ofiarê œniedn¹, a wzi¹wszy z niej pe³n¹ garœæ swojê, spali³ na 
o³tarzu oprócz ofiary ca³opalenia porannej.
18. Zabi³ te¿ wo³u, i barana na ofiarê spokojn¹, która by³a za lud; i podali mu 
synowie Aaronowi krew, któr¹ pokropi³ o³tarz z wierzchu oko³o.
19. Podali mu tak¿e t³ustoœæ z wo³u, i z barana ogon, i t³ustoœæ okrywaj¹c¹ 
wnêtrznoœci i nerki, i odzieczkê z w¹troby.
20. W³o¿yli te¿ t³ustoœci na mostek, i spalili te¿ t³ustoœæ na o³tarzu;
21. Ale mostek i ³opatkê praw¹ obraca³ Aaron tam i sam na ofiarê obracania przed 
obliczem Pañskiem, jako by³ Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.



22. Tedy podniós³szy Aaron rêce swe do ludu b³ogos³awi³ im, a zst¹pi³ od 
ofiarowania ofiary za grzech, i ofiary ca³opalenia, i ofiary spokojnej.
23. I wszed³ Moj¿esz i Aaron do namiotu zgromadzenia, a wszed³szy b³ogos³awili 
ludowi; i okaza³a siê chwa³a Pañska wszystkiemu ludowi;
24. Bo zst¹piwszy ogieñ od oblicznoœci Pañskiej spali³ na o³tarzu ofiarê 
ca³opalenia i t³ustoœci; co gdy widzia³ wszystek lud, wykrzykali a padali na twarzy 
swoje.
*10
1. Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wzi¹wszy ka¿dy kadzielnicê swojê, w³o¿yli 
w ni¹ ognia, i w³o¿ywszy nañ kadzid³a ofiarowali przed obliczem Pañskiem ogieñ 
obcy, czego im by³ nie rozkaza³.
2. Przeto¿ wyszed³szy ogieñ od twarzy Pañskiej, porazi³ je; i pomarli przed Panem.
3. Zatem rzek³ Moj¿esz do Aarona: Toæ to jest, co powiedzia³ Pan, mówi¹c: W tych, 
którzy przystêpuj¹ do mnie, poœwiêcony bêdê, i przed oblicznoœci¹ wszystkiego ludu 
uwielbiony bêdê; i zamilk³ Aaron.
4. Tedy wezwa³ Moj¿esz Misaela i Elisafana, synów Husyjela, stryja Aaronowego, i 
rzek³ do nich: Przyst¹pcie, a wynieœcie braci¹ waszê z œwi¹tnicy precz za obóz.
5. Przyszli tedy, a wynieœli je i z szatami ich precz za obóz, jako by³ rozkaza³ 
Moj¿esz.
6. Rzek³ potem Moj¿esz do Aarona i do Eleazara i do Itamara, synów jego: G³ów 
waszych nie obna¿ajcie, ani szat swych rozdzierajcie, byœcie nie pomarli, a Bóg nie 
rozgniewa³ siê na wszystko zgromadzenie. Ale bracia wasi, wszystek dom synów 
Izraelskich , niech p³acz¹ tego spalenia, które uczyni³ Pan.
7. Ze drzwi te¿ namiotu zgromadzenia nie wychodŸcie, byœcie snaæ nie pomarli; 
albowiem olejek pomazania Pañskiego jest na was. I uczynili wed³ug rozkazania 
Moj¿eszowego.
8. Zatem rzek³ Pan do Aarona, mówi¹c:
9. Wina i napoju mocnego nie bêdziesz pi³, ty i synowie twoi z tob¹, gdy bêdziecie 
mieli wchodziæ do namiotu zgromadzenia, abyœcie nie pomarli; ustawa to wieczna 
bêdzie w narodziech waszych;
10. Abyœcie rozeznawaæ mogli miêdzy rzecz¹ œwiêt¹, i miêdzy rzecz¹ pospolit¹, i 
miêdzy rzecz¹ nieczyst¹, i miêdzy rzecz¹ czyst¹;
11. A¿ebyœcie nauczali synów Izraelskich wszystkich ustaw, które im rozkaza³ Pan 
przez Moj¿esza.
12. Mówi³ potem Moj¿esz do Aarona i do Eleazara i Itamara, synów jego, którzy byli 
pozostali: WeŸmijcie ofiarê œniedn¹, która zosta³a od ognistych ofiar Pañskich, a 
jedzcie j¹ z przaœnikami przy o³tarzu; bo rzecz najœwiêtsza jest.
13. Przeto¿ jeœæ j¹ bêdziecie na miejscu œwiêtem, bo to prawo twoje, i prawo synów 
twoich, z ognistych ofiar Pañskich; bo mi tak rozkazano.
14. Tak¿e mostek obracania, i ³opatkê podnoszenia bêdziecie jedli na miejscu 
czystem, ty i synowie twoi, i córki twoje z tob¹; albowiem to prawem tobie, i 
prawem synom twoim dano z ofiar spokojnych synów Izraelskich.
15. £opatkê podnoszenia, i mostek obracania z ofiarami ognistemi, i t³ustoœci¹ 
przynios¹, aby je tam i sam obracano przed obliczem Pañskiem; a to bêdzie tobie i 
synom twoim z tob¹ prawem wiecznem, jako rozkaza³ Pan.
16. Potem Moj¿esz szuka³ pilnie koz³a ofiarowanego za grzech, a oto, ju¿ spalony 
by³; i dla tego rozgniewawszy siê na Eleazara i Itamara, syny Aaronowe, którzy byli 
pozostali, mówi³:
17. Przecz¿eœcie nie jedli ofiary za grzech na miejscu œwiêtem? albowiem to jest 
rzecz najœwiêtsza, poniewa¿ j¹ wam dano, abyœcie nosili nieprawoœæ wszystkiego ludu 
na oczyszczenie ich przed obliczem Pañskiem.
18. A oto, nie jest wniesiona krew jego wewn¹trz do œwi¹tnicy; mieliœcie go jeœæ w 
œwi¹tnicy, jakom rozkaza³.
19. Tedy Aaron odpowiedzia³ Moj¿eszowi: Oto, dziœ ofiarowali ofiarê swoj¹ za 
grzech, i ofiarê ca³opalenia swego przed obliczem Pañskiem, a oto miê spotka³o; 
gdybym by³ jad³ dziœ ofiarê za grzech, izaliby siê to by³o podoba³o Panu?
20. To gdy us³ysza³ Moj¿esz, przesta³ na tem.
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1. Potem mówi³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, i rzek³ do nich: Powiedzcie synom 



Izraelskim, mówi¹c:
2. Te s¹ zwierzêta, które jeœæ bêdziecie ze wszystkich zwierz¹t, które s¹ na ziemi,
3. Wszelkie bydlê, które ma rozdzielone stopy, i rozdwojone kopyta, a prze¿uwa, to 
jeœæ bêdziecie.
4. Ale z tych jeœæ nie bêdziecie, które tylko prze¿uwaj¹, i z tych, które tylko 
kopyta dwoj¹: Wielb³¹d, który choæ prze¿uwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma , 
nieczystym wam bêdzie.
5. Tak¿e królik, który choæ prze¿uwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczystym 
wam bêdzie.
6. Zaj¹c te¿, choæ prze¿uwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczystym wam 
bêdzie.
7. Œwinia tak¿e, choæ ma rozdzielone stopy i rozdwojone kopyto, ale i¿ nie 
prze¿uwa, nieczyst¹ wam bêdzie.
8. Miêsa ich nie bêdziecie jeœæ, ani œcierwu ich dotykaæ siê bêdziecie, nieczyste 
wam bêd¹.
9. To jeœæ bêdziecie ze wszystkich rzeczy ¿yj¹cych w wodach, wszystko co ma skrzele 
i ³uskê, w wodach, w morzu, i w rzekach, to jeœæ bêdziecie.
10. Wszystko zaœ, co nie ma skrzeli i ³uski w morzu i w rzekach, cokolwiek siê 
rucha w wodach i ka¿da rzecz ¿ywi¹ca, która jest w wodach obrzydliwoœci¹ wam 
bêdzie.
11. Obrzydliwoœci¹ bêd¹ wam; miêsa ich jeœæ nie bêdziecie, a œcierwem ich brzydziæ 
siê bêdziecie.
12. Owa cokolwiek nie ma skrzeli i ³uski w wodach, obrzydliwoœci¹ wam bêdzie.
13. Tem siê te¿ brzydziæ bêdzie z ptastwa, i jeœæ ich nie bêdziecie, bo s¹ 
obrzydliwoœci¹; jako or³a, i gryfa, i morskiego or³a,
14. I sêpa, i kani, wed³ug rodzaju ich;
15. Ka¿dego kruka wed³ug rodzaju jego;
16. Tak¿e strusia, i sowy i wodnej kani i jastrzêbia, wed³ug rodzaju ich;
17. I puchacza, i norka i lelka,
18. I ³abêdzia, i b¹ka, i bociana,
19. I czapli, i sojki, wed³ug rodzaju ich, i dudka, i nietoperza.
20. Wszystko, co siê czo³ga po ziemi skrzyd³a maj¹c, a na czterech nogach chodzi, 
obrzydliwoœci¹ wam bêdzie.
21. Wszak¿e jeœæ bêdziecie wszystko, co siê czo³ga po ziemi skrzyd³a maj¹ce, co na 
czterech nogach chodzi, co ma w nogach œciêgneczka przed³u¿sze ku skakaniu na nich 
po ziemi.
22. Te z nich jeœæ bêdziecie: Szarañcz¹ wed³ug rodzaju jej, i koniki wed³ug rodzaju 
ich, i skoczki wed³ug rodzaju ich, i chrz¹szcze wed³ug rodzaju ich.
23. Wszystko zaœ, co siê czo³ga po ziemi skrzydlaste, cztery nogi maj¹ce, 
obrzydliwoœci¹ wam bêdzie;
24. Bo siê niemi pokalacie. Kto by siê dotkn¹³ zdechliny ich, nie bêdzie czystym a¿ 
do wieczora;
25. A ktobykolwiek nosi³ œcierw ich, upierze szaty swoje, i bêdzie nieczystym a¿ do 
wieczora.
26. Wszelkie bydlê, które ma rozdzielon¹ stopê, a kopyta rozdwojonego nie ma, ani 
te¿ prze¿uwa, nieczyste wam bêdzie; kto by siê go dotkn¹³, nieczystym bêdzie.
27. A cokolwiek chodzi na ³apach swych ze wszystkich zwierz¹t, które chodz¹ na 
czterech nogach, nieczyste wam bêdzie; kto by siê dotkn¹³ œcierwu ich, nieczystym 
bêdzie a¿ do wieczora.
28. A kto by nosi³ œcierw ich, upierze odzienie swe, a nieczystym bêdzie a¿ do 
wieczora, bo nieczyste wam s¹.
29. Tak¿e i te za nieczyste mieæ bêdziecie miêdzy p³azami, które siê w³ócz¹ po 
ziemi, ³asica, i mysz, i ¿aba wed³ug rodzajów swoich;
30. I je¿, i jaszczurka, i tchórz, i œlimak, i kret.
31. Te nieczyste wam bêd¹ miêdzy wszystkiemi p³azami; kto by siê dotkn¹³ zdechliny 
ich, nieczystym bêdzie a¿ do wieczora.
32. A ka¿da rzecz, na któr¹ by co zdech³ego z tych rzeczy upad³o, nieczysta bêdzie, 
tak drzewiane naczynie, jako szata, tak skóra, jako wór; owa ka¿de naczynie, w 
którem co sprawuj¹, do wody w³o¿one bêdzie, i nieczyste zostanie a¿ do wieczora, 



potem czyste bêdzie.
33. Wszelkie zaœ naczynie gliniane, w które by co z tych rzeczy wpad³o, ze 
wszystkiem, coby w niem by³o, nieczyste siê stanie, a samo st³uczone bêdzie.
34. Ka¿da te¿ potrawa, któr¹ jadaj¹, gdyby wody nieczystej do niej wlano, nieczyst¹ 
bêdzie; i wszelki napój, który pijaj¹ z ka¿dego takiego naczynia, nieczystym 
bêdzie.
35. Owa wszystko, na coby upad³o co z onych zdechlin, nieczyste bêdzie; piec i 
ognisko rozwalone bêd¹, bo nieczyste s¹, i za nieczyste wam bêd¹.
36. Ale studnia i cysterna, i ka¿de zgromadzenie wód czyste bêd¹; coby siê jednak 
dotknê³o œcierwu tych rzeczy, nieczyste bêdzie.
37. A jeŸliby upad³o nieco z œcierwu ich na jakie nasienie, które siane bywa, 
czyste zostanie.
38. Ale jeŸliby na nasienie w wodzie moczone upad³o co z œcierwu ich, nieczyste wam 
bêdzie.
39. JeŸliby zdech³o bydlê, które jadacie: kto by siê dotkn¹³ œcierwu jego, 
nieczystym bêdzie a¿ do wieczora.
40. A kto by jad³ œcierw jego, upierze szaty swoje, i nieczystym bêdzie a¿ do 
wieczora; ten, coby precz wynosi³ on œcierw, upierze szaty swoje, i nieczystym 
bêdzie a¿ do wieczora.
41. Wszelki tak¿e p³az, co siê czo³ga po ziemi, obrzydliwoœci¹ jest; nie bêdziecie 
go jeœæ.
42. Cokolwiek siê czo³ga po brzuchu, i cokolwiek na czterech albo wiêcej nogach siê 
w³óczy miêdzy wszystkim p³azem, który siê czo³ga po ziemi, nie bêdziecie ich jeœæ, 
bo obrzydliwoœci¹ s¹.
43. Nie plugawcie dusz waszych wszelkim p³azem, który siê czo³ga po ziemi, i nie 
ma¿cie siê niemi, byœcie nie byli splugawieni przez nie;
44. Albowiem Jam jest Pan Bóg wasz: przeto¿ poœwiêcajcie siê, a b¹dŸcie œwiêtymi, 
bom Ja œwiêty jest; a nie plugawcie dusz waszych ¿adnym p³azem, który siê czo³ga po 
ziemi.
45. Bom Ja jest Pan, którym was wywiód³ z ziemi Egipskiej, abym wam by³ za Boga; 
przeto¿ b¹dŸcie œwiêtymi, bom Ja œwiêty jest.
46. Taæ jest ustawa oko³o byd³a, i ptastwa, i wszelkiej duszy ¿ywej, która siê 
rucha w wodach, i wszelkiej duszy ¿ywej, która siê czo³ga po ziemi.
47. Ku rozeznaniu miêdzy nieczystem i miêdzy czystem, a miêdzy zwierzêty, które siê 
jeœæ godzi, i miêdzy zwierzêty, których siê jeœæ nie godzi.
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1. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: Niewiasta, która by poczê³a i urodzi³a 
mê¿czyznê, nieczysta bêdzie przez siedem dni: wed³ug dni, których od³¹czona bywa 
dla choroby swej, nieczysta bêdzie.
3. A dnia ósmego obrzezane bêdzie cia³o nieobrzeski jego.
4. Ale ona przez trzydzieœci dni i trzy dni zostanie we krwi oczyszczenia; ¿adnej 
rzeczy œwiêtej nie dotknie siê, i ku œwi¹tnicy nie pójdzie, a¿ siê wype³ni¹ dni 
oczyszczenia jej.
5. A jeŸli dzieweczkê urodzi, nieczysta bêdzie przez dwie niedziele wed³ug 
oddzielenia swego, a szeœædziesi¹t dni i szeœæ dni zostanie we krwi oczyszczenia 
swego.
6. A gdy siê wype³ni¹ dni oczyszczenia jej po synu albo po córce, przyniesie 
baranka rocznego na ofiarê ca³opalenia, i go³¹bi¹tko, albo synogarlicê na ofiarê za 
grzech do drzwi namiotu zgromadzenia do kap³ana;
7. Którego ofiarowaæ bêdzie przed obliczem Pañskiem, i oczyœci j¹; a tak 
oczyszczona bêdzie od p³ywania krwi swojej. Taæ jest ustawa tej, która porodzi³a 
mê¿czyznê albo dzieweczkê.
8. A jeŸli nie przemo¿e daæ baranka, tedy weŸmie parê synogarlic, albo parê 
go³¹bi¹t, jedno na ofiarê ca³opalenia a drugie na ofiarê za grzech; i oczyœci j¹ 
kap³an, a tak oczyszczona bêdzie.
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1. Rzek³ zasiê Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
2. Cz³owiek, który by mia³ na skórze cia³a swego sadzel, albo liszaj, albo bia³e 



blizny, tak i¿by siê na skórze cia³a jego okaza³a plaga tr¹du, przywiedziony bêdzie 
do Aarona kap³ana, albo do którego z synów jego kap³anów.
3. Tedy ogl¹da kap³an on sadzel na skórze cia³a jego; jeŸliby w³os na onym sadzelu 
pobiela³, a on sadzel na spojrzeniu by³by g³êbszy, ni¿ insza skóra cia³a jego, 
plaga tr¹du jest; przeto¿ ogl¹dawszy go kap³an, os¹dzi go byæ nieczystym.
4. A jeŸliby bia³a tylko blizna by³a na skórze cia³a jego, a nie by³aby g³êbsza na 
spojrzeniu, ni¿ inna skóra, i w³osy w niej nie pobiela³yby, tedy zamknie kap³an 
maj¹cego tak¹ zarazê przez siedem dni.
5. Potem obejrzy go kap³an dnia siódmego; a jeŸliby ona blizna tak zosta³a w oczach 
jego, a nie szerzy³a siê ona blizna po skórze, tedy go zamknie kap³an przez siedem 
dni po wtóre.
6. I obejrzy go kap³an dnia siódmego po wtóre; a jeŸliby ta zaraza poczernia³a a 
nie szerzy³aby siê ta zaraza po skórze, tedy go za czystego os¹dzi kap³an, bo 
œwierzb jest; a on upierze szaty swe, a bêdzie czystym.
7. Ale jeŸliby siê bardziej rozszerza³ po skórze œwierzb on po ogl¹daniu kap³anowem 
i po oczyszczeniu jego, poka¿e siê znowu kap³anowi.
8. Tedy obejrzy go kap³an; a jeŸliby siê ta zaraza rozszerza³a po skórze jego, 
os¹dzi go za nieczystego kap³an; bo tr¹d jest.
9. Zaraza tr¹du gdy bêdzie na cz³owieku, przywiedzion bêdzie do kap³ana.
10. Którego obejrzy kap³an; a bêdzieli sadzel bia³y na skórze, ¿eby siê uczyni³y 
w³osy bia³e, choæby i zdrowe cia³o by³o na tym sadzelu,
11. Tr¹d zastarza³y jest na skórze cia³a jego; i os¹dzi go za nieczystego kap³an, a 
nie bêdzie go zawiera³, gdy¿ nieczystym jest.
12. A jeŸliby siê tr¹d rozszerza³ na skórze, i okry³by tr¹d wszystkê skórê 
zara¿onego od g³owy jego a¿ do nóg jego, wszêdy gdzie oczyma kap³an dojrzeæ mo¿e;
13. I obejrzy kap³an; a jeŸli okry³ tr¹d wszystko cia³o jego, za czyst¹ os¹dzi 
zarazê jego; bo i¿ wszystka pobiela³a, dla tego czysty jest.
14. Ale którego dnia okaza³oby siê na takowym miêso dziwie, nieczystym bêdzie.
15. A tak ogl¹da kap³an miêso dziwie, a os¹dzi go byæ za nieczystego; bo ono miêso 
dziwie nieczyste jest; tr¹d to jest.
16. Ale jeŸliby zaœ zginê³o miêso dziwie, i obróci³oby siê w bia³oœæ, tedy 
przyjdzie do kap³ana.
17. A widz¹c go kap³an, i¿ siê obróci³a zaraza w bia³oœæ, za czystego os¹dzi kap³an 
zara¿onego; bo czystym jest.
18. JeŸliby zaœ by³ na skórze cia³a jego wrzód, a zagoi³by siê;
19. A na miejscu wrzodu onego uczyni³by siê sadzel bia³y, albo blizna bia³a 
zaczerwienia³a, tedy okazana bêdzie kap³anowi.
20. A widz¹c kap³an, ¿e na wejrzeniu g³êbsza jest, ni¿ inna skóra, i w³osy by jej 
pobiela³y, za nieczystego os¹dzi go kap³an; zaraza tr¹du jest, z wrzodu wyros³a.
21. Ale jeŸliby j¹ obaczy³ kap³an, ¿e w niej w³os nie bieleje, i nie jest g³êbsza 
nad insz¹ skórê, ale tylko naczernia³a, tedy zamknie kap³an takowego przez siedem 
dni.
22. A jeŸliby siê szerzy³a po skórze, za nieczystego os¹dzi go kap³an; zaraza to 
tr¹du.
23. Wszak¿e jeŸliby blizna ona bia³a na swem miejscu zostawa³a; i nie szerzy³aby 
siê, zapalenie wrzodu jest; przeto¿ za czystego os¹dzi go kap³an.
24. Tak¿e cia³o, na którego skórze by³aby sparzelina od ognia, a po zgojeniu onej 
sparzeliny by³aby blizna bia³a, zaczerwienia³a, albo bia³a tylko,
25. Ogl¹da to kap³an; a jeŸliby w³os w bliŸnie pobiela³ i lœni³ siê, a na 
spojrzeniu by³aby g³êbsza ona blizna ni¿ skóra, tr¹d jest z sparzeliny wyros³y; 
przeto¿ za nieczystego os¹dzi go kap³an, bo zaraza tr¹du jest.
26. A jeŸli kap³an obaczy, ¿e na onej bliŸnie bia³ej w³os nie pobiela³, a i¿ nie 
jest g³êbsza nad insz¹ skórê, ale i¿ nieco naczernia³a, zamknie kap³an takowego 
przez siedem dni.
27. I obejrzy go kap³an dnia siódmego; jeŸliby siê bardziej szerzy³a po skórze, 
os¹dzi go za nieczystego kap³an: zaraza to tr¹du.
28. A jeŸli¿ ta blizna bia³a zostawa na swem miejscu, a nie szerzy siê po skórze, 
ale siê zaczerniwa, przyszczela z sparzenia jest; i os¹dzi go za czystego kap³an, 
bo blizna sparzeliny jest.



29. Gdyby m¹¿, albo niewiasta mieli jak¹ plamê na g³owie albo na brodzie:
30. Tedy obejrzy kap³an onê plamê; a bêdzieli na spojrzeniu g³êbsza ni¿ insza 
skóra, i by³by na niej w³os po¿ó³k³y i subtelny, tedy takowego za nieczystego 
os¹dzi kap³an, zmaza jest; tr¹d na g³owie albo na brodzie jest.
31. Ale jeŸliby obaczy³ kap³an zarazê onej plamy, a oto na wejrzeniu jest g³êbsza 
nad insz¹ skórê, a nie by³by na niej w³os czarny, zamknie kap³an zarazê plamy 
maj¹cego przez siedem dni.
32. Potem obejrzy kap³an tê zarazê dnia siódmego; a jeŸli siê nie szerzy zmaza, i 
nie masz na niej po¿ó³k³ego w³osa, i na spojrzeniu ta zmaza nie by³aby g³êbsza nad 
insz¹ skórê:
33. Tedy ogolony bêdzie ten cz³owiek, ale zmazy onej goliæ nie bêdzie; i zamknie 
kap³an maj¹cego zmazê przez siedem dni po wtóre.
34. I ogl¹da kap³an onê zmazê dnia siódmego; a jeŸli siê nie rozszerzy³a zmaza po 
skórze, a na spojrzeniu nie jest g³êbsza nad insz¹ skórê, os¹dzi go za czystego 
kap³an; a on uprawszy odzienie swoje, czystym bêdzie.
35. A jeŸliby siê poczê³a szerzyæ ona zmaza na skórze po oczyszczeniu jego:
36. Tedy obejrzy go kap³an; a jeŸli¿ siê szerzy ona zmaza po skórze, nie bêdzie 
wiêcej upatrowa³ kap³an w³osu ¿ó³tego; nieczystym jest.
37. Wszak¿e jeŸli przed oczyma jego tak zostawa ona zmaza, i w³os czarny wyrós³by 
na niej, zgoi³a siê ona zmaza, czysty jest i za czystego os¹dzi go kap³an.
38. A gdyby te¿ na skórze cia³a mê¿czyzny albo niewiasty by³y blizny bia³e,
39. Tedy obejrzy je kap³an; a jeŸliby siê blizny one bia³e na skórze cia³a jego 
zaczerniwa³y, blizna bia³a jest, wyros³a na skórze; czystym jest.
40. M¹¿ tak¿e, któremu by opad³y w³osy z g³owy jego, ³ysy jest, i czysty jest.
41. A jeŸli¿by przeciwko jednej stronie twarzy opad³y w³osy g³owy jego, prze³ysia³y 
jest, czysty jest.
42. Wszak¿e jeŸliby na ³ysinie albo na tem prze³ysieniu, okaza³a siê blizna bia³a a 
sczerwienia³aby, tr¹d wyrós³ z ³ysiny jego albo z prze³ysienia jego.
43. I obejrzy go kap³an; a jeŸli¿by sadzel zarazy jego by³ bia³y, albo 
sczerwienia³y na ³ysinie jego, albo na ob³ysieniu jego, na kszta³t tr¹du na skórze 
cia³a:
44. Takowy cz³owiek trêdowaty jest, nieczysty jest, i os¹dzi go bezpiecznie kap³an 
za nieczystego; bo na g³owie jego jest tr¹d jego.
45. Trêdowaty zaœ, który by mia³ na sobie tê zarazê, szaty jego bêd¹ rozdarte, i 
g³owa jego bêdzie odkryta, i usta sobie zakryje; a wo³aæ bêdzie: Nieczysty, 
nieczysty jestem.
46. Po wszystkie dni, póki jest zaraza na nim, nieczystym bêdzie, bo nieczystym 
jest, sam bêdzie mieszka³; precz za obozem bêdzie mieszkanie jego.
47. JeŸliby te¿ na szacie by³a zaraza tr¹du, na szacie suknianej albo na szacie 
lnianej,
48. Albo na osnowie, albo na w¹tku ze lnu albo z we³ny, albo na skórze, albo na 
jakiejkolwiek rzeczy skórzanej;
49. A by³aby ta zaraza zielona, albo czerwona na szacie, albo na skórze albo na 
osnowie, albo na w¹tku, albo na jakiemkolwiek naczyniu skórzanem, zaraza tr¹du 
jest; bêdzie ukazana kap³anowi.
50. A ogl¹dawszy kap³an zarazê onê, zamknie onê rzecz zara¿on¹ przez siedem dni.
51. Potem obejrzy zarazê onê dnia siódmego: jeŸliby siê szerzy³a zmaza ona na 
szacie, albo na osnowie, albo na w¹tku, albo na skórze, i na ka¿dej rzeczy z skóry 
urobionej, tr¹d jest jadowity, zaraza nieczysta jest.
52. Tedy spali tê szatê, albo osnowê, albo w¹tek z we³ny, albo ze lnu, albo 
jakiekolwiek naczynie skórzane, na którem by by³a zaraza: albowiem jest tr¹d 
jadowity, ogniem spalono bêdzie.
53. Ale gdyby obaczy³ kap³an, i¿ ona zmaza nie szerzy siê na szacie, albo na 
osnowie, albo na w¹tku, albo na jakimkolwiek naczyniu skórzanem
54. Rozka¿e kap³an, aby uprano to, na czem jest zaraza, i zamknie to przez siedem 
dni po wtóre.
55. I obejrzy kap³an po upraniu onê zarazê; a jeŸli nie odmieni³a ona zaraza barwy 
swojej, choæby siê ona zaraza nie rozszerzy³a, rzecz nieczysta jest, ogniem j¹ 
spalisz; zaraŸliwa rzecz jest, b¹dŸ na zwierzchniej b¹dŸ na spodniej stronie jej.



56. Wszak¿e, jeŸliby kap³an obaczy³, i¿ przyczerniejsza bêdzie zaraza po wypraniu 
swem, odedrze j¹ od szaty, albo od skóry, albo od osnowy, albo od w¹tku.
57. A jeŸliby siê jeszcze ukaza³a na szacie, albo na osnowie, albo na w¹tku, albo 
na jakiem naczyniu skórzanem, tr¹d jest szerz¹cy siê: ogniem to spalisz, na czem by 
by³a takowa zaraza.
58. Szatê zaœ, albo osnowê, albo w¹tek, albo ka¿de naczynie skórzane, które byœ 
upra³, a odesz³aby od niego zaraza, upierzesz je po wtóre, a czyste bêdzie.
59. Taæ jest ustawa o zarazie tr¹du, na szacie suknianej, albo lnianej albo na 
osnowie, albo na w¹tku, albo na jakiemkolwiek naczyniu skórzanem, jako to ma byæ 
rozeznano, i¿ jest czyste albo nieczyste.
*14
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Taæ jest ustawa oko³o trêdowatego w dzieñ oczyszczenia jego: przywiedziony 
bêdzie do kap³ana.
3. A wynijdzie kap³an precz za obóz: a obaczyli kap³an, ¿e oto uleczona jest zaraza 
tr¹du, tr¹dem zara¿onego,
4. Tedy rozka¿e kap³an temu, który siê oczyszcza, aby wzi¹³ dwa wróble ¿ywe i 
zdrowe, i drzewo cedrowe, i jedwabiu karmazynowego, i hizopu.
5. I rozka¿e kap³an zabiæ jednego wróbla nad naczyniem glinianem, nad wod¹ ¿yw¹.
6. Wróbla tedy ¿ywego weŸmie, i drzewo cedrowe, i jedwab karmazynowy i hizop, a 
omoczy to wszystko z wróblem ¿ywym we krwi wróbla zabitego nad wod¹ ¿yw¹.
7. I pokropi tego, który siê oczyszcza od tr¹du, siedem kroæ, i og³osi go byæ 
czystym, a puœci wróbla ¿ywego w pole.
8. A ten, który siê oczyszcza, upierze szaty swoje, i ogoli wszystkie w³osy swoje, 
a umyje siê wod¹, i czystym bêdzie. Potem wnijdzie do obozu, a bêdzie mieszka³ 
przed namiotem swoim przez siedem dni.
9. Potem dnia siódmego ogoli wszystkie w³osy swe, g³owê sw¹, i brodê sw¹, i brwi 
nad oczyma swemi, i wszystkie inne w³osy swe ogoli; przytem upierze szaty swe, i 
cia³o swe omyje wod¹, a tak oczyszczon bêdzie.
10. A dnia ósmego weŸmie dwu baranków zupe³nych, i owcê jednê roczn¹, zupe³n¹, i 
trzy dziesi¹te czêœci efy m¹ki pszennej na ofiarê œniedn¹, zmieszan¹ z oliw¹, i 
miarkê oliwy,
11. Tedy kap³an, który oczyszcza cz³owieka, który ma byæ oczyszczony, postawi z 
temi rzeczami przed Panem, u drzwi namiotu zgromadzenia.
12. Potem weŸmie kap³an barana jednego, i bêdzie go ofiarowa³ na ofiarê za 
wystêpek, z on¹ miark¹ oliwy, i bêdzie to tam i sam obraca³ na ofiarê obracania 
przed obliczem Pañskiem.
13. Zabije te¿ baranka onego na miejscu, gdzie bij¹ ofiary za grzech i ofiarê 
ca³opalenia, na miejscu œwiêtem; bo jako ofiara za grzech tak ofiara za wystêpek 
nale¿y kap³anowi; rzecz najœwiêtsza jest.
14. I weŸmie kap³an krwi z ofiary za wystêpek, i poma¿e kap³an koniec ucha prawego 
onemu, który siê oczyszcza; tak¿e palec wielki u prawej rêki jego i palec wielki u 
prawej nogi jego.
15. WeŸmie te¿ kap³an z onej miarki oliwy, a naleje na d³oñ swojê lew¹;
16. A omoczy palec swój prawy w oliwie, która jest na lewej d³oni jego, i pokropi 
oliw¹ z palca swego siedem kroæ przed obliczem Pañskiem.
17. A z ostatku oliwy, która jest na d³oni jego, poma¿e kap³an koniec ucha prawego 
onemu, który siê oczyszcza, i wielki palec prawej rêki jego, tak¿e wielki palec 
prawej nogi jego z onej¿e krwi, która jest ofiar¹ za wystêpek.
18. A coby zosta³o oliwy, która jest na d³oni kap³anowej, poma¿e tem g³owê onego, 
który siê oczyszcza; i tak go oczyœci kap³an przed obliczem Pañskiem.
19. Uczyni tak¿e kap³an ofiarê za grzech, i oczyœci tego, który siê oczyszcza, od 
nieczystoœci jego, a potem zabije ofiarê ca³opalenia.
20. I ofiarowaæ bêdzie kap³an ofiarê ca³opalenia, i ofiarê œniedn¹ na o³tarzu; tak 
oczyœci go kap³an, i czystym bêdzie.
21. A jeŸliby kto by³ tak ubogi, i¿by tego nie przemóg³, tedy weŸmie baranka 
jednego na ofiarê za wystêpek na podnoszenie dla oczyszczenia swego, i jednê 
dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki pszennej zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹ i miarkê 
oliwy.



22. Nad to dwie synogarlice, albo dwoje go³¹bi¹t, czego dostaæ mo¿e, z których 
jedno bêdzie na ofiarê za grzech, a drugie na ofiarê ca³opalenia;
23. I przyniesie je w ósmy dzieñ oczyszczenia swego do kap³ana, do drzwi namiotu 
zgromadzenia, przed oblicznoœæ Pañsk¹.
24. WeŸmie tedy kap³an baranka ofiary za wystêpek, i miarkê oliwy; i bêdzie to 
obraca³ tam i sam kap³an na ofiarê obracania przed Panem.
25. A zabije baranka na ofiarê za wystêpek: a wzi¹wszy kap³an ze krwi ofiary za 
wystêpek, poma¿e koniec ucha prawego temu, który siê oczyszcza; i palec wielki 
prawej rêki jego, i palec wielki prawej nogi jego.
26. Oliwy tak¿e naleje kap³an na lew¹ d³oñ swojê.
27. I kropiæ bêdzie kap³an palcem swoim prawym z oliwy, która jest na lewej rêce 
jego siedem kroæ przed obliczem Pañskiem.
28. Poma¿e te¿ kap³an on¹ oliw¹, która jest na d³oni jego, koniec ucha prawego 
temu, który siê oczyszcza; tak¿e wielki palec prawej rêki jego, i wielki palec 
prawej nogi jego na miejscu krwi z ofiary za wystêpek;
29. A ostatkiem oliwy, która jest na d³oni kap³ana, poma¿e g³owê onego, który siê 
oczyszcza, aby go oczyœci³ przed Panem.
30. Tak¿e uczyni z jedn¹ synogarlic¹, albo z jednem go³êbiêciem, czegokolwiek z 
tych dostaæ mo¿e.
31. Czego dostaæ móg³, jedno z tych bêdzie ofiar¹ za grzech, a drugie na ofiarê 
ca³opalenia z ofiar¹ œniedn¹; a tak oczyœci kap³an tego, który siê oczyszcza przed 
obliczem Pañskiem.
32. A taæ jest ustawa o tym, na którym by by³a zaraza tr¹du, który wszystkiego mieæ 
nie mo¿e ku oczyszczeniu swemu.
33. Rzek³ potem Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
34. Gdy wnijdziecie do ziemi Chananejskiej, któr¹ Ja wam dawam w osiad³oœæ, a 
dopuœci³bym zarazê tr¹du na który dom osiad³oœci waszej:
35. Tedy on, którego dom jest, przyjdzie i opowie to kap³anowi, mówi¹c: Jakoby 
zaraza tr¹du zda mi siê byæ w domu moim,
36. Rozka¿e tedy kap³an wyprz¹tn¹æ dom pierwej ni¿ sam wnijdzie, aby ogl¹da³ zarazê 
onê, i¿by siê nic nie splugawi³o, coby by³o w domu, a potem kap³an wnijdzie, aby 
ogl¹da³ on dom.
37. A ogl¹daj¹c onê zarazê, ujrzeli zarazê na œcianie domu, jakoby do³ki czarne, 
przyzieleñszym, albo przyczerwieñszym, a na spojrzeniu by³oby g³êbsze ni¿ œciana.
38. Tedy wynijdzie kap³an z domu onego przede drzwi, i zamknie on dom przez siedem 
dni.
39. Wróci siê potem kap³an dnia siódmego i obejrzy; a jeŸli siê rozszerzy³a zaraza 
na œcianach domu onego,
40. Rozka¿e kap³an wy³amaæ ono kamienie, na którem by by³a zaraza, i wyrzuciæ je 
precz za miasto na miejsce nieczyste;
41. A dom rozka¿e wewn¹trz oskrobaæ wszêdy w oko³o; i wyrzuc¹ on proch który 
oskrobali, precz za miasto na miejsce nieczyste;
42. I wezm¹ kamienie insze i wprawi¹ na miejsce innych kamieni; i wapna te¿ inszego 
wezm¹ a potynkuj¹ dom.
43. A jeŸliby siê odnowi³a ona zaraza, i rozszerzy³a siê po domu po wyrzuceniu 
kamienia, i po wyskrobaniu domu i po tynkowaniu jego:
44. Tedy wnijdzie kap³an; a ujrzeli, ¿e siê rozszerzy³a ona zaraza po domu, tr¹d 
jest jadowity w domu onym, nieczysty jest.
45. Zatem rozwal¹ on dom, kamienie jego, i drzewo jego i wszystko wapno domu onego, 
a wynios¹ precz za miasto na miejsce nieczyste.
46. A ten kto by wszed³ do domu onego, po wszystkie dni, póki by³ zawarty, 
nieczystym bêdzie a¿ do wieczora.
47. A kto by spa³ w onym domu, upierze szaty swoje; tak¿e kto by jad³ w tym¿e domu, 
upierze szaty swoje.
48. Lecz jeŸliby wyszed³szy kap³an obaczy³, i¿ siê nie szerzy zaraza po domu po 
tynkowaniu jego, tedy os¹dzi kap³an, ¿e dom on jest czysty; bo uleczona jest zaraza 
ona.
49. A weŸmie na oczyszczenie onego domu dwu wróblów, i drzewo cedrowe, i jedwabiu, 
karmazynu, i hizopu;



50. I zabije wróbla jednego nad naczyniem glinianem, nad wod¹ ¿yw¹;
51. A wzi¹wszy drzewo cedrowe i hizop, i jedwab karmazynowy, i wróbla ¿ywego, 
omoczy to wszystko we krwi wróbla zabitego i w wodzie ¿ywej, a pokropi ten dom 
siedem kroæ.
52. I tak oczyœci on dom krwi¹ wróbla onego, i wod¹ ¿yw¹ i wróblem ¿ywym i drzewem 
cedrowem, i hizopem, i jedwabiem czerwonym.
53. Potem puœci wróbla ¿ywego precz za miasto w pole; tak oczyœci on dom, i czystym 
bêdzie.
54. Taæ jest ustawa o ka¿dej zarazie tr¹du, i plamy czarnej:
55. I o tr¹dzie na szacie i na domu;
56. I o sadzelu, i o œwierzbie, i o bia³ej plamie,
57. ¯eby poznaæ, gdy kto jest nieczystym, i gdy kto czystym. Taæ jest ustawa oko³o 
tr¹du.
*15
1. Rzek³ potem Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
2. Powiedzcie synom Izraelskim, a mówcie do nich: M¹¿, który by cierpia³ p³ynienie 
nasienia z cia³a swego, nieczysty jest.
3. A taæ bêdzie nieczystoœæ p³ynienia jego: JeŸli wypuœci cia³o jego p³ynienie swe, 
albo ¿eby siê to p³ynienie zastanowi³o w ciele jego, nieczystoœæ jego jest.
4. Ka¿da poœciel, na której by le¿a³ p³ynienie cierpi¹cy, nieczysta bêdzie, i 
wszystko, na czem by usiad³, nieczyste bêdzie.
5. Kto by siê dotkn¹³ poœcieli jego, upierze szaty swoje, i umyje siê wod¹, a 
bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
6. Kto by te¿ siad³ na tem, na czem ten siedzia³, co z niego nasienie p³ynie, 
upierze szaty swe, i umyje siê wod¹, a bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
7. JeŸliby siê te¿ kto dotkn¹³ cia³a mê¿a cierpi¹cego p³ynienie, upierze szaty swe, 
i umyje siê wod¹, a bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
8. A jeŸliby plun¹³ p³ynienie cierpi¹cy na czystego, oplwany upierze szaty swe, i 
umyje siê wod¹, a bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
9. Ka¿de te¿ siod³o, na którem by siedzia³ p³ynienie cierpi¹cy, nieczyste bêdzie.
10. Kto by siê te¿ jakiejkolwiek rzeczy dotkn¹³, która by³a po nim, nieczysty 
bêdzie a¿ do wieczora; a kto by co z tego nosi³, upierze szaty swe, i umyje siê 
wod¹, a bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
11. Tak¿e ka¿dy, którego by siê dotkn¹³ cierpi¹cy p³ynienie, nie umywszy przedtem 
r¹k swoich w wodzie, upierze szaty swoje, i umyje siê wod¹, i bêdzie nieczystym a¿ 
do wieczora.
12. Naczynie te¿ gliniane, którego by siê dotkn¹³, co p³ynienie cierpi, st³uczone 
bêdzie, a ka¿de naczynie drzewiane wod¹ umyte bêdzie.
13. A gdyby oczyszczony by³ ten, który cierpi p³ynienie, od p³ynienia swego, 
naliczy sobie siedem dni pod³ug swego oczyszczenia, i upierze szaty swe, i omyje 
cia³o swoje wod¹ ¿yw¹, i bêdzie czystym.
14. Potem dnia ósmego weŸmie sobie dwie synogarlice, albo dwoje go³¹bi¹t, a 
przyszed³szy przed Pana do drzwi namiotu zgromadzenia, odda je kap³anowi.
15. Tedy ofiarowaæ bêdzie kap³an jedno z nich za grzech, a drugie na ofiarê 
ca³opalenia. Tak oczyœci go kap³an przed obliczem Pañskiem od p³ynienia jego.
16. A m¹¿, z którego by wysz³o nasienie z³¹czenia, o myje wod¹ wszystko cia³o swe, 
i bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
17. Ka¿da te¿ szata, i ka¿da skóra, na której by by³o nasienie z³¹czenia, wyprana 
bêdzie wod¹, a bêdzie nieczyst¹ a¿ do wieczora.
18. Niewiasta tak¿e, z któr¹ by obcowa³ m¹¿ cierpi¹cy p³ynienie nasienia, oboje 
umyj¹ siê wod¹, a nieczystymi bêd¹ a¿ do wieczora.
19. Tak¿e niewiasta, która by cierpia³a chorobê swojê, a p³ynê³aby krew z cia³a 
jej, przez siedem dni bêdzie w od³¹czeniu swem; ka¿dy, coby siê jej dotkn¹³, 
nieczysty bêdzie a¿ do wieczora.
20. Na czembykolwiek le¿a³a w od³¹czeniu swem, nieczyste bêdzie; tak¿e na czem by 
siedzia³a, nieczyste bêdzie.
21. Kto by siê te¿ dotkn¹³ poœcieli jej, upierze szaty swe, i umyje siê wod¹, a 
bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
22. Tak¿e kto by siê dotkn¹³ tego, na czem by siedzia³a, upierze szaty swe, i umyje 



siê wod¹, a bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
23. JeŸliby te¿ co by³o na ³o¿u jej, albo na czem by ona siedzia³a, a dotkn¹³by siê 
kto tego, nieczystym bêdzie a¿ do wieczora.
24. A jeŸliby m¹¿ spa³ z ni¹, a zosta³aby nieczystoœæ jej na nim, nieczysty bêdzie 
przez siedem dni, i ka¿de ³o¿e, na którem by le¿a³, nieczyste bêdzie.
25. JeŸliby te¿ niewiasta p³ynienie krwi cierpia³a przez wiele dni, mimo czasu 
miesi¹ców jej, albo ¿eby krwi p³ynienie cierpia³a w zwyczajnej chorobie, tedy po 
wszystkie dni p³ynienia nieczystoœci swojej, jako i czasu choroby swojej, nieczyst¹ 
bêdzie .
26. Ka¿da poœciel jej, na której by le¿a³a po wszystkie dni p³ynienia swego, jako 
poœciel w przyrodzonej chorobie bêdzie, i ka¿da rzecz, na której by siedzia³a, 
nieczysta bêdzie wed³ug nieczystoœci przyrodzonej choroby jej.
27. Kto by siê kolwiek dotkn¹³ tych rzeczy, nieczystym bêdzie, i upierze szaty swe, 
i umyje siê wod¹, a bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
28. A gdy bêdzie oczyszczona od p³ynienia swego, naliczy sobie siedem dni, a potem 
oczyszczaæ siê bêdzie.
29. A dnia ósmego weŸmie sobie dwie synogarlice, albo dwoje go³¹bi¹t, i przyniesie 
je kap³anowi do drzwi namiotu zgromadzenia;
30. Z których ofiarowaæ bêdzie kap³an, jedno na ofiarê za grzech, a drugie na 
ofiarê ca³opalenia: tak j¹ oczyœci kap³an przed Panem od p³ynienia nieczystoœci 
jej.
31. Tak od³¹czaæ bêdziecie syny Izraelskie od nieczystoœci ich, aby nie pomarli w 
nieczystoœci swej, gdyby splugawili przybytek mój, który jest w poœrodku ich.
32. Taæ jest ustawa oko³o tego, który p³ynienie cierpi, i z którego wychodzi 
nasienie z³¹czenia, dla czego splugawiony bywa.
33. Tak¿e i oko³o niewiasty, choruj¹cej w od³¹czeniu swem, i ka¿dego cierpi¹cego 
p³ynienie swe, tak mê¿czyzny, jako i niewiasty, i mê¿a, który le¿a³ z nieczyst¹.
*16
1. Potem mówi³ Pan do Moj¿esza po œmierci dwu synów Aaronowych, którzy ofiaruj¹c 
przed Panem, pomarli;
2. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Mów do Aarona, brata twego, niech nie wchodzi ka¿dego 
czasu do œwi¹tnicy wewn¹trz za zas³onê przed ub³agalni¹, która jest na skrzyni, aby 
nie umar³, bo w ob³oku okazowaæ siê bêdê nad ub³agalni¹.
3. Ale tak wchodziæ bêdzie Aaron do œwi¹tnicy z cielcem na ofiarê za grzech, a z 
baranem na ofiarê ca³opalenia.
4. W szatê lnian¹ poœwiêcon¹ oblecze siê, a ubiory lniane bêd¹ na ciele jego; i 
pasem lnianym opasze siê, i czapkê lnian¹ w³o¿y na g³owê; szaty œwiête s¹; i umyje 
wod¹ cia³o swe, a oblecze siê w nie.
5. A od zgromadzenia synów Izraelskich weŸmie dwu koz³ów na ofiarê za grzech, i 
jednego baranka na ca³opalenie.
6. I bêdzie ofiarowa³ Aaron cielca swego na ofiarê za grzech, i uczyni oczyszczenie 
za siê, i za dom swój.
7. WeŸmie te¿ dwu koz³ów, a postawi je przed Panem u drzwi namiotu zgromadzenia.
8. I rzuci Aaron na oba koz³y losy, los jeden Panu, a los drugi Azazelowi.
9. I bêdzie ofiarowa³ Aaron onego koz³a, na którego pad³ los Panu, i ofiarowaæ go 
bêdzie za grzech.
10. Ale koz³a, na którego pad³ los Azazela, postawi ¿ywego przed Panem, aby 
oczyszczenie uczyni³ przezeñ, a wypuœci³ go do Azazela na puszczê.
11. I bêdzie ofiarowa³ Aaron cielca, na ofiarê za grzech twój, a oczyszczenie 
uczyni za siê, i za dom swój, i zabije cielca na ofiarê za grzech swój.
12. Tedy weŸmie pe³n¹ kadzielnicê wêgla rozpalonego z o³tarza przed oblicznoœci¹ 
Pañsk¹, i pe³ne garœci swe kadzenia wonnego ut³uczonego i wniesie za zas³onê.
13. A w³o¿y ono kadzenie na ogieñ przed Panem, aby okry³ dym kadzenia ub³agalni¹, 
która jest nad œwiadectwem, a nie umrze.
14. Potem wzi¹wszy ze krwi cielca onego, kropiæ bêdzie palcem swym na ub³agalni ku 
wschodowi s³oñca; tak¿e przed ub³agalni¹ kropiæ bêdzie siedem kroæ t¹ krwi¹ palcem 
swym.
15. Zabije te¿ koz³a na ofiarê za grzech ludu, a wniesie wewn¹trz krew jego za 
zas³onê; i uczyni ze krwi¹ jego, jako uczyni³ ze krwi¹ cielca, i kropiæ bêdzie ni¹ 



nad ub³agalni¹ i przed ub³agalni¹.
16. Tak oczyœci œwi¹tnicê od nieczystot synów Izraelskich, i od przestêpstw ich, i 
od wszystkich grzechów ich; to¿ te¿ uczyni namiotowi zgromadzenia, który jest 
miêdzy nimi, w poœrodku nieczystot ich.
17. A ¿aden cz³owiek niech nie bêdzie w namiocie zgromadzenia, gdy on wchodziæ 
bêdzie ku oczyszczaniu do œwi¹tnicy, a¿ wynijdzie i wykona oczyszczenie sam za siê 
i za dom swój, i za wszystko zgromadzenie Izraelskie.
18. I wynijdzie do o³tarza, który jest przed Panem, a oczyœci go; i wzi¹wszy krwi 
cielcowej i krwi koz³owej, poma¿e rogi o³tarza w oko³o;
19. A pokropi go z wierzchu t¹¿ krwi¹ palcem swym siedem kroæ, a oczyœci go, i 
poœwiêci go od nieczystot synów Izraelskich.
20. Potem gdy odprawi oczyszczenie œwi¹tnicy i namiotu zgromadzenia i o³tarza, 
ofiarowaæ bêdzie koz³a ¿ywego.
21. A w³o¿ywszy Aaron obie rêce swe na g³owê koz³a ¿ywego, wyznawaæ bêdzie nad nim 
wszystkie nieprawoœci synów Izraelskich, i wszystkie przestêpstwa ich ze 
wszystkiemi grzechami ich, a w³o¿y je na g³owê koz³a onego, i wypuœci go przez 
cz³owieka na to obranego na puszcz¹.
22. A tak poniesie on kozie³ na sobie wszystkie nieprawoœci ich do ziemi pustej; i 
wypuœci koz³a onego na puszcz¹.
23. Potem wróciwszy siê Aaron do namiotu zgromadzenia, z³o¿y z siebie szaty lniane, 
w które siê by³ oblek³, wchodz¹c do œwi¹tnicy, i zostawi je tam.
24. Omyje te¿ cia³o swoje wod¹, na miejscu œwiêtem, i oblecze siê w szaty swe; a 
wyszed³szy sprawowaæ bêdzie ofiarê ca³opalenia swego, i ofiarê ca³opalenia ludu, i 
uczyni oczyszczenie za siê, i za lud.
25. A t³ustoœæ ofiary za grzech spali na o³tarzu.
26. A ten, który zawiód³ koz³a do Azazela, upierze szaty swe; a omywszy cia³o swoje 
wod¹, potem wnijdzie do obozu.
27. Cielca zaœ ofiarowanego za grzech, i koz³a za grzech, których krew wniesiona 
by³a ku sprawowaniu oczyszczenia do œwi¹tnicy, wynios¹ precz za obóz, i spal¹ 
ogniem skóry ich, i miêso ich, i gnój ich.
28. A ten, co je paliæ bêdzie, upierze szaty swoje, a omywszy cia³o swoje wod¹, 
potem wnijdzie do obozu.
29. To te¿ bêdzie wam za ustawê wieczn¹: Miesi¹ca siódmego, dziesi¹tego dnia tego¿ 
miesi¹ca, trapiæ bêdziecie dusze wasze, i ¿adnej roboty nie bêdziecie robiæ, tak w 
domu zrodzony, jako przychodzieñ, który goœciem jest miêdzy wami;
30. Bo w ten dzieñ oczyœci was kap³an, abyœcie oczyszczeni byli od wszystkich 
grzechów waszych przed Panem oczyszczeni bêdziecie.
31. Sabatem odpocznienia bêdzie wam to, w który trapiæ bêdziecie dusze wasze ustaw¹ 
wieczn¹.
32. A oczyszczaæ bêdzie kap³an, który jest pomazany, a którego poœwiêcone s¹ rêce 
ku sprawowaniu urzêdu miasto ojca jego, a oblecze siê w szaty lniane, w szaty 
œwiête;
33. I oczyœci œwi¹tnicê œwiêtobliwoœci, i namiot zgromadzenia; i o³tarz oczyœci, i 
kap³any, i wszystek lud zgromadzony oczyœci.
34. I bêdzie to wam za ustawê wieczn¹ ku oczyszczaniu synów Izraelskich od 
wszystkich grzechów ich raz w rok.
35. I uczyni³ Moj¿esz, jako mu by³ rozkaza³ Pan.
*17
1. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Mów do Aarona i do synów jego, i do wszystkich synów Izraelskich, a powiedz im: 
Taæ jest rzecz, któr¹ przykaza³ Pan mówi¹c:
3. Ktobykolwiek z domu Izraelskiego zabi³ wo³u, albo owcê, albo kozê w obozie, albo 
kto by zabi³ za obozem,
4. A do drzwi namiotu zgromadzenia nie przywiód³by tego, aby ofiarowa³ ofiarê Panu, 
przed przybytkiem Pañskim, krwi winien bêdzie on m¹¿, krew przela³; przeto¿ 
wytracony bêdzie on m¹¿ z poœrodku ludu swego.
5. Synowie tedy Izraelscy przywiod¹ ofiary swoje, które zabijali na polu; przywiod¹ 
je Panu do drzwi namiotu zgromadzenia, do kap³ana; a tak niechaj sprawuj¹ ofiary 
spokojne Panu.



6. I wyleje kap³an krew na o³tarz Pañski u drzwi namiotu zgromadzenia, a spali 
t³ustoœæ ku wdziêcznej wonnoœci Panu.
7. I nie bêd¹ ofiarowaæ wiêcej ofiar swych dyjab³om, z którymi cudzo³o¿yli; ta 
ustawa wieczna bêdzie im w narodziech ich.
8. Nadto im jeszcze powiedz: JeŸliby kto z domu Izraelskiego, albo z przychodniów 
miêdzy wami mieszkaj¹cych chcia³ ofiarowaæ ofiarê ca³opalenia, albo insz¹ ofiarê,
9. A do drzwi namiotu zgromadzenia nie przywiód³by jej, aby j¹ ofiarowa³ Panu, 
wytracony bêdzie cz³owiek ten z ludu swego.
10. A ktobykolwiek z domu Izraelskiego, albo z przychodniów którzy by goœæmi byli 
miêdzy nimi, jad³ krew jak¹, postawiê rozgniewan¹ twarz sw¹ przeciwko cz³owiekowi 
krew jedz¹cemu, i wyg³adzê go z poœrodku ludu jego.
11. Albowiem dusza wszelkiego cia³a we krwi jego jest; a Ja da³em j¹ wam na o³tarz 
ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która duszê oczyszcza.
12. Dla tego¿ powiedzia³em synom Izraelskim: ¯aden miêdzy wami nie bêdzie jada³ 
krwi; ani przychodzieñ, który goœciem jest miêdzy wami, nie bêdzie jada³ krwi.
13. I ktobykolwiek z synów Izraelskich, albo z przychodniów, którzy s¹ goœæmi 
miêdzy wami, goni¹c u³owi³ jakie zwierzê albo ptaka, co siê godzi jeœæ, tedy krew z 
niego wypuœci, i zasypie j¹ piaskiem.
14. Bo dusza ka¿dego cia³a jest krew jego, która jest miasto duszy jego; przeto¿em 
powiedzia³ synom Izraelskim: Krwi wszelkiego cia³a jeœæ nie bêdziecie; bo dusza 
wszelkiego cia³a jest krew jego; kto by j¹ kolwiek jad³, wytracony bêdzie.
15. JeŸliby te¿ kto jad³ co zdech³ego, albo od zwierza rozszarpanego, tak w domu 
zrodzony, jako przychodzieñ, tedy upierze szaty swoje i omyje siê wod¹, a 
nieczystym bêdzie a¿ do wieczora; potem czysty bêdzie.
16. Ale jeŸliby nie upra³ szat swoich, a cia³a swego nie omy³, poniesie nieprawoœæ 
swojê.
*18
1. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, i rzecz im: Jam jest Pan, Bóg wasz.
3. Wed³ug obyczajów ziemi Egipskiej, w którejœcie mieszkali, nie czyñcie, ani 
wed³ug obyczajów ziemi Chananejskiej, do której Ja was prowadzê, nie czyñcie, a w 
ustawach ich nie chodŸcie.
4. S¹dy moje czyñcie, a ustaw moich strze¿cie, abyœcie chodzili w nich; Jam Pan, 
Bóg wasz.
5. Przestrzegajcie¿ tedy ustaw moich i s¹dów moich: które zachowywaj¹c cz³owiek, 
bêdzie w nich ¿y³; Jam Pan.
6. ¯aden cz³owiek do bliskiej pokrewnej swojej nie przystêpuj, aby odkry³ sromotê 
jej; Jam Pan.
7. Sromoty ojca twego, tak¿e sromoty matki twojej nie odkryjesz; matk¹ twoj¹ jest, 
nie odkryjesz sromoty jej.
8. Sromoty ¿ony ojca twego nie odkryjesz; sromota ojca twego jest.
9. Sromoty siostry twej, córki ojca twego, tak¿e córki matki twojej, tak rodzonej, 
jako i przyrodniej, nie odkryjesz sromoty ich.
10. Sromoty córki syna twego, tak¿e sromoty córki córki twojej, nie odkryjesz; bo 
to sromota twoja.
11. Sromoty córki ¿ony ojca twego, która siê narodzi³a z ojca twego, siostra twoja 
jest, nie odkryjesz sromoty jej.
12. Sromoty siostry ojca twego nie odkryjesz; bo jest pokrewna ojca twego.
13. Sromoty siostry matki twojej nie odkryjesz; bo pokrewna matki twojej jest.
14. Sromoty brata ojca twego nie odkryjesz, do ¿ony jego nie wnijdziesz; ¿ona 
stryja twego jest.
15. Sromoty synowej twojej nie odkryjesz; ¿ona jest syna twego, nie odkryjesz 
sromoty jej;
16. Sromoty ¿ony brata twego nie odkryjesz: sromota brata twego jest.
17. Sromoty ¿ony, i córki jej, nie odkryjesz; córki syna jej, i córki córki jej nie 
pojmiesz, abyœ odkry³ sromotê jej; bo pokrewne s¹, i sproœna to rzecz jest.
18. Siostry ¿ony twej nie pojmuj, abyœ jej nie trapi³, odkrywaj¹c sromotê jej, póki 
ona ¿ywa.
19. Do niewiasty, gdy jest w od³¹czeniu nieczystoœci, nie przystêpuj, abyœ odkry³ 



sromotê jej.
20. Z ¿on¹ bliŸniego twego obcowaæ nie bêdziesz, bo byœ siê splugawi³ z ni¹,
21. Z nasienia twego nie dopuszczaj ofiarowaæ Molochowi, abyœ nie splugawi³ imienia 
Boga twego; Jam Pan
22. Z mê¿czyn¹ nie bêdziesz obcowa³, jako z niewiast¹; obrzydliwoœci¹ to jest.
23. Tak¿e z bydlêciem ¿adnem obcowaæ nie bêdziesz, abyœ siê z niem mia³ splugawiaæ. 
Niewiasta te¿ niech nie podlega bydlêciu dla obcowania z nim; sproœna rzecz jest.
24. Nie plugawcie¿ siê temi wszystkiemi rzeczami; bo tem wszystkiem splugawili siê 
poganie, które Ja wyrzucam przed obliczem waszem.
25. Bo splugawi³a siê ziemia; przeto¿ nawiedzê nieprawoœæ jej na niej, i wyrzuci 
ziemia obywatele swoje.
26. A tak wy przestrzegajcie ustaw moich i s¹dów moich, a nie czyñcie ¿adnych 
obrzydliwoœci tych, w domu zrodzony, i przychodzieñ, który jest goœciem w poœrodku 
was.
27. Albowiem wszystkie te obrzydliwoœci czynili ludzie tej ziemi, którzy byli przed 
wami, czem splugawiona jest ziemia.
28. Aby was nie wyrzuci³a ziemia, gdybyœcie j¹ splugawili, jako wyrzuci³a naród, 
który by³ przed wami.
29. Albowiem ktobykolwiek co uczyni³ z tych wszystkich obrzydliwoœci, zaiste 
wytracone bêd¹ dusze to czyni¹ce z poœrodku ludu swego.
30. Strze¿cie¿ tedy ustaw moich, nie czyni¹c ustaw obrzydliwych, które czyniono 
przed wami, ani siê plugawcie niemi; Jam Pan, Bóg wasz.
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1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Mów do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, a powiedz im: Œwiêtymi 
b¹dŸcie, bom Ja jest œwiêty, Pan, Bóg wasz.
3. Ka¿dy matki swojej i ojca swego bójcie siê, a sabatów moich przestrzegajcie; Jam 
Pan, Bóg wasz.
4. Nie udawajcie siê za ba³wany, a bogów litych nie czyñcie sobie; Jam Pan, Bóg 
wasz.
5. A gdy ofiarowaæ bêdziecie ofiarê spokojn¹ Panu, tedy z dobrej woli swej 
ofiarowaæ j¹ bêdziecie.
6. W dzieñ, którego ofiarowaæ bêdziecie, jedzcie j¹ i nazajutrz; ale coby zosta³o 
a¿ do trzeciego dnia, ogniem spalone bêdzie.
7. A jeŸlibyœcie to jedli dnia trzeciego, obrzyd³e bêdzie, i nie przyjemne.
8. Ktobykolwiek to jad³, karanie za nieprawoœæ swojê poniesie, bo œwiêtoœæ Pañsk¹ 
splugawi³; przeto¿ wytracona bêdzie dusza ona z ludu swego.
9. Gdy bêdziecie ¿¹æ zbo¿a ziemi waszej, nie bêdziesz do koñca pola twego wyrzyna³, 
ani pozosta³ych k³osów ¿niwa twego zbieraæ bêdziesz.
10. Tak¿e winnicy twojej gron do szczêtu obieraæ nie bêdziesz, ani jagód 
opadaj¹cych z winnicy twej nie pozbierasz; ubogiemu i przychodniowi zostawisz je; 
Jam Pan, Bóg wasz.
11. Nie kradnijcie, ani zapierajcie, i nie oszukiwajcie ¿aden bliŸniego swego.
12. Nie przysiêgajcie fa³szywie przez imiê moje, i nie l¿yj imienia Boga twego; Jam 
Pan.
13. Nie uciskaj gwa³tem bliŸniego twego, ani go odzieraj; nie zostanie zap³ata 
najemnika u ciebie do jutra.
14. Nie z³orzecz g³uchemu, a przed œlepym nie k³adŸ zawady, ale siê bój Boga twego; 
Jam Pan.
15. Nie czyñ nieprawoœci w s¹dzie. Nie ogl¹daj siê na osobê ubogiego, ani szanuj 
osoby bogatego; sprawiedliwie s¹dŸ bliŸniego twego.
16. Nie bêdziesz chodzi³ jako obmówca miêdzy ludem twoim; nie bêdziesz sta³ o krew 
bliŸniego twego; Jam Pan.
17. Nie bêdziesz nienawidzi³ brata twego w sercu twojem; jawnie strofowaæ bêdziesz 
bliŸniego twego, a nie œcierpisz przy nim grzechu.
18. Nie mœcij siê, i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego; ale mi³uj 
bliŸniego twego, jako siebie samego; Jam Pan.
19. Ustaw moich przestrzegajcie; bydlêcia twego nie spuszczaj z bydlêty rodzaju 
inszego; pola twego nie osiewaj z mieszanem nasieniem; tak¿e szaty z ró¿nych rzeczy 



utkanej, jako z we³ny i ze lnu, nie ob³ócz na siê.
20. JeŸliby m¹¿ spa³ z niewiast¹, i obcowa³ z ni¹, a ona bêd¹c niewolnic¹, by³aby 
mê¿owi poœlubiona, a nie by³aby okupiona, ani wolnoœci¹ darowana, oboje bêd¹ 
karani; ale nie na gardle, poniewa¿ nie by³a wolno puszczon¹.
21. I przywiedzie ofiarê za wystêpek swój Panu do drzwi namiotu zgromadzenia, 
barana za wystêpek.
22. Tedy oczyœci go kap³an przez onego barana za wystêpek przed Panem od grzechu 
jego, którym zgrzeszy³; a bêdzie mu odpuszczony grzech jego, który pope³ni³.
23. Gdy te¿ wnijdziecie do ziemi, a naszczepicie wszelakiego drzewa rodz¹cego owoc, 
tedy oberzniecie nieobrzezkê jego, owoce jego; przez trzy lata miejcie je za 
nieobrzezanie, i jeœæ ich nie bêdziecie.
24. Ale roku czwartego wszystek owoc ich poœwiêcony bêdzie na ofiarê chwa³y Panu.
25. A pi¹tego roku jeœæ bêdziecie owoc jego, aby siê wam rozmno¿y³ urodzaj jego; 
Jam Pan, Bóg wasz.
26. Nie jedzcie nic ze krwi¹. Nie bawcie siê wieszczbami, ani czarami.
27. Nie strzy¿cie w ko³o w³osów g³owy waszej, ani brody swojej oszpecajcie.
28. Dla umar³ego nie rze¿cie cia³a waszego, ani ¿adnego pi¹tna na sobie nie 
czyñcie; Jam Pan.
29. Nie podasz na splugawienie córki twej, dopuszczaj¹c jej wszeteczeñstwa, aby siê 
ziemia nie splugawi³a, i nie by³a nape³niona ziemia sproœnoœci¹.
30. Sabaty moje zachowywajcie, a œwi¹tnicê mojê w uczciwoœci miejcie; Jam Pan.
31. Nie udawajcie siê do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady 
szukajcie, abyœcie siê od nich nie splugawili; Jam Pan, Bóg wasz.
32. Przed cz³owiekiem sêdziwym powstañ, a czcij osobê starego, i bój siê Boga 
swego; Jam Pan.
33. Bêdzieli mieszka³ z tob¹ przychodzieñ w ziemi waszej, nie czyñcie mu krzywdy;
34. Jako jeden z waszych w domu zrodzonych bêdzie u was przychodzieñ, który jest u 
was goœciem, i mi³owaæ go bêdziesz jako sam siebie; boœcie i wy przychodniami byli 
w ziemi Egipskiej; Jam Pan, Bóg wasz.
35. Nie czyñcie nieprawoœci w s¹dzie; w rozmierzaniu, w wadze, i w mierze.
36. Szale sprawiedliwe, gwichty sprawiedliwe, korzec sprawiedliwy i kwartê 
sprawiedliw¹ mieæ bêdziecie; Jam jest Pan, Bóg wasz, którym was wywiód³ z ziemi 
Egipskiej.
37. Przeto¿ strze¿cie wszystkich ustaw moich, i wszystkich s¹dów moich, a czyñcie 
je; Jam Pan.
*20
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim: Ktobykolwiek z synów Izraelskich, albo z przychodniów 
mieszkaj¹cych w Izraelu ofiarowa³ potomstwo swoje Molochowi, œmierci¹ niech umrze; 
lud ziemi niechaj go ukamionuje;
3. Bo Ja postawiê twarz mojê rozgniewan¹ przeciwko temu mê¿owi, i wytracê go z 
poœrodku ludu jego, przeto, i¿ potomstwo swoje ofiarowa³ Molochowi, i splugawi³ 
œwi¹tnicê mojê, a zmaza³ imiê œwi¹tobliwoœci mojej.
4. A jeŸliby lud ziemi nie dbaj¹c przegl¹da³ mê¿owi takiemu, który by ofiarowa³ 
Molochowi potomstwo swe, i nie zabi³by go:
5. Tedy Ja postawiê twarz mojê zagniewan¹ przeciw temu mê¿owi i przeciw domowi 
jego, i wytracê go i wszystkie, którzy cudzo³o¿¹c, szliby za nim, aby cudzo³o¿yli, 
naœladuj¹c Molocha, z poœrodku ludu jego.
6. Cz³owiek, który by siê uda³ do czarowników, i do wieszczków, aby cudzo³o¿y³ id¹c 
za nimi, postawiê twarz swojê rozgniewan¹ przeciwko niemu, i wytracê go z poœrodku 
ludu jego.
7. Przeto¿ poœwiêcajcie siê, a b¹dŸcie œwiêtymi; bom Ja Pan, Bóg wasz.
8. A strze¿cie ustaw moich, i czyñcie je; Jam Pan poœwiêcaj¹cy was.
9. Ktobykolwiek z³orzeczy³ ojcu swemu, albo matce swej, œmierci¹ umrze; ojcu swemu, 
i matce swej z³orzeczy³, krew jego bêdzie na nim.
10. Kto by siê kolwiek cudzo³óstwa dopuœci³ z czyj¹ ¿on¹, poniewa¿ cudzo³o¿y³ z 
¿on¹ bliŸniego swego, œmierci¹ umrze cudzo³o¿nik on i cudzo³o¿nica.
11. Ktobykolwiek te¿ spa³ z ¿on¹ ojca swego, sromotê ojca swego odkry³, œmierci¹ 
umr¹ oboje; krew ich bêdzie na nich.



12. JeŸliby te¿ kto spa³ z synow¹ swoj¹, œmierci¹ umr¹ oboje; obrzydliwoœci siê 
dopuœcili, krew ich bêdzie na nich.
13. M¹¿ tak¿e, który by z mê¿czyzn¹ obcowa³ sposobem niewieœcim, obrzydliwoœæ 
uczynili oba; œmierci¹ umr¹, krew ich bêdzie na nich.
14. Kto by te¿ poj¹³ córkê z matk¹ jej, sproœna rzecz jest; ogniem spal¹ onego i 
onê, aby nie by³a ta sproœnoœæ miêdzy wami.
15. Tak¿e kto by siê z³¹czy³ z bydlêciem, œmierci¹ umrze, bydlê te¿ zabijecie.
16. Niewiasta, która by przyst¹pi³a do jakiego bydlêcia, aby z niem obcowa³a, 
zabijesz niewiastê i bydlê; œmierci¹ umr¹, krew ich bêdzie na nich.
17. Kto by te¿ poj¹³ siostrê swojê, córkê ojca swego, albo córkê matki swej, i 
widzia³by sromotê jej, i ona by widzia³a sromotê jego, rzecz haniebna jest; przeto¿ 
wytraceni bêd¹ przed oczyma synów ludu swego; sromotê siostry swej odkry³, 
nieprawoœæ swojê poniesie.
18. Kto by spa³ z niewiast¹ czasu przyrodzonej choroby jej, i odkry³by sromotê jej, 
i obna¿y³by p³ynienie jej, i ona by te¿ odkrywa³a p³ynienie krwi swojej, wytraceni 
bêd¹ oboje z poœrodku ludu swego.
19. Sromoty siostry matki twej i siostry ojca twego nie odkryjesz; bo kto by 
pokrewn¹ swojê obna¿y³, nieprawoœæ swojê poniesie.
20. Kto by te¿ spa³ z ¿on¹ stryja swego, sromotê stryja swego odkry³, grzech swój 
ponios¹, bez dzieci pomr¹.
21. Tak¿e kto by poj¹³ ¿onê brata swego, sproœnoœæ jest; sromotê brata swego 
odkry³, bez dzieci bêd¹.
22. Strze¿cie¿ tedy wszystkich ustaw moich, i wszystkich s¹dów moich, a czyñcie je, 
aby was nie wyrzuci³a ziemia, do której Ja was wprowadzê, abyœcie w niej mieszkali.
23. A nie chodŸcie w ustawach tego narodu, który Ja wypêdzam od oblicza waszego; bo 
to wszystko czynili, i obrzydzi³em je sobie.
24. Wam zaœ powiedzia³em: Wy posi¹dziecie ziemiê ich, a Ja wam j¹ dam w 
dziedzictwo, ziemiê op³ywaj¹c¹ mlekiem i miodem. Jam Pan, Bóg wasz, którym was 
wy³¹czy³ od innych narodów.
25. A tak wy rozeznawajcie miêdzy bydlêciem czystem i nieczystem, i miêdzy ptakiem 
nieczystym i czystym, a nie plugawcie dusz waszych byd³em i ptastwem i wszystkiem, 
co siê czo³ga po ziemi, którem wam od³¹czy³ za nieczyste.
26. I bêdziecie mi œwiêtymi, bom Ja œwiêty Pan, i od³¹czy³em was od innych narodów, 
abyœcie byli moimi.
27. M¹¿ albo niewiasta, w których by by³ duch czarnoksiêski albo wieszczy, œmierci¹ 
umr¹: kamieniem ukamionuj¹ ich, krew ich bêdzie na nich.
*21
1. Rzek³ te¿ Pan do Moj¿esza: Mów do kap³anów, synów Aaronowych, a powiedz im: 
Niech siê nad umar³ym nie plugawi ¿aden kap³an w ludu swym;
2. Tylko przy pokrewnym swoim, powinowatym swoim, przy matce swej, i przy ojcu 
swym, i przy synu swym, i przy córce swej, i przy bracie swym;
3. Tak¿e przy siostrze swej, pannie sobie najbli¿szej, która nie mia³a mê¿a; przy 
tych splugawiæ siê mo¿e.
4. Nie splugawi siê przy prze³o¿onym ludu swego, tak ¿eby siê zmaza³.
5. Nie bêd¹ sobie czyniæ ³ysiny na g³owie swej, i brody swej nie maj¹ goliæ, ani na 
ciele swem czyniæ bêd¹ rzezania.
6. Œwiêtymi bêd¹ Bogu swemu, i nie splugawi¹ imienia Boga swego; albowiem ofiary 
ogniste Pañskie, chleb Boga swego, ofiaruj¹; przeto¿ bêd¹ œwiêtymi.
7. Niewiasty wszetecznej, i w panieñstwie naruszonej, pojmowaæ nie bêd¹; tak¿e 
niewiasty odrzuconej od mê¿a jej, pojmowaæ nie bêd¹; bo œwiêty jest ka¿dy z nich 
Bogu swemu.
8. A tak bêdziesz go mia³ za œwiêtego, bo chleb Boga twego ofiaruje; przeto¿ 
œwiêtym bêdzie tobie, bom Ja œwiêty Pan, który poœwiêcam was.
9. JeŸliby siê córka kap³añska nierz¹du dopuœci³a, ojca swego zel¿y³a, ogniem 
spalona bêdzie.
10. Najwy¿szy te¿ kap³an miêdzy braci¹ sw¹, na którego g³owê wylany jest olejek 
pomazania, i który poœwiêci³ rêce swe, aby ob³oczy³ szaty œwiête, g³owy swej nie 
obna¿y i szat swoich nie rozedrze;
11. I do ¿adnego z umar³ych nie przyst¹pi, a nawet i przy ojcu swym, i przy matce 



swej plugawiæ siê nie bêdzie.
12. Z œwi¹tnicy te¿ nie wynijdzie, aby nie splugawi³ œwi¹tnicy Boga swego, gdy¿ 
korona olejku pomazania Boga jego jest na nim: Jam Pan.
13. Ten¿e pannê w panieñstwie jej pojmie.
14. Wdowy, i odrzuconej i splugawionej nierz¹dnicy, ¿adnej z tych nie pojmie; ale 
pannê z ludu swego za ¿onê.
15. A nie bêdzie plugawi³ nasienia swego w ludu swym; bom Ja Pan, który go 
poœwiêcam.
16. Przytem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
17. Powiedz Aaronowi, i rzecz: Ktobykolwiek z potomstwa swego w narodziech swych, 
mia³ na sobie wadê, niechaj nie przystêpuje, aby ofiarowa³ chleb Boga swego;
18. Bo ¿aden m¹¿, który by mia³ na sobie wadê, przystêpowaæ nie ma; m¹¿ œlepy, albo 
chromy, albo niezupe³nych albo zbytnich cz³onków;
19. Tak¿e m¹¿, który by mia³ z³aman¹ nogê, albo z³aman¹ rêkê;
20. Tak¿e garbaty, i p³yn¹cych oczu, albo który ma bielmo na oku swem, albo 
krostawy, albo parszywy, albo wypuk³y:
21. Wszelki m¹¿, który by mia³ jak¹ wadê, z potomstwa Aarona kap³ana nie przyst¹pi, 
aby ofiarowa³ ofiary ogniste Panu; wada na nim jest, nie przyst¹pi, aby ofiarowa³ 
chleb Boga swego.
22. Chleba jednak Boga swego z rzeczy najœwiêtszych i poœwiêconych po¿ywaæ bêdzie.
23. Wszak¿e za zas³onê nie wnijdzie, i do o³tarza nie przyst¹pi, bo wada na nim 
jest, aby nie splugawi³ œwi¹tnicy mojej; bom Ja Pan, który j¹ poœwiêcam.
24. To mówi³ Moj¿esz do Aarona, i do synów jego, i do wszystkich synów Izraelskich.
*22
1. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz Aaronowi i synom jego, aby siê wstrzymywali od rzeczy, które s¹ 
poœwiêcone od synów Izraelskich, a nie plugawili œwiêtego imienia mojego w tem, co 
mi oni poœwiêcaj¹; Jam Pan.
3. A tak rzecz do nich: W narodziech waszych, ktobykolwiek przyst¹pi³ ze 
wszystkiego potomstwa waszego do poœwiêconych rzeczy, które by poœwiêcili synowie 
Izraelscy Panu, gdy nieczystoœæ jego na nim jest, wytracony bêdzie ten od 
oblicznoœci mojej; Jam Pan.
4. Ktobykolwiek z nasienia Aaronowego by³ trêdowatym albo p³ynienie nasienia 
cierpi¹cym, rzeczy poœwiêconych jeœæ nie bêdzie, póki by siê nie oczyœci³; tak¿e 
kto by siê dotkn¹³ jakiej nieczystoœci cia³a zmar³ego, albo tego, z którego by 
p³ynê³o nasienie z³¹czenia.
5. Tak¿e kto by siê dotkn¹³ czego, co siê czo³ga po ziemi, przez coby siê 
nieczystym sta³, albo cz³owieka, przez którego by siê splugawi³ wed³ug wszelakiej 
nieczystoœci jego;
6. Ten, kto by siê czego z tych rzeczy dotkn¹³, nieczystym bêdzie a¿ do wieczora, i 
nie bêdzie jad³ rzeczy poœwiêconych, a¿by umy³ cia³o swoje wod¹.
7. I a¿ po zachodzie s³oñca czystym bêdzie; a potem bêdzie jeœæ z rzeczy 
poœwiêconych, bo to jest pokarm jego.
8. Œcierwu te¿ i rozszarpanego od zwierza jeœæ nie bêdzie, aby siê tem nie 
splugawi³; Jam Pan.
9. A tak przestrzegaæ bêd¹ rozkazania mego, aby nie podlegli grzechowi, i nie 
pomarli w nim, gdyby siê splugawili; Jam Pan, który je poœwiêcam.
10. ¯aden obcy nie bêdzie jad³ z rzeczy poœwiêconych; komornik kap³añski, ani 
najemnik nie bêdzie jad³ rzeczy poœwiêconych.
11. A jeŸliby kap³an cz³owieka kupi³ za pieni¹dze swoje, ten jeœæ bêdzie z rzeczy 
tych; tak¿e zrodzony w domu jego, ci bêd¹ jadaæ z pokarmów jego.
12. Lecz córka kap³añska, która by sz³a za mê¿a obcego, ta z ofiar podnoszenia 
rzeczy œwiêtych jeœæ nie bêdzie.
13. Gdyby zaœ córka kap³añska wdow¹ zosta³a, albo odrzucon¹ by³a od mê¿a, i dziatek 
nie mia³a, a wróci³aby siê w dom ojca swego, tak jako w dzieciñstwie swem, chleb 
ojca swego jeœæ bêdzie; ale ¿aden obcy jeœæ z niego nie bêdzie.
14. A jeŸliby kto jad³ z niewiadomoœci rzeczy poœwiêcone, nadda pi¹t¹ czêœæ do 
tego, i odda kap³anowi rzecz poœwiêcon¹.
15. Aby nie plugawili rzeczy poœwiêconych, które synowie Izraelscy ofiaruj¹ Panu,



16. I nie przywodzili na siê karania za wystêpek, gdyby jedli poœwiêcone rzeczy 
ich; bom Ja Pan, który je poœwiêcam.
17. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
18. Powiedz Aaronowi i synom jego, i wszystkim synom Izraelskim, a mów do nich: 
Ktobykolwiek z domu Izraelskiego, albo z przychodniów w Izraelu ofiarowa³ ofiarê 
swojê wed³ug wszystkich œlubów swoich, i wed³ug wszystkich darów dobrowolnych 
swoich, które by ofiarowali Panu na ofiarê ca³opalenia;
19. Z dobrej woli swej ofiarowaæ bêdzie zupe³nego samca z byd³a rogatego, z owiec, 
i z kóz.
20. Coby mia³o na sobie wadê, ofiarowaæ nie bêdzie; bo nie bêdzie przyjemne od was.
21. JeŸliby kto ofiarowa³ ofiarê spokojn¹ Panu, pe³ni¹c œlub, albo dobrowolny dar 
oddaj¹c z rogatego byd³a, albo z drobnego byd³a, bez wady bêdzie, aby przyjemne 
by³o; ¿adnej wady nie bêdzie na nim.
22. Œlepego, albo u³omnego, albo na czem ochromionego, albo guzowatego, albo 
krostawego, albo parszywego, nie ofiarujcie Panu, ani na ofiarê ognist¹ dawajcie 
ich na o³tarz Panu.
23. Wo³u te¿ albo owcê zbytnich albo niezupe³nych cz³onków za dobrowolny dar 
ofiarowaæ je mo¿esz: ale œlub z nich przyjemny nie bêdzie.
24. Zgniecionego i st³uczonego i przerwanego, i rzezanego nie bêdziecie ofiarowaæ 
Panu; w ziemi waszej nie uczynicie tego.
25. Ani z rêki cudzoziemca nie bêdziecie ofiarowaæ chleba Bogu waszemu z tych 
wszystkich rzeczy, bo u³omek jest w nich; wadê maj¹, nie bêd¹ przyjemne od was.
26. Nad to rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
27. Wó³, albo owca, albo koza, gdy siê urodzi, niech bêdzie siedem dni przy matce 
swojej, a dnia ósmego, i potem bêdzie przyjemne ku palonej ofierze Panu.
28. Krowy te¿, ani owcy z p³odem ich, nie zabijecie dnia jednego.
29. A gdybyœcie ofiarowali ofiarê dziêkczynienia Panu, z dobrej woli swej ofiarowaæ 
bêdziecie.
30. Onego¿ dnia jedzona bêdzie; nie zostawicie z niej nic a¿ do jutra; Jam Pan.
31. Przeto¿ strze¿cie przykazañ moich, a czyñcie je; Jam Pan.
32. I nie plugawcie imienia mego œwiêtego, abym by³ poœwiêcony w poœrodku synów 
Izraelskich. Ja Pan, który was poœwiêcam;
33. Którym was wywiód³ z ziemi Egipskiej, abym wam by³ za Boga; Ja Pan.
*23
1. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim, a mów im: Œwiêta uroczyste Pañskie, które nazywaæ 
bêdziecie zgromadzenia œwiête, te s¹ œwiêta uroczyste moje.
3. Przez szeœæ dni robiæ bêdziecie; ale w dzieñ siódmy sabat odpocznienia, 
zgromadzenie œwiête, ¿adnej roboty czyniæ nie bêdziecie; sabat Pañski jest we 
wszystkich mieszkaniach waszych.
4. A teæ s¹ uroczyste œwiêta Pañskie, zgromadzenia œwiête, które obchodziæ 
bêdziecie pewnego ich czasu.
5. Miesi¹ca pierwszego, dnia czternastego tego¿ miesi¹ca, miêdzy dwoma wieczorami 
œwiêto przejœcia Pañskiego.
6. Potem dnia piêtnastego tego¿ miesi¹ca, œwiêto przaœników bêdzie Panu; przez 
siedem dni chleby przaœne jeœæ bêdziecie.
7. A dnia pierwszego zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej 
czyniæ nie bêdziecie.
8. Ale bêdziecie ofiarowali ofiarê ognist¹ Panu przez siedem dni. Dnia tak¿e 
siódmego zgromadzenie œwiête bêdzie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej czyniæ nie 
bêdziecie.
9. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
10. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz im: Gdy wnijdziecie do ziemi któr¹ Ja wam 
dawam, a bêdziecie ¿¹æ zbo¿e wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek ¿niwa 
waszego do kap³ana.
11. I bêdzie tam i sam obraca³ on snop przed obliczem Pañskiem, aby by³ przyjemny 
za was; nazajutrz po sabacie podnosiæ go bêdzie kap³an.
12. Zabijecie te¿ dnia, którego obracaæ bêdziecie on snop, baranka zupe³nego, 
rocznego na ofiarê ca³opalenia Panu;



13. Przy tem ofiarê jego œniedn¹ ze dwu dziesi¹tych czêœci efy m¹ki pszennej, 
zadzia³anej z oliw¹ na palon¹ ofiarê Panu dla wdziêcznej wonnoœci; tak¿e ofiarê 
jego mokr¹, wina czwart¹ czêœæ hynu.
14. A chleba i pra¿ma, i nowego zbo¿a jeœæ nie bêdziecie a¿ do dnia, którego 
przyniesiecie ofiarê Bogu waszemu; ustawa to wieczna bêdzie w narodziech waszych, 
we wszystkich mieszkaniach waszych.
15. Naliczycie tak¿e sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoœcie 
ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupe³nych niech bêdzie.
16. A¿ do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie piêædziesi¹t dni; tedy 
ofiarowaæ bêdziecie ofiarê œniedn¹ now¹ Panu.
17. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu 
dziesi¹tych czêœci pszennej m¹ki z kwasem upieczone bêd¹; pierwiastki to Panu.
18. A ofiarowaæ z tym chlebem bêdziecie siedem baranków rocznych zupe³nych, i 
cielca jednego, i dwu baranów; na ofiarê ca³opalenia bêd¹ Panu z ofiar¹ œniedn¹ ich 
i z mokremi ofiarami ich; ofiara to ognista na wdziêczn¹ wonnoœæ Panu.
19. Zabijecie te¿ koz³a jednego za grzech, i dwa baranki roczne na ofiarê spokojn¹.
20. I bêdzie je obraca³ tam i sam kap³an z chlebem pierwiastek na ofiarê sam i tam 
obracania przed obliczem Pañskiem, i ze dwiema barankami; i bêd¹ œwiête rzeczy Panu 
dla kap³ana.
21. I og³osicie w ten dzieñ œwiêto; zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie; ¿adnej 
roboty s³u¿ebniczej czyniæ nie bêdziecie; ustawa to bêdzie wieczna we wszystkich 
mieszkaniach waszych, w narodziech waszych.
22. A gdy ¿¹æ bêdziecie zbo¿e ziemi waszej, nie bêdziesz do koñca pola twego 
do¿yna³, i k³osów pozosta³ych ¿niwa twego zbieraæ nie bêdziesz: ubogiemu, i 
przychodniowi zostawisz je; Jam Pan Bóg wasz.
23. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
24. Powiedz synom Izraelskim, mówi¹c: Miesi¹ca siódmego, pierwszego dnia tego¿ 
miesi¹ca, bêdziecie mieli sabat, pami¹tkê tr¹bienia, zgromadzenie œwiête.
25. ¯adnej roboty s³u¿ebniczej nie bêdziecie czynili, lecz ofiarowaæ bêdziecie 
ofiarê ognist¹ Panu.
26. Rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
27. Lecz dziesi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca siódmego, dzieñ oczyszczania jest; 
zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie, a bêdziecie trapiæ dusze wasze, ofiaruj¹c 
ognist¹ ofiarê Panu.
28. ¯adnej roboty nie bêdziecie czynili w ten dzieñ; bo dzieñ oczyszczania jest na 
oczyszczenie was przed obliczem Pana, Boga waszego.
29. A wszelka dusza, która by siê nie trapi³a tego dnia, wytracona bêdzie z ludu 
swego.
30. Tak¿e, ktobykolwiek czyni³ robotê jak¹ w ten¿e dzieñ, wytracê cz³owieka tego z 
poœrodku ludu jego.
31. ¯adnej roboty nie czyñcie; ustawa to bêdzie wieczna w narodziech waszych.
32. Sabat odpocznienia mieæ bêdziecie, gdy trapiæ bêdziecie dusze swe; dziewi¹tego 
dnia tego¿ miesi¹ca, wieczór, od wieczora a¿ do wieczora, obchodziæ bêdziecie sabat 
wasz.
33. Rzek³ zaœ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
34. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: Piêtnastego dnia tego¿ siódmego miesi¹ca 
bêdzie œwiêto kuczek przez siedem dni Panu.
35. Dnia pierwszego zgromadzenie œwiête bêdzie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej czyniæ 
nie bêdziecie.
36. Przez siedem dni ofiarowaæ bêdziecie ofiarê ognist¹ Panu; dnia ósmego 
zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie, a bêdziecie ofiarowali ofiarê ognist¹ Panu; 
œwiêto jest, ¿adnej roboty s³u¿ebniczej nie bêdziecie czynili.
37. Teæ s¹ œwiêta uroczyste Pañskie, które obchodziæ bêdziecie, zgromadzenia 
œwiête, abyœcie ofiarowali ofiarê ognist¹ Panu, ca³opalenie, i ofiarê œniedn¹, i 
ofiarê spokojn¹ i ofiary mokre, ka¿d¹ w dzieñ swój.
38. Oprócz sabatów Pañskich, i oprócz darów waszych, i oprócz wszystkich œlubów 
waszych, i oprócz wszystkich dobrowolnych podarków waszych, które oddawaæ bêdziecie 
Panu.
39. Wszak¿e piêtnastego dnia miesi¹ca siódmego, gdy zbierzecie urodzaj ziemi, 



bêdziecie obchodzili œwiêto Panu przez siedem dni; dnia pierwszego odpocznienie, 
tak¿e dnia ósmego odpocznienie bêdzie.
40. Tedy weŸmiecie sobie pierwszego dnia owocu z drzewa co najpiêkniejszego, i 
ga³¹zek palmowych, i ga³¹zek drzewa gêstego, i wierzbiny od potoku, i weseliæ siê 
bêdziecie przed Panem Bogiem waszym przez siedem dni.
41. A obchodziæ bêdziecie to œwiêto Panu przez siedem dni na ka¿dy rok. Ustawa to 
wieczna w narodziech waszych; ka¿dego miesi¹ca siódmego obchodziæ je bêdziecie.
42. W kuczkach mieszkaæ bêdziecie przez siedem dni; ka¿dy zrodzony w Izraelu 
mieszkaæ bêdzie w kuczkach,
43. Aby wiedzieli potomkowie wasi, i¿em w namiotach kaza³ mieszkaæ synom 
Izraelskim, gdym je wywiód³ z ziemi Egipskiej; Ja Pan, Bóg wasz.
44. I opowiedzia³ Moj¿esz œwiêta uroczyste Pañskie synom Izraelskim.
*24
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Rozka¿ synom Izraelskim, abyæ przynieœli oliwy z drzewa oliwnego czystej, 
wyt³oczonej ku œwieceniu, aby lampy gorza³y ustawicznie.
3. Przed zas³on¹ œwiadectwa w namiocie zgromadzenia sporz¹dzi je Aaron, aby siê 
pali³y od wieczora a¿ do poranku przed obliczem Pañskiem ustawicznie; ustawa to 
wieczna w narodziech waszych.
4. Na œwieczniku czystym stawiaæ bêdzie lampy przed obliczem Pañskiem zaw¿dy.
5. WeŸmiesz te¿ m¹ki pszennej, a upieczesz z niej dwanaœcie placków; ze dwu 
dziesi¹tych czêœci efy bêdzie placek jeden.
6. Potem po³o¿ysz je dwiema rzêdami, szeœæ w rzêdzie jednym na stole czystym przed 
obliczem Pañskiem.
7. W³o¿ysz te¿ na ka¿dy rz¹d kadzid³a czystego, aby by³o miasto chleba spalone, na 
pami¹tkê ku ofierze ognistej Panu.
8. Na ka¿dy dzieñ sabatu k³aœæ je bêdzie kap³an porz¹dnie przed Panem zaw¿dy, 
bior¹c je od synów Izraelskich przymierzem wiecznem.
9. I bêd¹ nale¿a³y Aaronowi i synom jego, którzy je jeœæ bêd¹ na miejscu œwiêtem, 
albowiem rzecz¹ im to najœwiêtsz¹ jest z ognistych ofiar Pañskich, ustaw¹ wieczn¹.
10. Tedy wyszed³ syn niewiasty Izraelskiej, którego mia³a z mê¿em Egipskim, miêdzy 
syny Izraelskimi; i poswarzyli siê w obozie syn onej niewiasty Izraelskiej z mê¿em 
Izraelskim.
11. I z³orzeczy³ syn niewiasty Izraelskiej a imiê Bo¿e bluŸni³, dla czego 
przywiedziony by³ do Moj¿esza. A imiê matki jego by³o Salomit, córka Dybrego z 
pokolenia Dan.
12. I podali go do wiêzienia, a¿by im oznajmiono, co z nim rozka¿e Pan czyniæ.
13. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
14. WywiedŸ tego bluŸniercê precz za obóz, a niech w³o¿¹ wszyscy, którzy to 
s³yszeli, rêce swe na g³owê jego, i niech go ukamionuje wszystko zgromadzenie.
15. A synom Izraelskim opowiedz, mówi¹c: Ktobykolwiek z³orzeczy³ Bogu swemu, 
odniesie karanie za grzech swój.
16. Tak¿e kto by zbluŸni³ imiê Pañskie, œmierci¹ umrze, kamionuj¹c ukamionuje go 
wszystko zgromadzenie; tak przychodzieñ jako w domu zrodzony, gdyby zbluŸni³ imiê 
Pañskie, umrze.
17. Tak¿e jeŸliby kto zabi³ jakiegokolwiek cz³owieka, œmierci¹ umrze.
18. A jeŸliby kto zabi³ bydlê wróci inne bydlê za bydlê.
19. Kto by te¿ oszkaradzi³ bliŸniego swego, wed³ug tego, jako uczyni³, niech mu siê 
stanie.
20. Z³amanie za z³amanie, oko za oko, z¹b za z¹b; wed³ug tego, jako oszkaradzi³ 
cz³owieka, tak mu siê te¿ niech stanie.
21. Kto by zabi³ bydlê, wróci insze; ale kto by zabi³ cz³owieka, umrze.
22. Prawo jednakie mieæ bêdziecie; tak przychodzieñ, jako i w domu zrodzony bêdzie 
u was; bom ja Pan, Bóg wasz.
23. To gdy opowiedzia³ Moj¿esz synom Izraelskim, wywiedli onego bluŸniercê za obóz, 
i ukamionowali go.
24. I uczynili synowie Izraelscy wed³ug tego, jako przykaza³ Pan Moj¿eszowi.
*25
1. Rzek³ nad to Pan do Moj¿esza na górze Synaj, mówi¹c:



2. Powiedz synom Izraelskim, a mów do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, któr¹ Ja wam 
dajê, tedy œwiêciæ bêdzie ziemia sabat Panu.
3. Przez szeœæ lat osiewaæ bêdziesz pole twoje, i przez szeœæ lat winnice twoje 
obrzynaæ bêdziesz, zbieraj¹c urodzaje z niej;
4. Ale roku siódmego sabat odpocznienia mieæ bêdzie ziemia, sabat Pañski; pola 
twego nie bêdziesz osiewa³, ani winnicy twojej obrzyna³.
5. Co siê samo przez siê zrodzi zbo¿a twego, nie bêdziesz ¿¹³, i jagód zaniechanej 
winnicy twojej nie bêdziesz zbiera³; rok odpocznienia bêdzie mia³a ziemia.
6. I bêdzie, co siê urodzi w onem odpocznieniu ziemi, tobie na pokarm, i s³udze 
twemu, i s³u¿ebnicy twej, i najemnikowi twemu i przychodniowi twemu, który mieszka 
z tob¹.
7. Tak¿e byd³u twemu, i zwierzowi, który jest w ziemi twojej, bêdzie wszystek 
urodzaj jej na pokarm.
8. Naliczysz te¿ sobie siedem tygodni lat, to jest siedem kroæ siedem lat; i 
uczyni¹æ dni siedmiu tygodni lat czterdzieœci i dziewiêæ lat.
9. Tedy ka¿esz zatr¹biæ w tr¹bê huczn¹ miesi¹ca siódmego, dnia dziesi¹tego tego¿ 
miesi¹ca; w dzieñ oczyszczenia ka¿ecie zatr¹biæ po wszystkiej ziemi waszej.
10. I œwiêciæ bêdziecie rok piêædziesi¹ty, a obwo³acie wolnoœæ w ziemi wszystkim 
obywatelom jej. Lato mi³oœciwe mieæ bêdziecie; i wróci siê ka¿dy do osiad³oœci 
swojej, i ka¿dy do rodziny swojej wróci siê.
11. To mi³oœciwe lato piêædziesi¹tego roku miewaæ bêdziecie; nie bêdziecie siaæ, i 
nie bêdziecie ¿¹æ tego, co siê samo przez siê zrodzi, ani zbieraæ bêdziecie gron z 
winnic zaniechanych.
12. Bo mi³oœciwy rok jest, œwiêty wam bêdzie; co siê na polu przedtem zrodzi³o, to 
jeœæ bêdziecie.
13. W ten mi³oœciwy rok wróci siê ka¿dy do osiad³oœci swojej.
14. JeŸli co sprzedasz bliŸniemu twemu, albo co kupisz od bliŸniego twego, niech 
nie oszukiwa jeden drugiego.
15. Wed³ug liczby lat po mi³oœciwym roku kupisz od bliŸniego twego; i wed³ug liczby 
lat dochody sprzeda tobie.
16. JeŸli wiêcej bêdzie lat, tem dro¿ej oszacujesz kupno ono; a jeŸli mniej bêdzie 
lat, tedy te¿ taniej oszacujesz kupno ono, poniewa¿ tylko liczba dochodów sprzedawa 
siê tobie.
17. A tak nie oszukiwajcie ¿aden bliŸniego swego, ale siê bój ka¿dy Boga swego; bom 
Ja Pan, Bóg wasz.
18. Przestrzegajcie ustaw moich, i s¹dy moje zachowywajcie, i czyñcie je, abyœcie 
mieszkaæ mogli w ziemi onej bezpiecznie.
19. Tedy wyda ziemia owoc swój, a bêdziecie jeœæ a¿ do sytoœci, i bêdziecie 
mieszkaæ bezpiecznie w niej.
20. A jeŸlibyœcie rzekli: Có¿ bêdziemy jeœæ roku siódmego, jeŸli nie bêdziem siaæ 
ani zbieraæ urodzajów naszych?
21. Tedy rozka¿ê b³ogos³awieñstwu memu przyjœæ na was roku szóstego, i przyniesie 
urodzaj na trzy lata.
22. I bêdziecie siaæ roku ósmego, a bêdziecie jeœæ urodzaj stary a¿ do roku 
dziewi¹tego; póki nie nadejd¹ po¿ytki jego, stare jeœæ bêdziecie.
23. Ziemia tedy nie bêdzie sprzedawana na wiecznoœæ; bo moja jest ziemia, a wyœcie 
goœæmi i przychodniami u mnie.
24. A po wszystkiej ziemi osiad³oœci waszej pozwolicie wykupywaæ ziemiê.
25. Gdyby zubo¿a³ brat twój, a sprzeda³by nieco z majêtnoœci swojej, i przyszed³by 
maj¹cy prawo odkupienia, powinny jego niech wykupi, co sprzeda³ brat jego.
26. A jeŸliby kto nie mia³ tego coby odkupiæ móg³, a sam by przemóg³, i znalaz³ 
dostatek na to wykupno:
27. Tedy obrachowawszy lata od sprzedania swego, wróci co zbywa temu, któremu 
sprzeda³: a wróci siê do majêtnoœci swojej.
28. A jeŸliby nie mia³ dostatku, aby wróci³, tedy zostanie majêtnoœæ sprzedana w 
rêku tego, który j¹ kupi³, a¿ do roku mi³oœciwego, i ust¹pi mu jej w rok mi³oœciwy, 
a on wróci siê do majêtnoœci swojej.
29. JeŸliby te¿ sprzeda³ dom mieszkania w mieœcie murowanem, bêdzie mia³ wolnoœæ 
wykupiæ go, póki nie wynijdzie rok sprzedania jego, ca³y rok bêdzie mia³ prawo do 



wykupienia jego.
30. A jeŸli go nie wykupi, póki nie wynijdzie rok ca³y, tedy zostanie on dom w 
mieœcie murowanem temu, który go kupi³, dziedzicznie, i potomkom jego
31. I nie ust¹pi w mi³oœciwe lato. Ale domy we wsiach, które nie s¹ murem 
obtoczone, te prawem jako pole ziemi szacowane bêd¹; bêd¹ mog³y byæ odkupowane, i w 
mi³oœciwe lato z r¹k obcych wynijd¹.
32. Ale miasta Lewitów, i domy w dziedzicznych mieœciech ich ka¿dego czasu 
wykupowane byæ mog¹ przez Lewity.
33. Lecz temu co kupuje od Lewitów, wynijdzie kupno domu, i miejskiej osiad³oœci 
jego, w rok mi³oœciwy gdy¿ domy miast Lewickich s¹ dziedziczne ich, w poœrodku 
synów Izraelskich.
34. Ale pole na przedmieœciu ich nie bêdzie sprzedawane; bo dziedzictwem ich jest 
wiecznem.
35. Gdyby te¿ zubo¿a³ brat twój, a os³abia³aby rêka jego przy tobie, podeprzesz go; 
a jako i przychodzieñ niech siê ¿ywi przy tobie.
36. Nie bierz od niego lichwy, ani p³atu, ale siê bój Boga swego, aby siê ¿ywi³ 
brat twój przy tobie.
37. Pieniêdzy twoich nie dawaj mu na lichwê, ani mu z zysku po¿yczaj ¿ywnoœci 
twojej.
38. Jam Pan, Bóg wasz, którym was wywiód³ z ziemi Egipskiej, abym wam da³ ziemiê 
Chananejsk¹, a by³ wam za Boga.
39. JeŸliby te¿ zubo¿a³ brat twój przy tobie, tak ¿eby siê tobie zaprzeda³, nie 
bêdziesz go drêczy³ s³u¿b¹ niewolnicz¹;
40. Jako najemnik, jako przychodzieñ bêdzie u ciebie, a¿ do roku mi³oœciwego s³u¿yæ 
ci bêdzie.
41. Potem wynijdzie od ciebie on, i dzieci jego z nim, a wróci siê do rodziny 
swojej, i do dziedzictwa przodków swych wróci siê.
42. S³udzy bowiem moi s¹, którem Ja wywiód³ z ziemi Egipskiej, niech¿e nie bêd¹ 
sprzedawani jako niewolnicy.
43. Nie bêdziesz panowa³ nad nimi surowie, ale siê bêdziesz ba³ Pana Boga twego.
44. Niewolnik te¿ twój, i niewolnica twoja, które mieæ bêdziesz, bêd¹ z narodów 
tych, które s¹ oko³o was, z nich kupowaæ bêdziecie niewolnika i niewolnicê.
45. Tak¿e te¿ syny przychodniów mieszkaj¹cych miêdzy wami kupowaæ bêdziecie, i z 
potomstwa tych, którzy s¹ z wami, które sp³odzili w ziemi waszej, a ci bêd¹ wam za 
dziedzictwo.
46. Prawem dziedzicznem trzymaæ je bêdziecie, i synowie wasi po was, abyœcie je 
dziedzicznie odzier¿eli, na wieki s³u¿by ich u¿ywaæ bêdziecie; lecz nad braci¹ sw¹, 
syny Izraelskimi, ¿aden nad bratem swoim nie bêdzie panowa³ surowie.
47. JeŸliby siê te¿ goœæ albo przychodzieñ zbogaci³, który mieszka z tob¹, a 
zubo¿a³by brat twój przy nim, tak ¿eby siê zaprzeda³ goœciowi, albo przychodniowi, 
który jest z tob¹, albo potomstwu z domu cudzoziemców,
48. Gdyby siê zaprzeda³, mo¿e byæ wykupiony; ktokolwiek z braci jego odkupi go;
49. Albo stryj jego, albo syn stryja jego odkupi go, albo z bliskich pokrewnych 
jego z rodziny jego, odkupi go, albo jeŸliby przemóg³, wykupi siê sam.
50. I porachuje siê z onym, co go kupi³, od roku, którego mu siê sprzeda³, a¿ do 
mi³oœciwego lata, aby pieni¹dze, za które siê sprzeda³, od³o¿one by³y wed³ug liczby 
lat, jako z najemnikiem, z nim sobie post¹pi.
51. JeŸliby jeszcze nie ma³o lat zostawa³o, wedle nich wróci okup swój z pieniêdzy, 
za które kupiony jest.
52. A jeŸliby nie wiele lat zostawa³o do mi³oœciwego lata, tedy porachuje siê z 
nim, a wed³ug onych lat wróci okup swój.
53. Jako najemnik doroczny niech bêdzie u niego; nie bêdzie nad nim surowie panowa³ 
przed oczyma twemi.
54. A jeŸliby siê tym obyczajem nie wykupi³, tedy wynijdzie w mi³oœciwe lato, on i 
dzieci jego z nim;
55. Albowiem synowie Izraelscy s¹ s³ugami moimi; s³ugami moimi s¹, którem wywiód³ z 
ziemi Egipskiej, Ja Pan, Bóg wasz.
*26
1. Nie czyñcie sobie ba³wanów, ani obrazu rytego; ani s³upów stawiajcie sobie, ani 



kamienia w obraz wyrytego stawiajcie w ziemi waszej, abyœcie mu siê k³aniali; bom 
Ja Pan, Bóg wasz.
2. Sabaty moje zachowywajcie, a œwi¹tnicê mojê w uczciwoœci miejcie; Jam Pan.
3. JeŸli w ustawach moich chodziæ bêdziecie, i przykazania moje chowaæ i czyniæ 
bêdziecie:
4. Spuszczê wam deszcz czasu swego, i wyda ziemia urodzaj swój, i drzewa polne 
wydadz¹ owoc swój;
5. I trwaæ bêdzie m³oæba do zbierania wina, a zbieranie wina trwaæ bêdzie do siewu; 
bêdziecie jeœæ chleb swój do sytoœci, i mieszkaæ bêdziecie bezpiecznie w ziemi 
swej.
6. Bo dam pokój w ziemi, i bêdziecie spali, a nie bêdzie, kto by was przestraszy³; 
wypleniê te¿ z³ego zwierza z ziemi, a miecz nie przejdzie ziemi waszej.
7. Owszem bêdziecie goniæ nieprzyjacio³y wasze, i upadn¹ przed wami od miecza.
8. Piêæ waszych bêd¹ goniæ sto, a sto waszych dziesiêæ tysiêcy goniæ bêd¹, i 
polegn¹ nieprzyjaciele wasi przed wami od miecza.
9. Bo obrócê siê do was, a rozkrzewiê was, i rozmno¿ê was, i utwierdzê przymierze 
moje z wami.
10. I bêdziecie jedli z dawna zachowa³e zbo¿e, i stare, gdy nowe nastan¹, 
wyprz¹tniecie.
11. I wystawiê przybytek mój miêdzy wami, a nie uprzykrzy was sobie dusza moja.
12. I bêdê chodzi³ miêdzy wami, a bêdê wam za Boga, a wy mnie bêdziecie za lud.
13. Jam Pan, Bóg wasz, którym was wywiód³ z ziemi Egipskiej, abyœcie im nie 
s³u¿yli; i po³ama³em ³añcuchy jarzma waszego, abyœcie chodzili prosto.
14. A jeŸlibyœcie miê nie s³uchali, i nie czynili wszystkich tych przykazañ;
15. I jeŸli ustawy moje wzgardzicie, a s¹dami moimi bêdzie siê brzydzi³a dusza 
wasza, ¿ebyœcie nie czynili wszystkich przykazañ moich, i wzruszylibyœcie 
przymierze moje:
16. Ja te¿ wam to uczyniê: nawiedzê was strachem, suchotami i gor¹czk¹, które wam 
oczy popsuj¹ a boleœci¹ nape³ni¹ dusze wasze, a siaæ bêdziecie pró¿no nasienie 
wasze, bo je zjedz¹ nieprzyjaciele wasi;
17. I postawiê twarz mojê przeciwko wam, i pora¿eni bêdziecie od nieprzyjació³ 
waszych, i panowaæ bêd¹ nad wami, którzy was maj¹ w nienawiœci; i bêdziecie 
uciekali, choæ was nikt goniæ nie bêdzie.
18. A jeŸli¿ ani tak nie us³uchacie miê, przydam siedem kroæ wiêcej karania dla 
grzechów waszych;
19. I zetrê pychê mocy waszej, i uczyniê niebo nad wami jako ¿elazo, a ziemiê waszê 
jako miedŸ;
20. I wniwecz siê obróci praca wasza; bo nie wyda ziemia wasza u¿ytku swego, i 
drzewa ziemi nie wydadz¹ owocu swego.
21. A jeŸli chodziæ bêdziecie, mnie siê sprzeciwiaj¹c, a nie zechcecie miê s³uchaæ, 
przydam kaŸni waszych siedmiorako dla grzechów waszych.
22. Bo puszczê na was zwierz polny, i osieroci was, i wyniszczy byd³o wasze, i 
upleni was, i spustoszej¹ drogi wasze.
23. A jeŸli¿ tem siê nie nakarzecie, ale chodziæ bêdziecie, mnie siê sprzeciwiaj¹c:
24. Ja te¿ pójdê wam siê sprzeciwiaj¹c, i biæ was bêdê siedmiorako dla grzechów 
waszych;
25. I przywiodê na was miecz, który siê sowicie zemœci zgwa³cenia przymierza; a gdy 
siê zbie¿ycie do miast waszych, tedy puszczê powietrze morowe miêdzy was, a 
bêdziecie podani w rêce nieprzyjacielskie.
26. A gdy z³amiê podporê chleba waszego, bêd¹ piek³y dziesiêæ niewiast chleb wasz w 
piecu jednym, i bêd¹ wam oddawaæ chleb wasz pod wag¹, i bêdziecie jeœæ, a nie 
najecie siê.
27. A jeŸli i przeto nie us³uchacie miê, ale chodziæ bêdziecie, mnie siê 
sprzeciwiaj¹c:
28. Ja te¿ pójdê w gniewie przeciwko wam; i Ja te¿ karaæ was bêdê siedmiorako 
wiêcej dla grzechów waszych.
29. I bêdziecie jeœæ cia³o synów waszych, i cia³o córek waszych jeœæ bêdziecie.
30. I wygubiê po górach kaplice wasze, a porozwalam s³oneczne ba³wany wasze; i 
sk³adê trupy wasze na kloce obrzyd³ych ba³wanów waszych, a bêdzie siê wami 



brzydzi³a dusza moja.
31. I podam miasta wasze na spustoszenie, a poburzê œwi¹tnice wasze, i nie przyjmê 
wiêcej wdziêcznej wonnoœci waszej.
32. I spustoszê ziemiê, ¿e siê nad ni¹ zdumiej¹ nieprzyjaciele wasi, mieszkaj¹c w 
niej.
33. A was samych rozproszê miêdzy narody, i dobêdê za wami miecza; a bêdzie ziemia 
wasza pusta, i miasta wasze zburzone.
34. Tedy rada bêdzie ziemia odpocznieniu swemu po wszystkie dni spustoszenia swego; 
a wy bêdziecie w ziemi nieprzyjació³ waszych, tedy odpocznie ziemia, i rada bêdzie 
odpocznieniu swemu.
35. Przez wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywaæ bêdzie; bo nie mia³a 
odpocznienia w sabaty wasze, gdyœcie wy mieszkali w niej.
36. A którzy z was pozostan¹, tedy przywiodê strach na serca ich, w ziemiach 
nieprzyjació³ ich, ¿e je goniæ bêdzie chrzêst liœcia padaj¹cego; i bêd¹ uciekali 
jako przed mieczem, i padaæ bêd¹, chocia¿ ich nikt goniæ nie bêdzie.
37. I padnie jeden na drugiego jako od miecza, choæ ich nikt goniæ nie bêdzie; ani 
siê ostoicie przed nieprzyjacio³y waszymi.
38. I poginiecie miêdzy narody, i po¿re was ziemia nieprzyjació³ waszych.
39. A którzy z was zostan¹, wywiêdn¹ dla nieprawoœci swojej w ziemi nieprzyjació³ 
swoich; tak¿e dla nieprawoœci ojców swych z nimi wywiêdn¹.
40. Ale jeŸli wyznaj¹ nieprawoœæ swojê, i nieprawoœæ ojców swych wed³ug 
przestêpstwa swego, którem wyst¹pili przeciwko mnie, i wed³ug którego chodzili, 
sprzeciwiaj¹c mi siê;
41. ¯em te¿ i Ja chodzi³ sprzeciwiaj¹c siê im, a i¿em je wprowadzi³ do ziemi 
nieprzyjació³ ich; jeŸli, mówiê, na ten czas poni¿y siê serce ich nieobrzezane, i 
cierpliwie znosiæ bêd¹ kaŸñ za nieprawoœci swoje:
42. Tedy ja te¿ wspomnê na przymierze moje z Jakóbem, i na przymierze moje z 
Izaakiem, i na przymierze moje z Abrahamem wspomnê, i na tê ziemiê wspomnê.
43. A ziemia bêd¹c od nich uwolniona, rada bêdzie odpocznieniu swemu, gdy pusta 
bêdzie dla nich; a oni bêd¹ cierpliwie nosiæ karanie za nieprawoœæ sw¹, przeto ¿e 
s¹dy moje wzgardzili, i ustawami mojemi brzydzi³a siê dusza ich.
44. Wszak¿e dla tego i na ten czas, gdy bêd¹ w ziemi nieprzyjació³ swoich, nie 
odrzucê ich, ani ich tak sobie obrzydzê, ¿ebym je wyniszczyæ mia³, i wzruszyæ 
przymierze moje z nimi;
45. Bom Ja Pan, Bóg ich. Ale wspomnê na nie dla przymierza uczynionego z przodkami 
ich; którem wywiód³ z ziemi Egipskiej, przed oczyma poganów, abym im by³ za Boga, 
Ja Pan.
46. Teæ s¹ ustawy i s¹dy i prawa, które postanowi³ Pan miêdzy sob¹, i miêdzy syny 
Izraelskimi na górze Synaj przez Moj¿esza.
*27
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdyby cz³owiek œlubem poœlubi³ duszê 
Panu, wed³ug szacunku twego da okup.
3. A bêdzie tak szacunek twój: Za mê¿czyznê od dwudziestu lat a¿ do szeœædziesi¹t 
lat, bêdzie szacunek twój piêædziesi¹t syklów srebra wed³ug wagi œwi¹tnicy.
4. A jeŸli jest bia³a g³owa szacunek twój bêdzie trzydzieœci syklów,
5. A jeŸli od pi¹tego roku a¿ do dwudziestego roku, tedy bêdzie szacunek twój za 
mê¿czyznê dwadzieœcia syklów a za bia³¹ g³owê dziesiêæ syklów.
6. A jeŸli za dzieciê od jednego miesi¹ca a¿ do piêciu lat, tedy bêdzie szacunek 
twój za mê¿czyznê piêæ syklów srebra, a za dzieweczkê szacunek twój trzy sykle 
srebra.
7. A jeŸli od szeœædziesi¹t lat i wy¿ej bêdzieli mê¿czyzna tedy bêdzie szacunek 
twój piêtnaœcie syklów a za bia³¹ g³owê dziesiêæ syklów.
8. Lecz jeŸliby by³ tak ubogi, ¿eby nie móg³ oddaæ szacunku twego, tedy go stawi¹ 
przed kap³ana, i oszacuje go kap³an, wed³ug przemo¿enia tego który œlubowa³, 
oszacuje go kap³an.
9. JeŸliby te¿ bydlê z tych, które siê ofiaruj¹ na ofiarê Panu, poœlubi³, ka¿de, 
które odda Panu bêdzie œwiête.
10. Nie odmieni go, ani da innego za nie, lepszego za gorsze, albo gorszego za 



lepsze; jeŸliby te¿ jakokolwiek odmieni³ bydlê za bydlê, tedy i ono, i to, które za 
nie dano bêdzie œwiête.
11. A jeŸliby które nie czyste bydlê poœlubi³ z tych, co nie bywaj¹ ofiarowane 
Panu, tedy stawi to bydlê przed kap³ana,
12. I oszacuje kap³an b¹dŸ dobre, b¹dŸ z³e, a jako je oszacuje kap³an, tak bêdzie.
13. A jeŸliby je kto odkupiæ chcia³, przyda pi¹t¹ czêœæ nad szacunek twój.
14. JeŸliby te¿ kto poœwiêci³ dom swój, ¿eby by³ œwiêty Panu, tedy go oszacuje 
kap³an b¹dŸ dobry, b¹dŸ z³y; jako go oszacuje kap³an, tak zostanie.
15. A gdyby ten, który poœwiêci³, chcia³ odkupiæ dom swój, przyda pi¹t¹ czêœæ 
pieniêdzy na szacunek twój, i bêdzie jego.
16. JeŸli te¿ kto czêœæ roli z dziedzictwa swego poœwiêci³ Panu tedy bêdzie 
szacunek twój wed³ug zasiewku jej; gdzie siê wysieje chomer jêczmienia, za 
piêædziesi¹t syklów srebra szacowane bêdzie.
17. JeŸli do mi³oœciwego lata poœwiêci³ rolê swojê, wed³ug szacunku twego zostanie.
18. Ale jeŸli¿by po mi³oœciwem lecie poœwiêci³ rolê twojê tedy kap³an obrachuje mu 
pieni¹dze wed³ug lat zostawaj¹cych do mi³oœciwego lata i umniejszy mu siê z 
szacunku twego.
19. A chcia³liby odkupiæ rol¹, ten, który j¹ poœwiêci³, przyda pi¹t¹ czêœæ 
pieniêdzy do szacunku twego i zostanie przy niej.
20. Ale gdzie by nie odkupi³ roli onej, a sprzedana by by³a rola komu inszemu, nie 
mo¿e byæ odkupiona.
21. I bêdzie ona rola, gdy wynijdzie mi³oœciwe lato œwiêta Panu, jako rola 
poœwiêcona a przyjdzie w osiad³oœæ kap³anowi.
22. A jeŸliby kto rol¹ kupion¹, która nie by³a z ról dziedzictwa jego poœlubi³ 
Panu.
23. Tedy porachuje mu kap³an sumê szacunku twego a¿ do roku mi³oœciwego, i da 
szacunek ten dnia onego za rzecz poœwiêcon¹ Panu.
24. A w mi³oœciwe lato wróci siê rola od tego, od kogo j¹ kupiono, do tego, który 
dziedzicznie trzyma³ rol¹ onê.
25. A ka¿dy szacunek twój bêdzie wedle sykla œwi¹tnicy, a dwadzieœcia pieniêdzy 
sykiel wa¿y.
26. Wszak¿e pierworodnego, a które prawem pierworodztwa bywa ofiarowane Panu z 
byd³a, nikt go nie poœwiêci, b¹dŸ wó³ b¹dŸ owca, poniewa¿ Pañskie s¹.
27. A jeŸliby z bydl¹t nieczystych by³o, odkupi je wed³ug szacunku twego, i przyda 
pi¹t¹ czêœæ nad to; a jeŸliby go nie odkupiono, niech¿e sprzedane bêdzie wed³ug 
szacunku twego.
28. Ka¿da jednak rzecz poœlubiona, któr¹ by kto poœlubi³ Panu ze wszystkiego, co ma 
z ludzi, i z byd³a, i z ról osiad³oœci swojej, nie bêdzie sprzedawana, ani 
odkupowana; bo wszelka rzecz poœlubiona najœwiêtsza jest Panu.
29. Wszelkie bydlê poœlubione, które siê pod œlubem oddawa, od cz³owieka nie bêdzie 
odkupione, ale œmierci¹ umrze.
30. Wszystkie tak¿e dziesiêciny ziemi z nasienia ziemi, z owocu drzewa, Pañskie s¹; 
bo poœwiêcone s¹ Panu.
31. Ale kto by chcia³ odkupiæ co z dziesiêcin swoich, pi¹t¹ czêœæ ceny przyda do 
nich.
32. Tak¿e wszystkie dziesiêciny z rogatego byd³a, i z drobnego byd³a, wszystkiego, 
co przechodzi pod lask¹ pastersk¹, ka¿de dziesi¹te bêdzie poœwiêcone Panu.
33. Nie bêdzie przebiera³ miêdzy dobrem albo z³em, ani go odmieniaæ bêdzie; a 
jeŸliby je jakokolwiek odmieni³, bêdzie to i ono odmienione poœwiêcone, nie ma byæ 
odkupione.
34. Teæ s¹ przykazania, które rozkaza³ Pan Moj¿eszowi do synów Izraelskich na górze 
Synaj.
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*01
1. I mówi³ Pan do Moj¿esza na puszczy Synaj, w namiocie zgromadzenia pierwszego 
dnia miesi¹ca wtórego, roku wtórego, po wyjœciu ich z ziemi Egipskiej, temi s³owy:
2. Obliczcie sumê wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich wed³ug narodów ich, i 
wed³ug domów ojców ich wed³ug imion ich, ka¿dego mê¿czyznê wed³ug g³ów ich.
3. Ode dwudziestu lat, i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê z Izraela; 
policzycie je wed³ug hufców ich, ty i Aaron.
4. I bêdzie z wami z ka¿dego pokolenia jeden m¹¿, któryby przedniejszy by³ w domu 
ojców swoich.
5. A teæ s¹ imiona mê¿ów, którzy z wami bêd¹; z pokolenia Rubenowego Elizur, syn 
Sedeurów.
6. Z pokolenia Symeonowego Salamijel, syn Surysaddajów.
7. Z pokolenia Judowego Naason, syn Aminadabów.
8. Z pokolenia Isascharowego Natanael syn Suharów.
9. Z pokolenia Zabulonowego Elijab, syn Helonów.
10. Z synów Józefowych, z pokolenia Efraimowego Elisama, syn Ammiudów; z pokolenia 
Manasesowego Gamalijel, syn Pedasurów.
11. Z pokolenia Benjaminowego Abidan, syn Gedeonów.
12. Z pokolenia Danowego Achyjezer, syn Ammisadajów.
13. Z pokolenia Aserowego Pagijel, syn Ochranów.
14. Z pokolenia Gadowego Elijazaf, syn Duelów.
15. Z pokolenia Neftalimowego Achyra, syn Enanów.
16. Ci zwo³ywani bêd¹ najzacniejsi z ludu ksi¹¿êta w pokoleniach ojców swych; 
wodzami wojsk Izraelskich bêd¹.
17. Przyzwali tedy do siebie Moj¿esz i Aaron mê¿ów tych, którzy z imienia mianowani 
s¹.
18. I zebrali wszystko zgromadzenie dnia pierwszego miesi¹ca wtórego, i przyznawali 
siê do rodzajów swych wed³ug familii swych, wed³ug domów ojców swych i wed³ug 
liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wed³ug osób swych.
19. Jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, tak je policzy³ na puszczy Synaj.
20. I by³o synów Rubena, pierworodnego Izraelowego, rodzajów ich wed³ug familii 
ich, wed³ug domów ojców ich, wed³ug liczby imion, wed³ug osób ich, wszystkiego 
pog³owia mêskiego od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
21. Naliczono ich z pokolenia Rubenowego czterdzieœci i szeœæ tysiêcy i piêæ set.
22. Z synów Symeonowych rodzajów ich, wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
naliczonych jego, wed³ug liczby imion, wed³ug osób ich, wszystkiego pog³owia 
mêskiego od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
23. Naliczono ich z pokolenia Symeonowego piêædziesi¹t i dziewiêæ tysiêcy i trzy 
sta.
24. Z synów Gadowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê.
25. Naliczono ich z pokolenia Gadowego czterdzieœci i piêæ tysiêcy i szeœæ set i 
piêædziesi¹t.
26. Z synów Judowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
27. Naliczono ich z pokolenia Judowego siedemdziesi¹t i cztery tysi¹ce i szeœæ set.
28. Z pokolenia Isascharowego rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców 
ich, wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na 
wojnê;
29. Naliczono ich z pokolenia Isascharowego piêædziesi¹t i cztery tysi¹ce i cztery 
sta.
30. Z synów Zabulonowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
31. Naliczono ich z pokolenia Zabulonowego piêædziesi¹t i siedem tysiêcy i cztery 
sta.



32. Z synów Józefowych, a naprzód z synów Efraimowych, rodzajów ich wed³ug familii 
ich, wed³ug domów ojców ich, wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, 
wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
33. Naliczono ich z pokolenia Efraimowego czterdzieœci tysiêcy i piêæ set.
34. Z synów zaœ Manasesowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców 
ich, wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na 
wojnê;
35. Naliczono ich z pokolenia Manasesowego trzydzieœci i dwa tysi¹ce i dwieœcie.
36. Z synów Benjaminowych rodzajów ich, wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
37. Naliczono ich z pokolenia Benjaminowego trzydzieœci i piêæ tysiêcy i cztery 
sta.
38. Z synów Danowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
39. Naliczono ich z pokolenia Danowego szeœædziesi¹t i dwa tysi¹ce i siedemset.
40. Z synów Aserowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
41. Naliczono ich z pokolenia Aserowego czterdzieœci tysiêcy i jeden i piêæ set.
42. Z synów Neftalimowych rodzajów ich wed³ug familii ich, wed³ug domów ojców ich, 
wed³ug liczby imion, od dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê;
43. Naliczono ich z pokolenia Neftalimowego piêædziesi¹t i trzy tysi¹ce i cztery 
sta.
44. Ciæ s¹ policzeni, które policzy³ Moj¿esz i Aaron, i ksi¹¿êta Izraelskie, 
dwanaœcie mê¿ów, którzy byli wybrani po jednemu z domów ojców swych.
45. I by³o wszystkich policzonych synów Izraelskich wed³ug domów ojców ich, od 
dwudziestu lat i wy¿ej, wszystkich wychodz¹cych na wojnê z Izraela;
46. By³o wszystkich policzonych szeœæ kroæ sto tysiêcy i trzy tysi¹ce, i piêæ set i 
piêædziesi¹t.
47. Ale Lewitowie wed³ug pokolenia ojców swych nie byli policzeni miêdzy nimi.
48. Bo rozkaza³ by³ Pan Moj¿eszowi, mówi¹c:
49. Tylko pokolenia Lewi nie bêdziesz liczy³, a sumy ich nie policzysz miêdzy syny 
Izraelskie;
50. Ale postanowisz Lewity nad przybytkiem œwiadectwa, i nad wszystkiem naczyniem 
jego, i nad wszystkiem co nale¿y do niego. Oni nosiæ bêd¹ przybytek i wszystkie 
naczynia jego; oni te¿ s³u¿yæ bêd¹ w nim, a oko³o przybytku obozem siê k³aœæ bêd¹.
51. A gdy siê bêdzie rusza³ przybytek, sk³adaæ go bêd¹ Lewitowie; tak¿e gdy 
stanowiæ siê bêdzie przybytek, stawiaæ go bêd¹ Lewitowie; a kto by obcy do niego 
przyst¹pi³, umrze.
52. I bêd¹ stawaæ obozem synowie Izraelscy, ka¿dy wed³ug pu³ków swoich, i ka¿dy pod 
chor¹gwi¹ swoj¹, w wojsku swem.
53. Ale Lewitowie k³aœæ siê bêd¹ obozem oko³o przybytku œwiadectwa, aby nie 
przyszed³ gniew mój na zgromadzenie synów Izraelskich: i bêd¹ Lewitowie trzymaæ 
stra¿ u przybytku œwiadectwa.
54. Uczynili tedy synowie Izraelscy wed³ug wszystkiego, co by³ rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi, tak uczynili.
*02
1. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
2. Ka¿dy z synów Izraelskich k³aœæ siê bêd¹ obozem pod chor¹gwi¹ swoj¹ wed³ug 
znaków domów ojców swych; naprzeciwko oko³o namiotu zgromadzenia k³aœæ siê bêd¹.
3. A ci siê obozem po³o¿¹ na wschód s³oñca: Chor¹giew wojska Judowego wed³ug hufców 
swych, a hetmanem nad syny Judowymi Naason, syn Aminadabów;
4. A w wojsku jego policzonych siedemdziesi¹t i cztery tysi¹ce i szeœæ set.
5. Podle niego po³o¿y siê obozem pokolenie Isascharowe, a hetmanem nad syny 
Isascharowymi Natanael, syn Suharów;
6. A w wojsku jego policzonych piêædziesi¹t i cztery tysi¹ce i cztery sta.
7. Podle nich pokolenie Zabulonowe, a hetmanem nad syny Zabulonowymi Elijab, syn 
Helonów.
8. A w wojsku jego policzonych piêædziesi¹t i siedem tysiêcy i cztery sta.
9. Wszystkich policzonych w obozie Judowym sto tysiêcy, osiemdziesi¹t tysiêcy, i 



szeœæ tysiêcy i cztery sta wed³ug hufców ich; ci naprzód poci¹gn¹.
10. Chor¹giew obozu Rubenowego po³o¿y siê na po³udnie wed³ug hufców swych, a 
hetmanem nad syny Rubenowymi Elisur, syn Sedeurów;
11. A w wojsku jego policzonych czterdzieœci i szeœæ tysiêcy i piêæ set.
12. Podle niego po³o¿y siê obozem pokolenie Symeonowe, a hetmanem nad syny 
Symeonowymi Selumijel, syn Surysaddajów;
13. A w wojsku jego policzonych piêædziesi¹t i dziewiêæ tysiêcy i trzy sta.
14. Potem pokolenie Gadowe, a hetmanem nad syny Gadowymi Elijazaf, syn Rehuelów;
15. A w wojsku jego policzonych czterdzieœci i piêæ tysiêcy, i szeœæ set i 
piêædziesi¹t.
16. Wszystkich policzonych w obozie Rubenowym sto tysiêcy, piêædziesi¹t tysiêcy i 
jeden, cztery sta i piêædziesi¹t wed³ug hufców ich; a ci w rzêdzie wtórym poci¹gn¹.
17. Potem pójdzie namiot zgromadzenia z wojskiem Lewitów, w poœrodku wojska; jakim 
porz¹dkiem stawaæ bêd¹ obozem, takim poci¹gn¹ ka¿dy w szyku swym pod chor¹gwi¹ 
swoj¹.
18. Chor¹giew obozu Efraimowego wed³ug hufców swych ku zachodowi, a hetmanem nad 
syny Efraimowymi Elisama, syn Ammiudów;
19. A w wojsku jego policzonych czterdzieœci tysiêcy i piêæ set.
20. A podle niego pokolenie Manasesowe, a hetmanem nad syny Manasesowymi Gamalijel, 
syn Pedasurów.
21. A w wojsku jego policzonych trzydzieœci i dwa tysi¹ce i dwieœcie.
22. Podle nich pokolenie Benjaminowe, a hetmanem nad syny Benjaminowymi Abidan, syn 
Giedeonów;
23. A w wojsku jego policzonych trzydzieœci i piêæ tysiêcy i cztery sta.
24. Wszystkich policzonych w obozie Efraimowym sto tysiêcy i osiem tysiêcy i sto 
wed³ug hufców swoich; a ci w trzecim rzêdzie poci¹gn¹.
25. Chor¹giew obozu Danowego po³o¿y siê ku pó³nocy wed³ug hufców swych, a hetmanem 
nad syny Danowymi Achiezer, syn Ammisadajów;
26. A w wojsku jego policzonych szeœædziesi¹t i dwa tysi¹ce i siedem set.
27. A podle niego po³o¿y siê obozem pokolenie Aserowe a hetmanem nad syny Aserowymi 
Pagijel, syn Ochranów;
28. A w wojsku jego policzonych czterdzieœci tysiêcy i jeden i piêæ set.
29. Potem pokolenie Neftalimowe, a hetmanem nad syny Neftalimowymi Ahira, syn 
Enanów;
30. A w jego wojsku policzonych piêædziesi¹t i trzy tysi¹ce i cztery sta.
31. A tak wszystkich policzonych obozu Danowego sto tysiêcy, piêædziesi¹t i siedem 
tysiêcy i szeœæ set; a ci na ostatku poci¹gn¹ pod chor¹gwi¹ swoj¹.
32. Ciæ s¹ policzeni synów Izraelskich wed³ug domów ojców ich, wszystkich 
policzonych w obozie wed³ug hufców ich szeœæ kroæ sto tysiêcy, i trzy tysi¹ce i 
piêæ set i piêædziesi¹t.
33. Ale Lewitów nie liczono miêdzy syny Izraelskie, jako by³ Pan rozkaza³ 
Moj¿eszowi.
34. I uczynili synowie Izraelscy wed³ug wszystkiego; jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, 
tak siê stanowili obozem przy chor¹gwiach swych, i ci¹gnêli ka¿dy wed³ug familii 
swych, i wed³ug domów ojców swych.
*03
1. A teæ s¹ rodzaje Aarona i Moj¿esza w dzieñ, którego mówi³ Pan z Moj¿eszem na 
górze Synaj.
2. A te s¹ imiona synów Aaronowych: Pierworodny Nadab, potem Abiu, Eleazar, i 
Itamar.
3. Te s¹ imiona synów Aaronowych, kap³anów pomazanych, których rêce poœwiêcone by³y 
ku sprawowaniu urzêdu kap³añskiego.
4. Ale pomarli Nadab i Abiu przed Panem, gdy ofiarowali ogieñ obcy przed Panem na 
puszczy Synaj, a zeszli bez potomstwa; dla tego Eleazar i Itamar odprawowali urz¹d 
kap³añski przed obliczem Aarona, ojca swego.
5. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
6. Ka¿ przyst¹piæ pokoleniu Lewiego, a postaw je przed Aaronem kap³anem, aby mu 
s³u¿yli,
7. A trzymali stra¿ jego, i stra¿ wszystkiego zgromadzenia, przed namiotem 



zgromadzenia, wykonywaj¹c us³ugê przybytku.
8. Tak¿e aby strzegli wszystkiego naczynia namiotu zgromadzenia, i trzymali stra¿ 
synów Izraelskich, a odprawowali us³ugê przybytku.
9. Oddasz tedy Lewity Aaronowi, i synom jego; bo w³aœnie oddani s¹ jemu z synów 
Izraelskich.
10. Aarona zaœ i syny jego prze³o¿ysz, aby przestrzegali kap³añstwa swego: bo 
przyst¹pi³liby kto obcy, umrze.
11. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
12. A oto, Ja wzi¹³em Lewity z poœrodku synów Izraelskich miasto wszelkiego 
pierworodnego, otwieraj¹cego ¿ywot, miêdzy synami Izraelskimi, i bêd¹ moi 
Lewitowie.
13. Albowiem mnie przynale¿y wszelkie pierworodne; ode dnia, któregom pobi³ 
wszelkie pierworodne w ziemi Egipskiej, poœwiêci³em sobie ka¿de pierworodne w 
Izraelu; od cz³owieka a¿ do bydlêcia moi bêd¹; Jam Pan.
14. Rzek³ te¿ Pan do Moj¿esza na puszczy Synaj, mówi¹c:
15. Policz syny Lewiego, wed³ug domów ojców ich, wed³ug familii ich; ka¿dego 
mê¿czyznê urodzonego od miesi¹ca i wy¿ej, policzysz je.
16. I policzy³ je Moj¿esz wed³ug mowy Pañskiej, jako mu by³o rozkazane.
17. I by³y synów Lewiego te imiona: Gerson, i Kaat, i Merary.
18. Te zaœ imiona synów Gersonowych wed³ug domów ich: Lobni i Semei.
19. A synowie Kaatowi wed³ug domów swych: Amram, i Izaar, Hebron, i Husyjel.
20. Synowie zaœ Merarego wed³ug domów swych: Naheli i Muzy; te s¹ familije Lewiego 
wed³ug domów ojców ich.
21. Z Gersona familija Lobnicka, i familija Semeicka; teæ s¹ familije Gersonowe.
22. Policzonych ich wed³ug liczby ka¿dego mê¿czyzny urodzonego od miesi¹ca i wy¿ej, 
by³o policzonych siedem tysiêcy i piêæ set.
23. Te familije Gersonowe za przybytkiem k³aæ siê bêd¹ ku zachodowi.
24. A ksi¹¿êciem domu ojca Gersonitów: Elijazaf, i syn Laelów.
25. A pod stra¿¹ synów Gersonowych bêdzie przy namiocie przybytek zgromadzenia, 
przybytek i namiot, przykrycie jego, i zas³ona u drzwi namiotu zgromadzenia;
26. I opony sieni, i zas³ona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i 
przy o³tarzu w oko³o, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
27. Z Kaata zaœ posz³a familija Amramitów, i familija Izaaritów, i familija 
Husyjelitów. Teæ by³y domy Kaatytów.
28. W liczbie wszystkich mê¿czyzn urodzonych od miesi¹ca i wy¿ej, osiem tysiêcy i 
szeœæ set, trzymaj¹cych stra¿ przy œwi¹tnicy.
29. Te familije synów Kaatowych k³aœæ siê bêd¹ obozem po bok przybytku ku 
po³udniowi;
30. A ksi¹¿êciem domu ojca familii Kaatytów Elisafan, syn Husyjelów.
31. A bêdzie pod stra¿¹ ich skrzynia, i stó³, i œwiecznik, i o³tarze, i naczynia 
œwi¹tnicy, któremi us³ugowaæ bêd¹, i zas³ona, i ze wszystkiemi potrzebami jej.
32. A ksi¹¿êciem nad ksi¹¿êty Lewitów bêdzie Eleazar, syn Aarona kap³ana, 
postanowiony nad tymi, którzy trzymaj¹ stra¿ przy œwi¹tnicy.
33. Od Merarego zaœ posz³a familija Mahelitów, i familija Muzytów; a teæ s¹ domy 
Merarytów.
34. A policzonych ich, wed³ug liczby ka¿dego mê¿czyzny urodzonego od miesi¹ca i 
wy¿ej, szeœæ tysiêcy i dwieœcie.
35. Ksi¹¿êciem zaœ domu ojca familii Merarego Suryjel, syn Abihailów; a ci k³aœæ 
siê bêd¹ po bok przybytku, ku pó³nocy.
36. A nale¿eæ bêd¹ do stra¿y synów Merarego deski przybytku, i dr¹gi jego, s³upy 
jego, i podstawki jego, i wszystkie naczynia jego, i wszystkie potrzeby jego;
37. Tak¿e s³upy sienne w oko³o, i podstawki ich, i kot³y i sznury ich.
38. A k³aœæ siê bêd¹ obozem przed przybytkiem, po przedniej stronie namiotu 
zgromadzenia, na wschód Moj¿esz, i Aaron, i synowie jego, trzymaj¹cy stra¿ przy 
œwi¹tnicy; stra¿ za syny Izraelskie; a obcy gdyby przyst¹pi³, umrze.
39. A tak wszystkich policzonych Lewitów od Moj¿esza i Aarona, na rozkazanie 
Pañskie, wed³ug domów ich, wszystkich mê¿czyzn urodzonych od miesi¹ca i wy¿ej, by³o 
dwadzieœcia tysiêcy i dwa.
40. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Policz wszystkie pierworodne mê¿czyzny miêdzy syny 



Izraelskimi od miesi¹ca i wy¿ej, a uczyñ summê imion ich.
41. A weŸmiesz mi Lewity (Ja Pan) miasto wszystkich pierworodnych w syniech 
Izraelskich, tak¿e byd³a Lewitów ze wszystkie pierworodne byd³a synów Izraelskich.
42. Policzy³ tedy Moj¿esz, jako mu Pan rozkaza³, wszystkie pierworodne w syniech 
Izraelskich.
43. A by³o wszystkich pierworodnych mê¿czyzn wed³ug liczby imion, urodzonych od 
miesi¹ca i wy¿ej, policzonych ich dwadzieœcia i dwa tysi¹ce, dwieœcie, 
siedemdziesi¹t i trzy.
44. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
45. WeŸmij Lewity miasto wszystkich pierworodnych z synów Izraelskich, byd³a tak¿e 
Lewitów miasto byd³a ich, i bêd¹ moimi Lewitowie; Jam Pan.
46. A za okup onych dwu set, siedmiudziesi¹t i trzech, którzy zbywaj¹ nad liczbê 
Lewitów, z pierworodnych synów Izraelskich,
47. WeŸmiesz po piêæ syklów na ka¿d¹ g³owê; wed³ug sykla œwi¹tnicy braæ bêdziesz; 
dwadzieœcia pieniêdzy wa¿y sykiel.
48. I oddasz te pieni¹dze Aaronowi i synom jego za okup onych, którzy zbywaj¹ nad 
liczbê ich.
49. Wzi¹³ tedy Moj¿esz pieni¹dze okupu od tych, którzy zbywali nad te, które 
okupili sob¹ Lewitowie.
50. Od pierworodnych synów Izraelskich wzi¹³ pieniêdzy onych tysi¹c, trzysta, 
szeœædziesi¹t i piêæ syklów wed³ug sykla œwi¹tnicy;
51. I odda³ te pieni¹dze okupu Moj¿esz Aaronowi i synom jego wed³ug s³owa 
Pañskiego, jako Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
*04
1. Nad to rzek³ Pan do Moj¿esza i Aarona, mówi¹c:
2. Zbierz summê synów Kaatowych z poœród synów Lewiego wed³ug familii ich, i wed³ug 
domów ojców ich.
3. Od tego, który ma trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tego, co ma piêædziesi¹t lat, 
którzy bêd¹c sposobnymi do tej pracy, mogliby odprawowaæ pos³ugê w namiocie 
zgromadzenia.
4. Taæ bêdzie powinnoœæ synów Kaatowych przy namiocie zgromadzenia, przy miejscu 
najœwiêtszem;
5. I przyjdzie Aaron z synami swymi, gdy siê bêdzie mia³ ruszyæ obóz, a zdejm¹ 
oponê zas³ony, i okryj¹ ni¹ skrzyniê œwiadectwa;
6. A w³o¿¹ na niê przykrycie z borsukowych skór, i przykryj¹ z wierzchu wszystko 
opon¹ hijacyntow¹, i za³o¿¹ dr¹¿ki jej.
7. Tak¿e stó³ chlebów pok³adnych przykryj¹ opon¹ hijacyntow¹, a po³o¿¹ na nim misy, 
i przystawki, i kubki, i czasze do nalewania; a chleb ustawicznie na nim bêdzie.
8. I rozci¹gn¹ na tem oponê szar³atow¹, a przykryj¹ to przykryciem skór 
borsukowych, i za³o¿¹ dr¹¿ki do niego.
9. Wezm¹ te¿ oponê hijacyntow¹, któr¹ nakryj¹ œwiecznik do œwiecenia z lampami 
jego, i no¿yczki jego, i kaganki jego, i wszystkie naczynia do oliwy jego, których 
u¿ywaj¹ przy nim:
10. I uwin¹ go ze wszystkiem naczyniem jego w przykrycie z skór borsukowych, i 
w³o¿¹ na dr¹¿ki.
11. Na o³tarz tak¿e z³oty rozpostrz¹ oponê hijacyntow¹, a w³o¿¹ nañ przykrycie z 
skór borsukowych, i za³o¿¹ dr¹¿ki jego.
12. Pobior¹ te¿ wszystkie naczynia us³ugi, któremi s³u¿¹ w œwi¹tnicy, a obwin¹wszy 
opon¹ hijacyntow¹, przykryj¹ je przykryciem z skór borsukowych, i w³o¿¹ na dr¹¿ki.
13. Do tego zmiot¹ popió³ z o³tarza, a na nim rozpostrz¹ oponê szar³atow¹;
14. I w³o¿¹ nañ wszystkie naczynia jego, któremi us³uguj¹ przy nim, to jest ³opaty, 
wid³y, i miot³y, i kocie³ki, i wszystkie naczynia o³tarzowe, i rozpostrz¹ na nim 
przykrycie z skór borsukowych, i za³o¿¹ dr¹¿ki jego.
15. A gdy to wykona Aaron z synami swymi, ¿e przykryje œwi¹tnicê ze wszystkiem 
naczyniem œwi¹tnicy, a bêdzie siê mia³ ruszyæ obóz, tedy potem przyjd¹ synowie 
Kaatowi, aby one rzeczy nieœli; ale siê nie bêd¹ dotykali œwi¹tnicy, aby nie 
pomarli. Taæ jest pos³uga synów Kaatowych, przy namiocie zgromadzenia.
16. Staranie zasiê Eleazara, syna Aarona kap³ana, bêdzie o oliwie do œwiecenia, o 
kadzeniu wonnem, o ofierze œniednej ustawicznej, i o olejku pomazywania, dogl¹danie 



przybytku, i wszystkiego, co w nim jest, i œwi¹tnicy z naczyniami jej.
17. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza i Aarona, mówi¹c:
18. Nie zatracajcie pokolenia domów Kaatowych z poœrodku Lewitów.
19. Ale to im uczynicie, aby ¿yli a nie pomarli, gdy przystêpowaæ bêd¹ do miejsca 
najœwiêtszego: Aaron i synowie jego przyjd¹, i postanowi¹ ka¿dego z nich nad prac¹ 
jego i nad brzemieniem jego.
20. Ale niech nie wchodz¹ patrzyæ, gdy bêd¹ uwijane rzeczy œwiête, aby nie pomarli.
21. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
22. Zbierz summê synów Gersonowych wed³ug domów ojców ich, i wed³ug familii ich;
23. Od tego, który ma trzydzieœci lat i wy¿ej, a¿ do tego, który ma piêædziesi¹t 
lat, policzysz je, którzy sposobni bêd¹ do tej pracy, aby mogli us³ugowaæ przy 
namiocie zgromadzenia.
24. A taæ bêdzie powinnoœæ domów synów Gersonowych ku pos³udze i ku noszeniu.
25. Nosiæ bêd¹ opony przybytku, i namiot zgromadzenia z przykryciem jego; tak¿e 
przykrycie borsukowe, które z wierzchu na nim jest, i zas³onê od drzwi namiotu 
zgromadzenia;
26. I opony do sieni, i zas³onê drzwi bramy u sieni, która jest u przybytku, i przy 
o³tarzu w oko³o, i sznury jej, i wszystkie naczynia us³ugi ich, i wszystko, czego 
u¿ywaj¹ oko³o us³ugi ich; i to czyniæ bêd¹.
27. Wed³ug rozkazania Aarona i synów jego bêdzie wszelka us³uga synów Gersonowych 
przy ka¿dem brzemieniu ich, i przy ka¿dej us³udze ich; a poruczycie im pod stra¿ 
wszystkie brzemiona ich.
28. Taæ bêdzie powinnoœæ domów synów Gersonowych w namiocie zgromadzenia, a bêdzie 
ich dogl¹da³ Itamar, syn Aarona kap³ana.
29. Syny tak¿e Merarego wed³ug familii ich, i wed³ug domów ojców ich policzysz:
30. Od tego, który ma trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tego, który ma piêædziesi¹t 
lat, policzysz je; którzy bêd¹c sposobni do tej pracy mogliby us³ugowaæ przy 
namiocie zgromadzenia.
31. A ta bêdzie powinnoœæ pracy ich we wszystkiej us³udze ich w namiocie 
zgromadzenia: deski przybytku, i dr¹gi jego, i s³upy jego, i podstawki jego nosiæ;
32. Przytem s³upy sieni w oko³o, i podstawki ich z ko³kami ich, i sznury ich ze 
wszystkiem naczyniem ich, do wszelkiej s³u¿by ich; a mianowicie policzycie 
naczynia, które im poruczycie pod stra¿ ich.
33. Taæ powinnoœæ bêdzie familii synów Merarego, wed³ug wszelkiej s³u¿by ich, przy 
namiocie zgromadzenia pod dozorem Itamara, syna Aarona kap³ana.
34. Obliczyli tedy Moj¿esz i Aaron, i ksi¹¿êta zgromadzenia syny Kaatowe wed³ug 
familii ich, i wed³ug domów ojców ich.
35. Od tych, którym by³o trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tych, którym by³o 
piêædziesi¹t lat, którzy sposobni bêd¹c ku tej pracy mogliby us³ugowaæ przy 
namiocie zgromadzenia.
36. A by³o ich policzonych wed³ug familii ich dwa tysi¹ce, siedem set i 
piêædziesi¹t.
37. Ciæ byli policzeni z familii Kaatytów wszyscy s³u¿¹cy przy namiocie 
zgromadzenia, które zliczy³ Moj¿esz i Aaron wed³ug rozkazania Pañskiego przez 
Moj¿esza.
38. Tak¿e policzeni s¹ synowie Gersonowi wedle familii swych, i wed³ug domów ojców 
swych,
39. Od tego, który mia³ trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tego, który mia³ 
piêædziesi¹t lat, którzy sposobni bêd¹c ku pracy mogli us³ugowaæ przy namiocie 
zgromadzenia.
40. A by³o ich policzonych wed³ug familii ich, i domów ojców ich dwa tysi¹ce, szeœæ 
set i trzydzieœci.
41. Ciæ byli policzeni z familii synów Gersonowych, wszyscy s³u¿¹cy w namiocie 
zgromadzenia, które zliczy³ Moj¿esz i Aaron wed³ug s³owa Pañskiego.
42. Tak¿e policzeni z familii synów Merarego wed³ug familii swych i domów ojców 
swych,
43. Od tego, który mia³ trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tego, który mia³ 
piêædziesi¹t lat; którzy sposobni bêd¹c ku pracy mogli us³ugiwaæ przy namiocie 
zgromadzenia;



44. A by³o ich policzonych wed³ug familii ich trzy tysi¹ce i dwieœcie.
45. A taæ by³a summa policzonych z familii synów Merarego, które zliczy³ Moj¿esz i 
Aaron wed³ug rozkazania Pañskiego przez Moj¿esza.
46. Wszystkich policzonych, które policzy³ Moj¿esz i Aaron, i ksi¹¿êta Izraelskie z 
Lewitów wed³ug familii ich, i domów ojców ich,
47. Od tego, który mia³ trzydzieœci lat i wy¿ej, i a¿ do tego, który mia³ 
piêædziesi¹t lat, ka¿dego przychodz¹cego do odprawowania powinnoœci us³ugi, i 
powinnoœci noszenia brzemion w namiocie zgromadzenia.
48. A by³o ich policzonych osiem tysiêcy, i piêæ set i osiemdziesi¹t.
49. Wed³ug rozkazania Pañskiego policzeni s¹ przez Moj¿esza, ka¿dy z osobna wed³ug 
us³ugi jego, i wed³ug brzemienia jego; a policzeni byli ci, które Pan rozkaza³ 
liczyæ Moj¿eszowi.
*05
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Rozka¿ synom Izraelskim, aby wyrzucili z obozu ka¿dego trêdowatego, i ka¿dego, 
który cierpi p³ynienie nasienia, i ka¿dego, który siê splugawi³ nad umar³ym;
3. Tak mê¿czyznê jako i niewiastê wyrzucicie; precz za obóz wyrzucicie je, aby nie 
splugawili obozu tych, miêdzy którymi Ja mieszkam.
4. I uczynili tak synowie Izraelscy, a wygnali je precz za obóz; jako rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi, tak uczynili synowie Izraelscy.
5. Nad to rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
6. Powiedz synom Izraelskim: M¹¿ albo niewiasta, gdyby pope³nili jakikolwiek grzech 
ludzki, dopuœciwszy siê wystêpku przeciwko Panu, a by³aby winna ona dusza:
7. Tedy wyznaj¹ grzech swój, którego siê dopuœcili, i wróc¹ to, w czem by winni 
byli cale; a przydawszy jeszcze nad to pi¹t¹ czêœæ, oddadz¹ onemu, przeciw któremu 
zgrzeszyli.
8. A jeŸliby nie by³o tego, komu by szkodê trzeba nagrodziæ, ona szkoda oddana 
bêdzie Panu, i zostanie kap³anowi oprócz barana oczyszczenia, przez którego ma byæ 
oczyszczony.
9. Ka¿da te¿ ofiara podnoszenia ze wszech rzeczy poœwiêconych od synów Izraelskich, 
któr¹ przynios¹ do kap³ana, jemu siê dostanie.
10. Owe rzeczy poœwiêcone od kogo¿kolwiek, jego bêd¹; i kto by co odda³ kap³anowi, 
jemu zostanie.
11. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
12. Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Ka¿dy m¹¿, którego by ¿ona wyst¹pi³a, i 
dopuœci³aby siê grzechu przeciwko niemu;
13. A z³¹czy³by siê inszy z ni¹ z³¹czeniem nasienia, a by³oby to skryte przed 
oczyma mê¿a jej, i tai³aby siê, bêd¹c splugawion¹, a œwiadka by nie by³o przeciwko 
niej, aniby jej zastano;
14. Jednak przypad³by nañ duch zapalczywoœci, i mia³by w podejrzeniu ¿onê sw¹, 
która by splugawiona by³a; albo ¿eby przypad³ nañ duch zapalczywoœci, i mia³by w 
podejrzeniu ¿onê sw¹, która by splugawiona nie by³a:
15. Tedy przywiedzie on m¹¿ ¿onê swojê do kap³ana, i przyniesie z ni¹ ofiarê jej, 
dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki jêczmiennej nie lej¹c na ni¹ oliwy, ani k³ad¹c na ni¹ 
kadzid³a; albowiem jest ofiara podejrzenia, ofiara œniedna, pamiêtna, przywodz¹ca 
na pamiêæ grzech.
16. A tak bêdzie j¹ ofiarowa³ kap³an, i stawi j¹ przed oblicznoœci¹ Pañsk¹.
17. I weŸmie kap³an wody œwiêtej w naczynie gliniane, i prochu, który bêdzie na tle 
przybytku, weŸmie kap³an, a wsypie do wody.
18. Potem postawi kap³an niewiastê przed Panem, i odkryje g³owê niewiasty, a da w 
rêce jej ofiarê œniedn¹ pamiêtn¹; ofiara to œniedna podejrzenia; a kap³an bêdzie 
mia³ w rêce wodê gorzk¹ przeklêstwa.
19. I poprzysiê¿e j¹ kap³an, i rzecze do niewiasty: JeŸli nie spa³ kto inszy z 
tob¹, a jeŸliœ siê nie unios³a w grzech nieczysty przy mê¿u swym, b¹dŸ nienaruszona 
od tej wody gorzkiej przeklêstwa;
20. Ale jeŸli¿eœ ust¹pi³a od mê¿a twego, i jesteœ splugawiona, a kto inny spa³ z 
tob¹ oprócz mê¿a twego:
21. Tedy poprzysiê¿e kap³an niewiastê onê przysiêg¹ przeklêstwa, i rzecze do niej: 
Niechaj ciê poda Pan na z³orzeczenie, i na przeklinanie miêdzy ludem twoim, 



przepuœciwszy, aby ³ono twoje wypad³o, i ¿ywot twój opuch³:
22. Niech¿e przenikn¹ te wody przeklête wnêtrznoœci twoje, aby opuch³ ¿ywot twój, i 
wypad³o ³ono twoje; i odpowie niewiasta: Amen. Amen.
23. Tedy napisze te przeklêstwa kap³an na ksiêgach, a omyje je on¹ wod¹ gorzk¹;
24. I da siê napiæ niewieœcie wody gorzkiej przeklêstwa, i przenikn¹ j¹ wody 
przeklêstwa, i obróc¹ siê w gorzkoœæ.
25. Potem weŸmie kap³an z r¹k niewiasty onej ofiarê œniedn¹ podejrzenia, a bêdzie 
j¹ podnosi³ przed Panem, ofiaruj¹c j¹ na o³tarzu;
26. WeŸmie te¿ kap³an na garœæ pamiêtnego z ofiary œniednej, i spali to na o³tarzu, 
potem da wypiæ wodê niewieœcie.
27. A gdy siê jej da napiæ onej wody, stanie siê, jeŸliby splugawiona by³a, i 
wyst¹pi³a grzechem przeciwko mê¿owi swemu, ¿e j¹ przenikn¹ wody przeklêstwa, i 
obróc¹ siê w gorzkoœæ, i opuchnie ¿ywot jej, i wypadnie ³ono jej, i stanie siê 
niewiasta ona przeklêstwem miêdzy ludem swoim.
28. A jeŸliby nie by³a splugawiona niewiasta, aleby czysta by³a, niewinna zostanie, 
i dziatki rodziæ bêdzie.
29. Taæ jest ustawa podejrzenia, gdyby ust¹pi³a ¿ona od mê¿a swego, i by³aby 
splugawiona;
30. Albo ¿eby na mê¿a przypad³ duch zapalczywy, a mia³by w podejrzeniu ¿onê swojê, 
i postawi³by j¹ przed Panem, a uczyni³by z ni¹ kap³an wszystko wed³ug tej ustawy;
31. Tedy nie bêdzie m¹¿ on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawoœæ 
swojê.
*06
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim, a mów do nich: M¹¿ albo niewiasta, gdy siê od³¹czy, 
czyni¹c œlub Nazarejstwa, aby byli od³¹czeni Panu,
3. Od wina i mocnego napoju wstrzymywaæ siê bêdzie; octu z wina, i octu z mocnego 
napoju piæ nie bêdzie, i wszystkiego, co siê z jagód wyt³acza, nie bêdzie pi³; 
tak¿e jagód winnych, œwie¿ych ani suchych, jeœæ nie bêdzie.
4. Po wszystkie dni Nazarejstwa swego ze wszystkiego, co wyrasta z macicy winnej, 
od ziarnka a¿ do ³upiny, jeœæ nie bêdzie.
5. Po wszystkie dni œlubu Nazarejstwa swego brzytwa nie postoi na g³owie jego, a¿ 
wynijdzie czas, do którego siê poœwiêci³ Panu; bêdzie œwiêtym, a zapuœci w³os na 
g³owie swojej.
6. Po wszystkie dni, których siê od³¹czy Panu, do umar³ego nie wnijdzie.
7. Nad ojcem swym, i nad matk¹ sw¹, nad bratem swym, i nad siostr¹ sw¹, nie 
splugawi siê, gdyby zmarli; albowiem poœwiêcenie Boga swego ma na g³owie swojej.
8. Po wszystkie dni Nazarejstwa swego œwiêtym bêdzie Panu.
9. I gdyby kto umar³ przy nim z prêdka a nagle, i splugawi³by g³owê poœwiêcenia 
jego, ogoli g³owê swojê w dzieñ oczyszczenia swego; dnia siódmego ogoli j¹.
10. A dnia ósmego przyniesie dwie synogarlice, albo dwoje go³¹bi¹t do kap³ana ku 
drzwiom namiotu zgromadzenia;
11. I bêdzie kap³an ofiarowa³ jedno za grzech, a drugie na ofiarê ca³opalenia, i 
oczyœci go od tego, czem zgrzeszy³ nad umar³ym, a poœwiêci g³owê jego dnia onego.
12. Potem od³¹czy Panu dni Nazarejstwa swego, ofiaruj¹c baranka rocznego za 
wystêpek; a dni one pierwsze daremne bêd¹, gdy¿ splugawione by³o Nazarejstwo jego.
13. A toæ jest prawo Nazarejczyka: Gdy siê wype³ni¹ dni Nazarejstwa jego, przyjdzie 
do drzwi namiotu zgromadzenia,
14. I ofiarowaæ bêdzie ofiarê sw¹ Panu, baranka rocznego, zupe³nego jednego na 
ofiarê ca³opalenia, i owcê jednê roczn¹ i zdrow¹ na ofiarê za grzech, i barana 
jednego zupe³nego na ofiarê spokojn¹;
15. Przytem kosz chlebów przaœnych, z m¹ki pszennej, placki zagniatane z oliw¹, i 
kreple przaœne oliw¹ namazane, z ofiar¹ ich œniedn¹, i z ofiar¹ ich mokr¹.
16. I bêdzie ofiarowa³ kap³an przed Panem, i uczyni ofiarê za grzech jego, i 
ca³opalenie jego.
17. Barana tak¿e ofiarowaæ bêdzie na spokojn¹ ofiarê Panu z koszem chlebów 
przaœnych; tak¿e ofiarowaæ bêdzie kap³an ofiarê jego œniedn¹ i ofiarê jego mokr¹.
18. I ogoli Nazarejczyk przede drzwiami namiotu zgromadzenia g³owê Nazarejstwa 
swego, a wzi¹wszy w³osy z g³owy Nazarejstwa swego, w³o¿y je na ogieñ, który jest 



pod ofiar¹ spokojn¹.
19. Przytem weŸmie kap³an ³opatkê warzon¹ barani¹, i jeden placek przaœny z kosza, 
i jeden krepel niekwaszony, a da w rêce Nazarejczykowe po ogoleniu Nazarejstwa 
jego;
20. I bêdzie to tam i sam obraca³ kap³an na ofiarê obracania przed Panem; a rzecz 
ta poœwiêcona dostanie siê kap³anowi, tak piersi obracania, jako i ³opatka 
podnoszenia; a potem bêdzie móg³ Nazarejczyk piæ wino.
21. Toæ jest prawo Nazarejczyka, któryby œlub uczyni³, i ta ofiara jego Panu za 
Nazarejstwo jego, okrom tego, coby wiêcej uczyniæ móg³; wed³ug œlubu swego, który 
uczyni³, tak uczyni wed³ug prawa Nazarejstwa swego.
22. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
23. Mów do Aarona i do synów jego, a rzecz: Tak b³ogos³awiæ bêdziecie synom 
Izraelskim, mówi¹c do nich:
24. Niech ci b³ogos³awi Pan, a niechaj ciê strze¿e;
25. Niech rozjaœni Pan oblicze swoje nad tob¹, a niech ci mi³oœciw bêdzie;
26. Niech obróci Pan twarz swojê ku tobie, a niechaj ci da pokój.
27. I bêd¹ wzywaæ imienia mego nad synami Izraelskimi, a Ja im b³ogos³awiæ bêdê.
*07
1. I sta³o siê w dzieñ, którego dokoñczy³ Moj¿esz, a wystawi³ przybytek, a pomaza³ 
go, i poœwiêci³ go ze wszystkim sprzêtem jego, i o³tarz ze wszystkiem naczyniem 
jego, pomaza³ je , i poœwiêci³ je,
2. ¯e ofiarowa³y ksi¹¿êta Izraelskie, przedniejsze z domów ojców swych, (co byli 
hetmany z ka¿dego pokolenia, i prze³o¿onymi nad policzonymi.)
3. A przynieœli ofiary swe przed Pana: szeœæ wozów przykrytych, i dwanaœcie wo³ów, 
jeden wóz od dwojga ksi¹¿¹t, a od ka¿dego wó³ jeden, i postawili to przed 
przybytkiem.
4. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
5. WeŸmij od nich, aby to by³o na potrzebê przy s³u¿bie w namiocie zgromadzenia, i 
oddaj to Lewitom, ka¿demu wed³ug potrzeby urzêdu jego.
6. Wzi¹³ tedy Moj¿esz one wozy i wo³y i odda³ je Lewitom.
7. Dwa wozy, i cztery wo³y da³ synom Gersonowym wed³ug potrzeby urzêdów ich.
8. Cztery zaœ wozy i osiem wo³ów da³ synom Merarego wed³ug potrzeby urzêdów ich, 
pod w³adzê Itamara, syna Aarona kap³ana.
9. Ale synom Kaatowym nic nie da³: bo us³uga œwi¹tnicy by³a przy nich, na ramieniu 
j¹ nosiæ musieli.
10. Ofiarowa³y tedy ksi¹¿êta ku poœwiêceniu o³tarza onego¿ dnia, gdy by³ pomazany; 
i ofiarowa³y ksi¹¿êta dary swe przed o³tarzem.
11. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Jeden ksi¹¿ê jednego dnia, drugi ksi¹¿ê drugiego dnia 
oddawaæ bêdzie dary swoje ku poœwiêceniu o³tarza.
12. I ofiarowa³ pierwszego dnia dar swój Naason, syn Aminadabów z pokolenia Judy.
13. A dar jego by³: misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
pszennej m¹ki zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹;
14. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a dla kadzenia;
15. Cielec jeden m³ody, baran jeden, i baranek jeden roczny na ofiarê palon¹;
16. Kozie³ jeden z kóz za grzech;
17. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, i baranków rocznych 
piêæ. Taæ by³a ofiara Naasona, syna Aminadabowego.
18. Wtórego dnia ofiarowa³ Natanael, syn Suharów, ksi¹¿ê z pokolenia Isascharowego.
19. I ofiarowa³ dar swój, misê srebrn¹ jednê, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, 
czaszê srebrn¹ jednê, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie 
pe³ne pszennej m¹ki zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹;
20. Kadzielnicê jednê z dziesiêciu syklów z³ota, pe³n¹ kadzid³a;
21. Cielca jednego m³odego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na palon¹ 
ofiarê;
22. Koz³a te¿ jednego z kóz za grzech;
23. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, i baranków rocznych 
piêæ. Taæ by³a ofiara Natanaela, syna Suharowego.
24. Trzeciego dnia ksi¹¿ê synów Zabulon Eliab, syn Helonów.



25. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej z oliw¹ zagniecionej na ofiarê œniedn¹;
26. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
27. Cielec jeden m³ody, baran jeden, i baranek roczny jeden na ca³opalenie.
28. Kozie³ jeden z kóz, za grzech.
29. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Eliaba, syna Helonowego.
30. Dnia czwartego ksi¹¿ê z synów Rubenowych Elisur, syn Sedeurów.
31. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug syklów œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej z oliw¹ zagniecionej na ofiarê œniedn¹;
32. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
33. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na palon¹ ofiarê;
34. Kozie³ jeden z kóz, za grzech
35. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Elisura, syna Sedeurowego.
36. Dnia pi¹tego ksi¹¿ê synów Symeonowych Selumijel, syn Surysaddajów.
37. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej z oliw¹ zagniecionej na ofiarê œniedn¹;
38. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a.
39. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na palon¹ ofiarê;
40. Kozie³ jeden z kóz, za grzech.
41. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Selumijela, syna Surysaddajowego.
42. Dnia szóstego ksi¹¿ê synów Gadowych Elijazaf, syn Duelów.
43. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej z oliw¹ zagniecionej na ofiarê œniedn¹;
44. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
45. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek roczny jeden na palon¹ ofiarê.
46. Kozie³ jeden z kóz, za grzech.
47. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Elijazafa, syna Duelowego.
48. Dnia siódmego ksi¹¿ê synów Efraimowych, Elisama, syn Ammiudów.
49. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej z oliw¹ zagniecionej, na ofiarê œniedn¹;
50. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
51. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na palon¹ ofiarê;
52. Kozie³ jeden z kóz, za grzech.
53. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Taæ by³a ofiara Elisamy, syna Ammiudowego.
54. Dnia ósmego ksi¹¿ê synów Manasesowych Gamalijel, syn Pedasurów.
55. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej, z oliw¹ zagniecionej, na ofiarê œniedn¹;
56. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
57. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na palon¹ ofiarê;
58. Kozie³ jeden z kóz, za grzech;
59. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Gamalijela, syna Pedasurowego.
60. Dnia dziewi¹tego ksi¹¿ê synów Benjaminowych Abidan, syn Gedeonów.
61. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
m¹ki pszennej, zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹;
62. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota pe³na kadzid³a;
63. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek roczny jeden na palon¹ ofiarê;



64. Kozie³ jeden z kóz za grzech;
65. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Abidana, syna Gedeonowego.
66. Dnia dziesi¹tego ksi¹¿ê synów Danowych Achyjezer, syn Ammisadajów.
67. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
jedna srebrna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy obie pe³ne 
m¹ki pszennej, zagniecionej z oliw¹, na ofiarê œniedn¹;
68. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
69. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek roczny jeden na palon¹ ofiarê;
70. Kozie³ jeden z kóz, za grzech;
71. A na spokojn¹ ofiarê dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Achyjezera, syna Ammisadajowego.
72. Dnia jedenastego ksi¹¿ê synów Aserowych Pagijel, syn Ochranów.
73. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, i 
czasza jedna srebrna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie 
pe³ne pszennej m¹ki, zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹;
74. Kadzielnica jedna, z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
75. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na palon¹ ofiarê;
76. Kozie³ jeden z kóz, za grzech.
77. A na ofiarê spokojn¹ dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Ta by³a ofiara Pagijela, syna Ochranowego.
78. Dnia dwunastego ksi¹¿ê synów Neftalimowych Ahira, syn Enanów.
79. Ofiara jego by³a misa srebrna jedna, sto i trzydzieœci syklów wagi jej, czasza 
srebrna jedna, siedemdziesi¹t syklów wagi jej wed³ug sykla œwi¹tnicy, obie pe³ne 
pszennej m¹ki, zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹;
80. Kadzielnica jedna z dziesiêciu syklów z³ota, pe³na kadzid³a;
81. Cielec jeden m³ody, baran jeden, baranek jeden roczny na ofiarê palon¹;
82. Kozie³ jeden z kóz, za grzech;
83. A na spokojn¹ ofiarê dwa wo³y, baranów piêæ, koz³ów piêæ, baranków rocznych 
piêæ. Taæ by³a ofiara Ahira, syna Enanowego.
84. Toæ by³o poœwiêcenie o³tarza, onego¿ dnia, gdy pomazan jest od ksi¹¿¹t 
Izraelskich: Mis srebrnych dwanaœcie, czasz srebrnych dwanaœcie, kadzielnic z³otych 
dwanaœcie;
85. Sto i trzydzieœci syklów jedna misa srebrna wa¿y³a, siedemdziesi¹t syklów 
czasza jedna; wszystkiego srebra w onem naczyniu by³o dwa tysi¹ce i cztery sta 
syklów wed³ug sykla œwi¹tnicy;
86. Kadzielnic z³otych dwanaœcie pe³nych kadzid³a; dziesiêæ syklów wa¿y³a ka¿da 
wed³ug sykla œwi¹tnicy; wszystkiego z³ota w onych kadzielnicach by³o sto i 
dwadzieœcia syklów.
87. A wszystkiego byd³a ku ofierze palonej dwanaœcie cielców, baranów dwanaœcie, z 
baranków rocznych dwanaœcie, z ofiar¹ ich œniedn¹, i koz³ów z kóz za grzech 
dwanaœcie.
88. Wszystkiego zasiê byd³a na ofiarê spokojn¹ by³o wo³ów dwadzieœcia i cztery, 
baranów szeœædziesi¹t, koz³ów szeœædziesi¹t; baranków rocznych szeœædziesi¹t. Toæ 
by³o poœwiêcenie o³tarza po pomazaniu jego.
89. A gdy Moj¿esz wchodzi³ do namiotu zgromadzenia, by siê rozmawia³ z Bogiem, tedy 
s³ysza³ g³os mówi¹cego do siebie z ub³agalni, która by³a nad skrzyni¹ œwiadectwa, 
miêdzy dwiema Cheruby, a stamt¹d mawia³ do niego.
*08
1. Potem Pan rzek³ do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz Aaronowi, a rzecz mu: Gdy zapalisz lampy, siedem lamp przeciwko 
œwiecznikowi œwieciæ bêd¹.
3. I uczyni³ tak Aaron, a przeciwko œwiecznikowi zapali³ lampy jego, jako by³ 
rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
4. A by³a robota œwiecznika z ci¹gnionego z³ota, i s³upiec jego, i kwiaty jego 
ci¹gnione by³y; na ten kszta³t, jaki by³ Pan ukaza³ Moj¿eszowi, tak urobi³ 
œwiecznik.
5. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
6. WeŸmij Lewity z poœród synów Izraelskich, a oczyœæ je.



7. A to uczynisz oczyszczaj¹c je: Pokropisz je wod¹ oczyszczenia; ci¿ ogol¹ brzytw¹ 
wszystko cia³o swoje, a uprawszy szaty swe, czystymi bêd¹.
8. Potem wezm¹ cielca m³odego, z ofiar¹ jego œniedn¹, m¹ki pszennej, zagniecionej z 
oliw¹, a cielca m³odego drugiego weŸmiesz na ofiarê za grzech.
9. I przywiedziesz Lewity przed namiot zgromadzenia, a przyzowiesz wszystkiego 
zgromadzenia synów Izraelskich;
10. I postawisz Lewity przed Panem, i w³o¿¹ synowie Izraelscy rêce swe na Lewity;
11. I ofiarowaæ bêdzie Aaron Lewity na ofiarê przed panem od synów Izraelskich, aby 
sprawowali pos³ugi Pañskie.
12. Lewitowie zaœ bêd¹ k³aœæ rêce swe na g³owy onych cielców, a ofiarowaæ bêdziesz 
jednego za grzech, a drugiego na ofiarê ca³opalenia Panu ku oczyszczeniu Lewitów.
13. Potem postawisz Lewity przed Aaronem, i przed syny jego, a ofiarowaæ je 
bêdziesz na ofiarê Panu.
14. I od³¹czysz Lewity z poœród synów Izraelskich, i bêd¹ moimi Lewitowie.
15. A potem przyjd¹ Lewitowie, aby s³u¿yli w namiocie zgromadzenia, gdy oczyœcisz i 
poœwiêcisz je na ofiarê.
16. Albowiem w³aœnie oddani s¹ mnie z poœród synów Izraelskich; za ka¿de 
otwieraj¹ce ¿ywot, za ka¿de pierworodne z synów Izraelskich obra³em je sobie,
17. Gdy¿ wszyscy pierworodni z synów Izraelskich moi s¹ z ludzi i z byd³a: ode 
dnia, któregom pobi³ wszystkie pierworodne w ziemi Egipskiej, poœwiêci³em je sobie.
18. A przyj¹³em Lewity miasto wszelkiego pierworodnego z synów Izraelskich.
19. I da³em Lewity darem Aaronowi i synom jego z poœród synów Izraelskich, aby 
odprawowali s³u¿by miasto synów Izraelskich w namiocie zgromadzenia, i oczyszczali 
syny Izraelskie, aby nie przysz³o na syny Izraelskie karanie, gdyby przystêpowali 
synowie Izraelscy do œwi¹tnicy.
20. Uczynili tedy Moj¿esz i Aaron i wszystko zgromadzenie synów Izraelskich z 
Lewitami wszystko, co rozkaza³ Pan Moj¿eszowi o Lewitach, tak uczynili z nimi 
synowie Izraelscy.
21. I oczyœcili siê Lewitowie, a uprali szaty swoje, i ofiarowa³ je Aaron na ofiarê 
przed Panem, i oczyœci³ je Aaron, aby byli czystymi.
22. Dopiero potem przyst¹pili Lewitowie ku sprawowaniu urzêdu swego w namiocie 
zgromadzenia przed Aaronem i przed syny jego; jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi o 
Lewitach, tak im uczynili.
23. Rzek³ nadto Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
24. To te¿ Lewitom nale¿y: Od dwudziestego i pi¹tego roku i wy¿ej ka¿dy przyst¹pi, 
aby sprawowa³ urz¹d przy pos³udze namiotu zgromadzenia.
25. A w piêædziesi¹t lat przestanie pracowaæ w urzêdzie, i wiêcej s³u¿yæ nie 
bêdzie.
26. Ale nads³ugowaæ bêdzie braci swej w namiocie zgromadzenia stra¿ trzymaj¹cym, 
lecz s³u¿by samej odprawowaæ nie bêdzie. Tak sobie post¹pisz z Lewitami w 
urzêdziech ich.
*09
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza na puszczy Synaj, roku wtórego po wyjœciu ich z ziemi 
Egipskiej, miesi¹ca pierwszego, mówi¹c:
2. Niech obchodz¹ synowie Izraelscy œwiêto przejœcia czasu naznaczonego.
3. Czternastego dnia miesi¹ca tego, miêdzy dwoma wieczorami, obchodziæ je bêdziecie 
czasu naznaczonego; wed³ug wszystkich obrzêdów jego, i wed³ug wszystkich ceremonii 
jego, obchodziæ je bêdziecie.
4. Mówi³ tedy Moj¿esz do synów Izraelskich, aby obchodzili œwiêto przejœcia.
5. I obchodzili œwiêto przejœcia, pierwszego miesi¹ca, czternastego dnia, miêdzy 
dwoma wieczorami, na puszczy Synaj; wed³ug wszystkiego, jak rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi, tak uczynili synowie Izraelscy.
6. I byli niektórzy ludzie, którzy siê byli splugawili nad umar³ym cz³owiekiem, i 
nie mogli obchodziæ œwiêta przejœcia dnia onego; tedy przyst¹pili do Moj¿esza i do 
Aarona w ten¿e dzieñ;
7. I rzekli oni ludzie do niego: Zmazaliœmy siê nad umar³ym: i nie bêdzie¿ nam 
wolno oddaæ ofiary Panu czasu naznaczonego wespó³ z synami Izraelskimi?
8. Którym odpowiedzia³ Moj¿esz: Postójcie, a¿ us³yszê, co rozka¿e Pan o was.
9. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:



10. Powiedz synom Izraelskim i rzecz: JeŸliby siê kto zmaza³ nad umar³ym, alboby na 
drodze dalekiej by³, tak z was, jako i z potomstwa waszego, przeciê bêdzie 
odprawowa³ œwiêto przejœcia Panu.
11. Miesi¹ca wtórego, czternastego dnia, miêdzy dwoma wieczorami, odprawowaæ je 
bêd¹; z przaœnemi chleby, i z gorzkiemi zio³y jeœæ je bêd¹:
12. Nie zostawi¹ nic z niego do jutra, i koœci nie z³ami¹ w nim; wed³ug wszystkiego 
postanowienia œwiêta przejœcia odprawowaæ je bêd¹:
13. Ale cz³owiek, któryby by³ czysty, a nie by³by w drodze, i nie obchodzi³by 
œwiêta przejœcia, tedy dusza ona wykorzeniona bêdzie z ludu swego, bo ofiary 
Pañskiej nie odprawowa³ czasu naznaczonego; grzech swój poniesie on cz³owiek.
14. A jeŸliby przychodzieñ mieszkaj¹cy miêdzy wami obchodzi³ œwiêto przejœcia Panu, 
wed³ug ustawy œwiêta przejœcia i wed³ug obrzêdów jego obchodziæ je bêdzie; ustawa 
jedna bêdzie, wam i przychodniowi, i zrodzonemu w ziemi.
15. Dnia tedy onego, którego wystawiony by³ przybytek, ob³ok okry³ przybytek nad 
namiotem œwiadectwa, a wieczór bywa³o nad przybytkiem jako widzenie ognia a¿ do 
poranku.
16. Tak bywa³o ustawicznie; we dnie okrywa³ go ob³ok, a jako widzenie ognia w nocy.
17. A gdy siê podnasza³ ob³ok od namiotu, tedy siê ruszali synowie Izraelscy; a 
gdziekolwiek stawa³ ob³ok, tam¿e stanowili obóz synowie Izraelscy.
18. Na rozkazanie Pañskie ci¹gnêli synowie Izraelscy, i na rozkazanie Pañskie 
stanowili obóz; po wszystkie dni, których zostawa³ ob³ok nad przybytkiem, i oni 
le¿eli obozem.
19. A gdy trwa³ ob³ok nad przybytkiem przez wiele dni, tedy odprawowali synowie 
Izraelscy stra¿ Panu, a nie ruszali siê.
20. Ale gdy nie d³ugo trwa³ ob³ok nad przybytkiem, na rozkazanie Pañskie stanowili 
obóz, i na rozkazanie Pañskie ci¹gnêli.
21. A gdy bywa³ ob³ok od wieczora a¿ do poranku, a podnosi³ siê zaœ poranku, tedy 
ci¹gnêli; tak we dnie jako i w nocy, gdy siê podniós³ ob³ok, ci¹gnêli.
22. A jeŸli przez dwa dni, albo przez miesi¹c, albo te¿ przez rok trwa³ ob³ok nad 
przybytkiem, zostawaj¹c nad nim, obozem le¿eli synowie Izraelscy, i nie ruszali 
siê; ale gdy siê on podnosi³, i oni siê ruszali.
23. Na rozkazanie Pañskie stanowili obóz, i na rozkazanie Pañskie ci¹gnêli, stra¿ 
Pañsk¹ trzymaj¹c, jako im Pan rozkaza³ przez Moj¿esza.
*10
1. Potem Pan rzek³ do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Spraw sobie dwie tr¹by srebrne; robot¹ ci¹gnion¹ uczynisz je, których u¿ywaæ 
bêdziesz do zwo³ywania ludu, i gdyby siê wojsko ruszaæ mia³o.
3. A gdy zatr¹bi¹ w nie, tedy siê do ciebie zbie¿y wszystek lud ku drzwiom namiotu 
zgromadzenia.
4. A jeŸliby w jednê tylko zatr¹biono, tedy siê zejd¹ do ciebie ksi¹¿êta, i hetmani 
wojsk Izraelskich.
5. Gdyby zaœ zatr¹biono g³os przerywaj¹c, tedy siê ruszy obóz le¿¹cych na wschód 
s³oñca.
6. A gdy drugi raz zatr¹bi¹, g³os przerywaj¹c, tedy siê ruszy obóz le¿¹cych na 
po³udnie; z przerywaniem tr¹biæ bêd¹, gdy siê ruszyæ bêd¹ mieli.
7. Ale gdy zwo³ywaæ lud bêdziecie, tr¹biæ bêdziecie, a nie bêdziecie przerywaæ.
8. A synowie Aaronowi, kap³ani, tr¹biæ bêd¹ w tr¹by: i bêdzie wam to za ustawê 
wieczn¹ w potomstwie waszem.
9. A gdy wyci¹gniecie na wojnê w ziemi waszej przeciwko nieprzyjacielowi, któryby 
was trapi³, z przerywaniem w tr¹by tr¹biæ bêdziecie; a przyjdziecie na pamiêæ przed 
Panem, Bogiem waszym, i zachowani bêdziecie od nieprzyjció³ waszych.
10. W dzieñ tak¿e wesela waszego, i w œwiêta uroczyste wasze, i na nowiu miesiêcy 
waszych, bêdziecie tr¹biæ w te tr¹by przy ofiarach waszych ca³opalnych, i przy 
ofiarach waszych spokojnych, i przywiod¹ was na pamiêæ przed Bogiem waszym; Ja Pan, 
Bóg wasz.
11. I sta³o siê roku wtórego, miesi¹ca wtórego, dnia dwudziestego tego¿ miesi¹ca, 
¿e siê podniós³ ob³ok przybytku œwiadectwa.
12. I ruszyli siê synowie Izraelscy z hufcami swymi z puszczy Synaj, a stan¹³ ob³ok 
na puszczy Faran.



13. I ruszyli siê najpierwej tak, jako by³ Pan rozkaza³ przez Moj¿esza.
14. Albowiem ruszy³a siê chor¹giew obozu synów Judowych naprzód z hufcami swemi, a 
nad wojskiem jego by³ hetman Naason, syn Aminadabów.
15. A nad wojskiem pokolenia synów Isascharowych by³ hetmanem Natanael, syn 
Suharów.
16. A nad wojskiem pokolenia synów Zabulonowych by³ hetmanem Elijab, syn Helonów.
17. Zatem z³o¿ono przybytek, i ci¹gnêli synowie Gersonowi, i synowie Merarego, 
nios¹c przybytek.
18. Ruszy³a siê zaœ chor¹giew obozu Rubenowego z hufcami swemi, a nad wojskiem jego 
by³ hetmanem Elisur, syn Sedeurów.
19. A nad wojskiem pokolenia synów Symeonowych by³ hetmanem Selumijel, syn 
Surysaddajów.
20. A nad wojskiem te¿ pokolenia synów Gadowych by³ hetmanem Elijazaf, syn Duelów.
21. Zatem ruszyli siê Kaatytowie, nios¹c œwi¹tnicê, i stanowili przybytek, a¿ ci 
nadci¹gnêli.
22. Potem ruszy³a siê chor¹giew obozu synów Efraimowych z hufcami swemi, a nad 
wojskiem jego by³ hetmanem Elisama, syn Ammiudów.
23. Nad wojskiem zaœ pokolenia synów Manasesowych by³ hetmanem Gamalijel, syn 
Pedasurów.
24. Nad wojskiem zaœ pokolenia synów Benjaminowych by³ hetmanem Abidan, syn 
Gedeonów.
25. Potem ruszy³a siê chor¹giew obozu synów Danowych zawieraj¹c wszystkie obozy z 
wojski ich, a nad wojskiem jego by³ hetmanem Achyjezer, syn Ammisaddajów.
26. A nad wojskiem pokolenia synów Eserowych by³ hetmanem Pagijel, syn Ochranów.
27. A nad wojskiem pokolenia synów Neftalimowych by³ hetmanem Ahira, syn Enanów.
28. Takieæ by³o ci¹gnienie synów Izraelskich z hufcami ich; i tak ci¹gnêli.
29. Potem rzek³ Moj¿esz do Hobaba, syna Raguelowego Madyjañczyka, œwiekra swego: My 
ci¹gniemy do miejsca, o którem rzek³ Pan: Dam je wam. PójdŸ z nami, a uczynimyæ 
dobrze, poniewa¿ Pan obieca³ wiele dobrego Izraelowi.
30. Któremu on odpowiedzia³: Nie pójdê: ale siê wrócê do ziemi mojej i do rodziny 
mojej.
31. I rzek³ Moj¿esz: Proszê, nie opuszczaj nas; bo ty wiesz, gdzie byœmy na puszczy 
obóz stanowiæ mieli, i bêdziesz przewodnikiem naszym.
32. A jeŸli¿ pójdziesz z nami, i spotka nas to dobre, którem nam Pan uczyni dobrze, 
i my dobrze uczynimy tobie.
33. I odci¹gnêli od góry Pañskiej drog¹ trzech dni, a skrzynia przymierza Pañskiego 
sz³a przed nimi drog¹ trzech dni, aby im upatrzy³a miejsce odpocznienia.
34. A ob³ok Pañski szed³ nad nimi we dnie, gdy siê ruszali z stanowiska.
35. A gdy siê ruszyæ mia³a skrzynia, tedy mawia³ Moj¿esz: Powstañ Panie, a niech 
bêd¹ rozproszeni nieprzyjaciele twoi, a niech uciekaj¹, którzy ciê nienawidz¹, 
przed obliczem twojem.
36. A gdy zaœ stanê³a, tedy mówi³: Nawróæ siê Panie do niezliczonego mnóstwa wojska 
Izraelskiego.
*11
1. I sta³o siê, ¿e siê lud uskar¿a³ nies³usznie, co siê nie podoba³o Panu. Przeto¿ 
us³yszawszy to Pan bardzo siê rozgniewa³, i zapali³ siê przeciwko nim ogieñ Pañski, 
i popali³ ostatni¹ czêœæ obozu.
2. Tedy wo³a³ lud na Moj¿esza; i modli³ siê Moj¿esz Panu, i zgas³ ogieñ.
3. I nazwa³ imiê miejsca onego Tabera: bo siê zapali³ przeciwko nim ogieñ Pañski.
4. A lud pospolity, który by³ miêdzy nimi, chciwoœci¹ wielk¹ zjêty odwraca³ siê; i 
p³akali te¿ synowie Izraelscy, mówi¹c: Któ¿ nas nakarmi miêsem?
5. Wspominamy sobie na ryby, któreœmy jadali w Egipcie darmo, na ogórki, i na 
melony, i na ³uczek, i na cebulê, i na czosnek.
6. A teraz dusza nasza wywiêd³a nic inszego nie maj¹c, oprócz tej manny, przed 
oczyma swemi.
7. A manna by³a jako nasienie koryjandrowe, a barwa tej jako barwa Bdelijowa.
8. I wychodzi³ lud, a zbierali j¹, i me³li w ¿arnach, albo t³ukli w moŸdzierzach a 
warzyli w kot³ach i czynili z niej podp³omyki; a by³ smak jej jako smak œwie¿ej 
oliwy.



9. Gdy bowiem pada³a rosa na obóz w nocy, pada³a te¿ manna nañ.
10. Tedy us³ysza³ Moj¿esz, ¿e lud p³aka³ po domach swych, ka¿dy u drzwi namiotu 
swego; dla czego zapali³a siê popêdliwoœæ Pañska wielce, i nie podoba³o siê te¿ to 
Moj¿eszowi.
11. I rzek³ Moj¿esz do Pana: Czemu¿eœ tak Ÿle uczyni³ s³udze twemu? czemu¿em nie 
znalaz³ ³aski w oczach twoich, ¿eœ w³o¿y³ ciê¿ar tego wszystkiego ludu na miê?
12. Izalim ja pocz¹³ ten wszystek lud? izalim go ja zrodzi³, i¿ mi mówisz: Nieœ je 
na ³onie twojem, jako piastun nosi niemowl¹tko, do ziemi, o któr¹œ przysi¹g³ ojcom 
ich?
13. Gdzie¿ mam miêso, abym da³ wszystkiemu temu ludowi? bo p³acz¹ na miê, mówi¹c: 
Daj nam miêsa, abyœmy jedli.
14. Nie mogê ja sam znieœæ wszystkiego ludu tego; bo to nad mo¿noœæ mojê.
15. A jeŸli siê tak ze mn¹ obchodziæ chcesz, proszê raczej miê zabij, jeŸlim 
znalaz³ ³askê w oczach twoich, abym nie patrzy³ na swoje z³e.
16. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Zbierz mi siedemdziesi¹t mê¿ów z starszych 
Izraelskich, które znasz, ¿e s¹ starszymi ludu, i ksi¹¿êta jego, a przywiedŸ je 
przed namiot zgromadzenia, i staæ tam bêdê z tob¹;
17. A Ja zst¹piê, i bêdê tam mówi³ z tob¹, i wzi¹wszy z Ducha, który jest w tobie, 
udzielê im; i ponios¹ z tob¹ brzemiê ludu, a nie poniesiesz go ty sam.
18. A do ludu rzeczesz: Poœwiêæcie siê na jutro, a bêdziecie jeœæ miêso; boœcie 
p³akali w uszach Pañskich, mówi¹c: Któ¿ nas nakarmi miêsem? bo nam lepiej by³o w 
Egipcie; i da wam Pan miêsa, i bêdziecie jedli.
19. Nie przez jeden dzieñ jeœæ bêdziecie, ani przez dwa dni, ani przez piêæ, ani 
przez dziesiêæ dni, ani przez dwadzieœcia dni:
20. Ale przez ca³y miesi¹c, a¿ polezie przez nozdrza wasze, a zbrzydzi siê wam, 
przeto ¿eœcie pogardzili Panem, który jest miêdzy wami, a p³akaliœcie przed nim 
mówi¹c: Na có¿eœmy wyszli z Egiptu?
21. I rzek³ Moj¿esz: Szeœæ kroæ sto tysiêcy pieszych jest ludu, miêdzy którym ja 
mieszkam, a tyœ powiedzia³: Dam im miêsa, ¿e bêd¹ jeœæ ca³y miesi¹c.
22. Izali im owiec i wo³ów nabij¹, aby siê im dosta³o? Izali wszystkie ryby morskie 
zbior¹ im, aby dostatek mieli?
23. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Aza¿ rêka Pañska jest skurczona? teraz ujrzysz, jeœli 
siê wype³ni s³owo moje, czyli nie.
24. Tedy wyszed³ Moj¿esz, i opowiedzia³ ludowi s³owa Pañskie; a zebrawszy 
siedemdziesi¹t mê¿ów starszych z ludu, postawi³ je oko³o namiotu.
25. I zst¹pi³ Pan w ob³oku, i mówi³ do niego, a wzi¹wszy z Ducha, który by³ w nim, 
podzieli³ go miêdzy siedemdziesi¹t mê¿ów starszych; i sta³o siê, gdy odpocz¹³ nad 
nimi on Duch, tedy prorokowali, a potem nigdy.
26. Ale zostali byli dwa mê¿owie w obozie, imiê jednego Eldad, a imiê drugiego 
Medad; na których te¿ odpocz¹³ on Duch, bo oni byli napisani, choæ byli nie 
przyszli do namiotu; a tak ci prorokowali w obozie.
27. Tedy przybie¿a³o pacholê, i oznajmi³o Moj¿eszowi, mówi¹c: Eldad i Medad 
prorokuj¹ w obozie.
28. Ale odpowiedziawszy Jozue, syn Nunów, s³uga Moj¿eszów, jeden z m³odzieñców 
jego, rzek³: Panie mój Moj¿eszu, zabroñ im.
29. Któremu odpowiedzia³ Moj¿esz: Czemu¿ im ty zazdroœcisz dla mnie? Bo¿e daj, aby 
wszystek lud Pañski prorokowa³, a i¿by da³ Pan Ducha swego na nie!
30. Wróci³ siê tedy Moj¿esz do obozu, on i starsi Izraelscy.
31. Zatem wyszed³ wiatr od Pana, i porwawszy przepiórki od morza, spuœci³ je na 
obóz, z jednej strony jako na jeden dzieñ chodu, z drugiej strony tak¿e jako na 
jeden dzieñ chodu, oko³o obozu, a jakoby na dwa ³okcie by³y nad ziemi¹.
32. Tedy wstawszy lud przez ca³y on dzieñ i przez ca³¹ noc, i nazajutrz przez 
wszystek dzieñ zbierali one przepiórki, a kto najmniej nazbiera³, mia³ dziesiêæ 
homerów: i nawieszali ich wszêdy sobie oko³o obozu.
33. Miêso jeszcze by³o miêdzy zêbami ich nie ze¿wane, gdy gniew Pañski zapali³ siê 
na lud, i pobi³ Pan lud on plag¹ bardzo wielk¹.
34. I nazwane jest imiê miejsca onego Kibrot Hataawa; albowiem tam pogrzebli lud, 
który po¿¹da³ miêsa.
35. A z Kibrot Hataawy ruszy³ siê lud do Haserotu, i mieszkali w Haserocie.



*12
1. Tedy mówi³a Maryja i Aaron przeciw Moj¿eszowi dla ¿ony Murzyñskiej, któr¹ poj¹³; 
bo ¿onê murzynkê by³ poj¹³;
2. I mówili: Izali tylko przez Moj¿esza mówi³ Pan? aza¿ te¿ nie mówi³ przez nas? a 
to us³ysza³ Pan.
3. A Moj¿esz by³ m¹¿ najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na 
ziemi.
4. A natychmiast rzek³ Pan do Moj¿esza, i do Aarona, i do Maryi: WynijdŸcie was 
troje przed namiot zgromadzenia; i wyszli samo troje.
5. Zatem zst¹pi³ Pan w s³upie ob³okowym, i stan¹³ we drzwiach namiotu, i zawo³a³ 
Aarona i Maryi, i przyszli oboje.
6. I rzek³ do nich: S³uchajcie teraz s³ów moich: JeŸli miêdzy wami bêdzie prorok, 
Ja Pan w widzeniu uka¿ê mu siê we œnie bêdê mówi³ z nim;
7. Ale nie taki jest s³uga mój Moj¿esz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy 
jest.
8. Usty do ust mawiam z nim: nie w widzeniu, ani w zagadaniu, ani w podobieñstwach 
Pana widywa; czemu¿eœcie siê nie bali, mówiæ przeciw s³udze memu Moj¿eszowi?
9. A tak zapali³ siê gniewem przeciwko nim Pan, i odszed³.
10. Ob³ok tak¿e odst¹pi³ od namiotu, a oto, Maryja otrêdowacia³a, zbielawszy jako 
œnieg; a wejrzawszy Aaron na Maryjê, ujrza³ trêdowat¹.
11. Potem rzek³ Aaron do Moj¿esza: Proszê panie mój, nie k³adŸ teraz na nas grzechu 
tego, ¿eœmy g³upio uczynili, a ¿eœmy zgrzeszyli.
12. Niech proszê nie bêdzie jako martwy p³ód, który gdy wychodzi z ¿ywota matki 
swej, po³owa cia³a jego zepsowana bywa.
13. Tedy zawo³a³ Moj¿esz do Pana mówi¹c: Bo¿e, proszê uzdrów j¹ teraz.
14. I odpowiedzia³ Pan Moj¿eszowi: Gdyby ojciec jej plun¹³ na twarz jej, aza¿by nie 
mia³a siê wstydaæ przez siedem dni? niech bêdzie wy³¹czona przez siedem dni z 
obozu, a potem przyjêta bêdzie.
15. I wy³¹czona by³a Maryja z obozu przez siedem dni; a lud siê nie ruszy³, a¿ by³a 
Maryja przyjêta.
*13
1. Potem ruszy³ siê lud z Haserotu, a po³o¿yli siê obozem na puszczy Faran.
2. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
3. Poœlij mê¿e, którzy by przeszpiegowali ziemiê Chananejsk¹, któr¹ Ja dawam synom 
Izraelskim; po jednym mê¿u z ka¿dego pokolenia poœlecie, którzy by byli przedniejsi 
miêdzy nimi.
4. Wys³a³ je tedy Moj¿esz z puszczy Faran wed³ug rozkazania Pañskiego; a oni 
mê¿owie wszyscy byli co przedniejsi z synów Izraelskich.
5. A teæ s¹ imiona ich: Z pokolenia Ruben Samua, syn Zachurów.
6. Z pokolenie Symeonowego Safat, syn Hurów.
7. Z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunów.
8. Z pokolenia Isaschar Igal, syn Józefów .
9. Z pokolenia Efraimowego Ozeasz, syn Nunów.
10. Z pokolenia Benjaminowego Falty, syn Rafuów.
11. Z pokolenia Zabulon Gedyjel, syn Sodego.
12. Z pokolenia Józefowego, to jest z potomstwa Manasesowego, Gady, syn Susego.
13. Z pokolenia Dan Ammijel, syn Gemmalego.
14. Z pokolenia Aser Setur, syn Michaelów.
15. Z pokolenia Neftali, Nabi, syn Wafsego.
16. Z pokolenia Gad Guel, syn Machego.
17. Teæ s¹ imiona mê¿ów, które pos³a³ Moj¿esz na przeszpiegowanie ziemi: i nazwa³ 
Moj¿esz Ozeasza, syna Nunowego, Jozue.
18. A posy³aj¹c je Moj¿esz na przeszpiegowanie ziemi Chananejskiej, mówi³ do nich: 
IdŸcie w tê stronê ku po³udniowi, a wnijdŸcie na górê:
19. I ogl¹dajcie ziemiê, jaka jest, i lud, który mieszka w niej, jeŸli jest mocny, 
czyli md³y? jeŸli ich ma³o, czyli wiele?
20. Jaka te¿ jest ziemia, w której mieszkaj¹, jeŸli dobra, czyli z³a? i co s¹ za 
miasta, w których mieszkaj¹, jeŸli w namieciech, czyli w obronnych miejscach?
21. Tak¿e co za ziemia, jeŸli urodzajna, czyli niep³odna? jeŸli w niej s¹ drzewa, 



czyli nie? a b¹dŸcie mê¿nego serca i przynieœcie nam owocu tamtej ziemi; a by³o to 
w ten czas, gdy siê wina dostawa³y.
22. I szli, a przeszpiegowali ziemiê od puszczy Syn a¿ do Rochob, którêdy chodz¹ do 
Emat.
23. A id¹c ku po³udniowi przyszli a¿ do Hebron, gdzie byli Ahiman, Sesai i Talmai, 
synowie Enakowi; a Hebron siedem lat by³o zbudowane przed Soan Egipskiem.
24. Przyszli potem a¿ do rzeki Eschol, i urznêli tam ga³¹Ÿ z gronem jednem jagód 
winnych, i nieœli j¹ na dr¹¿ku, dwa tak¿e granatowe jab³ka i figi.
25. I nazwano miejsce ono Nachal Eschol, od grona winnego, które tam byli urznêli 
synowie Izraelscy.
26. Zatem wrócili siê od onego szpiegowania ziemi po wyjœciu czterdziestu dni.
27. A wróciwszy siê, przyszli do Moj¿esza i do Aarona, i do wszystkiego 
zgromadzenia synów Izraelskich na puszcz¹ Faran, która jest w Kades; i dali im i 
wszystkiemu pospólstwu sprawê, ukazawszy im owoc onej ziemi.
28. A powiadali im, mówi¹c: Przyszliœmy do ziemi, do którejœ nas by³ pos³a³, która 
w prawdzie op³ywa mlekiem i miodem, a oto, ten jest owoc jej;
29. Tylko ¿e mocny jest lud, który mieszka w onej ziemi; miasta tak¿e obronne s¹, i 
bardzo wielkie; do tego i syny Enakowe tameœmy widzieli.
30. Amalek mieszka w ziemi na po³udnie, a Hetejczyk, i Jebuzejczyk, i Amorejczyk 
mieszka na górach; Chananejczyk zaœ mieszka nad morzem, i nad brzegiem Jordanu.
31. I hamowa³ Kaleb lud szemrz¹cy przeciw Moj¿eszowi, i mówi³: PójdŸmy a posi¹dŸmy 
ziemiê, bo j¹ pewnie sobie podbijemy.
32. Ale mê¿owie oni, którzy z nim chodzili, rzekli: Nie bêdziem mogli ci¹gn¹æ 
przeciw tamtemu ludowi; bo mocniejszy jest nad nas.
33. I zganili onê ziemiê, któr¹ byli przeszpiegowali, synom Izraelskim, mówi¹c: 
Ziemia ta, któr¹œmy przeszli, i przeszpiegowali j¹, jest ziemia po¿eraj¹ca 
obywatele swoje, a lud wszystek, któryœmy w niej widzieli, lud jest wysokiego 
wzrostu.
34. Tameœmy te¿ widzieli olbrzymy, syny Enakowe z rodu olbrzymów; i zdaliœmy siê 
sobie przy nich jako szarañcza, takimi¿ zdaliœmy siê i onym.
*14
1. Tedy wzruszywszy siê wszystko mnóstwo krzyczeli i p³aka³ lud przez onê noc.
2. I szemrali przeciwko Moj¿eszowi, i przeciwko Aaronowi wszyscy synowie Izraelscy; 
i mówi³o do nich wszystko mnóstwo: Obyœmy byli pomarli w ziemi Egipskiej, albo na 
tej puszczy!
3. Obyœmy byli pomarli! Czemu¿ w¿dy Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyœmy padli od 
miecza? ¿ony nasze, i dziatki nasze aby by³y na ³up? Izali nam nie lepiej wróciæ 
siê do Egiptu?
4. I mówili miêdzy sob¹: Postanówmy sobie wodza, a wróæmy siê do Egiptu.
5. Tedy upad³ Moj¿esz i Aaron na oblicze swoje przed wszystkiem zgromadzeniem synów 
Izraelskich.
6. A Jozue, syn Nunów, i Kaleb, syn Jefunów, którzy szpiegowali ziemiê, rozdarli 
szaty swoje;
7. I rzekli do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, mówi¹c: Ziemia, któr¹œmy 
przeszli, i przeszpiegowali j¹, ziemia jest bardzo dobra.
8. Bêdzieli nam Pan mi³oœciw, tedy nas wprowadzi do tej ziemi, a da j¹ nam, ziemiê 
tê, która op³ywa mlekiem i miodem.
9. Jedno Panu nie b¹dŸcie odpornymi, ani siê wy bójcie ludu onej ziemi, bo jako 
chleb pojeœæ je mo¿emy; odst¹pi³a obrona ich od nich, ale Pan jest z nami; nie 
bójcie¿ siê ich.
10. I mówi³o wszystko zgromadzenie, aby je ukamionowano; ale chwa³a Pañska okaza³a 
siê nad namiotem zgromadzenia wszystkim synom Izraelskim.
11. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Dok¹d¿e miê draŸniæ bêdzie ten lud? I dok¹d¿e mi 
wierzyæ nie bêd¹ dla tych wszystkich znaków, którem czyni³ miêdzy nimi?
12. Pora¿ê je morem, i rozproszê je; a ciebie uczyniê w naród wielki i mo¿niejszy, 
ni¿ ten jest.
13. Ale rzek³ Moj¿esz do Pana: Oto, us³ysz¹ Egipczanie, z których poœrodku 
wywiod³eœ moc¹ swoj¹ ten lud;
14. I mówiæ bêd¹ z obywatelami ziemi tej, bo s³yszeli, ¿eœ ty Panie by³ w poœrodku 



ludu tego; ¿eœ okiem w oko widziany by³, o Panie, a ob³ok twój stawa³ nad nimi, a 
i¿ w s³upie ob³okowym chodzi³eœ przed nimi we dnie, a w s³upie ognistym w nocy.
15. Gdybyœ tedy pobi³ lud ten wszystek a¿ do jednego, rzekliby poganie, którzy o 
twej s³awie s³ychali, mówi¹c:
16. I¿ nie móg³ wprowadziæ Pan ludu tego do ziemi, o któr¹ im przysi¹g³: przeto je 
pobi³ na puszczy.
17. A tak teraz niech proszê uwielbiona bêdzie moc Pañska, jakoœ rzek³, mówi¹c:
18. Pan nie rych³y ku gniewowi a wielki w mi³osierdziu, znosz¹c nieprawoœæ i 
przestêpstwo, który winnego nie czyni niewinnym, karz¹c nieprawoœæ ojców w synach 
do trzeciego i do czwartego pokolenia;
19. Odpuœæ proszê nieprawoœæ ludu tego wed³ug wielkoœci mi³osierdzia twego, tak 
jakoœ odpuszcza³ ludowi temu z Egiptu a¿ dot¹d.
20. Tedy rzek³ Pan: Odpuœci³em wed³ug s³owa twego.
21. A wszak¿e, jako Ja ¿yjê, i nape³niona jest chwa³¹ Pañsk¹ wszystka ziemia:
22. Tak wszyscy, którzy widzieli chwa³ê mojê, i znaki moje, którem czyni³ w 
Egipcie, i na puszczy, a kusili miê ju¿ po dziesiêæ kroæ, ani byli pos³uszni 
g³osowi memu,
23. Nie ogl¹daj¹ ziemi tej, o któr¹m przysi¹g³ ojcom ich, a ¿aden z tych, którzy 
miê draŸnili, nie ogl¹daj¹ jej.
24. Ale s³ugê mego Kaleba, gdy¿ by³ w nim duch inakszy, i trwa³ statecznie przy 
mnie, wprowadzê do ziemi, do której chodzi³, a nasienie jego odziedziczy j¹.
25. Ale poniewa¿ Amalekita i Chananejczyk mieszkaj¹ w dolinie, przeto¿ jutro 
obróæcie siê, a idŸcie na puszcz¹, drog¹ ku morzu czerwonemu.
26. Nad to rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
27. I dok¹d¿e znosiæ mam ten z³y lud, który szemrze przeciwko mnie? d³ugo¿ 
szemrania synów Izraelskich, którzy szemrz¹ przeciwko mnie, s³uchaæ bêdê?
28. Mów do nich: ¯yjê Ja, mówi Pan, ¿e jakoœcie mówili w uszy moje, tak uczyniê 
wam.
29. Na tej puszczy poleg¹ cia³a wasze, i wszyscy policzeni wasi wed³ug wszystkiej 
liczby waszej od dwudziestego roku i wy¿ej, którzyœcie szemrali przeciwko mnie.
30. A wy nie wnijdziecie do ziemi tej, o któr¹m podniós³ rêkê mojê, abym j¹ wam da³ 
na mieszkanie, okrom Kaleba, syna Jefunowego, i Jozuego, syna Nunowego;
31. A dziatki wasze, o którycheœcie mówili, ¿e bêd¹ na ³up, te wprowadzê, i 
ogl¹daj¹ tê ziemiê, któr¹œcie wy wzgardzili.
32. Ale trupy wasze, wasze trupy mówiê, poleg¹ na tej puszczy;
33. A synowie wasi bêd¹ siê tu³ali po tej puszczy przez czterdzieœci lat, i ponios¹ 
karanie za cudzo³óstwa wasze, a¿ wygin¹ trupy wasze na puszczy.
34. Wed³ug liczby dni, w którycheœcie szpiegowali ziemiê, to jest czterdzieœci dni, 
dzieñ ka¿dy za rok licz¹c, poniesiecie nieprawoœci wasze czterdzieœci lat, i 
poznacie pomstê swego odst¹pienia ode mnie.
35. Ja Pan mówi³em, ¿e to uczyniê temu wszystkiemu zgromadzeniu z³emu, które siê 
spiknê³o przeciwko mnie; na tej puszczy pogin¹, i tu pomr¹.
36. Oni tedy mê¿owie, których s³a³ Moj¿esz na przeszpiegowanie ziemi, którzy 
wróciwszy siê pobudzili do szemrania przeciwko niemu wszystek lud, puszczaj¹c z³¹ 
s³awê o ziemi onej;
37. Pomarli mê¿owie oni, którzy puszczali s³awê z³¹ o ziemi, srog¹ plaga przed 
Panem.
38. Ale Jozue, syn Nunów, i Kaleb, syn Jefunów, zostali ¿ywi z mê¿ów onych, którzy 
chodzili ku przeszpiegowaniu ziemi.
39. I opowiedzia³ Moj¿esz te s³owa wszystkim synom Izraelskim, i p³aka³ lud bardzo.
40. Tedy rano wstawszy wst¹pili na wierzch góry, mówi¹c: Oto my pójdziemy na to 
miejsce, o którem nam Pan powiedzia³; boœmy zgrzeszyli.
41. Ale im powiedzia³ Moj¿esz: Przecz¿e wy przestêpujecie s³owo Pañskie? to siê wam 
nie nada.
42. Nie chodŸcie; bo nie masz Pana miêdzy wami, abyœcie nie byli pobici od 
nieprzyjació³ waszych.
43. Bo Amalekita i Chananejczyk tu¿ przed wami s¹, i polê¿ecie od miecza; bo dla 
tego, ¿eœcie siê odwrócili od Pana, nie bêdzie Pan z wami.
44. A oni przeciê kusili siê wnijœæ na wierzch góry; lecz skrzynia przymierza 



Pañskiego i Moj¿esz nie odchodzili od obozu.
45. Tedy zst¹pi³ Amalekita i Chananejczyk, mieszkaj¹cy na onej górze, a porazili 
je, i gonili je a¿ do Hormy.
*15
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim, a mów do nich: Gdy przyjdziecie do ziemi mieszkania 
waszego, któr¹ Ja wam dam,
3. A bêdziecie chcieli czyniæ ofiarê ognist¹ Panu na ca³opalenie, albo ofiarê, b¹dŸ 
poœlubion¹ b¹dŸ dobrowoln¹, albo te¿ na uroczyste œwiêta wasze, czyni¹c wdziêczn¹ 
wonnoœæ Panu z wo³ów albo z owiec:
4. Tedy, ktobykolwiek ofiarowa³ ofiarê swojê Panu, niech¿e ofiaruje ofiarê œniedn¹, 
pszennej m¹ki dziesi¹t¹ czêœæ, zagniecionej z oliw¹, której bêdzie czwarta czêœæ 
hynu.
5. Przytem wina na ofiarê mokr¹ czwart¹ czêœæ hynu ofiarowaæ bêdziesz przy 
ca³opaleniu, albo przy ofierze innej do ka¿dego baranka.
6. Przy baranie te¿ ofiarowaæ bêdziesz ofiarê œniedn¹, m¹ki pszennej dwie dziesi¹te 
czêœci, zaczynionej z oliw¹ z trzeci¹ czêœci¹ hynu.
7. Wina tak¿e na ofiarê mokr¹ trzeci¹ czêœæ hynu ofiarowaæ bêdziesz na wdziêczn¹ 
wonnoœæ Panu.
8. JeŸli zaœ cielca ofiarowaæ bêdziesz na ofiarê ca³opalenia, albo na ofiarê 
wype³nienia œlubu, albo na ofiarê spokojn¹ Panu,
9. Tedy bêdziesz ofiarowa³ spo³em z cielcem ofiarê œniedn¹, pszennej m¹ki trzy 
dziesi¹te czêœci, zagniecionej z oliw¹ z po³ow¹ hynu.
10. Wina tak¿e bêdziesz ofiarowa³ na ofiarê mokr¹ po³owê hynu, na ofiarê ognist¹ ku 
wdziêcznej wonnoœci Panu.
11. Tak¿e uczynisz przy ka¿dym wole, i przy ka¿dym baranie i baranku, b¹dŸ z owiec 
b¹dŸ z kóz.
12. Wed³ug liczby, któr¹ ofiarowaæ bêdziecie, tak uczynicie przy ka¿dym z nich 
wed³ug liczby ich.
13. Ka¿dy w domu zrodzony tak te¿ bêdzie czyni³, gdy bêdzie oddawa³ ofiarê ognist¹ 
na wdziêczn¹ wonnoœæ Panu.
14. A gdyby, goœciem bêd¹c miêdzy wami przychodzieñ, albo mieszkaj¹cy miêdzy wami w 
narodziech waszych, ofiarowa³ ognist¹ ofiarê ku wdziêcznej wonnoœci Panu, jako wy 
czynicie, tak i on uczyni.
15. O ludu mój! Ustawa jedna niechaj bêdzie tak wam, jako i przychodniowi, 
mieszkaj¹cemu z wami; ustawa to jest wieczna w narodziech waszych; jako wy, tak 
przychodzieñ bêdzie przed Panem.
16. Prawo jedno, i jeden s¹d bêdzie wam i przychodniowi mieszkaj¹cemu z wami.
17. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
18. Powiedz synom Izraelskim, a rzecz do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, do której 
Ja was wprowadzê:
19. A jeœæ bêdziecie chleb onej ziemi, ofiarowaæ bêdziecie ofiarê podnoszenia Panu.
20. Z pierwszych ciast waszych placek ofiarowaæ bêdziecie na ofiarê podnoszenia; 
jako ofiarê z bojewiska, tak go ofiarowaæ bêdziecie.
21. Z pierwszych ciast waszych ofiarowaæ bêdziecie Panu ofiarê podnoszenia w 
narodziech waszych.
22. A gdybyœcie pob³¹dzili, i nie uczynilibyœcie wszystkich przykazañ tych, które 
rozkaza³ Pan przez Moj¿esza;
23. Wszystkiego, co wam Pan rozkaza³ przez Moj¿esza, od onego dnia, którego wyda³ 
Pan przykazanie, i potem w narodziech waszych:
24. Tedy jeŸliby z niewiadomoœci zgromadzenia sta³o siê to pob³¹dzenie, wszystko 
zgromadzenie ofiarowaæ bêdzie cielca m³odego jednego na ca³opalenie, na wdziêczn¹ 
wonnoœæ Panu, tak¿e œniedn¹ ofiarê jego, i mokr¹ ofiarê jego wed³ug zwyczaju, i 
koz³a jednego z stada za grzech.
25. Tak oczyœci kap³an wszystko zgromadzenie synów Izraelskich, i bêdzie im 
odpuszczona, gdy¿ siê z niewiadomoœci sta³o. A oni ofiarowaæ bêd¹ ofiarê swojê na 
ofiarê ognist¹ Panu, i na ofiarê za grzech swój przed Panem za ob³¹dzenie swoje.
26. I bêdzie odpuszczono wszystkiemu zgromadzeniu synów Izraelskich, i 
przychodniowi, który mieszka miêdzy nimi, poniewa¿ wszystkiego ludu pob³¹dzenie 



jest.
27. A jeŸliby kto sam tylko zgrzeszy³ z niewiadomoœci, tedy przyniesie Panu kozê 
roczn¹ na ofiarê za grzech;
28. I oczyœci kap³an cz³owieka ob³¹dzonego, któryby zgrzeszy³ z niewiadomoœci; 
przed Panem oczyœci go, i bêdzie mu odpuszczono.
29. Tak zrodzonemu miêdzy synami Izraelskimi, jako przychodniowi, który mieszka 
miêdzy nimi, zakon jeden bêdzie wam, gdyby kto zgrzeszy³ z niewiadomoœci.
30. Ale cz³owiek, któryby z hardoœci swawolnie zgrzeszy³, tak urodzony w domu, jako 
i przychodzieñ, takowy Pana zel¿y³; przeto¿ wykorzeniony bêdzie on cz³owiek z 
poœrodku ludu swego.
31. Albowiem s³owem Pañskiem pogardzi³, i przykazanie jego zgwa³ci³; koniecznie 
wytracony bêdzie takowy cz³owiek; nieprawoœæ jego na nim zostanie.
32. I sta³o siê, gdy byli synowie Izraelscy na puszczy, ¿e znaleŸli cz³owieka 
zbieraj¹cego drwa w dzieñ sabatu.
33. I przywiedli go, którzy go znaleŸli zbieraj¹cego drwa, przed Moj¿esza, i przed 
Aarona, i przed wszystko zgromadzenie.
34. I dali go do wiêzienia; bo jeszcze im nie by³o oznajmiono, coby miano czyniæ z 
takowym.
35. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: œmierci¹ niech umrze cz³owiek ten; bez litoœci 
niechaj go ukamionuje wszystko zgromadzenie za obozem.
36. I wywiedli go wszystko zgromadzenie za obóz, i ciskali nañ kamieniem, a¿ umar³, 
jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
37. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
38. Mów do synów Izraelskich, a powiedz im, aby sobie poczynili bramy na krajach 
szat swoich w narodziech swych, a niech przyprawi¹ do bram sznurek hijacyntowy.
39. I bêdziecie mieli te bramy, ¿ebyœcie pogl¹daj¹c na nie, wspominali sobie na 
wszystkie przykazania Pañskie, abyœcie je czynili, i abyœcie siê nie unosili za 
sercem waszem, i za oczyma waszemi, za któremi wy id¹c cudzo³o¿ylibyœcie.
40. Ale ¿ebyœcie pamiêtali i czynili wszystkie przykazania moje, a byli œwiêtymi 
Bogu waszemu.
41. Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiód³ z ziemi Egipskiej, abym wam by³ za Boga; 
Jam Pan, Bóg wasz.
*16
1. Tedy siê zbuntowa³ Kore, syn Izaara, syna Kaatowego, syna Lewiego, tak¿e Datan i 
Abiron, synowie Elijabowi, i Hon, syn Faletów z synów Rubenowych.
2. I powstali przeciw Moj¿eszowi, a z nimi mê¿ów z synów Izraelskich dwieœcie i 
piêædziesi¹t, ksi¹¿êta miêdzy ludem, których do rady przyzywano, ludzie zacni.
3. Ci zebrawszy siê przeciw Moj¿eszowi, i przeciw Aaronowi, rzekli im: Wiele to na 
was, poniewa¿ wszystek ten lud, wszyscy s¹ œwiêci, a w poœrodku nich jest Pan; 
przecz¿e siê wy wynosicie nad zgromadzeniem Pañskiem?
4. Co gdy us³ysza³ Moj¿esz, upad³ na oblicze swoje,
5. I rzek³ do Korego i do wszystkiej roty jego, mówi¹c: Rano poka¿e Pan, kto jest 
jego, i kto jest œwiêty, i kto ma przystêpowaæ przedeñ; bo kogo sobie wybra³, temu 
rozka¿e przyst¹piæ do siebie.
6. To tedy uczynicie: WeŸmiecie sobie kadzielnice, ty Kore, i wszystka rota twoja.
7. I nak³ad³szy w nie ognia, w³ó¿cie nañ kadzid³a przed Panem jutro; i stanie siê, 
¿e kogokolwiek obierze Pan, ten bêdzie œwiêtym: wiele to na was synowie Lewiego.
8. Nad to rzek³ Moj¿esz do Korego: S³uchajcie proszê synowie Lewiego;
9. Izali wam to ma³o, ¿e was oddzieli³ Bóg Izraelski od zgromadzenia Izraelskiego, 
abyœcie przystêpowali do niego ku odprawowaniu us³ugi w przybytku Pañskim, a 
i¿byœcie stali przed zgromadzeniem, i s³u¿yli mu?
10. I przyj¹³ ciebie, i wszystkê braci¹ twojê, syny Lewiego z tob¹, ¿e jeszcze 
szukacie kap³añstwa?
11. Dla tego¿, ty i wszystka rota twoja, zbuntowaliœcie siê przeciw Panu; bo Aaron 
có¿ jest, ¿eœcie szemrali przeciw niemu?
12. Tedy pos³a³ Moj¿esz, aby zawo³ano Datana, i Abirona, synów Elijabowych, którzy 
odpowiedzieli: Nie pójdziemy.
13. Izali ma³o na tem, ¿eœ nas wywiód³ z ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem, abyœ 
nas pomorzy³ na tej puszczy, ¿e jeszcze chcesz mieæ nad nami zwierzchnoœæ i nam 



rozkazowaæ?
14. Ku temu do ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem nie wprowadzi³eœ nas, aniœ nam 
da³ w dziedzictwo pól i winnic: izali oczy tym mê¿om wy³upiæ chcesz? Nie pójdziemy
15. Tedy siê rozgniewa³ Moj¿esz bardzo, i rzek³ do Pana: Nie patrz na ofiarê ich; 
ni jednego os³a nie wzi¹³em od nich, anim co z³ego komu z nich uczyni³.
16. Potem rzek³ Moj¿esz do Korego: Ty, i wszystka rota twoja, stawcie siê przed 
Pana jutro, ty, i oni, i Aaron:
17. A wzi¹wszy ka¿dy kadzielnicê swojê, w³ó¿cie w niê kadzid³a, i stawcie siê przed 
Pana, ka¿dy z kadzielnic¹ swoj¹, dwieœcie i piêædziesi¹t kadzielnic, i ty, i Aaron, 
ka¿dy z kadzielnic¹ swoj¹.
18. Wzi¹³ tedy ka¿dy kadzielnicê swojê, a w³o¿ywszy w ni¹ ognia nak³adli w ni¹ 
kadzid³a; i stanêli u drzwi namiotu zgromadzenia Moj¿esz i Aaron.
19. Ale Kore ju¿ by³ zebra³ przeciwko nim wszystkê rotê do drzwi namiotu 
zgromadzenia; tedy chwa³a Pañska ukaza³a siê wszystkiemu ludowi.
20. I rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
21. Od³¹czcie siê z poœrodku zebrania tego, abym je nagle zatraci³.
22. Lecz oni upadli na oblicza swe i rzekli: O Bo¿e, Bo¿e Duchów, i wszelkiego 
cia³a! cz³owiek jeden zgrzeszy³, a na wszystek¿e lud gniewaæ siê bêdziesz?
23. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
24. Rzecz do zgromadzenia, a mów: Odst¹pcie od namiotu Korego, Datana i Abirona.
25. A wstawszy Moj¿esz, szed³ do Datana i Abirona; i szli za nim starsi Izraelscy.
26. I rzek³ do zgromadzenia, mówi¹c: Odst¹pcie, proszê, od namiotów mê¿ów tych 
niepobo¿nych, ani siê dotykajcie wszystkiego, co ich jest, byœcie snaæ nie zginêli 
we wszystkich grzechach ich.
27. I odst¹pili od namiotu Korego, Datana i Abirona zewsz¹d. Ale Datan i Abiron 
wyszed³szy stali u drzwi namiotów swoich, i ¿ony ich, i synowie ich, i maluczcy 
ich.
28. Tedy rzek³ Moj¿esz: Po tem poznacie, ¿e miê Pan pos³a³, abym czyni³ te 
wszystkie sprawy, a ¿e nic z domys³u serca swego nie czyniê;
29. JeŸli¿e tak, jako inni ludzie umieraj¹, pomr¹ ci, a zwyk³em innych ludzi 
karaniem, karani bêd¹, nie pos³a³ miê Pan;
30. Ale jeŸli¿ co nowego uczyni Pan, ¿e otworzy ziemia usta swe, i po¿re je i 
wszystkiego co maj¹, i zst¹pi¹ ¿ywo do piek³a, tedy poznacie, ¿e rozdraŸnili ci 
mê¿owie Pana.
31. I sta³o siê, gdy przesta³ mówiæ wszystkich tych s³ów, ¿e siê rozst¹pi³a ziemia 
pod nimi;
32. A otworzywszy ziemia paszczêkê swojê, po¿ar³a je, i domy ich, ze wszystkimi 
ludŸmi, którzy byli przy Korem, i wszystkie majêtnoœci ich.
33. I zst¹pili oni ze wszystkiem co mieli, ¿ywo do piek³a, i okry³a je ziemia, i 
poginêli z poœrodku zgromadzenia.
34. Wszyscy zaœ Izraelitowie, którzy byli oko³o nich, uciekali na krzyk ich, bo 
mówili: By snaæ nie po¿ar³a i nas ziemia.
35. Wyszed³ tak¿e ogieñ od Pana, i spali³ onych dwieœcie i piêædziesi¹t mê¿ów, 
którzy ofiarowali kadzenie.
36. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
37. Rzecz do Eleazara, syna Aaronowego, kap³ana, aby pozbiera³ kadzielnice z onego 
pogorzeliska, a ogieñ i tam i sam niech rozrzuci; bo s¹ poœwiêcone.
38. A z kadzielnic tych, którzy zgrzeszyli przeciwko duszom swym, rozbiwszy je na 
blachy, niech obije o³tarz, bo i¿ w nich ofiarowali przed Panem, poœwiêcone s¹, 
przeto¿ bêd¹ na znak synom Izraelskim.
39. Tedy pozbiera³ Eleazar kap³an one miedziane kadzielnice, w których ofiarowali 
oni popaleni; i rozbito je na blachy, na obicie o³tarza.
40. Na pami¹tkê synom Izraelskim, aby nie przystêpowa³ ¿aden obcy, któryby nie by³ 
z nasienia Aaronowego, do odprawowania kadzenia przed Panem, aby mu siê nie sta³o 
jako Koremu, i jako rocie jego, jako mu by³ powiedzia³ Pan przez Moj¿esza.
41. I szemra³o wszystko zgromadzenie synów Izraelskich nazajutrz przeciwko 
Moj¿eszowi, i przeciwko Aaronowi, mówi¹c: Wyœcie przyczyn¹ œmierci ludu Pañskiego,
42. I sta³o siê, gdy siê zbiera³ lud przeciw Moj¿eszowi, i przeciw Aaronowi, ¿e 
spojrzeli ku namiotowi zgromadzenia, a oto, okry³ go ob³ok, i okaza³a siê chwa³a 



Pañska.
43. I przyszed³ Moj¿esz z Aaronem przed namiot zgromadzenia.
44. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
45. WynijdŸcie z poœrodku zgromadzenia tego, a wytracê je w okamgnieniu; i upadli 
na oblicza swoje.
46. Potem rzek³ Moj¿esz do Aarona: WeŸmij kadzielnicê, a w³ó¿ w ni¹ ognia z 
o³tarza, w³ó¿ te¿ kadzid³o, a natychmiast idŸ do zgromadzenia, i oczyœæ je; boæ ju¿ 
wysz³a popêdliwoœæ od twarzy Pañskiej, a ju¿ siê zaczê³o karanie.
47. Wzi¹³ tedy Aaron kadzielnicê, jako mu rozkaza³ Moj¿esz, i przybie¿a³ w poœrodek 
zgromadzenia, a oto ju¿ siê by³a zaczê³a plaga w ludzie; i uczyniwszy kadzenie 
oczyœci³ lud.
48. I stan¹³ Aaron miêdzy umar³ymi i miêdzy ¿ywymi, a zahamowana jest plaga.
49. A by³o umar³ych od onej plagi czternaœcie tysiêcy i siedem set, oprócz onych, 
którzy pomarli z przyczyny Korego.
50. Zatem siê wróci³ Aaron do Moj¿esza ku drzwiom namiotu zgromadzenia, gdy plaga 
zahamowana by³a.
*17
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Mów do synów Izraelskich, a weŸmij od nich po lasce wed³ug domów ojców ich, to 
jest, od wszystkich ksi¹¿¹t ich wed³ug domów ojców ich, dwanaœcie lasek, a ka¿dego 
imiê napiszesz na lasce jego;
3. Ale imiê Aaronowe napiszesz na lasce Lewiego; bo ka¿da laska bêdzie od ka¿dego 
ksi¹¿êcia z domu ojców ich.
4. I zostawisz je w namiocie zgromadzenia przed œwiadectwem, gdzie siê z wami 
schodzê.
5. I stanie siê, kogo obiorê, tego laska zakwitnie; i uœmierzê przed sob¹ szemrania 
synów Izraelskich, któremi szemrz¹ przeciwko wam.
6. To gdy Moj¿esz mówi³ do synów Izraelskich, oddali mu wszyscy ksi¹¿êta ich laski 
swoje, ka¿dy ksi¹¿ê laskê z domu ojca swego, dwanaœcie lasek; a laska Aaronowa by³a 
miêdzy laskami ich.
7. I postawi³ moj¿esz laski one przed Panem w namiocie œwiadectwa.
8. A gdy nazajutrz przyszed³ Moj¿esz do namiotu œwiadectwa, oto siê zazieleni³a 
laska Aaronowa z domu Lewiego, i wypuœci³a listki i wyda³a kwiat, i zrodzi³a 
dojrza³e migda³y.
9. I wyniós³ Moj¿esz one wszystkie laski od oblicznoœci Pañskiej do wszystkich 
synów Izraelskich; które gdy ujrzeli, wzi¹³ ka¿dy laskê sw¹.
10. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Odnieœ laskê Aaronow¹ przed œwiadectwo, aby by³a 
zachowana na znak synom odpornym, a zahamujesz szemranie ich przeciwko mnie, aby 
nie pomarli.
11. I uczyni³ Moj¿esz; jako mu Pan rozkaza³, tak uczyni³.
12. I rzekli synowie Izraelscy do Moj¿esza, mówi¹c: Oto umieramy, niszczejemy, 
wszyscy giniemy;
13. Ka¿dy, ktokolwiek przystêpuje do przybytku Pañskiego, umiera; izali do szczêtu 
wytraceni byæ mamy?
*18
1. Potem rzek³ Pan do Aarona: Ty i synowie twoi, i dom ojca twego z tob¹, 
poniesiecie nieprawoœæ œwi¹tnicy. I ty i synowie twoi z tob¹ poniesiecie nieprawoœæ 
kap³añstwa waszego.
2. Braci¹ tak¿e twojê, pokolenie Lewiego, ród ojca twego, przypuœcisz do siebie, 
aby byli przy tobie, i pos³ugowali tobie; a ty i synowie twoi z tob¹ s³u¿yæ 
bêdziecie przed namiotem œwiadectwa.
3. Oni bêd¹ przestrzegali rozkazania twego, i pilnowali wszystkiego namiotu; 
wszak¿e do naczynia œw¹tnicy, i do o³tarza, przystêpowaæ nie bêd¹, aby nie pomarli, 
i oni i wy.
4. I przy³¹cz¹ siê do ciebie, pilnie strzeg¹c namiotu zgromadzenia w ka¿dej us³udze 
namiotu; a nikt obcy niechaj siê nie miêsza miêdzy was.
5. Wy tedy pilnie strze¿cie œwi¹tnicy, i us³ugi o³tarzowej, by siê napotem nie 
wzruszy³ gniew przeciwko synom Izraelskim.
6. Bom oto ja obra³ braci¹ waszê Lewity, z poœród synów Izraelskich, wam za dar, 



oddane Panu, aby odprawowali us³ugê w namiocie zgromadzenia.
7. Ale ty i synowie twoi z tob¹, przestrzegaæ bêdziecie kap³añstwa waszego przy 
ka¿dej us³udze o³tarzowej, i za zas³on¹ s³u¿yæ bêdziecie; urz¹d kap³añstwa waszego 
da³em wam darmo; gdyby kto obcy przyst¹pi³, umrze.
8. Nadto mówi³ Pan do Aarona: Otom ja da³ tobie pod stra¿ ofiary moje podnoszone; 
wszystkie rzeczy poœwiêcone od synów Izraelskich tobiem je da³ dla pomazania, i 
synom twoim prawem wiecznem.
9. To bêdzie twoje z rzeczy poœwiêconych, które nie bywaj¹ palone. Ka¿da ofiara 
ich, b¹dŸ ofiara œniedna ich, b¹dŸ ofiara za grzech ich, albo ofiara za wystêpek 
ich, cokolwiek mi oddawaæ bêd¹ to bêdzie rzecz¹ poœwiêcon¹ tobie i synom twoim,
10. Na miejscu najœwiêtszem jadaæ to bêdziesz; wszelki mê¿czyzna bêdzie jad³ z 
tego; rzecz¹ poœwiêcon¹ to bêdzie tobie.
11. To te¿ twoje bêdzie, ofiara podnoszenia darów ich ze wszystkiemi ofiarami tam i 
sam obracania synów Izraelskich; tobiem je da³, i synom twoim, i córkom twoim z 
tob¹, prawem wiecznem; ka¿dy czysty w domu twoim bêdzie je jad³.
12. Ka¿d¹ co najprzedniejsz¹ oliwê, i ka¿de co najlepsze wino, i zbo¿e, pierwiastki 
ich, które ofiaruj¹ Panu, tobiem je da³.
13. Pierwociny ze wszystkich rzeczy, które bêd¹ w ziemi ich, które przynios¹ Panu, 
twoje bêd¹; ka¿dy czysty w domu twoim jadaæ je bêdzie.
14. Wszystko, cokolwiek jest poœlubione w Izraelu, twoje bêdzie.
15. Cokolwiek otwiera ¿ywot wszelkiego cia³a, a bywa ofiarowane Panu, tak z ludzi 
jako z byd³a, twoje bêdzie; ale pierworodne z ludzi okupisz, tak¿e pierworodne 
nieczystego byd³a okupisz.
16. A okup jego, gdy mu miesi¹c minie, dasz wed³ug szacunku twego piêæ syklów 
srebra wed³ug sykla œwi¹tnicy; dwadzieœcia pieniêdzy wa¿y sykiel.
17. Ale pierworodnego od krowy, albo pierworodnego od owcy, albo pierworodnego od 
kozy, nie dasz na okup; bo poœwiêcone s¹; krew ich wylejesz na o³tarz, a t³ustoœæ 
ich zapalisz na ofiarê ognist¹ dla wdziêcznej wonnoœci Panu.
18. Ale miêso ich twoje bêdzie; jako mostek podnoszenia, i jako ³opatka prawa, 
twoje bêd¹.
19. Wszystkie ofiary podnoszenia z rzeczy poœwiêconych, które przynosiæ bêd¹ 
synowie Izraelscy Panu, da³em tobie, i synom twym, i córkom twoim z tob¹, prawem 
wiecznem; ustawa to nienaruszona, i wieczna przed Panem, tobie i nasieniu twemu z 
tob¹.
20. Potem mówi³ Pan do Aarona: W ziemi ich dziedzictwa mieæ nie bêdziesz, i dzia³u 
nie bêdziesz mia³ miêdzy nimi; Jam dzia³ twój, i dziedzictwo twoje w poœród synów 
Izraelskich.
21. Synom zaœ Lewiego otom da³ wszystkê dziesiêcinê w Izraelu dziedzicznie za 
s³u¿bê ich, któr¹ wykonywaj¹ s³u¿¹c oko³o namiotu zgromadzenia.
22. A niechaj nie przystêpuj¹ wiêcej synowie Izraelscy do namiotu zgromadzenia, aby 
nie ponieœli grzechu i nie pomarli;
23. Ale sami Lewitowie odprawowaæ bêd¹ us³ugê oko³o namiotu zgromadzenia, i sami 
ponios¹ nieprawoœæ swojê. Ustawa to wieczna bêdzie w narodziech waszych, aby w 
poœród synów Izraelskich dziedzictwa nie mieli.
24. Albowiem dziesiêciny synów Izraelskich które przynosiæ bêd¹ na ofiarê 
podnoszenia Panu, da³em Lewitom za dziedzictwo; przeto¿ rzek³em do nich: W poœród 
synów Izraelskich nie bêd¹ mieli dziedzictwa.
25. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
26. Mów te¿ do Lewitów, a powiedz im: Gdy weŸmiecie od synów Izraelskich 
dziesiêciny, którem ja wam da³ od nich za dziedzictwo wasze, tedy ofiarowaæ 
bêdziecie ofiarê podnoszenia Panu dziesi¹t¹ czêœæ dziesiêcin.
27. A poczytana wam bêdzie ta ofiara wasza jako zbo¿e z bojewiska, i jako obfitoœæ 
wina z prasy.
28. Tak wy te¿ ofiarowaæ bêdziecie ofiarê podnoszenia Panu ze wszystkich dziesiêcin 
waszych, które weŸmiecie od synów Izraelskich, a oddacie z nich ofiarê podnoszenia 
Panu, Aaronowi kap³anowi:
29. Ze wszystkich dochodów waszych ofiarowaæ bêdziecie wszelk¹ ofiarê podnoszenia 
Panu; ze wszystkiego co najlepsze jest, ofiarujecie cz¹stkê poœwiêcon¹.
30. Powiesz im te¿: Gdy oddawaæ bêdziecie z tego, co najlepsze jest, tedy poczytano 



bêdzie Lewitom jako urodzaje z bojewiska; i jako urodzaj z prasy.
31. I bêdziecie to jeœæ na ka¿dem miejscu, wy i czeladŸ wasza; albowiem to jest 
zap³ata wasza za s³u¿bê waszê przy namiocie zgromadzenia;
32. I nie poniesiecie za to grzechu, gdy ofiarowaæ bêdziecie co najlepszego jest z 
tego, i nie splugawicie rzeczy poœwiêconych od synów Izraelskich, i nie pomrzecie.
*19
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona, mówi¹c:
2. Taæ jest ustawa zakonu, któr¹ rozkaza³ Pan, mówi¹c: Powiedz synom Izraelskim, 
aby przywiedli do ciebie ja³owicê p³ow¹, zdrow¹, na której by nie by³o zmazy, i na 
której by nie posta³o jarzmo;
3. Tê oddacie Eleazarowi kap³anowi, który j¹ wywiedzie za obóz, i zabita bêdzie 
przed nim.
4. A wzi¹wszy Eleazar kap³an ze krwi jej na palec swój, kropiæ bêdzie przeciw 
namiotowi zgromadzenia on¹ krwi¹ siedem kroæ.
5. Potem ka¿e tê ja³owicê spaliæ przed oczyma swemi; skórê jej, i miêso jej, i krew 
jej, z gnojem jej spali.
6. I weŸmie kap³an drzewo cedrowe, i hizop, i karmazyn dwa kroæ farbowany, a wrzuci 
do ognia, gdzie siê ja³owica pali;
7. I upierze szaty swe kap³an, a omyje cia³o swoje wod¹; a potem wnijdzie do obozu, 
i bêdzie nieczystym kap³an a¿ do wieczora.
8. Ten te¿, który j¹ paliæ bêdzie, upierze szaty swe w wodzie, i omyje cia³o swe 
wod¹, a bêdzie nieczystym a¿ do wieczora.
9. I zbierze cz³owiek czysty popió³ onej ja³owicy, i wysypie go precz za obóz, na 
miejscu czystem, a bêdzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody 
oczyszczenia, gdy¿ jest ofiara za grzech.
10. I upierze ten, co bêdzie zbiera³ popió³ onej ja³owicy, szaty swe, i bêdzie 
nieczystym a¿ do wieczora. A bêdzie to synom Izraelskim, i przychodniowi 
mieszkaj¹cemu miêdzy nimi, ustaw¹ wieczn¹.
11. Kto by siê dotkn¹³ jakiegokolwiek trupa cz³owieczego, nieczystym bêdzie przez 
siedem dni;
12. Taki oczyszczaæ siê bêdzie t¹ wod¹ dnia trzeciego i dnia siódmego, a czystym 
bêdzie; a jeœliby siê nie oczyœci³ dnia trzeciego i dnia siódmego, nieczystym 
bêdzie.
13. Kto by siê kolwiek dotkn¹³ martwego cia³a cz³owieka, który umar³, a nie 
oczyœci³ siê, przybytek Pañski splugawi³; przeto¿ takowy wytracony bêdzie z 
Izraela, bo wod¹ oczyszczenia nie by³ pokropiony; nieczystym bêdzie, nieczystoœæ 
jego zostanie na nim.
14. Ta zaœ jest ustawa: gdyby cz³owiek umar³ w namiocie, ktobykolwiek wszed³ do 
tego namiotu, i cokolwiek by³o w onym namiocie, nieczystym bêdzie przez siedem dni.
15. Tak¿e wszelkie naczynie odkryte, które by nie mia³o nakrycia na sobie, 
nieczyste bêdzie.
16. Tak¿e kto by siê kolwiek dotkn¹³ na polu, b¹dŸ mieczem zabitego, b¹dŸ umar³ego, 
b¹dŸ koœci cz³owieczej, albo grobu, nieczystym bêdzie przez siedem dni.
17. Wezm¹ tedy dla onego nieczystego popio³u ja³owicy spalonej za grzech, i nalej¹ 
nañ wody ¿ywej do naczynia.
18. WeŸmie te¿ hizopu, i omoczy go w onej wodzie cz³owiek czysty, i pokropi namiot, 
i wszystko naczynie, i wszystkich ludzi, którzy by tam byli, tak¿e onego, który siê 
dotkn¹³ koœci, albo zabitego, albo zmar³ego, albo grobu;
19. Pokropi tedy czysty nieczystego dnia trzeciego i dnia siódmego; a gdy go 
oczyœci dnia siódmego, tedy upierze szaty swe, i omyje siê wod¹, a bêdzie czystym w 
wieczór.
20. A m¹¿, któryby nieczystym bêd¹c nie oczyœci³ siê, wykorzeniona bêdzie ta dusza 
z poœrodku zgromadzenia, bo œwi¹tnicê Pañsk¹ splugawi³; wod¹ oczyszczenia nie bêd¹c 
pokropionym, nieczystym jest.
21. I bêdzie im to za ustawê wieczn¹; a kto bêdzie pokrapia³ wod¹ oczyszczenia, 
upierze szaty swoje; a kto by siê dotkn¹³ tej wody oczyszczenia, nieczystym bêdzie 
a¿ do wieczora.
22. Czegokolwiek siê dotknie nieczysty, nieczyste bêdzie; cz³owiek tak¿e, któryby 
siê tego dotkn¹³ nieczysty bêdzie a¿ do wieczora.



*20
1. I przysz³o wszystko mnóstwo synów Izraelskich na puszcz¹ Syn, miesi¹ca 
pierwszego; i mieszka³ lud w Kades; gdzie umar³a Maryja, i tam¿e jest pogrzebiona.
2. A gdy lud nie mia³ wody, zebrali siê przeciw Moj¿eszowi, i przeciw Aaronowi.
3. I swarzy³ siê lud z Moj¿eszem, i rzekli mówi¹c: Obyœmy byli pomarli, gdy pomarli 
bracia nasi przed Panem.
4. I przecz¿eœcie zawiedli to zgromadzenie Pañskie na tê puszczê, abyœmy tu 
pomarli, my i dobytki nasze?
5. A po có¿eœcie nas wywiedli z Egiptu, abyœcie nas wprowadzili na to z³e miejsce, 
na którem siê nie rodzi ani zbo¿e, ani figi, ani grona winne, ani jab³ka granatowe; 
nawet wody nie masz dla napoju?
6. Tedy odszed³ Moj¿esz i Aaron od ludu do drzwi namiotu zgromadzenia, i upadli na 
oblicza swoje; i ukaza³a siê chwa³a Pañska nad nimi.
7. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
8. WeŸmij laskê, a zgromadziwszy wszystek lud, ty i Aaron, brat twój, mówcie do tej 
ska³y przed oczyma ich, a wyda wodê sw¹; i wywiedziesz im wodê z ska³y, a dasz 
napój temu mnóstwu, i byd³u ich.
9. Tedy wzi¹³ Moj¿esz laskê przed obliczem Pañskiem, jako mu rozkaza³.
10. I zgromadzi³ Moj¿esz z Aaronem wszystek lud przed ska³ê, i mówi³ do nich: 
S³uchajcie¿ teraz ludzie odporni, izali z tej ska³y mo¿emy wam wywieœæ wodê?
11. Zatem podniós³ Moj¿esz rêkê swojê, i uderzy³ w ska³ê lask¹ sw¹ dwa kroæ, a 
wysz³y wody obfite i pi³o ono mnóstwo, i byd³o ich.
12. I rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona: Dlatego, ¿eœcie mi nie uwierzyli, abyœcie 
miê poœwiêcili przed oczyma synów Izraelskich, przeto¿ nie wprowadzicie 
zgromadzenia tego do ziemi, któr¹m im da³.
13. Teæ s¹ wody poswarku, o które siê swarzyli synowie Izraelscy z Panem, i 
poœwiêcony jest w nich.
14. Potem pos³a³ Moj¿esz pos³y z Kades do króla Edomskiego, mówi¹c: Tak ci kaza³ 
powiedzieæ brat twój Izrael: Ty wiesz o wszystkich trudnoœciach, które przysz³y na 
nas;
15. Jako zst¹pili byli ojcowie nasi do Egiptu, i mieszkaliœmy w Egipcie przez wiele 
lat; i jako nas trapili Egipczanie, i ojce nasze;
16. I wo³aliœmy do Pana, a wys³ucha³ g³os nasz, i pos³awszy Anio³a, wywiód³ nas z 
Egiptu; a otoœmy ju¿ w Kades, mieœcie przy granicy twojej
17. Niech, proszê, przejdziemy przez ziemiê twojê; nie pójdziemy przez pola, ani 
przez winnice, ani bêdziemy piæ wód z twoich studzien; goœciñcem pójdziemy, nie 
uchylimy siê na prawo ani na lewo, a¿ przejdziemy granice twoje.
18. Na to odpowiedzia³ mu Edom: Nie pójdziesz przez mojê ziemiê, bym snaæ z mieczem 
nie wyszed³ przeciw tobie.
19. I rzekli mu synowie Izraelscy: Bitym goœciñcem pójdziemy, a jeœlibyœmy wody 
twoje pili, my i byd³a nasze, zap³acimyæ je; nic innego nie ¿¹damy, tylko abyœmy 
pieszo przeszli.
20. I powiedzia³: Nie przejdziesz. I ruszy³ siê Edom przeciwko nim, z wojskiem 
wielkiem, i mo¿n¹ rêk¹.
21. A gdy nie chcia³ Edom pozwoliæ Izraelowi przejœcia przez granice swoje, tedy 
Izrael uczyni³ odwrót od niego.
22. A ruszywszy siê z Kades; przyszli synowie Izraelscy i wszystko zgromadzenie do 
góry Hor.
23. I rzek³ Pan do Moj¿esza i do Aarona na górze Hor, nad granic¹ ziemi Edomskiej, 
mówi¹c:
24. Bêdzie Aaron przy³¹czon do ludu swego; albowiem nie wnijdzie do ziemi, któr¹m 
da³ synom Izraelskim, przeto ¿eœcie odporni byli s³owu mojemu przy wodach poswarku.
25. WeŸmij¿e Aarona i Eleazara syna jego, a ka¿ im wst¹piæ na górê Hor;
26. I zewlecz Aarona z szat jego, a oblecz w nie Eleazara, syna jego; bo Aaron 
przy³¹czon bêdzie do ludu swego, i tam umrze.
27. I uczyni³ Moj¿esz, jako rozkaza³ Pan; i wst¹pili na górê Hor przed oczyma 
wszystkiego zgromadzenia.
28. I zewlók³ Moj¿esz Aarona z szat jego, a oblek³ w nie Eleazara syna jego; i 
umar³ tam Aaron na wierzchu góry, a Moj¿esz z Eleazarem zst¹pili z góry.



29. Widz¹c tedy wszystko zgromadzenie, i¿ Aaron umar³, p³akali Aarona przez 
trzydzieœci dni, wszystek dom Izraelski.
*21
1. A gdy us³ysza³ Chananejczyk, król Harat, który mieszka³ na po³udnie, ¿e 
Izraelczycy ci¹gnêli on¹ drog¹, któr¹ byli szpiegowie przeszli, tedy zwiód³ bitwê z 
Izraelem, i pojma³ ich wiele.
2. Tam uczyni³ Izrael œlub Panu, mówi¹c: JeŸli¿e poda¿ lud ten w rêce moje, do 
gruntu wywrócê miasta ich.
3. I wys³ucha³ Pan g³os Izraela, a poda³ mu Chananejczyki: i wytraci³ je z gruntu, 
i miasta ich, a nazwa³ imiê onego miejsca Chorma.
4. Potem ruszyli siê od góry Hor drog¹ ku morzu czerwonemu, aby obeszli ziemiê 
Edomsk¹; i utrudzi³ siê lud bardzo w onej drodze.
5. Przeto¿ mówi³ lud przeciw Bogu, i przeciw Moj¿eszowi: Przecz¿eœcie nas wywiedli 
z Egiptu, aby my pomarli na tej puszczy? bo nie masz chleba, ani wody, a dusza 
nasza obrzydzi³a sobie ten chleb nikczemny.
6. Przeto¿ przypuœci³ Pan na lud wê¿e ogniste, którzy k¹sali lud; i pomar³o wiele 
ludu z Izraela.
7. I przyszed³szy lud do Moj¿esza, rzekli: Zgrzeszyliœmy, ¿eœmy mówili przeciw 
Panu, i przeciw tobie. Módl siê Panu, aby oddali³ od nas te wê¿e; i modli³ siê 
Moj¿esz za ludem.
8. I rzek³ Pan do Moj¿esza: uczyñ sobie wê¿a miedzianego, a wystaw go na drzewcu; i 
stanie siê, ktokolwiek uk¹szony bêd¹c wejrzy nañ, ¿e ¿yw zostanie.
9. Sprawi³ tedy Moj¿esz wê¿a miedzianego, i wystawi³ go na drzewcu; i by³o to, gdy 
kogo w¹¿ uk¹si³, a spojrza³ na wê¿a miedzianego, ¿e ¿yw zosta³.
10. Zatem ruszyli siê synowie Izraelscy, a stanêli obozem w Obot.
11. A z Obot ruszywszy siê po³o¿yli siê obozem na pagórkach gór Habarym na puszczy, 
która jest przeciw Moabczykom od wschodu s³oñca.
12. A odszed³szy stamt¹d po³o¿yli siê obozem nad potokiem Zered.
13. Stamt¹d odci¹gn¹wszy po³o¿yli siê obozem u brodu Arnon, który jest na puszczy, 
a wychodzi z granicy Amorejskiej: albowiem Arnon jest granica Moabska miêdzy 
Moabczykiem i Amorejczykiem.
14. Przeto¿ mówi siê w ksiêgach wojen Pañskich: Przeciwko Wahebowi w wichrze 
walczy³, i przy potokach Arnon.
15. Bo œciekanie tych potoków, które siê nachyli³o (toczy) ku po³o¿eniu Har, to siê 
œci¹ga ku granicy Moabskiej.
16. Stamt¹d potem przyszli do Beer; a taæ jest ona studnia, o której mówi³ Pan do 
Moj¿esza: ZgromadŸ lud a dam im wody.
17. Tedy œpiewa³ Izrael tê piosnkê: Wyst¹p studnio; œpiewajcie¿ o niej;
18. Studnia, któr¹ wykopali ksi¹¿êta, wykopali j¹ hetmani ludu z ustawc¹ zakonu, 
laskami swojemi. A z tej puszczy ruszyli siê do Matana;
19. A z Matana do Nahalijelu, a z Nahalijelu do Bamotu;
20. A z Bamotu ku Hagaj, które jest w polach Moabskich, na wierzchu pagórka, który 
le¿y ku puszczy.
21. I pos³a³ Izrael pos³y do Sehona, króla Amorejskiego, mówi¹c:
22. Niech przejdziemy przez ziemiê twojê; nie pójdziemy ani przez pola ani przez 
winnice; nie bêdziemy piæ wód z studzien twoich; goœciñcem pójdziemy, a¿ 
przejdziemy granice twoje.
23. Ale nie pozwoli³ Sehon Izraelowi iœæ przez granice swoje; i zebrawszy Sehon 
wszystek lud swój, wyci¹gn¹³ przeciw Izraelowi na puszczê, a gdy przyszed³ do 
Jahazy, zwiód³ bitwê z Izraelem.
24. I porazi³ go Izrael ostrzem miecza, i odziedziczy³ ziemiê jego od Arnonu a¿ do 
Jaboku, i a¿ do ziemi synów Ammonowych; albowiem opatrzone by³y granice Ammonitów.
25. Tedy pobra³ Izrael wszystkie miasta one, i mieszka³ we wszystkich miastach 
Amorejskich, w Hesebon, i we wszystkich wsiach jego.
26. Bo Hesebon by³o miasto Sehona, króla Amorejskiego, który, gdy pierwej walczy³ z 
królem Moabskim, wzi¹³ mu by³ wszystkê ziemiê jego z r¹k jego a¿ po Arnon.
27. Dla tego¿ mówi¹ w przypowieœci: PójdŸcie do Hesebon, a niech zbuduj¹ i naprawi¹ 
miasto Sechonowe.
28. Albowiem wyszed³ ogieñ z Hesebon, a p³omieñ z miasta Sechonowego, i popali³ Ar 



Moabskie, i obywatele wysokich miejsc Arnon.
29. Biada tobie Moab, zgin¹³eœ o ludu Chamos! poda³ syny swoje na uciekanie, i 
córki swoje do wiêzienia królowi Amorejskiemu Sehonowi.
30. A zaginê³o panowanie ich od Hesebona a¿ do Dybona; a poburzyliœmy je a¿ do 
Nofe, które idzie a¿ do Medady.
31. I mieszka³ Izrael w ziemi Amorejskiej.
32. Tedy pos³a³ Moj¿esz na szpiegi do Jazer, którego wsi pobrali, wypêdziwszy 
Amorejczyki, którzy tam byli.
33. Potem obróciwszy siê szli ku Basan; gdzie wyci¹gn¹³ Og, król Basañski, 
przeciwko nim, sam i wszystek lud jego, aby z nimi stoczy³ bitwê w Edrej.
34. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: Nie bój siê go; bo w rêce twoje poda³em go, i 
wszystek lud jego, i ziemiê jego, i uczynisz mu, jakoœ uczyni³ Sehonowi, królowi 
Amorejskiemu, który mieszka³ w Hesebon.
35. I porazili go, i syny jego, ze wszystkim ludem jego, tak i¿ nikogo z niego nie 
zostawili, i posiedli dziedzicznie ziemiê jego.
*22
1. Stamt¹d ruszyli siê synowie Izraelscy, i po³o¿yli siê obozem na polach 
Moabskich, z tej strony Jordanu przeciw Jerychowi.
2. A widz¹c Balak, syn Seforów, wszystko, co uczyni³ Izrael Amorejczykowi,
3. Ul¹k³ siê Moab tego ludu wielce, bo go by³o wiele; i zatrwo¿y³ sob¹ Moab dla 
synów Izraelskich.
4. Przeto¿ rzek³ Moab do starszych Madyjañskich: Teraz po¿re to mnóstwo wszystko, 
co jest oko³o nas, jako wó³ po¿era trawê poln¹. A Balak, syn Seforów, by³ królem 
Moabskim na on czas.
5. I pos³a³ pos³y do Balaama, syna Beorowego, do Pethoru miasta, które jest nad 
rzek¹ ziemi synów ludu jego, aby go wezwano, mówi¹c: Oto lud wyszed³ z Egiptu, oto 
okry³ wierzch ziemi, i osadza siê przeciwko mnie.
6. Przeto¿ teraz przyjdŸ proszê, a przeklinaj mnie kwoli lud ten, bo mo¿niejszy 
jest nad miê; owa snaæ go bêdê móg³ poraziæ, i wygnaæ go z ziemi; bo ja wiem, ¿e 
komu b³ogos³awisz, b³ogos³awiony bêdzie; a kogo przeklinasz, przeklêty bêdzie.
7. Poszli tedy starsi Moabscy, i starsi Madyjañscy, maj¹c zap³atê za wieszczbê w 
rêkach swych.
8. A przyszed³szy do Balaama, powiedzieli mu s³owa Balakowe. I rzek³ do nich: 
Zostañcie tu przez noc, a dam wam odpowiedŸ, jako mi oznajmi Pan.
9. I zosta³y ksi¹¿êta Moabskie z Balaamem. Tedy przyszed³ Bóg do Balaama, i rzek³: 
Có¿ to za mê¿owie u ciebie?
10. I odpowiedzia³ Balaam Bogu: Balak, syn Seforów, król Moabski, pos³a³ do mnie, 
mówi¹c:
11. Oto lud, który wyszed³ z Egiptu, i okry³ wierzch ziemi; teraz¿e pójdŸ, 
przeklinaj mi go; snaæ bêdê móg³ walczyæ z nim, i wypêdzê go.
12. Tedy rzek³ Bóg do Balaama: Nie chodŸ z nimi, ani przeklinaj ludu tego; bo jest 
b³ogos³awiony.
13. A wstawszy rano Balaam rzek³ do ksi¹¿¹t Balakowych: Wróæcie siê do ziemi 
waszej; bo mi nie pozwala Pan puœciæ siê w drogê z wami.
14. Wstawszy tedy ksi¹¿êta Moabskie, wrócili siê do Balaka, i powiedzieli: Nie 
chcia³ Balaam iœæ z nami.
15. Tedy po wtóre pos³a³ Balak wiêcej ksi¹¿¹t, i zacniejszych nad pierwsze.
16. Którzy przyszed³szy do Balaama, mówili mu: Tak mówi Balak, syn Seforów: Nie 
oci¹gaj siê proszê przyjœæ do mnie;
17. Albowiem ci wielk¹ uczciwoœæ wyrz¹dzê, i wszystko, cobyœ mi rzek³, uczyniê; 
tylko przyjdŸ proszê a przeklinaj mi ten lud.
18. Tedy odpowiedzia³ Balaam, i rzek³ do s³ug Balakowych: Choæby mi da³ Balak pe³en 
dom swój srebra i z³ota, nie móg³bym przest¹piæ s³ów Pana, Boga mego, i uczyniæ 
przeciwko niemu, b¹dŸ ma³o b¹dŸ wiele;
19. Ale proszê zostañcie tu i wy przez noc, a dowiem siê, co jeszcze Pan bêdzie 
mówi³ ze mn¹.
20. Tedy przyszed³ Bóg do Balaama w nocy, i rzek³ do niego: JeŸli¿, aby ciê 
wezwali, przyszli mê¿owie ci, wstañ¿e, idŸ z nimi; a wszak¿e, coæ rozka¿ê, to 
uczynisz.



21. Tedy wstawszy Balaam rano, osiod³a³ oœlicê swoj¹, i jecha³ z ksi¹¿êty 
Moabskimi.
22. I rozpali³ siê gniew Bo¿y, ¿e on jecha³; i stan¹³ Anio³ Pañski na drodze, aby 
mu zast¹pi³; a on jecha³ na oœlicy swojej, i dwoje pachol¹t jego z nim.
23. A gdy ujrza³a oœlica Anio³a Pañskiego, stoj¹cego na drodze, a miecz jego dobyty 
w rêce jego, tedy ust¹pi³a oœlica z drogi a sz³a na rolê, lecz bi³ Balaam oœlicê, 
aby j¹ nawiód³ na drogê.
24. Tedy stan¹³ Anio³ Pañski na œcie¿ce u winnicy miêdzy dwoma p³oty.
25. A widz¹c oœlica Anio³a Pañskiego, przyciska³a siê do p³ota, tak i¿ przypar³a 
nogê Balaamow¹ do œciany; a on znowu j¹ bi³.
26. Potem Anio³ Pañski szed³ dalej, i stan¹³ na miejscu ciasnem, gdzie nie by³o 
drogi do ust¹pienia na prawo ani na lewo;
27. A widz¹c oœlica Anio³a Pañskiego, pad³a pod Balaamem; i rozgniewa³ siê Balaam 
wielce, a bi³ oœlicê kijem.
28. Zatem otworzy³ Pan usta onej oœlicy, i rzek³a do Balaama: Có¿em ci uczyni³a, 
¿eœ miê bi³ ju¿ po trzy kroæ?
29. I rzek³ Balaam do oœlicy: I¿ ze mnie szydzisz; bym by³ mia³ miecz w rêku swych, 
by³bym ciê teraz zabi³.
30. Tedy oœlica rzek³a do Balaama: Aza¿em ja nie oœlica twoja, na którejœ je¿d¿a³, 
jakoœ miê dosta³, a¿ do tego czasu? A on rzek³: Nigdy.
31. Wtem otworzy³ Pan oczy Balaamowe, ¿e obaczy³ Anio³a Pañskiego, stoj¹cego na 
drodze, i miecz jego dobyty w rêce jego; tedy sk³oniwszy siê, pok³oni³ siê twarz¹ 
swoj¹.
32. I rzek³ do niego Anio³ Pañski: Przecz¿eœ bi³ oœlicê swojê ju¿ po trzy kroæ? 
Otom Ja wyszed³, abym siê tobie sprzeciwi³; bo przewrotna jest droga twoja przede 
mn¹;
33. A widz¹c miê oœlica ust¹pi³a przede mn¹ po trzy kroæ, a gdyby by³a nie ust¹pi³a 
przede mn¹, ju¿ bym ciê by³ teraz zabi³ a onê bym by³ ¿yw¹ zostawi³.
34. Zatem rzek³ Balaam do Anio³a Pañskiego: Zgrzeszy³em, albowiem nie widzia³em, 
¿eœ ty stan¹³ przeciwko mnie na drodze; przeto¿ teraz, jeŸliæ siê to nie podoba, 
wrócê siê.
35. Lecz Anio³ Pañski rzek³ do Balaama: JedŸ z ludŸmi tymi; wszak¿e tylko, co Ja 
tobie powiem, mówiæ bêdziesz. I jecha³ Balaam z ksi¹¿êty Balakowymi.
36. A gdy us³ysza³ Balak, i¿ przyje¿d¿a Balaam, wyjecha³ przeciwko niemu, do 
niektórego miasta Moabskiego, które jest na granicy Arnonu, które jest przy koñcu 
granicy.
37. Tedy rzek³ Balak do Balaama: Aza¿em z pilnoœci¹ nie posy³a³ do ciebie wzywaj¹c 
ciê? Czemu¿eœ nie przyjecha³ do mnie? aza¿ ciê zacnie uczciæ nie mogê?
38. I rzek³ Balaam do Balaka: Otom przyjecha³ do ciebie; izali teraz, choæbym 
chcia³, bêdê móg³ co mówiæ? s³owo, które w³o¿y Bóg w usta moje, mówiæ bêdê.
39. Tedy jecha³ Balaam z Balakiem a przyjechali do miasta Husot.
40. A tak Balak da³ nabiæ wo³ów i owiec, i pos³a³ do Balaama, i do ksi¹¿¹t, którzy 
z nim byli.
41. I sta³o siê nazajutrz, ¿e wzi¹³ Balak Balaama, i wprowadzi³ go na wy¿yny 
Baalowe, sk¹d widzia³ i najdalsz¹ czêœæ ludu.
*23
1. I rzek³ Balaam do Balaka: Zbuduj mi tu siedem o³tarzów, a nagotuj mi tu siedem 
cielców, i siedem baranów;
2. Uczyni³ tedy Balak, jako mówi³ Balaam, i ofiarowa³ Balak z Balaamem cielca, i 
barana na ka¿dym o³tarzu.
3. Potem rzek³ Balaam do Balaka: Stañ przy ca³opaleniu twojem, a ja odejdê; owa siê 
snaæ spotka Pan ze mn¹, a cokolwiek mi objawi, powiem ci; i odszed³ sam.
4. I spotka³ siê Pan z Balaamem; i rzek³ mu Balaam: Postawi³em siedem o³tarzów, i 
ofiarowa³em cielca i barana na ka¿dym o³tarzu.
5. Tedy Pan w³o¿y³ s³owa w usta Balaamowe, i rzek³: Wróæ siê do Balaka, a mów tak.
6. I wróci³ siê do niego, a oto sta³ u ofiary swojej palonej, on i wszystkie 
ksi¹¿êta Moabskie.
7. A tak zacz¹³ przypowieœæ swojê, i rzek³: Z Aram przywiód³ miê Balak, król 
Moabski, z gór wschodnich, mówi¹c: PrzyjdŸ, przeklinaj mi Jakóba, a przyjdŸ, 



z³orzecz Izraelowi.
8. Jako¿ ja przeklinaæ mam, kogo Bóg nie przeklina? albo jako z³orzeczyæ mam, komu 
Pan nie z³orzeczy?
9. Bo z wierzchu ska³ ogl¹dam go, a z pagórków bêdê nañ patrza³; oto, lud ten sam 
mieszkaæ bêdzie, a miêdzy narody mieszaæ siê nie bêdzie.
10. Któ¿ policzy proch Jakóbów, i liczbê czwartej czêœci Izraela? Niech umrze dusza 
moja œmierci¹ sprawiedliwych, i niech bêdzie dokonanie moje, jako ich.
11. Tedy rzek³ Balak do Balaama: Có¿eœ mi uczyni³? Na przeklinanie nieprzyjació³ 
moich przyzwa³em ciê, a oto, b³ogos³awi¹c b³ogos³awi³eœ im.
12. A on odpowiedzia³ i rzek³: Aza¿ nie mam tego pilnowaæ i mówiæ, co Pan w³o¿y³ w 
usta moje?
13. I rzek³ do niego Balak: PójdŸ proszê ze mn¹ na miejsce inne, ¿ebyœ go stamt¹d 
widzia³; (ale tylko czêœæ jego ujrzysz, a wszystkiego widzieæ nie bêdziesz;) 
przeklinaj¿e mi go stamt¹d.
14. I zawiód³ go na pole Sofim, na wierzch góry Fazga, i zbudowa³ siedem o³tarzów, 
i ofiarowa³ cielca i barana na ka¿dym o³tarzu.
15. Rzek³ tedy Balaam do Balaka: Zostañ tu przy ca³opaleniu twojem, a ja zabie¿ê 
tam Panu.
16. I zaszed³ Pan Balaamowi, który w³o¿y³ s³owa w usta jego, i rzek³:
17. Wróæ siê do Balaka, a tak mów. Przyszed³ tedy do niego, a oto on sta³ przy 
ca³opaleniu swojem, i ksi¹¿êta Moabskie z nim; i rzek³ mu Balak: Có¿ ci powiedzia³ 
Pan?
18. I zacz¹³ rzecz sw¹ temi s³owy: Wstañ Balaku, a s³uchaj: przyjmij w uszy swe 
s³owa moje, synu Seforów.
19. Nie jestci Bóg jako cz³owiek, aby k³ama³, ani jako syn cz³owieczy, a¿eby 
¿a³owa³; aza¿ on rzecze, a nie uczyni? wymówi, a nie wype³ni?
20. Otom wzi¹³ rozkazanie, abym b³ogos³awi³; on b³ogos³awieñstwo da³ a ja go nie 
odwrócê.
21. Nie baczy nieprawoœci w Jakóbie; ani widzi przestêpstwa w Izraelu; Pan, Bóg 
jego, jest z nim, a tr¹bienie zwyciêstwa królewskiego przy nim.
22. Bóg wywiód³ je z Egiptu, moc¹ jednoro¿cow¹ by³ mu.
23. Albowiem nie masz wieszczby przeciw Jakóbowi, ani wró¿ki przeciw Izraelowi; od 
tego czasu mówiono bêdzie o Jakóbie i o Izraelu, co z nimi uczyni³ Bóg.
24. Oto lud ten jako lew silny powstanie, jako lwiê m³ode podniesie siê, a¿ po¿re 
³upy, i krew pobitych wypije.
25. Tedy rzek³ Balak do Balaama: Ani ich przeklinaj wiêcej, ani im te¿ b³ogos³aw 
wiêcej.
26. I odpowiedzia³ Balaam, a rzek³ do Balaka: Aza¿em ci nie powiada³, mówi¹c, ¿e 
cokolwiek mówiæ bêdzie Pan, to uczyniê?
27. I rzek³ Balak do Balaama: PójdŸ, proszê, zawiodê ciê na insze miejsce, jeŸli 
snaæ podoba siê Bogu, ¿ebyœ je stamt¹d przeklina³.
28. Tedy wiód³ Balak Balaama na wierzch góry Fegor, która patrzy ku puszczy.
29. I rzek³ Balaam do Balaka: Zbuduj mi siedem o³tarzów, a nagotuj mi tu siedem 
cielców i siedem baranów.
30. I uczyni³ Balak, jako mu rozkaza³ Balaam, i ofiarowa³ cielca i barana na ka¿dym 
o³tarzu.
*24
1. A gdy obaczy³ Balaam, ¿e siê podoba³o Panu, aby b³ogos³awi³ Izraelowi, ju¿ nie 
chodzi³, jako przedtem, raz i drugi dla wieszczby; ale obróci³ ku puszczy twarz 
swojê.
2. A podniós³szy Balaam oczy swe, obaczy³ Izraela mieszkaj¹cego wed³ug pokoleñ 
swoich, i by³ nad nim Duch Bo¿y.
3. I zacz¹³ przypowieœæ swojê, a mówi³:
4. Rzek³ Balaam, syn Beorów, rzek³ m¹¿, którego oczy s¹ otworzone, rzek³ s³ysz¹cy 
wymowy Bo¿e, a który widzenie Wszechmocnego widzia³, który, kiedy padnie, otworzone 
ma oczy:
5. Jako piêkne s¹ namioty twoje, o Jakubie! przybytki twoje, o Izraelu!
6. Jako potoki rozci¹gnê³y siê, jako ogrody przy rzece, jako drzewa wonne, które 
Pan nasadzi³, jako cedry nad wodami.



7. Pop³ynie woda z wiadra jego, a nasienie jego bêdzie nad wodami obfitemi, a 
bêdzie wywy¿szon nad Agaga król jego, a wyniesie siê królestwo jego.
8. Bóg wywiód³ go z Egiptu, moc¹ jednoro¿cow¹ by³ mu; po¿re narody przeciwne sobie, 
a koœci ich pokruszy, i strza³ami swemi przerazi je.
9. Po³o¿y³ siê, le¿y jako lwiê, i jako lew silny; któ¿ go obudzi? kto byæ 
b³ogos³awi³, b³ogos³awiony, a kto by ciê przeklina³, przeklêty bêdzie.
10. Tedy siê zapali³ gniew Balaka na Balaama, a klasn¹wszy rêkami swemi, rzek³ 
Balak do Balaama: Dla z³orzeczenia nieprzyjacio³om moim przyzwa³em ciê, a oto im 
b³ogos³awi³ ju¿ po trzy kroæ.
11. Przeto¿ teraz uchodŸ na miejsce swoje; rzek³em ci by³: Zacnie ciê uczczê; ale 
oto pozbawi³ ciê Pan tej czci.
12. I rzek³ Balaam do Balaka: Iza¿em i pos³om twoim, któreœ s³a³ do mnie, nie 
powiedzia³ mówi¹c:
13. Choæby mi da³ Balak pe³en dom swój srebra i z³ota, nie bêdê móg³ przest¹piæ 
s³owa Pañskiego, abym czyni³ co dobrego albo z³ego sam z siebie; co mi opowie Pan, 
to bêdê mówi³.
14. A teraz oto ja odchodzê do ludu mego, jednak oznajmiêæ, co uczyni lud ten 
ludowi twemu na potem.
15. I zacz¹³ przypowieœæ swojê i rzek³: Mówi³ Balaam, syn Beorów, mówi³ m¹¿, 
którego oczy s¹ otworzone;
16. Mówi³ ten, który s³ysza³ wyroki Bo¿e, a który ma umiejêtnoœæ Najwy¿szego; który 
widzia³ widzenie Wszechmocnego; który, kiedy padnie, otworzone ma oczy:
17. Ujrzê go, ale nie teraz; ogl¹dam go, ale nie z bliska; wynijdzie gwiazda z 
Jakuba i powstanie laska z Izraela, i pobije ksi¹¿êta Moabskie, i wytraci wszystkie 
syny Setowe.
18. I przyjdzie Edom w opanowanie, a Seir bêdzie pod w³adz¹ nieprzyjació³ swoich, a 
Izrael bêdzie sobie poczyna³ mê¿nie.
19. I bêdzie panowa³, który wynijdzie z Jakuba, a wytraci ostatki z miast.
20. A gdy spojrza³ na Amaleka, zacz¹³ przypowieœæ swojê, i rzek³: Pocz¹tek narodów 
jest Amalek, a ostatek jego do szczêtu zaginie.
21. Potem wejrzawszy na Kenejczyka zacz¹³ przypowieœæ swojê i rzek³: mocneæ jest 
mieszkanie twoje, a za³o¿y³eœ na skale gniazdo twoje
22. Wszak¿e spustoszony bêdzie Kenejczyk, a¿ ciê Assur zaprowadzi do wiêzienia.
23. Znowu zacz¹³ przypowieœæ swojê, i rzek³: Ach! któ¿ bêdzie ¿yw, gdy to uczyni 
Bóg?
24. Bo okrêty przyp³yn¹ od brzegów Chyttymskich, i utrapi¹ Assyryjany, utrapi¹ 
Hebrejczyki; ale te¿ same do szczêtu zagin¹.
25. Wsta³ tedy Balaam i odszed³, a wróci³ siê na miejsce swoje; tak¿e i Balak 
poszed³ w drogê sw¹.
*25
1. Potem gdy mieszka³ Izrael w Syttim, pocz¹³ lud cudzo³o¿yæ z córkami Moabskiemi,
2. Które wzywa³y ludu ku ofiarom bogów swoich; a jedz¹c lud k³ania³ siê bogom ich.
3. I przy³¹czy³ siê Izrael do s³u¿by Baal Fegora; sk¹d siê rozgniewa³ Pan bardzo na 
Izraela.
4. Rzek³ tedy Pan do Moj¿esza: Zbierz wszystkie ksi¹¿êta z ludu, a ka¿ im, te 
przestêpce powieszaæ Panu przed s³oñcem, aby siê odwróci³ gniew popêdliwoœci 
Pañskiej od Izraela.
5. Przeto¿ rzek³ Moj¿esz do sêdziów Izraelskich: Zabijcie ka¿dy z was mê¿e swe, 
którzy siê spospolitowali z Baal Fegorem.
6. A oto, niektóry z synów Izraelskich przyszed³ i przywiód³ do braci swej 
Madyjanitkê przed oczyma Moj¿eszowemi, i przed oczyma wszystkiego zgromadzenia 
synów Izraelskich; a oni p³akali przed drzwiami namiotu zgromadzenia.
7. Co gdy ujrza³ Finees, syn Eleazara, syna Aarona kap³ana, wstawszy z poœrodku 
zgromadzenia, wzi¹³ oszczep w rêce swoje.
8. A wszed³szy za onym mê¿em Izraelskim do namiotu, przebi³ oboje, mê¿a 
Izraelskiego, i niewiastê przez ¿ywot jej, i odwrócona by³a plaga od synów 
Izraelskich.
9. A by³o tych, co pomarli on¹ plag¹, dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
10. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:



11. Finees syn Eleazara, syna Aarona kap³ana odwróci³ gniew mój od synów 
Izraelskich, bêd¹c wzruszony zapalczyw¹ mi³oœci¹ ku mnie w poœrodku ich, tak i¿em 
nie wytraci³ synów Izraelskich w zapalczywoœci mojej.
12. Przeto¿ powiedz mu: Oto, Ja stanowiê z nim przymierze moje, przymierze pokoju;
13. I przyjdzie nañ, i na nasienie jego po nim, przymierze kap³añstwa wiecznego, ¿e 
siê wzruszy³ zapalczywoœci¹ za Boga swego, i oczyœci³ syny Izraelskie
14. A imiê onego mê¿a Izraelskiego zabitego, który zabity by³ z Madyjanitk¹, by³o 
Zamry, syn Salów, ksi¹¿ê domu ojca swego, z pokolenia Symeonowego.
15. Imiê te¿ niewiasty zabitej Madyjanitki by³o Kozba, córka Sury, ksi¹¿êcia w 
narodzie swym, w domu ojczystym miêdzy Madyjanity.
16. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
17. Staw siê nieprzyjacielem Madyjanitom, a pobijcie je,
18. Poniewa¿ i oni stawili siê wam nieprzyjacio³mi zdradami swemi, a podeszli was 
przez Baal Fegora, i przez Kozbê, córkê ksi¹¿êcia Madyjañskiego, siostrê sw¹, która 
zabita jest w dzieñ kaŸni dla ba³wana Fegor.
*26
1. I sta³o siê po onej pladze, ¿e mówi³ Pan do Moj¿esza i do Eleazara, syna Aarona 
kap³ana, mówi¹c:
2. Policzcie poczet wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, od tych, którzy 
maj¹ dwadzieœcia lat i wy¿ej, wed³ug domów ojców ich, ka¿dego któryby móg³ wynijœæ 
na wojnê z Izraela.
3. Tedy rzek³ Moj¿esz, i Eleazar kap³an do nich na polach Moabskich, nad Jordanem 
przeciw Jerychu, mówi¹c:
4. Liczcie lud, od tych, którzy maj¹ dwadzieœcia lat i wy¿ej, jako by³ rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi, i synom Izraelskim, gdy wyszli z ziemi Egipskiej.
5. Ruben pierworodny Izraela: synowie Rubenowi Henoch, od którego poszed³ dom 
Henochytów; Fallu, od którego dom Faalluitów;
6. I Hesron, od którego dom Hesronitów; Charmi, od którego dom Charmitów.
7. Teæ s¹ domy Rubenitów; a by³o ich policzonych czterdzieœci i trzy tysi¹ce, 
siedem set i trzydzieœci.
8. A syn Fallów Elijab.
9. Synowie zasiê Elijabowi byli: Namuel, i Datan, i Abiron. A ci, Datan i Abiron, 
zacniejsi byli miêdzy zgromadzeniem, którzy siê swarzyli z Moj¿eszem i z Aaronem w 
spiknieniu Korego, gdy siê zbuntowali przeciwko Panu.
10. I otworzy³a ziemia usta swoje, a po¿ar³a onych, i Korego, gdy zginê³a ona rota, 
a po¿ar³ ich ogieñ dwie ciê i piêædziesi¹t mê¿ów, którzy siê stali na przyk³ad 
innym;
11. Ale synowie Korego nie pomarli.
12. Synowie Symeonowi wedle domów swych, ci s¹: Namuel, od którego poszed³ dom 
Namuelitów; Jamin, od którego dom Jaminitów; Jachin, od którego dom Jachinitów; 
Zare, od którego dom Zareitów;
13. Saul, od którego dom Saulitów.
14. Teæ by³y domy Symeonitów, których by³o dwadzieœcia i dwa tysi¹ce i dwieœcie.
15. Synowie Gadowi wed³ug domów swych: Sefon, od którego poszed³ dom Sefonitów; 
Aggi, od którego dom Aggitów; Suni, od którego dom Sunitów.
16. Ozni, od którego dom Oznitów; Hery, od którego dom Herytów;
17. Arod, od którego dom Arodytów; Aryjel, od którego dom Aryjelitów.
18. Teæ s¹ domy synów Gadowych, wed³ug pocztów ich czterdzieœci tysiêcy i piêæ set.
19. Synowie Judowi: Her, i Onan; ale pomarli Her i Onan w ziemi Chananejskiej.
20. I byli synowie Judowi wedle domów swych: Sela, od którego poszed³ dom Selaitów; 
Fares, od którego dom Faresytów; Zare, od którego dom Zarejczyków;
21. Byli te¿ synowie Faresowi: Hesron, od którego dom Hesronitów; Hamuel, od 
którego dom Hamuelitów.
22. Teæ s¹ domy Judy, wed³ug pocztów ich siedemdziesi¹t tysiêcy, i szeœæ, i piêæ 
set.
23. Synowie Isascharowi wed³ug domów swych: Tola, od którego dom Tolaitów; Fua, od 
którego dom Fuaitów;
24. Jasub, od którego dom Jasubitów; Semram, od którego dom Semramitów.
25. Teæ s¹ domy Isascharowe, wedle pocztów ich szeœædziesi¹t tysiêcy i cztery, i 



trzy sta.
26. Synowie Zabulonowi wed³ug domów swych: Zared, od którego dom Zaredczyków; Elon, 
od którego dom Elonitów; Jaleel, od którego dom Jaleelitów.
27. A teæ s¹ domy Zabulonitów, wed³ug pocztów ich szeœædziesi¹t tysiêcy i piêæ set.
28. Synowie Józefowi wed³ug domów swych: Manases i Efraim.
29. Synowie Manasesowi: Machir, od którego dom Machirytów; a Machir sp³odzi³ 
Galaada, od Galaada dom Galaadytów.
30. Ci s¹ synowie Galaadowi: Jezer, od którego dom Jezerytów; Chelek, od którego 
dom Chelekitów;
31. I Asryjel, od którego dom Asryjelitów; i Sechem, od którego dom Sechemitów;
32. I Semida, od którego dom Semidaitów; i Chefer, od którego dom Cheferytów.
33. A Salfaad, syn Cheferów, nie mia³ synów, tylko córki, a imiona córek 
Salfaadowych: Machla, i Noa, Hegla, Melcha, i Tersa.
34. Teæ s¹ domy Manasesowe, a poczet ich piêædziesi¹t i dwa tysi¹ce i siedem set.
35. Synowie zaœ Efraimowi wed³ug domów swych: Sutala, od którego dom Sutalitów; 
Becher, od którego dom Becherytów; Techen, od którego dom Techenitów.
36. A ci s¹ synowie Sutalego: Heran, od którego dom Heranitów.
37. Teæ s¹ domy synów Efraimowych, wed³ug pocztów ich trzydzieœci tysiêcy i dwa, i 
piêæ set. Ci s¹ synowie Józefowi wed³ug domów swych.
38. A synowie Benjaminowi wed³ug domów swych, ci s¹: Bela, od którego dom Belitów; 
Asbel, od którego dom Asbelitów; Achiram, od którego dom Achiramitów;
39. Sufam, od którego dom Sufamitów; Hufam, od którego dom Hufamitów.
40. Byli te¿ synowie Beli: Hereda i Noemana; z Hereda dom Heredytów, a z Noemana 
dom Noemanitów.
41. Ciæ s¹ synowie Benjaminowi, wed³ug domów ich, a poczet ich czterdzieœci i piêæ 
tysiêcy i szeœæ set.
42. Synowie zaœ Danowi wed³ug domów swych: Sucham, od którego dom Suchamitów. Teæ 
by³y domy Danowe wed³ug familii ich.
43. Wszystkie domy Suchamitów wed³ug pocztów ich szeœædziesi¹t i cztery tysi¹ce i 
cztery sta.
44. Synowie Aserowi wed³ug domów swych byli: Jemna, od którego dom Jemnitów; Iswi, 
od którego dom Iswitów; Beryja, od którego dom Berytów.
45. Synowie Beryjego: Heber, od którego dom Heberytów; Melchyjel, od którego dom 
Melchyjelitów.
46. A imiê córki Aserowej by³o Sara.
47. Te s¹ domy synów Aserowych, wed³ug pocztów ich piêædziesi¹t i trzy tysi¹ce i 
cztery sta.
48. Synowie Neftalimowi wed³ug domów swych: Jachsel, od którego dom Jachselitów; 
Guni, od którego dom Gunitów; Jesser, od którego dom Jesserytów.
49. Selem, od którego dom Selemitów.
50. Teæ s¹ domy Neftalimowe, wed³ug familii ich, a poczet ich czterdzieœci i piêæ 
tysiêcy i cztery sta.
51. Taæ jest liczba synów Izraelskich, szeœæ kroæ sto tysiêcy i tysi¹c, siedem set 
i trzydzieœci.
52. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
53. Miêdzy te podzielicie tê ziemiê w dziedzictwo wed³ug liczby imion.
54. Wiêkszej liczbie wiêcej dziedzictwa dasz, a mniejszej mniejsze dziedzictwo 
dasz; ka¿demu wed³ug pocztów policzonych jego bêdzie dane dziedzictwo jego.
55. Wszak¿e losem niech bêdzie rozdzielona ziemia; wed³ug imion pokoleñ ojców swych 
dziedzictwo braæ bêd¹.
56. Losem rozdzielone bêdzie dziedzictwo jej b¹dŸ ich wiele b¹dŸ ma³o bêdzie.
57. Ci zasiê s¹ policzeni z Lewitów wed³ug domów swych: Gerson, od którego dom 
Gersonitów; Kaat, od którego dom Kaatytów; Merary, od którego dom Merarytów.
58. Teæ s¹ domy Lewi: dom Libnitów, dom Hebronitów, dom Moholitów, dom Musytów, dom 
Korytów; a Kaat sp³odzi³ Amrama.
59. A imiê ¿ony Amramowej by³o Jochabod, córka Lewiego, która mu siê urodzi³a w 
Egipcie; ta Amramowi urodzi³a Aarona, i Moj¿esza, i Maryj¹, siostrê ich.
60. Aaronowi te¿ urodzili siê Nadabi i Abiju, Eleazar i Itamar.
61. Ale pomarli Nadab i Abiju, gdy ofiarowali ogieñ obcy przed Panem.



62. A by³a liczba ich dwadzieœcia i trzy tysi¹ce, wszystkich mê¿czyzn urodzonych od 
miesi¹ca i wy¿ej; jednak nie byli policzeni miêdzy syny Izraelskie, bo im nie dano 
dziedzictwa miêdzy syny Izraelskimi.
63. Ci policzeni byli od Moj¿esza i Eleazara kap³ana, którzy policzyli syny 
Izraelskie na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychu.
64. A miêdzy tymi nie by³ ¿aden z onych policzonych od Moj¿esza i Aarona kap³ana, 
gdy liczyli syny Izraelskie na puszczy Synaj;
65. Bo rzek³ by³ Pan o nich: Œmierci¹ pomr¹ na puszczy; a nie zosta³ ¿aden z nich, 
oprócz Kaleba, syna Jefunowego, i Jozuego, syna Nunowego.
*27
1. Tedy przysz³y córki Salfaada, syna Heferowego, syna Galaadowego, syna 
Machyrowego, syna Manasesowego, z pokolenia Manasesa syna Józefowego; a te s¹ 
imiona córek jego: Machla, Noa i Hegla, i Melcha i Tersa;
2. I stanê³y przed Moj¿eszem i przed Eleazarem kap³anem i przed ksi¹¿êty i 
wszystkiem zgromadzeniem u drzwi namiotu zgromadzenia, i rzek³y:
3. Ojciec nasz umar³ na puszczy, a on nie by³ w poczcie tych, którzy siê byli 
przeciw Panu zbuntowali w spiknieniu Korego; ale dla grzechu swego umar³, nie maj¹c 
synów.
4. Czemu¿ by zgin¹æ mia³o imiê ojca naszego z domu jego, przeto, ¿e nie mia³ syna? 
dajcie nam dziedzictwo miêdzy braci¹ ojca naszego.
5. Tedy odniós³ Moj¿esz sprawê ich do Pana.
6. I rzek³ Pan do Moj¿esza:
7. Dobrze mówi¹ córki Salfaadowe: Daj im koniecznie osiad³oœæ dziedzictwa miêdzy 
braci¹ ojca ich, a przenieœ dziedzictwo ojca ich na nie.
8. Synom tak¿e Izraelskim powiedz, mówi¹c: Gdyby kto umar³, nie maj¹c syna, tedy 
przeniesiecie dziedzictwo jego na córkê jego.
9. A jeœliby nie mia³ i córki, tedy dacie dziedzictwo jego braci jego.
10. A jeœliby i braci nie mia³, tedy dacie dziedzictwo jego braci ojca jego.
11. A jeœliby nie by³o braci ojca jego, tedy dacie dziedzictwo jego pokrewnemu 
jego, najbli¿szemu jego z domu jego, aby je odziedziczy³. A bêdzie to synom 
Izraelskim za ustawê prawn¹, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
12. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza: Wst¹p na tê górê Abarym, a ogl¹daj ziemiê, któr¹m 
da³ synom Izraelskim.
13. A gdy j¹ ogl¹dasz, przy³¹czon bêdziesz do ludu twego i ty, jako jest 
przy³¹czony Aaron, brat twój.
14. Przeto ¿eœcie byli odpornymi s³owu mojemu na puszczy Syn, przy poswarku 
zgromadzenia, i nie poœwiêciliœcie miê przy wodach przed oczyma ich. Oneæ to s¹ 
wody poswarku w Kades, na puszczy Syn.
15. Tedy rzek³ Moj¿esz do Pana, mówi¹c:
16. Niech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego cia³a, mê¿em godnym to zgromadzenie;
17. Któryby wychodzi³ przed nimi, i któryby wchodzi³ przed nimi, i któryby je 
przywodzi³, aby nie by³ lud Pañski jako owce, nie maj¹ce pasterza.
18. Tedy rzek³ Pan do Moj¿esza: WeŸmij do siebie Jozuego, syna Nunowego, mê¿a, w 
którym jest Duch mój, a w³ó¿ nañ rêkê swojê;
19. I postaw go przed Eleazarem kap³anem, i przed wszystkiem zgromadzeniem, a dasz 
mu naukê przed oczyma ich;
20. A udzielisz mu zacnoœci swej, aby go s³ucha³o wszystko zgromadzenie synów 
Izraelskich;
21. Który przed twarz¹ Eleazara kap³ana stawaæ bêdzie, aby siê zañ radzi³ s¹du Urim 
przed Panem. Na rozkazanie jego wychodziæ bêd¹, on, i wszyscy synowie Izraelscy z 
nim, i wszystko zgromadzenie.
22. Uczyni³ tedy Moj¿esz, jako mu by³ rozkaza³ Pan; a wzi¹wszy Jozuego postawi³ go 
przed Eleazarem kap³anem, i przed wszystkiem zgromadzeniem.
23. I w³o¿ywszy nañ rêce swe, da³ mu naukê, jako mówi³ Pan przez Moj¿esza.
*28
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza mówi¹c:
2. Rozka¿ synom Izraelskim, a powiedz im: Ofiary mojej chleba mego, w ofiarach 
moich ognistych, na wdziêcznoœæ wonnoœci mojej, przestrzegaæ bêdziecie, abyœcie mi 
je ofiarowali czasu swego.



3. I rzeczesz do nich: Taæ jest ofiara ognista, któr¹ ofiarowaæ bêdziecie Panu: 
Baranki roczne zupe³ne dwa na ka¿dy dzieñ, na ca³opalenie ustawiczne;
4. Baranka jednego ofiarowaæ bêdziesz poranku, a baranka drugiego ofiarowaæ 
bêdziesz miêdzy dwoma wieczorami.
5. Do tego dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki pszennej na ofiarê œniedn¹, nagniatanej z oliw¹ 
czyst¹ z czwart¹ czêœci¹ hynu.
6. Toæ jest ca³opalenie ustawiczne, jakie by³o sprawowane na górze Synaj na 
wdziêczn¹ wonnoœæ; ognista to ofiara Panu.
7. A ofiara jej mokra bêdzie czwarta czêœæ hynu do ka¿dego baranka; w œwi¹tnicy 
sprawowaæ bêdziesz ofiarê mokr¹ z mocnego napoju Panu.
8. A drugiego baranka ofiarowaæ bêdziesz miêdzy dwoma wieczorami; jako ofiarê 
œniedn¹ porann¹, i jako ofiarê mokr¹ jej ofiarowaæ bêdziesz na ofiarê ognist¹ ku 
wdziêcznej wonnoœci Panu.
9. Ale w dzieñ sabatu ofiarowaæ bêdziesz dwa baranki roczne zupe³ne, i dwie 
dziesi¹te czêœci efy m¹ki pszennej z oliw¹ nagniecionej na ofiarê œniedn¹ i z mokr¹ 
jej ofiar¹.
10. Toæ jest ca³opalenie sobotnie w ka¿dy sabat, oprócz ca³opalenia ustawicznego i 
mokrej ofiary jego.
11. A na nowiu miesi¹ców waszych ofiarowaæ bêdziecie ca³opalenie Panu, cielców 
m³odych dwa, i barana jednego, baranków rocznych siedem;
12. I trzy dziesi¹te efy m¹ki pszennej nagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹ do 
ka¿dego cielca, i dwie dziesi¹te czêœci pszennej m¹ki zagniecionej z oliw¹ na 
ofiarê œniedn¹ do ka¿dego barana;
13. A jedn¹ dziesi¹t¹ czêœæ m¹ki pszennej zagniecionej z oliw¹ na ofiarê œniedn¹ do 
ka¿dego baranka, na ca³opalenie ku wdziêcznoœci wonnoœci na ofiarê ognist¹ Panu.
14. Tak¿e mokre ich ofiary z wina pó³ hynu bêdzie dla ka¿dego cielca, a trzecia 
czêœæ hynu do barana, czwarta zaœ czêœæ hynu do ka¿dego baranka; toæ jest 
ca³opalenie na nowiu miesi¹ca, ka¿dego miesi¹ca przez rok.
15. Koz³a te¿ jednego z stada za grzech ofiarowaæ bêdziecie Panu oprócz 
ustawicznego ca³opalenia, i mokrej ofiary jego.
16. Ale miesi¹ca pierwszego w dzieñ czternasty tego¿ miesi¹ca, œwiêto przejœcia 
bêdzie Panu.
17. A w piêtnasty dzieñ tego¿ miesi¹ca uroczyste œwiêto bêdzie; przez siedem dni 
chleby przaœne jeœæ bêdziecie.
18. Pierwszego dnia zgromadzenie œwiête; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej nie bêdziecie 
czyniæ weñ.
19. Ale ofiarowaæ bêdziecie ofiarê ognist¹ na ca³opalenie Panu: dwóch cielców 
m³odych, i barana jednego, i siedem baranków rocznych; zupe³ni niech wam bêd¹.
20. A na ofiarê ich œniedn¹ pszennej m¹ki nagniecionej z oliw¹ trzy dziesi¹te 
czêœci efy do ka¿dego cielca, a dwie dziesi¹te czêœci do ka¿dego barana ofiarowaæ 
bêdziecie.
21. Jedn¹ dziesi¹t¹ czêœæ ofiarowaæ bêdziesz przy ka¿dym baranku z onych siedmiu 
baranków;
22. Koz³a te¿ jednego na ofiarê za grzech ku oczyszczeniu was.
23. Nad ca³opalenie poranne, które ma byæ ca³opalenie ustawiczne, ofiarowaæ to 
bêdziecie,
24. Tak ofiarowaæ bêdziecie ka¿dego dnia przez onych siedem dni pokarm ofiary 
ognistej na wdziêczn¹ wonnoœæ Panu, oprócz ca³opalenia ustawicznego, i mokrej 
ofiary jego.
25. A dnia siódmego œwiête zgromadzenie mieæ bêdziecie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej 
nie bêdziecie czyniæ.
26. W dzieñ zaœ pierwocin; gdy bêdziecie ofiarowali now¹ œniedn¹ ofiarê Panu, gdy 
siê wype³ni¹ tygodnie wasze, zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie; ¿adnej roboty 
s³u¿ebniczej czyniæ nie bêdziecie.
27. I ofiarowaæ bêdziecie ca³opalenie ku wdziêcznoœci wonnoœci Panu: dwóch cielców 
m³odych, barana jednego, siedem baranków rocznych.
28. A na ofiarê œniedn¹ ich m¹ki pszennej nagniecionej z oliw¹ trzy dziesi¹te 
czêœci efy do ka¿dego cielca, dwie dziesi¹te czêœci do ka¿dego barana.
29. Jedn¹ dziesi¹t¹ czêœæ do ka¿dego baranka z onych siedmiu baranków.



30. Koz³a jednego z kóz na oczyszczenie was.
31. Oprócz ca³opalenia ustawicznego i ofiary œniednej jego ofiarowaæ to bêdziecie; 
te rzeczy zupe³ne niech wam bêd¹, i z mokremi ofiarami ich.
*29
1. Miesi¹ca zaœ siódmego w pierwszy dzieñ jego, zgromadzenie œwiête mieæ bêdziecie; 
¿adnej roboty s³u¿ebniczej nie bêdziecie czyniæ; dzieñ jest weso³ego tr¹bienia 
waszego.
2. A bêdziecie ofiarowali ca³opalenie ku wdziêcznej wonnoœci Panu, cielca m³odego 
jednego, barana jednego, baranków rocznych siedem zupe³nych;
3. A na ofiarê œniedn¹ ich z m¹ki pszennej nagniecionej z oliw¹ trzy dziesi¹te 
czêœci efy do cielca, a dwie dziesi¹te czêœci do barana.
4. A dziesi¹tê czêœæ jednê do ka¿dego baranka z onych siedmiu baranków;
5. Tak¿e koz³a jednego z kóz ku ofierze za grzech na oczyszczenie was.
6. Oprócz ca³opalenia nowego miesi¹ca, i ofiary œniednej jego, i oprócz ca³opalenia 
ustawicznego, i ofiary œniednej jego, i ofiar ich mokrych wed³ug obrzêdów ich ku 
wdziêcznej wonnoœci; ofiara to ognista Panu.
7. Potem dziesi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca siódmego, zgromadzenie œwiête mieæ 
bêdziecie, a bêdziecie trapiæ dusze wasze; ¿adnej roboty nie bêdziecie robiæ.
8. A bêdziecie ofiarowali ca³opalenie Panu ku wdziêcznej wonnoœci: cielca m³odego 
jednego, barana jednego, baranków rocznych siedem; zupe³ni niech wam bêd¹;
9. A na ofiarê œniedn¹ ich z pszennej m¹ki nagniecionej z oliw¹: trzy dziesi¹te 
czêœci do ka¿dego cielca, dwie zaœ dziesi¹te czêœci do ka¿dego barana;
10. A dziesi¹t¹ czêœæ jednê do ka¿dego baranka z onych siedmiu baranków;
11. Koz³a z kóz jednego na ofiarê za grzech, oprócz ofiary za grzech na 
oczyszczenie, i oprócz ca³opalenia ustawicznego, i ofiary œniednej jego, i mokrych 
ofiar ich.
12. W piêtnasty zaœ dzieñ tego¿ siódmego miesi¹ca zgromadzenie œwiête mieæ 
bêdziecie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej nie bêdziecie czyniæ weñ; ale obchodziæ 
bêdziecie œwiêto uroczyste Panu przez siedem dni.
13. I ofiarowaæ bêdziecie ca³opalenie na ofiarê ognist¹ ku wdziêcznej wonnoœci 
Panu, cielców m³odych trzynaœcie, baranów dwa, baranków rocznych czternaœcie; i 
zupe³ni bêd¹.
14. A na ofiarê ich œniedn¹ z pszennej m¹ki zagniecionej z oliw¹ trzy dziesi¹te 
czêœci efy do ka¿dego cielca z onych trzynaœcie cielców, dwie dziesi¹te czêœci do 
ka¿dego barana z onych dwóch baranów;
15. A jedna dziesi¹ta czêœæ do ka¿dego baranka z onych czternaœcie baranków.
16. Tak¿e koz³a jednego z kóz na ofiarê za grzech, oprócz ca³opalenia ustawicznego, 
ofiary œniednej jego, i ofiary mokrej jego.
17. Wtórego zaœ dnia ofiarowaæ bêdziecie cielców m³odych dwanaœcie, baranów dwa, 
baranków rocznych czternaœcie zupe³nych;
18. I ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary ich mokre do ka¿dego cielca, do ka¿dego barana, 
i do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich.
19. Nadto koz³a jednego z kóz na ofiarê za grzech, oprócz ca³opalenia ustawicznego, 
i ofiary œniednej jego, i ofiar ich mokrych.
20. Dnia zaœ trzeciego ofiarowaæ bêdziecie jedenaœcie cielców, baranów dwa, 
baranków rocznych czternaœcie zupe³nych.
21. I ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do ka¿dego cielca, do ka¿dego barana, 
i do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich;
22. Do tego, koz³a jednego na ofiarê za grzech, okrom ca³opalenia ustawicznego, i 
ofiary œniednej jego, i mokrej ofiary jego.
23. A dnia czwartego ofiarowaæ bêdziecie cielców dziesiêæ, baranów dwa, baranków 
rocznych czternaœcie zupe³nych;
24. Ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do ka¿dego cielca, do ka¿dego barana, i 
do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich;
25. Koz³a te¿ jednego z kóz na ofiarê za grzech, oprócz ca³opalenia ustawicznego, 
ofiary œniednej jego, i mokrej ofiary jego.
26. A dnia pi¹tego ofiarowaæ bêdziecie cielców dziewiêæ, baranów dwa, baranków 
rocznych czternaœcie zupe³nych;
27. I ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do ka¿dego cielca, do ka¿dego barana, 



i do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich;
28. Tak¿e koz³a jednego na ofiarê za grzech, oprócz ca³opalenia ustawicznego, i 
ofiary œniednej jego, i ofiary mokrej jego.
29. A dnia szóstego ofiarowaæ bêdziecie cielców osiem, baranów dwa, baranków 
rocznych czternaœcie zupe³nych;
30. I ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do ka¿dego cielca, i do ka¿dego 
barana, i do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, wed³ug zwyczaju ich.
31. Nadto koz³a za ofiarê za grzech jednego, okrom ca³opalenia ustawicznego, ofiary 
œniednej jego, i ofiar mokrych jego;
32. Tak¿e dnia siódmego ofiarowaæ bêdziecie cielców siedem, baranów dwa, baranków 
rocznych czternaœcie zupe³nych.
33. I ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do ka¿dego cielca, do ka¿dego barana, 
do ka¿dego baranka wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich;
34. Przytem koz³a na ofiarê za grzech jednego, oprócz ca³opalenia ustawicznego i 
ofiary œniednej jego, i ofiary mokrej jego.
35. A dnia ósmego zacne œwiêto mieæ bêdziecie; ¿adnej roboty s³u¿ebniczej nie 
bêdziecie czyniæ.
36. A ofiarowaæ bêdziecie ca³opalenie, i ofiarê ognist¹ ku wdziêcznej wonnoœci 
Panu, cielca jednego, barana jednego, baranków rocznych siedem zupe³nych;
37. Ofiarê œniedn¹ ich, i ofiary mokre ich do cielca, do barana, do ka¿dego baranka 
wed³ug liczby ich, i wed³ug zwyczaju ich.
38. Nadto koz³a na ofiarê za grzech jednego, okrom ca³opalenia ustawicznego, ofiary 
œniednej jego, i ofiary mokrej jego.
39. To ofiarowaæ bêdziecie Panu w œwiêta uroczyste wasze, oprócz œlubów waszych i 
dobrowolnych ofiar waszych w ca³opaleniach waszych, i w œniednych ofiarach waszych, 
i w mokrych ofiarach waszych, i w spokojnych ofiarach waszych.
*30
1. I powiedzia³ Moj¿esz synom Izraelskim to wszystko, co rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
2. Potem mówi³ Moj¿esz do ksi¹¿¹t w pokoleniach miêdzy synami Izraelskimi, i rzek³: 
Toæ jest, co rozkaza³ Pan.
3. JeŸliby m¹¿ poœlubi³ œlub Panu, albo te¿ przysiêgê uczyni³, obowi¹zkiem 
obowi¹zawszy duszê swojê, nie z³amie s³owa swego: wed³ug wszystkiego coby wysz³o z 
ust jego, uczyni.
4. Ale jeŸliby niewiasta poœlubi³a œlub Panu, i obowi¹za³aby siê obowi¹zkiem w domu 
ojca swego w m³odoœci swojej;
5. A s³ysza³by ojciec jej on œlub jej, i obowi¹zek jej, którym obowi¹za³a duszê 
swojê, a milcza³by na to ojciec jej, tedy p³atne bêd¹ wszystkie œluby jej, i ka¿dy 
obowi¹zek, którym by obowi¹za³a duszê sw¹, p³atny bêdzie.
6. Ale jeŸliby by³ onego¿ dnia przeciw temu ojciec jej, którego by s³ysza³ 
wszystkie œluby jej, i obowi¹zki jej, któremi obowi¹za³a duszê swojê nie bêd¹ 
p³atne; Pan odpuœci jej, bo by³ przeciw temu ojciec jej.
7. Ale gdyby maj¹ca mê¿a œlub jaki uczyni³a, albo wyrzek³a co usty swemi, czem by 
obowi¹za³a duszê swojê;
8. A s³ysz¹c to m¹¿ jej, milcza³by na to onego¿ dnia, którego s³ysza³, p³atne bêd¹ 
œluby jej, i obowi¹zki jej, któremi obowi¹za³a duszê swojê, p³atne bêd¹.
9. Ale jeŸliby onego dnia, którego s³ysza³ m¹¿ jej, sprzeciwi³ siê temu, i 
wzruszy³by œlub jej, który na sobie mia³a, i co wymówi³a usty swemi, czem 
obowi¹za³a duszê swojê, tak¿e Pan odpuœci jej.
10. Ale œlub ka¿dy wdowy, i odrzuconej którym by obowi¹za³a duszê swojê, p³atny 
bêdzie.
11. Lecz jeŸliby, póki by³a w domu mê¿a swego, œlub uczyni³a, i obowi¹za³a 
obowi¹zkiem duszê swojê z przysiêg¹;
12. A s³ysz¹c m¹¿ jej milcza³by na to, i nie sprzeciwi³by siê temu, tedy p³atne 
bêd¹ wszystkie œluby jej i ka¿dy obowi¹zek, którym obowi¹za³a duszê swojê, p³atny 
bêdzie.
13. Ale jeŸli cale sprzeciwi³ siê temu m¹¿ jej dnia, którego to s³ysza³, wszelki 
œlub, który wyszed³ z ust jej, i obowi¹zek duszy jej, nie bêdzie p³atny; m¹¿ jej 
wzruszy³ to, a Pan odpuœci jej.
14. Wszelkiego œlubu i wszelkiej przysiêgi obowi¹zku na utrapienie duszy, m¹¿ jej 



potwierdzi go, i m¹¿ jej wzruszy go.
15. A jeŸliby cale milcza³ m¹¿ jej ode dnia do dnia, tedy tem stwierdzi wszystkie 
œluby jej, i wszystkie obowi¹zki jej, które ma na sobie; stwierdzi je, przeto, ¿e 
milcza³ na to w dzieñ, którego s³ysza³;
16. A jeŸliby to koniecznie wzruszyæ chcia³, nie zaraz gdy s³ysza³, ale potem, 
poniesie nieprawoœæ jej.
17. Teæ s¹ ustawy, które przykaza³ Pan Moj¿eszowi, miêdzy mê¿em a ¿on¹ jego, miêdzy 
ojcem a córk¹ jego w m³odoœci jej, póki jest w domu ojca swego.
*31
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Pomœcij siê krzywdy synów Izraelskich nad Madyjanitami, i potem przy³¹czon 
bêdziesz do ludu twego.
3. Tedy rzek³ Moj¿esz do ludu, mówi¹c: Wyprawcie z poœrodku siebie mê¿e ku bitwie, 
aby szli przeciw Madyjanitom, i wykonali pomstê Pañsk¹ nad nimi.
4. Po tysi¹cu z ka¿dego pokolenia, ze wszystkich pokoleñ Izraelskich wyœlecie na 
wojnê.
5. I wyprawili z tysi¹ców Izraelskich, po tysi¹cu z ka¿dego pokolenia, dwanaœcie 
tysiêcy ludzi gotowych do bitwy.
6. I wys³a³ je Moj¿esz po tysi¹cu z ka¿dego pokolenia na wojnê; pos³a³ te¿ z nimi 
Fineesa, syna Eleazara kap³ana, na wojnê, a naczynia œwiête, i tr¹by do tr¹bienia 
by³y w rêku jego.
7. Tedy zwiedli bitwê z Madyjanitami, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, i pobili 
wszystkie mê¿czyzny.
8. Króle te¿ Madyjañskie pobili miêdzy inszymi pobitymi ich, Ewiego, i Rechema, i 
Sura, i Hura, i Rebaha, piêciu królów Madyjañskich, i Balaama, syna Beorowego, 
zabili mieczem.
9. I pobrali w niewol¹ synowie Izraelscy ¿ony Madyjañczyków, i dziatki ich, i 
wszystko byd³o ich, i wszystkie trzody ich, i wszystkie majêtnoœci ich pobrali;
10. A wszystkie miasta ich, w których mieszkali, i wszystkie zamki ich popalili 
ogniem;
11. I pobrali wszystkie ³upy, i wszystkie plony z ludzi, i z byd³a,
12. I przywiedli do Moj¿esza i do Eleazara kap³ana, i do zgromadzenia synów 
Izraelskich wiêŸnie, i ³upy, i korzyœci do obozu na pola Moabskie, które s¹ nad 
Jordanem przeciw Jerychu.
13. I wyszli Moj¿esz i Eleazar kap³an, i wszystkie ksi¹¿êta zgromadzenia przeciwko 
nim przed obóz.
14. I rozgniewa³ siê bardzo Moj¿esz na hetmany wojska onego, na pu³kowniki, i na 
rotmistrze, którzy siê byli wrócili z onej bitwy.
15. I mówi³ do nich Moj¿esz: Przecz¿eœcie ¿ywo zachowali wszystkie niewiasty?
16. Gdy¿ te s¹, które synom Izraelskim za rad¹ Balaamow¹ da³y przyczynê do 
przestêpstwa przeciw Panu przy ba³wanie Fegor, sk¹d by³a przysz³a plaga na 
zgromadzenie Pañskie.
17. Przeto¿ teraz pozabijajcie wszystkie mê¿czyzny z dzieci, i ka¿d¹ niewiastê, 
która pozna³a mê¿a, obcuj¹c z nim, zabijcie;
18. Ale wszystkie dzieweczki z bia³ych g³ów, które nie pozna³y ³o¿a mêskiego, ¿ywo 
zachowajcie sobie.
19. A wy sami zostañcie w namiecich za obozem przez siedem dni; ka¿dy, który kogo 
zabi³, i który siê dotyka³ zabitego, oczyœcicie siê dnia trzeciego a dnia siódmego, 
siebie i wiêŸnie wasze;
20. I wszelk¹ szatê, i wszelkie naczynie skórzane, i wszystko, co urobiono z koziej 
sierœci, i wszelkie naczynie drzewiane oczyœcicie.
21. I rzek³ Eleazar kap³an do ¿o³nierstwa, które chodzi³o na wojnê: Taæ jest ustawa 
zakonna, któr¹ by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi:
22. Z³oto jednak i srebro, miedŸ, ¿elazo, cynê i o³ów;
23. I ka¿d¹ rzecz, która znieœæ mo¿e ogieñ, wyprawicie przez ogieñ, a bêdzie 
oczyszczona, wszak¿e pierwej wod¹ oczyszczenia bêdzie oczyszczona; ale wszystko, co 
nie mo¿e znieœæ ognia, wod¹ oczyœcicie.
24. Upierzecie te¿ szaty wasze dnia siódmego, i czystymi bêdziecie, a potem 
wnijdziecie do obozu.



25. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
26. Zbierz summê korzyœci pobranych z ludzi i z byd³a, ty i Eleazar kap³an, i 
przedniejsi z ojców w ludu;
27. I rozdzielisz te ³upy na dwie czêœci, miêdzy ¿o³nierze, którzy na wojnê 
wychodzili, i miêdzy wszystko zgromadzenie.
28. Odbierzesz te¿ dzia³ na Pana od mê¿ów rycerskich, którzy byli wyszli na wojnê, 
po jednemu od piêciu set, z ludzi, i z wo³ów, i z os³ów, i z owiec;
29. A z po³owy ich weŸmiecie, i oddacie Eleazarowi kap³anowi na ofiarê podnoszenia 
Panu.
30. A z po³owy synów Izraelskich weŸmiesz jedn¹ czêœæ z piêciudziesi¹t, z ludzi, z 
wo³ów, z os³ów, i z owiec, i z wszelkiego byd³a, i oddasz to Lewitom trzymaj¹cym 
stra¿ w przybytku Pañskim.
31. I uczyni³ Moj¿esz i Eleazar kap³an, jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
32. A by³o onej korzyœci z pozosta³ych ³upów, które rozchwyci³ lud wojenny: Owiec 
szeœæ kroæ sto tysiêcy, i siedemdziesi¹t tysiêcy i piêæ tysiêcy;
33. Wo³ów zaœ, siedemdziesi¹t i dwa tysi¹ce;
34. A os³ów szeœædziesi¹t tysiêcy i jeden.
35. A ludzi z bia³ych g³ów, które nie pozna³y obcowania z mê¿em, wszystkich by³o 
trzydzieœci i dwa tysi¹ce.
36. I dosta³a siê po³owa dzia³u tym, co wychodzili na wojnê, liczba owiec trzy kroæ 
sto tysiêcy, i trzydzieœci tysiêcy, i siedem tysiêcy i piêæ set.
37. Dosta³o siê te¿ dzia³u na Pana owiec szeœæ set, siedemdziesi¹t i piêæ;
38. A z wo³ów trzydzieœci i szeœæ tysiêcy, a dzia³u z nich Panu siedemdziesi¹t i 
dwa;
39. Os³ów te¿ trzydzieœci tysiêcy i piêæ set, a dzia³u z nich Panu szeœædziesi¹t i 
jeden.
40. Przytem ludu szesnaœcie tysiêcy, a dzia³u z nich Panu trzydzieœci i dwoje 
ludzi.
41. I odda³ Moj¿esz dzia³ na ofiarê Panu, Eleazarowi kap³anowi, jako by³ rozkaza³ 
Pan Moj¿eszowi.
42. A z drugiej po³owy synów Izraelskich, któr¹ wzi¹³ Moj¿esz od mê¿ów, którzy byli 
wyszli na wojnê.
43. (A po³owa nale¿¹ca zgromadzeniu, by³a: Owiec trzy kroæ sto tysiêcy, i 
trzydzieœci tysiêcy, siedem tysiêcy i piêæ set;
44. A wo³ów trzydzieœci i szeœæ tysiêcy;
45. A os³ów trzydzieœci tysiêcy i piêæ set;
46. A ludu szesnaœcie tysiêcy.)
47. Wzi¹³ Moj¿esz z tej po³owy nale¿¹cej synom Izraelskim, jednê czêœæ z 
piêciudziesi¹t, z ludzi, i z byd³a, i da³ to Lewitom trzymaj¹cym stra¿ przybytku 
Pañskiego, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
48. Tedy przyszli do Moj¿esza hetmani wojska, pu³kownicy, i rotmistrze.
49. I mówili do niego: My s³udzy twoi przynieœliœmyæ poczet mê¿ów wojennych, którzy 
byli pod spraw¹ nasz¹, a nie zgin¹³ z nas i jeden.
50. A tak przynieœliœmy tu na ofiarê Panu, ka¿dy czego naby³, naczynie z³ote, 
zapony, i manele, pierœcienie, i nausznice, i ³añcuszki, dla oczyszczenia dusz 
naszych przed Panem.
51. Odebra³ tedy Moj¿esz i Eleazar kap³an ono z³oto od nich z wszelakiem naczyniem 
z niego urobionym.
52. A by³o onego wszystkiego z³ota ofiarowanego, które ofiarowali Panu, szesnaœcie 
tysiêcy, siedem set i piêædziesi¹t syklów od pu³kowników i od rotmistrzów.
53. (Bo ¿o³nierze, co ³upem dostali, sobie otrzymali.)
54. A wzi¹wszy Moj¿esz i Eleazar kap³an ono z³oto od pu³kowników i rotmistrzów, 
wnieœli je do namiotu zgromadzenia, na pami¹tkê synów Izraelskich przed Panem.
*32
1. I mieli synowie Rubenowi, i synowie Gadowi byd³a bardzo wiele; a obaczywszy 
ziemiê Jazer i ziemiê Galaad, ¿e miejsce ono by³o sposobne dla byd³a,
2. Przyszli ci¿ synowie Gadowi, i synowie Rubenowi, i mówili do Moj¿esza i do 
Eleazara kap³ana, i do ksi¹¿¹t zgromadzenia, i rzekli:
3. Ziemia Ataret i Dybon, i Jazer, i Nemra, i Hesebon, i Eleale, i Seban, i Nebo, i 



Beon:
4. Ziemia, któr¹ zwojowa³ Pan przed zgromadzeniem Izraelskiem, jest ziemia sposobna 
dla byd³a, a my s³udzy twoi mamy byd³a wiele. Przeto¿ rzekli:
5. JeŸliœmy znaleŸli ³askê przed oczyma twemi, niech¿e bêdzie dana ta ziemia s³ugom 
twym na osiad³oœæ, a niech nie chodzimy za Jordan.
6. Tedy odpowiedzia³ Moj¿esz synom Gadowym, i synom Rubenowym: Wiêc bracia wasi 
pójd¹ na wojnê, a wy tu siedzieæ bêdziecie?
7. Czemu¿ psujecie serce synom Izraelskim, ¿eby nie szli do ziemi, któr¹ im da³ 
Pan?
8. Takci uczynili ojcowie wasi, gdym je by³ pos³a³ z Kades Barne ku 
przeszpiegowaniu tej ziemi;
9. Bo gdy przyszli a¿ do doliny Eschol, obejrzawszy onê ziemiê popsowali serce 
synom Izraelskim, aby nie szli do ziemi, któr¹ im da³ Pan;
10. Sk¹d zapaliwszy siê gniewem Pan, dnia onego przysi¹g³, mówi¹c:
11. Zaiste nie ogl¹daj¹ ludzie ci, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i 
wy¿ej, tej ziemi, o któr¹m przysi¹g³ Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, przeto i¿ 
miê cale nie naœladowali;
12. Oprócz Kaleba, syna Jefunowego, Kenezejczyka, i Jozuego, syna Nunowego, 
poniewa¿ ci cale naœladowali Pana.
13. I zapali³ siê gniewem Pan na Izraela, i sprawi³, ¿e siê tu³ali po puszczy przez 
czterdzieœci lat, a¿ pogin¹³ wszystek on naród, który czyni³ Ÿle przed oczyma 
Pañskimi.
14. A oto, wy powstaliœcie miasto ojców waszych, plemiê ludzi grzesznych, abyœcie 
jeszcze przyczynili gniewu zapalczywoœci Pañskiej przeciwko Izraelowi.
15. Bo jeŸli siê odwrócicie od naœladowania jego, tedy on te¿ zaniecha go jeszcze 
na tej puszczy; a tak wy zgubicie ten wszystek lud.
16. Tedy przyst¹piwszy do niego rzekli: Obory byd³u i dobytkowi naszemu, i miasta 
dziatkom naszym tu pobudujemy;
17. Ale sami zbrojno ochotnie pójdziemy przed syny Izraelskimi, a¿ je zaprowadzimy 
na miejsce ich, a dziatki nasze bêd¹ mieszka³y w mieœciech obronnych dla obywateli 
tej ziemi.
18. Nie wrócimy siê do domów naszych, a¿ posi¹d¹ synowie Izraelscy ka¿dy 
dziedzictwo swoje;
19. Ani weŸmiemy dziedzictwa z nimi za Jordanem i dalej, poniewa¿ przychodzi 
dziedzictwo nasze na nas z tej strony Jordanu na wschód s³oñca.
20. I rzek³ im Moj¿esz: JeŸli¿ uczynicie, coœcie rzekli, a pójdziecie zbrojno przed 
obliczem Pañskiem na wojnê;
21. I pójdzie ka¿dy z was zbrojno za Jordan przed oblicznoœci¹ Pañsk¹, a¿by 
wypêdzi³ nieprzyjacio³y swoje od oblicza swego;
22. I a¿ bêdzie poddana ziemia ona Panu, a potem siê wrócicie, i bêdziecie bez winy 
przed Panem i przed Izraelem: tedy wam bêdzie ta ziemia za osiad³oœæ przed obliczem 
Pañskiem.
23. Ale jeŸli tego nie uczynicie, oto zgrzeszycie Panu, a wiedzcie, ¿e grzech wasz 
znajdzie was.
24. Budujcie¿ tedy miasta dziatkom waszym, i obory byd³u waszemu, a co wysz³o z ust 
waszych, uczyñcie.
25. Tedy rzekli synowie Gadowi, i synowie Rubenowi do Moj¿esza, mówi¹c: S³udzy twoi 
uczyni¹, jako pan nasz rozkazuje.
26. Dziatki nasze, i ¿ony nasze, stada nasze, i wszystkie byd³a nasze, zostan¹ tu w 
mieœciech Galaadzkich;
27. Ale s³udzy twoi pójd¹ wszyscy zbrojno przed Panem na wojnê, jako pan nasz mówi.
28. I przykaza³ o nich Moj¿esz Eleazarowi kap³anowi, i Jozuemu, synowi Nunowemu, i 
ksi¹¿êtom ojców pokoleñ synów Izraelskich,
29. I rzek³ im: JeŸli przejd¹ synowie Gadowi, i synowe Rubenowi z wami za Jordan, 
wszyscy zbrojno na wojnê przed Panem, a bêdzie poho³dowana ziemia przed wami, tedy 
im dacie ziemiê Galaad w dziedzictwo;
30. Ale jeŸli nie zbrojno z wami przejd¹, tedy niech maj¹ dziedzictwo miêdzy wami w 
ziemi Chananejskiej.
31. I odpowiedzieli synowie Gadowi, i synowie Rubenowi, mówi¹c: Co wyrzek³ Pan do 



s³ug swoich, to uczynimy;
32. Pójdziemy zbrojno przed Panem do ziemi Chananejskiej, a zostanie przy nas 
osiad³oœæ dziedzictwa naszego z tej strony Jordanu.
33. Da³ tedy Moj¿esz synom Gadowym, i synom Rubenowym, i po³owie pokolenia 
Manasesa, syna Józefowego, królestwo Sehona, króla Amorejskiego, i królestwo Oga, 
króla Basañskiego, ziemiê z miasty jej, z granicami, i miasta ziemi onej w oko³o.
34. I pobudowali synowie Gadowi Dybon, i Atarot, i Aroer;
35. I Atrot, i Sofan, i Jazer, i Jegba,
36. I Betnimera, i Betaran, miasta obronne, i obory dla byd³a.
37. Synowie te¿ Rubenowi pobudowali Hesebon, i Eleale, i Karyjataim.
38. I Nebo, i Baalmeon, odmieniwszy im imiona, tak¿e Sabana; i dali imiona insze 
onym miastom, które pobudowali.
39. Wtargnêli te¿ synowie Machyra, syna Manasesowego, do Galaad, a wzi¹wszy je, 
wygnali Amorejczyka, który tam mieszka³.
40. I da³ Moj¿esz Galaad Machyrowi, synowi Manasesowemu, i mieszka³ w nim.
41. Potem Jair, syn Manasesów, wtargn¹³, i pobra³ wsi ich, które przezwa³ Chawot 
Jair.
42. Tak¿e Nobe wtargn¹³, i wzi¹³ Kanat z jego wsiami, i nazwa³ je Nobe od imienia 
swego.
*33
1. Teæ s¹ ci¹gnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej wed³ug 
hufów swych pod spraw¹ Moj¿esza i Aarona.
2. I spisa³ Moj¿esz wychodzenia ich, i stanowiska ich wed³ug rozkazania Pañskiego. 
A teæ s¹ ci¹gnienia ich, i stanowiska ich:
3. Naprzód wyci¹gn¹wszy z Ramesses, miesi¹ca pierwszego, piêtnastego dnia tego¿ 
pierwszego miesi¹ca, nazajutrz po œwiêcie przejœcia, wyszli synowie Izraelscy rêk¹ 
wynios³¹ przed oczyma wszystkich Egipczanów;
4. Gdy Egipczanie grzebli one, które by³ Pan miêdzy nimi pomordowa³, to jest, 
wszystko pierworodztwo, i gdy nad bogami ich wykona³ Pan s¹dy.
5. Ruszywszy siê tedy synowie Izraelscy z Ramesses, po³o¿yli siê obozem w Suchot.
6. Ruszywszy siê z Suchot, po³o¿yli siê obozem w Etam, które jest przy koñcu 
puszczy.
7. A ruszywszy siê z Etam, nawrócili siê do Fihahyrot, które jest przeciw 
Baalsefon, i po³o¿yli siê obozem przed Migdolem.
8. A ruszywszy siê z Fihahyrot, przeszli przez poœrodek morza na puszcz¹, i 
uszed³szy trzy dni drogi po puszczy Etam, po³o¿yli siê obozem w Mara.
9. A ruszywszy siê z Mara, przyszli do Elim; a w Elim by³o dwanaœcie Ÿróde³ wód, i 
siedemdziesi¹t drzew palmowych, i po³o¿yli siê tam obozem.
10. A ruszywszy siê z Elim, po³o¿yli siê obozem nad morzem czerwonem.
11. A ruszywszy siê od morza czerwonego, po³o¿yli siê obozem na puszczy Syn.
12. A ruszywszy siê z puszczy Syn, po³o¿yli siê obozem w Dafka.
13. A ruszywszy siê z Dafka, po³o¿yli siê obozem w Alus.
14. A ruszywszy siê z Alus, po³o¿yli siê obozem w Rafidym, gdzie nie mia³ lud wód 
dla napoju.
15. A ruszywszy siê z Rafidym, po³o¿yli siê obozem na puszczy Synaj.
16. A ruszywszy siê z puszczy Synaj, po³o¿yli siê obozem w Kibrot hataawa.
17. A ruszywszy siê z Kibrot hataawa, po³o¿yli siê obozem w Hezerot.
18. A ruszywszy siê z Hezerot, po³o¿yli siê obozem w Retma.
19. A ruszywszy siê z Retma, po³o¿yli siê obozem w Remmon Fares.
20. A ruszywszy siê z Remmon Fares, po³o¿yli siê obozem w Lebna.
21. A ruszywszy siê z Lebna, po³o¿yli siê obozem w Ressa.
22. A ruszywszy siê z Ressa, po³o¿yli siê obozem w Kieelata.
23. A ruszywszy siê z Kieelata, po³o¿yli siê obozem na górze Sefer.
24. A ruszywszy siê z góry Sefer, po³o¿yli siê obozem w Charada.
25. A ruszywszy siê z Charada, po³o¿yli siê obozem w Makelot.
26. A ruszywszy siê z Makelot, po³o¿yli siê obozem w Tahat.
27. A ruszywszy siê z Tahatu, po³o¿yli siê obozem w Tare.
28. A ruszywszy siê z Tare, po³o¿yli siê obozem w Metka.
29. A ruszywszy siê z Metka, po³o¿yli siê obozem w Hesman.



30. A ruszywszy siê z Hesman, po³o¿yli siê obozem w Moserot.
31. A ruszywszy siê z Moserot, po³o¿yli siê obozem w Benejaakan.
32. A ruszywszy siê z Benejaakan, po³o¿yli siê obozem w Horgidgad.
33. A ruszywszy siê z Horgidgad, po³o¿yli siê obozem u Jotbata.
34. A ruszywszy siê z Jotbata, po³o¿yli siê obozem w Habrona.
35. A ruszywszy siê z Habrona, po³o¿yli siê obozem w Asyjongaber.
36. A ruszywszy siê z Asyjongaber, po³o¿yli siê obozem na puszczy Syn, która jest 
Kades.
37. A ruszywszy siê z Kades, po³o¿yli siê obozem na górze Hor, na granicach ziemi 
Edomskiej.
38. Tedy wst¹pi³ Aaron kap³an na górê Hor wed³ug rozkazania Pañskiego, i tam umar³ 
roku czterdziestego po wyjœciu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesi¹ca 
pi¹tego, pierwszego dnia onego miesi¹ca.
39. A mia³ Aaron sto dwadzieœcia i trzy lat, gdy umar³ na górze Hor.
40. Tam us³ysza³ Chananejczyk, król Arad, który mieszka³ na po³udnie, w ziemi 
Chananejskiej, ¿e ci¹gnêli synowie Izraelscy.
41. A ruszywszy siê z góry Hor, po³o¿yli siê obozem w Salmona.
42. A ruszywszy siê z Salmona, po³o¿yli siê obozem w Funon.
43. A ruszywszy siê z Funon, po³o¿yli siê obozem w Obot.
44. A ruszywszy siê z Obot, po³o¿yli siê obozem przy pagórkach Abarym, na granicy 
Moabskiej.
45. A ruszywszy siê z Abarym, po³o¿yli siê obozem w Dybon Gat.
46. A ruszywszy siê z Dybon Gat, po³o¿yli siê obozem w Helmon Dyblataim.
47. A ruszywszy siê z Helmon Dyblataim, po³o¿yli siê obozem na górach Abarym, 
przeciwko Nebo.
48. A ruszywszy siê z gór Abarym, po³o¿yli siê obozem na polach Moabskich, nad 
Jordanem, przeciw Jerychu.
49. I tam siê po³o¿yli nad Jordanem, od Betiesymot a¿ do Abelsytym, na polach 
Moabskich.
50. I rzek³ Pan do Moj¿esza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, 
mówi¹c:
51. Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan do ziemi 
Chananejskiej,
52. Tedy wypêdŸcie wszystkie obywatele onej ziemi od oblicza waszego, i wytraæcie 
wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy ba³wanów ich wygubcie, tak¿e wszystkie 
wy¿yny ich spustoszcie.
53. A wypêdziwszy obywatele ziemi, mieszkaæ bêdziecie w niej; bom wam da³ tê ziemiê 
w dziedzictwo.
54. I weŸmiecie w dziedzictwo tê ziemiê losem, wed³ug domów waszych; których 
wiêcej, tym wiêksze dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo 
dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieæ bêdzie; wed³ug pokolenia 
ojców waszych dziedzictwo braæ bêdziecie.
55. Ale jeŸli¿ nie wypêdzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, 
które pozostawicie z nich, bêd¹ wam jako ¿¹d³a w oczach waszych, i jako ciernie na 
boki wasze, i bêd¹ was trapiæ w tej ziemi, w której wy mieszkaæ bêdziecie.
56. I stanie siê, ¿e com umyœli³ onym uczyniæ, wam uczyniê.
*34
1. Potem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
2. Rozka¿ synom Izraelskim, a powiedz im: Gdy wnijdziecie do ziemi Chananejskiej, 
(taæ jest ziemia, która siê wam dostanie za dziedzictwo, ziemia Chananejska z 
granicami swemi.)
3. Tedy bêdzie granica wasza ku po³udniowi, od puszczy Syn a¿ do granic Edomskich, 
która granica po³udniowa pójdzie od brzegu morza s³onego na wschód s³oñca.
4. I okr¹¿y ta granica od po³udnia do Maaleakrabim, i pójdzie a¿ ku puszczy Syn, i 
pójdzie od po³udnia do Kades Barne; a stamt¹d wynijdzie do wsi Addar, i pójdzie a¿ 
do Asmon.
5. A zakr¹¿y ta granica od Asmon a¿ do rzeki Egipskiej, a skoñczy siê na zachód.
6. Zachodni¹ zaœ granicê bêdziecie mieli morze wielkie; to wam bêdzie granic¹ od 
zachodu.



7. To zaœ wasza bêdzie granica pó³nocna; od morza wielkiego wymierzycie sobie do 
góry Hor.
8. Potem od góry Hor wymierzycie granice, a¿ gdzie wchodz¹ do Hemat; a bêd¹ siê 
koñczyæ granice a¿ do Sedada.
9. I pójdzie ta granica a¿ do Zefronu, a skoñczy siê u wsi Enan; tê bêdziecie mieæ 
granice pó³nocn¹.
10. Granicê te¿ od wschodu wymierzycie od wsi Enan a¿ do Sefama.
11. A pójdzie ta granica od Sefama a¿ do Reblat, od wschodu miasta Ain; i uda siê 
ta granica i dojdzie do brzegu morza Cyneret na wschód s³oñca.
12. A przyjdzie ta granica a¿ ku Jordanu, a skoñczy siê u morza s³onego. Taæ bêdzie 
ziemia wasza w granicach swoich w oko³o.
13. Tedy oznajmi³ Moj¿esz synom Izraelskim, mówi¹c: Taæ jest ziemia, któr¹ 
dziedzicznie otrzymacie losem, jako rozkaza³ Pan, abym j¹ da³ dziewiêciorgu 
pokoleniu, i po³owie pokolenia Manasesowego.
14. Bo wziê³o pokolenie synów Rubenowych wed³ug domów ojców swych, i pokolenie 
synów Gadowych wed³ug domów ojców swych, i po³owa pokolenia Manasesowego wziêli 
dziedzictwo swoje.
15. Dwa pokolenia, i pó³ pokolenia, wziê³y dziedzictwo swoje z tej strony Jordanu 
przeciw Jerychu, ku stronie na wschód s³oñca.
16. I rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
17. Teæ s¹ imiona mê¿ów, którzy wam podziel¹ w dziedzictwo ziemiê: Eleazar kap³an, 
i Jozue, syn Nunów.
18. Ksiêcia tak¿e jednego z ka¿dego pokolenia weŸmiecie dla podzielenia w 
dziedzictwo ziemi.
19. A teæ s¹ imiona tych mê¿ów: z pokolenia Juda Kaleb, syn Jefunów;
20. A z pokolenia synów Symeonowych Samuel, syn Ammiudów.
21. Z pokolenia Benjamin Eliad, syn Chaselenów.
22. A z pokolenia synów Danowych ksi¹¿ê Buki, syn Jogolów.
23. Z synów Józefowych z pokolenia synów Manasesowych ksi¹¿ê Haniel, syn Efodów.
24. A z pokolenia synów Efraimowych ksi¹¿ê Chemuel, syn Seftanów.
25. Z pokolenia zaœ Zabulonowego ksi¹¿ê Elisafan, syn Farnatów.
26. A z pokolenia synów Isascharowych ksi¹¿ê Faltijel, syn Ozanów.
27. Z pokolenia synów Aserowych ksi¹¿ê Ahiud, syn Salomiego.
28. A z pokolenia synów Neftalimowych ksi¹¿ê Fedael, syn Ammiudów.
29. Ciæ s¹, którym rozkaza³ Pan, aby dali dziedzictwo synom Izraelskim w ziemi 
Chananejskiej.
*35
1. I rzek³ Pan do Moj¿esza na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychowi, 
mówi¹c:
2. Rozka¿ synom Izraelskim, aby dali Lewitom z dziedzictwa osiad³oœci swojej miasta 
do mieszkania, i przedmieœcia oko³o miast ich oddacie Lewitom.
3. I bêd¹ mieli miasta sobie do mieszkania, a przedmieœcia ich bêd¹ im dla byd³a 
ich, i dla majêtnoœci ich, i dla wszystkiego dobytku ich.
4. A przedmieœcia miast, które dacie Lewitom, od muru miejskiego pójd¹ na tysi¹c 
³okci wszêdy w oko³o.
5. Przeto¿ wymierzycie za ka¿dem miastem dwa tysi¹ce ³okci na wschód s³oñca, na 
po³udnie te¿ dwa tysi¹ce ³okci, tak¿e na zachód dwa tysi¹ce ³okci, i na pó³nocy dwa 
tysi¹ce ³okci, a miasto w poœrodku bêdzie; takoweæ bêd¹ przedmieœcia miast ich.
6. A miêdzy temi miasty, które dacie Lewitom, szeœæ miast bêd¹ dla ucieczki, które 
dacie, aby tam ucieka³ mê¿obójca; a nad te dacie im czterdzieœci miast i dwa.
7. Tak i¿ wszystkich miast, które Lewitom dacie, bêdzie czterdzieœci i osiem miast 
i z przedmieœciami ich.
8. A miast, które dacie z dzier¿aw synów Izraelskich, od tych, którzy wiêcej maj¹, 
wiêcej dacie, a od tych, którzy mniej maj¹, dacie mniej; ka¿dy wed³ug miary 
dziedzictwa swego, które posiêdzie, udzieli z miast swoich Lewitom.
9. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza, mówi¹c:
10. Mów do synów Izraelskich, i rzecz im: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi 
Chananejskiej.
11. Postanowcie¿ sobie miasta; miasta dla ucieczki mieæ bêdziecie, aby tam ucieka³ 



mê¿obójca, któryby zabi³ kogo z nieobaczenia.
12. A bêd¹ wam te miasta dla ucieczki przed powinowatym zabitego, aby nie da³ 
gard³a ten co zabi³, póki by nie stan¹³ przed zgromadzeniem na s¹d.
13. A miast, które od³¹czycie, szeœæ miast dla ucieczki mieæ bêdziecie.
14. Trzy miasta dacie z tej strony Jordanu, a trzy miasta dacie w ziemi 
Chananejskiej; te miasta dla ucieczki bêd¹.
15. Synom Izraelskim, i przychodniowi, i mieszkaj¹cemu miêdzy nimi, bêd¹ te szeœæ 
miast do ucieczki, aby tam uciek³ ka¿dy, kto by zabi³ cz³owieka z nieobaczenia.
16. Wszak¿e, jeŸliby go ¿elazn¹ broni¹ uderzy³, tak ¿eby umar³, mê¿obójc¹ jest; 
œmierci¹ umrze on mê¿obójca.
17. Albo jeŸliby maj¹c kamieñ w rêku, którym by móg³ zabiæ, uderzy³ go, tak ¿eby 
umar³, mê¿obójc¹ jest; œmierci¹ umrze on mê¿obójca.
18. Tak¿e jeŸliby maj¹c w rêku drewno, którem by móg³ zabiæ, uderzy³ go, i umar³by, 
mê¿obójc¹ jest; œmierci¹ umrze on mê¿obójca.
19. Powinowaty zabitego zabije tego mê¿obójcê; gdziekolwiek siê z nim spotka, on 
zabije go.
20. A jeŸliby kogo z nienawiœci popchn¹³, albo nañ czem cisn¹³ z zasadzki, a 
umar³by;
21. Albo jeŸliby go z waœni uderzy³ rêk¹ swoj¹, a umar³by, œmierci¹ umrze ten, 
który uderzy³, mê¿obójc¹ jest; powinny zabitego zabije mê¿obójcê, gdziekolwiek go 
trafi.
22. Ale jeŸliby z przygody bez waœni kogo popchn¹³, alboby nañ cisn¹³ czemkolwiek 
nie umyœlnie;
23. Albo jeŸliby jakim kamieniem, od którego by móg³ umrzeæ, rzuci³ nañ z 
nieobaczenia, a umar³by, nie bêd¹c mu nieprzyjacielem, ani szukaj¹c jego z³ego:
24. Tedy rozs¹dek uczyni zgromadzenie miêdzy tym, który zabi³, a miêdzy powinnym 
zabitego wed³ug tego prawa.
25. I wybawi zgromadzenie mê¿obójcê tego z r¹k powinnego onego zabitego, i ka¿e mu 
siê wróciæ zgromadzenie do miasta ucieczki jego, gdzie by³ uciek³; i tam¿e bêdzie 
mieszka³ a¿ do œmierci kap³ana najwy¿szego, który jest pomazany olejkiem œwiêtym.
26. A jeŸliby wyszed³ mê¿obójca za granice miasta ucieczki swojej, do którego 
uciek³;
27. I trafi³by go powinny zabitego za granic¹ miasta ucieczki jego, chocia¿by zabi³ 
powinny zabitego mê¿obójcê onego, nie bêdzie winien krwi.
28. Albowiem w mieœcie ucieczki swojej mieszkaæ ma a¿ do œmierci kap³ana 
najwy¿szego, a po œmierci kap³ana najwy¿szego wróci siê on mê¿obójca do ziemi 
osiad³oœci swojej.
29. A bêdziecie to mieli za ustawê prawn¹ w narodziech waszych, we wszystkich 
mieszkaniach waszych.
30. Ktobykolwiek chcia³ zabiæ cz³owieka, za œwiadectwem œwiadków zabije mê¿obójcê; 
ale œwiadek jeden nie bêdzie móg³ œwiadczyæ na skazanie kogo na œmieræ.
31. Nie weŸmiecie te¿ okupu za ¿ywot mê¿obójcy, który zas³u¿y³ œmieræ; niech 
œmierci¹ umrze.
32. Nie weŸmiecie te¿ zap³aty od onego, który uciek³ do miasta ucieczki swojej, aby 
siê nawróci³ na mieszkanie do ziemi swojej, pierwej ni¿by kap³an umar³:
33. Byœcie nie splugawili ziemiê, w której bêdziecie; bo krew takowa splugawi³aby 
ziemiê; a ziemia nie mo¿e byæ oczyszczona od krwi, która jest wylana na niej, jedno 
krwi¹ tego, który j¹ przela³.
34. Przeto¿ nie plugawcie ziemi, w której mieszkacie, w której Ja te¿ mieszkam; bom 
Ja Pan, który mieszkam miêdzy synami Izraelskimi.
*36
1. Tedy przyst¹pili mê¿owie przedniejsi z ojców pokolenia synów Galaada, syna 
Machyrowego, syna Manasesowego, z domów Józefowych, i mówili przed Moj¿eszem, i 
przed ksi¹¿êty przedniejszymi ojców synów Izraelskich, i rzekli:
2. Tobie, panu memu, rozkaza³ Pan, abyœ podzieli³ ziemiê w dziedzictwo losem synom 
Izraelskim; nadto panu memu rozkazano od Pana, abyœ da³ dziedzictwo Salfaada, brata 
naszego, córkom jego.
3. Które jeŸliby kto z inszego pokolenia synów Izraelskich wzi¹³ za ¿ony, odjête 
bêdzie ich dziedzictwo od dziedzictwa ojców naszych, a przy³¹czy siê do dziedzictwa 



onego pokolenia, do którego by je wziêto za ¿ony, a tak z losu dziedzictwa naszego 
ubêdzie.
4. A gdy przyjdzie mi³oœciwe lato synom Izraelskim, tedy przy³¹czone bêdzie 
dziedzictwo ich do dziedzictwa onego pokolenia, do którego by posz³y za m¹¿; a tak 
od dziedzictwa pokolenia ojców naszych odjête bêdzie dziedzictwo ich.
5. Tedy powiedzia³ Moj¿esz synom Izraelskim wed³ug s³owa Pañskiego, mówi¹c: Dobrze 
mówi pokolenie synów Józefowych.
6. Toæ to jest, co rozkaza³ Pan o córkach Salfaadowych, mówi¹c: Jako siê im 
upodoba, niech id¹ za m¹¿; tylko w domu pokolenia ojców swoich niech id¹ za m¹¿.
7. Aby nie by³o przenoszone dziedzictwo synów Izraelskich z pokolenia na pokolenie; 
bo ka¿dy z synów Izraelskich zostawaæ ma przy dziedzictwie pokolenia ojców swych.
8. I ka¿da córka, która by mia³a dziedzictwo z pokoleñ synów Izraelskich, za 
kogokolwiek z domu pokolenia ojca swego pójdzie, ¿eby otrzymali dziedziczenie 
synowie Izraelscy, ka¿dy dziedzictwo ojców swych.
9. Bo nie ma byæ przenoszone dziedzictwo, z pokolenia na pokolenie insze; ale ka¿dy 
przy dziedzictwie swojem zostaæ ma z pokolenia synów Izraelskich.
10. Jako tedy rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, tak uczyni³y córki Salfaadowe.
11. Bo Mahala, Tersa, i Hegla, i Melcha, i Noa, córki Salfaadowe, sz³y za m¹¿, za 
syny stryjów swoich.
12. W domy synów Manasesa, syna Józefowego posz³y za m¹¿; i tak zosta³o dziedzictwo 
ich przy pokoleniu domu ojca ich.
13. Teæ s¹ przykazania i prawa, które rozkaza³ Pan przez Moj¿esza synom Izraelskim 
na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychowi.

================================
     5 Moj¿eszowa     
================================

*01
1. Teæ s¹ s³owa, które mówi³ Moj¿esz do wszystkiego Izraela przed Jordanem na 
puszczy, na równinie przeciw morzu czerwonemu, miêdzy Faran, i miêdzy Tofel, i 
Laban, i Haserot, i Dyzahab.
2. A jest jedenaœcie dni drogi od Horebu przez górê Seir a¿ do Kades Barne.
3. I sta³o siê czterdziestego roku, jedenastego miesi¹ca, pierwszego dnia tego¿ 
miesi¹ca, ¿e opowiedzia³ Moj¿esz synom Izraelskim to wszystko, co mu by³ rozkaza³ 
Pan do nich.
4. Gdy porazi³ Sehona, króla Amorejskiego, który mieszka³ w Hesebon, i Oga, króla 
Basañskiego, który mieszka³ w Astarot w Edrej.
5. Przed Jordanem w ziemi Moabskiej pocz¹³ Moj¿esz wyk³adaæ ten zakon, mówi¹c:
6. Pan, Bóg nasz, mówi³ do nas na górze Horeb, i rzek³: Dosycieœcie mieszkali na 
tej górze.
7. Obróæcie¿ siê, a ci¹gn¹c idŸcie do góry Amorejskiej, i na wszystkie miejsca 
pograniczne jej, na równiny, na góry, i na doliny, i ku po³udniowi, i ku brzegu 
morskiemu, ku ziemi Chananejskiej, i do Libanu, a¿ do wielkiej rzeki, rzeki 
Eufrates.
8. Oto, da³em wam tê ziemiê; wnijdŸcie¿ a posi¹dŸcie tê ziemiê, o któr¹ przysi¹g³ 
Pan ojcom waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, i¿ im j¹ daæ mia³, i nasieniu 
ich po nich.
9. I rzek³em do was na on czas, mówi¹c: Nie mogê sam nosiæ was.
10. Pan, Bóg wasz, rozmno¿y³ was, a otoœcie dziœ jako gwiazdy niebieskie w mnóstwie 
swojem.
11. Pan, Bóg ojców waszych, niech rozmno¿y was nad to, jakoœcie teraz, tysi¹c kroæ 
wiêcej; i niech was b³ogos³awi, jako wam obieca³.



12. Jako¿ sam znosiæ mam ciê¿k¹ pracê oko³o was, i brzemiê wasze, i swary wasze?
13. Obierzcie z siebie mê¿e m¹dre i umiejêtne a doœwiadczone w pokoleniach waszych, 
a postanowiê je prze³o¿onymi nad wami.
14. Tedyœcie mi odpowiedzieli, i rzekliœcie: Dobra rzecz, któr¹œ rozkaza³ uczyniæ.
15. I obra³em przedniejsze z pokoleñ waszych, mê¿e m¹dre, i doœwiadczone, i 
postanowi³em je prze³o¿onymi nad wami: tysi¹czniki, i setniki, i piêædziesi¹tniki, 
i dziesi¹tniki, i rz¹dce w pokoleniach waszych.
16. I rozkaza³em sêdziom waszym na on czas, mówi¹c: Wys³uchywajcie spraw miêdzy 
braci¹ wasz¹, i s¹dŸcie sprawiedliwie miêdzy mê¿em i miêdzy bratem jego, i miêdzy 
przychodniem jego.
17. Nie miejcie wzglêdu na osoby przy s¹dzie; tak ma³ego jako wielkiego 
wys³uchywajcie; nie bójcie siê nikogo, albowiem s¹d Bo¿y jest; a jeŸliby co 
przytrudniejszem by³o na was, odniesiecie do mnie, a ja tego przes³ucham.
18. I przykaza³em wam na on czas wszystko, coœcie czyniæ mieli.
19. Potem ruszywszy siê z Horeb przeszliœmy wszystkê onê pustyni¹ wielk¹ i 
straszn¹, któr¹œcie widzieli, id¹c drog¹ ku górze Amorejskiej, jako nam by³ 
rozkaza³ Pan, Bóg nasz, i przyszliœmy a¿ do Kades Barne
20. I rzek³em do was: Przyszliœcie a¿ do góry Amorejczyka, którego Pan, Bóg nasz, 
dawa nam.
21. Oto, podawa Pan, Bóg twój, tobie tê ziemiê; idŸ¿e, a posi¹dŸ j¹, jakoæ 
powiedzia³ Pan, Bóg ojców twoich, nie bój siê ani siê lêkaj.
22. I przyszliœcie do mnie wszyscy, a mówiliœcie: Poœlijmy mê¿e przed sob¹, którzy 
by nam przeszpiegowali ziemiê, i dali nam pewn¹ sprawê, któr¹ byœmy drog¹ do niej 
wnijœæ mieli, i miasta, do których byœmy weszli.
23. Co gdy mi siê podoba³o, obra³em z was dwanaœcie mê¿ów, po jednym mê¿u z ka¿dego 
pokolenia.
24. Którzy odszed³szy weszli na górê, a przyszli a¿ do doliny Eschol, i 
przeszpiegowali ziemiê.
25. Nabrali te¿ z sob¹ owocu onej ziemi, i przynieœli do nas, i dali nam o tem 
sprawê, a powiedzieli: Dobra jest ziemia, któr¹ nam dawa Pan, Bóg nasz.
26. Aleœcie nie chcieli iœæ: leczeœcie byli odpornymi s³owu Pana, Boga waszego.
27. I szemraliœcie w namieciech waszych, mówi¹c: I¿ nas Pan mia³ w nienawiœci, 
wywiód³ nas z ziemi Egipskiej, aby nas poda³ w rêce Amorejczyka, i wygubi³ nas.
28. Dok¹d¿e iœæ mamy? Bracia nasi zepsowali nam serce, mówi¹c: Lud ten wiêkszy i 
roœlejszy jest, niŸli my, miasta wielkie, i wymurowane a¿ ku niebu, a nad to, syny 
olbrzymów widzieliœmy tam.
29. Alem ja mówi³ do was: Nie lêkajcie siê, ani siê ich bójcie.
30. Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, walczyæ bêdzie za was, tak jako wam 
uczyni³ w Egipcie przed oczyma waszemi.
31. Tak¿e i na puszczy, gdzieœ widzia³, jako ciê nosi³ Pan, Bóg twój, jako nosi 
ojciec syna swego, w onej wszystkiej drodze, któr¹œcie szli, a¿eœcie przyszli na to 
miejsce.
32. Lecz ani tak uwierzyliœcie Panu, Bogu waszemu.
33. Który chodzi³ przed wami w drodze, przepatruj¹c wam miejsce do stanowienia 
obozu, w nocy w ogniu, aby wam ukaza³ drogê któr¹ byœcie iœæ mieli, we dnie zaœ w 
ob³oku.
34. I us³ysza³ Pan g³os s³ów waszych, a rozgniewa³ siê bardzo, i przysi¹g³, mówi¹c:
35. Zaiste ¿aden z ludu tego narodu z³ego, nie ogl¹da onej ziemi dobrej, któr¹m 
przysi¹g³ daæ ojcom waszym;
36. Oprócz Kaleba, syna Jefunowego, ten j¹ ogl¹da, i temu dam ziemiê, któr¹ depta³, 
i synom jego, przeto ¿e cale szed³ za Panem.
37. Tak¿e i na miê rozgniewa³ siê Pan dla was, mówi¹c: I ty tam nie wnijdziesz.
38. Jozue, syn Nunów, któryæ s³u¿y, ten tam wnijdzie, tego¿ utwierdzaj; bo j¹ on w 
dziedzictwo poda Izraelowi.
39. Dziatki te¿ wasze, o którycheœcie mówili, ¿e bêd¹ podane na ³up, tak¿e synowi 
wasi, którzy dziœ nie wiedz¹ dobrego ani z³ego, ci tam wnijd¹ i onym j¹ dam, a oni 
j¹ dziedzicznie posiêd¹;
40. Ale wy obróciwszy siê, idŸcie na puszcz¹, drog¹ ku morzu czerwonemu.
41. A odpowiadaj¹c mówiliœcie do mnie: Zgrzeszyliœmy Panu; pójdziemy, i walczyæ 



bêdziemy wed³ug tego wszystkiego, jako nam rozkaza³ Pan, Bóg nasz; i ubra³ siê 
ka¿dy z was we zbroje swoje, a chcieliœcie wnijœæ na górê.
42. Lecz Pan rzek³ do mnie: Powiedz im: Nie wstêpójcie, ani walczcie; bom nie jest 
w poœrodku was, abyœcie nie byli pora¿eni od nieprzyjació³ waszych.
43. Co gdym wam opowiedzia³, nie s³uchaliœcie, aleœcie odporni byli s³owu 
Pañskiemu, i hardzieœcie post¹pili sobie, a weszliœcie na górê.
44. Tedy wyci¹gn¹³ Amorejczyk, który mieszka³ na onej górze, przeciwko wam, i 
gonili was, jako zwyk³y pszczo³y, i porazili was w Seir a¿ do Horma.
45. I wróciwszy siê, p³akaliœcie przed Panem; lecz nie wys³ucha³ Pan g³osu waszego, 
a nie nak³oni³ uszu swoich do was.
46. Mieszkaliœcie tedy w Kades przez wiele dni wed³ug liczby dni, którycheœcie tam 
mieszkali.
*02
1. Potem obróciwszy siê, poszliœmy na puszcz¹, drog¹ ku morzu czerwonemu, jako 
mówi³ Pan do mnie, i kr¹¿yliœmy oko³o oko³o góry Seir przez wiele dni.
2. Tedy rzek³ Pan do mnie, mówi¹c:
3. Dosycieœcie ju¿ kr¹¿yli oko³o tej góry, obróæcie¿ siê ku pó³nocy;
4. A ludowi rozka¿ mówi¹c: Wy wnet pójdziecie przez granice braci waszej, synów 
Ezawowych, którzy mieszkaj¹ w Seir, i bêd¹ siê was bali; ale siê i wy pilnie 
strze¿cie.
5. Nie dra¿nijcie¿ ich; albowiem nie dam wam ziemi ich, ani na stopê nogi, gdy¿em w 
osiad³oœæ da³ Ezawowi górê Seir.
6. ¯ywnoœæ bêdziecie kupowali u nich za pieni¹dze, i jeœæ bêdziecie; tak¿e i wodê 
od nich kupowaæ bêdziecie za pieni¹dze, i piæ bêdziecie.
7. Albowiem ci Pan, Bóg twój, b³ogos³awi³ we wszelkiej sprawie r¹k twoich, i 
wiedzia³ drogê twojê na tej puszczy wielkiej; ju¿ przez czterdzieœci lat Pan, Bóg 
twój, by³ z tob¹, nie schodzi³oæ na niczem.
8. Poszliœmy tedy od braci naszej, synów Ezawowych, mieszkaj¹cych w Seir, drog¹ 
równ¹ od Elat, i od Asyjongaber, a nawróciwszy siê udaliœmy siê drog¹ ku puszczy 
Moabskiej.
9. I rzek³ Pan do mnie: Nie nacieraj na Moabczyki, ani podnoœ wojny przeciwko nim; 
boæ nie dam ziemi ich w osiad³oœæ, gdy¿em synom Lotowym da³ Ar w dziedzictwo.
10. (Emitowie pierwej mieszkali w niej, lud potê¿ny i wielki, i wysokiego wzrostu, 
jako Enakimowie;
11. Które te¿ za olbrzymy miano, jako Enakimy, a Moabczykowie zwali je Emim.
12. Tak¿e w Seir mieszkali Horejczycy przedtem, które synowie Ezawowi wygnali, i 
wyg³adzili je przed sob¹, a mieszkali na miejscu ich, jako uczyni³ Izrael w ziemi 
osiad³oœci swojej, któr¹ im da³ Pan.)
13. Wstañcie¿ tedy, a przeprawcie siê przez potok Zared; i przeprawiliœmy siê przez 
potok Zared.
14. A czasu, któregoœmy chodzili od Kades Barne, a¿eœmy siê przeprawili przez potok 
Zared, by³o trzydzieœci i osiem lat, a¿ wygin¹³ wszystek on naród mê¿ów walecznych 
z obozu, jako im by³ przysi¹g³ Pan.
15. Albowiem rêka Pañska by³a przeciwko nim na wytracenie ich z obozu, a¿ ich 
wygubi³a.
16. I sta³o siê, gdy wyginêli wszyscy mê¿owie waleczni, i pomarli z poœrodku ludu,
17. ¯e rzek³ Pan do mnie, mówi¹c:
18. Ty dziœ przejdziesz granicê Moabsk¹ Ar,
19. I przyjdziesz blisko ku synom Ammonowym; nie nacieraj¿e na nie, ani podnoœ 
wojny przeciwko nim; boæ nie dam ziemi synów Ammonowych w osiad³oœæ, poniewa¿ synom 
Lotowym da³em j¹ w dziedzictwo.
20. (Tê te¿ ziemiê za ziemiê olbrzymów miano; albowiem olbrzymowie mieszkali w niej 
przedtem, które Ammonitowie nazywali Zomzomim;
21. Lud potê¿ny, i wielki, i wysokiego wzrostu, jako Enakimowie; ale wygubi³ je Pan 
przed nimi, a Ammonitowie opanowali je i mieszkali na miejscu ich;
22. Jako uczyni³ synom Ezawowym mieszkaj¹cym w Seir, dla których wytraci³ 
Horejczyki przed obliczem ich; i wygnali je, i mieszkai na miejscach ich a¿ po dziœ 
dzieñ.
23. Hewejczyki tak¿e, którzy mieszkali w Aserym a¿ do Gazy, Kaftorytowie, którzy 



wyszli z Kaftor, wytracili je, i mieszkali na miejscu ich.)
24. Wstawszy tedy idŸcie, a przeprawcie siê przez potok Arnon; oto, Ja dawam w rêce 
twoje Sehona, króla Hesebon Amorejczyka, i ziemiê jego, pocznij¿e j¹ posiadaæ, a 
podnieœ przeciwko niemu wojnê.
25. Dzisiaj pocznê puszczaæ strach i bojaŸñ twojê na ludzie, którzy s¹ pod 
wszystkiem niebem, ¿e gdy us³ysz¹ wieœæ o tobie, dr¿eæ i lêkaæ siê bêd¹ przed tob¹.
26. Tedym pos³a³ pos³y z puszczy Kademot do Sehona, króla Heseboñskiego, z 
poselstwem spokojnem, mówi¹c:
27. Niech przejdê przez ziemiê twojê; drog¹ pospolit¹ pójdê; nie uchylê siê ani na 
prawo ani na lewo.
28. ¯ywnoœci za pieni¹dze sprzedasz mi, abym jad³; wody tak¿e za pieni¹dze dasz mi, 
abym pi³: tylko przejdê nogami memi;
29. Jako mi uczynili synowie Ezawowi, którzy mieszkaj¹ w Seir, i Moabczycy, którzy 
mieszkaj¹ w Ar, a¿byœmy siê przeprawili za Jordan, do ziemi, któr¹ Pan, Bóg nasz, 
dawa nam.
30. Ale nie chcia³ Sehon, król Heseboñski, pozwoliæ nam przejœcia przez ziemiê 
swojê: bo by³ zatwardzi³ Pan, Bóg twój, ducha jego, i stwierdzi³ serce jego, aby go 
poda³ w rêce twoje, jako to dziœ widzisz.
31. Tedy rzek³ Pan do mnie: Otom ci ju¿ pocz¹³ podawaæ w moc Sehona, i ziemiê jego: 
pocznij¿e j¹ posiadaæ, abyœ odziedziczy³ ziemiê jego.
32. Ruszy³ siê tedy Sehon przeciwko nam, sam i wszystek lud jego, chc¹c z nami 
zwieœæ bitwê w Jaza;
33. Ale go nam poda³ Pan, Bóg nasz, w moc, i poraziliœmy go, i syny jego i wszystek 
lud jego.
34. I wziêliœmy wszystkie miasta jego na on czas, i wniweczeœmy obrócili wszystkie 
miasta, mê¿czyzny i niewiasty, i dzieci, nie zostawiwszy z nich nikogo.
35. Tylkoœmy byd³o pobrali sobie, i korzyœci z miast, którycheœmy dobyli.
36. Od Aroer, które le¿y nad brzegiem potoku Arnon, i od miasta, które jest w 
dolinie a¿ do Galaad, nie by³o miasta, które by siê nam nie poda³o; wszystkie poda³ 
nam Pan, Bóg nasz.
37. Tylkoœ do ziemi synów Ammonowych nie dochodzi³ ani do ¿adnego miejsca 
przyleg³ego potokowi Jabok, ani do miast na górach, ani do ¿adnych miejsc, których 
zakaza³ Pan, Bóg nasz.
*03
1. Potem obróciwszy siê szliœmy drog¹ ku Basan; i wyci¹gn¹³ przeciwko nam Og, król 
Basañski, sam, i wszystek lud jego, ku bitwie w Edrej.
2. Tedy rzek³ Pan do mnie: Nie bój siê go; bom go da³ w rêce twoje, i wszystek lud 
jego, i ziemiê jego, i uczynisz mu, jakoœ uczyni³ Sehonowi, królowi Amorejskiemu, 
który mieszka³ w Hesebon.
3. Da³ tedy Pan, Bóg nasz, w rêce nasze i Oga, króla Basañskiego, i wszystek lud 
jego, i poraziliœmy go, tak ¿e nie zosta³o po nim nikogo.
4. Wziêliœmy te¿ wszystkie miasta jego na on czas; nie by³o miasta, którego byœmy 
im nie wziêli, szeœædziesi¹t miast, wszystkê krainê Argob królestwa Ogowego w 
Basan.
5. Te wszystkie miasta opatrzone by³y murami wysokiemi, bramami, i zaworami, oprócz 
miasteczek murem nie obtoczonych bardzo wiele.
6. I spustoszyliœmy je, jakoœmy uczynili Sehonowi, królowi Heseboñskiemu, 
wytraciwszy wszystkie miasta, mê¿e, niewiasty i dzieci.
7. Tylko wszystkie byd³a i ³upy z miast rozebraliœmy miêdzy siê.
8. Wziêliœmy te¿ na on czas ziemiê z rêki dwóch królów Amorejskich, która le¿y z 
tej strony Jordanu, od rzeki Arnon a¿ do góry Hermon.
9. (Sydoñczycy zowi¹ Hermon Szyryjon, a Amorejczycy zowi¹ go Sanir.)
10. Wszystkie miasta w równinie, i wszystko Galaad, i wszystko Basan a¿ do Selcha, 
i Edrej, miasta królestwa Ogowego w Basan.
11. Bo tylko sam Og, król Basañski pozosta³ by³ z olbrzymów; oto, ³o¿e jego ³o¿e 
¿elazne, aza¿ jeszcze nie jest w Rabbat, synów Ammonowych? dziewiêæ ³okci d³ugoœæ 
jego, a cztery ³okcie szerokoœæ jego na ³okieæ mêski.
12. Gdyœmy tedy ziemiê tê posiedli na on czas, od Aroer, które jest nad potokiem 
Arnon, i po³owê góry Galaad, i miasta jej da³em Rubenitom, i Gadytom.



13. A ostatek Galaadu, i wszystko Basan, królestwa Ogowego, da³em po³owie pokolenia 
Manasesowego, wszystkê krainê Argob, i wszystko Basan, które zowi¹ ziemi¹ 
olbrzymów.
14. Jair, syn Manasesów, posiad³ wszystkê krainê Argob a¿ do granicy Jessury i 
Machaty; przeto¿ nazwa³ j¹ od imienia swego Basan Hawot Jair, a¿ do dzisiejszego 
dnia.
15. Machirowi zaœ da³em Galaad.
16. A Rubenitom i Gadytom da³em krainê od Galaadu a¿ do potoku Arnon, pó³ potoku z 
pograniczem, a¿ do potoku Jabok, granicy synów Ammonowych;
17. Przytem równinê i Jordan z pograniczem od Cyneret a¿ do morza pustego, które 
jest morze s³one, pod gór¹ Fazga na wschód s³oñca.
18. I rozkaza³em wam na on czas, mówi¹c: Pan, Bóg wasz, da³ wam tê ziemiê, abyœcie 
j¹ dziedzicznie posiedli, a tak zbrojno pójdziecie przed braci¹ wasz¹, syny 
Izraelskimi, wszyscy mê¿owie du¿y.
19. Tylko ¿ony wasze, i dziatki wasze, i byd³a wasze, (gdy¿ wiem, ¿e dobytku si³a 
macie,) zostan¹ w mieœciech waszych, którem wam da³.
20. A¿ da odpoczynek Pan braci waszej, jako i wam, ¿e i oni posiêd¹ ziemiê onê, 
któr¹ Pan, Bóg wasz, dawa im za Jordanem: tedy siê wróci ka¿dy do osiad³oœci 
swojej, któr¹ wam da³.
21. Jozuemu te¿ przykaza³em na on czas, mówi¹c: Oczy twoje widzia³y wszystko, co 
uczyni³ Pan, Bóg wasz, onym dwom królom; to¿ uczyni Pan, wszystkim królestwom, do 
których ty pójdziesz.
22. Nie bójcie¿ siê ich, poniewa¿ Pan, Bóg wasz, jest, który walczy za was.
23. I prosi³em Pana na on czas, mówi¹c:
24. Panie Bo¿e, tyœ pocz¹³ okazywaæ s³udze twemu wielkoœæ twojê, i rêkê twojê 
mo¿n¹; bo któ¿ jest Bogiem na niebie, albo na ziemi, któryby czyniæ móg³ wed³ug 
spraw twoich, i wed³ug mo¿noœci twoich?
25. NIech przejdê proszê, abym ogl¹da³ tê wyborn¹ ziemiê, która jest za Jordanem, 
górê onê wyborn¹ i z Libanem.
26. Ale siê rozgniewa³ Pan na miê dla was, i nie wys³ucha³ miê, i rzek³ Pan do 
mnie: Dosyæ masz, nie mów¿e ju¿ wiêcej do mnie o to.
27. Wst¹p na wierzch góry Fazga, a podnieœ oczy swe ku zachodowi, i ku pó³nocy, i 
ku po³udniowi, i ku wschodowi, a przypatrz siê oczyma swemi; bo nie przejdziesz 
przez ten Jordan;
28. Ale porucz to Jozuemu, i umocnij go, a potwierdŸ go; albowiem on pójdzie przed 
tym ludem, a on poda im w dziedzictwo ziemiê, któr¹ ogl¹dasz.
29. A tak mieszkaliœmy w dolinie przeciw Betfegor.
*04
1. Teraz tedy, o Izraelu, s³uchaj ustaw, i s¹dów, których ja was uczê, abyœcie je 
czyni¹c ¿yli, a wszed³szy posiedli ziemiê, któr¹ Pan, Bóg ojców waszych, dawa wam.
2. Nie przydacie do s³owa, które ja wam rozkazujê, ani ujmiecie z niego, abyœcie 
strzegli przykazañ Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazujê.
3. Oczy wasze widzia³y, co uczyni³ Pan dla Baal fegora, jako ka¿dego mê¿a, który 
siê udawa³ za Baal fegorem, wytraci³ Pan, Bóg twój, z poœrodku was.
4. A wy, którzyœcie trwali przy Panu, Bogu waszym, ¿yjecie wszyscy a¿ do dnia 
dzisiejszego.
5. Patrzcie¿, ¿em was naucza³ ustaw i s¹dów, jako mi rozkaza³ Pan, Bóg mój, abyœcie 
tak czynili w ziemi tej, do której wchodzicie, abyœcie j¹ dziedzicznie posiedli.
6. Przestrzegajcie¿ ich tedy, a czyñcie je; to bowiem jest m¹droœæ wasza, i rozum 
wasz przed oczyma narodów; którzy us³yszawszy o tych wszystkich ustawach, rzek¹: 
Tylko ten lud m¹dry, i rozumny, i naród wielki jest.
7. Albowiem który¿ naród tak wielki jest, coby mu byli bogowie tak bliscy, jako 
Pan, Bóg nasz, we wszystkiem, ilekroæ go wzywamy?
8. Albo który¿ naród tak wielki, któryby mia³ ustawy i s¹dy tak sprawiedliwe, jako 
wszystek ten zakon, który ja przedk³adam wam dziœ?
9. A wszak¿e miej siê na pieczy, a strze¿ duszy twej pilnie, byœ snaæ nie zapomnia³ 
na te rzeczy, które widzia³y oczy twoje i aby snaæ nie odst¹pi³y od serca twego po 
wszystkie dni ¿ywota twego; i oznajmisz je synom twym, i synom synów twoich.
10. Nie zapominaj, ¿eœ onego dnia sta³ przed oblicznoœci¹ Pana, Boga twego, na 



Horeb, gdy mówi³ Pan do mnie: ZgromadŸ mi lud, abym im powiedzia³ s³owa moje, 
których siê uczyæ bêd¹, aby siê mnie bali po wszystkie dni, pok¹d ¿yæ bêd¹ na 
ziemi, i synów swoich nauczaj¹c tego.
11. Tedyœcie przyst¹pili, a stanêliœcie pod gór¹, a ona góra pa³a³a ogniem a¿ do 
samego nieba, a by³a na niej ciemnoœæ, ob³ok i mg³a.
12. I mówi³ Pan do was z poœród ognia; g³os s³ów s³yszeliœcie, aleœcie podobieñstwa 
¿adnego nie widzieli oprócz g³osu.
13. I oznajmi³ wam przymierze swoje, które rozkaza³ wam, abyœcie je czynili, to 
jest dziesiêæ s³ów, które napisa³ na dwóch tablicach kamiennych.
14. Mnie te¿ rozkaza³ Pan na on czas, abym was naucza³ ustaw i s¹dów, abyœcie je 
czynili w ziemi, do której idziecie, abyœcie j¹ dziedzicznie posiedli.
15. A tak strze¿cie pilnie dusz waszych, (gdy¿eœcie nie widzieli ¿adnego 
podobieñstwa, dnia, którego mówi³ Pan do was na Horebie z poœrodku ognia,)
16. Abyœcie siê snaæ nie popsowali, i nie czynili sobie rytego ba³wana, albo obrazu 
wszelkiego podobieñstwa, kszta³tu mê¿czyzny albo niewiasty;
17. Albo kszta³tu jakiego zwierzêcia, które jest na ziemi, kszta³tu wszelkiego 
ptaka skrzydlastego, który lata po powietrzu;
18. Kszta³tu wszystkiego tego, co siê p³aza po ziemi, kszta³tu wszelkiej ryby, 
która jest w wodzie pod ziemi¹.
19. Ani podnoœ oczu swych ku niebu, ¿ebyœ widz¹c s³oñce i miesi¹c, i gwiazdy ze 
wszystkiemi zastêpy niebieskiemi, nie da³ siê uwieœæ, abyœ siê im k³ania³, i 
s³u¿y³byœ im, poniewa¿ je odda³ Pan, Bóg twój, na pos³ugê wszystkim ludziom pod 
wszystkiem niebem.
20. Aleæ was wzi¹³ Pan, i wywiód³ was jako z ¿elaznego pieca, z Egiptu, abyœcie 
byli jego ludem dziedzicznym, jako dziœ jesteœcie.
21. A Pan rozgniewa³ siê na miê dla was, a przysi¹g³, ¿e nie przejdê przez Jordan, 
ani wnijdê do onej wybornej ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo.
22. Bo ja umrê w tej ziemi, ja nie przejdê za Jordan; ale wy przejdziecie, i 
dziedzicznie osi¹dziecie tê dobr¹ ziemiê.
23. Strze¿cie¿ siê, byœcie snaæ nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które 
uczyni³ z wami, a nie czynili sobie rytego obrazu na kszta³t jakiejkolwiek rzeczy, 
jakoæ rozkaza³ Pan, Bóg twój.
24. Albowiem Pan, Bóg twój, jest ogieñ trawi¹cy, Bóg zawisny.
25. Gdy sp³odzisz syny i wnuki, a zstarzejecie siê w ziemi onej, jeŸlibyœcie siê 
popsowali, a czynilibyœcie sobie ryte ba³wany na kszta³t jakiejkolwiek rzeczy, i 
uczynilibyœcie co z³ego przed oczyma Pana, Boga waszego, dra¿ni¹c go:
26. Biorê na œwiadectwo przeciwko wam dziœ niebo i ziemiê, i¿ pewnie w rychle 
wyginiecie z ziemi, do której pójdziecie przez Jordan, abyœcie dziedzicznie j¹ 
posiedli; nie przed³u¿ycie dni waszych w niej, bo pewnie wytraceni bêdziecie.
27. I rozproszy was Pan miêdzy narody, a zostanie was ma³o miêdzy narody, do 
których zaprowadzi was Pan.
28. Tam¿e bêdziecie s³u¿yli bogom, robocie r¹k ludzkich, drewnu i kamieniowi, które 
ani widz¹, ani s³ysz¹, ani w¹chaj¹.
29. A wszak¿e i tam jeŸli szukaæ bêdziesz Pana, Boga twego, tedy znajdziesz, 
bêdzieszli go szuka³ ca³em sercem twojem, i ca³¹ dusz¹ swoj¹.
30. Gdy ucisk przyjdzie na ciê, a najd¹ ciê te wszystkie rzeczy w ostatnie dni, 
tedy, nawróciszli siê do Pana, Boga twego, a pos³usznym bêdziesz g³osowi jego,
31. (Albowiem Bóg mi³osierny Pan, Bóg twój jest) nie opuœci ciê, ani ciê skazi, ani 
zapomni na przymierze ojców twoich, które im przysi¹g³.
32. Pytaj siê teraz na dni starodawne, które by³y przed tob¹, ode dnia, którego 
stworzy³ Bóg cz³owieka na ziemi; a od jednego koñca nieba a¿ do drugiego koñca 
nieba sta³ali siê kiedy rzecz podobna tej tak wielkiej? albo s³uchanoli kiedy co 
takowego?
33. S³ysza³li kiedy który naród g³os Boga mówi¹cego z poœrodku ognia, jakoœ ty 
s³ysza³, a ¿yw zosta³?
34. Albo kusi³li siê który bóg przyjœæ a wzi¹æ sobie naród z poœrodku innego narodu 
przez pokusy, przez znaki, i przez cuda, i przez wojny, i przez mocn¹ rêkê, i przez 
ramiê wyci¹gnione, i w strachach wielkich, wed³ug wszystkiego, jako uczyni³ dla was 
Pan, Bóg wasz, w Egipcie przed oczyma twemi?



35. Tobie to ukazano, abyœ wiedzia³, i¿ Pan jest Bóg, a nie masz innego oprócz 
niego.
36. Da³ ci z nieba s³yszeæ g³os swój, aby ciê wyæwiczy³, a na ziemi ukaza³ ci ogieñ 
swój wielki, a s³owa jego s³ysza³eœ z poœrodku ognia.
37. A i¿ umi³owa³ ojce twoje, obra³ nasienie ich po nich, i wywiód³ ciê przed sob¹ 
moc¹ swoj¹ wielk¹ z Egiptu,
38. Aby wygna³ narody wielkie i mo¿niejsze nad ciê przed twarz¹ twoj¹, i wprowadzi³ 
ciê, a da³ ci ziemiê ich w dziedzictwo, jako to dziœ widzisz.
39. Wiedz¿e tedy dziœ, a wspomnij na to w sercu twojem, i¿ Pan jest Bogiem na 
niebie wysoko, i na ziemi nisko nie masz innego.
40. A tak przestrzegaj ustaw jego, i przykazañ jego, które ja dziœ rozkazujê tobie, 
abyæ siê dobrze wodzi³o, i synom twoim po tobie; abyœ te¿ przed³u¿y³ dni na ziemi, 
któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie, po wszystkie dni.
41. Tedy oddzieli³ Moj¿esz trzy miasta z tej strony Jordanu na wschód s³oñca.
42. Aby tam ucieka³ mê¿obójca, któryby zabi³ bliŸniego swego z nieobaczenia, nie 
maj¹c go w nienawiœci przedtem, aby uciek³szy do jednego z tych miast, ¿yw zosta³;
43. Beser na puszczy, w równinie w ziemi Rubenitów, i Ramot w Galaad miêdzy Gadyty, 
i Golam w Bazan miêdzy Manassytami.
44. Tenci jest zakon, który przed³o¿y³ Moj¿esz synom Izraelskim.
45. Te s¹ œwiadectwa, i ustawy, i s¹dy, które mówi³ Moj¿esz do synów Izraelskich, 
gdy wyszli z Egiptu;
46. Z tej strony Jordanu, w dolinie przeciw Betfegor, w ziemi Sehona, króla 
Amorejskiego, który mieszka³ w Hesebon, którego porazi³ Moj¿esz, i synowie 
Izraelscy, gdy szli z Egiptu;
47. I osiedli ziemiê jego, i ziemiê Oga, króla Basañskiego, dwóch królów 
Amorejskich, którzy byli z tej strony Jordanu na wschód s³oñca;
48. Od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i a¿ do góry Syon, która jest 
Hermon;
49. I wszystkie pola nad Jordanem na wschód s³oñca, i a¿ do morza pustego, pod gór¹ 
Fazga.
*05
1. Tedy zawo³awszy Moj¿esz wszystkiego Izraela; mówi³ do nich: S³uchaj Izraelu, 
ustaw i s¹dów, które ja dziœ mówiê w uszy wasze; nauczcie siê ich, a 
przestrzegajcie tego, abyœcie je czynili.
2. Pan, Bóg nasz, uczyni³ z nami przymierze na górze Horeb.
3. Nie z ojcy naszymi uczyni³ Pan to przymierze, ale z nami, którzyœmy tu dziœ 
wszyscy ¿ywi.
4. Twarz¹ w twarz mówi³ Pan z wami na górze, z poœrodku ognia,
5. (A jam sta³ miêdzy Panem, i miêdzy wami na on czas, abym wam odnosi³ s³owo 
Pañskie; boœcie siê bali ognia, a nie wst¹piliœcie na górê) i rzek³:
6. Jam jest Pan, Bóg twój, którym ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
7. Nie bêdziesz mia³ bogów innych przede mn¹.
8. Nie czyñ sobie obrazu rytego, ani ¿adnego podobieñstwa tych rzeczy, które s¹ na 
niebie wzgórê, i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemi¹;
9. Nie bêdziesz siê im k³ania³, ani ich chwali³: bom Ja Pan, Bóg twój, Bóg zawisny 
w mi³oœci, nawiedzaj¹cy nieprawoœæ ojców nad syny do trzeciego i do czwartego 
pokolenia tych, którzy miê nienawidz¹;
10. A czyni¹cy mi³osierdzie nad tysi¹cami tych, którzy miê mi³uj¹, i strzeg¹ 
przykazañ moich.
11. Nie bierz imienia Pana, Boga twego, na daremno: bo siê bêdzie mœci³ Pan nad 
tym, który imiê jego na daremno bierze.
12. Przestrzegaj dnia sobotniego, abyœ go œwiêci³, jakoæ rozkaza³ Pan, Bóg twój.
13. Przez szeœæ dni bêdziesz robi³, i wykonasz wszelak¹ robotê twojê;
14. Ale dnia siódmego jest odpocznienie Pana, Boga twego; nie czyñ ¿adnej roboty, 
ty i syn twój, i córka twoja, i s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, i wó³ twój, i osie³ 
twój, i ka¿de bydlê twoje, i goœæ twój, który jest w bramach twoich, aby odpoczyn¹³ 
s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, jako i ty.
15. A pamiêtaj, ¿eœ by³ niewolnikiem w ziemi Egipskiej, i wywiód³ ciê Pan, Bóg 
twój, stamt¹d rêk¹ mo¿n¹, i ramieniem wyci¹gnionem; przeto¿ ci przykaza³ Pan, Bóg 



twój, abyœ obchodzi³ dzieñ sobotni.
16. Czcij ojca twego i matkê twojê, jakoæ przykaza³ Pan, Bóg twój, aby przed³u¿one 
by³y dni twoje, i ¿ebyæ siê dobrze dzia³o na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie.
17. Nie bêdziesz zabija³.
18. Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
19. Nie bêdziesz krad³.
20. Nie bêdziesz mówi³ przeciw bliŸniemu twemu œwiadectwa fa³szywego.
21. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bliŸniego twego, ani bêdziesz po¿¹da³ domu bliŸniego 
twego, roli jego, i s³ugi jego, i s³u¿ebnicy jego, wo³u jego, i os³a jego, i 
wszystkich rzeczy, które s¹ bliŸniego twego.
22. Teæ s³owa mówi³ Pan do wszystkiego zgromadzenia waszego na górze z poœrodku 
ognia, ob³oku, i mg³y, g³osem wielkim, a nic wiêcej nie przyda³, i napisa³ je na 
dwóch tablicach kamiennych, które mnie odda³.
23. I sta³o siê, gdyœcie us³yszeli g³os z poœrodku ciemnoœci; gdy góra ogniem 
pa³a³a, ¿eœcie przyst¹pili do mnie, wszystkie ksi¹¿êta pokoleñ waszych, i starsi 
wasi,
24. I mówiliœcie: Oto nam ukaza³ Pan, Bóg nasz, chwa³ê swojê, i wielmo¿noœæ swojê, 
a g³os jego s³yszeliœmy, z poœrodku ognia; dziœ widzieliœmy, ¿e Bóg mówi³ z 
cz³owiekiem, a cz³owiek ¿yw zosta³.
25. A tak teraz przecz¿e mamy pomrzeæ? albowiem nas ten ogieñ wielki po¿re; jeŸli 
jeszcze s³yszeæ bêdziemy g³os Pana, Boga naszego, pomrzemy.
26. Albowiem có¿ jest wszelkie cia³o, aby s³ysza³o g³os Boga ¿ywi¹cego, mówi¹cego z 
poœrodku ognia, jako my, a ¿ywo zosta³o?
27. IdŸ¿e ty, a wys³uchaj wszystkiego, co bêdzie mówi³ Pan, Bóg nasz; ty zaœ 
powiesz nam wszystko, co do ciebie mówiæ bêdzie Pan, Bóg nasz, a my s³uchaæ i 
czyniæ to bêdziemy.
28. A us³yszawszy Pan g³os s³ów waszych, gdyœcie mówili do mnie, rzek³ mi Pan: 
S³ysza³em g³os s³ów ludu tego, które mówili do ciebie; dobrze wszystko mówili, co 
mówili.
29. Kto by im to da³, ¿eby serce ich by³o takie, aby siê mnie bali, i strzegli 
wszystkich przykazañ moich po wszystkie dni, aby siê im dobrze dzia³o i synom ich 
na wieki.
30. IdŸ¿e, a rzecz im: Wróæcie siê do namiotów waszych.
31. A ty tu zostañ przy mnie, i opowiem tobie wszystkie przykazania, i ustawy, i 
s¹dy, których ich nauczaæ bêdziesz, aby je czynili w ziemi, któr¹ Ja im dawam, aby 
j¹ posiedli.
32. Przeto¿ strze¿cie, abyœcie czynili, jako wam rozkaza³ Pan, Bóg wasz, nie 
uchylaj¹c siê na prawo ani na lewo.
33. Wszelk¹ te¿ drog¹, któr¹ wam przykaza³ Pan, Bóg wasz, chodziæ bêdziecie, 
abyœcie ¿yli, i dobrze siê wam dzia³o, i ¿ebyœcie przed³u¿yli dni swoje na ziemi, 
któr¹ posi¹dziecie.
*06
1. A teæ s¹ przykazania, ustawy i s¹dy, które rozkaza³ Pan, Bóg wasz, abym was 
nauczy³, ¿ebyœcie je czynili w ziemi, do której idziecie, abyœcie j¹ posiedli;
2. ¯ebyœ siê ba³ Pana, Boga twego, przestrzegaj¹c wszystkich ustaw jego i przykazañ 
jego, które ja przykazujê tobie, ty i syn twój, i syn syna twego, po wszystkie dni 
¿ywota swego, aby siê przed³u¿y³y dni twoje.
3. A tak s³uchaj Izraelu, i strze¿, abyœ tak czyni³, i¿by siê tobie dobrze dzia³o, 
i ¿ebyœcie siê rozmno¿yli bardzo (jako obieca³ Pan, Bóg ojców twoich, tobie), w 
ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem.
4. S³uchaj¿e Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
5. Bêdziesz tedy mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze 
wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej si³y twojej;
6. A bêd¹ te s³owa, które ja dziœ rozkazujê tobie, w sercu twojem;
7. I bêdziesz je czêsto przypomina³ synom twoim, i rozmawia³ o nich siedz¹c w domu 
twym, i bêd¹c w drodze, i k³ad¹c siê i wstawaj¹c.
8. I przywi¹¿esz je za znak na rêkach twoich, i bêd¹ jako naczelniki miêdzy oczyma 
twemi.
9. Napiszesz je te¿ na podwojach domu twego, i na bramach twoich.



10. A gdy ciê wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, o któr¹ przysi¹g³ ojcom twoim 
Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, ¿e j¹ tobie da, miasta wielkie i dobre, którycheœ 
nie budowa³;
11. Przytem domy pe³ne dóbr wszelakich, którycheœ nie naprz¹ta³, i studnie 
wykopane, którycheœ nie kopa³, winnice i oliwnice, którycheœ nie sadzi³, a bêdziesz 
jad³, i najesz siê:
12. Strze¿¿e siê, abyœ nie zapomnia³ Pana, który ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z 
domu niewoli.
13. Pana, Boga twego, baæ siê bêdziesz, jemu s³u¿yæ, a przez imiê jego przysiêgaæ.
14. Nie udacie siê za bogami obcymi, za bogami narodów, które s¹ oko³o was.
15. (Albowiem Bóg zawisny w mi³oœci Pan, Bóg twój, w poœrodku ciebie), by siê snaæ 
gniew nie zapali³ Pana, Boga twego, przeciw tobie, a wytraci³by ciê z oblicza 
ziemi.
16. Nie bêdziecie kusiæ Pana, Boga waszego, jakoœcie go kusili w Massa.
17. Przestrzegaæ bêdziecie z pilnoœci¹ przykazañ Pana, Boga waszego, i œwiadectw 
jego i ustaw jego, któreæ przykaza³.
18. A czyñ to, co jest prawego i dobrego przed oczyma Pañskiemi, abyæ siê dobrze 
dzia³o, abyœ wszed³szy posiad³ tê wyborn¹ ziemiê, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom 
twoim:
19. ¯eby wygna³ wszystkie nieprzyjacio³y twoje przed tob¹, jako mówi³ Pan.
20. A gdyby ciê napotem spyta³ syn twój, mówi¹c: Có¿ to za œwiadectwa, i ustawy, i 
s¹dy, które wam przykaza³ Pan, Bóg nasz?
21. Tedy powiesz synowi twemu: Byliœmy niewolnikami Faraonowymi w Egipcie, i 
wywiód³ nas z Egiptu Pan w rêce mo¿nej.
22. I czyni³ Pan znaki, i cuda wielkie, i szkodliwe w Egipcie nad Faraonem, i nad 
wszystkim domem jego, przed oczyma naszemi.
23. A wywiód³ nas stamt¹d, aby nas wprowadzi³, i da³ nam tê ziemiê, o któr¹ 
przysi¹g³ ojcom naszym.
24. A tak rozkaza³ nam Pan, abyœmy czynili wszystkie te ustawy, boj¹c siê Pana, 
Boga naszego, ¿eby siê nam dobrze dzia³o po wszystkie dni, aby nas przy ¿ywocie 
zachowa³, jako i dziœ.
25. I bêdzie to sprawiedliwoœci¹ nasz¹, gdy bêdziemy strzedz i czyniæ te wszystkie 
przykazania przed Panem, Bogiem naszym, jako nam przykaza³.
*07
1. Gdy ciê wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, do której wchodzisz, abyœ j¹ posiad³ 
i wytraci narodów wiele przed twarz¹ twoj¹, Hetejczyka, i Gergiezejczyka, i 
Amorejczyka, i Chananejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka i Jebuzejczyka, siedem 
narodów, wiêkszych, i mo¿niejszych, ni¿liœ ty;
2. A poda je Pan, Bóg twój, tobie, i¿ je porazisz: tedy wytracisz je do szcz¹tku, 
nie bêdziesz bra³ z nimi przymierza, ani siê zlitujesz nad nimi;
3. Ani siê spowinowacisz z nimi: córki swej nie dasz synowi jego, i córki jego nie 
weŸmiesz synowi swemu;
4. Boby zwiod³a syna twego, ¿eby nie szed³ za mn¹, a s³u¿yliby bogom cudzym; za 
czem zapali³by siê gniew Pañski przeciwko wam, a wytraci³by was prêdko.
5. Ale owszem to im uczyñcie: O³tarze ich poobalacie, a s³upy ich pokruszycie, i 
gaje ich poœwiêcone wyr¹bicie, a ryte ich ba³wany ogniem popalicie:
6. Albowiemeœ ty lud œwiêty Panu, Bogu twemu; ciebie obra³ Pan, Bóg twój, abyœ mu 
by³ osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które s¹ na ziemi.
7. Nie przeto, ¿e was wiêcej nad inne narody, przy³¹czy³ siê Pan do was, i obra³ 
was, gdy¿ was by³o najmniej ze wszystkich narodów;
8. Ale i¿ was umi³owa³ Pan, i strzedz chcia³ onej przysiêgi, któr¹ przysi¹g³ ojcom 
waszym, wywiód³ was Pan rêk¹ mo¿n¹, i wykupi³ was z domu niewoli, z rêki Faraona, 
króla Egipskiego.
9. A tak wiedz, ¿e Pan, Bóg twój, jest Bóg, Bóg wierny, chowaj¹cy przymierze, i 
mi³osierdzie tym, którzy go mi³uj¹ i strzeg¹ przykazañ jego, do tysiêcznego 
pokolenia;
10. A oddaj¹cy tym, którzy go maj¹ w nienawiœci, ka¿demu w twarz jego, aby go 
wytraci³; nie omieszka temu, który go ma w nienawiœci, w twarz jego odda mu.
11. Przeto¿ przestrzegaj przykazania, i ustaw, i s¹dów, które ja dziœ rozkazujê 



tobie, abyœ je czyni³.
12. I stanie siê, ¿e jeŸli s³uchaæ s¹dów tych, a przestrzegaæ, i czyniæ je 
bêdziecie, tedy te¿ dotrzyma Pan, Bóg twój, tobie przymierza, i mi³osierdzia, które 
poprzysi¹g³ ojcom twoim.
13. I umi³uje ciê; i ub³ogos³awi ciê i rozmno¿y ciê; bo pob³ogos³awi owocowi ¿ywota 
twego, i owocowi ziemi twojej, zbo¿u twojemu, i winu twojemu, i oliwie twojej, 
p³odowi krów twoich, i trzodom owiec twoich w ziemi, o któr¹ przysi¹g³ ojcom twoim, 
¿e j¹ da tobie.
14. B³ogos³awionym bêdziesz nad wszystkie narody; nie bêdzie u ciebie niep³odny, i 
niep³odna, ani miêdzy byd³em twojem.
15. Oddali te¿ Pan od ciebie ka¿d¹ niemoc, i wszelkie choroby egipskie z³e, o 
których wiesz; nie dopuœci ich na ciê, ale je przepuœci na wszystkie, którzy ciê 
nienawidz¹.
16. I wytracisz wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, poda tobie; nie sfolguje im 
oko twoje, ani bêdziesz chwali³ bogów ich; boæby to by³o sid³em.
17. JeŸlibyœ rzek³ w sercu swem: Wiêksze s¹ te narody niŸli ja, jako¿ je bêdê móg³ 
wygnaæ?
18. Nie bój siê ich; ale pilnie pamiêtaj na to, co uczyni³ Pan, Bóg twój, 
Faraonowi, i wszystkim Egipczanom;
19. Na one kuszenia wielkie, które widzia³y oczy twoje, i na znaki, na cuda, i na 
rêkê mo¿n¹, i na ramiê wyci¹gnione, którem ciê wywiód³ Pan, Bóg twój; takci uczyni 
Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których siê ty twarzy boisz.
20. Nad to poœle Pan, Bóg twój, na nie sierszenie, a¿ wygubi ostatki ich, i te, 
którzy by siê pokryli przed tob¹.
21. Nie lêkaj¿e siê twarzy ich, albowiem Pan, Bóg twój, jest w poœrodku ciebie, Bóg 
wielki i straszny.
22. I wyniszczy Pan, Bóg twój, narody one przed tob¹, po lekku i po trosze;
23. Nie bêdziesz ich móg³ wytraciæ prêdko, by siê snaæ nie namno¿y³o przeciw tobie 
bestyi polnych.
24. I poda je tobie Pan, Bóg twój, i zetrze je starciem wielkiem, a¿ bêd¹ 
wyniszczeni. A poda króle ich w rêce twoje, i wygubisz imiê ich pod niebem; nie 
ostoi siê ¿aden przed tob¹, a¿ je wytracisz.
25. Obrazy ryte bogów ich popalisz ogniem; nie bêdziesz po¿¹da³ srebra, ani z³ota, 
które jest na nich, abyœ je mia³ sobie braæ, byœ siê snaæ nie usidli³ w niem, 
poniewa¿ to obrzydliwoœæ jest Panu, Bogu twemu.
26. Nie wnoœ¿e obrzydliwoœci w dom twój, abyœ siê nie sta³ przeklêstwem, jako i 
ona; wielce siê ni¹ brzydziæ bêdziesz, i bardzo j¹ sobie obmierzysz, poniewa¿ 
przeklêstwem jest.
*08
1. Wszystkie przykazania, które ja dziœ przykazujê tobie, chowaæ i czyniæ 
bêdziecie, abyœcie ¿yli, rozmno¿eni byli, i weszli, a osiedli tê ziemiê, o któr¹ 
przysi¹g³ Pan ojcom waszym.
2. Miej¿e w pamiêci wszystkê drogê, któr¹ ciê prowadzi³ Pan, Bóg twój, przez te 
czterdzieœci lat po puszczy, aby ciê trapi³, i doœwiadczy³, aby wiadomo by³o, co 
jest w sercu twojem, jeŸlibyœ przestrzega³ przykazañ jego, czyli nie.
3. Przeto¿ drêczy³ ciê, i g³odem ci dokucza³; potem karmi³ ciê mann¹, którejœ nie 
zna³, ani jej te¿ znali ojcowie twoi, aby ciê nauczy³, i¿ nie samym chlebem ¿yje 
cz³owiek, ale tem wszystkiem, co pochodzi z ust Pañskich, ¿yæ bêdzie cz³owiek.
4. Szata twoja nie wiotsza³a na tobie, i noga twoja nie napuch³a przez te 
czterdzieœci lat.
5. Poznaj¿e tedy w sercu swem, ¿e jako æwiczy cz³owiek syna swego, tak Pan, Bóg 
twój, æwiczy ciebie.
6. A przestrzegaj przykazañ Pana, Boga twego, abyœ chodzi³ drogami jego, i ba³ siê 
go.
7. Albowiem Pan, Bóg twój, prowadzi ciê do ziemi tej dobrej, do ziemi, gdzie s¹ 
potoki wód, Ÿród³a i przepaœci wynikaj¹ce po dolinach i po górach;
8. Do ziemi obfitej w pszenicê, i w jêczmieñ, i w wino, i w figi, i w jab³ka 
granatowe; do ziemi hojnej w oliwê i w miód;
9. Do ziemi, w której bez niedostatku jeœæ bêdziesz chleb, a na ¿adnej rzeczy 



schodziæ ci nie bêdzie; do ziemi, której kamienie s¹ ¿elazo, a z jej gór miedŸ 
kopaæ bêdziesz.
10. Gdy bêdziesz jad³, a najesz siê, bêdziesz chwali³ Pana, Boga twego, za ziemiê 
wyborn¹, któr¹ da³ tobie.
11. Strze¿¿e siê, byœ snaæ nie zapomnia³ Pana, Boga twego, a nie zaniedba³ 
przykazañ jego, i s¹dów jego, i ustaw jego, które ja dziœ rozkazujê tobie;
12. By snaæ, gdy jeœæ bêdziesz do sytoœci, i piêkne domy pobudujesz, a mieszkaæ w 
nich bêdziesz;
13. I gdyæ siê wo³ów i owiec namno¿y, srebra tak¿e i z³ota bêdziesz mia³ dosyæ, i 
wszystko, co bêdziesz mia³, rozmno¿y siê:
14. Nie podnios³o siê serce twoje, i zapomnia³byœ Pana, Boga twego, który ciê 
wywiód³ z ziemi Egipskiej z domu niewoli;
15. Który ciê przeprowadzi³ przez tê puszcz¹ wielk¹ i straszn¹, gdzie by³y wê¿e 
jadowite, i niedŸwiadki; i przez ziemiê such¹, gdzie nie masz wody, i wywiód³ ci 
wodê ze ska³y twardej;
16. Który ciê karmi³ mann¹ na puszczy, której nie znali ojcowie twoi, aby ciê 
trapi³, i doœwiadcza³ ciê, abyæ na ostatek dobrze uczyni³.
17. Ani mów w sercu swem: Moc moja, i si³a rêki mojej nabawi³a miê tych dóbr;
18. Ale pamiêtaj na Pana, Boga twego; bo on dodawa tobie mocy ku nabywaniu bogactw, 
aby potwierdzi³ przymierza swego, które poprzysi¹g³ ojcom twoim, jako to okazuje 
dzieñ dzisiejszy.
19. Ale jeŸli¿ cale zapomnisz Pana, Boga twego, a pójdziesz za bogami obcymi, i 
bêdziesz im s³u¿y³, i k³ania³ siê im, oœwiadczam siê przeciwko wam dziœ, ¿e 
koniecznie zginiecie.
20. Jako narody, które Pan wytraca przed wami, tak zaginiecie dla tego, i¿eœcie 
pos³usznymi nie byli g³osu Pana, Boga waszego.
*09
1. S³uchaj Izraelu! ty przejdziesz dziœ Jordan, abyœ wszed³szy posiad³ narody 
wiêksze, i mo¿niejsze, ni¿eœ ty, miasta wielkie, i wymurowane a¿ pod niebo;
2. Lud wielki i wysokiego wzrostu syny Enakowe, które ty znasz, i o którycheœ 
s³ysza³, gdy mówiono: Któ¿ siê ostoi przed syny Enakowymi?
3. Przeto¿ wiedz dzisiaj, ¿e Pan, Bóg twój, który idzie przed tob¹, jest ogieñ 
trawi¹cy: on je wytraci, i on je poni¿y przed tob¹, ¿e je wypêdzisz, a wyg³adzisz 
je prêdko, jakoæ to obieca³ Pan.
4. Nie mów¿e w sercu swem, gdy je wypêdzi Pan, Bóg twój, przed tob¹, powiadaj¹c: 
Dla sprawiedliwoœci mojej wprowadzi³ miê Pan, abym posiad³ tê ziemiê; ale dla 
niezbo¿noœci narodów onych Pan wygna³ je przed twarz¹ twoj¹.
5. Nie dla sprawiedliwoœci twojej, ani dla prostoœci serca twego ty wnijdziesz, 
abyœ posiad³ ziemiê ich; ale dla niezbo¿noœci narodów tych Pan, Bóg twój, wypêdza 
ich przed twarz¹ twoj¹, i aby utwierdzi³ Pan s³owo, które przysi¹g³ ojcom twoim 
Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi.
6. Wiedz¿e tedy, ¿e nie dla sprawiedliwoœci twojej, Pan, Bóg twój, daje tobie tê 
wyborn¹ ziemiê, abyœ j¹ posiad³, gdy¿eœ ty lud twardego karku.
7. Pamiêtaj, a nie zapominaj, ¿eœ do gniewu pobudza³ Pana, Boga twego, na puszczy; 
od onego dnia, jakoœ wyszed³ z ziemi Egipskiej, a¿eœcie przyszli na to miejsce, 
odpornymiœcie byli Panu.
8. Tak¿e i przy górze Horeb pobudziliœcie do gniewu Pana, i rozgniewa³ siê Pan na 
was, aby was wyg³adzi³.
9. Gdym wst¹pi³ na górê, abym wzi¹³ tablice kamienne, tablice przymierza, które 
uczyni³ Pan z wami, i trwa³em na górze czterdzieœci dni, i czterdzieœci nocy, 
chleba nie jedz¹c, ani wody pij¹c:
10. Tedy mi da³ Pan dwie tablice kamienne, napisane palcem Bo¿ym, na których te 
wszystkie s³owa by³y, które mówi³ Pan do was na górze z poœrodku ognia, w dzieñ 
zgromadzenia waszego.
11. A gdy wysz³o czterdzieœci dni, i czterdzieœci nocy, da³ mi Pan one dwie tablice 
kamienne, tablice przymierza;
12. I rzek³ Pan do mnie: Wstañ, znijdŸ st¹d rych³o; albowiem siê popsowa³ lud twój, 
któryœ wywiód³ z Egiptu; odst¹pili prêdko z drogi, któr¹m im rozkaza³, i uczynili 
sobie litego ba³wana.



13. I rzek³ Pan do mnie, mówi¹c: Widzia³em ten lud, a oto, lud twardego karku jest.
14. Puœæ miê a wytracê je, i wyg³adzê imiê ich pod niebem, a ciebie uczyniê w naród 
mo¿niejszy, i wiêkszy niŸli ten.
15. Tedym siê obróci³, i zst¹pi³em z góry, (a góra ona pa³a³a ogniem), dwie tablice 
przymierza nios¹c w obu rêkach moich.
16. A gdym ujrza³, i¿eœcie zgrzeszyli przeciw Panu, Bogu waszemu, uczyniwszy sobie 
cielca litego i odst¹piliœcie byli prêdko z drogi, któr¹ wam rozkaza³ Pan:
17. Tedy wzi¹wszy ja one dwie tablice, porzuci³em je z obu r¹k moich, a st³uk³em je 
przed oczyma waszemi.
18. Potem upad³em przed Panem jako i pierwej, przez czterdzieœci dni i czterdzieœci 
nocy, chlebam nie jad³, i wodym nie pi³ dla waszych wszystkich grzechów, 
któremiœcie zgrzeszyli, czyni¹c z³oœæ przed oczyma Pañskiemi, i draŸni¹c go.
19. Bom siê ba³ onej popêdliwoœci i gniewu, którym siê by³ zapali³ Pan przeciwko 
wam, aby was wytraci³; i wys³ucha³ miê Pan i tym razem.
20. Na Aarona te¿ rozgniewa³ siê by³ Pan bardzo, chc¹c go zatraciæ; tedym siê te¿ 
za Aaronem modli³ tego¿ czasu.
21. A grzech wasz, któryœcie byli uczynili, to jest cielca, porwa³em, i spali³em go 
ogniem, i skruszy³em go, t³uk¹c dobrze, a¿ siê w proch obróci³, i wrzuci³em proch 
jego w potok, który p³yn¹³ z onej góry.
22. Potem w Tabera i w Massa, w Kibrot Hataawa pobudziliœcie do gniewu Pana.
23. A gdy was Pan wys³a³ z Kades Barne, mówi¹c: IdŸcie, a posi¹dŸcie tê ziemiê, 
któr¹m wam da³, odporniœcie byli s³owu Pana, Boga waszego, aniœcie mu wierzyli, 
aniœcie us³uchali g³osu jego,
24. Owa odporniœcie byli Panu od dnia tego, jakom was pozna³.
25. Dla tego upad³szy przed Panem, czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy le¿a³em; bo 
ju¿ by³ Pan rzek³, ¿e was wytraciæ mia³.
26. I modli³em siê Panu, i rzek³em: Panie Bo¿e, nie zatracaj¿e ludu twego, i 
dziedzictwa twego, któreœ odkupi³ wielmo¿noœci¹ twoj¹, któreœ wywiód³ z Egiptu rêk¹ 
mo¿n¹.
27. Wspomnij na s³u¿ebniki twoje, Abrahama, Izaaka, i Jakóba; nie patrz na 
zatwardzia³oœæ ludu tego, i na niezbo¿noœæ jego, ani na grzech jego,
28. By snaæ nie rzekli obywatele ziemi tej, z którejœ nas wywiód³: Przeto ¿e nie 
móg³ Pan wprowadziæ ich do ziemi, któr¹ im obieca³, albo i¿ je mia³ w nienawiœci, 
wywiód³ je, aby je pobi³ na puszczy.
29. Albowiem oni s¹ ludem twoim, i dziedzictwem twojem, któreœ wywiód³ w mocy 
twojej wielkiej, i w ramieniu twojem wyci¹gnionem.
*10
1. Na on czas rzek³ Pan do mnie: Wyciesz sobie dwie tablice kamienne, podobne 
pierwszym, i wst¹p do mnie na górê; uczyñ te¿ sobie skrzyniê drzewian¹.
2. A napiszê na tablicach onych s³owa, które by³y na tablicach pierwszych, któreœ 
st³uk³, a w³o¿ysz je do skrzyni.
3. Uczyni³em tedy skrzyniê z drzewa syttym, i wyciosa³em dwie tablice kamienne, 
podobne pierwszym, i wst¹pi³em na górê, maj¹c dwie tablice w rêkach swych.
4. I napisa³ Pan na onych tablicach, tak jako by³ pierwej napisa³, dziesiêæ s³ów, 
które mówi³ Pan do was na górze z poœrodku ognia w dzieñ zgromadzenia onego; i da³ 
mi je Pan.
5. A obróciwszy siê zst¹pi³em z góry, i w³o¿y³em one tablice do skrzyni, któr¹m by³ 
uczyni³, i by³y tam, jako mi rozkaza³ Pan.
6. Tedy synowie Izraelscy ruszyli siê od Beerot synów Jahakonowych ku Mesera, gdzie 
umar³ Aaron, i tam¿e jest pogrzebiony; a odprawowa³ urz¹d kap³añski Eleazar, syn 
jego, na miejscu jego.
7. Stamt¹d siê ruszyli do Gadgad, a z Gadgad do Jotbata, do ziemi ciek¹cych wód.
8. Onego¿ czasu od³¹czy³ Pan pokolenie Lewi do noszenia skrzyni przymierza 
Pañskiego, a i¿by stawali przed obliczem Pañskiem do us³ugi jemu, i ¿eby 
b³ogos³awili w i mieniu jego a¿ do dnia dzisiejszego.
9. Dla tego nie mia³o pokolenie Lewi dzia³u, ani dziedzictwa miêdzy braci¹ swoj¹; 
albowiem Pan jest dziedzictwem jego, jako mu powiedzia³ Pan, Bóg twój.
10. A jam trwa³ na górze, jako i przedtem, czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, i 
wys³ucha³ miê Pan i onego razu, ¿e ciê nie chcia³ Pan wytraciæ.



11. Potem rzek³ Pan do mnie: wstañ, idŸ wprzód przed ludem tym, ¿e wnijd¹, a 
posiêd¹ ziemiê, o któr¹m przysi¹g³ ojcom ich, ¿e im j¹ dam.
12. A teraz, Izraelu, czego¿ Pan, Bóg twój, ¿¹da od ciebie? jedno abyœ siê ba³ 
Pana, Boga twego, a chodzi³ we wszystkich drogach jego; abyœ go mi³owa³ i s³u¿y³ 
Panu, Bogu twemu, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej.
13. Strzeg¹c przykazañ Pañskich i ustaw jego, które ja dziœ rozkazujê tobie, abyæ 
siê dobrze dzia³o.
14. Oto Pana, Boga twego, s¹ niebiosa, i niebiosa niebios, ziemia i wszystko co na 
niej.
15. Wszak¿e tylko w ojcach twoich upodoba³o siê Panu, ¿e je umi³owa³, i obra³ 
nasienie ich po nich, to jest, was, ze wszystkich narodów , jako siê to dziœ 
okazuje.
16. Przeto¿ obrze¿cie nieobrzezkê serca waszego, i karku waszego nie zatwardzajcie 
wiêcej.
17. Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, mo¿ny, i 
straszny, który nie ma wzglêdu na osoby, ani przyjmuje darów;
18. Który czyni s¹d sierocie, i wdowie, a mi³uje przychodnia, dawaj¹c mu chleb i 
odzienie.
19. Mi³ujcie¿ tedy i wy przychodnia; boœcie przychodniami byli w ziemi Egipskiej.
20. Pana, Boga twego, bêdziesz siê ba³, jemu s³u¿y³, przy nim trwa³, i przez imiê 
jego przysiêga³.
21. Onci jest chwa³¹ twoj¹, i on Bogiem twoim, który uczyni³ z tob¹ wielmo¿ne, i 
straszne rzeczy, które widzia³y oczy twoje.
22. W siedmdziesi¹t dusz zst¹pili ojcowie twoi do Egiptu, a teraz rozmno¿y³ ciê 
Pan, Bóg twój, jako gwiazdy niebieskie, w mnóstwo.
*11
1. Mi³uj¿e tedy Pana, Boga twego, i przestrzegaj obrzêdów jego, i ustaw jego, i 
s¹dów jego, i przykazañ jego, po wszystkie dni.
2. A poznajcie dziœ( bo nie mówiê do synów waszych, którzy nie znali, ani widzieli 
karania Pana, Boga waszego); wielmo¿noœæ jego, rêkê jego mocn¹, i ramiê jego 
wyci¹gnione;
3. I cuda jego, i sprawy jego, które uczyni³ w poœród Egiptu, Faraonowi, królowi 
Egipskiemu, i wszystkiej ziemi jego;
4. I co uczyni³ wojsku Egipskiemu, koniom jego, i wozom jego; który sprawi³, ¿e je 
okry³y wody morza czerwonego, gdy was gonili, i wytraci³ je Pan a¿ do dnia tego;
5. Tak¿e co wam uczyni³ na puszczy, a¿eœcie przyszli na to miejsce;
6. I co uczyni³ Datanowi, i Abironowi, synom Elijaba, syna Rubenowego, jako 
otworzywszy ziemia usta swe, po¿ar³a je, i domy ich, i namioty ich, i wszystkê 
majêtnoœæ, która by³a przy nich, w poœrodku wszystkiego Izraela.
7. A oczy wasze widzia³y wszystkie sprawy Pañskie wielkie, które czyni³.
8. Strze¿cie¿ tedy ka¿dego przykazania, które ja przykazujê wam dziœ, abyœcie siê 
zmocnili, a wszed³szy posiedli ziemiê, do której idziecie, abyœcie j¹ 
odziedziczyli;
9. A ¿ebyœcie dni swoich przed³u¿yli na ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom waszym, 
¿e im j¹ da, i nasieniu ich, ziemiê op³ywaj¹c¹ mlekiem i miodem.
10. Albowiem ziemia, do której ty idziesz, abyœ j¹ posiad³, nie jest jako ziemia 
Egipska, z którejœcie wyszli, w której posiawszy nasienie twoje, pokrapiaæeœ musia³ 
z prac¹ nóg twoich, jako ogród jarzyny.
11. Ale ziemia, do której idziecie, abyœcie j¹ posiedli, ziemia jest maj¹ca góry i 
doliny, która d¿d¿em niebieskim odwil¿ana bywa:
12. Ziemia, o której Pan, Bóg twój, piecz¹ ma, i na któr¹ zaw¿dy oczy Pana, Boga 
twego, patrz¹ od pocz¹tku roku, i a¿ do skoñczenia jego.
13. A tak bêdziecieli pilnie s³uchali przykazañ moich, które ja dziœ przykazujê 
wam, ¿ebyœcie mi³owali Pana, Boga waszego, i s³u¿yli mu ze wszystkiego serca 
waszego, i ze wszystkiej duszy waszej:
14. Tedy dam deszcz ziemi waszej czasu swego, ranny i póŸny, i bêdziesz zbiera³ 
zbo¿a twoje, i wino twoje, i oliwê twojê.
15. Dam te¿ trawê na polach twoich, dla byd³a twojego, i bêdziesz jad³, a najesz 
siê.



16. Strze¿cie¿ siê, by snaæ nie by³o zwiedzione serce wasze, abyœcie odst¹piwszy 
nie s³u¿yli bogom cudzym, i nie k³aniali siê im;
17. Sk¹d by siê zapali³ gniew Pañski przeciwko wam, i zamkn¹³by nieba, i nie by³oby 
d¿d¿u, aniby ziemia wydawa³a urodzaju swego, i zginêlibyœcie prêdko z ziemi tej 
wybornej, któr¹ Pan dawa wam.
18. Przeto¿ z³ó¿cie te s³owa moje do serca waszego, i do umys³u waszego, a uwi¹¿cie 
je na znak na rêkach waszych, i niech bêd¹ jako naczelniki miêdzy oczyma waszemi.
19. A nauczajcie ich synów waszych, rozmawiaj¹c o nich, gdy usiêdziesz w domu twym, 
i gdy bêdziesz w drodze, i gdy siê uk³adziesz, i gdy wstaniesz.
20. Napiszesz je te¿ na podwojach domu twego, i na bramach twoich.
21. Aby siê rozmno¿y³y dni wasze, i dni synów waszych na ziemi, o któr¹ przysi¹g³ 
Pan ojcom waszym, ¿e j¹ im da, póki niebo nad ziemi¹ trwaæ bêdzie.
22. Bo jeŸli¿ z pilnoœci¹ strzedz bêdziecie ka¿dego przykazania tego, które ja wam 
rozkazujê, abyœcie je czynili, ¿ebyœcie mi³owali Pana, Boga waszego, i chodzili we 
wszystkich drogach jego, trwaj¹c przy nim:
23. Tedyæ wypêdzi Pan one wszystkie narody przed wami, i posi¹dziecie narody 
wiêksze, i mo¿niejsze, ni¿eœcie wy sami.
24. Wszelkie miejsce, po którem deptaæ bêdzie stopa nogi waszej, wasze bêdzie; od 
puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, a¿ do morza ostatniego bêdzie granica 
wasza.
25. Nie ostoi siê ¿aden przed wami; lêkanie wasze, i strach wasz puœci Pan, Bóg 
wasz, na oblicze wszystkiej ziemi, któr¹ bêdziecie deptaæ, jako wam powiedzia³.
26. Oto, ja dziœ wam przedk³adam b³ogos³awieñstwo, i przeklêstwo;
27. B³ogos³awieñstwo, bêdziecieli pos³uszni przykazaniu Pana Boga waszego, które ja 
przykazujê wam dziœ;
28. A przeklêstwo, jeŸli pos³uszni nie bêdziecie przykazaniom Pana Boga waszego, i 
ust¹picie z drogi, któr¹ ja wam dziœ rozkazujê, udawaj¹c siê za bogami obcymi, 
których nie znacie,
29. A gdy ciê wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, do której idziesz, abyœ j¹ 
posiad³, tedy dasz b³ogos³awieñstwo to na górze Garyzym, a przeklêstwo na górze 
Hebal.
30. Aza¿ nie s¹ za Jordanem, za drog¹ na zachód s³oñca, w ziemi Chananejczyków, 
którzy w polach mieszkaj¹, przeciwko Galgal, przy równinie Morech?
31. Albowiem wy przejdziecie za Jordan, abyœcie wszed³szy odziedziczyli tê ziemiê, 
któr¹ wam dawa Pan, Bóg wasz, a posi¹dziecie j¹ i mieszkaæ w niej bêdziecie.
32. Pilnujcie¿ tedy, abyœcie czynili wszystkie ustawy i s¹dy, które ja wam dziœ 
przedk³adam.
*12
1. Te s¹ ustawy i s¹dy, których strzedz bêdziecie, abyœcie je czynili w ziemi, 
któr¹ dawa Pan, Bóg ojców twoich, tobie, ¿ebyœcie j¹ dziedzicznie trzymali po 
wszystkie dni, w których ¿yæ bêdziecie na ziemi.
2. Zburzycie do szczêtu wszystkie miejsca, na których s³u¿yli narodowie, które wy 
posi¹dziecie, bogom swoim, na górach wysokich, i na pagórkach, i pod ka¿dem drzewem 
zielonem.
3. I porozwalacie o³tarze ich, i po³amiecie s³upy ich, gaje te¿ ich poœwiêcone 
spalicie ogniem, i ba³wany bogów ich por¹biecie, a wyg³adzicie imiê ich z miejsca 
onego.
4. Nie uczynicie tak Panu Bogu waszemu;
5. Ale miejsca, które obierze Pan, Bóg wasz, ze wszystkich pokoleñ waszych, aby tam 
wystawi³ imiê swoje, i mieszka³ na niem, bêdziecie szukaæ i do niego siê schadzaæ.
6. Tam¿e bêdziecie przynosiæ ca³opalenia wasze, i ofiary wasze, i dziesiêciny 
wasze, i ofiary r¹k waszych, i œluby wasze, i dobrowolne dary wasze, tak¿e 
pierworodztwa krów waszych, i owiec waszych.
7. I tam bêdziecie jeœæ przed Panem, Bogiem waszym; i bêdziecie siê weseliæ we 
wszystkiem, do czego œci¹gniecie rêce wasze, wy i domy wasze, w których ci 
pob³ogos³awi Pan, Bóg twój.
8. Nie bêdziecie czyniæ wed³ug tego wszystkiego, jako my tu dziœ czynimy, ka¿dy, co 
mu siê zda dobrego w oczach jego;
9. Albowiemeœcie jeszcze nie przyszli do odpocznienia, i do dziedzictwa, które Pan, 



Bóg twój, dawa tobie.
10. Ale gdy przeszed³szy za Jordan, mieszkaæ bêdziecie w ziemi, któr¹ Pan, Bóg 
wasz, dawa wam dziedzicznie osieœæ, i da wam odpoczynek od wszystkich nieprzyjació³ 
waszych w oko³o, a mieszkaæ bêdziecie bezpiecznie:
11. Tedy na miejsce, które obierze sobie Pan, Bóg wasz, aby tam mieszka³o imiê 
jego, tam znosiæ bêdziecie wszystko, co ja wam rozkazujê, ca³opalenia wasze, i 
ofiary wasze, dziesiêciny wasze, i ofiary r¹k waszych, i wszystko, co przedniego 
jest w œlubiech waszych, które œlubowaæ bêdziecie Panu;
12. I weseliæ siê bêdziecie przed Panem, Bogiem waszym, wy, i synowie wasi, i córki 
wasze, i s³udzy wasi, i s³u¿ebnice wasze, i Lewita, który jest w bramach waszych, 
poniewa¿ nie ma dzia³u, ani dziedzictwa z wami.
13. Strze¿¿e siê, abyœ nie ofiarowa³ ca³opalenia twego na ka¿dem miejscu, gdzie byæ 
siê zda³o:
14. Ale tylko na miejscu, które by obra³ Pan, w któremkolwiek pokoleniu twojem, tam 
ofiarowaæ bêdziesz ca³opalenia twoje, i tam czyniæ bêdziesz wszystko, co ja 
rozkazujê tobie.
15. A wszak¿e, jeŸli siê upodoba duszy twojej, zabijesz sobie, i bêdziesz jad³ 
miêso wed³ug b³ogos³awieñstwa Pana, Boga twego, które da tobie we wszystkich 
bramach twoich; nieczysty i czysty jeœæ je bêdzie, jako sarnê albo jelenia.
16. Krwi tylko jeœæ nie bêdziecie, na ziemiê wylejecie j¹, jako wodê.
17. Nie bêdziesz móg³ jeœæ w bramach twoich dziesiêciny zbo¿a twego, i wina twego, 
i oliwy twojej, i pierworodztw krów twoich, i owiec twoich, i wszystkich œlubów 
twych, które byœ œlubowa³, i dobrowolnych darów twoich, tak¿e i ofiary rêki twej.
18. Ale przed Panem, Bogiem twoim, jeœæ je bêdziesz na miejscu, które obierze Pan, 
Bóg twój, ty i syn twój, i córka twoja, i s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, i Lewita, 
który jest w bramach twoich; i bêdziesz siê weseli³ przed Panem, Bogiem twoim, we 
wszystkich rzeczach, do których œci¹gniesz rêce twoje.
19. A strze¿ siê, abyœ snaæ nie opuszcza³ Lewity po wszystkie dni twoje w ziemi 
twojej.
20. Gdy rozszerzy Pan, Bóg twój, granicê twojê, jakoæ powiedzia³, i rzek³byœ: Bêdê 
jad³ miêso, przeto ¿e po¿¹da dusza twoja jeœæ miêsa; wed³ug wszystkiej ¿¹dnoœci 
duszy twojej bêdziesz jad³ miêso.
21. A jeŸliby dalekie by³o od ciebie miejsce, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam 
przebywa³o imiê jego, tedy zabijesz z wo³ów twoich, i z owiec twoich, któreæ da 
Pan, jakom ci rozkaza³, i bêdziesz jad³ w bramach twoich wed³ug wszystkiej ¿¹dnoœci 
duszy twojej.
22. Ale jako jedz¹ sarnê i jelenia, tak je jeœæ bêdziesz; nieczysty i czysty 
zarówno jeœæ je bêd¹.
23. Tylko b¹dŸ statecznym, abyœ krwi nie jada³, bo krew jest dusza; przeto¿ nie 
bêdziesz jad³ duszy z miêsem jej.
24. Nie jedz¿e jej, na ziemiê j¹ wylej jako wodê.
25. Nie jedz jej, aby siê dobrze dzia³o tobie, i synom twoim po tobie, gdybyœ 
czyni³, co dobrego jest przed oczyma Pañskiemi.
26. Ale poœwiêcone rzeczy twoje, które bêdziesz mia³, i œluby twoje, weŸmiesz i 
przyniesiesz na miejsce, które obierze Pan;
27. I bêdziesz ofiarowa³ ca³opalenia twoje, miêso i krew, na o³tarzu Pana, Boga 
twego; ale krew inszych ofiar twoich wylana bêdzie na o³tarzu Pana, Boga twego: 
miêso jednak jeœæ bêdziesz.
28. Przestrzegaj¿e, a s³uchaj tych wszystkich s³ów, które ja przykazujê tobie, aby 
dobrze by³o tobie, i synom twoim po tobie, a¿ na wieki, gdy czyniæ bêdziesz to, co 
dobrego i prawego jest przed oczyma Pana, Boga twego.
29. Gdy wytraci Pan, Bóg twój, przed obliczem twojem te narody, do których ty 
wnijdziesz, abyœ je posiad³, i opanowa³ je, i mieszka³ w ziemi ich.
30. Strze¿¿e siê, abyœ siê nie usidli³, id¹c za nimi, gdy wytraceni bêd¹ przed 
twarz¹ twoj¹; ani siê te¿ pytaj na bogi ich, mówi¹c: Jako ci narodowie s³u¿yli 
bogom swoim, tak i ja te¿ uczyniê.
31. Nie uczynisz tak Panu, Bogu twemu; bo wszystko, czem siê brzydzi Pan, i czego 
nienawidzi, czynili bogom swoim; tak¿e te¿ i syny swoje, i córki swoje palili 
ogniem bogom swoim.



32. Cokolwiek ja wam rozkazujê, tego strzedz bêdziecie, abyœcie czynili; nie 
przydasz nic do tego, ani te¿ ujmiesz z tego.
*13
1. Gdyby powsta³ miêdzy wami prorok, albo sny miewaj¹cy, i ukaza³ciby znak, albo 
cud;
2. I sta³by siê on znak albo cud, o którym ci powiedzia³, a rzek³by: PójdŸmy za 
bogami obcymi, których ty nie znasz, a s³u¿my im:
3. Nie us³uchasz s³ów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdy¿ was doœwiadcza 
Pan, Bóg wasz, aby wiedzia³, jeœli wy mi³ujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego 
serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej.
4. Pana, Boga waszego, naœladujcie, i onego siê bójcie, a przykazañ jego strzeg¹c, 
i g³osu jego s³uchaj¹c, s³u¿cie mu, i przy nim trwajcie.
5. Ale prorok on, albo miewaj¹cy sny, zabity bêdzie; bo to mówi³, czem by was 
odwiód³ od Pana Boga waszego, (który was wywiód³ z ziemi Egipskiej, i odkupi³ ciê z 
domu niewoli), aby ciê zrazi³ z drogi, któr¹ przykaza³ tobie Pan, Bóg twój, ¿ebyœ 
ni¹ chodzi³; a tak wykorzenisz to z³e z poœrodku siebie
6. JeŸliby ciê te¿ zwodzi³ brat twój, syn matki twojej albo syn twój, albo córka 
twoja, albo ¿ona ³ona twego, albo przyjaciel twój, który byæ by³ mi³y, jako dusza 
twoja, potajemnie mówi¹c: PójdŸmy, a s³u¿my bogom obcym, którycheœ nie zna³ ty, ani 
ojcowie twoi;
7. Z bogów tych narodów, które oko³o was s¹, którzy blisko s¹ ciebie, albo daleko 
od ciebie, od koñca ziemi, i a¿ do koñca ziemi:
8. Nie pozwolisz mu, ani go us³uchasz, ani mu folgowaæ bêdzie oko twoje, ani siê 
zmi³ujesz nad nim, ani go utaisz;
9. Ale koniecznie zabijesz go; rêka twoja najpierwsza nad nim bêdzie, na zabicie 
jego, a rêka wszystkiego ludu potem.
10. I ukamionujesz go a¿ na œmieræ, poniewa¿ chcia³ ciê odwieœæ od Pana, Boga 
twego, który ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z domu niewoli;
11. Aby wszystek Izrael us³yszawszy, ba³ siê, a nie czyni³ wiêcej nic podobnego 
rzeczy tej bardzo z³ej miêdzy wami.
12. A jeŸlibyœ us³ysza³, ¿eby w któremkolwiek mieœcie twojem, które Pan Bóg twój, 
dawa tobie ku mieszkaniu, ktokolwiek rzek³:
13. Wyszli niektórzy ludzie przewrotni z poœrodku ciebie, a podwiedli obywatele 
miasta swego mówi¹c: PójdŸmy, a s³u¿my bogom obcym, których nie znacie:
14. Tedy bêdziesz szuka³ i dochodzi³, a pilnie siê wywiadowa³; a jeŸli to prawda, a 
rzecz pewna, ¿e siê sta³a obrzydliwoœæ taka miêdzy wami.
15. Koniecznie wytracisz obywatele miasta onego ostrzem miecza, zg³adzisz je, i 
wszystko co w niem, i byd³o jego pobijesz ostrzem miecza.
16. A wszystkie ³upy jego zbierzesz w poœród ulicy jego, i spalisz ogniem jego 
miasto i z onym wszystkim ³upem do szczêtu Panu, Bogu twemu; i bêdzie mogi³¹ 
wieczn¹, a nie bêdzie budowane wiêcej.
17. I nie zostanie w rêkach twoich nic z onych rzeczy przeklêtych, aby siê odwróci³ 
Pan od gniewu popêdliwoœci swojej, a uczyni³ z tob¹ mi³osierdzie, i zmi³owa³ siê 
nad tob¹, a rozmno¿y³ ciê, jako przysi¹g³ ojcom twoim.
18. Gdy s³uchaæ bêdziesz g³osu Pana, Boga twego, zachowywuj¹c wszystkie przykazania 
jego, które ja dziœ przykazujê tobie, ¿ebyœ czyni³, co prawego jest przed oczyma 
Pana, Boga twego.
*14
1. Synami jesteœcie Pana, Boga waszego: nie bêdziecie siê rzezaæ, ani czyniæ ³ysiny 
miêdzy oczyma waszemi nad umar³ym;
2. Albowiemeœ ludem œwiêtym Panu, Bogu twemu, i obra³ ciê Pan, abyœ mu by³ za lud 
osobliwy ze wszystkich narodów, którzy s¹ na obliczu ziemi.
3. Nie bêdziesz jada³ ¿adnej obrzydliwoœci.
4. Teæ s¹ zwierzêta, które jeœæ bêdziecie: Wo³y, owce, i kozy,
5. Jelenia, i sarnê, i bawo³u, i dzikiego koz³a, i jednoro¿ca, i ³osia, i kózkê 
skaln¹.
6. I wszelkie zwierzê, które ma rozdzielone kopyto, tak ¿e siê na dwa kopyta dzieli 
stopa jego, i które prze¿uwa miêdzy zwierzêty, jeœæ je bêdziecie.
7. A wszak¿e z tych, które prze¿uwaj¹, i które rozdzielone kopyta maj¹, jeœæ nie 



bêdziecie, wielb³¹da, i zaj¹ca, i królika; albowiem chocia¿ te prze¿uwaj¹, ale 
kopyt rozdwojonych nie maj¹; nieczyste wam bêd¹.
8. Tak¿e œwinia, choæ ma kopyto rozdwojone, ale i¿ nie prze¿uwa, nieczysta wam 
bêdzie; miêsa ich jeœæ nie bêdziecie, i œcierwu siê ich nie dotkniecie.
9. To zaœ jeœæ bêdziecie ze wszystkich rzeczy, które s¹ w wodach; cokolwiek ma 
³uskê i skrzele, jeœæ bêdziecie.
10. Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani ³uski, jeœæ nie bêdziecie, nieczyste 
wam bêdzie.
11. Wszystko ptastwo czyste jeœæ bêdziecie.
12. Te zasiê s¹, których jeœæ nie bêdziecie: Or³a, i gryfa, i morskiego or³a.
13. I soko³a, i sêpa, i kani wedle rodzaju jej.
14. Ani ¿adnego kruka wedle rodzaju jego.
15. Ani strusia, ani sowy, ani wodnej kani, ani krogulca wed³ug rodzaju jego.
16. I raroga, i lelka, i ³abêdzia.
17. I pelikana, i porfiryjona, i nurka.
18. Ani bociana ani sójki wed³ug rodzaju ich, ani dudka ani nietoperza.
19. Wszelki te¿ p³az skrzydlasty nieczysty wam bêdzie, jeœæ go nie bêdziecie.
20. Ka¿dego ptaka czystego jeœæ bêdziecie.
21. Nie bêdziecie jeœæ ¿adnej zdechliny; przychodniowi, który jest w bramach 
twoich, dasz to, a jeœæ to bêdzie, albo sprzedasz cudzoziemcowi; boœ ty lud œwiêty 
Panu, Bogu twemu, nie bêdziesz warzy³ koŸlêcia w mleku matki jego.
22. Ochotnie bêdziesz dawa³ dziesiêciny ze wszystkiego urodzaju nasienia twego, co 
siê urodzi na polu na ka¿dy rok.
23. A bêdziesz po¿ywa³ przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które obierze, ¿eby 
tam mieszka³o imiê jego, dziesiêcin zbo¿a twego, z wina twego, i z oliwy twojej, i 
z pierworodztwa wo³ów twoich, i z owiec twoich, abyœ siê uczy³ baæ Pana, Boga 
twego, po wszystkie dni.
24. A jeŸliby daleka by³a droga na ciê, ¿ebyœ tego tam donieœæ nie móg³, przeto, ¿e 
odleg³e jest tobie ono miejsce, które by obra³ Pan, Bóg twój, ku mieszkaniu tam 
imieniowi swemu, gdyæ b³ogos³awiæ bêdzie Pan, Bóg twój;
25. Tedy to spieniê¿ysz, a maj¹c zawi¹zane pieni¹dze w rêkach twoich, pójdziesz na 
miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
26. I za one pieni¹dze nakupisz wszystkiego, co siê upodoba duszy twojej, wo³ów i 
owiec, i wina, i innego napoju mocnego, i wszystkiego, czego by po¿¹da³a dusza 
twoja, a bêdziesz tam jad³ przed Panem, Bogiem twoim, i bêdziesz siê weseli³, ty i 
dom twój.
27. A Lewity, który mieszka w bramach twoich, nie opuœcisz go, poniewa¿ nie ma 
dzia³u, ani dziedzictwa z tob¹.
28. A po wyjœciu ka¿dego trzeciego roku od³¹czysz wszystkie dziesiêciny urodzaju 
twego onego¿ roku, i z³o¿ysz je w bramach twoich.
29. Tedy przyjdzie Lewita, który nie ma dzia³u i dziedzictwa z tob¹, i 
przychodzieñ, i sierota, i wdowa, którzy s¹ w bramach twoich, i bêd¹ jeœæ, i 
najedz¹ siê, abyæ b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, w ka¿dej sprawie r¹k twoich, któr¹ 
czyniæ bêdziesz.
*15
1. Na pocz¹tku ka¿dego siódmego roku czyniæ bêdziesz odpuszczenie.
2. A toæ jest sposób odpuszczania, ¿eby odpuœci³ ka¿dy, który po¿yczy³ z rêki swej, 
to, czego po¿yczy³ bliŸniemu swemu; nie bêdzie wyci¹ga³ d³ugu od bliŸniego swego, i 
od brata swego, poniewa¿ obwo³ane jest odpuszczenie Pañskie.
3. Od obcego wyci¹gaæ d³ug mo¿esz: ale cobyœ mia³ u brata twego, odpuœci mu rêka 
twoja:
4. Dla tego, ¿eby siê nie sta³ miêdzy wami kto przez ciê ubogim, poniewa¿ hojnie 
b³ogos³awiæ tobie bêdzie Pan w ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie w 
dziedzictwo, abyœ j¹ posiad³.
5. Tylko ¿ebyœ s³uchaj¹c pos³uszny by³ g³osowi Pana, Boga twego, abyœ strzeg³, i 
czyni³ ka¿de przykazanie to, które ja przykazujê tobie dzisiaj,
6. Albowiem Pan, Bóg twój, b³ogos³awiæ ciê bêdzie, jakoæ obieca³; i bêdziesz 
po¿ycza³ wielu narodom, a sam u nikogo nie bêdziesz po¿ycza³; i bêdziesz panowa³ 
nad wiel¹ narodów, a one nad tob¹ panowaæ nie bêd¹.



7. Gdyby by³ u ciebie ubogi ktokolwiek z braci twojej w któremkolwiek mieœcie 
twojem, w ziemi twojej, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie, nie zatwardzaj serca 
swego, ani zawieraj rêki twej przed bratem twoim ubogim;
8. Ale szczodrze otworzysz mu rêkê twojê, i ochotnie po¿yczysz mu, ile bêdzie 
potrzebowa³ i czego by mu niedostawa³o.
9. Strze¿ siê, aby nie by³a jaka niepobo¿noœæ w sercu twojem, ¿ebyœ mia³ rzec: 
Nadchodzi rok on siódmy, rok odpuszczenia, i surowo byœ siê stawi³ bratu twemu 
ubogiemu, tak, ¿ebyœ mu nie u¿yczy³, a on by wo³a³ przeciwko tobie do Pana, i 
mia³byœ grzech;
10. Ale ochotnie dawaæ mu bêdziesz, i nie bêdzie niechêtne serce twoje, gdy mu 
dawaæ bêdziesz, albowiem dla tegoæ pob³ogos³awi Pan, Bóg twój, we wszystkich 
sprawach twoich, i do czegokolwiek œci¹gniesz rêkê twojê.
11. Boæ siê nie przebierze ubogich w ziemi waszej; dla tegoæ rozkazujê, mówi¹c: 
abyœ szczodrze otwiera³ rêkê tw¹ bratu twemu, i nêdznemu twemu, i ubogiemu twemu w 
ziemi twojej.
12. JeŸliby siê zaprzeda³ tobie brat twój, ¯ydowin albo ¯ydówka, a s³u¿y³ciby przez 
szeœæ lat, tedy siódmego roku wypuœcisz go wolno od siebie;
13. A gdy go wolno puœcisz od siebie, nie puœcisz go pró¿nego.
14. Szczodrze go udarujesz z byd³a twego, i z gumna twego, i z prasy twojej; z 
tego, w czem ci pob³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, dasz mu.
15. I wspomnisz sobie, ¿eœ by³ niewolnikiem w ziemi Egipskiej, sk¹d ciê wykupi³ 
Pan, Bóg twój; dla tego ja to dziœ tobie przykazujê.
16. JeŸliby te¿ rzek³ do ciebie: Nie pójdê od ciebie, przeto i¿ ciê umi³owa³, i dom 
twój, a i¿ siê ma dobrze u ciebie:
17. Tedy wzi¹wszy szyd³o, przekolesz ucho jego na drzwiach, i bêdzie s³ug¹ twoim na 
wieki; to¿ i s³u¿ebnicy swej uczynisz.
18. Niech to nie bêdzie przykro w oczach twoich, ¿e go puœcisz wolno od siebie; bo 
dwojak¹ zap³atê najemnika zas³u¿y³ u ciebie przez szeœæ lat; i b³ogos³awiæ bêdzie 
tobie Pan, Bóg twój, we wszystkiem, co bêdziesz czyni³.
19. Wszystkiego pierworodztwa, które siê urodzi z byd³a twego, albo z trzody 
twojej, samce, poœwiêcisz Panu, Bogu twemu; nie bêdziesz robi³ pierworodnym krowy 
twojej, ani bêdziesz strzyg³ pierworodnych owiec twoich.
20. Przed Panem, Bogiem twoim, bêdziesz je jad³ ka¿dego roku, na miejscu, które 
obierze Pan, ty i dom twój,
21. A jeŸliby na niem by³a wada, ¿eby chrome, albo œlepe, albo z jak¹kolwiek wad¹ 
z³¹ by³o, nie bêdziesz go ofiarowa³ Panu, Bogu twemu.
22. W bramach twych jeœæ je bêdziesz, nieczysty i czysty zarówno, jako sarnê i jako 
jelenia;
23. Tylko krwi jego nie bêdziesz jad³; na ziemiê wylejesz j¹, jako wodê.
*16
1. Przestrzegaj miesi¹ca Abib, abyœ weñ obchodzi³ œwiêto przejœcia Panu, Bogu 
twemu, poniewa¿ miesi¹ca Abiba wywiód³ ciê Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy.
2. A bêdziesz ofiarowa³ ofiarê œwiêt¹ przejœcia Panu, Bogu twemu, z owiec i z 
wo³ów, na miejscu, które obierze Pan, aby tam mieszka³o imiê jego.
3. Nie bêdziesz z nimi jad³ kwaszonego; przez siedem dni jeœæ bêdziesz z nimi 
przaœniki, chleb utrapienia, (boœ z kwapieniem wyszed³ z ziemi Egipskiej), abyœ 
pamiêta³ dzieñ wyjœcia twego z ziemi Egipskiej po wszystkie dni ¿ywota twego.
4. A nie poka¿e siê u ciebie kwas we wszystkich granicach twoich przez siedem dni, 
i nie zostanie nic przez noc z miêsa, które byœ ofiarowa³ w wieczór pierwszego 
dnia, a¿ do poranku.
5. Nie bêdziesz móg³ ofiarowaæ ofiary œwiêta przejœcia w któremkolwiek mieœcie 
twojem, z onych, które Pan, Bóg twój, dawa tobie.
6. Ale na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszka³o imiê jego, 
ofiarowaæ bêdziesz ofiarê œwiêt¹ przejœcia w wieczór przy zajœciu s³oñca, w ten 
czas, któregoœ wyszed³ z Egiptu.
7. To upieczesz i jeœæ bêdziesz na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój; potem 
wrócisz siê rano, i pójdziesz do namiotów swoich.
8. Przez szeœæ dni bêdziesz jad³ przaœniki, ale w dzieñ siódmy œwiêto uroczyste 
bêdzie Pana, Boga twego; nie bêdziesz czyni³ weñ ¿adnej roboty.



9. Siedem te¿ tygodni odliczysz sobie; gdy zapuœcisz sierp w zbo¿e twoje, poczniesz 
liczyæ siedem tygodni.
10. A potem bêdziesz obchodzi³ œwiêto tygodni Panu, Bogu twemu; z dostatku rêki 
twej dobrowolnie dasz wed³ug tego, jako ciê ub³ogos³awi³ Pan, Bóg twój.
11. A bêdziesz siê weseli³ przed Panem, Bogiem twoim, ty i syn twój, i córka twoja, 
i s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, i Lewita, który jest w bramach twoich, i 
przychodzieñ, i sierota, i wdowa, którzy bêd¹ w poœrodku ciebie, na miejscu, które 
obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszka³o imiê jego.
12. A bêdziesz wspomina³, ¿eœ by³ niewolnikiem w Egipcie; przeto¿ strzedz i czyniæ 
bêdziesz te ustawy.
13. Przytem œwiêto kuczek obchodziæ bêdziesz przez siedem dni, gdy zbierzesz 
po¿ytki z bojewiska twego, i z prasy twojej.
14. I bêdziesz siê weseli³ w œwiêto uroczyste twoje, ty, i syn twój, i córka twoja, 
i s³uga twój, i s³u¿ebnica twoja, i Lewita, i przychodzieñ, i sierota, i wdowa, 
którzy bêd¹ w bramach twoich.
15. Przez siedem dni bêdziesz obchodzi³ œwiêto uroczyste Panu, Bogu twemu, na 
miejscu, które obierze Pan, gdyæ b³ogos³awiæ bêdzie Pan, Bóg twój, we wszystkich 
urodzajach twoich, i we wszelkiej pracy r¹k twoich; a tak bêdziesz wesó³.
16. Trzy kroæ do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna twój przed Panem, Bogiem twoim, na 
miejscu, które obierze, w œwiêto przaœników, i w œwiêto tygodni, i w œwiêto kuczek, 
a nie uka¿e siê nikt przed Panem pró¿ny.
17. Ka¿dy uka¿e siê z darem rêki swojej wed³ug b³ogos³awieñstwa Pana, Boga twego, 
które on da tobie.
18. Sêdzie i urzêdniki postanowisz sobie we wszystkich bramach twoich, które Pan, 
Bóg twój, da tobie w ka¿dem pokoleniu twojem, aby s¹dzili lud s¹dem sprawiedliwym.
19. Nie bêdziesz podwraca³ s¹du, ani bêdziesz mia³ wzglêdu na osobê, i daru braæ 
nie bêdziesz; albowiem dar zaœlepia oczy m¹drych, a podwraca s³owa sprawiedliwych.
20. Sprawiedliwoœci, sprawiedliwoœci naœladowaæ bêdziesz, abyœ ¿y³, i posiad³ 
ziemiê, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie.
21. Nie sadŸ sobie gaju z ¿adnego drzewa przy o³tarzu Pana, Boga twego, który sobie 
zbudujesz.
22. Ani sobie wystawiaj s³upa, gdy¿ to ma w nienawiœci Pan, Bóg twój.
*17
1. Nie bêdziesz ofiarowa³ Panu, Bogu twemu, wo³u, ani bydlêcia, na którem by by³a 
skaza, albo jakakolwiek wada, gdy¿ to jest obrzydliwoœci¹ Panu, Bogu twemu.
2. JeŸliby siê znalaz³ miêdzy wami w któremkolwiek mieœcie twem, które Pan, Bóg 
twój, dawa tobie, m¹¿ albo niewiasta, któryby siê czego z³ego dopuœci³ przed oczyma 
Pana, Boga twego, przestêpuj¹c przymierze jego,
3. A poszed³szy, s³u¿y³by obcym bogom, i k³ania³by siê im, albo s³oñcu, albo 
miesi¹cowi, albo wszystkim zastêpom niebieskim, czegom nie przykaza³;
4. I oznajmionoæ by to, a us³yszawszy, wywiadowa³byœ siê pilno, a oto, by³aby 
prawda, i rzecz pewna, ¿e siê sta³a ta obrzydliwoœæ w Izraelu:
5. Tedy wywiedziesz onego mê¿a, albo onê niewiastê, którzy uczynili tê z³¹ rzecz, 
do bram twoich, mê¿a onego, albo niewiastê, i ukamionujesz je, a pomr¹.
6. W uœciech dwóch œwiadków, albo trzech œwiadków zabity bêdzie, kto umrzeæ ma; 
niech nie umiera na s³owo œwiadka jednego.
7. Rêka œwiadków bêdzie na nim najpierwsza, na zabicie jego, a rêka wszystkiego 
ludu potem; a tak odejmiesz z³e z poœrodku siebie.
8. By³oliby te¿ co trudnego przy s¹dzie, miêdzy krwi¹ a krwi¹, miêdzy spraw¹ a 
spraw¹, i miêdzy ran¹ a ran¹, i oko³o poswarków w bramach twoich, tedy wstaniesz, a 
pójdziesz na miejsce, które obierze Pan, Bóg twój.
9. I przyjdziesz do kap³anów Lewitów, i do sêdziego, który bêdzie na on czas, i 
bêdziesz ich pyta³, a oznajmi¹æ, jako to os¹dziæ masz.
10. I uczynisz wed³ug tego, jakoæ powiedz¹ z miejsca tego, które obra³ Pan, i 
post¹pisz sobie wed³ug wszystkiego, jako ciê naucz¹.
11. Wed³ug s³ów zakonu, którego ciê naucz¹, i wed³ug s¹du, któryæ powiedz¹, 
sprawowaæ siê bêdziesz; nie ust¹pisz od s³owa, któreæ powiedz¹, ani na prawo ani na 
lewo.
12. A jeŸliby kto uczyni³ to z hardoœci, ¿eby nie chcia³ us³uchaæ kap³ana tam 



postanowionego ku s³u¿bie przed Panem, Bogiem twoim, albo sêdziego, niech umrze on 
m¹¿; i odejmiesz to z³e z Izraela,
13. Aby wszystek lud us³yszawszy ba³ siê, a wiêcej hardzie sobie nie poczyna³.
14. Gdy wnijdziesz do ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie, a opanujesz j¹, i 
bêdziesz mieszka³ w niej, i rzeczesz: Postanowiê nad sob¹ króla, jako i wszystkie 
narody okoliczne:
15. Tego tylko postanowisz nad sob¹ króla, którego obierze Pan, Bóg twój; z 
poœrodku braci twej postanowisz nad sob¹ króla; nie bêdziesz móg³ prze³o¿yæ nad 
sob¹ cudzoziemca, któryby nie by³ bratem twoim.
16. Tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni 
naby³, poniewa¿ wam Pan rzek³: Nie wracajcie siê zaœ t¹ drog¹ wiêcej.
17. Nie bêdzie te¿ mia³ wiele ¿on, aby siê nie odwróci³o serce jego; srebra te¿ i 
z³ota niech nazbyt wiele nie nabywa.
18. A gdy usiêdzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon 
w ksiêgi od kap³anów Lewitów.
19. A bêdzie go mia³ przy sobie a bêdzie go czyta³ po wszystkie dni ¿ywota swego, 
aby siê uczy³ baæ Pana, Boga swego, i przestrzega³ wszystkich s³ów zakonu tego, i 
ustaw tych, a czyni³ je;
20. Aby siê nie wynosi³o serce jego nad braci¹ jego, i ¿eby siê nie unosi³o od tego 
przykazania na prawo, ani na lewo, aby d³ugo ¿y³ na królestwie swojem, on i synowie 
jego w poœrodku Izraela.
*18
1. Nie bêd¹ mieli kap³ani Lewitowie, i wszystko pokolenie Lewi, dzia³u, ani 
dziedzictwa z innym Izraelem: ogniste ofiary Pañskie i dziedzictwo jego jeœæ bêd¹.
2. A dziedzictwa nie bêd¹ mieli miêdzy braci¹ swoj¹; Pan jest dziedzictwem ich, 
jako im powiedzia³.
3. A toæ bêdzie prawo nale¿¹ce kap³anom od ludu, od ofiaruj¹cych ofiarê, b¹dŸ wo³u, 
b¹dŸ owcê; tedy oddadz¹ kap³anowi ³opatkê, i czeluœci i ka³dun.
4. Pierwociny zbo¿a twego, wina twego, i oliwy twojej, tak¿e pierwociny we³ny z 
owiec twoich oddasz mu.
5. Albowiem obra³ go Pan, Bóg twój, ze wszystkich pokoleñ twoich, aby sta³ ku 
us³udze w imieniu Pañskiem, on i synowie jego, po wszystkie dni.
6. A gdyby przyszed³ Lewita z któregokolwiek miasta twego, z ca³ego Izraela, gdzie 
przemieszkiwa, a przyszed³by z ca³ej chêci duszy swej na miejsce, które sobie obra³ 
Pan:
7. Tedy s³u¿yæ bêdzie w imieniu Pana, Boga swego, jako wszyscy bracia jego 
Lewitowie, którzy tam stoj¹ przed oblicznoœci¹ Pañsk¹.
8. Czêœæ równ¹ z drugimi jeœæ bêd¹, oprócz tego, co im nale¿a³o z dóbr ojców ich.
9. Gdy tedy wnijdziesz do ziemi, któr¹ dawa Pan, Bóg twój, tobie, nie ucz siê 
czyniæ wed³ug obrzydliwoœci tych narodów.
10. Niech siê miêdzy wami nie znajduje, któryby przewodzi³ syna swego, albo córkê 
swojê przez ogieñ; tak¿e wieszczek, guœlarz, i wró¿ek, i czarownik.
11. I czarnoksiê¿nik, i ten, który ma sprawê z duchy z³ymi, i praktykarz, i 
wywiaduj¹cy siê czego od umar³ych.
12. Albowiem jest obrzydliwoœci¹ Panu ka¿dy, któryby to czyni³; bo dla tych 
obrzydliwoœci Pan, Bóg twój, wyrzuca te narody przed tob¹.
13. Doskona³ym bêdziesz przed Panem, Bogiem twoim.
14. Albowiem narodowie ci, które ty opanujesz, wieszczków i guœlarzy s³uchaj¹; ale 
tobie nie dopuszcza tego Pan, Bóg twój.
15. Proroka z poœrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg 
twój; onego s³uchaæ bêdziecie;
16. Wed³ug tego wszystkiego, jakoœ ¿¹da³ od Pana, Boga twego, na górze Horeb, w 
dzieñ zgromadzenia, mówi¹c: Niech wiêcej nie s³ucham g³osu Pana, Boga mego, i na 
ogieñ ten wielki niech nie patrzê wiêcej, bym nie umar³.
17. Przeto¿ rzek³ Pan do mnie: Dobrze mówili, co mówili.
18. Proroka im wzbudzê z poœrodku braci ich, jakoœ ty jest, i w³o¿ê s³owa moje w 
usta jego, i opowiadaæ im bêdzie wszystko, cokolwiek mu rozka¿ê.
19. I stanie siê, ¿e ktobykolwiek nie by³ pos³uszny s³owom moim, które on mówiæ 
bêdzie w imiê moje, Ja tego szukaæ bêdê na nim.



20. Wszak¿e prorok, któryby sobie hardzie pocz¹³, mówi¹c s³owo w imieniu mojem, 
któregom mu mówiæ nie rozkaza³ i któryby mówi³ w imiê bogów obcych, niech umrze 
prorok takowy.
21. A jeŸlibyœ rzek³ w sercu swem: Jako¿ rozeznamy to s³owo, którego nie mówi³ Pan?
22. JeŸliby co mówi³ on prorok w imiê Pañskie, a nie sta³oby siê to, ani wype³ni³o, 
onoæ to jest s³owo, którego nie mówi³ Pan; z hardoœci to mówi³ prorok on, nie bój¿e 
siê go.
*19
1. Gdy wytraci Pan, Bóg twój, narody, których ziemiê Pan, Bóg twój, dawa tobie, a 
posiêdziesz j¹, i mieszkaæ bêdziesz w miastach ich, i w domach ich:
2. Trzy miasta od³¹czysz sobie w poœród ziemi twojej, któr¹ Pan, Bóg twój dawa 
tobie w osiad³oœæ;
3. Wyprostujesz sobie drogê, i rozdzielisz na trzy czêœci granice ziemi twojej, 
któr¹æ w dziedzictwo poda Pan, Bóg twój, ¿eby tam ucieka³ ka¿dy mê¿obójca.
4. A toæ bêdzie prawo mê¿obójcy, który tam uciecze, aby ¿yw zosta³, gdyby zabi³ 
bliŸniego swego z nieobaczenia, a nie mia³by go przedtem w nienawiœci;
5. Jako gdyby kto szed³ z bliŸnim swym do lasu drwa r¹baæ, a zaniós³by siê rêk¹ sw¹ 
z siekier¹, aby uci¹³ drzewo, a spad³aby siekiera z toporzyska, i trafi³aby 
bliŸniego jego, ¿eby umar³, ten uciecze do jednego z tych miast, aby ¿yw zosta³;
6. By snaæ nie goni³ powinny zabitego mê¿obójcê onego, gdyby siê rozpali³o serce 
jego, a dogoniwszy go na dalekiej drodze, nie zabi³ go, choæby nie by³ winien 
œmierci, poniewa¿ go nie mia³ w nienawiœci przedtem.
7. Przeto¿ ja przykazujê tobie, mówi¹c: Trzy miasta od³¹czysz sobie;
8. A gdy rozszerzy Pan, Bóg twój, granice twoje, jako przysi¹g³ ojcom twoim, i daæ 
wszystkê ziemiê, któr¹ zaœlubi³ daæ ojcom twoim:
9. JeŸli¿e bêdziesz strzeg³ wszystkich tych przykazañ, i czyni³ je, które ja dziœ 
rozkazujê tobie, ¿ebyœ mi³owa³ Pana, Boga twego, i chdzi³ drogami jego po wszystkie 
dni, tedy przydasz sobie jeszcze trzy miasta do onych trzech miast.
10. Aby nie by³a wylewana krew niewinna w poœrodku ziemi twojej, któr¹ Pan, Bóg 
twój, dawa tobie w dziedzictwo, aby nie zosta³a na tobie krew.
11. Ale jeŸliby kto maj¹c w nienawiœci bliŸniego swego, a zasadziwszy siê nañ, 
powsta³by przeciw jemu, i uderzy³by go œmiertelnie, a¿by umar³, a uciek³ do jednego 
z tych miast:
12. Tedy poœl¹ starsi miasta onego, i porw¹ go stamt¹d, i wydadz¹ go w rêce 
powinnemu zabitego, i umrze.
13. Nie sfolguje mu oko twoje; ale odejmiesz krew niewinn¹ z Izraela, abyæ siê 
dobrze dzia³o.
14. Nie bêdziesz przenosi³ granicy bliŸniego twego, któr¹ za³o¿yli przodkowie w 
dziedzictwie twojem, które osiêdziesz w ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój dawa tobie w 
osiad³oœæ.
15. Nie powstanie œwiadek jeden przeciwko cz³owiekowi w jakiejkolwiek nieprawoœci, 
albo w jakimkolwiek grzechu ze wszystkich grzechów, któremi by kto zgrzeszy³; w 
uœciech dwóch œwiadków, albo w uœciech trzech œwiadków stanie ka¿de s³owo.
16. JeŸliby powsta³ œwiadek k³amliwy przeciw komu, œwiadcz¹c przeciw niemu, ¿e 
odst¹pi³ od Boga:
17. Tedy stan¹ oni dwaj mê¿owie, którzy maj¹ spór, przed Panem, przed kap³any, i 
przed sêdziami, którzy bêd¹ na ten czas.
18. I bêd¹ siê pilnie wywiadowali sêdziowie; a obacz¹li, ¿e œwiadek on jest 
œwiadkiem fa³szywym, k³amstwo powiadaj¹c na brata swego,
19. Uczynicie mu, jako on myœli³ uczyniæ bratu swemu; i odejmiesz z³e z poœrodku 
siebie;
20. Aby drudzy us³yszawszy to, ulêkli siê, i nie dopuszczali siê wiêcej takowej 
z³oœci czyniæ w poœród ciebie.
21. A nie sfolguje oko twoje; gard³o za gard³o, oko za oko, z¹b za z¹b, rêka za 
rêkê, noga za nogê bêdzie.
*20
1. Gdy siê ruszysz na wojnê przeciw nieprzyjacio³om twoim, a obaczysz konie, i 
wozy, i lud wiêkszy nad ciê, nie bój siê ich; bo Pan, Bóg twój, z tob¹ jest, który 
ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej.



2. A gdy siê przybli¿aæ bêdziecie ku potykaniu, wyst¹pi kap³an, i przemówi do ludu.
3. A rzecze do nich: S³uchaj Izraelu, wy dziœ staczacie bitwê z nieprzyjacio³y 
waszymi; niechaj¿e nie s³abieje serce wasze, nie bójcie siê i nie trwo¿cie sob¹, 
ani siê ich lêkajcie;
4. Albowiem Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczy³ za was z nieprzyjacio³y 
waszymi, a i¿by was wybawi³.
5. Tak¿e mówiæ bêd¹ hetmani do ludu, i rzek¹: JeŸli¿ kto jest, co zbudowa³ dom 
nowy, a w nim nie pocz¹³ mieszkaæ, niech idzie, a wróci siê do domu swego, by snaæ 
nie zgin¹³ w bitwie, a kto inny pocz¹³by w nim mieszkaæ.
6. Albo jeŸli kto jest, co nasadzi³ winnicê, a nie u¿ywa³ owocu z niej, niech 
idzie, a wróci siê do domu swego, by snaæ nie zgin¹³ w bitwie, a kto inny u¿ywa³by 
z niej.
7. Albo jeŸli kto jest, co ma poœlubion¹ ¿onê, a jeszcze jej nie poj¹³, niech 
idzie, a wróci siê do domu swego, by snaæ nie zgin¹³ w bitwie, a kto inny nie poj¹³ 
jej.
8. Nadto hetmani mówiæ bêd¹ do ludu, i rzek¹: JeŸli kto jest bojaŸliwy, a lêkliwego 
serca, niech idzie, a wróci siê do domu swego, aby nie psowa³ serca braci swej, 
jako jest zepsowane serce jego.
9. A gdy przestan¹ hetmani mówiæ do ludu, tedy postawi¹ rotmistrze wojsk przed 
ludem.
10. Gdy przyci¹gniesz do jakiego miasta, abyœ go dobywa³, poczêstujesz je pokojem.
11. A jeŸli¿e pokój ofiarowany przyjmie, i otworzyæ bramy, tedy wszystek lud 
znaleziony w niem bêdzie ho³dowa³ i s³u¿y³.
12. Ale jeŸli nie uczyni pokoju z tob¹, lecz podniesie przeciw tobie wojnê, 
oblê¿esz je.
13. A gdy je da Pan, Bóg twój, w rêkê twojê, tedy zabijesz w niem ka¿dego mê¿czyznê 
ostrzem miecza.
14. Tylko niewiasty, i dziatki, i byd³a, i wszystko, co bêdzie w mieœcie, wszystek 
³up jego obrócisz sobie w korzyœæ, i bêdziesz jad³ ³upy nieprzyjació³ twoich, które 
da Pan, Bóg twój, tobie.
15. Tak uczynisz wszystkim miastom, daleko odleg³ym od ciebie, które nie s¹ z miast 
tych narodów.
16. Ale z miast narodów tych, które Pan, Bóg twój, podawa tobie w dziedzictwo, 
¿adnej duszy ¿ywiæ nie bêdziesz.
17. Lecz do szczêtu wytracisz je, Hetejczyka, Amorejczyka, Chananejczyka, i 
Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka, jakoæ rozkaza³ Pan, Bóg twój;
18. Przeto ¿eby nie uczyli was czyniæ wed³ug wszystkich obrzydliwoœci swoich, które 
czynili bogom swym, i zgrzeszylibyœcie przeciw Panu, Bogu waszemu.
19. Gdy oblê¿esz jakie miasto, a przez wiele dni dobywaæ go bêdziesz, abyœ je 
wzi¹³, nie psuj drzewa jego, wycinaj¹c je siekier¹, bo z niego jeœæ bêdziesz; 
przeto¿ go nie wycinaj, (bo aza¿ s¹ ludŸmi drzewa polne?) abyœ ich u¿ywa³ do 
oblê¿enia.
20. Tylko drzewa, które obaczysz, ¿e owocu nie rodz¹, te psowaæ bêdziesz i wycinaæ: 
i budowaæ bêdziesz baszty przeciwko onemu miastu, które z tob¹ walczy, póki go nie 
opanujesz.
*21
1. JeŸliby znaleziony by³ zabity w ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie, abyœ j¹ 
posiad³, le¿¹cy na polu, a nie wiedziano by, kto go zabi³:
2. Tedy wynijd¹ starsi twoi, i sêdziowie twoi, i rozmierz¹ ziemiê a¿ do miast, 
które s¹ w oko³o onego zabitego.
3. A które by miasto bli¿sze by³o onego zabitego, tedy wezm¹ starsi miasta onego 
ja³owicê z stada, któr¹ jeszcze nie robiono, a która nie ci¹gnê³a w jarzmie;
4. I zawiod¹ starsi tego miasta onê ja³owicê w dolinê kamienist¹, gdzie nigdy nie 
orano, ani siano, i utn¹ tam szyjê ja³owicy w onej dolinie.
5. Zatem przyjd¹ kap³ani, synowie Lewiego; bo je obra³ Pan, Bóg twój, aby mu 
s³u¿yli, i ¿eby b³ogos³awili w imieniu Pañskiem, a wed³ug uznania ich koñczyæ siê 
ma ka¿dy spór, i ka¿da rana.
6. Tak¿e wszyscy starsi miasta onego, które jest najbli¿sze zabitego, umyj¹ rêce 
swoje nad ja³owic¹ œciêt¹ w dolinie;



7. I oœwiadcz¹ siê, mówi¹c: Rêce nasze nie wyla³y tej krwi, ani oczy nasze na to 
patrza³y.
8. Oczyœæ lud twój Izraelski, któryœ odkupi³, Panie, a nie poczytaj krwi niewinnej 
w poœrodku ludu twego Izraelskiego. Tedy oczyszczeni bêd¹ od onej krwi,
9. A ty odejmiesz krew niewinn¹ z poœrodku siebie, gdy uczynisz, co prawego jest 
przed oczyma Pañskiemi.
10. Gdy te¿ wynijdziesz na wojnê przeciw nieprzyjacio³om twoim, a podaæ je Pan, Bóg 
twój, w rêce twoje, i nabierzesz z nich wiêŸniów;
11. A obaczysz miêdzy wiêŸniami niewiastê nadobn¹, której rozmi³owawszy siê, 
wzi¹³byœ j¹ sobie za ¿onê:
12. Tedy j¹ wprowadzisz do domu swego; i ogoli g³owê swojê, i obrze¿e paznogcie 
swoje;
13. A z³o¿ywszy z siebie szatê, w której jest pojmana, zostanie w domu twym, a 
p³akaæ bêdzie ojca swego, i matki swojej przez ca³y miesi¹c: a potem wnijdziesz do 
niej, i bêdziesz mê¿em jej, a ona bêdzie tobie za ¿onê.
14. A jeŸlibyæ siê potem nie podoba³a, tedy j¹ wolno puœcisz, a ¿adn¹ miar¹ nie 
sprzedasz jej za pieni¹dze, ani ni¹ kupczyæ bêdziesz, poniewa¿eœ j¹ zel¿y³.
15. Gdyby te¿ kto mia³ dwie ¿ony, jednê mi³¹, a drug¹ omierz³¹, i narodzi³yby mu 
synów, mi³a i omierz³a, a by³by syn pierworodny omierz³ej;
16. Tedy gdy stanowiæ bêdzie za dziedzice syny swoje, dóbr swoich: nie bêdzie móg³ 
daæ pierworodztwa synowi mi³ej przed synem pierworodnym onej omierz³ej;
17. Ale pirworodztwo synowi omierz³ej przyzna, dawszy mu dwojak¹ czêœæ wszystkiego, 
co ma; poniewa¿ on jest pocz¹tkiem si³y jego, jego jest prawo pierworodztwa.
18. JeŸliby kto mia³ syna swawolnego, i krn¹brnego, któryby nie s³ucha³ g³osu ojca 
swego, i g³osu matki swojej, a bêd¹c strofowany, nie us³ucha³by ich:
19. Tedy go wezm¹ ojciec jego i matka jego, i przywiod¹ go do starszych miasta 
swego, i do bramy s¹dowej miejsca onego,
20. I rzek¹ do starszych miasta onego: Ten nasz syn jest swawolny i krn¹brny, 
niepos³uszny g³osu naszemu, ¿ar³ok jest i pijanica;
21. Tedy ukamionuj¹ go wszyscy ludzie miasta onego, i umrze; a tak odejmiesz z³e z 
poœrodku siebie, co gdy wszystek Izrael us³yszy, baæ siê bêd¹.
22. A gdyby kto pope³ni³ grzech godny œmierci, a by³by skazany na œmieræ, a 
obwiesi³byœ go na drzewie,
23. Nie zostanie przez noc trup jego na drzewie, ale koniecznie pochowasz go tego¿ 
dnia; bo przeklêstwem Bo¿em jest ten, co wisi. Przeto¿ nie bêdziesz plugawi³ ziemi 
twojej, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo.
*22
1. JeŸlibyœ ujrza³ wo³u brata twego, albo owcê jego ob³¹kan¹, nie mijaj¿e ich, ale 
je koniecznie odprowadŸ do brata twego.
2. Choæciby nie by³ blisko brat twój, anibyœ go zna³, przeciê zapêdzisz je do domu 
swego, i bêdzie przy tobie, a¿by tego szuka³ brat twój, i wrócisz mu je.
3. To¿ uczynisz os³owi jego; to¿ te¿ uczynisz szacie jego; to¿ te¿ uczynisz 
wszelakiej rzeczy zgubionej brata twego, która by mu zginê³a, jeŸlibyœ j¹ znalaz³, 
nie mijaj¿e jej.
4. JeŸlibyœ ujrza³ os³a brata twego, albo wo³u jego, ¿e upad³ na drodze, nie 
mijaj¿e ich, ale go zaraz z nim podnieœ.
5. Niech nie bierze niewiasta na siê szat mêskich, ani niech siê nie ob³óczy m¹¿ w 
szatê niewieœci¹; albowiem jest obrzydliwoœci¹ Panu, Bogu twemu, kto by to czyni³.
6. Gdybyœ trafi³ gniazdo ptasze przed sob¹ w drodze, na jakiemkolwiek drzewie, albo 
na ziemi, a w niem ptaszêta albo jajka, a matka by siedzia³a na ptaszêtach albo na 
jajkach, nie bierz¿e macierzy z dzieæmi;
7. Ale wolno puœciwszy matkê, dzieci weŸmiesz sobie, abyæ siê dobrze dzia³o, i 
¿ebyœ przed³u¿y³ dni twoich
8. Gdy te¿ zbudujesz dom nowy, tedy uczynisz blanki po kraju dachu twego, abyœ nie 
przywiód³ krwi na dom twój, gdyby kto spad³ z niego.
9. Nie posiewaj winnicy twojej, ró¿nem nasieniem, byœ snaæ nie splugawi³ po¿ytku 
nasienia, któreœ sia³, i urodzaju winnicy.
10. Nie bêdziesz ora³ wo³em i os³em pospo³u.
11. Nie obleczesz szaty utkanej z we³ny i ze lnu pospo³u.



12. Poczynisz sobie sznurki na czterech rogach szaty twojej, któr¹ siê odziewaæ 
bêdziesz.
13. Gdyby kto poj¹³ ¿onê, a wszed³szy do niej, mia³by j¹ w nienawiœci;
14. A da³by przyczynê, aby mówiono o niej, i wprowadzi³by na niê z³¹ s³awê, mówi¹c; 
Poj¹³em tê ¿onê, a wszed³szy do niej, nie znalaz³em jej pann¹:
15. Tedy weŸmie ojciec dzieweczki, i matka jej, i przynios¹ znaki panieñstwa 
dzieweczki onej do starszych miasta onego do bramy;
16. I rzecze ojciec onej dzieweczki do starszych: Córkê swojê da³em mê¿owi temu za 
¿onê; a on j¹ ma w nienawiœci;
17. A oto sam da³ przyczynê, aby mówiono o niej, powiadaj¹c: Nie znalaz³em przy 
córce twojej panieñstwa: ale oto s¹ znaki panieñstwa córki mojej. Tedy rozwin¹ ono 
przeœcierad³o przed starszymi miasta onego.
18. A wzi¹wszy starsi miasta onego mê¿a skarz¹ go.
19. I wezm¹ z niego winê sto srebrników, które oddadz¹ ojcu onej dzieweczki, 
przeto, ¿e puœci³ z³¹ s³awê o pannie Izraelskiej, i bêdzie j¹ mia³ za ¿onê, i nie 
bêdzie jej móg³ opuœciæ po wszystkie dni swoje.
20. Ale by³oliby prawdziwe to obwinienie jej, a nie znalaz³yby siê znaki panieñstwa 
przy onej dzieweczce;
21. Tedy wywiod¹ onê dzieweczkê przed drzwi domu ojca jej, i ukamionuj¹ j¹ ludzie 
miasta onego, i umrze: bo uczyni³a hañbê w Izraelu, pope³niwszy nierz¹d w domu ojca 
swego; tak odejmiesz z³e z poœród siebie.
22. JeŸliby kto znalezion by³, obcuj¹cy z niewiast¹, maj¹c¹ mê¿a, tedy niech umr¹ 
oboje, m¹¿, który obcowa³ z cudz¹ ¿on¹, i ona niewiasta; tak odejmiesz z³e z 
Izraela.
23. By³aliby dzieweczka panna poœlubiona mê¿owi, a trafi³by j¹ kto w mieœcie, i 
obcowa³by z ni¹;
24. Tedy wywiód³szy ono oboje przed bramê miasta, ukamionujecie je, i umr¹; 
dzieweczkê przeto, i¿ nie wo³a³a w mieœcie, a mê¿a przeto, i¿ zel¿y³ ¿onê bliŸniego 
swego: tak odejmiesz z³e z poœrodku siebie.
25. A jeŸliby na polu trafi³ m¹¿ dzieweczkê poœlubion¹ a porwawszy j¹, zgwa³ci³by 
j¹, tedy umrze m¹¿, który obcowa³ z ni¹, sam tylko.
26. Ale dzieweczce nic nie uczynisz; dzieweczka nie jest winna œmierci; bo jako 
gdyby kto powstawszy przeciwko bliŸniemu swemu, zamordowa³ go, taka to sprawa.
27. Poniewa¿ j¹ na polu trafi³, a gdy wo³a³a dzieweczka poœlubiona, nie by³, kto by 
j¹ ratowa³.
28. Gdyby te¿ kto, trafiwszy dzieweczkê pannê, która nie jest za m¹¿ zmówion¹, 
porwa³ j¹, i le¿a³by z ni¹, a zastano by je:
29. Tedy da on m¹¿, który obcowa³ z ni¹, ojcu dzieweczki piêædziesi¹t srebrników, i 
bêdzie mu za ¿onê, przeto ¿e j¹ zel¿y³, ani jej bêdzie móg³ opuœciæ po wszystkie 
dni swoje.
30. Nie pojmie nikt ¿ony ojca swego, i nie odkryje podo³ka ojca swego.
*23
1. Nie wnijdzie wypuk³y, ani trzebieniec do zgromadzenia Pañskiego.
2. Ani wnijdzie niepoczciwego ³o¿a syn do zgromadzenia Pañskiego, i dziesi¹te 
pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Pañskiego.
3. Nie wnijdzie te¿ Ammonita, i Moabczyk do zgromadzenia Pañskiego, ani dziesi¹te 
pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pañskiego, a¿ na wieki;
4. Dla tego, ¿e wam nie zabie¿eli z chlebem, ani z wod¹ w drodze, gdyœcie szli z 
Egiptu, a ¿e najêli za zap³atê przeciw tobie Balaama, syna Beorowego , z Pethor 
Mesopotamii Syryjskiej, aby ciê przeklina³.
5. Acz nie chcia³ Pan, Bóg twój, wys³uchaæ Balaama, ale obróci³ Pan, Bóg twój, 
tobie jego przeklêstwo w b³ogos³awieñstwo; bo ciê umi³owa³ Pan, Bóg twój.
6. Nie szukaj pokoju ich, ani dobrego ich, po wszystkie dni twoje na wieki.
7. Nie bêdziesz siê brzydzi³ Idumejczykiem, bo bratem twoim jest; nie bêdziesz siê 
brzydzi³ Egipczykiem, boœ by³ przychodniem w ziemi jego.
8. Synowie, którzy siê im zrodz¹ w trzeciem pokoleniu, wnijd¹ do zgromadzenia 
Pañskiego.
9. Gdy siê ruszysz z wojskiem naprzeciwko nieprzyjacio³om twoim, strze¿ siê od 
wszelkiej z³ej rzeczy.



10. JeŸliby by³ miêdzy wami kto, coby by³ nieczystym z przygody nocnej, wynijdzie 
za obóz, a nie wróci siê do niego.
11. A ku wieczorowi omyje siê wod¹, a po zajœciu s³oñca wnijdzie do obozu.
12. Bêdziecie te¿ mieli miejsce za obozem, gdzie bêdziecie wychodzili na potrzebê 
przyrodzon¹;
13. I bêdziesz mia³ rydlik miêdzy naczyniem swojem; a gdybyœ chcia³ usi¹œæ dla 
potrzeby, wykopiesz nim do³ek, a obróciwszy siê, zagrzebiesz plugastwo twoje.
14. Albowiem Pan, Bóg twój, chodzi w poœrodku obozu twego, aby ciê wyrwa³, i poda³ 
ci nieprzyjacio³y twoje; przeto¿ niech bêdzie obóz twój œwiêty, aby nie widzia³ 
przy tobie sprosnoœci jakiej, dla której by siê odwróci³ od ciebie.
15. Nie wydasz s³ugi panu jego, któryby siê uciek³ do ciebie od pana swego.
16. Z tob¹ bêdzie mieszka³ w poœrodku ciebie, na miejscu, które sobie obierze w 
jednem z miast twoich, gdzieby mu siê podoba³o; nie uczynisz mu gwa³tu.
17. Nie bêdzie nierz¹dnica z córek Izraelskich, ani bêdzie nierz¹dnik z synów 
Izraelskich.
18. Nie wnoœ zap³aty nierz¹dnicy, ani zap³aty psa w dom Pana, Boga twego, za 
jakikolwiek œlub; bo obrzydliwoœci¹ u Pana, Boga twego, jest to oboje.
19. Nie dasz na lichwê bratu twemu, ani pieniêdzy, ani ¿ywnoœci, ani jakiejkolwiek 
rzeczy, któr¹ dawaj¹ na lichwê.
20. Cudzoziemcowi na lichwê dawaæ mo¿esz; ale bratu twemu na lichwê nie dasz, abyæ 
b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, w ka¿dej sprawie, do której œci¹gniesz rêkê twojê w 
ziemi, do której wnijdziesz, abyœ j¹ posiad³.
21. JeŸlibyœ œlubowa³ œlub Panu, Bogu twemu, nie omieszkiwaj¿e oddawaæ go; bo 
koniecznie upomni siê go Pan, Bóg twój, od ciebie, a bêdzie na tobie grzech.
22. A jeŸli nie bêdziesz œlubowa³, nie bêdzie na tobie grzechu.
23. To co wynijdzie z ust twoich, wype³nisz, i uczynisz, jakoœ œlubowa³ Panu, Bogu 
twemu, dobrowolnie, coœ wymówi³ usty twemi.
24. Gdy wnijdziesz do winnicy bliŸniego twego, jedz jagody, ileæ siê podoba, a¿ do 
sytoœci; ale do naczynia twego nie bierz.
25. Tak¿e gdy wnijdziesz miêdzy zbo¿e bliŸniego twego, tedy narwiesz k³osów rêk¹ 
tw¹; ale sierpa nie zapuszczaj w zbo¿e bliŸniego twego.
*24
1. Gdyby poj¹³ kto ¿onê, a sta³by siê jej ma³¿onkiem, a przyda³oby siê, ¿eby nie 
znalaz³a ³aski w oczach jego, przeto, ¿e znalaz³ przy niej co sproœnego, tedy jej 
napisze list rozwodny i da w rêkê jej, a puœci j¹ z domu swego.
2. A gdyby wysz³a z domu jego, a odszed³szy sz³aby za drugiego mê¿a;
3. A maj¹c j¹ w nienawiœci on m¹¿ drugi, napisa³by jej list rozwodny, i da³by w 
rêkê jej i puœci³by j¹ z domu swego; albo jeŸliby te¿ umar³ on m¹¿ drugi, który j¹ 
by³ poj¹³ sobie za ¿onê:
4. Nie bêdzie móg³ m¹¿ jej pierwszy, który j¹ by³ opuœci³, znowu jej poj¹æ, aby mu 
by³a ¿on¹, gdy¿ jest splugawiona; albowiem obrzydliwoœci¹ to jest przed obliczem 
Pañskiem. Przeto¿ nie dopuszczaj grzeszyæ ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie w 
dziedzictwo.
5. Gdyby siê kto œwie¿o o¿eni³, nie wynijdzie na wojnê, ani nañ w³o¿ona bêdzie jaka 
praca; wolen bêdzie w domu swym przez ca³y rok wesel¹c siê z ¿on¹ swoj¹, któr¹ 
poj¹³.
6. Nikt nie weŸmie w zastawie zwierzchniego i spodniego kamienia m³yñskiego; bo 
takowy jakoby duszê bra³ w zastawie.
7. JeŸliby kto by³ znalezion, coby ukrad³ cz³owieka z braci swej, synów 
Izraelskich, a handlowa³by nim, i sprzeda³ go, tedy umrze on z³odziej, i odejmiesz 
z³e z poœrodku siebie.
8. Strze¿ siê zarazy tr¹du, a przestrzegaj pilnie, ¿ebyœ czyni³ wszystko, czego was 
naucz¹ kap³ani Lewitowie; jakom im rozkaza³, przestrzegaæ tego, i czyniæ to 
bêdziecie.
9. Pamiêtaj co uczyni³ Pan, Bóg twój, Maryi w drodze, gdyœcie wyszli z Egiptu.
10. Gdy po¿yczysz czego bliŸniemu twemu, nie wchodŸ¿e do domu jego, abyœ wzi¹³ co w 
zastawie od niego.
11. Ale na dworze zostaniesz, a cz³owiek, któremuœ po¿yczy³, wyniesie do ciebie 
zastaw przed dom.



12. A jeŸliby on cz³owiek by³ ubogi, nie uk³adziesz siê z zastawem jego.
13. Bez omieszkania wrócisz mu on zastaw, gdy s³oñce zajdzie, ¿eby le¿a³ na 
odzieniu swem, i b³ogos³awi³ ci; a bêdzieæ to sprawiedliwoœci¹ przed Panem, Bogiem 
twoim.
14. Nie uczynisz krzywdy najemnikowi ubogiemu, i potrzebnemu z braci twojej, albo z 
cudzoziemców twoich, którzy s¹ w ziemi twej, w bramach twoich.
15. Tego¿ dnia dasz mu zap³atê jego przed zajœciem s³oñca, albowiem ubogi jest, a z 
tego ¿ywi duszê swojê; ¿eby nie wo³a³ przeciwko tobie do Pana, a zosta³by na tobie 
grzech.
16. Nie umr¹ ojcowie za syny, a synowie nie umr¹ za ojce; ka¿dy za grzech swój 
umrze.
17. Nie wywrócisz s¹du przychodniowi, ani sierocie, ani weŸmiesz w zastawie szaty 
wdowy;
18. Ale pamiêtaj, ¿eœ niewolnikiem by³ w Egipcie, a i¿ ciê wybawi³ Pan, Bóg twój, 
stamt¹d; dla tego¿ ja przykazujê tobie, abyœ to czyni³.
19. Gdybyœ ¿¹³ zbo¿e twoje na roli twojej, a zapamiêta³byœ snopa na polu, nie 
wracaj siê, abyœ go wzi¹³; przychodniowi, sieroci, i wdowie to bêdzie, abyæ 
b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, w ka¿dej sprawie r¹k twoich.
20. Gdy bêdziesz obiera³ oliwki twoje, nie ogl¹daj¿e siê na ka¿d¹ ga³¹zkê za sob¹; 
przychodniowi, sierocie, i wdowie to bêdzie.
21. Gdy bêdziesz obiera³ winnicê twojê, nie zbieraj¿e gron pozosta³ych za tob¹; 
przychodniowi, sierocie, i wdowie to bêdzie.
22. A pamiêtaj, i¿eœ by³ niewolnikiem w ziemi Egipskiej; przeto¿ ja tobie 
przykazujê, abyœ to czyni³.
*25
1. JeŸliby siê spór wszcz¹³ miêdzy stronami, a przyszliby do s¹du, aby je s¹dzono: 
tedy usprawiedliwi¹ sprawiedliwego, a niezbo¿nego os¹dz¹ za niezbo¿nego.
2. A jeŸli godzien bêdzie bicia niepobo¿ny, tedy ka¿e go po³o¿yæ sêdzia, i ka¿e go 
biæ przed sob¹ wed³ug miary nieprawoœci jego, pod liczb¹.
3. Czterdzieœci kroæ uderzy go; wiêcej nie przyda, by snaæ, jeŸliby mu nad to 
zadano wiêcej plag, nie znikczemnia³ brat twój przed oczyma twemi.
4. Nie zawi¹¿esz gêby wo³owi m³óc¹cemu.
5. Gdyby mieszkali bracia pospo³u, a zszed³by jeden z nich, nie maj¹c syna, nie 
pójdzie ¿ona onego zmar³ego za mê¿a obcego, brat jego wnijdzie do niej, a pojmie j¹ 
sobie za ¿onê, a prawem powinowactwa przy³¹czy j¹ sobie.
6. A pierworodny syn, którego by porodzi³a, nazwany bêdzie imieniem brata jego 
zmar³ego, aby nie by³o wyg³adzone imiê jego z Izraela.
7. A jeŸliby nie chcia³ on m¹¿ poj¹æ bratowej swojej, tedy pójdzie bratowa jego do 
bramy przed starsze, i rzecze: Nie chce brat mê¿a mego wzbudziæ bratu swemu imienia 
w Izraelu, i nie chce miê prawem powinowactwa sobie przy³¹czyæ.
8. Tedy go przyzowi¹ starsi miasta onego, i bêd¹ mówiæ z nim; a stan¹wszy, jeŸli 
rzecze: Nie chcê jej poj¹æ,
9. Przyst¹pi bratowa jego do niego przed oczyma starszych, a zzuje trzewik jego z 
nogi jego, i plunie na twarz jego, a odpowiadaj¹c rzecze: Tak siê stanie mê¿owi, 
któryby nie budowa³ domu brata swego.
10. I nazywaæ bêd¹ imiê jego w Izraela: Dom wyzutego.
11. Gdyby siê powadzili z sob¹ dwaj jacy mê¿owie, a przybie¿a³aby ¿ona jednego, aby 
wyrwa³a mê¿a swego z rêki onego, co go bije, a œci¹gn¹wszy rêkê sw¹, uchwyci³aby go 
za ³ono jego,
12. Utniesz jej rêkê, i nie zlituje siê nad ni¹ oko twoje.
13. Nie bêdziesz mia³ w worku twoim ró¿nych gwichtów, wiêkszego i mniejszego.
14. Nie bêdziesz te¿ mia³ w domu twoim dwojakiego korca, wiêkszego i mniejszego.
15. Wagê s³uszn¹ i sprawiedliw¹ mieæ bêdziesz; tak¿e korzec s³uszny i sprawiedliwy 
mieæ bêdziesz, aby siê przed³u¿y³y dni twoje na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa 
tobie.
16. Albowiem obrzydliwoœci¹ jest Panu, Bogu twemu, ka¿dy, który to czyni, wszelki 
czyni¹cy nieprawoœæ.
17. Pomnij na to, coæ uczyni³ Amalek w drodze, kiedyœcie szli z Egiptu;
18. Jakoæ zabie¿a³ drogê, a pobi³ ostatnie wojska twego, wszystkie md³e, id¹ce za 



tob¹, gdyœ ty by³ utrudzony i spracowany, a nie ba³ siê Boga.
19. Przeto¿, gdyæ da odpocznienie Pan, Bóg twój, od wszystkich nieprzyjació³ twoich 
w oko³o, w ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój dawa tobie w dziedzictwo, abyœ j¹ posiad³, 
wyg³adzisz pami¹tkê Amalekowê pod niebem. Nie zapominaj¿e tego.
*26
1. Gdy wnijdziesz do ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo, a 
osiêdziesz j¹, i mieszkaæ w niej bêdziesz:
2. Tedy weŸmiesz pierwociny ze wszystkich owoców ziemi, które ofiarowaæ bêdziesz z 
ziemi twojej, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie, i w³o¿ysz je w kosz, a pójdziesz na 
miejsce, które by obra³ Pan, Bóg twój, aby tam mieszka³o imiê jego.
3. A przyszed³szy do kap³ana, który na ten czas bêdzie, rzeczesz do niego: Wyznawam 
dziœ Panu, Bogu twemu, ¿em wszed³ do ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom naszym, ¿e 
j¹ nam daæ mia³.
4. Tedy wzi¹wszy kap³an kosz z rêki twojej, postawi go przed o³tarzem Pana, Boga 
twego.
5. Tam¿e odpowiesz, i rzeczesz przed obliczem Pana, Boga twego: Ojciec mój by³ 
ubogi Syryjczyk, i zst¹pi³ do Egiptu a pielgrzymowa³ tam w maluczkim poczcie, i 
sta³ siê tam w naród wielki, mo¿ny, i obfity.
6. A gdy siê z nami Ÿle obchodzili Egipczanie, trapi¹c nas, i k³ad¹c na nas niewol¹ 
ciê¿k¹,
7. Tedyœmy wo³ali do Pana, Boga ojców naszych, i wys³ucha³ Pan g³os nasz, a wejrza³ 
na utrapienie nasze, i na pracê naszê, i na ucisk nasz;
8. I wywiód³ nas Pan z Egiptu rêk¹ mo¿n¹, i ramieniem wyci¹gnionem, i w strachu 
wielkim, i w znakach, i w cudach;
9. I przyprowadzi³ nas na to miejsce, a poda³ nam tê ziemiê, ziemiê op³ywaj¹c¹ 
mlekiem i miodem.
10. A teraz oto przynios³em pierwociny z owoców ziemi, któr¹œ mi da³, o Panie! i 
zostawisz ono przed Panem, Bogiem twoim, i pok³onisz siê przed Panem, Bogiem twoim;
11. I bêdziesz siê weseli³ ze wszystkich dóbr, któreæ da³ Pan, Bóg twój, i domowi 
twemu, ty i Lewita, i przychodzieñ, który jest w poœrodku ciebie.
12. A gdy z pe³na oddasz dziesiêcinê wszystkich dziesiêcin urodzajów twoich roku 
trzeciego, który jest rokiem dziesiêcin, a dasz Lewicie, przychodniowi, sierocie, i 
wdowie, i bêd¹ jedli w bramach twoich, i najedz¹ siê;
13. Tedy rzeczesz przed obliczem Pana, Boga twego: Wynios³em co jest poœwiêcone z 
domu swego, i da³em te¿ z tego Lewicie, i przychodniowi, sierocie i wdowie, wed³ug 
wszelkiego przykazania twego, któreœ mi przykaza³; nie przest¹pi³em przykazania 
twego, anim go zapomina³;
14. Nie jad³em w smêtku moim z niego, anim odj¹³ z niego na pospolite u¿ywanie, 
anim te¿ da³ z niego na pogrzeb; by³em pos³uszny g³osowi Pana, Boga mego, uczyni³em 
wszystko, coœ mi przykaza³.
15. Spojrzyj¿e z mieszkania œwiêtego twojego z nieba, a b³ogos³aw ludowi twemu 
Izraelskiemu i ziemi, któr¹œ nam da³, jakoœ przysi¹g³ ojcom naszym, ziemi 
op³ywaj¹cej mlekiem i miodem.
16. Dziœ Pan, Bóg twój, rozkazuje tobie, abyœ zachowa³ te ustawy i s¹dy; 
przestrzegaj¿e tedy, a czyñ je ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy 
twojej.
17. Przy Panuœ siê dziœ opowiedzia³, abyæ by³ za Boga, i ¿ebyœ chodzi³ drogami 
jego, i strzeg³ ustaw jego, i przykazañ jego, i s¹dów jego, i ¿ebyœ pos³uszny by³ 
g³osowi jego.
18. Pan siê te¿ dziœ opowiedzia³ przy tobie, abyœ mu by³ za lud osobliwy, jako 
mówi³ do ciebie, i ¿ebyœ strzeg³ wszystkich przykazañ jego;
19. I ¿eby ciê wywy¿szy³ nad wszystkie narody, które uczyni³ w chwale i w s³awie, i 
w zacnoœci, a ¿ebyœ by³ ludem œwiêtym Panu, Bogu twemu, jako mówi³.
*27
1. Tedy przykaza³ Moj¿esz i starsi Izraelscy ludowi, mówi¹c: Strze¿cie wszelkiego 
przykazania, które ja wam dziœ przykazujê.
2. I stanie siê, ¿e którego dnia przejdziecie przez Jordan do ziemi, któr¹æ Pan, 
Bóg twój, dawa, wystawisz sobie kamienie wielkie, i potynkujesz je wapnem;
3. I napiszesz na nich wszystkie s³owa zakonu tego, skoro przejdziesz, abyœ wszed³ 



do ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, dawa tobie, do ziemi op³ywaj¹cej mlekiem i miodem, 
jakoæ obieca³ Pan, Bóg ojców twoich.
4. Gdy tedy przejdziecie przez Jordan, wystawicie te kamienie, o których ja wam 
dziœ rozkazujê, na górze Hebal, i potynkujesz je wapnem.
5. Tam¿e zbudujesz o³tarz Panu, Bogu twemu, o³tarz z kamienia; nie bêdziesz ich 
ciosa³ ¿elazem.
6. Z kamienia ca³ego zbudujesz o³tarz Pana, Boga swego, i ofiarowaæ bêdziesz na nim 
ca³opalenia Panu, Bogu twemu.
7. Tak¿e ofiarowaæ bêdziesz ofiary spokojne, i bêdziesz tam jad³, a bêdziesz siê 
weseli³ przed obliczem Pana, Boga twego;
8. I napiszesz na onych kamieniach wszystkie s³owa zakonu tego znacznie i jaœnie.
9. I rzek³ Moj¿esz i kap³ani Lewitowie do wszystkiego Izraela mówi¹c: Pilnuj a 
s³uchaj, Izraelu! dziœ sta³eœ siê ludem Pana, Boga twego.
10. Przeto¿ bêdziesz pos³usznym g³osowi Pana, Boga twego, a bêdziesz czyni³ 
przykazania jego, i ustawy jego, które ja dziœ przykazujê tobie.
11. Tedy przykaza³ Moj¿esz ludowi dnia onego, mówi¹c:
12. Ci stan¹, aby b³ogos³awili ludowi na górze Garyzym, gdy przejdziecie przez 
Jordan: Symeon, i Lewi, i Juda, i Isaschar, i Józef, i Benjamin.
13. Ci zaœ stan¹ ku przeklinaniu na górze Hebal: Ruben, Gad, i Aser, i Zabulon, 
Dan, i Neftali.
14. I oœwiadcz¹ siê Lewitowie, a mówiæ bêd¹ do wszystkich mê¿ów Izraelskich g³osem 
wynios³ym:
15. Przeklêty cz³owiek, któryby czyni³ obraz ryty, albo odlewany, obrzydliwoœæ 
Pañsk¹, robotê r¹k rzemieœlniczych, choæby to postawi³ na miejscu skrytem; tedy 
odpowie wszystek lud, i rzecze: Amen.
16. Przeklêty, kto lekcewa¿y ojca swego, i matkê swojê; i rzecze wszystek lud Amen.
17. Przeklêty, który przenosi granicê bliŸniego swego; a rzecze wszystek lud Amen.
18. Przeklêty, który zwodzi œlepego z drogi, aby b³¹dzi³; i rzecze wszystek lud 
Amen.
19. Przeklêty, który wywraca sprawiedliwoœæ przychodniowi; sierocie, i wdowie; a 
rzecze wszystek lud Amen.
20. Przeklêty, kto by obcowa³ z ¿on¹ ojca swego, bo odkry³ podo³ek ojca swego; i 
rzecze wszystek lud Amen.
21. Przeklêty, któryby obcowa³ z jakiemkolwiek bydlêciem; i rzecze wszystek lud 
Amen.
22. Przeklêty, któryby obcowa³ z siostr¹ swoj¹, córka ojca swego albo córk¹ matki 
swojej; i rzecze wszystek lud Amen.
23. Przeklêty, któryby obcowa³ z œwiekr¹ swoj¹; i rzecze wszystek lud Amen.
24. Przeklêty, któryby zabi³ tajemnie bliŸniego swego; i rzecze wszystek lud Amen.
25. Przeklêty, któryby bra³ dary, aby zabi³ cz³owieka, krew niewinn¹; i rzecze 
wszystek lud Amen.
26. Przeklêty, kto by nie zosta³ przy s³owach zakonu tego, aby je czyni³; i rzecze 
wszystek lud Amen.
*28
1. JeŸli pilnie s³uchaæ bêdziesz g³osu Pana, Boga twego, strzeg¹c i czyni¹c 
wszystkie przykazania jego, które ja dziœ przykazujê tobie, tedy ciê Pan, Bóg twój, 
wywy¿szy nad wszystkie narody ziemi.
2. I przyjd¹ na ciê te wszystkie b³ogos³awieñstwa, i trzymaæ siê ciebie bêd¹, jeŸli 
bêdziesz pos³usznym g³osu Pana, Boga twego.
3. B³ogos³awiony bêdziesz w mieœcie, b³ogos³awiony bêdziesz i na polu;
4. B³ogos³awiony owoc ¿ywota twego, i owoc ziemi twojej, i owoc byd³a twego, p³ód 
rogatego byd³a twego, i trzody drobnego byd³a twego.
5. B³ogos³awiony kosz twój, i dzie¿a twoja.
6. B³ogos³awiony bêdziesz wchodz¹c, b³ogos³awiony i wychodz¹c.
7. Sprawi Pan, ¿e nieprzyjaciele twoi, którzy powstawaj¹ przeciwko tobie, bêd¹ 
pora¿eni przed obliczem twojem; drog¹ jedn¹ wyci¹gn¹ przeciwko tobie, a siedmi¹ 
dróg uciekaæ bêd¹ przed obliczem twojem.
8. Przyka¿e Pan b³ogos³awieñstwu swemu, aby z tob¹ by³o w szpi¿arniach twoich, i we 
wszystkiem, do czego byœ œci¹gn¹³ rêkê twojê, i bêdzieæ b³ogos³awi³ w ziemi, któr¹ 



Pan, Bóg twój dawa tobie.
9. Wystawi ciê Pan sobie za lud œwiêty, jakoæ przysi¹g³, jeŸli przestrzegaæ 
bêdziesz przykazañ Pana, Boga twego, i bêdziesz chodzi³ drogami jego.
10. I obacz¹ wszystkie narody ziemi, ¿e imiê Pañskie wzywane jest nad tob¹, a bêd¹ 
siê ciebie lêkaæ.
11. I sprawi Pan, ¿e bêdziesz obfitowa³ w dobrem, w owocu ¿ywota twego, i w owocu 
byd³a twego, i w owocu pola twego, w ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom twoim, ¿e 
j¹ tobie da.
12. Otworzyæ Pan skarb swój wyborny, niebiosa, aby wydawa³y deszcz ziemi twojej 
czasu swego, i pob³ogos³awi wszelkiej sprawie r¹k twoich, i bêdziesz po¿ycza³ 
wielom narodom, a sam nie bêdziesz po¿ycza³.
13. I uczyni ciê Pan przedniejszym, a nie poœledniejszym; i bêdziesz tylko wy¿szy, 
a nie bêdziesz ni¿szy, jeŸli pos³usznym bêdziesz przykazaniom Pana, Boga twego, 
które ja dziœ rozkazujê tobie, abyœ ich strzeg³, i czyni³ je.
14. A nie ust¹pisz od ¿adnego s³owa, które ja wam przykazujê dzisiaj, ani na prawo 
ani na lewo, id¹c za bogami cudzymi, abyœ im s³u¿y³.
15. Lecz jeŸli pos³uszny nie bêdziesz g³osu Pana, Boga twego, abyœ strzeg³ i czyni³ 
wszystkie przykazania jego i ustawy jego, które ja przykazujê tobie dziœ, tedy 
przyjd¹ na ciê wszystkie te przeklêstwa, i ogarn¹ ciê.
16. Przeklêtym bêdziesz w mieœcie, przeklêtym i na polu.
17. Przeklêty kosz twój, i dzie¿a twoja.
18. Przeklêty owoc ¿ywota twego, i owoc ziemi twojej, p³ód rogatego byd³a twego, i 
trzody drobnego byd³a twego.
19. Przeklêtym bêdziesz wchodz¹c, przeklêtym i wychodz¹c.
20. I poœle Pan na ciê przeklêstwo, trwogê, i zgubê we wszystkiem, do czego 
œci¹gniesz rêkê twojê, i co czyniæ bêdziesz; a¿ ciê wyg³adzi, i a¿ zaginiesz nagle 
dla z³oœci spraw twoich, któremiœ miê odst¹pi³.
21. Przepuœci Pan na ciê morowe powietrze, a¿ ciê wyniszczy z ziemi, do której 
idziesz, abyœ j¹ posiad³.
22. Uderzy ciê Pan suchotami, i zimnic¹, i gor¹czk¹, i upaleniem, i mieczem, i 
susz¹, i rdz¹, i bêd¹ ciê doganiaæ, a¿ wyginiesz.
23. I bêdzie niebo twoje, które jest nad g³ow¹ twoj¹, miedzianem, i ziemia, która 
jest pod tob¹, ¿elazn¹.
24. Da Pan za deszcz ziemi twojej proch i popió³, a ten z nieba padaæ bêdzie na 
ciê, a¿ zniszczejesz.
25. Poda ciê Pan na upadek przed nieprzyjacio³y twymi; drog¹ jedn¹ wynijdziesz 
przeciwko nim, a siedmi¹ dróg bêdziesz ucieka³ przed twarz¹ ich, i bêdziesz ku 
wzruszeniu wszystkim królestwom ziemi.
26. A bêd¹ trupy twoje pokarmem wszelkiemu ptastwu powietrznemu, i zwierzowi 
ziemskiemu, a nie bêdzie, kto by ich odpêdzi³.
27. Zarazi ciê Pan wrzodem Egipskim, i niemoc¹ zadnicy, i krostami, i œwierzbem, a 
nie bêdziesz móg³ byæ uleczony.
28. Zarazi ciê Pan szaleñstwem, i œlepot¹, i zdrêtwia³oœci¹ serca.
29. I bêdziesz maca³ o po³udniu, jako maca œlepy w ciemnoœci; a nie bêd¹æ siê 
szczêœci³y drogi twoje; do tego te¿ bêdziesz uciœniony, i szarpany po wszystkie 
dni, a nie bêdzie, kto by ciê wybawi³.
30. ¯onê sobie poœlubisz, a inszy m¹¿ z ni¹ bêdzie spa³; dom zbudujesz a mieszkaæ w 
nim nie bêdziesz; winnicê nasadzisz, a u¿ywaæ jej nie bêdziesz.
31. Wo³u twego zabij¹ przed oczyma twemi, a nie bêdziesz go jad³; os³a twego porw¹ 
przed twarz¹ twoj¹, a nie wróc¹æ go; trzody twoje podane bêd¹ nieprzyjacio³om 
twoim, a nie bêdzie, kto by ciê ratowa³.
32. Synowie twoi, córki twoje, narodowi innemu wydane bêd¹, a oczy twoje patrz¹c na 
to ustawaæ bêd¹ dla nich przez ca³y dzieñ, a nie bêdzie si³y w rêce twojej.
33. Owoc ziemi twojej, i wszystkê pracê twojê po¿re naród, którego ty nie znasz, a 
nie bêdziesz jedno uciœniony, i udrêczony po wszystkie dni.
34. I bêdziesz jako szalony, widz¹c to oczyma twemi, na co patrzeæ musisz.
35. Zarazi ciê Pan wrzodem z³ym na kolanach i na ³ystach, tak, ¿e nie bêdziesz móg³ 
byæ uleczonym, od stopy nogi twojej i a¿ do wierzchu g³owy twojej.
36. Zawiedzie Pan ciebie, i króla twego, którego postanowisz nad sob¹, do narodu, 



któregoœ nie zna³, ty i ojcowie twoi, gdzie bêdziesz s³u¿y³ bogom obcym, drewnu i 
kamieniowi.
37. I bêdziesz dziwowiskiem, baœni¹, i przys³owiem u wszystkich narodów, do których 
ciê zawiedzie Pan.
38. Nasienia wiele wyniesiesz na pole, a ma³o zbierzesz; bo to po¿re szarañcza.
39. Winnicê nasadzisz i uprawisz, ale wina nie bêdziesz pi³ ani zbiera³; bo je 
po¿re robactwo.
40. Oliwnego drzewa dosyæ mieæ bêdziesz po wszystkich granicach twoich, a oliw¹ 
mazaæ siê nie bêdziesz; bo opadaj¹ oliwki twoje.
41. Synów i córek nap³odzisz, ale nie bêd¹ twoje; bo pójd¹ w niewol¹.
42. Wszystkie drzewa twoje, i owoc ziemi, szarañcza po¿re.
43. Cudzoziemiec, który mieszka w poœrodku ciebie, uroœnie nad ciê znacznie; ale ty 
wielce poni¿onym bêdziesz.
44. On bêdzie po¿ycza³ tobie, a ty mu nie bêdziesz po¿ycza³, on bêdzie 
przedniejszy, a ty bêdziesz poœledniejszy.
45. I przyjd¹ na ciê wszystkie te przeklêstwa, i bêd¹ ciê goni³y i ogarn¹ ciê, a¿ 
zniszczejesz, poniewa¿eœ nie by³ pos³uszny g³osowi Pana, Boga twego, aniœ chowa³ 
przykazania jego, i ustaw jego, któreæ przykaza³.
46. A bêd¹ te plagi na tobie i na nasieniu twem, za znak i za cud a¿ na wieki.
47. Dla tego, ¿eœ nie s³u¿y³ Panu, Bogu twemu, z uciech¹, i z weselem serca, maj¹c 
wszystkiego dostatek.
48. I bêdziesz nieprzyjacio³om twoim, które na ciê Pan poœle, s³u¿y³ w g³odzie, i w 
pragnieniu, i w nagoœci, i w niedostatku wszystkiego; i w³o¿y jarzmo ¿elazne na 
szyjê twojê, a¿ ciê wniwecz obróci.
49. Przywiedzie Pan na ciê naród z daleka, od koñczyn ziemi, który przyleci jako 
orze³, naród, którego jêzyka nie zrozumiesz.
50. Naród srogi, który nie bêdzie mia³ wzglêdu na starego ani siê nad dzieciêciem 
zmi³uje;
51. I po¿re owoc byd³a twego, i owoc ziemi twojej, a¿ ciê zniszczy; i nie zostawiæ 
zbo¿a, moszczu, ani œwie¿ej oliwy, ani stad wo³ów twoich, ani trzód owiec twoich, 
a¿ ciê wygubi;
52. I oblê¿e ciê we wszystkich bramach twoich, a¿ upadn¹ mury twe wysokie i 
obronne, w którycheœ ty ufa³ po wszystkiej ziemi twojej; oblê¿e ciê we wszystkich 
bramach twoich, po wszystkiej ziemi twojej, któr¹ da Pan, Bóg twój tobie.
53. I bêdziesz jad³ p³ód ¿ywota twego, cia³o synów twoich, i córek twoich, któreæ 
da³ Pan, Bóg twój, w onem oblê¿eniu i œciœnieniu, którem ciê œciœnie nieprzyjaciel 
twój.
54. M¹¿ pieszczotliwy miêdzy wami, i w rozkoszy wychowany, bêdzie zajrza³ bratu 
swemu, i w³asnej ¿onie swej, i ostatkowi synów swych, który pozostanie.
55. I nie udzieli ¿adnemu z nich z miêsa synów swych, które jeœæ bêdzie, przeto ¿e 
mu nie zosta³o nic inszego w oblê¿eniu i œciœnieniu, którem ciê œciœnie 
nieprzyjaciel twój we wszystkich bramach twoich.
56. Pieszczotliwa miêdzy wami, i w rozkoszy wychowana niewiasta, która ledwie nog¹ 
swoj¹ dostêpowa³a ziemi dla pieszczoty i rozkoszy, bêdzie zajrza³a mê¿owi swemu 
w³asnemu i synowi swemu, i córce swojej.
57. I ³o¿yska swego, które wychodzi z niej przy porodzeniu, i synów swych, które 
urodzi; bo je poje w niedostatku wszystkiego potajemnie w oblê¿eniu i œciœnieniu, 
którem ciê œciœnie nieprzyjaciel twój w bramach twoich.
58. JeŸli¿e nie bêdziesz przestrzega³, abyœ czyni³ wszystkie s³owa zakonu tego, 
które napisane s¹ w ksiêgach tych, ¿ebyœ siê ba³ tego imienia chwalebnego i 
strasznego Pana, Boga twego;
59. Rozmno¿y na podziw Pan plagi twoje, i plagi nasienia twego, plagi wielkie i 
trwa³e, tak¿e choroby z³e i d³ugie;
60. I obróci na ciê wszystkie choroby Egipskie, którycheœ siê lêka³, i chwyc¹ siê 
ciebie.
61. Wszelak¹ te¿ niemoc, i wszelak¹ plagê, która nie jest napisana w ksiêgach 
zakonu tego, przywiedzie Pan na ciê, a¿ ciê wytraci.
62. I zostanie was bardzo ma³o, którzyœcie przedtem byli jako gwiazdy niebieskie 
przez mnóstwo, poniewa¿eœ nie by³ pos³uszny g³osowi Pana, Boga twego,



63. I stanie siê, ¿e jako siê radowa³ Pan nad wami, dobrze wam czyni¹c i 
rozmna¿aj¹c was, tak siê radowaæ bêdzie Pan nad wami trac¹c was, i wyg³adzaj¹c was; 
i bêdziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, abyœcie j¹ posiedli.
64. I rozproszy ciê Pan miêdzy wszystkie narody, od koñczyn ziemi i a¿ do koñczyn 
ziemi; tam¿e s³u¿yæ bêdziesz bogom cudzym, którycheœ nie zna³, ty i ojcowie twoi, 
drewnu i kamieniowi.
65. A miêdzy onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani bêdzie mia³a odpoczynku stopa 
nogi twojej, daæ te¿ Pan tam¿e serce lêkliwe, i oczy zemdlone, i myœl sfrasowan¹.
66. I bêdzie ¿ywot twój jakoby zawieszony przed tob¹, i bêdziesz siê lêka³ w nocy i 
we dnie, i nie bêdziesz pewien ¿ywota twego.
67. Rano rzeczesz: Któ¿ mi da wieczór? a w wieczór rzeczesz: Któ¿ mi da zaranie? 
dla trwogi serca twego, któr¹ siê zatrwo¿ysz, i dla tego, na co oczyma twemi 
patrzeæ musisz.
68. I wróci ciê Pan do Egiptu w okrêtach, drog¹, o którejmci powiedzia³: Nie 
ogl¹dasz jej wiêcej; a tam zaprzedawaæ siê bêdziecie nieprzyjacio³om swoim za 
niewolniki, i za niewolnice, a nie bêdzie kto by was kupi³.
*29
1. Teæ s¹ s³owa przymierza, które przykaza³ Pan Moj¿eszowi postanowiæ z synami 
Izraelskimi w ziemi Moabskiej nad ono przymierze, które postanowi³ z nimi na Horeb.
2. Zwo³a³ tedy Moj¿esz wszystkiego Izraela, i mówi³ do nich: Wyœcie widzieli 
wszystko, co czyni³ Pan przed oczyma waszemi w ziemi Egipskiej Faraonowi, i 
wszystkim s³ugom jego, i ca³ej ziemi jego;
3. Pokusy wielkie, które widzia³y oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie.
4. Ale nie da³ wam Pan serca ku zrozumieniu, i oczu ku widzeniu, ani uszu ku 
s³yszeniu, a¿ do dnia dzisiejszego.
5. I prowadzi³em was przez czterdzieœci lat po puszczy; nie wiotsza³y szaty wasze 
na was, i obuwie wasze nie wiotsza³o na nogach waszych.
6. Chlebaœcie nie jedli, i wina, i mocnego napoju nie piliœcie, abyœcie wiedzieli 
¿em Ja Pan, Bóg wasz.
7. A gdyœcie przyszli na to miejsce, wyci¹gn¹³ Sehon, król Heseboñski, i Og, król 
Basañski, przeciwko nam ku bitwie, i poraziliœmy je.
8. A wzi¹wszy ziemiê ich, podaliœmy j¹ w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i 
po³owie pokolenia Manasesowego.
9. A tak przestrzegajcie¿ s³ów przymierza tego, i czyñcie je, aby siê wam 
szczêœliwie powodzi³o, wszystko, co czyniæ bêdziecie.
10. Wy stoicie dziœ wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, ksi¹¿êta wasze w 
pokoleniach waszych, starsi wasi, i prze³o¿eni wasi, wszyscy mê¿owie Izraelscy;
11. Dziatki wasze, ¿ony wasze, i przychodzieñ twój, który mieszka w poœrodku obozu 
twego, od tego, który drwa r¹bie, a¿ do tego, co wodê czerpie;
12. Abyœ wszed³ w przymierze Pana, Boga twego, i w przysiêgê jego, któr¹ Pan, Bóg 
twój, stanowi z tob¹ dziœ;
13. Aby ciê sobie dziœ wystawi³ za lud, a sam ¿eby tobie by³ za Boga, jakoæ 
powiedzia³, i jako przysi¹g³ ojcom twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
14. A nie tylko z wami samymi ja stanowiê to przymierze, i tê przysiêgê;
15. Ale z ka¿dym, który tu stoi dziœ z nami przed Panem, Bogiem naszym, i z ka¿dym, 
którego tu nie masz z nami dziœ.
16. Wy bowiem wiecie, jakoœmy mieszkali w ziemi Egipskiej, i jakoœmy przeszli przez 
poœrodek narodów, któreœcie przeszli;
17. I widzieliœcie obrzydliwoœci ich, i ba³wany ich, drewno i kamieñ, srebro i 
z³oto, które s¹ przy nich.
18. Niech¿e nie bêdzie miêdzy wami m¹¿, albo niewiasta, albo dom, albo pokolenie, 
którego by siê dziœ serce odwróci³o od Pana, Boga naszego, ¿eby szed³, a s³u¿y³ 
bogom narodów onych, by snaæ nie by³ miêdzy wami jaki korzeñ, wydawaj¹cy ¿ó³æ i 
pio³un;
19. Bo kto by s³ucha³ s³ów przeklêstwa tego, a b³ogos³awi³by sobie w sercu swem, 
mówi¹c: Pokój mi bêdzie, chocia¿ wed³ug zdania serca mego chodziæ bêdê, przydawaj¹c 
pijan¹ do upragnionej.
20. Ale Pan nie chce odpuœciæ takowemu; lecz zaraz zapali siê gniew Pañski, a 
zapalczywoœæ jego przeciwko mê¿owi temu, i przypadnie nañ wszystko przeklêstwo, 



które jest napisane w tych ksiêgach, i wyg³adzi Pan imiê jego pod niebem;
21. I wy³¹czy go Pan na z³e jego ze wszystkich pokoleñ Izraelskich, wed³ug ka¿dego 
przeklêstwa przymierza napisanego w ksiêgach zakonu tego,
22. Tak, ¿e rzecze naród potomny, synowie wasi, którzy powstan¹ po was, i 
cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej ( gdy obacz¹ plagi ziemi tej, i 
niemoce jej, któremi j¹ zarazi Pan;
23. Bo siarka i sól wypali tê wszystkê ziemiê, ¿e nie bêdzie osiewana, ani te¿ 
rodziæ bêdzie, i nie zroœnie na niej ¿adna trawa, na kszta³t podwrócenia Sodomy i 
Gomorry, Adamy i Seboim, które podwróci³ Pan w gniewie swym, i w popêdliwoœci 
swej.)
24. Tak rzek¹ wszyscy narodowie: Przecz¿e tak Pan uczyni³ tej ziemi? có¿ to za 
gniew tej wielkiej zapalczywoœci?
25. I odpowiedz¹: Przeto, ¿e opuœcili przymierze Pana, Boga ojców swych, które 
postanowi³ z nimi, gdy je wywiód³ z ziemi Egipskiej.
26. Albowiem poszli, a s³u¿yli bogom cudzym, i k³aniali siê im; bogom, których oni 
nie znali, i którzy im nic nie udzielili.
27. Przeto¿ zapali³ siê Pan gniewem przeciwko tej ziemi, aby przywiód³ na nie 
wszelkie przeklêstwo napisane w tych ksiêgach.
28. I wykorzeni³ je Pan z ziemi ich w gniewie i w zapalczywoœci, a w popêdliwoœci 
wielkiej, i wyrzuci³ je do ziemi obcej, jako dziœ widzicie.
29. Rzeczy tajemne nale¿¹ Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym a¿ na 
wieki, abyœmy czynili wszystkie s³owa zakonu tego.
*30
1. Gdy tedy przyjd¹ na ciê wszystkie te rzeczy, b³ogos³awieñstwo, i przeklêstwo, 
którem prze³o¿y³ przed oczy twoje, a wspomnisz sobie w sercu twem miêdzy wszystkimi 
narody, do których ciê wypêdzi Pan, Bóg twój;
2. I nawrócisz siê do Pana, Boga twego, a bêdziesz pos³uszny g³osowi jego we 
wszystkiem, co ja rozkazujê tobie dziœ, ty, i synowie twoi, ze wszystkiego serca 
twego, i ze wszystkiej duszy twojej:
3. Tedy ciê wywiedzie Pan, Bóg twój, z wiêzienia twego, i zmi³uje siê nad tob¹, a 
przywróci i zgromadzi ciê ze wszystkich narodów, do których ciê rozproszy³ Pan, Bóg 
twój.
4. By te¿ kto z twoich wygnany by³ i na kraj œwiata, stamt¹d zgromadzi ciê Pan, Bóg 
twój, i stamt¹d zbierze ciê;
5. A przyprowadzi ciê Pan, Bóg twój, do ziemi, któr¹ odziedziczyli ojcowie twoi, i 
osiêdziesz j¹, i bêdzieæ dobrze czyni³, i rozmno¿y ciê nad przodki twoje.
6. I obrze¿e Pan, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyœ mi³owa³ Pana, 
Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyœ móg³ 
¿yæ.
7. I obróci Pan, Bóg twój, wszystkie te przeklêstwa na nieprzyjacio³y twoje, i na 
te, którzy ciê nienawidzili, i którzy ciê przeœladowali.
8. A ty nawróciwszy siê pos³uszny bêdziesz g³osowi Pañskiemu, i czyniæ bêdziesz 
wszystkie przykazania jego, które ja tobie dziœ rozkazujê.
9. I poszczêœciæ Pan, Bóg twój, w ka¿dej sprawie r¹k twoich, w owocu ¿ywota twego, 
i w owocu byd³a twego, i w owocu ziemi twej, ku dobremu; albowiem obróci siê Pan, 
aby siê cieszy³ z ciebie, czyni¹c ci dobrze, jako siê cieszy³ z ojców twoich,
10. Bêdzieszli pos³usznym g³osowi Pana, Boga twego, przestrzegaj¹c przykazañ jego, 
i ustaw jego, napisanych w ksiêgach zakonu tego, nawracaj¹c siê do Pana, Boga 
twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej.
11. Albowiem przykazanie, które ja przykazujê tobie dziœ, nie jest przed tob¹ 
zakryte, ani daleko odleg³e;
12. Nie jest w niebie, ¿ebyœ rzek³: Któ¿ nam wst¹pi do nieba, a wzi¹wszy je, 
przyniesie do nas, i opowie je nam, abyœmy je pe³nili?
13. Ani te¿ jest za morzem, ¿ebyœ rzek³: Któ¿ nam pop³ynie za morze, a wzi¹wszy je 
przyniesie, i opowie je nam, abyœmy je pe³nili.
14. Ale bardzo blisko ciebie jest to s³owo, w uœciech twoich i w sercu twojem, abyœ 
je czyni³.
15. Otom po³o¿y³ przed oczy twoje dziœ ¿ywot i dobre, tak¿e œmieræ i z³e.
16. Albowiem ja rozkazujê tobie dziœ, abyœ mi³owa³ Pana, Boga twego, i chodzi³ 



drogami jego, i przestrzega³ przykazañ jego, i ustaw jego, i s¹dów jego, abyœ ¿y³, 
i rozmno¿y³ siê, i ¿ebyæ b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, w ziemi, do której idziesz, 
abyœ j¹ posiad³.
17. JeŸli siê zaœ odwróci serce twoje, a nie us³uchasz, ale dawszy siê zwieœæ, 
bêdziesz siê k³ania³ bogom obcym, i bêdziesz im s³u¿y³:
18. Opowiadam wam dziœ, ¿e pewnie poginiecie, ani przed³u¿ycie dni na ziemi, do 
której siê przeprawiasz przez Jordan, abyœcie tam wszed³szy, posiedli j¹.
19. Oœwiadczam siê dziœ przeciwko wam, niebem i ziemi¹, ¿em ¿ywot i œmieræ 
przed³o¿y³ przed oczyma twemi, b³ogos³awieñstwo, i przeklêstwo; przeto¿ obierz 
¿ywot, abyœ ¿y³, ty i nasienie twoje,
20. A mi³owa³ Pana, Boga twego, i pos³uszny by³ g³osowi jego, i przy nim trwa³; 
albowiem on jest ¿ywotem twoim, i przed³u¿eniem dni twoich, ¿ebyœ mieszka³ na 
ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi, i¿ im 
j¹ daæ mia³.
*31
1. Przyszed³szy tedy Moj¿esz, opowiedzia³ te s³owa wszystkiemu Izraelowi,
2. I rzek³ do nich: Sto i dwadzieœcia lat jest mi dziœ; nie mogê wiêcej wychodziæ i 
wchodziæ; a te¿ mi Pan powiedzia³: Nie przejdziesz za ten Jordan.
3. Pan, Bóg twój sam pójdzie przed tob¹; on wytraci narody te przed tob¹, i 
posiêdziesz je: Jozue, ten pójdzie przed tob¹, jako powiedzia³ Pan.
4. I uczyni im Pan, jako uczyni³ Sehonowi, i Ogowi, królom Amorejskim, i ziemi ich, 
które wyg³adzi³.
5. A gdy je wam Pan poda, tedy im uczynicie wed³ug ka¿dego przykazania, jakom wam 
przykaza³.
6. Zmacniajcie¿ siê, a mê¿nie sobie poczynajcie, nie bójcie siê, ani siê lêkajcie 
twarzy ich; albowiem Pan, Bóg twój, on idzie z tob¹, nie odst¹pi ciê, ani ciê 
opuœci.
7. Tedy przyzwawszy Moj¿esz Jozuego, rzek³ do niego przed oczyma wszystkiego 
Izraela: Zmocnij siê, a mê¿nie sobie poczynaj; bo ty wnijdziesz z ludem tym do 
ziemi, o któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom ich, ¿e im j¹ da, a ty im j¹ w dziedzictwo 
podzielisz.
8. A Pan on pójdzie przed tob¹, on bêdzie z tob¹, nie odst¹pi ciê, ani ciê opuœci; 
nie bój¿e siê, ani siê lêkaj.
9. Tedy napisa³ Moj¿esz ten zakon i odda³ go kap³anom, synom Lewiego, którzy nosili 
skrzyniê przymierza Pañskiego, i wszystkim starszym Izraelskim.
10. Przytem rozkaza³ im Moj¿esz, mówi¹c: Na pocz¹tku ka¿dego siódmego roku, w pewny 
czas roku odpuszczania, w œwiêto Kuczek;
11. Gdy siê zejdzie wszystek Izrael, aby siê pokaza³ przed Panem, Bogiem twoim, na 
miejscu, które sobie obierze, obwo³asz ten zakon przed wszystkim Izraelem w uszach 
ich;
12. A zgromadzisz lud, mê¿e, i niewiasty, i dziatki, i przychodnie twoje, którzy s¹ 
w bramach twoich, aby s³uchali, i aby siê uczyli, i bali Pana, Boga waszego, i 
przestrzegali, aby czynili wszystkie s³owa zakonu tego.
13. Synowie te¿ ich, którzy jeszcze nie wiedz¹, niechaj s³uchaj¹, i niech siê ucz¹ 
baæ Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, których ¿yæ bêdziecie na ziemi, do której 
idziecie, przeprawiwszy siê przez Jordan wnijdziecie, abyœcie j¹ posiedli.
14. Zatem rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto, przybli¿y³y siê dni œmierci twojej; przyzów¿e 
Jozuego, a stañcie w namiocie zgromadzenia, a przyka¿ê mu. Szed³ tedy Moj¿esz i 
Jozue, a stanêli w namiocie zgromadzenia.
15. Tedy siê ukaza³ Pan w namiocie w s³upie ob³okowym; i stan¹³ on s³up ob³okowy 
nade drzwiami namiotu,
16. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto, ty zaœniesz z ojcy twoimi; a powstawszy lud ten 
bêdzie cudzo³o¿y³, naœladuj¹c bogów cudzoziemców tej ziemi, do której wchodzi, aby 
mieszka³ w poœrodku niej i opuœci miê, i z³amie przymierze moje, którem postanowi³ 
z nim.
17. Przeto¿ zapali siê gniew mój przeciwko jemu onego dnia, a opuszczê je, i skryjê 
oblicze moje przed nimi, a bêdzie na po¿arcie, i znajd¹ go wiele z³ych rzeczy i 
utrapienia; i rzecze dnia onego: Aza¿ nie dlatego, i¿ Boga mego nie masz w poœrodku 
mnie, znalaz³y miê te z³e rzeczy?



18. A Ja kryj¹c skryjê oblicze moje w on dzieñ dla wszystkiego z³ego, które 
czynili, udawszy siê za bogi cudzymi.
19. Teraz tedy napiszcie sobie tê pieœñ, a naucz jej synów Izraelskich; w³ó¿ j¹ w 
usta ich, aby im by³a ta pieœñ œwiadectwem przeciwko synom Izraelowym.
20. Albowiem wprowadzê go do ziemi, o któr¹m przysi¹g³ ojcom jego, op³ywaj¹cej 
mlekiem i miodem; i bêdzie jad³, a naje siê, i utyje, a obróci siê do bogów 
cudzych, i s³u¿yæ im bêdzie, i rozdraŸni¹ miê, i zrzuc¹ przymierze moje,
21. I stanie siê, gdy go znajdzie wiele z³ego i utrapienia, ¿e bêdzie ta pieœñ 
przed nim na œwiadectwo; albowiem nie przyjdzie w zapamiêtanie w uœciech nasienia 
ich, gdy¿ wiem myœli jego, i co on jeszcze dziœ czyniæ bêdzie, pierwej ni¿ go 
wprowadzê do ziemi, o któr¹m przysi¹g³.
22. I napisa³ Moj¿esz tê pieœñ onego¿ dnia, i nauczy³ jej synów Izraelskich.
23. Potem przykaza³ Jozuemu, synowi Nunowemu, i rzek³: Zmacniaj siê, i mê¿nie sobie 
poczynaj; albowiem ty wprowadzisz syny Izraelskie do ziemi, o któr¹m im przysi¹g³; 
a Ja bêdê z tob¹.
24. I sta³o siê, gdy napisa³ Moj¿esz s³owa zakonu tego w ksiêgi, i dokoñczy³ ich,
25. Rozkaza³ Moj¿esz Lewitom, którzy nosili skrzyniê przymierza Pañskiego, mówi¹c:
26. WeŸmijcie ksiêgi zakonu tego i w³ó¿cie je przy stronie do skrzyni przymierza 
Pana, Boga waszego, aby tam by³y przeciwko tobie na œwiadectwo;
27. Albowiem ja znam upór twój, i kark twój twardy; oto, póki ja jeszcze dziœ ¿yjê 
z wami, jesteœcie odpornymi Panu, jako¿ daleko wiêcej po œmierci mojej?
28. ZgromadŸcie¿ do mnie wszystkie starsze pokoleñ waszych, i prze³o¿one wasze, 
¿ebym mówi³ w uszach ich s³owa te, i bêdê wzywa³ na œwiadectwo przeciwko nim niebo 
i ziemiê,
29. Poniewa¿ wiem, ¿e po œmierci mojej popsujecie siê bardzo, a ust¹picie z drogi, 
któr¹m wam rozkaza³; przeto¿ przyjdzie na was to z³e w ostatnie dni, gdy bêdziecie 
czyniæ z³e przed oczyma Pañskiemi, draŸni¹c go sprawami r¹k waszych.
30. I mówi³ Moj¿esz w uszach wszystkiego zgromadzenia Izraelskiego s³owa tej 
pieœni, a¿ jej dokoñczy³.
*32
1. S³uchajcie niebiosa, a mówiæ bêdê; niech s³ucha i ziemia wymowy ust moich.
2. Kropiæ bêdzie jako deszcz nauka moja, pop³ynie jako rosa wymowa moja, jako 
drobny deszcz na zio³a, a jako krople na trawê.
3. Albowiem imienia Pañskiego bêdê wzywa³; dajcie¿ wielmo¿noœæ Bogu naszemu,
4. Skale, której sprawy s¹ doskona³e; bo wszystkie drogi jego s¹ sprawiedliwe. Boæ 
jest Bóg prawdziwy, a nie masz w nim nieprawoœci, sprawiedliwy i prawy jest.
5. Pokazili mu siê, jakoby nie byli synami jego, sprosnoœci¹ swoj¹, naród z³y, a 
przewrotny.
6. I tak¿e to oddawacie Panu, ludu g³upi i szalony? izali nie on jest ojcem twoim, 
który ciê sobie naby³? on ciê uczyni³, i stworzy³ ciê.
7. Wspomnij na dni dawne, uwa¿ajcie lata ka¿dego wieku; spytaj ojca twego, a 
oznajmi tobie; starszych twoich, a powiedz¹æ.
8. Gdy rozdzieli³ dziedzictwa Najwy¿szy narodom, a rozsadzi³ syny Adamowe, po³o¿y³ 
granice narodom wed³ug liczby synów Izraelskich;
9. Albowiem dzia³em Pañskim jest lud jego, Jakób sznurem dziedzictwa jego.
10. Znalaz³ go w ziemi pustej, i na puszczy wielkiej i strasznej; obwodzi³ go, 
uczy³ go, strzeg³ go, jako Ÿrenicy oka swego.
11. Jako orze³ wybawia orlêta swoje, nad orlêtami swojemi lataj¹c, rozszerza 
skrzyd³a swoje, bierze je i nosi je na skrzyd³ach swoich;
12. Tak Pan sam prowadzi³ go, a ¿aden obcy bóg nie by³ z nim.
13. Wyniós³ go na wysokie miejsca ziemi, aby u¿ywa³ urodzajów polnych, i uczyni³, 
aby ssa³ miód z ska³y i oliwê z opoki twardej;
14. Aby jad³ mas³o od krów, i mleko od owiec, z t³ustoœci¹ jagni¹t, i barany 
odchowane w Basan, i koz³y z t³ustoœci¹ ziarn pszenicznych, a pi³ czerwone wino 
wyborne.
15. I rozty³ Izrael, i wierzga³ (oty³eœ, st³uœcia³eœ, zgrubia³eœ, i opuœci³eœ Boga, 
który ciê uczyni³,) i lekce powa¿y³ Boga, opokê zbawienia swego.
16. Ku zapalczywoœci pobudzili go przez cudze bogi, i przez obrzydliwoœci 
rozdraŸnili go.



17. Ofiarowali dyjab³om, nie Bogu, bogom, których nie znali, nowym, którzy z bliska 
przyszli, których siê nie bali ojcowie wasi.
18. Opoki, która ciê sp³odzi³a, zapomnia³eœ, zapomnia³eœ Boga, Stworzyciela twego.
19. Co widz¹c Pan poruszy³ siê gniewem na syny swoje, i na córki swoje.
20. I rzek³: Skryjê oblicze moje przed nimi, obaczê, jaki bêdzie koniec ich; 
albowiem s¹ narodem przewrotnym, synami, w których wiary nie masz.
21. Oni miê wzruszyli ku zapalczywoœci przez to, co nie jest Bogiem; pobudzili miê 
pró¿noœciami swemi. Ja te¿ do zazdroœci pobudzê je przez te, którzy nie s¹ ludem, 
przez naród g³upi rozdraŸniê je.
22. Albowiem ogieñ rozpali³ siê w popêdliwoœci mojej, i bêdzie gorza³ a¿ do 
najg³êbszego piek³a, i po¿re ziemiê, i urodzaj jej, i wypali grunty gór.
23. Zgromadzê na nie z³e rzeczy, strza³y moje na nie wystrzelam.
24. Zniszczej¹ od g³odu, i bêd¹ strawieni gor¹czk¹, i œmierci¹ gorzk¹; zêby te¿ 
bestyi poœlê na nie, z jadem gadzin ziemskich.
25. Zewn¹trz osieroci je miecz, a w pokojach bêdzie strach, tak na m³odzieñca, jako 
na pannê, na ss¹cego piersi, i na mê¿a sêdziwego.
26. Rzek³em: Rozproszê je po k¹tach, i wygubiê miêdzy ludŸmi pami¹tkê ich.
27. Gdybym siê na pychê nieprzyjació³ nie ogl¹da³, by siê snaæ nie podnieœli 
nieprzyjaciele ich, a nie rzekli: Rêka nasza wynios³a, a nie Pan, sprawi³a to 
wszystko.
28. Albowiem ten naród ginie przez rady swe, i nie ma rozumu.
29. O by m¹drymi byli! wyrozumieliby to, i ogl¹daliby siê na ostatnie rzeczy swoje.
30. Jakoby ugania³ jeden z nich tysi¹c, a dwaj goniliby dziesiêæ tysiêcy! gdyby ich 
Bóg, opoka ich, nie zaprzeda³, i Pan ich nie wyda³:
31. Albowiem nie jako ska³a nasza ska³a ich, co nieprzyjaciele nasi sami os¹dz¹.
32. Albowiem z macicy Sodomskiej macica ich, i z latoroœli Gomorskich jagody ich, 
jagody jadowite, grona ich gorzkie.
33. Jad smoczy wino ich, i trucizn¹ ¿mij okrutn¹.
34. Izali to nie jest skryto u mnie; zapieczêtowano w skarbie moim?
35. Mojaæ jest pomsta i nagroda; czasu swego powinie siê noga ich, poniewa¿ bliski 
jest dzieñ zginienia ich, a spiesz¹ siê przysz³e rzeczy do nich.
36. Albowiem s¹dziæ bêdzie Pan lud swój, a s³ug swoich u¿ali siê, gdy ujrzy, ¿e 
usta³a si³a, a i¿ tak pojmany, jako zostawiony, nic nie mog¹.
37. I rzecze: Gdzie¿ bogowie ich? Ona opoka, w której ufali?
38. Którzy t³ustoœæ ofiar ich jadali, i pijali wino ofiar ich mokrych? Niech¿e 
wstan¹, i ratuj¹ was, i niechaj bêd¹ ucieczk¹ wasz¹.
39. Obaczcie¿ teraz, ¿em Ja, Jam jest sam, a ¿e nie masz bogów oprócz Mnie; Ja 
zabijam i o¿ywiam, zraniê, i Ja uleczê, a nie masz kto by z rêki mojej wyrwa³.
40. Albowiem podniosê ku niebu rêkê mojê, i rzekê: ¯yjê Ja na wieki.
41. JeŸli zaostrzê b³yszcz¹cy siê miecz swój, i porwie s¹d rêka moja, oddam pomstê 
nieprzyjacio³om moim, i tym, którzy miê nienawidz¹, nagrodzê.
42. Opojê strza³y moje krwi¹, a miecz mój naje siê miêsa ze krwi pobitych i 
pojmanych, skoro zacznê mœciæ siê nad nieprzyjacio³y.
43. Weselcie siê narodowie z ludem jego; albowiem krwi s³ug swoich pomœci siê, i 
pomstê odda nieprzyjacio³om swoim, a mi³oœciw bêdzie ziemi swojej, i ludowi swemu.
44. Tedy przyszed³ Moj¿esz, i mówi³ wszystkie s³owa pieœni tej w uszach ludu tego, 
on i Jozue, syn Nunów.
45. A gdy dokona³ Moj¿esz mówiæ tych wszystkich s³ów do wszystkiego Izraela,
46. Rzek³ do nich: Przy³ó¿cie serca wasze do wszystkich s³ów, któremi siê ja 
oœwiadczam przeciwko wam dziœ, abyœcie je przykazywali synom waszym, ¿eby strzegli 
i pe³nili wszystkie s³owa zakonu tego;
47. Albowiem to s³owo nie ma byæ pró¿ne u was, gdy¿ jest ¿ywotem waszym; i w tem 
s³owie przed³u¿ycie dni na ziemi, do której siê przeprawiacie przez Jordan, abyœcie 
j¹ osiedli.
48. I rzek³ Pan do Moj¿esza tego¿ dnia, mówi¹c:
49. Wst¹p na tê górê Abarym, na górê Nebo, która jest w ziemi Moabskiej przeciw 
Jerychu, a ogl¹daj ziemiê Chananejsk¹, któr¹ Ja dawam synom Izraelskim w osiad³oœæ.
50. I umrzesz na tej górze, na któr¹ wst¹pisz, i bêdziesz przy³¹czony do ludu 
twego, jako umar³ Aaron, brat twój, na górze Hor, i przy³¹czon jest do ludu swego;



51. Dla tego ¿eœcie wyst¹pili przeciwko mnie w poœród synów Izraelskich przy wodach 
w poswarku w Kades na puszczy Syn, i ¿eœcie miê nie poœwiêcili w poœród synów 
Izraelskich.
52. Bo przed sob¹ ogl¹dasz ziemiê; ale tam nie wnijdziesz, do tej ziemi, któr¹ ja 
dajê synom Izraelskim.
*33
1. A toæ jest b³ogos³awieñstwo, którem b³ogos³awi³ Moj¿esz, m¹¿ Bo¿y, synom 
Izraelskim przed œmierci¹ swoj¹.
2. I rzek³: Pan z Synaj przyszed³, i pojawi³ siê im z Seiru, objaœni³ siê z góry 
Faran, a przyszed³ z dziesiêcioma tysi¹cami œwiêtych; z prawicy jego zakon ognisty 
dany im.
3. Zaiste on mi³uje lud; wszyscy œwiêci jego s¹ w rêkach twych, i oni skupili siê 
do nogi twej, aby co pojêli z s³ów twoich.
4. Zakon poda³ nam Moj¿esz, dziedzictwo zebraniu Jakóbowemu.
5. Bo by³ królem w Izraelu, gdy siê zgromadzili przedniejsi z ludu, tak¿e pokolenia 
Izraelskie.
6. Niech ¿yje Ruben, a nie umiera; a niech bêdzie mê¿ów jego poczet.
7. Potem te¿ b³ogos³awi³ Judzie, i rzek³: Wys³uchaj Panie g³os Judy, a do ludu jego 
wprowadŸ go; rêka jego bêdzie walczy³a zañ, a ty go ratowaæ bêdziesz przeciw 
nieprzyjacio³om jego.
8. A do Lewiego rzek³: Tummim twoje, i Urim twoje by³o przy mê¿u œwiêtym twoim, 
któregoœ kusi³ w Massa, i z którymeœ mia³ spór u wód Meryba.
9. Tenci to jest, który rzek³ ojcu swemu, i matce swej: Nie ogl¹dam siê na was: i 
braci swych nie zna³, i o synach swych nie wiedzia³; albowiem oni strzeg¹ s³ów 
twych, i przymierze twoje zachowuj¹.
10. Bêd¹ uczyæ s¹dów twoich Jakóba, a zakonu twego Izraela; k³aœæ bêd¹ kadzenie pod 
nozdrza twoje, a ca³opalenie na o³tarz twój.
11. B³ogos³aw¿e, Panie, mocy jego, a sprawy r¹k jego przyjmij wdziêcznie; zetrzyj 
biodra nieprzyjació³ jego, i tych którzy go nienawidz¹, aby powstaæ nie mogli.
12. A do Benjamina rzek³: Ten jest najmilszy Panu; bêdzie mieszka³ przy nim 
bezpiecznie; broniæ go bêdzie na ka¿dy dzieñ, a miêdzy ramiony jego przebywaæ 
bêdzie.
13. Do Józefa te¿ rzek³: B³ogos³awiona od Pana ziemia jego z najlepszych rzeczy 
niebieskich, z rosy, i z Ÿróde³ z ziemi wynikaj¹cych.
14. I dla rozkosznych urodzajów s³onecznych, tak¿e dla rozkosznych dosta³ych 
urodzajów miesiêcznych;
15. I dla rozkosznych gór starodawnych, i dla rozkosznych pagórków wiecznych;
16. Tak¿e dla rozkosznych owoców ziemi, i obfitoœci jej, a dla ¿yczliwoœci 
mieszkaj¹cego w krzu. Niech to b³ogos³awieñstwo przyjdzie na g³owê Józefowê, i na 
wierzch g³owy Nazarejczyka miêdzy braci¹ jego.
17. Jako pierworodnego wo³u ozdoba jego, a jako rogi jednoro¿cowe rogi jego, temi 
narody zbodzie na porz¹d a¿ do ostatnich granic ziemi; a teæ s¹ dziesiêæ tysiêcy 
Efraimitów, a te tysi¹ce Manasesytów.
18. A do Zabulona rzek³: Wesel siê Zabulon w wyjœciu swem, a ty Isaschar w 
namiotach twoich.
19. Ludu na górê przyzowi¹; tam ofiarowaæ bêd¹ ofiary sprawiedliwoœci, poniewa¿ 
obfitoœæ morsk¹ ssaæ bêd¹, i zakryte skarby piasku.
20. A do Gada rzek³: B³ogos³awiony, który rozmna¿a Gada! jako lew mieszkaæ bêdzie, 
a porwie ramiê i g³owê;
21. Który sobie upatrzy³ na pocz¹tku mieszkanie, a i¿ tam o dziale swoim przez 
zakonodawcê ubezpieczony jest; przeto¿ pójdzie z ksi¹¿êty ludu, sprawiedliwoœæ 
Pañsk¹ wykona, i s¹dy jego z Izraelem.
22. A do Dana rzek³: Dan jako szczeniê lwie wyskakuj¹ce z Basan.
23. A do Neftalima rzek³: Neftali, nasycony przyjaŸni i pe³ny b³ogos³awieñstwa 
Pañskiego, zachód i po³udnie opanujesz.
24. A do Asera rzek³: B³ogos³awiony nad inne syny Aser, bêdzie przyjemny braciom 
swoim, i omoczy w oliwie nogê swojê.
25. ¯elazo i miedŸ pod obuwiem twojem; i póki bêd¹ trwaæ dni twoje, s³yn¹æ bêdzie 
moc twoja.



26. Nie masz tak prawego, jako Bóg, który jeŸdzi po niebie ku ratunku twemu, i w 
wielmo¿noœci swej na ob³okach.
27. Mieszkaniem twojem Bóg wieczny, a ze spodku ramiona wiecznoœci. Ten wyrzuci 
przed tob¹ nieprzyjaciela, a rzeczeæ: Wytraæ go;
28. Aby mieszka³ Izrael bezpiecznie sam, Ÿród³o Jakóbowe, w ziemi zbo¿a i wina, 
którego te¿ niebiosa kropiæ bêd¹ ros¹.
29. B³ogos³awionyœ ty, Izraelu! Któ¿ podobny tobie? ludu zachowany przez Pana, 
który jest tarcz¹ ratunku twego, a mieczem zacnoœci twojej. Przeto ob³udnieæ siê 
poddadz¹ nieprzyjaciele twoi, a ty wynios³oœæ ich deptaæ bêdziesz.
*34
1. Tedy wst¹pi³ Moj¿esz z onych równin Moabskich na górê Nebo, na wierzch pagórka, 
który jest na przeciwko Jerychu; a ukaza³ mu Pan wszystkê ziemiê od Galaad a¿ do 
Dan;
2. I wszystkê ziemiê Neftalimowê, i ziemiê Efraimowê, i Manasesowê, i wszystkê 
ziemiê Judowê a¿ do morza ostatniego.
3. I stronê po³udniow¹, i równinê doliny Jerycha, miasta osadzonego palmami, a¿ do 
Segor.
4. Tedy mu rzek³ Pan: Taæ jest ziemia, o któr¹m przysi¹g³ Abrahamowi, Izaakowi i 
Jakóbowi, mówi¹c: Nasieniu twemu dam j¹; pokaza³em j¹ oczom twoim, ale do niej nie 
wnijdziesz.
5. I umar³ tam Moj¿esz, s³uga Pañski, w ziemi Moabskiej, wed³ug s³owa Pañskiego.
6. I pogrzeb³ go Pan w dolinie w ziemi Moabskiej, przeciw Betfegorowi, a nie 
dowiedzia³ siê nikt o grobie jego a¿ do dnia tego.
7. A Moj¿esz mia³ sto i dwadzieœcia lat, gdy umar³; nie zaæmi³o siê oko jego, ani 
siê naruszy³a czerstwoœæ jego.
8. I p³akali synowie Izraelscy Moj¿esza na polach Moabskich przez trzydzieœci dni. 
A gdy siê skoñczy³y dni p³aczu i ¿a³oby Moj¿eszowej:
9. Tedy Jozue, syn Nunów, nape³niony jest duchem m¹droœci, bo by³ w³o¿y³ Moj¿esz 
rêce swoje nañ: i pos³uszni mu byli synowie Izraelscy, a czynili, jako przykaza³ 
Pan Moj¿eszowi.
10. I nie powsta³ prorok wiêcej w Izraelu podobny Moj¿eszowi, którego by tak zna³ 
Pan, twarz¹ w twarz.
11. We wszystkich znakach, i cudach, dla których go by³ pos³a³ Pan, aby je czyni³ w 
ziemi Egipskiej przed Faraonem i przed wszystkimi s³ugami jego, i przed wszystk¹ 
ziemi¹ jego.
12. Tak¿e we wszystkich sprawach rêki mo¿nej, i we wszystkich postrachach wielkich, 
które czyni³ Moj¿esz przed oczyma wszystkiego Izraela.

================================
     Jozuego     
================================

*01
1. I sta³o siê po œmierci Moj¿esza, s³ugi Pañskiego, ¿e mówi³ Pan do Jozuego syna 
Nunowego, s³ugi Moj¿eszowego, i rzek³:
2. Moj¿esz, s³uga mój, umar³; przeto¿ teraz wstañ, przepraw siê przez ten Jordan, 
ty, i wszystek lud ten, do ziemi, któr¹ Ja im, synom Izraelskim, dawam.
3. Ka¿de miejsce, po którem deptaæ bêdzie stopa nogi waszej, da³em wam, jakom 
obieca³ Moj¿eszowi.
4. Od puszczy i od Libanu tego, i a¿ do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates, i wszystka 
ziemia Hetejczyków, i a¿ do morza wielkiego na zachód s³oñca, bêdzie granica wasza.
5. Nie ostoi siê nikt przed tob¹ po wszystkie dni ¿ywota twego; jakom by³ z 
Moj¿eszem, tak bêdê z tob¹, nie odst¹piê ciê, ani ciê opuszczê.



6. Zmacniaj¿e siê i mê¿nie sobie poczynaj; albowiem ty podasz w dziedzictwo ludowi 
temu ziemiê, o któr¹m przysi¹g³ ojcom ich, ¿e im j¹ dam.
7. Tylko siê zmacniaj, i bardzo mê¿nie sobie poczynaj, abyœ strzeg³, i czyni³ 
wszystko wed³ug zakonu, któryæ rozkaza³ Moj¿esz, s³uga mój; nie uchylaj siê od 
niego ani na prawo ani na lewo, ¿ebyœ siê roztropnie sprawowa³ we wszystkiem, do 
czego siê udasz.
8. Niech nie odstêpuj¹ ksiêgi zakonu tego od ust twoich; ale rozmyœlaj w nich we 
dnie i w nocy, abyœ strzeg³ i czyni³ wszystko, co napisano w nim; albowiem na ten 
czas poszczêœci¹ siê drogi twoje, i na ten czas roztropnym bêdziesz.
9. Aza¿emci nie rozkaza³: Zmocnij siê, i mê¿nie sobie poczynaj, nie lêkaj siê, a 
nie trwó¿ sob¹, albowiem z tob¹ jest Pan, Bóg twój, we wszystkiem, do czegokolwiek 
siê obrócisz?
10. A przeto¿ rozkaza³ Jozue prze³o¿onym nad ludem, mówi¹c:
11. PrzejdŸcie przez poœrodek obozu, a rozka¿cie ludowi, mówi¹c: Gotujcie sobie 
¿ywnoœæ; albowiem po trzech dniach przejdziecie przez ten Jordan, abyœcie weszli, a 
posiedli ziemiê, któr¹ Pan, Bóg wasz, dawa wam w osiad³oœæ.
12. Rubenitom te¿, i Gadytom, i po³owie pokolenia Manasesowego rzek³ Jozue mówi¹c:
13. Pamiêtajcie na s³owo, które wam rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pañski, mówi¹c: Pan , 
Bóg wasz, sprawi³ wam odpoczynienie, i da³ wam tê ziemiê;
14. ¯ony wasze, dziatki wasze, i byd³a wasze niech zostan¹ w ziemi, któr¹ wam da³ 
Moj¿esz z tej strony Jordanu; ale wy pójdziecie zbrojni przed braci¹ wasz¹, wszyscy 
du¿y w sile, a bêdziecie ich posi³kowaæ,
15. A¿ odpoczynienie sprawi Pan braci waszym jako i wam, a oni posiêd¹ ziemiê, 
któr¹ im dawa Pan, Bóg wasz; potem siê wrócicie do ziemi osiad³oœci waszej, a 
bêdziecie j¹ trzymaæ, któr¹ wam da³ Moj¿esz, s³uga Pañski, z tej strony Jordanu na 
wschód s³oñca.
16. I odpowiedzieli Jozuemu, mówi¹c: Wszystko, coœ nam rozkaza³, uczynimy, a 
gdziekolwiek nas poœlesz, pójdziemy.
17. Jakoœmy byli pos³uszni Moj¿eszowi, tak pos³uszni bêdziemy i tobie; tylko niech 
bêdzie Pan, Bóg twój, z tob¹, jako by³ z Moj¿eszem.
18. Ktobykolwiek przeciwi³ siê ustom twoim, a nie by³by pos³usznym s³owom twoim we 
wszystkiem, co mu rozka¿esz, niechaj umrze; tylko siê zmacniaj, a mê¿nie sobie 
poczynaj.
*02
1. A tak pos³a³ Jozue, syn Nunów, z Syttim dwóch szpiegów potajemnie, mówi¹c: 
IdŸcie, wypatrujcie ziemiê, i Jerycho. Szli tedy i weszli do niektórej niewiasty 
wszetecznej, której imiê Rachab, i odpoczêli tam.
2. I powiedziano to królowi Jerycha, mówi¹c: Oto, mê¿owie jacyœ przyszli tu tej 
nocy z synów Izraelskich, aby przeszpiegowali tê ziemiê.
3. Tedy pos³a³ król Jerycha do Rachaby, mówi¹c: WywiedŸ mê¿e, którzy przyszli do 
ciebie, a weszli do domu twego; bo na przeszpiegowanie wszystkiej ziemi przyszli.
4. Ale wzi¹wszy ona niewiasta tych dwóch mê¿ów, skry³a je, i rzek³a: Prawdaæ jest, 
przyszli do mnie mê¿owie; alem nie wiedzia³a, sk¹d byli.
5. A gdy bramê zamykano w zmierzch, oni mê¿owie wyszli; i nie wiem, dok¹d poszli; 
goñcie¿ ich co najrychlej, bo ich doœcigniecie.
6. A ona wwiod³a je by³a na dach, i tam je przykry³a lnem nietartym, który by³a 
rozstawi³a na dachu.
7. Mê¿owie tedy wys³ani gonili je drog¹ ku Jordanu a¿ do brodu; a bramê zamkniono, 
skoro wyszli ci, którzy szli za nimi w pogoñ.
8. A tak pierwej ni¿ posnêli, ona wst¹pi³a do nich na dach;
9. I rzek³a do onych mê¿ów: Wiem, ¿e wam da³ Pan ziemiê tê; bo strach wasz przypad³ 
na nas, i os³abiali wszyscy obywatele tej ziemi przed wami.
10. Boœmy s³yszeli, jako wysuszy³ Pan wody morza czerwonego przed wami, gdyœcie 
wychodzili z Egiptu, i coœcie uczynili dwom królom Amorejskim, którzy byli z onej 
strony Jordanu, Sehonowi, i Ogowi, któreœcie pobili.
11. Co gdyœmy us³yszeli, upad³o serce nasze i nie osta³ siê wiêcej duch w nikim 
przed wami; albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem na niebie wzgórê, i na ziemi nisko.
12. Przeto¿ teraz przysiê¿cie mi proszê przez Pana, i¿ jakom ja uczyni³a z wami 
mi³osierdzie, tak¿e uczyñcie i wy z domem ojca mego mi³osierdzie, a dajcie mi znak 



pewny,
13. I¿ zachowacie ¿ywo ojca mego i matkê mojê, i braci¹ mojê, i siostry moje, i 
wszystko, co ich jest, a wybawicie dusze nasze od œmierci.
14. I odpowiedzieli jej oni mê¿owie: Dusza nasza bêdzie za was na œmieræ, jeŸli nie 
wydacie tej sprawy naszej, i bêdzie to, gdy nam poda Pan tê ziemiê, ¿e uczynimy z 
tob¹ mi³osierdzie i prawdê.
15. I spuœci³a je na powrozie z okna; bo dom jej by³ przy murze i ona na murze 
mieszka³a.
16. I rzek³a im: Na górê idŸcie, by siê snaæ nie spotkali z wami, którzy was goni¹: 
i tam siê kryjcie przez trzy dni, a¿ siê wróc¹, którzy was goni¹, a potem 
pójdziecie drog¹ wasz¹.
17. I rzekli jej mê¿owie oni: Bêdziemy wolni od przysiêgi tej, któr¹œ nas 
poprzysiêg³a,
18. JeŸli, gdy wnijdziemy do ziemi, tego czerwonego sznuru nie uwi¹¿esz u okna, po 
którymeœ nas spuœci³a, a ojca twego, i matki twojej, i braci twojej, i wszystkiego 
domu ojca twego nie zbierzeszli do siebie w dom;
19. Albowiem ktobykolwiek wyszed³ ze drzwi domu twego, krew jego bêdzie na g³owê 
jego, a my bêdziemy bez winy; ale ka¿dego, ktokolwiek bêdzie z tob¹ w domu, krew 
jego obróci siê na g³owê naszê, jeŸli siê go kto rêkê dotknie.
20. Lecz jeŸli wydasz tê sprawê naszê, tedy bêdziemy wolni od przysiêgi twojej, 
któr¹œ nas poprzysiêg³a.
21. I odpowiedzia³a; Jakoœcie powiedzieli, niech¿e tak bêdzie. Tedy je wypuœci³a, i 
poszli; i uwi¹za³a sznur czerwony w onem oknie.
22. A odszed³szy przyszli na górê, i zostali tam przez trzy dni, a¿ siê wrócili, 
którzy je gonili; bo ich szukali ci, którzy je gonili, po wszystkich drogach, ale 
nie znaleŸli.
23. I wrócili siê oni dwaj mê¿owie, a zst¹piwszy z góry, przeprawili siê, i 
przyszli do Jozuego, syna Nunowego, i powiedzieli mu wszystko, co siê z nimi 
dzia³o;
24. I mówili do Jozuego: Da³ Pan w rêce nasze tê wszystkê ziemiê; bo siê strwo¿yli 
wszyscy obywatele ziemi przed twarz¹ nasz¹.
*03
1. Tedy Jozue wsta³ bardzo rano, i ruszyli siê z Syttim, a przyszli a¿ do Jordanu, 
on i wszyscy synowie Izraelscy, i tam¿e przenocowali, niŸli siê przeprawili.
2. A po trzecim dniu przeszli prze³o¿eni przez poœrodek obozu.
3. I rozkazali ludowi, mówi¹c: Gdy ujrzycie skrzyniê przymierza Pana, Boga waszego, 
i kap³any Lewity, nios¹ce j¹, wy te¿ ruszycie siê z miejsca swego, a pójdziecie za 
ni¹;
4. Wszak¿e plac miêdzy wami i miêdzy ni¹ bêdzie na dwa tysi¹ce ³okci miary 
zwyczajnej; nie przystêpujcie blisko do niej, abyœcie wiedzieli drogê, któr¹ iœæ 
macie; albowiem nie chodziliœcie t¹ drog¹ przedtem.
5. Tedy rzek³ Jozue do ludu: Poœwiêæcie siê; albowiem jutro uczyni Pan miêdzy wami 
dziwne rzeczy.
6. Przytem rzek³ Jozue do kap³anów, mówi¹c: WeŸmijcie skrzyniê przymierza, a idŸcie 
przed ludem; i wziêli skrzyniê przymierza, i szli przed ludem.
7. I rzek³ Pan do Jozuego: Dziœ ciê pocznê wywy¿szaæ przed oczyma wszystkiego 
Izraela, aby poznali, i¿ jakom by³ z Moj¿eszem, tak bêdê i z tob¹.
8. Rozka¿¿e ty kap³anom, nios¹cym skrzyniê przymierza, i rzecz im: Gdy wnijdziecie 
w brzeg wód Jordañskich, w Jordanie staniecie.
9. Rzek³ te¿ Jozue do synów Izraelskich: Przyst¹pcie sam, a s³uchajcie s³ów Pana, 
Boga waszego.
10. I rzek³ Jozue: W tem poznacie, ¿e Bóg ¿yj¹cy jest w poœrodku was, a i¿ 
koniecznie wypêdzi przed twarz¹ wasz¹ Chananejczyka, i Hetejczyka, i Hewejczyka, i 
Ferezejczyka, i Gergezejczyka, i Amorejczyka, i Jebuzejczyka.
11. Oto, skrzynia przymierza Panuj¹cego nad wszystk¹ ziemi¹ pójdzie przed wami 
przez Jordan.
12. Przeto¿ teraz obierzcie sobie dwanaœcie mê¿ów z pokoleñ Izraelskich, po jednym 
mê¿u z ka¿dego pokolenia;
13. A gdy siê zastanowi¹ stopy nóg kap³anów, nios¹cych skrzyniê Pana, Panuj¹cego 



nad wszystk¹ ziemi¹, w wodzie Jordañskiej, tedy siê wody jordañskie rozst¹pi¹, tak 
i¿ woda p³yn¹ca z góry stanie w jednej kupie.
14. I sta³o siê, gdy siê ruszy³ lud z namiotów swych, aby siê przeprawili przez 
Jordan, a kap³ani, nios¹cy skrzyniê przymierza, szli przed ludem;
15. A gdy przyszli nios¹cy skrzyniê a¿ do Jordanu, a nogi kap³anów, którzy nieœli 
skrzyniê, omoczy³y siê w brzegu wód, (bo Jordan wzbiera i wylewa na wszystkie 
brzegi swoje, na ka¿dy czas ¿niwa.)
16. Tedy siê zastanowi³y wody p³yn¹ce z gór, a stanê³y w jednej kupie bardzo daleko 
od Adama, miasta, które jest ku stronie Sartan; a które p³ynê³y na dó³ do morza 
pustego, morza s³onego, zginê³y i usta³y; a tak lud przeprawia³ siê przeciwko 
Jerychu.
17. A kap³ani, którzy nieœli skrzyniê przymierza Pañskiego, stali na suszy w poœród 
Jordanu porz¹dnie, a wszyscy Izraelczycy szli po suszy, a¿ siê lud wszystek 
przeprawi³ przez Jordan.
*04
1. A gdy siê wszystek lud przeprawi³ za Jordan, (bo rzek³ by³ Pan do Jozuego, 
mówi¹c:
2. Obierzcie sobie z ludu dwanaœcie mê¿ów, po jednym mê¿u z ka¿dego pokolenia.
3. I rozka¿cie im, mówi¹c: WeŸmijcie sobie st¹d z poœrodku Jordanu, z tego miejsca, 
gdzie sta³y nogi kap³anów porz¹dnie, dwanaœcie kamieni, które z sob¹ wyniós³szy 
postawicie na stanowisku, gdzie bêdziecie le¿eæ przez tê noc.
4. Tedy wezwa³ Jozue dwanaœcie mê¿ów, które by³ wybra³ z synów Izraelskich, po 
jednym mê¿u z ka¿dego pokolenia.)
5. I rzek³ do nich Jozue: IdŸcie przed skrzyni¹ Pana, Boga waszego, w poœrodek 
Jordanu, a weŸmij ka¿dy kamieñ jeden na ramiê swoje wed³ug liczby pokolenia synów 
Izraelskich,
6. Aby to by³o na znak miêdzy wami, gdyby potem pytali synowie wasi mówi¹c: Co wam 
znaczy ten kamieñ?
7. Tedy im powiecie, i¿ siê rozst¹pi³y wody w Jordanie przed skrzyni¹ przymierza 
Pañskiego; albowiem gdy sz³a przez Jordan, rozst¹pi³y siê wody Jordañskie; i bêdzie 
ten kamieñ na pami¹tkê synom Izraelskim a¿ na wieki.
8. I uczynili tak synowie Izraelscy, jako rozkaza³ Jozue, i wziêli dwanaœcie 
kamieni z poœród Jordanu, jako mówi³ Pan do Jozuego, wed³ug liczby pokolenia synów 
Izraelskich, a zanieœli je z sob¹ a¿ do stanowiska, i tam je z³o¿yli.
9. Jozue te¿ wystawi³ dwanaœcie kamieni w poœród Jordanu, na miejscu, kêdy sta³y 
nogi kap³anów, nios¹cych skrzyniê przymierza, które tam zosta³y a¿ po dziœ dzieñ.
10. A tak kap³ani nios¹cy skrzyniê stali w poœród Jordanu, a¿ siê wype³ni³o to 
wszystko, co by³ rozkaza³ Pan Jozuemu mówiæ do ludu wed³ug wszystkiego, co by³ 
przykaza³ Moj¿esz Jozuemu. Spieszy³ siê tedy lud i przeszed³ Jordan.
11. I sta³o siê gdy wszystek lud przeszed³, ¿e te¿ przesz³a i skrzynia Pañska i 
kap³ani przed oblicznoœci¹ ludu.
12. Przeszli te¿ synowie Rubenowi, i synowie Gadowi, z po³ow¹ pokolenia 
Manasesowego, zbrojno przed syny Izraelskimi, jako im by³ powiedzia³ Moj¿esz.
13. Oko³o czterdziestu tysiêcy ludu zbrojnego przesz³o przed Panem do boju na polu 
Jerycha.
14. Dnia onego wywy¿szy³ Pan Jozuego przed oczyma wszystkiego Izraela, i bali siê 
go, jako siê bali Moj¿esza po wszystkie dni ¿ywota jego.
15. Potem rzek³ Pan do Jozuego, mówi¹c:
16. Rozka¿ kap³anom, nios¹cym skrzyniê œwiadectwa, aby wyst¹pili z Jordanu.
17. I rozkaza³ Jozue kap³anom, mówi¹c: Wyst¹pcie z Jordanu.
18. I sta³o siê, gdy wyst¹pili kap³ani, nios¹cy skrzyniê przymierza Pañskiego, z 
poœrodku Jordanu, a stanê³y stopy nóg kap³anów na suszy, wróci³y siê wody 
Jordañskie na miejsce swoje, a p³ynê³y, jako przedtem, we wszystkich brzegach 
swoich.
19. A lud, wyszed³szy z Jordanu dziesi¹tego dnia miesi¹ca pierwszego, po³o¿yli siê 
obozem w Galgal ku stronie wschodniej Jerycha.
20. A dwanaœcie onych kamieni, które wynieœli z Jordanu, postawi³ Jozue w Galgal.
21. I rzek³ do synów Izraelskich, mówi¹c: Co znaczy ten kamieñ?
22. Tedy oznajmijcie synom waszym, mówi¹c: Po suszy przeszed³ Izrael ten Jordan;



23. Albowiem osuszy³ Pan Bóg wody Jordañskie przed wami, a¿eœcie przeszli, jako 
uczyni³ Pan, Bóg wasz, morzu czerwonemu, które wysuszy³ przed nami, a¿eœmy 
przeszli;
24. Aby poznali wszyscy narodowie ziemi rêkê Pañsk¹, ¿e mo¿na jest, ¿ebyœcie siê 
bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni.
*05
1. I sta³o siê, gdy us³yszeli wszyscy królowie Amorejscy, którzy mieszkali za 
Jordanem ku zachodowi, i wszyscy królowie Chananejscy, którzy mieszkali nad morzem, 
¿e wysuszy³ Pan wody Jordañskie przed syny Izraelskimi, a¿ siê przeprawili, upad³o 
serce ich, tak i¿ nie zosta³ wiêcej w nich duch przed oblicznoœci¹ synów 
Izraelskich.
2. Onego¿ czasu rzek³ Pan do Jozuego: Uczyñ sobie no¿e ostre, a znowu obrze¿ syny 
Izraelskie po wtóre.
3. I uczyni³ sobie Jozue no¿e ostre i obrzeza³ syny Izraelskie na pagórku 
nieobrzezek.
4. A taæ by³a przyczyna, dla czego je obrzeza³ Jozue: Wszystek lud, który wyszed³ z 
Egiptu, p³ci mêskiej, wszyscy mê¿owie wojenni, pomarli byli na puszczy, w drodze, 
gdy wyszli z Egiptu.
5. Bo obrzezan by³ wszystek on lud, co wyszed³; ale wszystek lud, który siê zrodzi³ 
na puszczy, w drodze po wyjœciu z Egiptu, nie by³ obrzezany.
6. (Albowiem przez czterdzieœci lat chodzili synowie Izraelscy po puszczy, a¿ 
pogin¹³ wszystek on naród mê¿ów wojennych, którzy byli wyszli z Egiptu, którzy nie 
s³uchali g³osu Pañskiego, którym przysi¹g³ Pan, i¿ im nie mia³ okazaæ ziemi, o 
któr¹ przysi¹g³ Pan ojcom ich, i¿ nam j¹ daæ mia³, ziemiê op³ywaj¹c¹ mlekiem i 
miodem.)
7. Ale syny ich, które wystawi³ na miejsca ich, te obrzeza³ Jozue, bo byli w 
nieobrzezce; bo ich nie obrzezano w drodze.
8. A gdy ju¿ wszystek lud by³ obrzezany, mieszka³ na miejscu swem w obozie, a¿ siê 
wygoili.
9. Potem rzek³ Pan do Jozuego: Dzisiajm zdj¹³ pohañbienie Egipskie z was; i nazwano 
imiê miejsca onego Galgal, a¿ do dnia tego.
10. Tedy po³o¿yli siê obozem synowie Izraelscy w Galgal, a obchodzili œwiêto 
przejœcia czternastego dnia miesi¹ca w wieczór na polach Jerycha.
11. I jedli z urodzajów onej ziemi nazajutrz po œwiêcie przejœcia chleby przaœne, i 
k³osy pra¿one onego¿ dnia.
12. I przesta³a manna nazajutrz, gdy poczêli jeœæ zbo¿a onej ziemi; i nie mieli 
wiêcej synowie Izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi Chananejskiej onego¿ 
roku.
13. I sta³o siê, gdy Jozue by³ u Jerycha, ¿e podniós³ oczu swych a ujrza³, a oto 
m¹¿ sta³ przeciwko niemu, maj¹c miecz swój dobyty w rêce swej; i przyst¹piwszy do 
niego Jozue, rzek³ mu: Z naszych¿eœ ty, czy z nieprzyjació³ naszych?
14. A on rzek³: Nie; alem Ja hetman wojska Pañskiego, terazem przyszed³. Tedy 
upad³szy Jozue obliczem swem na ziemiê, pok³oni³ siê, i rzek³ mu: Có¿ Pan mój mówi 
do s³ugi swego?
15. I rzek³ hetman wojska Pañskiego do Jozuego: Zzuj obuwie twoje z nóg twoich, bo 
miejsce, na którem stoisz, œwiête jest; i uczyni³ tak Jozue.
*06
1. A Jerycho by³o zamknione, i opatrzone przed synami Izraelskimi, i nikt z niego 
nie wychodzi³, ani do niego wchodzi³.
2. Tedy rzek³ Pan do Jozuego: Otom da³ w rêce twoje Jerycho, i króla jego, i mo¿ne 
wojska jego.
3. A tak obchodziæ bêdziecie miasto, wszyscy mê¿owie waleczni, oko³o miasta chodz¹c 
raz na dzieñ; tak uczynicie po szeœæ dni.
4. Przytem siedem kap³anów ponios¹ siedem tr¹b z rogów baranich, przed skrzyni¹; a 
dnia siódmego obejdziecie miasto siedem kroæ, a kap³ani tr¹biæ bêd¹ w tr¹by.
5. A gdy przew³ocznie tr¹biæ bêd¹ w tr¹by z rogów baranich, skoro us³yszycie g³os 
tr¹by, wszystek lud uczyni okrzyk bardzo wielki, i upadnie mur miasta na miejscu 
swem, i wnijdzie lud do miasta, ka¿dy przeciw miejscu, gdzie sta³.
6. Tedy wezwawszy Jozue, syn Nunów, kap³anów, rzek³ do nich: weŸmijcie skrzyniê 



przymierza, a siedem kap³anów niech nios¹ siedem tr¹b z baranich rogów przed 
skrzyni¹ Pañsk¹.
7. Potem rzek³ do ludu: IdŸcie a obejdŸcie miasto, a zbrojni niech id¹ przed 
skrzyni¹ Pañsk¹.
8. A gdy to Jozue ludowi powiedzia³, siedem kap³anów wzi¹wszy siedem tr¹b z rogów 
baranich, szli przed skrzyni¹ Pañsk¹, i tr¹bili w tr¹by, a skrzynia przymierza 
Pañskiego sz³a za nimi.
9. A zbrojni szli przed kap³any tr¹bi¹cymi w tr¹by; ostatek te¿ ludu pospolitego 
szed³ za skrzyni¹, gdy id¹c tr¹biono w tr¹by.
10. A ludowi przykaza³ Jozue, mówi¹c: Nie bêdziecie wo³aæ, ani bêdzie s³yszan g³os 
wasz, ani wynijdzie z ust waszych s³owo, a¿ do dnia, którego wam rzekê: Wo³ajcie; i 
uczynicie okrzyk.
11. Tedy obesz³a skrzynia Pañska miasto w oko³o raz; i wrócili siê do obozu, i 
zostali w obozie przez noc.
12. Wsta³ zasiê Jozue rano, a kap³ani wziêli skrzyniê Pañsk¹.
13. A siedem kap³anów wzi¹wszy siedem tr¹b z rogów baranich, przed skrzyni¹ Pañsk¹ 
szli, id¹c i tr¹bi¹c w tr¹by; a zbrojni szli przed nimi, ostatek te¿ ludu 
pospolitego szed³ za skrzyni¹ Pañsk¹, gdy id¹c tr¹biono w tr¹by.
14. A tak obeszli miasto drugi raz dnia wtórego, i wrócili siê do obozu; i tak 
czynili po szeœæ dni.
15. Ale dnia siódmego wstali rano na œwitaniu, i obeszli miasto tym¿e sposobem 
siedem kroæ; tylko dnia tego obeszli miasto siedem kroæ.
16. I sta³o siê, gdy siódmy raz obchodzili, a kap³ani tr¹bili w tr¹by, rzek³ Jozue 
do ludu: Krzyczcie¿ teraz; albowiem Pan poda³ wam miasto.
17. I niech bêdzie to miasto przeklêstwem Panu, ono, i wszystko co w niem jest; 
tylko Rachab wszetecznica ¿ywo zostanie, ona i wszyscy, którzy z ni¹ s¹ w domu, 
gdy¿ utai³a pos³ów, któreœmy byli pos³ali.
18. A wszak¿e siê wy strze¿cie od rzeczy przeklêtych, abyœcie siê nie stali 
przeklêstwem, bior¹c co z rzeczy przeklêtych, abyœcie nie wprawili obozu 
Izraelskiego w przeklêstwo, i nie zamieszali go.
19. Ale wszystko srebro i z³oto i naczynia miedziane i ¿elazne, œwiête bêd¹ Panu; 
do skarbu Pañskiego z³o¿one bêd¹.
20. Tedy krzycza³ lud, gdy zatr¹biono w tr¹by, albowiem gdy us³ysza³ lud g³os tr¹b, 
krzycza³ i lud wielkim g³osem, i upad³ mur na miejscu swem, i wszed³ lud do miasta, 
ka¿dy przeciw miejscu, gdzie sta³, i wziêli miasto;
21. I wytracili wszystko, co by³o w mieœcie, mê¿e i niewiasty, dzieci i starce; 
wo³y te¿ i owce, i os³y ostrzem miecza pobili.
22. Ale dwom mê¿om, którzy szpiegowali onê ziemiê, rzek³ Jozue: WnijdŸcie do domu 
niewiasty wszetecznej, a wywiedŸcie stamt¹d niewiastê, i wszystko, co jej jest, 
jakoœcie jej przysiêgli.
23. Tedy wszed³szy m³odzieñcy oni, co byli wyszpiegowali ziemiê, Rachabê, i ojca 
jej, matkê jej i braci¹ jej, i wszystko co by³o jej, i wszystkê rodzinê jej 
wywiedli, i zostawili je za obozem Izraelskim.
24. Ale miasto spalili ogniem, i wszystko, co w niem by³o; tylko srebro i z³oto, i 
naczynie miedziane, i ¿elazne, z³o¿yli do skarbu domu Pañskiego.
25. Rachabê tak¿e wszetecznicê, i dom ojca jej, i wszystko, co by³o jej, Jozue ¿ywo 
zostawi³, i mieszka³a w poœrodku Izraela a¿ do teraŸniejszego dnia, dla tego, i¿ 
utai³a pos³ów, które by³ pos³a³ Jozue ku przeszpiegowaniu Jerycha.
26. I wyda³ kl¹twê Jozue onego czasu, mówi¹c: Przeklêty m¹¿ przed Panem, któryby 
powsta³ a budowa³ to miasto Jerycho; na pierworodnym swoim za³o¿y je, a na 
najmniejszym postawi bramy jego.
27. I by³ Pan z Jozuem, a rozchodzi³a siê s³awa jego po wszystkiej ziemi.
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1. Ale zgrzeszyli synowie Izraelscy przestêpstwem przy rzeczach przeklêtych; 
albowiem Achan, syn Charmiego, syna Zabdy, syna Zare, z pokolenia Juda, wzi¹³ nieco 
z rzeczy przeklêtych; zaczem zapali³ siê gniew Pañski przeciw synom Izraelskim.
2. Bo gdy pos³a³ Jozue kilka mê¿ów z Jerycha do Haj, które by³o blisko Betawen na 
wschód s³oñca od Betel, i rzek³ do nich, mówi¹c: IdŸcie, a wyszpiegujcie ziemiê; 
tedy szed³szy oni mê¿owie, wyszpiegowali Haj.



3. A wróciwszy siê do Jozuego, rzekli mu: Niech nie ci¹gnie wszystek lud; oko³o 
dwóch tysiêcy mê¿ów, albo oko³o trzech tysiêcy mê¿ów niech id¹, a zburz¹ Haj; nie 
trudŸ tam wszystkiego ludu, bo ich tam trocha.
4. Posz³o tedy oko³o trzech tysiêcy mê¿ów z ludu, i uciekli przed mê¿ami z Haj.
5. A porazili z nich mê¿owie z Haj oko³o trzydziestu i szeœciu mê¿ów, goni¹c je od 
bramy a¿ do Sabarym, a porazili je, gdy uciekali z góry, i dla tego rozp³ynê³o siê 
serce ludu, i by³o jako woda.
6. Tedy rozdar³szy Jozue odzienie swoje, upad³ twarz¹ swoj¹ na ziemiê przed 
skrzyni¹ Pañsk¹, a le¿a³ a¿ do wieczora, on i starsi Izraelscy, posypawszy prochem 
g³owy swoje.
7. Zatem rzek³ Jozue: Ach! Panie Panuj¹cy, przecz¿eœ przeprowadzi³ lud ten za 
Jordan, abyœ nas poda³ w rêkê Amorejczyka na wytracenie? O byœmy byli raczej 
mieszkali za Jordanem!
8. O Panie, có¿ rzekê, poniewa¿ podawa Izrael ty³ nieprzyjacio³om swoim?
9. Bo us³yszawszy Chananejczycy, i wszyscy obywatele tej ziemi, obtocz¹ nas 
zewsz¹d, a wytrac¹ imiê nasze z ziemi. I có¿ to uczynisz imieniowi twemu wielkiemu?
10. Tedy rzek³ Pan do Jozuego: Wstañ; przecz¿eœ upad³ na oblicze twoje?
11. Zgrzeszy³ Izrael, i przest¹pili przymierze moje, którem im przykaza³; albowiem 
wziêli z rzeczy przeklêtych, a ukradli je, i sk³amali, i schowali je miêdzy 
naczynie swoje.
12. A dla tegoæ synowie Izraelscy nie bêd¹ siê mogli ostaæ przed nieprzyjacio³y 
swymi, ty³ bêd¹ podawali nieprzyjacio³om swym, bo siê zmazali rzecz¹ przeklêt¹; nie 
bêdê wiêcej z wami, jeŸli nie wykorzenicie przeklêstwa tego z poœrodku was.
13. Wstañ, poœwiêæ lud i rzeczy: Poœwiêæcie siê na jutro; bo tak mówi Pan, Bóg 
Izraelski: Przeklêstwo jest w poœrodku ciebie, Izraelu; nie ostoisz siê przed 
nieprzyjacio³y twymi, a¿ odejmiecie przeklêstwo z poœrodku siebie.
14. A tak przyst¹pcie rano wed³ug pokoleñ waszych; a pokolenie, które oka¿e Pan, 
przyst¹pi wed³ug familii; a familija, któr¹ oka¿e Pan, przyst¹pi wed³ug domów; a 
dom, który oka¿e Pan, przyst¹pi wed³ug osób.
15. A kto bêdzie znaleziony w przeklêstwie, bêdzie spalony ogniem, on, i wszystko, 
co jego jest, dla tego ¿e przest¹pi³ przymierze Pañskie, a dopuœci³ siê niegodnej 
rzeczy w Izraelu.
16. Przeto¿ wstawszy Jozue rano, rozkaza³ przystêpowaæ Izraelowi wed³ug pokoleñ 
ich; i znalaz³o siê pokolenie Juda.
17. I kaza³ przyst¹piæ familii Juda, i znalaz³a siê familija Zare, i kaza³ 
przyst¹piæ familii Zarego wed³ug osób, i znalaz³ siê dom Zabdy.
18. I kaza³ przyst¹piæ domowi jego wed³ug osób, i znalaz³ siê Achan, syn Charmiego, 
syna Zabdy, syna Zare, z pokolenia Juda.
19. I rzek³ Jozue do Achana: Synu mój, daj proszê chwa³ê Panu, Bogu Izraelskiemu, i 
wyznaj przed nim, a oznajmij mi proszê, coœ uczyni³, nie taj przede mn¹.
20. Tedy odpowiedzia³ Achan Jozuemu, mówi¹c: Zaprawdê, jam zgrzeszy³ Panu, Bogu 
Izraelskiemu, tak a tak uczyni³em.
21. Widzia³em miêdzy ³upy p³aszcz babiloñski jeden, piêkny, i dwieœcie syklów 
srebra, i prêt z³oty jeden, piêædziesi¹t syklów wa¿¹cy, i po¿¹da³em tego, i wzi¹³em 
to, a oto, te rzeczy s¹ zakopane w ziemi, w poœród namiotu mego, a srebro pod 
niemi.
22. Tedy pos³a³ Jozue pos³y, którzy bie¿eli do namiotu, a oto te rzeczy by³y skryte 
w namiocie jego, a srebro pod niemi.
23. A wzi¹wszy je z namiotu przynieœli je do Jozuego, i do wszystkich synów 
Izraelskich, a po³o¿yli je przed obliczem Pañskiem.
24. A tak wzi¹wszy Jozue, i wszystek Izrael z nim, Achana, syna Zarego, i srebro, i 
p³aszcz, i prêt z³oty, i syny jego, i córki jego, i wo³y jego, i os³y jego, i owce 
jego, i namiot jego, i wszystko co mia³, wywiedli je na dolinê Achor.
25. I rzek³ Jozue: Przecz¿eœ nas potrwo¿y³? niech¿e ciê te¿ Pan zatrwo¿y dnia tego. 
I ukamionowa³ go wszystek Izrael, i spalili je ogniem, ukamionowawszy je kamieñmi;
26. Potem wystawili na nim wielk¹ kupê kamieni, która trwa a¿ do dnia tego. I 
odwróci³ siê Pan od gniewu zapalczywoœci swojej; przeto¿ nazwane jest imiê miejsca 
onego, dolina Achor, a¿ do dnia dzisiejszego.
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1. Potem rzek³ Pan do Jozuego: Nie bój siê, ani siê lêkaj; weŸmij z sob¹ wszystek 
lud wojenny, a wstawszy ci¹gnij do Haj, otom da³ w rêce twoje króla Haj, i lud 
jego, i ziemiê jego.
2. A uczynisz Hajowi i królowi jego, jakoœ uczyni³ Jerychu i królowi jego, wszak¿e 
³upy jego, i byd³a jego rozbierzecie miêdzy siê; uczyñ¿e zasadzkê na miasto z ty³u 
jego.
3. A tak wsta³ Jozue i wszystek lud waleczny, aby ci¹gnêli ku Haj; i przebra³ Jozue 
trzydzieœci tysiêcy mê¿ów bardzo mocnych, i pos³a³ je noc¹.
4. I rozkaza³ im, mówi¹c: Patrzajcie wy, abyœcie uczynili zasadzkê za miastem; nie 
oddalajcie siê od miasta daleko bardzo, a b¹dŸcie wszyscy pogotowiu.
5. A ja, i wszystek lud, który ze mn¹ jest, przyci¹gniemy pod miasto; a gdy oni 
wynijd¹ przeciwko nam, jako pierwej ucieczemy przed nimi.
6. A oni pójd¹ za nami, a¿ je uwiedziemy od miasta; bo rzek¹: Uciekaj¹ przed nami, 
jako i pierwej, gdy¿ uciekaæ bêdziemy przed nimi.
7. Tedy wy wstaniecie z zasadzki, i wyprzecie ostatek ludu z miasta, i da je Pan, 
Bóg wasz, w rêkê waszê.
8. A wzi¹wszy miasto, zapalicie je ogniem, wed³ug s³owa Pañskiego uczynicie; 
patrzajcie¿, rozkaza³em wam.
9. Pos³a³ je tedy Jozue, i szli na zasadzkê; a zostali miêdzy Betel, i miêdzy Haj 
na zachód Hajowi; a Jozue przez onê noc zosta³ w poœrodku ludu.
10. Potem wstawszy Jozue bardzo rano, obliczy³ lud, a szed³ sam i starsi z Izraela 
przed ludem przeciw Haj.
11. Wszystek te¿ lud wojenny, który z nim by³, ruszyli siê, i przyci¹gn¹wszy 
przyszli pod miasto, i po³o¿yli siê obozem na stronie pó³nocnej ku Haj; a by³a 
dolina miêdzy nim, i miêdzy Haj.
12. Nadto wzi¹³ oko³o piêciu tysiêcy mê¿ów, które postawi³ na zasadzce miêdzy 
Betel, i miêdzy Haj, od strony zachodniej miasta.
13. I przybli¿y³ siê lud, to jest, wszystko wojsko, które by³o od pó³nocy miasta, i 
którzy byli na zasadzce jego od zachodu miasta; i przyci¹gn¹³ Jozue onej nocy w 
poœrodek doliny.
14. I sta³o siê, gdy je ujrza³ król Haj, pospieszyli siê i wstali rano, i wyszli 
ludzie z miasta przeciw Izraelowi ku bitwie, sam król, i wszystek lud jego, na czas 
naznaczony przed równinê, nie wiedz¹c, ¿e zasadzka by³a uczyniona nañ za miastem.
15. Tedy Jozue i wszystek Izrael, jakoby od nich pora¿eni, uciekali drog¹ ku 
puszczy.
16. I zwo³any jest wszystek lud, który by³ w mieœcie, aby je gonili, i gonili 
Jozuego; i tak uwiedzieni byli od miasta.
17. I nie zosta³ nikt w Haj i w Betel, któryby nie wyszed³ za Izraelem; i zostawili 
miasto otworzone, a gonili Izraela.
18. Tedy rzek³ Pan do Jozuego: Podnieœ chor¹giew, któr¹ masz w rêce swej, przeciwko 
Haj; bo je w rêce twoje dam. I podniós³ Jozue chor¹giew, któr¹ mia³ w rêce swej, 
przeciwko miastu.
19. A oni, co byli na zasadzce, wstawszy prêdko z miejsca swego; bie¿ali, gdy on 
podniós³ rêkê sw¹, a ubie¿awszy miasto, wziêli je, i zaraz je zapalili ogniem.
20. A obejrzawszy siê mê¿owie miasta Haj ujrzeli, a oto, wstêpowa³ dym miasta ku 
niebu, i nie mieli miejsca do uciekania, ani tam, ani sam; bo lud, który ucieka³ ku 
puszczy, obróci³ siê na one, co je gonili.
21. Tedy Jozue i wszystek lud Izraelski, widz¹c, i¿ oni, co byli na zasadzce, 
wziêli miasto, a i¿ wychodzi³ dym z miasta, obrócili siê i pobili mê¿e miasta Haj.
22. Oni te¿ drudzy wyszli z miasta przeciwko nim, i obtoczyli je Izraelczycy, jedni 
st¹d, a drudzy zow¹d, i porazili je tak, i¿ z nich ¿aden nie zosta³, ani uszed³.
23. Tam¿e króla Haj pojmali ¿ywo, i przywiedli go przed Jozuego.
24. Gdy tedy Izraelczycy pobili wszystkie obywatele Haj na polu przy puszczy, tedy 
za nimi szli w pogoñ, a polegli oni wszyscy od miecza, a¿ wyg³adzeni s¹; obrócili 
siê wszyscy Izraelczycy do Haj, i wysiekli je ostrzem miecza.
25. I by³o wszystkich, którzy polegli dnia onego, od mê¿a a¿ do niewiasty dwanaœcie 
tysiêcy, wszystkich obywateli Haj.
26. A Jozue nie spuœci³ rêki swej, któr¹ by³ podniós³ z chor¹gwi¹, a¿ pobi³ 
wszystkie obywatele Haj.



27. Tylko byd³o, i ³upy miasta onego rozebrali miêdzy siê Izraelczycy wed³ug s³owa 
Pañskiego, które rozkaza³ Jozuemu.
28. Tedy zapali³ Jozue Haj, i uczyni³ je mogi³¹ wieczn¹, i pustyni¹ a¿ do dnia 
tego.
29. A króla Haj obwiesi³ na drzewie a¿ do wieczora; a gdy s³oñce zasz³o, rozkaza³ 
Jozue, aby zdjêto trupa jego z drzewa, a porzucono go w samem wejœciu bramy 
miejskiej, i namiotali nañ kupê wielk¹ kamieni, która jest a¿ do dnia tego.
30. Tedy Jozue zbudowa³ o³tarz Panu, Bogu Izraelskiemu, na górze Hebal.
31. Jako by³ rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pañski, synom Izraelskim, a jako napisano w 
ksiêgach zakonu Moj¿eszowego, o³tarz z ca³ego kamienia, na którym ¿adne ¿elazo nie 
posta³o; i sprawowali na nim ca³opalenia Panu, ofiarowali te¿ spokojne ofiary.
32. Tam¿e napisa³ na kamieniach powtórzenie zakonu Moj¿eszowego, który napisa³ 
przed oblicznoœci¹ synów Izraelskich.
33. A wszystek Izrael, i starsi jego, i prze³o¿eni, i sêdziowie jego, stali po obu 
stronach skrzyni przed kap³anami Lewitami, którzy nosili skrzyniê przymierza 
Pañskiego, tak przychodzieñ, jako w domu zrodzony, po³owa ich przeciw górze 
Garyzym, a po³owa ich przeciw górze Hebal, jako by³ przedtem rozkaza³ Moj¿esz, 
s³uga Pañski, aby b³ogos³awiono ludowi Izraelskiemu.
34. A potem czyta³ wszystkie s³owa zakonu, b³ogos³awieñstwo, i przeklêstwo, wed³ug 
wszystkiego, co napisano w ksiêgach zakonu.
35. Nie by³o i s³owa ze wszystkiego, co rozkaza³ Moj¿esz, czego by nie czyta³ Jozue 
przed wszystkiem zgromadzeniem Izraelskiem, przed niewiastami, i przed dziatkami, i 
przed przychodniami, którzy mieszkali miêdzy nimi.
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1. A gdy us³yszeli wszyscy królowie, którzy byli za Jordanem na górach, i na 
równinach, i nad wszystkiem brzegiem morza wielkiego przeciw Libanowi, Hetejczyk, i 
Amorejczyk, i Chananejczyk, Ferezejczyk, Hewejczyk, i Jebuzejczyk;
2. Zebrali siê pospo³u, aby walczyli przeciw Jozuemu, i przeciw Izraelowi, 
jednomyœlnie.
3. Ale obywatele Gabaon, us³yszawszy, co uczyni³ Jozue Jerychowi i Hajowi,
4. Post¹pili sobie i oni chytrze, a poszed³szy zmyœlili siê byæ pos³ami, i wziêli 
wory stare na os³y swe, i ³agwie winne stare, i potarte, i ³atane;
5. I obuwie stare i ³atane na nogi swoje, i szaty stare na siê, a wszystek chleb, 
co go z sob¹ nabrali w drogê, suchy by³ i spleœnia³y.
6. Tedy przyszli do Jozuego, do obozu w Galgal, i rzekli do niego, i do mê¿ów 
Izraelskich: Z ziemiœmy dalekiej przyszli; przeto¿ teraz uczyñcie z nami 
przymierze.
7. Ale odpowiedzieli mê¿owie Izraelscy Hewejczykowi: Podobno ty mieszkasz miêdzy 
nami, a jako¿ z tob¹ mo¿emy uczyniæ przymierze?
8. A oni rzekli do Jozuego: S³udzy twoi jesteœmy. I rzek³ do nich Jozue: Coœcie wy 
zacz, a sk¹deœcie przyszli?
9. I odpowiedzieli mu: Z ziemi dalekiej bardzo przyszli s³udzy twoi w imieniu Pana, 
Boga twego; boœmy s³yszeli s³awê jego, i wszystko, co uczyni³ w Egipcie;
10. I wszystko, co uczyni³ dwom królom Amorejskim, którzy byli za Jordanem, 
Sehonowi królowi Hesebon, i Ogowi królowi Basan, którzy mieszkali w Astarot.
11. I rozkazali nam starsi nasi, i wszyscy obywatele ziemi naszej, mówi¹c: 
Nabierzcie sobie ¿ywnoœci na drogê, a idŸcie przeciwko nim, i mówcie im: S³udzy 
wasi jesteœmy, przeto¿ teraz uczyñcie z nami przymierze.
12. Ten chleb nasz ciep³yœmy na drogê wziêli z domów naszych tego dnia, gdyœmy 
wyszli, abyœmy szli do was; a teraz oto wysech³, i popleœnia³.
13. I te ³agwie winne, któreœmy byli nape³nili, by³y nowe, a oto siê popêka³y; 
tak¿e te szaty nasze, i obuwie nasze zwiotsza³y dla bardzo dalekiej drogi.
14. A tak wziêli oni mê¿owie Izraelscy z onej ¿ywnoœci ich, a ust siê Pañskich nie 
pytali.
15. Tedy z nimi uczyni³ Jozue pokój, i postanowi³ z nimi przymierze, aby ich 
zachowa³ przy ¿ywocie; tak¿e przysiêg³y im ksi¹¿êta zgromadzenia.
16. Ale po trzech dniach po uczynieniu z nimi przymierza, us³yszeli, ¿e blisko ich 
byli, a i¿ w poœrodku ich mieszkali.
17. A ruszywszy siê synowie Izraelscy przyci¹gnêli do miast ich dnia trzeciego, a 



miasta ich te by³y: Gabaon, i Kafira, i Beerot, i Karyjatyjarym.
18. I nie wytracili ich synowie Izraelscy; albowiem przysiêg³y im by³y ksi¹¿êta 
zgromadzenia przez Pana, Boga Izraelskiego, sk¹d szemra³o wszystko zgromadzenie 
przeciw ksi¹¿êtom.
19. I rzek³y wszystkie ksi¹¿êta do ca³ego zgromadzenia: Myœmy im przysiêgli przez 
Pana, Boga Izraelskiego; przeto¿ teraz nie mo¿emy siê ich tkn¹æ.
20. To im uczynimy, a zachowamy je ¿ywo, i¿by nie przysz³o na nas rozgniewanie dla 
przysiêgi, któr¹œmy im przysiêgli.
21. Nadto rzek³y do nich ksi¹¿êta: Niech ¿yj¹, a niech r¹bi¹ drwa, i niech nosz¹ 
wodê wszystkiemu zgromadzeniu; i przestali na tem, jako im powiedzia³y ksi¹¿êta.
22. Potem wezwa³ ich Jozue, i rzek³ do nich, mówi¹c: Przecz¿eœcie nas oszukali, 
powiadaj¹c: Dalekimiœmy od was bardzo, a wy w poœrodku nas mieszkacie?
23. A tak teraz przeklêci jesteœcie, i nie ustan¹ z was s³udzy, i r¹bi¹cy drwa, i 
nosz¹cy wodê do domu Boga mego.
24. Którzy odpowiedzieli Jozuemu, i rzekli: Zapewne oznajmiono by³o s³ugom twoim, 
jako by³ rozkaza³ Pan, Bóg twój, Moj¿eszowi s³udze swemu, aby wam da³ wszystkê 
ziemiê, a i¿by wyg³adzi³ wszystkie mieszkaj¹ce w tej ziemi przed twarz¹ wasz¹; 
przeto¿ baliœmy siê bardzo o ¿ywot nasz przed wami, i uczyniliœmy tê rzecz.
25. A teraz otoœmy w rêkach twoich; coæ siê dobrego i s³usznego widzi uczyniæ z 
nami, uczyñ.
26. I uczyni³ im tak, a wybawi³ je z r¹k synów Izraelskich, ¿e ich nie pobili.
27. I postanowi³ je Jozue dnia onego, aby r¹bali drwa, i nosili wodê zgromadzeniu, 
i do o³tarza Pañskiego a¿ do tego dnia, na miejscu, które by obra³.
*10
1. A gdy us³ysza³ Adonisedek, król Jerozolimski, i¿ wzi¹³ Jozue Haj, i zburzy³ je, 
(bo jako uczyni³ Jerychowi i królowi jego, tak uczyni³ Hajowi i królowi jego,) a i¿ 
uczynili pokój obywatele Gabaon z Izraelem, i mieszkaj¹ w poœrodku ich;
2. Tedy siê ul¹k³ bardzo, przeto ¿e miasto wielkie by³o Gabaon, jako jedno z miast 
królewskich, a ¿e by³o wiêksze ni¿ Haj, a wszyscy mê¿owie jego waleczni.
3. Przeto¿ pos³a³ Adonisedek, król Jerozolimski, do Hohama, króla Hebron, i do 
Faran, króla Jerymota, i do Jafija, króla Lachys, i do Dabir, króla Eglon, mówi¹c:
4. PrzyjedŸcie do mnie, a dajcie mi pomoc, abyœmy pobili Gabaonity, którzy uczynili 
pokój z Jozuem, i z syny Izraelskimi.
5. Zebra³o siê tedy, a wyci¹gnê³o piêæ królów Amorejskich, król Jerozolimski, król 
Hebron, król Jerymot, król Lachys, król Eglon, sami, i wszystkie wojska ich, i 
po³o¿yli siê obozem u Gabaon, i dobywali go.
6. Tedy pos³ali obywatele Gabaon do Jozuego, i do obozu w Galgal, mówi¹c: Nie 
zawœci¹gaj rêki swej od s³ug twoich; przyci¹gnij do nich rych³o, a wybaw nas i 
pomó¿ nam; boæ siê zebrali przeciwko nam wszyscy królowie Amorejscy, którzy 
mieszkaj¹ po górach.
7. Ruszy³ siê tedy Jozue z Galgal, sam i wszystek lud wojenny z nim, i wszyscy 
mê¿owie waleczni.
8. (Bo by³ rzek³ Pan do Jozuego: Nie bój siê ich; albowiem w rêce twoje poda³em 
je , a nie ostoi siê ¿aden z nich przed tob¹.)
9. I przypad³ na nie Jozue nagle; bo ca³¹ noc ci¹gn¹³ z Galgal.
10. I potrwo¿y³ je Pan przed obliczem Izraela, który je porazi³ pora¿k¹ wielk¹ w 
Gabaon, i goni³ je drog¹, któr¹ chodz¹ ku Betoron, a bi³ je a¿ do Aseka i a¿ do 
Maceda.
11. I sta³o siê, gdy uciekali przed Izraelem, bie¿¹c z góry do Betoron, ¿e Pan 
spuœci³ na nie kamienie wielkie z nieba a¿ do Aseka, i umierali; wiêcej ich pomar³o 
od kamienia gradowego, ni¿ ich pobili synowie Izraelscy mieczem.
12. Tedy mówi³ Jozue do Pana, dnia, którego poda³ Pan Amorejczyka w rêce synom 
Izraelskim, i rzek³ przed oczyma Izraela : S³oñce w Gabaon zastanów siê, a miesi¹cu 
w dolinie Ajalon!
13. I zastanowi³o siê s³oñce, a miesi¹c stan¹³, a¿ siê lud pomœci³ nad 
nieprzyjacio³y swymi. Izali to nie jest napisano w ksiêgach sprawiedliwego? Tedy 
stanê³o s³oñce w poœród nieba, a nie pospieszy³o siê zachodziæ, jakoby przez ca³y 
dzieñ.
14. I nie by³ takowy dzieñ przedtem, ani potem, w któryby us³uchaæ mia³ Pan g³osu 



cz³owieczego, bo Pan walczy³ za Izraelem.
15. Potem siê wróci³ Jozue, i wszystek Izrael z nim, do obozu do Galgal.
16. A uciek³o by³o onych piêæ królów, i skryli siê w jaskini¹ przy Maceda.
17. I dano znaæ Jozuemu, mówi¹c: Znaleziono piêæ królów, którzy siê pokryli w 
jaskini w Maceda.
18. I rzek³ Jozue: Przywalcie kamienie wielkie do dziury jaskini, a postawcie u 
niej mê¿e, aby ich strzegli.
19. A wy nie stójcie, goñcie nieprzyjacio³y wasze, a bijcie ostatek ich, ani im 
dajcie uchodziæ do miast ich; boæ je poda³ Pan, Bóg wasz, w rêkê waszê.
20. A gdy przesta³ Jozue z syny Izraelskimi biæ ich pora¿k¹ bardzo wielk¹, a¿ je do 
szczêtu wytracili, a którzy ¿ywo zostali z nich, uszli do miast obronnych;
21. Tedy wróci³ siê wszystek lud zdrowo do obozu, do Jozuego w Maceda, a nie ruszy³ 
przeciwko synom Izraelskim nikt jêzykiem swoim.
22. Potem rzek³ Jozue: Otwórzcie tê dziurê jaskini, a wywiedŸcie do mnie tych 
piêciu królów z jaskini.
23. I uczynili tak, i wywiedli do niego piêciu królów onych z jaskini, króla 
Jerozolimskiego, króla Hebron, króla Jerymot, króla Lachys, króla Eglon.
24. A gdy wywiedli one króle do Jozuego, tedy przyzwa³ Jozue wszystkich mê¿ów 
Izraelskich, i rzek³ do rotmistrzów, mê¿ów walecznych, którzy z nim chodzili: 
Przyst¹pcie sam, a nast¹pcie nogami waszemi na szyje tych królów; którzy 
przyst¹piwszy nast¹pili nogami swemi na szyje ich.
25. Zatem rzek³ do nich Jozue: Nie bójcie siê, ani siê lêkajcie; zmacniajcie siê, i 
mê¿nie sobie poczynajcie; boæ tak uczyni Pan wszystkim nieprzyjacio³om waszym, 
przeciw którym walczycie.
26. Potem pobi³ je Jozue, i pomordowa³ je, i zawiesi³ je na piêciu drzewach, a 
wisieli na drzewach a¿ do wieczora.
27. A gdy zasz³o s³oñce, rozkaza³ Jozue, ¿e je z³o¿ono z drzewa, i wrzucono je do 
jaskini, w której siê byli skryli, a zawalono kamieñmi wielkiemi dziurê u jaskini, 
które tam s¹ jeszcze i do dnia tego.
28. Tego¿ dnia wzi¹³ Jozue Maceda, i wysiek³ je ostrzem miecza, i króla ich 
zamordowa³ wespó³ z nimi, i wszelk¹ duszê, która by³a w niem; nie zostawi³ ¿adnego 
¿ywo, i uczyni³ królowi Maceda, jako uczyni³ królowi Jerycha.
29. Potem ci¹gn¹³ Jozue, i wszystek Izrael z nim, z Maceda do Lebny, i dobywa³ 
Lebny.
30. A poda³ Pan i ono w rêce Izraela, i króla jego, i wysiek³ je ostrzem miecza, i 
wszelk¹ duszê, która by³a w niem; nie zostawi³ w niem ¿adnego ¿ywo, i uczyni³ 
królowi jego, jako uczyni³ królowi Jerycha.
31. Potem ci¹gn¹³ Jozue, i wszystek Izrael z nim, z Lebny do Lachys, a po³o¿ywszy 
siê przy niem obozem, dobywa³ go.
32. I poda³ Pan Lachys w rêce Izraela, i wzi¹³ je dnia drugiego, i wysiekli je 
ostrzem miecza, i wszelk¹ duszê, która by³a w niem, tak w³aœnie jako uczyni³ 
Lebnie.
33. Tedy przyszed³ Horam, król Gazer, na ratunek Lachysowi, ale go porazi³ Jozue, i 
lud jego, tak i¿ nie zostawi³ mu ¿adnego ¿ywo.
34. Potem ci¹gn¹³ Jozue, i wszystek Izrael z nim, z Lachys do Eglon, i po³o¿yli siê 
obozem przeciwko niemu, i dobywali go;
35. Które wzi¹wszy onego¿ dnia, wysiekli je ostrzem miecza, i wszelk¹ duszê, która 
by³a w niem, onego¿ dnia zabi³, tak w³aœnie jako uczyni³ Lachys.
36. Potem siê ruszy³ Jozue, i wszystek Izrael z nim, z Eglonu do Hebronu, i dobywa³ 
go;
37. I wziêli je, a wysiekli je ostrzem miecza, i króla jego, i wszystkie miasta 
jego, i wszelk¹ duszê, która by³a w niem; nie zostawi³ ¿adnego ¿ywo, tak w³aœnie 
jako uczyni³ Eglonowi, i wytraci³ je, i wszelk¹ duszê, która w niem by³a.
38. Stamt¹d obróci³ siê Jozue, i wszystek Izrael z nim, do Dabir, i dobywa³ go.
39. I wzi¹³ je, i króla jego, i wszystkie miasta jego, i wysiekli je ostrzem 
miecza, i pomordowa³ wszystkie dusze, które w niem by³y; nie zostawi³ ¿adnego ¿ywo; 
jako uczyni³ Hebronowi tak uczyni³ Dabirowi i królowi jego, i jako uczyni³ Lebnie i 
królowi jego.
40. A tak pobi³ Jozue wszystkê ziemiê górn¹, i po³udniow¹, i poln¹, i podgórn¹, i 



wszystkie króle ich; nie zostawi³ ¿adnego ¿ywo, ale wszystkie dusze wytraci³, jako 
mu by³ przykaza³ Pan, Bóg Izraelski.
41. I porazi³ je Jozue od Kades Barny a¿ do Gazy, i wszystkê ziemiê Gosen, i a¿ do 
Gabaon.
42. A wszystkie te króle, i ziemie ich, wzi¹³ Jozue jednym razem; albowiem Pan, Bóg 
Izraelski, walczy³ za Izraelem.
43. Zatem siê wróci³ Jozue i wszystek Izrael z nim do obozu do Galgal.
*11
1. To gdy us³ysza³ Jabin, król Hasor, pos³a³ do Johaba, króla Madon, i do króla 
Symron, i do króla Achsaf,
2. I do królów, którzy byli na pó³nocy, na górach i na polach, na po³udnie Cynerot, 
i w równinach, i w krainach Dor, ku zachodowi;
3. Do Chananejczyka na wschód i na zachód s³oñca, i do Amorejczyka, i do 
Hetejczyka, i do Ferezejczyka, i do Jebuzejczyka po górach, i do Hewejczyka pod 
gór¹ Hermon, w ziemi Maswa.
4. I wyci¹gnêli sami, i wszystkie wojska ich z nimi, lud wielki, jako piasek, który 
jest na brzegu morskim, i koni i wozów bardzo wiele.
5. A zgromadziwszy siê wszyscy oni królowie przyszli, i po³o¿yli siê pospo³u obozem 
u wód Merom, aby zwiedli bitwê z Izraelem.
6. I rzek³ Pan do Jozuego: Nie bój siê ich, albowiem jutro o tym czasie Ja podam te 
wszystkie pobite przed Izraelem; koniom ich ¿y³y poderzniesz, a wozy ich ogniem 
spalisz.
7. Wyci¹gn¹³ tedy Jozue, i wszystek lud waleczny z nim, przeciwko nim ku wodom 
Merom z nag³a, i uderzyli na nie.
8. I poda³ je Pan w rêkê Izraelowi, i porazili je, a gonili je a¿ do Sydonu 
wielkiego, i a¿ do wód gor¹cych, i a¿ do pola Masfa na wschód s³oñca, i pobili je, 
tak i¿ jednego z nich nie zostawili ¿ywego.
9. I uczyni³ im Jozue, jako mu by³ rozkaza³ Pan; koniom ich ¿y³y poderzn¹³, a wozy 
ich popali³ ogniem.
10. Potem wróciwszy siê Jozue tego czasu wzi¹³ Hasor, a króla jego zabi³ mieczem; a 
Hasor by³o przedtem g³ow¹ wszystkich tych królestw.
11. Zabili te¿ ka¿d¹ duszê, która by³a w niem, ostrzem miecza morduj¹c, tak i¿ nie 
zosta³o nic ¿ywego; a Hasor spali³ ogniem.
12. Tak¿e uczyni³ wszystkim miastom królów onych, i wszystkie króle ich pojma³ 
Jozue, i pobi³ je ostrzem miecza, morduj¹c je, jako by³ rozkaza³ Moj¿esz, s³uga 
Pañski.
13. Tylko tych wszystkich miast, które by³y obronne, nie pali³ Izrael, oprócz 
samego Hasora, które spali³ Jozue.
14. Wszystkie te¿ ³upy miast onych, i byd³a, pobrali sobie synowie Izraelscy, tylko 
wszystkie ludzie zabijali ostrzem miecza, a¿ je wytracili, nie zostawuj¹c nikogo 
¿ywego.
15. Jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, s³udze swemu, tak rozkaza³ Moj¿esz Jozuemu; 
tak te¿ uczyni³ Jozue, nie opuœci³ niczego ze wszystkiego, co by³ rozkaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
16. A tak wzi¹³ Jozue wszystkê onê ziemiê górn¹, i wszystkê na po³udnie le¿¹c¹, i 
wszystkê ziemiê Gosen, i równiny, i pola, i górê Izrael z równin¹ jej;
17. Od góry Halak, która idzie ku Seir, a¿ do Baalgad, w równinie Libañskiej pod 
gór¹ Hermon; i wszystkie króle ich pojma³, i porazi³ je, i pozabija³ je.
18. Przez wiele dni prowadzi³ Jozue z onymi wszystkimi królami wojnê.
19. A nie by³o miasta, które by pokój uczyni³o z syny Izraelskimi, oprócz 
Hewejczyków, którzy mieszkali w Gabaon; wszystkie insze wziêli przez wojnê.
20. Albowiem od Pana siê to sta³o, ¿e zatwardzi³ serca ich, aby szli ku bitwie 
przeciw Izraelowi, ¿eby je wyniszczy³, nie maj¹c nad nimi mi³osierdzia, ale ¿eby je 
wytraci³, jako by³ rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
21. I ci¹gn¹³ Jozue onego¿ czasu, i wybi³ syny Enakowe z gór, z Hebronu, z Dabiru, 
z Anab, i ze wszystkich gór Judzkich, i ze wszystkich gór Izraelskich, pospo³u z 
miasty ich wykorzeni³ je Jozue.
22. Nie zosta³ nikt z Enakitów, w ziemi synów Izraelskich; tylko w Gazie, w Gad, i 
w Azdod zostali.



23. Wzi¹³ tedy Jozue wszystkê onê ziemiê, tak jako mówi³ Pan do Moj¿esza: i poda³ 
j¹ Jozue w dziedzictwo Izraelowi wed³ug dzia³ów ich, i wed³ug pokolenia ich, a 
uspokoi³a siê ziemia od wojen.
*12
1. A ci s¹ królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemiê ich za 
Jordanem ku wschodowi s³oñca, od potoku Arnon a¿ do góry Hermon, i wszystkê równinê 
ku wschodowi s³oñca:
2. Sehon, król Amorejski, który mieszka³ w Hesebon, a panowa³ od Aroer, które le¿y 
nad brzegiem potoku Arnon, i od po³owy tego¿ potoku i po³owy Galaadu a¿ do potoku 
Jabok, gdzie s¹ granice synów Ammonowych,
3. A od równin a¿ do morza Cynerot na wschód s³oñca, i a¿ do morza pustyni, do 
morza s³onego na wschód, id¹c ku Betsemot, i od po³udnia pod górê Fazga.
4. I granice Oga, króla Basañskiego, który by³ pozosta³ z Refaimów, a mieszka³ w 
Astarot i w Edrej.
5. Który te¿ panowa³ na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkiem Basan, a¿ do 
granic Gessurytów, i Mahachatytów, i nad po³ow¹ Galaad ku granicy Sehona, króla 
Heseboñskiego.
6. Moj¿esz, s³uga Pañski, i synowie Izraelscy, pobili je; i poda³ tê ziemiê 
Moj¿esz, s³uga Pañski, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i po³owie pokolenia 
Manasesowego.
7. Ci te¿ s¹ królowie ziemi, które pobi³ Jozue, i synowie Izraelscy za Jordanem na 
zachód s³oñca, od Baalgad na polu Libañskiem, i a¿ do Halak, która idzie ku Seir, 
któr¹ poda³ Jozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo wed³ug dzia³u ich.
8. Na górach, i na równinach, i w polach, i w ni¿ynach, i na puszczy, i na po³udnie 
ziemi Hetejczyka, Amorejczyka, i Chananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, i 
Jebuzejczyka.
9. Król Jerycha jeden; król Haj, które jest w bok Betel, jeden.
10. Król Jeruzalem jeden; król Hebron jeden.
11. Król Jerymot jeden; król Lachys jeden.
12. Król Heglon jeden; król Gazer jeden.
13. Król Dabir jeden; król Gader jeden.
14. Król Horma jeden; król Hered jeden.
15. Król Lebni jeden; król Adullam jeden.
16. Król Maceda jeden; król Betel jeden.
17. Król Taffua jeden; król Hefer jeden.
18. Król Afek jeden; król Saron jeden.
19. Król Madon jeden; król Hasor jeden.
20. Król Symron Meron jeden; król Aksaf jeden.
21. Król Tenach jeden; król Mageddo jeden.
22. Król Kades jeden; król Jachanam z Karmelu jeden.
23. Król Dor z krainy Dor jeden; król Goim w Galgal jeden;
24. Król Torsa jeden. Wszystkich królów trzydzieœci i jeden.
*13
1. I zstarza³ siê Jozue, a by³ zesz³y w leciech. I rzek³ Pan do niego: Tyœ siê 
zstarza³, a zszed³eœ w leciech, a ziemi zostawa bardzo wiele ku posiadaniu.
2. Taæ jest ziemia, która pozostawa: Wszystkie granice Filistynów, i wszyscy 
Gessurytowie,
3. Od Nilu, który oblewa Egipt, a¿ do granicy Akaronu na pó³nocy, przynale¿y 
Chananejczykowi, piêcioro ksiêstw Filistyñskich; Asackie, i Asdodziejskie, 
Askaloñskie, Getejskie, i Akaronicki, i Hawejczycy.
4. Od po³udnia wszystka ziemia Chananejska, i Mara, które jest Sydoñczyków a¿ do 
Afeka, i a¿ do granicy Amorejczyka;
5. I ziemia Giblitów ze wszystkim Libanem na wschód s³oñca, od Baalgad pod górê 
Hermon, a¿ gdzie chodz¹ do Emat.
6. Wszystkie mieszkaj¹ce na górach od Libanu a¿ do wód gor¹cych, wszystkie 
Sydoñczyki Ja wypêdzê przed syny Izraelskimi; tylko j¹ podziel Izraelitom w 
dziedzictwo, jakom ci rozkaza³.
7. Przeto¿ teraz rozdziel tê ziemiê w dziedzictwo, dziewiêciorgu pokoleniu, i 
po³owie pokolenia Manasesowego.



8. Gdy¿ z drug¹ po³ow¹ Rubenitowie i Gadytowie wziêli dziedzictwo swoje, które im 
da³ Moj¿esz za Jordanem na wschód s³oñca, jako im da³ Moj¿esz, s³uga Pañski;
9. Od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w poœrodku 
potoku, i wszystkê równinê Medeba a¿ do Dybon;
10. I wszystkie miasta Sehona, króla Amorejskiego, który królowa³ w Hesebon, a¿ do 
granicy synów Ammonowych;
11. Tak¿e Galaad, i granice Gessurytów, i Machatytów, i wszystkê górê Hermon, i 
wszystko Basan a¿ do Salecha;
12. Wszystko królestwo Oga w Basan, który królowa³ w Astarot, i w Edrej; ten by³ 
pozosta³ z Refaimitów, a pobi³ je Moj¿esz i wyg³adzi³ je.
13. Ale nie wygnali synowie Izraelscy Gessurytów i Machatytów; przeto¿ mieszka³ 
Gessur i Machat w poœród Izraelczyków a¿ do dnia tego.
14. Tylko pokoleniu Lewi nie da³ dziedzictwa; ofiary ogniste Pana Boga Izraelskiego 
s¹ dziedzictwem jego, jako mu powiedzia³ Bóg.
15. A tak odda³ Moj¿esz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo wed³ug familii ich.
16. I by³a granica ich od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, 
które jest w poœród potoku, i wszystka równina ku Medeba.
17. Hesebon, i wszystkie miasta jego, które by³y w równinie; Dybon i Bamot Baal, i 
Bet Baal Meon;
18. I Jassa, i Cedymot, i Mefaat;
19. I Karyjataim, i Sebama, i Saratasar na górze w dolinie;
20. I Betfegor, i Asdod, Fazga, i Betyjesymot.
21. Wszystkie te¿ miasta w równinie, i wszystko królestwo Sehona, króla 
Amorejskiego, który królowa³ w Hesebon, którego zabi³ Moj¿esz, i ksi¹¿êta 
Madyjañskie Ewi, i Recem, i Sur, i Hur, i Reba; ksi¹¿êta Sehonowe, obywatele ziemi.
22. I Balaama, syna Boerowego, wieszczka, zabili synowie Izraelscy mieczem z innymi 
pobitymi.
23. By³a tedy granica synów Rubenowych Jordan z granicami swemi. Toæ jest 
dziedzictwo synów Rubenowych wed³ug domów ich, miast i wsi ich.
24. Da³ te¿ Moj¿esz pokoleniu Gad, synom Gadowym, wed³ug domów ich dziedzictwo.
25. A by³y ich granice Jazer i wszystkie miasta Galaad, i po³owa ziemi synów 
Ammonowych a¿ do Aroer, które jest przeciw Rabba;
26. I od Hesebon a¿ do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim a¿ do granicy Dabir.
27. W dolinie te¿ Beram, i Betnimra, i Sochot, i Safon, ostatek królestwa Sehona, 
króla Heseboñskiego, Jordan i pogranicze jego a¿ do koñca morza Cynneret za 
Jordanem na wschód s³oñca.
28. Toæ jest dziedzictwo synów Gad wed³ug domów ich, miast i wsi ich. |
29. Nadto da³ Moj¿esz osiad³oœæ po³owie pokolenia Manasesowego, i by³a ta po³owa 
pokolenia synów Manasesowych wed³ug domów ich.
30. By³a granica ich od Machanaim wszystko Basan i wszystko królestwo Oga, króla 
Basañskiego, i wszystkie wsi Jairowe, które s¹ w Basan, szeœædziesi¹t miast.
31. I po³owê Galaad, i Astarot, i Erdej, miasta królestwa Oga w Basan, da³ synom 
Machyra, syna Manasesowego, po³owie synów Machyrowych wed³ug domów ich.
32. Teæ s¹ osiad³oœci, które podzieli³ Moj¿esz w polach Moabskich za Jordanem 
przeciw Jerychu na wschód s³oñca.
33. Ale pokoleniu Lewi nie da³ Moj¿esz dziedzictwa; bo Pan, Bóg Izraelski, sam jest 
dziedzictwem ich, jako im powiedzia³.
*14
1. A toæ jest, co dziedzictwem wziêli synowie Izraelscy w ziemi Chananejskiej, a co 
prawem dziedzicznem oddali im w osiad³oœæ Eleazar kap³an i Jozue, syn Nunów, i 
przedniejsi z ojców z pokolenia synów Izraelskich.
2. Losem dziel¹c dziedzictwo ich, jako by³ rozkaza³ Pan przez Moj¿esza, 
dziewiêciorgu pokoleniu i po³owie pokolenia.
3. Albowiem Moj¿esz by³ odda³ dziedzictwo dwom pokoleniom i po³owie pokolenia za 
Jordanem; ale Lewitom nie da³ by³ dziedzictwa miêdzy nimi.
4. Bo by³o synów Józefowych dwa pokolenia, Manasesowe i Efraimowe; ani dali dzia³u 
Lewitom w ziemi, oprócz miast ku mieszkaniu, z przedmieœciami ich dla byd³a ich i 
dla trzód ich.
5. Jako rozkaza³ Pan Moj¿eszowi, tak uczynili synowie Izraelscy, i podzielili 



ziemiê.
6. Tedy przyszli synowie Judowi do Jozuego w Galgal; i rzek³ do niego Kaleb, syn 
Jefuna Kenezejskiego: Ty wiesz, co mówi³ Pan do Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego, o mnie i o 
tobie w Kades Barnie.
7. Czterdzieœci mi lat by³o, gdy mnie s³a³ Moj¿esz, s³uga Pañski, z Kades Barny ku 
przeszpiegowaniu ziemi, i odnios³em mu tê rzecz, jako by³o w sercu mojem.
8. Lecz bracia moi, którzy chodzili ze mn¹, skazili serce ludowi; alem ja przeciê 
szed³ statecznie za Panem, Bogiem moim.
9. I przysi¹g³ Moj¿esz dnia onego, mówi¹c: Zaiste ziemia, któr¹ depta³a noga twoja, 
przyjdzie tobie w dziedzictwo, i synom twoim a¿ na wieki, przeto ¿eœ statecznie 
chodzi³ za Panem, Bogiem moim.
10. A teraz oto przed³u¿y³ ¿ywota mego Pan, jako powiedzia³; ju¿ s¹ czterdzieœci i 
piêæ lat od onego czasu, jako to mówi³ Pan do Moj¿esza, a jako chodzili Izraelczycy 
po puszczy; a teraz oto ja dziœ mam osiemdziesi¹t i piêæ lat:
11. A jeszcze i dziœ takiem du¿y, jakom by³ w on czas, gdy miê wys³a³ Moj¿esz; a 
jako moc moja by³a na on czas, taka jest moc moja i teraz ku bojowaniu, i ku 
wychodzeniu i przychodzeniu.
12. A tak teraz daj mi tê górê, o której powiedzia³ Pan dnia onego; boœ ty s³ysza³ 
dnia onego, i¿ tam s¹ Enakitowie, i miasta wielki a obronne; bêdzieli Pan ze mn¹, 
wypêdzê je, jako mi obieca³ Pan.
13. I b³ogos³awi³ mu Jozue, a da³ Hebron Kalebowi, synowi Jefunowemu, w 
dziedzictwo.
14. A tak dosta³ siê Hebron Kalebowi, synowi Jefuna Kenezejskiego, w dziedzictwo a¿ 
do dnia tego, przeto ¿e statecznie chodzi³ za Panem, Bogiem Izraelskim.
15. A zwano przedtem Hebron miasto Arba, który Arba by³ cz³owiekiem wielkim miêdzy 
Enakity; i uspokoi³a siê ziemia od wojen
*15
1. I by³ los pokolenia synów Judowych wed³ug domów ich przy granicach Edom, i przy 
puszczy Syn na po³udnie od ostatecznej granicy po³udniowej.
2. A by³a ich granica od po³udnia, od koñca morza s³onego, i od ska³y, która jest 
ku po³udniowi.
3. I wychodzi ku po³udniowi, ku pagórkowi niedŸwiadkowemu, a ci¹gnie siê a¿ do Syn; 
a id¹c od po³udnia do Kades Barny bie¿y a¿ ku Efronowi, i ci¹gnie siê a¿ do Adar, 
obtaczaj¹c Karkaa.
4. Stamt¹d id¹c do Asemona idzie ku rzece Egipskiej, a idzie koniec tych granic na 
zachód; taæ bêdzie granica na po³udniu.
5. Granica zasiê od wschodu s³oñca jest morze s³one a¿ do koñca Jordanu, a granica 
z strony pó³nocnej jest od ska³y morskiej, od koñca Jordanu.
6. A ci¹gnie siê ta granica do Betaglu, i bie¿y od pó³nocy a¿ do Betaraba; a 
stamt¹d idzie ta granica a¿ do kamienia Boen, syna Rubenowego.
7. Idzie tak¿e ta granica do Dabir od doliny Achor, a ku pó³nocy siê udawa do 
Galgal, które jest przeciw górze, gdzie wstêpuj¹ do Adommim, która jest na po³udnie 
od rzeki, a idzie ta granica do wód Ensemes, a koñczy siê u studnicy Rogiel.
8. Bie¿y te¿ ta granica przez dolinê syna Hennomowego po bok Jebuzejczyka od 
po³udnia, co jest Jeruzalem. Stamt¹d bie¿y ta granica na wierzch góry, która jest 
przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która jest na koñcu doliny Refaimitów na 
pó³nocy.
9. Obtacza te¿ ta granica od wierzchu góry a¿ do Ÿród³a wody Neftoa, i bie¿y a¿ do 
miast góry Hefron; potem siê ci¹gnie ta granica ku Baala, które jest Karyjatyjarym.
10. Potem ko³em bie¿y ta granica od Baala na zachód do góry Seir, a stamt¹d 
przechodzi po bok góry Jarym od pó³nocy, która jest Cheslon, i spuszcza siê do 
Betsemes, i przychodzi do Tamna.
11. I wychodzi ta granica po bok Akaronu na pó³nocy, a idzie ko³em ta granica, a¿ 
do Sechronu, i bie¿y przez górê Baala; stamt¹d wychodzi do Jabneel, i koñcz¹ siê te 
granica u morza.
12. A granica zachodnia jest przy morzu wielkiem, i przy granicach jego; taæ jest 
granica synów Juda w okr¹g pod³ug domów ich.
13. Ale Kalebowi synowi Jefunowemu, da³ Jozue dzia³ miêdzy syny Juda, jak Pan 
powiedzia³ Jozuemu, miasto Arba, ojca olbrzymów, to jest Hebron.



14. I wypêdzi³ stamt¹d Kaleb trzech synów Enakowych: Sesaja, i Ahymana, i Talmaja, 
syny Enakowe.
15. A wyszed³ stamt¹d do mieszkaj¹cych w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.
16. I rzek³ Kaleb: Kto by doby³ Karyjatsefer, a wzi¹³ je, tedy mu dam Achsê, córkê 
swojê, za ¿onê.
17. I doby³ go Otonijel, syn Keneza, brata Kalebowego; i da³ mu Achsê, córkê swojê, 
za ¿onê.
18. I sta³o siê, gdy ona przysz³a do niego, namawia³a go, aby prosi³ ojca jej o 
pole; przeto¿ zsiad³a z os³a, i rzek³ do niej Kaleb: Có¿ ci?
19. A ona odpowiedzia³a: Daj mi b³ogos³awieñstwo; gdy¿eœ mi da³ ziemiê such¹, 
przydaj mi te¿ Ÿród³a wód. I da³ jej Ÿród³a wy¿sze, i Ÿród³a dolne.
20. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Judowych wed³ug domów ich.
21. I by³y miasta w granicach pokolenia synów Judowych podle granicy Edom ku 
po³udniowi: Kabseel, i Eder, i Jagur.
22. I Cyna, i Dymona, i Adada;
23. I Kades, i Hasor, i Jetnan;
24. I Zyf, i Telem, i Balot;
25. I Hasor Hadata, i Karyjot Chesron, toæ jest Hasor;
26. Amam, i Sama, i Molada;
27. I Asorgadda, i Hessemon, i Betfalet;
28. I Hasersual, i Beersaba, i Bazotyja;
29. Baala, i Ijim, i Esem;
30. I Eltolad, i Kesyl, i Horma;
31. I Syceleg, i Medemena, i Sensenna;
32. I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieœcia i dziewiêæ, i 
wsi ich.
33. W równinach zaœ Estaol, i Sarea, i Asena;
34. I Zanoe, i Engannim, Tepnach, i Enaim;
35. Jerymot, i Adullam, Socho, i Aseka;
36. I Saraim, i Adytaim, i Gedera, i Gederotaim, miast czternaœcie, i wsi ich.
37. Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;
38. I Delean, i Mesfa, i Jektel;
39. Lachys, i Bassekat, i Eglon;
40. I Chabbon, i Lachmas, i Chytlis;
41. I Kiederot, Bet Dagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaœcie, i wsi ich.
42. Labana, i Eter, i Asan;
43. I Iftach, i Esna, i Nesyb;
44. I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewiêæ, i wsi ich;
45. Akkaron, i miasteczka jego, i wioski jego;
46. Od Akkaronu a¿ do morza wszystko, co le¿y po bok Asotu, i ze wsiami ich;
47. Azot, miasteczka jego, i wsi jego; Gaza, miasteczka jego, i wsi jego, a¿ do 
potoku Egipskiego, i morze wielkie za granic¹ jego.
48. A na górze le¿¹ Sam, i Jeter, i Soko;
49. I Danna, i Karyjatsenna, które jest Dabir;
50. I Anab, i Istemo, i Anim;
51. I Gosen, i Holon, i Gilo, miast jedenaœcie, i wsi ich;
52. Arab, i Duma, i Esaan;
53. I Janum, i Bet Tafua, i Afeka;
54. I Chumta, i Karyjat Arbe, toæ jest Hebron, i Syjor, miast dziewiêæ, i wsi ich.
55. Maon, Karmel, i Zyf, i Juta.
56. I Jezrael, i Jukiedam, i Zanoe;
57. Kain, Gabaa, i Tamna, miast dziesiêæ, i wsi ich.
58. Halhul, Betsur i Giedor;
59. I Maret, i Bet Anot, i Eltekon, miast szeœæ, i wsi ich.
60. Karyjat Baal, które jest Karyjatyjarym, i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.
61. A na puszczy: Bet Araba, Meddyn, i Sechacha;
62. I Nebsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast szeœæ, i wsi ich.
63. Ale Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypêdziæ; 
przeto¿ mieszka³ Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalemie a¿ do dnia tego.



*16
1. Pad³ te¿ los synom Józefowym od Jordanu ku Jerychu przy wodach Jerycha na wschód 
s³oñca, puszcza, która idzie od Jerycha przez górê Betel.
2. A wychodzi od Betel do Luzy, a idzie do granicy Archy, do Attarot.
3. Potem siê ci¹gnie ku morzu do granicy Jaflety, a¿ do granicy Bet Horonu dolnego, 
i a¿ do Gazer, a koñczy siê a¿ u morza.
4. I wziêli dziedzictwo synowie Józefowi, Manase i Efraim.
5. A by³a granica synów Efraimowych wed³ug domów ich; by³a mówiê granica 
dziedzictwa ich na wschód s³oñca od Attarot Adar a¿ do Bet Horon wy¿szego.
6. I wychodzi ta granica do morza od Machmeta ku pó³nocy, a idzie ko³em ta granica 
pod wschód s³oñca do Tanat Selo, i przechodzi j¹ od wschodu a¿ do Janoe;
7. I ci¹gnie siê od Janoe do Attarot i Naarata, a przychodzi do Jerycha, a wychodzi 
ku Jordanowi.
8. Od Tafua bie¿y ta granica ku zachodowi do potoku Kana, a koñczy siê przy morzu. 
Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Efraimowych wed³ug domów ich.
9. Miasta te¿ oddzielone synom Efraimowym by³y w poœród dziedzictwa synów 
Manasesowych, wszystkie miasta i wsi ich.
10. I nie wygnali Chananejczyka, mieszkaj¹cego w Gazer; i mieszka³ Chananejczyk w 
poœrodku Efraimitów a¿ do dnia tego, i ho³dowa³ im, dañ dawaj¹c.
*17
1. Pad³ te¿ los pokoleniu Manasesowemu (bo on jest pierworodny Józefów.) Machyrowi 
pierworodnemu Manasesowemu, ojcu Galaada, przeto, ¿e by³ mê¿em walecznym, i dosta³ 
mu siê Galaad i Basan.
2. Dosta³o siê te¿ innym synom Manasesowym wed³ug domów ich, synom Abiezer, i synom 
Helek, i synom Esryjel, i synom Sychem, i synom Hefer, i synom Semida. Ciæ s¹ 
synowie Manasesowi, syna Józefowego, mê¿czyzny wed³ug domów ich.
3. Ale Salfaad, syn Heferów, syna Galaadowego, syna Machyrowego, syna Manasesowego, 
nie mia³ synów, jedno córki, a te imiona córek jego: Machla, i Noa, Hegla, Melcha, 
i Tersa.
4. Te przyszed³szy przed Eleazara kap³ana, i przed Jozuego, syna Nunowego, i przed 
ksi¹¿êta, rzek³y: Pan rozkaza³ Moj¿eszowi, aby nam da³ dziedzictwo w poœród braci 
naszych; i da³ im Jozue wed³ug rozkazania Pañskiego dziedzictwo w poœrodku braci 
ojca ich.
5. I przypad³o sznurów na Manasesa dziesiêæ, oprócz ziemi Galaad i Basan, które 
by³y za Jordanem.
6. Albowiem córki Manasesowe otrzyma³y dziedzictwo miêdzy syny jego, a ziemia 
Galaad dosta³a siê drugim synom Manasesowym.
7. I by³a granica Manasesowa od Aser do Machmatat, które jest przeciwko Sychem, a 
idzie granica ta po prawej stronie do mieszkaj¹cych w En Tafua.
8. (Manasesowa by³a ziemia Tafua; ale Tafua przy granicy Manasesowej by³a synów 
Efraimowych.)
9. I bie¿y ta granica do potoku Kana na po³udnie tego¿ potoku; a miasta Efraimitów 
s¹ miêdzy miasty Manasesowemi; ale granica Manasesowa idzie od pó³nocy onego 
potoku, a koñczy siê u morza.
10. Na po³udnie by³ dzia³ Efraimów, a na pó³nocy Manasesów, a morze jest granica 
jego; a w pokoleniu Aser schodz¹ siê na pó³nocy, a w Isaschar na wschód s³oñca.
11. I dosta³o siê Manasesowi w pokoleniu Isaschar i w Aser, Betsan i miasteczka 
jego, i Jeblaam i miasteczka jego; przytem mieszkaj¹cy w Dor i miasteczka ich, 
tak¿e mieszkaj¹cy w Endor i miasteczka ich; i mieszkaj¹cy te¿ w Tanach i miasteczka 
ich, i mieszkaj¹cy w Magiedda i miasteczka ich; trzy powiaty.
12. Ale nie mogli synowi Manasesowi wypêdziæ z onych miast obywateli; przeto¿ 
pocz¹³ Chananejczyk mieszkaæ w onej ziemi.
13. A gdy siê zmocnili synowie Izraelscy, uczynili Chananejczyka ho³downikiem: ale 
go nie wygnali do szczêtu.
14. Tedy rzekli synowie Józefowi do Jozuego, mówi¹c: Przecz¿eœ nam da³ w 
dziedzictwo los jeden, i sznur jeden? a myœmy lud wielki i dot¹d b³ogos³awi³ nam 
Pan.
15. I rzek³ do nich Jozue: JeŸliœ jest ludem wielkiem, idŸ¿e do lasu, a wysiecz 
sobie tam miejsca w ziemi Ferezejskiej, i Refaimskiej, jeŸliæ ciasna góra 



Efraimowa.
16. Któremu odpowiedzieli synowie Józefowi: Nie dosyæ nam na tej górze; do tego 
wozy ¿elazne s¹ u wszystkich Chananejczyków, którzy mieszkaj¹ w ziemi nadolnej, i u 
tych, którzy mieszkaj¹ w Betsan i w miasteczkach jego, tak¿e u tych, którzy 
mieszkaj¹ w dolinie Jezreel.
17. RZek³ tedy Jozue do domu Józefowego, do Efraima i do Manasesa, mówi¹c: Ludeœ ty 
wielki, i moc twoja wielka, nie bêdziesz mia³ tylko losu jednego.
18. Ale górê bêdziesz mia³; a i¿ tam jest las, tedy go wyr¹biesz, i bêdziesz mia³ 
granice jego; bo wypêdzisz Chananejczyka, choæ ma wozy ¿elazne i choæ jest potê¿ny.
*18
1. Tedy siê zebra³o wszystko zgromadzenie synów Izraelskich do Sylo, i postawili 
tam namiot zgromadzenia, gdy ziemia by³a od nich opanowana.
2. A zosta³o by³o z synów Izraelskich, którym by³o nie oddzielono dziedzictwa ich, 
siedmioro pokolenia.
3. Tedy rzek³ Jozue do synów Izraelskich: Dok¹d¿e zaniedbywacie wnijœæ, abyœcie 
posiedli ziemiê, któr¹ wam da³ Pan, Bóg ojców waszych?
4. Obierzcie miêdzy sob¹ po trzech mê¿a z ka¿dego pokolenia, które poœlê, aby 
wstawszy obeszli ziemiê, a rozpisali j¹ wed³ug dziedzictwa ich, potem siê wróc¹ do 
mnie.
5. I rozdziel¹ j¹ na siedem czêœci: Juda stanie na granicach swoich od po³udnia, a 
dom Józefów stanie na granicach swoich od pó³nocy.
6. Wy tedy rozpiszecie ziemiê na siedem czêœci a przyniesiecie tu do mnie: tedy wam 
rzucê los tu przed Panem, Bogiem naszym.
7. Albowiem Lewitowie nie maj¹ dzia³u miêdzy wami, gdy¿ kap³añstwo Pañskie jest 
dziedzictwo ich; ale Gad, i Ruben, i po³owa pokolenia Manasesowego wziêli 
dziedzictwa swe za Jordanem na wschód s³oñca, które im odda³ Moj¿esz, s³uga Pañski.
8. Przeto¿ wstawszy mê¿owie oni odeszli; a Jozue rozkaza³ tym, którzy szli, aby 
rozpisali ziemiê, mówi¹c: IdŸcie a obejdŸcie ziemiê, i popiszcie j¹, a potem 
wróæcie siê do mnie, a tu wam rzucê los przed PAnem w Sylo.
9. Odeszli tedy mê¿owie oni i obchodzili ziemiê, i opisywali j¹ wed³ug miast na 
siedem czêœci w ksiêgi; potem siê wrócili do Jozuego, do obozu w Sylo.
10. Rzuci³ im los Jozue w Sylo przed Panem, a podzieli³ tam Jozue ziemiê synom 
Izraelskim wed³ug dzia³ów ich.
11. Tedy pad³ los pokoleniu synów Benjaminowych wed³ug domów ich, a przysz³a 
granica losu ich miêdzy syny Judowe, i miêdzy syny Józefowe.
12. I by³a granica ich ku stronie pó³nocnej od Jordanu, a sz³a ta¿ granica po bok 
Jerycha od pó³nocy, ci¹gn¹c siê na górê ku zachodowi, a koñczy³a siê przy puszczy 
Betawen.
13. A stamt¹d idzie ta granica do Luz, od strony po³udniowej Luzy, która jest 
Betel, a puszcza siê ta granica do Attarot Adar podle góry, która jest od po³udnia 
Betoron dolnego.
14. I bie¿y ta granica ko³em po bok morza na po³udnie od góry, która jest przeciw 
Betoron, na po³udnie, i koñczy siê w Karyjat Baal, które jest Karyjat Jarym, miasto 
synów Judowych; a toæ jest strona zachodnia.
15. Strona zasiê na po³udnie od koñca Karyjat Jarym; a wychodzi ta granica ku 
morzu, i bie¿y ku Ÿród³u wód Neftoa.
16. I ci¹gnie siê ta granica do koñca góry, która jest przeciwko dolinie synów 
Ennon, a jest w dolinie Refaim na pó³nocy, i idzie przez dolinê Refaim na pó³nocy, 
i idzie przez dolinê Ennon po stronie Jebuzejczyka na po³udnie, stamt¹d bie¿y do 
Ÿród³a Rogiel.
17. A idzie ko³em od pó³nocy, a dochodzi do Ensemes, a wychodzi do Gelilot, które 
jest przeciwko górze, wstêpuj¹c do Adommim, bie¿¹c stamt¹d do kamienia Bohena, syna 
Rubenowego.
18. Stamt¹d idzie ku stroni, która jest przeciwko równinom na pó³nocy, i ci¹gnie 
siê ku Araba.
19. Stamt¹d bie¿y ta granica ku stronie Betogla na pó³nocy, a koñczy siê u ska³y 
morza s³onego na pó³nocy, ku koñcowi Jordanu na po³udnie; toæ jest granica 
po³udniowa.
20. Jordan zaœ koñczy j¹ ku stronie na wschód s³oñca; a toæ jest dziedzictwo synów 



Benjaminowych wed³ug granic ich w okr¹g, wedle domów ich.
21. By³y tedy te miasta pokolenia synów Benjaminowych wed³ug domów ich: Jerycho i 
Betagal, i dolina Kasys.
22. I Betaraba, i Samraim, i Betel;
23. I Awim, i Afara, i Ofera;
24. I Kafar Hammonaj, i Ofni, i Gaba, i miast dwanaœcie, i wsi ich;
25. Gabon, i Rama, i Berot;
26. I Misfe, i Kafara, i Mosa;
27. I Rekiem, i Jerefel, i Tarela;
28. I Sela, Elef, i Jebuz (które jest Jeruzalem), Gibeat, Kiryjat, miast 
czternaœcie, i wsi ich. toæ jest dziedzictwo synów Benjaminowych wed³ug domów ich.
*19
1. Potem pad³ los wtóry Symeonowi, pokoleniu synów Symeonowych wed³ug domów ich, a 
by³o dziedzictwo ich w poœród dziedzictwa synów Judowych.
2. A dosta³o siê im w dziedzictwo ich Beerseba, i Seba, i Molada;
3. I Hasersual, i Bala, i Asem;
4. I Etolat, i Betul, i Horma;
5. I Syceleg, i Bet Marchabot, i Hasersusa,
6. I Betlebaot, i Serohem, i trzynaœcie miast, i wsi ich;
7. Ain, Remmon, i Atar, i Asan, miasta cztery, i wsi ich;
8. I wszystkie wsi, które by³y oko³o tych miast, a¿ do Baalatbeer, i Ramat ku 
stronie po³udniowej. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Symeonowych wed³ug domów 
ich.
9. Z dzia³u synów Judowych dosta³o siê dziedzictwo synom Symeonowym, bo dzia³ synów 
Judowych by³ wielki dla nich; przeto¿ wziêli dziedzictwo synowie Symeonowi poœród 
dziedzictwa ich.
10. Potem pad³ los trzeci synom Zabulonowym wed³ug domów ich, a jest granica 
dziedzictwa ich.
11. A idzie granica ich morza Marala, i przychodzi do Debbaset, ci¹gn¹c siê a¿ do 
potoku, który jest przeciw Jeknoam.
12. I wraca siê od Saryd na wschód s³oñca ku granicy Chasalek Tabor, a stamt¹d 
bie¿y do Daberet, i ci¹gnie siê do Jafije;
13. Potem stamt¹d bie¿y na wschód s³oñca do Gethefer i do Itakasyn, a wychodzi w 
Rymmon, i ko³em idzie do Nehy.
14. Idzie tak¿e ko³em ta¿ granica od pó³nocy ku Hannaton, a koñczy siê u doliny 
Jeftael.
15. I Katet, i Nahalal, i Symeron, i Jedala, i Betlehem, miast dwanaœcie, i wsi 
ich.
16. Toæ jest dziedzictwo synów Zabulonowych wed³ug domów ich, te miasta i wsi ich.
17. Isascharowi te¿ pad³ los czwarty, to jest, synom Isascharowym wed³ug domów ich.
18. A by³a granica ich Jezreel, i Chasalot, i Sunem.
19. I Hafaraim, i Seon, i Anaharat;
20. I Rabbot, i Cesyjom, i Abes;
21. I Ramet, i Engannim, i Enhadda, i Betfeses.
22. A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sehesyma, i do Betsemes, a koñcz¹ siê 
granice ich u Jordanu, miast szesnaœcie, i wsi ich.
23. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Isascharowych wed³ug domów ich, te miasta 
i wsi ich.
24. Potem pad³ los pi¹ty pokoleniu synów Asur wed³ug domów ich.
25. I by³a granica ich: Helkat, i Chali, i Beten, i Achsaf;
26. I Elmelech, i Amaad, i Aessal, a idzie na Karmel do morza, i do Sychor, i 
Lobanat.
27. Stamt¹d siê obraca na wschód s³oñca ku Betdagon, i bie¿y a¿ do Zabulon, i do 
doliny Jeftach El na pó³nocy, Betemek i do Nehyjel, wychodz¹c do Kabul ku lewej 
stronie;
28. I do Hebronu, i Rohob, i Hamon, i Kana, a¿ do Sydonu wielkiego.
29. A wraca siê ta granica od Rama a¿ do miasta Zor obronnego; stamt¹d siê obraca 
ta granica a¿ do Hosa, a koñczy siê u morza podle dzia³u Achsyba.
30. I Amma, i Afek, i Rohob, miast dwadzieœcia i dwa, i wsi ich.



31. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Aser wed³ug domów ich; te miasta i wsi 
ich.
32. Potem synom Neftalimowym pad³ los szósty, synom Neftalimowym wed³ug domów ich.
33. I by³a granica ich od Helef, i od Helon, do Saannanim, i Adami, które jest 
Necheb, i Jebnael, a¿ ku Lekum, i koñczy siê u Jordanu.
34. Potem siê obraca ta granica ku morzu do Asanot Tabor; a stamt¹d bie¿y ku 
Hukoka, i idzie do Zabulonu na po³udnie, a do Asar przychodzi ku zachodu, a do Juda 
ku Jordanowi na wschód s³oñca.
35. A miasta obronne s¹: Assedym Ser, i Emat, Rekat, i Cyneret;
36. I Edama, i Arama, i Asor,
37. I Kiedes, i Edrej, i Enhasor;
38. I Jeron, i Magdalel, Horem, i Betanat, i Betsemes, miast dziewiêtnaœcie, i wsi 
ich.
39. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalimowych wed³ug domów ich; te miasta 
i wsi ich.
40. Potem pokoleñ synów Dan wed³ug domów ich, pad³ los siódmy.
41. A by³a granica dziedzictwa ich: Saraa, i Estaol, i Isremes;
42. I Selebim, i Ajalon, i Jetela;
43. I Elon, i Temnata, i Ekron;
44. I Eltekie, i Gebbeton i Baalat;
45. I Jehut, i Bane Barak, i Getremmon;
46. I Mehajarkon, i Rakon z granic¹ przeciwko Joppie.
47. Ale granica synów Danowych by³a bardzo ma³a; przeto¿ wyszed³szy synowie Dan 
dobywali Lesem, i wziêli je, i wysiekli je ostrzem miecza, i wzi¹wszy je w 
dziedzictwo mieszkali w niem; i przezwali Lesem Dan wed³ug imienia Dana, ojca 
swego.
48. Toæ jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych wed³ug domów ich; te miasta, i 
wsi ich.
49. A gdy przestali dzieliæ ziemiê wed³ug granic jej, tedy dali synowie Izraelscy 
dziedzictwo Jozuemu, synowi Nunowemu, w poœród siebie.
50. Wed³ug rozkazania Pañskiego dali mu miasto, którego ¿¹da³, Tamnat Saraa na 
górze Efraim, gdzie zbudowa³ miasto, i mieszka³ w niem.
51. Teæ s¹ dziedzictwa, które losem podzielili w osiad³oœæ Eleazar kap³an, i Jozue, 
syn Nunów, i przedniejsi z ojców pokolenia synów Izraelskich w Sylo przed Panem, u 
drzwi namiotu zgromadzenia, i dokoñczyli podzia³u ziemi.
*20
1. POtem rzek³ Pan do Jozuego, mówi¹c:
2. Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: Oddzielcie sobie miasta ucieczki, o którychem 
mówi³ do was przez Moj¿esza;
3. Aby tam uciek³ mê¿obójca, coby zabi³ cz³owieka nie chc¹c, z niewiadomoœci; i 
bêd¹ wam dla ucieczki przed tym, któryby siê krwi chcia³ mœciæ.
4. I uciecze do jednego z miast, a stanie u wrót bramy miejskiej, i opowie starszym 
miasta onego sprawê swojê; i przyjm¹ go do miasta miêdzy siê, i dadz¹ mu miejsce, a 
bêdzie mieszka³ z nimi.
5. A gdy go bêdzie goni³ ten, któryby siê chcia³ mœciæ krwi, tedy nie wydadz¹ 
mê¿obójcy w rêce jego; albowiem nie chc¹c zabi³ bliŸniego swego, a nie maj¹c ¿adnej 
waœni, z nim przedtem.
6. I bêdzie mieszka³ w onem mieœcie, a stanie przed zebraniem na s¹d, i a¿ do 
œmierci kap³ana wielkiego, który bêdzie za onych dni; tedy siê wróci mê¿obójca, i 
przyjdzie do miasta swego i do domu swego, do miasta, z którego uciek³.
7. I oddzieli Kades w Galilei na górze Neftali, a Sychem na górze Efraim, i miasto 
Arba, które jest Hebron, na górze Juda.
8. Z drugiej zasiê strony Jordanu, gdzie le¿y Jerycho od wschodu s³oñca, oddzieli 
Bosor na puszczy, w równinie z pokolenia Rubenowego, i Ramot w Galaad z pokolenia 
Gad, przytem Golan w Basen z pokolenia Manasesowego.
9. Teæ by³y miasta dla ucieczki wszystkim synom Izraelskim, i cudzoziemcom, którzy 
mieszkali w poœrodku ich, aby tam uciek³ ka¿dy, kto by kogo zabi³ z nieobaczenia, a 
nie by³ zamordowan przez tego, któryby siê krwi chcia³ mœciæ, a¿by pierwej stan¹³ 
przed zgromadzeniem.
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1. Przyst¹pili tedy przedniejsi z ojców Lewitów do Eleazara kap³ana, i do Jozuego, 
syna Nunowego, i do przedniejszych z ojców w pokoleniach synów Izraelskich.
2. I rzekli do nich w Sylo, w ziemi Chananejskiej, mówi¹c: Pan rozkaza³ przez 
Moj¿esza, abyœcie nam dali miasta ku mieszkaniu z przedmieœciami ich dla dobytków 
naszych.
3. Przeto¿ dali synowie Izraelscy Lewitom z dziedzictwa swego wed³ug s³owa 
Pañskiego te miasta, i przedmieœcia ich.
4. Pad³ tedy los na domy Kaatytów; i dosta³o siê synom Aarona kap³ana, Lewitom z 
pokolenia Judowego i z pokolenia Symeonowego, i z pokolenia Benjaminowego, losem 
miast trzynaœcie.
5. A drugim synom Kaatowym z domów pokolenia Efraimowego, i z pokolenia Danowego, i 
z po³owy pokolenia Manasesowego, dosta³o siê losem miast dziesiêæ.
6. A synom Gersonowym z domów pokolenia Isascharowego, i z pokolenia Aserowego, i z 
pokolenia Neftalimowego, i z po³owy pokolenia Manasesowego w Basan dosta³o siê 
losem miast trzynaœcie.
7. Tak¿e synom Merarego wed³ug domów ich, z pokolenia Rubenowego, i z pokolenia 
Gadowego, i z pokolenia Zabulonowego miast dwanaœcie.
8. Dali tedy synowie Izraelscy Lewitom te miasta, i przedmieœcia ich, jako by³ 
rozkaza³ Pan przez Moj¿esza, losem.
9. A tak dali z pokolenia synów Judowych, i z pokolenia synów Symeonowych te 
miasta, których tu imiona po³o¿one s¹.
10. I dosta³y siê synom Aaronowym z domów Kaatowych z synów Lewiego; bo im pad³ los 
pierwszy.
11. I dano im miasto Arba, ojca Enakowego, które jest Hebron na górze Juda, i 
przedmieœcia jego oko³o niego;
12. Ale role miasta tego, i wsi jego dano Kalebowi, synowi Jefunowemu w osiad³oœæ 
jego.
13. Synom tedy Aarona kap³ana dano miasto dla ucieczki mê¿obójcy, Hebron i 
przedmieœcia jego; tak¿e Lobne i przedmieœcia jego;
14. I Jeter, i przedmieœcia jego; Estemon, i przedmieœcia jego;
15. I Helon, i przedmieœcia jego, i Dabir, i przedmieœcia jego.
16. I Ain, i przedmieœcia jego, i Jeta, i przedmieœcia jego; Betsemes i 
przedmieœcia jego; miast dziewiêæ z tego¿ dwojga pokolenia.
17. A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieœcia jego; Gabae i przedmieœcia 
jego;
18. Anatot i przedmieœcia jego; i Almon i przedmieœcia jego; miasta cztery.
19. Owa wszystkich miast synów Aaronowych, kap³anów, trzynaœcie miast i 
przedmieœcia ich.
20. Ale domom synów Kaatowych, Lewitom, którzy byli zostali z synów Kaatowych, dane 
by³y miasta losu ich z pokolenia Efraimowego.
21. A dano im miasto ku ucieczce mê¿obójcy, Sychem i przedmieœcia jego na górze 
Efraim; i Gazer i przedmieœcia jego.
22. I Kibsaim i przedmieœcia jego; i Betoron, i przedmieœcia jego; miasta cztery.
23. Tak¿e z pokolenia Danowego Elteko i przedmieœcia jego; Gabaton i przedmieœcia 
jego;
24. Ajalon i przedmieœcia jego; Gatrymon i przedmieœcia jego; miasta cztery.
25. A z po³owy pokolenia Manasesowego Tanach i przedmieœcia jego; i Gatrymon i 
przedmieœcia jego; dwa miasta.
26. Wszystkich miast dziesiêæ i przedmieœcia ich dano domom synów Kaatowych 
pozosta³ym.
27. Synom zaœ Gersonowym z pokolenia Lewiego, od po³owy pokolenia Manasesowego, 
dano miasta dla ucieczki mê¿obójcy: Golan w Basan i przedmieœcia jego, i Bozran i 
przedmieœcia jego; dwa miasta.
28. Z pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieœcia jego; Daberet i przedmieœcia 
jego;
29. Jaramot i przedmieœcia jego, i Engannim i przedmieœcia jego; miasta cztery.
30. A z pokolenia Aser: Masaa i przedmieœcia jego; Abdon i przedmieœcia jego;
31. Helkat i przedmieœcia jego, Rohob i przedmieœcia jego; miasta cztery.



32. A z pokolenia Neftalimowego dano miasto dla ucieczki mê¿obójcy, Kades w Galilei 
i przedmieœcia jego; i Hamotdor i przedmieœcia jego, tak¿e Kartan i przedmieœcia 
jego; trzy miasta.
33. Wszystkich miast Gersonitów wed³ug domów ich by³o trzynaœcie miast i 
przedmieœcia ich.
34. Potem domom synów Merarego Lewitom ostatnim, z pokolenia Zabulonowego dano 
Jeknam i przedmieœcia jego; Karta i przedmieœcia jego.
35. Damna i przedmieœcia jego; Nahalol i przedmieœcia jego; miasta cztery.
36. A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieœcia jego; i Jahasa i przedmieœcia 
jego;
37. Kedemot i przedmieœcia jego; i Mefaat i przedmieœcia jego; miasta cztery.
38. Nadto z pokolenia Gadowego dano miasta dla ucieczki mê¿obójcy, Ramod w Galaad i 
przedmieœcia jego, i Mahanaim i przedmieœcia jego;
39. Hesebon i przedmieœcia jego; Jazer i przedmieœcia jego; wszystkich miast 
cztery.
40. Wszystkich miast synów Merarego wed³ug domów ich, którzy jeszcze byli pozostali 
z domów Lewitów, przysz³o im losem miast dwanaœcie.
41. A tak wszystkich miast Lewitów w poœrodku dziedzictwa synów Izraelskich miast 
czterdzieœci osiem i przedmieœcia ich.
42. A mia³y te wszystkie miasta, ka¿de z osobna, przedmieœcia oko³o siebie; a tak 
by³o oko³o wszystkich onych miast.
43. Da³ tedy Pan Izraelowi wszystkê ziemiê, o któr¹ przysi¹g³, ¿e j¹ daæ mia³ ojcom 
ich; i posiedli j¹, a mieszkali w niej.
44. Da³ im te¿ odpoczynek Pan zewsz¹d w oko³o, tak jako by³ przysi¹g³ ojcom ich; a 
nie by³ nikt, kto by siê im oprzeæ móg³ ze wszystkich nieprzyjació³ ich; wszystkie 
nieprzyjacio³y ich da³ Pan w rêkê ich.
45. Nie chybi³o ¿adne s³owo ze wszystkich s³ów dobrych, które obieca³ Pan domowi 
Izraelskiemu; wszystko siê wype³ni³o.
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1. Tedy przyzwa³ Jozue Rubenitów i Gadytów, i po³owê pokolenia Manasesowego,
2. I rzek³ do nich: Wyœcie strzegli wszystkiego, co wam rozkaza³ Moj¿esz, s³uga 
Pañski, i byliœcie pos³uszni g³osowi memu we wszystkiem, com wam rozkaza³.
3. Nie opuœciliœcie braci waszej przez d³ugi czas a¿ do dnia tego; aleœcie strzegli 
pilnie rozkazania Pana, Boga waszego.
4. A teraz, poniewa¿ odpoczynek da³ Pan, Bóg wasz, braciom waszym, jako im by³ 
obieca³, przeto¿ teraz wróæcie siê, a idŸcie do przybytków waszych i do ziemi 
osiad³oœci waszej, któr¹ wam da³ Moj¿esz s³uga Pañski, przed Jordanem.
5. Tylko strze¿cie pilnie, abyœcie zachowali przykazanie, i Zakon, który wam 
rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pañski: abyœcie mi³owali Pana Boga waszego, a chodzili 
wszystkiemi drogami jego, chowaj¹c rozkazania jego, dzier¿¹c siê go i s³u¿¹c mu ze 
wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej.
6. I b³ogos³awi³ im Jozue, a rozpuœci³ je; i odeszli do przybytków swoich.
7. Ale po³owie pokolenia Manasesowego da³ by³ Moj¿esz osiad³oœæ w Basan, a drugiej 
po³owie jego da³ Jozue dzia³ z braci¹ ich z tej strony Jordanu na zachód s³oñca; a 
gdy je rozpuszcza³ Jozue do przybytku ich, b³ogos³awi³ im.
8. I rzek³ do nich, mówi¹c: Z wielkiemi bogactwy wracacie siê do przybytków 
waszych, i z majêtnoœci¹ bardzo wielk¹, ze srebrem i z z³otem, i z miedzi¹, i z 
¿elazem, i szat bardzo wiel¹; dzielcie¿ siê ³upem nieprzyjació³ waszych z braci¹ 
swoj¹.
9. Tedy wracaj¹c siê odeszli synowie Rubenowi, i synowie Gadowi, i po³owa pokolenia 
Manasesowego od synów Izraelskich z Sylo, które jest w ziemi Chananejskiej, aby 
szli do ziemi Galaad, do ziemi osiad³oœci swojej, któr¹ dziedzicznie otrzymali 
wed³ug s³owa Pañskiego przez Moj¿esza.
10. I przyszli do granic Jordanu, które by³y w ziemi Chananejskiej, i zbudowali tam 
synowie Rubenowi, i synowie Gadowi, i po³owa pokolenia Manasesowego o³tarz nad 
Jordanem, o³tarz wielki na podziw.
11. I us³yszeli synowie Izraelscy, i¿ powiadano: Oto zbudowali synowie Rubenowi, i 
synowie Gadowi, i po³owa pokolenia Manasesowego o³tarz przeciw ziemi Chananejskiej 
na granicach nad Jordanem, kêdy przeszli synowie Izraelscy.



12. To gdy us³yszeli synowie Izraelscy, zesz³o siê wszystko zgromadzenie ich do 
Sylo, aby siê ruszyli przeciwko nim na wojnê.
13. I pos³ali synowie Izraelscy do synów Rubenowych, i do synów Gadowych, i do 
po³owy pokolenia Manasesowego, do ziemi Galaad, Fineesa, syna Eleazara kap³ana.
14. A z nim dziesiêæ ksi¹¿¹t, po jednym ksi¹¿êciu z ka¿dego domu ojcowskiego ze 
wszystkich pokoleñ Izraelskich, a ka¿dy ksi¹¿ê z tych by³ przedniejszym w domu 
ojców swoich, w tysi¹cach Izraelskich.
15. Tedy ci przyszli do synów Rubenowych, i do synów Gadowych, i do po³owy 
pokolenia Manasesowego, do ziemi Galaad, i rzekli do nich, mówi¹c:
16. Tak mówi wszystko zgromadzenie Pañskie: Có¿ to jest za przestêpstwo, 
któremeœcie wyst¹pili przeciwko Bogu Izraelskiemu, ¿eœcie siê dziœ odwrócili od 
Pana, buduj¹c sobie o³tarz, abyœcie dziœ byli przeciwnymi Panu?
17. Aza¿ nam ma³o na z³oœci Fegorowej, od której nie jesteœmy oczyszczeni i po dziœ 
dzieñ, sk¹d by³a pomsta w zgromadzeniu Pañskiem,
18. ¯eœcie siê dziœ odwrócili, ¿ebyœcie nie szli za Panem? Zaczem stanie siê, 
poniewa¿eœcie wy dziœ odpornymi Panu, ¿e siê on jutro na wszystko zgromadzenie 
Izraelskie rozgniewa.
19. A jeŸli¿ jest nieczysta ziemia osiad³oœci waszej, przeprowadŸcie siê do ziemi 
dziedzictwa Pañskiego, w której przebywa przybytek Pañski, i weŸmiecie osiad³oœci w 
poœrodku nas; tylko Panu nie b¹dŸcie odpornymi, a nie odpadajcie od nas, buduj¹c 
sobie o³tarz oprócz o³tarza Pana, Boga naszego.
20. Aza¿ przez Achana, syna Zarego, gdy siê dopuœci³ przestêpstwa w rzeczy 
przeklêtej, na wszystko zgromadzenie Izraelskie nie przypad³ gniew? a nie on sam 
jeden umar³ dla nieprawoœci swojej.
21. Tedy odpowiedzieli synowie Rubenowi, i synowie Gadowi, i po³owa pokolenia 
Manasesowego, a mówili do ksi¹¿¹t tysi¹ców Izraelskich:
22. Bóg nad Bogi, Pan, Bóg nad Bogi, Pan, on to wie, i Izrael sam pozna, jeŸli siê 
to sta³o z uporu, albo jeŸli z przestêpstwa przeciw Panu, niech¿e nas nie ¿ywi dnia 
tego.
23. JeŸli¿eœmy sobie zbudowali o³tarz, abyœmy siê odwrócili od Pana, a jeŸli¿ ku 
ofiarowaniu na nim ca³opalenia, i ofiar œniednych, albo ku sprawowaniu na nim ofiar 
spokojnych, Pan niech to rozezna;
24. JeŸli¿eœmy nie raczej obawiaj¹c siê tej rzeczy, uczynili to, mówi¹c: Napotem 
rzek¹ synowie wasi synom naszym, mówi¹c: Có¿ wam do Pana, Boga Izraelskiego?
25. Oto granicê po³o¿y³ Pan miêdzy nami i miêdzy wami, synowie Rubenowi i synowie 
Gadowi, Jordan; nie macie wy dzia³u w Panu, i odwróc¹ synowie wasi syny nasze od 
bojaŸni Pañskiej.
26. Przetoœmy rzekli: Uczyñmy tak, a zbudujmy sobie o³tarz, nie dla ca³opalenia, 
ani innych ofiar:
27. Ale i¿by by³ œwiadkiem miêdzy nami i miêdzy wami, i miêdzy potomstwy naszemi po 
nas, i abyœmy s³u¿yli Panu przed obliczem jego w ca³opaleniach naszych, i w 
œniednych ofiarach naszych, i w spokojnych ofiarach naszych, a i¿by nie rzekli 
synowie wasi napotem synom naszym: Nie macie cz¹stki w Panu.
28. Nadtoœmy rzekli: Gdyby napotem rzekli nam, albo potomstwu naszemu, tedy 
rzeczemy: Patrzajcie na podobieñstwo o³tarza Pañskiego, który uczynili ojcowie 
nasi, nie dla ca³opalenia, ani innych ofiar, ale ¿eby on by³ œwiadkiem miêdzy nami 
i miêdzy wami.
29. Bo¿e nas uchowaj, ¿ebyœmy mieli przeciwnymi byæ Panu, a odst¹piæ dziœ od Pana, 
zbudowawszy o³tarz dla ca³opalonych, dla œniednych i dla innych ofiar, oprócz 
o³tarza Pana, Boga naszego, który jest przed przybytkiem jego.
30. A us³yszawszy Finees kap³an, i ksi¹¿êta zgromadzenia, i prze³o¿eni nad tysi¹cmi 
Izraelskimi, którzy z nim byli, s³owa, które mówili synowie Rubenowi, i synowie 
Gadowi, i synowie Manasesowi, podoba³o siê im to.
31. I rzek³ Finees, syn Eleazara kap³ana, do synów Rubenowych i do synów Gadowych i 
do synów Manasesowych: Dzisiajœmy poznali, i¿ w poœrodku nas jest Pan, i¿eœcie siê 
nie dopuœcili przeciw Panu przestêpstwa tego, i wyswobodziliœcie syny Izraelskie z 
rêki Pañskiej.
32. A tak wrócili siê Finees, syn Eleazara kap³ana, z onymi ksi¹¿êty od synów 
Rubenowych i do synów Gadowych z ziemi Galaad do ziemi Chananejskiej do synów 



Izraelskich, i odnieœli im tê rzecz.
33. I podoba³o siê to synom Izraelskim; a b³ogos³awili Boga synowie Izraelscy, i 
nie mówili wiêcej, ¿eby mieli iœæ przeciwko nim na wojnê, i wytraciæ ziemiê, w 
której synowie Rubenowi i synowie Gadowi mieszkali.
34. Przezwali tedy synowie Rubenowi i synowie Gadowi o³tarz on Ed, mówi¹c: 
Œwiadkiem bêdzie miêdzy nami, ¿e Pan jest Bogiem.
*23
1. I sta³o siê po niema³ym czasie, gdy odpoczynek da³ Pan Izraelowi od wszystkich 
nieprzyjació³ ich okolicznie, a Jozue siê zstarza³, i by³ zesz³ym w leciech,
2. ¯e przyzwa³ Jozue wszystkiego Izraela, starszych jego, i przedniejszych jego, i 
sêdziów jego, i prze³o¿onych jego, i rzek³ do nich. Jam siê zstarza³ a zszed³em w 
leciech.
3. A wyœcie widzieli wszystko, co uczyni³ Pan, Bóg wasz, wszystkim tym narodom 
przed obliczem waszem: bo Pan, Bóg wasz sam walczy³ za was.
4. Obaczcie¿, rozdzieli³em wam losem te narody pozosta³e w dziedzictwo miêdzy 
pokolenia wasze od Jordanu, i wszystkie narody, którem wytraci³, a¿ do morza 
wielkiego na zachód s³oñca.
5. A Pan, Bóg wasz, sam je wypêdzi od twarzy waszej, i wy¿enie je od oblicznoœci 
waszej, i posiêdziecie dziedzicznie ziemiê ich, jako wam to powiedzia³ Pan, Bóg 
wasz.
6. Zmacniajcie¿ siê bardzo, abyœcie strzegli a czynili wszystko, co napisano w 
ksiêgach Zakonu Moj¿eszowego, nie odstêpuj¹c od niego na prawo ani na lewo.
7. Ani siê te¿ mieszajcie z temi narodami, które zosta³y z wami; ani imienia bogów 
ich nie wspominajcie, ani przysiêgajcie przez nie, ani im s³u¿cie, ani siê im 
k³aniajcie;
8. Ale siê Pana, Boga waszego, trzymajcie, jakoœcie czynili a¿ do dnia tego.
9. Bo jako wypêdzi³ Pan od oblicza waszego narody wielkie i mo¿ne, i nie opar³ siê 
wam nikt a¿ do dnia tego:
10. Tak m¹¿ jeden z was bêdzie ugania³ tysi¹c; albowiem Pan, Bóg wasz, on walczy za 
wami, jako wam obieca³.
11. Przeto¿ przestrzegajcie z pilnoœci¹, abyœcie mi³owali Pana, Boga waszego.
12. Bo jeŸli siê cale odwrócicie, a przystaniecie do tych pozosta³ych narodów, do 
tych, które zostawaj¹ miêdzy wami, i spowinowacicie siê z nimi, a bêdziecie siê 
mieszaæ z nimi, one te¿ z wami:
13. WiedŸcie¿ wiedz¹c, ¿eæ nie bêdzie wiêcej Pan, Bóg wasz, wygania³ tych narodów 
od twarzy waszej; ale bêd¹ wam sid³em, i zawad¹, i biczem na boki wasze, i cierniem 
na oczy wasze, póki nie wyginiecie z tej przewybornej ziemi, któr¹ wam da³ Pan, Bóg 
wasz.
14. A oto, ja idê dziœ w drogê wszystkiej ziemi; poznajcie¿ tedy ze wszystkiego 
serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej, ¿eæ nie chybi³o ¿adne s³owo ze 
wszystkich s³ów najlepszych, które mówi³ Pan, Bóg wasz o was; wszystkie siê nad 
wami wype³ni³y , a nie chybi³o z nich ¿adne s³owo.
15. Przeto¿ jako siê wype³ni³o nad wami ka¿de s³owo dobre, które mówi³ Pan, Bóg 
wasz, do was, tak przywiedzie Pan na was ka¿de s³owo z³e, a¿ was wytraci z ziemi 
tej przewybornej, któr¹ wam da³ Pan, Bóg wasz.
16. JeŸli przest¹picie przymierze Pana, Boga waszego, który wam rozkaza³, a 
szed³szy s³u¿yæ bêdziecie bogom obcym, i k³aniaæ siê im bêdziecie, tedy siê rozpali 
popêdliwoœæ Pañska przeciwko wam, i zginiecie prêdko z tej przewybornej ziemi, 
któr¹ wam da³.
*24
1. Tedy zebra³ Jozue wszystkie pokolenia Izraelskie do Sychem, i zwo³a³ starszych z 
Izraela, i przedniejszych z nich, i sêdziów ich, i prze³o¿onych ich, i stanêli 
przed obliczem Bo¿em.
2. I rzek³ Jozue do wszystkiego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Za rzek¹ 
mieszkali ojcowie wasi od dawnych czasów, Tare, ojciec Abrahamów, i ojciec 
Nachorów, i s³u¿yli bogom obcym.
3. I wzi¹³em ojca waszego Abrahama z miejsca, które jest za rzek¹, i prowadzi³em go 
przez wszystkê ziemiê Chananejsk¹, i rozmno¿y³em nasienie jego, dawszy mu Izaaka.
4. Da³em te¿ Izaakowi Jakóba i Ezawa, a poda³em Ezawowi górê Seir, aby j¹ posiad³; 



ale Jakób i synowie jego zaszli do Egiptu.
5. I pos³a³em Moj¿esza i Aarona, a trapi³em Egipt; a gdym to uczyni³ w poœród 
niego, potemem was wywiód³.
6. I wywiod³em ojce wasze z Egiptu, a przyszliœcie a¿ do morza, i gonili Egipczanie 
ojce wasze z wozami i z jezdnymi a¿ do morza czerwonego.
7. Tedy wo³ali do Pana, a on po³o¿y³ ciemnoœci miêdzy wami i miêdzy Egipczany, i 
przywiód³ na nie morze, a okry³o je; i widzia³y oczy wasze, com uczyni³ w Egipcie, 
i mieszkaliœcie na puszczy przez d³ugi czas.
8. Potemem przywiód³ was do ziemi Amorejczyka, mieszkaj¹cego za Jordanem, i 
walczyli przeciwko wam; alem je poda³ w rêkê waszê, i posiedliœcie ziemiê ich, a 
wyg³adzi³em je przed wami.
9. Powsta³ te¿ Balak, syn Seforów, król Moabski, aby walczy³ przeciw Izraelowi; a 
pos³awszy przyzwa³ Balaama, syna Beorowego, aby was przeklina³.
10. I nie chcia³em s³uchaæ Balaama; przeto¿ b³ogos³awi¹c b³ogos³awi³ wam, a tak 
wybawi³em was z r¹k jego.
11. Przeprawiliœcie siê potem przez Jordan, i przyszliœcie do Jerycha, i walczyli 
przeciwko wam mê¿owie z Jerycha, Amorejczyk, i Ferezejczyk, i Chananejczyk, i 
Hetejczyk, i Gargiezejczyk, i Hewejczyk, i Jebuzejczyk; alem je poda³ w rêce wasze.
12. I pos³a³em przed wami sierszenie, którzy je wypêdzili przed obliczem waszem, 
dwu królów Amorejskich, nie mieczem twoim ani ³ukiem twoim.
13. I da³em wam ziemiê, w którejœcie nie robili, i miasta, którycheœcie nie 
budowali, w których mieszkacie, a winnic i oliwnic, którycheœcie nie sadzili, 
po¿ywacie.
14. Przeto¿ teraz bójcie siê Pana, a s³u¿cie mu w doskona³oœci i w prawdzie, a 
znieœcie bogi, którym s³u¿yli ojcowie wasi za rzek¹, i w Egipcie, a s³u¿cie Panu.
15. A jeŸli siê wam zda Ÿle s³u¿yæ Panu, obierzcie¿ sobie dziœ, komu byœcie 
s³u¿yli, chocia¿ bogi, którym s³u¿yli ojcowie wasi, co byli za rzek¹, chocia¿ bogi 
Amorejskie, w których wy ziemi mieszkacie; aleæ ja i dom mój bêdziemy s³u¿yli Panu.
16. I odpowiedzia³ lud mówi¹c: Nie daj Bo¿e, abyœmy mieli odst¹piæ Pana, a s³u¿yæ 
bogom cudzym:
17. Albowiem Pan, Bóg nasz, on jest, który nas wywiód³, i ojce nasze z ziemi 
Egipskiej, z domu niewoli, a który uczyni³ przed oczyma naszemi te znaki wielkie, i 
strzeg³ nas we wszystkiej drodze, któr¹œmy szli, i miêdzy wszystkimi narody, przez 
któreœmy przeszli;
18. I wypêdzi³ Pan wszystkie narody, i Amorejczyka mieszkaj¹cego w ziemi przed 
twarz¹ nasz¹. A tak my bêdziemy s³u¿yli Panu; bo on jest Bóg nasz.
19. Tedy rzek³ Jozue do ludu: Nie mo¿ecie wy s³u¿yæ Panu; bo Bóg œwiêty jest, Bóg 
zapalczywy jest, nie przepuœci z³oœciom waszym, ani grzechom waszym.
20. JeŸli¿ opuœcicie Pana, a bêdziecie s³u¿yli bogom cudzym, obróci siê, i utrapi 
was, i zniszczy was, choæ wam przedtem dobrze czyni³.
21. I odpowiedzia³ lud Jozuemu: Nie tak; ale Panu s³u¿yæ bêdziemy.
22. Tedy rzek³ Jozue do ludu: Œwiadkami bêdziecie sami przeciwko, sobie, i¿eœcie 
sobie obrali Pana, abyœcie mu s³u¿yli; a oni rzekli: Œwiadkami jesteœmy.
23. I rzek³: Teraz¿e znieœcie bogi cudze, którzy s¹ w poœrodku was, a nak³oñcie 
serca wasze ku Panu, Bogu Izraelskiemu.
24. I odpowiedzia³ lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, s³u¿yæ bêdziemy, i g³osowi jego 
pos³uszni byæ chcemy.
25. A tak uczyni³ Jozue przymierze z ludem dnia onego, i prze³o¿y³ im rozkazanie i 
s¹d w Sychem.
26. I napisa³ Jozue s³owa te w ksiêgi Zakonu Bo¿ego; wzi¹³ te¿ kamieñ wielki, i 
postawi³ go tam pod dêbem, który by³ u œwi¹tnicy Pañskiej.
27. Tedy rzek³ Jozue do wszystkiego ludu: Oto kamieñ ten bêdzie nam œwiadectwem; 
albowiem on s³ysza³ wszystkie s³owa Pañskie, które mówi³ z nami i bêdzie przeciwko 
wam na œwiadectwo, byœcie snaæ nie sk³amali przeciwko Bogu waszemu.
28. Zatem rozpuœci³ Jozue lud, ka¿dego do dziedzictwa swego.
29. I sta³o siê potem, ¿e umar³ Jozue, syn Nunów, s³uga Pañski, we stu i w 
dziesiêciu lat.
30. I pogrzebali go na granicy dziedzictwa jego w Tamnat Sare, które jest na górze 
Efraim, ku pó³nocy góry Gaas.



31. I s³u¿y³ Izrael Panu po wszystkie dni Jozuego, i po wszystkie dni starszych, 
którzy d³ugo ¿yli po Jozuem, a którzy wiedzieli o wszystkich sprawach Pañskich, 
które czyni³ Izraelowi.
32. Koœci te¿ Józefowe, które byli przenieœli synowie Izraelscy z Egiptu, 
pogrzebali w Sychem, na czêœci pola, które by³ kupi³ Jakób od synów Hemora, ojca 
Sychemowego, za sto jagni¹t; i by³y u synów Józefowych w dziedzictwie ich.
33. Eleazar tak¿e, syn Aaronów, umar³; i pogrzebali go na pagórku Fineesa, syna 
jego, który mu by³ dany na górze Efraim.

================================
     Sêdziów     
================================

*01
1. I sta³o siê po œmierci Jozuego, i¿ pytali synowie Izraelscy Pana, mówi¹c: Któ¿ z 
nas wprzód pójdzie przeciw Chananejczykowi, aby walczy³ z nim?
2. I rzek³ Pan: Juda pójdzie; otom poda³ ziemiê w rêkê jego.
3. I rzek³ Juda do Symeona, brata swego: PójdŸ ze mn¹ do losu mego, a bêdziemy 
walczyli przeciw Chananejczykowi; wszak ja te¿ pójdê z tob¹ do losu twego. I szed³ 
z nim Symeon.
4. Tedy poszed³ Juda, i poda³ Pan Chananejczyka, i Ferezejczyka w rêce ich, a 
porazili z nich w Bezeku dziesiêæ tysiêcy mê¿ów.
5. Bo naleŸli Adonibezeka w Bezeku, i walczyli przeciwko niemu, a porazili 
Chananejczyka i Ferezejczyka.
6. I ucieka³ Adonibezek, którego oni gonili; a pojmawszy go, poucinali palce 
wielkie u r¹k jego, i u nóg jego.
7. Tedy rzek³ Adonibezek: Siedmdziesi¹t królów z palcami wielkiemi obciêtemi u r¹k 
swych i u nóg swych, zbierali odrobiny pod sto³em moim; jakom czyni³, tak mi odda³ 
Bóg. I przywiedli go do Jeruzalemu, i tam¿e umar³.
8. Bo walczyli przedtem synowie Judowi przeciwko Jeruzalemowi i wziêli je, i 
wysiekli je ostrzem miecza, i miasto spalili ogniem.
9. Potem ci¹gnêli synowie Juda, aby walczyli przeciw Chananejczykowi mieszkaj¹cemu 
na górach, i na po³udnie, i w polach.
10. Ci¹gn¹³ tedy Juda przeciwko Chananejczykowi, który mieszka³ w Hebronie, (a imiê 
Hebronu by³o przedtem Karyjatarbe) i porazi³ Sesai i Ahymana, i Talmaja.
11. Stamt¹d zasiê ci¹gnêli do mieszkaj¹cych w Dabir, (a imiê Dabir by³o przedtem 
Karyjatsefer.)
12. I rzek³ Kaleb: Kto by doby³ Karyjatsefer, a wzi¹³by je, dam mu Achsê, córkê 
mojê, za ¿onê.
13. I wzi¹³ je Otonijel, syn Keneza, m³odszego brata Kalebowego.; a da³ mu Achsê, 
córkê sw¹, za ¿onê.
14. I sta³o siê, gdy przysz³a do niego, namawia³a go, aby prosi³ ojca jej o pole; i 
zsiad³a z os³a, i rzek³ do niej Kaleb: Có¿ ci?
15. A ona rzek³a: Daj mi b³ogos³awieñstwo; gdy¿eœ mi da³ ziemiê such¹, daj mi te¿ 
Ÿród³a wód. I da³ jej Kaleb Ÿród³a wy¿sze i Ÿród³a dolne.
16. Synowie te¿ Ceni, œwiekra Moj¿eszowego, wyszli z miasta Palm z synami Judowymi 
na puszcz¹ Judowê, która jest na po³udnie od Arad, i przyszed³szy mieszkali z 
ludem.
17. Potem ci¹gn¹³ Juda z Symeonem, bratem swym, a porazili Chananejczyka, 
mieszkaj¹cego w Sefat, a zburzyli je, i nazwali imiê miasta onego Horma.
18. Wzi¹³ te¿ Juda Gazê z granicami jego, i Akkaron z granicami jego.
19. I by³ Pan z Jud¹, i posiad³ onê górê; ale nie wypêdzi³ mieszkaj¹cych w dolinie, 
bo mieli wozy ¿elazne.



20. A tak oddano Kalebowi Hebron, jako by³ rozkaza³ Moj¿esz, sk¹d on wygna³ trzech 
synów Enakowych.
21. Ale Jebuzejczyka, mieszkaj¹cego w Jeruzalemie, nie wygnali synowie Benjaminowi; 
przeto¿ mieszka³ Jebuzejczyk z synami Benjaminowymi w Jeruzalemie a¿ do dnia tego.
22. Uda³ siê te¿ dom Józefów do Betel, a Pan by³ z nimi.
23. I szpiegowa³ dom Józefów Betel; (a imiê miasta tego by³o przedtem Luz.)
24. A ujrzawszy oni szpiegowie cz³owieka wychodz¹cego z miasta, rzekli do niego: 
Uka¿ nam prosimy wejœcie do miasta, a uczynimy z tob¹ mi³osierdzie.
25. I ukaza³ im wejœcie do miasta; i wysiekli miasto ostrzem miecza, a cz³owieka 
onego ze wszystkim domem jego puœcili wolno.
26. A tak poszed³ on cz³owiek do ziemi Hetejczyków, i zbudowa³ miasto, a nazwa³ 
imiê jego Luz; to jest imiê jego a¿ do dnia tego.
27. Nie wypêdzi³ te¿ Manases obywateli z Betsean i z miasteczek jego, ani z Tanach 
i z miasteczek jego, ani obywateli z Dor i z miasteczek jego, ani obywateli z 
Jeblam i z miasteczek jego, ani obywateli z Megiddo i z miasteczek jego; i pocz¹³ 
Chananejczyk mieszkaæ w onej ziemi.
28. A gdy siê zmocni³ Izrael, uczyni³ Chananejczyka ho³downikiem, a nie wygna³ go.
29. Tak¿e i Efraim nie wypêdzi³ Chananejczyka mieszkaj¹cego w Gazer; przeto¿ 
mieszka³ Chananejczyk miêdzy nimi w Gazer.
30. Zabulon te¿ nie wypêdzi³ mieszkaj¹cych w Cetron, i mieszkaj¹cych w Nahalol; 
przeto¿ mieszka³ Chananejczyk miêdzy nimi, bêd¹c ho³downikiem ich.
31. Aser te¿ nie wypêdzi³ mieszkaj¹cych w Acho, i mieszkaj¹cych w Sydonie, i w 
Ahalab, i w Achsyb, i w Helba, i w Afek, i w Rohob.
32. I mieszka³ Aser w poœrodku Chananejczyka, mieszkaj¹cego w onej ziemi; bo go nie 
wypêdzi³.
33. Neftalim te¿ nie wypêdzi³ obywateli z Betsemes, ani obywateli z Betanat, i 
mieszka³ miêdzy Chananejczykami mieszkaj¹cymi w onej ziemi; jednak obywatele 
Betsemes i Betanat byli ho³downikami ich.
34. I œcisnêli Amorejczycy syny Danowe na górach, tak i¿ im nie dopuœcili schodziæ 
na dolinê.
35. I pocz¹³ mieszkaæ Amorejczyk na górze Hares, w Ajalon i w Salebim; i wzmocni³a 
siê rêka domu Józefowego, i byli ho³downikami ich.
36. A by³a granica Amorejczykowa od góry, gdzie wstêpuj¹ do niedŸwiadków, od ska³y 
ich i wy¿ej.
*02
1. I przyszed³ Anio³ Pañski z Galgal do Bochym, mówi¹c: Wywiod³em was z Egiptu, i 
wywiod³em was do ziemi, o któr¹m przysi¹g³ ojcom waszym, i mówi³em: Nie wzruszê 
przymierza mego z wami na wieki;
2. Jedno wy nie wchodŸcie w przymierze z mieszkaj¹cymi w tej ziemi, owszem o³tarze 
ich porozwalajcie; aleœcie nie s³uchali g³osu mojego. Przecz¿eœcie to uczynili?
3. Przeto¿em tak rzek³: Nie wypêdzê ich od oblicznoœci waszej; ale bêd¹ wam jako 
ciernie na boki, a bogowie ich bêd¹ wam jako sid³o.
4. I sta³o siê, gdy mówi³ Anio³ Pañski te s³owa do wszystkich synów Izraelskich, ¿e 
lud podniós³ g³os swój , i p³akali.
5. I nazwali imiê miejsca onego Bochym, a tam¿e ofiarowali Panu.
6. A Jozue rozpuœci³ by³ lud, i rozeszli siê synowie Izraelscy ka¿dy do dziedzictwa 
swego, aby posiedli ziemiê.
7. Tedy s³u¿y³ lud Panu po wszystkie dni Jozuego, i po wszystkie dni starszych, 
którzy d³ugo ¿yli po œmierci Jozuego, a którzy widzieli wszystkie sprawy Pañskie 
wielkie, które uczyni³ Izraelowi.
8. Ale gdy umar³ Jozue syn Nunów, s³uga Pañski, bêd¹c we stu i w dziesiêæ lat;
9. I gdy go pogrzebli na granicy dziedzictwa jego w Tamnatheres na górze Efraim, od 
pó³nocy góry Gaas;
10. Tak¿e gdy wszystek on rodzaj przy³¹czony jest do ojców swoich, i powsta³ po 
nich inszy naród, który nie zna³ Pana, ani te¿ spraw, który uczyni³ Izraelowi;
11. Tedy uczynili synowie Izraelscy z³e przed oczyma Pañskiemi, a s³u¿yli Baalom;
12. I opuœcili Pana, Boga ojców swoich, który je wywiód³ z ziemi Egipskiej, i szli 
za bogami cudzymi, którzy byli z bogów onych narodów okolicznych, i k³aniali siê 
im, a tak rozdraŸnili Pana.



13. Bo opuœcili Pana, a s³u¿yli Baalowi i Astarotowi.
14. I rozpali³ siê gniew Pañski przeciw Izraelowi, i poda³ je w rêce ³upie¿com, 
którzy je ³upili; a zaprzeda³ je w rêce nieprzyjació³ ich okolicznych, tak i¿ siê 
nie mogli dalej ostaæ przed nieprzyjacio³y swymi.
15. A gdzie siê kolwiek ruszyli, rêka Pañska by³a przeciwko nim ku z³emu, jako 
powiedzia³ Pan, i jako im przysi¹g³ Pan; i byli œciœnieni bardzo.
16. Potem Pan wzbudzi³ sêdzie, którzy je wyzwalali z r¹k ³upie¿ców ich;
17. Ale i sêdziów swych nie s³uchali, owszem siê scudzo³o¿yli z bogami obcymi, 
k³aniaj¹c siê im, i ustêpowali prêdko z drogi, któr¹ chodzili ojcowie ich, a 
s³uchaj¹c przykazañ Pañskich, nie czynili tak.
18. A gdy im wzbudza³ Pan sêdzie, bywa³ Pan z ka¿dym sêdzi¹, i wybawia³ je z r¹k 
nieprzyjació³ ich po wszystkie dni onego sêdziego; bo siê u¿ali³ Pan narzekania 
ich, do którego je przywodzili ci, którzy je uciskali i trapili.
19. Wszak¿e po œmierci sêdziego odwracali siê, i psowali siê bardziej ni¿ ojcowie 
ich, chodz¹c za bogami cudzymi, a s³u¿¹c im, i k³aniaj¹c siê im, nic nie opuszczali 
z spraw swoich i z drogi swojej upornej.
20. Przeto¿ wzruszy³a siê popêdliwoœæ Pañska przeciw Izraelowi, i rzek³: Dla tego, 
¿e przest¹pi³ ten naród przymierze moje, którem przykaza³ ojcom ich, a nie byli 
pos³uszni g³osowi mojemu,
21. Ja te¿ na potem nie wypêdzê ¿adnego od twarzy ich z tych narodów, które 
pozostawi³ Jozue, kiedy umar³.
22. Abym przez nie doœwiadcza³ Izraela, bêd¹li strzedz drogi Pañskiej, chodz¹c po 
niej, jako jej strzegli ojcowie ich, czyli nie.
23. I zostawi³ Pan one narody, nie wyganiaj¹c ich rych³o, ani ich poda³ w rêkê 
Jozuego.
*03
1. A teæ s¹ narody, które pozostawi³ Pan, aby kusi³ przez nie Izraela, wszystkie, 
którzy nie wiedzieli o ¿adnych walkach Chananejskich;
2. Aby w¿dy wiedzieli potomkowie synów Izraelskich, i poznali, co jest walka, 
którzy jej zgo³a przedtem nie znali.
3. Piêcioro ksi¹¿¹t Filistyñskich i wszystkie Chananejczyki, i Sydoñczyki i 
Hewejczyki, mieszkaj¹ce na górze Libanie, od góry Baal Hermon a¿ tam, gdzie wchodz¹ 
do Hemat.
4. Ciæ byli, przez które doœwiadcza³ Izraela, aby siê dowiedzia³, bêd¹li pos³uszni 
przykazaniom Pañskim, które rozkaza³ ojcom ich przez Moj¿esza.
5. A tak synowie Izraelscy mieszkali w poœród Chananejczyków, Hetejczyków, i 
Amorejczyków, i Ferezejczyków i Hewejczyków, i Jebuzejczyków.
6. I brali sobie córki ich za ¿ony, a córki swe dawali synom ich, i s³u¿yli bogom 
ich.
7. I czynili Izraelscy synowie z³e przed oczyma Pañskiemi: zapomniawszy Pana, Boga 
swego, s³u¿yli Baalom, i œwiêconym gajom.
8. Tedy siê zapali³ gniew Pañski przeciw Izraelowi, i poda³ je w rêkê 
Chusanrasataima, króla Syrskiego w Mezopotamii: A s³u¿yli synowie Izraelscy 
Chusanrasataimowi przez osiem lat.
9. Potem wo³ali synowie Izraelscy do Pana; I wzbudzi³ Pan wybawiciela synom 
Izraelskim, aby je wybawi³, Otonijela, syna Kenezowego, brata Kalebowego m³odszego.
10. I by³ nad nim Duch Pañski, a s¹dzi³ Izraela; a gdy siê ruszy³ na wojnê, poda³ 
Pan w rêkê jego Chusanrasataima, króla Syryjskiego, i zmocni³a siê rêka jego nad 
Chusanrasataimem.
11. A tak by³a w pokoju ziemia przez czterdzieœci lat, a¿ umar³ Otonijel, syn 
Kenezów.
12. Potem znowu synowie Izraelscy czynili z³e przed oczyma Pañskiemi. I zmocni³ Pan 
Eglona, króla Moabskiego, przeciw Izraelowi, przeto i¿ czynili z³e przed oczyma 
Pañskiemi.
13. Bo zebrawszy do siebie syny Ammonowe i Amalekowe ruszy³ siê, i porazi³ Izraela, 
i opanowa³ miasto Palm.
14. S³u¿yli tedy synowie Izraelscy Eglonowi, królowi Moabskiemu, osiemnaœcie lat.
15. Potem wo³ali synowie Izraelscy do Pana. I wzbudzi³ im Pan wybawiciela, Aoda, 
syna Gery, syna Jemini, mê¿a rêk¹ praw¹ niew³adaj¹cego; i pos³ali synowie Izraelscy 



przezeñ dar Eglonowi, królowi Moabskiemu.
16. I uczyni³ sobie Aod miecz z obu stron ostry, na ³okieæ wzd³u¿, i przypasa³ go 
pod szaty swe do prawego biodra swojego.
17. I przyniós³ dar Eglonowi, królowi Moabskiemu: a Eglon by³ cz³owiek bardzo 
oty³y.
18. A gdy odda³ dar, odprawi³ lud, który by³ dar przyniós³;
19. A sam wróciwszy siê do gór kamiennych, które by³y w Galgal, rzek³: Rzecz 
tajemn¹ mam do ciebie, o królu! któremu on odpowiedzia³: Milcz; i wyszli od niego 
wszyscy, którzy stali przed nim.
20. I wszed³szy Aod do niego, (a on sam siedzia³ na sali letniej, któr¹ mia³ sam 
dla siebie,) i rzek³ Aod: Mam rozkazanie Bo¿e do ciebie. I powsta³ z stolicy 
swojej.
21. Tedy Aod wyci¹gn¹wszy lew¹ rêkê sw¹, doby³ miecza od prawego biodra swego, i 
wrazi³ go w brzuch jego,
22. Tak i¿ wpad³a i rêkojeœæ za ¿elazem, i zawar³o siê w sadle ¿elazo; bo by³ nie 
wyj¹³ miecza z brzucha jego, a¿ siê i gnój rzuci³.
23. Wyszed³ potem Aod przez przysionek, a zamkn¹³ drzwi gmachu za sob¹, i zawar³ 
zamkiem.
24. A gdy on wyszed³, s³udzy jego przyszli, a widz¹c, i¿ drzwi gmachu zamknione 
by³y, rzekli: Podobno sobie król czyni wczas na sali letniej.
25. A naczekawszy siê, a¿ siê wstydzili, widz¹c, ¿e on nie otwiera drzwi sali, 
wzi¹wszy klucz otworzyli; a oto, pan ich le¿a³ na ziemi umar³y.
26. Lecz Aod uszed³, póki siê oni bawili, a min¹wszy góry kamienne, szed³ do 
Seiratu.
27. A gdy przyszed³, zatr¹bi³ w tr¹bê na górze Efraim; i zst¹pili z nim synowie 
Izraelscy z góry, a on przed nimi.
28. I rzek³ do nich: PójdŸcie za mn¹: albowiem poda³ Pan nieprzyjacio³y wasze 
Moabity w rêce wasze. Tedy szli za nim, a odj¹wszy bród Jordañski Moabitom, nie 
dopuszczali nikomu przeprawy.
29. I pobili Moabitów na ten czas oko³o dziesiêciu tysiêcy mê¿ów, wszystko 
bogatych, i wszystko mê¿ów du¿ych, a nikt nie uszed³.
30. I poni¿ony jest Moab dnia onego pod rêk¹ Izraela, a by³a w pokoju ziemia przez 
osiemdziesi¹t lat.
31. A po nim by³ Samgar, syn Anatów, który porazi³ z Filistynów szeœæ set mê¿ów 
stykiem wo³owym, a wybawi³ i ten Izraela.
*04
1. Potem znowu synowie Izraelscy czynili z³e przed oczyma Pañskiemi po œmierci 
Aodowej.
2. I poda³ je Pan w rêce Jabina, króla Chananejskiego, który królowa³ w Hasor, a 
hetman wojska jego by³ Sysara, a sam mieszka³ w Haroset pogañskiem.
3. Tedy wo³ali synowie Izraelscy do Pana; albowiem mia³ dziewiêæ set wozów 
¿elaznych, a srodze uciska³ syny Izraelskie przez dwadzieœcia lat.
4. A Debora, niewiasta prorokini, ¿ona Lapidotowa, s¹dzi³a Izraela na on czas.
5. I mieszka³a pod palm¹ Debora miêdzy Rama i miêdzy Betel na górze Efraim, i 
chodzili do niej synowie Izraelscy na s¹d.
6. Która pos³awszy przyzwa³a Baraka, syna Abinoemowego, z Kades Neftalim, mówi¹c do 
niego: Izali nie rozkaza³ Pan, Bóg Izraelski: idŸ, a zbierz lud na górze Tabor, a 
weŸmij z sob¹ dziesiêæ tysiêcy mê¿ów z synów Neftalimowych, i z synów Zabulonowych?
7. I przywiodê do ciebie ku rzece Cyson Sysarê, hetmana wojska Jabinowego, i wozy 
jego, i mnóstwo jego, a podam go w rêce twoje.
8. I rzek³ do niej Barak: JeŸli pójdziesz ze mn¹, pójdê, a jeŸli nie pójdziesz ze 
mn¹, nie pójdê.
9. Która odpowiedzia³a: Jaæ w prawdzie pójdê z tob¹, ale nie bêdzie z s³aw¹ twoj¹ 
ta droga, któr¹ ty pójdziesz; albowiem w rêkê niewieœci¹ poda Pan Sysarê. A tak 
wstawszy Debora, sz³a z Barakiem do Kades.
10. Zebra³ tedy Barak Zabulona i Neftalima do Kades, a wywiód³ z sob¹ dziesiêæ 
tysiêcy mê¿ów, z którym te¿ sz³a i Debora.
11. Ale Heber Cynejczyk od³¹czy³ siê od Cynejczyków, od synów Hobaby, œwiekra 
Moj¿eszowego, i rozbi³ namiot swój a¿ do Elon w Sananim, które jest w Kades.



12. I powiedziano Sysarze, i¿ wyszed³ Barak, syn Abinoemów na górê Tabor.
13. Przeto¿ zebra³ Sysara wszystkie wozy swoje, dziewiêæ set wozów ¿elaznych, i 
wszystek lud, który mia³ ze sob¹ od Haroset pogañskiego a¿ do rzeki Cyson.
14. Tedy rzek³a Debora do Baraka: Wstañ; albowiem tenci jest dzieñ, w który poda³ 
Pan Sysarê w rêce twoje; izali Pan nie idzie przed tob¹? A tak zszed³ Barak z góry 
Tabor, a dziesiêæ tysiêcy mê¿ów za nim.
15. I porazi³ Pan Sysarê, i wszystkie wozy, i wszystko wojsko jego ostrzem miecza 
przed Barakiem, a skoczywszy Sysara z wozu, ucieka³ pieszo.
16. Ale Barak goni³ wozy i wojsko a¿ do Haroset pogañskiego; i poleg³o wszystko 
wojsko Sysarowe od ostrza miecza, tak i¿ z nich i jeden nie zosta³.
17. A Sysara uciek³ pieszo do namiotu Jaeli, ¿ony Hebera Cynejczyka; albowiem by³ 
pokój miêdzy Jabinem, królem Hasor, i miêdzy domem Hebera Cynejczyka.
18. A wyszed³szy Jael przeciwko Sysarze, rzek³a do niego: Sk³oñ siê panie mój, 
sk³oñ siê do mnie, nie bój siê; i sk³oni³ siê do niej do namiotu, i przykry³a go 
kocem.
19. Tedy rzek³ do niej: Daj mi proszê, napiæ siê trochê wody, bom upragn¹³; a ona 
otworzywszy ³agiew mleka, da³a mu siê napiæ, i przykry³a go.
20. I rzek³ do niej: Stój we drzwiach u namiotu; a jeŸliby kto przyszed³, i pyta³ 
ciê, mówi¹c: Jest¿e tu kto? tedy rzeczesz: Nie masz.
21. Potem wziê³a Jael, ¿ona Heberowa, gwóŸdŸ od namiotu, wziê³a te¿ i m³ot w rêkê 
sw¹, a wszed³szy do niego po cichu, przebi³a gwoŸdziem skroñ jego a¿ utkn¹³ w 
ziemi, (bo by³ twardo usn¹³, bêd¹c spracowanym,) i umar³.
22. A oto, Barak goni³ Sysarê, i wysz³a Jael przeciwko niemu, i rzek³a mu: PójdŸ, a 
uka¿êæ mê¿a, którego szukasz. I wyszed³ do niej, a oto Sysara le¿a³ umar³y, a 
gwóŸdŸ w skroni jego.
23. A tak poni¿y³ Bóg dnia onego Jabina, króla Chananejskiego, przed syny 
Izraelskimi.
24. I naciera³a rêka synów Izraelskich tem bardziej, a ciê¿ka by³a Jabinowi, 
królowi Chananejskiemu, a¿ zg³adzili tego¿ Jabina, króla Chananejskiego.
*05
1. I œpiewa³a Debora i Barak, syn Abinoemów, dnia onego, mówi¹c:
2. Dla pomsty uczynionej w Izraelu, a i¿ siê na to dobrowolnie lud ofiarowa³, 
b³ogos³awcie Pana.
3. S³uchajcie królowie, bierzcie w uszy ksi¹¿êta, ja, ja Panu zaœpiewam, œpiewaæ 
bêdê Panu, Bogu Izraelskiemu.
4. Panie, gdyœ wyszed³ z Seir, a przechodzi³eœ przez pole Edom, ziemia siê 
wzruszy³a, nieba te¿ kropi³y, a ob³oki wydawa³y wody.
5. Góry siê rozp³ynê³y od oblicza Pañskiego, a góra Synaj od oblicza Pana, Boga 
Izraelskiego.
6. Za dni Samgara, syna Anatowego, i za dni Jaeli zaginê³y œcie¿ki, a którzy szli w 
drogê, chodzili œcie¿kami krzywemi.
7. Spustosza³y wsi w Izraelu, spustosza³y, a¿em powsta³a ja Debora, a¿em powsta³a 
matk¹ w Izraelu.
8. Gdy Izrael obiera³ sobie bogi nowe, tedy bywa³a wojna w bramach; tarczy jednak 
nie by³o widaæ, ani drzewca miêdzy czterdziest¹ tysiêcy w Izraelu.
9. Serce moje nak³onione do ksi¹¿¹t Izraelskich. Ochotni z ludu b³ogos³awcie¿ Pana.
10. Którzy jeŸdzicie na oœlicach bia³ych, i zasiadacie na s¹dach, i którzy 
chodzicie po drogach, rozmawiajcie z sob¹,
11. ¯e ucich³ trzask strzelców miêdzy miejscami, gdzie czerpi¹ wodê; tam niech 
opowiadaj¹ sprawiedliwoœci Pañskie, sprawiedliwoœci we wsiach jego w Izraelu; tedy 
zst¹pi do bram lud Pañski.
12. Powstañ Deboro, powstañ, powstañ, a zaœpiewaj pieœñ; powstañ Baraku, a pojmaj 
wiêŸnie twoje, synu Abinoemów.
13. Teraz panowaæ bêdzie pot³oczony nad mo¿nymi z ludu; Pan dopomóg³ mi panowaæ nad 
mocarzami.
14. Z Efraima wyszed³ korzeñ ich przeciw Amalekowi, za tob¹ (Efraimie,) Benjamin 
miêdzy ludem twoim; z Machyru wyszli zakonodawcy, a z Zabulonu pisarze.
15. Ksi¹¿êta te¿ Isaschar by³y z Debor¹; Isaschar te¿ jako i Barak w dolinê pos³an 
jest pieszo; ale w dziale Rubenitów byli ludzie wysokich myœli.



16. Czemuœ siedzia³ miêdzy dwiema oborami, s³uchaj¹c wrzasku trzód? w dziale 
Rubenitów byli ludzie wysokich myœli.
17. Galaad za Jordanem odpoczyn¹³, a Dan przecz siê bawi³ okrêtami? Aser czemu 
siedzia³ na brzegu morskim, a w ska³ach swoich mieszka³?
18. Zabulon jest lud, który wyda³ duszê sw¹ na œmieræ, tak¿e i Neftalim, a to na 
wysokich polach.
19. Przyszli królowie, walczyli; na ten czas walczyli królowie Chananejscy w Tanach 
u wód Magieddo, jednak korzyœci srebra nie odnieœli.
20. Z nieba walczono: gwiazdy z miejsc swoich walczy³y z Sysar¹.
21. Potok Cyson porwa³ je, potok Kiedumim, potok Cyson; podepta³aœ, o duszo moja, 
mo¿ne.
22. Tedy siê popada³y kopyta koñskie od wielkiego t¹pania mocarzów jego.
23. Przeklinajcie Meroz, rzek³ Anio³ Pañski, przeklinajcie przeklinaj¹c obywatele 
jego; albowiem nie przyszli na ratunek Panu, na ratunek Panu z mocarzami.
24. B³ogos³awiona miêdzy niewiastami Jael, ¿ona Hebera Cynejczyka; nad niewiasty w 
namiocie mieszkaj¹ce b³ogos³awiona bêdzie.
25. Prosi³ o wodê, a ona mleka da³a, a na przystawce ksi¹¿êcej przynios³a mas³a.
26. Lew¹ rêkê sw¹ do gwoŸdzia œci¹gnê³a, a prawicê swojê do m³ota kowalskiego, i 
uderzy³a Sysarê, przebi³a g³owê jego, i przerazi³a, i przek³u³a skronie jego.
27. U nóg jej skurczy³ siê, pad³, le¿a³; u nóg jej skurczy³ siê, pad³; kêdy siê 
skurczy³, tam upad³ zabity.
28. Oknem wygl¹da³a, a wo³a³a matka Sysary przez kratê: Przecz¿e omieszkiwa wróciæ 
siê wóz jego? przecz siê nie spiesz¹ nogi woŸników jego?
29. Przedniejsze i mêdrsze niewiasty odpowiedzia³y, jako te¿ i sama sobie 
odpowiada³a:
30. Snaæ trafili na ³up, i dziel¹ go? Panienka jedna albo dwie dostan¹ siê mê¿owi 
jednemu; ³upy rozlicznych barw oddawaj¹ Sysarze, a ³upy pstro haftowane, i ³upy 
pstro z obu stron tkane dostawaj¹ siê na szyjê ³upy bior¹cych.
31. Tak niechaj zgin¹ wszyscy nieprzyjaciele twoi, Panie, a ci, którzy ciebie 
mi³uj¹, niech bêd¹ jako s³oñce, gdy wschodzi w mocy swojej. I by³a w pokoju ziemia 
przez czterdzieœci lat.
*06
1. Potem czynili synowie Izraelscy z³e przed oczyma Pañskiemi, i poda³ je Pan w 
rêce Madyjanitów przez siedem lat.
2. A zmocni³a siê rêka Madyjanitów nad Izraelem, tak i¿ przed Madyjanitami kopali 
sobie synowie Izraelscy lochy, które by³y w górach, i jaskinie i twierdze.
3. A bywa³o, gdy czego nasia³ Izrael, ¿e przychodzi³ Madyjan i Amalek, i ludzie ze 
wschodu s³oñca, a naje¿d¿ali go;
4. I po³o¿ywszy siê obozem przeciwko nim, psowali zbo¿a ziemi, a¿ gdzie chodz¹ do 
Gazy, nic nie zostawuj¹c na po¿ywienie Izraelczykom, ani owiec, ani wo³ów, ani 
os³ów.
5. Albowiem oni i stada ich przyci¹gali, i namioty ich, a przychodzili jako 
szarañcza w mnóstwie, i nie by³o im i wielb³¹dom ich liczby; tak przychodz¹c do 
ziemi spustoszyli j¹.
6. Tedy znêdzony by³ Izrael bardzo od Madyjanitów, i wo³ali synowie Izraelscy do 
Pana.
7. A gdy wo³ali synowie Izraelscy do Pana z przyczyny Madyjanitów.
8. Pos³a³ Pan mê¿a proroka do synów Izraelskich, i mówi³ do nich: Tak mówi Pan, Bóg 
Izraelski: Jam was wywiód³ z ziemi Egipskiej, a wywiod³em was z domu niewoli.
9. I wyrwa³em was z rêki Egipczanów, i z rêki wszystkich, którzy was trapili, 
którem przed wami wygna³, i da³em wam ziemiê ich;
10. A powiedzia³em wam: Jam Pan, Bóg wasz, nie bójcie¿ siê bogów Amorejskich, w 
których ziemi wy mieszkacie; aleœcie nie us³uchali g³osu mego.
11. Przyszed³ potem Anio³ Pañski i stan¹³ pod dêbem, który by³ w Efra, w 
dziedzictwie Joasa, ojca Esrowego. A Giedeon, syn jego, m³óci³ zbo¿e na bojewisku, 
aby z niem uciek³ przed Madyjanitami.
12. Tedy mu siê ukaza³ Anio³ Pañski, i rzek³ do niego: Pan z tob¹, mê¿u waleczny.
13. I odpowiedzia³ mu Giedeon: Proszê Panie mój, jeŸli Pan jest z nami, a czemu¿ na 
nas przysz³o to wszystko? gdzie¿ teraz s¹ wszystkie cuda jego, które nam opowiadali 



ojcowie nasi, mówi¹c: Izali z Egiptu nie wywiód³ nas Pan? a teraz opuœci³ nas Pan, 
i poda³ nas w rêce Madyjanitów.
14. Tedy wejrzawszy nañ Pan rzek³: IdŸ¿e z t¹ twoj¹ moc¹, a wybawisz Izraela z rêki 
Madyjañczyków; izalim ciê nie pos³a³?
15. A on rzek³ do niego: Proszê Panie mój, czem¿e wybawiê Izraela? oto naród mój 
pod³y jest w Manase, a jam najmniejszy w domu ojca mego.
16. I rzek³ do niego Pan: Poniewa¿ Ja bêdê z tob¹, przeto¿ porazisz Madyjanity, 
jako mê¿a jednego.
17. A on mu odpowiedzia³: JeŸli¿em proszê znalaz³ ³askê przed oczyma twemi, daj mi 
znak, ¿e ty mówisz ze mn¹.
18. Nie odchodŸ proszê st¹d, a¿ zaœ przyjdê do ciebie, a przyniosêæ ofiarê mojê, i 
po³o¿ê j¹ przed tob¹. I odpowiedzia³: Ja poczekam, a¿ siê wrócisz.
19. Odszed³szy tedy Giedeon zgotowa³ koŸl¹tko z stada a z miary m¹ki przaœne 
chleby, a miêso w³o¿y³ w kosz, a polewkê miêsn¹ wla³ w garnek, i przyniós³ to do 
niego pod d¹b, i ofiarowa³.
20. I rzek³ do niego Anio³ Bo¿y: WeŸmij to miêso i te chleby niekwaszone, a po³ó¿ 
na onej skale polewk¹ polawszy; i uczyni³ tak.
21. Zatem œci¹gn¹³ Anio³ Pañski koniec laski, któr¹ mia³ w rêce swojej, i dotkn¹³ 
siê miêsa i przaœników, i wyszed³ ogieñ z ska³y, a spali³ miêso i chleby przaœne; a 
miêdzy tem Anio³ Pañski odszed³ od oczu jego.
22. A widz¹c Giedeon, i¿ to by³ Anio³ Pañski, rzek³: Ach, Panie Bo¿e, czemu¿em 
widzia³ Anio³a Pañskiego twarz¹ w twarz?
23. I rzek³ mu Pan: Pokój z tob¹; nie bój siê, nie umrzesz.
24. Przeto¿ zbudowa³ tam Giedeon o³tarz Panu, i nazwa³ go: Pan pokoju; a¿ do dnia 
tego ten jeszcze jest w Efracie, ojca Esrowego.
25. I sta³o siê onej nocy, ¿e mu rzek³ Pan: WeŸmij cielca doros³ego, który jest 
ojca twego, tego cielca drugiego siedmioletniego, a rozwal o³tarz Baalów, który 
jest ojca twego, i gaj, który jest oko³o niego, wysiecz;
26. A zbuduj o³tarz Panu, Bogu twemu, na wierzchu tej ska³y na równinie, a weŸmij 
tego cielca drugiego, i uczyñ z niego ca³opalenie przy drwach z gaju, który 
wysieczesz.
27. Wzi¹wszy tedy Giedeon dziesiêæ mê¿ów z s³ug swoich, uczyni³ jako mu rozkaza³ 
Pan; a i¿ siê ba³ domu ojca swego i mê¿ów miasta, nie uczyni³ tego we dnie, ale 
uczyni³ w nocy.
28. A gdy wstali mê¿owie miasta rano, ujrzeli rozwalony o³tarz Baalów, i gaj, który 
by³ podle niego, wyr¹bany, i cielca onego drugiego ofiarowanego na ca³opalenie na 
o³tarzu zbudowanym.
29. Zatem rzek³ jeden do drugiego: Któ¿ to w¿dy uczyni³? A gdy siê pytali i 
dowiadowali, powiedziano: Giedeon, syn Joasów, uczyni³ to.
30. Tedy rzekli mê¿owie miasta do Joasa: WywiedŸ syna twego, niech umrze, i¿ 
rozrzuci³ o³tarz Baalów, a i¿ wyci¹³ gaj, który by³ oko³o niego.
31. I odpowiedzia³ Joas wszystkim, którzy stali oko³o niego: A wy¿ siê to swarzyæ 
macie o Baala? Izali wy go wybawicie? Kto by siê oñ zastawia³, niech umrze tego¿ 
poranku; jeŸli bogiem jest, niech siê mœci tego, ¿e rozwalono o³tarz jego.
32. I nazwano go onego¿ dnia Jerubaal, mówi¹c: Niech siê mœci nad nim Baal, i¿ 
rozwali³ o³tarz jego.
33. Tedy wszyscy Madyjanitowie, i Amalekitowie, i ludzie od wschodu s³oñca zebrali 
siê wespó³, a przeprawiwszy siê przez Jordan, po³o¿yli siê obozem w dolinie 
Jezreel.
34. Ale Duch Pañski przyoblók³ Giedeona, który zatr¹biwszy w tr¹bê zwo³a³ domu 
Abiezerowego do siebie.
35. I wyprawi³ pos³y do wszystkiego pokolenia Manasesowego, i zebrali siê do niego; 
pos³y te¿ pos³a³ do Asera, i do Zabulona, i do Neftalima, i zajechali im.
36. Tedy rzek³ Giedeon do Boga: JeŸli wybawisz przez rêkê mojê Izraela, jakoœ 
powiedzia³.
37. Oto, ja po³o¿ê runo we³ny na bojewisku; jeŸli¿ rosa tylko na runo upadnie, a 
wszystka ziemia sucha bêdzie, tedy bêdê wiedzia³, i¿ wybawisz przez rêkê mojê 
Izraela, jakoœ powiedzia³.
38. I sta³o siê tak; bo wstawszy nazajutrz, œcisn¹³ runo, i wy¿d¿¹³ rosy z runa 



pe³n¹ czaszê wody.
39. Nadto rzek³ Giedeon do Boga: Niech siê nie wzrusza gniew twój przeciwko mnie, 
¿e przemówiê jeszcze raz. Niech doœwiadczê proszê jeszcze raz na tem runie; niech 
bêdzie, proszê, suche samo runo tylko, a na wszystkiej ziemi niech bêdzie rosa.
40. I uczyni³ tak Bóg onej nocy, ¿e by³o samo runo suche, a na wszystkiej ziemi 
by³a rosa.
*07
1. Wsta³ tedy bardzo rano Jerobaal, który jest Giedeon, i wszystek lud, który by³ z 
nim, i po³o¿yli siê obozem u Ÿród³a Harod, a obóz Madyjañski by³ im na pó³nocy od 
pagórka More w dolinie.
2. I rzek³ Pan do Giedeona: Wielki jest lud z tob¹; przeto¿ nie dam Madyjanitów w 
rêce ich, by siê snaæ nie chlubi³ przeciw mnie Izrael, mówi¹c: Rêka moja wybawi³a 
miê.
3. A tak zawo³aj teraz, aby s³ysza³ lud, mówi¹c: Kto jest lêkliwym i bojaŸliwym, 
niech siê wróci, a rano niechaj idzie precz ku górze Galaad. Tedy siê wróci³o z 
ludu dwadzieœcia i dwa tysi¹ce, a dziesiêæ tysiêcy ich zosta³o.
4. I rzek³ Pan do Giedeona: Jeszcze lud wielki. ZaprowadŸ ich do wody, a tam go 
doœwiadczê; albowiem o kim ci powiem: Ten niech idzie z tob¹, ten pójdzie z tob¹, a 
o kimcikolwiek powiem: Ten niech nie chodzi z tob¹, ten nie pójdzie.
5. Tedy zaprowadzi³ lud do wód; i rzek³ Pan do Giedeona: Ka¿dego, który ³eptaæ 
bêdzie jêzykiem swoim wodê, jako pies ³epce, postawisz go osobno; tak¿e ka¿dego, 
który uklêknie na kolana swoje, aby pi³, stanie osobno.
6. I by³a liczba tych, którzy chwytali rêk¹ swoj¹ do ust swoich wodê, trzy sta 
mê¿ów; a wszystek inny lud uklêkn¹wszy na kolana swoje, pi³ wodê.
7. Tedy rzek³ Pan do Giedeona: Przez tych trzy sta mê¿ów, którzy ³eptali wodê, 
wybawiê was, a podam Madyjanity w rêce twoje, a inny wszystek lud, ka¿dy niech 
idzie na miejsce swoje.
8. A tak on lud wzi¹³ ¿ywnoœci z sob¹, i tr¹by swe; a inne wszystkie mê¿e 
Izraelskie rozpuœci³ ka¿dego do namiotu swego, trzy sta tylko mê¿ów zostawiwszy; a 
obóz Madyjañski by³ pod nim w dolinie.
9. I sta³o siê onej nocy, ¿e rzek³ do niego Pan. Wstañ, znijdŸ do obozu, bom go da³ 
w rêce twoje;
10. A jeŸli siê ty sam iœæ boisz, znijdŸ¿e z Far¹, s³ug¹ twoim, do obozu.
11. I us³yszysz, co bêd¹ mówiæ; a potem posil¹ siê rêce twoje, i poci¹gniesz na 
obóz. A tak szed³ on sam, i Fara, s³uga jego, a¿ na koniec zbrojnego ludu, który 
by³ w obozie.
12. A Madyjanitowie i Amalekitowie, i wszystek lud od wschodu s³oñca le¿eli w 
dolinie, jako szarañcza przemnóstwo, i wielb³¹dów ich nie by³o liczby, jako piasek, 
który jest na brzegu morskim niezliczony.
13. Tam gdy przyszed³ Giedeon, oto, niektóry powiada³ towarzyszowi swemu sen, i 
rzek³: Oto œni³ mi siê sen, a zda³o mi siê, ¿e bochen chleba jêczmiennego toczy³ 
siê do obozu Madyjañskiego, i przytoczy³ siê a¿ do namiotu, i uderzy³ weñ, a¿ 
poleg³, i wywróci³ go z wierzchu, i upad³ namiot.
14. Któremu odpowiedzia³ towarzysz, jego i rzek³: Nic to nie jest innego, jedno 
miecz Giedeona, syna Joasowego, mê¿a Izraelskiego; da³ Bóg w rêkê jego Madyjanity 
ze wszystkim obozem.
15. I sta³o siê, gdy us³ysza³ Giedeon powieœæ snu onego, i wyk³ad jego, podziêkowa³ 
Bogu, a wróciwszy siê do obozu Izraelskiego, rzek³: Wstañcie; albowiem da³ Pan w 
rêce wasze obóz Madyjañski.
16. Rozdzieli³ tedy one trzy sta mê¿ów na trzy hufce, a da³ tr¹by w rêce ka¿demu z 
nich, i dzbany czcze, i pochodnie w poœrodek dzbanów
17. I rzek³ do nich: Co ujrzycie, ¿e ja czyniê, to¿ czyñcie; bo oto ja wnijdê w 
przodek obozu, a co ja czyniæ bêdê, to¿ wy czyñcie.
18. Gdy zatr¹biê w tr¹bê, ja i wszyscy, którzy s¹ ze mn¹, tedy wy te¿ zatr¹bicie w 
tr¹by oko³o wszystkiego obozu, i bêdziecie mówili: Miecz Pañski i Giedeonów.
19. A tak szed³ Giedeon, i sto mê¿ów, którzy z nim byli, w przodek obozu, gdy siê 
zaczê³a œrednia stra¿; zaraz skoro przemieniono stra¿ i tr¹bili w tr¹by, a pot³ukli 
dzbany, które w rêkach swych mieli.
20. Zatr¹bi³y te¿ one trzy hufy w tr¹by, i pot³uk³y dzbany; a wzi¹wszy w lew¹ rêkê 



swojê pochodnie, a w praw¹ rêkê swojê tr¹by, aby tr¹bili, wo³ali: Miecz Pañski i 
Giedeonów.
21. I stanêli ka¿dy na miejscu swojem ko³o obozu, a strwo¿y³ siê wszystek obóz, i 
krzycz¹c uciekali.
22. Gdy tedy tr¹bili oni trzy sta mê¿ów w tr¹by, obróci³ Pan miecz jednego przeciw 
drugiemu we wszystkim obozie; a tak uciek³o wojsko a¿ do Betseta w Sererat, a¿ do 
granicy Abelmehola w Tabbat.
23. A zebrawszy siê mê¿owie Izraelscy z Neftalim, i z Aser, i ze wszystkiego 
pokolenia Manasesowego, gonili Madyjañczyki.
24. Zatem pos³y rozes³a³ Giedeon na wszystkê górê Efraimsk¹, mówi¹c: Zabiegajcie 
Madyjanitom, a ubie¿cie przed nimi wody a¿ do Betabara, i do Jordanu. Zebrali siê 
tedy wszyscy mê¿owie z Efraima, i ubie¿eli wody a¿ do Betabara i do Jordanu.
25. Przytem pojmali dwoje ksi¹¿¹t Madyjañskich, Oreba i Zeba; a zabili Oreba na 
skale Oreb, a Zeba zabili u prasy Zeb, i gonili Madyjanity, a g³owê Oreba i Zeba 
przynieœli do Giedeona za Jordan.
*08
1. I rzekli do niego mê¿owie z Efraim: Przecz¿eœ to nam uczyni³, i¿eœ nas nie 
wezwa³, gdyœ szed³ walczyæ przeciwko Madyjanitom? i swarzyli siê z nim srodze.
2. A on rzek³: Có¿em ja takiego uczyni³, jako wy? izali nie lepsze jest poœlednie 
zbieranie wina Efraimowe, ni¿ pierwsze zbieranie Abieserowe?
3. W rêkê wasz¹ poda³ Bóg ksi¹¿êta Madyjañskie, Oreba i Zeba; i có¿em móg³ takiego 
uczyniæ, jako wy? Tedy siê uœmierzy³ duch ich przeciw niemu, gdy mówi³ te s³owa.
4. A gdy przyszed³ Giedeon do Jordanu, przeprawi³ siê przezeñ sam, i trzy sta 
mê¿ów, którzy z nim byli spracowani w pogoni.
5. I rzek³ do mieszczan w Sokot: Dajcie proszê po bochenku chleba ludowi, który 
idzie za mn¹, bo s¹ spracowani, a ja bêdê goni³ Zebeê i Salmana, króle Madyjañskie.
6. Ale mu rzekli przedniejsi z Sokot: Izali ju¿ moc Zeby i Salmana jest w rêkach 
twoich, ¿ebyœmy daæ mieli wojsku twemu chleba?
7. Którym rzek³ Giedeon: Wiêc kiedy poda Pan Zebeê i Salmana w rêkê mojê, tedy bêdê 
m³óci³ cia³a wasze cierniem z tej puszczy i ostem.
8. Szed³ zasiê stamt¹d do Fanuel, i mówi³ tak¿e do nich; ale mu odpowiedzieli 
mê¿owie z Fanuel, jako odpowiedzieli mê¿owie w Sokot.
9. Tedy te¿ powiedzia³ mê¿om z Fanuel, mówi¹c: Gdy siê wrócê w pokoju, rozwalê tê 
wie¿ê.
10. Ale Zebee i Salmana byli w Karkor, i wojska ich z nimi oko³o piêtnastu tysiêcy, 
wszyscy, którzy byli pozostali ze wszystkiego wojska z ludzi od wschodu s³oñca; a 
pobitych by³o sto i dwadzieœcia tysiêcy mê¿ów walecznych.
11. Tedy ci¹gn¹³ Giedeon drog¹ tych, co mieszkali w namiociech, od wschodu s³oñca 
Nobe i Jegbaa, i uderzy³ na obóz, (a obóz siê by³ ubezpieczy³,)
12. A uciekli Zebee i Salmana, i goni³ je, i pojma³ onych dwóch królów 
Madyjañskich, Zebeê i Salmana, i wszystko wojsko ich strwo¿y³.
13. Potem siê wróci³ Giedeon, syn Joasów, z bitwy, ni¿ wesz³o s³oñce;
14. A pojmawszy m³odzieñca z mê¿ów Sokot, wypyta³ go, który spisa³ mu 
przedniejszych w Sokot i starszych jego, siedemdziesi¹t i siedem mê¿ów.
15. A przyszed³szy do mê¿ów Sokot, rzek³: Otó¿ Zebeê i Salmana, którymiœcie mi 
ur¹gali, mówi¹c: Izali moc Zeby i Salmana jest w rêkach twoich, abyœmy mieli daæ 
mê¿om twoim spracowanym chleba?
16. Przeto¿ wzi¹wszy starsze miasta onego, i ciernia z onej pustyni i ostu, da³ na 
nich przyk³ad innym mê¿om Sokot.
17. Wie¿ê te¿ Fanuel rozwali³, i pobi³ mê¿e miasta.
18. Rzek³ potem do Zeby i do Salmana: Co zacz byli mê¿owie oni, któreœcie pobili w 
Tabor? A oni odpowiedzieli: Takowi byli jakoœ ty; ka¿dy z nich na wejrzeniu by³, 
jako syn królewski.
19. I rzek³: Braciaæ to moi, synowie matki mojej byli; ¿ywie Pan, byœcie je byli 
¿ywo zachowali, nie pobi³bym was.
20. I rzek³ do Jetra, pierworodnego swego: Wstañ, a pobij je. Ale nie doby³ 
m³odzieñczyk miecza swego, przeto i¿ siê ba³; bo jeszcze by³ pacholêciem.
21. Tedy rzekli Zebee i Salmana: Wstañ ty, a rzuæ siê na nas; bo jaki m¹¿, taka 
si³a jego. A tak wstawszy Giedeon, zabi³ Zebeê i Salmana, i pobra³ klejnoty, które 



by³y na szyjach wielb³¹dów ich.
22. I rzekli Izraelczycy do Giedeona: Panuj nad nami, i ty, i syn twój, i syn syna 
twego; boœ nas wybawi³ z rêki Madyjañczyków.
23. Na to odpowiedzia³ im Giedeon: Nie bêdê ja panowa³ nad wami, ani bêdzie panowa³ 
syn mój nad wami; Pan panowaæ bêdzie nad wami.
24. Nadto rzek³ do nich Giedeon: Bêdê was prosi³ o jednê rzecz, aby mi ka¿dy z was 
da³ nausznicê z ³upu swego; (bo nausznice z³ote mieli, bêd¹c Ismaelczykami.)
25. I rzekli: Radziæ damy; i rozpostar³szy szatê rzucali na niê ka¿dy nausznicê z 
³upów swoich.
26. I by³a waga nausznic onych z³otych, które sobie uprosi³, tysi¹c i siedemset 
syklów z³ota, oprócz klejnotów i zawieszenia i szat szar³atowych, które by³y na 
królach Madyjañskich, i oprócz ³añcuchów, które by³y na szyjach wielb³¹dów ich.
27. I sprawi³ z tego Giedeon Efod, a po³o¿y³ go w mieœcie swem w Efra; i 
scudzo³o¿y³ siê tam wszystek Izrael, chodz¹c za nim, a by³o to Giedeonowi i domowi 
jego sid³em.
28. A tak byli poni¿eni Madyjañczycy przed synami Izraelskimi, i nie podnieœli 
wiêcej g³owy swojej; i by³a w pokoju ziemia przez czterdzieœci lat za dni Giedeona.
29. Wróci³ siê tedy Jerobaal, syn Joasów, i mieszka³ w domu swoim.
30. A mia³ Giedeon siedmdziesi¹t synów, którzy poszli z biódr jego; albowiem mia³ 
wiele ¿on.
31. Mia³ te¿ za³o¿nicê, która by³a z Sychem, a ta mu urodzi³a syna, i da³a mu imiê 
Abimelech.
32. Umar³ potem Giedeon, syn Joasów, w staroœci dobrej, a pogrzebion jest w grobie 
Joasa, ojca swego w Efra, które jest ojca Esrowego.
33. A gdy umar³ Giedeon, odwrócili siê synowie Izraelscy, i scudzo³o¿yli siê, id¹c 
za Baalem, i postawili sobie Baalberyt za boga.
34. I nie pamiêtali synowie Izraelscy na Pana, Boga swego, który je wyrwa³ z r¹k 
wszystkich nieprzyjació³ ich okolicznych;
35. I nie uczynili mi³osierdzia z domem Jerobaala Giedeona wed³ug wszystkich 
dobrodziejstw, które on by³ uczyni³ Izraelowi.
*09
1. Tedy odszed³ Abimelech, syn Jerobaalów, do Sychem, do braci matki swojej, i 
mówi³ do nich, i do wszystkiego narodu domu ojca matki swej, a rzek³:
2. Mówcie proszê, gdzieby s³yszeli wszyscy prze³o¿eni Sychem: Co wam lepszego, aby 
nad wami panowa³o siedmdziesi¹t mê¿ów, wszyscy synowie Jerobaalowi, czyli ¿eby 
panowa³ nad wami m¹¿ jeden? W¿dy pamiêtajcie, ¿em ja koœæ wasza, i cia³o wasze.
3. Tedy mówili bracia matki jego o nim, gdzie s³yszeli wszyscy prze³o¿eni Sychem, 
wszystkie te s³owa, i nak³oni³o siê serce ich za Abimelechem, bo rzekli: Brat nasz 
jest.
4. I dali mu siedmdziesi¹t srebrników z domu Baalberyt, i naprzyjmowa³ za nie 
Abimelech ludzi lekkomyœlnych, i tu³aczów, którzy chodzili za nim.
5. I przyszed³ w dom ojca swego do Efra, i pobi³ braci¹ sw¹, syny Jerobaalowe, 
siedmdziesi¹t mê¿ów na jednym kamieniu; tylko zosta³ Jotam, syn Jerobaalów, 
najmniejszy, i¿ siê by³ skry³.
6. I zebrali siê wszyscy mê¿owie Sychem, i wszystek dom Mello, a szed³szy obrali 
Abimelecha królem na równinie, kêdy sta³ s³up w Sychem.
7. Co gdy powiedziano Jotamowi, szed³szy stan¹³ na wierzchu góry Garyzym, a 
podniós³szy g³os swój wo³a³, i rzek³ im: Pos³uchajcie miê mê¿owie Sychem, a was te¿ 
Bóg us³yszy.
8. Zesz³y siê drzewa, aby pomaza³y nad sob¹ króla, i rzek³y do oliwnego drzewa: 
Króluj nad nami.
9. Którym odpowiedzia³o oliwne drzewo: Izali opuszczê t³ustoœæ mojê, przez któr¹ 
uczczony bywa Bóg i ludzie, a pójdê, abym wystawione by³o nad drzewy?
10. Rzek³y potem drzewa do figowego drzewa: PójdŸ ty, króluj nad nami.
11. Którym odpowiedzia³o figowe drzewo: Izali opuszczê s³odkoœæ mojê, i owoc mój 
wyborny, a pójdê, abym wystawione by³o nad drzewy?
12. Potem rzek³y drzewa do macicy winnej: PójdŸ ty, króluj nad nami.
13. Tedy im odpowiedzia³a macica: Izali opuszczê moszcz mój, który uwesela Boga i 
ludzie, a pójdê, abym wystawiona by³a nad drzewy?



14. I rzek³y wszystkie drzewa do ostu: PójdŸ ty, króluj nad nami.
15. Tedy odpowiedzia³ oset drzewom: jeŸli wy prawdziwie chcecie pomazaæ miê za 
króla nad sob¹, pójdŸcie¿, a odpoczywajcie pod cieniem moim, a jeŸli¿ nie, niech 
wynijdzie ogieñ z ostu, a spali Cedry Libañskie.
16. A tak teraz jeŸliœcie prawdziwie a szczerze uczynili, obrawszy sobie królem 
Abimelecha; a jeŸliœcie siê dobrze obeszli z Jerobaalem i z domem jego, a jeŸliœcie 
pod³ug dobrodziejstw rêki jego uczynili z nim;
17. (Albowiem walczy³ ojciec mój za was, i poda³ duszê sw¹ w niebezpieczeñstwo, aby 
was wyrwa³ z rêki Madyjañczyków;
18. Aleœcie wy powstali przeciw domowi ojca mego dziœ, i pobiliœcie syny jego, 
siedmdziesi¹t mê¿ów na jednym kamieniu, i obraliœcie królem Abimelecha, syna 
s³u¿ebnicy jego, nad mê¿ami Sychem, i¿ bratem waszym jest.)
19. JeŸliœcie prawdziwie a szczerze obeszli siê z Jerobaalem, i z domem jego dnia 
tego, weselcie¿ siê z Abimelecha, a on niech siê te¿ weseli z was.
20. Ale jeŸli¿ nie, niechaj¿e wynijdzie ogieñ z Abimelecha, a po¿re mê¿e Sychem, i 
dom Mello; niechaj¿e te¿ wynijdzie ogieñ od mê¿ów Sychem, i z domu Mello, a po¿re 
Abimelecha.
21. Tedy uciek³ Jotam, a uciek³szy poszed³ do Beer, i mieszka³ tam, boj¹c siê 
Abimelecha, brata swego.
22. A tak panowa³ Abimelech nad Izraelem przez trzy lata.
23. I pos³a³ Bóg ducha z³ego miêdzy Abimelecha i miêdzy mê¿e Sychemskie, a z³amali 
wiarê mê¿owie Sychem Abimelechowi;
24. Aby siê zemszczono krzywdy siedemdziesiêciu synów Jerobaalowych, aby krew ich 
przysz³a na Abimelecha, brata ich, który je pobi³, i na mê¿e Sychemskie, którzy 
zmocnili rêce jego, aby pobi³ braci¹ swojê.
25. I zasadzili siê nañ mê¿owie Sychemscy na wierzchu gór, a rozbijali ka¿dego, 
który jedno szed³ tamt¹ drog¹. I powiedziano to Abimelechowi.
26. Nadto przyszed³ Gaal, syn Obedów, i bracia jego, i przyszed³ do Sychem, a 
poufali mu mê¿owie Sychem.
27. A wyszed³szy na pola zbierali wina swoje, i t³oczyli, wesel¹c siê; a wszed³szy 
w dom bogów swoich, jedli i pili, a z³orzeczyli Abimelechowi.
28. Tedy rzek³ Gaal, syn Obedów: Có¿ jest Abimelech? i co jest Sychem, ¿ebyœmy mu 
s³u¿yli? aza¿ nie jest syn Jerobaalów, a Zebul urzêdnikiem jego? raczej s³u¿cie 
mê¿om Hemora, ojca Sychemowego; bo czemu¿ byœmy onemu s³u¿yæ mieli?
29. O by kto poda³ ten lud w rêce moje, aby sprz¹tn¹³ Abimelecha! I rzek³ 
Abimelechowi: Zbierz swoje wojsko, a wynijdŸ.
30. A us³yszawszy Zebul, prze³o¿ony miasta onego, s³owa Gaala, syna Obedowego, 
zapali³ siê gniew jego.
31. I wyprawi³ pos³y do Abimelecha potajemnie, mówi¹c: Oto Gaal, syn Obedów, i 
bracia jego przyszli do Sychem, a oto chc¹ walczyæ z miastem przeciwko tobie.
32. A tak teraz wstañ noc¹, ty i lud, który jest z tob¹, a uczyñ zasadzkê w polu.
33. A rano, gdy s³oñce wznijdzie, wstawszy uderzysz na miasto; a gdy on i lud, 
który jest z nim, wynijdzie przeciw tobie, uczynisz z nim, co bêdzie chcia³a rêka 
twoja.
34. Tedy wstawszy Abimelech, i wszystek lud, który z nim by³, w nocy, zasadzili siê 
przeciw Sychem na czterech miejscach.
35. A wyszed³szy Gaal, syn Obedów, stan¹³ w samej bramie miasta; wsta³ te¿ i 
Abimelech, i lud, który z nim by³, z zasadzki.
36. A widz¹c Gaal lud, rzek³ do Zebula: Oto, lud idzie z wierzchu gór. Któremu 
odpowiedzia³ Zebul: Cieñ góry ty widzisz, jakoby ludzie.
37. Tedy po wtóre rzek³ Gaal, mówi¹c: Oto, lud zstêpuje z góry a jeden huf idzie 
drog¹ równiny Meonenim.
38. Tedy rzek³ do niego Zebul: Gdzie¿ teraz usta twoje, które mówi³y: Co jest 
Abimelech, abyœmy mu s³u¿yæ mieli? izali to nie ten lud, któryœ wzgardzi³? wnijdŸ 
teraz, a walcz przeciw niemu.
39. A tak wyszed³ Gaal przed mê¿ami Sychem, a walczy³ przeciw Abimelechowi.
40. I goni³ go Abimelech, gdy przed nim ucieka³, a poleg³o wiele rannych a¿ do 
samej bramy.
41. I zosta³ Abimelech w Aruma; a Zebul wygna³ Gaala z braci¹ jego, aby nie 



mieszkali w Sychem.
42. Ale nazajutrz wyszed³ lud w pole, i powiedziano to Abimelechowi.
43. Wzi¹wszy tedy lud, rozdzieli³ go na trzy hufce, i zasadzi³ siê w polu; a 
widz¹c, a oto lud wychodzi³ z miasta, wypad³ na nie, i pobi³ je.
44. Bo Abimelech i hufy, które z nim by³y, uderzy³y na nie, i stanêli u samej bramy 
miasta, a inne dwa hufy uderzy³y na wszystkie, którzy byli w polu, i pobili je.
45. A Abimelech dobywa³ miasta przez on wszystek dzieñ, i wzi¹³ je; a lud, który w 
niem by³, pomordowa³, a zburzywszy miasto, posia³ je sol¹.
46. A us³yszawszy wszyscy mê¿owie, którzy byli na wie¿y Sychem, przyszli do 
twierdzy domu boga Beryt.
47. I opowiedziano Abimelechowi, ¿e siê tam zgromadzili wszyscy mê¿owie wie¿y 
Sychem.
48. Tedy szed³ Abimelech na górê Salmon, on i wszystek lud, który by³ z nim; a 
nabrawszy z sob¹ siekier, uci¹³ ga³¹Ÿ z drzewa, a wzi¹wszy j¹, w³o¿y³ na ramiona 
swoje, i rzek³ do ludu, który z nim by³: Co widzicie, ¿em uczyni³, prêdko czyñcie 
tak, jak o ja.
49. A tak uci¹wszy z onego wszystkiego ludu ka¿dy ga³¹Ÿ swojê, szli za Abimelechem, 
a k³adli je oko³o twierdzy i spalili niemi twierdz¹ ogniem, i poginê³o tam 
wszystkich mê¿ów wie¿y Sychemskiej oko³o tysi¹ca mê¿ów i niewiast.
50. Potem szed³ Abimelech do Tebes, a po³o¿ywszy siê przeciwko Tebes, doby³ go.
51. Ale wie¿a by³a mocna w poœrodku miasta, na któr¹ uciekli wszyscy mê¿owie, i 
niewiasty, i wszyscy przedniejsi miasta, a zamkn¹wszy j¹ za sob¹, weszli na dach 
wie¿y.
52. Tedy przyszed³ Abimelech a¿ do samej wie¿y, i dobywa³ jej, a stan¹wszy u samych 
drzwi wie¿y, chcia³ j¹ spaliæ ogniem.
53. Miêdzy tem zrzuci³a niewiasta niektóra sztukê kamienia od ¿arn na g³owê 
Abimelechowê, i rozbi³a wierzch g³owy jego.
54. Który natychmiast zawo³awszy pacholika, co nosi³ broñ jego, rzek³ do niego: 
Dob¹dŸ miecza twego, a zabij miê, by snaæ nie rzeczono o mnie: Niewiasta go zabi³a: 
a tak przebi³ go pacholik jego, i umar³.
55. A widz¹c mê¿owie Izraelscy, i¿ umar³ Abimelech, rozeszli siê ka¿dy do miejsca 
swego.
56. I odda³ Bóg ono z³e Abimelechowi, które uczyni³ nad ojcem swoim, zabiwszy 
siedmdziesi¹t braci swych.
57. I wszystko z³e mê¿ów Sychem obróci³ Bóg na g³owê ich; a przysz³o na nie 
przeklêstwo Jotama, syna Jerobaalowego.
*10
1. I powsta³ po Abimelechu na obronê Izraela Tola, syn Fui, syna Dodowego, m¹¿ z 
pokolenia Isascharowego, a ten mieszka³ w Samir na górze Efraim.
2. I s¹dzi³ Izraela przez dwadzieœcia i trzy lata, potem umar³, i pogrzbion jest w 
Samir.
3. A po nim powsta³ Jair Galaadczyk, który s¹dzi³ Izraela przez dwadzieœcia i dwa 
lata.
4. A ten mia³ trzydzieœci synów, którzy jeŸdzili na trzydziestu oœl¹t, a mieli 
trzydzieœci miast, które zwano Awot Jair a¿ po dzisiejszy dzieñ w ziemi 
Galaadskiej.
5. I umar³ Jair, a pogrzebion jest w Kamon.
6. Lecz znowu synowie Izraelscy czynili z³e przed oczyma Pañskiemi, a s³u¿¹c 
Baalowi, i Astaratowi, i bogom Syryjskim, i bogom Sydoñskim, i bogom Moabskim, i 
bogom synów Ammon, i nawet bogom Filistyñskim, a opuœciwszy Pana, nie s³u¿yli mu.
7. Przeto¿ siê wzruszy³ gniewem Pan przeciw Izraelowi, i poda³ je w rêce 
Filistynów, i w rêce synów Ammonowych.
8. Którzy trapili i uciskali syny Izraelskie od onego roku przez osiemnaœcie lat, 
wszystkie syny Izraelskie, którzy byli przed Jordanem w ziemi Amorejczyka, która 
jest w Galaad.
9. Przeprawili siê te¿ synowie Ammonowi za Jordan, aby walczyli z Jud¹, i z 
Benjaminem, tak¿e i z domem Efraimowym, i œcisnêli Izraelczyki bardzo.
10. Tedy wo³ali synowie Izraelscy do Pana, mówi¹c: Zgrzeszyliœmy tobie, ¿eœmy 
opuœcili ciebie, Boga naszego, i s³u¿yliœmy Baalom.



11. Ale Pan rzek³ do synów Izraelskich: Izalim was od Egipczyków, i od 
Amorejczyków, od synów Ammonowych, i od Filistynów,
12. I od Sydoñczyków, i Amalekitów, i Mahanitów, którzy was trapili, gdyœcie wo³ali 
do mnie, nie wybawi³ z rêki ich?
13. Aleœcie wy miê opuœcili, a s³u¿yliœcie bogom cudzym; przeto¿ was wiêcej nie 
wybawiê.
14. IdŸcie¿, a wo³ajcie do bogów, któreœcie sobie obrali; oni niechaj was wybawi¹ 
czasu ucisku waszego.
15. I odpowiedzieli synowie Izraelscy Panu: Zgrzeszyliœmy; uczyñ¿e ty z nami, co 
siê zda dobrego w oczach twoich, tylko wybaw nas prosimy dnia tego.
16. I wyrzucili bogi cudze z poœrodku siebie, a s³u¿yli Panu, i u¿ali³ siê Pan 
utrapienia Izraelskiego.
17. Zebrali siê tedy synowie Ammonowi, a po³o¿yli siê obozem w Galaad; zebrali siê 
te¿ i synowie Izraelscy, a po³o¿yli siê obozem w Masfa.
18. Tedy rzek³ lud i prze³o¿eni w Galaad miêdzy sob¹: Kto siê naprzód pocznie 
potykaæ z syny Ammonowymi, ten bêdzie hetmanem nad wszystkimi mieszkaj¹cymi w 
Galaad.
*11
1. Ale Jefte Galaadczyk by³ cz³owiekiem bardzo mê¿nym, a by³ synem niewiasty 
nierz¹dnej, z któr¹ sp³odzi³ Galaad tego¿ Jeftego.
2. Ale i ¿ona Galaadowa narodzi³a mu synów; a dorós³szy synowie tej ¿ony, wygnali 
Jeftego, mówi¹c mu: Nie bêdziesz bra³ dziedzictwa w domu ojca naszego, boœ ty jest 
synem inszej niewiasty.
3. Uciek³ tedy Jefte przed braci¹ swoj¹, a mieszka³ w ziemi Tob: i zebrali siê do 
niego ludzie ogo³oceni, i poszli z nim.
4. I sta³o siê potem, ¿e walczyli synowie Ammonowi z Izraelem.
5. A gdy poczêli walczyæ Ammonitowie z Izraelem, tedy poszli starsi z Galaad, aby 
wziêli Jeftego z ziemi Tob.
6. I rzekli do niego: PójdŸ, a b¹dŸ nam za hetmana, a bêdziemy walczyli przeciwko 
synom Ammonowym.
7. Ale Jefte odpowiedzia³ starszym Galaad: Iza¿eœcie wy mnie nie mieli w 
nienawiœci, i wygnaliœcie miê z domu ojca mego? przecz¿eœcie przyszli teraz do 
mnie, gdy ucisk przyszed³ na was?
8. Tedy rzekli starsi z Galaad do Jeftego: Dla tegoœmy siê teraz wrócili do ciebie, 
abyœ szed³ z nami, a walczy³ przeciwko synom Ammonowym, a by³ nam za hetmana, 
wszystkim mieszkaj¹cym w Galaad.
9. I odpowiedzia³ Jefte starszym z Galaad: Poniewa¿ wy mnie przywracacie, a 
chcecie, abym walczy³ przeciwko synom Ammonowym, a jeŸli mi je poda Pan, bêdê¿ wam 
za hetmana?
10. I rzekli starsi z Galaad do Jeftego: Pan bêdzie œwiadkiem miêdzy nami, jeŸli¿ 
tak wed³ug s³owa twego nie uczynimy.
11. Tedy szed³ Jefte z starszymi z Galaad, i postanowi³ go lud hetmanem i 
ksi¹¿êciem nad sob¹; i mówi³ Jefte wszystkie te s³owa przed Panem w Masfa.
12. Potem wyprawi³ Jefte pos³y do króla synów Ammonowych, mówi¹c: Co ja mam z tob¹, 
¿eœ przyci¹gn¹³ na miê, abyœ walczy³ przeciwko ziemi mojej?
13. Na co odpowiedzia³ król synów Ammonowych pos³om Jeftego: ¯e wzi¹³ Izrael ziemiê 
mojê, gdy szed³ z Egiptu, od Arnon a¿ do Jabok i a¿ do Jordanu: przeto¿ teraz wróæ 
mi j¹ w pokoju.
14. Po wtóre jeszcze Jefte wyprawi³ pos³y do króla synów Ammonowych.
15. I rzek³ mu: Tak mówi Jefte: Nie wzi¹³ Izrael ziemi Moabskiej, ani ziemi synów 
Ammonowych.
16. Ale gdy z Egiptu szed³ Izrael przez puszcz¹ a¿ ku morzu czerwonemu, a przyszed³ 
do Kades.
17. Sk¹d wyprawi³ Izrael pos³y do króla Edomskiego, mówi¹c: Proszê niech przejdê 
przez ziemiê twojê, i nie pozwoli³ król Edomski, tak¿e i do króla Moabskiego 
pos³a³, i nie pozwoli³; a tak zosta³ Izrael w Kades.
18. A gdy szed³ przez puszcz¹, obszed³ ziemiê Edomsk¹, i ziemiê Moabsk¹, a 
przyszed³ od wschodu s³oñca ziemi Moabskiej, i po³o¿yli siê obozem za Arnon, a nie 
wszed³ w granice Moabskie; bo Arnon jest granic¹ Moabsk¹.



19. Dlatego¿ wyprawi³ Izrael pos³y do Sehona, króla Amorejskiego, króla w Hesebon, 
i rzek³ mu Izrael: Niech przejdê proszê przez ziemiê twojê a¿ do miejsca mego.
20. Ale nie dowierza³ Sehon Izraelowi, aby iœæ mia³ przez granicê jego; owszem 
zebra³ Sehon wszystek lud swój, i po³o¿y³ siê obozem w Jasa, i zwiód³ bitwê z 
Izraelem.
21. I da³ Pan, Bóg Izraelski, Sehona, i wszystek lud jego w rêce Izraelowe, i 
porazi³ je, a posiad³ Izrael wszystkê ziemiê Amorejczyka, który mieszka³ w onej 
ziemi.
22. A tak posiedli wszystkie granice Amorejskie od Arnon a¿ do Jabok, a od puszczy 
a¿ do Jordanu.
23. Poniewa¿ tedy Pan, Bóg Izraelski wypêdzi³ Amorejczyka przed ludem swym 
Izraelskim, przecz ty chcesz panowaæ nad nim?
24. Aza¿, coæ da³ posieœæ Kamos, bóg twój, tego nie posiêdziesz? tak, kogo Pan, Bóg 
nasz, wygna³ przed oblicznoœci¹ nasz¹, tego te¿ dziedzictwo posiadamy.
25. Do tego czem¿eœ ty lepszy nad Balaka syna Seferowego, króla Moabskiego? za¿ siê 
on kiedy wadzi³ z Izrealem? za¿ kiedy walczy³ przeciwko niemu?
26. Oto przez trzy sta lat mieszka³ Izrael w Hesebon, i we wsiach jego, tak¿e w 
Aroer, i we wsiach jego, i we wszystkich miastach, które s¹ przy granicy Arnon; 
czemu¿eœcie ich nie odjêli przez ten czas?
27. A tak nie jam tobie winien, ale ty mnie Ÿle czynisz, ¿e walczysz przeciwko 
mnie; niech Pan, który jest Sêdzi¹, rozs¹dzi dziœ miêdzy syny Izraelskimi i miêdzy 
syny Ammonowymi.
28. Ale nie us³ucha³ król synów Ammonowych s³ów Jeftego, które wskaza³ do niego.
29. I by³ nad Jeftem duch Pañski, a przeszed³ przez Galaad, i przez Manase; 
przeszed³ te¿ przez Masfa w Galaad, a z Masfy w Galaad ci¹gn¹³ przeciw synom 
Ammonowym.
30. Tam¿e uczyni³ Jefte œlub Panu, mówi¹c: JeŸli pewnie podasz syny Ammonowe w rêce 
moje,
31. Tedy to, cobykolwiek wysz³o ze drzwi domu mego przeciwko mnie, gdy siê wrócê w 
pokoju od synów Ammonowych, to mówiê bêdzie Panu, albo ofiarowaæ je bêdê na 
ca³opalenie.
32. A tak Jefte ci¹gn¹³ przeciwko synom Ammonowym, aby walczy³ z nimi, i poda³ je 
Pan w rêce jego.
33. I porazi³ je od Aroer a¿ id¹c do Menit, dwadzieœcia miast, i a¿ do równiny 
winnic pora¿k¹ bardzo wielk¹, a poni¿eni s¹ synowie Ammonowi przed syny 
Izraelskimi.
34. A gdy siê wraca³ Jefte do Masfa do domu swego, oto, córka jego wysz³a przeciw 
niemu, z bêbny, i z muzyk¹; a ta by³a jedynaczka, bo nie mia³ ¿adnego syna ani 
innej córki.
35. I sta³o siê, gdy j¹ ujrza³, rozdar³ odzienie swoje, i rzek³: Ach, córko moja, 
bardzoœ miê poni¿y³a! i tyœ jest z tych, którzy miê frasuj¹, gdy¿em œlub uczyni³ 
Panu, a nie bêdê móg³ odmieniæ.
36. Któremu ona odpowiedzia³a: Ojcze mój, uczyni³eœ œlub Panu, uczyñ¿e ze mn¹ tak, 
jakoœ wyrzek³ usty twojemi, gdyæ tylko da³ Pan pomstê nad nieprzyjacio³y twemi, nad 
syny Ammonowymi.
37. Nadto rzek³a do ojca swego: To mi tylko uczyñ: puœæ miê na dwa miesi¹ce, ¿e 
pójdê a wst¹piê na góry i op³akiwaæ bêdê panieñstwo moje, ja i towarzyszki moje.
38. A on rzek³: IdŸ; i puœci³ j¹ na dwa miesi¹ce. Posz³a tedy ona i towarzyszki 
jej, a op³akiwa³a panieñstwo swoje na górach.
39. A gdy wysz³y dwa miesi¹ce, wróci³a siê od ojca swego, i wype³ni³ nad ni¹ œlub 
swój, który by³ uczyni³; a tak ona nie pozna³a mê¿a. I wesz³o to w zwyczaj w 
Izraelu,
40. I¿ na ka¿dy rok schodzi³y siê córki Izraelskie aby siê rozmawia³y z córk¹ 
Jeftego Galaadczyka, przez cztery dni w rok.
*12
1. I zebrali siê mê¿owie Efraimscy, a przyszed³szy ku pó³nocy, rzekli do Jeftego: 
Przecz¿eœ szed³ walczyæ przeciwko synom Ammonowym, a nie wezwa³eœ nas, abyœmy szli 
z tob¹? przeto¿ dom twój i ciebie spalimy ogniem.
2. I rzek³ Jefte do nich: Mia³em nie ma³y spór ja i lud mój z syny Ammonowymi, i 



wzywa³em was, a nie wybawiliœcie miê z r¹k ich.
3. A widz¹c, ¿eœcie miê wybawiæ nie chcieli, odwa¿y³em zdrowie swoje, i ci¹gn¹³em 
przeciw synom Ammonowym, a poda³ je Pan w rêce moje, i przecz¿eœcie przyszli do 
mnie dnia tego, abyœcie walczyli przeciwko mnie?
4. A tak zebrawszy Jefte wszystkie mê¿e z Galaad, walczy³ z Efraimem; i porazili 
mê¿owie z Galaad Efraima, przeto i¿ mówili: Wy Galaadczycy, którzy siê bawicie 
miêdzy Efraimitami i miêdzy Manasesytami, zbiegowieœcie od Efraimitów.
5. I odjêli Galaadczycy brody Jordañskie Efraimowi; a gdy mówili uciekaj¹cy z 
Efraimczyków: Niech przejdê, tedy pytali mê¿owie Galaadscy: A Efratejczykieœ ty: A 
jeŸli rzek³: Nie.
6. Tedy mu mówili: Wymów¿e teraz Szybolet; jeŸli rzek³: Sybolet, a inaczej nie móg³ 
wymówiæ, tedy pojmawszy go, zabijali go u brodu Jordañskiego. I poleg³o na on czas 
z Efraima czterdzieœci i dwa tysi¹ce.
7. A tak s¹dzi³ Jefte Galaadczyk Izraela przez szeœæ lat; potem umar³ Jefte 
Galaadczyk, a pogrzebion jest w jednem z miast Galaadskich.
8. Potem s¹dzi³ po nim Izraela Abesan z Betlehem.
9. A mia³ trzydzieœci synów, i trzydzieœci córek, które powydawa³ od siebie, 
trzydzieœci ¿on przywiód³ synom swoim zin¹d, i s¹dzi³ Izraela przez siedem lat.
10. Umar³ potem Abesan, i pogrzebion jest w Betlehem.
11. A po nim s¹dzi³ Izraela Elon Zabuloñczyk, i s¹dzi³ Izraela przez dziesiêæ lat.
12. Potem umar³ Elon Zabuloñczyk, i pogrzebiony jest w Ajalon w ziemi Zabulon.
13. A po nim s¹dzi³ Izraela Abdon, syn Hellelów, Faratoñczyk.
14. A ten mia³ czterdzieœci synów, i trzydzieœci wnuków, którzy jeŸdzili na 
siedemdziesiêciu oœlêtach; i s¹dzi³ Izraela przez osiem lat.
15. Umar³ potem Abdon, syn Hellelów, Faratoñczyk, i pogrzebiony jest w Faratonie w 
ziemi Efraimskiej, na górze Amalekitów.
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1. Potem znowu synowie Izraelscy czynili z³e przed oczyma Pañskiemi, i poda³ je Pan 
w rêce Filistynów przez czterdzieœci lat.
2. Tedy by³ m¹¿ niektóry z Saraa, z pokolenia Dan, imieniem Manue, a ¿ona jego by³a 
niep³odn¹, i nie rodzi³a.
3. I ukaza³ siê Anio³ Pañski onej niewieœcie, a rzek³ do niej: Otoœ teraz 
niep³odn¹, aniœ rodzi³a; ale poczniesz i porodzisz syna.
4. Przeto¿ siê teraz strze¿, abyœ nie pi³a wina, i napoju mocnego, i abyœ nie jad³a 
nic nieczystego;
5. Bo oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie postoi na g³owie jego, bo 
Nazarejczykiem Bo¿ym bêdzie to dzieciê zaraz z ¿ywota; a on pocznie wybawiaæ 
Izraela z rêki Filistynów.
6. Tedy przysz³a niewiasta, i powiedzia³a to mê¿owi swemu, mówi¹c: M¹¿ Bo¿y 
przyszed³ do mnie, którego oblicze by³o jako oblicze Anio³a Bo¿ego, bardzo 
straszne, i nie pyta³am go, sk¹d by³, ani mi imienia swego oznajmi³.
7. Tylko mi rzek³: Oto, poczniesz i porodzisz syna; przeto¿ teraz nie pij wina, ani 
napoju mocnego, ani jedz co nieczystego; bo Nazarejczykiem Bo¿ym bêdzie to dzieciê 
zaraz z ¿ywota a¿ do dnia œmierci swojej.
8. Tedy siê modli³ Manue Panu, mówi¹c: Proszê Panie mój, m¹¿ Bo¿y, któregoœ pos³a³, 
niech przyjdzie proszê znowu do nas, a nauczy nas, co czyniæ mamy z dzieciêciem, 
które siê narodzi?
9. I wys³ucha³ Bóg g³os Manuego; bo przyszed³ Anio³ Bo¿y znowu do niewiasty onej, 
gdy siedzia³a na polu; ale Manue, m¹¿ jej, nie by³ z ni¹.
10. Tedy kwapi¹c siê ona niewiasta, bie¿a³a, i opowiedzia³a mê¿owi swemu, i rzek³a 
mu: Oto mi siê ukaza³ m¹¿ on, który by³ przyszed³ przedtem do mnie.
11. A wstawszy Manue szed³ za ¿on¹ swoj¹; a przyszed³szy do onego mê¿a, rzek³ mu: 
Ty¿eœ jest ten m¹¿, któryœ mówi³ z ¿on¹ moj¹? A on rzek³: Jam jest.
12. I rzek³ Manue: Niech siê teraz spe³ni s³owo twoje; ale có¿ bêdzie za obyczaj 
dzieciêcia, i co za sprawa jego?
13. I odpowiedzia³ Anio³ Pañski Manuemu: Wszystkiego, com powiedzia³ ¿onie twojej, 
niech siê strze¿e.
14. ¯adnej rzeczy, która pochodzi z winnej macicy, niechaj nie je; tak¿e wina ani 
napoju mocnego, niech nie pije, ani ¿adnej rzeczy nieczystej niech nie je, a com 



jej kolwiek przykaza³, tego niech przestrzega.
15. Tedy rzek³ Manue do Anio³a Pañskiego: Daj siê proszê zatrzymaæ, a nagotujemy 
przed ciê koŸl¹tko z stada.
16. Ale Anio³ Pañski odpowiedzia³ Manuemu: Choæbyœ miê zatrzyma³, nie bêdê jad³ 
chleba twego; ale jeŸli bêdziesz chcia³ sprawiæ ca³opalenie, ofiaruj¿e je Panu; bo 
nie wiedzia³ Manue, ¿eby on by³ Anio³ Pañski.
17. Tedy rzek³ Manue do Anio³a Pañskiego: Có¿ za imiê twoje? abyœmy, gdy siê spe³ni 
s³owo twoje, uczcili ciê.
18. Któremu odpowiedzia³ Anio³ Pañski: Przecz¿e pytasz o imiê moje, które jest 
dziwne?
19. Wzi¹³ tedy Manue koŸlê z stada, i ofiarê œniedn¹, i ofiarowa³ to na opoce Panu, 
i uczyni³ cud, a Manue i ¿ona jego patrzyli na to.
20. A gdy wstêpowa³ p³omieñ z o³tarza ku niebu, tedy wst¹pi³ Anio³ Pañski w 
p³omieniu o³tarzowym, a Manue, i ¿ona jego widz¹c to, upadli na twarze swe na 
ziemiê.
21. A potem nie ukaza³ siê wiêcej Anio³ Pañski Manuemu, ani ¿onie jego; i pozna³ 
Manue, ¿e to by³ Anio³ Pañski.
22. I rzek³ Manue do ¿ony swojej: Koniecznie pomrzemy, boœmy Boga widzieli.
23. Któremu odpowiedzia³a ¿ona jego: Gdyby nas chcia³ Pan zabiæ, nie przyj¹³by z 
r¹k naszych ca³opalenia, i ofiary œniednej, aniby nam by³ okaza³ tego wszystkiego, 
aniby nam na ten czas by³ objawi³ takowych rzeczy.
24. Porodzi³a tedy ona niewiasta syna, i nazwa³a imiê jego Samson; i ros³o dzieciê, 
a b³ogos³awi³ mu Pan.
25. I pocz¹³ go Duch Pañski umacniaæ w obozie Dan miêdzy Saraa i miêdzy Estaol.
*14
1. Szed³ tedy Samson do Tamnaty, a ujrza³ tam niewiastê z córek Filistyñskich.
2. A przyszed³szy oznajmi³ ojcu swemu i matce swojej, mówi¹c; Niewiastem widzia³ w 
Tamnacie z córek Filistyñskich; przeto¿ teraz weŸmijcie mi j¹ za ¿onê.
3. I rzek³ mu ojciec jego, i matka jego; Aza¿ nie masz miêdzy córkami braci twych, 
i we wszystkim ludu moim niewiasty, ¿e chcesz iœæ a wzi¹æ sobie ¿onê z Filistynów 
nieobrzezanych? Odpowiedzia³ Samson ojcu swemu: Tê mi weŸmijcie, bo siê podoba³a 
oczom moim.
4. A ojciec jego i matka jego nie wiedzieli, ¿e to by³o od Pana; bo on przyczyny 
szuka³ na Filistyny, gdy na on czas Filistyni panowali nad Izraelem.
5. Tedy szed³ Samson z ojcem swym i z matk¹ swoj¹ do Tamnaty, a przychodz¹c ku 
winnicom Tamnaty, oto, lew m³ody rycz¹cy zabie¿a³ mu.
6. I przypad³ nañ Duch Pañski, a rozdar³ go, jakoby rozdar³ koŸlê, choæ nic nie 
mia³ w rêkach swych; i nie oznajmi³ ojcu swemu i matce swojej, co uczyni³.
7. Przyszed³szy tedy mówi³ z on¹ niewiast¹, a podoba³a siê oczom Samsonowym.
8. A wróciwszy siê po kilku dniach, aby j¹ poj¹³, zst¹pi³, aby ogl¹da³ on œcierw 
lwi, a oto, rój pszczó³ by³ w œcierwie lwim, i miód.
9. A wzi¹wszy go w rêce swoje szed³ drog¹ i jad³, a przyszed³szy do ojca swego i do 
matki swojej, da³ im, i jedli; ale im nie powiedzia³, ¿e z œcierwu lwiego nabra³ 
miodu.
10. tedy szed³ ojciec jego do onej niewiasty, i sprawi³ tam Samson wesele; bo tak 
czyniwali m³odzieñcy.
11. A gdy go ujrzeli Filistyni, wziêli trzydzieœci towarzyszów, aby byli przy nim.
12. Do których rzek³ Samson: Zadam wam zagadkê, a jeŸli j¹ zgadniecie przez siedem 
dni wesela i wy³o¿ycie mi j¹, tedy wam dam trzydzieœci przeœcierade³, i trzydzieœci 
szat odmiennych.
13. A jeŸli¿ mi jej nie zgadniecie, tedy wy mnie dacie trzydzieœci przeœcierade³, i 
trzydzieœci szat odmiennych; którzy mu odpowiedzieli: Zadaj zagadkê twojê; a 
bêdziemy jej s³uchali.
14. I rzek³ do nich: Z po¿eraj¹cego wyszed³ pokarm, a z mocnego wysz³a s³odkoœæ; i 
nie mogli zgadn¹æ onej zagadki przez trzy dni.
15. I rzekli dnia siódmego do ¿ony Samsonowej: Namów mê¿a twego, aby nam powiedzia³ 
zagadkê, byœmy snaæ nie spalili ciebie, i domu ojca twego ogniem; na to¿eœcie nas 
wezwali, abyœcie posiedli majêtnoœæ naszê, czy nie na to?
16. P³aka³a tedy ¿ona Samsonowa nañ, mówi¹c: Zaprawdê miê masz w nienawiœci, a nie 



mi³ujesz miê; zada³eœ zagadkê synom ludu mego, a nie chcesz mi jej oznajmiæ. I 
rzek³ do niej: Otom jej ojcu memu i matce mojej nie oznajmi³, a tobie bym mia³ 
oznajmiæ?
17. I p³aka³a nañ przez one siedem dni, póki mieli wesele. Sta³o siê tedy dnia 
siódmego, ¿e jej oznajmi³, bo mu siê uprzykrza³a. A ona powiedzia³a onê zagadkê 
synom ludu swego.
18. Przeto¿ rzekli do niego mê¿owie onego miasta siódmego dnia przed zachodem 
s³oñca: Có¿ s³odszego nad miód, a co mocniejszego nad lwa? którym on odpowiedzia³: 
Byœcie byli nie orali ja³owic¹ moj¹, nie zgadlibyœcie byli zagadki mojej.
19. I przypad³ nañ Duch Pañski, a szed³szy do Aszkalonu, zabi³ z nich trzydzieœci 
mê¿ów a wzi¹wszy ³upy z nich, da³ szaty odmienne onym, którzy zgadli zagadkê, i 
rozgniewawszy siê bardzo poszed³ do domu ojca swego.
20. I dosta³a siê ¿ona Samsonowa towarzyszowi jego, z którym mia³ towarzystwo.
*15
1. I sta³o siê po kilku dni, pod czas ¿niwo pszenicznego, ¿e nawiedzi³ Samson ¿onê 
swojê, wzi¹wszy koŸlê z stada, i mówi³: Wnijdê do ¿ony mojej do komory; ale mu nie 
dopuœci³ ojciec jej wnijœæ.
2. Bo rzek³ ojciec jej, mówi¹c: Mniema³em, ¿eœ j¹ mia³ w nienawiœci; przeto¿ da³em 
j¹ towarzyszowi twemu; aza¿ siostra jej m³odsza nie jest cudniejsza nad niê? 
weŸmij¿e j¹ sobie miasto niej.
3. I odpowiedzia³ im Samson: Ju¿ teraz nie bêdê winien napotem Filistynom, choæ im 
uczyniê co z³ego.
4. Odszed³szy tedy Samson u³apa³ trzy sta liszek, a nabrawszy pochodni, przywi¹za³ 
ogon do ogona, i uwi¹za³ pochodni¹ jednê miêdzy dwoma ogonami w poœrodku.
5. Potem zapaliwszy ogniem pochodnie, rozpuœci³ je miêdzy zbo¿a Filistyñskie, i 
popali³ tak stogi jako zbo¿a stoj¹ce, i winnice z oliwnicami.
6. Tedy rzekli Filistynowie: Któ¿ to uczyni³? I odpowiedziano: Samson, ziêæ 
Tamnatczyków, przeto ¿e mu wzi¹³ ¿onê jego, a da³ j¹ towarzyszowi jego. Poszli tedy 
Filistynowie, i spalili j¹ i ojca jej ogniem.
7. Którym rzek³ Samson: Chociaœcie to uczynili, przeciêæ siê ja pomszczê nad wami, 
a potem przestanê.
8. A tak pot³uk³ je okrutnie od biódr a¿ do goleni, a odszed³szy mieszka³ na 
wierzchu opoki Etam.
9. Przyci¹gnêli tedy Filistynowie, a po³o¿ywszy siê obozem w Juda, rozci¹gnêli siê 
a¿ do Lechy.
10. Tedy rzekli mê¿owie Juda: Przecz¿eœcie wyci¹gnêli przeciwko nam? I 
odpowiedzieli: Przyszliœmy, abyœmy zwi¹zali Samsona, i uczynili mu, jako on nam 
uczyni³.
11. A tak wysz³o trzy tysi¹ce mê¿ów z Juda na wierzch opoki Etam, i mówili do 
Samsona: Aza¿ nie wiesz, ¿e panuj¹ nad nami Filistynowie? I có¿eœ nam to uczyni³? I 
odpowiedzia³ im: Jako mi uczynili, i takiem im uczyni³.
12. I rzekli mu: Przyszliœmy, abyœmy ciê zwi¹zali, i wydali w rêce Filistynów; 
którym odpowiedzia³ Samson: Przysiê¿cie mi, ¿e siê na miê sami nie targniecie.
13. A oni mu rzekli, mówi¹c: Nie, tylko zwi¹zawszy ciê, wydamy ciê w rêce ich; ale 
ciê nie zabijemy. A tak zwi¹zali go dwoma powrozami nowemi, i sprowadzili go z 
opoki.
14. Który gdy przyszed³ a¿ do Lechy, tedy Filistynowie krzycz¹c bie¿eli przeciw 
niemu; ale Duch Pañski przypad³ nañ, i sta³y siê powrozy, które by³y na ramionach 
jego, jako nici lniane ogniem spalone, i rozerwa³y siê zwi¹zki z r¹k jego.
15. Tedy znalaz³szy czeluœæ oœl¹ œwie¿¹, a wyci¹gn¹wszy po niê rêkê swojê, wzi¹³ 
j¹, i zabi³ ni¹ tysi¹c mê¿ów.
16. Zatem rzek³ Samson: Czeluœci¹ oœl¹ kupê jednê albo dwie kupy, a czeluœci¹ oœl¹ 
zabi³em tysi¹c mê¿ów.
17. A gdy przesta³ mówiæ, porzuci³ czeluœæ z rêki swej, i nazwa³ miejsce ono Ramat 
Lechy.
18. Zatem upragn¹³ bardzo, i zawo³a³ do Pana mówi¹c: Tyœ da³ przez rêkê s³ugi twego 
to wybawienie wielkie, a teraz umrê od pragnienia, albo wpadnê w rêce 
nieobrzezañców.
19. A tak rozszczepi³ Bóg ska³ê w Lechy, i wysz³y z niej wody, i napi³ siê, i 



wróci³ siê duch jego a o¿y³; przeto¿ nazwa³ imiê onego Ÿród³a: Ÿród³o wzywaj¹cego, 
które jest w Lechy a¿ do dnia dzisiejszego.
20. I s¹dzi³ lud Izraelski za dni Filistynów przez dwadzieœcia lat.
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1. Potem szed³ Samson do Gazy, a ujrzawszy tam niewiastê nierz¹dn¹, wszed³ do niej.
2. I powiedziano mieszczanom w Gazie: Przyszed³ tu Samson; którzy obst¹piwszy go, 
strzegli nañ ca³¹ noc w bramie miejskiej, a sprawuj¹c siê cicho przez onê ca³¹ noc, 
mówili: Gdy siê pocznie rozedniwaæ, zabijemy go.
3. Ale Samson spa³ a¿ do pó³nocy, a wstawszy o pó³nocy, uj¹³ wrota bramy miejskiej 
ze dwiema podwojami, i wyrwa³ je z zawor¹, i w³o¿y³ na ramiona swoje, a zaniós³ je 
na wierzch góry, która by³a przeciw Hebronowi.
4. I sta³o siê potem, ¿e siê rozmi³owa³ niewiasty w dolinie Sorek, której imiê 
Dalila.
5. I przyszli do niej ksi¹¿êta Filistyñskie, i mówili jej: Oszukaj go, a wywiedz 
siê, w czem jest moc jego wielka, a jako byœmy go przemóc i zwi¹zawszy utrapiæ 
mogli? a daæ ka¿dy z nas tysi¹c i sto srebrników.
6. Tedy rzek³a Dalila do Samsona: Powiedz mi proszê, w czem jest moc twoja wielka, 
a czem byœ zwi¹zany i utrapiony byæ móg³?
7. I odpowiedzia³ jej Samson: JeŸliby miê zwi¹zano siedmi¹ wici surowych, które 
jeszcze nie usch³y, tedy os³abiejê, i bêdê jako inny cz³owiek.
8. I przynios³y jej ksi¹¿êta Filistyñskie siedem wici surowych, które jeszcze nie 
by³y usch³y, i zwi¹za³a go niemi.
9. A oni siê byli nañ zasadzili w komorze, i rzek³a mu: Filistynowie nad tob¹, 
Samsonie; ale on zerwa³ wici, jakoby kto zerwa³ niæ zgrzebn¹, ogniem napalon¹; i 
nie poznano, w czem by³a moc jego.
10. Rzek³a potem Dalila do Samsona: Otoœ miê oszuka³, i sk³ama³eœ przede mn¹; teraz 
powiedz mi proszê, czem by ciê zwi¹zaæ?
11. A on jej odpowiedzia³: JeŸliby miê zwi¹zano powrozami nowemi, których jeszcze 
nie u¿ywano, tedy os³abiejê, i bêdê jako inny cz³owiek.
12. A tak wziê³a Dalila powrozy nowe, i zwi¹za³a go niemi, i rzek³a do niego: 
Filistynowie nad tob¹, Samsonie; (a oni siê byli nañ zasadzili w komorze,) ale 
porwa³ je na ramionach swych jako nici.
13. Rzek³a zatem Dalila do Samsona: Póki¿ ze mnie szydziæ bêdziesz, i k³amaæ przede 
mn¹? powiedz¿e mi, czem byœ móg³ byæ zwi¹zany? I powiedzia³ jej? Gdybyœ przywi³a 
siedem kêdzierzy g³owy mojej do wa³u tkackiego.
14. Ona tedy przybiwszy gwoŸdziem do wa³u tkackiego rzek³a do niego: Filistynowie 
nad tob¹, Samsonie; ale on ocuciwszy siê ze snu swego, wyrwa³ gwóŸdŸ z osnow¹ i z 
wa³em.
15. Znowu rzek³a do niego: Jako¿ mówisz, mi³ujê ciê? a serce twoje nie jest ze mn¹. 
Ju¿eœ miê po trzy kroæ oszuka³, i nie powiedzia³eœ mi, w czem jest twoja moc 
wielka.
16. A gdy mu siê uprzykrza³a s³owy swemi na ka¿dy dzieñ, i trapi³a go, a¿ zemdla³a 
dusza jego na œmieræ,
17. Tedy jej otworzy³ cale serce swoje, i powiedzia³ jej: Brzytwa nigdy nie posta³a 
na g³owie mojej, gdy¿em jest Nazarejczykiem Bo¿ym zaraz z ¿ywota matki mojej; gdyby 
miê ogolono, odejdzie ode mnie moc moja, i os³abiejê, i bêdê jako inny cz³owiek.
18. Widz¹c tedy Dalila, ¿e jej otworzy³ cale serce swoje, pos³a³a i wezwa³a ksi¹¿¹t 
Filistyñskich, mówi¹c: PójdŸcie¿ jeszcze raz, boæ mi otworzy³ cale serce swoje; i 
przysz³y do niej ksi¹¿êta Filistyñskie, nios¹c srebro w rêkach swych.
19. Tedy go uœpi³a na ³onie swojem, a przyzwawszy niektórego cz³owieka, da³a ogoliæ 
siedem kêdzierzy g³owy jego; potem go jê³a draŸniæ, gdy odesz³a moc jego od niego,
20. I rzek³a: Filistynowie nad tob¹, Samsonie. A ocuciwszy siê ze snu swego, rzek³: 
Wynijdê jako i pierwej, a wybijê siê; a nie wiedzia³, ¿e Pan odst¹pi³ od niego.
21. Tedy pojmawszy go Filistynowie, wy³upili mu oczy, i wiedli go do Gazy, 
zwi¹zawszy go dwoma miedzianymi ³añcuchami, i musia³ mleæ w domu wiêŸniów.
22. Potem poczê³y w³osy na g³owie jego odrastaæ po onem goleniu.
23. A ksi¹¿êta Filistyñskie zebrali siê sprawowaæ ofiary wielkie Dagonowi, bogu 
swemu, weselili siê, i mówili: Poda³ bóg nasz w rêce nasze Samsona, nieprzyjaciela 
naszego.



24. Którego te¿ ujrzawszy lud chwalili boga swego, bo mówili: Poda³ bóg nasz w rêce 
nasze nieprzyjaciela naszego, a tego, który pustoszy³ ziemiê naszê, i który wiele z 
naszych pozabija³.
25. I sta³o siê, gdy byli dobrej myœli, ¿e rzekli: Zawo³ajcie Samsona, aby 
b³aznowa³ przed nami. A tak zawo³ano Samsona z domu wiêŸniów, aby b³aznowa³ przed 
nimi; i postawili go miêdzy dwoma s³upami.
26. Zatem rzek³ Samson do ch³opca, który go trzyma³ za rêkê jego. PrzywiedŸ miê, 
abym pomaca³ s³upów, na których dom stoi, i podpar³ siê na nich.
27. A dom pe³en by³ mê¿ów i niewiast; tam¿e by³y wszystkie ksi¹¿êta Filistyñskie, a 
na dachu oko³o trzech tysiêcy mê¿ów i niewiast, którzy siê przypatrowali, gdy 
b³aznowa³ Samson.
28. Wzywa³ tedy Samson Pana, i rzek³: Panie Bo¿e, wspomnij na miê, proszê, a 
zmocnij miê proszê tylko ten raz; Bo¿e, abym siê raz pomœci³ obu oczu moich nad 
Filistynami.
29. A uj¹wszy Samson oba s³upy poœrednie, na których dom sta³, wspar³ siê o nie, o 
jeden praw¹ rêk¹ swoj¹ a o drugi lew¹ rêk¹ swoj¹.
30. Zatem rzek³ Samson: Niech umrze dusza moja z Filistynami; a gdy siê o nie mocno 
opar³, upad³ dom na ksi¹¿êta, i na wszystek lud, który w nim by³, i by³o umar³ych, 
które on pobi³ umieraj¹c, wiêcej ni¿ onych, które pobi³ za ¿ywota swego.
31. A przyszed³szy bracia jego, i wszystek dom ojca jego, wziêli go, a wróciwszy 
siê pogrzebli go miêdzy Saraa, i miêdzy Estaol, w grobie Manue, ojca jego. A on 
s¹dzi³ Izraela przez dwadzieœcia lat.
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1. A by³ niektóry m¹¿ z góry Efraim, imieniem Michas.
2. Ten rzek³ do matki swojej: Tysi¹c i sto srebrników, , któreæ by³o ukradziono, o 
któreœ przeklina³a, i mówi³aœ, gdym i ja s³ysza³, oto srebro to u mnie jest, jam je 
wzi¹³. I rzek³ matka jego: B³ogos³awionyœ, synu mój, od Pana.
3. A tak wróci³ tysi¹c i sto srebrników matce swojej; i rzek³a matka jego: Zaiste 
poœwiêci³am to srebro Panu z rêki mojej dla ciebie, synu mój, aby uczyniono z niego 
ryty i lany obraz, przeto¿ teraz oddawam ci je.
4. I wróci³ ono srebro matce swojej. Tedy wzi¹wszy matka jego dwieœcie srebrników, 
da³a je z³otnikowi; i uczyni³ z nich obraz ryty i lany, który by³ w domu 
Michasowym.
5. A mia³ ten Michas kaplicê bogów, sprawi³ te¿ by³ Efod i Terafim, a poœwiêci³ 
rêce jednego z synów swych, aby mu by³ za kap³ana.
6. W one dni nie by³o króla w Izraelu; ka¿dy, co by³ dobrego w oczach jego, czyni³.
7. I by³ m³odzieniec z Betlehem Juda, które by³o w pokoleniu Juda, a ten bêd¹c 
Lewit¹ by³ tam przychodniem.
8. Wyszed³ tedy on m¹¿ z miasta Betlehem Juda, aby mieszka³, gdzieby mu siê 
trafi³o; i przyszed³ na górê Efraim a¿ do domu Michasowego, id¹c drog¹ swoj¹.
9. Tedy rzek³ do niego Michas: Sk¹d idziesz? I odpowiedzia³ mu: Jam jest Lewita z 
Betlehem Juda, a idê, abym mieszka³ gdzieby mi siê trafi³o.
10. I rzek³ mu Michas: Zostañ u mnie, a b¹dŸ mi za ojca i za kap³ana, a jaæ dam 
dziesiêæ srebrników do roku, i dwie szaty, i po¿ywienie twoje; i szed³ za nim on 
Lewita.
11. I upodoba³o siê Lewicie mieszkaæ z mê¿em onym; a by³ przy nim on m³odzieniec 
jako jeden z synów jego.
12. I poœwiêci³ Michas rêce Lewity, i by³ mu on m³odzieniec za kap³ana, i mieszka³ 
w domu Michasowym.
13. Tedy rzek³ Michas: Teraz wiem, ¿e mi bêdzie Pan b³ogos³awi³, gdy¿ mam Lewitê za 
kap³ana.
*18
1. W one dni nie by³o króla w Izraelu, a tego¿ czasu pokolenie Dan szuka³o sobie 
dziedzictwa do mieszkania; albowiem nie przypad³o im by³o a¿ do onego dnia w 
poœrodku pokoleñ Izraelskich dziedzictwo.
2. Przeto¿ wyprawili synowie Dan z pokolenia swego piêciu mê¿ów z granic swoich, 
mê¿ów walecznych z Saraa i Estaol, aby przepatrzyli ziemiê i wyszpiegowali j¹, i 
rzekli do nich: IdŸcie¿, wyszpiegujcie ziemiê; i przyszli na górê Efraim a¿ do domu 
Michasowego i nocowali tam.



3. A gdy byli blisko domu Michasowego, poznali g³os m³odzieñca Lewity, i zst¹piwszy 
tam, rzekli mu: Którz ciê tu przywiód³? a co tu czynisz? i co tu masz za sprawê?
4. A on im odpowiedzia³: Tak a tak postanowi³ ze mn¹ Michas, i naj¹³ miê, abym u 
niego by³ za kap³ana.
5. I rzekli do niego: Prosimy poradŸ siê Boga, abyœmy wiedzieli, poszczêœcili siê 
nam ta droga nasza, któr¹ idziemy.
6. I odpowiedzia³ im kap³an: IdŸcie w pokoju; albowiem sprawuje Pan drogê waszê, 
któr¹ idziecie.
7. A tak poszed³szy onych piêæ mê¿ów, przyszli do Lais, a ujrzeli lud, który w nim 
by³, mieszkaj¹cy bezpiecznie wed³ug zwyczaju Sydoñczyków w pró¿nowaniu i w 
bezpieczeñstwie; bo nie by³, kto by ich trapi³ w onej ziemi, albo posiada³ 
królestwo ich; nadto odleg³ymi byli od Sydoñczyków, i ¿adnej sprawy z nikim nie 
mieli.
8. Gdy siê tedy wrócili do braci swych do Saraa i do Estaol, rzekli im bracia ich: 
Có¿eœcie sprawili?
9. I rzekli: Wstañcie, a ci¹gnijmy przeciwko nim; boœmy widzieli ziemiê, a oto, 
bardzo dobra. A wy nie dbacie? NIe leñcie¿ siê iœæ, a przyszed³szy osieœæ tê 
ziemiê.
10. Gdy wnijdziecie, przyjdziecie do ludu bezpiecznego, do ziemi przestronnej; bo 
j¹ da³ Bóg w rêce wasze, miejsce, kêdy nie masz ¿adnego niedostatku wszystkich 
rzeczy, które s¹ na ziemi.
11. I wysz³o stamt¹d z pokolenia Dan, z Saraa i z Estaol, szeœæ set mê¿ów gotowych 
do boju.
12. A id¹c po³o¿yli siê obozem u Karyjatyjarym w Juda; przeto¿ nazwali ono miejsce 
obóz Danów a¿ do dnia dzisiejszego, a jest za Karyjatyjarym.
13. A ruszywszy siê stamt¹d na górê Efraim przyszli a¿ do domu Michasowego;
14. I mówili oni piêæ mê¿owie, którzy chodzili na szpiegi do ziemi Lais, i rzekli 
do braci swych: Wiecie¿, i¿ w tym domu jest Efod i Terafim, i obraz ryty i lany? 
przeto¿ teraz wiedzcie, co macie czyniæ.
15. A zst¹piwszy tam, przyszli do domu m³odzieñca Lewity, w dom Michasów, i 
pozdrowili go w pokoju.
16. Ale szeœæ set mê¿ów gotowych do boju, którzy byli z synów Danowych, stali przed 
drzwiami.
17. A tak wszed³szy tam oni piêæ mê¿ów, którzy chodzili na wyszpiegowanie ziemi, 
wziêli obraz ryty, i Efod, i Terafim, i obraz lany; a kap³an sta³ przede drzwiami 
bramy z szeœci¹ set mê¿ów gotowych do boju.
18. A ci, którzy weszli do domu Michasowego, wziêli obraz ryty, Efod i Terafim, i 
obraz lany; i rzek³ do nich kap³an: Có¿ to czynicie?
19. A oni mu odpowiedzieli: Milcz, w³ó¿ rêkê tw¹ na usta twoje, a pójdŸ z nami, a 
b¹dŸ nam za ojca i za kap³ana; có¿ci lepiej, byæ kap³anem w domu mê¿a jednego, 
czyli byæ kap³anem pokolenia i domu Izraelskiego?
20. I uradowa³o siê serce kap³anowe, a wzi¹wszy Efod i Terafim, i obraz ryty, 
wszed³ w poœrodek onego ludu.
21. A oni obróciwszy siê poszli, a puœcili przed sob¹ dziatki i byd³o, i co by³o 
kosztowniejszego.
22. A gdy byli opodal od domu Michasowego, tedy mê¿owie, którzy mieszkali w domach 
bliskich domu Michasowego, zebrawszy siê gonili syny Dan.
23. I wo³ali za synami Dan, którzy obejrzawszy siê rzekli do Michasa: Có¿ ci, ¿eœ 
siê tak skupi³?
24. I odpowiedzia³: Bogi moje, którem sprawi³, pobraliœcie, i kap³ana, a 
odeszliœcie, i có¿ wiêcej mieæ bêdê? a jeszcze mówicie: Có¿ ci?
25. Na to mu odpowiedzieli synowie Dan: Niech nie s³yszymy g³osu twego za sob¹, by 
siê snaæ nie rzucili na was mê¿owie rozgniewani, a straci³byœ duszê twojê i duszê 
domu twego.
26. I poszli synowie Dan drog¹ swoj¹; a widz¹c Michas, ¿e byli mo¿niejsi niŸli on, 
wróci³ siê i szed³ do domu swego.
27. Tedy oni wzi¹wszy to, co by³ sprawi³ Michas, i z kap³anem, którego mia³, 
przyszli do Lais, do ludu pró¿nuj¹cego i bezpiecznego, i wysiekli je ostrzem 
miecza, a miasto spalili ogniem.



28. A nie by³, kto by ich ratowa³; albowiem byli daleko od Sydonu, i nie mieli 
¿adnej sprawy z nikim, a to miasto le¿a³o w dolinie, która jest w Betrohob, które 
znowu pobudowawszy mieszkali w niem.
29. I nazwali imiê miasta onego Dan wed³ug imienia Dana, ojca swego, który siê by³ 
urodzi³ Izraelowi; a przedtem imiê miasta onego by³o Lais.
30. A tak postawili sobie synowie Dan obraz ryty; a Jonatan, syn Gersona 
Manasesowego, on i synowie jego, byli kap³anami w pokoleniu Dan a¿ do czasu 
pojmania obywateli onej ziemi.
31. Wystawili tedy sobie on obraz ryty, który by³ uczyni³ Michas, po wszystkie dni, 
póki by³ dom Bo¿y w Sylo.
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1. I sta³o siê w one dni, gdy króla nie by³o w Izraelu, ¿e m¹¿ niektóry Lewita, 
mieszkaj¹cy przy stronie góry Efraim, poj¹³ sobie ¿onê za³o¿nicê z Betlehem Juda.
2. A bawi³a siê nierz¹dem przy nim za³o¿nica jego; potem odesz³a od niego do domu 
ojca swego, do Betlehem Juda; i by³a tam u niego przez cztery miesi¹ce.
3. Wstawszy tedy m¹¿ jej, szed³ za ni¹, aby j¹ ub³agawszy zasiê j¹ przywiód³, maj¹c 
z sob¹ s³ugê swego, i parê os³ów. Tedy ona wwiod³a go w dom ojca swego, którego gdy 
ujrza³ ojciec onej dziewki, radowa³ siê z przyjœcia jego.
4. I przyj¹³ go wdziêcznie œwiekier jego, ojciec dziewki onej, a mieszka³ u niego, 
przez trzy dni, i jedli i pili i nocowali tam.
5. A dnia czwartego, gdy wstali bardzo rano, wsta³ i on, aby odszed³. Ale rzek³ 
ojciec onej dziewki do ziêcia swego: Posil serce twoje troch¹ chleba, a potem 
pójdziecie.
6. Tedy siedli i jedli oboje wespó³, i napili siê. Zatem rzek³ ojciec onej dziewki 
do mê¿a jej: Zostañ proszê, a przenocuj tu, i b¹dŸ dobrej myœli.
7. A gdy wsta³ on m¹¿, chc¹c przeciê iœæ w drogê, gwa³tem przymusi³ go œwiekier 
jego, i¿ siê wróciwszy zosta³ tam na noc.
8. Wsta³ potem bardzo rano dnia pi¹tego, chc¹c iœæ; ale mówi³ ojciec onej dziewki: 
Posil proszê serce twoje; i zabawili siê, a¿ siê dzieñ nachyli³, a jedli oba spo³u.
9. Wsta³ tedy on m¹¿, aby szed³ sam i za³o¿nica jego, i s³uga jego, któremu rzek³ 
œwiekier jego, ojciec onej dziewki: Oto siê ju¿ dzieñ nachyli³ ku wieczorowi, 
przenocujcie¿ tu proszê; oto schodzi dzieñ, przenocuje tu, a b¹dŸ dobrej myœli, a 
jutro rano wyprawicie siê w drogê sw¹, i pójdziesz do przybytku twego.
10. Tedy on m¹¿ nie chcia³ zostaæ na noc, ale wsta³ i odszed³, a przyszed³ a¿ ku 
Jebus, (które jest Jeruzalem) maj¹c z sob¹ dwóch os³ów z brzemiony, i za³o¿nicê 
swojê.
11. A gdy byli blisko Jebus, a dzieñ siê ju¿ bardzo nachyli³, tedy rzek³ s³uga do 
pana swego: PójdŸ proszê, a wst¹pmy do tego miasta Jebuzejczyków, i przenocujmy w 
niem.
12. Któremu odpowiedzia³ pan jego: Nie wstêpujmy do miasta cudzoziemców, które nie 
jest z synów Izraelskich, ale idŸmy a¿ do Gabaa.
13. Nadto rzek³ do s³ugi swego: PójdŸ, abyœmy przyszli na jedno z tych miejsc, i 
przenocowali albo w Gabaa albo w Rama.
14. A min¹wszy poszli: i zasz³o im s³oñce u Gabaa, które jest pokolenia 
Benjaminowego.
15. I udali siê tam, aby wszed³szy przenocowali w Gabaa; a gdy wszed³, usiad³ na 
ulicy w mieœcie, przeto ¿e nie by³, kto by je przyj¹³ w dom i przenocowa³.
16. A oto, m¹¿ stary szed³ od roboty swojej z pola w wieczór; a ten m¹¿ by³ z góry 
Efraim, bêd¹c przychodniem w Gabaa, ale ludzie miejsca onego byli synowie Jemini.
17. Ten podniós³szy oczy swe ujrza³ mê¿a onego podró¿nego na ulicy miasta, i rzek³ 
do niego starzec: Dok¹d idziesz, i sk¹deœ przyszed³?
18. Któremu on odpowiedzia³: Idziemy z Betlehem Juda a¿ ku stronie góry Efraimowej, 
sk¹dem jest; bom chodzi³ do Betlehem Judskiego; a teraz idê do domu Pañskiego, ale 
nie masz nikogo, coby miê przyj¹³ w dom;
19. Choæ i plewy i siano mam dla os³ów naszych, tak¿e chleb i wino mam dla siebie i 
dla s³u¿ebnicy twej i dla s³ugi, który jest ze mn¹, s³ug¹ twoim; nie mam 
niedostatku z ¿adnej rzeczy.
20. Tedy mu rzek³ on m¹¿ stary: Nie frasuj siê; czegoækolwiek nie dostanie, to ja 
opatrzê; tylko na ulicy nie zostawaj przez noc.



21. Wwiód³ go tedy do domu swego, i da³ os³om obrok; potem umywszy nogi swoje, 
jedli i pili.
22. A gdy rozweselili serce swoje, oto, mê¿owie miasta tego, mê¿owie niepobo¿ni, 
obst¹pili dom, ko³ac¹c we drzwi, i rzekli do gospodarza domu onego, do mê¿a 
starego, mówi¹c: WywiedŸ mê¿a, który wszed³ w dom twój, abyœmy go poznali.
23. A wyszed³szy do nich on m¹¿, gospodarz domu, rzek³ im: Nie tak bracia moi: nie 
czyñcie proszê tej z³oœci, gdy¿ wszed³ ten m¹¿ do domu mego, nie czyñcie¿ tej 
sprosnoœci.
24. Oto córka moja panna, i za³o¿nica jego, wywiodê je zaraz, ¿e je obel¿ycie, a 
uczynicie z niemi, co siê wam bêdzie dobrego zda³o; tylko mê¿owi temu nie czyñcie 
tej zel¿ywoœci.
25. Ale nie chcieli oni mê¿owie s³uchaæ g³osu jego; przeto¿ wzi¹wszy on m¹¿ 
za³o¿nicê swojê, wywiód³ j¹ do nich na dwór; i poznali j¹, a czynili jej gwa³t 
przez ca³¹ noc a¿ do zaranku, a potem puœcili j¹, gdy wschodzi³a zorza.
26. A przyszed³szy ona niewiasta na œwitaniu, upad³a u drzwi domu onego¿ mê¿a, 
gdzie by³ pan jej, a¿ siê rozednia³o.
27. Potem wstawszy pan jej rano, otworzy³ drzwi u domu, i wyszed³, chc¹c iœæ w 
drogê swojê, a oto, ona niewiasta, za³o¿nica jego, le¿a³a u drzwi domu, a rêce jej 
by³ na progu.
28. I rzek³ do niej: Wstañ a pójdŸmy; ale nic nie odpowiedzia³a. Wzi¹wszy j¹ tedy 
na os³a, wsta³ on m¹¿, i szed³ do miejsca swego.
29. Tam przyszed³szy w dom swój, porwa³ miecz, a zdj¹wszy za³o¿nicê swojê rozr¹ba³ 
j¹ z koœciami jej na dwanaœcie sztuk, i rozes³a³ j¹ po wszystkich granicach 
Izraelskich.
30. A ktokolwiek to widzia³, mówi³: Nigdy siê to nie sta³o, ani co takowego 
widziano od onego dnia, jako wyszli synowie Izraelscy z ziemi Egipskiej, a¿ do tego 
dnia; uwa¿ajcie¿ to z pilnoœci¹, a radŸcie i mówcie o tem.
*20
1. Wyszli tedy wszyscy synowie Izraelscy, a zgromadzi³o siê wszystko pospólstwo 
jednomyœlnie od Dan a¿ do Beerseba, i do ziemi Galaad do Pana do Masfy.
2. I stanêli przedniejsi wszystkiego ludu i wszystkie pokolenia Izraelskie w 
zgromadzeniu ludu Bo¿ego, cztery kroæ sto tysiêcy ludu pieszego, godnego do boju.
3. (I us³yszeli synowie Benjamin, i¿ siê zebrali synowie Izraelscy w Masfa.) Rzekli 
tedy synowie Izraelscy: Powiedzcie, jako siê sta³ ten z³y uczynek?
4. I odpowiedzia³ on m¹¿ Lewita, ma³¿onek niewiasty zabitej, i rzek³: Do Gabaa, 
które jest w Benjamin, przyszed³em, ja i za³o¿nica moja, abym tam przenocowa³.
5. I powstali przeciwko mnie mê¿owie z Gabaa, a obst¹pili oko³o mnie dom w nocy, 
umyœliwszy miê zabiæ; ale za³o¿nicê mojê tak gwa³cili, a¿ umar³a.
6. Wzi¹³em tedy za³o¿nicê mojê, i rozr¹ba³em j¹ na sztuki, i rozes³a³em j¹ do 
wszystkich krain dziedzictwa Izraelskiego; albowiem siê dopuœcili w Izraelu 
haniebnego i sprosnego uczynku.
7. Otoœcie wy wszyscy synowie Izraelscy; uwa¿cie¿ to miêdzy sob¹, a radŸcie o tem.
8. I powsta³ wszystek lud jednostajnie, mówi¹c: Nie pójdzie nikt do namiotu swego, 
ani odejdzie kto do domu swego.
9. Ale teraz to uczynimy miastu Gabaa, rzuciwszy los przeciwko niemu;
10. WeŸmiemy dziesiêæ mê¿ów ze sta w ka¿dem pokoleniu Izraelskiem, a sto z tysi¹ca, 
a tysi¹c z dziesiêciu tysiêcy, ¿eby dodawali ¿ywnoœci ludowi, który przyci¹gnie do 
Gabaa Benjamin, i pomœci siê nad nim wszystkiej sprosnoœci, której siê dopuœcili w 
Izraelu.
11. A tak zebra³ siê wszystek lud Izraelski przeciwko miastu, zmówiwszy siê 
jednostajnie.
12. I pos³a³y pokolenia Izraelskie pos³y do wszystkich domów synów Benjaminowych, 
mówi¹c: Co to za z³y uczynek, który siê sta³ miêdzy wami?
13. Przeto¿ teraz wydajcie mê¿e niepobo¿ne, którzy s¹ w Gabaa, abyœmy je 
pozabijali, a uprz¹tnêli z³e z Izraela; ale nie chcieli synowie Benjaminowi s³uchaæ 
g³osu braci swych, synów Izraelskich.
14. Owszem zgromadzili siê synowie Benjaminowi z miast swoich do Gabaa, aby 
walczyli przeciw synom Izraelskim.
15. I naliczono synów Benjaminowych dnia onego z miast ich dwadzieœcia i szeœæ 



tysiêcy mê¿ów godnych do boju, oprócz obywateli Gabaa, których naliczono siedem set 
mê¿ów na wybór.
16. Miêdzy tym wszystkim ludem by³o siedem set mê¿ów na wybór, którzy nie u¿ywali 
rêki swej prawej, a ka¿dy z nich ciskaj¹c z procy kamieniem, i w³osa nie chybia³.
17. Mê¿ów zasiê Izraelskich naliczono, oprócz synów Benjaminowych, cztery kroæ sto 
tysiêcy mê¿ów walecznych, i wszystko godnych do boju.
18. Wstawszy tedy szli do domu Bo¿ego, i radzili siê Boga, a mówili synowie 
Izraelscy: Któ¿ za nas pójdzie wprzód na wojnê przeciw synom Benjaminowym? I 
odpowiedzia³ Pan: Juda wprzód pójdzie.
19. A tak wstawszy synowie Izraelscy rano, po³o¿yli siê obozem przeciw Gabaa.
20. A wyszed³szy mê¿owie Izraelscy ku bitwie przeciw synom Benjaminowym, uszykowali 
siê mê¿owie Izraelscy ku potykaniu przeciw Gabaa.
21. Ale wyszed³szy synowie Benjaminowi z Gabaa, porazili z Izraela dnia onego 
dwadzieœcia i dwa tysi¹ce mê¿ów na g³owê.
22. Potem pokrzepiwszy siê mê¿owie ludu Izraelskiego znowu siê uszykowali ku bitwie 
na onem¿e miejscu, gdzie siê byli uszykowali dnia pierwszego.
23. Pierwej jednak poszli synowie Izraelscy, i p³akali przed Panem a¿ do wieczora, 
i pytali siê Pana, mówi¹c: Izali jeszcze mamy iœæ walczyæ przeciwko synom 
Benjamina, brata naszego? I rzek³ Pan: IdŸcie przeciwko nim.
24. I ruszyli siê synowie Izraelscy przeciwko synom Benjaminowym drugiego dnia.
25. A wypad³szy synowie Benjaminowi przeciwko nim z Gabaa drugiego dnia, porazili 
synów Izraelskich znowu osiemnaœcie tysiêcy mê¿ów na g³owê, wszystko mê¿ów 
walecznych.
26. Przeto¿ szli wszyscy synowie Izraelscy, i wszystek lud, a przyszli do domu 
Bo¿ego, i p³acz¹c trwali tam przed Panem, i poœcili dnia onego a¿ do wieczora, 
ofiaruj¹c ca³opalenia, i ofiary spokojne przed obliczem Pañskiem.
27. I pytali synowie Izraelscy Pana, (bo tam by³a skrzynia przymierza Bo¿ego na on 
czas;
28. A Finees, syn Eleazara, syna Aaronowego, sta³ przed ni¹ na ten czas,) mówi¹c: 
Mamyli jeszcze wynijœæ na wojnê przeciwko synom Benjamina, brata naszego, czyli 
zaniechaæ? I odpowiedzia³ Pan: IdŸcie; bo jutro dam je w rêce wasze.
29. Tedy poczyni³ Izrael zasadzki przeciw Gabaa zewsz¹d w oko³o.
30. A ruszywszy siê synowie Izraelscy przeciwko synom Benjaminowym dnia trzeciego, 
uszykowali siê przeciw Gabaa, jako pierwszy i wtóry raz.
31. Wyszli te¿ synowie Benjaminowi przeciwko ludowi, o odsadziwszy siê od miasta, 
poczêli biæ lud i siec, jako pierwszy i wtóry raz po drogach, (z których jedna sz³a 
do Betel, a druga do Gabaa,) i po polu, a zabili oko³o trzydziestu mê¿ów z Izraela.
32. I rzekli synowie Benjaminowi: Pora¿eni bêd¹ od nas jako i pierwej; lecz synowie 
Izraelscy mówili: Uciekajmy, a uwiedŸmy je od miasta, a¿ na wielkie drogi.
33. Zatem wszyscy synowie Izraelscy wstawszy z miejsca swego uszykowali siê w 
Baaltamar; zasadzki te¿ Izraelskie wysz³y z miejsca swego, z ³¹k Gabaa.
34. A tak przesz³o przez Gabaa dziesiêæ tysiêcy mê¿ów na wybór ze wszystkiego 
Izraela, i by³a bitwa sroga, a oni nie widzieli, ¿e ich nieszczêœcie potkaæ mia³o.
35. I porazi³ Pan Benjamina przed twarz¹ Izraela, a zabili synowie Izraelscy z 
Benjamina dnia onego dwadzieœcia i piêæ tysiêcy i sto mê¿ów, wszystko godnych do 
boju.
36. A widz¹c synowie Benjaminowi, ¿e byli pora¿eni, (bo mê¿owie Izraelscy 
ustêpowali z placu przed Benjaminem, ufaj¹c zasadzkom, które byli uczynili przeciw 
Gabaa;
37. A ci, co byli na zasadzce, pospieszyli siê, i uderzyli na Gabaa, a wpad³szy 
pobili ostrzem miecza wszystkie, którzy byli w mieœcie.
38. Albowiem znak postawiony mieli mê¿owie Izraelscy z onymi, co byli w zasadzce, 
mianowicie, ¿e gdyby dym wielki wypuœcili z miasta.
39. Tedy siê mê¿owie Izraelscy obrócili ku bitwie. Synowie zaœ Benjaminowi poczêli 
biæ i siec, i zabili z mê¿ów Izraelskich oko³o trzydziestu mê¿ów; bo rzekli: Zaiste 
pora¿eni s¹ przed nami jako i w pierwszej bitwie.
40. Ale gdy p³omieñ i dym jako s³up pocz¹³ wzgórê wstêpowaæ z miasta, tedy 
obejrzawszy siê synowie Benjaminowi nazad, uderzyli, a oto, ogieñ z miasta, 
wstêpowa³ a¿ ku niebu.)



41. A i¿ siê mê¿owie Izraelscy obrócili, potrwo¿yli siê mê¿owie Benjaminowi, 
widz¹c, ¿e nieszczêœcie nastêpowa³o na nie.
42. I uciekli przed mê¿ami Izraelskimi drog¹ ku puszczy; a wojsko dogania³o ich, i 
ci, którzy wybie¿eli z miast, bili je miêdzy sob¹.
43. Ogarnêli tedy Benjamina, i gonili je bez przestanku, a wparli je a¿ do Gabaa na 
wschód s³oñca.
44. Poleg³o tedy z Benjamina, osiemnaœcie tysiêcy mê¿ów, wszystko mê¿ów du¿ych.
45. A z tych, którzy obróciwszy siê uciekali na puszcz¹, na ska³ê Remmon, ³api¹c je 
po drogach, zabili piêæ tysiêcy mê¿ów, a gonili je a¿ do Giedeon, gdzie zamordowali 
z nich dwa tysi¹ce mê¿ów.
46. A tak by³o wszystkich, którzy polegli z Benjamina dnia onego, dwadzieœcia i 
piêæ tysiêcy mê¿ów walecznych, wszystko mê¿ów du¿ych.
47. Tylko siê obróci³o i uciek³o na puszczê, na ska³ê Remmon, szeœæ set mê¿ów, i 
zostali na skale Remmon przez cztery miesi¹ce.
48. Potem mê¿owie Izraelscy wróciwszy siê do synów Benjaminowych, wybili je ostrzem 
miecza, w mieœcie, pocz¹wszy od ludzi a¿ do bydlêcia, i do wszystkiego, co 
znaleŸli; przytem i wszystkie miasta, które pozosta³y, popalili ogniem.
*21
1. Nadto przysiêgli mê¿owie Izraelscy w Masfa, mówi¹c: ¯aden z nas nie da córki 
swej Benjaminczykom za ¿onê.
2. A tak poszed³ lud do domu Bo¿ego, i trwali tam a¿ do wieczora przed Bogiem, a 
podniós³szy g³os swój, p³akali p³aczem wielkim.
3. I rzekli: O Panie, Bo¿e Izraelski, czemu¿ siê to sta³o w Izraelu, ¿e uby³o 
dzisiaj z Izraela jedno pokolenie?
4. Tedy nazajutrz wstawszy rano lud zbudowali tam o³tarz, a sprawowali ca³opalone i 
spokojne ofiary.
5. Zatem rzekli synowie Izraelscy: Któ¿ jest, co nie przyszed³ do zgromadzenia ze 
wszystkich pokoleñ Izraelskich do Pana? (Bo siê byli wielk¹ przysiêg¹ zawi¹zali 
przeciw temu, któryby nie przyszed³ do Pana do Masfa, mówi¹c: Œmierci¹ umrze.
6. I ¿a³owali synowie Izraelscy Benjamina, brata swego, a mówili: Wyg³adzone jest 
dziœ pokolenie jedno z Izraela.
7. Có¿ uczynimy tym, co pozostali, aby mieli ¿ony, gdy¿eœmy przysiêgli przez Pana, 
¿e im nie mamy daæ córek naszych za ¿ony?)
8. Rzekli tedy: Jest¿e kto z pokoleñ Izraelskich, coby nie przyszed³ do Pana do 
Masfa? a oto, nie przyszed³ by³ nikt do obozu z Jabes Galaad do zgromadzenia.
9. Bo gdy liczono lud, tedy nikogo tam nie by³o z obywateli Jabes Galaad.
10. I pos³a³o tam zgromadzenie dwanaœcie tysiêcy mê¿ów walecznych, rozkazuj¹c im i 
mówi¹c: IdŸcie, a pobijcie obywatele Jabes Galaad ostrzem miecza, i niewiasty i 
dzieci.
11. A tak sobie post¹picie: Ka¿dego mê¿czyznê, i ka¿d¹ niewiastê, która mê¿a 
uzna³a, zabijecie.
12. NaleŸli tedy z obywateli Jabes Galaad cztery sta dzieweczek, panien, które nie 
uzna³y mê¿a obcuj¹c z nim, i przywiedli je do obozu do Sylo, które by³o w ziemi 
Chananejskiej.
13. Potem pos³a³o wszystko zgromadzenie, a mówi³o do synów Benjaminowych, którzy 
byli na skale Remmon, i przyzwali ich w pokoju.
14. Przeto¿ wróci³ siê Benjamin onego czasu, i dali im ¿ony, które byli ¿ywo 
zachowali z niewiast Jabes Galaad, ale im siê ich jeszcze nie dostawa³o.
15. A lud ¿a³owa³ Benjamina, i¿ uczyni³ Pan przerwê w pokoleniach Izraelskich.
16. Tedy rzekli starsi zgromadzenia tego: A z tymi drugimi có¿ uczynimy, aby mieli 
¿ony, gdy¿ niewiasty wyg³adzone s¹ z Benjamina?
17. Nadto rzekli: Dziedzictwo Benjamina pozosta³ym nale¿y, aby nie zaginê³o 
pokolenie z Izraela.
18. A my nie mo¿emy im daæ ¿on z córek naszych, (gdy¿ byli przysiêgli synowie 
Izraelscy, mówi¹c: Przeklêty, kto da ¿onê Benjaminczykowi.)
19. Potem rzekli: Oto œwiêto Pañskie uroczyste bywa na ka¿dy rok w Sylo, które jest 
ku pó³nocy od Betel, a na wschód s³oñca ku drodze, która idzie od Betel ku Sychem, 
a pod po³udnia le¿y ku Lebnie.
20. A tak rozkazali synom Benjaminowym, mówi¹c: IdŸcie, a zasadŸcie siê w 



winnicach,
21. A patrzajcie, gdy córki Sylo wynijd¹ gromad¹ do tañca; tam wyszed³szy z winnic, 
porwij ka¿dy z was sobie ¿onê z córek Sylo, a potem idŸcie do ziemi Benjamin.
22. A gdy przyjd¹ ojcowie ich, albo bracia ich skar¿yæ siê przed nami, tedy im 
rzeczemy: Zmi³ujcie siê nad nimi dla nas; boœmy nie wziêli dla ka¿dego z nich ¿ony 
na wojnie, a wyœcie im ich te¿ nie dali; przeto¿ nie jesteœcie winni.
23. Tedy uczynili tak synowie Benjamin, i nabrali ¿on wed³ug liczby swojej z onych 
co tañcowa³y, które porwawszy odeszli, i wrócili siê do dziedzictwa swego, a 
pobudowawszy miasta mieszkali w nich.
24. A tak rozeszli siê stamt¹d synowie Izraelscy onego czasu, ka¿dy do pokolenia 
swego i do domu swego, a szed³ stamt¹d ka¿dy do dziedzictwa swego.
25. W one dni nie by³o króla w Izraelu; ka¿dy, co mu siê dobrego zda³o to czyni³.

================================
     Ruty     
================================

*01
1. I sta³o siê za onych czasów, kiedy sêdziowie s¹dzili, by³ g³ód w ziemi; i 
poszed³ niektóry m¹¿ z Betlehem Juda na mieszkanie do ziemi Moabskiej z ¿on¹ swoj¹ 
i z dwoma synami swymi.
2. A imiê mê¿a onego by³o Elimelech, imiê te¿ ¿ony jego Noemi, tak¿e imiona dwóch 
synów jego Mahalon i Chelijon, a ci byli Efratejczykami z Betlehem Juda, którzy 
zaszed³szy do krainy Moabskiej, mieszkali tam.
3. Potem umar³ Elimelech, m¹¿ Noemi, a ona pozosta³a z dwoma synami swoimi.
4. I pojêli sobie ¿ony Moabskie; imiê jednej Orfa, a drugiej imiê Rut; i mieszkali 
tam oko³o dziesiêciu lat.
5. Umarli potem i oni oba, Mahalon i Chelijon; i tak ona niewiasta osierocia³a po 
obu synach swoich i po mê¿u swoim.
6. A wezbrawszy siê z synowemi swemi wróci³a siê z ziemi Moabskiej; bo s³ysza³a w 
krainie Moabskiej, ¿e by³ nawiedzi³ Pan lud swój, i da³ im chleb.
7. Tedy wysz³a z miejsca, na którem by³a z onemi dwiema synowemi swemi, a uda³y siê 
w drogê, aby siê wróci³y do ziemi Juda.
8. Zatem rzek³a Noemi do dwóch synowych swych: IdŸcie¿, wróæcie siê ka¿da do domu 
matki twojej; niechaj uczyni Pan z wami mi³osierdzie, jakoœcie uczyni³y z umar³ymi 
synami moimi i ze mn¹.
9. Niech wam da Pan znaleŸæ odpocznienie, ka¿dej w domu mê¿a swego; i poca³owa³a 
je, a one podniós³szy g³os swój, p³aka³y,
10. I mówi³y do niej: Raczej siê z tob¹ wrócimy do ludu twojego.
11. A Noemi rzek³a: Wróæcie¿ siê córki moje; przecz¿ebyœcie ze mn¹ iœæ mia³y? Aza¿ 
ja jeszcze mogê mieæ syny, którzyby byli mê¿ami waszymi?
12. Wróæcie¿ siê córki moje, a idŸcie, bom siê ju¿ zstarza³a, a nie mogê iœæ za 
m¹¿. Choæbym te¿ rzek³a, jeszcze mam nadziejê, albo choæbym te¿ dobrze tej nocy 
by³a za mê¿em choæbym te¿ nawet i porodzi³a syny;
13. Izali wy ich czekaæ bêdziecie, a¿by doroœli? za¿ siê dla tego zatrzymacie, 
abyœcie nie sz³y za m¹¿? Nie tak córki moje; bo ¿a³oœæ moja wiêksza jest niŸli 
wasza, gdy¿ siê obróci³a przeciwko mnie rêka Pañska.
14. Ale one podniós³szy g³os swój, znowu p³aka³y. I poca³owa³a Orfa œwiekrê swojê; 
a Ruta zosta³a przy niej.
15. Do której Noemi rzek³a: Oto siê wróci³a powinna twoja do ludu swego, i do bogów 
swoich, wróæ¿e siê i ty za powinn¹ swoj¹.
16. Na co jej odpowiedzia³a Ruta: Nie wiedŸ miê do tego, abym ciê opuœciæ i od 
ciebie odejœæ mia³a; owszem gdziekolwiek pójdziesz, z tob¹ pójdê, a gdziekolwiek 



mieszkaæ bêdziesz, z tob¹ mieszkaæ bêdê; lud twój lud mój, a Bóg twój Bóg mój.
17. Gdzie umrzesz, tam i ja umrê, i tam pogrzebiona bêdê. To mi niech uczyni Pan, i 
to niech przepuœci na miê, ¿e tylko œmieræ roz³¹czy miê z tob¹.
18. A tak ona widz¹c, ¿e siê na to upar³a, aby z ni¹ sz³a, przesta³a jej odradzaæ.
19. I sz³y obie pospo³u, a¿ przysz³y do Betlehem. I sta³o siê, gdy przysz³y do 
Betlehem, wzruszy³o siê wszystko miasto dla nich, mówi¹c: Iza¿ nie ta jest Noemi?
20. Ale ona mówi³a do nich: Nie nazywajcie miê Noemi, ale miê zowcie Mara; albowiem 
miê gorzkoœciê wielk¹ Wszechmog¹cy nape³ni³.
21. Wysz³am st¹d obfit¹ a pró¿n¹ miê przywróci³ Pan. Przecz¿e miê tedy zowiecie 
Noemi, gdy¿ miê Pan utrapi³, a Wszechmog¹cy z³e na miê dopuœci³?
22. A tak wróci³a siê Noemi i Rut Moabitka, synowa jej, z ni¹; wróci³a siê z krainy 
Moabskiej, i przysz³y do Betlehem na pocz¹tku ¿niwa jêczmiennego .
*02
1. A Noemi mia³a powinowatego po mê¿u swym, cz³owieka mo¿nego z domu 
Elimelechowego, którego zwano Booz.
2. I rzek³a Ruta Moabitka do Noemi: Pójdê proszê na pole, a niech zbieram k³osy za 
tym, przed którego oczyma ³askê znajdê; a ona rzek³a: IdŸ, córko moja.
3. Sz³a tedy, a przyszed³szy zbiera³a na polu za ¿eñcami; i trafi³o siê, ¿e 
przysz³a na dzia³ pola Boozowego, który by³ z domu Elimelechowego.
4. A wtem przyszed³ Booz z Betlehem, i rzek³ do ¿eñców: Pan z wami. A oni mu 
odpowiedzieli: Niech¿eæ Pan b³ogos³awi.
5. Rzek³ tedy Booz do s³ugi swego, który by³ przystawem nad ¿eñcami: Czyja¿ to 
dzieweczka?
6. I odpowiedzia³ mu s³uga on, który by³ przystawem nad ¿eñcami, i rzek³: Ta 
dzieweczka jest Moabitka, która przysz³a z Noemi z ziemi Moabskiej.
7. I rzek³a mi: Niech proszê zbieram i zgromadzam k³osy miêdzy snopami za ¿eñcami; 
a przyszed³szy bawi siê tu od samego poranku a¿ dot¹d, a bardzo ma³o w domu siedzi.
8. Tedy rzek³ Booz do Rut: S³uchaj miê córko moja; nie chodŸ zbieraæ k³osów na 
insze pole i nie odchodŸ st¹d, ale siê tu trzymaj dziewek moich.
9. Pilnuj tego pola, na którem ¿¹æ bêd¹, a chodŸ za nimi; bom rozkaza³ s³ugom moim, 
¿eby siê ciebie ¿aden nie tyka³; a jeŸli upragniesz, idŸ do naczynia, a napij siê z 
tego, co czerpi¹ s³udzy moi.
10. Tedy ona upad³szy na oblicze swoje, uk³oniwszy siê a¿ do ziemi rzek³a do niego: 
Sk¹d¿em znalaz³a ³askê w oczach twoich, i¿ miê znasz, gdy¿em jest cudzoziemka?
11. I odpowiedzia³ Booz, a rzek³ jej: Powiedziano mi zapewne wszystko, coœ uczyni³a 
œwiekrze twojej po œmierci mê¿a twego, a jakoœ opuœciwszy ojca twego i matkê twojê, 
i ziemiê, w którejœ siê urodzi³a, przysz³a do ludu, któregoœ nie zna³a przedtem.
12. Niech¿eæ odda Pan uczynek twój, i niech bêdzie zap³ata twoja doskona³a od Pana, 
Boga Izraelskiego, gdy¿eœ przysz³a, abyœ nadziejê mia³a pod skrzyd³ami jego.
13. A ona rzek³a: Znalaz³am ³askê w oczach twoich, panie mój, gdy¿eœ miê pocieszy³, 
a mówi³eœ do serca s³u¿ebnicy twojej, chociam ja nie jest, jako jedna z s³u¿ebnic 
twoich.
14. I rzek³ jej Booz: Gdy bêdzie czas jedzenia, przychodŸ tu, a jedz chleb, 
omoczywszy sztuczkê twojê w occie. I usiad³a przy ¿eñcach, i poda³ jej pra¿ma, 
które jad³a a¿ do sytoœci, i jeszcze jej zby³o.
15. Potem wsta³a, aby zbiera³a; a Booz rozkaza³ s³ugom swoim mówi¹c: Niech i miêdzy 
snopami zbiera, a nie broñcie jej tego.
16. Owszem umyœlnie upuszczajcie jej z snopów, a zostawiajcie, aby zbiera³a, a nie 
fukajcie na ni¹.
17. A tak zbiera³a na onem polu a¿ do wieczora; i wym³óci³a to, co zebra³a, i mia³a 
jakoby z efê jêczmienia.
18. A wzi¹wszy to, sz³a do miasta, i ogl¹da³a œwiekra jej to, co nazbiera³a; a 
wyj¹wszy da³a jej i to, co jej zosta³o, gdy siê najad³a.
19. I rzek³a do niej œwiekra jej: Kêdy¿eœ dziœ zbiera³a, a gdzieœ robi³a? niechaj¿e 
ten, który na ciê mia³ baczenie, b³ogos³awionym bêdzie. I oznajmi³a œwiekrze swej, 
u kogo robi³a, mówi¹c: Imiê mê¿a, u któregom dziœ robi³a, Booz.
20. Potem rzek³a Noemi do synowy swojej: Niech bêdzie b³ogos³awionym od Pana, który 
nie zawœci¹gn¹³ mi³osierdzia swego od ¿ywych i od umar³ych. Nadto jeszcze rzek³a 
Noemi: Ten m¹¿ jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.



21. Rzek³a jej te¿ Rut Moabitka: Nadto mi jeszcze mówi³ on m¹¿: Trzymaj siê 
czeladzi mojej, póki nie po¿n¹ wszystkiego zbo¿a mego.
22. Tedy rzek³a Noemi do Ruty, synowy swej: Dobrze, córko moja, i¿ bêdziesz 
chodzi³a z dziewkami jego, ¿ebyæ kto przeciwnym nie by³ na polu innem.
23. Przeto¿ siê trzyma³a s³u¿ebnic Boozowych, i zbiera³a k³osy, póki siê nie 
skoñczy³o ¿niwo jêczmienne, i ¿niwo pszeniczne. Potem mieszka³a u œwiekry swojej.
*03
1. Potem rzek³a do niej Noemi, œwiekra jej: Córko moja, aza¿emci nie powinna szukaæ 
odpocznienia, ¿ebyœ siê dobrze mia³a?
2. A teraz aza¿ Booz nie jest powinowatym naszym, z któregoœ ty s³u¿ebnicami by³a? 
Oto on bêdzie wia³ jêczmieñ na bojewisku tej nocy.
3. Przeto¿ umywszy siê, nama¿ siê olejkami; weŸmij te¿ szaty twoje na siê, a idŸ na 
bojewisko, a nie daj siê widzieæ mê¿owi onemu, a¿by siê najad³ i napi³.
4. A gdy on spaæ pójdzie, upatrz¿e miejsce, na którem siê uk³adzie, a przyszed³szy 
odkryjesz p³aszcz z nóg jego, a tam siê uk³adziesz, a on tobie oznajmi, co bêdziesz 
mia³a czyniæ.
5. I rzek³a do niej Rut: Cokolwiek mi ka¿esz, uczyniê.
6. A tak sz³a na one bojewisko, i uczyni³a to, co jej rozkaza³a œwiekra jej.
7. A gdy siê najad³ Booz i napi³, i rozweseli³o siê serce jego, poszed³ a uk³ad³ 
siê przy stogu; przysz³a te¿ i ona po cichu, a odkrywszy p³aszcz z nóg jego, 
uk³ad³a siê.
8. A gdy by³o o pó³nocy, ul¹k³ siê on m¹¿, a obróciwszy siê, ujrza³, a 
oto,niewiasta le¿y u nóg jego.
9. I rzek³: Któ¿eœ ty? I odpowiedzia³a: Jam jest Rut, s³u¿ebnica twoja; 
rozci¹gnij¿e p³aszcz twój na s³u¿ebnicê twojê, boœ mi pokrewny.
10. A on rzek³: B³ogos³awionaœ ty od Pana, córko moja; wiêksz¹œ pobo¿noœæ po sobie 
pokaza³a teraz ni¿ pierwej, ¿eœ nie posz³a za m³odzieñcami tak ubogimi jako i 
bogatymi;
11. Przeto¿ teraz, córko moja, nie bój siê; bo wszystko, cokolwiek rzeczesz, 
uczyniê, gdy¿ wie ca³e miasto ludu mego, ¿eœ ty niewiasta cnotliwa.
12. A teraz prawdaæ to, ¿em ja jest pokrewny twój, wszak¿e jeszcze jest pokrewny 
bli¿szy nad miê.
13. Zostañ¿e tu tej nocy. A gdy bêdzie rano, jeŸli ciê bêdzie chcia³ poj¹æ prawem 
bliskoœci, dobrze, niech pojmie; jeŸli ciê nie bêdzie chcia³ poj¹æ, ja ciê pojmê 
prawem bliskoœci; ¿ywie Pan! Œpij¿e tu a¿ do poranku.
14. A tak spa³a u nóg jego a¿ do poranku, a wsta³a przedtem ni¿ móg³ rozeznaæ jeden 
drugiego; bo rzek³ Booz: Niech nikt nie wie, ¿e przysz³a ta niewiasta na bojewisko.
15. Nadto rzek³: Daj p³achtê, któr¹ masz na sobie, a trzymaj j¹; a gdy j¹ trzyma³a, 
namierzy³ jej szeœæ miarek jêczmienia, i za³o¿y³ na niê, i wesz³a do miasta.
16. A przysz³a do œwiekry swej, która jej spyta³a: Któ¿eœ ty córko moja? A Rut jej 
powiedzia³a wszystko, co jej uczyni³ on m¹¿,
17. I rzek³a: Oto szeœæ miarek tego jêczmienia da³ mi; bo rzek³ do mnie: Nie 
wrócisz siê pró¿no do œwiekry twojej.
18. I rzek³a Noemi: Potrwaj¿e, córko moja, a¿ siê dowiesz, jako padnie ta rzecz; 
boæ nie zaniecha ten m¹¿, a¿ tê rzecz dziœ skoñczy.
*04
1. Potem Booz szed³ do bramy, i usiad³ tam; a oto, pokrewny on szed³ mimo, o którym 
powiedzia³ by³ Booz; i rzek³ mu: PójdŸ sam a si¹dŸ tu, ty a ty; a on przyszed³szy 
siad³.
2. Wzi¹wszy tedy dziesiêæ mê¿ów starszych miasta onego, mówi³ do nich: Si¹dŸcie¿ 
te¿ tu; i usiedli.
3. Zatem rzek³ onemu powinowatemu: Dzia³ roli, który by³ brata naszego Elimelecha, 
sprzeda³a Noemi, która siê wróci³a z ziemi Moabskiej.
4. I zda³o mi siê to odnieœæ do uszu twoich, mówi¹c: Otrzymaj tê rolê przed tymi, 
którzy tu siedz¹, i przed starszymi ludu mego; a chceszli j¹ odkupiæ, odkup; a 
jeŸli¿ nie odkupisz, powiedz mi; bo wiem, ¿e nad ciê niemasz bli¿szego do 
wykupienia, a jam po tobie. Tedy on rzek³: Ja odkupiê.
5. Nadto rzek³ Booz: Dnia, którego otrzymasz rolê z r¹k Noemi, tedy te¿ i Rutê 
Moabitkê, ¿onê zmar³ego, pojmiesz, abyœ wzbudzi³ imiê zmar³ego w dziedzictwie jego.



6. Odpowiedzia³ powinowaty: Nie mogê odkupiæ, bym snaæ nie straci³ dziedzictwa 
mego. Odkup¿e ty sobie bliskoœæ mojê, gdy¿ ja nie mogê odkupiæ jej.
7. (A by³ to starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie, i przy zamianie, aby 
warowniejsza by³a ka¿da sprawa, tedy zzuwa³ jeden z nich trzewik swój, i dawa³ go 
bliŸniemu swojemu; a toæ by³o na œwiadectwo ustêpowania dóbr w Izraelu.)
8. Tedy rzek³ on powinowaty do Booza: Otrzymaj¿e ty; i zzu³ trzewik swój.
9. Zatem rzek³ Booz do onych starszych, i do wszystkiego ludu: Œwiadkami dziœ 
jesteœcie wy, ¿em to wszystko otrzyma³, co by³o Elimelechowe, i to wszystko, co 
by³o Chelijonowe, i Mahalonowe, z r¹k Noemi.
10. Do tego Rutê Moabitkê, ¿onê Machalonowê, wzi¹³em sobie za ¿onê, abym wzbudzi³ 
imiê zmar³ego w dziedzictwie jego, i¿by nie zginê³o imiê onego zmar³ego miêdzy 
braci¹ jego, i z bramy miejsca jego; tego wyœcie dzisiaj œwiadkami.
11. I rzek³ wszystek lud, który by³ w bramie miasta, i starsi: Jesteœmy œwiadkami; 
niech ci da Pan, aby niewiasta, która wchodzi w dom twój, by³a jako Rachel i jako 
Lija, które obie zbudowa³y dom Izraelski. Poczynaj¿e sobie mê¿nie w Efracie, 
zjednaj sobie imiê w Betlehemie.
12. Niechaj¿e dom twój bêdzie jako dom Faresa, (którego porodzi³a Tamar Judzie,) z 
nasienia tego, któreæ da Pan z tej to bia³ej g³owy.
13. A tak poj¹³ sobie Booz Rutê, i by³a mu za ¿onê; a gdy wszed³ do niej, tedy jej 
da³ Pan, ¿e poczê³a, i porodzi³a syna.
14. I rzek³y niewiasty do Noemi: B³ogos³awiony Pan, który ciê dziœ nie chcia³ mieæ 
bez powinowatego, aby zosta³o imiê jego w Izraelu.
15. Tenci ucieszy duszê twojê, i bêdzie ciê ¿ywi³ w staroœci twojej; albowiem 
synowa twoja, która ciê mi³uje, porodzi³a go, któraæ daleko jest lepsza, ni¿eli 
siedm synów.
16. A tak wzi¹wszy Noemi dzieci¹tko, po³o¿y³a je na ³onie swojem, a by³a mu za 
piastunkê.
17. I da³y mu s¹siady imiê, mówi¹c: Narodzi³ siê syn Noemi, i nazwa³y imiê jego 
Obed; tenci jest ojciec Isajego ojca Dawidowego.
18. A teæ s¹ rodzaje Faresowe: Fares sp³odzi³ Hesrona;
19. A Hesron sp³odzi³ Rama, a Ram sp³odzi³ Aminadaba;
20. A Aminadab sp³odzi³ Nahasona, a Nahason sp³odzi³ Salmona;
21. A Salmon sp³odzi³ Booza, a Booz sp³odzi³ Obeda;
22. A Obed sp³odzi³ Isajego, a Isaj sp³odzi³ Dawida.

================================
     1 Samuelowa     
================================

*01
1. By³ niektóry m¹¿ z Ramataim Sofim, z góry Efraim, któremu by³o imiê Elkana, syn 
Jerohama, syna Elihu, syna Tuhu, syna Suf, Efratejczyka.
2. A ten mia³ dwie ¿ony, imiê jednaj Anna, a imiê drugiej Fenenna; i mia³a Fenenna 
dziatki, ale Anna nie mia³a dziatek.
3. I chadza³ on m¹¿ z miasta swego na ka¿dy rok, aby chwa³ê dawa³ i ofiarowa³ Panu 
zastêpów w Sylo, gdzie byli dwaj synowie Heli, Ofni i Finees, kap³ani Pañscy.
4. A gdy przyszed³ dzieñ, którego sprawowa³ ofiary Elkana, da³ Fenennie, ¿onie 
swej, i wszystkim synom jej, i córkom jej, cz¹stki;
5. Ale Annie da³ jednê czêœæ wyborn¹; bo Annê mi³owa³, chocia¿ by³ Pan ¿ywot jej 
zamkn¹³.
6. I draŸni³a j¹ bardzo przeciwnica jej, aby j¹ tylko rozgniewa³a, dla tego, i¿ 
zamkn¹³ by³ Pan ¿ywot jej.
7. To gdy czyni³ Elkana na ka¿dy rok, a Anna te¿ chodzi³a do domu Pañskiego, tak j¹ 



draŸni³a przeciwnica,¿e p³akiwa³a i nie jada³a.
8. Rzek³ jej tedy Elkana, m¹¿ jej: Anno, czemu p³aczesz i czemu nie jesz? a przecz 
siê tak trapi serce twe? izalim ja tobie nie jest lepszy ni¿ dziesiêæ synów?
9. Wsta³a tedy Anna, gdy siê najedli i napili w Sylo; a Heli kap³an siedzia³ na 
sto³ku u podwoja koœcio³a Pañskiego.
10. A ona bêd¹c w gorzkoœci serca, modli³a siê Panu, i wielce p³aka³a.
11. I uczyni³a œlub, mówi¹c: Panie zastêpów, jeŸli¿ wejrzawszy wejrzysz na 
utrapienie s³u¿ebnicy twojej, i wspomnisz na miê, a nie zabaczysz s³u¿ebnicy 
twojej, i dasz s³u¿ebnicy twojej potomstwo mêskiej p³ci, tedy je dam Panu po 
wszystkie dni ¿ywota jego, a brzytwa nie postoi na g³owie jego.
12. I sta³o siê, gdy przed³u¿a³a modlitwy przed Panem, ¿e Heli przypatrowa³ siê 
ustom jej.
13. Ale Anna mówi³a w sercu swem, tylko wargi jej rucha³y siê, ale g³osu jej 
s³ychaæ nie by³o; i mia³ j¹ Heli za pijan¹.
14. Przeto¿ rzek³ do niej Heli: D³ugo¿ bêdziesz pijan¹? wytrzeŸwij siê z wina 
twego.
15. Ale odpowiedzia³a Anna i rzek³a: Nie tak, panie mój, niewiasta utrapionego 
ducha jestem, anim wina ani napoju mocnego nie pi³a, alem wyla³a duszê mojê przed 
obliczem Pañskiem.
16. Nie rozumiej¿e o s³u¿ebnicy twojej, jako o niewieœcie niepobo¿nej, gdy¿ z 
wielkiego myœlenia i frasunku mego mówi³am a¿ dot¹d.
17. Tedy odpowiedzia³ Heli, i rzek³: IdŸ¿e w pokoju, a Bóg Izraelski niech ci da 
proœbê twojê, którejœ ¿¹da³a od niego.
18. I rzek³a: Niech znajdzie s³u¿ebnica twoja ³askê przed oczyma twemi; i odesz³a 
niewiasta w drogê sw¹, i jad³a, a twarz jej nie by³a wiêcej smêtna.
19. I wstali bardzo rano, a pok³oniwszy siê przed Panem, wrócili siê, i przyszli do 
domu swego do Ramata. Tedy pozna³ Elkana Annê, ¿onê sw¹, a wspomnia³ na niê Pan.
20. I sta³o siê po wype³nieniu dni, jako poczê³a Anna, ¿e porodzi³a syna, i nazwa³a 
imiê jego Samuel; bo rzek³a: U Panam go uprosi³a.
21. Potem szed³ on m¹¿ Elkana, i wszystek dom jego, aby odda³ Panu ofiarê 
uroczyst¹, i œlub swój.
22. Ale Anna nie sz³a; bo mówi³a mê¿owi swemu: Nie pójdê, a¿ zostawiê dzieci¹tko, 
potem odwiodê je, ¿e siê uka¿e przed Panem, i zostanie tam zawsze,
23. I rzek³ jej Elkana, m¹¿ jej: Uczyñ co jest dobrego w oczach twoich, zostañ, a¿ 
go zostawisz; tylko niech utwierdzi Pan s³owo swoje. Zosta³a tedy niewiasta, i 
karmi³a piersiami syna swego, a¿ go zostawi³a.
24. A gdy go zostawi³a, przywiod³a go z sob¹ ze trzema cielcami, i z jednem efa 
m¹ki, i z ³agwi¹ wina, i przywiod³a go do domu Pañskiego w Sylo; a dzieciê by³o 
ma³e.
25. I zabiwszy cielca, przywiedli dzieciê do Heli.
26. A ona rzek³a: S³uchaj, panie mój! ¿ywie dusza twoja, panie mój: Jam jest ona 
niewiasta, któram tu sta³a przy tobie, modl¹c siê Panu.
27. Prosi³am o to dzieci¹tko, i da³ mi Pan proœbê mojê, którejm ¿¹da³a od niego.
28. Przeto¿ je te¿ ja oddawam Panu; na wszystkie dni, których bêdzie ¿y³o, jest 
oddane Panu. I pok³onili siê tam Panu.
*02
1. Tedy siê modli³a Anna, i rzek³a: Rozweseli³o siê serce moje w Panu, wywy¿szon 
jest róg mój w Panu, rozszerzy³y siê usta moje przeciw nieprzyjacio³om moim; 
albowiemem siê rozradowa³a w zbawieniu twojem.
2. Niemaszci œwiêtego jako Pan; bo niemasz innego oprócz ciebie, i niemasz tak 
mocnego, jak Bóg nasz.
3. Niemówcie¿ napotem s³ów pysznych, a niech nie wychodz¹ s³owa harde z ust 
waszych; albowiem Bóg jest umiejêtnoœci Panem, a nadawaj¹ siê sprawy jego.
4. £uk i mocarze pokruszeni s¹, a mdli przepasani s¹ moc¹.
5. Którzy byli nasyceni, najmuj¹ siê za chleb, a g³odni przestali ³akn¹æ; tak i¿ 
niep³odna siedmioro porodzi³a, a która rodzi³a wiele dziatek, zemdla³a.
6. Pan zabija i o¿ywia, wwodzi do grobu i wywodzi.
7. Pan ubogiego czyni i zbogaca, uni¿a i wywy¿sza.
8. Wzbudza z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi ¿ebraka, aby je posadzi³ z 



ksi¹¿êty, a da³ im stolicê chwalebn¹ osiadaæ; albowiem Pañskie s¹ grunty ziemi, a 
na nich za³o¿y³ œwiat.
9. Nóg œwiêtych swoich ochrania, a niepobo¿ni w ciemnoœciach zamilkn¹; bo nie w 
sile swojej bêdzie siê m¹¿ zmacnia³.
10. Pan pokruszy przeciwniki swoje, a zagrzmi na nie z nieba; Pan bêdzie s¹dzi³ 
granice ziemi, a da moc królowi swemu, i wywy¿szy róg pomazañca swego.
11. A tak odszed³ Elkana do Ramaty do domu swego, a dzieciê s³u¿y³o Panu przed Heli 
kap³anem.
12. Ale synowie Heli byli synowie bezbo¿ni, a nie znali Pana.
13. Albowiem obyczaj kap³anów ten by³ oko³o ludu: ktokolwiek sprawowa³ ofiary, 
przychodzi³ s³uga kap³añski, gdy warzono miêso, maj¹c wide³ki o trzech zêbach w 
rêce swojej.
14. I wra¿a³ je w statek, albo w kocie³, albo w panew, albo w garniec, a coklowiek 
wyj¹³ wide³kami, to sobie bra³ kap³an. Tak czynili wszystkim Izraelczykom, którzy 
tam do Sylo przychodzili.
15. Tak¿e pierwej ni¿ zapalono t³ustoœæ, tedy przychodzi³ s³uga kap³añski, a mówi³ 
do cz³owieka ofiaruj¹cego: Oddaj miêso, abym je upiek³ kap³anowi; albowiem nie 
weŸmie od ciebie miêsa warzonego, jedno surowe.
16. A jeŸli¿ mu odpowiedzia³ on cz³owiek: Niech siê pierwej spali t³ustoœæ, potem 
sobie weŸmiesz, czego bêdzie ¿¹da³a dusza twoje, tedy on mówi³: Nic z tego; teraz 
daj! a nie daszli, wezmê gwa³tem.
17. I by³ to grzech onych s³ug bardzo wielki przed Panem; bo siê odtr¹cali ludzie 
od ofiar Pañskich.
18. Ale Samuel s³u¿y³ przed Panem, ubrane ch³opi¹tko w efod lniany.
19. A matka jego uczyniwszy mu sukienkê ma³¹, przynasza³a mu co rok, gdy chadza³a z 
mê¿em swym sprawowaæ ofiarê uroczyst¹.
20. I b³ogos³awi³ Heli Elkanie, i ¿onie jego, mówi¹c: Niech ci da Pan potomstwo z 
tej niewiasty za oddanego, którego wyprosi³a u Pana. I poszli na miejsca swoje.
21. Tedy nawiedzi³ Pan Annê, która poczê³a i porodzi³a trzech synów, i dwie córek; 
a pacholê Samuel urós³ przed Panem.
22. Ale Heli zstarza³ siê by³ bardzo, i s³ysza³ wszystko, co czynili synowie jego 
ca³emu Izraelowi, i jako sypiali z niewiastami, które siê schadza³y przede drzwi 
namiotu zgromadzenia.
23. I rzek³ do nich: Przecz¿e takie rzeczy czynicie? Có¿ ja s³yszê o waszych z³ych 
sprawach od wszystkiego ludu?
24. Nie tak synowie moi; bo nie dobra s³awa, któr¹ ja s³yszê, ¿e przywodzicie ku 
przestêpstwu lud Pañski.
25. Gdy kto zgrzeszy przeciw cz³owiekowi, s¹dziæ go bêdzie sêdzia, ale jeŸli 
przeciw Panu kto zgrzeszy, któ¿ siê za nim ujmie? Lecz nie us³uchali g³osu ojca 
swego; bo je chcia³ Pan pobiæ.
26. Ale pacholê Samuel postêpowa³ a rós³, i podoba³ siê tak Panu jako i ludziom.
27. Potem przyszed³ m¹¿ Bo¿y do Heli, i rzek³ mu: Tak mówi Pan: Azalim siê nie 
jawnie objawi³ domowi ojca twego, gdy byli w Egipcie w domu Faraonowym?
28. I obra³em go sobie ze wszystkich pokoleñ Izraelskich za kap³ana, aby ofiarowa³ 
na o³tarzu moim, a kadzi³ rzeczami wonnemi, i nosi³ efod przedemn¹, i da³em domowi 
ojca twego wszystkie ofiary palone od synów Izraelskich.
29. Przecz¿eœcie podeptali ofiarê mojê, i œniedn¹ ofiarê mojê, któr¹m rozkaza³ 
sprawowaæ w przybytku? i wiêcejœ uczci³ syny swoje nad miê, abyœcie siê utuczyli z 
pierwocin wszystkich ofiar œniednych Izraela, ludu mego?
30. Przto¿ mówi Pan, Bóg Izraelski: Rzek³em wprawdzie: Dom twój i dom ojca twego 
bêdzie s³u¿y³ przedemn¹ a¿ na wieki; ale teraz mówi Pan: Nie bêdzieæ to, gdy¿ ja 
te, którzy nie czcz¹, czciæ bêdê, a którzy mn¹ gardz¹, bêd¹ wzgardzeni.
31. Oto, dni przychodz¹, a odetnê ramiê twe, i ramiê domu ojca twego, aby nie by³o 
starca w domu twoim;
32. I ogl¹dasz wielki ucisk przybytku Pañskiego, miasto szczêœcia, które Pan dawa³ 
Izraelowi, i nie bêdzie starca w domu twoim po wszystkie dni.
33. Wszak¿e mê¿a nie wytracê z ciebie do koñca od o³tarza mego, abym utrapi³ oczy 
twe, a boleœci¹ œcisn¹³ duszê twojê; a wszystko mnóstwo domu twego pomrze, 
doros³szy lat mêskich.



34. A toæ bêdzie na znak, co przyjdzie na dwóch synów twoich, Ofni i Fineesa; dnia 
jednego pomr¹ ci oba.
35. I wzbudzê sobie kap³ana wiernego, który wed³ug serca mego, i wed³ug myœli mojej 
czyniæ bêdzie, i zbudujê mu dom trwa³y, a bêdzie s³u¿y³ przed pomazañcem moim po 
wszystkie dni.
36. I stanie siê, ktokolwiek pozostanie z domu twego, przyjdzie, aby mu siê uk³oni³ 
za pieni¹dz srebrny i za sztukê chleba, mówi¹c: Przypuœæ miê proszê do jednej 
cz¹stki kap³añskiej, aby jad³ sztuczkê chleba.
*03
1. A pacholê Samuel s³u¿y³ Panu przed Heli, a s³owo Pañskie by³o drogie w one dni, 
bo nie bywa³o widzenia jawnego.
2. I sta³o siê dnia onego, gdy Heli le¿a³ na miejscu swojem, (a oczy jego ju¿ siê 
by³y poczê³y zaciemniaæ, i nie móg³ dojrzeæ.)
3. A lampa Bo¿a jeszcze nie by³a zagaszona, Samuel te¿ spa³ w koœciele Pañskim, 
gdzie by³a skrzynia Bo¿a,
4. ¯e zawo³a³ Pan na Samuela, a on siê ozwa³: Owom ja.
5. I przybie¿a³ do Heliego i rzek³: Owom ja, gdy¿eœ miê wo³a³. A on rzek³: Nie 
wo³a³em, wróæ siê, œpij; i poszed³ a spa³.
6. Powtóre Pan jeszcze zawo³a³ Samuela; i wsta³ Samuel, a poszed³ do Heliego, i 
rzek³: Owom ja, gdy¿eœ miê wo³a³; któremu on rzek³: nie wo³a³em, synu mój, wróæ siê 
a œpij.
7. A Samuel jeszcze nie zna³ Pana, i jeszcze mu nie by³o objawione s³owo Pañskie.
8. Nadto jeszcze Pan zawo³a³ Samuela po trzecie; a on wstawszy szed³ do Heliego i 
rzek³: Owom ja, gdy¿eœ miê wo³a³. Tedy zrozumia³ Heli, ¿e Pan wo³a³ pacholêcia.
9. I rzek³ Heli do Samuela: IdŸ, œpij, a jeŸli ciê kto zawo³a, rzeczesz: Mów Panie, 
bo s³yszy s³uga twój. A tak Samuel szed³ i spa³ na miejscu swojem.
10. Potem przyszed³ Pan, i stan¹³ a zawo³a³ jako i pierwszy i drugi raz: Samuelu, 
Samuelu! I rzek³ Samuel: Mów Panie, bo s³uga twój s³ucha.
11. Tedy rzek³ Pan do Samuela: Oto, Ja uczyniê rzecz w Izraelu, któr¹ ktokolwiek 
us³yszy, zabrzmi mu w obu uszach jego.
12. Dnia onego wzbudzê przeciw Heliemu wszystko, com mówi³ przeciwko domowi jego; 
pocznê i dokonam.
13. I oka¿ê mu, i¿ Ja s¹dzê dom jego a¿ na wieki dla nieprawoœci, o której 
wiedzia³; bo wiedz¹c, ¿e na siê przekleñstwo przywodzili synowie jego, wszak¿e nie 
broni³ im tego.
14. A przeto¿ przysi¹g³em domowi Heli, ¿e nie bêdzie oczyszczona nieprawoœæ domu 
Heliego ¿adn¹ ofiar¹, ani ofiar¹ œniedn¹, a¿ na wieki.
15. I spa³ Samuel a¿ do poranku, i otworzy³ drzwi domu Pañskiego. A Samuel ba³ siê 
oznajmiæ widzenia tego Heliemu.
16. Tedy zawo³a³ Heli Samuela, i rzek³: Samuelu, synu mój; który odpowiedzia³: Otom 
ja.
17. I rzek³: Có¿ to za s³owa, któreæ Pan powiedzia³? proszê nie taj przedemn¹; to a 
toæ Bóg niechaj uczyni, jeŸli¿e co zataisz przedemn¹ ze wszystkich s³ów, które 
mówi³ do ciebie.
18. I oznajmi³ mu Samuel wszystkie s³owa, a nie zatai³ nic przed nim. A on rzek³: 
Pan jest; co dobrego w oczach jego, niech czyni.
19. I rós³ Samuel, a Pan by³ z nim, i nie dopuœci³ upaœæ ¿adnemu ze wszystkich s³ug 
jego na ziemiê.
20. Pozna³ tedy wszystek Izrael od Dan a¿ do Beerseba, i¿ Samuel by³ wiernym 
prorokiem Panu.
21. Bo i napotem ukazywa³ siê Pan Samuelowi w Sylo, tak jako mu siê przedtem 
objawi³ Pan w Sylo przez s³owo swoje.
*04
1. I sta³o siê wed³ug mowy Samuelowej wszystkiemu Izraelowi. Bo gdy wyci¹gn¹³ 
Izrael przeciw Filistynom na wojnê, a po³o¿y³ siê obozem u Ebenezer, Filistynowie 
zaœ po³o¿yli siê obozem w Afeku;
2. I gdy siê uszykowali Filistynowie przeciwko Izraelowi, a stoczy³a siê bitwa: 
tedy pora¿ony jest Izrael od Filistynów, a pobito ich w onej bitwie na polu oko³o 
czterech tysiêcy mê¿ów.



3. I wróci³ siê lud do obozu. I rzekli starsi Izraelscy: Przecz¿e nas dziœ porazi³ 
Pan przed Filistynami? weŸmijmy¿ do siebie z Sylo skrzyniê przymierza Pañskiego, a 
niech przyjdzie miêdzy nas, a wybawi nas z r¹k nieprzyjació³ naszych.
4. Przeto¿ pos³a³ lud do Sylo, i wziêli stamt¹d skrzyniê przymierza Pana zastêpów, 
siedz¹cego na Cherubinach; byli te¿ tam dwaj synowie Heli z skrzyni¹ przymierza 
Pañskiego, Ofni i Finees.
5. A gdy przysz³a skrzynia przymierza Pañskiego do obozu, zakrzykn¹³ wszystek 
Izrael g³osem wielkim, tak i¿ ziemia zabrzmia³a.
6. A us³yszawszy Filistynowie g³os onego krzyku, rzekli: Có¿ to za g³os tak 
wielkiego wykrzykania w obozie Hebrejskim? I poznali, ¿e skrzynia Pañska przysz³a 
do obozu.
7. Przeto¿ zlêkli siê Filistynowie, gdy¿ mówiono: Przyszed³ Bóg do obozu ich, i 
rzekli: Biada nam! bo nie by³o nic takowego przedtem.
8. Biada¿ nam! któ¿ nas wybawi z r¹k tych Bogów mocnych? ciæ to bogowie, którzy 
porazili Egipt wszelk¹ plag¹ na puszczy.
9. Zmacniajcie¿ siê, a b¹dŸcie mê¿ami, o Filistynowie! byœcie snaæ nie s³u¿yli 
Hebrejczykom, jako oni wam s³u¿yli. B¹dŸcie¿ tedy mê¿ami, a potykajcie siê.
10. Zwiedli tedy bitwê Filistynowie, i pora¿ony jest Izrael, a ucieka³ ka¿dy do 
namiotu swego; i sta³a siê pora¿ka bardzo wielka, tak i¿ poleg³o z Izraela 
trzydzieœci tysiêcy piechoty.
11. Tam¿e skrzynia Bo¿a wziêta jest, i dwaj synowie Heli polegli, Ofni i Finees.
12. I bie¿a³ niektóry z synów Benjaminowych z bitwy, a przyszed³ do Sylo tego¿ 
dnia, maj¹c szaty rozdarte, a proch na g³owie swojej.
13. A gdy przyszed³, oto, Heli siedzia³ na sto³ku przy drodze wygl¹daj¹c, bo siê 
serce jego lêka³o o skrzyniê Bo¿¹; a przyszed³szy on m¹¿, opowiedza³ miastu, i 
krzycza³o wszysytko miasto.
14. A us³yszawszy Heli g³os krzyku onego, rzek³: Có¿ to za g³os rozruchu tego? lecz 
on m¹¿ spiesz¹c siê, przyszed³, aby to oznajmi³ Heliemu.
15. A Heli ju¿ mia³ dziewiêdziesi¹t i oœm lat, a oczy jego ju¿ siê by³y zaæmi³y, ¿e 
nie móg³ dojrzeæ.
16. Tedy rzek³ on m¹¿ do Heliego: Ja idê z bitwy, jam zaiste z bitwy dziœ uciek³. 
Do którego on rzek³: Có¿ siê tam sta³o, synu mój?
17. I odpowiedza³ on pose³, i rzek³: Uciek³ Izrael przed Filistynami i sta³a siê 
wielka pora¿ka ludu; tam¿e i dwaj synowie twoi legli, Ofni i Finees, i skrzynia 
Bo¿a wziêta jest.
18. A gdy wspomnia³ skrzyniê Bo¿¹, spad³ Heli z sto³ka na wznak u bramy, a 
z³amawszy sobie szyjê umar³; albowiem by³ cz³owiek stary i ociê¿a³y. A on s¹dzi³ 
Izraela przez czterdzieœci lat.
19. Synowa te¿ jego, ¿ona Fineesowa, bêd¹c brzemienn¹ i blisk¹ porodzenia, gdy 
us³ysza³a on¹ nowinê, i¿ wziêta jest skrzynia Bo¿a, i ¿e umar³ œwiekier jej, i m¹¿ 
jej, tedy siê nachyli³a, i porodzi³a; bo przypad³y na niê bole jej.
20. A gdy umiera³a, rzek³y niewiasty, które by³y przy niej: Nie bój siê, albowiemeœ 
syna porodzi³a; ale ona nic nie odpowiedzia³a, ani tego przypuœci³a do serca swego.
21. I nazwa³a dzieci¹tko Ichabod, mówi¹c: Przeprowadzi³a siê s³awa od Izraela, i¿ 
wziêto skrzyniê Bo¿¹, a i¿ umar³ œwiekier jej, i m¹¿ jej.
22. Przto¿ rzek³a: Przeprowadzi³a siê s³awa od Izraela; bo wziêto skrzyniê Bo¿¹.
*05
1. Tedy Filistynowie wziêli skrzyniê Bo¿¹, i zanieœli j¹ z Ebenezer do Azotu.
2. Wzi¹wszy tedy Filistynowie onê skrzyniê Bo¿¹, wprowadzili j¹ do domu Dagonowego, 
i postawili j¹ podle Dagona.
3. A gdy rano wstali Azotczanie nazajutrz, oto, Dagon le¿a³ twarz¹ swoj¹ na ziemi 
przed skrzyni¹ Pañsk¹; i ponieœli Dagona, i postawili go na miejscu jego.
4. A gdy zaœ wstali rano nazajutrz, oto, Dagon le¿a³ twarz¹ swoj¹ na ziemi przed 
skrzyni¹ Pañsk¹; a ³eb Dagonowy i obie d³onie r¹k jego u³amane by³y na progu, tylko 
sam pieñ Dagonowy zosta³ podle niej.
5. Przeto¿ nie wstêpuj¹ kap³ani Dagonowi, i wszyscy, którzy wchodz¹ do domu 
Dagonowego, na próg Dagonowy w Azocie, a¿ do dnia tego.
6. Tedy by³a ciê¿ka rêka Pañska nad Azotczany, a gubi³a je; bo je zara¿a³a wrzodami 
na zadnicach, w Azocie i w granicach jego.



7. A widz¹c mê¿owie z Azotu, co siê dzia³o, rzekli: Niechaj nie zostawa skrzynia 
Boga Izraelskiego z nami; albowiem sroga jest rêka jego przeciwko nam, i przeciwko 
Dagonowi, bogu naszemu.
8. A tak obes³ali i zebrali wszystkie ksi¹¿êta Filistyñskie do siebie, i mówili: 
Có¿ uczynimy z skrzyni¹ Boga Izraelskiego? I odpowiedzieli: Do Gad niech bêdzie 
doprowadzona skrzynia Boga Izraelskiego; i odprowadzono tam skrzyniê Boga 
Izraelskiego.
9. A gdy j¹ odprowadzili, powsta³a rêka Pañska przeciw miastu trpieniem bardzo 
wielkiem, i zara¿a³a mê¿e miasta od ma³ego a¿ do wielkiego, i naczyni³o siê im 
wrzodów na skrytych miejscach.
10. Odes³ali tedy skrzyniê Bo¿¹ do Akkaronu; a gdy przysz³a skrzynia Bo¿a do 
Akkaronu, krzyczeli Akkaroñczycy, mówi¹c: Przyprowadzono do nas skrzyniê Boga 
Izraelskiego, aby nas wymordowano z ludem naszym.
11. Przeto¿ pos³awszy zgromadzili wszystkie ksi¹¿êta Filistyñskie, i rzekli: 
Odeœlijcie skrzyniê Boga Izraelskiego, a niech siê wróci na miejsce swoje, i niech 
nas nie zabija i ludu naszego; bo by³ strach œmierci po wszystkiem mieœcie, a by³a 
tam bardzo ciê¿ka rêka Bo¿a.
12. A mê¿owie którzy nie pomarli, zara¿eni byli wrzodami na zadnicy, tak, i¿ 
wstêpowa³ krzyk miasta do nieba.
*06
1. I by³a skrzynia Pañska w ziemi Filistyñskiej przez siedm miesiêcy.
2. Tedy przyzwawszy Filistynowie kap³anów i wieszczków, rzekli: Có¿ uczynimy z 
skrzyni¹ Pañsk¹? powiedzcie nam, jako j¹ odes³aæ mamy na miejsce jej?
3. Którzy odpowiedzieli: JeŸli odeœlecie skrzyniê Boga Izraelskiego, nie 
odsy³ajcie¿ jej pró¿nej, ale przy niej koniecznie oddajcie ofiarê za przewinienie; 
tedyæ bêdziecie uzdrowieni, i dowiecie siê, czemu nie odst¹pi³a rêka jego od was.
4. I rzekli: Jaka¿ bêdzie ofiara za przewinienie, któr¹ jej oddaæ mamy? 
Odpowiedzieli: Wed³ug liczby ksi¹¿¹t Filistyñskich piêæ z³otych zadnic i piêæ 
z³otych myszy; albowiem jednaka jest plaga na was wszystkich, i na ksi¹¿êta wasze.
5. A poczynicie podobieñstwa zadnic waszych, i podobieñstwa myszy waszych, które 
psowa³y ziemiê, i oddacie Bogu Izraelskiemu chwa³ê; owa snaæ ul¿y rêki swej nad 
wami, i nad Bogami waszymi, i nad ziemi¹ wasz¹.
6. A czemu¿ obci¹¿acie serce wasze, jako obci¹¿ali Egipczanie i Farao serce swoje? 
iza¿ nie dopiero, gdy dziwne rzeczy nad nimi czyni³ wypuœcili je i wyszli?
7. Przeto¿ teraz sprawcie wóz nowy jeden, a weŸmijcie dwie krowy od ciel¹t, na 
których nie posta³o jarzmo, i zaprzê¿cie te krowy w wóz, a cielêta ich od nich 
odwiedŸcie do domu.
8. WeŸmijcie te¿ skrzyniê Pañsk¹, i wstawcie j¹ na wóz; a sztuki z³ote, któreœcie 
ofiarowali za przewinienie, w³ó¿cie w skrzynkê po bok jej, a puœæcie j¹, ¿e 
pójdzie.
9. A patrzajcie, jeŸli drog¹ granic swych pójdzie do Betsemes, tedyæ on na nas 
dopuœci³ to wielkie z³e; a jeŸli¿ nie, tedy poznamy, ¿e nie rêka jego dotknê³a siê 
nas, ale to z trafunku przysz³o na nas.
10. I uczynili tak oni mê¿owie, a wzi¹wszy dwie krowy od ciel¹t, zaprzêgli je w 
wóz, a cielêta ich zamknêli w domu.
11. Potem wstawili skrzyniê Pañsk¹ na wóz, i skrzynkê, i myszy z³ote, i 
podobieñstwa zadnic swoich.
12. I uda³y siê one krowy drog¹, prosto ku Betsemes, a goœciñcem jednym id¹c sz³y, 
a rycza³y; i nie zstêpowa³y ani w prawo ani w lewo a ksi¹¿êta Filistyñskie sz³y za 
nimi a¿ do granic Betsemes.
13. A na ten czas Betsemczycy ¿êli pszenicê w dolinie, a podniós³szy oczów swych 
ujrzeli skrzyniê, i uradowali siê ujrzawszy j¹.
14. A gdy wóz przyszed³ na pole Jozuego Betsemity, tam¿e stan¹³. Tam te¿ by³ kamieñ 
wielki; tedy por¹bawszy drwa od onego wozu, ofiarowali one krowy na ca³opalenie 
Panu.
15. Ale Lewitowie zstawili skrzyniê Pañsk¹, i skrzynkê, która by³a z ni¹, w której 
by³y sztuki z³ote, i postawili na onym kamieniu wielkim; a mê¿owie z Betsemes 
sprawowali ca³opalenia, i ofiarowali ofiary Panu onego dnia.
16. Co widz¹c piêcioro ksi¹¿¹t Filistyñskich, wrócili siê do Akkaronu onego¿ dnia.



17. A teæ by³y zadnice z³ote, które oddali Filistynowie za przewinienie Panu: Od 
Azotu jednê, od Gazy jednê, od Aszkalonu jednê, od Gat jednê, i od Akkaronu jednê.
18. Myszy tak¿e z³ote wed³ug liczby wszytskich miast Filistyñskich, od piêciu 
ksiêstw, pocz¹wszy od miasta murowanego a¿ do wsi bez muru, i a¿ do kamienia onego 
wielkiego, na którym postawili skrzyniê Pañsk¹, który jest a¿ do dnia tego na polu 
Jozuego Betsemity.
19. Ale pobi³ Pan niektóre z mê¿ów Betsemitskich, przeto i¿ zagl¹dali w skrzyniê 
Pañsk¹, i pobi³ z ludu piêædziesi¹t tysiêcy i siedmdziesi¹t mê¿ów; i p³aka³ lud, 
przeto ¿e Pan lud wielk¹ pora¿k¹ porazi³.
20. I rzekli mê¿owie z Betsemes: Któ¿ siê bêdzie móg³ ostaæ przed obliczem Pana, 
Boga tego œwiêtego? i do kogo¿ pójdzie od nas?
21. A tak wyprawili pos³y do obywateli Karyjatyjarym mówi¹c: Przywrócili 
Filistynowie skrzyniê Pañsk¹; pójdŸcie, przeprowadŸcie j¹ do siebie.
*07
1. Przyszli tedy mê¿owie z Karyjatyjarym, i odwieŸli skrzyniê Pañsk¹, a wnieœli j¹ 
do domu Abinadabowego w Gabaa; a Eleazara syna jego poœwiêcili, aby strzeg³ skrzyni 
Pañskiej.
2. I sta³o siê, gdy od onego dnia, jako zosta³a skrzynia w Karyjatyjarym, wyszed³ 
niema³y czas, to jest dwadzieœcia lat, ¿e p³aka³ wszystek dom Izraelski za Panem.
3. I rzek³ Samuel do wszystkiego domu Izraelskiego mówi¹c: JeŸli¿e ze wszystkiego 
serca waszego nawracacie siê do Pana, wyrzuæcie¿ bogi cudze z poœrodku siebie, i 
Astarota, a zgotujcie serce wasze Panu, i s³u¿cie jemu samemu, tedyæ was wybawi z 
rêki Filistynów.
4. Przeto¿ wyrzucili synowie Izraelscy Baala i Astarota, a s³u¿yli Panu samemu.
5. Tedy rzek³ Samuel: ZgromadŸcie wszystkiego Izraela do Masfa, abym siê modli³ za 
wami Panu.
6. A tak zgromadzili siê do Masfa, a czerpaj¹c wodê, wylewali przed Panem, i 
poœcili tam dnia onego, mówi¹c: Zgrzeszyliœmy Panu. I s¹dzi³ Samuel syny Izraelskie 
w Masfa.
7. A gdy us³yszeli Filistynowie, ¿e siê zgromadzili synowie Izraelscy do Masfa, 
ruszy³y siê ksi¹¿êta Filisyñskie przeciw Izraelowi. Co gdy us³yszeli synowie 
Izraelscy, zlêkli siê przed Filistynami.
8. I rzekli synowie Izraelscy do Samuela: Nie przestawaj za nami wo³aæ do Pana, 
Boga naszego, aby nas wybawi³ z rêki Filistynów.
9. Przeto¿ wzi¹³ Samuela baranka ss¹cego jednego, i ofiarowa³ go ca³ego na 
ca³opalenie Panu; i wo³a³ Samuel do Pana za Izraelem, a wys³ucha³ go Pan.
10. I sta³o siê, gdy Samuel sprawowa³ ca³opalenie, ¿e Filistynowie przyci¹gnêli 
blisko, aby walczyli przeciw Izraelowi; ale zagrzmia³ Pan grzmotem wielkim dnia 
onego nad Filistynami, a potar³ je, i pora¿eni s¹ przed obliczem Izraela.
11. A mê¿owie Izraelscy wypad³szy z Masfa, gonili Filistyny, i bili je a¿ pod 
Betchar.
12. Tedy wzi¹³ Samuel kamieñ jeden, i postawi³ go miêdzy Masfa a miêdzy Sen, i 
nazwa³ imiê jego Ebenezer, mówi¹c: A¿ póty pomaga³ nam Pan.
13. A tak poni¿eni s¹ Filistynowie, a potem wiêcej nie przychodzili na granicê 
Izraelsk¹; albowiem by³a rêka Pañska przeciwko Filistynom po wszystkie dni 
Samuelowe.
14. I przywrócone s¹ miasta Izraelowi, które byli wziêli Filistynowie Izraelowi, od 
Akkaronu a¿ do Get, i granice ich oswobodzi³ Izrael z rêki Filistynów; i by³ pokój 
miêdzy Izraelem, i miêdzy Amorejczykiem.
15. I s¹dzi³ Samuel Izraela po wszystkie dni ¿ywota swego.
16. A chodz¹c na ka¿dy rok, obchodzi³ Betel, i Gilgal, i Masfa, s¹dz¹c Izraela po 
onych wszystkich miejscach.
17. Potem siê wraca³ do Ramaty; bo tam by³ dom jego, i tam s¹dzi³ Izraela; tam¿e 
te¿ zbudowa³ o³tarz Panu.
*08
1. I sta³o siê, gdy siê zstarza³ Samuel, ¿e postanowi³ syny swe sêdziami nad 
Izraelem.
2. A by³o imiê syna jego pierworodnego Joel, a imiê drugiego syna jego Abija; ci 
byli sêdziami w Beerseba.



3. Ale nie chodzili synowie jego drogami jego; lecz udali siê za ³akomstwem, i 
brali dary, a wywracali s¹d.
4. Przeto¿ zebrali siê wszyscy starsi Izraelscy, i przyszli do Samuela do Ramaty,
5. I rzekli mu: Otoœ siê ty zstarza³, a synowie twoi nie chodz¹ drogami twojemi; 
przeto¿ postanów nam króla, aby nas s¹dzi³, jako je wszystkie narody maj¹.
6. Ale siê nie podoba³a ta rzecz Samuelowi, ¿e mówili: Daj nam króla, aby nas 
s¹dzi³; przeto¿ modli³ siê Samuel Panu.
7. Tedy rzek³ Pan do Samuela: Us³uchaj g³osu ludu tego we wszystkiem, coæ powiedz¹; 
albowiem nie tob¹ wzgardzili, ale mn¹ wzgardzili, i¿bym nie królowa³ nad nimi.
8. A wed³ug wszystkich spraw, które czynili od onego dnia, któregom je wywiód³ z 
Egiptu, a¿ do dnia tego, gdy miê opuœcili i s³u¿yli bogom obcym, tak te¿ czyni¹ i 
tobie.
9. Przeto¿ teraz us³uchaj g³osu ich, a wszak¿e oœwiadcz siê jako najpilniej przed 
nimi, i oznajmij im prawo króla, który nad nimi ma królowaæ.
10. A tak Samuel odniós³ wszystkie s³owa Pañskie do ludu, który go prosi³ o króla,
11. I mówi³: Toæ bêdzie prawo króla, który królowaæ ma nad wami: Syny wasze braæ 
bêdzie a osadzi nimi wozy swoje, i poczyni je jezdnymi, a bêd¹ biegaæ przed wozem 
jego;
12. Poczyni te¿ sobie z nich pu³kowniki nad tysi¹cami, i rotmistrze nad 
piêædziesiêcioma; poczyni z nich oracze ról swoich, i ¿eñce ¿niwa swego, i te, 
którzyby robili rynsztunki wojenne, i potrzeby do wozów jego.
13. Córki te¿ wasze pobierze, by gotowa³y rzeczy wonne, i by³y kucharkami i 
piekarkami.
14. Pola te¿ wasze, i winnice wasze, i oliwnice wasze co najlepsze pobierze, a 
rozda s³ugom swoim.
15. Przytem z zasiewków waszych, i z winnic waszych bêdzie bra³ dziesiêciny, i 
rozda je komornikom swoim, i s³ugom swoim.
16. Tak¿e s³ugi wasze, i dziewki wasze, i m³odzieñce wasze co najgrzeczniejsze 
bêdzie bra³, i os³y wasze pobierze, i obróci do roboty swojej.
17. Z byd³a waszego dziesiêcinê bêdzie bra³, a wy bêdziecie niewolnikami jego.
18. I bêdziecie wo³aæ dnia onego dla króla waszego, którego sobie obierzecie, a nie 
wys³ucha was Pan dnia onego.
19. Ale nie chcia³ lud us³uchaæ g³osu Samuelowego; owszem mówili: Nic z tego; ale 
król niech bêdzie nad nami,
20. Abyœmy byli i my, jako i wszystkie narody; bêdzie nas s¹dzi³ król nasz, a 
wychodz¹c przed nami, bêdzie odprawowa³ wojny nasze.
21. A wys³uchwaszy Samuel wszystkich s³ów ludu, odniós³ je do uszu Pañskich.
22. I rzek³ Pan do Samuela: Us³uchaj g³osu ich, a postanów nad nimi króla. Przeto¿ 
rzek³ Samuel do mê¿ów Izraelskich: IdŸcie ka¿dy do miasta swego.
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1. I by³ m¹¿ z pokolenia Benjamin, którego imiê by³o Cys, syn Abijelów, syna Seror, 
syna Bechorat, syna Afija, syna mê¿a Jemini, du¿y w si³ê.
2. Ten mia³ syna imieniem Saula, m³odzieñca urodziwego, a nie by³o nikogo z synów 
Izraelskich urodziwszego nadeñ; g³ow¹ by³ wy¿szy nad wszystek inny lud.
3. A zginê³y by³y oœlice Cysowi, ojcu Saulowemu. I rzek³ Cys do Saula, syna swego: 
WeŸmij teraz z sob¹ jednego z s³ug, a wstawszy idŸ, i szukaj oœlic.
4. Tedy on szed³ przez górê Efraim, i przeszed³ ziemiê Salisa, lecz nie znaleŸli. 
Przeszli tak¿e ziemiê Salim, a nie znaleŸli. Nadto przeszli i ziemiê Jemini, a nie 
znaleŸli.
5. A przyszed³szy do ziemi Suf, rzek³ Saul do s³ugi swego, który by³ z nim: PójdŸ, 
a wróæmy siê, by snaæ zaniechwaszy ojciec mój oœlic, nie frasowa³ siê o nas,
6. Który mu odpowiedzia³: Oto teraz jest m¹¿ Bo¿y w tem mieœcie, a m¹¿ to zacny; 
cokolwiek powie, wszystko siê stawa; przeto¿ pójdŸmy tam, snaæ nam powie o drodze 
naszej, któr¹ iœæ mamy.
7. Tedy odpowiedzia³ Saul s³udze swemu: Wiêc pójdziemy; ale có¿ przyniesiemy onemu 
mê¿owi? Bo chleba nie sta³o w sumkach naszych, a podarku niemasz, którybyœmy 
przynieœli mê¿owi Bo¿emu; có¿ mamy?
8. Tedy s³uga znowu odpowiedzia³ Saulowi, i rzek³: Otom znalaz³ u siebie czwart¹ 
czêœæ sykla srebrnego, któr¹ damy mê¿owi Bo¿emu, aby nam oznajmi³ drogê nasz¹.



9. Przedtem w Izraelu tak mawia³ ka¿dy, gdy siê szed³ radziæ Boga: ChodŸcie, a 
pójdziemy a¿ do widz¹cego; bo którego dziœ zowi¹ prorokiem, tego przedtem nazywano 
widz¹cym.
10. Tedy rzek³ Saul do s³ugi swego: Dobre jest s³owo twoje; chodŸ, pójdŸmy, i szli 
do miasta, w którem by³ m¹¿ Bo¿y.
11. A gdy wstêpowali na górê miasta, a potkali dzieweczki, wychodz¹ce czerpaæ wodê, 
rzekli im: A jest¿e tu widz¹cy?
12. Które odpowiadaj¹c im,rzek³y: Jest, oto przed tob¹; spiesz siê tedy, dziœ 
bowiem przyszed³ do miasta, gdy¿ dziœ ofiary sprawuje lud na górze.
13. Skoro wnijdziecie do miasta, znajdziecie go, pierwej ni¿ pójdzie na górê, aby 
jad³; albowiem lud nie bêdzie jad³, a¿ on przyjdzie; bo on bêdzie b³ogos³awi³ 
ofierze, potem bêd¹ jeœæ wezwani. A przeto¿ idŸcie, bo go o tej godzinie 
znajdziecie.
14. Weszli tedy do miasta; a gdy przyszli w poœrodek miasta, oto, Samuel wychodzi³ 
przeciwko nim, aby szed³ na górê.
15. A Pan objawi³ by³ Samuelowi dzieñ przedtem, niŸli Saul przyszed³, mówi¹c:
16. O tym czasie jutro poœlê do ciebie mê¿a z ziemi Benjamin, którego poma¿esz za 
wodza nad ludem moim Izraelskim; a on wybawi lud mój z r¹k Filistyñskich. Bom 
wejrza³ na lud mój, gdy¿ przysz³o wo³anie jego do mnie.
17. A gdy Samuel wejrza³ na Saula, rzek³ mu Pan. Otó¿ m¹¿, o którymemci powiedzia³; 
tenci bêdzie panowa³ nad ludem moim.
18. A tak przyst¹pi³ Saul do Samuela w poœrodku bramy, i rzek³: Proszê powiedz mi, 
gdzie tu jest dom widz¹cego?
19. I odpowiedzia³ Samuel, Saulowi, mówi¹c: Jam jest widz¹cy. Wst¹p przedemn¹ na 
górê, a bêdziecie dziœ jedli ze mn¹; potem ciê odprawiê rano, a cokolwiek jest w 
sercu twem, oznajmiê tobie.
20. A o oœlice, któreæ zginê³y dziœ trzeci dzieñ, nie frasuj siê, boæ siê 
znalaz³y.I czyje¿ wszystko co najlepszego w Izraelu? izali nie twoje, i nie 
wszystkiego domu ojca twego?
21. A odpowiadaj¹c Saul, rzek³: Izalim ja nie syn Jemini z najmniejszego pokolenia 
Izraelskiego? a dom mój aza¿ nie najpodlejszy miêdzy wszystkiemi domy pokolenia 
Benjaminowego? Przecz¿eœ tedy mówi³ do mnie takowe s³owa?
22. A tak wzi¹wszy Samuel Saula i s³ugê jego, wywiód³ je na salê, i da³ im miejsce 
przedniejsze miêdzy wezwanymi, których by³o oko³o trzydziestu mê¿ów.
23. I rzek³ Samuel kucharzowi: Daj sam tê cz¹stkê, któr¹m ci da³, i o którejm ci 
rzek³: Schowaj j¹ u siebie,
24. A gdy przyniós³ kucharz ³opatkê, i to, co by³o na niej, po³o¿y³ Samuel przed 
Saula, i rzek³: Oto, co zosta³o, weŸmij przed siê, a jedz; bo na ten czas schowano 
to dla ciebie, gdym rzek³: Wezwa³em ludu. I jad³ Saul z Samuelem dnia onego.
25. A gdy zst¹pili z góry do miasta, rozmawia³ z Saulem na dachu.
26. Potem wstali bardzo rano. I sta³o siê, gdy siê poczê³o rozedniewaæ, zawo³a³ 
Samuel Saula na dach, mówi¹c: Wstañ, a odprawiê ciê; wstawszy tedy Saul, wyszli 
obaj z domu, on i Samuel.
27. A gdy schodzili ku koñcowi miasta, rzek³ Samuel do Saula: Rzecz s³udze, aby 
szed³ przed nami, i szed³; a ty pozostañ trochê, ¿eæ opowiem s³owo Bo¿e.
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1. Tedy Samuel wzi¹³ bañkê oliwy, i wyla³ na g³owê jego, a poca³owawszy go, rzek³: 
Izali ciê nie pomaza³ Pan nad dziedzictwem swojem za wodza?
2. Gdy dziœ odejdziesz ode mnie, znajdziesz dwóch mê¿ów u grobu Racheli, na 
granicach Benjamin w Selsa, którzyæ powiedz¹: Nalaz³y siê oœlice, którycheœ chodzi³ 
szukaæ, a oto zaniechawszy ojciec twój starania o oœlicach, frasuje siê o was, 
mówi¹c; Có¿ mam czyniæ z strony syna mego?
3. Potem odszed³szy stamt¹d dalej przyjdziesz a¿ na pole Tabor; i spotkaj¹ ciê tam 
trzej mê¿owie id¹cy do Boga, do domu Bo¿ego, jeden niesie troje koŸl¹t, a drugi 
niesie trzy bochny chleba, a trzeci niesie ³agiew wina;
4. I pozdrowi¹ ciê w pokoju, i dadz¹æ dwa chleby, które weŸmiesz z rêk ich.
5. Potem przyjdziesz na pagórek Bo¿y, kêdy jest stra¿ Filistyñska; a gdy tam 
wnijdziesz do miasta, spotkasz siê z gromad¹ proroków zstêpuj¹cych z góry, a przed 
nimi bêdzie harfa, i bêben, i piszcza³ka, i lutnia, a oni bêd¹ prorokowali.



6. I zst¹pi na ciê Duch Pañski, i bêdziesz z nimi prorokowa³, a odmienisz siê w 
inszego mê¿a.
7. A gdy przyjd¹ te znaki na ciê, czyñ cokolwiek znajdzie rêka twoja: bo Bóg jest z 
tob¹.
8. Potem pójdziesz przedemn¹ do Galgal, a oto, ja przyjdê do ciebie dla sprawowania 
ofiar ca³opalnych, i dla ofiarowania ofiar spokojnych; przez siedm dni bêdziesz 
czeka³, a¿ przyjdê do ciebie i uka¿êæ, co bêdziesz mia³ czyniæ.
9. I sta³o siê, gdy siê obróci³, aby odszed³ od Samuela, odmieni³ Bóg serce jego w 
insze; i spe³ni³y siê wszystkie one znaki dnia onego.
10. I przyszli tam na pagórek, a oto, gromada proroków spotka³a siê z nim, i 
odpocz¹³ na nim Duch Bo¿y, i prorokowa³ w poœrodku nich.
11. Sta³o siê tedy, ¿e wszyscy, którzy go przedtem znali, ujrzeli, a oto, z 
prorokami prorokowa³; i mówili wszyscy jeden do drugiego: Có¿ siê sta³o synowi 
Cysowemu? Izali te¿ Saul miêdzy prorokami?
12. I odpowiedzia³ m¹¿ niektóry stamt¹d, i rzek³: I któ¿ jest ojcem ich? przeto¿ 
wesz³o to w przypowieœæ: Izali i Saul miêdzy prorokami?
13. I przesta³ prorokowaæ, a przyszed³ na górê.
14. Potem rzek³ stryj Saula do niego, i do s³ugi jego: Gdzie¿eœcie chodzili? I 
odpowiedzia³: Szukaæ oœlic; a widz¹c, ¿eœmy ich nie mogli znaleœæ, poszliœmy do 
Samuela.
15. I rzek³ stryj Saula: Powiedz mi proszê, co wam powiedzia³ Samuel.
16. I odpowiedzia³ Saul stryjowi swemu: Oznajmi³ nam za pewne, i¿ znaleziono 
oœlice; ale o sprawie królestwa, o którem mu Samuel powiedzia³, nie oznajmi³ mu.
17. Potem zwo³a³ Samuel ludu do Pana do Masfa,
18. I rzek³ do synów Izraelskich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jam wywiód³ Izraela 
z Egiptu, i wybawi³em was z r¹k Egipczanów, i z r¹k wszystkich królestw, które was 
trapi³y;
19. Aleœcie wy dziœ odrzucili Boga waszego, który was sam wybawia od wszystkiego 
z³ego waszego, i od ucisków waszych, i rzekliœcie mu: Postanów króla nad nami. 
Przeto¿ teraz stañcie przed Panem wed³ug pokoleñ waszych, i wedle tysi¹ców waszych.
20. A gdy kaza³ przyst¹piæ Samuel wszystkim pokoleniom Izraelskim, pad³ los na 
pokolenie Benjaminowe.
21. Potem kaza³ przyst¹piæ pokoleniu Benjaminowemu wed³ug domów jego, i pad³ los na 
dom Metry, a trafi³ na Saula, syna Cysowego; i szukano go, ale go nie znaleziono.
22. Przeto¿ pytali siê znowu Pana: Przyjdzieli jeszcze sam ten m¹¿? I odpowiedzia³ 
Pan: Oto siê skry³ miêdzy sprzêtem.
23. Tedy poszed³szy wziêli go stamt¹d. I stan¹³ w poœród ludu, i by³ g³ow¹ wy¿szy 
nad wszystek lud.
24. I rzek³ Samuel do wszystkiego ludu: Widzicie¿, kogo to Pan obra³, ¿e mu niemasz 
równego miêdzy wszystkim ludem? przeto¿ zakrzykn¹³ wszystek lud, mówi¹c: Niech ¿yje 
król!
25. Tedy powiedzia³ Samuel ludowi prawo królewskie, i spisa³ je na ksiêgach, które 
po³o¿y³ przed Panem. Potem rozpuœci³ Samuel wszystek lud, ka¿dego do domu swego.
26. Tak¿e i Saul szed³ do domu swego do Gabaa, i sz³y za nim wojska, których Bóg 
serca dotkn¹³.
27. Lecz ludzie niepobo¿ni rzekli: Có¿, ten¿e nas wybawi? I wzgardzili nim, ani mu 
przynieœli darów; ale on czyni³, jakoby nie s³ysza³.
*11
1. Tedy przyci¹gn¹³ Nahas, Ammoñczyk, i po³o¿y³ siê obozem przeciw Jabes 
Galaadskiemu. I rzekli wszyscy mê¿owie Jabes do Nahasa: Uczyñ z nami przymierze a 
bêdziemyæ s³u¿yli.
2. I rzk³ do nich Nahas, Ammoñczyk: W ten sposób uczyniê z wami przymierze, jeŸli 
wy³upiê z was ka¿demu oko prawe, a w³o¿ê to obel¿enie na wszystkiego Izraela.
3. I rzekli do niego starsi z Jabes: Pozwól nam siedm dni, ¿e rozeœlemy pos³y po 
wszystkich granicach Izraelskich; a jeŸli nie bêdzie, ktoby nas ratowa³, tedy 
wynijdziemy do ciebie.
4. I przyszli pos³owie do Gabaa Saulowego, a powiedzieli te s³owa, gdzie s³ysza³ 
lud; i podniós³ wszystek lud g³os swój, a p³aka³.
5. A oto, Saul szed³ za wo³ami z pola, i rzek³ Saul: Có¿ siê sta³o ludowi, i¿ 



p³acze? I powiedzieli mu wszystkie s³owa mê¿ów z Jabes.
6. Tedy zst¹pi³ Duch Bo¿y na Saula, gdy us³ysza³ s³owa te, i zapali³ siê gniew jego 
bardzo.
7. A wzi¹wszy parê wo³ów, rozr¹ba³ je na sztuki, i rozes³a³ po wszystkich granicach 
Izraelskich przez te¿ pos³y, mówi¹c: Ktokolwiek nie wynijdzie za Saulem i za 
Samuelem, tak siê stanie wo³om jego. I pad³ strach Pañski na lud, i wyszli jako m¹¿ 
jeden .
8. I obliczy³ je w Bezeku; a by³o synów Izraelskich trzy kroæ sto tysiêcy, a mê¿ów 
Juda trzydzieœci tysiêcy.
9. I rzekli pos³om, którzy byli przyszli: Tak powiedzcie mê¿om w Jabes Galaad: 
Jutro bêdziecie wybawieni, gdy ogrzeje s³oñce. I wrócili siê pos³owie, i oznajmili 
to mê¿om w Jabes, którzy siê uweselili.
10. Tedy rzekli mê¿owie Jabese Ammonitom: Jutro wynijdziemy do was, a uczynicie z 
nami wszystko, co dobrego bêdzie w oczach waszych.
11. Nazajutrz tedy rozszykowa³ Saul lud na trzy hufy; i wtargn¹³ w poœrodek obozu 
przed œwitaniem; i bi³ Ammonity, a¿ siê dzieñ ogrza³; a którzy pozostali, 
rozpierzchnêli siê, tak, i¿ nie zosta³o z nich i dwóch pospo³u.
12. I rzek³ lud do Samuela: Któ¿ jest ten, co mówi³: Saul¿e bêdzie królowa³ nad 
nami? Wydajcie mê¿e te, abyœmy je pobili.
13. I rzek³ Saul: Nie bêdzie nikt zabity dnia tego; bo dziœ Pan uczyni³ wybawienie 
w Izraelu.
14. Zatem rzek³ Samuel do ludu: PójdŸcie, a idŸmy do Galgal, a tam odnowimy 
królestwo.
15. Szed³ tedy wszystek lud do Galgal, i postanowili tam Saula królem przed Panem w 
Galgal, tam¿e sprawowali ofiary spokojne przed Panem. I weseli³ siê tam Saul, i 
wszyscy mê¿owie Izraelscy bardzo.
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1. I rzek³ Samuel do wszystkiego Izraela: Otom us³ucha³ g³osu waszego we 
wszystkiem, o coœcie ze mn¹ mówili, i postanowi³em nad wami króla.
2. A oto, teraz król chodzi przed wami, a jam siê zstarza³ i osiwia³; oto, i 
synowie moi s¹ z wami, a jam te¿ chodzi³ przed wami od m³odosci mojej a¿ do dnia 
tego.
3. Otom ja tu. Œwiadczcie¿ przeciwko mnie przed Panem, i przed pomazañcem jego, 
jeŸlim wzi¹³ któremu z was wo³u, albo jeŸlim wzi¹³ któremu z was os³a, i jeŸlim 
kogo ucisn¹³, albo gwa³t komu uczyni³, i jeŸlim z rêki czyjej wzi¹³ dar, ¿ebym mia³ 
kryæ o czy swoje dla niego; a nagrodzê wam.
4. I odpowiedzieli: Nie ucisn¹³eœ nas, aniœ nam gwa³tu uczyni³, aniœ wzi¹³ z rêki 
czyjej ¿adnej rzeczy.
5. Nadto rzek³ do nich: Œwiadkiem Pan przeciwko wam, i œwiadkiem pomazaniec jego 
dnia tego, i¿eœcie nic nie znaleŸli w rêce mojej. A oni rzekli: Œwiadkiem.
6. I rzek³ Samuel do lud: Pan œwiadkiem, który uczyni³ Moj¿esza i Aarona, i który 
wywiód³ ojce wasze z ziemi Egipskiej.
7. Przeto¿ teraz stañcie, abym siê rozpiera³ z wami przed Panem, o wszystkie 
dobrodziejstwa Pañskie, które wam czyni³ i ojcom waszym.
8. Gdy zaszed³ Jakób do Egiptu, wo³ali ojcowie wasi do Pana, i pos³a³ Pan Moj¿esza 
i Aarona, którzy wywiedli ojce wasze z Egiptu, a posadzili je na tem miejscu;
9. A gdy zapomnieli Pana Boga swego, poda³ je w rêkê Sysarze, hetmanowi wojska 
Hasor, i w rêkê Filistynów, tak¿e w rêkê króla Moabskiego, którzy walczyli 
przeciwko nim.
10. Ale gdy wo³ali do Pana, i mówili: Zgrzeszyliœmy, ¿eœmy opuœcili Pana, a 
s³u¿yliœmy Baalom i Astarotowi, przeto¿ teraz wybaw nas z r¹k nieprzyjació³ 
naszych, a bêdziemyæ s³u¿yli:
11. Tedy pos³a³ Pan Jerubaala, i Bedona, i Jeftego, i Samuela, a wyrwa³ was z rêki 
nieprzyjació³ waszych okolicznych, i mieszkaliœcie bezpiecznie.
12. Potem widz¹c, i¿ Nahas, król synów Ammonowych, przyci¹gn¹³ przeciwko wam, 
rzekliœcie do mnie: ¯adnym sposobem; ale król bêdzie królowa³ nad nami: choæ Pan 
Bóg wasz by³ królem waszym,
13. Teraz tedy oto król, któregoœcie obrali, któregoœcie ¿¹dali; oto, prze³o¿y³ Pan 
króla nad wami.



14. JeŸli siê bêdziecie bali Pana, a jemu s³u¿yli, i s³uchali g³osu jego a nie 
rozdraŸnicie ust Pañskich, tedy i wy, i król, który króluje nad wami, bêdziecie 
szczêœliwie chodziæ za Panem, Bogiem waszym.
15. Ale jeŸli¿ nie bêdziecie s³uchaæ g³osu Pañskiego, a rozdraŸnicie usta Pañskie, 
bêdzie rêka Pañska przeciwko wam, jako i przeciwko ojcom waszym.
16. Jeszcze teraz stójcie, a obaczcie tê rzecz wielk¹, któr¹ Pan uczyni przed 
oczyma waszemi.
17. Izali dziœ nie pszeniczne ¿niwa? Bêdê wzywa³ Pana, a puœci gromy i d¿d¿e, a 
dowiecie siê, i obaczycie, jaka jest wielka z³oœæ wasza, którejœcie siê dopuœcili 
przed oczyma Pañskiemi, ¿¹daj¹c sobie króla.
18. Przeto¿ wo³a³ Samuel do Pana, i puœci³ Pan gromy i deszcz dnia onego, i ba³ siê 
wszystek lud bardzo Pana i Samuela.
19. I rzek³ wszystek lud do Samuela: Módl siê za s³ugami twymi Panu Bogu twemu, 
¿ebyœmy nie pomarli: boœmy przydali do wszystkich grzechów naszych tê z³oœæ, ¿eœmy 
sobie prosili o króla.
20. Tedy rzek³ Samuel do ludu: Nie bójcie siê, aczeœcie wy to wszystko z³e 
uczynili; wszak¿e przeto nie odstêpujcie od Pana, ale s³u¿cie Panu ze wszystkiego 
serca waszego;
21. A nie udawajcie siê za pró¿noœciami, które wam nic nie pomog¹, ani was wybawi¹, 
gdy¿ pró¿noœciami s¹.
22. Albowiemci nie opuœci Pan ludu swego, dla imienia swego wielkiego, gdy¿ siê 
upodoba³o Panu, uczyniæ was sobie ludem.
23. A mnie nie daj Bo¿e, abym mia³ grzeszyæ przeciw Panu, przestawaj¹c modliæ siê 
za wami; owszem was bêdê naucza³ drogi dobrej i prostej.
24. Jedno siê bójcie Pana, a s³u¿cie mu w prawdzie ze wszystkiego serca waszego, a 
to upatrujcie, jako wielmo¿nie poczyna³ z wami.
25. Ale jeŸli przeciê w z³oœci trwaæ bêdziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
*13
1. Saul tedy pierwszego roku królowania swego (bo tylko dwa lata królowa³ nad 
Izraelem,)
2. Wybra³ sobie trzy tysi¹ce z Izraela; i byli przy Saulu dwa tysi¹ce w Machmas, i 
na górze Betel, a tysi¹c by³ z Jonatanem w Gabaa Benjamin, a ostatek ludu 
rozpuœci³, ka¿dego do przybytku swego.
3. Tedy Jonatan pobi³ stra¿ Filistyñsk¹, która by³a w Gabaa, i us³yszeli 
Filistynowie. Zatem Saul zatr¹bi³ w tr¹bê po wszystkiej ziemi, mówi¹c: Niech 
us³ysz¹ Hebrejczycy.
4. A tak us³ysza³ wszystek Izrael, ¿e powiadano: Pobi³ Saul stra¿ Filistyñsk¹, dla 
czego te¿ obrzyd³ym by³ Izrael miêdzy Filistyny. I zwo³ano lud za Saulem do Galgal.
5. Filistynowie te¿ zebrali siê, aby walczyli z Izraelem, maj¹c trzydzieœci tysiêcy 
wozów, i szeœæ tysiêcy jezdnych, a ludu bardzo wiele jako piasku, który jest na 
brzegu morskim, i ci¹gnêli a po³o¿yli siê obozem w Machmas, na wschód s³oñca od 
Betawen.
6. Ale mê¿owie Izraelscy widz¹c, i¿ byli œciœnieni, (bo by³ uciœniony lud,) pokryli 
siê w jaskini, i w obronne miejsca, i w ska³y, i w wie¿e, i w jamy.
7. Niektórzy te¿ Hebrejczykowie przeprawili siê za Jordan, do ziemi Gad i Galaad; 
ale Saul jeszcze pozosta³ by³ w Galgal, a wszystek lud potrwo¿ony szed³ za nim.
8. I czeka³ przez siedm dni wed³ug czasu zamierzonego od Samuela, a gdy nie 
przyszed³ Samuel do Galgal, rozbie¿a³ siê lud od niego.
9. Tedy rzek³ Saul: Przynieœcie do mnie ofiarê ca³opalenia, i ofiary spokojne; 
tam¿e ofiarowa³ ca³opalenie.
10. A gdy dokoñczy³ ofiary ca³opalenia, oto Samuel przyszed³, i wyszed³ Saul 
przeciwko niemu, ¿eby go przywita³.
11. I rzek³ Samuel: Có¿eœ uczyni³? Odpowiedzia³ Saul: I¿em widzia³, ¿e siê 
rozchodzi lud odemnie, a tyœ nie przyszed³ na czas naznaczony, Filistynowie siê te¿ 
zebrali do Machmas,
12. Tedym rzek³: Oto przypadn¹ Filistynowie na miê w Galgal, a jam jeszcze nie 
ub³aga³ twarzy Pañskiej, i tak powa¿y³em siê, i ofiarowa³em ca³opalenie.
13. I rzek³ Samuel do Saula; G³upieœ uczyni³, nie zachowa³eœ przykazania Pana Boga 
twego, któreæ rozkaza³; albowiem terazby by³ utwierdzi³ Pan królestwo twoje nad 



Izraelem a¿ na wieki.
14. Ale teraz królestwo twoje nie ostoi siê; Pan sobie znalaz³ mê¿a wed³ug serca 
swego, któremu rozkaza³ Pan, aby by³ wodzem nad ludem jego, gdy¿eœ nie zachowa³, 
coæ przykaza³ Pan.
15. Wstawszy tedy Samuel, poszed³ z Galgal do Gabaa w Benjamin, i policzy³ Saul 
lud, którego siê znalaz³o przy nim oko³o szeœciu set mê¿ów.
16. Przeto¿ Saul, i Jonatan, syn jego, i lud, który siê znalaz³ przy nim, zostali w 
Gabaa w Benjamin, a Filistynowie le¿eli obozem w Machmas.
17. I wysz³y dla zdobyczy z obozu Filistyñskiego trzy hufce: hufiec jeden obróci³ 
siê drog¹ ku Ofra do ziemi Saul;
18. A drugi hufiec obróci³ siê drog¹ ku Betoron; trzeci zaœ hufiec uda³ siê drog¹ 
ku granicy przyleg³ej dolinie Soboim ku puszczy.
19. Ale kowal nie znajdowa³ siê we wszystkiej ziemi Izraelskiej; bo byli zabie¿eli 
temu Filistynowie, ¿eby snaæ Hebrejczycy nie robili mieczów ani oszczepów.
20. Przeto¿ chadza³ wszystek Izrael do Filistynów, ostrzyæ sobie ka¿dy lemiesz 
swój, i motykê swojê, i siekierê swojê, i rydel swój.
21. Bo stêpia³y by³y ostrza lemieszów, i motyk, i wide³, i siekier a¿ do oœcienia, 
które by³o ostrzyæ potrzeba.
22. I by³o pod czas wojny, ¿e siê nie znajdowa³ miecz, ani oszczep w rêku 
wszystkiego ludu, który by³ z Saulem, i z Jonatanem; tylko siê znajdowa³ u Saula i 
Jonatana, syna jego.
23. A stra¿ Filistyñska wysz³a na drogê ku Machmas.
*14
1. I sta³o siê dnia niektórego, ¿e rzek³ Jonatan, syn Saula, do s³ugi, który nosi³ 
broñ jego: PójdŸ, przejdziemy do stra¿y Filistyñskiej, która jest na onej stronie; 
a ojcu swemu o tem nie oznajmi³.
2. Ale Saul zosta³ by³ przy pagórku pod jab³oni¹ granatow¹, która by³a w Migron, i 
lud, który by³ z nim, oko³o szeœciu set mê¿ów.
3. A Achijas, syn Achitoba, brata Ichaboda, syna Fineesowego, syna Heli, kap³ana 
Pañskiego w Sylo, nosi³ Efod: a lud nie wiedzia³, i¿ odszed³ Jonatan.
4. Ale miêdzy przechodami, kêdy szuka³ Jonatan przejœcia ku stra¿y Filistyñskiej, 
by³a ska³a ostra po jednej stronie, tak¿e ska³a ostra po drugiej stronie; jednej 
imiê Boses a drugiej Sene.
5. Ska³a jedna by³a na pó³nocy przeciwko Machmas, a druga na po³udnie przeciwko 
Gabaa.
6. I rzek³ Jonatan do wyrostka, który nosi³ broñ jego: PójdŸmy, a przejdziemy do 
stra¿y tych nieobrzezañców, snaæ uczyni Pan przez nas wybawienie; boæ nie trudno 
Panu wybawiæ w wielu albo w trosze.
7. I rzek³ mu s³uga, nosz¹cy broñ jego: Czyñ, co siê podoba sercu twemu; idŸ, gdzie 
chcesz, oto ja bêdê z tob¹ wed³ug woli twojej.
8. Tedy rzek³ Jonatan: oto my idziemy do tych mê¿ów, a uka¿emy siê im.
9. JeŸli nam tak rzek¹: Czekajcie, a¿ przyjdziemy do was, stójmy¿ na miejscu swem, 
a nie chodŸmy do nich;
10. Ale jeŸli¿ tak rzek¹: PójdŸcie do nas, pójdŸmy¿; boæ je da³ Pan w rêce nasze, a 
to bêdziemy mieli za znak.
11. Ukazali siê tedy obaj stra¿y Filistyñskiej. I rzekli Filistynowie: Ono¿ 
Hebrejczycy wychodz¹ z jaskini, w której siê byli pokryli.
12. I mówili mê¿owie, co na stra¿y byli, do Jonatana, i do wyrostka, co za nim broñ 
nosi³, i rzekli: PójdŸcie ku nam, a oznajmiemy wam coœ. I rzek³ Jonatan do s³ugi 
swego: PójdŸ za mn¹; boæ je Pan poda³ w rêce Izraelczykom.
13. Laz³ tedy Jonatan na rêkach swych, i na nogach swych, a wyrostek jego za nim; i 
padli przed Jonatanem, i przed wyrostkiem jego, który te¿ zabija³, id¹c za nim.
14. A taæ by³a pora¿ka pierwsza, w której pobi³ Jonatan i wyrostek jego, co broñ za 
nim nosi³, oko³o dwudziestu mê¿ów, jakoby na pó³ staja roli.
15. I przyszed³ strach na obóz na polu, i na wszystek lud; stra¿ te¿, i ci którzy 
byli wyjechali na zdobycz, lêkali siê, a¿ siê ziemia trzês³a; bo by³a w strachu 
Bo¿ym.
16. I obaczy³a stra¿ Saulowa w Gabaa Benjaminowym, ¿e siê ono mnóstwo rozsypa³o, i 
pierzch³o, i ¿e siê go urywa³o.



17. Tedy rzek³ Saul do ludu, który przy nim by³: Wywiedzcie siê zaraz, a obaczcie, 
kto odszed³ z naszych; a gdy siê wywiadowali, oto nie by³o Jonatana, i wyrostka, co 
za nim broñ nosi³.
18. I rzek³ Saul do Achijasa: Przystaw skrzyniê Bo¿¹; (bo by³a skrzynia Bo¿a dnia 
onego z syny Izraelskimi.)
19. I sta³o siê, gdy jeszcze Saul mówi³ do kap³ana, ¿e zamiêszanie, które by³o w 
obozie Filistyñskim, wzmaga³o siê i rozmna¿a³o; przeto¿ rzek³ Saul do kap³ana: 
Zawœci¹gnij rêki twojej.
20. A tak zebrawszy siê Saul, i wszystek lud, który by³ z nim, przyszli, gdzie by³a 
bitwa, a oto, ka¿dego miecz by³ obrócony na towarzysza jego, i by³a pora¿ka bardzo 
wielka.
21. A Hebrejczycy, którzy przedtem przestawali z Filistynami, którzy z nimi 
ci¹gnêli w obozie tam i sam, ci siê te¿ obróciwszy stanêli przy Izraelu, który by³ 
z Saulem i z Jonatanem.
22. Nadto wszyscy mê¿owie Izraelscy, którzy siê byli pokryli na górze Efraim, gdy 
us³yszeli, i¿ uciekaj¹ Filistynowie, szli za nimi w pogoñ w onej bitwie.
23. I wybawi³ Pan dnia onego Izraela, a bitwa ona zasz³a a¿ do Betawen.
24. A mê¿owie Izraelscy strudzeni byli onego dnia. I poprzysi¹g³ Saul lud, mówi¹c: 
Przeklêty m¹¿, któryby jad³ chleb przed wieczorem, a¿ siê pomszczê nad 
nieprzyjacio³y mymi. I nie skosztowa³ wszystek lud chleba.
25. Tedy wszystek lud onej ziemi przyszed³ do lasu, gdzie by³o wiele miodu na 
ziemi.
26. Wszed³szy tedy lud do lasu, ujrza³ p³yn¹cy miód; wszak¿e nie doniós³ ¿aden z 
miodem rêki swojej do ust swoich, bo siê ba³ lud onej przysiêgi.
27. Ale Jonatan nie s³ysza³, gdy poprzysiêga³ lud ojciec jego; i œci¹gn¹³ koniec 
laski, któr¹ mia³ w rêce swej, a omoczy³ go w plastrze miodu, i obróci³ rêkê swojê 
do ust swoich, i oœwieci³y siê oczy jego.
28. A odpowiadaj¹c jeden z ludu, rzek³: Przysiêg¹ zawi¹za³ ojciec twój lud, mówi¹c: 
Przeklêty m¹¿, któryby jad³ chleb dzisiaj; st¹d¿e usta³ lud.
29. Tedy rzek³ Jonatan: Strwo¿y³ ojciec mój lud ziemi. Patrzcie proszê jako s¹ 
oœwiecone oczy moje, i¿em skosztowa³ trochê miodu tego;
30. Jako daleko wiêcej, gdyby siê by³ najad³ dziœ lud z ³upu nieprzyjació³ swoich, 
których naby³; izaliby nie by³a wiêksza pora¿ka miêdzy Filistynami?
31. Porazili tedy dnia onego Filistyny od Machmas a¿ do Ajalon, i spracowa³ siê lud 
bardzo.
32. Tedy siê lud uda³ na ³up, a nabrawszy owiec, i wo³ów, i ciel¹t, rzezali je na 
ziemi, a jad³ lud ze krwi¹.
33. I powiedziano Saulowi mówi¹c: Oto lud grzeszy przeciw Panu, jedz¹c ze krwi¹; 
który rzek³: Zgrzeszyliœcie; przytoczcie¿ sam do mnie teraz kamieñ wielki.
34. Zatem rzek³ Saul: RozejdŸcie siê miêdzy lud, a rzeczcie do nich: PrzywiedŸcie 
do mnie ka¿dy wo³u swego, i ka¿dy owcê sw¹, bijcie¿ je tu, a jedzcie, a nie 
zgrzeszycie przeciw Panu, jedz¹c ze krwi¹. I przywiedli wszystek lud, ka¿dy wo³u 
swego w rêce swej w nocy, i bito je tam.
35. I zbudowa³ Saul o³tarz Panu; toæ najpierwszy o³tarz, który zbudowa³ Panu.
36. I rzek³ Saul: Puœæmy siê za Filistynami noc¹, a bijmy je a¿ do œwitania, a nie 
zostawujmy z nich i jednego. Którzy mu odpowiedzieli: Cokolwiek dobrego jest w 
oczach twoich uczyñ, ale kap³an rzek³: Przyst¹pmy sam do Boga.
37. Tedy siê radzi³ Saul Boga: Mamli siê puœciæ za Filistynami? podaszli je w rêce 
Izraela? I nie odpowiedzia³ mu dnia tego.
38. Przeto¿ rzek³ Saul: Przyst¹pcie sam wszyscy celniejsi z ludu, i wywiedzcie siê, 
a patrzcie, przy kimby grzech dziœ by³.
39. Bo jako ¿ywy Pan, który wybawia Izraela, choæby by³ i przy Jonatanie, synu 
moim, ¿e œmierci¹ umrze. I nie odpowiedzia³ mu nikt ze wszystkiego ludu.
40. Nadto rzek³ do wszystkiego Izraela: Wy bêdziecie na jednej stronie, a ja i 
Jonatan, syn mój, bêdziemy na drugiej stronie. I odpowiedzia³ lud Saulowi: Co 
dobrego jest w oczach twoich, uczyñ.
41. Zatem rzek³ Saul do Pana, Boga Izraelskiego: Panie, poka¿ sprawiedliw¹; i 
nalezion jest Jonatan i Saul, a lud wyszed³ z tego.
42. Potem rzek³ Saul: Rzuæcie los miêdzy mn¹ i miêdzy Jonatanem, synem moim; i 



znaleŸony jest Jonatan.
43. Zatem rzek³ Saul do Jonatana: Powiedz mi, coœ uczyni³? I powiedza³ mu Jonatan, 
i rzek³: Skosztowa³em tylko koñcem laski, któr¹m mia³ w rêce mojej, trochê miodu, i 
dla tego¿ ja mam umrzeæ?
44. I odpowiedza³ Saul: To a to mi niech Bóg uczyni, ¿e œmierci¹ umrzesz Jonatanie.
45. Ale lud rzek³ do Saula: Izali Jonatan umrze, który uczyni³ to wybawienie 
wielkie w Izraelu? Bo¿e uchowaj! jako ¿ywy Pan, nie spadnie i w³os z g³owy jego na 
ziemiê; albowiem za pomoc¹ Bo¿¹ uczyni³ to dzisiaj. A tak wybawi³ lud Jonatana, ¿e 
nie umar³.
46. Tedy siê wróci³ Saul od Filistynów, a Filistynowie odeszli na miejsce swoje.
47. A Saul otrzymawszy królestwo nad Izraelem, walczy³ przeciwko okolicznym 
wszystkim nieprzyjacio³om swoim, przeciw Moabitom, i przeciw synom Ammonowym, i 
przeciw Edomczykom, i przeciw królom Soba, i przeciw Filistynom; a gdzie siê 
kolwiek obróci³, mê¿nie siê sprawowa³.
48. Zebrawszy te¿ wojsko, porazi³ Amalekity, i wyrwa³ Izraela z rêki tego, który go 
pustoszy³.
49. A mia³ Saul syny Jonatana, i Jesujego, i Melchisua, a imiona dwóch córek jego: 
imiê pierworodnej Merob, a m³odszej Michol;
50. A imiê ¿ony Saulowej Achinoam, która by³a córk¹ Achimaasow¹; a imiê Hetmana 
wojska jego Abner, syn Nera, stryja Saulowego.
51. Bo Cys by³ ojciec Saula, a Ner ojciec Abnera, syn Abijela.
52. I by³a wojna wielka z Filistynami po wszystkie dni Saulowe. Przeto¿, 
gdziekolwiek widzia³ Saul jakiego silnego i dzielnego mê¿a, przyjmowa³ go do 
siebie.
*15
1. I rzek³ Samuel do Saula: Pos³a³ miê Pan, abym ciê pomaza³ za króla nad ludem 
jego Izraelskim, przeto¿ teraz pos³uchaj g³osu s³ów Pañskich.
2. Tak mówi Pan zastêpów: Wspomnia³em na to, co uczyni³ Amalek Izraelowi, jako siê 
nañ zasadzi³ na drodze gdy wychodzi³ z Egiptu. Przeto¿ idŸ, a pobij Amaleka, i 
wytraæ jako przeklête wszystko, co ma; nie folguj mu, ale wybij od mê¿a a¿ do 
niewiasty , od ma³ego a¿ do ss¹cego, od wo³u a¿ do owcy, od wielb³¹da a¿ do os³a.
3. A tak Saul zebrawszy lud, policzy³ go w Telaim, dwa kroæ sto tysiêcy pieszych, a 
dziesiêæ tysiêcy mê¿ów z Juda.
4. A gdy przyci¹gn¹³ Saul a¿ do miasta Amalek, aby zwiód³ bitwê nad potokiem,
5. Rzek³ Saul do Cynejczyka: IdŸcie, odst¹pcie, a wynijdŸcie z poœrodku Amalekitów, 
abym was nie wytraci³ z nimi; boœ ty uczyni³ mi³osierdzie ze wszystkimi syny 
Izraelskimi, gdy szli z Egiptu. A tak odst¹pi³ Cynejczyk z poœrodku Amalekitów.
6. I porazi³ Saul Amaleka, od Hewila, którêdy chodz¹ do Sur, które jest przeciw 
Egiptowi.
7. I pojma³ Agaga, króla Amalekitów, ¿ywego, a wszystek lud pobi³ ostrzem miecza.
8. A przepuœci³ Saul i lud jego Agagowi, co najlepszym owcom, i wo³om, i byd³u 
t³ustemu, i baranom, i wszystkiemu, co by³o najlepszego, a nie chcieli go wygubiæ; 
tylko cokolwiek by³o nikczemnego i pod³ego, to wygubili.
9. Przeto¿ sta³o siê s³owo Pañskie do Samuela, mówi¹c:
10. ¯al mi, ¿em postanowi³ Saula za króla; albowiem odwróci³ siê odemnie, a s³owa 
mego nie wype³ni³, i rozgniewa³ siê bardzo Samuel, i wo³a³ do Pana przez ca³¹ noc.
11. Wstawszy tedy Samuel, szed³ przeciwko Saulowi rano; bo dano znaæ Samuelowi, 
mówi¹c: Przyszed³ Saul do Karmelu, tam¿e wystawi³ sobie pami¹tkê zwyciêstwa; a 
obróciwszy siê poszed³, i przyszed³ do Galgal.
12. A gdy przyszed³ Samuel do Saula, rzek³ mu Saul: B³ogos³awionyœ ty od Pana, 
wype³ni³em s³owo Pañskie.
13. Ale Samuel rzek³: A to co za wrzask trzód w uszach moich, i co za ryk wo³ów, 
który ja s³yszê?
14. I odpowiedzia³ Saul; Od Amalekitów przygnano je; albowiem lud przepuœci³ co 
najlepszym owcom, i wo³om aby je ofiarowa³ Panu, Bogu twemu, a ostatekieœmy 
wytracili jako przeklête.
15. Tedy rzek³ Samuel do Saula: Dopuœæ, a powiem ci, co mówi³ Pan do mnie w nocy; a 
on mu rzek³: Powiedz.
16. I rzek³ mu Samuel: Izali, gdyœ by³ ma³y w oczach twoich, nie sta³eœ siê g³ow¹ 



pokoleñ Izraelskich, i nie pomaza³ ciê Pan za króla nad Izraelem?
17. I pos³a³ ciê Pan w tê drogê, i rzek³: IdŸ, a wytraæ Amalekity jako przklête 
grzeszniki, i walcz przeciwko nim, a¿byœ je do szczêtu wytraci³.
18. Przecz¿eœ tedy nie us³ucha³ g³osu Pañskiego, aleœ siê uda³ za korzyœci¹, i 
uczyni³eœ z³e przed oczyma Pañskiemi?
19. Tedy odpowiedzia³ Saul Samuelowi: I owszem us³ucha³em g³osu Pañskiego, a 
szed³em drog¹, któr¹ miê pos³a³ Pan, i przywiod³em Agaga, króla Amalekitskiego, a 
Amalekity wytraci³em jako przeklête.
20. Ale lud pobra³ z korzyœci owce i wo³y co przedniejsze z przeklêstwa, aby je 
ofiarowa³ Panu, Bogu twemu, w Galgal.
21. I rzek³ Samuel: Izali siê tak kocha Pan w ca³opaleniach i w ofiarach, jako gdy 
kto s³ucha g³osu Pañskiego? oto, pos³uszeñstwo lepsze jest ni¿eli ofiara, a s³uchaæ 
lepiej jest, ni¿ ofiarowaæ t³ustoœæ baranów.
22. Bo przeciwiæ siê jest jako grzech czarowania, a przest¹piæ przykazanie jest 
jako ba³wochwalstwo i obrazy; przeto¿ i¿eœ odrzuci³ s³owo Pañskie, tedy ciê te¿ 
odrzuci³ Pan, abyœ nie by³ królem.
23. Tedy rzek³ Saul do Samuela: Zgrzeszy³em, ¿em przest¹pi³ rozkazanie Pañskie i 
s³owa twoje, gdy¿em siê ba³ ludu, i us³ucha³em g³osu ich.
24. A teraz znieœ proszê grzech mój, a wróæ siê ze mn¹, abym siê pok³oni³ Panu.
25. I rzek³ Samuel do Saula: Nie wrócê siê z tob¹; gdy¿eœ odrzuci³ s³owo Pañskie, 
ciebie te¿ odrzuci³ Pan, abyœ nie by³ królem nad Izraelem.
26. A gdy siê odwróci³ Samuel, ¿eby odszed³, uchwyci³ skrzyd³o p³aszcza jego, i 
oderwa³o siê.
27. Tedy mu rzek³ Samuel: Oderwa³ Pan królestwo Izraelskie dzisiaj od ciebie, i da³ 
je bliŸniemu twemu, lepszemu ni¿eœ ty.
28. A zaisteæ Mocarz Izraelski nie sk³amie, ani bêdzie ¿a³owa³; bo nie jest 
cz³owiekiem, aby mia³ ¿a³owaæ.
29. A on rzek³: Zgrzeszy³em; wszak¿e uczcij miê proszê przed starszymi ludu mego, i 
przed Izraelem, a wróæ siê zemn¹, abym siê pok³oni³ Panu, Bogu twemu.
30. Wróciwszy siê tedy Samuel szed³ za Saulem, i pok³oni³ siê Saul Panu.
31. I rzek³ Samuel: PrzywiedŸcie do mnie Agaga, króla Amalekitskiego; i szed³ do 
niego Agag powa¿nie, i rzek³ Agag: Zaiste uszed³em gorzkoœci œmierci.
32. Ale rzek³ Samuel: Jako osieroci³ niewiasty miecz twój, tak osierocona bêdzie 
nad inne niewiasty matka twoja. I rozsieka³ w kêsy Samuel Agaga przed obliczem 
Pañskiem w Galgal.
33. Potem odszed³ Samuel do Ramaty, a Saul szed³ do domu swego, do Gabaa Saulowego.
34. A ju¿ potem wiêcej Samuel nie widzia³ Saula, a¿ do dnia œmierci swojej: wszak¿e 
¿a³owa³ Samuel Saula, a Pan te¿ ¿a³owa³, ¿e uczyni³ królem Saula nad Izraelem.
*16
1. Tedy rzek³ Pan do Samuela: I póki¿ ty bêdziesz ¿a³owa³ Saula, gdy¿em go Ja 
odrzuci³, aby nie królowa³ nad Izraelem? Nape³nij róg twój oliw¹, a pójdŸ, poœlê 
ciê do Isajego Betlehemczyka; bom tam sobie upatrzy³ miêdzy syny jego króla.
2. I rzek³ Samuel: Jako¿ mam iœæ? Bo us³yszy Saul, i zabije miê. I odpowiedzia³ 
Pan: WeŸmij z sob¹ ja³owicê z stada, i rzeczesz: Przyszed³em, abym ofiarowa³ Panu.
3. I wezwiesz Isajego na ofiarê, a Ja tobie oznajmiê, co masz czyniæ; i poma¿esz mi 
tego, o którym ci powiem.
4. I uczyni³ Samuel, jako mu powiedzia³ Pan, a przyszed³ do Betlehem; a ulêk³szy 
siê starsi miasta, zabie¿eli mu, i mówili: Spokojneli jest przyjœcie twoje?
5. I rzek³: Spokojne; przyszed³em, abym ofiarowa³ Panu. Poœwiêæcie¿ siê, a pójdŸcie 
ze mn¹ na ofiarê. I poœwiêci³ Isajego, i syny jego, a wezwa³ ich na ofiarê.
6. A gdy przyszli, ujrza³ Elijaba, i rzek³: Zaiste ten jest przed Panem pomazaniec 
jego.
7. Lecz rzek³ Pan do Samuela: Nie patrz na urodê jego, ani na wysokoœæ wzrostu 
jego, gdy¿em go odrzuci³. Albowiem Ja nie patrzê na to, na co patrzy cz³owiek; bo 
cz³owiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.
8. Zawo³a³ tedy Isaj Abinadaba, i kaza³ mu iœæ przed Samuela; który rzek³: I tego 
nie obra³ Pan.
9. Potem kaza³ przyjœæ Isaj Sammie, a on rzek³: I tego nie obra³ Pan.
10. Tedy kaza³ przyjœæ Isaj siedmiu synom swoim przed Samuela. I rzek³ Samuel do 



Isajego: Nie obra³ Pan i tych.
11. Potem rzek³ Samuel do Isajego: Wszyscy¿ to ju¿ synowie? Odpowiedzia³: Jeszcze 
zosta³ najm³odszy, który pasie owce. Tedy rzek³ Samuel do Isajego: Poœlij¿e, a 
przywiedŸ go; boæ nie usi¹dziemy, a¿ on tu przyjdzie.
12. A tak pos³a³ i przywiód³ go; a on by³ lisowaty, i wdziêcznych oczu, a piêkny na 
wejrzeniu. Tedy rzek³ Pan: Wstañ, a poma¿ go, boæ ten jest.
13. Wzi¹wszy tedy Samuel róg z oliw¹, pomaza³ go w poœród braci jego. I zosta³ Duch 
Pañski nad Dawidem od onego¿ dnia, i na potem. Zatem Samuel wsta³, i poszed³ do 
Ramaty.
14. A Duch Pañski odst¹pi³ od Saula, i trwo¿y³ go duch z³y od Pana.
15. I rzekli s³udzy Saulowi do niego: Oto teraz Duch Bo¿y z³y trwo¿y ciê:
16. Niech rozka¿e Pan nasz, a s³udzy twoi, którzy s¹ przed tob¹, poszukaj¹ mê¿a, 
coby umia³ graæ na harfie, ¿e gdy ciê napadnie Duch Bo¿y z³y, zagra rêk¹ sw¹, a 
ul¿yæ siê.
17. Rzek³ tedy Saul do s³ug swoich: Upatrzcie mi proszê mê¿a, coby dobrze graæ 
umia³, a przywiedŸcie do mnie.
18. I odpowiedzia³ jeden z s³ug, i rzek³: Otom widzia³ syna Isajego Betlehemczyka, 
który umie graæ, a jest cz³owiek mê¿ny, i rycerski, i sprawny, i g³adki, a Pan jest 
z nim.
19. Pos³a³ tedy Saul pos³y do Isajego, mówi¹c: Poœlij do mnie Dawida, syna twego, 
który jest przy stadzie.
20. Tedy wzi¹wszy Isaj os³a, chleb, i flaszkê wina, wzi¹wszy i kozio³ka jednego z 
stada, pos³a³ przez Dawida, syna swego, Saulowi.
21. A gdy przyszed³ Dawid do Saula, stan¹³ przed nim; a rozmi³owa³ siê go bardzo, i 
by³ u niego za wyrostka broñ nosz¹cego.
22. I pos³a³ Saul do Isajego, mówi¹c: Niech stoi proszê Dawid przedemn¹; bo znalaz³ 
³askê w oczach moich.
23. I bywa³o, gdy przychodzi³ Duch Bo¿y na Saula, ¿e wzi¹wszy Dawid harfê, gra³ 
rêk¹ sw¹; tedy Saul mia³ ul¿enie, i lepiej siê mia³, bo odchodzi³ od niego on duch 
z³y.
*17
1. Tedy zebrali Filistynowie wojska swe, aby walczyli, a zeszli siê u Sochot, które 
jest w Judzie, i po³o¿yli siê obozem miêdzy Sochotem i miêdzy Asekiem na granicach 
Domim.
2. A Saul i mê¿owie Izraelscy zebrali siê, i po³o¿yli siê obozem w dolinie Ela, i 
uszykowali wojsko przeciw Filistynom.
3. A Filistynowie stali na górze z jednej strony, ale Izraelczycy stali na górze z 
drugiej strony; a dolina by³a miêdzy nimi.
4. I wyszed³ m¹¿ miêdzy nie z obozu Filistyñskiego imieniem Golijat z Get, wzwy¿ na 
szeœciu ³okci i na piêdzi.
5. A przy³bica miedziana by³a na g³owie jego, a w karacenê ³uszczast¹ ubiera³ siê, 
a waga karaceny piêæ tysiêcy syklów miedzi wa¿y³a.
6. Nadto nakolanki miedziane mia³ na nogach swoich, i tarcz miedzian¹ miêdzy 
ramionami swemi.
7. A oszczepisko oszczepu jego jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego mia³ szeœæ 
set syklów ¿elaza, a nios¹cy tarcz jego szed³ przed nim.
8. I stan¹wszy wo³a³ do hufów Izraelskich, i mówi³ im: Nacoœcie wyci¹gnêli z 
wojskiem ku potykaniu? iza¿em ja nie jest Filistyñczyk, a wy s³udzy Saulowi? 
Obie¿cie¿ miêdzy sob¹ mê¿a, a niech mi siê stawi.
9. Bêdzieli siê móg³ potkaæ ze mn¹, a zabije miê, bêdziemy waszymi niewolnikami; 
lecz jeŸli go ja przemogê, i zabijê go, wy bêdziecie naszymi niewolnikami, i s³u¿yæ 
nam bêdziecie. Nadto rzek³ Filistyñczyk:
10. Jam dziœ ur¹ga³ hufom Izraelskim; dajcie mi mê¿a, a niech czyni ze mn¹ 
pojedynkiem.
11. A us³yszawszy Saul i wszystek Izrael te s³owa Filistyñczyka, ulêkli siê, i 
strwo¿yli siê bardzo.
12. (A Dawid by³ synem mê¿a Efratejczyka z Betlehem Juda, którego imiê Isaj, który 
mia³ oœm synów, a ten by³ za dni Saulowych stary i podesz³y w leciech.
13. I poszli trzej synowie Isajego starsi za Saulem na wojnê; a imiona trzech synów 



jego, którzy poszli na wojnê, s¹ te: Elijab pierworodny, a wtóry po nim Abinadab, a 
trzeci Samma;
14. Lecz Dawid by³ najm³odszy; a tak trzej najstarsi poszli byli za Saulem.)
15. Dawid tedy odchodzi³ i wraca³ siê od Saula, aby pas³ trzody ojca swego w 
Betlehem.
16. Ale Filistyñczyk wychadza³ wstawaj¹c rano i wieczór, i stawa³ przez 
czterdzieœci dni.
17. I rzek³ Isaj do Dawida, syna swego: WeŸmij teraz braciom swym to efa pra¿ma, i 
dziesiêcioro chleba tego, a bie¿ do obozu do braci swych.
18. A tych dziesiêæ m³odych serów doniesiesz rotmistrzowi; a braci¹ sw¹ 
nawiedziwszy dowiesz siê, jako siê maj¹, i zastawê ich wydŸwigniesz.
19. A Saul, i oni, i wszyscy synowie Izraelscy le¿eli w dolinie Ela, walcz¹c 
przeciwko Filistynom.
20. Wstawszy tedy Dawid rano na œwitaniu, a poruczywszy trzodê stró¿owi, wzi¹³ to 
na siê, i szed³, jako mu by³ rozkaza³ Isaj, i przyszed³ do obozu; a wojsko wysz³o 
by³o do szyku, i okrzyk uczyni³o ku potykaniu.
21. A ju¿ byli uszykowali Izraelczycy i Filistynowie wojsko przeciwko wojsku.
22. Przeto¿ zostawiwszy Dawid to, co przyniós³, i z³o¿ywszy to z siebie pod rêkê 
stró¿a sprzêtu ¿o³nierskiego, bie¿a³ do wojska, a przyszed³szy przywita³ siê z 
braci¹ swoj¹ w pokoju.
23. A gdy rozmawia³ z nimi, oto m¹¿ imieniem Golijat, Filistyñczyk z Get, 
wystêpowa³ miêdzy nie z wojska Filistyñskiego, i mówi³ one¿ s³owa, co s³ysza³ i 
Dawid.
24. A wszyscy synowie Izraelscy ujrzawszy onego mê¿a, uciekali od oblicza jego, i 
bali siê bardzo.
25. I mówili mê¿owie Izraelscy: A widzieli¿eœcie tego mê¿a, który wyszed³? Bo 
wyszed³, aby ur¹ga³ Izraelowi, ale ktoby go zabi³, ubogaci go król bogactwy 
wielkiemi, i córkê mu swojê da, a dom ojca jego uczyni wolnym w Izraelu.
26. Tedy Dawid rzek³ do mê¿ów, którzy z nim stali, mówi¹c: Co dadz¹ mê¿owi, któryby 
zabi³ tego Filistyñczyka, a odj¹³ pohañbienie od Izraela? Bo có¿ to za Filistyñczyk 
nieobrzezany, ¿e ur¹ga wojskom Boga ¿yj¹cego?
27. I powiedzia³ mu lud one¿ s³owa, mówi¹c: To dadz¹ mê¿owi, który go zabije.
28. A gdy us³ysza³ Elijab, brat jego starszy, co mówi³ z onymi mê¿ami, zapali³ siê 
gniewem Elijab na Dawida, i rzek³: Po coœ tu przyszed³, a komuœ poruczy³ onê trochê 
owiec na puszczy? znam ci ja pychê twojê, i z³oœæ serca twego, ¿eœ przyszed³, abyœ 
siê przypatrywa³ bitwie.
29. Tedy rzek³ Dawid: Có¿em teraz uczyni³? Wszakiem tu na rozkazanie przyszed³.
30. I odwróci³ siê od niego ku drugiemu, i pyta³ siê jako i przedtem; a 
odpowiedzia³ mu lud tak jako i pierwej.
31. I us³yszano s³owa, które mówi³ Dawid, i opowiedziano je Saulowi, którego Saul 
wzi¹³ do siebie.
32. I mówi³ Dawid do Saula: Niech niczyje serce nie upada dla tego; s³uga twój 
pójdzie, a bêdzie siê bi³ z tym Filistynem.
33. Ale Saul rzek³ do Dawida: Nie mo¿esz ty iœæ przeciwko temu Filistynowi, abyœ 
siê z nim potyka³, boœ jest dziecin¹, a on jest mê¿em walecznym od m³odoœci swojej.
34. I odpowiedzia³ Dawid Saulowi: Pasa³ s³uga twój trzodê ojca swego, a gdy 
przychodzi³ lew, i niedŸwiedŸ, a porywa³ barana z stada,
35. Tedym go goni³, i bi³em go, i wydziera³em z paszczêki jego; a gdy siê rzuca³ na 
miê, u³apiwszy go za gard³o jego, t³uk³em go, i zabija³em go.
36. I lwa i niedŸwiedzia zabi³ s³uga twój; tedyæ te¿ bêdzie i ten Filistyñczyk 
nieobrzezany, jako jeden z tych, gdy¿ ur¹ga³ wojskom Boga ¿yj¹cego.
37. Nadto rzek³ Dawid: Pan, który miê wyrwa³ z mocy lwa, i z mocy niedŸwiedzia, 
ten¿e miê wyrwie z r¹k Filistyna tego. Tedy rzek³ Saul do Dawida: IdŸ, a Pan niech 
bêdzie z tob¹.
38. I ubra³ Saul Dawida w szaty swe, i w³o¿y³ przy³bicê miedzian¹ na g³owê jego, a 
obluk³ go w pancerz.
39. Przypasa³ te¿ Dawid miecz jego na szaty swoje, i kosztowa³, jeŸliby móg³ 
chodziæ (bo przedtem tego nie doœwiadcza³). Tedy rzek³ Dawid do Saula: Nie mogê w 
tem chodziæ, bom temu nie przywyk³. I z³o¿y³ to Dawid z siebie.



40. Ale wzi¹³ kij swój w rêkê swojê, i obra³ sobie piêæ g³adkich kamieni z potoku, 
i w³o¿y³ je do naczynia pasterskiego, które mia³, to jest do torby, a procê swojê 
niós³ w rêkach swoich, i przybli¿y³ siê ku Filistynowi.
41. Szed³ te¿ Filistyñczyk, postêpuj¹c i przybli¿aj¹c siê ku Dawidowi, i wyrostek, 
który niós³ tarcz, przed nim.
42. A gdy spojrza³ Filistyñczyk i obaczy³ Dawida, lekce go sobie powa¿y³, przeto, 
¿e by³ dziecin¹, a lisowatym i piêknym na wejrzeniu.
43. Rzek³ tedy Filistyñczyk do Dawida: Izalim ja pies, i¿ ty idziesz na miê z 
kijem? I przeklina³ Filistyñczyk Dawida przez bogi swoje.
44. Nadto rzek³ Filistyñczyk do Dawida: PójdŸ do mnie, a dam cia³o twoje ptastwu 
powietrznemu i bestyjom polnym.
45. Tedy rzek³ Dawid do Filistyna: Ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem, i z 
tarcz¹, a ja idê do ciebie w imieniu Pana zastêpów, Boga wojsk Izraelskich, 
któremuœ ur¹ga³.
46. Dziœ ciê poda Pan w rêce moje, a zabijê ciê, i odejmê g³owê twojê od ciebie, a 
dam trupy wojska Filistyñskiego ptastwu powietrznemu, i bestyjom ziemskim; a pozna 
wszystka ziemia, ¿e jest Bóg w Izraelu;
47. I dozna wszystko to zgromadzenie, ¿e nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, 
gdy¿ Pañska jest walka, a poda was w rêce nasze.
48. I sta³o siê, gdy powsta³ Filistyñczyk, i szed³, a przybli¿a³ siê przeciwko 
Dawidowi, ¿e pospieszy³ i Dawid, a bie¿a³ na spotkanie przeciwko Filistynowi:
49. A œci¹gn¹wszy Dawid rêkê sw¹ do torby, wyj¹³ z niej kamieñ, i cisn¹³ z procy, a 
ugodzi³ Filistyñczyka w czo³o jego, tak i¿ utkn¹³ kamieñ w czole jego, i pad³ 
twarz¹ sw¹ na ziemiê.
50. A tak przemóg³ Dawid Filistyñczyka proc¹ i kamieniem, a uderzywszy 
Filistyñczyka, zabi³ go, choæ miecza nie mia³ Dawid w rêku.
51. A przybie¿awszy Dawid, stan¹³ nad Filistyñczykiem, i wzi¹³ miecz jego, i doby³ 
go z pochwy jego, i zabi³ go, i uci¹³ nim g³owê jego. A gdy ujrzeli Filistynowie, 
i¿ umar³ mocarz ich, uciekli.
52. Powstawszy tedy mê¿owie Izraelscy i Judzcy, okrzyk uczynili i gonili Filistyny, 
a¿ kêdy chodz¹ do doliny, i a¿ do bram Akkaronu, i padali ranni Filistynowie po 
drodze Saraim a¿ do Get i a¿ do Akkaronu.
53. A wróciwszy siê synowie Izraelscy z pogoni Filistynów, rozchwycili obóz ich.
54. Potem wzi¹wszy Dawid g³owê onego Filistyñczyka, przyniós³ j¹ do Jeruzalemu, a 
zbrojê jego w³o¿y³ do namiotu swego.
55. A gdy widzia³ Saul Dawida, wychodz¹cego przeciw Filistynowi, mówi³ do Abnera, 
hetmana wojska swego: Czyim jest synem ten m³odzieniec? Abnerze! I odpowiedzia³ 
Abner: Jako ¿ywa dusza twoja, królu, ¿eæ niewiem.
56. Tedy rzek³ król: Pytaj, czyim jest synem ten m³odzieniec.
57. A gdy siê wraca³ Dawid, zabiwszy Filistyñczyka, tedy go wzi¹³ Abner, i 
przywiód³ go przed Saula, a Dawid mia³ g³owê Filistynowê w rêkach swych.
58. I rzek³ do niego Saul: Czyjeœ ty syn, m³odzieñcze? I odpowiedzia³ Dawid: Jestem 
syn s³ugi twego Isajego Betlehemczyka.
*18
1. I sta³o siê, gdy przesta³ mówiæ do Saula, ¿e dusza Jonatanowa spoi³a siê z dusz¹ 
Dwidow¹, i umi³owa³ go Jonatan, jako duszê swojê.
2. I wzi¹³ go Saul dnia onego, ani mu dopuœci³, ¿eby siê wraca³ do domu ojca swego.
3. A tak uczyni³ Jonatan z Dawidem przymierze, bo go mi³owa³ jak duszê swojê.
4. A zdjawszy z siebie Jonatan p³aszcz, który mia³ na sobie, da³ go Dawidowi, i 
szaty swe, a¿ do miecza swego, i a¿ do pasa swego rycerskiego.
5. I wychadza³ Dawid do wszystkiego, do czego go kolwiek posy³a³ Saul, a roztropnie 
siê sprawowa³; i prze³o¿y³ go Saul nad rycerstwem, i by³ wdziêcznym w oczach 
wszystkiego ludu, tak¿e i w oczach s³ug Saulowych.
6. I sta³o siê, gdy siê wracali, a Dawid siê te¿ wraca³ od pora¿ki Filistynów, ¿e 
wysz³y niewiasty ze wszystkich miast Izraelskich, œpiewaj¹c i graj¹c przeciwko 
Saulowi królowi z bêbnami, z weselem, i z gêœlami.
7. A œpiewaj¹c na przemiany one niewiasty, gra³y i mówi³y: Porazi³ Saul swój 
tysi¹c, ale Dawid swoich dziesiêæ tysiêcy.
8. I rozgniewa³ siê Saul bardzo, bo siê nie podoba³y w oczach jego te s³owa; i 



rzek³: Przyw³aszczyli Dawidowi dziesiêæ tysiêcy, a mnie przyw³aszczyli tysi¹c: a 
czego¿ mu niedostaje, jedno królestwa?
9. Przeto¿ Saul krzywo patrzy³ na Dawida od onego¿ dnia i na potem.
10. I sta³o siê drugiego dnia, ¿e przypad³ Duch Bo¿y z³y na Saula, i prorokowa³ w 
poœrodku domu, a Dawid gra³ rêk¹ swoj¹ dnia onego, jako i przedtem, a Saul mia³ 
w³óczni¹ w rêce swej.
11. I cisn¹³ Saul w³óczni¹, mówi¹c: Przebijê Dawida a¿ ku œcianie; ale siê uchyli³ 
Dawid przed nim po dwa kroæ.
12. I ba³ siê Saul Dawida, przeto ¿e Pan by³ z nim, a od Saula odst¹pi³.
13. I odprawi³ go Saul od siebie, a uczyni³ go hetmanem nad tysi¹cem, i wychadza³ a 
wchadza³ przed ludem.
14. Owa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie siê sprawowa³; bo Pan by³ z 
nim.
15. Co gdy widzia³ Saul, i¿ tak bardzo roztropnie sobie poczyna³, ba³ siê go.
16. Ale wszystek Izrael i Juda mi³owa³ Dawida; bo on wychadza³ i wchadza³ przed 
nimi.
17. I rzek³ Saul do Dawida: Oto, córkê mojê starsz¹ Merob dam ci za ¿onê, jedno 
b¹dŸ mê¿em mocnym, i odprawuj wojny Pañskie; bo tak Saul sobie mówi³: Niech nie 
bêdzie rêka moja na nim, ale niech bêdzie na nim rêka Filistynów.
18. Tedy rzek³ Dawid do Saula: Któ¿em ja? albo co za stan mój, albo co za dom ojca 
mego w Izraelu, ¿ebym by³ ziêciem królewskim?
19. I sta³o siê, gdy przyszed³ czas, którego mia³a byæ dana Merob, córka Saulowa, 
Dawidowi, ¿e ona dana jest Adryjelowi Meholatyckiemu za ¿onê.
20. Ale siê rozmi³owa³a Michol, córka Saulowa, Dawida; co gdy powiedziano Saulowi, 
mi³o mu to by³o.
21. I rzek³ Saul: Dam mu j¹, ¿eby mu by³a sid³em, a ¿eby by³a na nim rêka 
Filistynów. Przeto¿ rzek³ Saul do Dawida: Po drugie bêdziesz ziêciem moim dzisiaj.
22. Tedy rozkaza³ Saul s³ugom swoim: Rzeczcie do Dawida potajemnie, mówi¹c: Oto, 
upodoba³ ciê sobie król, i wszyscy s³udzy jego mi³uj¹ ciê, a tak teraz b¹dŸ ziêciem 
królewskim.
23. A gdy mówili s³udzy Saulowi w uszy Dawidowe te s³owa, odpowiedzia³ Dawid: Czy 
siê wam ma³a rzecz widzi, byæ ziêciem królewskim, gdy¿em ja jest mê¿em ubogim i 
pod³ym?
24. Tedy s³udzy Saulowi oznajmili mu, mówi¹c: Tak powiedzia³ Dawid.
25. I rzek³ Saul: Tak powiedzcie Dawidowi: Nie dbaæ król o wiano, tylko chce mieæ 
sto nieobrzezek Filistyñskich, aby siê sta³a pomsta nad nieprzyjacio³mi 
królewskimi; bo Saul myœli³, jakoby Dawida podaæ w rêce Filistynom.
26. Tedy s³udzy jego powiedzieli te s³owa Dawidowi; i spodoba³o siê to Dawidowi, 
aby zosta³ ziêciem królewskim; a jeszcze siê nie by³y wype³ni³y dni one.
27. Wsta³ tedy Dawid, i poszed³, on i mê¿owie jego, i zabi³ z Filistynów dwieœcie 
mê¿ów, i przyniós³ Dawid nieobrzezki ich, i oddano je spe³na królowi, aby by³ 
ziêciem królewskim. A tak da³ mu Saul Michol, córkê sw¹ za ¿onê.
28. A widz¹c Saul, i bacz¹c, ¿e Pan by³ z Dawidem, a i¿ Michol, córka jego, 
mi³owa³a go,
29. Tem wiêcej Saul obawia³ siê Dawida, i sta³ siê Saul nieprzyjacielem Dawidowi po 
wszystkie dni.
30. I wpada³y ksi¹¿êta Filistyñskie do ziemi. A kiedykolwiek wpada³y, roztropniej 
sobie poczyna³ Dawid nad wszystkie s³ugi Saulowe; przeto¿ s³awne by³o imiê jego 
bardzo.
*19
1. Tedy mówi³ Saul do Jonatana, syna swego, i do wszystkich s³ug swoich, aby zabili 
Dawida; ale Jonatan syn Saula, kocha³ siê w Dawidzie bardzo.
2. I oznajmi³ to Jonatan Dawidowi, mówi¹c: Saul, ojciec mój, myœli ciê zabiæ; 
przeto¿ teraz strze¿ siê proszê a¿ do zaranku, a zataisz siê, i skryjesz siê.
3. A ja wynijdê, i stanê podle ojca mego na polu, gdzie ty bêdziesz, i bêdê mówi³ o 
tobie z ojcem moim, a cokolwiek pobaczê, toæ oznajmiê.
4. A tak mówi³ Jonatan o Dawidzie dobrze do Saula, ojca swego, i rzek³ do niego: 
Niech nie grzeszy król przeciwko s³udze swemu Dawidowi: boæ nic nie winien, owszem 
sprawy jego by³yæ bardzo po¿yteczne;



5. Gdy¿ po³o¿y³ duszê sw¹ w rêce swej, i zabi³ Filistyñczyka, i uczyni³ Pan 
wybawienie wielkie wszystkiemu Izraelowi. Coœ widzia³, i uradowa³eœ siê. 
Przecz¿ebyœ tedy mia³ grzeszyæ przeciw krwi niewinnej, chc¹c zabiæ Dawida bez 
przyczyny?
6. I us³ucha³ Saul s³ów Jonatanowych, i przysi¹g³ Saul: Jako ¿ywy Pan, ¿e nie 
umrze.
7. A tak przyzwa³ Jonatan Dawida, i opowiedzia³ mu Jonatan wszystkie one s³owa; i 
przywiód³ Jonatan Dawida do Saula, i by³ przed nim, jako i przedtem.
8. I wszczê³a siê znowu wojna, a ci¹gn¹³ Dawid, i walczy³ przeciwko Filistynom, i 
porazi³ je pora¿k¹ wielk¹, i uciekli przed obliczem jego.
9. Wtem Duch Pañski z³y przypad³ na Saula, który w domu swym siedzia³, maj¹c 
w³óczni¹ swojê w rêce swej, a Dawid gra³ rêk¹ sw¹.
10. I myœli³ Saul przebiæ Dawida w³óczni¹ a¿ ku œcianie: ale siê uchyli³ przed 
Saulem, i uderzy³a w³ócznia w œcianê, a Dawid uciek³, i uszed³ onej nocy.
11. Potem pos³a³ Saul pos³y do domu Dawidowego, aby nañ strzegli, i zabili go rano. 
I oznajmi³a to Dawidowi Michol, ¿ona jego, mówi¹c: JeŸli¿e nie ochronisz duszy 
twojej tej nocy, jutro zabity bêdziesz.
12. Przeto¿ spuœci³a Michol Dawida oknem, który uszed³szy uciek³, i zachowany jest.
13. A wzi¹wszy Michol obraz, po³o¿y³a na ³o¿u, a wezg³ówko z koziej skóry po³o¿y³a 
pod g³owê jego, i przykry³a szat¹.
14. Tedy pos³a³ Saul pos³y, aby porwali Dawida; ale rzek³a: Choruje.
15. Znowu pos³a³ Saul pos³y, aby ogl¹dali Dawida, mówi¹c: Przynieœcie go na ³o¿u do 
mnie, abym go zabi³.
16. A gdy przyszli pos³owie, oto obraz na ³o¿u, a wezg³ówko z koziej skóry pod 
g³owami jego.
17. I rzek³ Saul do Michol: Czemuœ miê tak oszuka³a, a wypuœci³aœ nieprzyjaciela 
mego, aby uszed³? Tedy rzek³a Michol Saulowi: Bo mi mówi³, puœæ miê, inaczej zabijê 
ciê.
18. A tak Dawid uciek³szy uszed³, a przyszed³ do Samuela, do Ramaty, i oznajmi³ mu 
wszystko, co mu czyni³ Saul. Poszed³ tedy on i Samuel, a mieszkali w Najot.
19. I oznajmiono Saulowi, mówi¹c: Oto Dawid jest w Najot w Ramacie.
20. Tedy pos³a³ Saul pos³y, aby pojmali Dawida; którzy gdy ujrzeli gromadê proroków 
prorokuj¹cych, i Samuela stoj¹cego, a prze³o¿onego nad nimi, przyszed³ i na pos³y 
Saulowe Duch Bo¿y, a prorokowali i oni.
21. Co gdy oznajmiono Saulowi, pos³a³ inne pos³y, a prorokowali oni. Znowu tedy 
Saul pos³a³ i trzecie pos³y, lecz prorokowali i ci.
22. Potem szed³ i sam do Ramaty, i przyszed³ a¿ do studni wielkiej, która jest w 
Sokot, i pyta³ siê a mówi³: Gdzie jest Samuel i Dawid? i powiedziano mu: Oto s¹ w 
Najot w Ramacie.
23. I szed³ tam do Najot w Ramacie, a przyszed³ te¿ nañ Duch Bo¿y; a tak id¹c dalej 
prorokowa³, a¿ przyszed³ do Najot w Ramacie.
24. I zewlek³ te¿ sam szaty swoje, a prorokowa³ i on przed Samuelem, a pad³szy 
le¿a³ nagim przez on ca³y dzieñ i przez ca³¹ noc; st¹d¿e wesz³o w przypowieœæ: Aza¿ 
i Saul miêdzy prorokami?
*20
1. Ale Dawid uciek³szy z Najotu, który jest w Ramacie, przyszed³, i mówi³ przed 
Jonatanem, có¿em uczyni³? co za nieprawoœæ moja? i co za grzech mój przeciw ojcu 
twemu, ¿e szuka duszy mojej?
2. Który mu odpowiedzia³: Bo¿e uchowaj! nie umrzesz; oto nie czyni ojciec mój nic 
wielkiego albo ma³ego, a¿ mi pierwej oznajmi; aza¿by taiæ mia³ ojciec mój przedemn¹ 
i tego? Nie uczyni tego.
3. A nadto przysi¹g³ Dawid, rzek³szy: Wie zaiste ojciec twój, ¿em znalaz³ ³askê w 
oczach twoich, i myœli: Niech o tem niewie Jonatan, by siê snaæ nie frasowa³; i 
owszem jako ¿ywy Pan, ¿ywa i dusza twoja, ¿e tylko krok jeden jest miêdzy mn¹, i 
miêdzy œmierci¹.
4. I odpowiedzia³ Jonatan Dawidowi: Co mi kolwiek rzecze dusza twoja, uczyniêæ.
5. Tedy rzek³ Dawid do Jonatana: Oto, nów miesi¹ca jutro, a jam zwyk³ siadaæ z 
królem przy stole; puœæ miê tedy, ¿e siê skryjê na polu a¿ do wieczora trzeciego 
dnia.



6. A jeŸliby siê pilnie pyta³ o mnie ojciec twój, rzeczesz: Prosi³ miê bardzo 
Dawid, aby szed³ do Betlehem, miasta swego; bo tam ofiarê uroczyst¹ ma sprawowaæ 
wszystka rodzina jego.
7. JeŸli tak rzecze: Dobrze, pokój bêdzie s³udze twemu; ale jeŸli siê rozgniewa, 
wiedz, i¿ siê dope³ni³a z³oœæ jego.
8. Przeto¿ uczyñ mi³osierdzie nad s³ug¹ twoim, gdy¿eœ w przymierze Pañskie 
przywiód³ z sob¹ s³ugê twego; a jeŸli we mnie jest nieprawoœæ, ty miê zabij; a do 
ojca twego przeczbyœ miê mia³ wodziæ?
9. I rzek³ Jonatan: Bo¿e ciê tego uchowaj; bo jeŸli siê pewnie dowiem, ¿e siê 
dope³ni³a z³oœæ ojca mego, aby przysz³a przeciw tobie, izalibym ci tego nie 
oznajmi³?
10. I rzek³ Dawid do Jonatana: Któ¿ mi oznajmi, jeŸli¿eæ co odpowie ojciec twój 
przykrego?
11. Odpowiedzia³ Jonatan Dawidowi: PójdŸ, a wynijdŸmy na pole. I wyszli obaj na 
pole.
12. Tedy rzek³ Jonatan do Dawida; Pan, Bóg Izraelski, (skoro siê wywiem o woli ojca 
mego o tym czasie jutro, albo dnia trzeciego, a bêdzie co dobrego o Dawidzie, a 
jeŸli zarazem nie poœlê do ciebie, i nie oznajmiêæ,)
13. To niech uczyni Pan, Bóg Izraelski, mówiê, Jonatanowi, i to niech przyczyni. A 
jeŸli¿e bêdzie chcia³ ojciec mój przywieœæ z³e na ciê, i toæ objawiê, i puszczê 
ciê, abyœ szed³ w pokoju, a niech bêdzie Pan z tob¹, jako by³ z ojcem moim.
14. Tak¿e i ty, bêdêli ¿yw, i ty mówiê uczynisz ze mn¹ mi³osierdzie Pañskie, a 
choæbym i umar³,
15. Przeciê nie oddalisz mi³osierdzia twego od domu mego a¿ na wieki, ani gdy 
wykorzeni Pan nieprzyjacio³y Dawidowe wszystkie z ziemi.
16. I uczyni³ Jonatan przymierze z domem Dawidowym, mówi¹c: Niech tego szuka Pan z 
rêki nieprzyjació³ Dawidowych.
17. Nadto jeszcze Jonatan przysi¹g³ Dawidowi przez mi³oœæ, któr¹ go mi³owa³; bo 
jako mi³owa³ duszê swojê, tak go te¿ mi³owa³.
18. I rzek³ do niego Jonatan: Jutro nów miesi¹ca, a bêd¹ siê pytaæ o tobie, 
poniewa¿ pró¿ne bêdzie miejsce twoje.
19. Przeto¿ przez trzy dni bêdziesz siê ukrywa³, i zst¹pisz prêdko, a przyjdziesz 
na miejsce, gdzieœ siê by³ ukry³, gdy by³a sprawa o tobie, a bêdziesz siedzia³ u 
kamienia Ezel.
20. A ja wystrzelê trzy strza³y po bok jego, zmierzaj¹c sobie do celu.
21. A potem poœlê ch³opca, mówi¹c mu: IdŸ, najdzij strza³y. A jeŸli rzekê ch³opcu: 
Owo strza³y za tob¹ sam bli¿ej, przynieœ je, tedy przyjdŸ; bo masz pokój, i nie 
stanieæ siê nic z³ego, jako ¿ywy Pan.
22. Ale jeŸli¿ rzekê ch³opcu: Oto strza³y przed tob¹ tam dalej; idŸ, bo ciê 
wypuœci³ Pan.
23. A tego, o czemeœmy mówili ja i ty, tego Pan œwiadkiem bêdzie miêdzy mn¹ a 
miêdzy tob¹ a¿ na wieki.
24. A tak skry³ siê Dawid w polu. A gdy przyszed³ nów miesi¹ca, siad³ król do 
sto³u, aby jad³.
25. A gdy usiad³ król na stolicy swojej wed³ug zwyczaju, na stolicy przy œcianie, 
powsta³ Jonatan; i siad³ Abner podle Saula, a zosta³o pró¿ne miejsce Dawidowe.
26. Lecz nie rzek³ Saul nic onego dnia, bo myœla³: Przyda³o mu siê podobno coœ, lub 
jest czystym lub nieczystym.
27. A gdy by³o nazajutrz dnia wtórego po nowiu miesi¹ca, by³o zaœ pró¿ne miejsce 
Dawidowe. I rzek³ Saul do Jonatana, syna swego: Czemu¿ nie przyszed³ syn Isajego, 
ani wczoraj, ani dziœ do sto³u?
28. Odpowiedzia³ Jonatan Saulowi: Usilnie miê prosi³ Dawid, aby szed³ do Betlehem;
29. I mówi³: Puœæ miê proszê, bo sprawuje ofiarê rodzina nasza w mieœcie; tam¿e miê 
wezwa³ brat mój. A tak teraz jeŸlim znalaz³ ³askê w oczach twoich, pójdê proszê, i 
ogl¹dam braci¹ mojê; dla tegoæ nie przyszed³ do sto³u królewskiego.
30. I zapali³ siê gniewem Saul na Jonatana, i rzek³ mu: Synu z³oœliwy, a upornej 
matki, aza¿ nie wiem, i¿eœ sobie obra³ syna Isajego, ku zel¿ywoœci twojej, i ku 
pohañbieniu i sromocie matki twojej?
31. Bo po wszystkie dni, których syn Isajego bêdzie ¿y³ na ziemi, nie bêdziesz 



umocniony, ty i królestwo twoje; a tak teraz poœlij, a przywiedŸ go do mnie, bo 
jest godzien œmierci.
32. Tedy odpowiedzia³ Jonatan Saulowi, ojcu swemu, i rzek³ do niego: Przecz ma 
umrzeæ? có¿ uczyni³?
33. I cisn¹³ Saul w³óczni¹ na niego, aby go przebi³. Tedy pozna³ Jonatan, ¿e 
koniecznie ojciec jego umyœli³ zabiæ Dawida.
34. I wsta³ Jonatan od sto³u z wielkim gniewem, i nie jad³ dnia wtórego po nowiu 
miesi¹ca chleba; bo siê zafrasowa³ o Dawida, a i¿ go zel¿y³ ojciec jego.
35. A rano wyszed³ Jonatan na pole wed³ug czasu postanowionego z Dawidem, i 
ch³opiec ma³y z nim.
36. I rzek³ do ch³opca swego: Bie¿, szukaj prêdko strza³, które ja wystrzelê. Tedy 
ch³opiec bie¿a³; a on wystrzeli³ strza³y dalej przedeñ.
37. A gdy przyszed³ ch³opiec a¿ na miejsce strza³y, któr¹ by³ wystrzeli³ Jonatan, 
zawo³a³ Jonatan za ch³opcem, i rzek³: Aza¿ strza³a nie jest za tob¹ tam dalej?
38. I wo³a³ Jonatan za ch³opcem: Spiesz siê co najrychlej, nie stój. Tedy zebrawszy 
ch³opiec Jonatana strza³y, przyszed³ do pana swego.
39. (Ale ch³opiec nic nie wiedzia³, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, co siê 
dzia³o.)
40. I da³ Jonatan orê¿ swój ch³opcu, który z nim by³, i rzek³ mu: IdŸ, odnieœ do 
miasta.
41. A gdy odszed³ ch³opiec, Dawid wsta³ od strony po³udniowej, i upad³szy twarz¹ 
swoj¹ na ziemiê, uk³oni³ siê po trzy kroæ, i poca³owawszy jeden drugiego, p³akali 
pospo³u; ale Dawid obficiej.
42. I rzek³ Jonatan do Dawida: IdŸ w pokoju; a to, coœmy sobie obaj przysiêgli 
przez imiê Pañskie, mówi¹c: Pan niech bêdzie miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, i miêdzy 
nasieniem mojem, i miêdzy nasieniem twojem œwiadkiem a¿ na wieki, trzymaæ bêdziemy.
43. A tak wstawszy Dawid odszed³, a Jonatan wszed³ do miasta.
*21
1. Potem, przyszed³ Dawid do Noby do Achimelecha kap³ana, a zlêk³szy siê Achimelech 
wyszed³ przeciwko Dawidowi, i rzek³ mu: Przecz¿eœ ty sam, a niemasz nikogo z tob¹?
2. I odpowiedza³ Dawid Achimelechowi kap³anowi: Rozkaza³ mi król nieco, i rzek³ do 
mnie: Niech nikt nie wie tego, po co ciê posy³am, i com ci zleci³, przeto¿em s³ugi 
zostawi³ na pewnem miejscu.
3. A tak teraz maszli co przy rêkach twoich, aby z piêcioro chleba, daj do rêki 
mojej, albo cokolwiek znajdziesz.
4. I odpowiedzia³ kap³an Dawidowi, i rzek³: Nie mam chleba pospolitego przy rêce 
mojej, tylko chleb poœwiêcony; jeŸli siê tylko wstrzymali s³udzy od niewiast.
5. Tedy odpowiedzia³ Dawid kap³anowi, i rzek³ mu: Zaiste niewiasty oddalone by³y od 
nas od wczorajszego i dziœ trzeciego dnia, gdym wyszed³; przeto¿ by³y naczynia s³ug 
œwiête. Ale jeŸli ta droga zmazana jest, wszak¿e i ta dzisiaj poœwiêcona bêdzie w 
naczyniach.
6. A tak da³ mu kap³an chleby poœwiêcone; albowiem nie by³o tam chleba, tylko 
chleby pok³adne, które by³y odjête od oblicznoœci Pañskiej, aby po³o¿ono chleby 
ciep³e onego¿ dnia, którego one odjête by³y.
7. A by³ tam m¹¿ z s³ug Saulowych onego dnia, zabawiony przed Panem, którego imiê 
Doeg, Edomczyk, najmo¿niejszy z pasterzy, które mia³ Saul.
8. I rzek³ Dawid do Achimelecha: A niemasz¿e tu przy rêce swej w³óczni, albo 
miecza? bom ani miecza mego, ani ¿adnej broni mojej nie wzi¹³ w rêkê mojê, gdy¿ 
s³owo królewskie przynagla³o.
9. Tedy rzek³ kap³an: Miecz Golijata Filistyñczyka, któregoœ zabi³ w dolinie Ela, 
oto jest uwiniony w sukno za efodem; jeŸli ten chcesz sobie wzi¹æ, weŸmij; bo tu 
inszego niemasz oprócz tego. I rzek³ Dawid: Niemasz podobnego temu, daj mi go.
10. A tak wsta³ Dawid, i uciek³ dnia onego przed Saulem, i przyszed³ do Achisa, 
króla Getskiego.
11. Tedy rzekli s³udzy Achisowi do niego: Izali nie ten jest Dawid, król ziemi? 
Izali nie temu œpiewano w hufcach, mówi¹c: Porazi³ Saul swój tysi¹c, a Dawid swoich 
dziesiêæ tysiêcy?
12. I z³o¿y³ Dawid s³owa te do serca swego, a ba³ siê bardzo Achisa, króla 
Getskiego.



13. Przeto¿ zmieni³ obyczaje swoje przed oczyma ich, a czyni³ siê szalonym w rêkach 
ich, i kreœli³ na drzwiach bramy, i puszcza³ œliny na brodê swojê.
14. Tedy rzek³ Achis do s³ug swoich: Otoœcie widzieli cz³owieka szalonego, 
czemu¿eœcie go przywiedli do mnie?
15. Nie dostawa mi szalonych, ¿eœcie przywiedli tego, aby szala³ przedemn¹? ten¿e 
ma wnijœæ do domu mego?
*22
1. Potem wyszed³ Dawid stamt¹d, i uszed³ do jaskini Adullam. Co gdy us³yszeli 
bracia jego i wszystek dom jego, przyszli tam do niego.
2. I zebrali siê do niego wszyscy, którzy byli utrapieni, i wszyscy, którzy byli 
d³u¿ni, i wszyscy, którzykolwiek byli w gorzkoœci serca, i by³ nad nimi ksi¹¿êciem, 
a by³o z nim oko³o czterech set mê¿ów.
3. I poszed³ Dawid stamt¹d do Masfa Moabskiego, i rzek³ do króla Moabskiego: Niech 
siê przeprowadzi proszê ojciec mój, i matka moja, aby mieszkali z wami, a¿ siê 
dowiem co uczyni Bóg ze mn¹.
4. A tak przywiód³ je przed króla Moabskiego; i mieszkali z nim po wszystkie dni, 
których by³ Dawid na onym zamku.
5. Rzek³ potem Gad prorok do Dawida: Nie mieszkaj wiêcej na tym zamku; idŸ, a wróæ 
siê do ziemi Judzkiej. Tedy poszed³ Dawid, a przyszed³ do lasu Haret.
6. A us³yszawszy Saul, ¿e siê pojawi³ Dawid, i mê¿owie, którzy byli z nim, (bo Saul 
mieszka³ w Gabaa pod gajem w Ramacie, maj¹c w³óczni¹ swojê w rêkach swych, a 
wszyscy s³udzy jego stali przed nim).
7. Rzek³ tedy Saul do s³ug swych, którzy stali przed nim: S³uchajcie proszê synowie 
Jemini: Iza¿ wam wszystkim da syn Isajego role i winnice, a wszystkich was poczyni 
pó³kownikami i rotmistrzami.
8. ¯eœcie siê sprzysiêgli wy wszyscy przeciwko mnie, a niemasz ktoby mi objawi³? 
gdy¿ siê zbuntowa³ i syn mój z synem Isajego, a niemasz ktoby siê mnie u¿ali³ 
miêdzy wami, a oznajmi³ mi, i¿ podburzy³ syn mój s³ugê mego przeciwko mnie, aby 
czyha³ na miê, jako siê to dziœ okazuje.
9. Tedy odpowiedzia³ Doeg Edomczyk, który te¿ sta³ z s³ugami Saulowymi, i rzek³: 
Widzia³em syna Isajego, gdy przyszed³ do Noby, do Achimelecha, syna Achitobowego.
10. Który siê oñ radzi³ Pana, i da³ mu ¿ywnoœci, da³ mu te¿ i miecz Golijata 
Filistyñczyka.
11. A tak pos³a³ król, aby przyzwano Achimelecha, syna Achitobowego, kap³ana, i 
wszystkiego domu ojca jego kap³anów, którzy byli w Nobe. I przyszli oni wszyscy do 
króla.
12. Tedy rzek³ Saul: S³uchaj teraz synu Achitoba; a on rzek³: Owom ja panie mój.
13. I rzek³ do niego Saul: Czemuœcie siê sprzysiêgli przeciwko mnie, ty i syn 
Isajego, gdyœ mu da³ chleb i miecz, a radzi³eœ siê oñ Boga, aby powsta³ przeciwko 
mnie, czyhaj¹c na miê, jako siê to dziœ okazuje?
14. I odpowiedzia³ Achimelech królowi, a rzek³: I któ¿ jest tak wierny miêdzy 
wszystkimi s³ugami twoimi, jako Dawid, który jest i ziêciem królewskim i idzie za 
rozkazaniem twojem, a jest zacnym w domu twoim?
15. Aza¿ dziœ pocz¹³em siê oñ radziæ Boga? Uchowaj miê Bo¿e! Niech nie wk³ada król 
na s³ugê twego nic takiego, ani na wszystek dom ojca mego; bo nie wiedzia³ s³uga 
twój o tem wszystkiem najmniejszej rzeczy.
16. I rzek³ król: Œmierci¹ umrzesz Achimelechu, ty i wszystek dom ojca twego.
17. Przytem rzek³ król s³ugom, którzy stali przed nim: Obróæcie siê, a pobijcie 
kap³any Pañskie; bo te¿ rêka ich jest z Dawidem, gdy¿ wiedz¹c, ¿e on ucieka³, nie 
oznajmili mi. Ale s³udzy królewscy nie chcieli podnieœæ rêki swej, ani siê rzuciæ 
na kap³any Pañskie.
18. Przeto¿ rzek³ król do Doega: Obróæ siê ty, a rzuæ siê na kap³any. A tak 
obróciwszy siê Doeg Edomczyk, rzuci³ siê na kap³any, i zabi³ onego¿ dnia 
oœmdziesi¹t i piêæ mê¿ów, którzy nosili efod lniane.
19. Nobe te¿ miasto kap³añskie wysiek³ ostrzem miecza, od mê¿a a¿ do niewiasty, od 
ma³ego a¿ do ss¹cego, i wo³y, i os³y, i owce wysiek³ ostrzem miecza.
20. Uszed³ tylko syn jeden Achimelecha, syna Achitobowego; a imiê jego Abijatar; i 
uciek³ do Dawida.
21. Tedy oznajmi³ Abijatar Dawidowi, ¿e pobi³ Saul kap³any Pañskie.



22. I rzek³ Dawid do Abijatara: Wiedzia³em onego¿ dnia, gdy¿ tam by³ Doeg Edomczyk, 
¿e pewnie oznajmiæ mia³ Saulowi: Jam jest przyczyn¹ œmierci wszystkich dusz domu 
ojca twego.
23. Zostañ¿e przy mnie, nie bój siê; bo ktoby szuka³ duszy mojej, bêdzie szuka³ 
duszy twojej; ale ty bêdziesz schroniony przy mnie.
*23
1. Tedy powiedziano Dawidowi, mówi¹c: Oto, Filistynowie dobywaj¹ Ceili, i plondruj¹ 
gumna.
2. I radzi³ siê Dawid Pana, mówi¹c: Mamli iœæ, a uderzyæ na te Filistyny? I 
odpowiedzia³ Pan Dawidowi: IdŸ, a porazisz Filistyny, i wybawisz Ceilê.
3. Tedy rzekli mê¿owie Dawidowi do niego: Oto my tu w Judzkiej ziemi boimy siê, 
jako¿ daleko wiêcej, jeŸli pójdziemy do Ceili przeciw wojskom Filistyñskim.
4. I pyta³ siê jeszcze powtóre Dawid Pana. A odpowiedzia³ mu Pan, mówi¹c: Wstawszy 
idŸ do Ceili; bo ja dam Filistyny w rêce twoje.
5. Poszed³ tedy Dawid i mê¿owie jego do Ceili, i walczy³ z Filistynami, i zabra³ 
byd³a ich, i porazi³ ich pora¿k¹ wielk¹, i wybawi³ Dawid obywatele Ceili.
6. I sta³o siê, gdy ucieka³ Abijatar, syn Achimelecha, do Dawida do Ceili, ¿e siê 
dosta³ efod w rêkê jego.
7. Potem powiedziano Saulowi, i¿ Dawid przyszed³ do Ceili. Tedy rzek³ Saul: Da³ go 
Bóg w rêce moje; bo siê zawar³, wszed³szy do miasta, w którem s¹ bramy i zamki.
8. A tak zebra³ Saul wszystek lud, aby szed³ na wojnê do Ceili, i obleg³ Dawida, i 
mê¿e jego.
9. Co gdy wzwiedzia³ Dawid, i¿ Saul potajemnie przeciw niemu myœla³ wszystko z³e, 
tedy rzek³ do Abijatara kap³ana: W³ó¿ na siê efod.
10. I rzek³ Dawid: Panie, Bo¿e Izraelski, za pewne s³ysza³ s³uga twój, ¿e Saul chce 
przyjœæ do Ceili, aby miasto zburzy³ dla mnie;
11. Wydadz¹li mnie starsi miasta Ceili w rêce jego? przyjdzieli te¿ Saul, jako 
s³ysza³ s³uga twój? Panie, Bo¿e Izraelski, oznajmij proszê s³udze twemu. I 
odpowiedzia³ Pan: Przyjdzie.
12. Nadto rzek³ Dawid: Wydadz¹li starsi z Ceili mnie i mê¿e moje w rêce Saulowe? I 
odpowiedzia³ Pan: Wydadz¹.
13. Wsta³ tedy Dawid i mê¿owie jego oko³o szeœciu set mê¿ów, i wyszli z Ceili, a 
uchodzili kêdy mogli. A gdy oznajmiono Saulowi, ¿e uszed³ Dawid z Ceili, tedy 
zaniecha³ wyci¹gnienia.
14. I mieszka³ Dawid na puszczy w miejscach obronnych, a zosta³ na górze w puszczy 
Zyf. I szuka³ go Saul po wszystkie dni; lecz nie poda³ go Bóg w rêce jego.
15. A widz¹c Dawid, ¿e wyszed³ Saul, aby szuka³ duszê jego, zosta³ Dawid na puszczy 
Zyf w lesie.
16. Wtedy wsta³ Jonatan, syn Saula, i szed³ do Dawida do lasu, i posili³ rêkê jego 
w Bogu,
17. Mówi¹c do niego: Nie bój siê, bo ciê nie znajdzie rêka Saula, ojca mego; a ty 
bêdziesz królowa³ nad Izraelem, ja zaœ bêdê wtórym po tobie; wszak i Saul, ojciec 
mój, wie o tem.
18. I uczynili obaj z sob¹ przymierze przed Panem; i zosta³ Dawid w lesie, ale 
Jonatan wróci³ siê do domu ojca swego.
19. Tedy przyszli Zyfejczycy do Saula do Gabaa, powiadaj¹c: Aza¿ Dawid nie kryje 
siê u nas po miejscach obronnych w lesie na pagórku Hachila, który jest po prawej 
stronie Jesymona?
20. Przeto¿ teraz wed³ug wszystkiej ¿¹dnoœci duszy twojej, królu, zejdŸ co 
najrychlej, a my siê postaramy, ¿e go wydamy w rêce królewskie.
21. Tedy rzek³ Saul: B³ogos³awieniœcie wy od Pana, ¿eœcie siê mnie u¿alili.
22. IdŸcie¿ proszê, a starajcie siê tem pilniej; wywiedzcie siê, a wyszpiegujcie to 
miejsce jego, gdzie siê obraca. Kto go tam widzia³? bo mi powiadano, ¿e sobie 
bardzo chytrze postêpuje.
23. Wypatrzcie¿ tedy, a obaczcie wszystkie te miejsca skryte, w których siê ukrywa; 
potem wrócicie siê do mnie z czem pewnem, i pójdê z wami; a bêdzieli w ziemi, tedy 
go bêdê szuka³ po wszystkich tysi¹cach Judzkich.
24. Wstali tedy, i poszli do Zyf przed Saulem; ale Dawid i mê¿owie jego byli na 
puszczy Maon, w polach po prawej stronie Jesymon.



25. Bo gdy wyszed³ Saul, i mê¿owie jego, szukaæ go, oznajmiono Dawidowi, który 
zst¹pi³ z ska³y, i mieszka³ na puszczy Maon. Co us³yszawszy Saul, goni³ Dawida a¿ 
na puszczê Maon.
26. I szed³ Saul po jednej stronie góry, a Dawid i mê¿owie jego po drugiej stronie 
góry. I spieszy³ siê Dawid, aby móg³ ujœæ przed Saulem; bo Saul i lud jego 
obtaczali Dawida i mê¿e jego, aby je pojmali.
27. Wtem pose³ przybie¿a³ do Saula, mówi¹c: Pospiesz siê, a pójdŸ; albowiem 
Filistynowie wtargnêli w ziemiê.
28. Przeto¿ wróci³ siê Saul od pogoni za Dawidem, a ci¹gn¹³ przeciw Filistynom; dla 
tego nazwali miejsce ono Sela Hammalekot.
*24
1. A tak wyci¹gn¹³ stamt¹d Dawid, i mieszka³ na miejscach obronnych Engaddy.
2. I sta³o siê, gdy siê wróci³ Saul z pogoni za Filistynami, powiedziano mu, 
mówi¹c: Oto, Dawid jest na puszczy Engaddy.
3. Wzi¹wszy tedy Saul trzy tysi¹ce mê¿ów przebranych z wszystkiego Izraela, poszed³ 
szukaæ Dawida i mê¿ów jego, po wierzchu ska³ kóz dzikich.
4. I przyszed³ ku oborom owczym, które by³y podle drogi, kêdy by³a jaskinia; do 
której wszed³ Saul na potrzebê przyrodzon¹, a Dawid i mê¿owie jego siedzieli po 
stronach jaskini.
5. I rzekli mê¿owie Dawidowi do niego: Oto dzieñ, o którym ci powiedzia³ Pan: Oto 
Ja dawam nieprzyjaciela twego w rêce twoje, a uczynisz mu, jako siê bêdzie podoba³o 
w oczach twoich. Wsta³ tedy Dawid, i urzn¹³ po cichu kraj p³aszcza Saulowego.
6. I sta³o siê, ¿e uderzy³o Dawida serce jego, przeto ¿e urzn¹³ kraj p³aszcza 
Saulowego.
7. I rzek³ do mê¿ów swoich: Uchowaj miê tego Panie, ¿ebym to uczyniæ mia³ panu 
memu, pomazañcowi Pañskiemu, ¿ebym mia³ œci¹gn¹æ nañ rêkê mojê, poniewa¿ jest 
pomazañcem Pañskim.
8. I prze³omi³ Dawid mê¿e swe s³owy, a nie dopuœci³ im powstaæ przeciwko Saulowi; 
zatem Saul wstawszy z jaskini, poszed³ w drogê.
9. Potem te¿ Dawid wsta³, i wyszed³ z jaskini, a zawo³a³ za Saulem, mówi¹c: Królu, 
Panie mój! Tedy siê obejrza³ Saul nazad, a Dawid schyliwszy siê twarz¹ ku ziemi, 
pok³oni³ siê.
10. I rzek³ Dawid do Saula: Czemu¿ s³uchasz powieœci ludzi mówi¹cych: Otó¿ Dawid 
szuka twego z³ego:
11. Oto, dnia tego widz¹ oczy twoje, ¿e ciê by³ poda³ Pan w rêce moje w jaskini, i 
mówiono mi, abym ciê zabi³; alem ci sfolgowa³, i rzek³em: Nie œci¹gnê rêki mojej na 
pana mego; bo jest pomazañcem Pañskim.
12. Oto, ojcze mój, obacz a ogl¹daj kraj p³aszcza twego w rêce mojej, ¿e gdym 
urzyna³ kraj p³aszcza twego, nie zabi³em ciê. Poznaj a obacz, ¿e niemasz w rêce 
mojej z³oœci i nieprawoœci, anim zgrzeszy³ przeciwko tobie: a ty godzisz na duszê 
mojê, abyœ mi j¹ odj¹³.
13. Niech rozs¹dzi Pan miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, a niech siê zemœci Pan krzywdy 
mojej nad tob¹; lecz rêka moja nie bêdzie na tobie.
14. Jako mówi przypowieœæ starodawna: Od niezbo¿nych wynijdzie niezbo¿noœæ; przeto¿ 
rêka moja nie bêdzie na tobie.
15. Za kim¿e w¿dy wyszed³ król Izraelski? kogó¿ gonisz? psa zdech³ego? pch³ê jednê?
16. Niech¿e bêdzie Pan sêdzi¹, a niech rozs¹dzi miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, a niech 
obaczy i rozejmie prz¹ mojê, a niech miê wyswobodzi z rêki twojej.
17. A gdy przesta³ Dawid mówiæ s³ów tych do Saula, rzek³ Saul: A twój¿e to g³os, 
synu mój Dawidzie? I podniós³szy Saul g³os swój, p³aka³.
18. I rzek³ do Dawida: Sprawiedliwszyœ ty niŸli ja: bo tyœ mnie odda³ dobrem, a jam 
tobie odda³ z³em.
19. Tyœ zaiste okaza³ dzisiaj, ¿eœ mi uczyni³ dobre; bo choæ miê poda³ Pan w rêkê 
twojê, przeciêœ miê nie zabi³.
20. Iza¿ znalaz³szy kto nieprzyjaciela swego, wypuœci go na drogê dobr¹? niechaj¿eæ 
Pan dobrem odda za to, coœ mi dziœ uczyni³.
21. A teraz oto wiem, ¿e zapewne bêdziesz królowa³, a ostoi siê w rêce twojej 
królestwo Izraelskie.
22. Przeto¿ proszê, przysi¹¿ mi przez Pana, ¿e nie wygubisz nasienia mego po mnie, 



i nie wytracisz imienia mego z domu ojca mego.
23. A tak przysi¹g³ Dawid Saulowi. I odszed³ Saul do domu swego, a Dawid i mê¿owie 
jego poszli na miejsca obronne.
*25
1. W tem umar³ Samuel. A zebrawszy siê wszyscy Izraelczycy, p³akali go, i pogrzebli 
go w domu jego w Ramacie. Tedy wstawszy Dawid, poszed³ na puszczê Faran.
2. A by³ niektóry m¹¿ w Maon, który mia³ majêtnoœæ na Karmelu; a on m¹¿ by³ mo¿ny 
bardzo, maj¹c owiec trzy tysi¹ce, a tysi¹c kóz; i trafi³o siê, ¿e strzyg³ owce 
swoje na Karmelu.
3. A by³o imiê mê¿a onego Nabal, a imiê ¿ony jego Abigail, która niewiasta by³a 
m¹dra, i piêkna; ale m¹¿ jej by³ nieu¿yty i z³ych postêpków, a by³ narodu 
Kalebowego.
4. A us³yszawszy Dawid na puszczy, i¿ Nabal strzyg³ owce swoje,
5. Pos³a³ dziesiêciu s³ug, i rzek³ im: IdŸcie do Karmelu, a przyszed³szy do Nabala, 
pozdrówcie go imieniem mojem spokojnie,
6. A mówcie tak: ¯yj, a niech bêdzie tobie pokój, i domowi twemu pokój, i 
wszystkiemu, co masz, pokój!
7. A teraz s³ysza³em, ¿e masz te, coæ owce strzyg¹; a pasterze twoi bywali z nami, 
niebyliœmy im przykrymi, i nic im nie zginê³o po wszystkie dni, których byli w 
Karmelu;
8. Spytaj s³ug twoich, a powiedz¹æ. Przeto¿ niech znajd¹ s³udzy ³askê w oczach 
twoich, gdy¿eœmy w dobry dzieñ przyszli; daj proszê cokolwiek znajdzie rêka twoja, 
s³ugom twoim, i synowi twemu Dawidowi.
9. A tak przyszli s³udzy Dawidowi, i mówili do Nabala wszystkie one s³owa imieniem 
Dawidowem, i przestali.
10. A odpowiadaj¹c Nabal s³ugom Dawidowym, rzek³: Có¿ jest Dawid? a co zacz syn 
Isajego? dziœ siê namno¿y³o s³ug, którzy uciekaj¹ od panów swoich.
11. I wezmê¿ ja chleb mój, i wodê mojê, i miêsa byd³a mego, którem pobi³ dla tych, 
którzy strzyg¹ owce moje, a dam mê¿om, których nie znam, sk¹d s¹?
12. A obróciwszy siê s³udzy Dawidowi w drogê swojê, wrócili siê, i przyszli a 
powiedzieli mu wszystkie te s³owa.
13. Tedy rzek³ Dawid mê¿om swym: Przypaszcie ka¿dy miecz swój; przypasa³ te¿ i 
Dawid miecz swój, i sz³o za Dawidem oko³o czterech set mê¿ów, a dwieœcie zosta³o 
przy rzeczach.
14. Ale Abigaili, ¿onie Nabalowej, oznajmi³ to jeden czeladnik z s³ug Nabalowych, 
mówi¹c: Oto przys³a³ Dawid pos³y z puszczy, aby b³ogos³awili Panu naszemu, lecz on 
je sfuka³.
15. A mê¿owie ci dobrzy nam byli bardzo, i nie przykrzyli siê nam; nic nam nie 
zginê³o po wszystkie dni, pókiœmy z nimi chodzili, bêd¹c na polu;
16. Miasto muru byli nam, tak w nocy jako we dnie, po wszystkie dni, pókiœmy przy 
nich trzody paœli.
17. Przeto¿ teraz obacz, a rozmyœl siê, co masz czyniæ; boæ ju¿ gotowe nieszczêœcie 
na pana naszego, i na wszystek dom jego; lecz on jest cz³owiekiem niezbo¿nym, ¿e z 
nim trudno mówiæ.
18. Pospieszy³a siê tedy Abigail, i wziê³a dwieœcie chleba, i dwie ³agwi wina, i 
piêæ owiec oprawnych, i piêæ miar pra¿ma, i sto wi¹zanek rodzynków, i dwieœcie 
funtów fig, a w³o¿y³a to na os³y;
19. I rzek³a s³ugom swoim: IdŸcie przedemn¹, a ja pojadê za wami; ale mê¿owi swemu 
Nabalowi nie oznajmi³a.
20. I sta³o siê, ¿e jad¹c na oœle, i zje¿d¿aj¹c g³êbi¹ góry, oto te¿ Dawid i 
mê¿owie jego zje¿d¿ali przeciwko niej, i spotka³a siê z nimi.
21. (A Dawid by³ rzek³: Zaprawdê darmom strzeg³ wszystkiego, co ten mia³ na 
puszczy, ¿e nic nie zginê³o ze wszystkiego, co ma; bo mi odda³ z³em za dobre.
22. To niech uczyni Bóg nieprzyjacio³om Dawidowym, i to niech przyczyni, jeŸli co 
do zarania zostawiê ze wszystkiego co ma, a¿ do najmniejszego szczeniêcia).
23. Tedy ujrzawszy Abigail Dawida, pospieszy³a siê, i zsiad³a z os³a, i upad³a 
przed Dawidem na oblicze swoje, i uk³oni³a siê a¿ do ziemi;
24. A upad³szy do nóg jego, mówi³a: Niech bêdzie na mnie, panie mój, ta nieprawoœæ, 
a niech mówi proszê s³u¿ebnica twoja do uszu twoich, i pos³uchaj s³ów s³u¿ebnicy 



twojej.
25. Niech siê proszê nie obra¿a pan mój na mê¿¹ tego bezbo¿nego Nabala, gdy¿ wed³ug 
imienia swego takim jest. Nabal jest imiê jego, i g³upstwo jest przy nim; alemci ja 
s³u¿ebnica twoja nie widzia³a s³ug pana mego, któreœ by³ pos³a³.
26. Przeto¿ teraz panie mój, jako ¿ywy Pan, jako ¿ywa i dusza twoja, ¿e ciê 
zawœci¹gn¹³ Pan, abyœ nie szed³ na rozlanie krwi, i ¿eby siê nie mœci³a rêka twoja; 
a teraz niech bêd¹ jako Nabal nieprzyjaciele twoi, i którzy szukaj¹ z³ego panu 
memu.
27. Teraz tedy to b³ogos³awieñstwo, które przynios³a s³u¿ebnica twoja panu swemu, 
niech bêdzie dane s³ugom, którzy chodz¹ za panem moim.
28. Przepuœæ proszê wystêpek s³u¿ebnicy twojej, gdy¿ zapewne uczyni Pan panu memu 
dom trwa³y, poniewa¿ walki Pañskie pan mój odprawuje, a z³oœæ nie jest znalezina w 
tobie a¿ dot¹d.
29. A choæby powsta³ cz³owiek, coby ciê przeœladowa³, i szuka³ duszy twojej, tedy 
bêdzie dusza pana mego zachowana w wi¹zance ¿ywi¹cych u Pana, Boga twego; lecz 
duszê nieprzyjació³ twoich Bóg jako z procy wyrzuci.
30. A gdy uczyni Pan panu memu wszystko, co mówi³ dobrego o tobie, a zleciæ, abyœ 
by³ wodzem nad Izraelem:
31. Tedyæ nie bêdzie to ku zachwianiu, ani ku urazie serca pana mego, jako gdyby 
rozla³ krew niewinn¹, i gdyby siê sam pomœci³ pan mój. Gdy tedy dobrze uczyni Pan 
panu memu, wspomnisz na s³u¿ebnicê twojê.
32. I rzek³ Dawid do Abigaili: B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, który ciê dziœ 
pos³a³ przeciwko mnie.
33. B³ogos³awiona wymowa twoja, i b³ogos³awionaœ ty, któraœ miê zawœci¹gnê³a 
dzisiaj, ¿em nie szed³ na rozlanie krwi, a ¿em siê sam nie mœci³ krzywdy swojej.
34. A zaprawdê, jako ¿ywy Pan, Bóg Izraelski, który miê zawœci¹gn¹³, abym ci nic 
z³ego nie uczyni³: bo gdybyœ siê by³a nie pospieszy³a, a nie zajecha³a mi drogi, 
nie zosta³oby by³o Nabalowi a¿ do œwitania, i najmniejszego szczeniêcia.
35. A tak przyj¹³ Dawid z rêki jej, co mu by³a przynios³a, i rzek³ do niej: IdŸ w 
pokoju do domu twego: otom us³ucha³ g³osu twego, i przyj¹³em ciê ³askawie.
36. Tedy siê wróci³a Abigail do Nabala; a on mia³ ucztê w domu swoim, jako ucztê 
królewsk¹, a serce Nabalowe by³o weso³e w nim, a by³ pijany bardzo; i nie oznajmi³a 
mu najmniejszej rzeczy a¿ do poranku.
37. Ale nazajutrz, gdy wytrzeŸwia³ Nabal z wina, oznajmi³a mu ¿ona jego te rzeczy: 
i zmartwia³o w nim serce jego, i sta³ siê jako kamieñ
38. A gdy wysz³o jakoby dziesiêæ dni, uderzy³ Pan Nabala, i umar³.
39. A us³yszawszy Dawid, i¿ umar³ Nabal, rzek³: B³ogos³awiony Pan, który siê 
pomœci³ pohañbienia mego nad Nabalem, a s³ugê swego zatrzyma³ od z³ego, a z³oœæ 
Nabalowê obróci³ Pan na g³owê jego. Tedy pos³a³ Dawid wskazuj¹c do Abigaili, ¿e j¹ 
sobie chce wzi¹æ za ¿onê.
40. I przyszli s³udzy Dawidowi do Abigaili do Karmelu, i rzekli do niej, mówi¹c: 
Dawid pos³a³ nas do ciebie, aby ciê sobie wzi¹³ za ¿onê.
41. Która wstawszy, pok³oni³a siê obliczem do ziemi, i rzek³a: Oto, s³u¿ebnica 
twoja niech bêdzie s³ug¹, aby umywa³a nogi s³ug pana mego.
42. Przeto¿ pospieszywszy siê wsta³a Abigail, i wsiad³a na os³a z piêcioma 
panienkami swemi, które z ni¹ chodzi³y; i tak jecha³a za pos³ami Dawidowymi, a by³a 
mu za ¿onê.
43. Ale i Achinoamê wzi¹³ Dawid z Jezreel, i by³y mu te dwie za ¿ony.
44. Albowiem Saul da³ by³ Michol, córkê swojê, ¿onê Dawidowê, Faltemu, synowi 
Laisowemu, który by³ z Gallim.
*26
1. I przyszli Zyfejczycy do Saula do Gabaa, a mówili: Izali siê nie kryje Dawid na 
pagórku Hachila, przeciw Jesymon?
2. Ruszy³ siê tedy Saul, i ci¹gn¹³ na puszcz¹ Zyf, a z nim trzy tysi¹ce mê¿ów 
przebranych z Izraela, aby szuka³ Dawida na puszczy Zyf.
3. I po³o¿y³ siê Saul obozem na pagórku Hachila, które jest przeciw Jesymon podle 
drogi; a Dawid mieszka³ na puszczy, i dowiedzia³ siê, ¿e przyci¹gn¹³ Saul za nim na 
puszcz¹,
4. Bo pos³awszy Dawid szpiegi dowiedzia³ siê, ¿e przyci¹gn¹³ Saul zapewne.



5. Przeto¿ wsta³ Dawid, i przyszed³ a¿ ku miejscu, gdzie siê po³o¿y³ obozem Saul; i 
upatrzy³ Dawid miejsce, gdzie spa³ Saul, i Abner, syn Nera, hetman wojska jego; bo 
Saul spa³ w obozie, a lud le¿a³ oko³o niego.
6. I odpowiedzia³ Dawid, a rzek³ do Achimelecha Hetejczyka, i do Abisajego, syna 
Sarwii, brata Joabowego, mówi¹c: Któ¿ pójdzie ze mn¹ do Saula do obozu? 
Odpowiedzia³ Abisaj: Ja z tob¹ pójdê.
7. A tak przyszed³ Dawid i Abisaj do ludu w nocy, a oto, Saul le¿¹c spa³ w obozie, 
a w³ócznia jego by³a utkniona w ziemi u g³owy jego; Abner te¿ z ludem le¿eli oko³o 
niego.
8. Tedy rzek³ Abisaj do Dawida: Zamkn¹³ dziœ Bóg nieprzyjaciela twego w rêce twoje, 
a teraz niech go przebije proszê w³óczni¹ ku ziemi raz, a wiêcej nie powtórzê.
9. Ale rzek³ Dawid do Abisajego: Nie zabijaj go; bo któ¿ œci¹gn¹wszy rêkê sw¹ na 
pomazañca Pañskiego, niewinnym bêdzie?
10. Nadto rzek³ Dawid: Jako ¿yje Pan, ¿e jeŸli go Pan nie zabije, albo dzieñ jego 
nie przyjdzie, aby umar³, albo na wojnê wyjechawszy, nie zginie,
11. Tedy uchowaj miê Panie, abym mia³ œci¹gn¹æ rêkê mojê na pomazañca Pañskiego; 
ale weŸmij proszê w³óczni¹, która jest u g³ów jego, i kubek od wody, a odejdŸmy.
12. Tedy wzi¹³ Dawid w³óczni¹, i kubek od wody, który by³ u g³ów Saulowych, i 
odeszli, a nie by³, ktoby widzia³, ani ktoby wiedzia³, ani ktoby siê ocuci³, ale 
wszyscy spali; bo sen twardy od Pana przypad³ by³ na nie.
13. I przyszed³ Dawid na drug¹ stronê, i stan¹³ na wierzchu góry z daleka, a by³ 
plac wielki miêdzy nimi.
14. I zawo³a³ Dawid na lud, i na Abnera, syna Nerowego, mówi¹c: Nie ozwiesz¿e siê 
Abnerze? I odpowiadaj¹c Abner, rzek³: Któ¿eœ ty, co wo³asz na króla?
15. I rzek³ Dawid do Abnera: Aza¿ ty nie m¹¿? A któ¿ jakoœ ty w Izraelu? przecz¿eœ 
tedy nie strzeg³ króla, pana twego? bo przyszed³ jeden z ludu, chc¹c zabiæ króla, 
pana twego.
16. Nie dobra to, coœ uczyni³. Jako ¿ywy Pan, ¿eœcie winni œmierci, którzyœcie nie 
strzegli pana waszego, pomazañca Pañskiego. A teraz, patrz, kêdy jest w³ócznia 
królewska, i kubek od wody, co by³ w g³owach jego?
17. Pozna³ tedy Saul g³os Dawida, i rzek³: Twój¿e to g³os, synu mój Dawidzie? 
Odpowiedzia³ Dawid: G³os to mój, królu, panie mój.
18. Nadto rzek³: Czemu¿ pan mój przeœladuje s³ugê swego? bo có¿em uczyni³? a co 
jest z³ego w rêce mojej?
19. Przeto¿ teraz niech pos³ucha proszê król, pan mój, s³ów s³ugi swego; jeŸli ciê 
Pan pobudzi³ przeciwko mnie, niech powonia ofiary; ale jeŸli synowie Judzcy, 
przeklêci s¹ przed Panem, którzy miê dziœ wygnali, abym nie mieszka³ w dziedzictwie 
Pañskiem, jakoby rzekli: IdŸ, s³u¿ bogom cudzym.
20. A teraz niech nie bêdzie wylana krew moja na ziemiê przed obliczem Pañskiem; bo 
wyszed³ król Izraelski szukaæ pch³y jednej, jakoby te¿ kto goni³ kuropatwê po 
górach.
21. Tedy rzek³ Saul: Zgrzeszy³em. Wróæ¿e siê, synu mój Dawidzie, boæ ju¿ nic z³ego 
nie uczyniê wiêcej, poniewa¿ droga by³a dusza moja w oczach twoich dnia tego; otom 
g³upio uczyni³, i zb³¹dzi³em nader bardzo.
22. A odpowiadaj¹c Dawid rzek³: Oto w³ócznia królewska; niech sam przyjdzie kto z 
s³ug, a weŸmie j¹.
23. A Pan niech odda ka¿demu sprawiedliwoœæ jego, i wiarê jego. Albowiem poda³ ciê 
by³ Pan dziœ w rêce moje; alem nie chcia³ œci¹gn¹æ rêki mojej na pomazañca 
Pañskiego.
24. Przeto¿ jako dziœ powa¿ona by³a dusza twoja w oczach moich, tak niech bêdzie 
powa¿ona dusza moja w oczach Pañskich, a niech miê wyrwie Pan ze wszego ucisku.
25. I rzek³ Saul do Dawida: B³ogos³awionyœ ty, synu mój Dawidzie; tak czyni¹c 
doka¿esz, a tak siê wzmacniaj¹c, mocnym bêdziesz. Odszed³ potem Dawid w drogê sw¹, 
a Saul siê wróci³ na miejsce swoje,
*27
1. Tedy rzek³ Dawid w sercu swojem: Zginê ja kiedy¿kolwiek od rêki Saulowej. Aza¿ 
mnie nie lepiej, abym co prêdzej uszed³ do ziemi Filistyñskiej, aby zw¹tpi³ o mnie 
Saul, i nie szuka³ miê wiêcej po wszystkich granicach Izraelskich, i tak abym 
uszed³ r¹k jego?



2. Wstawszy tedy Dawid, poszed³ sam i onych szeœæ set mê¿ów, którzy byli z nim, do 
Achisa, syna Maocha, króla Get.
3. I mnieszka³ Dawid przy Achisie w Get, sam i mê¿owie jego, ka¿dy z czeladzi¹ 
swoj¹, Dawid i dwie ¿ony jego, Achinoam Jezreelitka, i Abigail, ¿ona przedtem 
Nabalowa z Karmelu.
4. A gdy powiedziano Saulowi, ¿e uciek³ Dawid do Get, przesta³ go wiêcej szukaæ.
5. I rzek³ Dawid do Achisa: JeŸlim proszê znalaz³ ³askê w oczach twoich, niech mi 
dadz¹ miejsce w jednem z miast tego kraju, abym tam mieszka³; bo czemu¿by mia³ 
mieszkaæ s³uga twój w mieœcie królewskiem z tob¹?
6. I da³ mu Achis dnia onego Syceleg; dla tego Syceleg by³o królów Judzkich a¿ do 
dnia tego.
7. A by³a liczba dni, których mieszka³ Dawid w krainie Filistyñskiej, rok i cztery 
miesi¹ce.
8. I wypada³ Dawid i mê¿owie jego, a wtargiwali do Giessurytów, i do Gierzytów, i 
do Amalekitów; bo ci mieszkali w onej ziemi zdawna; którêdy chodz¹ przez Sur a¿ do 
ziemi Egipskiej.
9. I pustoszy³ Dawid ziemiê onê, a nie zostawia³ ¿ywego mê¿a i niewiasty; a 
zabrawszy owce, i wo³y, i os³y i wielb³¹dy, i szaty, wraca³ siê zasiê, i 
przychadza³ do Achisa.
10. A gdy siê pyta³ Achis: Gdzie¿eœcie byli dziœ wpadli? odpowiada³ Dawid: Ku 
po³udniu Judy, i ku po³udniu w Jerameel, i ku po³udniu Ceni.
11. Ale Dawid nie ¿ywi³ mê¿a, ani niewiasty, ani ich przywodzi³ do Get, mówi¹c: By 
snaæ nie skar¿yli na nas, mówi¹c: Tak uczyni³ Dawid. I by³ to jego zwyczaj po 
wszystkie dni, póki mieszka³ w ziemi Filistyñskiej.
12. Wierzy³ tedy Achis Dawidowi i mówi³: Prawie siê ju¿ sta³ obrzyd³ym ludowi swemu 
Izraelskiemu, a tak bêdzie mi s³ug¹ wiecznym.
*28
1. I sta³o siê w one dni, ¿e zebrali Filistynowie wojska swe na wojnê, aby walczyli 
z Izraelem. Tedy Achis rzek³ do Dawida: Wiedz wiedz¹c, i¿ ze mn¹ poci¹gniesz na 
wojnê, ty i mê¿owie twoi.
2. I odpowiedzia³ Dawid Achisowi: Dopiero siê ty dowiesz, co uczyni s³uga twój. I 
rzek³ Achis do Dawida: Zaiste stró¿em g³owy mojej postanowiê ciê po wszystkie dni.
3. A Samuel ju¿ by³ umar³, i p³aka³ go wszystek Izrael, i pogrzebli go w Ramacie, 
mieœcie jego; a Saul wygna³ by³ wieszczki i czarowniki z ziemi.
4. Zebrawszy siê tedy Filistynowie, przyci¹gnêli, a po³o¿yli siê obozem u Sunam; 
zebra³ te¿ Saul wszystkiego Izraela, a po³o¿y³ siê obozem w Gielboe.
5. A widz¹c Saul obóz Filistyñski, ba³ siê, a ulêk³o siê serce jego bardzo.
6. I radzi³ siê Saul Pana; ale mu nie odpowiedzia³ Pan ani przez sny, ani przez 
urym, ani przez proroki;
7. Przeto¿ rzek³ Saul do s³ug swoich: Szukajcie mi niewiasty, któraby mia³a ducha 
wieszczego, a pójdê do niej, i wywiem siê przez niê. I rzekli s³udzy jego do niego: 
Oto, niewiasta w Endor, maj¹ca ducha wieszczego.
8. Tedy odmieni³ odzienie swoje Saul, a oblók³szy siê w insze szaty, szed³ sam i 
dwaj mê¿owie z nim, a przyszli do niewiasty w nocy, i rzek³: Wró¿ mi, proszê, przez 
ducha wieszczego, a wywiedŸ tego, kogoæ powiem.
9. I rzek³a do niego niewiasta: Oto ty wiesz, co uczyni³ Saul, i¿ wyg³adzi³ 
wieszczki i czarowniki z ziemi; przecz¿e ty sid³o k³adziesz na duszê mojê, abyœ miê 
na œmieræ poda³?
10. I przysi¹g³ jej Saul przez Pana, mówi¹c: Jako ¿ywy Pan, ¿e nie przyjdzie na ciê 
karanie dla tego.
11. Tedy rzek³a niewiasta: Kogo¿ ci mam wywieœæ? A on rzek³: WywiedŸ mi Samuela.
12. A widz¹c niewiasta Samuela, zawo³a³a g³osem wielkim, i rzek³a niewiasta do 
Saula, mówi¹c: Przecz¿eœ miê zdradzi³, gdy¿eœ ty jest Saul?
13. I rzek³ jej król: Nie bój siê; có¿eœ widzia³a? I rzek³a niewiasta do Saula: 
Widzia³am bogi wystêpuj¹ce z ziemi.
14. Tedy rzek³ do niej: Co za osoba jego? I rzek³a: M¹¿ stary wyszed³, a ten 
odziany p³aszczem. I pozna³ Saul, ¿e to by³ Samuel, i schyliwszy siê twarz¹ ku 
ziemi, pok³oni³ mu siê.
15. Zatem rzek³ Samuel do Saula: Przecz mi nie dasz pokoju, wzbudzaj¹c miê? 



Odpowiedzia³ mu Saul: Jestem uciœniony bardzo, gdy¿ Filistynowie walcz¹ przeciwko 
mnie, a Bóg odst¹pi³ odemnie, i nie odpowiada mi wiêcej, ani przez proroki, ani 
przez sny; przeto¿ przyzwa³em ciê, abyœ mi oznajmi³, co mam czyniæ.
16. I rzek³ Samuel: Czemu¿ miê tedy pytasz, gdy¿ Pan odst¹pi³ od ciebie, a 
przestawa z nieprzyjacielem twoim?
17. I uczyni³ mu Pan, jakoæ powiedzia³ przez miê, i wyrwa³ Pan królestwo z r¹k 
twoich, a da³ je bliŸniemu twemu Dawidowi.
18. Bo ¿eœ ty nie by³ pos³usznym g³osowi Pañskiemu, aniœ wykona³ gniewu 
zapalczywoœci jego nad Amalekiem, przeto¿ci to uczyni³ Pan dzisiaj.
19. Nadto poda Pan i Izraela z tob¹ w rêkê Filistynów, a jutro ty i synowie twoi ze 
mn¹ bêdziecie; obóz te¿ Izraelski poda Pan w rêce Filistynów.
20. A natychmiast Saul upad³ jako d³ugi na ziemiê, bo siê zl¹k³ bardzo s³ów 
Samuelowych, i si³y nie by³o w nim, przeto ¿e nic nie jad³ przez ca³y dzieñ i przez 
ca³¹ noc.
21. Potem wesz³a niewiasta do Saula, a widz¹c, i¿ siê bardzo przel¹k³, rzek³a mu: 
Oto, us³ucha³a s³u¿ebnica twoja g³osu twego, i odwa¿y³am zdrowie swoje, i 
us³ucha³am s³ów twoich, któreœ mówi³ do mnie.
22. Przeto¿ teraz us³uchaj proszê i ty g³osu s³u¿ebnicy twojej; a po³o¿ê przed ciê 
sztuczkê chleba, abyœ jad³, i posili³ siê, abyœ móg³ iœæ w drogê.
23. Ale nie chcia³, i mówi³: Nie bêdê jad³. I przymusili go s³udzy jego, tak¿e i 
niewiasta; i us³ucha³ g³osu ich, a wstawszy z ziemi, usiad³ na ³ó¿ku.
24. A ona niewiasta mia³a karmne cielê w domu, a pospieszywszy siê, zabi³a je; 
potem wzi¹wszy m¹ki zaczyni³a, i napiek³a z niej przaœników.
25. I przynios³a przed Saula, i przed s³ugi jego, którzy najad³szy siê, wstali, i 
poszli onej nocy.
*29
1. Tedy zebrali Filistynowie wszystkie wojska swe do Afeku; a Izraelczycy po³o¿yli 
siê obozem nad Ÿród³em, które by³o w Jezreelu.
2. A ksi¹¿êta Filistyñskie ci¹gnêli stami i tysi¹cami, a Dawid i mê¿owie jego 
ci¹gnêli pozad z Achisem.
3. I rzek³y ksi¹¿êta Filistyñskie: Có¿ tu czyni¹ ci Hebrejczycy? I rzek³ Achis do 
ksi¹¿¹t Filistyñskich: Aza¿ nie to jest Dawid, s³uga Saula, króla Izraelskiego, 
który by³ przy mnie przez te dni, owszem przez te lata? I nie doœwiadczy³em go w 
niczem od onego dnia, jako zbieg³ do mnie, a¿ do dnia tego?
4. I rozgniewa³y siê nañ ksi¹¿êta Filistyñskie, i rzek³y mu ksi¹¿êta Filistyñskie: 
Odpraw tego mê¿a, a niech siê wróci do miejsca swego, na któremeœ go postawi³; 
niech nie chodzi z nami na wojnê, aby siê nam nie stawi³ nieprzyjacielem w bitwie. 
Bo jako¿ inaczej mo¿e przyjœæ do ³aski pana swego, jedno przez g³owy tych mê¿ów?
5. Aza¿ nie ten jest Dawid, któremu œpiewano hufcami, mówi¹c: Porazi³ Saul swój 
tysi¹c, ale Dawid swoich dziesiêæ tysiêcy?
6. A tak wezwa³ Achis Dawida, i rzek³ mu: Jako ¿ywy Pan, ¿eœ ty szczery i dobry 
jest w oczach moich, a podoba mi siê wyjœcie twoje, i wejœcie twoje ze mn¹ do 
obozu, bom nie znalaz³ w tobie nic z³ego ode dnia, któregoœ przyszed³ do mnie, a¿ 
do dnia te go; tylko w oczach ksi¹¿¹t nie masz ³aski.
7. Przeto¿ teraz wróæ siê, a idŸ w pokoju i nie czyñ nic, coby by³o przeciwnego w 
oczach ksi¹¿¹t Filistyñskich.
8. I rzek³ Dawid do Achisa: Có¿em w¿dy uczyni³? a coœ znalaz³ w s³udze twym ode 
dnia, któregom by³ przy tobie, a¿ do dnia tego, abym nie szed³ i nie walczy³ 
przeciwko nieprzyjacio³om króla, pana mego?
9. A odpowiadaj¹c Achis, rzek³ Dawidowi: Wiem, i¿eœ ty dobry w oczach moich, jako 
Anio³ Bo¿y; ale ksi¹¿êta Filistyñskie rzek³y: Niech nie chodzi z nami na wojnê.
10. A przeto¿ wstañ bardzo rano, i s³udzy pana twego, którzy z tob¹ przyszli, a 
wstawszy rano, skoro pocznie œwitaæ, odejdŸcie.
11. Wsta³ tedy Dawid, sam i mê¿owie jego, aby odszed³ tem raniej, i nawróci³ siê do 
ziemi Filistyñskiej, a Filistynowie ci¹gnêli do Jezreel.
*30
1. A gdy siê wróci³ Dawid i mê¿owie jego do Sycelegu, by³ dzieñ trzeci, jako 
Amalekitowie wtargnêli byli na po³udnie, i do Sycelegu, a zburzyli Syceleg, i 
spalili go ogniem.



2. I pobrali w niewolê niewiasty, które by³y w nim; od najmniejszego a¿ do 
wielkiego, nie zabili nikogo, ale tylko pojmali, i odeszli drog¹ sw¹.
3. A gdy przyszed³ Dawid i mê¿owie jego do miasta, oto, spalone by³o ogniem, a ¿ony 
ich, i syny ich, i córki ich w niewolê zabrano.
4. Tedy podniós³ Dawid, i lud, który by³ z nim, g³os swój, i p³akali, a¿ im si³y do 
p³aczu nie sta³o.
5. Obiedwie te¿ ¿ony Dawidowe by³y wziête w niewol¹: Achinoam Jezreelitka, i 
Abigail, przedtem ¿ona Nabalowa z Karmelu.
6. I by³ utrapiony Dawid bardzo; bo siê zmawia³ lud ukamionowaæ go, gdy¿ gorzkoœci 
pe³na by³a dusza wszystkiego ludu, ka¿dego dla synów swych, i dla córek swych; 
wszak¿e Dawid zmocni³ siê w Panu, Bogu swoim.
7. Tedy rzek³ Dawid do Abijatara kap³ana, syna Achimelechowego: WeŸmij proszê dla 
mnie efod; i wzi¹³ Abijatar efod dla Dawida.
8. A tak siê Dawid radzi³ Pana, mówi¹c; Mamli goniæ to wojsko, i dogoniêli go? A 
Pan mu rzek³: Goñ; bo zapewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz plon.
9. Szed³ tedy Dawid, sam i one szeœæ set mê¿ów, które mia³ z sob¹, a przyszli a¿ do 
potoku Besor; a niektórzy pozostali.
10. I goni³ je Dawid, sam i cztery sta mê¿ów; bo pozosta³o by³o dwieœcie mê¿ów 
spracowanych, a nie poszli za potok Besor.
11. I znaleŸli mê¿a Egipczanina na polu, a przywiedli go do Dawida, i dali mu 
chleba, i jad³; dali mu te¿ wody, i pi³;
12. Dali mu tak¿e i wi¹zankê fig i dwie gronie rodzynków. Jad³ tedy, i wróci³ siê 
duch jego weñ; bo nie jad³ chleba, ani pi³ wody przez trzy dni i przez trzy nocy.
13. I rzek³ do niego Dawid: Czyjeœ ty? a sk¹deœ? Który odpowiedzia³: jestem rodem z 
Egiptu, s³uga mê¿a Amalekity, i zostawi³ miê pan mój, ¿em siê rozniemóg³ dziœ 
trzeci dzieñ.
14. Wtargnêliœmy byli na po³udnie do Cerety i do Juda, i na po³udnie do Kaleb, i 
spaliliœmy Syceleg ogniem.
15. I rzek³ mu Dawid: Móg³¿ebyœ miê dowieœæ do tego wojska? Który rzek³: Przysiê¿ 
mi przez Boga, i¿ miê nie zabijesz, ani miê wydasz w rêkê pana mego; tedy ciê 
nawiodê na to wojsko.
16. Nawiód³ go tedy; a oto, oni le¿eli po wszystkiej onej ziemi, jedz¹c i pij¹c, i 
wesel¹c siê ze wszystkich korzyœci wielkich, które byli zabrali z ziemi 
Filistyñskiej, i z ziemi Judzkiej.
17. Przeto¿ bi³ je Dawid od wieczora a¿ do wieczora dnia drugiego, tak i¿ z nich 
¿aden nie uszed³, oprócz czterech set m³odzieñców, którzy wsiad³szy na wielb³¹dy, 
uciekli.
18. A tak odj¹³ Dawid wszystko, co byli pobrali Amalekitowie, i dwie ¿ony swoje 
odj¹³ te¿ Dawid;
19. Tak i¿ im nic nie zginê³o od ma³a a¿ do wiela, i a¿ do synów, i córek, i do 
korzyœci, i a¿ do wszystkiego, cokolwiek im zabrali, wszystko zasiê przywiód³ 
Dawid.
20. Przytem zabra³ Dawid wszystkie trzody i stada, które gnano przed byd³em jego, i 
mówiono: Toæ jest korzyœæ Dawidowa.
21. I przyszed³ Dawid do onych dwóch set mê¿ów, którzy byli spracowani, ¿e nie 
mogli iœæ za Dawidem, którym by³ kaza³ zostaæ u potoku Besor, którzy wyszli przeciw 
Dawidowi i przeciw ludowi, który z nim by³; a przyst¹piwszy Dawid do ludu, 
pozdrowi³ je spokojnie.
22. A odpowiadaj¹c wszyscy mê¿owie Ÿli i niepobo¿ni, którzy chodzili z Dawidem, 
rzekli: Poniewa¿ ci nie chodzili z nami, nie damy im z ³upów, któreœmy odjêli, 
tylko ka¿demu ¿onê jego, i syny jego; te wzi¹wszy, niech odejd¹.
23. Tedy rzek³ Dawid: Nie uczynicie tak, bracia moi, z tem, co nam da³ Pan, który 
nas strzeg³, a poda³ wojsko, które by³o wysz³o przeciwko nam, w rêce nasze.
24. I któ¿ was w tem us³ucha? Bo jaki dzia³ tego, który wyszed³ na wojnê, taki 
dzia³ i tego, który zosta³ przy t³omokach; równo siê podziel¹.
25. I sta³o siê od onego dnia i napotem, ¿e uchwalono to prawo i ten zwyczaj w 
Izraelu, a¿ do dnia tego.
26. A tak przyszed³ Dawid do Sycelega, i pos³a³ z onego ³upu starszym w Juda, 
przyjacio³om swym, mówi¹c: Oto macie b³ogos³awieñstwo z korzyœci nieprzyjació³ 



Pañskich:
27. Tym, co byli w Betel, i co w Ramacie na po³udnie, i co byli w Gieter,
28. I co byli w Aroer, i co byli w Sefamot, i co byli w Estamo;
29. I co byli w Racha, i co byli w miastach Jerameel, i co byli w miastach Ceni,
30. I co byli w Horma, i co byli w Chorasan, i co byli w Atach,
31. I co byli w Hebronie, i co byli na wszystkich miejscach, kêdy przemieszkiwa³ 
Dawid, sam i mê¿owie jego.
*31
1. A Filistynowie zwiedli bitwê z Izraelem; i uciekli mê¿owie Izraelscy przed 
Filistynami, a polegli zranieni na górze Gielboe.
2. I gonili Filistynowie Saula i syny jego, i zabili Filistynowie Jonatana, i 
Abinadaba, i Melchisuego, syny Saulowe.
3. A gdy siê wzmaga³a bitwa przeciwko Saulowi, trafili nañ strzelcy, mê¿owie 
strzelaj¹cy z ³uku, i zraniony jest bardzo od strzelców.
4. I rzek³ Saul do wyrostka swego, który nosi³ broñ jego: Dob¹dŸ miecza twego, a 
przebij miê nim, by snaæ nie przyszli ci nieobrzezañcy, i nie przebili miê, a nie 
czynili igrzyska ze mnie. Ale nie chcia³ wyrostek jego, bo siê bardzo ba³. Przeto¿ 
Saul porwa³ miecz i upad³ nañ.
5. A widz¹c wyrostek jego, i¿ umar³ Saul, pad³ i on na miecz swój, i umar³ z nim.
6. Umar³ tedy Saul, i trzej synowie jego, i wyrostek jego, co za nim broñ nosi³, i 
wszyscy mê¿owie jego dnia onego wespó³.
7. Co gdy ujrzeli mê¿owie Izraelscy, którzy za dolin¹, i za Jordanem mieszkali, i¿ 
uciekali mê¿owie Izraelscy, a i¿ umar³ Saul, i synowie jego, odbie¿awszy miast, 
pouciekali te¿, a przyszed³szy Filistynowie mieszkali w nich.
8. A nazajutrz przyszli Filistynowie, aby odzierali pobite; i znaleŸli Saula, i 
trzech synów jego le¿¹cych na górze Gielboe.
9. A uci¹wszy g³owê jego, zdarli z niego zbrojê jego, i pos³ali po ziemi 
Filistyñskiej wszêdzie, aby to opowiadano w koœciele ba³wanów ich, i miêdzy ludem.
10. I po³o¿yli zbrojê jego w koœciele Astarot; ale cia³o jego przybili na murze 
Betsan.
11. Tedy us³yszawszy o tem obywatele Jabes Galaad, co uczynili Filistynowie 
Saulowi;
12. Wstali wszyscy mê¿owie mocni, i szli przez onê ca³¹ noc, i wziêli cia³o 
Saulowe, i cia³a synów jego z muru Betsan, a przyszed³szy do Jabes spalili je tam.
13. A wzi¹wszy koœci ich, pogrzebli je pod drzewem w Jabes, i poœcili siedm dni.

================================
     2 Samuelowa     
================================

*01
1. I sta³o siê po œmierci Saulowej, gdy siê Dawid wróci³ od pora¿ki Amalekitów, ¿e 
zamieszka³ Dawid w Sycelegu przez dwa dni.
2. Tedy dnia trzeciego przybie¿a³ m¹¿ z obozu Saulowego, a szaty jego rozdarte 
by³y, i proch na g³owie jego; który przyszed³szy do Dawida, upad³ na ziemiê, i 
pok³oni³ siê.
3. I rzek³ do niego Dawid: Sk¹d idziesz? I odpowiedzia³ mu: Z obozum Izraelskiego 
uszed³.
4. Rzek³ mu znowu Dawid: Có¿ siê sta³o? proszê powiedz mi. I odpowiedzia³: To, ¿e 
uciek³ lud z bitwy, a do tego wiele poleg³o z ludu i pomar³o, tak¿e i Saul, i 
Jonatan, syn jego, polegli.
5. Zatem rzek³ Dawid do m³odzieñca, który mu to powiedzia³: Jako¿ wiesz, i¿ umar³ 
Saul i Jonatan, syn jego?



6. Odpowiedzia³ mu m³odzieniec, który mu to oznajmi³: Przyszed³em z trafunku na 
górê Gilboe, a oto, Saul tkwia³ na w³óczni swojej, a wozy i jezdni doganiali go.
7. Tedy obejrzawszy siê, obaczy³ miê, i zawo³a³ na miê, i rzek³em: Owom ja.
8. I rzek³ mi: Coœ ty zacz? A jam mu odpowiedzia³: Jestem Amalekita.
9. I rzek³ mi: Stañ, proszê, nademn¹, a zabij miê: bo miê zdjê³y ciê¿koœci, gdy¿ 
jeszcze wszystka dusza moja we mnie jest.
10. Przeto¿ stan¹wszy nad nim, zabi³em go: bom wiedzie³, ¿e nie bêdzie ¿yw po 
upadku swoim, i wzi¹³em koronê, która by³a na g³owie jego, i zawieszenie, które 
by³o na ramieniu jego, a przynios³em je tu do pana mego.
11. Tedy Dawid pochwyciwszy szaty swoje, rozdar³ je, tak¿e i wszyscy mê¿owie, 
którzy z nim byli.
12. A ¿a³uj¹c p³akali, i poœcili a¿ do wieczora dla Saula, i dla Jonatana, syna 
jego, i dla ludu Pañskiego, i dla domu Izraelskiego, ¿e polegli od miecza.
13. I rzek³ Dawid do m³odzieñca, który mu to oznajmi³: Sk¹deœ ty? I odpowiedzia³: 
Jestem synem mê¿a przychodnia Amalekity.
14. Zatem rzek³ do niego Dawid: Jako¿eœ siê nie ba³ œci¹gn¹æ rêki twej, abyœ zabi³ 
pomazañca Pañskiego?
15. Zawo³a³ tedy Dawid jednego z s³ug, i rzek³: Przyst¹p, a zabij go, a on go 
uderzy³, ¿e umar³.
16. I rzek³ do niego Dawid: Krew twoja na g³owê twejê: bo usta twoje œwiadczy³y 
przeciw tobie, mówi¹c: Jam zabi³ pomazañca Pañskiego.
17. Lamentowa³ tedy Dawid lamentem takowym nad Saulem, i nad Jonatanem, synem jego;
18. (Rozkazawszy jednak, aby uczono synów Judzkich z ³uku strzelaæ, jako napisano w 
ksiêgach Jasar.)
19. O ozdobo Izraelska! na górach twoich zranionyœ jest; jako¿ polegli mocarze 
twoi!
20. Nie powiadajcie¿ w Get, a nie rozg³aszajcie po ulicach w Aszkalonie, aby siê 
snaæ nie weseli³y córki Filistyñskie, by siê snaæ nie radowa³y córki 
nieobrzezañców.
21. O góry Gielboe! ani rosa, ani deszcz niech nie upada na was, i niech tam nie 
bêd¹ pola urodzajne; albowiem tam porzucona jest tarcz mocarzów, tarcz Saulowa, 
jakoby nie by³ pomazany olejem.
22. Od krwi zabitych, i od sad³a mocarzów strza³a ³uku Jonatanowego nie wraca³a siê 
na wstecz, a miecz Saulowy nie wraca³ siê pró¿no.
23. Saul i Jonatan mi³oœni i przyjemni za ¿ywota swego, i w œmierci swojej nie s¹ 
roz³¹czeni, nad or³y lekciejsi, nad lwy mocniejsi byli.
24. Córki Izraelskie p³aczcie nad Saulem, który was przyodziewa³ szar³atem 
rozkosznym, a który was ubiera³ w klejnoty z³ote na szaty wasze.
25. Jako¿ polegli mocarze poœród bitwy! Jonatan na górach twoich zabity jest.
26. Bardzo mi ciê ¿al, bracie mój Jonatanie, by³eœ mi bardzo wdziêcznym; wiêksza u 
mnie by³a mi³oœæ twoja, ni¿ mi³oœæ niewieœcia.
27. Jako¿ polegli mocarze, a poginê³a broñ wojenna!
*02
1. I sta³o siê potem, ¿e pyta³ Dawid Pana, mówi¹c: Mam¿e iœæ do któregokolwiek 
miasta Judzkiego? Któremu Pan odpowiedzia³: IdŸ. I rzek³ Dawid: Dok¹d¿e pójdê? I 
odpowiedzia³: Do Hebronu.
2. Tedy tam jecha³ Dawid, tak¿e i dwie ¿ony jego, Achinoam Jezreelitka, i Abigail 
¿ona przedtem Nabalowa z Karmelu.
3. Tak¿e mê¿e swe, którzy z nim byli, zabra³ Dawid, ka¿dego z domem jego, i 
mieszkali w miastach Hebroñskich.
4. Przyszli potem mê¿owie Juda, i pomazali tam Dawida za króla nad domem Juda; tedy 
opowiadano Dawidowi, mówi¹c: Mê¿owie z Jabes Galaad ci pogrzebli Saula.
5. Tedy wyprawi³ Dawid pos³y do mê¿ów z Jabes Galaad, i rzek³ do nich: 
B³ogos³awieniœcie wy od Pana, którzyœcie ucznili to mi³osierdzie nad Panem waszym 
Saulem, ¿eœcie go pogrzebli.
6. Przeto¿ teraz niech uczyni Pan z wami mi³osierdzie, i prawdê, a ja te¿ oddam wam 
to dobrodziejstwo, ¿eœcie uczynili tê rzecz.
7. Teraz tedy niech siê zmacniaj¹ rêce wasze, a b¹dŸcie mê¿nymi; bo choæ umar³ 
Saul, pan wasz, wszak¿e mnie pomaza³ dom Juda za króla nad sob¹.



8. A Abner, syn Nera, hetman nad wojskiem Saulowem, wzi¹³ Izboseta syna Saulowego, 
i przyprowadzi³ go do Machanaim,
9. I uczyni³ go królem nad Gaaladem, i nad Assury, i nad Jezreelem, i nad Efraimem, 
i nad Benjaminem, i nad wszystkim Izraelem.
10. Czterdzieœci lat mia³ Izboset, syn Saula, gdy pocz¹³ królowaæ nad Izraelem, a 
dwa lata królowa³; tylko dom Juda sta³ przy Dawidzie.
11. I by³a liczba dni, których by³ Dawid królem w Hebronie nad domem Judzkim, siedm 
lat i szeœæ miesiêcy.
12. Potem wyszed³ Abner, syn Nera, i s³udzy Izboseta, syna Saulowego, z Machanaim 
do Gabaonu.
13. Joab tak¿e, syn Sarwii, z s³ugami Dawidowymi wyszli, i spotkali siê z sob¹ 
prawie u stawu Gabaoñskiego, i zostali jedni na jednej stronie stawu, a drudzy na 
drugiej stronie stawu.
14. Tedy rzek³ Abner do Joaba: Niech teraz wstan¹ m³odzieñcy, a poigraj¹ przed 
nami. I rzek³ Joab: Niech wstan¹.
15. Wstali tedy; i wysz³o w liczbie dwanaœcie z Benjamiñczyków ze strony Izboseta, 
syna Saulowego, a dwanaœcie z s³ug Dawidowych.
16. Którzy uchwyciwszy siê, ka¿dy za g³owê przeciwnika swego, utopi³ miecz swój w 
boku jeden drugiego, i polegli pospo³u. Przeto¿ nazwano miejsce ono Helkatassurym, 
które jest w Gabaonie.
17. I by³a bitwa bardzo sroga dnia onego, a pora¿on jest Abner i mê¿owie Izraelscy 
od s³ug Dawidowych.
18. I byli te¿ tam trzej synowie Sarwii: Joab, Abisaj, i Asael; ale Asael by³ 
prêdkich nóg, jako dzika koza.
19. I goni³ Asael Abnera, a nie ust¹pi³ id¹c ani na prawo ani na lewo, œcigaj¹c 
Abnera.
20. A obejrzawszy siê Abner nazad, rzek³: Ty¿eœ jest Asael? A on mu odpowiedzia³: 
Ja.
21. Tedy mu rzek³ Abner: Uchyl siê na praw¹ stronê twojê, albo na lew¹ stronê 
twojê, a pojmij sobie jednego z m³odzieñców, i weŸmij sobie ³upy z niego; ale Asael 
nie chcia³ od niego ust¹piæ.
22. Tedy po wtóre rzek³ Abner do Asaela: IdŸ precz ode mnie, bym ciê snaæ nie 
przebi³ ku ziemi; bo jako¿e bym œmia³ podnieœæ twarz mojê na Joaba, brata twego?
23. A gdy nie chcia³ ust¹piæ, uderzy³ go Abner koñcem w³óczni pod pi¹te ¿ebro, tak 
i¿ wysz³a w³ócznia na drug¹ stronê. Tam¿e pad³, i umar³ na onem¿e miejscu, a 
wszyscy, którzy przychodzili do onego miejsca, gdzie poleg³ Asael i umar³, 
zastanawiali siê.
24. Wszak¿e gonili Joab i Abisaj Abnera; i zachodzi³o s³oñce, gdy przyszli do 
pagórka Amma, który jest przeciw Gia na drodze pustyni Gabaoñskiej.
25. Tedy siê zebrali synowie Benjaminowi do Abnera, skupiwszy siê w jeden huf, i 
stanêli na wierzchu jednego pagórka.
26. I zawo³a³ Abner na Joaba i rzek³: Izali siê na wieki bêdzie sro¿y³ ten miecz? 
aza¿ nie wiesz, ¿e na ostatku bywa gorzkoœæ? i dok¹d¿e nie rzeczesz ludowi, aby siê 
wróci³ od pogoni braci swych?
27. Tedy rzek³ Joab: Jako ¿ywy Bóg, byœ ty by³ nie wyzywa³, zarazby siê by³ z 
poranku lud wróci³, ka¿dy od pogoni braci swych.
28. A tak zatr¹bi³ Joab w tr¹bê i zastanowi³ siê wszystek lud, a nie gonili dalej 
Izraela, ani siê wiêcej potykali.
29. Ale Abner i mê¿owie jego szli polem ca³¹ onê noc, a przeprawiwszy siê przez 
Jordan , przeszli przez wszystko Betoron, a¿ przyszli do Mahanaim.
30. A Joab wróciwszy siê z pogoni za Abnerem, zebra³ wszystek lud, i nie dostawa³o 
mu s³ug Dawidowych dziewiêtnastu mê¿ów, i Asaela.
31. Ale s³udzy Dawidowi pobili z Benjamiñczyków, i z mê¿ów Abnerowych trzy sta i 
szeœædziesi¹t mê¿ów, którzy tam pomarli.
32. A wzi¹wszy Asaela, pogrzebli go w grobie ojca jego, który by³ w Betlehem; potem 
szli ca³¹ noc Joab i mê¿owie jego, a na œwitaniu przyszli do Hebronu.
*03
1. I by³a d³uga wojna miêdzy domem Saulowym i miêdzy domem Dawidowym. Wszak¿e Dawid 
postêpowa³, i zmacnia³ siê; ale dom Saulów schodzi³ i niszcza³.



2. I narodzi³o siê Dawidowi w Hebronie synów. A by³ pierworodny jego Amnon z 
Achinoamy Jezreelitki;
3. Wtóry po nim by³ Helijab z Abigaili, ¿ony przedtem Nabalowej z Karmelu, a trzeci 
Absalom, syn Moachy, córki Tolmaja króla Giessur;
4. A czwarty Adonijasz, syn Hagity, a pi¹ty Sefatyjasz, syn Abitali;
5. A szósty Jetraam z Egli, ¿ony Dawidowej. Ciæ siê urodzili Dawidowi w Hebronie.
6. I sta³o siê, gdy by³a wojna miêdzy domem Saulowym i miêdzy domem Dawidowym, a 
Abner siê mê¿nie zastawia³ o dom Saulowy.
7. (A Saul mia³ za³o¿nicê, której imiê by³o Resfa, córka Aje,) ¿e rzek³ Izboset do 
Abnera: Czemuœ wszed³ do za³o¿nicy ojca mojego?
8. I rozgniewa³ siê Abner bardzo o one s³owa Izbosetowe, i rzek³: Izalim ja psia 
g³owa, którym przeciw Judzie dziœ uczyni³ mi³osierdzie nad domem Saula, ojca twego, 
i nad braci¹ jego, i nad przyjació³mi jego, i nie wyda³em ciê w rêkê Dawidowê, a ty 
d ziœ szukasz na mnie nieprawoœci tej niewiasty?
9. To niech uczyni Bóg Abnerowi, i to niech mu przyczyni, jeŸli¿e, jako przysi¹g³ 
Pan Dawidowi, nie pomogê do tego.
10. Aby przeniesione by³o królestwo od domu Saulowego, a wystawiona stolica 
Dawidowa nad Izraelem, i nad Jud¹ od Dan a¿ do Beerseba.
11. I nie móg³ nic wiêcej odpowiedzieæ Abnerowi, przeto ¿e siê go ba³.
12. A tak wyprawi³ Abner pos³y do Dawida od siebie, mówi¹c: Czyja¿ jest ziemia? i 
¿eby mówili: Uczyñ przymierze twoje ze mn¹, a oto rêka moja bêdzie z tob¹, aby 
obrócon by³ do ciebie wszystek Izrael.
13. Któremu odpowiedzia³: Dobrze, uczyniê z tob¹ przymierze. A wszak¿e o jedno ciê 
proszê, mianowicie, abyœ nie przychodzi³ przed oblicze moje, a¿ mi pierwej 
przywiedziesz Michol, córkê Saulowê, gdy bêdziesz chcia³ przyjœæ, abyœ widzia³ 
twarz mojê.
14. I wyprawi³ Dawid pos³y do Izboseta syn Saulowego, mówi¹c: Wydaj mi ¿onê mojê 
Michol, któr¹m sobie poœlubi³ stem nieobrzezek Filistyñskich.
15. Przeto¿ pos³a³ Izboset, i wzi¹³ j¹ od mê¿a, od Faltejela, syna Laisowego.
16. Tedy szed³ z ni¹ m¹¿ jej, a id¹c za ni¹, p³aka³ jej a¿ do Bachurym; i rzek³ do 
niego Abner: IdŸ, a wróæ siê; i wróci³ siê.
17. Uczyni³ potem Abner rzecz do starszych Izraelskich mówi¹c: Przesz³ych czasów 
szukaliœcie Dawida, aby by³ królem nad wami.
18. Przeto¿ teraz uczyñcie tak; bo Pan rzek³ o Dawidzie, mówi¹c: Przez rêkê Dawida, 
s³ugi mego, wybawiê lud mój Izraelski z rêki Filistyñskiej, i z rêki wszystkich 
nieprzyjació³ jego.
19. To te¿ mówi³ Abner i do Benjamiñczyków. Potem odszed³ Abner, aby mówi³ z 
Dawidem w Hebronie wszystko, co dobrego by³o w oczach Izraela, i w oczach 
wszystkiego domu Benjaminowego.
20. Gdy tedy przeszed³ Abner do Dawida do Hebronu, a z nim dwadzieœcia mê¿ów, 
sprawi³ Dawid na Abnera, i na mê¿e, którzy z nim byli, ucztê.
21. I rzek³ Abner do Dawida: Wstanê, a pójdê, abym zebra³ do króla, pana mego, 
wszystkiego Izraela, którzy z tob¹ uczyni¹ przymierze; a bêdziesz królowa³ nad 
wszystkimi, jako ¿¹da dusza twoja. A tak odprawi³ Dawid Abnera, który odszed³ w 
pokoju.
22. A oto, s³udzy Dawidowi i Joab wracali siê z wojny, korzyœci wielkie z sob¹ 
prowadz¹c, ale Abnera ju¿ nie by³o u Dawida w Hebronie: bo go by³ odprawi³, i 
odszed³ by³ w pokoju.
23. Joab tedy i wszystko wojsko, które z nim by³o, przyszli tam; i dano znaæ 
Joabowi, mówi¹c: By³ tu Abner, syn Nera, u króla; ale go odprawi³, i odszed³ w 
pokoju.
24. Przeto¿ wszed³szy Joab do króla, rzek³: Có¿eœ uczyni³? Oto, przyszed³ by³ Abner 
do ciebie; przecz¿eœ go puœci³, aby zaœ odszed³.
25. Znasz Abnera, syna Nerowego, gdy¿ przyszed³, aby ciê zdradzi³, i ¿eby wiedzia³ 
wyjœcie twoje, i wejœcie twoje, aby siê wywiedzia³ o wszystkiem, co ty czynisz.
26. Tedy odszed³szy Joab od Dawida, wyprawi³ pos³y za Abnerem, którzy go wrócili od 
studni Syra, o czem Dawid nie wiedzia³.
27. A gdy siê wróci³ Abner do Hebronu, odwiód³ go Joab w poœród bramy, aby z nim po 
cichu (osobno) mówi³, i przebi³ go tam pod pi¹te ¿ebro, ¿e umar³ dla krwi Asaela, 



brata swego.
28. Co gdy potem us³ysza³ Dawid, rzek³: Nie jestem winien, ani królestwo moje, 
przed Panem a¿ na wieki krwi Abnera, syna Nerowego.
29. Niechaj przyjdzie na g³owê Joabowê, i na wszystek dom ojca jego, i niech nie 
ustaje z domu Joabowego p³ynienie nasienia cierpi¹cy, i trêdowaty, i o kiju 
chodz¹cy, i od miecza upadaj¹cy, i nie maj¹cy chleba.
30. A tak Joab i Abisaj, brat jego, zabili Abnera, przeto i¿ on te¿ by³ zabi³ 
Asaela, brata ich, w bitwie u Gabaona.
31. Rzek³ potem Dawid do Joaba i do wszystkiego ludu, który by³ z nim: 
Porozdzierajcie odzienia wasze a opaszcie siê w wory, i p³aczcie nad Abnerem. A 
król Dawid szed³ za marami.
32. A gdy pogrzebli Abnera w Hebronie, podniós³ król g³os swój, i p³aka³ nad grobem 
Abnerowym; p³aka³ te¿ wszystek lud.
33. A tak lamentuj¹c król nad Abnerem, rzek³: Izali tak mia³ umrzeæ Abner, jako 
umiera nikczemnik?
34. Rêce twoje nie by³y zwi¹zane, a nogi twoje nie by³y pêtami obci¹¿one; poleg³eœ 
jako ten, który pada przed synami niezbo¿nymi. Tedy tem wiêcej wszystek lud p³aka³ 
nad nim.
35. Potem przyszed³ wszystek lud prosiæ Dawida, aby jad³ chleb, gdy jeszcze by³ 
jasny dzieñ: ale przysi¹g³ Dawid, mówi¹c: To mi niech uczyni Bóg, i to niech 
przyczyni, jeŸli przed zajœciem s³oñca skosztujê chleba, albo czego innego.
36. Co gdy wszystek lud obaczy³, podoba³o siê im to; a wszystko cokolwiek czyni³ 
król, podoba³o siê w oczach wszystkiego ludu.
37. I pozna³ wszystek Izrael dnia onego, ¿e nie z naprawy królewskiej zabity by³ 
Abner, syn Nera.
38. I rzek³ król do s³ug swoich: Aza¿ nie wiecie, ¿e hetman, a bardzo wielki, 
poleg³ dziœ w Izraelu?
39. A ja dziœ jako nowy, i dopiero pomazany król; ci zasiê mê¿owie, synowie Sarwii, 
sro¿si s¹ ni¿li ja; niech¿e odda Pan czyni¹cemu z³e wed³ug z³oœci jego.
*04
1. A us³yszawszy Izboset, syn Saula, ¿e poleg³ Abner w Hebronie, zemdla³y rêce 
jego, i wszystek Izrael by³ przestraszony.
2. Mia³ te¿ syn Saula dwóch mê¿ów hetmanów nad hufcami, imiê jednego Baana, a imiê 
drugiego Rechab, synowie Remmona Berotczyka z synów Benjaminowych; bo te¿ Berot 
policzon by³ w Benjaminie.
3. Uciekli tedy Berotczykowie do Gietaim, i byli tam przychodniami a¿ do onego 
dnia.
4. A Jonatan, syn Saula, mia³ jednego syna chromego na nogi,(bo gdy mia³ piêæ lat, 
a przysz³a wieœæ o œmierci Saulowej, i Jonatanowej z Jezreel, a wzi¹wszy go mamka 
jego uciek³a, a gdy prêdko ucieka³a, upad³ i ochromia³,) a imiê jego Mefiboset.
5. Poszli tedy synowie Remmona Berotczyka, Rechab i Baana, i weszli, gdy by³ 
najgorêtszy dzieñ, do domu Izboseta, który spa³ na ³ó¿ku w po³udnie.
6. Ci tedy weszli w dom jego, jakoby kupowaæ zbo¿a; tam¿e go przebili pod pi¹te 
¿ebro Rechab i Baana, brat jego, i uciekli.
7. Bo gdy byli weszli w dom, a on spa³ na ³ó¿ku swem w pokoju, kêdy lega³, tedy go 
przebili, i zabili go, a uci¹wszy g³owê jego, wziêli j¹, i poszli drog¹ puszczy 
przez ca³¹ onê noc.
8. I przynieœli g³owê Izbosetowê do Dawida do Hebronu, i rzekli do króla; Oto, 
g³owa Izboseta, syna Saulowego, nieprzyjaciela twego, który szuka³ duszy twojej; a 
da³ Pan królowi, panu memu, pomstê dzisiaj nad Saulem i nad nasieniem jego.
9. Tedy odpowiedzia³ Dawid Rechabowi i Baanie, bratu jego, synom Remmona 
Berotczyka, i rzek³ do nich: Jako ¿yw Pan, który wybawi³ duszê mojê od wszelkiego 
ucisku:
10. JeŸlim onego, który mi oznajmi³, mówi¹c: Oto umar³ Saul, (choæ mu siê zda³o, ¿e 
weso³¹ nowinê przyniós³,) pojmawszy zabi³ w Syclegu, który rozumia³, ¿em mu mia³ 
daæ zap³atê za poselstwo jego:
11. Jako daleko wiêcej ludzie niepobo¿ne, gdy¿ zabili mê¿a sprawiedliwego w domu 
jego, na ³o¿u jego? A teraz, izali nie mam szukaæ krwi jego z rêki waszej, i 
wyg³adziæ was z ziemi?



12. A tak rozkaza³ Dawid s³ugom, i zabili je, a obci¹¿ywszy rêce ich, i nogi ich, 
zawiesili je nad stawem w Hebronie; ale g³owê Izbosetow¹ wzi¹wszy pogrzebali w 
grobie Abnerowym w Hebronie.
*05
1. Zesz³y siê tedy wszystkie pokolenia Izraelskie do Dawida do Hebronu, i rzek³y, 
mówi¹c: Oto, my jesteœmy koœæ twoja i cia³o twoje.
2. A przesz³ych czasów, gdy Saul by³ królem nad nami, tyœ wywodzi³ i przywodzi³ 
Izraela. Nad to rzek³ Pan do ciebie: Ty bêdziesz pas³ lud mój Izraelski, a ty 
bêdziesz wodzem nad Izraelem.
3. A tak wszyscy starsi Izraelscy przyszli do króla do Hebronu; i uczyni³ z nimi 
król Dawid przymierze w Hebronie przed Panem; i pomazali Dawida za króla nad 
Izraelem.
4. Trzydzieœci lat by³o Dawidowi, gdy pocz¹³ królowaæ, a królowa³ przez 
czterdzieœci lat.
5. W Hebronie królowa³ nad Jud¹ przez siedm lat i przez szeœæ miesiêcy, a w 
Jeruzalemie królowa³ przez trzydzieœci i trzy lata nad wszystkim Izraelem i nad 
Jud¹.
6. A tak poszed³ król i mê¿owie jego do Jeruzalemu przeciw Jebuzejczykowi 
mieszkaj¹cmu w onej ziemi, który rzek³ do Dawida, mówi¹c; Nie wnijdziesz sam, a¿ 
zniesiesz œlepe i chrome, jakoby mówili: Nie wnijdzie tu Dawid.
7. Wszak¿e wzi¹³ Dawid zamek Syoñski, a toæ jest miasto Dawidowe.
8. Bo rzek³ by³ Dawid onego dnia: Ktobykolwiek zabi³ Jebuzejczyka, a wszed³by na 
rynny, a pobi³ te œlepe i chrome, które ma w nienawiœci dusza Dawidowa, postanowiê 
go hetmanem. Dla tego¿ mawiano: Œlepy i chromy nie wnijdzie do tego domu.
9. I mieszka³ Dawid na onym zamku a przezwa³ go miastem Dawidowem, a pobudowa³ je 
Dawid wszêdy w ko³o od Mello, i wewn¹trz.
10. A Dawid id¹c postêpowa³ i rós³; bo Pan Bóg zastêpów by³ z nim.
11. Tedy pos³a³ Hyram, król Tyrski, pos³y do Dawida, i drzewa cedrowe, i cieœle, i 
kamienniki, i murarze, którzy zbudowali dom Dawidowi.
12. I pozna³ Dawid, i¿ go utwierdzi³ Pan za króla nad Izraelem, a i¿ wywy¿szy³ 
królestwo jego dla ludu swego Izraelskiego.
13. I napojmowa³ sobie Dawid jeszcze wiêcej za³o¿nic i ¿on z Jeruzalemu 
przyszed³szy z Hebronu, a narodzi³o siê wiêcej Dawidowi synów i córek.
14. A teæ s¹ imiona tych, którzy mu siê urodzili w Jeruzalemie: Samma, i Sobab, i 
Natan, i Salomon.
15. I Ibchar, i Elisua, i Nefeg, i Jafija.
16. I Elisama, i Elijada, i Elifelet.
17. A us³yszawszy Filistynowie, ¿e pomazano Dawida za króla nad Izraelem, ruszyli 
siê wszyscy Filistynowie, ¿eby szukali Dawida; co gdy us³ysza³ Dawid, ust¹pi³ na 
zamek.
18. Tedy Filistynowie przyci¹gn¹wszy, rozpostarli siê w dolinie Refaim.
19. I radzi³ siê Dawid Pana, mówi¹c: Mamli iœæ przeciwko Filistynom? podaszli je w 
rêce moje? Odpowiedzia³ Pan Dawidowi: IdŸ, bo pewnie podam Filistyny w rêce twoje.
20. A tak przyci¹gn¹³ Dawid do Baal Perazym, i porazi³ je tam Dawid i rzek³: 
Rozerwa³ Pan nieprzyjacio³y moje przedemn¹, jako siê rozrywaj¹ wody. Przeto¿ nazwa³ 
imiê miejsca onego Baal Perazym.
21. I zostawili tam ryte swe obrazy, które popali³ Dawid i mê¿owie jego.
22. Znowu jeszcze przyci¹gnêli Filistynowie, i rozpostarli siê w dolinie Refaim.
23. I pyta³ siê Dawid Pana, który odpowiedzia³: Nie pójdziesz przeciwko nim; ale je 
obtoczywszy z ty³u natrzesz na nie przeciwko morwom .
24. A gdy us³yszysz, i¿ zaszumi¹ wierzchy morwów, tedy siê ruszysz, gdy¿ na ten 
czas pójdzie Pan przed tob¹, aby porazi³ wojska Filistyñskie.
25. I uczyni³ Dawid tak jako mu rozkaza³ Pan, a porazi³ Filistyny od Gabaa, a¿ kêdy 
chodz¹ do Gazer.
*06
1. Nadto zebra³ jeszcze Dawid wszystkich przebranych z Izraela trzydzieœci tysiêcy.
2. A ruszywszy siê, szed³ Dawid i wszystek lud, który by³ przy nim, z Baala 
Judowego, aby przenieœli stamt¹d skrzyniê Bo¿¹, przy której wzywano imienia Pana 
zastêpów, siedz¹cego na Cherubinach, którzy s¹ na niej.



3. I wstawili skrzyniê Bo¿¹ na wóz nowy, wzi¹wszy j¹ z domu Abinadabowego, który 
jest w Gabaa; lecz Oza i Achyjo, synowie Abinadabowi, prowadzili on wóz nowy.
4. I wziêli j¹ z domu Abinadaba, który by³ w Gabaa, a szli z skrzyni¹ Bo¿¹; lecz 
Achyjo szed³ przed skrzyni¹.
5. Dawid zasiê i wszystek Izrael grali przed Panem na wszelakich instrumentach z 
cedrowego drzewa, na harfach i na skrzypcach, i na bêbnach, i na piszcza³kach, i na 
cymba³ach.
6. A gdy przyszli do gumna Nachonowego, œci¹gn¹³ Oza rêkê swojê ku skrzyni Bo¿ej, i 
zadzier¿a³ j¹: bo wo³y by³y wyst¹pi³y z drogi:
7. Przeto¿ rozgniewa³ siê bardzo Pan na Ozê, i zabi³ go tam Bóg dla œmia³oœci, i 
tam¿e umar³ przy skrzyni Bo¿ej.
8. I zafrasowa³ siê Dawid, ¿e Pan srodze zarazi³ Ozê, i nazwa³ miejsce ono 
Perezoza, a¿ do dnia tego.
9. A tak ul¹k³ siê Dawid Pana dnia onego, i mówi³: Jako¿ wnijdzie do mnie skrzynia 
Pañska?
10. Przeto¿ nie chcia³ Dawid wprowadziæ do siebie skrzyni Pañskiej do miasta swego, 
ale j¹ kaza³ wprowadziæ do domu Obededoma Gietejczyka.
11. I zosta³a skrzynia Pañska w domu Obededoma Gietejczyka przez trzy miesi¹ce, i 
b³ogos³awi³ Pan Obededomowi, i wszystkiemu domowi jego.
12. I oznajmiono królowi Dawidowi, mówi¹c: B³ogos³awi Pan domowi Obededoma, i 
wszystkiemu, co ma, dla skrzyni Bo¿ej. Tedy szed³szy Dawid, wzi¹³ skrzyniê Bo¿¹ z 
domu Obededoma do miasta Dawidowego z weselem.
13. A gdy ci, którzy nieœli skrzyniê Pañsk¹, post¹pili na szeœæ kroków, ofiarowa³ 
wo³u i barana t³ustego.
14. I skaka³ Dawid ze wszystkiej mocy przed Panem, a by³ Dawid obleczony w efod 
lniany.
15. A tak Dawid, i wszystek dom Izraelski prowadzili skrzyniê Pañsk¹ z weselem, i z 
tr¹bieniem.
16. I sta³o siê, gdy skrzynia Pañska wchodzi³a do miasta Dawidowego, ¿e Michol, 
córka Saulowa, wygl¹daj¹c oknem, a widz¹c króla Dawida ze wszystkiej mocy 
skacz¹cego przed Panem, wzgardzi³a go w sercu swojem.
17. A gdy przynieœli skrzyniê Pañsk¹, postawili j¹ na miejscu swem poœrodku 
namiotu, który by³ dla niej rozbi³ Dawid, i ofiarowa³ Dawid przed Panem ca³opalenia 
i spokojne ofiary.
18. A gdy dokoñczy³ Dawid ofiarowaæ ca³opalenia, i ofiar spokojnych, b³ogos³awi³ 
ludowi w imiê Pana zastêpów.
19. I da³ miêdzy wszystek lud, i miêdzy wszystko zgromadzenie Izraelskie, od mê¿a 
a¿ do niewiasty, ka¿demu bochenek chleba jeden, i jednê sztukê miêsa, i ³agiew 
jednê wina. I odszed³ wszystek lud, ka¿dy do domu swego.
20. Potem wróci³ siê Dawid, aby b³ogos³awi³ domowi swemu. I wysz³a Michol, córka 
Saulowa, przeciwko Dawidowi, a rzek³a: O jako¿ chwalebny by³ dziœ król Izraelski, 
który siê odkrywa³ dziœ przed oczyma s³u¿ebnic s³ug swoich, jako siê zwyk³ odkrywaæ 
jeden z szalonych!
21. Tedy rzek³ Dawid do Michol: Przed Panem (który mnie raczej obra³ ni¿ ojca 
twego, i ni¿eli wszystek dom jego, rozkazuj¹c mi, abym by³ ksi¹¿êciem nad ludem 
Pañskim, nad Izraelem.) gra³em, i bêdê gra³ przed Panem.
22. A im bêdê podlejszym, ni¿elim siê sta³ i uni¿eñszym w oczach moich, tem u tych 
s³u¿ebnic, o których mi powiadasz, bêdê chwalebniejszy.
23. Przeto¿ Michol, córka Saulowa, niemia³a dziatek a¿ do dnia œmierci swojej.
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1. I sta³o siê, gdy siedzia³ król w domu swym, a Pan mu da³ odpocznienie zewsz¹d od 
wszystkich nieprzyjació³ jego.
2. ¯e rzek³ król do Natana proroka: Obacz proszê, ja mieszkam w domu cedrowym, a 
skrzynia Bo¿a mieszka miêdzy kortynami.
3. Tedy rzek³ Natan do króla: Cokolwiek jest w sercu twojem, idŸ, uczyñ; bo Pan 
jest z tob¹.
4. Potem onej¿e nocy sta³o siê s³owo Pañskie do Natana, mówi¹c:
5. IdŸ a mów do s³ugi mego Dawida: Tak mówi Pan: Izali mi ty zbudujesz dom ku 
mieszkaniu?



6. Poniewa¿em nie mieszka³ w domu ode dnia, któregom wywiód³ syny Izraelskie z 
Egiptu, a¿ do dnia tego, alem chodzi³ w namiocie i w przybytku;
7. I wszêdzie, gdziem chodzi³ ze wszystkimi syny Izraelskimi, izalim i s³owo rzek³ 
któremu z sêdziów Izraelskich, któremum rozkaza³ paœæ lud mój Izraelski, mówi¹c: 
Czemu¿eœcie mi nie zbudowali domu cedrowego?
8. Przeto¿ teraz to powiedz s³udze memu Dawidowi: Tak mówi Pan zastêpów: Jam ciebie 
wzi¹³ z owczarni od owiec, abyœ by³ wodzem nad ludem moim, nad Izraelem;
9. I by³em z tob¹ wszêdy, gdzieœkolwiek chodzi³, i wyg³adzi³em wszystkie 
nieprzyjacio³y twoje przed tob¹, i uczyni³em ci imiê wielkie, jako imiê wielkich 
ludzi, którzy s¹ na ziemi.
10. I postanowiê miejsce ludowi memu Izraelskiemu, i wszczepiê go, i¿ bêdzie 
mieszka³ na miejscu swem, i nie bêdzie wiêcej poruszony, ani go wiêcej synowie 
nieprawoœci trapiæ bêd¹, jako przedtem.
11. Ode dnia, któregom postanowi³ sêdzie nad ludem moim Izraelskim; i dam ci 
odpocznienie ode wszystkich nieprzyjació³ twoich. Przeto¿ opowiadaæ Pan, ¿e on sam 
tobie dom zbuduje.
12. Gdy siê wype³ni¹ dnia twoje, i zaœniesz z ojcy twoimi, wzbudzê nasienie twoje 
po tobie, które wynijdzie z ¿ywota twego, a umocniê królestwo jego;
13. On zbuduje dom imieniowi memu, a Ja utwierdzê stolicê królestwa jego a¿ na 
wieki.
14. Ja mu bêdê za ojca, a on mi bêdzie za syna, który gdy wyst¹pi, skarzê go rózg¹ 
ludzk¹, i plagami synów cz³owieczych.
15. Lecz mi³osierdzie moje nie bêdzie odjête od niego, jakom je odj¹³ od Saula, 
któregom odrzuci³ przed twarz¹ twoj¹.
16. I bêdzie utwierdzony dom twój, i królestwo twoje a¿ na wieki przed tob¹, a 
stolica twoja bêdzie trwa³a a¿ na wieki.
17. Wed³ug wszystkich s³ów tych, i wed³ug wszystkiego widzenia tego, tak mówi Natan 
do Dawida.
18. Tedy wszed³szy król Dawid, usiad³ przed obliczem Pañskiem, i rzek³: Co¿em ja 
jest Panie Bo¿e, i co za dom mój, ¿eœ miê przywiód³ a¿ dot¹d?
19. Lecz i to ma³o by³o przed oblicznoœci¹ twoj¹, Panie Bo¿e; aleœ te¿ obietnicê 
uczyni³ o domie s³ugi twego na czas daleki, a to prawie obyczajem ludzkim, Panie 
Bo¿e!
20. I có¿ wiêcej ma mówiæ Dawid przed tob¹? albowiem ty znasz s³ugê twego, o Panie 
Bo¿e.
21. Dla s³owa twego, a wed³ug serca twego uczyni³eœ te wszystkie wielkie rzeczy, 
oznajmuj¹c je s³udze twemu.
22. Przeto¿ wielmo¿nym jesteœ, Panie Bo¿e; bo nie masz podobnego tobie, i nie masz 
Boga oprócz ciebie, wed³ug wszystkiego, coœmy s³yszeli w uszy nasze.
23. I gdzie¿ jest taki lud na ziemi, jako Izrael? dla któregoby Bóg szed³ aby go 
sobie odkupi³ za lud, i uczyni³ sobie imiê, i sprawi³ wam wielkie i straszne rzeczy 
w ziemi twojej, przed obliczem ludu twego, któryœ sobie wykupi³ z Egiptu, z 
pogañstw a i z bogów ich;
24. I zmocni³eœ sobie lud twój Izraelski, abyæ by³ ludem a¿ na wieki; a ty Panie 
sta³eœ siê im za Boga.
25. Przeto¿ teraz, o Panie Bo¿e, s³owo, któreœ powiedzia³ o s³udze twoim i o domu 
jego, utwierdŸ a¿ na wieki, a uczyñ tak jakoœ mówi³,
26. Aby uwielbione by³o imiê twoje a¿ na wieki, ¿eby mówiono: Pan zastêpów Bogiem 
nad Izraelem, a dom s³ugi twego Dawida bêdzie umocniony przed twarz¹ twoj¹.
27. Albowiem ty Panie zastêpów, Bo¿e Izraelski, objawi³eœ s³udze twemu, mówi¹c: Dom 
zbudujê tobie. Przeto¿ za s³uszn¹ rzecz znalaz³ s³uga twój w sercu swojem, aby siê 
modli³ tobie t¹ modlitw¹.
28. Teraz tedy, Panie Bo¿e, tyœ sam Bóg, a s³owa twe s¹ prawd¹, i rzek³eœ do s³ugi 
twojego te dobre rzeczy.
29. Racz¿e ju¿ teraz b³ogos³awiæ domowi s³ugi twego, aby trwa³ na wieki przed tob¹; 
boœ ty Panie Bo¿e rzek³: ¯e b³ogos³awieñstwem twojem bêdzie ub³ogos³awion dom s³ugi 
twego na wieki.
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1. I sta³o siê potem, ¿e porazi³ Dawid Filistyny, i poni¿y³ je; a wzi¹³ Dawid Meteg 



Amma z r¹k Filistyñskich.
2. Porazi³ te¿ i Moabity, które pomierzy³ sznurem, zrównawszy je z ziemi¹, i 
wymierzy³ ich dwa sznury na zabicie, a ca³y sznur na zachowanie przy ¿ywocie; i 
byli Moabitowie s³ugami Dawidowymi, przynosz¹c mu podatki.
3. Porazi³ te¿ Dawid Hadadezera, syna Rochobowego, króla Soby, gdy wyjecha³, aby 
rozprzestrzeni³ granice swe nad rzek¹ Eufrates.
4. I pojma³ z nich Dawid tysi¹c i siedm set jezdnych, a dwadzieœcie tysiêcy ludu 
pieszego. I poderzn¹³ Dawid ¿y³y wszystkim woŸnikom, zachowawszy koni do sta wozów.
5. Przyci¹gn¹³ tedy Syryjczyk z Damaszku na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, i 
porazi³ Dawid Syryjczyków dwadzieœcia i dwa tysi¹ce mê¿ów.
6. I osadzi³ Dawid ¿o³nierzem Syryj¹ Damask¹. A tak Syryjczycy byli s³ugami 
Dawidowymi, przynosz¹c mu podatki; i broni³ Pan Dawida wszêdzie gdziekolwiek siê 
obróci³.
7. Pobra³ te¿ Dawid tarcze z³ote, które mieli s³udzy Hadadezerowi, i wniós³ je do 
Jeruzalemu.
8. Przytem z Betachu i z Berotu, miast Hadadezerowych, przyniós³ król Dawid bardzo 
wiele miedzi.
9. To us³yszawszy Tohy, król Emat, i¿ porazi³ Dawid wszystko wojsko Hadadezerowe,
10. Pos³a³ Tohy Jorama, syna swego, do króla Dawida, aby go pozdrowi³ w pokoju, i 
winszowa³ mu, przeto ¿e zwalczy³ Hadadezera, i porazi³ go, (albowiem walczy³ z 
Tohym Hadadezer,) i przyniós³ z sob¹ naczynia srebrne, i naczynia z³ote, i naczynia 
miedziane.
11. Które te¿ rzeczy poœwiêci³ król Dawid Panu z innem srebrem i z³otem, które by³ 
poœwiêci³, pobrawszy od wszystkich narodów, które sobie podbi³.
12. Jako od Syryjczyków, i od Moabczyków, i od synów Ammonowych, i od Filistynów, i 
od Amalekitów, i z ³upów Hadadezera, syna Rochobowego, króla Soby.
13. A tak uczyni³ sobie Dawid imiê, gdy siê wróci³ poraziwszy Syryjczyki w dolinie 
solnej, gdzie pobi³ oœmnaœcie tysiêcy ludu.
14. Postanowi³ te¿ stra¿ w Edom, wszystkê ziemiê Edomsk¹ osadziwszy ¿o³nierzami; i 
byli wszyscy Edomczycy s³ugami Dawidowymi, a broni³ Pan Dawida wszêdzie, gdzie siê 
obróci³.
15. I królowa³ Dawid nad wszystkim Izraelem, i czyni³ s¹d i sprawiedliwoœæ 
wszystkiemu ludowi swemu.
16. A Joab, syn Sarwii, by³ nad wojskiem, a Jozafat syn Ahiluda, kanclerzem.
17. A Sadok, syn Achitoba, i Achimelech, syn Abijatara, byli kap³anami, a Saraja 
pisarzem.
18. Banajas te¿, syn Jojada, nad Cheretczykami i Feletczykami, a synowie Dawidowi 
byli ksi¹¿êtami.
*09
1. Tedy rzek³ Dawid: Jest¿e jeszcze kto, coby pozosta³ z domu Saulowego, abym 
uczyni³ nad nim mi³osierdzie dla Jonatana?
2. I by³ z domu Saulowego s³uga, którego zwano Syba: tego zawo³ano do Dawida. I 
rzek³ król do niego: Ty¿eœ jest Syba? A on odpowiedzia³: Jam jest, s³uga twój.
3. Potem rzek³ król: Jest¿e jeszcze kto z domu Saulowego, abym nad nim uczyni³ 
mi³osierdzie Bo¿e? Odpowiedzia³ Syba królowi: Jest jeszcze syn Jonatana, chromy na 
nogi.
4. I rzek³ do niego król: Gdzieli jest? A Syba odpowiedzia³ królowi: Oto, jest w 
domu Machira, syna Ammijelowego, w Lodebarze.
5. Przeto¿ pos³a³ król Dawid, i wzi¹³ go z domu Machira, syna Ammijelowego z 
Lodebaru.
6. A gdy przyszed³ Mefiboset, syn Jonatana, syna Saulowego, do Dawida, upad³ na 
oblicze swe, i pok³oni³ siê. I rzek³ Dawid: Mefibosecie! Który odpowiedzia³: Oto, 
s³uga twój.
7. I rzek³ do nigo Dawid: Nie bój siê: bo zapewne uczyniê z tob¹ mi³osierdzie dla 
Jonatana, ojca twego, i przywrócêæ wszystkê rol¹ Saula, dziada twego. a ty bêdziesz 
jad³ chleb u sto³u mego zaw¿dy.
8. Tedy uk³oniwszy siê, rzek³: Co¿ jest s³uga twój, ¿eœ siê obejrza³ na psa 
zdech³ego, jakom ja jest?
9. Zatem wezwa³ król Syby, s³ugi Saulowego i rzek³ mu: Cokolwiek mia³ Saul, i 



wszystek dom jego, da³em synowi pana twego.
10. Bêdziesz tedy sprawowa³ rol¹ jego, ty, synowie twoi, i s³udzy twoi, a bêdziesz 
dodawa³, aby mia³ chleb syn pana twego, któryby jad³; ale Mefiboset, syn pana 
twego, bêdzie zaw¿dy jada³ chleb u sto³u mego. A Syba mia³ piêtnaœcie synów i 
dwadzieœcia s³ug.
11. I odpowiedzia³ Syba królowi: Wszystko, co rozkaza³ król, pan mój, s³udze swemu, 
tak uczyni s³uga twój, aczkolwiek Mefiboset móg³by jadaæ u sto³u mego, jako jeden z 
synów królewskich.
12. Mia³ te¿ Mefiboset syna ma³ego, imieniem Micha; a wszyscy, którzy mieszkali w 
domu Sybowym, byli s³ugami Mefibosetowymi.
13. A tak Mefiboset mieszka³ w Jeruzalemie, bo on u sto³u królewskiego zaw¿dy 
jada³; a by³ chromy na obie nogi.
*10
1. I sta³o siê potem, ¿e umar³ król synów Ammonowych, a królowa³ Hanon, syn jego, 
po nim.
2. Tedy rzek³ Dawid: Uczyniê mi³osierdzie z Hanonem, synem Nahasowym, jako uczyni³ 
ojcec jego mi³osierdzie ze mn¹.I pos³a³ Dawid ciesz¹c go przez s³ugi swe po ojcu 
jego, a tak przyszli s³udzy Dawidowi do ziemi synów Ammonowych.
3. Ale ksi¹¿êta synów Ammonowych rzek³y do Hanona, pana swego: I mniemasz, ¿eby to 
uczciwoœæ czyni³ Dawid ojcu twemu, i¿ przys³a³ do ciebie tych, którzyby ciê 
cieszyli? Aza¿ raczej nie dla tego pos³a³ Dawid s³ugi swe do ciebie aby 
przepatrzyli miasto, i wyszpiegowali je, aby je potem zburzy³?
4. A tak wzi¹wszy Hanon s³ugi Dawidowe, ogoli³ im po po³owie brody ich, i 
poobrzyna³ szaty ich a¿ do po³owy, a¿ do zadków ich, i puœci³ je.
5. A gdy to opwiedziano Dawidowi, pos³a³ przeciwko nim,(poniewa¿ oni mê¿owie byli 
bardzo obel¿eni,) i rzek³ im król: Zostñcie w Jerycho, a¿ odrosn¹ brody wasze, a 
potem siê wrócicie.
6. Widz¹c tedy synowie Ammonowi, ¿e siê zbrzydzili Dawidowi pos³ali ci¿ synowie 
Ammonowi, i najêli za pieni¹dze Syryjczyka z domu Rechob, i Syryjczyka w Soba, 
dwadzieœcia tysiêcy pieszych, a od króla Maacha tysi¹c mê¿ów, a od Istoba dwanaœcie 
tysiêcy mê¿ów.
7. Co gdy us³ysza³ Dawid, pos³a³ Joaba ze wszystkiem wojskiem ludzi rycerskich.
8. Tedy synowie Ammonowi wyci¹gnêli, a uszykowali siê do bitwy przed samem wejœciem 
w bramê; Syryjczyk zasiê z Soby, i Rechob, i Istob, i Maacha byli osobno w polu.
9. Przeto¿ widz¹c Joab uszykowane wojska przeciwko sobie z przodku i z ty³u, wybra³ 
niektóre ze wszystkich przebranych z Izraela, i uszykowa³ wojsko przeciwko 
Syryjczykom.
10. A ostatek ludu da³ pod rêkê Abisaja, brata swego, i uszykowa³ je przeciwko 
synom Ammonowym.
11. I rzek³: JeŸli mi Syryjczycy bêd¹ silnymi, bêdziesz mi na pomoc, a jeŸli tobie 
synowie Ammonowi bêd¹ silnymi przyjdêæ na pomoc.
12. Zmacniaj siê, a b¹dŸmy mê¿nymi za lud nasz, i za miasto Boga naszego, a Pan 
niech uczyni, co dobrego jest w oczach jego.
13. Nast¹pi³ tedy Joab, i lud, który by³ z nim, aby zwiód³ bitwê z Syryjczykami; a 
oni uciekali przed nim.
14. Tedy synowie Ammonowi ujrzawszy, ¿e uciekli Syryjczycy; uciekli i oni przed 
Abisajem, i weszli do miasta. A Joab wróci³ siê od synów Ammonowych, i przyszed³ do 
Jeruzalemu.
15. A gdy obaczyli Syryjczycy, i¿ s¹ pora¿eni od Izraela, zebrali siê wespó³.
16. I pos³a³ Hadadezer, a wywiód³ Syryjczyki, którzy byli za rzek¹, i przyci¹gnêli 
do Helam, a Sobach, hetman wojska Hadadezerowego prowadzi³ je.
17. I oznajmiono to Dawidowi; który zebrawszy wszystkiego Izraela, przeprawi³ siê 
przez Jordan, i przyszed³ do Helam, gdzie uszykowawszy wojsko Syryjczycy przeciw 
Dawidowi, zwiedli z nim bitwê.
18. Tedy uciekli Syryjczycy przed Izraelem, i porazi³ Dawid Syryjczyków siedm set 
wozów, i czterdzieœci tysiêcy jezdnych; do tego Sobacha, hetmana wojska ich, rani³, 
który tam¿e umar³.
19. A gdy ujrzeli wszyscy królowie, ho³downicy Hadadezerowi, i¿ pora¿eni byli od 
Izraela, uczynili pokój z Izraelem, i s³u¿yli im; i bali siê Syryjczycy dawaæ 



pomocy na potem synom Ammonowym.
*11
1. I sta³o siê po roku tego czasu, gdy zwykli królowie wyje¿d¿aæ na wojnê, pos³a³ 
Dawid Joaba, i s³ugi swoje z nim, i wszystkiego Izraela, aby pustoszyli syny 
Ammonowe. I oblegli Rabbê, a Dawid zosta³ w Jeruzalemie.
2. I sta³o siê przed wieczorem, gdy wsta³ Dawid z ³o¿a swego, a przechadza³ siê po 
dachu domu królewskiego, ¿e ujrza³ z dachu niewiastê, myj¹c¹ siê; a ta niewiasta 
by³a bardzo piêkna na wejrzeniu.
3. Tedy pos³a³ Dawid, pytaj¹c siê o onej niewieœcie, i rzek³: Aza¿ to nie Betsabee, 
córka Elijamowa, ¿ona Uryjasza Hetejczyka?
4. Pos³a³ tedy Dawid pos³y, i wzi¹³ j¹. Która gdy wesz³a do niego, spa³ z ni¹; a 
ona siê by³a oczyœci³a od nieczystoty swojej: potem wróci³a siê do domu swego.
5. I poczê³a ona niewiasta, a pos³awszy oznajmi³a Dawidowi, i rzek³a: Jam 
brzemienn¹.
6. I pos³a³ Dawid do Joaba mówi¹c: Poœlij do mnie Uryjasza Hetejczyka. I pos³a³ 
Joab Uryjasza do Dawida.
7. A gdy przyszed³ Uryjasz do niego, pyta³ go Dawid jakoby siê powodzi³o Joabowi, i 
jakoby siê powodzi³o ludowi, i jakoby siê powodzi³o wojsku.
8. Nadto rzek³ Dawid do Uryjasza: IdŸ do domu twego, a umyj nogi twoje. I wyszed³ 
Uryjasz z domu królewskiego, a niesiono za nim potrawy królewskie.
9. Ale Uryjasz spa³ przede drzwiami domu królewskiego ze wszystkimi s³ugami pana 
swego, i nie szed³ do domu swojego.
10. I opowiedziano Dawidowi, mówi¹c: Nie szed³ci Uryjasz do domu swego. I rzek³ 
Dawid do Uryjasza: Aza¿eœ ty nie z drogi przyszed³? przecz¿eœ w¿dy nie szed³ do 
domu twego?
11. I rzek³ Uryjasz do Dawida: Skrzynia Bo¿a, i Izrael, i Juda zostawaj¹ w 
namiotach, a pan mój Joab, i s³udzy pana mego w polu obozem le¿¹, a jabym mia³ 
wnijœæ do domu mego, abym jad³, i pi³, i spa³ z ¿on¹ sw¹? Jakoœ ty ¿yw, i jako ¿ywa 
dusza twoja, ¿eæ tego nie uczyniê.
12. Tedy rzek³ Dawid do Uryjasza: Zostañ¿e tu jeszcze dziœ, a jutro ciê odprawiê. I 
zosta³ Uryjasz w Jeruzalemie przez on dzieñ, i nazajutrz.
13. Potem go wezwa³ Dawid, aby jad³ i pi³ przed nim, i upoi³ go: wszak¿e wyszed³szy 
w wieczór, spa³ na ³o¿u swojem z s³ugami pana swego, a do domu swego nie wszed³.
14. A gdy by³o rano, napisa³ Dawid list do Joaba, i pos³a³ go przez rêce Uryjasza.
15. A w liœcie napisa³ te s³owa: Postawcie Uryjasza na czele bitwy najtê¿szej; 
miêdzy tem odst¹pcie nazad od niego, aby bêd¹c raniony umar³.
16. I sta³o siê, gdy obleg³ Joab miasto, postawi³ Uryjasza na miejscu, kêdy 
wiedzia³, ¿e byli mê¿owie najmocniejsi.
17. A wypad³szy mê¿owie z miasta, stoczyli bitwê z Joabem, i poleg³o z ludu kilka 
s³ug Dawidowych, poleg³ te¿ Uryjasz Hetejczyk,
18. Tedy pos³a³ Joab, i oznajmi³ Dawidowi wszystko, co siê sta³o w bitwie.
19. A rozkaza³ pos³owi, mówi¹c: Gdy wypowiesz królowi, co siê sta³o w bitwie,
20. Tedy jeŸliby siê król rozgniewa³, a rzek³ciby: Przecz¿eœcie tak blisko 
przyst¹pili do miasta ku bitwie? aza¿eœcie nie wiedzieli, i¿ ciskaj¹ z muru?
21. Któ¿ zabi³ Abimelecha, syna Jerubbesetowego? izali nie niewiasta zrzuciwszy nañ 
sztukê kamienia m³yñskiego z muru, tak ¿e umar³ w Tebes? przecz¿eœcie przystêpowali 
do muru? Tedy rzeczesz: S³uga te¿ twój Uryjasz Hetejczyk poleg³.
22. A tak poszed³ pose³, i przyszed³szy oznajmi³ Dawidowi wszystko, z czem go by³ 
pos³a³ Joab.
23. I rzek³ on pose³ do Dawida: Zmocnili siê przeciwko nam mê¿owie, i wyszli 
przeciwko nam w pole, a goniliœmy je a¿ do samej bramy.
24. Wtem strzelili strzelcy na s³ugi twoje z muru, i zabito kilka s³ug królewskich, 
tam¿e i s³uga twój Uryjasz Hetejczyk poleg³.
25. Tedy rzek³ Dawid do pos³a: Tak powiesz Joabowi: Niech ci to serca nie psuje, 
boæ tak miecz to tego, to owego po¿era; nastêpuj potê¿nie na miasto, i burz je, a 
dodawaj serca rycerstwu.
26. A us³yszawszy ¿ona Uryjaszowa, i¿ umar³ Uryjasz, m¹¿ jej, p³aka³a mê¿a swego.
27. A gdy wysz³a ¿a³oba, pos³a³ Dawid, i wzi¹³ j¹ w dom swój, i by³a mu za ¿onê, i 
porodzi³a mu syna. Ale to by³a z³a rzecz, któr¹ uczyni³ Dawid przed oczyma 



Pañskiemi.
*12
1. Przeto¿ pos³a³ Pan Natana do Dawida; który przyszed³szy do niego, rzek³ mu: Dwaj 
mê¿owie byli w jednem mieœcie, jeden bogaty a drugi ubogi.
2. Bogaty mia³ owiec i wo³ów bardzo wiele;
3. A ubogi nie mia³ jedno owieczkê jednê ma³¹, któr¹ by³ kupi³, i chowa³ j¹, a¿ 
uros³a przy nim, tak¿e i przy dziatkach jego; z bochna jego jada³a, i z kubka jego 
pija³a, i na ³onie jego sypia³a, a by³a mu jako córka.
4. A gdy przyszed³ goœæ do onego mê¿a bogatego, ¿a³owa³ wzi¹æ z owiec swoich albo z 
wo³ów swoich, aby nagotowa³ ucztê goœciowi, który by³ do niego przyszed³: ale wzi¹³ 
owieczkê mê¿a onego ubogiego, i nagotowa³ j¹ mê¿owi, który by³ do niego przyszed³.
5. Tedy zapaliwszy siê gniewem Dawid na onego¿ mê¿a bardzo,rzek³ do Natana: Jako 
¿ywy Pan, ¿e godzien œmierci jest m¹¿, który to uczyni³;
6. Owcê tê nagrodzi czworako, przeto i¿ to uczyni³, a nie ¿a³owa³ go.
7. I rzek³ Natan do Dawida: Tyœ jest tym mê¿em. Tak ci mówi Pan, Bóg Izraelski: Jam 
ciê pomaza³, abyœ by³ królem nad Izraelem, i Jam ciê wyrwa³ z r¹k Saulowych;
8. A poda³em ci dom pana twego i ¿ony pana twego na ³ono twoje; nadto odda³em ci 
dom Izraelski i Judzki, a by³oliby to ma³o, przyda³bym ci by³ daleko wiêcej.
9. Czemu¿eœ zniewa¿y³ s³owo Pañskie, czyni¹c to z³e przed oczyma jego? Uryjasza 
Hetejczyka zabi³eœ mieczem, a ¿onê jego wzi¹³eœ sobie za ¿onê, a samegoœ zabi³ 
mieczem synów Ammonowych.
10. Przeto¿ teraz nie odejdzie miecz z domu twego a¿ na wieki, dlatego, i¿eœ miê 
zniewa¿y³, a wzi¹³eœ ¿onê Uryjasza Hetejczyka, abyæ by³a za ¿onê.
11. Tak mówi Pan: Oto, Ja wzbudzê przeciwko tobie z³e z domu twego, a pobrawszy 
¿ony twe przed oczyma twemi, dam je bliŸniemu twemu, a b¹dzie jawnie spa³ z ¿onami 
twojemi.
12. A chocia¿eœ to ty uczyni³ potajemnie, Ja jednak uczyniê to przed wszystkim 
Izraelem, i przed s³oñcem.
13. Tedy rzek³ Dawid do Natana: Zgrzeszy³em Panu. Zaœ rzek³ Natan do Dawida: Pan 
te¿ przeniós³ grzech twój, nie umrzesz.
14. Wszak¿e i¿eœ da³ przyczynê, aby ur¹gali nieprzyjaciele Pañscy dla tej sprawy, 
przeto¿ syn, któryæ siê urodzi³, pewnie umrze.
15. Potem odszed³ Natan do domu swego. Wtem zarazi³ Pan dzieciê, które by³a 
urodzi³a ¿ona Uryjaszowa Dawidowi, i zw¹tpiono o niem.
16. Tedy siê modli³ Dawid Bogu za dzieciêciem i poœci³, a wszed³szy do pokoju, 
le¿a³ przez noc na ziemi.
17. I przyszli starsi domu jego do niego aby go podnieœli z ziemi; ale niechcia³, i 
nie jad³ z nimi chleba.
18. I sta³o siê dnia siódmego, ¿e umar³o dzieciê. A obawiali siê s³udzy Dawidowi, 
oznajmiæ mu, i¿ umar³o dzieciê, bo mówili: Oto, póki jeszcze dzieciê by³o ¿ywê, 
mówiliœmy z nim, a nie s³ucha³ g³osu naszego; có¿ gdy mu powiemy: Umar³o dzieciê, 
dopier o¿ siê bêdzie trapi³.
19. A widz¹c Dawid, ¿e s³udzy jego szeptali z sob¹, porozumia³ Dawid, i¿ umar³o 
dzieciê. I rzek³ Dawid do s³ug swoich: Albo umar³o dzieciê? A oni odpowiedzieli: 
Umar³o.
20. Tedy wstawszy Dawid z ziemi, umy³ siê, i namaza³ siê, i odmieni³ szaty swoje,a 
wszed³szy do domu Pañskiego, modli³ siê; potem wróciwszy siê do domu swego, kaza³ 
sobie daæ jeœæ, i po³o¿ono przedeñ chleb, i jad³.
21. I rzekli s³udzy jego do niego: Có¿ to jest, coœ uczyni³? Dla dziciêcia,póki 
jeszcze ¿y³o, poœci³eœ i p³aka³eœ, a gdy umar³o dzieciê, wsta³eœ i jad³eœ chleb?
22. A on rzek³: Póki jeszcze dzieciê ¿y³o, poœci³em i p³aka³em; bom mówi³: Któ¿ 
wie, nie zmi³ujeli siê Pan nademn¹, ¿e bêdzie ¿ywe dzieciê.
23. Ale teraz, gdy ju¿ umar³o, przecz¿ebym mia³ poœciæ? Izali je mogê jeszcze nazad 
wróciæ? Ja pójdê do niego, ale siê ono nie wróci do mnie.
24. I cieszy³ Dawid Betsabeê, ¿onê sw¹, a wszed³szy do niej, spa³ z ni¹. I 
porodzi³a syna, i nazwa³ imiê jego Salomon, a Pan go mi³owa³.
25. Przeto¿ pos³a³ Natana proroka, i nazwa³ imiê jego Jedydyja, dla Pana.
26. Potem walczy³ Joab przeciw Rabbie synów Ammonowych, i wzi¹³ miasto królewskie
27. A pos³awszy Joab pos³y do Dawida, rzek³ : Walczy³em przeciw Rabbie i wzi¹³am 



miasto wód.
28. Przeto¿ teraz zbierz ostatek ludu, a po³ó¿ siê obozem przeciwko miastu, i 
weŸmij je, bym ja snaæ nie wzi¹³ miasta tego, a przypisanoby zwyciêstwo imieniowi 
memu.
29. A tak zebra³ Dawid wszystek lud, i ci¹gn¹³ przeciw Rabbie, i dobywa³ go, a 
wzi¹³ je.
30. Wzi¹³ te¿ koronê króla ich z g³owy jego, która wa¿y³a talent z³ota, a kamieñ 
drogi by³ na niej; i w³o¿ono j¹ na g³owê Dawidowê, a ³upów z miasta wyniós³ bardzo 
wiele.
31. Lud te¿, który by³ w mieœcie, wywiód³szy, poda³ pod pi³y, i pod brony ¿elazne, 
i pod siekiery ¿elazne, i wegna³ je w piec cegielny. A tak uczyni³ wszystkim 
miastom synów Ammonowych; i wróci³ siê Dawid, i wszystek lud jego do Jeruzalem.
*13
1. I sta³o siê potem, ¿e Absalom syn Dawida, mia³ siostrê piêkn¹, imieniem Tamar, 
której siê rozmi³owa³ Amnon, syn Dawida.
2. I trapi³ siê Amnon tak, ¿e zachorowa³ dla Tamary, siostry swojej; bo pann¹ by³a, 
i trudno siê zda³o Amnonowi, aby jej co mia³ uczyniæ.
3. Lecz Amnon mia³ przyjaciela, którego zwano Jonadab, syn Semmy, brata Dawidowego; 
a ten Jonadab by³ mê¿em bardzo m¹drym.
4. Który mu rzek³: Czumu¿ tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia? czemu¿ mi 
nie oznajmisz? Tedy mu rzek³ Amnon: Romi³owa³em siê Tamary siostry Absaloma, brata 
mego.
5. I rzek³ mu Jonadab: Uk³adŸ siê na ³ó¿ku twojem, a uczyñ siê chorym; a gdy 
przyjdzie ojciec twój, aby ciê nawiedzi³, rzeczesz mu: Niech przyjdzie proszê 
Tamar, siostra moja, i da mi jeœæ, a nagotuje przed oczyma memi potrawê, abym 
widzia³ a jad³ z rêki jej.
6. Tedy siê uk³ad³ Amnon, zmyœlaj¹c sobie chorobê. A gdy przyszed³ król nawiedzaæ 
go, rzek³ Amnon do króla: Niech przyjdzie proszê Tamar, siostra moja, aby zgotowa³a 
przed oczyma memi dwa placki, abym jad³ z rêki jej.
7. Przeto¿ pos³a³ Dawid do Tamary w dom, mówi¹c: IdŸ zaraz do domu Amnona, brata 
twego, a nagotuj mu potrawê.
8. Przysz³a tedy Tamar do domu Amnona, brata swego, a on le¿a³; a wzi¹wszy m¹ki 
rozm¹ci³a, i uczyni³a placki przed oczyma jego, i upiek³a je.
9. Potem wzi¹wszy panewkê, wy³o¿y³a przedeñ; ale nie chcia³ jeœæ. I rzek³ Amnon: 
Ka¿cie wyjœæ precz wszystkim odemnie; a tak wyszli wszyscy od niego.
10. Tedy rzek³ Amnon do Tamary: Przynieœ sama tê potrawê do pokoju, abym jad³ z 
rêki twej. A tak wzi¹wszy Tamara placki, które nagotowa³a, przynios³a je przed 
Amnona, brata swego, do pokoju.
11. A gdy mu podawa³a, aby jad³, uchwyciwszy j¹, rzek³ do niej: PójdŸ, le¿ ze mn¹, 
siostro moja.
12. Która mu rzek³a: Zaniechaj, bracie mój, a nie czyñ mi gwa³tu, bo siê niema 
dziaæ nic takiego w Izraelu; nie czyñ¿e tego szaleñstwa.
13. Bo gdzie¿ebym siê obróci³a z zel¿ywoœci¹ moj¹? a ty bêdziesz jako jeden z 
szalonych w Izraelu. Ale raczej mów proszê z królem; bo miê nie odmówi tobie.
14. Lecz on nie chcia³ us³uchaæ g³osu jej, ale zmóg³szy j¹, uczyni³ jej gwa³t, i 
le¿a³ z ni¹.
15. Potem nienawidzia³ jej Amnon nienawiœci¹ bardzo wielk¹, tak i¿ wiêksza by³a 
nienawiœæ, któr¹ j¹ nienawidzia³, ni¿ mi³oœæ, któr¹ j¹ pierwej mi³owa³. I rzek³ jej 
Amnon: Wstañ, idŸ precz.
16. Która mu odpowiedzia³a: Dlatego to wiêksza z³oœæ, ni¿ owa, któr¹œ zemn¹ 
pope³ni³, ¿e miê wyganiasz. Ale jej on nie chcia³ us³uchaæ.
17. Owszem zawo³awszy ch³opca swego, który mu pos³ugiwa³, rzek³: WywiedŸcie tê 
zaraz precz odemnie, a zamknij drzwi za ni¹.
18. (Ale ona mia³a na sobie pstr¹ sukni¹; albowiem w takowych sukniach chadza³y 
córki królewskie, panny,) i wywiód³ j¹ precz s³uga jego, i zawar³ drzwi za ni¹.
19. Tedy posypa³a Tamar popio³em g³owê sw¹, a pstr¹ szatê, która by³a na niej, 
rozdar³a, i w³o¿ywszy rêkê sw¹ na g³owê swojê, posz³a, a id¹c krzycza³a.
20. I rzek³ do niej Absalom, brat jej: Albo Amnon, brat twój, by³ z tob¹? Milcz¿e, 
siostro moja; brat twój jest, nie przypuszczaj tego do serca swego. A tak mieszka³a 



Tamar bêd¹c opuszczona, w domu Absaloma, brata swego.
21. A król Dawid us³yszawszy o tem wszystkiem, rozgniewa³ siê bardzo.
22. I nie mówi³ Absalom z Amnonem ani Ÿle ani dobrze; bo nienawidzia³ Absalom 
Amnona, przeto ¿e zgwa³ci³ Tamarê, siostrê jego.
23. I sta³o siê po wyjœciu dwóch lat, gdy strzy¿ono owce Absalomowe w Baalchasor, 
które jest w Efraim, ¿e wyzwa³ Absalom wszystkich synów królewskich.
24. Bo przyszed³ Absalom do króla i rzek³: Oto teraz strzygê owce s³udze twemu; 
niech idzie proszê król i s³udzy jego z s³ug¹ twoim.
25. I rzek³ król do Absaloma: Nie, synu mój; niech teraz nie chodzimy wszyscy, 
abyœmy ciê nie obci¹¿yli. A choæ mu przynagla³, nie chcia³ iœæ, ale mu b³ogos³awi³.
26. Rzek³ potem Absalom: Poniewa¿ ty nie chcesz, niech¿e idzie proszê z nami Amnon, 
brat mój. I rzek³ mu król: A pocó¿by mia³ iœæ z tob¹?
27. A gdy nañ nalega³ Absalom, pos³a³ z nim Amnona i wszystkie syny królewskie.
28. Tedy przykaza³ Absalom s³ugom swoim, mówi¹c: Pilnujcie proszê, gdy podweseli 
serce swoje Amnon winem, a rzekê do was: Bijcie Amnona, zabijcie¿ go, nie bójcie 
siê, bom ja wam rozkaza³; zmocnijcie¿ siê, a mê¿nie sobie pocznijcie.
29. I uczynili s³udzy Absalomowi Amnonowi, jako im by³ rozkaza³ Absalom. Przeto¿ 
wstawszy wszyscy synowie królewscy, wsiedli ka¿dy na mu³a swego, i uciekali.
30. Wtem gdy jeszcze byli w drodze, wieœæ przysz³a do Dawida w te s³owa: Pozabija³ 
Absalom wszystkie syny królewskie, i nie zosta³ z nich ani jeden.
31. Tedy wsta³ król i rozdar³ szaty swoje, i pad³ na ziemiê, a wszyscy s³udzy jego 
stali oko³o niego, rozdar³szy szaty swoje.
32. Ozwawszy siê Jonadab syn Semmy, brata Dawidowego, rzek³: Niech nie mówi pan 
mój, ¿e wszystkie m³odzieñce, syny królewskie, pobito; boæ tylko sam Amnon zabity, 
gdy¿ to w umyœle Absalomowym u³o¿ono by³o od onego dnia, którego zgwa³ci³ Tamarê, 
siost rê jego.
33. Przeto¿ teraz niech nie przypuszcza tego król, pan mój, do serca swego, mówi¹c: 
Wszyscy synowie królewscy polegli, gdy¿ tylko sam Amnon poleg³.
34. Tedy uciek³ Absalom; a podniós³szy s³uga, który by³ na stra¿y, oczy swe, 
ujrza³, a oto, lud wielki przychodzi³ drog¹, któr¹ chadzano do niego z boku góry.
35. I rzek³ Jonadab do króla: Oto synowie królewscy jad¹; wedle s³owa s³ugi twego 
tak siê sta³o.
36. A gdy przesta³ mówiæ, oto synowie królewscy przyszli, a podniós³szy g³osy swe 
p³akali; tak¿e i król, i wszyscy s³udzy jego p³akali p³aczem bardzo wielkim.
37. Ale Absalom uciek³szy uszed³ do Tolmaja, syna Ammihudowego, króla Giessur; i 
¿a³owa³ Dawid syna swego po one wszystkie dni. A Absalom uciek³, i przyszed³ do 
Giessur, a by³ tam przez trzy lata.
38. Potem pragn¹³ król Dawid widzieæ Absaloma; bo ju¿ by³ od¿a³owa³ œmierci 
Amnonowej.
*14
1. A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, ¿e siê serce królewskie obróci³o ku 
Absalomowi,
2. Pos³a³ Joab do Tekuj, i wzi¹³ stamt¹d niewiastê m¹dr¹, i rzek³ do niej: Proszê 
zmyœl, jakobyœ w ¿a³obie by³a, a oblecz siê proszê w szaty ¿a³obne, i nie namazuj 
siê olejkiem, ale b¹dŸ jako niewiasta, która przez wiele dni w ¿a³obie chodzi³a po 
uma r³ym.
3. I wnijdziesz do króla, a bêdziesz mówi³a do niego w ten sposób; i nauczy³ jej 
Joab, jako mia³a mówiæ.
4. Przeto¿ mówi³a ona niewiasta Tekuitska do króla, upad³szy obliczem swem na 
ziemiê, a pok³oniwszy siê rzek³a: Ratuj królu!
5. I rzek³ jej król: Có¿ ci? A ona odpowiedzia³a: Zaistem ja niewiasta wdowa; bo mi 
m¹¿ mój umar³:
6. A s³u¿ebnica twoja mia³a dwóch synów, którzy siê powadzili z sob¹ na polu; a gdy 
nie by³, ktoby je rozwadzi³, a rani³ jeden drugiego, i zabi³ go.
7. A oto, powstawszy wszystka rodzina przeciw s³u¿ebnicy twojej, mówi¹: Wydaj tego, 
który zabi³ brata swego, ¿e go zabijemy za duszê brata jego, którego zamordowa³, 
owszem zg³adzimy i dziedzica; a tak zagasz¹ iskierkê mojê, która pozosta³a, aby nie 
z ostawili mê¿owi memu imienia i szcz¹tku na ziemi.
8. Tedy rzek³ król do niewiasty: IdŸ do domu twego, a ja ska¿ê za tob¹.



9. I odpowiedzia³a niewiasta Tekuicka królowi: Królu, panie mój, niech bêdzie na 
mnie ta nieprawoœæ, i na dom ojca mego; ale król i stolica jego niech bêdzie 
niewinna.
10. I rzek³ król: Bêdzieli kto mówi³ przeciwko tobie, przywiedŸ go do mnie, a potem 
nie tknie siê ciebie wiêcej.
11. Tedy ona rzek³a: Wspomnij proszê, królu, na Pana Boga twego, aby siê nie 
mno¿yli mœciciele krwi na zgubê, a nie zg³adzili syna mego. I odpowiedzia³: Jako 
¿ywy Pan, ¿e nie spadnie i najmniejszy w³os syna twego na ziemiê.
12. Zatem rzek³a niewiasta: Niech przemówi proszê s³u¿ebnica twoja do króla, pana 
mego, s³owo. A on rzek³: Mów.
13. Rzek³a tedy niewiasta: I czemu¿eœ umyœli³ podobn¹ rzecz przeciw ludowi Bo¿emu? 
albowiem król mówi to s³owo, jakoby by³ winny, poniewa¿ nie chcesz przywróciæ, 
królu, wygnañca swego.
14. Wszyscy umieramy, a jesteœmy jako wody rozlane po ziemi, które nie mog¹ byæ 
zebrane; lecz jemu Bóg nie odj¹³ ¿ywota, ale pewnie umyœli³, aby nie wygania³ od 
siebie wygnañca.
15. A teraz, ¿em przysz³a mówiæ do króla, pana mego, te s³owa, przyczyn¹ jest, ¿e 
miê postraszy³ lud; przeto¿ rzek³a s³u¿ebnica twoja: Bêdê teraz mówi³a do króla, 
snaæ co uczyni król na proœbê s³u¿ebnicy swojej.
16. Albowiem us³yszy to król, i wybawi s³u¿ebnicê swojê z r¹k mê¿a, który wyg³adziæ 
chce mnie, i syna mego spo³em, z dziedzictwa Bo¿ego.
17. Rzek³a te¿ s³u¿ebnica twoja: W¿dyæ mi bêdzie s³owo króla, pana mego, ku 
pociesze; albowiem jako Anio³ Bo¿y, tak jest król, pan mój, s³uchaj¹c dobrego i 
z³ego, a Pan Bóg twój niech bêdzie z tob¹.
18. A odpowiadaj¹c król rzek³ do niewiasty: Proszê nie taj przedemn¹ tego, o co siê 
spytam. I rzek³a niewiasta: Mów proszê, królu, panie mój.
19. Tedy rzek³ król: Izali ty tego wszystkiego nie czynisz z naprawy Joabowej? I 
odpowiedzia³a niewiasta, i rzek³a: Jako ¿yje dusza twoja, królu, panie mój, ¿e nie 
mo¿na uchyliæ siê ani na prawo, ani na lewo od wszystkiego, co mówi³ król, pan mój; 
albowiem s³uga twój Joab, on mi to rozkaza³, i on nauczy³ s³u¿ebnicy twojej tych 
wszystkich s³ów.
20. ¯em odmieni³a sposób tej mowy, sprawi³ to s³uga twój Joab; lecz pan mój m¹dry 
jest, jako jest m¹dry Anio³ Bo¿y, wiedz¹c wszystko, co siê dzieje na ziemi.
21. Przeto¿ rzek³ król do Joaba: Otom teraz to uczyni³. IdŸ¿e a przywróæ dzieciê me 
Absaloma.
22. I upad³ Joab obliczem swem na ziemiê, a pok³oniwszy siê b³ogos³awi³ królowi, i 
rzek³ Joab: Dziœ pozna³ s³uga twój, ¿em znalaz³ ³askê w oczach twoich, królu, panie 
mój, poniewa¿ uczyni³ król zadoœæ proœbie s³ugi swego.
23. Wsta³ tedy Joab, a szed³ do Giessur, i przywiód³ Absaloma do Jeruzalemu.
24. I rzek³ król: Niech siê wróci do domu swego, ale oblicza mego niech nie widzi. 
A tak wróci³ siê Absalom do domu swego, ale oblicza królewskiego nie widzia³.
25. A nie by³o mê¿a tak krasnego, jako Absalom we wszystkim Izraelu, coby mia³ tak 
wielk¹ chwa³ê; od stopy nogi jego a¿ do wierzchu g³owy jego nie by³o na nim zmazy.
26. A gdy strzyg³ g³owê swojê, (a zwyk³ j¹ na ka¿dy rok strzydz; bo mu ci¹¿y³a, 
przeto¿ j¹ strzyg³,) wa¿y³y w³osy g³owy jego dwieœcie syklów wagi królewskiej.
27. I urodzili siê Absalomowi trzej synowie, i córka jedna, której imiê by³o Tamar, 
która niewiasta by³a piêkna na wejrzeniu.
28. I mieszka³ Absalom w Jeruzalemie dwa lata, a twarzy królewskiej nie widzia³.
29. Przeto¿ pos³a³ Absalom do Joaba, chc¹c go pos³aæ do króla, ale on nie chcia³ 
przyjœæ do niego; pos³a³ potem powtóre, i nie chcia³ przyjœæ.
30. Tedy rzek³ do s³ug swoich: Przepatrzcie rolê Joabow¹ podle roli mojej, gdzie ma 
jêczmieñ; idŸcie¿, a spalcie go ogniem. I zapalili s³udzy Absalomowi rolê onê 
ogniem.
31. Zatem wstawszy Joab, przyszed³ do Absaloma w dom, i rzek³ do niego: Czemó¿ 
s³udzy twoi spalili rolê mojê ogniem?
32. I odpowiedzia³ Absalom Joabowi: Otom pos³a³ do ciebie, mówi¹c: PrzyjdŸ sam, a 
poœlê ciê do króla, abyœ mówi³: Nacó¿em przyszed³ z Giessur? Lepiej mi by³o tam 
jeszcze zostaæ; przeto¿ teraz niech ogl¹dam oblicze królewskie; wszak jeŸli jest 
przy mnie nieprawoœæ, niech miê rozka¿e zabiæ.



33. Tedy przyszed³ Joab do króla, i oznajmi³ mu. I przyzwa³ Absaloma, który 
przyszed³ do króla, i uk³oni³ siê twarz¹ sw¹ ku ziemi przed królem; i poca³owa³ 
król Absaloma.
*15
1. I sta³o siê potem, ¿e sobie nasprawia³ Absalom wozów, i koni, i piêædziesi¹t 
mê¿ów, którzy chodzili przed nim.
2. I wstawaj¹c rano Absalom stawa³ podle drogi u bramy, a ka¿dego mê¿a, maj¹cego 
sprawê a id¹cego do króla na s¹d, przyzywa³ Absalom do siebie, i mówi³: Z 
którego¿eœ ty miasta? A gdy mu odpowiedzia³: Z jednego pokolenia Izraelskiego jest 
s³uga twój.
3. Mówi³ mu Absalom: Oto, sprawa twoja dobra jest, i sprawiedliwa; ale niemasz, 
ktoby ciê wys³ucha³ u króla.
4. Nadto mówi³ Absalom: O ktoby miê postanowi³ sêdzi¹ w tej ziemi! aby do mnie 
chodzi³ ka¿dy, któryby mia³ sprawê u s¹du, dopomóg³bym mu do sprawiedliwoœci.
5. A gdy kto przyst¹pi³, i uk³oni³ mu siê, œci¹gn¹³ rêkê sw¹, a uj¹wszy go, ca³owa³ 
go.
6. A toæ czyni³ Absalom wszystkiemu Izraelowi, który przychodzi³ na s¹dy do króla, 
i ukrada³ Absalom serca mê¿ów Izraelskich.
7. I sta³o siê po czterdziestu latach, ¿e rzek³ Absalom do króla: Niech idê proszê, 
a oddam œlub mój w Hebronie, którym poœlubi³ Panu.
8. Albowiem œlub poœlubi³ s³uga twój, kiedym mieszka³ w Giessur Syryjskim, mówi¹c: 
JeŸli¿e miê zasiê kiedy przywróci Pan do Jeruzalemu, tedy s³u¿yæ bêdê Panu.
9. I rzek³ mu król: IdŸ w pokoju. A on wstawszy poszed³ do Hebronu.
10. Tedy rozes³a³ Absalom szpiegi miêdzy wszystkie pokolenia Izraelskie, aby 
rzekli: Skoro us³szycie g³os tr¹by, mówcie¿: Króluje Absalom w Hebronie.
11. A z Absalomem posz³o by³o dwieœcie mê¿ów z Jeruzalemu zaproszonych, którzy szli 
w prostoœci swojej, niewiedz¹c o niczem.
12. Pos³a³ te¿ Absalom po Achitofela Giloniczyka, radcê Dawidowego, aby przyszed³ z 
miasta swego Gilo, gdy mia³ sprawowaæ ofiary. I sta³o siê sprzysiê¿enie wielkie, a 
lud siê schodzi³, i przybywa³o go Absalomowi.
13. Potem przyszed³ pose³ do Dawida, mówi¹c: Obróci³o siê serce mê¿ów Izraelskich 
za Absalomem.
14. Tedy rzek³ Dawid do wszystkich s³ug swoich, którzy z nim byli w Jeruzalemie: 
Wstañcie, a uciekajmy; inaczej nieuszlibyœmy przed twarz¹ Absalomow¹. Spieszcie¿ 
siê, aza¿ ujdziem, by siê snaæ nie pospieszy³, a nie zajecha³ nas, i nie obali³ na 
nas z ³ego, i nie wysiek³ miasta ostrzem miecza.
15. I rzekli s³udzy królewscy do króla: Wszystko, cokolwiek sobie upodoba król, pan 
nasz, oto s³udzy twoi.
16. A tak wyszed³ król, i wszystek dom jego pieszo; tylko zostawi³ król dziesiêæ 
niewiast za³o¿nic, aby strzeg³y domu.
17. A gdy wyszed³ król i wszystek lud pieszo, stanêli na jednem miejscu z daleka.
18. Wszyscy te¿ s³udzy jego szli przy nim , i wszyscy Cheretczycy, i wszyscy 
Feletczycy, i wszyscy Gietejczycy, szeœæ set mê¿ów, którzy byli przyszli pieszo z 
Giet, szli przed twarz¹ królewsk¹.
19. Tedy rzek³ król do Itaja Gietejczyka: Czemu¿ i ty z nami idziesz? Wróæ siê, a 
zostañ przy królu; boœ ty cudzoziemiec, a nie d³ugo wrócisz siê do miejsca twego.
20. Niedawnoœ przyszed³, a dziœbym ciê ruszyæ mia³, abyœ z nami szed³? Gdy¿ ja idê, 
sam nie wiem dok¹d; wróæ¿e siê, a odprowadŸ braci¹ swojê: niech bêdzie z tob¹ 
mi³osierdzie i prawda.
21. Ale odpowiedzia³ Itaj królowi, mówi¹c: Jako ¿ywy Pan, jako ¿ywy te¿ król pan 
mój, ¿e na któremkolwiek miejscu bêdzie król, pan mój, choæ w œmierci, choæ w 
¿ywocie, tam te¿ b¹dzie s³uga twój.
22. I rzek³ Dawid do Itaja: PójdŸ¿e, a przejdŸ. I przeszed³ Itaj Gietejczyk, i 
wszyscy mê¿owie jego, i wszystkie dziatki, które by³y z nim.
23. Tedy wszystka ziemia p³aka³a g³osem wielkim, i wszystek lud, który przechodzi³. 
A tak król przeszed³ przez potok Cedron, a wszystek lud przeszed³ przeciw drodze ku 
puszczy.
24. A oto i Sadok i wszyscy Lewitowie byli z nim, nios¹c skrzyniê przymierza 
Bo¿ego, i postawili skrzyniê Bo¿¹; szed³ te¿ Abijater, a¿ wszystek on lud przeszed³ 



z miasta.
25. I rzek³ król do Sadoka: Odnieœ zasiê skrzyniê Bo¿¹ do miasta. JeŸliæ znajdê 
³askê w oczach Pañskich, przywróci miê zasiê, a uka¿e mi j¹, i przbytek swój.
26. Ale jeŸliby tak rzek³: Nie podobasz mi siê; otom ja, niech mi uczyni, co 
dobrego jest w oczach jego.
27. Nadto rzek³ król do Sadoka kap³ana: Izaliœ nie jest widz¹cym? Wróæ¿e siê do 
miasta w pokoju, i Achimaas, syn twój, i Jonatan, syn Abijatara, dwaj synowie wasi, 
z wami.
28. Oto, ja pomieszkam w równinach na puszczy, póki nie przyjdzie od was poselstwo 
dawaj¹ce mi znaæ.
29. A tak odprowadzili zasiê Sadok i Abijatar skrzyniê Bo¿¹ do Jeruzalemu, i 
zostali tam.
30. Ale Dawid szed³ na górê oliwn¹ wstêpuj¹c i p³acz¹c, maj¹c g³owê przykryt¹, i 
id¹c boso; wszystek te¿ lud, który z nim by³, zakryli ka¿dy g³owê swojê, a szli 
wstêpuj¹c i p³acz¹c.
31. Tedy dano znaæ Dawidowi, mówi¹c: Achitofel jest z tymi, którzy siê zbuntowali z 
Absalomem. I rzek³ Dawid: O Panie, proszê, obróæ w g³upstwo radê Achitofelowê.
32. I sta³o siê, gdy Dawid przyszed³ a¿ na wierzch góry, aby siê tam pomodli³ Bogu, 
oto, spotka³ siê z nim Chusaj Arachita, miawszy rozdarte szaty swe, a proch na 
g³owie swojej.
33. I rzek³ mu Dawid: JeŸli pójdziesz ze mn¹, bêdziesz mi ciê¿arem;
34. Ale jeŸli siê do miasta wrócisz, a rzeczesz do Absaloma: Królu, s³ug¹ twoim 
bêdê, bom by³ s³ug¹ ojca twego zdawna, ale teraz jam s³ug¹ twoim: tedy mi obrócisz 
wniwecz radê Achitofelow¹.
35. Aza¿ tam nie bêdzie z tob¹ Sadoka i Abijatara, kap³anów? Przeto¿ cokolwiek 
us³yszysz z domu królewskiego, oznajmisz Sadokowi i Abijatarowi, kap³anom.
36. S¹ te¿ tam z nimi dwaj synowie ich, Achimaas, syn Sadoka, i Jonatan, syn 
Abijatara, przez które dacie mi znaæ o wszystkiem, co jedno us³uszycie.
37. Szed³ tedy Chusaj przyjaciel Dawida do miasta, a Absalom te¿ wjecha³ do 
Jeruzalemu.
*16
1. A gdy Dawid zszed³ trochê z wierzchu góry, oto Syba, s³uga Mefiboseta, zaszed³ 
mu drogê z par¹ os³ów osiod³anych, na których by³o dwieœcie chlebów, i sto wi¹zanek 
rodzynków, i sto wi¹zanek fig, i ³agiew wina.
2. Tedy rzek³ król do Syby: Na có¿ to? I odpowiedzia³ Syba: Os³y te dla czeladzi 
królewskiej, aby na nich jeŸdzi³a, a chleby i figi, aby jedli s³udzy, a wino, aby 
pi³, ktoby usta³ na puszczy.
3. I rzek³ mu król: A gdzie¿ jest syn pana twego? I odpowiedzia³ Syba królowi: Oto 
zosta³ w Jeruzalemie; albowiem mówi³: Dziœ mi przywróci dom Izraelski królestwo 
ojca mego.
4. Zatem rzek³ król do Syby: Oto twoje jest wszystko, cokolwiek mia³ Mefiboset. I 
rzek³ Syba, pok³on uczyniwszy: Niech znajdê ³askê przed oczyma twemi, królu, panie 
mój.
5. I przyszed³ król Dawid a¿ do Bahurym, a oto, stamt¹d m¹¿ wyszed³ z rodu domu 
Saulowego, a imiê jego by³o Semej, syn Giery; który wyszed³szy, id¹c z³orzeczy³.
6. A ciska³ kamieñmi na Dawida, i na wszystkie s³ugi króla Dawida, choæ wszystek 
lud, i wszystko rycerstwo sz³o po prawej stronie jego, i po lewej stronie jego.
7. I tak mówi³ Semej, z³orzecz¹c mu: WynijdŸ, wynijdŸ mê¿u krwi, i mê¿u niezbo¿ny.
8. Obróci³ na ciê Pan wszystkê krew domu Saulowego, na któregoœ miejscu królowa³, a 
poda³ Pan królestwo w rêce Absaloma, syna twego; a otoœ ty we z³em twojem, boœ jest 
mê¿em krwi.
9. I rzek³ Abisaj, syn Sarwii, do króla: Czemu¿ z³orzeczy ten zdech³y pies królowi, 
panu memu? Niech idê proszê, a utnê g³owê jego.
10. Ale król rzek³: Có¿ wam do tego, synowie Sarwii, ¿e z³orzeczy? Poniewa¿ mu Pan 
rzek³: Z³orzecz Dawidowi, i któ¿by œmia³ rzec: Czemu tak czynisz?
11. Nadto rzek³ Dawid do Abisajego i do wszystkich s³ug swoich: Oto syn mój, który 
wyszed³ z ¿ywota mego, szuka duszy mojej, jako¿ daleko wiêcej teraz syn Jemini? 
Zaniechajcie go, niech z³orzeczy; boæ mu Pan rozkaza³.
12. Snaæ wejrzy Pan na utrapienie moje, a odda mi Pan dobrem za z³orzeczenia jego 



dzisiejsze.
13. A tak szed³ Dawid, i mê¿owie jego drog¹, a Semej szed³ stron¹ góry przeciwko 
niemu, a id¹c z³orzeczy³, i ciska³ kamieñmi przeciw niemu, i miota³ prochem.
14. I przyszed³ król ze wszystkim ludem, który by³ przy nim spracowany, i tam¿e 
odpocz¹³.
15. Lecz Absalom i wszystek lud mê¿ów Izraelskich, przyszli do Jeruzalemu, tak¿e i 
Achitofel z nim.
16. A gdy szed³ Chusaj Arachita, przyjaciel Dawida, do Absaloma, rzek³ Chusaj do 
Absaloma: Niech ¿yje król, niech ¿yje król!
17. Tedy rzek³ Absalom do Chusaja: A taka¿ to mi³oœæ twoja ku przyjacielowi twemu? 
przecz¿eœ nie szed³ z przyjacielem twoim?
18. Odpowiedzia³ Chusaj Absalomowi: Nie; ale którego obra³ Pan, i lud ten, i 
wszyscy mê¿owie Izraelscy, tego bêdê, i z nim zostanê.
19. Do tego, komu¿ ja bêdê s³u¿y³? izali nie synowi jego? Jakom s³u¿y³ ojcu twemu, 
tak bêdê i tobie.
20. Rzek³ potem Absalom do Achitofela: RadŸcie¿, co mam czyniæ?
21. Odpowiedzia³ Achitofel Absalomowi: WnijdŸ do za³o¿nic ojca twego, które 
zosta³y, aby strzeg³y domu; a us³yszawszy wszystek Izrael, ¿eœ siê omierzy³ ojcu 
twemu, zmocni¹ siê rêce wszystkich, którzy s¹ z tob¹.
22. Przeto¿ rozbili Absalomowi namiot na dachu. I szed³ Absalom do za³o¿nic ojca 
swego przed oczyma wszystkiego Izraela.
23. A rada Achitofelowa, któr¹ dawa³, by³a na on czas w takiej wadze, jakoby siê 
kto radzi³ Boga. Takowaæ by³a wszelka rada Achitofelowa, jako u Dawida, tak u 
Absaloma.
*17
1. Nadto rzek³ Achitofel do Absaloma: Niech proszê wybiorê dwanaœcie tysiêcy mê¿ów, 
a wstawszy bêdê goni³ Dawida tej nocy;
2. I przypadnê nañ, pok¹d jest spracowany i zemdlonych r¹k, a strwo¿ê go, i uciecze 
wszystek lud, który jest z nim, a zabijê króla samego.
3. A tak przywrócê wszystek lud do ciebie; bo jakoby siê wszyscy ku tobie 
nawrócili, gdy zabijê tego mê¿a, którego ty szukasz, a wszystek siê lud uspokoi.
4. I spodoba³o siê to Absalomowi, i wszystkim starszym Izraelskim.
5. Jednak rzek³ Absalom: Zawo³aj rych³o i Chusaja Arachity, abyœmy us³yszeli, co on 
te¿ powie.
6. A gdy przyszed³ Chusaj do Absaloma, rzek³ Absalom do niego, mówi¹c: Tak 
powiedzia³ Achitofel: Mamyli uczyniæ wed³ug rady jego, czyli nie? i ty powiedz.
7. Tedy odpowiedzia³ Chusaj Absalomowi: Niedobra jest rada, któr¹ teraz da³ 
Achitofel.
8. Nadto rzek³ Chusaj: Œwiadomyœ ojca twego i mê¿ów jego, i¿ s¹ mê¿ni, i serca 
zajuszonego, jako niedŸwiedzica osierocia³a w polu; do tego ojciec twój jest m¹¿ 
waleczny, i nie bêdzie nocowa³ z ludem.
9. A podobno i teraz siê kryje w jakiej jaskini, albo na któremkolwiek miejscu. I 
sta³oby siê, jeŸli¿eby kto z twoich poleg³ na tym pocz¹tku, ¿eby ka¿dy, ktoby o tem 
us³ysza³, rzek³: Sta³a siê pora¿ka w ludzie, który szed³ za Absalomem.
10. Tedy i najmê¿niejszy, którego serce jako serce lwie, bardzo os³abieje; bo wie 
wszystek Izrael, ¿e mê¿nym jest ojciec twój, i mê¿ni wszyscy, którzy s¹ z nim.
11. Aleæ radzê, aby siê do ciebie cale zebra³ wszystek Izrael od Dan a¿ do 
Beerseba, jako piasek, który jest przy morzu w mnóstwie, a ty ¿ebyœ osob¹ swoj¹ 
szed³ na wojnê.
12. A tak poci¹gniemy przeciwko niemu, na któremkolwiek miejscu znaleziony bêdzie, 
i przypadniemy nañ, jako pada rosa na ziemiê, i nie zostanie z niego, to jest, z 
tych wszystkich mê¿ów, którzy s¹ z nim, ani jeden.
13. A jeŸli¿by do którego miasta uszed³, tedy zniesie wszystek Izrael do onego 
miasta powrozy, a poci¹gniemy je a¿ do potoku, tak i¿ tam nie bêdzie znalezion ani 
kamyk.
14. Tedy rzek³ Absalom i wszyscy mê¿owie Izraelscy: Lepsza jest rada Chusajego 
Arachity, ni¿ rada Achitofelowa. Albowiem Pan by³ postanowi³, aby rozerwana by³a 
rada Achitofelowa, która by³a dobra, a tak aby przywiód³ Pan z³e na Absaloma.
15. I oznajmi³ Chusaj Sadokowi i Abijatarowi, kap³anom: Tak a tak radzi³ Achitofel 



Absalomowi, i starszym Izraelskim; alem ja tak a tak radzi³.
16. Teraz tedy poœlijcie co rychlej, a oznajmijcie Dawidowi, mówi¹c: Nie zostawaj 
tej nocy w równinach puszczy; ale bez odw³oki przejdŸ, by snaæ nie by³ po¿arty 
król, i wszystek lud, który jest z nim.
17. A Jonatan i Achimmas stali u studni Rogiel: i posz³a dziewka, a oznajmi³a im, 
aby poszli, i donieœli to królowi Dawidowi; bo siê nie œmieli ukazaæ, ani wnijœæ do 
miasta.
18. Wszak¿e obaczy³ je niektóry s³uga i powiedzia³ Absalomowi. Przeto¿ poszed³szy 
obadwaj spieszno, weszli w dom niektórego mê¿a w Bahurym, który mia³ studniê na 
dworze swym, i spuœcili siê do niej.
19. A wzi¹wszy niewiasta p³achtê, rozci¹gnê³a j¹ na wierzchu studni, i nasypa³a na 
niej krup; a tak siê tego nie dowiedziano.
20. Bo gdy przyszli s³udzy Absalomowi do onej niewiasty w dom, rzekli: Gdzie jest 
Achimaas i Jonatan? odpowiedzia³a im niewiasta: Przeszli przez rzekê; a poszukawszy 
ich, i nie znalaz³szy, wrócili do Jeruzalemu.
21. A gdy oni odeszli, tedy owi wyst¹piwszy z studni poszli, i oznajmili królowi 
Dawidowi, mówi¹c do niego: Wstañcie, przeprawcie siê co rychlej przez wodê; 
albowiem tak radzi³ przeciwko wam Achitofel.
22. Przeto¿ wstawszy Dawid, i wszystek lud, który by³ z nim, przeprawili siê przez 
Jordan, pierwej ni¿ siê rozednia³o, a nie zosta³ i jeden, któryby siê nie 
przeprawi³ przez Jordan.
23. Tedy Achitofel widz¹c, i¿ siê nie sta³o pod³ug rady jego, osiod³a³ os³a, a 
wstawszy jecha³ do domu swego, do miasta swego, a rozprawiwszy dom swój, powiesi³ 
siê, i umar³, a pogrzebion jest w grobie ojca swego.
24. A Dawid ju¿ by³ przyszed³ do Mahanaim, gdy Absalom przeprawi³ siê przez Jordan, 
on i wszyscy mê¿owie Izraelscy z nim.
25. I prze³o¿y³ Absalom Amazê, miasto Joaba, nad wojskiem. A ten Amaza by³ synem 
mê¿a, którego imiê by³o Itra, Izraelczyk, który by³ wszed³ do Abigajli, córki 
Nahasowej, siostry Sarwii, matki Joabowej.
26. I po³o¿y³ siê obozem Izrael z Absalomem na ziemi Galaad.
27. I sta³o siê, gdy przyszed³ Dawid do Mahanaim, ¿e Soby syn Nahasowy z Rabby, 
synów Ammonowych, i Machir, syn Ammijelowy z Lodebaru, i Barsylaj Galaadczyk z 
Rogielim,
28. Poœciel, i miednice, i naczynia zduñskie, i pszenicê, i jêczmieñ, i m¹ki, i 
krupy, i boby, i soczewice, i pra¿ma,
29. I miodu, i mas³a, i owiec, i serów krowich przynieœli Dawidowi, i ludowi, który 
by³ z nim, aby jedli: bo mówili: Lud ten g³odny jest, i spracowany, i pragnieniem 
zmorzony na puszczy.
*18
1. Tedy obliczy³ Dawid lud, który mia³ z sob¹, a postanowi³ nad nimi hetmany, i 
rotmistrze.
2. I poruczy³ Dawid ludu trzeci¹ czêœæ pod rêkê Joabowê, a trzeci¹ czêœæ pod rêkê 
Abisaja, syna Sarwii, brata Joabowego, a trzeci¹ czêœæ pod rêkê Itaja Gietejczyka; 
i rzek³ król do ludu: Wynijdê i ja tak¿e z wami.
3. Ale lud rzek³: Nie wynijdziesz; bo jeŸlibyœmy my ty³ podali, oni ma³o dbaæ o nas 
bêd¹, choæ by te¿ nas poleg³a po³owa, ma³o dbaæ o nas bêd¹; albowiemeœ ty sam jako 
nas dziesiêæ tysiêcy. Przeto¿ teraz lepiej, abyœ nam by³ w mieœcie na pomocy.
4. I rzek³ do nich król: Co siê wam zda dobrego, to uczyniê. Tedy sta³ król przy 
bramie, a wszystek lud wychodzi³ po stu i po tysi¹cu.
5. I rozkaza³ król Joabowi, i Abisajowi, i Itajowi, mówi¹c: £askawie mi siê 
obchodŸcie z synem moim Absalomem. A wszystek lud s³ysz³, gdy przykazywa³ król 
wszystkim hetmanom o Absalomie.
6. A tak wyci¹gn¹³ lud w pole przeciw Izraelowi, i zwiedli bitwê w lesie Efraim.
7. Tam¿e pora¿on jest lud Izraelski od s³ug Dawidowych; i sta³a siê tam pora¿ka 
wielka dnia onego, a poleg³o ich dwadzieœcia tysiêcy.
8. Bo gdy by³a bitwa rozproszona po wszystkiej ziemi, wiêcej las pogubi³ ludu, ni¿ 
ich miecz po¿ar³ dnia onego.
9. I napad³ Absalom na s³ugi Dawidowe; a Absalom jecha³ na mule, i wbie¿a³ z nim 
mu³ pod gêsty a wielki d¹b, i uwiêz³a g³owa jego na dêbie, i zawis³ miêdzy niebem i 



miêdzy ziemi¹; ale mu³, który by³ pod nim, wybieg³.
10. Co ujrzawszy m¹¿ niektóry, oznajmi³ Joabowi, mówi¹c: Otom widza³ Absaloma 
wisz¹cego na dêbie.
11. Tedy rzek³ Joab mê¿owi, który mu to oznajmi³: JeŸliœ widzia³, a czmu¿eœ go tam 
nie zabi³ i nie zrzuci³ na ziemiê? A ja bym ci by³ powinien daæ dziesiêæ srebników 
i jeden pas rycerski.
12. I odpowiedzia³ on m¹¿ Joabowi: A ja choæbym mia³ odwa¿onych na rêkach mych 
tysi¹c srebników, nie podniós³bym rêki mojej na syna królewskiego; boœmy s³yszeli, 
gdy przykaza³ król tobie i Abisajowi i Itajowi, mówi¹c: Ochraniajcie wszyscy syna 
mego A bsaloma.
13. Chyba, ¿ebym chcia³ wdaæ duszê mojê w niebezpieczeñstwo; bo nie bywa nic 
zatajono przed królem; i ty sam by³byœ przeciwko mnie.
14. Tedy rzek³ Joab: Nie bêdêæ siê ja tu bawi³ z tob¹; przeto¿ wzi¹wszy trzy 
drzewca w rêkê swojê, wrazi³ je w serce Absalomowe, gdy jeszcze ¿yw by³ na dêbie.
15. A obskoczywszy Absaloma dziesiêæ s³ug, którzy nosili broñ Joabowê, bili, i 
zbili go.
16. Wtem zatr¹bi³ Joab w tr¹bê, i wróci³ siê lud z pogoni za Izraelem; bo Joab 
zatrzyma³ lud.
17. A wzi¹wszy Absaloma wrzucili go w tym¿e lesie w dó³ wielki, i nanosili nañ 
bardzo wielk¹ kupê kamienia. Ale wszystek Izrael uciek³, ka¿dy do namiotów swoich.
18. A Absalom wzi¹³ by³, i wystawi³ sobie za ¿ywota swego s³up, który jest w 
dolinie królewskiej; bo mówi³: Niemam syna; jednak zostawiê pami¹tkê imienia mego. 
Przeto¿ nazwa³ on s³up imieniem swojem, który zowi¹ miejsce Absalomowe a¿ do 
dzisiejszego dnia.
19. Tedy Achimaas, syn Sadoka, rzek³: Proszê niech idê a oznajmiê królowi nowinê, 
i¿ go wybawi³ Pan z rêki nieprzyjació³ jego.
20. Ale mu rzek³ Jaob: Nie by³byœ wdziêcznym pos³em dzisiaj; lecz to opowiesz dnia 
drugiego, a dziœ nie dawaj o tem znaæ, przeto i¿ syn królewski zgin¹³.
21. Potem Joab rzek³ do Chusego: IdŸ oznajmij królowi, coœ widzia³. A tak 
uk³oniwszy siê Chusy Joabowi, bie¿a³.
22. I mówi³ powtóre Achimaas, syn Sadoka, i rzek³ do Joaba: B¹dŸ co b¹dŸ, proszê 
niech i ja bie¿ê za Chusym. I rzek³ Joab: Przeczbyœ ty mia³ bie¿eæ synu mój, gdy¿ 
niemasz, cobyœ dobrego zwiastowa³?
23. I rzek³: B¹dŸ co b¹dŸ, pobie¿ê. I rzek³ mu Joab: Bie¿¿e. A tak bie¿a³ Achimaas 
prostsz¹ drog¹, i uprzedzi³ Chusego.
24. A Dawid siedzia³ miêdzy dwiema bramami. I wyszed³ stró¿ na dach bramy na mur, a 
podniós³szy oczy swe, ujrza³ mê¿a jednego bie¿¹cego.
25. Tedy zawo³awszy stró¿, opowiedzia³ to królowi. I rzek³ król: JeŸli¿eæ sam jest, 
dobre poselstwo w ustach jego. A gdy ten spiesznie szed³, i przybli¿a³ siê,
26. Ujrza³ stró¿ i drugiego mê¿a bie¿¹cego, i zawo³a³ stró¿ na wrotnego, mówi¹c: 
Oto i drugi m¹¿ bie¿y sam. I rzek³ król: I ten dobre poselstwo niesie.
27. Nadto rzek³ stró¿: Zda mi siê bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa, syna 
Sadokowego. I rzek³ król: M¹¿ to dobry, i z dobrem poselstwem idzie.
28. Tedy zawo³a³ Achimaas, i rzek³ do króla: Pokój; i uk³oni³ siê królowi twarz¹ 
swoj¹ ku ziemi i rzek³: B³ogos³awiony Pan Bóg twój, któryæ poda³ te mê¿e, co 
podnieœli rêce swe przeciw królowi, panu memu.
29. I rzek³ król: Jakoli siê ma syn mój Absalom? Tedy Achimaas odpowiedzia³: 
Widzia³em zamiêszanie wielkie, gdy posy³a³ s³ugê królewskiego Joab, i mnie, s³ugê 
twego; ale nie wiem co by³o.
30. Potem rzek³ król: Odst¹p, a stañ tam; a on odst¹piwszy stan¹³.
31. A wtem Chusy przyszed³ i rzek³: Opowiada siê królowi, panu memu, ¿e ciê wybawi³ 
Pan dzisiaj z rêki wszystkich, którzy powstali przeciwko tobie.
32. I rzek³ król do Chusego: A jakoli siê ma syn mój Absalom? Odpowiedzia³ Chusy: 
Bodaj tak byli nieprzyjaciele króla, pana mego, i wszyscy, którzy powstawaj¹ 
przeciw tobie na z³e, jako syn twój!
33. Tedy siê zasmuci³ król, i wst¹pi³ na salê onej bramy, a p³aka³, i tak mówi³ 
id¹c: Synu mój Absalomie, synu mój! Synu mój Absalomie! obym ja by³ umar³ miasto 
ciebie! Absalomie, synu mój, synu mój!
*19



1. I oznajmino Joabowi: Oto król p³acze i ¿a³uje Absaloma.
2. Przeto¿ siê ono zwyciêstwo dnia onego obróci³o w p³acz wszystkiemu ludowi; 
albowiem us³yszawszy lud dnia onego, ¿e mówiono: ¯a³oœny jest król dla syna swego.
3. Zaczem wkrad³ siê lud onego dnia wchodz¹c do miasta, jako siê wiêc wkrada lud, 
który siê wstydzi, uciekaj¹c z bitwy.
4. A król nakrywszy oblicze swoje, wo³a³ g³osem wielkim: Synu mój Absalomie, 
Absalomie, synu mój, synu mój!
5. Tedy wszed³ Joab do króla w dom, i rzek³: Shañbi³eœ dziœ oblicze wszystkich s³ug 
twoich, którzy wybawili duszê twojê dzisiaj, i duszê synów twoich, i córek twoich, 
i duszê ¿on twoich, i duszê na³o¿nic twoich.
6. Mi³uj¹c te, którzy ciê maj¹ w nienawiœci, a nienawidz¹c tych, którzy ciê mi³uj¹. 
Albowiem pokaza³eœ dziœ, ¿e sobie nie powa¿asz hetmanów, i s³ug twoich; bom dozna³ 
tego dziœ, ¿e gdyby Absalom by³ ¿yw, choæbyœmy my wszyscy dziœ byli pobici, tedyæ 
by siê to bardzo podoba³o.
7. Przeto¿ teraz wstañ, wynijdŸ, a mów ³agodnie do s³ug twoich. Boæ przez Pana 
przysiêgam, jeŸli ty nie wynijdziesz, ¿e nie zostanie ¿aden z tob¹ tej nocy, a 
bêdzieæ to gorzej, ni¿li wszystko z³e, którekolwiek na ciê przychodzi³o od m³odoœci 
twojej a¿ dot¹d.
8. Wsta³ tedy król, i siad³ w bramie; i opowiedziano to wszystkiemu ludowi, mówi¹c: 
Oto król siedzi w bramie. I przyszed³ wszystek lud przed oblicze królewskie; ale 
Izraelczycy uciekli byli, ka¿dy do namiotu swego.
9. I sta³o siê, ¿e siê wszystek lud sprzecza³ z sob¹ we wszystkich pokoleniach 
Izraelskich, mówi¹c: Król wyrwa³ nas z r¹k nieprzyjació³ naszych, ten¿e nas te¿ 
wyrwa³ z r¹k Filistyñskich, a teraz uciek³ z ziemi przed Absalomem.
10. Lecz Absalom, któregoœmy byli pomazali nad sob¹, zgin¹³ w bitwie; a teraz 
przecz¿e wy zaniedbywacie przyprowadziæ zasiê króla?
11. Przeto¿ król Dawid pos³a³ do Sadoka i do Abijatara, kap³anów, z temi s³owy: 
Powiedzcie starszym Judzkim, mówi¹c: Przecz¿e macie byæ poœledniejszymi w 
przyprowadzeniu zasiê króla do domu jego? Albowiem s³owa wszystkiego Izraela 
dochodzi³y króla do domu jego.
12. Braciaœcie moi, koœæ moja, a cia³oœcie moje; przecz¿e tedy macie byæ 
poœledniejszymi w przywróceniu króla?
13. Amazie tak¿e powiedzcie: Izaliœ ty nie jest koœæ moja, i cia³o moje? To niech 
mi uczyni Bóg, i to niech przyczyni, jeŸli hetmanem wojska nie bêdziesz przedemn¹ 
po wszystkie dni, miasto Joaba.
14. A tak nak³oni³ serce wszystkich mê¿ów Judzkich jako mê¿a jednego, ¿e pos³ali do 
króla mówi¹c: Nawróæ siê ty, i wszyscy s³udzy twoi.
15. Wróci³ siê tedy król, i przyszed³ a¿ do Jordanu; a lud Judzki wyszed³ by³ do 
Galgal, aby zaszed³ w drodze królowi, a przeprowadzi³ króla przez Jordan.
16. Pospieszy³ siê tak¿e Semej, syn Giery, syna Jemini, który by³ z Bachurym, i 
wyszed³ z mê¿ami Judzkimi przeciwko królowi Dawidowi.
17. A by³o tysi¹c mê¿ów z nim z Benjamitów; Syba tak¿e, s³uga domu Saulowego, i 
piêtnaœcie synów jego, i dwadzieœcia s³ug jego z nim, i szczêœliwie siê przeprawili 
za Jordan do króla.
18. Przeprawili te¿ prom, aby przewieziono czeladŸ królewsk¹, a i¿by uczyniono, 
coby mu siê najlepiej podoba³o; a Semej, syn Giery, upad³ przed królem, gdy siê 
przeprawi³ przez Jordan,
19. I rzek³ do króla: Nie przyczytaj mi, panie mój, nieprawoœci, ani wspominaj, co 
lekkomyœlnie uczyni³ s³uga twój onego¿ dnia, gdy wyszed³ król, pan mój, z 
Jeruzalemu, aby to mia³ przypuszczaæ król do serca swego;
20. Albowiem zna s³uga twój, ¿em zgrzeszy³; a otom dziœ przyszed³ pierwej ni¿ kto 
ze wszystkiego domu Józefowego, abym zajecha³ drogê królowi, panu memu.
21. Tedy odpowiedzia³ Abisaj, syn Sarwii, i rzek³: Iza¿ dla tego nie ma byæ zabity 
Semej, ¿e z³orzeczy³ pomazañcowi Pañskiemu?
22. Ale mu rzek³ Dawid: Có¿ wam do tego, synowie Sarwii, ¿eœcie mi dziœ 
przeciwnymi? Izali dziœ ma byæ zabity kto w Izraelu? Bo aza¿ nie wiem, ¿em ja dziœ 
zosta³ królem nad Izraelem?
23. I rzek³ król do Semeja: Nie umrzesz; i przysi¹g³ mu król.
24. Mefiboset tak¿e, wnuk Saula, wyjecha³ przeciw królowi; który ani obmy³ nóg 



swoich, ani czesa³ brody swojej, ani pra³ szat swoich, ode dnia, którego by³ 
wyszed³ król a¿ do dnia, którego siê wróci³ w pokoju.
25. I sta³o siê, gdy zabie¿a³ w Jeruzalemie królowi, rzek³ mu król: przecz¿eœ nie 
szed³ ze mn¹, Mefibosecie?
26. A on mu odpowiedzia³: Królu, panie mój, zdradzi³ miê s³uga mój; bo rzek³ by³ 
s³uga twój, osiod³am sobie os³a, ¿ebym siad³szy nañ, jecha³ z królem, gdy¿ jest 
chromy s³uga twój.
27. I oskar¿y³ s³ugê twego przed królem, panem moim; ale król, pan mój, jest jako 
Anio³ Bo¿y; przeto¿ czyñ, co dobrego jest w oczach twoich.
28. Albowiem wszyscy z domu ojca mego byliœmy godni œmierci przed królem, panem 
moim, a przeciêœ ty posadzi³ s³ugê twego miêdzy tymi, którzy jadaj¹ u sto³u twego: 
I có¿ jeszcze za sprawiedliwoœæ moja, abym siê mia³ wiêcej uskar¿aæ na króla?
29. Rzek³ mu tedy król: Có¿ masz wiêcej mówiæ w sprawie twojej? Ju¿em rzek³, ty i 
Syba, podzielcie siê majêtnoœci¹.
30. A Mefiboset rzek³ do króla: I wszystko niech weŸmie, gdy siê tylko wróci³ król, 
pan mój, w pokoju do domu swego.
31. Barsylaj te¿ Galaatczyk wyszed³szy z Rogielim, przeprawi³ siê z królem przez 
Jordan, aby go prowadzi³ za Jordan.
32. A Barsylaj by³ bardzo stary, maj¹c osiemdziesi¹t lat, który podejmowa³ króla, 
póki mieszka³ w Mahanaim; bo by³ cz³owiekiem bogatym bardzo.
33. I rzek³ król do Barsylajego: PójdŸ ze mn¹, a bêdê ciê chowa³ przy sobie w 
Jeruzalemie.
34. Ale Barsylaj odpowiedzia³ królowi: Wiele¿ jest dni lat ¿ywota mego, ¿ebym mia³ 
iœæ z królem do Jeruzalemu?
35. Osiemdziesi¹t lat mi dzisiaj; izali mogê rozeznaæ miêdzy dobrem a z³em? izali 
poczuje smak s³uga twój w tem, cobym jad³, albo cobym pi³? izali s³uchaæ mogê 
wiêcej g³osu œpiewaków i œpiewaczek? a przecz¿eby mia³ byæ s³uga twój jeszcze 
ciê¿arem królowi, panu memu?
36. Jeszcze trochê pójdzie s³uga twój za Jordan z królem: bo czemu¿by mi mia³ dawaæ 
król takow¹ nagrodê?
37. Niech siê wróci proszê s³uga twój, abym umar³ w mieœcie mojem, przy grobie ojca 
mego i matki mojej; ale oto s³uga twój Chymham pójdzie z królem, panem moim: 
uczyñ¿e mu, co dobrego jest w oczach twoich.
38. I rzek³ król: Niech¿e ze mn¹ idzie Chymham, a ja mu uczyniê, co dobrego bêdzie 
w oczach twoich; nadto, cokolwiek ¿¹daæ bêdziesz ode mnie, toæ uczyniê.
39. A gdy siê przeprawi³ wszystek lud przez Jordan, król siê te¿ przeprawi³. Tedy 
poca³owa³ król Barsylajego, i b³ogos³awi³ mu; który siê wróci³ do miejsca swego.
40. Potem przyszed³ król do Galgal, przyszed³ te¿ z nim Chymham. Wszystek te¿ lud 
Judzki prowadzi³ króla, tak¿e i po³owa ludu Izraelskiego.
41. A oto, wszyscy mê¿owie Izraelscy, zszed³szy siê do króla, mówili do niego: 
Czemu¿ ciê wykradli bracia nasi, mê¿owie Judzcy, i przeprowadzili króla i dom jego 
przez Jordan, i wszystkie mê¿e Dawidowe z nim?
42. I odpowiedzieli wszyscy mê¿owie Judzcy mê¿om Izraelskim: Przeto, i¿ nam powinny 
jest król. A przecz¿e siê gniewaæ macie o to? izali nam za to jeœæ król dawa, albo 
nam jakie dary rozda³?
43. Tedy odpowiedzieli mê¿owie Izraelscy mê¿om Judzkim, i rzekli: Dziesiêæ kroæ 
wiêcej mamy do króla; przeto¿ i Dawid wiêcej do nas nale¿y, ni¿ do was. 
Przecz¿eœcie nas lekce powa¿ali? Aza¿eœmy my o to pierwej nie mówili, abyœmy 
przywrócili króla swe go? Ale sro¿sza by³a mowa mê¿ów Judzkich, ni¿ mowa mê¿ów 
Izraelskich.
*20
1. Tedy siê tam pojawi³ m¹¿ niepobo¿ny, którego zwano Seba, syn Bichry, m¹¿ Jemini. 
Ten zatr¹bi³ w tr¹bê, i rzek³: Nie mamy my dzia³u w Dawidzie, ani mamy dziedzictwa 
w synu Isajego; wróæ siê ka¿dy do namiotów swoich, o Izraelu!
2. A tak odst¹pili wszyscy mê¿owie Izraelscy od Dawida za Seb¹, synem Bichry; ale 
mê¿owie Judzcy trzymali siê króla swego, od Jordanu a¿ do Jeruzalemu.
3. I przyszed³ Dawid do domu swego w Jeruzalemie; a wzi¹wszy król dziesiêæ niewiast 
za³o¿nic, które by³ zostawi³, aby strzeg³y domu, odda³ je pod stra¿, i ¿ywi³ je, 
ale do nich nie wchodzi³; i by³y pod stra¿¹ a¿ do dnia œmierci swojej, we wdowim 



stanie.
4. Potem rzek³ król do Amazy: Zbierz mi mê¿e Judzkie za trzy dni; ty siê te¿ tu 
staw.
5. A tak poszed³ Amaza, aby zebra³ lud Judzki; lecz siê zabawi³ nad czas 
naznaczony, który mu by³ naznaczy³.
6. I rzek³ Dawid do Abisajego: Teraz gorzej nam uczyni Seba, syn Bichry, ni¿ 
Absalom; przeto¿ ty weŸmij s³ugi pana twego, a goñ go, by snaæ nie znalaz³ sobie 
miast obronnych, i nie uszed³ z oczu naszych.
7. Tedy wyszli z nim mê¿owie Joabowi, i Chertczycy i Feletczycy, i wszystko 
rycerstwo, a wyszli z Jeruzalemu w pogoñ za Seb¹, synem Bichry.
8. A gdy byli u wielkiego kamienia, który jest w Gabaon, tedy im Amaza zabie¿a³. A 
Joab mia³ przepasan¹ szatê sw¹, w której chodzi³, a na niej pas z mieczem 
przypasany do biódr swoich w pochwach swych, którego snadnie móg³ dobyæ, i zaœ 
schowaæ.
9. I rzek³ Joab do Amazy: Jako¿ siê masz, bracie mój? I uj¹³ rêk¹ praw¹ Joab Amazê 
za brodê, jakoby go ca³owaæ mia³.
10. Ale Amaza nie postrzeg³ miecza, który by³ w rêce Joabowej: i przebi³ go nim pod 
pi¹te ¿ebro, i wyla³ trzewa jego na ziemiê, a tak za jadn¹ ran¹ umar³. A Joab i 
Abisaj, brat jego, szli w pogoñ za Seb¹, synem Bichry.
11. Tedy stan¹³ jeden nad nim z s³ug Joabowych, i rzek³: Ktokolwiek jest ¿yczliwy 
Joabowi, a ktokolwiek trzyma z Dawidem, niech idzie za Joabem.
12. Lecz Amaza wala³ siê w krwi w poœród drogi. A widz¹c on m¹¿, i¿ siê zastanawia³ 
wszystek lud nad nim, zwlek³ Amazê z drogi na pole, i przyrzuci³ go szat¹, gdy¿ 
widzia³, ¿e ktokolwiek szed³ mimo niego, zastanawia³ siê.
13. A gdy by³ zwleczony z drogi, bie¿a³ ka¿dy m¹¿ za Joabem, goni¹c Sebê, syna 
Bichry.
14. Który ju¿ by³ przeszed³ przez wszystkie pokolenia Izraelskie, a¿ do Abel i 
Betmaacha, ze wszystkimi Berymczykami, którzy siê te¿ byli zebrali, a szli za nim.
15. A gdy siê tam œci¹gnêli, oblegli go w Abeli Betmaacha, i usypali szañce przeciw 
miastu, tak i¿ stali przed murem, a wszystek lud, który by³ z Joabem, usi³owa³ 
obaliæ mury.
16. Wtem zawo³a³a z miasta niektóra niewiasta m¹dra: S³uchajcie, s³uchajcie! 
rzeczcie proszê do Joaba: Przyst¹p sam, a rozmówiê siê z tob¹.
17. Który gdy do niej przyst¹pi³, rzek³a mu ona niewiasta: Ty¿eœ jest Joab? I 
odpowiedzia³: Jestem. Tedy mu rzek³a: S³uchaj s³ów s³u¿ebnicy twojej; i 
odpowiedzia³: S³ucham.
18. Przeto¿ rzek³a, mówi¹c: Powiadano przedtem, mówi¹c: Koniecznie pytaæ siê bêd¹ w 
Abelu, a tak siê wszystko sprawi.
19. Jam jest jedno miasto z spokojnych i wiernych w Izraelu, a ty szukasz, abyœ 
zatraci³ miasto i matkê w Izraelu; przecz¿e chcesz zburzyæ dziedzictwo Pañskie?
20. I odpowiedzia³ jej Joab, mówi¹c: Niedaj, niedaj mi tego Bo¿e, abym mia³ 
podwróciæ i zburzyæ je.
21. Nie takci siê rzecz ma. Ale m¹¿ z góry Efraim, imieniem Seba, syn Bichry, 
podniós³ rêkê sw¹ przeciw królowi Dawidowi; wydajcie¿ go samego, a odci¹gnê od 
miasta. Zatem rzek³a niewiasta do Jaoba: Oto g³owê jego zrzuc¹ do ciebie z muru.
22. A tak sprawi³a to ona niewiasta u wszystkigo ludu m¹droœci¹ swoj¹, ¿e œci¹wszy 
g³owê Sebie, synowi Bichry, zrzucili j¹ do Jaoaba; który zatr¹bi³ w tr¹bê, i 
rozeszli siê wszyscy od miasta, ka¿dy do namiotów swoich; Joab siê te¿ wróci³ do 
króla do Jeruzalemu.
23. I by³ Joab hetmanem nad wszystkiem wojskiem Izraelskiem, a Banajas, syn Jojady, 
nad Chretczykami i nad Feletczykami.
24. Adoram by³ poborc¹, a Jozafat, syn Ahiluda, kanclerzem.
25. Seja pisarzem, a Sadok i Abijatar byli kap³anami.
26. Hira tak¿e Jairtczyk by³ ksi¹¿êciem u Dawida.
*21
1. I by³ g³ód za dni Dawidowych przez trzy lata, jednego roku po drugim. Tedy 
szuka³ Dawid oblicza Pañskiego, któremu rzek³ Pan: Dla Saula, i dla domu jego 
krwawego, przeto i¿ pomordowa³ Gabaonity.
2. Przyzwa³ tedy król Gabaonitów, i rzek³ do nich: (A ci Gabaonitowie nie byli z 



synów Izraelskich, ale z ostatków Amorejczyków, którym acz byli synowie Izraelscy 
przysiêgli, wszak¿e je usi³owa³ Saul wypleniæ z gorliwoœci swej dla synów 
Izraelskich i Judzkich.)
3. I rzek³ Dawid do Gabaonitów: Có¿ wam mam uczyniæ? a czem was ub³agaæ, abyœcie 
b³ogos³awili dziedzictwu Pañskiemu?
4. I odpowiedzieli mu Gabaonitowie: Nie idzie nam o srebro ani o z³oto z Saulem, i 
z domem jego, ani o to, ¿ebyœmy zabili kogo w Izraelu. A on rzek³: Cokolwiek 
rzeczecie, uczyniê wam.
5. Którzy rzekli do króla: Mê¿a, który nas wygubi³, i na tem by³, aby nas do 
szczêtu wytraci³, ¿eby nas nic nie zosta³o we wszystkich granicach Izraelskich.
6. Wydajcie nam siedmiu mê¿ów z synów jego, a powiesimy je Panu w Gabaa Saula, 
niekiedy wybranego Pañskiego. Tedy rzek³: Wydam.
7. Lecz sfolgowa³ król Mefibosetowi, synowi Jonatana, syna Saulowego, dla przysiêgi 
Pañskiej, która by³a miêdzy nimi, miêdzy Dawidem i miêdzy Jonatanem, synem 
Saulowym.
8. Ale wzi¹³ król dwóch synów Resfy, córki Ai, które porodzi³a Saulowi, Armoniego i 
Mefiboseta, i piêciu synów Micholi, córki Saulowej, które porodzi³a Adryjelowi, 
synowi Barsyla Meholatyckiego,
9. I wyda³ je w rêce Gabaonitów, i powiesili je na górze przed Panem. I umarli oni 
siedmiu pospo³u, a pobici s¹ w pierwsze dni ¿niwa, na pocz¹tku ¿niwa jêczmiennego.
10. A wzi¹wszy Resfa, córka Ai, wór, ropostar³a go na skale, na pocz¹tku ¿niwa, 
a¿by na nie kropi³ deszcz z nieba, i nie dopuszcza³a ptastwu powietrznemu, padaæ na 
nie we dnie, ani zwierzowi polnemu w nocy.
11. Tedy oznajmiono Dawidowi, co uczyni³a Resfa, córka Ai, za³o¿nica Saulowa.
12. Przeto¿ szed³szy Dawid wzi¹³ koœci Saulowe, i koœci Jonatana, syna jego od 
starszych Jabez Galaadskiego, którzy je byli ukradli z ulicy Betsañskiej, kêdy je 
byli zawiesili Filistynowie onego¿ dnia, gdy porazili Filistynowie Saula w Gielboe.
13. A tak wzi¹³ stamt¹d koœci Saulowe i koœci Jonatana, syna jego; zebrano te¿ 
koœci powieszonych,
14. I pogrzebli koœci Saulowe i Jonatana, syna jego, w ziemi Benjamina w Sela, 
grobie Cysa, ojca jego, a uczynili wszystko, co by³ rozkaza³ król; a tak potem 
ub³agany by³ Bóg ziemi.
15. I by³a zasiê wojna miêdzy Filistynami i Izraelem; i ci¹gn¹³ Dawid i s³udzy jego 
z nim, a walczy³ przeciwko Filistynom, tak, ¿e usta³ Dawid.
16. Tedy Jesbibenob, który by³ z synów jednego olbrzyma, (a grot drzewca jego wa¿y³ 
trzy sta syklów miedzi, a mia³ przepasany miecz nowy) umyœli³ by³ zabiæ Dawida.
17. Ale go ratowa³ Abisaj, syn Sarwii, a raniwszy Filistyna zabi³ go. Przeto¿ 
przysiêgli mê¿owie Dawidowi, mówi¹c mu: Nie pójdziesz wiêcej z nami na wojnê, abyœ 
nie zgasi³ pochodni Izraelskiej.
18. I sta³o siê potem, ¿e by³a znowu wojna w Gob z Filistynami, i zabi³ Sobochaj 
Husatycki Safa, który by³ z synów tego¿ olbrzyma.
19. By³a te¿ jeszcze inna wojna w Gob z Filistynami, kêdy zabi³ Elhana, syna Jaara 
Oregim, Betlehemczyk, brata Golijatowego z Giet, którego drzewce u w³óczni by³o 
jako nawój tkacki.
20. Nadto jeszcze by³a wojna w Giet, kêdy by³ m¹¿ wielkiego wzrostu, maj¹c po szeœæ 
palców u r¹k swoich, i po szeœæ palców u nóg swoich, wszystkich dwadzieœcia i 
cztery; a ten te¿ by³ synem tego¿ olbrzyma.
21. Ten gdy ur¹ga³ Izraelowi, zabi³ go Jonatan, syn Samaa, brata Dawidowego.
22. Ci czterej byli synowie jednego olbrzyma z Giet, a ci polegli od rêki 
Dawidowej, i od rêki s³ug jego.
*22
1. I mówi³ Dawid Panu s³owa tej pieœni w on dzieñ, gdy go wybawi³ Pan z r¹k 
wszystkich nieprzyjació³ jego i z rêki Saulowej.
2. I rzek³: Pan opoka moja i twierdza moja, i wybawiciel mój ze mn¹.
3. Bóg, ska³a moja, w nim bêdê ufa³, tarcz moja, róg zbawienia mego, podwy¿szenie 
moje, i ucieczka moja, zbawiciel mój, który miê od gwa³tu wybawia.
4. Wzywa³em Pana chwa³y godnego, a od nieprzyjació³ moich by³em wybawiony.
5. Albowiem ogarnê³y miê by³y boleœci œmierci, potoki niezbo¿nych przestraszy³y 
miê.



6. Boleœci grobu ogarnê³y miê, zachwyci³y miê sid³a œmierci.
7. W utrapieniu mojem wzywa³em Pana, a do Boga mego wo³a³em, i wys³ucha³ z koœcio³a 
swego g³os mój, a wo³anie moje przysz³o do uszów jego.
8. Tedy siê wzruszy³a, a zadr¿a³a ziemia, a fundamenty nieba zatrz¹snê³y, i 
wzruszy³y siê dla gniewu jego.
9. Wyst¹pi³ dym z nózdrz jego, a ogieñ z ust jego po¿eraj¹cy; wêgle rozpali³y siê 
od niego.
10. Nak³oni³ niebios i zst¹pi³, a ciemnoœæ by³a pod nogami jego.
11. I jeŸdzi³ na Cherubinach, i lata³, i widzian jest na skrzyd³ach wiatrowych.
12. Po³o¿y³ ciemnoœæ oko³o siebie miasto przybytku, zgromadzenie wód z ob³oki 
niebieskimi.
13. Od jasnoœci oblicza jego rozpali³y siê wêgle ogniste.
14. Zagrzmia³ Pan z nieba, a najwy¿szy wyda³ g³os swój.
15. Wypuœci³ i strza³y, a rozproszy³ je, i b³yskawic¹ potar³ je.
16. I okaza³y siê g³êbokoœci morskie, a odkry³y siê grunty œwiata na fukanie 
Pañskie, na tchnienie Ducha z nózdrz jego.
17. Pos³awszy z wysokoœci, przyj¹³ miê, wyrwa³ miê z wód wielkich.
18. Wybawi³ miê od nieprzyjaciela mego potê¿nego, od tych, którzy miê mieli w 
nienawiœci, choæ byli mocniejszymi nad miê.
19. Uprzedzili miê w dzieñ utrapienia mego; ale Pan by³ podpor¹ moj¹.
20. I wywiód³ miê na przestrzeñstwo; wybawi³ miê; bo miê sobie upodoba³.
21. Odda³ mi Pan wed³ug sprawiedliwoœci mojej, wed³ug czystoœci r¹k moich odda³ mi,
22. Gdy¿em strzeg³ dróg Pañskich, anim niezbo¿nie nie odstawa³ od Boga mego.
23. Albowiem wszystkie s¹dy jego s¹ przed obliczem mojem i ustawy jego, nie 
odst¹pi³em od nich.
24. A bêd¹c doskona³y przed nim, wystrzega³em siê nieprawoœci mojej.
25. Przeto¿ odda³ mi Pan wed³ug sprawiedliwoœci mojej, wed³ug czystoœci mojej przed 
oblicznoœci¹ oczu swych.
26. Z mi³osiernym mi³osiernie postêpujesz, z mê¿em doskona³ym doskona³ym jesteœ.
27. Z czystym czysty jesteœ, a z przewrotnym surowie siê obchodzisz.
28. Ale wybawiasz lud ubogi, a oczy twoje przed wynios³ymi opuszczasz.
29. Tyœ zaiste pochodni¹ moj¹, o Panie, a Pan oœwieci ciemnoœci moje.
30. Bo w tobie przebieg³em wojsko, w Bogu moim przekroczy³em mur.
31. Droga Bo¿a jest doskona³a, wyrok Pañski nader czysty, tarcz¹ jest wszystkim, 
którzy w nim ufaj¹.
32. Albowiem któ¿ jest Bogiem oprócz Pana? a kto opok¹ oprócz Boga naszego?
33. Bóg jest moc¹ moj¹ w wojsku, on czyni doskona³¹ drogê mojê.
34. Równa nogi moje z jeleniemi, na wysokich miejscach moich stawia miê.
35. Æwiczy rêce me do boju, tak ¿e kruszê ³uk miedziany ramiony swemi.
36. Albowiem da³eœ mi tarcz zbawienia mego, a w cichoœci twojej rozmno¿y³eœ miê.
37. Rozszerzy³eœ kroki moje podemn¹, tak i¿ siê nie zachwia³y kostki moje.
38. Goni³em nieprzyjacio³y moje, i wytraci³em je, a nie wróci³em siê, a¿em je 
wypleni³.
39. I wyniszczy³em je, i poprzebija³em je, tak i¿ nie powstan¹: upadli pod nogami 
mojemi.
40. Tyœ miê przepasa³ moc¹ ku bitwie, a powali³eœ pod miê powstaj¹ce przeciwko 
mnie.
41. Nadto poda³eœ mi szyjê nieprzyjació³ moich, którzy miê mieli w nienawiœci, i 
wykorzeni³em je.
42. Pogl¹dali, ale nie by³ wybawiciel; wo³ali na Pana, ale ich nie wys³ucha³.
43. I potar³em je jako proch ziemi, jako b³oto na ulicach podeptawszy je, 
rozmiota³em je.
44. Tyœ miê od sporu ludu mego wyrwa³; zachowa³eœ miê, abym by³ g³ow¹ narodów; lud, 
któregom nie zna³, s³u¿y mi.
45. Synowie obcy k³amali mn¹, a skoro us³yszeli, byli mi pos³uszni.
46. Synowie obcy opadali, a dr¿eli i w zamknieniu swem.
47. ¯yje Pan, i b³ogos³awiona ska³a moja; niech¿e bêdzie wywy¿szony Bóg, opoka 
zbawienia mego.
48. Bóg jest, który mi dawa pomsty, a podbija narody pod miê.



49. Który miê wywodzi od nieprzyjació³ moich, a nad tymi, którzy powstaj¹ przeciwko 
mnie, wywy¿szasz miê, od cz³owieka niepobo¿nego wybawiasz miê.
50. Przeto¿ bêdê ciê wyznawa³ Panie miêdzy narodami; a imieniowi twemu œpiewaæ 
bêdê.
51. On jest wie¿¹ zbawienia króla swego, a czyni¹cy mi³osierdzie nad pomazañcem 
swoim Dawidem, i nad nasieniem jego a¿ na wieki.
*23
1. A teæ s¹ ostateczne s³owa Dawidowe. Rzek³ Dawid, syn Isajego, rzek³ mówiê m¹¿, 
który by³ zacnie wywy¿szony, pomazaniec Boga Jakóbowego, i wdziêczny w pieœniach 
Izraelskich;
2. Duch Pañski mówi³ przez miê, a s³owa jego przechodzi³y przez jêzyk mój.
3. Mówi³ Bóg Izraelski do mnie, mówi³a ska³a Izraelska: Ten, który panowaæ bêdzie 
nad ludem, bêdzie sprawiedliwy, panowaæ bêdzie w bojaŸni Bo¿ej.
4. Bêdzie jako bywa œwiat³oœæ poranna, gdy s³oñce rano bez ob³oków wschodzi, a jako 
od jasnoœci po deszczu wyrasta ziele z ziemi.
5. A choæ nie taki jest dom mój przed Bogiem, jednak przymierze wieczne postanowi³ 
ze mn¹, utwierdzone we wszystkiem i obwarowane. A w temci jest wszystko zbawienie 
moje, i wszystka uciecha moja, aczkolwiek temu jeszcze wzrostu nie dawa.
6. Ale nipobo¿ni wszyscy bêd¹ jako cierñ wyrwani, którego rêkoma nie bior¹.
7. Lecz kto siê go jedno chce dotkn¹æ, obwaruje siê ¿elazem i drzewem w³óczni, albo 
ogniem wypala go do szczêtu na miejscu jego.
8. Teæ s¹ imiona mocarzów, które mia³ Dawid: Jozeb Basebet Tachmojczyk, 
najprzedniejszy miêdzy trzema; który siê z uciech¹ rzuci³ na oœm set ludu z 
w³óczni¹, aby je zabi³ w jednej potrzebie.
9. A po nim by³ Eleazar, syn Dodona, syna Ahohowego, miêdzy trzema mocarzami, 
którzy byli z Dawidem; a sromotnie l¿yli Filistyny, którzy siê byli zebrali ku 
bitwie, gdy byli odci¹gnêli mê¿owie Izraelscy.
10. Ten powstawszy bi³ Filistyny, tak i¿ usta³a rêka jego, i zdrêtwia³a rêka jego 
przy mieczu. Tedy sprawi³ Pan wielkie wybawienie dnia onego, tak, ¿e siê lud wróci³ 
za nim, tylko aby korzyœci zebra³.
11. A po nim by³ Semma, syn Agi, Hararczyk; albowiem gdy siê byli Filistynowie 
zebrali do kupy, kêdy by³a czêœæ pola pe³nego soczewicy, a lud inny by³ uciek³ 
przed Filistynami:
12. Tedy stan¹wszy w poœród onej czêœci pola, broni³ go, i pobi³ Filistyny. A tak 
sprawi³ Pan wielkie wybawienie.
13. Wyszli te¿ oni trzej z trzydziestu przedniejszych, a przyszli we ¿niwa do 
Dawida, do jaskini Odollam, gdy siê wojsko Filistyñskie by³o obozem po³o¿y³o w 
dolinie Refaim.
14. A Dawid na ten czas by³ na miejscu obronnem: stra¿ te¿ Filistyñska na ten czas 
by³a w Betlehem.
15. Tedy pragn¹³ Dawid, i rzek³: O by mi siê kto da³ napiæ wody z studni 
Betlehemskiej, która jest u bramy!
16. Przeto¿ wpadli ci trzej mocarze do obozu Filistyñskiego, i naczerpali wody z 
studni Betlehemskiej, która by³a u bramy; któr¹ nieœli, i przynieœli do Dawida. Ale 
jej on nie chcia³ piæ, lecz j¹ wyla³ przed Panem.
17. I rzek³: Nie daj mi tego Panie, abym to mia³ uczyniæ. Izali to nie krew mê¿ów, 
którzy szli z niebezpieczeñstwem dusz swoich? I nie chcia³ jej piæ. Toæ uczynili 
oni trzej mocarze.
18. Tak¿e Abisaj brat Joaba, syn Sarwii by³ przedniejszym miêdzy trzema. Ten 
podniós³ w³óczni¹ sw¹ przeciwko trzema stom, i zabi³ je, i by³ s³awnym miêdzy 
trzema.
19. Z tych trzech bêd¹c najs³awniejszym, by³ ich hetmanem; wszak¿e onych trzech 
pierwszych nie doszed³.
20. Banajas te¿ syn Jojady, syn mê¿a rycerskiego, zacny w swych sprawach, z 
Kabseel; ten zabi³ dwóch mocarzów Moabskich, ten¿e szed³szy zabi³ lwa w poœrodku 
studni, we dni œnie¿ne.
21. Ten¿e zabi³ mê¿a Egipczanina, mê¿a na podziw wielkiego, który Egipczanin mia³ w 
rêku w³óczni¹; a on szed³ ku niemu z kijem, a wydar³szy w³óczni¹ z rêki 
Egipczanina, zabi³ go w³óczni¹ jego.



22. Toæ uczyni³ Banajas, syn Jojady, który te¿ by³ s³awny miêdzy onymi trzema 
mocarzami.
23. Z tych trzydziestu by³ najs³awniejszym; wszak¿e onych trzech nie doszed³; i 
postawi³ go Dawid nad drabantami swoimi.
24. By³ te¿ Asael, brat Joaba, miêdzy trzydziestoma. A ci s¹: Elkanan, syn Dodana, 
Betlehemczyk;
25. Samma Harodczyk; Elika Harodczyk.
26. Heles Faltyczyk; Hyra, syn Ikkiesa, Tekuitczyk;
27. Abijezer Anatotczyk; Mobonaj Husatczyk;
28. Selmon Ahohytczyk; Maharaj Netofatczyk;
29. Heleb, syn Baany, Netofatczyk; Itaj, syn Rybajego, z Gabaad synów 
Benjaminowych;
30. Banajas Faratoñczyk; Haddaj od potoku Gaas;
31. Abijalbon Arbatczyk; Asmewet Barchomczyk;
32. Elijachba Salaboñczyk; z synów Jassonowych Jonatana;
33. Semma Hororczyk; Ahijam, syn Sarara, Ararytczyk;
34. Elifelet, syn Achasbaja, syna Machatego; Elijam, syn Achitofela Giloñczyka.
35. Hezraj Karmelczyk; Faraj Arbitczyk.
36. Igal, syn Natana z Soby; Bani Gadczyk.
37. Selek Ammonitczyk; Nacharaj Berotczyk, który nosi³ broñ Joaba, syna Sarwii;
38. Hira Jetrytczyk; Gareb Jetrytczyk.
39. Uryjasz Hetejczyk. Owa wszystkich trzydzieœci i siedm.
*24
1. Tedy siê znowu popêdliwoœæ Pañska zapali³a na Izraela, gdy pobudzi³ szatan 
Dawida przeciwko nim mówi¹c: IdŸ, policz Izraela i Judê.
2. I rzek³ król do Joaba, hetmana wojska swego: Przbie¿ zaraz wszystkie pokolenia 
Izraelskie od Dan a¿ do Beerseba, a policzcie lud, abym wiedzia³ poczet ludu.
3. Lecz Joab rzek³ do króla: Niech przymno¿y Pan, Bóg twój, ludu, jako teraz jest 
tyle stokroæ, aby na to oczy króla, pana mego patrza³y; ale król, pan mój, przecz¿e 
siê tego napiera?
4. Wszak¿e przemog³o s³owo królewskie Joaba i hetmany wojska. Przeto¿ wyszed³ Joab, 
i hetmani wojska od oblicza królewskiego, aby policzyli lud Izraelski.
5. A przeprawiwszy siê przez Jordan, po³o¿yli siê obozem przy Aroer, po prawej 
stronie miasta, które jest w poœród potoku Gad i przy Jazer.
6. Potem przyszli do Galaad, i do ziemi dolnej Hadsy, a stamt¹d przyszli do Dan 
Jaan i w okó³ Sydonu.
7. Potem przyszli ku twierdzy Tyrskiej, i do wszystkich miast Hewejskich i 
Chananejskich, sk¹d wyszli na po³udnie Judy do Beerseba.
8. A obszed³szy wszystkê ziemiê, przyszli po dziewiêciu miesi¹cach, i po dwudziestu 
dniach do Jeruzalemu.
9. I odda³ Joab poczet obliczonego ludu królowi. A by³o w Izraelu oœm kroæ sto 
tysiêcy mê¿ów rycerskich, godnych ku bojowi, a mê¿ów Juda piêæ kroæ sto tysiêcy 
mê¿ów.
10. Potem uderzy³o Dawida serce jego, gdy obliczy³ lud, i rzek³ Dawid do Pana: 
Zgrzeszy³em bardzo, ¿em to uczyni³: ale teraz o Panie! przenieœ proszê nieprawoœæ 
s³ugi twego, bomci bardzo g³upio uczyni³.
11. A gdy wsta³ Dawid rano, oto s³owo Pañskie sta³o siê do Gada proroka, Widz¹cego 
Dawidowego, mówi¹c:
12. IdŸ, a powiedz Dawidowi: Tak mówi Pan: Trzyæ rzeczy podawam, obierz sobie jednê 
z tych, abym ci uczyni³.
13. A tak przyszed³ Gad do Dawida, i oznajmi³ mu, a rzek³ mu: Albo przyjdzie na ciê 
g³ód przez siedm lat w ziemi twojej, albo przez trzy miesi¹ce bêdziesz ucieka³ 
przed nieprzyjacio³y twymi, a oni ciê goniæ bêd¹, albo wiêc przez trzy dni bêdzie 
morowe powietrze w ziemi twojej; rozmyœl ¿e siê prêdko, a obacz, co mam 
odpowiedzieæ temu, który miê pos³a³.
14. I rzek³ Dawid do Gada: Jestem bardzo œciœniony. Niech proszê raczej wpadniemy w 
rêkê Pañsk¹, gdy¿ wielkie s¹ zlitowania jego; ale w rêkê ludzk¹ niech nie wpadam.
15. Tedy przepuœci³ Pan powietrze morowe na Izraela od poranku a¿ do czasu 
naznaczonego, i umar³o z ludu od Dan a¿ do Beerseba siedmdziesi¹t tysiêcy mê¿ów.



16. A gdy wyci¹gn¹³ Anio³ rêkê sw¹ na Jeruzalem, aby je wytraci³, tedy siê u¿ali³ 
Pan onego z³ego, i rzek³ do Anio³a, który traci³ lud: Dosyæ teraz; zawœci¹gnij rêkê 
tw¹. A Anio³ Pañski by³ podle bojewiska Arawny Jebuzejczyka.
17. I rzek³ Dawid do Pana, gdy ujrza³ Anio³a bij¹cego lud, mówi¹c: Otom ja 
zgrzeszy³, jam Ÿle uczyni³; ale te owce có¿ uczyni³y? niech siê proszê obróci rêka 
twoja na miê i na dom ojca mego.
18. Tedy przyszed³ Gad do Dawida onego¿ dnia, i rzek³ mu: IdŸ, a zbuduj o³tarz Panu 
na bojewisku Arawy Jebuzejczyka.
19. I szed³ Dawid pod³ug s³owa Gadowego, jako by³ rozkaza³ Pan.
20. Tedy spojrzawszy Arawna, ujrza³ króla, i s³ugi jego, przychodz¹ce do siebie: i 
wyszed³ Arawna, a pok³oni³ siê królowi twarz¹ sw¹ ku ziemi.
21. I rzek³ Arawna: Przecz¿e przyszed³ król, pan mój, do s³ugi swego? I 
odpowiedzia³ Dawid: Abym kupi³ u ciebie to bojewisko, i zbudowa³ na niem o³tarz 
Panu, ¿eby zahamowana by³a ta plaga miêdzy ludem.
22. Tedy rzek³ Arawna do Dawida: Niech weŸmie, a ofiaruje król, pan mój, co mu siê 
dobrego widzi: oto wo³y na ca³opalenie, i wozy, i jarzma wo³ów na drwa.
23. Wszystko to dawa³ król Arawna królowi Dawidowi. I mówi³ Arawna do króla: Pan, 
Bóg twój, niech ciê sobie upodoba.
24. Lecz król rzek³ do Arawny: Nie tak, ale raczej kupiê u ciebie i zap³acê; ani 
bêdê ofiarowa³ Panu, Bogu memu, ca³opalenia darmo danego. A tak kupi³ Dawid ono 
bojewisko i wo³y za piêædziesi¹t syklów srebra.
25. Tam¿e zbudowa³ Dawid o³tarz Panu, i sprawowa³ ca³opalenia, i spokojne ofiary. I 
ub³agany by³ Pan ziemi, a zahamowana jest ona plaga od Izraela.

================================
     1 Królewska     
================================

*01
1. A gdy siê król Dawid zstarza³, i zaszed³ w lata, chodŸ go odziewano szatami, 
przeciê siê zagrzaæ nie móg³.
2. I rzekli mu s³udzy jego: Niech poszukaj¹ królowi, panu naszemu m³odej panienki, 
któraby stawa³a przed królem, i opatrowa³a go, a sypiaj¹c na ³onie jego, ¿eby 
zagrzewa³a króla, pana naszego.
3. Szukali tedy panienki piêknej po wszystkich granicach Izraelskich, i znaleŸli 
Abisag Sunamitkê, a przywiedli j¹ do króla.
4. A ta panienka by³a bardzo piêkna, i opatrowa³a króla, i s³u¿y³a mu; ale jej król 
nie uzna³.
5. Lecz Adonijasz, syn Haggity, wynosi³ siê, mówi¹c: Ja bêdê królowa³. I nasprawia³ 
sobie wozów i jezdnych, i piêædziesi¹t mê¿ów, którzy biegali przed nim.
6. A nie gromi³ go nigdy ojciec jego, mówi¹c: Przecz¿eœ to uczyni³? A by³ i ten 
bardzo piêknej urody, którego by³a porodzi³a Haggita po Absalomie.
7. A mia³ zmowê z Joabem, synem Sarwii, i z Abijatarem kap³anem, którzy pomagali za 
Adonijaszem.
8. Ale Sadok kap³an, i Banajas, syn Jojady, i Natan prorok, i Semej, i Rehy i 
rycerstwo Dawidowe, nie przestawali z Adonijaszem.
9. Tedy nabi³ Adonijasz owiec, i wo³ów, i byd³a t³ustego u kamienia Zohelet, który 
by³ nad Ÿród³em Rogiel, i wezwa³ wszystkich braci swych, synów królewskich, i 
wszystkich mê¿ów z Juda, s³ug królewskich.
10. Ale Natana proroka, i Banajasa, i innego rycerstwa, ani Salomona, brata swego, 
nie wezwa³.
11. Tedy rzek³ Natan do Betsaby, matki Salomonowej, mówi¹c: A nie s³ysza³aœ, i¿ 
króluje Adonijasz, syn Haggity, a Dawid, pan nasz, nie wie o tem?



12. Przeto¿ teraz pójdŸ proszê, dam ci radê, a zachowasz zdrowie twoje i zdrowie 
syna twego Salomona.
13. IdŸ, a wnijdŸ do króla Dawida, i mów do niego: Izaliœ ty królu, panie mój, 
nieprzysi¹g³ s³u¿ebnicy twojej, mówi¹c: Salomon, syn twój, bêdzie królowa³ po mnie, 
a on bêdzie siedzia³ na stolicy mojej? Przecz¿e tedy króluje Adonijasz?
14. A gdy ty jeszcze tam bêdziesz mówi³a z królem, ja przyjdê za tob¹, i dope³niê 
s³ów twoich.
15. A tak wesz³a Betsaba do króla na pokój; a król siê ju¿ by³ bardzo zstarza³, a 
Abisag Sunamitka pos³ugowa³a królowi.
16. Tedy nachyliwszy siê Betsaba, pok³oni³a siê królowi, której rzek³ król: Czego 
chcesz?
17. A ona mu odpowiedzia³a: Panie mój, tyœ przysi¹g³ przez Pana, Boga twego, 
s³u¿ebnicy twojej, ¿e Salomon, syn twój, bêdzie królowa³ po mnie, a on bêdzie 
siedzia³ na stolicy mojej.
18. A oto, ju¿ Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.
19. Albowiem nabi³ wo³ów i byd³a t³ustego, i owiec bardzo wiele, i wezwa³ 
wszystkich synów królewskich, i Abijatara kap³ana, i Joaba, hetmana wojska; ale 
Salomona, s³ugi twego, nie wezwa³.
20. Lecz ty królu, panie mój, wiesz, i¿ siê oczy wszystkiego Izraela ogl¹daj¹ na 
ciê, abyœ im oznajmi³, kto bêdzie siedzia³ na stolicy króla, pana mego, po tobie.
21. Inaczej stanie siê, gdy zaœnie król, pan mój, z ojcy swymi, ¿e bêdziemy ja i 
Salomon, syn mój, jako grzesznicy.
22. A oto, gdy ona jeszcze mówi³a z królem, przyszed³ Natan prorok.
23. I opowiedziano to królowi, mówi¹c: Oto Natan, prorok; który wszed³szy do króla, 
pok³oni³ siê królowi twarz¹ sw¹ ku ziemi.
24. Rzek³ zatem Natan: Królu, panie mój, za¿eœ ty rzek³: Adonijasz bêdzie królowa³ 
po mnie, a on usiêdzie na stolicy mojej?
25. Albowiem dziœ szed³szy nabi³ wo³ów i byd³a t³ustego, i owiec bardzo wiele, i 
wezwa³ wszystkich synów królewskich, i hetmanów wojsk, i Abijatara kap³ana, a oto 
oni jedz¹ z nim i pij¹, i mówi¹: Niech ¿yje król Adonijasz!
26. Ale mnie, s³ugi twego, i Sadoka kap³ana, i Banajasa, syna Jojadowego, i 
Salomona, s³ugi twego, nie wezwa³.
27. Izali od króla, pana mego, sta³a siê ta rzecz? a nie oznajmi³eœ s³udze twemu, 
kto ma siedzieæ na stolicy króla, pana mego, po nim?
28. I odpowiedzia³ król Dawid, mówi¹c: Zawo³ajcie do mnie Betsaby; która 
przyszed³szy przed oblicznoœæ królewsk¹, stanê³a przed królem.
29. Tedy przysi¹g³ król, mówi¹c: Jako ¿ywy Pan, który wybawi³ duszê mojê z ka¿dego 
ucisku:
30. I¿ jakom ci przysi¹g³ przez Pana, Boga Izraelskiego, mówi¹c: ¯e Salomon, syn 
twój, królowaæ bêdzie po mnie, a on usiêdzie na stolicy mojej miasto mnie, tak dziœ 
uczyniê.
31. I nachyliwszy siê Betsaba twarz¹ ku ziemi, uk³oni³a siê królowi, i rzek³a: 
Niech ¿yje Dawid król, pan mój, na wieki!
32. Zatem rzek³ król Dawid: Zawo³ajcie do mnie Sadoka kap³ana, i Natana proroka, i 
Banajasa, syna Jojadowego. I weszli do króla.
33. I rzek³ im król: WeŸmijcie z sob¹ s³ugi pana waszego, a wsadŸcie Salomona, syna 
mego, na mulicê mojê, i prowadŸcie go do Gihonu.
34. A tam go poma¿e Sadok kap³an, i Natan prorok za króla nad Izraelem; potem 
zatr¹bicie w tr¹bê, a rzeczecie: Niech ¿yje król Salomon!
35. Potem pójdziecie za nim; a on przyszed³szy, si¹dzie na stolicy mojej, i bêdzie 
królowa³ miasto mnie; bom mu ja rozkaza³, aby by³ wodzem nad Izraelem i nad Jud¹.
36. I odpowiedzia³ Banajas, syn Jojada, królowi, mówi¹c: Amen. Niech to stwierdzi 
Pan, Bóg króla, pana mego.
37. Jako by³ Pan z królem, panem moim, tak niech bêdzie z Salomonem, a niechaj 
wywy¿szy stolicê jego nad stolicê Dawida króla, pana mego.
38. A tak szed³ Sadok kap³an, i Natan prorok, i Banajas, syn Jojada, przytem 
Cheretczycy, i Feletczycy, i wsadzili Salomona na mulicê króla Dawida, a prowadzili 
go do Gihonu.
39. Tedy wzi¹³ Sadok kap³an róg olejku z namiotu, i pomaza³ Salomona. Potem tr¹bili 



w tr¹bê, i zakrzykn¹³ wszystek lud: Niech ¿yje król Salomon!
40. I szed³ wszystek lud za nim. Ten¿e lud gra³ na piszcza³kach, wesel¹c siê 
weselem wielkiem, tak i¿ dr¿a³a ziemia od g³osu ich.
41. Co gdy us³ysza³ Adonijasz, i wszyscy wezwani, którzy byli z nim, (a ju¿ siê te¿ 
by³a dokoñczy³a uczta,) s³ysz¹c te¿ i Joab g³os tr¹by, rzek³: Có¿ to za krzyk 
miasta hucz¹cego?
42. A gdy on tego domawia³, oto Jonatan, syn Abijatara kap³ana, przyszed³. Któremu 
rzek³ Adonijasz: WnijdŸ; boœ ty m¹¿ stateczny, a powiesz nam co dobrego.
43. Tedy odpowiedzia³ Jonatan, i rzek³ Adonijaszowi: Dawid król, pan nasz, 
postanowi³ zapewne Salomona królem.
44. Albowiem pos³a³ z nim król Sadoka kap³ana, i Natana proroka, i Banajasa, syna 
Jojadowego, do tego Cheretczyki i Feletczyki, którzy go wsadzili na mulicê 
królewsk¹;
45. I pomazali go Sadok kap³an, i Natan prorok za króla w Gihonie, i szli stamt¹d 
wesel¹c siê, tak, ¿e zadr¿a³o miasto; tenci jest krzyk, któryœcie s³yszeli;
46. I ju¿ usiad³ Salomon na stolicy królestwa.
47. Nadto i s³udzy królewscy przyszli, aby b³ogos³awili Dawidowi królowi, panu 
naszemu, mówi¹c: Niech s³awniejsze uczyni Bóg imiê Salomonowe nad imiê twoje, a 
niech wywy¿szy stolicê jego nad stolicê twojê. I pok³oni³ siê król na ³o¿u swem.
48. Przytem tak rzek³ król: B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, który da³ dziœ 
siedz¹cego na stolicy mojej, na co patrz¹ oczy moje.
49. Zlêkli siê tedy, i wstali wszyscy wezwani, którzy byli z Adonijaszem, i poszli 
ka¿dy w drogê sw¹.
50. Adonijasz tak¿e, boj¹c siê Salomona, wsta³, i poszed³, a uchwyci³ siê rogów 
o³tarza.
51. I oznajmiono Salomonowi, mówi¹c: Oto Adonijasz boi siê króla Salomona, a oto 
uchwyci³ siê rogów o³tarza, mówi¹c: Niech mi dziœ przysiê¿e król Salomon, ¿e nie 
zabije s³ugi swego mieczem.
52. Tedy rzek³ Salomon: JeŸli bêdzie mê¿em statecznym, nie spadnie i w³os z niego 
na ziemiê; ale jeŸli siê w nim znajdzie co z³ego, pewnie umrze.
53. A tak pos³a³ król Salomon, i przywiedziono go od o³tarza; a gdy przyszed³, 
uk³oni³ siê królowi Salomonowi, i rzek³ mu Salomon: IdŸ do domu twego.
*02
1. A gdy siê przybli¿a³ czas œmierci Dawidowej, rozkaza³ Salomonowi, synowi swemu, 
mówi¹c:
2. Ja idê w drogê wszystkiej ziemi, a ty zmacniaj siê, i b¹dŸ mê¿em.
3. Zachowywaj ustawy Pana, Boga twego, abyœ chodzi³ drogami jego, i przestrzega³ 
wyroków jego, i przykazañ jego i s¹dów jego, i œwiadectw jego, jako napisano w 
zakonie Moj¿eszowym, abyæ siê szczêœci³o wszystko, co sprawowaæ bêdziesz, i we 
wszystkiem, do czego siê obrócisz:
4. ¯eby utwierdzi³ Pan s³owo swoje, które rzek³ do mnie, mówi¹c: JeŸli bêd¹ strzedz 
synowie twoi drogi swej, chodz¹c przedemn¹ w prawdzie, ze wszystkiego serca swego, 
i ze wszystkiej duszy swojej, tedy nie bêdzie wytracony po tobie m¹¿ z stolicy 
Izrael skiej.
5. A ty te¿ wiesz, co mi uczyni³ Joab syn Sarwii, co uczyni³ dwom hetmanom wojsk 
Izraelskich, Abnerowi, synowi Nerowemu, i Amazie, synowi Jeterowemu, ¿e je 
pozabija³, a wyla³ krew jako na wojnie czasu pokoju, i zmaza³ krwi¹ jako na wojnie 
pas swój rycerski, który mia³ na biodrach swoich, i bóty swoje, które mia³ na 
nogach swoich.
6. Uczynisz tedy wed³ug m¹droœci twojej, a nie dopuœcisz zejœæ sêdziwoœci jego w 
pokoju do grobu.
7. Ale nad synami Barsylai Galaadczyka u¿yjesz mi³osierdzia, a niech jadaj¹ wespó³ 
z inszymi u sto³u twego; albowiem oni takim¿e sposobem przyszli do mnie, gdym 
ucieka³ przed Absalomem, bratem twoim.
8. Oto te¿ jest u ciebie Semej, syn Giery, syna Jemini, z Bahurym, który mi te¿ 
z³orzeczy³ z³orzeczeniem wielkiem w on dzieñ, gdym szed³ do Mahanaim; a wszak¿e 
zaszed³ mi drogê u Jordanu, i przysi¹g³em mu przez Pana, mówi¹c: Nie zamordujê ciê 
mieczem.
9. Teraz jednak nie przepuszczaj mu tego, a i¿eœ jest mê¿em m¹drym, bêdziesz 



wiedzia³, co mu masz uczyniæ, abyœ wprowadzi³ sêdziwoœæ jego ze krwi¹ do grobu.
10. Zatem zasn¹³ Dawid z ojcy swoimi, a pogrzebiony jest w mieœcie Dawidowem.
11. A dni, których królowa³ Dawid nad Izraelem, by³o czterdzieœci lat. W Hebronie 
królowa³ siedm lat, a w Jeruzalemie królowa³ trzydzieœci i trzy lata.
12. A tak Salomon usiad³ na stolicy Dawida ojca swego, i zmocni³o siê bardzo 
królestwo jego.
13. Tedy przyszed³ Adonijasz, syn Haggity, do Betsaby, matki Salomonowej, któremu 
ona rzek³a: A spokojne¿ jest przyjœcie twoje? A on odpowiedzia³: Spokojne.
14. Nadto rzek³: Mam nieco mówiæ z tob¹. A ona rzek³a: Mów.
15. Tedy rzek³: Ty wiesz, i¿ moje by³o królestwo, a na miê obrócili byli wszyscy 
Izraelczycy twarz swojê, abym królowa³; ale przeniesione jest królestwo, i dosta³o 
siê bratu memu; bo mu od Pana naznaczone by³o.
16. Przeto¿ ciê teraz proszê o jednê rzecz, a nie odmawiaj mi tego. A ona mu 
rzek³a: Mów.
17. Zatem on rzek³: Mów proszê do Salomona króla, (bo wiem, ¿eæ nie odmówi,) aby mi 
da³ Abisag Sunamitkê za ¿onê.
18. I odpowiedzia³a Betsaba: Dobrze; bêdê mówi³a o ciê z królem.
19. A tak sz³a Betsaba do króla Salomona, aby z nim mówi³a za Adonijaszem; i wsta³ 
król przeciwko niej, a pok³oniwszy siê jej usiad³ na stolicy swej; kaza³ te¿ 
postawiæ stolicê matce swej, która siad³a po prawicy jego.
20. I rzek³a: Proszê ciê o jednê ma³¹ rzecz, nie odmawiaj mi. I odpowiedzia³ jej 
król: Proœ matko moja; albowiem ci nie odmówiê.
21. Tedy rzek³a: Niech bêdzie dana Abisag Sunamitka Adonijaszowi, bratu twemu, za 
¿onê.
22. Lecz odpowiedzia³ król Salomon, i rzek³ matce swojej: Przecz¿e prosisz o Abisag 
Sunamitkê Adonijaszowi? uproœ mu i królestwo, albowiem on jest bratem moim starszym 
nad miê, a ma po sobie Abijatara kap³ana, i Joaba, syna Sarwii.
23. I przysi¹g³ król Salomon przez Pana, mówi¹c: To mi niech uczyni Bóg, i to niech 
przyczyni, ¿e przeciwko duszy swej mówi³ Adonijasz te s³owa.
24. A teraz jako ¿ywy Pan, który miê utwierdzi³, i posadzi³ na stolicy Dawida ojca 
mojego, i który mi zbudowa³ dom, jako obieca³, i¿ dziœ zabity bêdzie Adonijasz.
25. A tak pos³a³ król Salomon Banajasa, syna Jojadowego, który siê nañ targn¹³, i 
zabi³ go.
26. A do Abijatara kap³ana rzek³ król: IdŸ do Anatot, do osiad³oœci twojej, 
albowiemeœ mê¿em œmierci; wszak¿e ciê dziœ nie zabijê, gdy¿eœ nosi³ skrzyniê Pañsk¹ 
przed Dawidem, ojcem moim, a i¿eœ to wszystko cierpia³, czem by³ trapiony ojciec 
mój.
27. I wyrzuci³ Salomon Abijatara, aby nie by³ kap³anem Pañskim, ¿eby siê wype³ni³o 
s³owo Pañskie, które by³ wyrzek³ nad domem Heli w Sylo.
28. Ta wieœæ gdy przysz³a do Joaba, (albowiem Joab przestawa³ z Adonijaszem, 
chocia¿ z Absalomem nie przestawa³,) tedy uciek³ Joab do namiotu Pañskiego, a 
uchwyci³ siê rogów o³tarza.
29. I oznajmiono królowi Salomonowi, ¿e uciek³ Joab do namiotu Pañskiego, a ¿e jest 
u o³tarza: tedy pos³a³ Salomon Banajasa, syna Jojadowego, mówi¹c: IdŸ, zabij go.
30. A przyszed³szy Banajas do namiotu Pañskiego, rzek³ do niego: Tak mówi król: 
WynijdŸ. Który odpowiedzia³: Nie wyjdê, ale tu umrê. I odniós³ to Banajas królowi 
mówi¹c: Tak mówi³ Joab, i tak mi odpowiedzia³.
31. I rzek³ mu król: Uczyñ¿e, jako mówi³, a zabij go, i pogrzeb go, a odejmiesz 
krew niewinn¹, któr¹ wyla³ Joab, odemnie i od domu ojca mego.
32. A obróci Pan krew jego na g³owê jego: albowiem targn¹³ siê na dwóch mê¿ów 
sprawiedliwszych i lepszych ni¿li sam, i zabi³ je mieczem, a ojciec mój Dawid nie 
wiedzia³ o tem: Abnera, syna Nerowego, hetmana wojska Izraelskiego, i Amazê, syna 
Jeterowego, hetmana wojska Judzkiego.
33. A tak wróci siê krew ich na g³owê Joabowê, i na g³owê nasienia jego na wieki; 
lecz Dawidowi i nasieniu jego, i domowi jego, i stolicy jego niech bêdzie pokój a¿ 
na wieki od Pana.
34. Szed³ tedy Banajas, syn Jojada, a rzuciwszy siê nañ zabi³ go, i pogrzebiony 
jest w domu swym na puszczy.
35. I postanowi³ król Banajasa syna Jojadowego, miasto niego nad wojskiem, a Sadoka 



kap³ana postanowi³ król miasto Abijatara.
36. Potem pos³a³ król, i przyzwa³ Semejego, i rzek³ mu: Zbuduj sobie dom w 
Jeruzalemie, i mieszkaj tam, a nie wychodŸ stamt¹d nigdzie;
37. Bo któregobyœ dnia wyszed³ a przyszed³ za potok Cedron, wiedz wiedz¹c, ¿e 
pewnie umrzesz; krew twoja bêdzie na g³owê twojê.
38. Tedy rzek³ Semej do króla: Dobre jest to s³owo; jako mówi³ król, pan mój, tak 
uczyni s³uga twój, I mieszka³ Semej w Jeruzalemie przez wiele dni.
39. I sta³o siê po trzech lat, ¿e uciekli dwaj s³udzy Semejemu do Achisa syna 
Maachy, króla Gietskiego, i opowiedziano Semejemu, mówi¹c: Oto s³udzy twoi s¹ w 
Giet.
40. Przeto¿ wstawszy Semej, i osiod³awszy os³a swego, jecha³ do Giet, do Achisa, 
aby szuka³ s³ug swoich; i wróci³ siê Semej i przywiód³ s³ugi swe z Giet.
41. I oznajmiono Salomonowi, ¿e by³ wyjecha³ Semej z Jeruzalemu do Giet, i zasiê 
siê wróci³.
42. Tedy pos³a³ król, i wezwa³ Semejego, i rzek³ mu: Izalim ciê nie poprzysi¹g³ 
przez Pana, a nie oœwiadczy³em siê przed tob¹, mówi¹c: Któregobyœkolwiek dnia gdzie 
wyszed³, wiedz wiedz¹c, ¿e zapewne umrzesz? I mówi³eœ do mnie: Dobre to s³owo, 
którem s³ysza³.
43. Przecz¿eœ tedy nie strzeg³ przysiêgi Pañskiej i przykazania, którem ci by³ 
przykaza³?
44. Nadto król rzek³ do Semejego: Ty wiesz wszystko z³e, którego œwiadome jest 
serce twoje, coœ uczyni³ Dawidowi, ojcu memu, i odda³ Pan z³oœæ twojê na g³owê 
twojê.
45. Ale król Salomon b³ogos³awiony, stolica Dawidowa bêdzie utwierdzona przed Panem 
a¿ na wieki.
46. A tak rozkaza³ król Banajasowi, synowi Jojadowemu, który wyszed³szy targn¹³ siê 
nañ, i zabi³ go. A tak utwierdzone jest królestwo w rêce Salomonowej.
*03
1. I spowinowaci³ siê Salomon z Faraonem, królem Egipskim; bo poj¹³ córkê 
Faraonow¹, i przyprowadzi³ j¹ do miasta Dawidowego, a¿by dobudowa³ domu swego, i 
domu Pañskiego, i muru Jeruzalemskiego w oko³o.
2. Wszak¿e lud ofiarowa³ po górach, przeto, ¿e nie by³ jeszcze zbudowany dom 
imieniowi Pañskiemu a¿ do onych dni.
3. I mi³owa³ Salomon Pana, chodz¹c w przykazaniach Dawida, ojca swego; tylko ¿e na 
górach ofiarowa³ i kadzi³.
4. Szed³ tedy król do Gabaon, aby tam ofiarowa³; bo tam by³a góra najwiêksza; 
tysi¹c ofiar ca³opalonych ofiarowa³ Salomon na onym o³tarzu.
5. I ukaza³ siê Pan w Gabaon Salomonowi przez sen w nocy, i rzek³ Bóg: Proœ czego 
chcesz, a dam ci.
6. Tedy rzek³ Salomon: Tyœ uczyni³ z s³ug¹ twoim Dawidem, ojcem moim, mi³osierdzie 
wielkie, gdy¿ chodzi³ przed tob¹ w prawdzie i w sprawiedliwoœci, i w prostoœci 
serca sta³ przy tobie; i zachowa³eœ mu to mi³osierdzie wielkie, i¿eœ mu da³ syna, 
który by siedzia³ na stolicy jego, jako siê to dziœ okazuje.
7. A teraz, o Panie Bo¿e mój, tyœ postanowi³ królem s³ugê twego miasto Dawida, ojca 
mego, a jam jest dzieciê ma³e, i nie umiem wychodziæ ani wchodziæ.
8. A s³uga twój jest w poœrodku ludu twego, któryœ obra³, ludu wielkiego, który nie 
mo¿e zliczony ani porachowany byæ przez mnóstwo.
9. Przeto¿ daj s³udze twemu serce rozumne, aby s¹dzi³ lud twój, i aby rozeznawa³ 
miêdzy dobrem i z³em; albowiem któ¿ mo¿e s¹dziæ ten lud twój tak wielki?
10. I podoba³o siê to Panu, ¿e ¿¹da³ Salomon tej rzeczy.
11. Tedy rzek³ Bóg do niego: Dla tego, ¿eœ o to prosi³, a nie¿¹da³eœ sobie d³ugich 
dni, aniœ ¿¹da³ sobie bogactw, aniœ prosi³ o wytracenie nieprzyjació³ twoich, aleœ 
sobie prosi³ o rozum dla rozeznania s¹du:
12. Oto¿em uczyni³ wed³ug s³ów twoich; otom ci da³ serce m¹dre i rozumne, tak, i¿ 
¿aden równy tobie nie by³ przed tob¹, ani po tobie powstanie równy tobie.
13. Do tego i to, czegoœ nie ¿¹da³, da³em ci, to jest bogactwa i s³awê, tak aby nie 
by³o ¿adnego tobie równego miêdzy królmi po wszystkie dni twoje.
14. A bêdzieszli chodzi³ drogami mojemi, strzeg¹c wyroków moich, i rozkazania mego, 
jako chodzi³ Dawid, ojciec twój, tedy przed³u¿ê dni twoje.



15. A gdy siê ocuci³ Salomon, zrozumia³, ¿e to by³ sen. I przyszed³ do Jeruzalemu, 
a stan¹wszy przed skrzyni¹ przymierza Pañskiego, sprawowa³ ca³opalenia, i ofiarowa³ 
ofiary spokojne, sprawi³ te¿ ucztê na wszystkie s³ugi swoje.
16. Tedy przysz³y dwie niewiasty wszetecznice do króla, i stanê³y przed nim.
17. I rzek³a jedna z onych niewiast: Proszê panie mój, ja i ta niewiasta mieszkamy 
w jednym domu, i porodzi³am u niej w tym¿e domu.
18. I sta³o siê dnia trzeciego po porodzeniu mojem, ¿e porodzi³a i ta niewiasta; i 
by³yœmy pospo³u, a nie by³o nikogo obcego z nami w domu, oprócz nas dwóch w tym¿e 
domu.
19. I umar³ syn tej niewiasty w nocy, przeto, i¿ go by³a przyleg³a.
20. A wstawszy o pó³nocy, wziê³a syna mego odemnie, gdy s³u¿ebnica twoja spa³a, i 
po³o¿y³a go na ³onie swojem, a syna swego umar³ego po³o¿y³a na ³onie mojem.
21. A gdym wsta³a rano, chc¹c daæ ssaæ synowi memu, otom znalaz³a umar³ego; któremu 
gdym siê rano przypatrzy³a, a oto nie by³ syn mój, któregom porodzi³a.
22. I rzek³a ona druga niewiasta: Nie tak; ale syn mój jest ten ¿ywy, a syn twój 
ten umar³y. Ale ona rzek³a: Nie; ale syn twój jest ten umar³y, a syn mój ten ¿ywy. 
I tak siê spiera³y przed królem.
23. I rzek³ król: Ta mówi: Ten ¿ywy jest syn mój, a syn twój ten umar³y; a ta zasiê 
mówi: Nie tak; ale syn twój ten umar³y, a syn mój ten ¿ywy.
24. Przeto¿ rzek³ król: Przynieœcie mi miecz. I przyniesiono miecz przed króla.
25. Tedy rzek³ król: Rozetnijcie to ¿ywe dzieciê na dwoje, a dajcie po³owê jednej, 
a po³owê drugiej.
26. Ale niewiasta, której by³ ten syn ¿ywy, mówi³a do króla, (bo siê by³y poruszy³y 
wnêtrznoœci jej nad synem jej,) i rzek³a: Proszê, panie mój, dajcie jej to dzieciê 
¿ywe, a ¿adnym sposobem nie zabijajcie go. Ale druga rzek³a: Niech nie bêdzie ani 
mnie, ani tobie, rozetnijcie je.
27. Tedy odpowiedzia³ król, i rzek³: Dajcie¿ tej dzieciê ¿ywe, a ¿adn¹ miar¹ nie 
zabijajcie go; taæ jest matka jego.
28. A us³yszawszy wszystek lud Izraelski ten s¹d, który os¹dzi³ król, bali siê 
króla: albowiem wiedzieli, ¿e m¹droœæ Bo¿a by³a w sercu jego ku czynieniu s¹du.
*04
1. A tak król Salomon by³ królem nad wszystkim Izraelem.
2. A teæ s¹ ksi¹¿êta, które mia³: Azaryjasz, syn Sadoka kap³ana.
3. Elichoref i Achija, synowie Sysy, byli pisarzami; Jozafat, syn Ahiluda, 
kanclerzem;
4. A Banajas, syn Jojady, by³ hetmanem; Sadok zaœ i Abijatar kap³anami.
5. A Azaryjasz, syn Natana, nad urzêdnikami, a Zabud, syn Natana, by³ ksi¹¿êciem, 
przyjacielem królewskim.
6. Ahisar zaœ by³ prze³o¿ony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.
7. Mia³ te¿ Salomon dwanaœcie prze³o¿onych nad wszystkim Izraelem, którzy dodawali 
¿ywnoœci królowi i domowi jego. Ka¿dy z nich przez jeden miesi¹c w roku królowi 
¿ywnoœci dodawa³.
8. A teæ s¹ imiona ich: Syn Hura na górze Efraim;
9. Syn Dekara w Makas, i w Salbim, i w Betsames, i w Elon i Bethanan;
10. Syn Heseda w Arubot, który trzyma³ Socho i wszystkê ziemiê Chefer;
11. Syn Abinadaba, który trzyma³ wszystkie granice Dor, a Tafet, córkê Salomonow¹, 
mia³ za ¿onê.
12. Baana, syn Ahiluda, który trzyma³ Tanach i Magieddo, i wszystko Betsan, które 
jest podle Sartany pod Jezreelem, od Betsan a¿ do Abelmehola, a¿ za Jekmaam.
13. Syn Gaber w Ramot Galaadskiem, który trzyma³ wsi Jaira, syna Manasesowego, 
które le¿¹ w Galaad. Jemu te¿ nale¿a³a kraina Argob, która jest w Basan, 
szeœædziesi¹t miast wielkich murowanych z zaworami miedzianemi.
14. Achinadab, syn Iddona, w Mahanaim.
15. Achimaas w Neftalim, który te¿ poj¹³ Basematê, córkê Salomonow¹, za ¿onê.
16. Baana, syn Husai, w Aser i w Alot.
17. Jozafat, syn Paruacha, w Isaschar.
18. Semej, syn Eli, w Benjamin.
19. Gaber, syn Ury, w ziemi Galaad i w ziemi Sehona króla Amorejskiego, i Oga króla 
Basañskiego; a ten sam by³ rz¹dc¹ onej ziemi.



20. Tedy Juda i Izrael bêd¹c niezliczeni jako piasek, który jest nad morzem w 
mnóstwie, jedli, i pili, i weselili siê.
21. A Salomon panowa³ nad wszystkiemi królestwy od rzeki a¿ do ziemi Filistyñskiej, 
i a¿ do granicy Egipskiej. I przynosili dary, a s³u¿yli Salomonowi po wszystkie dni 
¿ywota jego.
22. A tenci by³ rozchód Salomona na ka¿dy dzieñ, trzydzieœci korcy m¹ki bia³ej, i 
szeœædziesi¹t korcy innej m¹ki.
23. Dziesiêæ wo³ów karmnych, i dwadzieœcia wo³ów pastewnych, i sto owiec, oprócz 
jeleni i sarn, i bawo³ów, i ptastwa karmnego.
24. Albowiem on panowa³ wszêdy z tej strony rzeki od Tasfa a¿ do Gazy nad 
wszystkimi królmi, którzy byli przed rzek¹, a mia³ pokój ze wszystkich stron w 
oko³o.
25. I mieszka³ Juda i Izrael bezpiecznie, ka¿dy pod winn¹ macic¹ swoj¹, i pod fig¹ 
swoj¹, od Dan a¿ do Beerseba, po wszystkie dni Salomonowe.
26. Mia³ te¿ Salomon czterdzieœci tysiêcy koni na staniu do wozów swoich, a 
dwanaœcie tysiêcy jezdnych.
27. A tak podejmowali oni prze³o¿eni króla Salomona, i wszystkie, którzy 
przychodzili do sto³u króla Salomona, ka¿dy miesi¹ca swego, nie dopuszczaj¹c, aby 
na czem schodziæ mia³o.
28. Jêczmieñ tak¿e, i plewy dla koni i mu³ów, zwozili na to miejsce, gdzie by³ 
król, ka¿dy wed³ug tego, jako mu postanowiono.
29. Nadto da³ Bóg Salomonowi m¹droœæ i roztropnoœæ bardzo wielk¹, a przestronnoœæ 
serca, jako piasek, który jest na brzegu morskim.
30. Albowiem wiêksza by³a m¹droœæ Salomonowa, ni¿li m¹droœæ wszystkich narodów 
wschodnich, i ni¿li wszelka m¹droœæ Egipczanów.
31. Owszem mêdrszym by³ nad wszystkie ludzie, a¿ i nad Etana Ezrahytê, i nad 
Hemana, i Chalkola, i Darda, syny Maholowe; a by³ s³awny u wszystkich narodów 
okolicznych.
32. Nadto z³o¿y³ trzy tysi¹ce przypowieœci, a pieœni jego by³o tysi¹c i piêæ.
33. Rozprawia³ te¿ o drzewach, pocz¹wszy od cedru, który jest na Libanie, a¿ do 
hizopu, który wyrasta z œciany. Mówi³ te¿ o zwierzêtach i o ptakach, i o gadzinach, 
i o rybach.
34. Przeto¿ przychodzili ze wszystkich narodów s³uchaæ m¹droœci Salomonowej, i od 
wszystkich królów ziemi, którzy s³yszeli o m¹droœci jego.
*05
1. I pos³a³ Hiram, król Tyrski, s³ugi swe do Salomona, bo us³ysza³, ¿e go pomazano 
za króla miasto ojca jego; albowiem mi³owa³ Hiram Dawida po wszystkie dni.
2. Salomon te¿ zaœ pos³a³ do Hirama, mówi¹c:
3. Ty wiesz, ¿e Dawid, ojciec mój, nie móg³ budowaæ domu imieniowi Pana, Boga 
swego, dla wojen, które go by³y ogarnê³y, a¿ nieprzyjacio³y poda³ Pan pod stopy nóg 
jego;
4. Ale teraz Pan, Bóg mój, da³ mi odpoczynienie zewsz¹d, i niemam ¿adnego 
przeciwnika, ani zabiegu z³ego.
5. A otom umyœli³ budowaæ dom imieniowi Pana, Boga mego, jako powiedzia³ Pan do 
Dawida, ojca mego, mówi¹c: Syn twój, któremu dam miasto ciebie osi¹œæ stolicê 
twojê, ten zbuduje dom ten imieniowi memu.
6. Przeto¿ teraz rozka¿, aby mi nar¹bano ceder na Libanie, a s³udzy moi bêd¹ z 
s³ugami twoimi, a zap³atê s³ug twoich dam tobie tak, jako rzeczesz; albowiem ty 
wiesz, ¿e niemasz miêdzy nami mê¿a, któryby umia³ tak r¹baæ drzewo, jako 
Sydoñczycy.
7. A gdy us³ysza³ Hiram s³owa Salomonowe, uradowa³ siê bardzo i rzek³: 
B³ogos³awiony Pan dzisiaj, który da³ Dawidowi syna m¹drego nad tym ludem wielkim.
8. I pos³a³ Hiram do Salomona, mówi¹c: S³ysza³em z czemeœ pos³a³ do mnie. Uczyniê 
wszystkê wol¹ twojê oko³o drzewa cedrowego, i oko³o drzewa jod³owego.
9. S³udzy moi zwioz¹ je z Libanu do morza, a ja je ka¿ê z³o¿yæ w tratwy, i spuœciæ 
morzem a¿ do miejsca, o którem mi dasz znaæ, i tam je rozwi¹¿ê, a ty je pobierzesz. 
Ty te¿ uczynisz wol¹ mojê, a dasz obrok czeladzi mojej.
10. A tak Hiram dodawa³ Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa jod³owego, jako wiele 
chcia³.



11. Salomon tak¿e dawa³ Hiramowi dwadzieœcia tysiêcy miar pszenicy na ¿ywnoœæ 
czeladzi jego, i dwadzieœcia tysiêcy miar oliwy wybijanej; to dawa³ Salomon 
Hiramowi na ka¿dy rok.
12. A Pan da³ m¹droœæ Salomonowi, jako mu by³ obieca³, i by³ pokój miêdzy Hiramem i 
miêdzy Salomonem, a uczynili przymierze miêdzy sob¹.
13. Tedy kaza³ wybieraæ król Salomon robotniki ze wszystkiego Izraela, a by³o 
wybranych trzydzieœci tysiêcy mê¿ów.
14. Które s³a³ do Libanu po dziesiêæ tysiêcy na ka¿dy miesi¹c, na przemiany; po 
miesi¹cu mieszkali na Libanie, a po dwa miesi¹ce w domu swym; a Adoniram by³ 
prze³o¿ony nad tymi wybranymi.
15. Mia³ te¿ Salomon siedmdziesi¹t tysiêcy tych, którzy nosili ciê¿ary, a 
oœmdziesi¹t tysiêcy tych, którzy r¹bali na górze;
16. Oprócz przedniejszych urzêdników Salomonowych, których by³o nad robot¹ trzy 
tysi¹ce i trzy sta, którzy byli prze³o¿eni nad ludem odprawuj¹cym robotê.
17. Rozkaza³ te¿ król, aby wo¿ono kamienie wielkie, kamienie drogie, i kamienie 
ciosane, na za³o¿enie gruntów domu.
18. Ciosali tedy rzemieœlnicy Salomonowi, i rzemieœlnicy Hiramowi, i Gimblimczycy. 
A tak gotowali drzewo i kamienie na budowanie domu.
*06
1. I sta³o siê czterechsetnego i oœmdziesi¹tego roku po wyjœciu synów Izraelskich z 
ziemi Egipskiej, miesi¹ca Kwietnia (ten jest miesi¹c wtóry,) roku czwartego 
królowania Salomonowego nad Izraelem, ¿e pocz¹³ budowaæ dom Panu.
2. A ten dom, który budowa³ król Salomon Panu, by³ wd³u¿ na szeœædziesi¹t ³okci, a 
wszerz na dwadzieœcia, a wzwy¿ na trzydzieœci ³okci.
3. Przysionek zasiê przed koœcio³em by³ na dwadzieœcia ³okci wd³u¿, jako by³ 
szeroki dom, a wszerz by³ na dziesiêæ ³okci przed domem.
4. I poczyni³ w domu okna wewn¹trz przestronne, a z dworu w¹skie.
5. I zbudowa³ przy murze koœcielnym ganki wszêdy w oko³o, przy murze domu oko³o 
koœcio³a i œwi¹tnicy; uczyni³ te¿ gmachy w oko³o.
6. Ganek spodni by³ na piêæ ³okci wszerz, a œredni by³ na szeœæ ³okci wszerz, a 
trzeci by³ na siedem ³okci wszerz; bo by³ ustêpy uczyni³ oko³o domu z nadworza, aby 
balki nie przechodzi³y do murów koœcielnych.
7. A gdy ten dom budowano, z kamienia wyrobionego, jakie przywo¿ono, budowano go; a 
m³ota, ani siekiery, ani ¿adnego naczynia ¿elaznego nie s³ychaæ by³o w domu, gdy go 
budowano.
8. Drzwi do gmachu œredniego by³y na prawej stronie domu, któremi po okr¹g³ych 
schodach wchodzono do œredniego, a z œredniego do trzeciego.
9. A tak zbudowa³ on dom, i dokoñczy³ go, i nakry³ go balkami na kszta³t 
zasklepienia, i deskami cedrowemi.
10. Przybudowa³ te¿ ganki oko³o ca³ego domu na piêæ ³okci wzwy¿, a przypojone by³y 
do domu balkami cedrowymi.
11. I sta³o siê s³owo Pañskie do Salomona, mówi¹c:
12. Toæ jest ten dom, który ty budujesz. JeŸli bêdziesz chodzi³ w ustach moich, i 
s¹dy moje bêdziesz czyni³, i zachowywa³ wszystkie rozkazania moje, chodz¹c w nich, 
tedy utwierdzê s³owo moje z tob¹, którem wyrzek³ do Dawida, ojca twego.
13. I bêdê mieszka³ w poœrodku synów Izraelskich, a nie opuszczê ludu mego 
Izraelskiego.
14. A tak zbudowa³ Salomon dom on, i dokoñczy³ go.
15. I ob³o¿y³ mury domu wewn¹trz deskami cedrowemi; od t³a domu a¿ do stropu okry³ 
drzewem wewn¹trz, a t³o domu po³o¿y³ tarcicami jod³owemi.
16. Zbudowa³ te¿ przegrodzenie na dwadzieœcia ³okci wd³u¿ od strony do strony domu, 
z tarcic cedrowych od t³a a¿ do stropu. A tak zbudowa³ Bogu wewn¹trz przybytek, aby 
by³ œwi¹tnic¹ najœwiêtsz¹.
17. A na czterdzieœci ³okci by³ sam dom, to jest, koœció³ przed œwi¹tnic¹.
18. A na deskach cedrowych wewn¹trz w domu by³o rzezanie nakszta³t jab³ek leœnych, 
i kwiecia rozkwit³ego, wszystko z cedru, tak, ¿e ani kamienia nie by³o widzieæ.
19. A œwi¹tnicê najœwiêtsz¹ w domu wewn¹trz nagotowa³, aby tam postawiona by³a 
skrzynia przymierza Pañskiego.
20. Która œwi¹tnica najœwiêtsza wewn¹trz by³a dwadzieœcia ³okci wd³u¿, a 



dwadzieœcia ³okci wszerz, i dwadzieœcia ³okci wzwy¿; a obi³ j¹ z³otem szczerem, 
o³tarz tak¿e cedrowy obi³ z³otem.
21. A tak ob³o¿y³ Salomon dom on wewn¹trz szczerem z³otem, i zaci¹gn¹³ ³añcuchami 
z³otemi przegrodzenie przed œwi¹tnic¹ œwiêtych, które te¿ ob³o¿y³ z³otem.
22. Tak¿e wszystek dom obi³ z³otem, nie opuszczaj¹c ¿adnej strony, i ca³y o³tarz, 
który by³ przed œwi¹tnic¹ najœwiêtsz¹, powlók³ z³otem.
23. Uczyni³ te¿ w œwi¹tnicy najœwiêtszej dwa Cherubiny z drzewa oliwnego; dziesiêæ 
³okci wzwy¿ by³ ka¿dy z nich.
24. A by³o na piêæ ³okci skrzyd³o Cherubinowe jedno, a na piêæ ³okci skrzyd³o 
Cherubinowe drugie: dziesiêæ ³okci by³o od koñca skrzyd³a jednego a¿ do koñca 
skrzyd³a drugiego.
25. Tak¿e na dziesiêæ ³okci by³ i Cherub drugi: miara jednaka, i rzezanie jednakie 
by³o obu Cherubinów.
26. Wysokoœæ Cherubina jednego by³a na dziesiêæ ³okci, tak¿e i drugiego Cherubina.
27. I postawi³ one Cherubiny w poœrodku domu wnêtrznego, i rozci¹gnêli skrzyd³a 
Cherubinowie, tak i¿ siê dotyka³o skrzyd³o jednego jednej œciany, a skrzyd³o 
Cheruba drugiego dotyka³o siê drugiej œciany, a skrzyd³a ich w poœród domu dotyka³y 
siê siebie wespo³ek.
28. I powlók³ one Cherubiny z³otem.
29. Nadto i wszystkie œciany oko³o domu przyozdobi³ wyryciem Cherubinów i palm, i 
kwiatów rozkwit³ych wewn¹trz i zewn¹trz.
30. I t³o domu po³o¿y³ z³otem wewn¹trz i zewn¹trz.
31. Uczyni³ te¿ w wejœciu do œwi¹tnicy najœwiêtszej drzwi z oliwnego drzewa, a 
podwoje i odrzwi by³y na piêæ grani.
32. A te obie drzwi by³y z drzewa oliwnego, i przyozdobi³ je wyryciem Cherubinów, i 
palm, i rozkwit³ych kwiatów, i powlók³ je z³otem; ob³o¿y³ te¿ Cherubiny i palmy 
z³otem.
33. Tak¿e te¿ uczyni³ i w wejœciu koœcielnem podwoje z drzewa oliwnego na cztery 
granie.
34. A obie drzwi by³y z drzewa jod³owego; na dwie siê strony jedne drzwi otwiera³y, 
tak¿e na dwie strony drzwi drugie otwiera³y siê.
35. I wyry³ na nich Cherubiny i palmy, i rozkwit³e kwiaty, a powlók³ z³otem 
ci¹gnionem to, co by³o wyryto.
36. Przytem zbudowa³ sieñ wnêtrzn¹ we trzy rzêdy z kamienia ciosanego, a jednym 
rzêdem z heblowanego drzewa cedrowego.
37. Roku czwartego, miesi¹ca Kwietnia, za³o¿ony jest dom Pañski;
38. A roku jedenastego, miesi¹ca PaŸdziernika, (ten jest miesi¹c ósmy,) dokonany 
jest dom ze wszystkiem naczyniem jego i ze wszystkiem, co do niego nale¿a³o. A 
budowa³ go przez siedm lat.
*07
1. Potem dom swój budowa³ Salomon przez trzynaœcie lat, i dokona³ wszystkiego domu 
swego.
2. Zbudowa³ te¿ dom lasu Libanowego na sto ³okci wd³u¿, a na piêædziesi¹t ³okci 
wszerz, a na trzydzieœci ³okci wzwy¿, na czterech rzêdach s³upów cedrowych, a balki 
cedrowe le¿a³y na onych s³upach.
3. A by³ nakryty cedrem z wierzchu na onych balkach, które by³y na czterdziestu i 
piêciu s³upach, których by³o w ka¿dym rzêdzie piêtnaœcie.
4. Okna te¿ by³y we trzy rzêdy, a okno przeciwko oknu trzema rzêdami.
5. A wszystkie drzwi i podwoje by³y na cztery granie, i okna: a sporz¹dzone by³y 
okna przeciw oknom trzema rzêdami.
6. Uczyni³ te¿ przysionek na s³upach na piêædziesi¹t ³okci wd³u¿, a wszerz na 
trzydzieœci ³okci. A by³ on przysionek na przodku, tak¿e i s³upy i balki na przodku 
domu tego.
7. Nadto uczyni³ przysionek dla stolicy, gdzie s¹dzi³, przysionek s¹dowy, który 
nakryty by³ cedrem od t³a a¿ do stropu.
8. A w domu swym, w którym mieszka³, uczyni³ salê drug¹ za przysionkiem tak¹¿ 
robot¹; zbudowa³ te¿ dom córce Faraonowej, któr¹ by³ poj¹³ Salomon, podobny temu¿ 
przysionkowi.
9. To wszystko by³o z kosztownego kamienia pod miar¹ wyciosanego, i pi³¹ rzezanego, 



wewn¹trz i zewn¹trz, od t³a a¿ do stropu, a z dworu a¿ do wielkiej sieni.
10. A fundament by³ z kamienia kosztownego, i z kamienia wielkiego, z kamienia na 
dziesiêæ ³okci, i z kamienia na oœm ³okci.
11. A nad tem kamienie kosztowne pod miar¹ wyciosane, z deskami cedrowemi.
12. Sieñ tak¿e wielka mia³a w oko³o trzy rzêdy kamienia ciosanego, a jednym rzêdem 
drzewo cedrowe, tak jako sieñ wnêtrzna domu Pañskiego i przysionek domu tego.
13. Pos³a³ te¿ król Salomon, i wezwa³ Hirama z Tyru.
14. A ten by³ synem niewiasty wdowy z pokolenia Neftalim, a ojciec jego by³ 
obywatel Tyrski, który robi³ miedzi¹, a by³ pe³en m¹droœci i roztropnoœci, i 
umiejêtnoœci na robienie wszelkiej roboty z miedzi; ten przyszed³szy do króla 
Salomona, zrobi³ wszelk¹ robotê jego.
15. Naprzód ula³ dwa s³upy miedziane; osimnaœcie ³okci by³o wzwy¿ s³upa jednego, a 
w okr¹g dwanaœcie ³okci; taki¿ by³ i drugi s³up.
16. Potem uczyni³ dwie ga³ki, które miano postawiæ na wierzchu s³upów, ulane z 
miedzi; piêæ ³okci wzwy¿ by³o ga³ki jednej, a piêæ ³okci wzwy¿ ga³ki drugiej.
17. Siatki te¿ robot¹ dzian¹ i sznury nakszta³t ³añcuchów posprawia³ do tych ga³ek, 
które by³y na wierzchu s³upów, siedm na ga³kê jednê a siedm na drug¹ ga³kê.
18. A uczyniwszy s³upy sprawi³ dwa rzêdy jab³ek granatowych w oko³o na siatce 
jednej, aby okrywa³y ga³ki, które by³y na wierzchu; tak¿e te¿ uczyni³ i na drugiej 
ga³ce.
19. A na onych ga³kach, które by³y na wierzchu s³upów w przysionku, by³a robota 
lilii, na cztery ³okcie.
20. I mia³y one ga³ki na onych dwóch s³upach, tak z wierzchu jako i przeciwko 
œrodkowi pod siatk¹, jab³ka granatowe, których by³o dwieœcie, dwoma rzêdami w 
oko³o, na jednej i na drugiej ga³ce.
21. I postawi³ one s³upy w przysionku koœcielnym; a postawiwszy s³up prawy, nazwa³ 
imiê jego Jachin; postawiwszy zaœ s³up lewy, nazwa³ imiê jego Boaz.
22. A na wierzchu onych s³upów by³y wyrobione lilije. A tak dokonana jest robota 
onych s³upów.
23. Przytem uczyni³ morze odlewane na dziesiêæ ³okci od jednego brzegu do drugiego 
brzegu, okr¹g³e w oko³o; a na piêæ ³okci by³a wysokoœæ jego, a okr¹g jego na 
trzydzieœci ³okci w oko³o.
24. A pod brzegiem jego by³y pukle nakszta³t jab³ek leœnych, wszêdy w oko³o, w 
ka¿dym ³okciu po dziesiêæ, które okr¹¿y³y morze w oko³o; dwa rzêdy jab³ek lanych z 
nim ulano.
25. To morze sta³o na dwunastu wo³ach; trzy patrza³y na pó³nocy, a trzy patrza³y ku 
zachodowi, a trzy patrza³y ku po³udniowi, a trzy patrza³y ku wschodowi; a morze 
sta³o na nich z wierzchu, a wszystkie zady ich by³y pod morzem.
26. A by³o mi¹¿sze na d³oñ, a brzeg jego by³ jako kraje u kubka, nakszta³t kwiatu 
lilijowego, a dwa tysi¹ce wiader bra³o w siê.
27. Uczyni³ te¿ dziesiêæ podstawków miedzianych, na cztery ³okcie wd³u¿ podstawek 
jeden, a na cztery ³okcie wszerz, a na trzy ³okcie wzwy¿.
28. A taka by³a robota ka¿dego podstawka: listwowania mia³y w oko³o, które 
listwowania by³y miêdzy krañcami.
29. A na onem listwowaniu, które by³o miêdzy krañcami, lwy, wo³y, i Cherubinowie 
by³y; a na krañcach by³ podstawek z wierzchu, a pod onemi lwami i wo³mi by³o 
przydane obwiedzienie robot¹ ci¹gnion¹.
30. A cztery ko³a miedziane by³y pod ka¿dym podstawkiem, i deski miedziane; a na 
czterech rogach jego by³y podpory jako ramiona, a pod wann¹ by³y te ramiona ulane 
przy ka¿dej stronie obwiedzienia.
31. G³êbokoœæ wanny od wierzchu do dna nad s³upcem by³a na ³okieæ, tak¿e wierzch 
jej by³ okr¹g³y, jako i s³upiec, który by³ na pó³tora ³okcia: a na wierzchu jej 
by³y rzezania, i listwowania czworograniste, nie okr¹g³e.
32. A tak by³o po cztery ko³a pod onem listwowaniem, a osi kó³ wychodzi³y z 
podstawka, a ka¿de ko³o by³o wzwy¿ na pó³tora ³okcia.
33. A robota tych kó³ by³a jako robota kó³ wozowych; osi ich, i szpice ich, i 
dzwona ich, i piasty ich, wszystko by³o odlewane.
34. By³y te¿ cztery ramiona na czterech rogach ka¿dego podstawka, z którego 
wychodzi³y one ramiona.



35. A na wierzchu podstawka by³ s³upek wzwy¿ na pó³ ³okcia zewsz¹d okr¹g³y, i na 
wierzchu tego¿ podstawka by³y krañce jego i listwowania, które wychodzi³y z niego.
36. I wyrzeza³ na deszczkach po krañcach jego, i po listwowaniach jego Cherubiny, 
lwy, i palmy, jedno podle drugiego, po ka¿dem przydaniu w oko³o.
37. Na ten¿e kszta³t uczyni³ dziesiêæ podstawków odlewanych; jednakiem odlewaniem, 
jednakiej miary, i jednakiego rzezania wszystkie by³y.
38. Przytem uczyni³ dziesiêæ wiader miedzianych; czterdzieœci wanien bra³a w siê 
jedna wanna, a ka¿da wanna by³a na cztery ³okcie; jedna wanna sta³a na jednym 
podstawku, a tak sta³y na dziesiêciu podstawkach.
39. I postawi³ piêæ podstawków po prawej stronie domu, a piêæ po lewej stronie 
domu; postawi³ te¿ morze po prawej stronie domu na wschód s³oñca ku po³udniu.
40. Naczyni³ tedy Hiram wanien i ³opat i miednic. A tak dokona³ Hiram pracy 
wszystkiej roboty, któr¹ czyni³ królowi Salomonowi do domu Pañskiego.
41. To jest, dwa s³upy, i dwie ga³ki okr¹g³e, które by³y na wierzchu dwóch s³upów, 
i dwie siatki, aby okrywa³y te dwie ga³ki okr¹g³e, które by³y na wierzchu s³upów.
42. I jab³ek granatowych cztery sta na onych dwóch siatkach; dwa rzêdy jab³ek 
granatowych by³y na ka¿dej siatce, aby okrywa³y te dwie ga³ki okr¹g³e, które by³y 
na wierzchu s³upów.
43. Tak¿e dziesiêæ podstawków, i dziesiêæ wanien na podstawkach.
44. I morze jedno, a wo³ów dwanaœcie pod morzem.
45. I panwie, i ³opaty, i miednice, i wszystko naczynie, które uczyni³ Hiram 
królowi Salomonowi do domu Pañskiego, by³o z miedzi polerowanej.
46. To odlewa³ król na równinie u Jordanu w i³owatej ziemi, miêdzy Sochotem i 
miêdzy Sartanem.
47. Ale Salomon zaniecha³ wa¿yæ tego wszystkiego naczynia dla mnóstwa bardzo 
wielkiego; nie upatrowano wagi miedzi.
48. Uczyni³ te¿ Salomon wszystko inne naczynie do domu Pañskiego: o³tarz z³oty, i 
stó³ z³oty, na którym le¿a³y chleby pok³adne;
49. I piêæ lichtarzy po prawej stronie, a piêæ po lewej stronie przed œwi¹tnic¹ z 
szczerego z³ota, i kwiaty, i lampy, i no¿yczki ze z³ota;
50. I kubki, i harfy, i miednice, i misy, i kadzielnice z szczerego z³ota, i 
zawiasy z³ote do drzwi domu wnêtrznego, to jest œwi¹tnicy œwiêtych, tak¿e do drzwi 
domu koœcio³a zawiasy z³ote.
51. A tak dokonana jest wszystka robota, któr¹ sprawi³ król Salomon do domu 
Pañskiego. I wniós³ tam Salomon rzeczy, które by³ poœwiêci³ Dawid, ojciec jego, 
srebro i z³oto, i naczynia, i w³o¿y³ do skarbu domu Pañskiego.
*08
1. Tedy zebra³ Salomon starsze Izraelskie, i wszystkie celniejsze z ka¿dego 
pokolenia, i przedniejsze z ojców synów Izraelskich, do siebie do Jeruzalemu, aby 
przeniesiona by³a skrzynia przymierza Pañskiego z miasta Dawidowego, które jest 
Syon.
2. I zeszli siê do króla Salomona wszyscy mê¿owie Izraelscy miêsi¹ca Wrzeœnia w 
uroczyste œwiêto; a ten miesi¹c jest siódmy.
3. A gdy siê zeszli wszyscy starsi Izraelscy, wziêli kap³ani skrzyniê.
4. I przenieœli skrzyniê Pañsk¹, i namiot zgromadzenia, i wszystkie naczynia 
œwiête, które by³y w namiocie, a przenieœli je kap³ani i Lewitowie.
5. Lecz król Salomon, i wszystko mnóstwo Izraelskie, które siê zesz³o do niego, z 
nim przed skrzyni¹ ofiarowali owce i wo³y, których nie liczono ani rachowano dla 
mnóstwa.
6. Wnieœli tedy kap³ani skrzyniê przymierza Pañskiego na miejsce jej do wnêtrznego 
domu, do œwi¹tnicy œwiêtych, pod skrzyd³a Cherubinów.
7. Albowiem Cherubinowie mieli rozci¹gnione skrzyd³a nad miejscem skrzyni, a 
okrywali Cherubinowie skrzyniê i dr¹¿ki jej z wierzchu.
8. I powyci¹gali one dr¹¿ki, tak, ¿e widaæ by³o koñce ich w œwi¹tnicy na przodku 
œwi¹tnicy œwiêtych; ale nie widaæ ich by³o zewn¹trz; i tam¿e by³y a¿ do dnia tego.
9. Nic nie by³o w skrzyni tylko dwie tablice kamienne, które tam by³ schowa³ 
Moj¿esz na Horebie, gdy stanowi³ przymierze Pan z synami Izraelskimi, gdy szli z 
ziemi Egipskiej.
10. I sta³o siê, gdy wychodzili kap³ani z œwi¹tnicy, ¿e ob³ok nape³ni³ dom Pañski.



11. Tak i¿ siê nie mogli kap³ani ostaæ i s³u¿yæ dla onego ob³oku; albowiem 
nape³ni³a by³a chwa³a Pañska dom Pañski.
12. Tedy rzek³ Salomon: Pan powiedzia³, i¿ mia³ mieszkaæ we mgle.
13. Ju¿em zbudowa³ dom na mieszkanie tobie, miejsce, abyœ tam przebywa³ na wieki.
14. I obróci³ król oblicze swoje, i b³ogos³awi³ wszystkiemu zgromadzeniu 
Izraelskiemu; a wszystko zgromadzenie Izraelskie sta³o.
15. I rzek³: B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, który mówi³ usty swemi do Dawida, 
ojca mego, i skutecznie to wype³ni³, mówi¹c:
16. Ode dnia, któregom wywiód³ lud mój Izraelski z Egiptu, nie obra³em miasta ze 
wszystkich pokoleñ Izraelskich ku zbudowaniu domu, gdzieby przebywa³o imiê moje, 
alem obra³ Dawida, aby by³ nad ludem moim Izraelskim.
17. Postanowi³ci by³ wprawdzie w sercu swem Dawid, ojciec mój, zbudowaæ dom 
imieniowi Pana, Boga Izraelskiego;
18. Ale rzek³ Pan do Dawida, ojca mego: Aczkolwiekeœ postanowi³ w sercu twem, 
zbudowaæ dom imieniowi memu, i dobrzeœ uczyni³, ¿eœ to umyœli³ w sercu twojem.
19. Wszak¿e ty nie bêdziesz budowa³ tego domu; ale syn twój, który wynijdzie z 
biódr twoich, ten zbuduje dom imieniowi memu.
20. A tak utwierdzi³ Pan s³owo swoje, które by³ powiedzia³. Bom ja powsta³ miasto 
Dawida, ojca mego, i usiad³em na stolicy Izraelskiej, jako by³ powiedzia³ Pan, i 
zbudowa³em dom imieniowi Pana, Boga Izraelskiego
21. I naznaczy³em tam miejsce skrzyni, w której jest przymierze Pañskie, które 
uczyni³ z ojcy naszymi, gdy je wywiód³ z ziemi Egipskiej.
22. Tedy stan¹³ Salomon przed o³tarzem Pañskim, przed wszystkiem zgromadzeniem 
Izraelskiem, i wyci¹gn¹³ rêce swoje ku niebu,
23. I rzek³: Panie, Bo¿e Izraelski, niemasz tobie podobnego Boga na niebie wzgórê, 
ani na ziemi nisko; który chowasz umowê i mi³osierdzie s³ugom twym, którzy chodz¹ 
przed tob¹ ca³em sercem swojem;
24. Któryœ spe³ni³ s³udze twemu Dawidowi, ojcu memu, coœ mu powiedzia³; coœ mówi³ 
usty swemi, toœ skutecznie wype³ni³, jako siê dnia tego pokazuje.
25. Przeto¿ teraz o Panie, Bo¿e Izraelski, ziœæ s³udze twemu Dawidowi, ojcu memu, 
coœ mu powiedzia³, mówi¹c: Nie bêdzie odjêty przed twarz¹ moj¹ z narodu twego m¹¿, 
któryby siedzia³ na stolicy Izraelskiej, jeŸli tylko bêd¹ przestrzegali synowie 
twoi drogi swej, chodz¹c przede mn¹, jakoœ ty chodzi³ przed oblicznoœci¹ moj¹.
26. Przeto¿ teraz, o Bo¿e Izraelski, niech bêdzie utwierdzone proszê s³owo twoje, 
któreœ mówi³ do s³ugi twego Dawida, ojca mego.
27. (Aczci wprawdzie, izali Bóg bêdzie mieszka³ na ziemi? Oto niebiosa, i nieba 
niebios, nie mog¹ ciê ogarn¹æ; jako¿ daleko mniej ten dom, którym zbudowa³.)
28. A wejrzyj na modlitwê s³ugi twego, i na proœbê jego, o Panie Bo¿e mój, 
wys³uchaj wo³anie i modlitwê, któr¹ siê dziœ s³uga twój modli przed tob¹.
29. A niech bêd¹ otworzone oczy twoje nad tym domem w nocy i we dnie, nad tem 
miejscem, o któremeœ powiedzia³: Tu bêdzie imiê moje; abyœ wys³uchiwa³ modlitwê, 
któr¹ siê bêdzie modli³ s³uga twój na miejscu tem.
30. Wys³uchaj¿e proœby s³ugi twego, i ludu twego Izraelskiego, który siê modliæ 
bêdzie na tem miejscu. Ty wys³uchaj z miejsca mieszkania twego, z nieba, a 
wys³uchawszy b¹dŸ mi³oœciw.
31. Gdyby cz³owiek zgrzeszy³ przeciwko bliŸniemu swemu, a przywiód³by go do 
przysiêgi, tak, ¿eby przysiêgaæ musia³, a przysz³aby ta przysiêga przed o³tarz twój 
w tym domu:
32. Ty wys³uchaj z nieba, a rozeznaj i rozs¹dŸ s³ugi twoje, potêpiaj¹c niezbo¿nego, 
i obracaj¹c sprawy jego na g³owê jego, a usprawiedliwiaj¹c sprawiedliwego, 
oddawaj¹c mu wed³ug sprawiedliwoœci jego.
33. Gdyby by³ pora¿ony lud twój Izraelski od nieprzyjaciela, przeto i¿ zgrzeszyli 
przeciw tobie, a nawróciliby siê do ciebie, wyznawaj¹c imiê twoje, a modl¹c siê, 
przepraszaliby ciê w tym domu:
34. Ty wys³uchaj z nieba, i odpuœæ grzech ludowi twemu Izraelskiemu, a przywróæ je 
zasiê do ziemi, któr¹œ da³ ojcom ich.
35. Gdyby zawarte by³o niebo, a nie by³oby d¿d¿u, przeto ¿e zgrzeszyli przeciwko 
tobie, a modliliby siê na tem miejscu, wyznawaj¹c imiê twoje, a od grzechów swoich 
odwróciliby siê, gdybyœ je utrapi³:



36. Ty wys³uchaj z nieba, a odpuœæ grzech s³ug twoich, i ludu twego Izraelskiego, 
nauczywszy ich drogi prawej, po której chodziæ maj¹, a daj deszcz na ziemiê twojê, 
któr¹œ da³ w dziedzictwo ludowi twemu.
37. By³liby g³ód na ziemi, by³liby mor, susza, rdza, szarañcza, jeŸliby by³y 
chrz¹szcze, jeŸliby go œcisn¹³ nieprzyjaciel jego w ziemi mieszkania jego, albo 
jakakolwiek plaga, albo jakakolwiek niemoc:
38. Wszelk¹ modlitwê, i wszelk¹ proœbê, któr¹by czyni³ którykolwiek cz³owiek, albo 
wszystek lud twój Izraelski, ktoby jedno uzna³ ranê serca swego, i wyci¹gn¹³by rêce 
swe w domu tym:
39. Ty wys³uchaj z nieba, z miejsca mieszkania twego, a odpuœæ, i uczyñ, i oddaj 
ka¿demu wed³ug wszelkich dróg jego, które znasz w sercu jego; bo ty, ty sam znasz 
serca wszystkich synów ludzkich;
40. Aby siê ciebie bali po wszystkie dni, które ¿yæ bêd¹ na ziemi, któr¹œ da³ ojcom 
naszym.
41. Nadto i cudzoziemiec, który nie jest z ludu twego Izraelskiego, przyjdzieli z 
ziemi dalekiej dla imienia twego;
42. (Bo us³ysz¹ o imieniu twojem wielkiem, i o rêce twojej mo¿nej, i o ramieniu 
twojem wyci¹gnionem,) przyjdzieli tedy, a bêdzie siê modli³ w tym domu:
43. Ty wys³uchaj z nieba, z miejsca mieszkania twego, a uczyñ wszystko, o co zawo³a 
do ciebie on cudzoziemiec, aby poznali wszyscy narodowie ziemscy imiê twoje, i bali 
siê ciebie, jako lud twój Izraelski, a ¿eby wiedzieli, ¿e imiê twoje wzywane jest 
nad tym domem, którym zbudowa³.
44. Gdyby wyszed³ lud twój na wojnê przeciwko nieprzyjacielowi swemu drog¹, któr¹ 
je poœlesz, a modliliby siê Panu, obróciwszy siê ku miastu, któreœ obra³, i ku 
domowi, którym zbudowa³ imieniowi twemu:
45. Wys³uchaj¿e z nieba modlitwê ich, i proœbê ich, a wykonaj s¹d ich.
46. Gdyby te¿ zgrzeszyli przeciwko tobie, (bo niemasz cz³owieka, któryby nie 
grzeszy³,) a rozgniewawszy siê na nie, poda³byœ je pod moc nieprzyjacielowi, 
któryby je pojmawszy, zawiód³ je w niewolê, do ziemi nieprzyjacielskiej, dalekiej 
albo bliskiej:
47. A upamiêtaliby siê w sercu swojem w onej ziemi, do której s¹ zaprowadzeni w 
niewolê, i nawróciliby siê, a przepraszaliby ciê w ziemi tych, którzy je pojmali, 
mówi¹c: Zgrzeszyliœmy, i Ÿleœmy uczynili, niepobo¿nieœmy siê sprawowali;
48. A tak nawróciliby siê do ciebie z ca³ego serca swego, i z ca³ej duszy swej, w 
ziemi nieprzyjació³ swoich, którzy je pojmali, a modliliby siê tobie, obróciwszy 
siê ku ziemi swej, któr¹œ da³ ojcom ich, ku miastu, któreœ obra³, i ku domowi, 
którym zbudowa³ imieniowi twemu:
49. Wys³uchaj¿e tedy z nieba, z miejsca mieszkania twego, modlitwê ich i proœbê 
ich, a wykonaj s¹d ich,
50. A b¹dŸ mi³oœciw ludowi twemu, który przeciw tobie zgrzeszy³, i wszystkim 
nieprawoœciom ich, któremi wyst¹pili przeciw tobie, a nak³oñ ku nim mi³osierdzia 
tych, którzy je pojmali, aby siê zmi³owali nad nimi;
51. Poniewa¿ s¹ ludem twoim, i dziedzictwem twojem, któreœ wywiód³ z Egiptu, z 
poœrodku pieca ¿elaznego.
52. Niech bêd¹ oczy twoje otwarte na proœbê s³ugi twego, i na proœbê ludu twego 
Izraelskiego, abyœ je wys³ucha³ we wszystkiem, o co ciê wzywaæ bêd¹.
53. Albowiemeœ je ty sobie od³¹czy³ za dziedzictwo ze wszystkich narodów ziemi, 
jakoœ powiedzia³ przez Moj¿esza, s³ugê twego, gdyœ wywiód³ ojce nasze z Egiptu, o 
Panie Bo¿e!
54. I sta³o siê, gdy Salomon modl¹c siê Panu dokona³ wszystkiej onej modlitwy i 
proœby, ¿e wsta³ od o³tarza Pañskiego, a przesta³ klêczeæ i podnosiæ r¹k swoich ku 
niebu;
55. A stoj¹c b³ogos³awi³ wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu wielkim g³osem, 
mówi¹c:
56. B³ogos³awiony Pan, który da³ odpocznienie ludowi swemu Izraelskiemu, wed³ug 
wszystkiego, co powiedzia³; nie chybi³o ¿adne s³owo ze wszystkich s³ów jego 
dobrych, które mówi³ przez Moj¿esza, s³ugê swego.
57. Niech¿e bêdzie Pan, Bóg nasz, z nami, jako by³ z ojcy naszymi; niech nas nie 
opuszcza, ani nas odrzuca;



58. Ale niech nak³oni serce nasze ku sobie, ¿ebyœmy chodzili po wszystkich drogach 
jego, strzeg¹c rozkazania jego, i wyroków jego, i s¹dów jego, które przykaza³ ojcom 
naszym.
59. A niech bêd¹ te s³owa moje, któremim siê modli³ przed Panem, bliskie Pana Boga 
naszego we dnie i w nocy, aby wykonywa³ s¹d s³ugi swego, i s¹d ludu swego 
Izraelskiego, s¹dz¹c ka¿d¹ sprawê dnia swojego;
60. ¯eby poznali wszyscy narodowie ziemscy, i¿ Pan sam jest Bogiem, a nikt inszy.
61. Niech¿e tedy bêdzie serce wasze doskona³e ku Panu, Bogu naszemu, abyœcie 
chodzili w wyrokach jego, a strzegli przykazañ jego, jako i dnia dzisiejszego.
62. Tedy król, i wszystek Izrael z nim, sprawowali ofiary przed Panem.
63. I ofiarowa³ Salomon ofiarê spokojn¹, któr¹ sprawowa³ Panu, wo³ów dwadzieœcia i 
dwa tysi¹ce, i owiec sto i dwadzieœcia tysiêcy. A tak poœwiêcali dom Pañski król i 
wszyscy synowie Izraelscy.
64. Onego¿ dnia poœwiêci³ król poœrodek sieni, która by³a przed domem Pañskim; bo 
tam ofiarowa³ ca³opalenie, i ofiarê œniedn¹, i t³ustoœci ofiar spokojnych, przeto 
¿e o³tarz miedziany, który by³ przed Panem, by³ ma³y, i nie mog³y siê na nim 
zmieœciæ ca³opalenia, i ofiary œniedne, i t³ustoœci ofiar spokojnych.
65. A tak obchodzi³ Salomon na on czas œwiêto zacne, i wszystek Izrael z nim, 
zgromadzenie wielkie od wejœcia do Emat a¿ do rzeki Egipskiej, przed Panem, Bogiem 
naszym, przez siedm dni i przez siedm dni, to jest, przez czternaœcie dni.
66. A dnia ósmego rozpuœci³ lud; którzy b³ogos³awi¹c królowi, rozeszli siê do 
przybytków swoich, wesel¹c siê, i ciesz¹c siê w sercu swem ze wszystkiego dobrego, 
które uczyni³ Pan Dawidowi, s³udze swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.
*09
1. I sta³o siê, gdy dokoñczy³ Salomon budowania domu Pañskiego, i domu 
królewskiego, i wszystkiego, co ¿¹da³ Salomon i chcia³ uczyniæ,
2. ¯e siê Pan ukaza³ Salomonowi powtóre, jako mu siê ukaza³ w Gabaon.
3. I rzek³ Pan do niego: Wys³ucha³em modlitwê twojê, i proœbê twojê, któr¹œ siê 
modli³ przedemn¹, a poœwiêci³em ten dom, któryœ zbudowa³, aby tam przebywa³o imiê 
moje a¿ na wieki; i bêd¹ tam oczy moje i serce moje po wszystkie dni.
4. A jeŸli ty bêdziesz chodzi³ przedemn¹, jako chodzi³ Dawid, ojciec twój, w 
doskona³oœci serca i w prostoœci, a bêdziesz siê sprawowa³ wed³ug wszystkiego, 
comci przykaza³, strzeg¹c wyroków moich i s¹dów moich:
5. Tedy utwierdzê stolicê królestwa twego nad Izraelem na wieki, jakom powiedzia³ 
Dawidowi, ojcu twemu, mówi¹c: Nie bêdzie odjêty z narodu twego m¹¿ z stolicy 
Izraelskiej.
6. Ale jeŸli siê nazad odwrócicie wy i synowie wasi ode mnie, a nie bêdziecie 
strzegli przykazañ moich, i wyroków moich, którem wam poda³, ale odszed³szy 
bêdziecie s³u¿yli bogom cudzym, i bêdziecie siê im k³aniali:
7. Tedy wytracê Izraela z ziemi, któr¹m im da³, a dom, którym poœwiêci³ imieniowi 
memu, odrzucê od oblicza mego, a bêdzie Izrael przypowieœci¹ i baœni¹ miêdzy 
wszystkimi narodami.
8. A tak i ten dom, który by³ s³awny, ka¿demu mimo id¹cemu bêdzie na podziw i na 
poœwistanie, i rzecze: Przecz¿e tak uczyni³ Pan tej ziemi i temu domowi?
9. Tedy odpowiedz¹: Przeto, i¿ opuœcili Pana, Boga swego, który wywiód³ ojce ich z 
ziemi Egipskiej, a chwycili siê bogów cudzych, i k³aniali siê im, a s³u¿yli im: dla 
tego¿ przywiód³ Pan na nie to wszystko z³e.
10. I sta³o siê po wyjœciu dwudziestu lat, w których zbudowa³ Salomon owe oba domy, 
dom Pañski i dom królewski.
11. Do czego Hiram, król Tyrski, nada³ by³ Salomonowi drzewa cedrowego, i drzewa 
jod³owego, i z³ota, ile jedno chcia³: tedy te¿ król Salomon da³ Hiramowi 
dwadzieœcia miast w ziemi Galilejskiej.
12. I wyjecha³ Hiram z Tyru, aby ogl¹da³ miasta, które mu da³ Salomon: ale mu siê 
niepodoba³y.
13. I rzek³: Có¿ to za miasta, któreœ mi da³, bracie mój? I nazwa³ je ziemi¹ 
Chabul, a¿ do dnia tego.
14. Albowiem pos³a³ by³ Hiram królowi sto i dwadzieœcia talentów z³ota.
15. A przyczyna poboru, który by³ rozkaza³ wybieraæ król Salomon, by³a, aby 
zbudowa³ dom Pañski, i dom swój, i Mello, i mury Jeruzalemskie, i Hasor, i 



Magieddo, i Gazer.
16. Farao bowiem, król Egipski, wyci¹gn¹³ by³, i wzi¹³ Gazer, i popali³ je ogniem, 
a Chananejczyka, który mieszka³ w tem mieœcie, wymordowa³, a da³ je za posag córce 
swej, ¿onie Salomonowej.
17. A tak zbudowa³ Salomon Gazer i Betoron ni¿sze;
18. Przytem Baalat i Tadmor na puszczy w tej¿e ziemi,
19. I wszystkie miasta, w których mia³ sk³ady Salomon, i miasta wozów, i miasta 
jezdnych, i wszystko wed³ug ¿¹doœci Salomonowej, cokolwiek chcia³ budowaæ w 
Jeruzalemie i na Libanie, i we wszystkiej ziemi pañstwa swojego.
20. Wszystek tak¿e lud, który by³ pozosta³ z Amorejczyków, Hetejczyków, 
Ferezejczyków, Hewejczyków, i Jebuzejczyków, którzy nie byli z synów Izraelskich;
21. To jest, syny ich, którzy byli pozostali po nich w ziemi, których nie mogli 
synowie Izraelscy wytraciæ, uczyni³ Salomon ho³downikami i niewolnikami a¿ do dnia 
dzisiejszego.
22. Ale z synów Izraelskich nie uczyni³ Salomon ¿adnego niewolnikiem; jedno byli 
ludŸmi rycerskimi, i s³ugami jego, i ksi¹¿êty, i hetmany jego, i prze³o¿onymi nad 
wozami jego, i nad jezdnymi jego.
23. By³o tych przedniejszych z prze³o¿onych, którzy byli nad robot¹ Salomonow¹, 
piêæ set i piêædziesi¹t, co byli nad ludŸmi wykonywaj¹cymi robotê.
24. Lecz córka Faraonowa przeprowadzi³a siê z miasta Dawidowego do domu swego, 
który jej zbudowa³ Salomon. Tedy zbudowa³ i Mello.
25. I ofiarowa³ Salomon trzy kroæ na ka¿dy rok ca³opalenia a spokojne ofiary na 
o³tarzu, który by³ zbudowa³ Panu; ale kadzi³ na onym o³tarzu, który by³ przed 
Panem, gdy dokona³ domu.
26. Okrêtów te¿ nabudowa³ król Salomon w Asyjongaber, które jest podle Elotu, nad 
brzegiem morza czerwonego, w ziemi Edomskiej.
27. I pos³a³ Hiram na tych¿e okrêtach s³ugi swe, ¿eglarze œwiadome morza, z s³ugami 
Salomonowymi;
28. Którzy przyp³yn¹wszy do Ofir, wziêli stamt¹d z³ota cztery sta i dwadzieœcia 
talentów, i przywieŸli je do króla Salomona.
*10
1. A królowa z Saby us³yszawszy s³awê o Salomonie i o imieniu Pañskiem przyjecha³a, 
aby go doœwiadczy³a w zagadkach.
2. I wjecha³a do Jeruzalemu z wielkim bardzo pocztem, z wielb³¹dami nios¹cemi 
rzeczy wonne, i z³ota bardzo wiele, i kamienia drogiego, a przyszed³szy do Salomona 
mówi³a do niego o wszystkiem, co mia³a w sercu swojem.
3. Ale jej odpowiedzia³ Salomon na jej wszystkie s³owa; nie by³o nic skrytego przed 
królem, na coby jej nie odpowiedzia³.
4. Przeto¿ widz¹c królowa z Saby wszystkê m¹droœæ Salomonow¹, i dom, który by³ 
zbudowa³,
5. Tak¿e potrawy sto³u jego, i siadania s³ug jego, i stawania s³u¿¹cych mu, i szaty 
ich, i podczasze jego, i wschody, po których wstêpowa³ do domu Pañskiego, zdumia³a 
siê bardzo;
6. I rzek³a do króla: Prawdziwaæ to mowa, któr¹m s³ysza³a w ziemi mojej o sprawach 
twoich, i o m¹droœci twojej;
7. Alem nie wierzy³a powieœciom onym, a¿em sama przyjechawszy ogl¹da³a to oczyma 
swemi. Ale mi tego nie powiedziano i po³owy. Wiêksza jest m¹droœæ i dobroæ twoja 
ni¿eli s³awa, któr¹m s³ysza³a.
8. B³ogos³awieni mê¿owie twoi, b³ogos³awieni s³udzy twoi, którzy zawsze przed tob¹ 
stoj¹, i s³uchaj¹ m¹droœci twojej.
9. Niech¿e bêdzie Pan, Bóg twój, b³ogos³awiony, który ciê sobie upodoba³, aby ciê 
posadzi³ na stolicy Izraelskiej, przeto i¿ Pan umi³owa³ Izraela na wieki, i 
postanowi³ ciê królem, abyœ czyni³ s¹d i sprawiedliwoœæ.
10. I da³a królowi sto i dwadzieœcia talentów z³ota, i rzeczy wonnych bardzo wiele, 
i kamienia drogiego. Nie przysz³o nigdy potem tak wiele wonnych rzeczy, jako da³a 
królowa z Saby królowi Salomonowi.
11. Nadto okrêty Hirama, które przynosi³y z³oto z Ofir, przynios³y z Ofir drzewa 
almugimowego bardzo wiele i kamienia drogiego.
12. I poczyni³ król z drzewa almugimowego wschody do domu Pañskiego, i do domu 



królewskiego, i harfy, i lutnie œpiewakom; a nigdy nie przywo¿ono takiego drzewa 
almugimowego, ani widziano a¿ do dnia tego.
13. Król tak¿e Salomon da³ królowej z Saby wszystko, czego chcia³a i czego ¿¹da³a, 
oprócz tego, co jej da³ z dobrej woli rêk¹ królewsk¹. Potem odjechawszy, wróci³a 
siê do ziemi swojej, ona i s³udzy jej.
14. A by³a waga onego z³ota, które przychodzi³o Salomonowi na ka¿dy rok, szeœæ set 
szeœædziesi¹t i szeœæ talentów z³ota,
15. Oprócz tego, co przychodzi³o od kupców i z handlu tych, którzy rzeczami wonnemi 
kupczyli, i od wszystkich królów Arabskich, i ksi¹¿¹t ziemi.
16. Przeto¿ uczyni³ król Salomon dwieœcie tarczy ze z³ota ci¹gnionego, szeœæ set 
syklów z³ota wychodzi³o na ka¿d¹ tarcz¹;
17. Przytem trzy sta puklerzy ze z³ota ci¹gnionego, trzy grzywny z³ota odwa¿y³ na 
ka¿dy puklerz. I schowa³ je król w domu lasu Libanowego.
18. Uczyni³ tak¿e król stolicê wielk¹ z koœci s³oniowej, i powlók³ j¹ szczerem 
z³otem.
19. Szeœæ stopni by³o u onej stolicy, a wierzch okr¹g³y by³ na stolicy z ty³u; i 
porêcze by³y z obudwu stron siedzenia, a dwa lwy sta³y u porêczy;
20. A dwanaœcie lwów sta³o na onych szeœciu stopniach z obu stron. Nie by³o nic 
takiego urobiono w ¿adnych królestwach.
21. Nadto wszystkie naczynia, z których pija³ król Salomon, by³y z³ote, tak¿e i 
wszystkie naczynia domu lasu Libanowego by³y z szczerego z³ota; nic nie by³o ze 
srebra, ani go miano w jakiej cenie za dni Salomonowych.
22. Albowiem okrêty królewskie by³y na morzu z okrêtami Hiramowemi: raz we trzy 
lata wraca³y siê okrêty z morza, przynosz¹c z³oto i srebro, koœci s³oniowe, i 
koczkodany, i pawie.
23. A tak uwielmo¿niony jest król Salomon nad wszystkie króle ziemskie bogactwy i 
m¹droœci¹.
24. Przeto¿ wszyscy obywatele ziemi pragnêli widzieæ Salomona, aby s³uchali 
m¹droœci jego, któr¹ by³ da³ Bóg w serce jego.
25. I przynosi³ mu ka¿dy dary swe, naczynia srebrne i naczynia z³ote, i szaty, i 
zbroje, i rzeczy wonne, konie, i mu³y, a to na ka¿dy rok.
26. Tak i¿ nazgromadza³ Salomon wozów, i jezdnych, a mia³ tysi¹c i czterysta wozów, 
i dwanaœcie tysiêcy jezdnych, które rozsadzi³ po miastach wozów, i przy sobie w 
Jeruzalemie.
27. I z³o¿y³ król srebra w Jeruzalemie tak wiele, jako kamienia, a ceder jako 
sykomorów, których na polu roœnie bardzo wiele.
28. Przywodzono te¿ konie Salomonowi z Egiptu, i towary rozliczne; bo kupcy 
królewscy brali towary rozliczne za pewne pieni¹dze.
29. A wychodzi³ i przychodzi³ cug woŸników z Egiptu za szeœæ set srebrników, a koñ 
za sto i piêædziesi¹t. A tak wszyscy królowie Hetejscy, i królowie Syryjscy z r¹k 
ich koni dostawali.
*11
1. Tedy król Salomon rozmi³owa³ siê niewiast obcych wiele: nie tylko córki 
Faraonowej, ale i Moabitczanek, Ammonitczanek, Edomczanek, Sydoñczanek, 
Hetejczanek.
2. Z tych narodów, o których powiedzia³ Pan synom Izraelskim: Nie wchodŸcie do 
nich, i one niech nie wchodz¹ do was; albowiem nak³oni³yby serce wasze za bogi 
swymi. Do tych przylgn¹³ Salomon mi³oœci¹.
3. Tak i¿ mia³ ¿on królowych siedm set, a za³o¿nic trzy sta; i odwróci³y ¿ony jego 
serce jego.
4. I sta³o siê, gdy ju¿ by³ Salomon stary, ¿e ¿ony jego nak³oni³y serce jego za 
bogi cudzymi, tak i¿ nie by³o serce jego zupe³ne z Panem, Bogiem jego, jako serce 
Dawida, ojca jego.
5. Ale uda³ siê Salomon za Astarot¹, bogini¹ Sydoñsk¹, i za Molochem, 
obrzydliwoœci¹ Ammonitów.
6. I uczyni³ Salomon, co siê nie podoba³o Panu, ani chodzi³ doskonale za Panem, 
jako Dawid, ojciec jego.
7. Tedy zbudowa³ Salomon kaplicê Chamosowi, obrzydliwoœci Moabskiej, na górze 
przeciw Jeruzalemowi i Molochowi, obrzydliwoœci synów Ammonowych.



8. I tak uczyni³ wszystkim ¿onom swym cudzoziemkom, które kadzi³y, i ofiarowa³y 
bogom swoim.
9. I rozgniewa³ siê Pan na Salomona, ¿e siê odwróci³o serce jego od Pana, Boga 
Izraelskiego, który siê mu by³ ukaza³ po dwa kroæ.
10. I zakaza³ mu tego, aby nie chodzi³ za bogi cudzymi; wszak¿e nie strzeg³ tego, 
co Pan przykaza³.
11. Przeto¿ rzek³ Pan do Salomona: Poniewa¿eœ siê tego dopuœci³, nie strzeg¹c 
przymierza mego, ani wyroków moich, którem ci przykaza³, pewnie oderwê królestwo od 
ciebie, a dam je s³udze twojemu,
12. Wszak¿e za dni twoich nie uczyniê tego dla Dawida, ojca twego; ale z rêki syna 
twego oderwê je.
13. Lecz wszystkiego królestwa nie oderwê; pokolenie jedno dam synowi twemu dla 
Dawida, s³ugi mego, i dla Jeruzalemu, którem obra³.
14. Przeto¿ wzbudzi³ Pan przeciwnika Salomonowi, Adada Edomczyka z nasienia 
królewskiego, który by³ w Edom.
15. Albowiem sta³o siê, gdy Dawid by³ w Edom, a Joab, hetman wojska, wyjecha³, aby 
pochowa³ pobite, i pobi³ wszystkie mê¿czyzny w Edom;
16. (Bo tam szeœæ miesiêcy mieszka³ Joab ze wszystkimi Izraelczykami, a¿ wytraci³ 
wszystkie mê¿czyzny w Edom.)
17. Tedy uciek³ Adad sam, i niektórzy mê¿owie Edomscy z s³ug ojca jego z nim, aby 
szli do Egiptu; a Adad by³ ch³opcem nie wielkim.
18. Którzy wyszed³szy z Madyjan przyszli do Faran, a wzi¹wszy z sob¹ niektóre mê¿e 
z Faran weszli do Egiptu, do Faraona króla Egipskiego, który mu da³ dom, i ¿ywnoœæ 
mu naznaczy³, da³ mu te¿ i ziemiê.
19. I znalaz³ Adad wielk¹ ³askê w oczach Faraonowych, tak, i¿ mu da³ za ¿onê 
siostrê ¿ony swej, siostrê królowej Tafnes.
20. I porodzi³a mu siostra Tafnes Gienubata, syna jego, którego odchowa³a Tafnes w 
domu Faraonowym. I by³ Gienubat w domu Faraonowym miêdzy syny Faraonowymi.
21. A gdy us³ysza³ Adad w Egipcie, i¿ zasn¹³ Dawid z ojcy swymi, a i¿ umar³ Joab, 
hetman wojska, tedy rzek³ Adad do Faraona: Puœæ miê, ¿e pójdê do ziemi mojej.
22. Któremu odpowiedzia³ Farao: Czego¿ ci niedostawa u mnie, ¿e chcesz iœæ do ziemi 
twojej? A on rzek³: Niczego; a wszak¿e puœæ miê.
23. Wzbudzi³ tak¿e Bóg nañ przeciwnika, Rezona, syna Elijadowego, który by³ uciek³ 
od Adarezera, króla Soby, Pana swego.
24. A zebrawszy do siebie mê¿e, by³ ksi¹¿êciem roty, gdy je Dawid mordowa³; przeto¿ 
odszed³szy do Damaszku, mieszkali w nim, a królowali nad Damaszkiem.
25. I by³ przeciwnikiem Izraelowi po wszystkie dni Salomonowe, a to oprócz szkód, 
które mu czyni³ Adad; bo siê brzydzi³ Izraelem, gdy królowa³ w Syryi.
26. Jeroboam te¿, syn Nabata Efratejczyka z Saredy, (a imiê matki jego Serwa, która 
by³a wdow¹,) s³uga Salomonowy, podniós³ przeciwko królowi rêkê.
27. A taæ by³a przyczyna, dla której podniós³ rêkê sw¹ przeciwko królowi, ¿e 
Salomon zbudowawszy Mello, zaprawi³ dziurê w mieœcie Dawida, ojca swego.
28. A Jeroboam by³ m¹¿ mocny i mo¿ny. Przeto¿ widz¹c Salomon m³odzieñca, ¿e by³ 
sprawny, postanowi³ go nad podatkami wszystkiemi domu Józefowego.
29. I sta³o siê tego¿ czasu, gdy Jeroboam wyszed³ z Jeruzalemu, ¿e go znalaz³ na 
drodze Achyjasz Sylonitczyk, prorok, bêd¹c odziany p³aszczem nowym; a tylko sami 
dwaj byli na polu.
30. Tedy wzi¹wszy Achyjasz p³aszcz nowy, który mia³ na sobie, rozdar³ go na 
dwanaœcie sztuk.
31. I rzek³ do Jeroboama: WeŸmij sobie dziesiêæ sztuk; bo tak mówi Pan, Bóg 
Izraelski: Oto Ja oderwê królestwo z r¹k Salomonowych, a dam tobie dziesiêæ 
pokoleñ.
32. Jedno tylko pokolenie zostanie mu dla s³ugi mego Dawida, i dla miasta 
Jeruzalem, którem obra³ ze wszystkich pokoleñ Izraelskich;
33. Przeto, ¿e miê opuœcili, a k³aniali siê Astarocie, bogini Sydoñskiej, i 
Chamosowi, bogu Moabskiemu, i Molochowi, bogu synów Ammonowych, a nie chodzili 
drogami mojemi, aby czynili to, co siê mnie podoba, ani te¿ strzegli wyroków moich, 
i s¹dów mo ich, jako Dawid, ojciec jego.
34. Wszak¿e nie odejmê wszystkiego królestwa z rêki jego, owszem zostawiê go 



ksi¹¿êciem po wszystkie dni ¿ywota jego dla Dawida, s³ugi mego, któregom obra³, 
który strzeg³ rozkazania mego i wyroków moich.
35. Ale wzi¹wszy królestwo z rêki syna jego, dam tobie z niego dziesiêæ pokoleñ:
36. A synowi jego dam pokolenie jedno, aby zosta³a pochodnia Dawidowi, s³udze memu, 
po wszystkie dni przedemn¹ w mieœcie Jeruzalemie, którem sobie obra³, aby tam 
przebywa³o imiê moje;
37. A ciebie wezmê, abyœ królowa³ nad wszystkiem, czego ¿¹da dusza twoja, a 
bêdziesz królem nad Izraelem.
38. Przeto¿ jeŸli bêdziesz s³ucha³ wszystkiego, coæ przyka¿ê, a bêdziesz chodzi³ 
drogami mojemi, czyni¹c to, co dobrego jest w oczach moich, strzeg¹c wyroków moich, 
i przykazañ moich, jako czyni³ Dawid, s³uga mój: tedy bêdê z tob¹, a zbudujêæ dom 
mocny, jakom zbudowa³ Dawidowi, i podam ci Izraela;
39. I trapiæ bêdê nasienie Dawidowe dla tego; a wszak¿e nie po wszystkie dni.
40. Przeto¿ Salomon chcia³ zabiæ Jaroboama; ale wstawszy Jeroboam uciek³ do Egiptu, 
do Sesaka, króla Egipskiego, i by³ w Egipcie a¿ do œmierci Salomonowej.
41. A inne sprawy Salomonowe, którekolwiek czyni³, i m¹droœæ jego, izali nie s¹ 
wypisane w ksiêgach spraw Salomonowych?
42. A dni, których królowa³ Salomon w Jeruzalemie nad wszystkim Izraelem, by³o 
czterdzieœci lat.
43. I zasn¹³ Salomon z ojcy swymi, a pogrzebiony jest w mieœcie Dawida, ojca swego; 
i królowa³ Roboam, syn jego, miasto niego.
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1. Tedy jecha³ Roboam do Sychem; bo w Sychem zebra³ siê by³ wszystek Izrael, aby go 
postanowili królem.
2. I sta³o siê, gdy us³ysza³ Jeroboam, syn Nabata, który by³ jeszcze w Egipcie; 
( bo by³ uciek³ przed królem Salomonem, i mieszka³ Jeroboam w Egipcie.)
3. Tedy pos³ali i wezwali go. Przeto¿ przyszed³szy Jeroboam, i wszystko 
zgromadzenie Izraelskie, rzekli do Roboama, mówi¹c:
4. Ojciec twój w³o¿y³ na nas jarzmo ciê¿kie; ale ty teraz ul¿yj nam niewoli srogiej 
ojca twego, i jarzma jego ciê¿kiego, które w³o¿y³ na nas, a bêdziemyæ s³u¿yli.
5. Który im rzek³: OdejdŸcie, a po trzech dniach wróæcie siê do mnie. I odszed³ 
lud.
6. Tedy wszed³ w radê król Roboam z starszymi, którzy stawali przed Salomonem, 
ojcem jego, za ¿ywota jego,mówi¹c: Co wy radzicie, jak¹bym mia³ daæ odpowiedŸ 
ludowi temu?
7. Którzy mu odpowiedzieli, mówi¹c: JeŸli dziœ powolny bêdziesz ludowi temu, a 
pos³uchasz ich, i dasz im odpowiedŸ, a bêdziesz mówi³ do nich s³owa ³agodne, bêd¹ 
s³ugami twymi po wszystkie dni.
8. Ale on opuœciwszy radê starszych, któr¹ mu podali, wszed³ w radê z m³odzieñcami, 
którzy z nim wzroœli, a którzy stawali przed nim;
9. I rzek³ do nich: A wy co radzicie, abyœmy odpowiedzieli ludowi temu, który rzek³ 
do mnie, mówi¹c: Ul¿yj jarzma, które w³o¿y³ ojciec twój na nas?
10. Tedy mu odpowiedzieli oni m³odzieñcy, którzy z nim wzroœli, mówi¹c:Tak 
odpowiesz temu ludowi, którzy mówili do ciebie, a rzekli: Ojciec twój w³o¿y³ na nas 
jarzmo ciê¿kie, ale nam go ty ul¿yj; tak rzeczesz do nich: Najmniejszy palec mój 
miê¿szy jest ni¿ biodra ojca mego.
11. Przeto¿ teraz ojciec mój k³ad³ na was jarzmo ciê¿kie, ale ja przydam do jarzma 
waszego; ojciec mój kara³ was biczykami, ale ja was bêdê kara³ korbaczami.
12. Przyszed³ tedy Jeroboam, i wszystek lud do Roboama dnia trzeciego, jako by³ 
rozkaza³ król, mówi¹c: Wróæcie siê do mnie dnia trzeciego.
13. I da³ srog¹ odpowiedŸ król ludowi, opuœciwszy radê starszych, któr¹ mu byli 
dali,
14. A rzek³ do nich wed³ug rady m³odzieñców, mówi¹c: Ojciec mój obci¹¿a³ was 
jarzmem ciê¿kiem, ale ja przydam do jarzma waszego; ojciec mój kara³ was biczykami, 
ale ja was bêdê kara³ korbaczami.
15. I nie us³ucha³ król ludu; bo by³a przyczyna od Pana, aby dosyæ uczyni³ s³owu 
swemu, które by³ powiedzia³ Pan przez Achyjasza Sylonitczyka do Jeroboama, syna 
Nabatowego.
16. A gdy widzia³ wszystek Izrael, ¿e ich nie us³ucha³ król, odpowiedzia³ lud 



królowi, tak mówi¹c: Có¿ my mamy za dzia³ w Dawidzie? a co za dziedzictwo w synu 
Isajowym? IdŸ do namiotów swych, o Izraelu, a ty Dawidzie opatrz teraz dom twój. I 
rozeszli siê Izraelczycy do namiotów swoich.
17. A tak tylko nad synami Izraelskimi, którzy mieszkali w mieœciech Judzkich, 
królowa³ Roboam.
18. I pos³a³ król Roboam Adorama, który by³ poborc¹, i ukamionowa³ go wszystek 
Izrael, a¿ umar³; przeto¿ król Roboam, wsiad³szy co rychlej na wóz, uciek³ do 
Jeruzalemu.
19. A tak odst¹pili Izraelczycy od domu Dawidowego, a¿ do dnia tego.
20. I sta³o siê, gdy us³ysza³ wszystek Izrael, ¿e siê wróci³ Jeroboam, pos³awszy 
przyzwali go do zgromadzenia, i postanowili go królem nad wszystkim Izraelem. Nie 
zosta³o przy domu Dawidowym jedno samo pokolenie Judowe.
21. A przyjechawszy Roboam do Jeruzalemu, zebra³ wszystek dom Judowy, i pokolenie 
Benjaminowe, sto i oœmdziesi¹t tysiêcy mê¿ów przebranych ku bojowi, aby walczyli z 
domem Izraelskim, a¿eby przywrócone by³o królestwo Roboamowi, synowi Salomonowemu.
22. I sta³o siê s³owo Bo¿e do Semejasza, mê¿a Bo¿ego, mówi¹c:
23. Powiedz Roboamowi, synowi Salomonowemu, królowi Judzkiemu i wszystkiemu domowi 
Judowemu i Benjaminowemu, i innemu ludowi, mówi¹c:
24. Tak mówi Pan: Nie wychodŸcie, ani walczcie z braci¹ swoj¹, synmi Izraelskimi; 
wróæcie siê ka¿dy do domu swego: albowiem odemnie siê ta rzecz sta³a. I us³uchali 
rozkazania Pañskiego, a wrócili siê, aby odeszli wed³ug s³owa Pañskiego.
25. Potem zbudowa³ Jeroboam Sychem na górze Efraim, i mieszka³ w nim, a stamt¹d 
wyszed³szy pobudowa³ Fanuel.
26. I rzek³ Jeroboam w sercu swem: Wnetby siê wróci³o królestwo do domu Dawidowego.
27. Gdyby chadza³ ten lud sprawowaæ ofiary do domu Pañskiego do Jeruzalemu, i 
obróci³oby siê serce ludu tego do pana swego, do Roboama, króla Judzkiego, a 
zabiwszy miê, wróciliby siê do Roboama, króla Judzkiego.
28. Przeto¿ naradziwszy siê król, uczyni³ dwóch cielców z³otych, i mówi³ do ludu: 
Dosycieœcie siê nachodzili do Jeruzalemu; oto bogowie twoi, o Izraelu, którzy ciê 
wywiedli z ziemi Egipskiej.
29. I postawi³ jednego w Betel, a drugiego postawi³ w Dan.
30. I by³o to pobudk¹ do grzechu, bo chadza³ lud do jednego z tych bogów a¿ do Dan,
31. Uczyni³ te¿ dom na wy¿ynach, i postanowi³ kap³any niektóre z pospólstwa, którzy 
nie byli z synów Lewiego.
32. Nadto ustanowi³ Jeroboam œwiêto uroczyste miesi¹ca ósmego, piêtnastego dnia 
tego¿ miesi¹ca, nakszta³t œwiêta, które obchodzono w Judzie, i ofiarowa³ na 
o³tarzu. To¿ uczyni³ w Betel, ofiaruj¹c cielcom, które by³ uczyni³; postanowi³ te¿ 
kap³any w Betel na wy¿ynach, które by³ poczyni³.
33. I sprawowa³ te¿ ofiary na o³tarzu, który by³ uczyni³ w Betel, piêtnastego dnia 
miesi¹ca ósmego, onego¿ miesi¹ca, który by³ wymyœli³ w sercu swojem; i uczyni³ 
œwiêto uroczyste synom Izraelskim, a przyst¹pi³ do o³tarza, aby kadzi³.
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1. A oto m¹¿ Bo¿y przyszed³ z Judztwa z s³owem Pañskiem do Betel, gdy Jeroboam sta³ 
u o³tarza, aby kadzi³.
2. I zawo³a³ przeciw o³tarzowi s³owem Pañskiem, i rzek³: O³tarzu, o³tarzu, tak mówi 
Pan: Oto syn narodzi siê domowi Dawidowemu imieniem Jozyjasz, który bêdzie 
ofiarowa³ na tobie kap³any wy¿yn, kadz¹ce na tobie, i koœci ludzkie popal¹ na 
tobie.
3. I da³ mu znak dnia onego¿, mówi¹c: Tenci jest znak, ¿e to mówi³ Pan: Oto siê 
o³tarz rozpadnie, a wysypie siê popió³, który jest na nim.
4. A gdy us³ysza³ król Jeroboam s³owo mê¿a Bo¿ego, które obwo³ywa³ przeciw 
o³tarzowi w Betel, œci¹gn¹³ rêkê sw¹ od o³tarza, mówi¹c: Pojmajcie go. I usch³a 
rêka jego, któr¹ by³ wyci¹gn¹³ przeciw niemu, a niemóg³ jej przyci¹gn¹æ do siebie.
5. O³tarz siê te¿ rozpad³, a wysypa³ siê popió³ z o³tarza wed³ug znaku, który by³ 
da³ m¹¿ Bo¿y s³owem Pañskiem.
6. Przeto¿ odpowiadaj¹c król, rzek³ do mê¿a Bo¿ego: Proszê ciê, proœ oblicza Pana 
Boga twego, a módl siê za mn¹, aby siê wróci³a rêka moja do mnie. I modli³ siê m¹¿ 
Bo¿y obliczu Pañskiemu, i wróci³a siê rêka królewska do niego, i by³a jako pierwej.
7. Tedy rzek³ król do mê¿a Bo¿ego: PójdŸ ze mn¹ do domu, abyœ siê posili³, a dam ci 



upominek.
8. Ale rzek³ m¹¿ Bo¿y do króla: Byœmi da³ po³owê domu twego, nie pojadê z tob¹, ani 
bêdê jad³ chleba, ani bêdê pi³ wody na tem miejscu.
9. Bo mi tak Pan rozkaza³ s³owem swojem, mówi¹c: Nie bêdziesz jad³ chleba, ani 
bêdziesz pi³ wody, ani siê wrócisz t¹ drog¹, któr¹œ przyszed³.
10. Odszed³ tedy insz¹ drog¹, a nie wróci³ siê t¹ drog¹, któr¹ by³ przyszed³ do 
Betel.
11. A prorok niejaki stary mieszka³ w Betel, którego syn przyszed³szy, opowiedzia³ 
mu wszystkê sprawê, któr¹ by³ uczyni³ onego¿ dnia m¹¿ Bo¿y w Betel, i s³owa, które 
mówi³ do króla, opowiedzieli ojcu swemu.
12. I rzek³ im ojciec ich: Któr¹¿ drog¹ poszed³? I pokazali synowie jego drogê, 
któr¹ poszed³ on m¹¿ Bo¿y, który by³ przyszed³ z Judztwa.
13. Zatem rzek³ synom swym: Osiod³ajcie mi os³a; i osiod³ali mu os³a, i wsiad³ nañ,
14. I jecha³ za mê¿em Bo¿ym, a znalaz³ go siedz¹cego pod dêbem, i rzek³ mu: Ty¿eœ 
jest on m¹¿ Bo¿y, któryœ przyszed³ z Judztwa? A on rzek³: Jestem.
15. I rzek³ do niego: PójdŸ zemn¹ do domu, ¿ebyœ jad³ chleb.
16. Ale mu on rzek³: Nie mogê siê wróciæ z tob¹, ani iœæ z tob¹, ani bêdê jad³ 
chleba, ani bêdê pi³ wody z tob¹ na tem miejscu;
17. Bo siê sta³a do mnie mowa s³owem Pañskiem: Nie bêdziesz tam jad³ chleba, ani 
pi³ wody, ani siê wrócisz id¹c t¹ drog¹, któr¹œ szed³.
18. Któremu on odpowiedzia³: I jam prorok jako i ty; Anio³ te¿ rzek³ do mnie s³owem 
Pañskiem, mówi¹c: Wróæ go z sob¹ do domu twego, aby jad³ chleb, i pi³ wodê. I tak 
sk³ama³ przed nim.
19. I wróci³ siê z nim, a jad³ chleb w domu jego, i pi³ wodê.
20. A gdy siedzieli u sto³u, sta³o siê s³owo Pañskie do proroka, który go by³ 
wróci³;
21. I zawo³a³ na mê¿a Bo¿ego, który by³ przyszed³ z Judztwa, mówi¹c: Tak mówi Pan: 
Przeto ¿eœ by³ odpornym ustom Pañskim, a nie strzeg³eœ rozkazania, któreæ przykaza³ 
Pan, Bóg twój:
22. Aleœ siê wróci³, i jad³eœ chleb, a pi³eœ wodê na miejscu, o któremem ci by³ 
rzek³: Nie bêdziesz tam jad³ chleba, ani pi³ wody: nie bêdzie pochowany trup twój w 
grobie ojców twoich.
23. A tak gdy siê najad³ chleba i napi³ siê, osiod³a³ os³a prorokowi onemu, którego 
by³ wróci³.
24. A gdy odjecha³, spotka³ go lew w drodze, i zabi³ go. A trup jego by³ porzucony 
w drodze, a osie³ sta³ wedle niego, lew tak¿e sta³ podle trupa.
25. A oto mê¿owie mimo id¹cy ujrzeli trupa porzuconego na drodze i lwa stoj¹cego 
podle niego: którzy przyszed³szy powiedzieli to w mieœcie, w którem on stary prorok 
mieszka³.
26. Co gdy us³ysza³ on prorok, który go by³ wróci³ z drogi, rzek³: M¹¿ Bo¿y jest, 
który by³ odpornym ustom Pañskim; przeto¿ poda³ go Pan lwowi, który go potar³, i 
zabi³ go wed³ug s³owa Pañskiego, które mu by³ powiedzia³.
27. Nadto rzek³ do synów swoich, mówi¹c: Osiod³ajcie mi os³a. I osiod³ali.
28. A wyjechawszy znalaz³ trupa jego porzuconego na drodze, a os³a i lwa stoj¹ce 
przy trupie, ale nie jad³ lew onego trupa, ani obrazi³ os³a.
29. Tedy wzi¹³ prorok trupa mê¿a Bo¿ego, a w³o¿ywszy go na os³a, przywióz³ go; i 
przyszed³ do miasta swego, aby p³aka³ i pogrzeb³ go.
30. A po³o¿y³ trupa jego w grobie swoim, i p³akali go, mówi¹c: Ach bracie mój!
31. A pochowawszy go, rzek³ do synów swoich: Gdy ja umrê. pochowajcie miê w tym 
grobie, w którym jest m¹¿ Bo¿y pochowany; podle koœci jego po³ó¿cie koœci moje,
32. Bo zapewne siê to stanie, co obwo³a³ s³owem Pañskiem, przeciw o³tarzowi, który 
jest w Betel, i przeciwko wszystkim domom wy¿yn, które s¹ w mieœciech Samaryjskich.
33. To gdy siê sta³o, przecie¿ siê nie odwróci³ Jeroboam od drogi swej z³ej, ale 
znowu naczyni³ z pospolitego ludu kap³anów wy¿yn; kto jedno chcia³, poœwiêca³ rêkê 
jego, aby by³ kap³anem wy¿yn.
34. I by³a ta rzecz domowi Jeroboamowemu przyczyn¹ do grzechu, aby by³ wykorzeniony 
i wyg³adzony z ziemi.
*14
1. Tego¿ czasu rozniemóg³ siê Abijas, syn Jeroboama.



2. I rzek³ Jeroboam do ¿ony swej: Wstañ teraz, a odmieñ siê, aby nie poznano, ¿eœ 
ty ¿on¹ Jeroboamow¹, a idŸ do Sylo; oto tam jest Achyjasz prorok, który mi 
powiedzia³, ¿em mia³ zostaæ królem nad tym ludem.
3. A wzi¹wszy z sob¹ dziesiêcioro chleba, i placków, i faskê miodu, idŸ do niego; 
on ci oznajmi, co siê stanie dzieciêciu.
4. I uczyni³a tak ¿ona Jeroboamowa, a wstawszy posz³a do Sylo, i wesz³a do domu 
Achyjaszowego; ale Achyjasz nie móg³ ju¿ widzieæ, bo mu by³y zasz³y oczy dla 
staroœci jego.
5. A Pan rzek³ do Achyjasza: Oto ¿ona Jeroboamowa wchodzi, aby siê od ciebie czego 
wywiedzia³a o synu swym, przeto ¿e choruje; ale tak a tak rzeczesz jej, a stanie 
siê, gdy bêdzie wchodzi³a, zmyœli siê byæ insz¹.
6. Przeto¿ gdy us³ysza³ Achyjasz tupanie nóg jej, wchodz¹cej we drzwi, rzek³: 
WnijdŸ ¿ono Jeroboamowa; przecz siê zmyœlasz byæ insz¹? Jam bowiem srogim pos³em do 
ciebie.
7. IdŸ, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Poniewa¿em ciê wywy¿szy³ 
z poœrodku ludu, a postanowi³em ciê ksi¹¿êciem nad ludem moim Izraelskim;
8. I oderwa³em królestwo od domu Dawidowego, a da³em je tobie, tyœ jednak nie by³ 
jako s³uga mój Dawid, który strzeg³ rozkazania mego, i który chodzi³ za mn¹ ca³em 
sercem swojem, to tylko czyni¹c, co jest dobrego w oczach moich;
9. Aleœ czyni³ z³e nad wszystkie, którzy byli przed tob¹; albowiem odszed³szy, 
poczyni³eœ sobie bogi cudze, i lane, abyœ miê pobudzi³ do gniewu, a mnieœ zarzuci³ 
w ty³ sobie:
10. Przeto¿ oto Ja przywiodê z³e na dom Jeroboamowy, i wytracê z Jeroboama a¿ do 
najmniejszego szczeniêcia, wiêŸnia, i opuszczonego w Izraelu, i wymiotê ostatki 
domu Jeroboamowego, jako wymiataj¹ gnój, a¿ do czysta.
11. Tego, który z domu Jeroboamowego umrze w mieœcie, zjedz¹ psy, a który umrze na 
polu, zjedz¹ ptaki powietrzne, poniewa¿ Pan wyrzek³.
12. A ty wstawszy idŸ do domu twego a gdy wchodziæ bêdziesz do miasta, tedy umrze 
dzieciê.
13. I bêdzie go p³aka³ wszystek Izrael, i pochowaj¹ go; bo ten sam z domu 
Jeroboamowego wnijdzie do grobu, przeto i¿ siê znalaz³o o nim samym s³owo dobre od 
Pana, Boga Izraelskiego w domu Jeroboamowym.
14. Wszak¿e postanowi sobie Pan króla nad Izraelem, który wykorzeni dom Jeroboamowy 
dnia tego; a co mówiê, wzbudzi? I owszem ju¿ wzbudzi³.
15. I uderzy Pan Izraela, i zachwieje nim, jako siê chwieje trzcina na wodach, a 
wykorzeni Izraela z ziemi tej dobrej, któr¹ da³ ojcom ich, i rozproszy je za rzekê, 
przeto i¿ sobie poczynili gaje, wzruszaj¹c Pana ku gniewu.
16. A tak wyda Izraela dla grzechu Jeroboamowego, który grzeszy³, i który do 
grzechu przywiód³ Izraela.
17. Tedy wsta³a ¿ona Jeroboamowa, i posz³a, a przysz³a do Tersa; a gdy wstêpowa³a 
na próg domu, umar³o dzieciê.
18. I pochowali je, a p³aka³ go wszystek Izrael wed³ug s³owa Pañskiego, które 
opowiedzia³ przez s³ugê swego Achyjasza proroka.
19. A inne sprawy Jeroboamowe, jako walczy³, i jako królowa³, oto spisane s¹ w 
kronikach o królach Izraelskich.
20. A dni, których królowa³ Jeroboam, by³o dwadzieœcia i dwa lat, i zasn¹³ z ojcy 
swymi, a Nadab, syn jego, królowa³ miasto niego.
21. Roboam te¿, syn Salomona, królowa³ w Judzie. A by³o Roboamowi czterdzieœci lat 
i jeden, gdy pocz¹³ królowaæ, a siedmnaœcie lat królowa³ w mieœcie Jeruzalemie, 
które Pan obra³ ze wszystkich pokoleñ Izraelskich, aby tam przebywa³o imiê jego. A 
imiê matki jego by³o Naama, Ammonitka.
22. I czyni³ Juda z³e przed Panem, a wzruszyli go ku gniewu grzechami swemi, 
któremi grzeszyli nad wszystko, co czynili ojcowie ich.
23. Albowiem i oni pobudowali sobie wy¿yny, i s³upy, i gaje na ka¿dym pagórku 
wysokim, i pod ka¿dem drzewem zielonem.
24. Byli te¿ i Sodomczycy w onej ziemi, sprawuj¹cy siê wed³ug wszystkich 
obrzydliwoœci poganów, które wyrzuci³ Pan od oblicznoœci synów Izraelskich.
25. I sta³o siê roku pi¹tego królowania Roboama, ¿e wyci¹gn¹³ Sesak, król Egipski, 
przeciw Jeruzalemowi.



26. I pobra³ skarby domu Pañskiego, i skarby domu królewskiego, wszystko to pobra³; 
wzi¹³ te¿ wszystkie tarcze z³ote, które by³ sprawi³ Salomon;
27. Miasto których król Roboam sprawi³ tarcze miedziane, i poruczy³ je prze³o¿onym 
nad piechot¹, którzy strzegli drzwi domu królewskiego.
28. A gdy wchodzi³ król do domu Pañskiego, bra³a je piechota, i zasiê odnosi³a do 
komor swoich.
29. A inne sprawy Roboamowe, i wszystko co czyni³, aza¿ nie s¹ napisane w kronikach 
o królach Judzkich?
30. I by³a wojna miêdzy Roboamem i miêdzy Jeroboamem po wszystkie dni.
31. I zasn¹³ Roboam z ojcy swymi, a pochowany jest z nimi w mieœcie Dawidowem; a 
imiê matki jego by³o Naama, Ammonitka. I królowa³ Abijam, syn jego, miasto niego.
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1. Roku tedy oœmnastego królowania Jeroboama, syna Nabatowego, królowa³ Abijam nad 
Jud¹.
2. Trzy lata królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Maacha, córka 
Abisalomowa.
3. Ten chodzi³ we wszystkich grzechach ojca swego, które czyni³ przed nim; a nie 
by³o serce jego doskona³e przy Panu, Bogu swoim, jako serce Dawida, ojca jego.
4. Wszak¿e dla Dawida da³ mu Pan, Bóg jego, pochodni¹ w Jeruzalemie, wzbudziwszy 
syna jego po nim, a utwierdziwszy Jeruzalem,
5. Przeto, ¿e czyni³ Dawid, co by³o dobrego w oczach Pañskich, a nie uchyla³ siê od 
wszystkiego, co mu rozkaza³, po wszystkie dni ¿ywota swego, oprócz sprawy z 
Uryjaszem Hetejczykiem.
6. I by³a wojna miêdzy Roboamem, i miêdzy Jeroboamem po wszystkie dni ¿ywota jego.
7. A insze sprawy Abijamowe, i wszystko, co czyni³, aza¿ nie jest napisane w 
kronikach o królach Judzkich, jako i wojna miêdzy Abijamem i miêdzy Jeroboamem?
8. A gdy zasn¹³ Abijam z ojcy swymi, pochowano go w mieœcie Dawidowem. I królowa³ 
Aza, syn jego, miasto niego.
9. A tak roku dwudziestego Jeroboama, króla Izraelskiego, królowa³ Aza nad Jud¹.
10. Czterdzieœci lat i jeden królowa³ w Jeruzalemie, a imiê matki jego by³o Maacha, 
córka Abisalomowa.
11. I czyni³ Aza, co dobrego by³o w oczach Pañskich, jako Dawid ojciec jego.
12. Albowiem wytraci³ Sodomczyki z ziemi, i wyrzuci³ wszystkie ba³wany, których 
byli naczynili ojcowie jego.
13. Nadto i Maachê, matkê swojê, zrzuci³ z panowania, bo by³a sprawi³a strasznego 
ba³wana w gaju; przeto¿ por¹ba³ Aza tego strasznego ba³wana jej, i spali³ u potoku 
Cedron.
14. A chocia¿ wy¿yny nie by³y ska¿one, jednak serce Azy by³o doskona³e przy Panu po 
wszystkie dni jego.
15. I wniós³ rzeczy poœwiêcone ojca swego, i rzeczy, które sam poœwiêci³, do domu 
Pañskiego, srebro, i z³oto, i naczynia.
16. I by³a wojna miêdzy Az¹ i miêdzy Baaz¹, królem Izraelskim, po wszystkie dni 
ich.
17. Albowiem Baaza, król Izraelski, wyci¹gn¹³ przeciw Judzie, a zbudowa³ Ramê, aby 
nie dopuœci³ wychodziæ i wchodziæ nikomu do Azy, króla Judzkiego.
18. Ale wzi¹wszy Aza wszystko srebro i z³oto, które by³o pozosta³o w skarbiech domu 
Pañskiego, i w skarbiech domu królewskiego, da³ je w rêce s³ugom swoim; i pos³a³ je 
król Aza do Benadada, syna Tabremonowego, syna Hezyjonowego, króla Syryjskiego, 
który mieszka³ w Damaszku, mówi¹c:
19. Przymierze jest miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, miêdzy ojcem moim i miêdzy ojcem 
twoim; otoæ posy³am dary, srebro i z³oto; idŸ¿e, wzrusz przymierze twoje z Baaz¹, 
królem Izraelskim, aby odci¹gn¹³ odemnie.
20. I us³ucha³ Benadad króla Azy; a pos³awszy hetmany z wojski, które mia³ przeciw 
miastom Izraelskim, zburzy³ Hijon i Dan i Abelbetmaachê, i wszystko Cynnerot, i 
wszystkê ziemiê Neftalim.
21. Co gdy us³ysza³ Baaza, przesta³ budowaæ Ramy, i mieszka³ w Tersie.
22. Tedy król Aza zebra³ wszystek lud Judzki, nikogo nie wyjmuj¹c; a pobrali 
kamienie z Ramy i drzewo jego, z którego budowa³ Baaza: a zbudowa³ z niego król Aza 
Gabaa Benjaminowe, i Masfa.



23. A inne wszystkie sprawy Azy, i wszystka moc jego, i cokolwiek czyni³, i miasta, 
które zbudowa³, aza¿ to nie jest napisane w kronikach o królach Judzkich? Ale czasu 
staroœci swej chorowa³ na nogi swoje.
24. I zasn¹³ Aza z ojcy swymi, a pochowany jest z nimi w mieœcie Dawida, ojca 
swego. A Jozafat, syn jego, królowa³ miasto niego.
25. Ale Nadab, syn Jeroboama, nast¹pi³ na królestwo Izraelskie roku wtórego Azy, 
króla Judzkiego, i królowa³ nad Izraelem dwa lata;
26. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, chodz¹c drogami ojca swego, i w grzechach 
jego, któremi do grzechu przywodzi³ Izraela.
27. I zbuntowa³ siê przeciw niemu Baaza, syn Ahyjasza, z domu Isaschar; a porazi³ 
go Baaza u Giebbeton, które by³o Filistyñskie; bo Nadab ze wszystkim Izraelem 
obleg³ by³ Giebbeton.
28. I zabi³ go Baaza roku trzeciego Azy, króla Judzkiego, a sam królowa³ miasto 
niego.
29. I sta³o siê, gdy pocz¹³ królowaæ, ¿e wymordowa³ wszystek dom Jeroboamowy; a nie 
zostawi³ ¿adnej duszy z narodu Jeroboamowego, a¿ je wytraci³ wed³ug s³owa 
Pañskiego, które by³ opowiedzia³ przez s³ugê swego Achyjasza Sylonitczyka;
30. A to dla grzechów Jeroboamowych, który grzeszy³, i który do grzechu przywiód³ 
Izraelczyki, i dla przestêpstwa, którem wzruszy³ ku gniewu Pana, Boga Izraelskiego.
31. A inne sprawy Nadabowe, i wszystko co czyni³, aza¿ to nie jest napisane w 
kronikach królów Izraelskich?
32. I by³a wojna miêdzy Az¹, i miêdzy Baaz¹, królem Izraelskim, po wszystkie dni 
ich.
33. Roku trzeciego Azy, króla Judzkiego, królowa³ Baaza, syn Achyjasza, nad 
wszystkim Izraelem w Tersie przez dwadzieœcia i cztery lat.
34. I czyni³ z³e przed Panem, chodz¹c drogami Jeroboamowemi, i w grzechu jego, 
którym do grzechu przywiód³ Izraelity.
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1. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jehu, syna Hananijego, przeciw Baazie, mówi¹ce:
2. Dla tego ¿em ciê wydŸwign¹³ z prochu, a postanowi³em ciê wodzem nad ludem moim 
Izraelskim, a tyœ chodzi³ drogami Jeroboamowemi, i przywiod³eœ do grzechu lud mój 
Izraelski, pobudzaj¹c miê ku gniewu grzechami ich:
3. Oto¿ ja wyg³adzê potomki Baazy, i potomki domu jego, a uczyniê dom twój, jako 
dom Jeroboama, syna Nabatowego.
4. Tego, który z rodu Baazy umrze w mieœcie, zjedz¹ psy, a tego, który umrze na 
polu, zjedz¹ ptaki powietrzne.
5. A inne sprawy Baazy, i co czyni³, i moc jego, aza¿ to nie jest napisano w 
kronikach królów Izraelskich?
6. A gdy zasn¹³ Baaza z ojcy swymi, pochowany jest w Tersie, i królowa³ Ela, syn 
jego, miasto niego.
7. A tak przez proroka Jehu, syna Hananijego, sta³o siê s³owo Pañskie przeciw 
Baazie i przeciw domowi jego, i przeciw wszystkiemu z³emu, które czyni³ przed 
obliczem Pañskiem, wzruszaj¹c go ku gniewu sprawami r¹k swoich, ¿e ma byæ podobnym 
domowi Jeroboamowemu, i dla tego, ¿e go zabi³.
8. Roku dwudziestego i szóstego Azy, króla Judzkiego, królowa³ Ela, syn Baazy, nad 
Izraelem w Tersie dwa lata.
9. I sprzysi¹g³ siê przeciw niemu s³uga jego Zymry, hetman nad po³ow¹ wozów, gdy 
Ela w Tersie pij¹c pijany by³ w domu Arsy, który by³ sprawc¹ domu królewskiego w 
Tersie.
10. Wtem przypad³ Zymry i rani³ go, i zabi³ go roku dwudziestego i siódmego Azy, 
króla Judzkiego, a królowa³ miasto niego.
11. A gdy ju¿ królowa³ i siedzia³ na stolicy jego, wymordowa³ wszystek dom Baazy, i 
powinne jego, i przyjacio³y jego; nie zostawi³ z niego i szczeni¹tka.
12. A tak wyg³adzi³ Zymry wszystek dom Baazy wed³ug s³owa Pañskiego, które 
powiedzia³ o Baazie przez proroka Jehu.
13. Dla wszystkich grzechów Baazy, i grzechów Eli, syna jego, którzy grzeszyli, i 
którzy przywiedli do grzechu Izraela, wzruszaj¹c ku gniewu Pana, Boga Izraelskiego, 
pró¿noœciami swemi.
14. Ale inne sprawy Eli, i wszystko co czyni³, izali nie napisane w kronikach o 



królach Izraelskich?
15. Roku dwudziestego i siódmego Azy, króla Judzkiego, królowa³ Zymry siedm dni w 
Tersie, gdy lud obozem le¿a³ u Giebbeton, które jest Filistyñskie.
16. A gdy us³ysza³ lud le¿¹cy w obozie takow¹ rzecz, i¿ Zymry sprzysi¹g³szy siê 
zabi³ króla: tedy wszystek Izrael postanowili królem Amrego, który by³ hetmanem na 
wojskiem Izraelskiem onego¿ dnia w obozie.
17. Przeto¿ odci¹gn¹³ Amry i wszystek Izrael z nim od Giebbeton, a oblegli Tersê.
18. A gdy obaczy³ Zymry, i¿ wziêto miasto, wszed³ na pa³ac domu królewskiego, i 
spali³ siê ogniem z domem królewskim, i umar³.
19. A to siê sta³o dla grzechów jego, których siê dopuœci³, czyni¹c z³e przed 
obliczem Pañskiem, a chodz¹c drog¹ Jeroboama, i w grzechach jego, których siê 
dopuszcza³, do grzechu przywodz¹c Izraela.
20. A inne sprawy Zymry i sprzysiê¿enie jego, które uczyni³, aza¿ nie jest napisane 
w kronikach o królach Izraelskich?
21. Tedy siê rozerwa³ lud Izraelski na dwie czêœci; po³owa ludu sz³a za Tebni, 
synem Ginetowym, aby go uczynili królem, a po³owa sz³a za Amrym.
22. Ale przemóg³ lud, który przestawa³ z Amrym, on lud, który zostawa³ przy Tebni, 
synem Ginetowym; i umar³ Tebni, a królowa³ Amry.
23. Roku trzydziestego i pierwszego Azy, króla Judzkiego, królowa³ Amry nad 
Izraelem dwanaœcie lat; w Tersie królowa³ szeœæ lat.
24. I kupi³ górê Samaryi od Semera za dwa talenty srebra, i pobudowa³ na onej 
górze, a nazwa³ imiê miasta, które zbudowa³ imieniem Semera, pana góry onej, 
Samaryi.
25. Ale czyni³ Amry z³e przed oczyma Pañskiemi, a dopuszcza³ siê rzeczy gorszych, 
ni¿eli wszyscy, którzy przed nim byli.
26. Albowiem chodzi³ wszystkiemi drogami Jeroboama, syna Nabatowego, i w grzechu 
jego, którym przywiód³ w grzechy Izraela, wzruszaj¹c ku gniewu Pana Boga 
Izraelskiego, pró¿noœciami swemi.
27. A inne sprawy Amrego, i wszystko, co czyni³, i moc jego, któr¹ pokazywa³, aza¿ 
to nie jest napisane w kronikach o królach Izraelskich?
28. I zasn¹³ Amry z ojcy swymi, a pochowany jest w Samaryi; i królowa³ Achab, syn 
jego, miasto niego.
29. Achab tedy, syn Amrego, królowaæ pocz¹³ nad Izraelem roku trzydziestego i 
ósmego Azy, króla Judzkiego, a królowa³ Achab, syn Amrego, nad Izraelem w Samaryi 
dwadzieœcia i dwa lat.
30. I czyni³ Achab, syn Amrego, z³e przed oczyma Pañskiemi nad wszystkie, którzy 
byli przed nim.
31. I sta³o siê, nie maj¹c na tem dosyæ, i¿ chodzi³ w grzechach Jeroboama, syna 
Nabatowego, ¿e sobie wzi¹³ za ¿onê Jezabelê, córkê Etbaala, króla Sydoñskiego, a 
szed³szy s³u¿y³ Baalowi, i k³ania³ mu siê.
32. I wystawi³ o³tarz Baalowi w domu Baalowym, który by³ zbudowa³ w Samaryi.
33. Do tego nasadzi³ Achab gaj, a tem wiêcej wzruszy³ ku gniewu Pana, Boga 
Izraelskiego, nad wszystkie króle Izraelskie, którzy byli przed nim.
34. Za dni jego zbudowa³ Hijel, Betelczyk, miasto Jerycho. Na Abiramie, 
pierworodnym swoim, za³o¿y³ je, a na Segubie najm³odszym synu swym, wystawi³ bramy 
jego, wed³ug s³owa Pañskiego, które powiedzia³ przez Jozuego, syna Nunowego.
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1. Tedy rzek³ Elijasz Tesbita, jeden z obywateli Galaadu, do Achaba: Jako ¿ywy Pan, 
Bóg Izraelski, przed którego oblicznoœci¹ stojê, ¿e nie bêdzie tych lat rosy, ani 
deszczu, jedno wed³ug s³ów ust moich.
2. I sta³o siê s³owo Pañskie do niego, mówi¹c:
3. OdejdŸ st¹d, a obróæ siê na wschód s³oñca, i skryj siê u potoku Charyt, który 
jest przeciwko Jordanowi.
4. I bêdziesz pi³ z potoku: a rozkaza³em krukom, aby ciê tam ¿ywili.
5. I poszed³, a uczyni³ wed³ug s³owa Pañskiego, i przyszed³szy usiad³ u potoku 
Charyt, który by³ przeciwko Jordanowi.
6. A kruki przynosi³y mu chleb i miêso rano, tak¿e chleb i miêso w wieczór; a pi³ z 
potoku.
7. Lecz po wyjœciu niektórych dni wysech³ on potok; bo nie pada³ deszcz na ziemiê.



8. I sta³o siê s³owo Pañskie do niego, mówi¹c:
9. Wstañ, idŸ do Sarepty Sydoñskiej, i mieszkaj tam; otom tam rozkaza³ niewieœcie 
wdowie, aby ciê ¿ywi³a.
10. Tedy on wstawszy szed³ do Sarepty, i przyszed³ do bramy miasta, a oto tam 
niewiasta wdowa zbiera³a drwa; który zawo³awszy jej, rzek³: Przynieœ mi proszê 
trochê wody w naczyniu, abym siê napi³.
11. A gdy ona sz³a, aby przynios³a, tedy na niê zawo³a³, i rzek³: Przynieœ mi te¿ 
proszê sztuczkê chleba w rêce twojej.
12. I odpowiedzia³a: Jako ¿ywy Pan, Bóg twój, ¿eæ niemam pieczonego chleba, oprócz 
z garœæ pe³n¹ m¹ki w garncu, a trochê oliwy w bañce; a oto zbieram trochê drewek, 
abym sz³a, i zgotowa³a to sobie i synowi swemu, a zjad³szy to, abyœmy pomarli.
13. Tedy rzek³ do niej Elijasz: Nie bój siê. IdŸ, uczyñ jakoœ rzek³a: wszak¿e uczyñ 
mi z tego pierwej podp³omyk ma³y, i przynieœ mi; potem te¿ sobie i synowi swemu 
uczynisz.
14. Albowiem tak powiedzia³ Pan, Bóg Izraelski: M¹ka z garnca tego nie bêdzie 
strawiona, ani oliwy z tej bañki ubêdzie, a¿ do dnia, gdy Pan spuœci deszcz na 
ziemiê.
15. I posz³a, a uczyni³a pod³ug s³owa Elijaszowego, i jad³a ona i on, i wszystka 
czeladŸ jej, a¿ siê wype³ni³y te dni.
16. Nie by³a strawiona m¹ka z onego garnca, ani oliwy z bañki uby³o, wed³ug s³owa 
Pañskiego, które powiedzia³ przez Elijasza.
17. I sta³o siê potem, ¿e siê rozniemóg³ syn onej niewiasty, pani domu onego, a 
by³a niemoc jego bardzo ciê¿ka, tak, ¿e w nim tchu nie zosta³o.
18. Przeto¿ rzek³a do Elijasza: Có¿ mnie i tobie, mê¿u Bo¿y? przyszed³eœ do mnie, 
abyœ przywiód³szy na pamiêæ nieprawoœæ mojê, umorzy³ syna mego?
19. I rzek³ do niej: Daj mi syna twego; i wzi¹wszy go z ³ona jej, wniós³ go na 
salê, na której mieszka³, i po³o¿y³ go na ³o¿u swojem.
20. I wo³a³ do Pana, a rzek³: Panie, Bo¿e mój, izali te¿ utrapisz wdowê, u której 
mieszkam, i¿eœ zabi³ syna jej?
21. A rozci¹gn¹wszy siê nad dzieciêciem po trzy kroæ, wo³a³ do Pana, mówi¹c: Panie, 
Bo¿e mój, niechaj siê proszê wróci dusza dzieci¹tka tego w cia³o jego.
22. I wys³ucha³ Pan g³os Elijaszowy: i wróci³a siê dusza dzieciêcia w cia³o jego, i 
o¿y³o.
23. Tedy wzi¹³ Elijasz dzieciê, i zniós³ je z sali do domu, a odda³ go matce jego, 
i rzek³ Elijasz: Wej, syn twój ¿yje.
24. I rzek³a niewiasta do Elijasza: Terazem pozna³a, i¿eœ jest m¹¿ Bo¿y, a s³owo 
Pañskie w uœciech twoich jest prawda.
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1. Potem po wielu dniach, mianowicie po onym roku trzecim, sta³o siê s³owo Pañskie 
do Elijasza, mówi¹c: IdŸ, uka¿ siê Achabowi; bo spuszczê deszcz na ziemiê.
2. Szed³ tedy Elijasz, aby siê ukaza³ Achabowi; a by³ g³ód gwa³towny w Samaryi.
3. I zawo³a³ Achab Abdyjasza, który by³ sprawc¹ domu jego. (A Abdyjasz siê bardzo 
Pana ba³;
4. Bo gdy mordowa³a Jezabel proroki Pañskie, tedy wzi¹³ Abdyjasz sto proroków, i 
skry³ ich po piêædziesi¹t do jaskini, i ¿ywi³ je chlebem i wod¹.)
5. I rzek³ Achab do Abdyjasza: IdŸ przez ziemiê do wszystkich Ÿróde³ wód, i do 
wszystkich potoków, aza gdzie znajdziemy trawê, ¿ebyœmy ¿ywo zachowali konie i 
mu³y, i ¿ebyœmy nie zgubili byd³a.
6. I rozdzielili sobie ziemiê, któr¹ przejœæ mieli. Achab sam szed³ jedn¹ drog¹, 
Abdyjasz te¿ szed³ drug¹ drog¹ osobno.
7. A gdy Abdyjasz by³ w drodze, oto siê z nim Elijasz spotka³, który gdy go pozna³, 
upad³ na oblicze swoje, i rzek³: A ty¿eœ jest pan mój Elijasz?
8. I odpowiedzia³ mu: Jam jest. IdŸ, powiedz panu twemu: Oto Elijasz tu jest.
9. Do którego on rzek³: Có¿em zgrzeszy³, i¿ wydawasz s³ugê twego w rêce Achabowe, 
aby miê zabi³?
10. Jako ¿ywy Pan, Bóg twój, ¿e niemasz narodu, i królestwa, gdzieby nie pos³a³ Pan 
mój, aby ciê szukano; a gdy powiedziano, i¿ ciê niemasz, tedy obowi¹za³ przysiêg¹ 
królestwa i narody, jako ciê znaleœæ nie mog¹.
11. A ty mi teraz mówisz: IdŸ, a powiedz panu twemu: Oto Elijasz.



12. I sta³oby siê, gdybym ja odszed³ od ciebie, ¿eby ciê Duch Pañski zaniós³, 
gdziebym nie wiedzia³; a ja szed³szy opowiedzia³bym Achabowi, a gdyby ciê nie 
znalaz³, zabi³by miê; a s³uga twój boi siê Pana od dzieciñstwa swego.
13. Aza¿ nie powiedziano panu memu, com uczyni³, gdy mordowa³a Jezabel proroki 
Pañskie? ¿em skry³ z proroków Pañskich sto mê¿ów, po piêædziesi¹t mê¿ów w jaskini, 
i ¿ywi³em je chlebem i wod¹?
14. A ty teraz mówisz: IdŸ, powiedz panu twemu: Oto Elijasz; i zabije miê.
15. I odpowiedzia³ Elijasz: Jako ¿ywy Pan zastêpów, przed którego oblicznoœci¹ 
stojê, ¿e mu siê dziœ uka¿ê.
16. A tak szed³ Abdyjasz przeciw Achabowi, i oznajmi³ mu to. Przeto¿ szed³ Achab 
przeciw Elijaszowi.
17. A ujrzawszy Achab Elijasza, rzek³ Achab do niego: Aza¿ nie ty jesteœ, który 
czynisz zamiêszanie w Izraelu?
18. Na co mu odpowiedzia³: Nie jaæ czyniê zamiêszanie w Izraelu, ale ty i dom ojca 
twego, gdy¿ opuœciwszy rozkazania Pañskie naœladujecie Baalów.
19. Przeto¿ teraz poœlij, a zbierz do mnie wszystkiego Izraela na górê Karmel, i 
proroków Baalowych cztery sta i piêædziesi¹t, przytem proroków gajowych cztery sta, 
którzy jadaj¹ z sto³u Jezabeli.
20. Pos³a³ tedy Achab do wszystkich synów Izraelskich, i zebra³ te proroki na górê 
Karmel.
21. A przyst¹piwszy Elijasz do wszystkiego ludu, rzek³: I d³ugo¿ bêdziecie chramaæ 
na obie strony? JeŸli Pan jest Bogiem, idŸcie¿ za nim; a jeŸli Baal, idŸcie¿ za 
nim. I nie odpowiedzia³ mu lud i s³owa.
22. Tedy rzek³ Elijasz do ludu: Jam tylko sam zosta³ prorok Pañski; a proroków 
Baalowych cztery sta i piêædziesi¹t mê¿ów.
23. Niech nam dadz¹ dwóch cielców, a niech sobie obior¹ cielca jednego, a por¹bi¹ 
go na sztuki, i w³o¿¹ na drwa; ale ognia niech nie podk³adaj¹: ja te¿ przygotujê 
drugiego cielca, którego w³o¿ê na drwa, a ognia nie pod³o¿ê.
24. Potem wzywajcie imienia bogów waszych, a ja bêdê wzywa³ imienia Pañskiego, a 
Bóg, który siê ozwie przez ogieñ, ten niech bêdzie Bogiem. Na co odpowiadaj¹c 
wszystek lud rzek³: Dobrzeœ powiedzia³.
25. I rzek³ Elijasz do proroków Baalowych: Obierzcie sobie cielca jednego, a 
zgotujcie go pierwej, bo was jest wiêcej; wzywajcie¿ imienia bogów waszych, ale 
ognia nie podk³adajcie.
26. A tak wziêli cielca, którego im da³, a zgotowawszy wzywali imienia Baalowego od 
poranku a¿ do po³udnia, mówi¹c: O Baalu, wys³uchaj nas! Ale nie by³o g³osu, ani 
ktoby odpowiedzia³. I skakali ko³o o³tarza, który byli uczynili.
27. A gdy by³o po³udnie, naœmiewa³ siê z nich Elijasz, mówi¹c: Wo³ajcie wiêkszym 
g³osem, poniewa¿ jest bóg; tylko ¿e siê albo zamyœli³, albo jest zabawny, albo te¿ 
jest w drodze; albo te¿ œpi, aza ocuci.
28. A tak wo³ali g³osem wielkim, i rzezali siê wed³ug zwyczaju swego no¿ami i 
w³óczenkami, a¿ siê krwi¹ oblewali.
29. I sta³o siê, gdy minê³o po³udnie, ¿e prorokowali a¿ do czasu ofiarowania ofiary 
œniednej; ale nie by³o g³osu, ani ktoby odpowiedzia³, ani ktoby wys³ucha³.
30. Zatem rzek³ Elijasz do wszystkiego ludu: Przyst¹pcie do mnie. I przyst¹pi³ 
wszystek lud do niego. Tedy naprawi³ o³tarz Pañski, który by³ rozwalony.
31. Albowiem wzi¹³ Elijasz dwanaœcie kamieni; (wed³ug liczby pokolenia synów 
Jakóbowych, do którego siê sta³o s³owo Pañskie, mówi¹c: Izrael bêdzie imiê twoje.)
32. I zbudowa³ z tego kamienia o³tarz w imiê Pañskie, a uczyni³ oko³o o³tarza 
szeroki rów, coby móg³ dwie miary zbo¿a wysiaæ.
33. Potem u³o¿y³ drwa, i na sztuki por¹ba³ cielca, i k³ad³ go na drwa.
34. I rzek³: Nape³nijcie cztery wiadra wod¹, a wylijcie na ca³opalenie i na drwa. 
Rzek³ nadto: Powtórzcie, i powtórzyli; rzek³ jeszcze: Uczyñcie po trzecie, i 
uczynili po trzecie,
35. Tak ¿e p³ynê³y wody oko³o o³tarza, a¿ i rów by³ nape³niony wod¹.
36. I sta³o siê, gdy by³ czas sprawowania ofiary œniednej, przyst¹pi³ Elijasz 
prorok, i rzek³: Panie, Bo¿e Abrahama, Izaaka, i Izraela! dziœ niech poznaj¹, ¿eœ 
ty jest Bogiem w Izraelu, a jam s³uga twój, a ¿em wed³ug s³owa twego uczyni³ to 
wszystko.



37. Wys³uchaj miê Panie, wys³uchaj miê, aby pozna³ ten lud, ¿eœ ty Panie jest 
Bogiem, gdybyœ zaœ nawróci³ serca ich.
38. Tedy spad³ ogieñ Pañski, i po¿ar³ ca³opalenie, i drwa, i kamienie, i proch; a 
wodê, która by³a w rowie, wysuszy³.
39. Co gdy ujrza³ wszystek lud, upadli na oblicze swe, i rzekli: Pan jest Bogiem, 
Panci jest Bogiem.
40. Tedy rzek³ Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a ¿aden niech z nich nie 
uchodzi. I pojmano je. A tak odwiód³ je Elijasz do potoku Cyson, i tam¿e je pobi³.
41. Potem rzek³ Elijasz do Achaba: IdŸ, jedz, a pij; albowiem oto szum d¿d¿u 
wielkiego.
42. Tedy szed³ Achab, aby jad³ i pi³; a Elijasz wst¹pi³ na wierzch Karmelu, i 
po³o¿y³ siê na ziemiê, a w³o¿y³ twarz swojê miêdzy kolana swoje.
43. Potem rzek³ do s³ugi swego: IdŸ teraz, a spojrzyj ku morzu. Który poszed³, a 
spojrzawszy rzek³: Niemasz nic. Zasiê rzek³: IdŸ, a wracaj siê po siedm kroæ.
44. A za siódmym razem rzek³: Oto ob³ok ma³y jako d³oñ cz³owiecza wystêpuje z 
morza. Tedy on rzek³: IdŸ, a powiedz Achabowi: Zaprzêgaj, a uje¿d¿aj, aby ciê 
deszcz nie zasta³.
45. I sta³o siê miêdzy tem, ¿e siê niebiosa ob³okami i wiatrem zaæmi³y, sk¹d by³ 
deszcz wielki. A tak wsiad³szy Achab, jecha³ do Jezreela.
46. A rêka Pañska by³a nad Elijaszem; i przepasa³ biodra swe, i bie¿a³ przed 
Achabem, a¿ przyszed³ do Jezreela.
*19
1. Tedy oznajmi³ Achab Jezabeli wszystko, co uczyni³ Elijasz, a i¿ prawie wszystkie 
proroki pomordowa³ mieczem.
2. Przeto¿ pos³a³a Jezabela pos³a do Elijasza, mówi¹c: To mi niech uczyni¹ bogowie, 
i to mi niech przyczyni¹, jeŸli o tym czasie jutro nie po³o¿ê duszy twojej, jako 
duszy którego z onych.
3. Co gdy wyrozumia³ Elijasz, wsta³ i odszed³, aby duszê sw¹ zachowa³, a przyszed³ 
do Beerseby, która by³a w Judztwie, i zostawi³ tam s³ugê swego.
4. A sam poszed³ w puszczê na jeden dzieñ drogi: a gdy przyszed³, i usiad³ pod 
jednym ja³owcem, ¿yczy³ sobie umrzeæ, i rzek³: Dosyæ ju¿, o Panie; weŸmij¿e duszê 
mojê, bom nie jest lepszym nad ojców moich.
5. I po³o¿y³ siê, a zasn¹³ pod onym ja³owcem, a oto w ten¿e czas tkn¹³ go Anio³ i 
rzek³ mu: Wstañ, a jedz.
6. A gdy siê obejrza³, oto w g³owach jego by³ chleb na wêglu upieczony i czasza 
wody. A tak jad³ i pi³, i po³o¿y³ siê znowu.
7. Potem wróci³ siê Anio³ Pañski powtóre, i tkn¹³ go, a rzek³: Wstañ, jedz, 
albowiem dalek¹ masz drogê przed sob¹.
8. A tak wstawszy jad³ i pi³, a szed³ w mocy pokarmu onego czterdzieœci dni i 
czterdzieœci nocy, a¿ do góry Bo¿ej Horeb.
9. I wszed³ tam do jaskini, a przenocowa³ tam. A oto s³owo Pañskie do niego, 
mówi¹c: Có¿ tu czynisz Elijaszu?
10. Który odpowiedzia³; Gorliwiem siê zastawia³ o Pana, Boga zastêpów; albowiem 
synowie Izraelscy opuœcili przymierze twoje, o³tarze twoje zburzyli, i proroki 
twoje mieczem pomordowali, a zosta³em ja sam, i szukaj¹ duszy mojej, aby mi j¹ 
odjêli.
11. Tedy on¿e g³os rzek³: WynijdŸ, a stañ na górze przed Panem. A oto Pan 
przechodzi³, i wiatr gwa³towny i mocny podwracaj¹cy góry, i ³ami¹cy ska³y przed 
Panem; ale Pan nie by³ w onym wietrze. Za wiatrem by³o trzêsiemie ziemi; ale nie 
by³ Pan i w onem trzêsieniu.
12. Za trzêsieniem by³ ogieñ; ale Pan nie by³ w ogniu; za ogniem by³ g³os cichy i 
wolny.
13. To gdy us³ysza³ Elijasz, zakry³ oblicze swoje p³aszczem swoim, a wyszed³szy 
stan¹³ we drzwiach jaskini. A oto do niego g³os mówi¹cy: Co tu czynisz Elijaszu?
14. A on odpowiedzia³: Gorliwiem siê zastawia³ o Pana, Boga zastêpów: albowiem 
opuœcili przymierze twoje synowie Izraelscy, o³tarze twoje poburzyli, a proroki 
twoje mieczem pomordowali, i zosta³em ja sam, a szukaj¹ duszy mojej, aby mi j¹ 
odjêli.
15. Ale Pan rzek³ do niego: idŸ, wróæ siê drog¹ tw¹ na puszczê Damask¹, a gdy tam 



przyjdziesz, poma¿esz Hazaela za króla nad Syryj¹;
16. A Jehu, syna Namsy, poma¿esz za króla nad Izraelem, a Elizeusza, syna 
Safatowego, z Abelmechola, poma¿esz za proroka miasto siebie.
17. I stanie siê, ¿e ktokolwiek ujdzie miecza Hazaelowego, zabije go Jehu, a 
ktokolwiek ujdzie miecza Jehu, zabije go Elizeusz.
18. Jednakiem sobie zachowa³ w Izraelu siedm tysiêcy, których wszystkich kolana nie 
k³ania³y siê Baalowi, i których wszystkich usta nie ca³owa³y go.
19. A tak on odszed³szy stamt¹d, znalaz³ Elizeusza, syna Safatowego, a on orze, a 
dwanaœcie jarzm wo³ów przed nim, a sam by³ przy dwunastem jarzmie, a id¹c mimo 
niego Elijasz, wrzuci³ nañ p³aszcz swój.
20. Który opuœciwszy wo³y bierza³ za Elijaszem, i rzek³: Niech poca³ujê proszê ojca 
mego, i matkê mojê, a pójdê za tob¹; któremu rzek³: IdŸ, a wróæ siê zasiê, poniewa¿ 
widzisz, com ci uczyni³.
21. A tak wróciwszy siê do niego wzi¹³ parê wo³ów, i zabi³ je, a przy drwach z 
p³uga nawarzy³ miêsa z nich, i da³ ludowi, i jedli. A wstawszy szed³ za Elijaszem, 
i s³u¿y³ mu.
*20
1. Tedy Benadad, król Syryjski, zebra³ wszystko wojsko swoje, maj¹c z sob¹ 
trzydzieœci i dwóch królów, przytem jezdne i wozy; a przyci¹gn¹wszy obleg³ Samaryjê 
i dobywa³ jej.
2. I wyprawi³ pos³y do Achaba, króla Izraelskiego, do onego miasta;
3. I rzek³ mu: Tak mówi Benadad: Srebro twoje i z³oto twoje mojeæ jest; tak¿e ¿ony 
twoje i synowie twoi najcudniejsi moi s¹.
4. I odpowiedzia³ król Izraelski a rzek³: Wed³ug s³owa twego królu, panie mój, 
twojem ja, i wszystko, co mam.
5. A wróciwszy siê pos³owie do niego, rzekli: Tak powiedzia³ Benadad, mówi¹c: 
Pos³a³em do ciebie, abyæ rzeczono: Srebro twoje, i z³oto twoje, i ¿ony twoje, i 
syny twoje dasz mi.
6. Ale wiedz, ¿e jutro o tym czasie poœlê s³ugi moje do ciebie, którzy wyszperaj¹ 
dom twój, i domy s³ug twoich, i wszystko, w czem siê kochasz, w rêce swe wezm¹, i 
rozbior¹.
7. A tak wezwa³ król Izraelski wszystkich starszych ziemi onej, i rzek³ im: 
Uwa¿cie¿ proszê, a obaczcie, ¿eæ ten z³ego szuka; albowiem pos³a³ do mnie po ¿ony 
moje, i po syny moje, i po srebro moje, i po z³oto moje, a nie odmówi³em mu.
8. I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie s³uchaj ani 
przyzwalaj.
9. Przeto¿ odpowiedzia³ pos³om Benadadowym: Powiedzcie królowi, panu memu: 
wszystko, o coœ pos³a³ do s³ugi twego przedtem, uczyniê: ale tej rzeczy uczyniæ nie 
mogê. A tak pos³owie odeszli, i odnieœli mu odpowiedŸ.
10. Znowu pos³a³ do niego Benadad i rzek³: Niech mi to uczyni¹ bogowie, i to niech 
przyczyni¹, jeŸli siê dostanie prochu Samaryi po garœci wszystkiemu ludowi, który 
za mn¹ idzie.
11. I odpowiedzia³ król Izraelski, a rzek³: Powiedzcie mu: Niech siê nie chlubi 
zbrojny, jako ten, który z³o¿y³ zbrojê.
12. A gdy Benadad us³ysza³ to s³owo, (a on w tenczas z królmi pi³ w namiotach,) 
rzek³ do s³ug swych: Ruszcie siê. I ruszyli siê ku miastu.
13. A oto, niektóry prorok przyszed³ do Achaba, króla Izraelskiego, i rzek³: Tak 
powiada Pan: Iza¿eœ nie wiedzia³ tego wszystkiego wielkiego mnóstwa? Oto Ja je dam 
w rêkê twojê dzisiaj, abyœ wiedzia³, ¿em Ja Pan.
14. Tedy rzek³ Achab: Przez kogo¿? A on odpowiedzia³: Tak mówi Pan: przez s³ugi 
ksi¹¿¹t powiatowych. I rzek³: Którz pocznie bitwê? Tedy mu on odpowiedzia³: Ty.
15. Obliczy³ tedy s³ugi ksi¹¿¹t powiatowych, których by³o dwieœcie trzydzieœci i 
dwa; a po nich policzy³ wszystek lud, wszystkich synów Izraelskich siedm tysiêcy.
16. I wyszli o po³udniu. A Benadad pi³, i upi³ siê w namiotach, sam i trzydzieœci i 
dwóch królów, pomocników jego.
17. A tak wyszli s³udzy ksi¹¿¹t powiatowych naprzód. Tedy pos³a³ Benadad, (gdy mu 
powiedziano, mówi¹c: Mê¿owie wyszli z Samaryi,)
18. I rzek³: Chocia¿by o pokój szli prosiæ, pojmajcie je ¿ywo; chocia¿by te¿ ku 
bitwie wyszli, ¿ywo je pojmajcie.



19. A gdy oni s³udzy ksi¹¿¹t powiatowych wyszli z miasta, i inne wojsko za nimi,
20. Porazi³ ka¿dy mê¿a swego, tak, ¿e uciekli Syryjczycy, i goni³ je Izrael; uciek³ 
te¿ Benadad, król Syryjski, na koniu i z jezdnymi.
21. Potem wyci¹gn¹³ król Izraelski, i pobi³ konie i wozy, a porazi³ Syryjczyka 
pora¿k¹ wielk¹.
22. Znowu przyszed³ prorok do króla Izraelskiego, i rzek³ mu: IdŸ, zmacniaj siê, a 
wiedz i bacz, co masz czyniæ; albowiem po roku król Syryjski wyci¹gnie przeciwko 
tobie.
23. Tedy s³udzy króla Syryjskiego rzekli do niego: Bogowie ich s¹ bogowie górni, 
przeto¿ nas przemogli; a wszak¿e zwiedŸmy z nimi bitwê w polu a ujrzysz, jeŸli ich 
nie przemo¿emy.
24. Przeto¿ tak uczyñ: Odpraw królów, ka¿dego z miejsca swego, a postanów hetmanów 
miasto nich.
25. A ty nalicz sobie wojska z swoich, jako by³o wojsko onych, którzy polegli, a 
koni jako one konie, a wozów, jako one wozy, i stoczymy bitwê z nimi w polu, a 
ujrzysz, jeŸli ich nie przemo¿emy. I us³ucha³ g³osu ich, a uczyni³ tak.
26. A gdy wyszed³ rok, obliczy³ Benadad Syryjczyki, a ci¹gn¹³ ku Afeku na wojnê 
przeciw Izraelitom.
27. Synowie Izraelscy tak¿e s¹ obliczeni, a nabrawszy z sob¹ ¿ywnoœci, ci¹gnêli 
przeciwko nim. I po³o¿yli siê obozem synowie Izraelscy przeciwko nim, jakoby dwa 
ma³e stadka kóz; a Syryjczycy nape³nili ziemiê.
28. Tedy przyszed³ m¹¿ Bo¿y, i mówi³ do króla Izraelskiego, a rzek³: Tak mówi Pan: 
Przeto i¿ mówili Syryjczycy: Bogiem gór jest Pan, a nie jest Bogiem równim, podam 
to wszystko mnóstwo wielkie w rêce twoje, abyœcie wiedzeli, ¿em Ja Pan.
29. A tak oni le¿eli obozem przeciwko nim przez siedm dni. I sta³o siê dnia 
siódmego, ¿e stoczyli bitwê, i porazili synowie Izraelscy Syryjczyków sto tysiêcy 
pieszych jednego¿ dnia.
30. A ostatek uciekli do Afeku miasta, i upad³ mur na dwadzieœcia i siedm tysiêcy 
mê¿ów, co byli pozostali. A Benadad uciek³szy przyszed³ do miasta, i skry³ siê do 
najskrytszej komory.
31. Ale mu rzekli s³udzy jego: S³ychaliœmy za pewne, ¿e królowie domu Izraelskiego 
s¹ królowie mi³osierni. Niech w³o¿ymy proszê wory na biodra nasze, i powrozy na 
g³owy nasze, a wynijdziemy do króla Izraelskiego, snaæ ¿ywo zostwi duszê twojê.
32. Tedy opasali wormi biodra swe, a w³o¿yli powrozy na g³owy swoje i przyszli do 
króla Izraelskiego, i rzekli: Benadad, s³uga twój, mówi: Niech ¿yje proszê dusza 
moja! A on rzek³: a ¿yw¿e jeszcze? Brat to mój.
33. A oni mê¿owie wzi¹wszy to za dobry znak, i prêdko uchwyciwszy to s³owo od 
niego, rzekli: Bratci twój Benadad. I rzek³: IdŸcie¿, przywiedŸcie go. Przeto¿ 
wyszed³ do niego Benadad, i kaza³ mu wsi¹œæ na wóz.
34. I rzek³ do niego Benadad: miasta, które wzi¹³ ojciec mój ojcu twemu, powrócê, a 
ty ulice sobie poczynisz w Damaszku, jako poczyni³ ojciec mój w Samaryi. I 
odpowiedza³: Ja wed³ug przymierza puszczê ciê wolno. A tak z nim uczyni³ przmierze 
i puœci³ go wolno.
35. Tedy niektóry m¹¿ z synów prorockich rzek³ do bliŸniego swego z rozkazania 
Pañskiego: Uderz miê proszê; ale go nie chcia³ on m¹¿ uderzyæ.
36. I rzek³ mu: Przeto i¿eœ nie us³ucha³ g³osu Pañskiego, oto skoro odejdziesz 
odemnie, zabije ciê lew. A gdy odszed³ od niego, znalaz³ go lew, i zabi³ go.
37. Potem znalaz³ drugiego mê¿a, i rzek³ mu: Uderz miê proszê; który m¹¿ tak go 
uderzy³, ¿e go rani³.
38. Szed³ tedy on prorok, a zabie¿a³ królowi na drodze, i odmieni³ siê, zas³oniwszy 
oczy swoje.
39. A gdy król mija³, zawo³a³ na króla, i rzek³; s³uga twój wyszed³ w poœrodek 
bitwy, a oto m¹¿ przyszed³szy przywiód³ do mnie mê¿a, i rzek³: Strze¿ tego mê¿a; bo 
jeŸlibyœ go opuœci³, dusza twoja bêdzie za duszê jego, albo talent srebra odwa¿ysz.
40. Wtem gdy siê s³uga twój zabawi³ tem i owem, oto on znikn¹³. Tedy rzek³ do niego 
król Izraelski: Taki jest s¹d twój, sameœ siê os¹dzi³.
41. A on zaraz odj¹³ zas³onê od oczu swych, i pozna³ go król Izraelski, ¿e by³ 
prorokiem.
42. Zatem rzek³ do niego: Tak mówi Pan: Poniewa¿eœ wypuœci³ z rêki swej mê¿a 



godnego œmierci, dusza twoja bêdzie za duszê jego, i lud twój za lud jego.
43. Przeto¿ odszed³ król Izraelski do domu swego smutny i zagniewany, i przyszed³ 
do Samaryi.
*21
1. I sta³o siê potem: Mia³ Nabot Jezreelita winnicê, która by³a w Jezreelu podle 
pa³acu Achaba, króla w Samaryi.
2. I rzek³ Achab do Nabota, mówi¹c: Daj mi winnicê twojê, abym mia³ z niej ogród 
dla jarzyn, albowiem bliska jest domu mego; a dam ci za niê winnicê lepsz¹, ni¿li 
ta jest; albo jeŸliæ siê zda, dam ci pieniêdzy, ile stoi.
3. I odpowiedza³ Nabot Achabowi: Nie daj tego Panie, abym ci mia³ daæ dziedzictwo 
ojców moich.
4. Tedy przyszed³ Achab do domu swego smutny i zagniewany dla s³owa, które mu rzek³ 
Nabot Jezreelita, mówi¹c: Nie dam ci dziedzictwa ojców moich; i uk³ad³ siê na ³o¿u 
swem, a odwróci³ twarz swojê, i nie jad³ chleba.
5. Wtem przyszed³szy do niego Jezabela, ¿ona jego, rzek³a mu: Przed¿e duch twój tak 
smutny, ¿e nie jesz chleba?
6. I odpowiedzia³ jej: Przeto ¿em mówi³ z Nabotem Jezreelit¹, i rzek³em mu: Daj mi 
winnicê twojê za pieni¹dze, albo jeŸli chcesz, dam ci winnicê za niê; ale on 
odpowiedzia³: Nie dam ci winnicy mojej.
7. Tedy rzek³a do niego Jezabela, ¿ona jego: I tak¿e ty sprawujesz królestwo 
Izraelskie? Wstañ, jedz chleb, a b¹dŸ dobrej myœli; ja tobie dam winnicê Nabota 
Jezeelity.
8. A tak napisa³a list imieniem Achabowem, który zapieczêtowa³a pieczêci¹ jego, i 
pos³a³a on list do starszych i do przedniejszych, którzy byli w mieœcie jego, i 
mieszkali z Nabotem.
9. A napisa³a on list w ten sposób: ZapowiedŸcie post, a posadŸcie Nabota miêdzy 
przedniejszymi z ludu;
10. I postawcie dwóch mê¿ów przewrotnych przeciw niemu, którzyby przeciwko niemu 
œwiadczyli, mówi¹c: Z³o¿eczy³eœ Bogu i królowi; potem wywiedŸcie go, a ukamionujcie 
go, aby umar³.
11. I uczynili mê¿owie onego miasta starsi i przedniejsi, którzy mieszkali w onem 
mieœcie jego, jako by³a wskaza³a do nich Jezabela, wed³ug tego, jako napisano by³o 
w liœcie, który pos³a³a do nich.
12. Zapowiedzieli post, i posadzili Nabota miêdzy przedniejszymi z ludu.
13. Potem przyszli dwaj mê¿owie przewrotni, i usiedli przeciw niemu, a œwiadczyli 
przeciwko niemu oni mê¿owie przewrotni, to jest przeciw Nabotowi przed ludem, 
mówi¹c: Z³o¿eczy³ Nabot Bogu i królowi. I wywiedli go za miasto, i ukamionowali go, 
i umar³.
14. I pos³ali do Jezabeli, mówi¹c: Ukamionowan jest Nabot, i umar³.
15. I sta³o siê, gdy us³ysza³a Jezabela, ¿e ukamionowany by³ Nabot, a i¿ umar³, 
rzek³a Jezabela do Achaba: Wstañ, posi¹dŸ winnicê Nabota Jezreelity, któryæ jej nie 
chcia³ daæ za pieni¹dze; albowiem nie ¿yje Nabot, ale umar³.
16. A tak us³yszawszy Achab, ¿e umar³ Nabot, wsta³, a szed³ do winnicy Nabota 
Jezreelity, aby j¹ posiad³.
17. Tedy siê sta³o s³owo Pañskie do Elijasza Tasbity, mówi¹c:
18. Wstañ, idŸ przeciw Achabowi, królowi Izraelskiemu, który jest w Samaryi; oto 
jest na winnicy Nabotowej, do której szed³, aby j¹ posiad³.
19. I rzeczesz do niego, mówi¹c: Tak mówi Pan: Azaœ nie zabi³ i nie posiad³? 
Powiedz¿e mu, mówi¹c: Tak mówi Pan: Tak jako psy lizali krew Nabotowê, tak te¿ 
pewnie psy bêd¹ lizaæ krew twojê.
20. I rzek³ Achab do Elijasza: A ju¿eœ miê znalaz³ nieprzyjacielu mój? A on 
odpowiedzia³: Znalaz³em; albowiemeœ siê zaprzeda³, abyœ czyni³ z³oœæ przed oczyma 
Pañskiemi.
21. Oto Ja przywiodê na ciê z³e, a odejmê potomki twe, i wytracê z domu Achabowego, 
a¿ do najmniejszego szczeniêcia, i wiêŸnia, i opuszczonego w Izraelu.
22. A uczyniê z domem twoim, jako z domem Jeroboama, syna Nabatowego, i jako z 
domem Baazy, syna Ahyjaszowego, dla rozdraŸnienia, któremeœ miê do gniewu pobudzi³, 
i przywiod³eœ do grzechu Izraela.
23. Tak¿e i o Jezabeli rzek³ Pan, mówi¹c: Psy zjedz¹ Jezabelê miêdzy murami 



Jezreelskimi.
24. Tego, który umrze z domu Achabowego w mieœcie, psy zjedz¹, a tego, który umrze 
na polu, zjedz¹ ptaki powietrzne.
25. Albowiem nie by³ nikt jako Achab, któryby siebie samego zaprzeda³, aby czyni³ 
z³e przed oczyma Pañskiemi; bo go poduszcza³a Jezabela, ¿ona jego.
26. Albowiem siê dopuœci³ rzeczy bardzo obrzyd³ych, chodz¹c za ba³wanami wed³ug 
wszystkiego, jako czynili Amorejczycy, których wygna³ Pan przed obliczem synów 
Izraelskich.
27. A gdy us³ysza³ Achab te s³owa, rozdar³ odzienie swoje, a w³o¿ywszy wór na cia³o 
swoje, poœci³ i le¿a³ w worze, a chodzi³ po maluczku.
28. I sta³o siê s³owo Pañskie do Elijasza Tesbity, mówi¹c:
29. Widzia³¿eœ, jako siê upokorzy³ Achab przed twarz¹ moj¹? Poniewa¿ siê tedy 
upokorzy³ przed twarz¹ moj¹, nie przywiodê tego z³ego za dni jego; ale za dni syna 
jego przywiodê to z³e na dom jego.
*22
1. A nie by³o przez trzy lata wojny miêdzy Syryjczykami i miêdzy Izraelczykami.
2. I sta³o siê roku trzeciego, ¿e przyjecha³ Jozafat król Judzki, do króla 
Izraelskiego.
3. Tedy rzek³ król Izraelski do s³ug swoich: Nie wiecie¿, i¿ nasze jest Ramot 
Galaad? A my zaniedbywamy odebraæ go z rêki króla Syryjskiego.
4. Przeto¿ rzek³ do Jozafata: Poci¹gniesz¿e ze mn¹ na wojnê przeciwko Ramot Galaad? 
I rzek³ Jozafat do króla Izraelskiego: Jakom ja, tak i ty; jako lud mój, tak lud 
twój; jako konie moje, tak konie twoje.
5. Nadto rzek³ Jozafat do króla Izraelskiego: Spytaj siê proszê dziœ s³owa 
Pañskiego.
6. A tak zebra³ król Izraelski proroków oko³o czterech set mê¿ów, i rzek³ do nich: 
Mam¿e ci¹gn¹æ na wojnê przeciwko Ramot Galaad? czy zaniechaæ? I odpowiedzieli mu: 
Ci¹gnij; bo je Pan da w rêce królewskie.
7. Ale Jozafat rzek³: Nie masz¿e tu którego proroka Pañskiego, ¿ebyœmy siê go 
pytali?
8. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Jest jeszcze m¹¿ jeden, przez któregobyœmy 
siê mogli radziæ Pana; ale go ja nienawidzê, bo mi nic dobrego nie prorokuje, jedno 
z³e, Micheasz, syn Jemla. I rzek³ Jozafat: Niech tak nie mówi król.
9. A tak zawo³a³ król Izraelski komornika niektórego, i rzek³: PrzywiedŸ tu rych³o 
Micheasza, syna Jemlowego.
10. Miêdzy tem król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, siedzieli na stolicach 
swoich, ubrani w szaty królewskie, na placu u wrót bramy Samaryjskiej, a wszyscy 
prorocy prorokowali przed nimi.
11. A Sedechyjasz, syn Chenaana, sprawi³ sobie rogi ¿elazne, i rzek³: Tak mówi Pan: 
Temi bêdziesz bód³ Syryjczyki, a¿ je wyniszczysz.
12. Tak¿e wszyscy prorocy prorokowali, mówi¹c: Ci¹gnij do Ramot Galaad, a bêdzieæ 
siê szczêœci³o; albowiem je poda Pan w rêce królewskie.
13. Tedy pose³, który chodzi³, aby przyzwa³ Micheasza, rzek³ do niego, mówi¹c: Oto 
teraz s³owa proroków jednemi usty dobrze tusz¹ królowi; niech¿e bêdzie proszê s³owo 
twoje, jako s³owo jednego z nich, a mów dobre rzeczy.
14. I rzek³ Micheasz: Jako ¿ywy Pan, ¿e co mi kolwiek rzecze Pan, to mówiæ bêdê.
15. A gdy przyszed³ do króla, rzek³ król do niego: Micheaszu, mamy¿ ci¹gn¹æ na 
wojnê przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechaæ? A on mu rzek³: Ci¹gnij, a bêdzieæ siê 
szczêœci³o; albowiem je poda Pan w rêce królewskie.
16. I rzek³ do niego król: A wiele¿ ciê razy mam przysiêg¹ obowi¹zaæ, abyœ mi nie 
mówi³ jedno prawdê w imieniu Pañskiem?
17. Przeto¿ rzek³: Widzia³em wszystek lud Izraelski rozproszony po górach jako 
owce, które nie maj¹ pasterza; bo rzek³ Pan: Nie maj¹ ci pana; niech siê wróci 
ka¿dy do domu swego w pokoju.
18. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Iza¿em ci nie powiada³, ¿e mi nie mia³ 
prorokowaæ dobrego, ale z³e?
19. A Micheasz rzek³: S³uchaj¿e tedy s³owa Pañskiego: Widzia³em Pana siedz¹cego na 
stolicy swojej, i wszystko wojsko niebieskie stoj¹ce po prawicy jego, i po lewicy 
jego.



20. I rzek³ Pan: Kto zwiedzie Achaba, aby szed³ a upad³ w Ramot Galaad? A gdy mówi³ 
jeden tak, a drugi inaczej;
21. Tedy wyst¹pi³ duch, i stan¹³ przed Panem, mówi¹c: Ja go zwiodê. A Pan mu rzek³: 
Przez có¿?
22. Odpowiedzia³: Wynijdê, a bêdê duchem k³amliwym w ustach wszystkich proroków 
jego. I rzek³ mu Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemo¿esz. IdŸ¿e, a czyñ tak.
23. Przeto¿ teraz oto da³ Pan ducha k³amliwego w usta tych wszystkich proroków 
twoich, gdy¿ Pan wyrzek³ przeciwko tobie z³e.
24. Tedy przyst¹piwszy Sedechyjasz, syn Chenaana, uderzy³ Micheasza w policzek, 
mówi¹c: Kiedy¿ odszed³ Duch Pañski odemnie, aby z tob¹ mówi³?
25. I odpowiedzia³ Micheasz: Oto ty ujrzysz dnia onego, kiedy wnijdziesz do 
najskrytszej komory, abyœ siê skry³.
26. I rzek³ król Izraelski: WeŸmij Micheasza, a wiedŸ go do Amona, starosty 
miejskiego, i do Joasa, syna królewskiego.
27. I rzeczesz: Tak mówi król: WsadŸcie tego mê¿a do wiêzienia; a dawajcie mu jeœæ 
chleb utrapienia i wodê ucisku, a¿ siê wrócê w pokoju.
28. Ale odpowiedzia³ Micheasz: JeŸli¿e siê wrócisz w pokoju, tedyæ nie mówi³ Pan 
przez miê. Nadto rzek³: S³uchajcie¿ wszyscy ludzie.
29. A tak ci¹gn¹³ król Izraelski i Jozafat, król Judzki, do Ramot Galaad.
30. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Odmieniê siê, gdy pójdê do bitwy; ale ty 
ubierz siê w szaty twoje. I odmieni³ siê król Izraelski, a szed³ ku bitwie.
31. A król Syryjski rozkaza³ by³ hetmanom, których by³o trzydzieœci i dwa nad 
wozami jego, mówi¹c: Nie potykajcie siê ani z ma³ym, ani z wielkim, tylko z samym 
królem Izraelskim.
32. I sta³o siê, gdy ujrzeli Jozafata hetmani, co byli nad wozami, rzekli: Zaprawdê 
to król Izraelski; i obrócili siê przeciwko niemu, chc¹c siê z nim potykaæ; ale 
Jozafat zawo³a³.
33. Wtem obaczywszy hetmani, co byli nad wozami, ¿e nie ten by³ król Izraelski, 
odwrócili siê od niego.
34. Lecz m¹¿ niektóry strzeli³ z ³uku na niepewne, i postrzeli³ króla Izraelskiego 
miêdzy nity i miêdzy pancerz; który rzek³ woŸnicy swemu: Nawróæ, a wywieŸ miê z 
wojska; bom jest raniony.
35. I wzmog³a siê bitwa dnia onego, a król sta³ na wozie przeciw Syryjczykom: potem 
umar³ w wieczór, a krew ciek³a z rany jego na wóz.
36. Tedy wo³a³ woŸny w wojsku, gdy ju¿ s³oñce zachodzi³o, mówi¹c: Wróæ siê ka¿dy do 
miasta swego i ka¿dy do ziemi swojej.
37. A tak umar³ król, a odwiezion jest do Samaryi, i pochowano go w Samaryi.
38. A gdy umywano wóz w sadzawce Samaryjskiej, lizali psy krew jego, tak¿e gdy 
umywano zbrojê jego: wed³ug s³owa Pañskiego, które by³ powiedzia³.
39. A inne sprawy Achabowe i wszystko, co czyni³, i dom z koœci s³oniowych, który 
zbudowa³, wszystkie te¿ miasta, które pobudowa³, aza¿ to nie jest spisane w 
kronikach o królach Izraelskich?
40. I zasn¹³ Achab z ojcami swymi, a królowa³ Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.
41. A Jozafat, syn Azy, pocz¹³ królowaæ nad Jud¹ czwartego roku za panowania 
Achaba, króla Izraelskiego.
42. A Jozafat mia³ trzydzieœci i piêæ lat, gdy królowaæ pocz¹³, a dwadzieœcia i 
piêæ lat królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Azuba, córka Salajowa.
43. I chodzi³ po wszystkiej drodze Azy, ojca swego, a nie odchyla³ siê od niej, 
czyni¹c to, co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi.
44. Wszak¿e i¿ wy¿yn nie poburzyli, jeszcze lud ofiarowa³ i kadzi³ po wy¿ynach.
45. Uczyni³ te¿ pokój Jozafat z królem Izraelskim.
46. A inne sprawy Jozafatowe, i moc jego, której dokazywa³, i jako walczy³, aza¿ to 
nie jest napisane w kronikach królów Judzkich?
47. Ten wypleni³ z ziemi ostatek Sodomczyków, którzy byli pozostali za dni Azy, 
ojca jego.
48. Na ten czas nie by³o króla w Edomskiej ziemi; tylko starosta by³ miasto króla.
49. I nasprawia³ Jozafat okrêtów na morze, aby chodzi³y do Ofir po z³oto. Ale nie 
dosz³y; bo siê rozbi³y one okrêty w Asyjon Gaber.
50. Rzek³ tak¿e by³ Ochozyjasz, syn Achaba, do Jozafata: Niech jad¹ s³udzy moi z 



s³ugami twymi w okrêtach. Ale niechcia³ Jozafat.
51. Zasn¹³ tedy Jozafat z ojcami swymi, i pochowany jest z ojcami swymi w mieœcie 
Dawida, ojca swego; a królowa³ Joram, syn jego, miasto niego.
52. Ochozyjasz, syn Achaba, pocz¹³ królowaæ nad Izraelem w Samaryi roku 
siedmnastego Jozafata, króla Judzkiego, i królowa³ nad Izraelem dwa lata.
53. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, chodz¹c drog¹ ojca swego, i drog¹ matki 
swej, i drog¹ Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiód³ do grzechów Izraela.
54. S³u¿y³ tak¿e Baalowi, a k³ania³ mu siê, i pobudza³ do gniewu Pana, Boga 
Izraelskiego, wed³ug wszystkiego, co czyni³ ojciec jego.

================================
     2 Królewska     
================================

*01
1. I odst¹pi³ Moab od Izraela po œmierci Achabowej.
2. A Ochozyjasz spad³ przez kratê sali swej, któr¹ mia³ w Samaryi, i rozniemóg³ 
siê. I wyprawi³ pos³y, mówi¹c im: IdŸcie, poradŸcie siê Beelzebuba, boga 
Akkaroñskiego, je¿eli powstanê z tej choroby.
3. Ale Anio³ Pañski rzek³ do Elijasza Tesbity: Wstañ, idŸ przeciwko pos³om króla 
Samaryi, i mów do nich: Izali niemasz Boga w Izraelu, i¿ siê idziecie radziæ 
Beelzebuba, boga Akkaroñskiego?
4. Przeto¿ tak mówi Pan: Z ³o¿a, na któreœ siê po³o¿y³, nie wstaniesz, ale pewnie 
umrzesz. I odszed³ Elijasz.
5. A gdy siê pos³owie wrócili do niego, rzek³ do nich: Czemu¿eœcie siê wrócili?
6. Odpowiedzieli mu: M¹¿ niektóry zaszed³ nam drogê, i mówi³ do nas: IdŸcie, 
wróæcie siê do króla, który was pos³a³, i rzeczcie mu: Tak mówi Pan: Izali¿ niemasz 
Boga w Izraelu, ¿e siê posy³asz radziæ Beelzebuba, boga Akkaroñskiego? Przeto¿ z 
³o¿a na któreœ siê po³o¿y³, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz.
7. I rzek³ do nich: Có¿ za osoba by³a tego mê¿a, który wam zaszed³ drogê, i mówi³ 
do was te s³owa?
8. I opowiedzieli mu: M¹¿ kosmaty, a pasem skórzanym przepasany na biodrach swych. 
I rzek³: Elijasz Tesbita jest.
9. Przeto¿ pos³a³ do niego piêædziesi¹tnika z piêædziesiêcioma jego, który poszed³ 
do niego, (a oto siedzia³ na wierzchu góry,) i rzek³ mu: Mê¿u Bo¿y, król rozkaza³, 
abyœ zst¹pi³.
10. A odpowiadaj¹c Elijasz, rzek³ piêædziesi¹tnikowi: JeŸli¿em jest m¹¿ Bo¿y, niech 
ogieñ zst¹pi z nieba, a po¿re ciebie i piêædziesiêciu twoich. Zst¹pi³ tedy ogieñ z 
nieba, i po¿ar³ go i piêædziesiêciu jego.
11. Znowu pos³a³ do niego piêædziesi¹tnika drugiego z piêædziesiêcioma jego, który 
mówi³ do niego, i rzek³: Mê¿u Bo¿y, tak mówi król: Rych³o zst¹p.
12. I odpowiedzia³ Elijasz, a rzek³ mu: JeŸlim jest m¹¿ Bo¿y, niech zst¹pi ogieñ z 
nieba, a po¿re ciebie i piêædziesi¹t twoich. Tedy zst¹pi³ ogieñ Bo¿y z nieba, i 
po¿ar³ go i piêædziesiêciu jego.
13. Tedy jeszcze pos³a³ piêædziesi¹tnika trzeciego z piêædziesiêcioma jego. Przeto¿ 
poszed³ piêædziesi¹tnik on trzeci, a przyszed³szy poklêkn¹³ na kolana swoje przed 
Elijaszem, a prosz¹c go pokornie, mówi³ do niego: Mê¿u Bo¿y, proszê niech bêdzie 
droga dusza moja, i dusza tych s³ug twoich piêædziesiêciu w oczach twoich:
14. Oto zst¹pi³ ogieñ z nieba, i po¿ar³ dwóch piêædziesi¹tników pierwszych z 
piêædziesiêciu ich; ale teraz niech bêdzie droga dusza moja w oczach twoich.
15. I rzek³ Anio³ Pañski do Elijasza: Zst¹p z nim, nie bój siê twarzy jego. Który 
wstawszy poszed³ z nim do króla.
16. I rzek³ mu: Tak mówi Pan: Przeto, ¿eœ wyprawi³ pos³y radziæ siê Beelzebuba, 



boga Akkaroñskiego, jakoby Boga nie by³o w Izraelu, abyœ siê pyta³ s³owa jego, 
dlatego z ³o¿a, na któremeœ siê po³o¿y³, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz.
17. A tak umar³ wed³ug s³owa Pañskiego, które mówi³ Elijasz. I królowa³ Joram 
miasto niego, roku wtórego Jorama, syna Jozafatowego, króla Judzkiego; albowiem on 
nie mia³ syna.
18. A inne sprawy Ochozyjaszowe, które czyni³, aza¿ nie s¹ napisane w kronikach o 
królach Izraelskich?
*02
1. I sta³o siê, gdy mia³ wzi¹æ Pan Elijasza w wichrze do nieba, ¿e wyszed³ Elijasz 
z Elizeuszem z Galgal.
2. I rzek³ Elijasz do Elizeusza: Proszê siedŸ tu; bo miê Pan pos³a³ a¿ do Betel. I 
rzek³ Elizeusz: Jako ¿ywy Pan, i jako ¿ywa dusza twoja, ¿e siê ciebie nie puszczê. 
I przyszli do Betel.
3. Tedy wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel, do Elizeusza, i rzekli do 
niego: Wiesz¿e, i¿ dziœ Pan weŸmie od ciebie pana twego? A on rzek³: Wiemci; 
milczcie tylko.
4. Znowu rzek³ mu Elijasz: Elizeuszu, proszê siedŸ tu; bo miê Pan pos³a³ do 
Jerycha. A on odpowiedzia³: Jako ¿ywy Pan, i jako ¿ywa dusza twoja, ¿e siê ciebie 
nie puszczê. A tak przyszli do Jerycha.
5. Tedy przyst¹piwszy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza, rzekli 
do niego: Wiesz¿e, ¿e dziœ Pan weŸmie pana twego od ciebie? A on rzek³: Wiemci; 
milczcie.
6. Jeszcze mu rzek³ Elijasz: Proszê siedŸ tu; bo miê Pan pos³a³ do Jordanu. Który 
odpowiedzia³: Jako ¿ywy Pan, jako ¿ywa i dusza twoja, ¿e siê ciebie nie puszczê.
7. I szli obadwaj. A piêædziesi¹t mê¿ów synów prorockich szli, i stanêli 
naprzeciwko z daleko; ale oni obaj stanêli nad Jordanem.
8. A wzi¹wszy Elijasz p³aszcz swój, zwin¹³ go, a uderzy³ nim wody, i rozdzieli³y 
siê tam i sam, tak i¿ przeszli obaj po suszy.
9. A gdy przeszli, rzek³ Elijasz do Elizeusza: ¯¹daj, czego chcesz, abym ci uczyni³ 
pierwej ni¿ bêdê wziêty od ciebie. Tedy rzek³ Elizeusz: Proszê niech bêdzie 
dwójnasobny duch twój we mnie;
10. Ale mu on odpowiedzia³: Trudnejœ rzeczy po¿¹da³; wszak¿e ujrzyszli miê, gdy 
bêdê wziêty od ciebie, tak ci siê stanie; ale jeŸli nie ujrzysz, nie stanieæ siê.
11. I sta³o siê, gdy oni przeciê szli rozmawiaj¹c, oto wóz ognisty, i konie ogniste 
roz³¹czy³y obydwóch. I wst¹pi³ Elijasz w wichrze do nieba.
12. Co Elizeusz widz¹c, wo³a³: Ojcze mój, ojcze mój! Wozie Izraelski i jazdo jego. 
I nie widzia³ go wiêcej. A pochwyciwszy szaty swe rozdar³ je na dwie czêœci.
13. I podniós³ p³aszcz Elijaszowy, który by³ spad³ z niego, a wróciwszy siê, stan¹³ 
nad brzegiem Jordanu. A tak wzi¹wszy p³aszcz Elijaszowy, który by³ spad³ z niego, 
uderzy³ nim wody, mówi¹c: Gdzie¿ jest Pan, Bóg Elijaszowy?
14. A tak i on uderzy³ nim wody, a rozdzieli³y siê tam i sam, i przeszed³ Elizeusz.
15. Co widz¹c synowie proroccy, którzy byli w Jerycho, stoj¹c na przeciwko, rzekli: 
Odpocz¹³ duch Elijaszowy nad Elizeuszem; a wyszed³szy przeciwko niemu pok³onili mu 
siê a¿ do ziemi.
16. I rzekli do niego: Oto teraz jest przy s³ugach twych piêædziesi¹t mê¿ów 
mocnych. Proszê niech id¹, a niech szukaj¹ Pana twego; by go snaæ nie zaniós³ Duch 
Pañski, a nie porzuci³ go na której górze, albo w której dolinie. Ale im on rzek³: 
Nie posy³ajcie.
17. A gdy nañ nalegali a¿ do uprzykrzenia, rzek³: Poœlijcie¿. A tak pos³ali onych 
piêædziesi¹t mê¿ów, którzy szukaj¹c przez trzy dni nie znaleŸli go.
18. A gdy siê wrócili do niego, (a on mieszka³ w Jerycho,) rzek³ do nich: Aza¿em 
wam nie mówi³: Nie chodŸcie?
19. Rzekli te¿ mê¿owie onego miasta do Elizeusza: Wej, oto mieszkanie miasta tego 
jest dobre, jako panie mój widzisz; ale wody z³e i ziemia niep³odna.
20. Tedy rzek³: Przynieœcie mi bañkê now¹, a w³ó¿cie w niê soli. I przynieœli mu.
21. A poszed³szy do Ÿród³a wód, wrzuci³ tam soli, i rzek³: Tak mówi Pan: Uzdrowi³em 
te wody; nie bêdzie wiêcej stamt¹d œmierci, ani niep³odnoœci.
22. A tak uzdrowione s¹ one wody a¿ do dnia tego, wed³ug s³owa Elizeuszowego, które 
by³ powiedzia³.



23. Potem szed³ stamt¹d do Betel. A gdy szed³ drog¹, dzieci ma³e wysz³y z miasta, i 
naœmiewa³y siê z niego, i mówi³y mu: IdŸ¿e ³ysy, idŸ¿e ³ysy!
24. Który obejrzawszy siê, ujrza³ je, i z³orzeczy³ im w imieniu Pañskiem. Przeto¿ 
wyszed³szy dwie niedŸwiedzice z lasu, rozdrapa³y z nich czterdzieœci i dwoje 
dzieci.
25. I szed³ stamt¹d na górê Karmel, a z on¹d zasiê wróci³ siê do Samaryi.
*03
1. A Joram, syn Achaba, pocz¹³ królowaæ nad Izraelem w Samaryi roku oœmnastego 
Jozafata, króla Judzkiego, a królowa³ dwanaœcie lat.
2. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, acz nie tak jako ojciec jego, i jako matka 
jego. Albowiem wyrzuci³ s³upy Baalowe, których by³ naczyni³ ojciec jego.
3. Wszak¿e w grzechach Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiód³ do grzechu 
Izraela, trwa³ a nie odst¹pi³ od nich.
4. A Meza, król Moabski, mia³ dosyæ byd³a, a dawa³ królowi Izraelskiemu sto tysiêcy 
jagni¹t, i sto tysiêcy baranów z we³n¹ ich.
5. I sta³o siê, gdy umar³ Achab, ¿e odst¹pi³ król Moabski od króla Izraelskiego.
6. Wyci¹gn¹³ tedy król Joram dnia onego z Samaryi, i obliczy³ wszystkiego Izraela.
7. A wyszed³szy pos³a³ do Jozafata, króla Judzkiego, mówi¹c: Król Moabski odst¹pi³ 
odemnie; poci¹gniesz¿e zemn¹ przeciw Moabowi na wojnê? I odpowiedzia³: Poci¹gnê. 
Jakom ja, tak ty; jako lud mój, tak lud twój; jako konie moje, tak konie twoje.
8. Zatem rzek³: Któr¹¿ drog¹ poci¹gniemy? I odpowiedzia³: Drog¹ puszczy Edomskiej.
9. A tak wyci¹gn¹³ król Izraelski i król Judzki, i król Edomski. A gdy kr¹¿yli 
drog¹ siedm dni, nie dosta³o wody wojsku, ani byd³u, które sz³o z nimi.
10. I rzek³ król Izraelski: Ach, ach! Albowiem wezwa³ Pan tych trzech królów, aby 
je poda³ w rêce Moabskie.
11. Ale Jozafat rzek³: Niemasz¿e tu proroka Pañskiego, ¿ebyœmy siê poradzili Pana 
przezeñ? I odpowiedzia³ jeden z s³ug króla Izraelskiego, a rzek³: Jest tu Elizeusz, 
syn Safata, który nalewa³ wody na rêce Eliaszowe.
12. Tedy rzek³ Jozafat: U tegoæ jest s³owo Pañskie. I szli do niego król Izraelski, 
i Jozafat, i król Edomski.
13. I rzek³ Elizeusz do króla Izraelskiego: Co mnie i tobie? IdŸ do proroków ojca 
twego, i do proroków matki twej. I rzek³ mu król Izraelski: Nie mów tak; bo Pan 
powo³a³ tych trzech królów, aby je poda³ w rêce Moabowe.
14. I odpowiedzia³ Elizeusz: Jako ¿ywy Pan zastêpów, przed którego obliczem stojê, 
¿e gdybym siê nie ogl¹da³ na Jozafata, króla Judzkiego, nie dba³bym na ciê, anibym 
na ciê wejrza³.
15. Przeto¿ teraz przywiedŸcie mi na harfie graj¹cego. A gdy on gracz gra³, by³a 
nad nim rêka Pañska.
16. I rzek³: Tak mówi Pan: Poczyñcie w tym potoku gêste do³y.
17. Albowiem tak mówi Pan: Nie ujrzycie wiatru, ani ujrzycie deszczu, wszak¿e ten 
potok bêdzie pe³en wody, tak, ¿e piæ bêdziecie wy, i stada wasze, i byd³a wasze.
18. Aleæ to jeszcze ma³a w oczach Pañskich; albowiem da i Moabity w rêce wasze.
19. I poburzycie wszystkie miasta obronne, i ka¿de miasto wyborne, a wszystkie 
drzewa dobre podr¹bicie, i wszystkie Ÿród³a wód zatkacie, i ka¿d¹ rolê dobr¹ 
kamieniem zawalicie.
20. I sta³o siê rano, kiedy ofiarowana bywa ofiara œniedna, oto wody przychodzi³y 
drog¹ Edomsk¹, i nape³ni³a siê ziemia wodami.
21. Tedy wszyscy Moabitowie us³yszawszy, ¿e ci¹gn¹ królowie walczyæ przeciwko nim, 
zwo³ali wszystkie, którzy tak starzy byli, ¿e pas przypasaæ mogli, i wy¿ej; a 
stanêli na granicach.
22. A wstawszy rano, gdy s³oñce wesz³o nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw 
sobie wody czerwone jako krew,
23. I rzekli: Krew jest; pewnie siê pobili królowie, i pobici s¹ jeden od drugiego. 
A tak teraz do ³upu, o Moabczycy!
24. A gdy przyszli do obozu Izraelskiego, powstali Izraelczycy, i porazili 
Moabczyki, którzy uciekali przed nimi, a oni je bili, i porazili Moabczyki;
25. I miasta poburzyli, i na ka¿de pole wyborne rzuci³ ka¿dy kamieñ swój, i 
zarzucili je, i wszystkie ¿ród³a wód pozatykali, i wszystkie drzewa dobre 
podr¹bali, tak, ¿e tylko zaniechali kamienia w murze Kichareset. A obleg³szy je ci, 



co byli z procami dobywali go.
26. Tedy widz¹c król Moabski, ¿e przemaga³o przeciw niemu wojsko, wzi¹³ z sob¹ 
siedm set mê¿ów dobywaj¹cych miecza, ¿eby siê przebi³ przez wojsko króla 
Edomskiego, ale nie mogli.
27. Przeto¿ pojmawszy syna jego pierworodnego, który mia³ królowaæ miasto niego, 
ofiarowa³ go ca³opaleniem na murze. I sta³o siê zagniewanie wielkie, przeciw 
Izraelowi, i odci¹gnêli od niego, a wrócili siê do ziemi swej.
*04
1. A niewiasta jedna z ¿on synów prorockich wo³a³a do Elizeusza, mówi¹c: S³uga 
twój, m¹¿ mój, umar³. A ty wiesz, i¿ s³uga twój ba³ siê Pana. A teraz przyszed³ 
po¿yczalnik, aby sobie wzi¹³ dwóch synów moich za niewolniki.
2. Do której rzek³ Elizeusz: Có¿ ci mam uczyniæ? Powiedz, mi co masz w domu? A ona 
odpowiedzia³a: Nie ma s³u¿ebnica twoja nic wiêcej w domu, jedno bañkê oliwy.
3. I rzek³: IdŸ¿e, napo¿yczaj sobie naczynia z in¹d u wszystkich s¹siadek twoich, 
naczynia pró¿nego nie ma³o.
4. A wszed³szy zamknij drzwi za sob¹ i za synami twymi, a nalej we wszystkie te 
naczynia, a które bêdzie pe³ne, rozka¿ odstawiæ.
5. A tak odszed³szy od niego, zamknê³a drzwi za sob¹ i za synami swymi.(Oni 
przynosili do niej, a ona nalewa³a.)
6. I sta³o siê, gdy nape³ni³a one naczynia, rzek³a do syna swego: Przynieœ mi 
jeszcze naczynie. A on jej odpowiedzia³: Niemasz wiêcej naczynia. I zastanowi³a siê 
oliwa.
7. Potem ona przyszed³szy, oznajmi³a to mê¿owi Bo¿emu, który do niej rzek³: IdŸ¿e 
sprzedaj tê oliwê, a oddaj po¿yczalnikowi twemu, a ty i synowie twoi ¿ywcie siê 
ostatkiem.
8. Sta³o siê potem czasu niektórego, i¿ szed³ Elizeusz przez Sunem, gdzie by³a 
niewiasta zacna, która go zatrzymywa³a, aby jad³ chleb; a tak ile kroæ tamtêdy 
chodzi³, wstêpowa³ do niej, aby jad³ chleb.
9. Bo rzek³a by³a do mê¿a swego: Oto teraz wiem, ¿e ten m¹¿ Bo¿y œwiêty jest, który 
têdy przechodzi czêsto.
10. Proszê, uczyñmy gmaszek ma³y, a postawmy mu tam ³ó¿ko i stó³, i krzes³o i 
lichtarz, ¿e kiedy przyjdzie do nas, sk³oni siê tam.
11. A tak dnia jednego, gdy tam przyszed³, sk³oni³ siê do onego gmaszku, i odpocz¹³ 
tam.
12. I rzek³ do Giezego, s³ugi swego: Zawo³aj tej Sunamitki. I zawo³a³ jej, a 
stanê³a przed nim.
13. Tedy mu rzek³: Powiedz jej: Oto pieczo³ujesz a starasz siê o wszystki nasze 
potrzeby; có¿ chcesz, abym ci uczyni³? Masz¿e jak¹ potrzebê u króla, albo u hetmana 
wojska? A ona rzek³a: W poœrodku ludu mego mieszkam.
14. A on rzek³: Có¿ w¿dy mam uczyniæ dla niej? I odpowiedzia³ Giezy: Oto syna nie 
ma, a m¹¿ jej stary.
15. Przeto¿ rzek³: Zawo³aj¿e jej. I zawo³a³ jej, a ona sta³a u drzwi.
16. I rzek³: O tym czasie po roku bêdziesz piastowa³a syna. A ona rzek³a: Nie 
omylaj¿e, panie mój, mê¿u Bo¿y, nie omylaj s³u¿ebnicy twojej.
17. A tak poczê³a niewiasta, i porodzi³a syna o onym¿e czasie po roku, jako jej by³ 
powiedzia³ Elizeusz.
18. I podros³o dzieciê. I sta³o siê dnia niektórego, ¿e wyszed³szy do ojca swego, 
do ¿eñców,
19. Rzek³o do ojca swego: G³owa moja! G³owa moja! A on rzek³ s³udze: Zanieœ go do 
matki jego.
20. Który wzi¹wszy go, zaniós³ go do matki jego; i siedzia³ na ³onie jej a¿ do 
po³udnia i umar³.
21. Tedy ona szed³szy po³o¿y³a go na ³ó¿ku mê¿a Bo¿ego, a zamkn¹wszy drzwi, wysz³a.
22. Potem przyzwa³a mê¿a swego, i rzek³a: Proszê ciê, poœlij ze mn¹ jednego z s³ug, 
i jednê oœlicê, ¿e pobie¿ê a¿ do mê¿a Bo¿ego, i wrócê siê zaœ.
23. Który rzek³: Po có¿ chcesz jechaæ do niego? Dziœ nie masz nowiu miesi¹ca, ani 
sabatu. Ale ona rzek³a: Daj pokój.
24. A tak osiod³awszy oœlicê, rzek³a do s³ugi swego: Poganiaj, a jedŸ, i nie 
mieszkaj dla mnie w drodze, chyba ¿ebym ci rozkaza³a.



25. Jecha³a tedy, i przyjecha³a do mê¿a Bo¿ego na górê Karmel. A gdy j¹ ujrza³ m¹¿ 
Bo¿y z daleka, rzek³ do Giezego s³ugi swego: Oto ona Sunamitka.
26. Przeto¿ wynijdŸ przeciwko niej, a rzecz jej: A zdrowaœ dobrze? zdrów i m¹¿ 
twój? zdrów i syn?
27. A ona rzek³a: Zdrowi dobrze. A gdy przysz³a do mê¿a Bo¿ego na górê, uchwyci³a 
siê nóg jego; i przyst¹pi³ Giezy, aby j¹ odepchn¹³. Ale m¹¿ Bo¿y rzek³: Zaniechaj 
jej, boæ w gorzkoœci jest dusza jej, a Pan zatai³ przedemn¹ i nie oznajmi³ mi.
28. A ona rzek³a: Aza¿em pana mego prosi³a o syna? Izalim nie mówi³a: Nie omylaj 
miê?
29. Tedy on rzek³ do Giezego: Przepasz biodra twe, a weŸmij laskê mojê w rêkê tw¹, 
a idŸ; jeŸli kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go; a jeŸli by ciê kto pozdrowi³, nie 
odpowiadaj mu; i po³ó¿ laskê mojê na oblicze dzieciêcia.
30. A matka dzieciêcia onego rzek³a: Jako ¿ywy Pan, i jako ¿ywa dusza twoja, ¿e siê 
ciebie nie puszczê. A tak wstawszy szed³ za ni¹.
31. A Giezy uprzedzi³ je, i po³o¿y³ laskê na oblicze dzieciêcia; lecz nie by³o 
g³osu, ani czucia. Przeto¿ siê wróci³ przeciwko niemu i oznajmi³ mu, mówi¹c: Nie 
ocuci³o siê dzieciê.
32. Tedy wszed³ Elizeusz do domu, a oto dzieciê umar³e le¿a³o na ³ó¿ku jego.
33. A gdy tam wszed³, zamkn¹³ drzwi przed onymi obydwoma, i modli³ siê Panu.
34. Potem wst¹piwszy na ³o¿e, po³o¿y³ siê na dzieci¹tko, przy³o¿ywszy usta swe do 
ust jego, a oczy swe do oczów jego, i rêce swe do r¹k jego, i rozpostar³ siê na 
niem, tak i¿ siê zagrza³o cia³o dzieciêce.
35. A odwróciwszy siê od niego, przechadza³ siê po domu tam i sam; potem wst¹pi³, a 
po³o¿y³ siê na niem. Tedy kicha³o dzieciê a¿ do siódmego razu, i otworzy³o dzieciê 
oczy swoje.
36. Tedy zawo³a³ Giezego, i rzek³: Zawo³aj tej Sunamitki. I zawo³a³ jej, i przysz³a 
do niego, i rzek³: WeŸmij syna twego,
37. Która wszed³szy, upad³a u nóg jego, i k³ania³a siê a¿ do ziemi, a wzi¹wszy syna 
swego, wysz³a.
38. Potem wróci³ siê Elizeusz do Galgal, a g³ód by³ w onej ziemi, i synowie 
proroccy mieszkali przy nim. Tedy rzek³ do s³ugi swego: Przystaw garniec wielki, a 
uwarz kaszê synom prorockim.
39. Przeto¿ wyszed³ jeden na pole, aby zbiera³ zio³a, i znalaz³ macicê poln¹, a 
nazbiera³ z niej owoców polnych pe³en p³aszcz swój, a przyszed³szy nakraja³ ich w 
garniec kaszy; bo tego nie znali.
40. I wylali mê¿om onym, aby jedli. A gdy jedli onê kaszê zawo³ali, i rzekli: 
Œmieræ w garncu, mê¿u Bo¿y! I nie mogli jeœæ.
41. I rzek³: Przynieœcie sami m¹ki; a wsypawszy j¹ w garniec rzek³: Nalej ludowi. I 
jedli, i nie by³o nic wiêcej z³ego w garncu.
42. Wtem m¹¿ przyszed³ z Baalsalisa, a przyniós³ mê¿owi Bo¿emu chleby, z pierwocin 
zbó¿, dwadzieœcia chlebów jêczmiennych, i k³osów pe³nych œwie¿ych nie wykruszonych, 
i rzek³: Daj ludowi, aby jedli.
43. Ale odpowiedzia³ s³uga jego: Có¿ to mam daæ przed sto mê¿ów? I rzek³: Daj 
ludowi, aby jedli; albowiem tak mówi Pan: Bêd¹ jedli, i zbêdzie.
44. A tak po³o¿y³ przed nie; i jedli, a zby³o wed³ug s³owa Pañskiego.
*05
1. A Naaman, hetman wojska króla Syryjskiego, by³ m¹¿ wielki u pana swego, i osoba 
zacna. Albowiem przezeñ da³ by³ Pan wybawienie Syryjczykom; a ten m¹¿ by³ du¿y w 
sile, ale trêdowaty.
2. A z Syryi wysz³a by³a swawolna kupa, która pojma³a z ziemi Izraelskiej 
dzieweczkê nie wielk¹, a ta s³u¿y³a ¿onie Naamanowej.
3. Która rzek³a do pani swej: O gdyby siê pan mój dosta³ do proroka, który jest w 
Samaryi! pewnieby go uzdrowi³ od tr¹du jego.
4. Wszed³ tedy Naaman, i oznajmi³ to panu swemu, mówi¹c: Tak a tak mówi³a 
dzieweczka, która jest z ziemi Izraelskiej.
5. Na co odpowiedzia³ król Syryjski: IdŸ, wypraw siê, a poœlê list do króla 
Izraelskiego. A tak jecha³, wzi¹wszy z sob¹ dziesiêæ talentów srebra, i szeœæ 
tysiêcy z³otych, i dziesiêcioro szat odmiennych.
6. I przyniós³ list do króla Izraelskiego w te s³owa: Jako ciê prêdko dojdzie ten 



list, wiedz, ¿em pos³a³ do ciebie Naamana, s³ugê mego, abyœ go uzdrowi³ od tr¹du 
jego.
7. A gdy przeczyta³ król Izraelski list, rozdar³ odzienie swoje, mówi¹c: Aza¿em ja 
jest Bóg, ¿ebym móg³ umorzyæ i o¿ywiæ, i¿ ten do mnie œle, abym uzdrowi³ mê¿a tego 
od tr¹du jego? Uwa¿cie proszê, a obaczcie, ¿e szuka przyczyny na miê.
8. Co gdy us³ysza³ Elizeusz, m¹¿ Bo¿y, i¿ rozdar³ król Izraelski szaty swe, pos³a³ 
do króla, mówi¹c: Przecz¿eœ rozdar³ szaty swe? Niech przyjdzie do mnie, a dowie 
siê, ¿e jest prorok w Izraelu.
9. A tak przyjecha³ Naaman z koñmi swemi, i z wozem swym, i stan¹³ u drzwi domu 
Elizeuszowego.
10. I wys³a³ do niego Elizeusz pos³a, mówi¹c: IdŸ, a omyj siê siedm kroæ w 
Jordanie, a przywróciæ siê zdrowie cia³a twego, i bêdziesz oczyszczony.
11. Tedy rozgniewawszy siê Naaman, bra³ siê w drogê, mówi¹c: Otom myœla³ sam u 
siebie, i¿ pewnie wynijdzie, a stan¹wszy przy mnie, wzywaæ bêdzie imienia Pana, 
Boga swego, podniós³szy rêkê swojê nad miejscem tr¹du, uzdrowi trêdowatego.
12. Aza¿ nie lepsze s¹ rzeki Abana i Farfar w Damaszku nad wszystkie wody 
Izraelskie? izalibym siê niemóg³ w nich omyæ, abym siê oczyœci³! A tak obróciwszy 
siê, odje¿d¿a³ z gniewem.
13. Ale przyst¹piwszy s³udzy jego, mówili do niego, i rzekli: Ojcze mój, gdybyæ by³ 
co wielkiego ten prorok rozkaza³, aza¿byœ nie mia³ tego uczyniæ? Jako daleko 
wiêcej, gdy rzek³: Omyj siê, a bêdziesz czystym?
14. Przeto¿ szed³szy omy³ siê w Jordanie siedm kroæ wed³ug s³owa mê¿a Bo¿ego; i 
sta³o siê cia³o jego, jako cia³o dzieciêcia ma³ego, i oczyszczony jest.
15. Potem siê wróci³ do mê¿a Bo¿ego, on i wszystek poczet jego, a przyszed³szy 
stan¹³ przed nim, i rzek³: Otom teraz pozna³, ¿e nie masz Boga na wszystkiej ziemi, 
tylko w Izraelu; przeto¿ weŸmij proszê te upominki od s³ugi twego.
16. A on rzek³: Jako ¿ywy Pan, przed którego obliczem stojê, ¿e nic nie wezmê; a 
choæ go przymusza³, aby wzi¹³, przeciê nie chcia³.
17. I rzek³ Naaman: A nie chcesz? niech¿e bêdzie dane proszê s³udze twemu brzemiê 
ziemi na dwa mu³y; boæ nie bêdzie wiêcej sprawowa³ s³uga twój ca³opalenia i innych 
ofiar bogom cudzym, jedno Panu.
18. Wszak¿e w tej mierze niech odpuœci Pan s³udze swemu, gdy wchodzi pan mój do 
koœcio³a Remmon, aby siê tam k³ania³, a wesprze siê na rêce mojej, ¿e siê i ja 
k³aniam w koœciele Remmon. Takowe moje k³anianie w koœciele Remmon proszê niech 
odpuœci Pan s³udze twemu w tej mierze.
19. I rzek³ mu: IdŸ w pokoju. A gdy odjecha³ od niego, jakoby na milê drogi,
20. Rzek³ Giezy, s³uga Elizeusza, mê¿a Bo¿ego: Oto nie dopuœci³ pan mój temu 
Naamanowi Syryjskiemu, aby da³ z rêki swej, co by³ przywióz³; jako ¿ywy Pan, ¿e 
pobie¿ê za nim, a wezmê co od niego.
21. A tak bie¿a³ Giezy za Naamanem. Którego ujrzawszy Naaman bie¿¹cego za sob¹, 
skoczy³ z wozu przeciw niemu, i rzek³: Dobrze¿ siê wszystko dzieje?
22. Któremu odpowiedzia³: Dobrze. Pan mój pos³a³ miê, abym ci powiedzia³: Oto 
dopiero teraz przyszli do mnie dwaj m³odzieñcy z góry Efraim z synów prorockich; 
daj¿e im proszê talent srebra, i dwie odmienne szaty.
23. Tedy rzek³ Naaman; Radniej weŸmij dwa talenty. I przymusi³ go, i zawi¹za³ dwa 
talenty srebra we dwa worki, i dwie odmienne szaty, i w³o¿y³ na dwóch s³ug swoich, 
którzy nieœli przed nim.
24. A przyszed³szy na pagórek, wzi¹³ to z rêki ich, i z³o¿y³ w niektórym domu, a 
mê¿e one odprawi³, i odeszli.
25. Potem przyszed³szy stan¹³ przed panem swym. I rzek³ do niego Elizeusz: Sk¹d¿e 
Giezy? A on odpowiedzia³: Nie chodzi³ nigdzie s³uga twój.
26. Ale mu on rzek³: Aza¿ serce moje nie chodzi³o z tob¹, kiedy siê obróci³ on m¹¿ 
z wozu swego przeciwko tobie? aza¿ czas by³ do brania srebra, i do brania szat, i 
oliwnic, i winnic, i byd³a, i wo³ów, i s³ug, i s³u¿ebnic?
27. Przeto¿ tr¹d Naamanowy przylgnie do ciebie, i do nasienia twego na wieki. I 
wyszed³ od twarzy jego trêdowaty, jako œnieg.
*06
1. I rzekli synowie proroccy do Elizeusza: Oto miejsce, na którem mieszkamy przed 
tob¹, ciasne jest dla nas.



2. Niech idziemy proszê a¿ do Jordanu, a weŸmiemy stamt¹d ka¿dy po jednem drzewie, 
i zbudujemy tam sobie miejsce ku mieszkaniu. Którym on rzek³: IdŸcie.
3. I rzek³ jeden z nich: PójdŸ proszê i ty z s³ugami twoimi. A on rzek³: I ja 
pójdê; i szed³ z nimi.
4. A przyszed³szy do Jordanu, r¹bali drzewo.
5. I sta³o siê, gdy jeden z nich obala³ drzewo, ¿e mu siekiera wpad³a w wodê; i 
zawo³a³, mówi¹c: Ach, ach, panie mój! i taæ by³a po¿yczona.
6. Rzek³ tedy m¹¿ Bo¿y: Gdzie¿ upad³a? i ukaza³ mu miejsce. A on uci¹wszy drewno, 
wrzuci³ tam, i sprawi³, ¿e wyp³ynê³a ona siekiera.
7. I rzek³: WeŸmij j¹ sobie; który œci¹gn¹wszy rêkê sw¹, wzi¹³ j¹.
8. A gdy król Syryjski walczy³ z Izraelem, i naradza³ siê z s³ugami swoimi, mówi¹c: 
Na tem a na tem miejscu po³o¿y siê wojsko moje;
9. Tedy pos³a³ m¹¿ Bo¿y do króla Izraelskiego, mówi¹c: Strze¿ siê, abyœ nie 
przechodzi³ przez ono miejsce; bo tam Syryjczycy s¹ na zasadzce.
10. Przeto¿ pos³a³ król Izraelski na ono miejsce, o którem mu by³ powiedzia³ m¹¿ 
Bo¿y, i przestrzeg³ go, aby siê go chroni³, nie raz ani dwa.
11. A tak zatrwo¿y³o siê serce króla Syryjskiego, dla tego. Przeto¿ zwo³awszy s³ug 
swoich, rzek³ do nich: Czemu¿ mi nie powiecie, kto w¿dy z was donosi to królowi 
Izraelskiemu?
12. I rzek³ jeden z s³ug jego: Nie tak, królu, panie mój; ale Elizeusz prorok, 
który jest w Izraelu, oznajmuje królowi Izraelskiemu s³owa, które mówisz w tajemnym 
pokoju twoim.
13. A on rzek³: IdŸcie, a dowiedzcie siê, gdzie jest, abym pos³a³ i pojma³ go. I 
powiedziano mu, mówi¹c: Oto jest w Dotanie.
14. Przeto¿ pos³a³ tam konie i wozy z wielkiem wojskiem, którzy przyci¹gn¹wszy w 
nocy, oblegli miasto.
15. Tedy wstawszy rano s³uga mê¿a Bo¿ego, wyszed³, a oto wojsko otoczy³o miasto, i 
konie, i wozy. I rzek³ s³uga jego do niego: Ach panie mój! Có¿ mamy czyniæ?
16. A on odpowiedzia³: Nie bój siê; bo wiêcej ich z nami, ni¿ z nimi.
17. Modli³ siê tedy Elizeusz, i rzek³: O Panie, otwórz proszê oczy jego, ¿eby 
widzia³. I otworzy³ Pan oczy s³ugi onego, i ujrza³, a oto góra pe³na koni, i wozy 
ogniste oko³o Elizeusza.
18. A gdy Syryjczycy szli do niego, modli³ siê Elizeusz Panu, mówi¹c: Proszê, zaraŸ 
ten lud œlepot¹. I zarazi³ je Pan œlepot¹ wed³ug s³owa Elizeuszowego.
19. Wtem rzek³ do nich Elizeusz: Nie taæ to droga, ani to miasto. PójdŸcie za mn¹, 
a zawiodê was do mê¿a, którego szukacie. I przywiód³ je do Samaryi,
20. A gdy weszli do Samaryi, rzek³ Elizeusz: O Panie, otwórz oczy tych, aby 
przejrzeli. I otworzy³ Pan oczy ich, i widzieli, ¿e byli w poœród Samaryi.
21. I rzek³ król Izraelski do Elizeusza, gdy je ujrza³;
22. Mam¿e je pobiæ, ojcze mój? Ale on rzek³: Nie bij. Aza¿eœ je wzi¹³ przez miecz 
twój, albo przez ³uk twój, ¿ebyœ je mia³ pobiæ? Po³ó¿ chleb i wodê przed nie, aby 
jedli i pili, i wrócili siê do pana swego.
23. A tak przygotowa³ dla nich dostatek wielki, i jedli i pili; i puœci³ je, i 
odeszli do pana swego. I nie wa¿y³y siê wiêcej wojska Syryjskie wpadaæ do ziemi 
Izraelskiej.
24. Sta³o siê potem, ¿e zebra³ Benadad, król Syryjski, wszystkie wojska swe, a 
przyci¹gn¹³ i obleg³ Samaryjê.
25. Przeto¿ by³ g³ód wielki w Samaryi; albowiem j¹ by³o oblê¿ono, tak, i¿ g³owê 
oœl¹ sprzedawano za oœmdziesi¹t srebrników, a czwart¹ czêœæ miary gnoju go³êbiego 
za piêæ srebrników.
26. I przyda³o siê, gdy król Izraelski przechadza³ siê po murze, ¿e jedna niewiasta 
zawo³a³a nañ mówi¹c: Ratuj miê królu, panie mój!
27. Który rzek³: nie ratujeli ciê Pan, sk¹d¿e ja ciebie poratujê? izali z gumna, 
czyli z prasy?
28. Nadto rzek³ jej król: Có¿ ci? A ona rzek³a: Ta niewiasta rzek³a do mnie: Daj 
syna twego, ¿ebyœmy go zjad³y dzisiaj, a jutro zjemy syna mego.
29. I uwarzy³yœmy syna mego, i zjad³yœmy go. Potem rzek³am jej dnia drugiego: Daj 
syna twego, abyœmy go zjad³y; ale ona skry³a syna swego.
30. A gdy król us³ysza³ s³owa onej niewiasty, rozdar³ odzienie swe; a gdy siê 



przechodzi³ po murze, widzia³ lud, ¿e wór by³ na ciele jego od spodku.
31. Tedy rzek³ król: To niechaj mi uczyni Bóg, i to przyczyni, jeŸli siê g³owa 
Elizeusza, syna Safatowego, na nim dzisiaj ostoi.
32. (A Elizeusz siedzia³ w domu swoim, i starcy siedzieli z nim.) I pos³a³ mê¿a z 
tych, którzy przed nim stali; a pierwej, ni¿ on pose³ przyszed³ do niego, rzek³ by³ 
do starszych: Nie wiecie¿, i¿ pos³a³ syn tego mê¿obójcê, aby œciêto g³owê mojê? 
Patrzcie¿, gdy przyjdzie ten pose³, a zamknijcie¿ drzwi, a zahamujcie go przede 
drzwiami; boæ tenten nóg pana jego jest ju¿ za nim.
33. A gdy to jeszcze mówi³ z nimi, oto pose³ przychodzi³ ku niemu, i rzek³: Oto to 
z³e jest od Pana; czegó¿ mam wiêcej oczekiwaæ od Pana?
*07
1. Tedy rzek³ Elizeusz: S³uchajcie s³owa Pañskiego. Tak mówi Pan: O tym czasie 
jutro miara m¹ki pszennej bêdzie za sykiel, a dwie miary jêczmienia za sykiel, w 
bramie Samaryjskiej.
2. I odpowiedzia³ ksi¹¿e, na którego siê rêce król wspiera³, mê¿owi Bo¿emu i rzek³: 
By te¿ Pan poczyni³ okna w niebie, izaliby to mog³o byæ? Który mu rzek³: Oto ty 
ujrzysz oczyma twemi; ale tego jeœæ nie bêdziesz.
3. A byli czterej mê¿owie trêdowaci u wyjœcia bramy, którzy rzekli jeden do 
drugiego: Pocó¿ tu mieszkamy, a¿byœmy pomarli?
4. JeŸli wnijdziemy do miasta, g³ód w mieœcie, i pomrzemy tam, a jeŸli tu 
zostaniemy, przeciê pomrzemy. Teraz tedy pójdŸcie, a zbie¿my do obozu Syryjskiego; 
jeŸli nas ¿ywo zostawi¹, bêdziemy ¿ywi; jeŸli nas te¿ zabij¹, pomrzemy.
5. Wstali tedy, gdy siê zmierzchaæ poczê³o, aby szli do obozu Syryjskiego; a 
przyszed³szy na koniec obozu Syryjskiego, oto tam nie by³o nikogo.
6. Albowiem sprawi³ Pan, ¿e s³ychaæ by³o w obozie Syryjskim grzmot wozów i tenten 
koni, i huk wojska wielkiego, i rzekli jeden do drugiego: Oto naj¹³ za pieni¹dze 
przeciwko nam król Izraelski króle Hetejskie, i króle Egipskie, aby przypadli na 
nas.
7. A tak wstawszy uciekli w zmierzch, zostawiwszy namioty swe, i konie swe i os³y 
swe, i obóz jaki by³, a uciekli, chc¹c zachowaæ duszê swojê.
8. A gdy przyszli oni trêdowaci a¿ na przodek obozu, weszli do jednego namiotu, i 
jedli i pili, a nabrawszy stamt¹d srebra i z³ota, i szat, szli i skryli. Potem siê 
wrócili, i weszli do drugiego namiotu, a nabrawszy tak¿e stamt¹d, odeszli i pokryli 
.
9. Zatem rzek³ jeden do drugiego: Nie dobrze czynimy. Dzieñ ten jest dzieñ dobrej 
nowiny, a my milczymy? JeŸli bêdziemy czekali a¿ do zaranku, bêdziemy winni 
grzechu. Przeto¿ teraz pójdŸcie, wnijdŸmy, a opowiedzmy to domowi królewskiemu.
10. A tak przyszed³szy zawo³ali na wrotnego miejskiego, i powiedzieli im mówi¹c: 
Przyszliœmy do obozu Syryjskiego, a oto nie by³o tam nikogo, ani g³osu ludzkiego, 
oprócz koni uwi¹zanych, i os³ów uwi¹zanych, i namiotów, jako przedtem by³y.
11. Tedy on zawo³a³ na inne wrotne, a ci opowiedzieli to w domu królewskim.
12. Wstawszy tedy król w nocy, rzek³ do s³ug swoich: Powiem ja wam, co nam uczynili 
Syryjczycy; wiedz¹, ¿eœmy zg³odniali, przeto¿ wyszli z obozu, a pokryli siê w polu, 
mówi¹c: Gdy wynijd¹ z miasta, pojmiemy je ¿ywo, i miasto ubie¿emy.
13. Tedy odpowiedzia³ jeden z s³ug jego, i rzek³: Proszê niech wezm¹ piêæ koni 
pozosta³ych, które zosta³y w mieœcie; (oto one s¹ jako wszystko mnóstwo Izraelskie, 
które zosta³o w niem; oto one s¹ mówiê jako wszystko mnóstwo Izraelskie, które 
ginie,) te wyœlijmy a wywiedzmy siê.
14. A tak wzi¹wszy dwa wozy z koñmi, pos³a³ król do obozu Syryjskiego, mówi¹c: 
IdŸcie a obaczcie.
15. I szli za nimi a¿ do Jordanu, a oto po wszystkiej drodze pe³no by³o szat i 
naczynia, które porzucili Syryjczycy, kwapi¹c siê. Tedy wróciwszy siê oni pos³owie, 
oznajmili to królowi.
16. Przeto wyszed³szy lud, rozchwyci³ obóz Syryjski; a by³a miara pszennej m¹ki za 
sykiel, a dwie miary jêczmienia za sykiel, wed³ug s³owa Pañskiego.
17. A król postanowi³ by³ onego ksi¹¿êcia, na którego siê rêce wspiera³, w bramie, 
którego lud podepta³ w bramie, a¿ umar³, jako mu by³ powiedzia³ m¹¿ Bo¿y, który o 
tem mówi³, gdy by³ król przyszed³ do niego.
18. I sta³o siê wed³ug s³owa, które by³ rzek³ m¹¿ Bo¿y królowi, mówi¹c: Dwie miary 



jêczmienia za sykiel,a miara pszennej m¹ki bêdzie za sykiel, jutro o tym czasie w 
bramie Samaryjskiej.
19. Na co by³ odpowiedzia³ on ksi¹¿e mê¿owi Bo¿emu, mówi¹c: By te¿ Pan uczyni³ okna 
w niebie, izali to bêdzie wed³ug s³owa tego? A on mu rzek³: Oto ty ujrzysz oczyma 
twemi, ale tego jeœæ nie bêdziesz.
20. I sta³o mu siê tak; bo go podepta³ lud w bramie, a¿ umar³.
*08
1. Potem Elizeusz rzek³ do onej niewiasty, której by³ syna wskrzesi³, mówi¹c: Wstañ 
a idŸ, ty i dom twój, a b¹dŸ goœciem, kêdy bêdziesz mog³a byæ; bo zawo³a³ Pan 
g³odu, i przyjdzie na ziemiê przez siedm lat.
2. Wsta³a tedy ona niewiasta, i uczyni³a wed³ug s³owa mê¿a Bo¿ego; a posz³a ona i 
dom jej, i by³a goœciem w ziemi Filistyñskiej przez siedm lat.
3. I sta³o siê po wyjœciu siedmiu lat, ¿e siê wróci³a ona niewiasta z ziemi 
Filistyñskiej, i posz³a, aby wo³a³a na króla o dom swój, i o rolê swojê.
4. A na ten czas król rozmawia³ z Giezym, s³ug¹ mê¿a Bo¿ego, mówi¹c: Powiedz mi 
proszê wszystkie zacne sprawy, które czyni³ Elizeusz.
5. A gdy on powiada³ królowi, jako wskrzesi³ umar³ego, oto niewiasta, której by³ 
wskrzesi³ syna, zawo³a³a na króla o dom swój i o rolê swojê. I rzek³ Giezy: Królu 
panie mój, taæ to jest niewiasta, i ten syn jej, którego wskrzesi³ Elizeusz.
6. I pyta³ król niewiasty, a ona mu powiedzia³a. I przyda³ jej król komornika 
jednego, mówi¹c: Przywróæ jej wszystko, co jej by³o, i wszystkie dochody z pola od 
onego dnia, którego opuœci³a ziemiê, a¿ dot¹d.
7. Potem przyszed³ Elizeusz do Damaszku, a Benadad, król Syryjski, chorowa³. I 
powiedziano mu, mówi¹c: Przyszed³ tu m¹¿ Bo¿y.
8. I rzek³ król do Hazaela: WeŸmij w rêkê sw¹ upominek, a idŸ przeciwko mê¿owi 
Bo¿emu, i pytaj siê Pana przezeñ, mówi¹c: Wstanêli z tej choroby?
9. Przeto¿ szed³ Hazael przeciwko niemu, a wzi¹wszy upominek w rêkê sw¹, i ze 
wszystkich dóbr Damaskich brzemion na czterdzieœci wielb³¹dów. I przyszed³, a 
stan¹³ przed nim, mówi¹c: Syn twój Benadad, król Syryjski, pos³a³ miê do ciebie, 
mówi¹c: Wstanêli z tej choroby?
10. I odpowiedzia³ mu Elizeusz: IdŸ, powiedz mu: Wprawdziebyœci móg³ ¿yæ; wszak¿e 
okaza³ mi Pan, ¿e pewnie umrzesz.
11. Wtem pokaza³ mu, i stawi³ twarz swojê smutn¹, i p³aka³ m¹¿ Bo¿y.
12. Któremu rzek³ Hazael: Czemu¿ pan mój p³acze? I odpowiedzia³: I¿ wiem, co 
uczynisz z³ego synom Izraelskim. Twierdze ich popalisz ogniem, a m³odzieñce ich 
mieczem pomordujesz, i dzieci ich poroztr¹casz, i brzemienne ich porozcinasz.
13. Tedy rzek³ Hazael: Co? Izali s³uga twój pies, ¿eby mia³ czyniæ tak wielk¹ 
rzecz? I odpowiedzia³ Elizeusz: Okaza³ mi Pan, ¿e ty bêdziesz królem nad Syri¹.
14. I odszed³ od Elizeusza, a przyszed³ do pana swego, który rzek³ do niego: Có¿ ci 
powiedzia³ Elizeusz? A on rzek³: Powiedzia³ mi, ¿ebyœ pewnie móg³ ¿yæ.
15. A nazajutrz wzi¹³ Hazael ko³drê i zamacza³ j¹ w wodzie, i rozci¹gn¹³ na twarzy 
jego. I umar³ (Benadad), a Hazael królowa³ miasto niego.
16. A roku pi¹tego Jorama, syna Achaba, króla Izraelskiego, i Jozafata króla 
Judzkiego, pocz¹³ królowaæ Joram, syn Jozafata, król Judzki.
17. Trzydzieœci i dwa lata mia³, gdy królowaæ pocz¹³, a oœm lat królowa³ w 
Jeruzalemie.
18. Ale chodzi³ drogami królów Izraelskich, sprawuj¹c siê jako dom Achabowy; bo 
córkê Achabow¹ mia³ za ¿onê, i czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi.
19. Wszak¿e nie chcia³ Pan wytraciæ Judy, dla Dawida, s³ugi swego, jako mu by³ 
powiedzia³, i¿ mu mia³ daæ pochodniê miêdzy synami jego, po wszystkie dni.
20. Za dni jego odst¹pi³ Edom, aby nie by³ pod moc¹ Judy; i postanowili nad sob¹ 
króla.
21. Przeto¿ przyci¹gn¹³ Joram do Seiru, i wszystkie wozy z nim; a wstawszy w nocy 
porazi³ Edomczyki, którzy go byli otoczyli, i hetmany wozów, tak i¿ lud ucieka³ do 
namiotów swoich.
22. Wszak¿e odst¹pi³ Edom, aby nie by³ pod moc¹ Judy, a¿ do dnia tego. Odst¹pi³o 
tak¿e i Lobne onego¿ czasu.
23. A inne sprawy Joramowe, i wszystko co czyni³, izali nie jest napisane w 
kronikach o królach Judzkich?



24. I zasn¹³ Joram z ojcami swymi, a pogrzebiony jest z ojcami swymi w mieœcie 
Dawidowem; i królowa³ Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.
25. Roku dwunastego Jorama, syna Achaba, króla Izraelskiego, pocz¹³ królowaæ 
Ochozyjasz, syn Jorama, króla Judzkiego.
26. We dwudziestu i dwóch latach by³ Ochozyjasz, gdy królowaæ pocz¹³, a rok jeden 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Atalija, córka Amrego, króla 
Izraelskiego.
27. Ten chodzi³ drog¹ domu Achabowego, i czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, jako i 
dom Achabowy; bo by³ ziêciem domu Achabowego.
28. Przeto¿ wychadza³ z Joramem, synem Achabowym, na wojnê przeciw Hazaelowi, 
królowi Syryjskiemu, do Ramot Galaadskiego; ale porazili Syryjczycy Jorama.
29. A tak wróci³ siê król Joram, aby siê leczy³ w Jezreelu na rany, które mu byli 
zadali Syryjczycy w Ramacie, gdy walczy³ z Hazaelem, królem Syryjskim. A 
Ochozyjasz, syn Jorama, króla Judzkiego, przyjecha³ nawiedzaæ Jorama, syna 
Achabowego, do Jezreela; bo tam chorowa³.
*09
1. A Elizeusz prorok zawo³a³ jednego z synów prorockich, i rzek³ mu: Przepasz 
biodra twoje, a weŸmij tê bañkê olejku w rêkê tw¹, a idŸ do Ramot Galaadskiego.
2. A gdy tam przyjdziesz, ujrzysz tam Jehu, syna Jozafatowego, syna Namsy, a 
wszed³szy tam, odwiedziesz go z poœrodku braci jego, i wprowadzisz go do gmachu 
najskrytszego.
3. A wzi¹wszy bañkê olejku, wylejesz na g³owê jego, i rzeczesz: Tak mówi Pan: 
Pomaza³em ciê za króla nad Izraelem. A otworzywszy drzwi ucieczesz, i nie zabawisz 
siê tam.
4. Tedy odszed³ on m³odzieniec, s³uga prorocki, do Ramot Galaadskiego.
5. A gdy przyszed³, oto hetmani wojsk siedzieli. I rzek³: Hetmanie! mam nieco z 
tob¹ mówiæ. I rzek³ Jehu: Z którym¿e ze wszystkich nas? I odpowiedzia³: Z tob¹, 
hetmanie!
6. Tedy wstawszy wszed³ do gmachu, a on wyla³ olejek na g³owê jego, i rzek³ mu: Tak 
mówi Pan, Bóg Izraelski: Pomaza³em ciê za króla nad ludem Pañskim, nad Izraelem.
7. I wytracisz dom Achaba, pana twego; albowiem pomszczê siê krwi s³ug moich 
proroków, i krwi wszystkich s³ug Pañskich, z rêki Jezabeli.
8. A tak zginie wszystek dom Achabowy; i wykorzeniê z domu Achabowego a¿ do 
najmniejszego szczeniêcia, i wiêŸnia , i opuszczonego w Izraelu.
9. I uczyniê domowi Achabowemu, jako domowi Jeroboama, syna Nabatowego, i jako 
domowi Baazy, syna Achyjaszowego.
10. Jezabelê te¿ zjedz¹ psy na polu Jezreelskim, a nie bêdzie, ktoby j¹ pogrzeba³. 
To rzek³szy otworzy³ drzwi, i uciek³.
11. A gdy Jehu wyszed³ do s³ug pana swego, rzek³ mu jeden: A dobrze¿ wszystko? 
Pocó¿ przychodzi³ ten szalony do ciebie? A on im odpowiedzia³: Wy znacie tego mê¿a, 
i mowê jego.
12. Tedy rzekli: Nie prawda to; proszê powiedz nam. A on rzek³: Tak a tak rzek³ do 
mnie, mówi¹c: Tak mówi Pan: Pomaza³em ciê za króla nad Izraelem.
13. Pospieszyli siê tedy, a wzi¹wszy ka¿dy szatê sw¹, k³adli je podeñ na najwy¿szym 
stopniu, i zatr¹biwszy w tr¹bê, mówili: Króluje Jehu!
14. Tedy siê sprzysi¹g³ Jehu, syn Jozafata, syna Namsy, przeciw Joramowi. (A na ten 
czas Joram strzeg³ Ramot Galaadskiego, on i wszystek Izrael, przed Hazaelem, królem 
Syryjskim.
15. Ale siê by³ wróci³ król Joram, aby siê leczy³ na rany, które mu byli zadali 
Syryjczycy, gdy walczy³ z Hazaelem, królem Syryjskim.) I rzek³ Jehu: JeŸli siê wam 
zda, niech nie wychodzi nikt z miasta, ¿eby szed³ co oznajmiæ w Jezreelu.
16. I wsiad³ na wóz Jehu, i jecha³ do Jezreela, bo tam Joram le¿a³; Ochozyjasz 
tak¿e, król Judzki, przyjecha³ by³, aby nawiedzi³ Jorama.
17. Wtem stró¿, który sta³ na wie¿y w Jezreelu, ujrzawszy poczet Jehu 
przyje¿d¿aj¹cy, rzek³: Poczet jakiœ widzê. I rzek³ Joram: WeŸmij jezdnego, a wyœlij 
przeciwko nim, aby siê spyta³, jeŸli pokój.
18. A tak bie¿a³ jezdny przeciwko niemu, i rzek³: Tak mówi król: A pokój? I 
odpowiedzia³ Jehu: Co tobie do pokoju? Obróæ siê, jedŸ za mn¹. Przeto¿ oznajmi³ 
stró¿ mówi¹c: Dojecha³ci pose³ do nich, ale siê nie wraca.



19. Zatem pos³a³ drugiego jezdnego, który przyjechawszy do nich, rzek³: Tak mówi 
król: A pokój? Odpowiedzia³ Jehu: Co tobie do pokoju? Obróæ siê, a jedŸ za mn¹.
20. Znowu oznajmi³ to stró¿, mówi¹c: Przyjecha³ci do nich, ale siê nie wraca. A 
przyjazd jego, jakoby przyjazd Jehu, syna Namsy; bo szalenie jedzie.
21. Tedy rzek³ Joram: Zaprzêgaj. I zaprzê¿ono w wóz jego. I wyjecha³ Joram, król 
Izraelski, i Ochozyjasz, król Judzki, ka¿dy na wozie swym. A wyjechawszy przeciw 
Jehu, trafili go na polu Nabota Jezreelskiego.
22. A gdy ujrza³ Joram Jehu, rzek³: Jest¿e pokój Jehu? I odpowiedzia³: Co za pokój? 
poniewa¿ jeszcze cudzo³óstwa Jezabeli, matki twojej, i czary jej wielkie s¹.
23. Przeto¿ obróciwszy siê Joram uciek³, mówi¹c do Ochozyjasza: Zdrada, 
Ochozyjaszu!
24. Tedy Jehu wzi¹wszy w rêce swoje ³uk, postrzeli³ Jorama miêdzy ramiona jego, a¿ 
przesz³a strza³a przez serce jego, tak, ¿e pad³ na wozie swoim.
25. Potem rzek³ Jehu do Badakiera, hetmana swego: WeŸmij go, a porzuæ na polu 
Nabota Jezreelskiego; albowiem pamiêtasz, gdyœmy ja i ty jechali spo³u za Achabem, 
ojcem jego, ¿e Pan wyda³ by³ przeciwko niemu tê pogró¿kê.
26. Zaiste krwi Nabota, i krwi synów jego, któr¹m widzia³ wczoraj, rzek³ Pan, 
pomszczê siê nad tob¹ na tem polu. Pan to rzek³: przeto¿ teraz weŸmij go, a porzuæ 
go na polu wed³ug s³owa Pañskiego.
27. Co Ochozyjasz, król Judzki, ujrzawszy, ucieka³ drog¹ do domu ogrodowego. Ale go 
goni³ Jehu, i rzek³: I tego zabijcie na wozie jego. I zranili go na wst¹pie Guru, 
który jest podle Jeblaam. A uciek³ do Magieddy, i tam umar³.
28. I kazali go zawieœæ s³udzy jego do Jeruzalemu, a pogrzebli go w grobie jego z 
ojcami jego w mieœcie Dawidowem.
29. A roku jedenastego Jorama, syna Achabowego, królowa³ Ochozyjasz nad Jud¹.
30. Zatem przyszed³ Jehu do Jezreel. Co gdy Jezabela us³ysza³a, ufarbowa³a twarz 
swojê, i ochêdo¿y³a g³owê sw¹ a patrza³a z okna.
31. A gdy Jehu wje¿d¿a³ w bramê, rzek³a: Jest¿e pokój, o Zymry, morderzu pana 
swego?
32. A on podniós³szy twarz swojê ku oknu, rzek³: Któ¿ ze mn¹ trzyma, kto? Tedy 
wejrzeli nañ dwaj albo trzej komornicy jej.
33. Którym rzek³: Zrzuæcie j¹. I zrzucili j¹, i popryska³a siê œciana i konie krwi¹ 
jej, i podepta³ j¹.
34. A gdy tam wszed³, jad³ i pi³, i rzek³: Obaczcie proszê onê przeklêt¹, a 
pogrzebcie j¹; boæ córk¹ królewsk¹ jest.
35. Tedy szed³szy, aby j¹ pogrzebli, nie znaleŸli z niej jedno czaszkê z g³owy, i 
nogi, i d³oni r¹k.
36. A wróciwszy siê, oznajmili mu to. Który rzek³: Wype³ni³o siê s³owo Pañskie, 
które powiedzia³ przez s³ugê swego Elijasza Tesbitê, mówi¹c: Na polu Jezreel zjedz¹ 
psy cia³o Jezabeli.
37. Niech bêdzie trup Jezabeli, jako gnój na roli, na polu Jezreel, tak ¿eby nie 
mówiono. Taæ jest Jezabela.
*10
1. A mia³ Achab siedmdziesi¹t synów w Samaryi. I napisa³ Jehu list, a pos³a³ go do 
Samaryi do ksi¹¿¹t Jezreelskich, i do starszych i do tych, którzy wychowywali syny 
Achabowe, w te s³owa:
2. Skoro was dojdzie ten list, gdy¿ u was s¹ synowie pana waszego, i u was wozy, i 
konie, i miasto obronne, i rynsztunek;
3. Obierzcie¿ najgodniejszego i najsposobniejszego z synów pana waszego, a 
posadŸcie na stolicy ojca jego, i walczcie o dom pana waszego.
4. Ale siê oni bardzo boj¹c rzekli: Oto dwaj królowie nie ostali siê przed nim, a 
jako¿ my siê ostoimy?
5. A tak pos³a³ ten, który by³ sprawc¹ domu, i ten, który by³ sprawc¹ miasta, i 
starsi, i ci, którzy wychowywali syny królewskie, do Jehu, mówi¹c: S³udzyœmy twoi, 
a co nam rozka¿esz, uczynimy. Nie postanowiemy króla ¿adnego; co dobrego jest w 
oczach twoich, czyñ.
6. I napisa³ do nich list drugi, mówi¹c: JeŸliœcie moi, a g³osu mego s³uchacie, 
weŸmijcie¿ g³owy synów pana waszego, a przyjdŸcie do mnie jutro o tym czasie do 
Jezreel. A synów królewskich by³o siedmdziesi¹t mê¿ów u najprzedniejszych w 



mieœcie, którzy je wychowywali.
7. A gdy ich list doszed³, wzi¹wszy syny królewskie, pobili onych siedmdziesi¹t 
mê¿ów, a sk³ad³szy g³owy ich do koszów, pos³ali je do niego do Jezreela.
8. I przyszed³ pose³, który mu oznajmi³, mówi¹c: Przyniesiono g³owy synów 
królewskich. A on rzek³: Sk³adŸcie je na dwie kupie u wejœcia bramy a¿ do poranku.
9. A gdy rano wyszed³, stan¹³, i rzek³ do wszystkiego ludu: Sprawiedliwiœcie wy. 
Otom siê ja sprzysi¹g³ przeciwko panu memu, i zabi³em go; ale te wszystkie któ¿ 
pobi³?
10. Wiedzcie¿ teraz, ¿e nie upad³o pró¿no ¿adne z s³ów Pañskich na ziemiê, które 
mówi³ Pan przeciwko domowi Achabowemu, gdy¿ uczyni³ Pan, co by³ powiedzia³ przez 
s³ugê swego Elijasza.
11. A tak pobi³ Jehu wszystkie, którzy pozostali z domu Achabowego w Jezreelu, i 
wszystkie najprzedniejsze jego, i przyjaciele jego, i kap³any jego, tak i¿ nie 
zostawi³ po nim ¿adnego ¿ywego.
12. Potem wstawszy odszed³, i pojecha³ do Samaryi. A gdy by³ a domu, gdzie pasterze 
strzygali owce na drodze,
13. Tedy Jehu znalaz³ u braci Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzek³: Któœcie wy? I 
odpowiedzieli: Braciaœmy Ochozyjaszowi, a idziemy, abyœmy pozdrowili syny 
królewskie, i syny królowej.
14. Tedy rzek³: Pojmajcie je ¿ywo. I pojmali je ¿ywo, i pobili je u studni onego¿ 
domu, gdzie strzygano owce, czterdziestu i dwóch mê¿ów, i nie zostawi³ ¿adnego z 
nich.
15. Potem odjechawszy stamt¹d, trafi³ Jonadaba, syna Rechabowego, id¹cego przeciwko 
sobie, a pozdrowi³ go i rzek³ do niego: Jest¿e serce twoje szczere, jako serce moje 
z sercem twojem? I odpowiedzia³ mu Jonadab: Jest. A jest? rzek³ Jehu, daj¿e mi rêkê 
twojê. Tedy mu da³ rêkê sw¹; i kaza³ mu wsi¹œæ do siebie na wóz.
16. I rzek³: JedŸ ze mn¹, a przypatrz siê gorliwoœci mojej za Pana. A tak wióz³ go 
na wozie swoim.
17. A gdy przyjecha³ do Samaryi, bi³ wszystkie, którzy byli pozostali z domu 
Achabowego w Samaryi, i wytraci³ je wed³ug s³owa Pañskiego, który mówi³ do 
Elijasza.
18. Zatem zebra³ Jehu wszystek lud, i rzek³ do niego: Achab s³u¿y³ Baalowi ma³o, 
Jehu mu bêdzie s³u¿y³ wiêcej.
19. Przeto¿ teraz wszystkich proroków Baalowych, i wszystkich s³ug jego, i 
wszystkich kap³anów jego, zwo³ajcie do mnie a¿ do jednego; albowiem ofiarê wielk¹ 
bêdê sprawowa³ Baalowi. Ktoby siê kolwiek nie stawi³, nie zostanie ¿yw. A to Jehu 
chytrze czyni³, chc¹c wytraciæ chwalce Baalowe.
20. Nadto rzek³ Jehu: Zapowiedzcie œwiêto Baalowi. I obwo³ano je.
21. I rozes³a³ Jehu do wszystkiego Izraela. I zeszli siê wszyscy chwalcy Baalowi, 
tak ¿e nie zosta³ ¿aden, któryby nie przyszed³. I weszli do koœcio³a Baalowego, a 
nape³niony by³ dom Baalowy od koñca a¿ do koñca.
22. Tedy rzek³ temu, który by³ nad szatami: Wynieœ szaty wszystkim chwalcom 
Baalowym. I wyniós³ im szaty.
23. Zatem wszed³ Jehu i Jonadab, syn Rechabowy, do domu Baalowego, i rzek³ chwalcom 
Baalowym: Dowiedzcie siê, a obaczcie, by snaæ nie by³ kto z wami z chwalców 
Pañskich, oprócz samych chwalców Baalowych.
24. A tak weszli, aby sprawowali ofiary, i ca³opalenia. Ale Jehu sporz¹dzi³ by³ 
sobie na dworze oœmdziesi¹t mê¿ów, którym by³ rzek³: JeŸliby kto uszed³ z ludu 
tego, który ja podawam w rêce wasze, dusza wasza bêdzie za duszê onego.
25. A gdy siê dokoñczy³y ofiary ca³opalenia, rzek³ Jehu ¿o³nierzom i rotmistrzom 
swym: Wnijdzcie, a pomordujcie je, aby ¿aden nie uszed³. A tak pomordowali je 
ostrzem miecza, i rozrzucili je ¿o³nierze i rotmistrze; potem odeszli do ka¿dego 
miasta, gdzie by³ dom Baalowy.
26. A wyrzuciwszy ba³wany z domu Baalowego, popalili je.
27. Obalili te¿ s³up Baalowy, obalili i dom jego, a uczynili z niego wychody, a¿ do 
tego czasu.
28. A tak wyg³adzi³ Jehu Baala z Izraela.
29. Wszak¿e od grzechów Jeroboama, syna Nabatowego, który do grzechu przywiód³ 
Izraela, nie odst¹pi³ Jehu, ani opuœci³ cielców z³otych, które by³y w Betel, i 



które by³y w Dan.
30. Tedy rzek³ Pan do Jehu: Poniewa¿eœ siê pilnie stara³, abyœ uczyni³, co dobrego 
jest w oczach moich, wed³ug wszystkiego, co by³o w sercu mojem, uczyni³eœ domowi 
Achabowemu: synowie twoi a¿ do czwartego pokolenia siedzieæ bêd¹ na stolicy 
Izraelskiej.
31. Ale Jehu nie strzeg³ tego, aby chodzi³ w zakonie Pana, Boga Izraelskiego, ze 
wszystkiego serca swego, ani odst¹pi³ od grzechów Jeroboamowych, który do grzechu 
przywiód³ Izraela.
32. W one dni pocz¹³ Pan umniejszaæ Izraela: bo je porazi³ Hazael po wszystkich 
granicach Izraelskich:
33. Od Jordanu a¿ na wschód s³oñca, wszystkê ziemiê Galaadsk¹, Gadow¹, i Rubenow¹, 
i Manasesow¹ od Aroer, które jest u potoku Arnon, i Galaad, i Basan.
34. Ale ostatek spraw Jehu, i wszystko, co czyni³, i wszystka moc jego, aza¿ tego 
nie napisano w kronikach królów Izraelskich?
35. I zasn¹³ Jehu z ojcami swymi, i pochowali go w Samaryi; a królowa³ Joachaz, syn 
jego, miasto niego.
36. A czas, którego królowa³ Jehu nad Izraelem w Samaryi, by³o dwadzieœcia i oœm 
lat.
*11
1. Tedy Atalija, matka Ochozyjaszowa, widz¹c i¿ umar³ syn jej, powsta³a, i 
wytraci³a wszystko nasienie królewskie.
2. Ale wzi¹wszy Josaba, córka króla Jorama, siostra Ochzyjaszowa, Joaza, syna 
Ochozyjaszowego, ukrad³a go z poœrodku synów królewskich, które zabijano; tego i z 
mamk¹ jego w pokoju ³o¿nicy skry³a przed Atalij¹, i nie zabito go.
3. I by³ przy niej w domu Pañskim skryty przez szeœæ lat, których Atalija królowa³a 
nad ziemi¹.
4. Potem roku siódmego pos³awszy Jojada, przyzwa³ rotmistrzów, hetmanów i 
¿o³nierzy, i wprowadzi³ je do siebie do domu Pañskiego, a uczyniwszy z nimi 
przymierze, przywiód³, je do przysiêgi w domu Pañskim, i ukaza³ im syna 
królewskiego.
5. I rozkaza³ im, mówi¹c: Toæ jest co uczynicie: trzecia czêœæ z was, którzy 
przychodzicie w sabat, a trzymywacie stra¿, niech bêdzie przy domu królewskim:
6. A trzecia czêœæ z was zostanie w bramie Sur; trzecia czêœæ zasiê bêdzie w 
bramie, która jest za ¿o³nierzami; a bêdziecie trzymali stra¿ przy tym domu dla 
jakiego gwa³tu.
7. A dwie czêœci z was wszystkich wychodz¹cych w sabat niech trzymaj¹ stra¿ domu 
Pañskiego oko³o króla.
8. A tak obst¹picie króla oko³o, ka¿dy maj¹c broñ sw¹ w rêkach swych; a 
ktobykolwiek przyszed³ do waszego szyku, niech bêdzie zabity, a wy bêdziecie przy 
królu, gdy wychodziæ i wchodziæ bêdzie.
9. I uczynili rotmistrze oni wed³ug wszystkiego, co im by³ rozkaza³ Jojada kap³an; 
a wzi¹wszy ka¿dy mê¿e swe, którzy przychodzili w sabat, i którzy odchodzili w 
sabat, przyszli do Jojady kap³ana.
10. Tedy da³ kap³an rotmistrzom w³ócznie i tarcze, które by³y króla Dawida, które 
by³y w domu Pañskim.
11. I stali ¿o³nierze, ka¿dy maj¹c broñ swojê w rêkach swych, od prawej strony domu 
a¿ do lewej strony domu przeciwko o³tarzowi, i przeciwko domowi oko³o króla 
zewsz¹d.
12. Tedy wywiód³ syna królewskiego, i w³o¿y³ nañ koronê, i œwiadectwo. I uczynili 
go królem, i pomazali go, a klaskaj¹c rêkoma mówili: Niech ¿yje król!
13. Wtem us³yszawszy Atalija krzyk zbiegaj¹cego siê ludu, wesz³a do ludu do domu 
Pañskiego.
14. A gdy ujrza³a, ¿e oto król sta³ na majestacie wed³ug zwyczaju, a ksi¹¿êta i 
tr¹by oko³o króla, a wszystek lud ziemi wesel¹cy siê, i tr¹bi¹cy w tr¹by, rozdar³a 
Atalija odzienie swoje, i wo³a³a: Sprzysiê¿enie, sprzysiê¿enie!
15. Przeto¿ rozkaza³ Jojada kap³an rotmistrzom, którzy byli nad wojskiem, i rzek³ 
do nich: WywiedŸcie j¹ z zagrodzenia koœcio³a, a ktobykolwiek chcia³ iœæ za ni¹, 
niech zabity bêdzie mieczem; bo rzek³ by³ kap³an: Niech nie bêdzie zabita w domu 
Pañskim .



16. I uczynili jej plac; a gdy przysz³a na drogê, któr¹ wodzono konie do domu 
królewskiego, tam¿e jest zabita.
17. Tedy uczyni³ Jojada przymierze miêdzy Panem, i miêdzy królem, i miêdzy ludem, 
aby byli ludem Pañskim; tak¿e miêdzy królem i miêdzy ludem.
18. I wszed³ wszystek lud onej ziemi do domu Baalowego, i zburzyli go; o³tarze jego 
i obrazy jego po³amali do szczêtu; nadto Matana, kap³ana Baalowego, zabili przed 
o³tarzami. I postanowi³ znowu kap³an prze³o¿one nad domem Pañskim.
19. Potem wzi¹wszy rotmistrze, i hetmany, i ¿o³nierze, i wszystek lud onej ziemi, 
prowadzili króla z domu Pañskiego, i przyszli drog¹ a¿ ku bramie ¿o³nierzy, do domu 
królewskiego. I usiad³ na stolicy królewskiej.
20. I weseli³ siê wszystek lud onej ziemi, a miasto siê uspokoi³o, gdy Atalij¹ 
zabito mieczem podle domu królewskiego.
21. A by³o siedm lat Joazowi, gdy pocz¹³ królowaæ.
*12
1. Roku siódmego Jehu pocz¹³ królowaæ Joaz, a czterdzieœci lat królowa³ w 
Jeruzalemie; imiê matki jego by³o Sebija z Beersaby.
2. I czyni³ Joaz, co dobrego by³o w oczach Pañskich, po wszystkie dni swoje, 
których go uczy³ Jojada kap³an.
3. Wszak¿e wy¿yny nie by³y zniesione; jeszcze lud ofiarowa³ i kadzi³ na onych 
wy¿ynach.
4. I rzek³ Joaz do kap³anów: Wszystkie pieni¹dze poœwiêcone, które przychodz¹ do 
domu Pañskiego, pieni¹dze tych, którzy id¹ w liczbê, pieni¹dze ka¿dego z osobna 
wed³ug szacunku jego, i wszystkie pieni¹dze, które ktokolwiek dobrowolnie znosi do 
domu Pañskiego,
5. Te wezm¹ do siebie kap³ani ka¿dy od znajomego swego; a oni naprawi¹ skazê domu 
Pañskiego wszêdy, gdzieby siê znalaz³a skaza.
6. I sta³o siê roku dwudziestego i trzeciego króla Joaza, gdy jeszcze nie poprawili 
byli kap³ani skazy domu,
7. ¯e wezwa³ król Joaz Jojady kap³ana, i innych kap³anów, i mówi³ do nich: Przecz 
nie oprawujecie skazy domu? Przeto¿ teraz nie bierzcie pieniêdzy od znajomych 
waszych, ale one na poprawê skazy domu oddawajcie.
8. I zezwolili na to kap³ani; ¿eby nie brali pieniêdzy od ludu, i ¿eby nie 
poprawiali skazy domu.
9. Przeto¿ wzi¹wszy Jojada kap³an skrzyniê jednê, uczyni³ dziurê w wieku jej, a 
postawi³ j¹ przy o³tarzu po prawej stronie, kêdy wchodzono do domu Pañskiego. I 
k³adli w niê kap³ani, którzy strzegli progu, wszystkie pieni¹dze, które wnoszono do 
domu Pañskiego.
10. A gdy widzieli, ¿e by³o wiele pieniêdzy w skrzyni, tedy przychodzi³ pisarz 
królewski, i kap³an najwy¿szy, którzy zliczywszy chowali one pieni¹dze, które siê 
znajdowa³y w domu Pañskim.
11. I dawali pieni¹dze gotowe w rêce rzemieœlników, prze³o¿onych nad robot¹ domu 
Pañskiego; a ci je wydawali na cieœle, i na robotniki, którzy poprawiali domu 
Pañskiego;
12. I na murarze, i na te, co ciosali kamienie, i na kupowanie drzewa, i ciosanego 
kamienia, ku poprawie skazy domu Pañskiego, i na wszystek nak³ad ku poprawie domu 
onego.
13. Wszak¿e nie sprawowano do domu Pañskiego kubków srebrnych, naczynia do muzyki, 
miednic, i tr¹b, ¿adnego naczynia z³otego, i naczynia srebrnego, z pieniêdzy, które 
przynoszono do domu Pañskiego;
14. Ale rzemieœlnikom prze³o¿onym nad robot¹ dawali je, i poprawiali za nie domu 
Pañskiego.
15. A nie s³uchano liczby tych ludzi, którym dawano pieni¹dze w rêce ich, aby 
wydawali rzemieœlnikom, poniewa¿ to oni wiernie odprawowali.
16. Ale pieni¹dze za wystêpek, i pieni¹dze za grzechy, nie by³y wnoszone do domu 
Pañskiego; kap³anom siê dostawa³y.
17. Tedy wyci¹gn¹³ Hazael, król Syryjski, a walczy³ przeciwko Giet, i wzi¹³ je. 
Potem obróci³ Hazael twarz swojê, aby ci¹gn¹³ przeciwko Jeruzalemowi.
18. Przeto¿ wzi¹³ Joaz, król Judzki, wszystkie rzeczy poœwiêcone, które byli 
poœwiêcili Jozafat i Joram, i Ochozyjasz, ojcowie jego, królowie Judzcy, i to, co 



by³ sam poœwiêci³, i wszystko z³oto, które siê znalaz³o w skarbach domu Pañskiego, 
i domu królewskiego, a pos³a³ to do Hazaela, króla Syryjskiego, i odci¹gn¹³ od 
Jeruzalemu.
19. Ale insze sprawy Joazowe, i wszystko co czyni³, aza¿ to nie jest napisane w 
kronikach o królach Judzkich?
20. Potem powstawszy s³udzy jego sprzysiêgli siê miêdzy sob¹ i zabili Joaza w 
Betmello, którêdy chodz¹ do Selli;
21. To jest, zabili go Josachar, syn Semaatowy, i Jozabad, syn Sommerowy; ci s³udzy 
jego zabili go, i umar³. A pochowali go z ojcami jego w mieœcie Dawidowem, i 
królowa³ Amazyjasz, syn jego, miasto niego.
*13
1. Roku dwudziestego i trzeciego Joaza, syna Ochozyjasza, króla Judzkiego, królowa³ 
Joachaz, syn Jehu, nad Izraelem w Samaryi siedmnaœcie lat.
2. A czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi; bo naœladowa³ grzechów Jeroboama, syna 
Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela, i nie odchyli³ siê od nich.
3. I zapali³ siê gniew Pañski przeciw Izraelowi, i poda³ je w rêkê Hazaela, króla 
Syryjskiego, i w rêkê Benadada, syna Hazaelowego, po wszystkie dni.
4. Ale gdy siê modli³ Joachaz przed obliczem Pañskiem, wys³ucha³ go Pan; bo widzia³ 
œciœnienie Izraela, ¿e go by³ ucisn¹³ król Syryjski.
5. Przeto¿ da³ Pan Izraelowi wybawiciela, a wyszli z rêki Syryjczyków, i mieszkali 
synowie Izraelscy w przybytkach swych, jako i przedtem.
6. Wszak¿e nie odst¹pili od grzechów domu Jeroboamowego, który przywiód³ do grzechu 
Izraela, ale w nich chodzili; do tego jeszcze i gaj zosta³ w Samaryi.
7. Aczkolwiek nie zostawi³ Joachazowi z ludu, jedno piêædziesi¹t jezdnych, i 
dziesiêæ wozów, i dziesiêæ tysiêcy pieszych, gdy¿ je by³ wytraci³ król Syryjski, i 
w proch je pom³óci³.
8. Ale inne sprawy Joachazowe, i wszystko, co czyni³, i moc jego, aza¿ to nie jest 
napisane w kronikach o królach Izraelskich?
9. I zasn¹³ Joachaz z ojcami swymi, i pochowano go w Samaryi, a królowa³ Joaz, syn 
jego, miasto niego.
10. Roku trzydziestego i siódmego Joaza, króla Judzkiego, królowa³ Joaz, syn 
Joachazowy, nad Izraelem w Samaryi szesnaœcie lat;
11. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, nie uchylaj¹c siê od ¿adnych grzechów 
Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela; ale w nich chodzi³.
12. A inne sprawy Joazowe, i wszystko co czyni³, i moc jego, jako walczy³ przeciwko 
Amazyjaszowi, królowi Judzkiemu, aza¿ to nie jest napisane w kronikach o królach 
Izraelskich?
13. I zasn¹³ Joaz z ojcami swymi, a Jeroboam usiad³ na stolicy jego. I pogrzebion 
jest Joaz w Samaryi z królami Izraelskimi.
14. A Elizeusz wpad³ w ciê¿k¹ chorobê, w której te¿ umar³. I przyszed³ do niego 
Joaz, król Izraelski, i p³aka³ nad nim, mówi¹c: Ojcze mój, ojcze mój! wozie 
Izraelski, i jazdo jego.
15. Tedy mu rzek³ Elizeusz: Wemij ³uk i strza³y; a wzi¹wszy przyniós³ do niego ³uk 
i strza³y.
16. I rzek³ do króla Izraelskiego: WeŸmij w rêkê twojê ³uk; i wzi¹³ go w rêkê 
swojê; w³o¿y³ te¿ Elizeusz rêce swe na rêce królewskie.
17. I rzek³: Otwórz to okno na wschód s³oñca. A gdy otworzy³, rzek³ Elizeusz: 
Strzel¿e! i strzeli³. I rzek³: Strza³a zbawienia Pañskiego, a strza³a wybawienia 
przeciw Syryjczykom; albowiem porazisz Syryjczyki w Afeku a¿ do szczêtu.
18. Rzek³ powtóre: WeŸmij strza³y! i wzi¹³. Tedy rzek³ do króla Izraelskiego: Uderz 
w ziemiê! i uderzy³ trzy kroæ a potem przesta³.
19. Przeto¿ rozgniewa³ siê nañ m¹¿ Bo¿y, i rzek³: Mia³eœ uderzyæ piêæ albo szeœæ 
kroæ, bobyœ by³ porazi³ Syryjczyki a¿ do szczêtu: a teraz tylko po trzy kroæ 
porazisz Syryjczyki.
20. Potem umar³ Elizeusz, i pogrzebiono go. A kupy swawolne Moabskie wtargnê³y do 
ziemi roku drugiego.
21. I sta³o siê, gdy chowano jednego cz³owieka, tedy ujrzawszy swawoln¹ kupê, 
rzucili onego cz³owieka w grób Elizeuszowy, który gdy by³ wrzucony, a dotkn¹³ siê 
koœci Elizeuszowych, o¿y³ i wsta³ na nogi swoje.



22. A Hazael, król Syryjski, trapi³ lud Izraelski po wszystkie dni Joachazowe.
23. Ale ulitowawszy siê ich Pan, zmi³owa³ siê nad nimi, i nawróci³ siê ku nim dla 
przymierza swego z Abrahamem, z Izaakiem, i z Jakóbem; i nie chcia³ ich wytraciæ, 
ani ich odrzuci³ od oblicza swego, a¿ do tego czasu.
24. I umar³ Hazael, król Syryjski, a królowa³ Benadad, syn jego, miasto niego.
25. Przeto¿ znowu Joaz, syn Joachazowy, odebra³ miasta z rêki Benadada, syna 
Hazaelowego, które by³ wzi¹³ z r¹k Joachaza, ojca jego, przez wojnê; bo po trzy 
kroæ porazi³ go Joaz, i przywróci³ miasta Izraelowi.
*14
1. Roku wtórego Joaza, syna Joachaza, króla Izraelskiego, pocz¹³ królowaæ 
Amazyjasz, syn Joaza, króla Judzkiego.
2. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³, gdy królowaæ pocz¹³, a dwadzieœcia i dziewiêæ lat 
królowa³ w Jeruzalemie. Imiê matki jego by³o Joadana z Jeruzalemu.
3. Ten czyni³, co dobrego jest przed oczyma Pañskiemi, aczkolwiek nie tak jako 
Dawid, ojciec jego; wed³ug wszystkiego, co czyni³ Joaz, ojciec jego, postêpowa³.
4. Wszak¿e wy¿yny nie by³y zniesione; jeszcze lud ofiarowa³ i kadzi³ po wy¿ynach.
5. A gdy zmocnione by³o królestwo w rêku jego, pobi³ s³ugi swe, którzy byli zabili 
króla, ojca jego.
6. Lecz synów onych morderców nie pobi³, jako napisano w ksiêgach zakonu 
Moj¿eszowego, gdzie rozkaza³ Pan, mówi¹c: Nie pomr¹ ojcowie za synów, ani synowie 
pomr¹ za ojców, ale ka¿dy za grzech swój umrze.
7. Ten te¿ porazi³ Edomczyków dziesiêæ tysiêcy w dolinie solnej, i wzi¹³ moc¹ Selê, 
a nazwa³ imiê jej Jokteel, a¿ do tego czasu.
8. Tedy pos³a³ Amazyjasz pos³y do Joaza, syna Joachaza, syna Jehu, króla 
Izraelskiego, mówi¹c: PójdŸ, wejrzymy sobie w oczy.
9. Pos³a³ zasiê Joaz, król Izraelski, do Amazyjasza, króla Judzkiego, mówi¹c: Oset, 
który jest na Libanie, pos³a³ do cedru Libañskiego, mówi¹c: Daj córkê twojê synowi 
memu za ¿onê. Wtem przyszed³ zwierz polny, który jest na Libanie, i podepta³ on 
oset.
10. ¯eœ ty bardzo porazi³ Edomczyki, dlatego siê podnios³o serce twoje. Chlub¿e 
siê, a siedŸ w domu twoim; i przecz¿e siê masz wdawaæ w to z³e, abyœ upad³ ty, i 
Juda z tob¹?
11. Ale nie us³ucha³ Amazyjasz. Przeto¿ wyci¹gn¹³ Joaz, król Izraelski, a wejrzeli 
sobie w oczy, on i Amazyjasz, król Judzki, w Betsemes, które jest w Judztwie.
12. I pora¿ony jest Juda od ludu Izraelskiego, a uciek³ ka¿dy do przybytku swego.
13. Lecz Amazyjasza, króla Judzkiego, syna Joaza, syna Ochozyjaszowego, pojma³ 
Joaz, król Izraelski, w Betsemes, a przyci¹gn¹wszy do Jeruzalemu, zburzy³ mur 
Jeruzalemski od bramy Efraim a¿ do bramy naro¿nej, na cztery sta ³okci.
14. I zabra³ wszystko z³oto i srebro i wszystkie naczynia, które siê znalaz³y w 
domu Pañskim, i w skarbach domu królewskiego, i ludzie zastawne, i wróci³ siê do 
Samaryi.
15. A inne sprawy Joazowe, które czyni³, i moc jego, i jako walczy³ z Amazyjaszem, 
królem Judzkim, aza¿ tego nie zapisano w kronikach o królach Izraelskich?
16. I zasn¹³ Joaz z ojcami swymi, a pogrzebiony jest w Samaryi z królmi 
Izraelskimi, a królowa³ Jeroboam, syn jego, miasto niego.
17. I ¿y³ Amazyjasz, syn Joazowy, król Judzki, po œmierci Joaza, syn Joachaza, 
króla Izraelskiego, piêtnaœcie lat.
18. A inne sprawy Amazyjaszowe, aza¿ nie s¹ opisane w kronikach o królach Judzkich?
19. Potem sprzysiêgli siê przeciwko niemu niektórzy w Jeruzalemie; ale uciek³ do 
Lachys. Przeto¿ pos³awszy za nim do Lachys, zabili go tam.
20. Sk¹d przynieœli go na koniach, i pogrzebiony jest w Jeruzalemie z ojcami swymi, 
w mieœcie Dawidowem.
21. A tak wzi¹wszy wszystek lud Judzki Azaryjasza, któremu by³o szesnaœcie lat, 
postanowili go królem na miejscu ojca jego Amazyjasza.
22. Ten pobudowa³ Elat, i przywróci³ je do Judy, gdy zasn¹³ król z ojcami swymi.
23. Roku piêtnastego Amazyjasza, syna Joaza, króla Judzkiego, królowa³ Jeroboam, 
syn Joaza, króla Izraelskiego, w Samaryi czterdzieœci lat i rok.
24. A czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, nie uchylaj¹c siê od wszystkich grzechów 
Jeroboama, syn Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela.



25. Ten zasiê przywróci³ granice Izraelskie od wejœcia do Emat a¿ do morza pustego, 
wed³ug s³owa Pana, Boga Izraelskiego, które by³ wyrzek³ przez s³ugê swego Jonasza, 
syna Amaty, proroka; który by³ z Gatefer.
26. Albowiem widzia³ Pan utrapienie Izraelskie, im dalej tem wiêksze, tak, ¿e i 
wiêzieñ, i opuszczony zniszczeni byli, a nie by³, ktoby ratowa³ Izraela.
27. A nie rzek³ by³ Pan, aby mia³ wyg³adziæ imiê Izraela, ¿eby nie zosta³o pod 
niebem: przeto¿ je wybawi³ przez rêkê Jeroboama, syna Joazaowego.
28. A inne sprawy Jeroboamowe, i wszystko co czyni³, i moc jego, któr¹ walczy³, i 
któr¹ przywróci³ Damaszek i Emat Judzkie Izraelowi, aza¿ tego nie zapisano w 
kronikach o królach Izraelskich?
29. I zasn¹³ Jeroboam z ojcami swymi, z królmi Izraelskimi, a królowa³ Zacharyjasz, 
syn jego, miasto niego.
*15
1. Roku dwudziestego i siódmego Jeroboama, króla Izraelskiego, królowa³ Azaryjasz, 
syn Amazyjasza, króla Judzkiego.
2. Szesnaœcie mu lat by³o, gdy pocz¹³ królowaæ, a piêædziesi¹t i dwa lata królowa³ 
w Jeruzalemie. Imiê matki jego by³o Jechelija z Jeruzalemu.
3. Ten czyni³, co dobrego jest w oczach Pañskich, wed³ug wszystkiego, jako czyni³ 
Amazyjasz, ojciec jego.
4. Wszak¿e wy¿yny nie by³y zniesione: jeszcze lud ofiarowa³ i kadzi³ po wy¿ynach.
5. I zarazi³ Pan króla, a by³ trêdowaty a¿ do œmierci swej, i mieszka³ w domu 
osobnym; przeto¿ Joatam, syn królewski, rz¹dzi³ domem, s¹dz¹c lud ziemi.
6. A inne sprawy Azaryjaszowe, i wszystko co czyni³, aza¿ tego nie zapisano w 
kronikach o królach Judzkich?
7. I zasn¹³ Azaryjasz z ojcami swymi, a pochowano go z ojcami jego w mieœcie 
Dawidowem; a królowa³ Joatam, syn jego, miasto niego.
8. Roku trzydziestego i ósmego Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa³ Zacharyjasz, 
syn Jeroboamowy, nad Izraelem w Samaryi szeœæ miesiêcy.
9. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskimi, jako czynili ojcowie jego, nie odstêpuj¹c od 
grzechów Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela.
10. I sprzysi¹g³ siê przeciw niemu Sellum, syn Jabesowy, i rani³ go przed ludem, i 
zabi³ go, a królowa³ miasto niego.
11. A inne sprawy Zacharyjaszowe, oto s¹ napisane w kronikach o królach 
Izraelskich.
12. Toæ jest ono s³owo Pañskie, które powiedzia³ do Jehu, mówi¹c: Synowie twoi do 
czwartego pokolenia bêd¹ siedzieli na stolicy Izraelskiej. I tak siê sta³o.
13. Tedy Sellum, syn Jabesowy, królowa³ roku trzydziestego i dziewi¹tego roku 
Uzyjasza, króla Judzkiego, a królowa³ przez jeden miesi¹c w Samaryi.
14. Bo przyci¹gn¹wszy Manachem, syn Gady, z Tersy, a przyszed³szy do Samaryi, 
porazi³ Selluma, syna Jabesowego w Samaryi, a zabiwszy go, królowa³ miasto niego.
15. A inne sprawy Sellumowe, i sprzysiê¿enie jego, którem siê by³ sprzysi¹g³, oto 
zapisane w kronikach o królach Izraelskich.
16. Tedy doby³ Manachem miasta Tafsy, i pobi³ wszystkie, którzy w niem byli, i 
wszystki granice jego od Tersy; przeto, ¿e mu nie otworzyli, pomordowa³ je, i 
wszystkie brzemienne w niem porozcina³.
17. Roku trzydziestego i dziewi¹tego Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa³ 
Manachem, syn Gady, nad Izraelem dziesiêæ lat w Samaryi.
18. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, nie odstêpuj¹c od grzechów Jeroboama, syna 
Nabatowego, który do grzechu przywodzi³ Izraela po wszystkie dni swoje.
19. A gdy wyci¹gn¹³ Ful, król Assyryjski, przeciw ziemi Izraelskiej, da³ Manachem 
Fulowi tysi¹c talentów srebra, aby mu by³ na pomocy ku umocnieniu królestwa w 
rêkach jego.
20. I u³o¿y³ Manachem podatek na Izraela, na wszystkie najbogatsze, aby dawali 
królowi Asyryjskiemu, po piêædziesi¹t syklów srebra, ka¿dy z osobna; i wróci³ siê 
król Assyryjski, a nie bawi³ siê tam w onej ziemi.
21. A inne sprawy Manachemowe, i cokolwiek czyni³, napisane s¹ w kronikach o 
królach Izraelskich.
22. I zasn¹³ Manachem z ojcami swymi, a królowa³ Facejasz, syn jego, miasto niego.
23. Roku piêædziesi¹tego Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa³ Facejasz, syn 



Manachemowy, nad Izraelem w Samaryi dwa lata.
24. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, nie odstêpuj¹c od grzechu Jeroboama, syna 
Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela.
25. Tedy siê zbuntowa³ przeciwko niemu Facejasz, syn Romelijasza, hetman jego, i 
zabi³ go w Samaryi w pa³acu domu królewskiego, z Argobem i z Aryjaszem, maj¹c z 
sob¹ piêædziesi¹t mê¿ów Galaadczyków, a zabiwszy go królowa³ miasto niego.
26. A inne sprawy Facejaszowe i wszystko co czyni³, oto napisano w kronikach o 
królach Izeraelskich.
27. Roku piêædziesi¹tego i wtórego Azaryjasza, króla Judzkiego, królowa³ Facejasz 
syn Romelijasza, nad Izraelem w Samaryi dwadzieœcia lat.
28. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, nie odstêpuj¹c od grzechu Jeroboama, syna 
Nabatowego, który przywiód³ do grzechu Izraela.
29. Za dni Facejasza, króla Izraelskiego, przyci¹gn¹³ Teglet Falaser, król 
Assyryjski, i wzi¹³ Ajon i Abelbetmaacha, i Jonoe, i Kiedes, i Azor, i Galaad, i 
Galileê, wszystkê ziemiê Neftali, a przeniós³ obywatele jej do Assyryi.
30. Tedy siê zbuntowa³ Ozeasz, syn Eli, przeciw Facejaszowi, synowi 
Romelijaszowemu, a raniwszy go, zabi³ go, i królowa³ miasto niego roku dwudziestego 
Joatama, syna Uzyjaszowego.
31. A inne sprawy Facejaszowe, i wszystko co czyni³, oto zapisano w kronikach o 
królach Izraelskich.
32. Roku wtórego Facejasza, syna Romelijaszowego, króla Izraelskiego królowa³ 
Joatam, syn Uzyjasza, króla Judzkiego.
33. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³, gdy królowaæ pocz¹³, i szesnaœcie lat królowa³ w 
Jeruzalemie. Imiê matki jego Jerusa, córka Sadokowa.
34. I czyni³, co dobrego jest przed oczyma Pañskiemi; wed³ug wszystkiego, co czyni³ 
Uzyjasz, ojciec jego, postêpowa³.
35. Wszak¿e wy¿yny nie by³y zniesione; jeszcze lud ofiarowa³ i kadzi³ na wy¿ynach. 
Ten¿e zbudowa³ bramê najwy¿sz¹ domu Pañskiego.
36. A inne sprawy Joatamowe, i wszystko co czyni³, zapisane w kronikach o królach 
Judzkich.
37. Za onych dni pocz¹³ Pan posy³aæ na Judê Rasyna, króla Syryjskiego, i Facejasza, 
syna Romelijaszowego.
38. I zasn¹³ Joatam z ojcami swymi, i pogrzebiony jest z ojcami swymi w mieœcie 
Dawida, ojca swego. A królowa³ Achaz, syn jego, miasto niego.
*16
1. Roku siedmnastego Facejasza, syna Romelijaszowego, królowa³ Achaz, syn Joatama, 
króla Judzkiego.
2. Dwadzieœcia lat by³o Achazowi, gdy królowaæ pocz¹³, a szesnaœcie lat królowa³ w 
Jeruzalemie; ale nie czyni³, co dobrego jest przed oczyma Pana, Boga swego, jako 
Dawid, ojciec jego;
3. Lecz chodzi³ drogami królów Izraelskich. Nadto i syna swego da³ przewieœæ przez 
ogieñ wed³ug obrzydliwoœci poganów, które by³ Pan wygna³ przed obliczem synów 
Izraeliskich.
4. Ofiarowa³ te¿ i kadzi³ na wy¿ynach, i na pagórkach, i pod ka¿dem drzewem 
ga³êzistem.
5. Tedy wyci¹gn¹³ Rasyn, król Syryjski, i Facejasz, syn Romelijasza, król 
Izraelski, przeciwko Jeruzalemowi na wojnê, i oblegli Achaza; wszak¿e go dobyæ nie 
mogli.
6. Tego¿ czasu Rasyn, król Syryjski, przywróci³ zasiê Elat do Syryi, a wykorzeni³ 
¯ydy z Elat, ale Syryjczycy przyszed³szy do Elat, mieszkali tam a¿ do dnia tego.
7. I pos³a³ Achaz pos³y do Teglat Falasera króla Assyryjskiego, mówi¹c: S³uga twój 
i syn twój jestem. Przyci¹gnij a wybaw miê z rêki króla Syryjskiego, i z rêki króla 
Izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie.
8. Tedy wzi¹wszy Achaz srebro i z³oto, które siê znalaz³o w domu Pañskim i w 
skarbach domu królewskiego, pos³a³ dar królowi Assyryjskiemu.
9. Na co mu przyzwoli³ król Assyryjski; a przyci¹gn¹wszy król Assyryjski pod 
Damaszek wzi¹³ go, i przeniós³ obywatele jego do Chyr, a Rasyna zabi³.
10. Zatem jecha³ król Achaz przeciw Teglat Falaserowi, królowi Assyryjskiemu, do 
Damaszku; a ujrzawszy król Achaz o³tarz w Damaszku, pos³a³ do Uryjasza kap³ana 



wizerunek o³tarza onego i kszta³t jego, wed³ug wszystkiego jako by³ urobiony.
11. I zbudowa³ Uryjasz kap³an o³tarz wed³ug onego wszystkiego, jako by³ pos³a³ król 
Achaz z Damaszku; tak uczyni³ Uryjasz kap³an pierwej, ni¿eli siê wróci³ król Achaz 
z Damaszku.
12. A gdy siê wróci³ król z Damaszku, ujrzawszy o³tarz przyst¹pi³ do niego, i 
sprawowa³ ofiary na nim.
13. I zapali³ ca³opalenie swoje, i ofiarê œniedn¹ swojê, i ofiarowa³ ofiarê mokr¹ 
swojê, i kropi³ krwi¹ ofiar spokojnych swoich na o³tarzu.
14. Ale o³tarz miedziany, który by³ przed Panem, przeniós³ z przedniej strony domu, 
aby nie sta³ miêdzy o³tarzem jego, a miêdzy domem Pañskim; a postawi³ go po bok 
o³tarza ku pó³nocy.
15. I rozkaza³ król Achaz Uryjaszowi kap³anowi, mówi¹c: Na tym wiêkszym o³tarzu 
bêdziesz zapala³ ca³opalenie poranne i ofiarê œniedn¹ wieczorn¹, i ca³opalenie 
królewskie, i ofiarê œniedn¹ jego, i ca³opalenie wszystkiego ludu ziemi, i ofiarê 
ich œniedn¹, i ofiary mokre ich, i wszelk¹ krwi¹ ca³opalenia, i wszelk¹ krwi¹ 
innych ofiar bêdziesz kropi³ na nim; ale o³tarz miedziany bêdzie mi na radzenie siê 
Boga.
16. I uczyni³ Uryjasz kap³an wed³ug wszystkiego, jako by³ rozkaza³ król Achaz.
17. Nadto poodcina³ król Achaz listwy podstawków, i pozbiera³ z nich wanny; do tego 
morze zdj¹³ z wo³ów miedzianych, które by³y pod niem, a po³o¿y³ je na tle 
kamiennem.
18. Zas³onê tak¿e sabatni¹, któr¹ by³o sprawiono w domu, i drzwi zewnêtrzne, 
któremi król wchadza³, odj¹³ od domu Pañskiego dla boja¿ni króla Assyryjskiego.
19. A inne sprawy Achazowe, które czyni³, zapisane s¹ w kronikach o królach 
Judzkich.
20. I zasn¹³ Achaz z ojcami swymi, i pogrzebiony jest z ojcami swymi w mieœcie 
Dawidowem. A królowa³ Ezechyjasz, syn jego miasto niego.
*17
1. Roku dwunastego Achaza, króla Judzkiego, królowa³ Ozeasz, syn Eli, w Samaryi nad 
Izraelem dziewiêæ lat.
2. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, wszak¿e nie tak jak inni królowie 
Izraelscy, którzy byli przed nim.
3. Przeciwko niemu wyci¹gn¹³ Salmanasar, król Assyryjski; i sta³ siê Ozeasz 
niewolnikiem jego, i dawa³ mu dañ.
4. A gdy obaczy³ król Assyryjski, i¿ siê Ozeasz buntowa³ przeciw niemu, a i¿ 
wyprawi³ pos³y do Sua, króla Egipskiego, i nie posy³a³ dani dorocznej królowi 
Assyryjskiemu, obleg³ go król Assyryjski, a zwi¹zawszy poda³ go do wiêzienia.
5. I ci¹gn¹³ król Assyryjski przez wszystkê ziemiê, a¿ przyci¹gn¹³ do Samaryi, pod 
któr¹ le¿a³ przez trzy lata.
6. A roku dziewi¹tego Ozeasza wzi¹³ król Assyryjski Samaryjê, i przeniós³ Izraela 
do Assyryi, a osadzi³ je w Hala i w Habor nad rzek¹ Gozan i w miastach Medskich.
7. A to siê sta³o przeto, ¿e grzeszyli synowie Izraelscy przeciw Panu, Bogu swemu, 
który je wywiód³ z ziemi Egipskiej, aby nie byli pod moc¹ Faraona, króla 
Egipskiego; a bali siê bogów cudzych,
8. Chodz¹c w ustawach poganów, które by³ Pan wyrzuci³ przed obliczem synów 
Izraelskich, i w ustawach królów Izraelskich, które czynili.
9. Ob³udnie synowie Izraelscy postêpowali, czyni¹c co nie by³o rzecz¹ dobr¹ przed 
Panem, Bogiem swym, i pobudowali sobie wy¿yny po wszystkich miastach swych, od 
wie¿y stra¿ników a¿ do miasta obronnego;
10. A nastawiali sobie s³upów, i gajów na ka¿dym pagórku wynios³ym, pod ka¿dem 
drzewem ga³êzistem,
11. Pal¹c tam kadzid³a po wszystkich górach, jako narody, które wypêdzi³ Pan przed 
obliczem ich; i czynili rzeczy co najgorsze, pobudzaj¹c Pana ku gniewu,
12. A s³u¿yli brzydkim ba³wanom, o którym im powiedzia³ Pan, aby tego nie czynili.
13. I oœwiadcza³ siê Pan przeciwko Izraelowi, i przeciwko Judzie, przez wszystkie 
proroki, i przez wszystkie widz¹ce, mówi¹c: Nawróæcie siê od dróg waszych z³ych, a 
strze¿cie rozkazania mego, i wyroków moich wed³ug wszystkiego zakonu, którym 
rozkaza³ ojcom waszym, a z którymem pos³a³ do was proroki, s³ugi moje.
14. Lecz nie byli pos³uszni; ale zatwardzili kark swój wed³ug karku ojców swych, 



którzy nie wierzyli w Pana, Boga swego.
15. I wzgardzili wyroki jego, i przymierze jego, które uczyni³ z ojcami ich, i 
oœwiadczenia jego, któremi siê oœwiadcza³ przeciwko nim, a chodzili za pró¿noœci¹, 
i stali siê pró¿nymi, i naœladowali poganów, którzy byli oko³o nich, o których im 
rozkaza³ Pan, aby nie czynili jako oni.
16. I opuœciwszy wszystkie rozkazania Pana, Boga swego, poczynili sobie lane 
ba³wany, mianowicie dwóch cielców; poczynili te¿ gaje, a k³aniali siê wszystkiemu 
wojsku niebieskiemu, i s³u¿yli Baalowi.
17. Przewodzili te¿ syny i córki swe przez ogieñ, i bawili siê wieszczbami i 
wró¿kami, i zaprzedali siê, aby czynili z³e przed oczyma Pañskiemi, pobudzaj¹c go 
do gniewu.
18. Przeto¿ siê bardzo Pan rozgniewa³ na Izraela, a odrzuci³ je od oblicza swego, 
nic z nich nie zostawuj¹c, oprócz samego pokolenia Judy.
19. Aleæ i Juda nie strzeg³ przykazañ Pana, Boga swego; lecz chodzi³ w ustawach 
Izaelskich, których naczynili.
20. Przeto¿ odrzuci³ Pan wszystko nasienie Izraelskie, i utrapi³ je, a poda³ je w 
rêkê ³upie¿com, a¿ je odrzuci³ od oblicza swego.
21. Albowiem oderwa³ siê Izrael od domu Dawidowego, a postanowili królem Jeroboama, 
syna Nabatowego; ale Jeroboam odwiód³ Izraela od naœladowania Pana, a przywiód³ je 
do grzeszenia grzechem wielkim.
22. I chodzili synowie Izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboamowych, które on 
czyni³, a nie odst¹pili od nich,
23. A odrzuci³ Pan Izraela od oblicza swego, jako powiedzia³ przez wszystkie s³ugi 
swe proroki; a tak przeniesiony jest Izrael z ziemi swej do Assyryi, a¿ do dnia 
tego.
24. Potem przyprowadzi³ król Assyryjski lud z Babilonu, i z Kuta, i z Awa, i z 
Emat, i z Sefarwaim, a osadzi³ je w miastach Samaryi miasto synów Izraelskch; 
którzy posiad³szy Samaryjê, mieszkali w miastach jej.
25. A gdy tam oni mieszkaæ poczêli a nie bali siê Pana, pos³a³ Pan na nie lwy, 
którzy je zabijali.
26. I powiedziano to królowi Assyryjskiemu, mówi¹c: Narodowie, któreœ przeniós³ i 
osadzi³ w miastach Samaryi, nie wiedz¹ obyczaju Boga onej ziemi; przeto¿ pos³a³ na 
nie lwy, a oto je zabijaj¹, dla tego, i¿ nie wiedz¹ obyczaju Boga onej ziemi.
27. Tedy rozkaza³ król Assyryjski, mówi¹c: ZawiedŸcie tam jednego z kap³anów, 
któreœcie stamt¹d przywiedli, aby poszed³szy mieszka³ tam, i naucza³ ich obyczaju 
Boga onej ziemi.
28. Przyszed³ tedy jeden z kap³anów, których by³o wziêto z Samryi, i mieszka³ w 
Betel, a naucza³ ich, jako siê mieli baæ Pana.
29. Wszak¿e naczynili sobie ka¿dy naród bogów swych, i postawili je w domu wy¿yn, 
które byli pobudowali Samaryjczycy, ka¿dy naród w miastach swych, w których 
mieszkali,
30. Albowiem mê¿owie Babiloñscy uczynili Sukkotbenot, a mê¿owie Kutscy uczynili 
Nergiel, a mê¿owie Ematscy uczynili Asyma.
31. A Hewejczycy uczynili Nebahaz, i Tartak; a Sefarwaiczycy palili syny swe w 
ogniu Adramelechowi, i Anamelechowi, bogom Sefarwaimskim.
32. A tak bali siê Pana, naczyniwszy sobie z poœrodku siebie kap³anów na wy¿ynach, 
którzy im us³ugiwali w domach wy¿yn.
33. A choæ siê Pana bali, wszak¿e przeciê bogom swoim s³u¿yli wed³ug zwyczajów 
onych narodów, sk¹d byli przeniesieni.
34. Ci a¿ do dnia tego sprawuj¹ siê wed³ug zwyczajów starych, nie boj¹ siê Pana, 
ani czyni¹ wed³ug wyroków jego, i wed³ug ustaw jego, i wed³ug zakonu, i wed³ug 
rozkazania, które przykaza³ Pan synom Jakóbowym, którego przezwa³ Izraelem.
35. Uczyni³ te¿ by³ Pan z nimi przymierze, i rozkaza³ im, mówi¹c: Nie bójcie siê 
bogów cudzych, i nie k³aniajcie siê im, ani im s³u¿cie, ani im ofiarujcie;
36. Ale Pana, który was wywiód³ z ziemi Egipskiej moc¹ wielk¹ i ramieniem 
wyci¹gnionem, tego siê bójcie, i jemu siê k³aniajcie, i jemu ofiarujcie;
37. Tak¿e ustaw, i s¹dów, i zakonu, i przykazañ, które wam napisa³, strze¿cie, 
czyni¹c je po wszystkie dni, a nie bójcie siê bogów cudzych.
38. Wiêc przymierza, którem czyni³ z wami, nie zapominajcie, ani siê bójcie bogów 



cudzych.
39. Ale Pana, Boga waszego, siê bójcie, a on was wybawi z rêki wszystkich 
nieprzyjació³ waszych;
40. Lecz nie us³uchali, ale owszem wed³ug obyczaju swego dawnego czynili.
41. A tak narodowie oni bali siê Pana, wszak¿e przeciê rytym ba³wanom swoim 
s³u¿yli; a synowie ich, i synowie synów ich, wed³ug wszystkiego, co czynili ojcowie 
ich, tak i oni czyni¹, a¿ po dziœ dzieñ.
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1. Roku trzeciego Ozeasza, syna Eli, króla Izraelskiego, królowa³ Ezechyjasz, syn 
Achaza, króla Judzkiego.
2. Dwadzieœcia i piêæ lat mu by³o, gdy pocz¹³ królowaæ, a dwadzieœcia i dziewiêæ 
lat królowa³ w Jeruzalemie. Imiê matki jego by³o Abi, córka Zacharyjaszowa.
3. I czyni³ co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, wed³ug wszystkiego, jako czyni³ 
Dawid, ojciec jego.
4. On zniós³ wy¿yny, i skruszy³ ba³wany, i powycina³ gaje, a pokruszy³ wê¿a 
miedzianego, którego by³ uczyni³ Moj¿esz; bo a¿ do onych dni Izraelczycy kadzili 
mu, i nazwa³ go Nehustan.
5. W Panu Bogu Izraelskim ufa³; a po nim nie by³ ¿aden podobny jemu miêdzy 
wszystkimi królami Judzkimi, i którzy byli przed nim.
6. Bo siê trzyma³ Pana, nie odstêpuj¹c od niego, a strzeg¹c przykazania jego, które 
by³ przykaza³ Pan Moj¿eszowi.
7. A Pan by³ z nim; i we wszystkiem, do czego siê obróci³, szczêœci³o mu siê. Wybi³ 
siê te¿ z mocy królowi Assyryjskiemu, i nie s³u¿y³ mu.
8. Ten¿e porazi³ Filistyny a¿ do Gazy i granic jego, od wie¿y stra¿ników a¿ do 
miasta obronnego.
9. Roku czwartego króla Ezechyjasza, (który by³ rok siódmy Ozeasza, syna Eli, króla 
Izraelskiego) wyci¹gn¹³ Salmanaser, król Assyryjski, przeciwko Samaryi, i obleg³ 
j¹.
10. A wzi¹³ j¹ przy dokoñczeniu trzeciego roku; roku szóstego Ezechyjasza,(który 
by³ rok dziewi¹ty Ozeasza, króla Izraelskiego) wziêta jest Samaryja.
11. Tedy przeniós³ król Assyryjski Izraela do Assyryi, i osadzi³ nimi Halach i 
Habor u rzeki Gazan, i miasta Medskie.
12. Przeto, i¿ nie pos³uchali g³osu Pana Boga swego, ale przestêpowali przymierze 
jego, i tego wszystkiego, co rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pañski, nie s³uchali i nie 
czynili.
13. Potem czternastego roku króla Ezechyjasza ruszy³ siê Sennacheryb, król 
Assyryjski, przeciw wszystkim miastom Judzkim obronnym, i wzi¹³ je.
14. A tak pos³a³ Ezechyjasz, król Judzki, do króla Assyryjskiego, do Lachys, 
mówi¹c: Zgrzeszy³em; odci¹gnij odemnie, cokolwiek na miê w³o¿ysz, poniosê. Tedy 
w³o¿y³ król Assyryjski na Ezechyjasza, króla Judzkiego, dañ trzy sta talentów 
srebra, i trzydzieœci talentów z³ota.
15. I da³ Ezechyjasz wszystko srebro, które siê znalaz³o w domu Pañskim i w 
skarbach domu królewskiego.
16. Onego¿ czasu ob³upi³ Ezechyjasz drzwi domu Pañskiego, i s³upy, które sam¿e 
Ezechyjasz, król Judzki, by³ oby³, a da³ je królowi Assyryjskiemu.
17. Wszak¿e pos³a³ król Assyryjski Tartana, i Rabsarysa, i Rabsacesa z Lachys do 
króla Ezechyjasza z wielkiem wojskiem do Jeruzalemu. Którzy wyci¹gn¹wszy 
przyjechali ku Jeruzalemowi, a przyci¹gn¹wszy przyszli i po³o¿yli siê u rur 
sadzawki wy¿szej, która jest podle drogi brukowanej na polu blecharzowem.
18. A gdy wo³ali na króla, wyszed³ do nich Elijakim, syn Helkijaszowy, prze³o¿ony 
nad domem, i Sobna pisarz, i Joach syn Asafowy, kanclerz.
19. I rzek³ do nich Rabsaces: Proszê powiedzcie Ezechyjaszowi: Tak mówi król 
wielki, król Assyryjski: Co to za ufnoœæ, na której siê wspierasz?
20. Mówi³eœ: (aleæ to s³owa daremne) Rady i mocy mam dosyæ do wojny. A teraz w 
kim¿e ufasz, ¿eœ mi siê sprzeciwi³?
21. Oto teraz spolegasz na Egipcie, jako na lasce trzcinnej, i to na³amanej, któr¹ 
jeŸliby siê kto podpiera³, tedy wnijdzie w rêkê jego i przekole j¹. Takiæ jest 
Farao, król Egipski, wszystkim, co w nim ufaj¹.
22. A jeŸli mi rzeczecie: W Panu Bogu naszym ufnoœæ mamy: aza¿ nie ten jest, 



którego zniós³ Ezechyjasz wy¿yny i o³tarze? i rozkaza³ Judzie i Jeruzalemowi, 
mówi¹c: Przed tym o³tarzem k³aniaæ siê bêdziecie w Jeruzalemie.
23. Przeto¿ teraz zarêcz siê królowi Assyryjskiemu, panu memu, a dam ci dwa tysi¹ce 
koni; bêdzieszli móg³ mieæ jezdnych tak wiele do dnich?
24. I jako¿ siê ty mo¿esz oprzeæ hetmanowi jednemu najmniejszemu z s³ug pana mego? 
choæ pok³adasz nadziejê w Egipcie dla wozów i jezdnych.
25. Nadto, czy bez woli Pañskiej przyci¹gn¹³em przeciw temu miejscu, abym je 
zburzy³? Pan mówi do mnie: IdŸ do tej ziemi, a spustosz j¹.
26. Tedy rzek³ Elijakim, syn Helkijaszowy, i Sobna, i Joach do Rabsacesa: Proszê 
mów do s³ug twoich po syryjsku, boæ rozumiemy; a nie mów z nami po ¿ydowsku, gdzie 
s³yszy lud, który jest na murze.
27. Którym odpowiedzia³ Rabsaces: Aza¿ miê do pana twego, albo do ciebie przys³a³ 
Pan mój, abym te s³owa mówi³? Aza¿ nie do tych mê¿ów, którzy siedz¹ na murze, aby 
jedli ³ajna swoje, i pili mocz swój z wami.
28. A tak stan¹wszy Rabsaces wo³a³ g³osem wielkim po ¿ydowsku, a mówi¹c rzek³: 
S³uchajcie s³ów króla wielkiego, króla Assyryjskiego.
29. Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechyjasz; bo was nie bêdzie móg³ wyrwaæ z 
rêki mojej.
30. A niech wam nie rozkazuje ufaæ Ezechyjasz w Panu, mówi¹c: Pewnie nas wyrwie 
Pan, a nie bêdzie podane to miasto w rêce króla Assyryjskiego.
31. Nie s³uchajcie Ezechyjasza. Albowiem tak mówi król Assyryjski: Uczyñcie ze mn¹ 
przymierze, a wynijdŸcie do mnie, a jedzcie ka¿dy z winnicy swojej i ka¿dy z figi 
swojej, i pijcie ka¿dy wodê z studnicy swojej,
32. A¿ przyjdê a pobiorê was do ziemi podobnej ziemi waszej, do ziemi ¿yznej i 
obfituj¹cej winem, do ziemi chleba i winnic, do ziemi drzew oliwnych, i oliwy, i 
miodu; i bêdziecie ¿yli, a nie pomrzecie. Nie s³uchajcie¿ Ezechyjasza; bo was 
zwodzi, mó wi¹c: Pan was wybawi.
33. Iza¿ mogli bogowie narodów wybawiæ ka¿dy ziemiê swojê, z rêki króla 
Assyryjskiego?
34. Gdzie¿ jest bóg Emat i Arfad? gdzie¿ jest bóg Sefarwaim, Ana i Awa? izali 
wyrwali Samaryjê z r¹k moich?
35. Który¿ jest miêdzy wszystkimi bogi tych ziem, któryby wyrwa³ ziemiê swojê z 
rêki mojej? A mia³by Pan wyrwaæ Jeruzalem z rêki mojej?
36. Ale milcza³ lud, i nie odpowiedzieli mu s³owa; bo takie by³o rozkazanie 
królewskie, mówi¹c: Nie odpowiadajcie mu.
37. Przyszed³ tedy Elijakim, syn Helkijaszowy, prze³o¿ony domu, i Sobna pisarz, i 
Joach, syn Asafowy, kanclerz, do Ezechyjasza, rozdar³szy szaty swe, i oznajmili mu 
s³owa Rabsacesowe.
*19
1. A gdy to us³ysza³ król Ezechyjasz, rozdar³ szaty swoje, a oblek³ siê w wór, i 
wszed³ do domu Pañskiego;
2. I pos³a³ Elijakima, sprawcê domu swego, i Sobnê pisarza, i starsze z kap³anów, 
obleczone w wory, do Izajasza proroka, syna Amosowego.
3. Którzy rzekli do niego: Tak mówi Ezechyjasz: Dzieñ utrapienia i ³ajania, i 
bluŸnierstwa jest ten dzieñ; albowiem synowie przyszli a¿ do porodzenia, a si³y 
niemasz ku rodzeniu.
4. Oby us³ysza³ Pan, Bóg twój, wszystkie s³owa Rabsacesowe, którego przys³a³ król 
Assyryjski, pan jego, ur¹gaæ Bogu ¿ywemu! aby siê pomœci³ onych s³ów, które s³ysza³ 
Pan, Bóg twój. Przeto¿ uczyñ modlitwê za te ostatki, które siê znajduj¹.
5. Przyszli tedy s³udzy króla Ezechyjasza do Izajasza.
6. Którym odpowiedzia³ Izajasz: Tak powiedzcie panu waszemu: To mówi Pan: Nie bój 
siê tych s³ów, któreœ s³ysza³, któremi miê l¿yli s³udzy króla Assyryjskiego.
7. Oto Ja puszczê nañ ducha, i us³yszy wieœæ, a wróci siê do ziemi swojej, i po³o¿ê 
go mieczem w ziemi jego.
8. Ale wróciwszy siê Rabsaces znalaz³ króla Assyryjskiego dobywaj¹cego Lebny; 
albowiem us³ysza³, i¿ odci¹gn¹³ by³ od Lachys.
9. A us³yszawszy o Tyraku, królu Etyjopskim, ¿e mówino: Oto wyci¹gn¹³ na wojnê 
przeciwko tobie, znowu ps³a³ pos³y do Ezechyjasza, mówi¹c:
10. To powiedzcie królowi Ezechyjaszowi, królowi Judzkiemu, mówi¹c: Niech ciê nie 



zwodzi Bóg twój, któremu ty ufasz, a mówisz: Nie bêdzie podane Jeruzalem w rêce 
króla Assyryjskiego.
11. Otoœ s³ysza³, co poczynili królowie Assyryjscy wszystkim ziemiom, burz¹c je; a 
tybyœ mia³ byæ wybawiony?
12. Izali wybawili bogowie narodów te, które wygubili ojcowie moi, Gozan, i Haran, 
i Resef, i syny Eden, którzy byli w Telassar?
13. Gdzie¿ jest król Emat, i król Arfad, i król miasta Sefarwaim, Ana i Awa?
14. Przeto¿ wzi¹wszy Ezechyjasz list z rêki pos³ów, przeczyta³ go, i wszed³szy do 
domu Pañskiego rozci¹gn¹³ go Ezechyjasz przed Panem.
15. I modli³ siê Ezechyjasz przed Panem, mówi¹c: Panie, Bo¿e Izraelski, siedz¹cy na 
Cherubinach! ty, tyœ sam jest Bóg wszystkich królestw ziemi, tyœ stworzy³ niebo i 
ziemiê.
16. Nak³oñ¿e, Panie! ucha twojego, a us³ysz; otwórz, Panie! oczy twoje, a obacz; 
us³ysz s³owa Sennacheryba, który przys³a³ hañbiæ ciebie, Boga ¿ywego.
17. Prawdaæ jest, Panie! ¿e spustoszyli królowie Assyryjscy narody one, i ziemiê 
ich.
18. I powrzucali bogi ich w ogieñ; albowiem nie byli bogowie, ale robota r¹k 
ludzkich, drewno, i kamieñ; przeto¿ je wygubili.
19. A teraz, Panie Bo¿e nasz! wybaw nas proszê z rêki jego, aby pozna³y wszystkie 
królestwa ziemi, ¿eœ ty, Panie! sam Bogiem.
20. Tedy pos³a³ Izajasz, syn Amosowy, do Ezechyjasza, mówi¹c: Tak mówi Pan, Bóg 
Izraelski: O coœ miê prosi³ z strony Sennacheryba, króla Assyryjskiego, wys³ucha³em 
ciê.
21. A teæ s¹ s³owa, które mówi³ Pan o nim: Panna, córka Syoñska, wzgardzi³a ciê, 
œmia³a siê z ciebie, kiwa³a g³ow¹ za tob¹ córka Jeruzalemska.
22. Kogo¿eœ hañbi³, i kogo bluŸni³? przeciwko komu¿eœ podniós³ g³os, a wynios³eœ ku 
górze oczy swoje? przeciw Œwiêtemu Izraelskiemu.
23. Przez pos³y twoje hañbi³eœ Pana mego, i rzek³eœ: W mnóstwie wozów moich 
wst¹pi³em na wysokie góry, i na strony Libañskie, i podr¹biê wysokie cedry jego, i 
wyborne jod³y jego, i przyjdê a¿ do ostatnich przybytków jego, do lasów, i 
wybornych ról jego.
24. Jam wykopa³ Ÿród³a, i pi³em wody cudze, a wysuszy³em stopami nóg moich 
wszystkie potoki oblê¿onych.
25. Iza¿eœ nie s³ysza³, ¿em ja zdawna uczyni³ a od dni starodawnych stworzy³em je? 
a teraz mia³¿ebym na nie przywieœæ spustoszenie, i obróciæ w gromady gruzu; jako 
insze miasta obronne?
26. Których obywatele stali siê jako bez r¹k, przestraszeni s¹ i zawstydzeni, 
bywszy jako trawa polna, i jako zio³a zielone, i trawy po dachach, które pierwej 
schn¹, ni¿ siê dostaj¹,
27. Mieszkanie twoje i wyjœcie twoje, i wejœcie twoje znam, tak¿e popêdliwoœæ twojê 
przeciwko mnie.
28. Poniewa¿eœ siê przeciwko mnie zajuszy³, a zapêdy twoje przysz³y do uszów moich, 
przeto¿ za³o¿ê kolce moje za nozdrza twoje, a wêdzid³o moje wprawiê w gêbê twojê, i 
wrócê ciê t¹ drog¹, któr¹œ przyszed³,
29. A to bêdziesz mia³, Ezechyjaszu! za znak: Tego roku bêdziesz jad³ samorodne 
zbo¿e, i roku tak¿e drugiego samorodne zbo¿e; ale roku trzeciego bêdziecie siaæ i 
¿¹æ, i sadziæ winnice i jeœæ owoc ich.
30. Ostatek bowiem domu Judy, który pozosta³, wkorzeni siê g³êboko, i wyda owoc ku 
górze.
31. Albowiem z Jeruzalemu wynijd¹ ostatki, i ci, którzy s¹ zachowani z góry 
Syoñskiej. Gorliwoœæ Pana zastêpów to uczyni.
32. A przeto¿ tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani 
tam dojdzie strza³a jego, ani go ubie¿y tarcza, ani usypie szañców oko³o niego;
33. Drog¹, któr¹ przyszed³, wróci siê, a do miasta tego nie wnijdzie, mówi Pan.
34. Bo bêdê broni³ miasta tego, i zachowam je sam dla siebie, i dla Dawida, s³ugi 
mego.
35. I sta³o siê onej nocy, ¿e wyszed³ Anio³ Pañski, a pobi³ w obozie Assyryjskim 
sto oœmdziesi¹t i piêæ tysiêcy. A gdy wstali rano, oto wszêdy pe³no trupów.
36. Przeto¿ ruszywszy siê odjecha³ i wróci³ siê Seneacheryb, król Assyryjski, a 



mieszka³ w Niniwe.
37. A gdy chwali³ boga swego Nesrocha w domu, tedy Adramelech i Sarassar, synowie 
jego, zabili go mieczem, a sami uciekli do ziemi Ararat. I królowa³ Assarhaddon, 
syn jego, miasto niego.
*20
1. W one dni zachorowa³ Ezechyjasz a¿ na œmieræ, i przyszed³ do niego Izajasz 
prorok, syn Amosowy, i rzek³ mu: Tak mówi Pan: Rozpraw dom twój; bo umrzesz, a nie 
bêdziesz ¿y³.
2. Tedy obróci³ Ezechyjasz twarz swojê do œciany, i modli³ siê Panu, mówi¹c:
3. Proszê, o Panie! wspomnij teraz, ¿em chodzi³ przed tob¹ w prwadzie, i w sercu 
ca³em, czyni¹c to, co dobrego jest w oczach twoich. I p³aka³ Ezechyjasz p³aczem 
wielkiem.
4. Ale jeszcze Izajasz nie wyszed³ by³ do pó³ sieni, gdy siê s³owo Pañskie sta³o do 
niego, mówi¹c:
5. Wróæ siê, a mów do Ezechyjasza, wodza ludu mego: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca 
twego: Wys³ucha³em modlitwê twojê, a widzia³em ³zy twoje; oto Ja uzdrawiam ciê, 
dnia trzeciego wnijdziesz do domu Pañskiego;
6. I przydam do dni twoich piêtnaœcie lat, a z rêki króla Assyryjskiego wyrwê 
ciebie, i to miasto; i broniæ bêdê tego miasta dla siebie, i dla Dawida, s³ugi 
mego.
7. Przytem rzek³ Izajasz: Przynieœcie bry³ê fig suchych. Któr¹ przyniós³szy w³o¿yli 
na wrzód, i zgoi³ siê.
8. I rzek³ Ezechyjasz do Izajasza: Jaki znak tego, ¿e miê uzdrowi Pan, a i¿ pójdê 
dnia trzeciego do domu Pañskiego?
9. Odpowiedzia³ Izajasz: Toæ bêdzie znakiem od Pana, i¿ uczyni Pan tê rzecz, któr¹æ 
obieca³. Chcesz¿e, ¿eby cieñ post¹pi³ na dziesiêæ stopni, albo ¿eby siê na wstecz 
nawróci³ na dziesiêæ stopni?
10. I rzek³ Ezechyjasz: Snadniej mo¿e cieñ post¹piæ na dó³ na dziesiêæ stopni, tego 
nie chcê; ale niech siê wróci cieñ na wstecz na dziesiêæ stopni.
11. Tedy wo³a³ Izajasz prorok do Pana; i nawróci³ cieñ po onych stponiach, któremi 
by³ post¹pi³ na zegarze s³onecznym Achazowym, na wstecz na dziesiêæ stopni.
12. Onego¿ czasu pos³a³ Berodach Baladan, syn Baladanowy, król Babiloñski, list i 
dary do Ezechyjasza; bo zas³ysza³, ¿e by³ zaniemóg³ Ezechyjasz.
13. I wys³ucha³ ich Ezechyjasz i okaza³ im wszystkie skarbnice klejnotów swoich, 
srebro, i z³oto, i rzeczy wonne, i olejki najwyborniejsze, i dom rynsztunków 
swoich, i wszystko, co siê znajdowa³o w skarbach jego; nie by³o nic czego by im nie 
pokaza³ Ezechyjasz w domu swym, i we wszystkiem pañstwie swojem.
14. Przeto¿ przyszed³ prorok Izajasz do króla Ezechyjasza, i rzek³ mu: Coæ 
powiedzieli ci mê¿owie, a sk¹d przyszli do ciebie? I odpowiedzia³ Ezechyjasz: Z 
ziemi dalekiej przyszli z Babilonu.
15. I rzek³: Có¿ widzieli w domu twoim? Odpowiedzia³ Ezechyjasz: Wszystko, 
cokolwiek jest w domu moim, widzieli: nie by³o nic, czegobym im nie pokaza³ w 
skarbach moich.
16. Ale Izajasz rzek³ do Ezechyjasza: S³uchaj s³owa Pañskiego.
17. Oto przyjd¹ dni, w które zabior¹ wszystko do Babilonu, cokolwiek jest w domu 
twoim, i cokolwiek schowali ojcowie twoi a¿ do dnia tego; nie zostanie ci nic, mówi 
Pan.
18. Ale i syny twoje, którzy wynijd¹ z ciebie, i które sp³odzisz, pobior¹, i bêd¹ 
komornikami na dworze króla Babiloñskiego.
19. Tedy rzek³ Ezechyjasz do Izajasza: Dobre jest s³owo Pañskie, któreœ mówi³. 
Nadto rzek³: Zaiste dobre, jeŸli tylko pokój i prawda bêdzie za dni moich.
20. Ale inne sprawy Ezechyjaszowe, i wszystka moc jego, i jako uczyni³ sadzawkê, i 
rury, którymi przywiód³ wodê do miasta to zapisano w kronikach o królach Judzkich.
21. I zasn¹³ Ezechyjasz z ojcami swymi, a królowa³ Manases, syn jego, miasto niego.
*21
1. We dwunastym roku by³ Manases, gdy królowaæ pocz¹³, a piêædziesi¹t i piêæ lat 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Hadsyba.
2. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi wed³ug obrzyd³oœci tych narodów, które 
wygna³ Pan przed obliczem synów Izraelskich.



3. Albowiem znowu pobudowa³ wy¿yny, które by³ poburzy³ Ezechyjasz, ojciec jego, i 
wystawi³ o³tarze Baalowi, i nasadzi³ gaj jako by³ uczyni³ Achab, król Izraelski, i 
k³ania³ siê wszystkiemu wojsku niebieskiemu, i s³u¿y³ mu.
4. Pobudowa³ te¿ o³tarze w domu Pañskim, o którym powiedzia³ by³ Pan: W Jeruzalemie 
po³o¿ê imiê moje.
5. Nadto nabudowa³ o³tarzy wszystkiemu wojsku niebieskiemu w obu sieniach domu 
Pañskiego.
6. Syna tak¿e swego przewiód³ przez ogieñ, i przestrzega³ czasów, i bawi³ siê 
wieszczb¹, i ustawi³ czarnoksiê¿niki, i guœlarze, a bardzo wiele z³ego czyni³ przed 
oczyma Pañskiemi, draŸni¹c go.
7. Postawi³ tak¿e ba³wana gajowego, którego by³ uczyni³ w domu, o którym by³ rzek³ 
Pan do Dawida i do Salomona, syna jego: W domu tym i w Jeruzalemie, którem obra³ ze 
wszystkiego pokolenia Izraelskiego, po³o¿ê imiê moje na wieki:
8. A wiêcej siê nie dopuszczê ruszyæ nodze Izraela z ziemi, któr¹m da³ ojcom ich, 
by jedno skutecznie strzegli wszystkiego, com im rozkaza³, i wszystkiego zakonu, 
który im przykaza³ s³uga mój Moj¿esz.
9. Ale nie s³uchali; bo je zwiód³ Manases, tak i¿ siê gorzej sprawowali ni¿ narody, 
które wyg³adzi³ Pan przed obliczem synów Izraelskich.
10. Aczkolwiek powiedzia³ by³ Pan przez s³ugi swoje proroki, mówi¹c:
11. Przeto, ¿e czyni³ Manases, król Judzki, te obrzydliwoœci, czyni¹c gorsze rzeczy 
nad one wszystkie, które czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a ¿e przywiód³ 
w grzech i Judê przez brzydkie ba³wany swoje;
12. Przeto¿ tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodê z³e na Jeruzalem i na 
Judê, tak i¿ ka¿demu, co to us³yszy, zabrzmi w obu uszach jego.
13. Bo rozci¹gnê nad Jeruzalem sznur Samaryjski, i wagê domu Achabowego, a wytrê 
Jeruzalem, jako kto wyciera misê, a wytar³szy przewraca j¹ dnem ku górze.
14. I opuszczê ostatki dziedzictwa mego, a podam je w rêkê nieprzyjació³ ich; i 
bêd¹ na ³up, i na rozproszenie wszystkim nieprzyjacio³om swoim.
15. Przeto, i¿ siê dopuszczali z³ego przed oczyma memi, a draŸnili miê ode dnia, 
którego wyszli ojcowie ich z Egiptu, a¿ do dzisiejszego dnia.
16. Nadto i krwi niewinnej Manases wyla³ bardzo wiele, tak i¿ ni¹ nape³ni³ 
Jeruzalem od koñca do koñca, oprócz grzechu swego, przez który przywiód³ do grzechu 
Judê, aby czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi.
17. A inne sprawy Manasesowe, i wszystko co czyni³, i grzech jego, którego siê 
dopuœci³, to zapisano w kronikach o królach Judzkich.
18. I zasn¹³ Manases z ojcami swymi, i pogrzebiony jest w ogrodzie domu swego, w 
ogrodzie Ozy; a królowa³ Amon, syn jego, miasto niego.
19. Dwadzieœcia i dwa lata mia³ Amon, gdy królowaæ pocz¹³, a dwa lata królowa³ w 
Jeruzalemie. A imiê matki jego by³o Masallemet, córka Harusa z Jateby.
20. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, jako czyni³ Manases, ojciec jego.
21. A chodzi³ wszystkimi drogami, któremi chodzi³ ojciec jego, s³u¿¹c brzydkim 
ba³wanom, którym s³u¿y³ ojciec jego, i k³ania³ siê im;
22. I opuœci³ Pana, Boga ojców swoich, a nie chodzi³ drog¹ Pañsk¹.
23. Ale siê sprzysiêgli s³udzy Amonowi przeciwko niemu, i zabili króla w domu jego.
24. Tedy pobi³ lud onej ziemi wszystkie, którzy siê byli sprzysiêgli przeciwko 
królowi Amonowi; i postanowi³ lud onej ziemi królem Jozyjasza, syna jego, miasto 
niego.
25. Ale inne sprawy Amonowe, które czyni³, opisane s¹ w kronikach o królach 
Judzkich.
26. I pochowano go w grobie jego w ogrodzie Ozy; a królowa³ Jozyjasz, syn jego, 
miasto niego.
*22
1. Oœm lat by³o Jozyjaszowi, gdy pocz¹³ królowaæ, a trzydzieœci jeden lat królowa³ 
w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Jedyda, córka Adaja z Besekatu.
2. I czyni³, co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, chodz¹c wszystkimi drogami 
Dawida, ojca swego, a nie uchyla³ siê ani na prawo ani na lewo.
3. A oœmnastego roku króla Jozyjasza pos³a³ król Safana, syna Azalijaszowego, syna 
Mesulama, pisarza, do domu Pañskiego, mówi¹c:
4. IdŸ do Helkijasza, kap³ana najwy¿szego, aby zebra³ pieni¹dze, które wnoszono do 



domu Pañskiego, które wybierali stró¿owie progu od ludu.
5. A niech je dawaj¹ w rêce rzemieœlników, prze³o¿onych nad robot¹ domu Pañskiego, 
aby je dawali robotnikom, którzy robili w domu Pañskim, naprawiaj¹c skazê domu;
6. To jest, budownikom i cieœlom, i murarzom, i na zkupowanie drzewa, i kamienia 
ciosanego ku naprawie domu.
7. Wszak¿e niech nie czyni¹ liczby z pieniêdzy, które dawaj¹ do r¹k ich; bo oni 
wiernie nimi szafowaæ bêd¹.
8. I rzek³ Helkijasz, kap³an najwy¿szy, do Safana pisarza. Ksiêgi zakonu znalaz³em 
w domu Pañskim. I da³ Helkijasz one ksiêgi Safanowi, i czyta³ je (Safan).
9. Przyszed³szy tedy Safan pisarz do króla, odniós³ to królowi, i rzek³: Zebrali 
s³udzy twoi pieni¹dze, które siê znalaz³y w domu Pañskim, i oddali je w rêce 
rzemieœlników prze³o¿onych nad robot¹ w domu Pañskim.
10. Oznajmi³ te¿ Safan pisarz królowi, mówi¹c: Da³ mi ksiêgê Helkijasz kap³an; i 
czyta³ j¹ Safan przed królem.
11. A gdy us³ysza³ król s³owa ksi¹g zakonu, rozdar³ szaty swe.
12. I rozkaza³ król Helkijaszowi kap³anowi, i Ahykamowi, synowi Safanowemu, i 
Achborowi, synowi Micheaszowemu, i Safanowi pisarzowi, i Asajaszowi, s³udze swemu, 
mówi¹c:
13. IdŸcie, poradŸcie siê Pana o miê, i o lud, i o wszystkiego Judê z strony s³ów 
tych ksi¹g, które s¹ znalezione; bo wielki jest gniew Pañski, który siê zapali³ 
przeciwko nam, przeto i¿ nie pos³uchali ojcowie nasi s³ów tych ksi¹g, ¿eby czynili 
wed³ug wszystkiego, co nam jest napisane.
14. A tak poszed³ Helkijasz kap³an, i Ahykam, i Achbor, i Safan, i Azajasz, do 
Huldy prorokini, ¿ony Selluma, syna Tekui, syna Araaszowego, który by³ stró¿em 
szat; a ona mieszka³a w Jeruzalemie na drugiej stronie miasta; i mówili z ni¹.
15. Która rzek³a do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski. Powiedzcie mê¿owi, który was 
pos³a³ do mnie;
16. Tak mówi Pan: Oto Ja przywiodê z³e na to miejsce i na obywateli jego wed³ug 
wszystkich s³ów ksi¹g tych, które czyta³ król Judzki.
17. Przeto, ¿e miê opuœcili, i kadzili bogom cudzym, aby miê draŸnili wszystkiemi 
sprawami r¹k swoich, dla czego rozpali³a siê popêdliwoœæ moja przeciwko miejscu 
temu, i nie bêdzie ugaszona.
18. A królowi Judzkiemu, który was pos³a³ o radê do Pana, tak powiedzcie: Tak mówi 
Pan, Bóg Izraelski, o s³owach, któreœ s³ysza³:
19. Poniewa¿ zmiêkczone jest serce twoje, a upokorzy³eœ siê przed obliczem 
Pañskiem, s³ysz¹c, com powiedzia³ przeciwko temu miejscu, i przeciwko obywatelom 
jego, i¿ ma przyjœæ w spustoszenie i w przeklêstwo; rozdar³eœ szaty swe, a p³aka³eœ 
przedemn¹, i Jam ciê te¿ wys³ucha³, mówi Pan.
20. Przeto¿ oto Ja ciê zbiorê do ojców twoich, a bêdziesz zebrany do grobu twego w 
pokoju, aby nie ogl¹da³y oczy twoje wszystkiego z³ego, które Ja przywiodê na to 
miejsce. I odniesiono tê rzecz królowi.
*23
1. Tedy pos³awszy król, aby siê zebrali do niego wszyscy starsi Judzcy i 
Jeruzalemscy,
2. Wst¹pi³ król do domu Pañskiego, i wszyscy mê¿owie Judzcy,i wszyscy obywatele 
Jeruzalemscy z nim, i kap³ani, i prorocy, i wszystek lud od ma³ego a¿ do wielkiego; 
i czyta³, gdzie wszyscy s³yszeli wszystkie s³owa ksi¹g przymierza, które by³y 
znalezione w domu Pañskim.
3. Potem stan¹³ król na majestacie, i uczyni³ przymierze przed Panem, ¿e chce 
chodziæ za Panem, i strzedz rozkazania jego, i œwiadectw jego, i wyroków jego ze 
wszystkiego serca, i ze wszystkiej duszy, i pe³niæ s³owa przymierza tego, które 
by³y napisa ne w onych ksiêgach. I przesta³ lud na onem przymierzu.
4. I przykaza³ król Helkijaszowi, kap³anowi najwy¿szemu, i kap³anom wtórego rzêdu, 
i odŸwiernym, aby wyrzucili z koœcio³a Pañskiego wszystko naczynie, które sprawione 
by³o Baalowi, i gajowi poœwiêconemu, i wszystkiemu wojsku niebieskiemu, i spali³ je 
precz za Jeruzalemem na polu Cedron, a zaniós³ popió³ ich do Betela.
5. Z³o¿y³ te¿ z urzêdu popów, których byli postanowili królowie Judzcy, aby kadzili 
po wy¿ynach w miastach Judzkich i oko³o Jeruzalemu; przytem i onych, którzy kadzili 
Baalowi, s³oñcu i miesi¹cowi, i planetom, i wszystkiemu wojsku niebieskiemu.



6. Kaza³ te¿ wynieœæ gaj œwiêcony z domu Pañskiego precz z Jeruzalemu ku potokowi 
Cedron, a spali³ go u potoku Cedron, i star³ go w proch, a popió³ jego rozmiota³ na 
groby synów onego¿ ludu.
7. Zburzy³ te¿ domy Sodomczyków, które by³y w domu Pañskim, kêdy niewiasty tka³y 
opony do gaju poœwiêconego.
8. I zawo³a³ wszystkich kap³anów z miast Judzkich, a splugawi³ wy¿yny, na których 
kadzili, od Gabaa a¿ do Beerseba, i popsu³ wy¿yny przy bramach, które by³y w 
wejœciu bramy Jozuego ksi¹¿êcia miasta, a by³o po lewej stronie wchodz¹cemu w bramê 
miejsk¹.
9. Wszak¿e nie przystêpowali kap³ani wy¿yn do o³tarza Pañskiego w Jeruzalemie, ale 
jadali chleby przaœne miêdzy braæmi swoimi.
10. Splugawi³ te¿ i Tofet, które by³o w dolinie syna Hennomowego, aby wiêcej nikt 
nie przewodzi³ syna swego, ani córki swojej przez ogieñ ku czci Molochowi.
11. Zagubi³ te¿ one konie, które byli królowie Judzcy oddali s³oñcu, a sta³y, kêdy 
wchodz¹ do domu Pañskiego, podle mieszkania Natanmelecha dworzanina, które by³o na 
przedmieœciu; i wozy s³oñca spali³ ogniem.
12. Tak¿e o³tarze, które by³y na dachu sali Achazowej, które byli poczynili 
królowie Judzcy, i o³tarze, które by³ poczyni³ Manases w obu sieniach domu 
Pañskiego, pokazi³ król; a pospieszywszy siê stamt¹d kaza³ wrzuciæ proch ich w 
potok Cedron.
13. Wy¿yny tak¿e, które by³y przed Jeruzalem, i które by³y po prawej stronie góry 
Oliwnej, których by³ nabudowa³ Salomon, król Izraelski, Astarotowi, obrzyd³oœci 
Sydoñczyków, i Chamosowi, obrzyd³oœci Moabczyków, i Melchomowi, obrzyd³oœci synów 
Amm onowych, splugawi³ król.
14. I pokruszy³ s³upy, a powycina³ gaje, i nape³ni³ miejsca ich koœciami ludzkiemi.
15. Nadto i o³tarz, który by³ w Betel, i wy¿ynê, któr¹ by³ uczyni³ Jeroboam, syn 
Nabatowy, który przywiód³ do grzechu lud Izraelski, i ten o³tarz, i wy¿ynê zepsu³, 
a spaliwszy onê wy¿ynê, star³ na proch, i spali³ gaj.
16. A obróciwszy siê Jozyjasz, obaczy³ groby, które tam by³y na górze, a pos³awszy 
pobra³ koœci z onych grobów, i popali³ je na tym¿e o³tarzu; a tak go splugawi³ 
wed³ug s³owa Pañskiego, które mówi³ m¹¿ Bo¿y, który by³ te rzeczy przepowiedzia³.
17. I rzek³: Có¿ to jest za napis, który widzê? I odpowiedzieli mu mê¿owie miasta: 
Grób to mê¿a Bo¿ego, który przyszed³szy z Judy opowiedzia³ te rzeczy, któreœ 
uczyni³ nad o³tarzem w Betel.
18. A on rzek³: Zaniechajcie go, niechaj nikt nie rucha koœci jego. I wybawili 
koœci jego, i koœci proroka onego, który by³ przyszed³ z Samaryi.
19. Wszystkie te¿ domy wy¿yn, które by³y w miastach Samaryjskich, które byÜi 
pobudowali królowie Judzcy, draŸni¹c Pana, zniós³ Jozyjasz, i uczyni³ im wed³ug 
wszystkiego, jako by³ uczyni³ w Betel.
20. Pozabija³ tak¿e wszystkich kap³anów wy¿yn, którzy tam byli na o³tarzach, i 
pali³ koœci ludzkie na nich, potem siê wróci³ do Jeruzalemu.
21. Rozkaza³ te¿ król wszystkiemu ludowi, mówi¹c: ObchodŸcie œwiêto przejœcia Panu, 
Bogu waszemu, jako napisano w ksiêgach przymierza tego.
22. Bo nie obchodzono takiego œwiêta przejœcia ode dni sêdziów, którzy s¹dzili 
Izraela, i przez wszystkie dni królów Izraelskich, i królów Judzkich.
23. Jako oœmnastego roku króla Jozyjasza, obchodzono takie œwiêto przejœcia Panu w 
Jeruzalemie.
24. Ale i wieszczków, i czarowników, i obrazy, i brzydkie ba³wany, i wszystkie 
obrzyd³oœci, co ich by³o widaæ w ziemi Judzkiej i w Jeruzalemie, wykorzeni³ 
Jozyjasz, aby wype³ni³ s³owa zakonu napisane w ksiêgach, które znalaz³ Helkijasz 
kap³an w dom u Pañskim.
25. I nie by³ podobny jemu król przed nim, któryby siê nawróci³ do Pana z ca³ego 
serca swego, i ze wszystkiej duszy swojej, i ze wszystkiej si³y swojej, wed³ug 
wszystkiego zakonu Moj¿eszowego, ani po nim powsta³ jemu podobny.
26. Wszak¿e nie odwróci³ siê Pan od popêdliwoœci wielkiego gniewu swego, któr¹ by³ 
wzruszony gniew jego przeciw Judzie dla wszelkiego rozdraŸnienia, którem go by³ 
rozdraŸni³ Manases.
27. Przeto¿ rzek³ Pan: I Judê odrzucê od oblicznoœci mojej, jakom odrzuci³ Izraela, 
i wzgardzê to miasto, którem by³ obra³, to jest Jeruzalem, i dom ten, o którymem 



mówi³: Bêdzie tam imiê moje.
28. A inne sprawy Jozyjaszowe, i wszystko, co czyni³, opisane jest w kronikach o 
królach Judzkich.
29. Za dni jego wyci¹gn¹³ Farao Necho, król Egipski, przeciw królowi Assyryjskiemu 
ku rzece Eufrates; wyjecha³ te¿ król Jozyjasz przeciwko niemu, którego on zabi³ w 
Megiddo, gdy go ujrza³.
30. I przywieŸli go s³udzy jego umar³ego z Megiddo, a przyprowadzili go do 
Jeruzalemu, i pogrzebli go w grobie jego. Potem wzi¹wszy lud onej ziemi Joachaza, 
syna Jozyjaszowego, pomazali go, i królem go postanowili miasto ojca jego.
31. Dwadzieœcia lat i trzy mia³ Joachaz, gdy królowaæ pocz¹³, a trzy miesi¹ce 
królowa³ w Jeruzalemie. A imiê matki jego by³o Chamutal, córka Jeremijaszowa z 
Lebny.
32. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi wed³ug wszystkiego, co czynili ojcowie 
jego.
33. I zwi¹za³ go Farao Necho w Rebli w ziemi Emat, gdy królowa³ w Jeruzalemie, a 
u³o¿y³ dañ na onê ziemiê sto talentów srebra, i talent z³ota.
34. A królem postanowi³ Farao Necho Elijakima, syna Jozyjaszowego, miasto 
Jozyjasza, ojca jego, i odmieni³ imiê jego, a nazwa³ go Joakim; ale Joachaza wzi¹³, 
który, gdy przyszed³ do Egiptu, tam¿e umar³.
35. A to srebro i z³oto dawa³ Joakim Faraonowi; przeto¿ szacowa³ ziemiê, aby móg³ 
oddawaæ srebro wed³ug rozkazania Faraonowego; od ka¿dego wed³ug szacunku jego, bra³ 
srebro i z³oto od ludu ziemi, aby je oddawa³ Faraonowi Nechowi.
36. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³ Joakim, gdy królowaæ pocz¹³, a jedenaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie. A imiê matki jego by³o Zebuda, córka Fadajowa z Rumy.
37. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi wed³ug wszystkiego, jako czynili ojcowie 
jego.
*24
1. Za dni jego wyci¹gn¹³ Nabuchodonozor, król Babiloñski. I sta³ siê Joakim 
niewolnikiem jego przez trzy lata, a potem wybi³ siê z mocy jego.
2. Przeto¿ pos³a³ Pan przeciwko niemu wojska Chaldejskie, i wojsko Syryjskie, i 
wojska Moabskie, i wojska synów Ammonowych; i pos³a³ je na Judê, aby go wytracili 
wed³ug s³owa Pañskiego, które by³ powiedzia³ przez s³ugi swe proroki.
3. Zaiste sta³o siê to pod³ug s³owa Pañskiego przeciwko Judzie, aby go odrzuci³ od 
oblicza swego dla grzechów Manasesowych, wed³ug wszystkiego, co by³ uczyni³;
4. I dla krwi niewinnej, któr¹ wylewa³, i nape³ni³ Jeruzalem krwi¹ niewinn¹, czego 
mu nie chcia³ Pan odpuœciæ.
5. A inne sprawy Joakimowe, i wszystko co czyni³, zapisane w kronikach o królach 
Judzkich.
6. A tak zasn¹³ Joakim z ojcami swymi, a królowa³ Joachyn, syn jego, miasto niego.
7. Ale nie rusza³ siê wiêcej król Egipski z ziemi swej. Bo by³ wzi¹³ król 
Babiloñski wszystko od rzeki Egipskiej a¿ do rzeki Eufrates, co przynale¿a³o 
królowi Egipskiemu.
8. Oœmnaœcie lat mia³ Joachyn, gdy królowaæ pocz¹³, a trzy miesi¹ce królowa³ w 
Jeruzalemie. Imiê matki jego by³o Nehusta, córka Elnatanowa z Jeruzalemu.
9. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, wed³ug wszystkiego, jako czyni³ ojciec 
jego.
10. Czasu onego przyci¹gnêli s³udzy Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, przeciwko 
Jeruzalemowi, i przysz³o miasto w oblê¿enie.
11. Przyci¹gn¹³ te¿ Nabuchodonozor, król Babiloñski, przeciwko miastu, gdy s³udzy 
jego le¿eli oko³o niego.
12. Tedy wyszed³ Joachyn, król Judzki, do króla Babiloñskiego, on i matka jego, i 
s³udzy jego, i ksi¹¿êta jego, i dworzanie jego, i wzi¹³ go król Babiloñski roku 
ósmego królowania swego.
13. I wyniós³ stamt¹d wszystkie skarby domu Pañskiego, i skarby domu królewskiego, 
i pot³uk³ wszystkie naczynia z³ote, które by³ sprawi³ Salomon, król Izraelski, w 
koœciele Pañskim, jako by³ powiedzia³ Pan.
14. I przeniós³ wszystko Jeruzalem, i wszystkich ksi¹¿¹t, i wszystek lud rycerski, 
wiêŸniów dziesiêæ tysiêcy, i wszystkich cieœli, i kowali, a nie zosta³ tam nikt, 
oprócz ubogiego ludu onej ziemi.



15. Przeniós³ i Joachyna do Babilonu, i matkê królewsk¹, i ¿ony królewskie, i 
dworzan jego, i rycerski lud onej ziemi zawiód³ w niewolê z Jeruzalemu do Babilonu.
16. Wszystkich te¿ mê¿ów walecznych siedm tysiêcy, i cieœli, tak¿e i kowali tysi¹c, 
i wszystkich godnych ku bojowi, tych zawiód³ w niewolê król Babiloñski do Babilonu.
17. A królem postanowi³ król Babiloñski króla Matanijasza, stryja jego, miasto 
niego, i odmieni³ mu imiê, a nazwa³ go Sedekijasz.
18. Dwadzieœcia i jeden lat mia³ Sedekijasz, gdy królowaæ pocz¹³, a jedenaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Chamutal, córka Jermijaszowa z 
Lebny.
19. I czyni³ z³e przed oczyma pañskiemi wed³ug wszystkiego, jako czyni³ Joakim.
20. Albowiem siê to sta³o dla rozgniewania Pañskiego przeciwko Jeruzalemowi i 
Judzie, a¿ je odrzuci³ od twarzy swojej. Wtem zasiê odst¹pi³ Sedekijasz od króla 
Babiloñskiego.
*25
1. I sta³o siê roku dziewi¹tego królowania jego, miesi¹ca dziesi¹tego, dnia 
dziesi¹tego tego¿ miesi¹ca, ¿e przyci¹gn¹³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, on i 
wszystko wojsko jego przeciw Jeruzalemowi, i po³o¿y³ siê obozem u niego, a porobi³ 
przeciwko niemu szañce w oko³o.
2. A tak oblê¿one by³o miasto a¿ do jedenastego roku króla Sedekijasza.
3. Tedy dnia dziewi¹tego czwartego miesi¹ca by³ wielki g³ód w mieœcie, a nie mia³ 
chleba lud ziemi.
4. I prze³amano mur miejski, a wszyscy ludzie rycerscy uciekli w nocy drog¹, kêdy 
id¹ do bramy, która jest miêdzy dwoma murami, które by³y podle ogrodu królewskiego; 
a Chaldejczycy le¿eli oko³o miasta, a król uszed³ drog¹ do pustyni.
5. I goni³o wojsko Chaldejskie króla, i pojma³o go na polach Jerycho; a wszystko 
wojsko jego rozpierzchnê³o siê od niego.
6. A tak pojmawszy króla przywiedli go do króla Babiloñskiego do Rebli, kêdy o nim 
uczynili s¹d.
7. A synów Sedekijaszowych pozabijali przed oczyma jego; potem Sedekijasza 
oœlepiwszy zwi¹zali go ³añcuchami miedzianemi, i zawiedli go do Babilonu.
8. Potem miesi¹ca pi¹tego, siódmego dnia tego¿ miesi¹ca, ( ten jest rok 
dziewiêtnasty królowania Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego) przyci¹gn¹³ 
Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, s³uga króla Babiloñskiego, do Jeruzalemu;
9. I spali³ do Pañski, i dom królewski, i wszystkie domy w Jeruzalemie, owa 
wszystko budowanie kosztowne popali³ ogniem.
10. Mury tak¿e Jeruzalemskie w oko³o rozwali³o wszystko wojsko Chaldejskie, które 
by³o z onym hetmanem ¿o³nierskim.
11. A ostatek ludu, który by³ zosta³ w mieœcie, i zbiegi, którzy byli zbiegli do 
króla Babiloñskiego, i inne pospólstwo, przeniós³ Nabuzardan, hetman ¿o³nierski.
12. Tylko z ubogich onej ziemi zostawi³ hetman ¿o³nierski, aby byli winiarzami i 
oraczami.
13. Nadto s³upy miedziane, które by³y w domu Pañskim, i podstawki, i morze 
miedziane, które by³o w domu Pañskim, pot³ukli Chaldejczycy, i przenieœli wszystkê 
miedŸ do Babilonu.
14. Kot³y te¿ i ³opaty, i naczynia muzyczne, i misy i wszystko naczynie miedziane, 
którem us³ugiwano; pobrali.
15. I kadzielnice, i miednice, i co by³o z³otego w z³ocie, i co by³o srebrnego w 
srebrze, pobra³ hetman ¿o³nierski.
16. S³upy dwa, morze jedno, i podstawki, które by³ sprawi³ Salomon w domu Pañskim, 
a nie by³o wagi miedzi onego wszystkiego naczynia.
17. Oœmnaœcie ³okci wzwy¿ by³o s³upa jednego, a ga³ka na nim miedziana; a ga³ka 
mia³a na wzwy¿ trzy ³okcie, a siatka i jab³ka granatowe na ga³ce w oko³o, wszystko 
miedziane. Taki¿ te¿ by³ i drugi s³up z siatk¹,
18. Wzi¹³ te¿ hetman ¿o³nierski Sarajego, kap³ana przedniego, i Sofonijasza, 
kap³ana wtórego, i trzech odŸwiernych.
19. Wzi¹³ te¿ z miasta dworzanina jednego, który by³ prze³o¿ony nad ludem, 
rycerskim, i piêæ mê¿ów z tych, którzy stawali przed królem, którzy byli znalezieni 
w mieœcie, i pisarza przedniego wojskowego, który spisywa³ lud onej ziemi, i 
szeœædziesi¹t mê¿ów ludu z onej ziemi, którzy siê znale¿li w mieœcie.



20. Pojmawszy ich tedy Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, zawiód³ ich do króla 
Babiloñskiego do Ryblaty.
21. I pobi³ ich król Babiloñski, a pomordowa³ ich w Ryblacie w ziemi Emat; a tak 
przeniesiony jest Juda z ziemi swojej.
22. Ale nad ludem, który jeszcze by³ zosta³ w ziemi Judzkiej, którego by³ zostawi³ 
Nabuchodonozor, król Babiloñski, prze³o¿y³ Godolijasza, syna Ahykamowego, syna 
Safanowego.
23. A gdy us³yszeli wszyscy hetmani wojska, sami i mê¿owie ich, ¿e prze³o¿y³ król 
Babiloñski Godolijasza, tedy przyszli do Godolijasza do Masfy; mianowicie, Izmael, 
syn Natanijaszowy, i Johanan, syn Kareaszowy, i Serajasz, syn Tanhumeta Netofatczyk 
a, i Jezonijasz, syn Maachatowy sami i mê¿owie ich.
24. Którym przysi¹g³ Godolijasz, i mê¿om ich, i rzek³ im: Nie bójcie siê byæ 
poddanymi Chaldejczykom; zostañcie w ziemi, a s³u¿cie królowi Babiloñskiemu, i 
bêdzie wam dobrze.
25. I sta³o siê miesi¹ca siódmego, ¿e przyszed³ Izmael, syn Natanijasza, syna 
Elisamowego, z nasienia królewskiego, i dziesiêæ mê¿ów z nim, i zabili Godolijasza, 
i umar³; tak¿e ¯ydów i Chaldejczyków, którzy z nim byli w Masfa.
26. Tedy powsta³ wszystek lud od ma³ego a¿ do wielkiego, i hetmani wojsk, a poszli 
do Egiptu; bo siê bali Chaldejczyków.
27. Sta³o siê tak¿e trzydziestego i siódmego roku pojmania Joachyna, króla 
Judzkiego, dwunastego miesi¹ca dnia dwudziestego siódmego tego¿ miesi¹ca, ¿e 
wywy¿szy³ Ewilmerodach, król Babiloñski, tego¿ roku, gdy pocz¹³ królowaæ, g³owê 
Joachyna, króla Judzkiego, uwolniwszy go z wiêzienia.
28. I rozmawia³ z nim ³askawie, a wystawi³ stolicê jego nad stolicê innych królów, 
którzy z nim byli w Babilonie.
29. Odmieni³ te¿ odzienie jego, w którem by³ w wiêzieniu, i jad³ chleb zawsze przed 
obliczem jego po wszystkie dni ¿ywota swego.
30. Obrok te¿ jemu naznaczony ustawicznie mu dawano od króla, na ka¿dy dzieñ po 
wszystkie dni ¿ywota jego.

================================
     1 Kronik     
================================

*01
1. Adam, Set, Enos.
2. Kienan, Mahalaleel, Jared.
3. Eonch, Matusalem, Lamech.
4. Noe, Sem, Cham, i Jafet.
5. Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,
6. A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
7. Synowie te¿ Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.
8. Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan.
9. A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie 
Regmy: Seba i Dedan.
10. Sp³odzi³ te¿ Chus Neroda; ten pocz¹³ byæ mo¿nym na ziemi.
11. Misraim te¿ sp³odzi³ Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
12. I Patrusyma, i Chas³uchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.
13. Potem Chanaan sp³odzi³ Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.
14. I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,
15. I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
16. I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.
17. Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i 



Gieter, i Mesech.
18. A Arfachsad sp³odzi³ Selecha, a Selech sp³odzi³ Hebera.
19. A Heberowi urodzili siê dwaj synowie, z których jednemu imiê by³o Faleg, 
przeto, ¿e za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imiê brata jego Jektan.
20. A Jektan sp³odzi³ Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,
21. I Adorama, i Uzala, i Dekla,
22. I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,
23. I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.
24. Sem, Arfachsad, Selech.
25. Heber, Peleg, Rechu,
26. Sarug, Nachor, Tare,
27. Abram; ten jest Abraham.
28. Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael.
29. A teæ s¹ rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i 
Mabsam.
30. Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,
31. Jetur, Nafis i Kiedma. Ciæ s¹ synowie Ismaelowi.
32. A synowie Cetury, za³o¿nicy Abrahamowej, których porodzi³a: Zamram i Joksan, i 
Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
33. Synowie te¿ Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Ciæ wszyscy 
s¹ synowie Cetury.
34. I sp³odzi³ Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael.
35. A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.
36. Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, 
Amalek.
37. Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza.
38. A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.
39. A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa by³a Tamna.
40. Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: 
Ajai Ana.
41. Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
42. Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.
43. Ciæ s¹ królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem ni¿ królowa³ król 
nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imiê miasta jego Dynhaba.
44. A gdy umar³ Bela, królowa³ miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.
45. A gdy umar³ Jobab, królowa³ miasto niego Chusam z ziemi Temañskiej.
46. A gdy umar³ Chusam, królowa³ miasto niego Hadad, syn Badadowy, który porazi³ 
Madyjañczyków na polu Moabskiem; a imiê miasta jego Hawid.
47. A gdy umar³ Hadad, królowa³ miasto niego Samla z Masreki.
48. A gdy umar³ Samla, królowa³ miasto niego Saul z Rechobot nad rzek¹
49. A gdy umar³ Saul, królowa³ miasto niego Balanan, syn Achoborowy.
50. A gdy umar³ Balanan, królowa³ miasto niego Hadar; a imiê miasta jego Pehu, imiê 
te¿ ¿ony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.
51. A gdy umar³ Hadar, byli ksi¹¿êtami w Edon: ksi¹¿ê Tamna, ksi¹¿ê Halwa, ksi¹¿ê 
Jetet,
52. Ksi¹¿ê Oolibama, ksi¹¿ê Ela, ksi¹¿ê Pinon,
53. Ksi¹¿ê Kienaz, ksi¹¿ê Teman, ksi¹¿ê Mabsar,
54. Ksi¹¿ê Magdyjel, ksi¹¿ê Hyram. Toæ byli ksi¹¿êta Edomscy.
*02
1. Ciæ s¹ synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, i Juda, Isaschar i Zabulon,
2. Dan, Józef, i Benjamin, Neftali, Gad i Aser.
3. Synowie Judy: Her, i Onan, i Sela. Ci trzej urodzili mu siê z córki Sui 
Chananejskiej. Ale Her, pierworodny Judy, by³ z³ym przed oczyma Pañskiemi; przeto¿ 
go zabi³.
4. Tamar zasiê, niewiastka jego, urodzi³a mu Faresa i Zarê. Wszystkich synów 
Judowych piêæ.
5. Synowie Faresowi: Hesron i Hamuel.
6. Synowie zaœ Zary: Zamry, i Etan, i Heman, i Chalkol, i Darda; wszystkich tych 
by³o piêæ.



7. Asynowie Zamrego: Charmi, wnuk Acharowy, który zamiêszanie uczyni³ w Izraelu, 
zgrzeszywszy kradzie¿¹ rzeczy przeklêtych.
8. Asynowie Etanowi: Azaryjasz.
9. A synowie Esronowi, którzy mu siê urodzili: Jerameel, i Ram, i Chalubaj.
10. Ale Ram sp³odzi³ Aminadaba, a Aminadab sp³odzi³ Naasona, ksi¹¿êcia synów 
Judzkich.
11. A Naason sp³odzi³ Salmona, a Salmon sp³odzi³ Booza.
12. A Booz sp³odzi³ Obeda, a Obed sp³odzi³ Isajego.
13. A Isaj sp³odzi³ pierworodnego swego Elijaba, i Abinadaba wtórego, i Samma 
trzeciego.
14. Natanaela czwartego, Raddaja pi¹tego.
15. Ozema szóstego, Dawida siódmego.
16. A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, 
trzej.
17. A Abigail urodzi³a Amazê, a ojciec Amazy by³ Jeter Ismaelczyk.
18. A Kaleb, syn Hesronowy, sp³odzi³ z Azub¹, ma³¿onk¹ swoj¹, i z Jeryjot¹ synów. A 
ci byli synowie jego: Jeser, i Sobab, i Ardon.
19. A gdy umar³a Azuba, poj¹³ sobie Kaleb Esratê, która mu urodzi³a Hura.
20. A Hur sp³odzi³ Ury, a Ury sp³odzi³ Besaleela.
21. Potem wszed³ Hesron do córki Machyra, ojca Galaadowego, a poj¹³ j¹, bêd¹c w 
szeœædizesi¹t lat; która mu urodzi³a Seguba.
22. A Segub sp³odzi³ Jaira, który mia³ dwadzieœcia trzy miast w ziemi Galaadskiej.
23. Bo wzi¹³ Giessurytom, i Assyryjczykom wsi Jairowe, i Kanat z miasteczkami jego, 
szeœædziesi¹t miast. To wszystko pobrali synowie Machyra, ojca Galaadowego.
24. A gdy umar³ Hesron w Kaleb Efrata, tedy ¿ona Hesronowa Abija porodzi³a mu 
Assura, ojca Tekui.
25. Byli te¿ synowie Jerameelowi, pierworodnego Hesronowego: Pierworodny Ram, po 
nim Buana, i Oren, i Osem z Abii.
26. Mia³ tak¿e drug¹ ¿onê Jerameel, imieniem Atara; ta jest matka Onamowa.
27. Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.
28. Byli te¿ synowie Onamowi: Semaj, i Jada, a synowie Semejego: Nadad i Abisur;
29. A imiê ¿ony Abisurowej Abihail, która mu urodzi³a Achobbana i Molida.
30. Synowie Nadabowi: Saled i Affaim; lecz Saled umar³ bez potomstwa.
31. A synowie Affaimowi Jesy; a synowie Jesy Sesan, a córka Sesana Achialaj.
32. A synowie Jady, brata Semejego, Jeter i Jonatan; ale Jeter umar³ bez potomstwa.
33. A synowie Jonatanowi: Falet i Zyza. Ciæ byli synowie Jerameelowi.
34. Lecz nie mia³ Sesan synów, jedno córki; mia³ te¿ Sesan s³ugê Egipczanina, 
imieniem Jeracha.
35. I da³ Sesan córkê Jerachowi, s³udze swemu, za ¿onê, która mu urodzi³a Etaja.
36. Etaj sp³odzi³ Natana, a Natan sp³odzi³ Zabada.
37. A Zabad sp³odzi³ Efijala, a Efijal sp³odzi³ Obeda.
38. A obed sp³odzi³ Jehu, a Jehu sp³odzi³ Azaryjasza.
39. A Azaryjasz sp³odzi³ Helesa, a Heles sp³odzi³ Elasa.
40. A Elas sp³odzi³ Sysmaja, a Sysmaj sp³odzi³ Selluma.
41. A Sellum sp³odzi³ Ikamijasza, a Ikamijasz sp³odzi³ Elisama.
42. A synowie Kaleba, brata Jerameelowego: Mesa pierworodny jego, który by³ ojcem 
Zyfejczyków i synów Maresy, ojca Hebrowowego.
43. A synowie Hebronowi: Kore i Tafua, i Rechem, i Semma.
44. A Semma sp³odzi³ Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem sp³odzi³ Sammajego.
45. A Sammaj by³ synem Maonowym, a Maon by³ ojcem Betsurczyków.
46. Efa te¿, za³o¿nica Kalebowa, urodzi³a Harana, i Moze, i Giezeza; a Haran 
sp³odzi³ Giezeza.
47. A synowie Jachdajowi: Regiem, i Jotam, i Giesan, i Falet, i Efa, i Saaf,
48. Za³o¿nica zaœ druga Kalebowa Maacha urodzi³a Sabera, i Tyrchana.
49. A ¿ona Saafowa urodzi³a ojca Madmeñczyków, i Sewa, ojca Machbeñczyków, i ojca 
Gabaoñczyków; a córka Kalebowa by³a Achsa.
50. Ciæ byli synowie Kaleba, syna Hurowego, pierworodnego Efraty: Sobal, ojciec 
Karyjatyjarymczyków.
51. Salma, ojciec Betlehemczyków, Charef, ojciec Betgaderczyków.



52. Mia³ te¿ synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który dogl¹da³ po³owy 
Menuchoty.
53. A domy Karyjatyjarymskie by³y Jetrejczycy, i Futejczycy, i Sematejczycy, i 
Maserejczycy, z których te¿ poszli Saraitowie, o Estaolitowie.
54. A synowie Salmy: Betlehemczycy, i Netofatczycy, ozdoby domu Joabowego, i po³owa 
Manachaty, ojca Sorygo.
55. A domy pisarzów mieszkaj¹cych w Jabez: Tyryjatejczycy, Symatejczycy, 
Suchatejczycy. Ciæ s¹ Cynejczycy, którzy poszli z Hemata, ojca domu Rechabowego.
*03
1. Ciæ s¹ synowie Dawidowi, którzy mu siê urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z 
Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;
2. Trzeci Absalom, syn Maachy, córki Tolmaja, króla Giessur; czwarty Adonijasz, syn 
Haggity;
3. Pi¹ty Sefatyjasz z Abitaili; szósty Jetraam z Egli, ¿ony jego.
4. Tych szeœæ urodzi³o mu siê w Hebronie, kêdy królowa³ przez siedm lat, i przez 
szeœæ miesiêcy; a trzydzieœci i trzy lata królowa³ w Jeruzalemie.
5. A ci urodzili mu siê w Jeruzalemie; Samna, i Sobab, i Natan, i Salomon, cztery 
synowie z Betsui, córki Ammielowej;
6. I Ibchar, i Elisama, i Elifet;
7. I Noge, i Nefeg, i Jafija;
8. I Elizama, i Elijada, i Elifelet, dziewiêæ synów.
9. A ciæ wszyscy s¹ synowie Dawidowi, oprócz synów z za³o¿nic; a Tamar by³a siostra 
ich.
10. Syn Salomonowy Roboam; Abiam syn jego, Aza syn jego, Jozafat syn jego.
11. Joram syn jego, Ochozyjasz syn jego, Joaz syn jego;
12. Amazyjasz syn jego, Azaryjasz syn jego, Joatam syn jego;
13. Achaz syn jego, Ezechyjasz syn jego, Manases syn jego;
14. Amon syn jego, Jozyjasz syn jego;
15. A synowie Jozyjaszowi: Pierworodny Johanan, wtóry Joakim, trzeci Sedekijasz, 
czwarty Sellum.
16. A synowie Joakimowi: Jechonijasz syn jego, Sedekijasz syn jego.
17. A synowie Jechonijasza wiêŸnia: Salatyjel syn jego.
18. A salatyjelowi: Malchiram, i Fadajasz, i Seneser, Jekiemija, Hosama, i 
Nadabija.
19. A synowie Fadajaszowi: Zorobabel, i Semej; a syn Zorobabelowy Mesollam, i 
Hananijasz, i Selomit, siostra ich.
20. A Mesollamowi: Hasuba, i Ohol, i Barachyjasz, i Hazadyjasz Josabchesed, piêæ 
synów.
21. A syn Hananijaszowy: Faltyjasz, i Jesajasz; synowie Rafajaszowi, synowie 
Arnanaszowi, synowie Obadyjaszowi, synowie Sechenijaszowi.
22. A synowie Sechenijaszowi: Semejasz; a synowie Semejaszowi: Chattus, i Igal, i 
Baryja, i Naaryjasz, i Safat; szeœæ synów.
23. A synowie Naaryjaszowi: Elijenaj, i Ezechyjasz, i Esrykam, trzej synowie.
24. A synowie Elijenajego: Hodawijasz i Elijasub, i Felejasz, i Akkub, i Jochanan, 
i Dalajasz, i Anani, siedm synów.
*04
1. Synowie Judowi: Fares, Hesron, i Charmi, i Hur, i Sobal.
2. A Rejasz, syn Sobalowy sp³odzi³ Jahata, a Jahat sp³odzi³ Achuma, i Laada. Teæ s¹ 
rodzaje Zaratego.
3. Ci te¿ s¹ z ojca Etama: Jezreel, i Jesema, i Idbas; a imiê siostry ich 
Selelfuni.
4. A Faunuel ojciec Giedory, i Ezer ojciec Hosy. Ciæ s¹ synowie Hura, pierworodnego 
Efraty, ojca Betlehemczyków.
5. A Assur, ojciec Tekui, mia³ dwie ¿ony: Chelê i Naarê.
6. I urodzi³a mu Naara Achusama, i Hefera, i Temana, i Achastara. Ciæ s¹ synowie 
Naary.
7. Synowie zasiê Cheli: Seret, Jesochar, i Etnan.
8. A Kos sp³odzi³ Anuba, i Hasoboba, i dom Acharchela, syna Harumy.
9. A Jabes by³ zacniejszy nad braci swych, któremu matka jego da³a imiê Jabes, 



mówi¹c: Bom go w boleœci urodzi³a.
10. I wzywa³ Jabes Boga Izraelskiego, mówiêc: JeŸli b³ogos³awi¹c b³ogos³awiæ mi 
bêdziesz, a rozszerzysz granice moje, a bêdzie rêka twoja ze mn¹, a wybawisz miê od 
z³ego, abym utrapiony nie by³. I wype³ni³ to Bóg, o co go prosi³.
11. A Chelub, brat Sucha, sp³odzi³ Mechyra; ten jest ojcem Estona.
12. A Eston sp³odzi³ Betrafa, i Paseacha, i Techynna, ojca miasta Nahas. Ciæ s¹ 
mê¿owie Rechy.
13. A synowie Kienazowi: Otonijel, i Seraja; a synowie Otonijelowi: Hatat i 
Meanataj.
14. A Meanataj sp³odzi³ Ofra, a Serajasz sp³odzi³ Joaba, ojca w dolinie 
mieszkaj¹cych rzemieœlników; bo rzemieœlnicy byli.
15. Synowie zasiê Kaleba, syna Jefumi: Hyru, Ela, i Nahain; a syn Ela jest Kienaz.
16. A synowie Jehaleleela: Zyf i Zyfa, Tyryja, i Azarel.
17. A synowie Ezry: Jeter, i Mered, i Efer, i Jalon; a ¿ona Merodowa urodzi³a 
Miryjama, i Samaja, i Isbacha, ojca Estemoa.
18. ¯ona te¿ jego Judaja urodzi³a Jereda, ojca Giedor, i Hebera, ojca Socho, i 
Jekutyjela, ojca Zanoach. Ciæ s¹ synowie Betii, córki Faraonowej, któr¹ by³ poj¹³ 
Mered.
19. A synowie ¿ony Hodyjaszowej, siostry Nahama, ojca Ceili: Garmi i Estemoa 
Mahatczyk.
20. A synowie Symonowi: Amnon, i Rynna, Benchanan i Tylon; a synowie Isy: Zochet i 
Bensochet.
21. Synowie Seli, syna Judowego: Her, ojciec Lecha i Laada, ojciec Maraa; i rodzaje 
domów tych, którzy robili oko³o bisioru w domu Asbeat,
22. I Joakim i mê¿owie Chozeby, i Joaz i Saraf, którzy panowali w Moab, i Jasubi 
Lechem; ale te rzeczy s¹ dawne.
23. Ciæ s¹ garncarze, którzy mieszkali w sadach i miêdzy p³otami, którzy tam przy 
królu dla robót jego mieszkali.
24. Synowie Symeonowi: Namuel, i Jamin, i Jaryb, Zera, Saul.
25. Sallum syn jego, Mabsam syn jego, Misma syn jego.
26. A synowie Mismy: Hamuel syn jego, Zachur syn jego, Semej syn jego.
27. Ten Semej mia³ synów szesnaœcie, i córek szeœæ; ale bracia jego nie mieli wiele 
synów, tak, ¿e wszystkiej rodziny ich nie by³o tak wiele, jako synów Judowych.
28. I mieszkali w Beerseba i w Molada, i w Hasersual,
29. I w Bela, i w Asem, i w Etolad,
30. I w Betul, i w Horma, i w Sycelegu,
31. I w Bet Marchabot, i w Hasersusa, i w Betbirze, i w Saaraim. Te miasta ich 
by³y, póki królowa³ Dawid.
32. A wsi ich by³y: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych piêciu 
miastach;
33. I wszystkie wsi ich, które by³y oko³o tych miast a¿ do Baal; teæ by³y 
mieszkaniem ich wed³ug narodu ich.
34. A Mosobab, i Jamlech, i Josa, syn Amazyjaszowy;
35. I Joel, i Jehu, syn Josabijasza, syna Serajaszowego, syna Asyjelowego;
36. I Elichenaj, i Jakóba, i Jesochaja, i Asaja, i Adyjel, i Jesymijel, i Banajas;
37. I Sysa, syn Syfy, syna Allonowego, syna Jodajaszowego, syna Symry, i syna 
Semajaszowego.
38. Ci mianowani postanowieni s¹ za ksi¹¿êta w narodach swych, a domy ojców ich 
rozmno¿y³y siê bardzo.
39. Przeto¿ ruszyli siê, aby szli do Gador, a¿ na wschód s³oñca onej doliny, aby 
szukali paszy byd³u swemu.
40. I znaleŸli obfite i wyborne pasze, a ziemiê przestronn¹ i spokojn¹ i rodzajn¹; 
bo tam naród Chamów mieszka³ przedtem.
41. Przeto¿ przyszed³szy ci z imienia opisani za dni Ezechyjasza, króla Judzkiego, 
poburzyli namioty ich i przybytki ich, które tam by³y znalezione; a wymordoealiich, 
i nie masz ich a¿ do dnia tego, i osiedli miejsce ich; bo tam mieli paszy dla byde³ 
swoich.
42. A z onych synów Symeonowych niektórzy szli na górê Seir, piêæ set mê¿ów, a 
Faltyjasz, i Necharyjasz, i Rafajasz, i Husel, synowie Isy, byli wodzami ich.



43. I wymordowali ostatki, które by³y usz³y z Amalekitów, a mieszkali tam a¿ po 
dziœ dzieñ.
*05
1. A synowie Rubena pierworodnego Izraelowego, (ten bowiem by³ pierworodny; ale gdy 
zgwa³ci³ ³o¿e ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synom Józefa, syna 
Izraelowego, tak jednak, ¿e go nie poczytano za pierworodnego:
2. Bo Judas by³ najmê¿niejsz miêdzy braæmi swymi, a ksi¹¿êciem miêdzy nimi; ale 
pierworodztwo nale¿a³o Józefowi.)
3. Synowie mówiê Rubena, pierworodnego Izraelowego, byli: Henoch i Fallu, Hesron i 
Charmi.
4. Synowie Joelowi: Samajasz syn jego, Gog syn jego, Semej syn jego;
5. Michas syn jego, Reajasz syn jego, Baal syn jego;
6. Bera syn jego, którego wzi¹³ w niewolê Teglat Falasar, król Asyryjski; ten by³ 
ksi¹¿êciem Rubenitów.
7. A bracia jego wed³ug domów swych, gdy byli policzeni wed³ug ich narodów, mieli 
ksi¹¿êta Jehiela i Zacharyjasza.
8. A Bela, syn Azazowy, syna Semmy, syna Joelowego; ten mieszka³ w Aroer a¿ ku Nebo 
i Baalmeon.
9. Tak¿e i na wschód s³oñca mieszka³, a¿ kêdy wchodz¹ na puszczê od rzeki Eufrates; 
albowiem stada ich rozmno¿y³y siê w ziemi Galaadskiej.
10. Ci za dni Saulowych walczyli z Agareñczykami, którzy pora¿eni s¹ od rêki ich; a 
tak mieszkali w namiotach ich po wszystkiej krainie wschodniej ziemi Galaadskiej.
11. A synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, a¿ do Selchy.
12. Joel by³ przedniejszym ich, a Safam wtóry, a Janaj i Safat zostali w Bazan.
13. A braci ich wed³ug domów ojców swych: Michael i Mesullam, i Seba, i Joraj, i 
Jachan, i Zyja, i Heber, siedm.
14. (Ciæ s¹ synowie Abihaila, syna Hurowego, syna Jaroachowego, syna, Galaadowego, 
syna Michaelowego, syna Jesysowego, syna Jachdowego, syna Buzowego;)
15. Achy, syn Abdyjela, syna Gunowego, ksi¹¿ê w domu ojców ich.
16. I mieszkali w Galaad, w Bazan, i w miasteczkach jego, i po wszystkich 
przedmieœciach Saron a¿ do ich granic.
17. Wszyscy ci policzeni byli za dni Jotama, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, 
króla Izraelskiego.
18. Synów Rubenowych, i Gadowych, i po³owy pokolenia Manasesowego, ludzi 
walecznych, mê¿ów nosz¹cych tarczê i miecz, i ci¹gn¹cych ³uk, i æwiczonych ku 
bojowi, czterdzieœci i cztery tysi¹ce, siedm set i szeœædziesi¹t, wychodz¹cych do 
bitwy.
19. Ci wiedli wojnê z Agareñczykami, z Jeturejczykami, i z Nafejczykami, i 
Nodabczykami,
20. A mieli pomoc przeciwko nim. I podani s¹ w rêkê ich Agareñczycy ze wszystkim, 
co mieli, przeto i¿ do Boga wo³ali w bitwie, a on ich wys³ucha³, i¿ ufali w nim.
21. I zabrali dobytki ich, wielb³¹dów ich piêædziesi¹t tysiêcy, a owiec dwieœcie i 
piêædziesi¹t tysiêcy, os³ów dwa tysi¹ce, a ludzi sto tysiêcy.
22. Albowiem rannych wiele poleg³o, i¿ od Boga by³a ona pora¿ka. I mieszkali na 
miejscu ich, a¿ ich zabrano w niewolê.
23. Ale synowie po³owy pokolenia Manasesowego mieszkali w onej ziemi od Bazan a¿ do 
Baal-Hermon i Sanir, które jest góra Hermon; bo i oni rozmno¿eni byli.
24. A ciæ s¹ ksi¹¿êta domów ojców ich: Efer i Jesy, i Elijel, i Azryjel, i 
Jeremijasz, i Hodawijasz, i Jachdyjel, mê¿owie bardzo mocni, mê¿owie s³awni, 
ksi¹¿êta domu ojców swoich.
25. Ale gdy zgrzeszyli przeciw Bogu ojców swych i cudzo³o¿yli naœladuj¹c bogów 
narodów onej ziemi, które wykorzeni³ Bóg przed twarz¹ ich:
26. Wzbudzi³ Bóg Izraelski ducha Fula króla Assyryjskiego, i ducha Teglat Falasera, 
króla Assyryjskiego, i przeniós³ ich: Rubenitów, i Gadydtów, i po³owê pokolenia 
Manasesowego, a zawiód³ ich do Hela, i Haboru, i do Ara, i do rzeki Gozan, a¿ do 
dnia tego.
*06
1. Synowie Lewiego: Gerson, Kaat, i Merary.
2. A synowie Kaatowi: Amram, Izaar, i Hebron, i Husyjel.



3. A synowie Amramowi: Aaron, i Moj¿esz, i córka Maryja; a synowie Aaronowi: Nadab, 
i Abiju, Eleazar, i Itamar.
4. Eleazer sp³odzi³ Fineesa; Finees sp³odzi³ Abisua.
5. Abissue sp³odzi³ Bokki, a Bokki sp³odzi³ Uzy.
6. A Uzy sp³odzi³ Zerachyjasza, a Zerachyjasz sp³odzi³ Merajota.
7. Merajot sp³odzi³ Amaryjasza, a Amaryjasz sp³odzi³ Achytoba.
8. A Achytob sp³odzi³ Sadoka, a Sadok sp³odzi³ Achymaasa.
9. Achymaas sp³odzi³ Azaryjasza, a Azaryjasz sp³odzi× Johanana.
10. A Johanan sp³odzi³ Azaryjasz; tenci jest, który kap³añski urz¹d sprawowa³ w 
domu, który zbudowa³ Salomon w Jeruzalemie.
11. Sp³odzi³ te¿ Azaryjasz Amaryjasza, a Amaryjasz sp³odzi³ Achytoba.
12. A Achytob sp³odzi³ Sadoka, a Sadok sp³odzi³ Salluma.
13. A Sallum sp³odzi³ Helkijasza, a Helkijasz sp³odzi³ Azaryjasza.
14. A Azaryjasz sp³odzi³ Sarajasza, a Sarajasz sp³odzi³ Jozedeka.
15. Ale Jozedek poszed³ w niewolê, gdy Pan przeniós³ Judê i Jeruzalem przez 
Nabuchodonozora.
16. Synowie Lewi: Gierson, Kaat, i Merary.
17. A teæ s¹ imiona synów Giersonowych: Lobni i Semei.
18. A synowie Kaatowi: Amram i Izaar, i Hebron, i Husyjel.
19. Synowie Merarego: Macheli, i Muzy. A teæ s¹ domy Lewitów wed³ug ojców ich.
20. Giersonowi: Lobni syn jego, Jachat syn jego, Zamma syn jego;
21. Joach syn jego, Iddo syn jego, Zara syn jego, Jetraj syn jego.
22. Synowie Kaatowi: Aminadab syn jego, Kore syn jego, Aser syn jego.
23. Elkana syn jego, i Abiazaf syn jego, i Assyr syn jego;
24. Tachat syn jego, Uryjel syn jego, Ozyjasz syn jego, i Saul syn jego.
25. A synowie Elkamowi: Amasaj i Achymot.
26. Elkana. Synowie Elkanowi: Sofaj syn jego, i Nahat syn jego;
27. Elijab syn jego, Jerobam syn jego, Elkana syn jego.
28. A synowie Samuelowi: Pierworodny Wassni i Abijas.
29. Synowie Merarego: Mahali; Lobni syn jego, Symej syn jego, Uza syn jego;
30. Symha syn jego, Haggijasz syn jego, Asajasz syn jego.
31. Ci s¹, których postanowi³ do œpiewania w domu Pañskim, gdy tam postawiono 
skrzyniê.
32. I s³u¿yli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, œpiewaj¹c, a¿ zbudowa³ 
Salomon dom Pañski w Jeruzalemie, i stali wed³ug porz¹dku swego na s³u¿bie swojej.
33. A ciæ s¹, którzy stali i synowie ich z synów Kaatowych: Heman œpiewak syn 
Joela, syna Samuelowego,
34. Syna Elkanowego, syna Jerohamowego, syna Elijelowego, syna Tohu,
35. Syna Sufowego, syna Elkanowego, syna Machatowego, syna Amasajowego,
36. Syna Elkanowego, syna Joelowego, syna Azaryjaszowego, syna Sofonijaszowego,
37. Syna Tachatowego, syna Assyrowego, syna Abijasowego,
38. Syna Korego, syna Isarowego, syna Kaatowego, syna Lewiego, syna Izraelowego.
39. A brat jego Asaf, który stawa³ po prawicy jego. Asaf, syn Barachyjaszowy, syna 
Samaowego,
40. Syna Michaelowego, syna Basejaszowego, syna Malchyjaszowego,
41. Syna Etny, syna Zerachowego, syna Adajowego,
42. Syna Etanowgo, syna Symmowego,
43. Syna Semejowego, syna Jachatowego, syna Giersonowego, syna Lewiego.
44. A synowie Merarego i bracia ich stawali po lewej stronie: Etan, syn Kuzego, 
syna Abdego, syna Malluchowego,
45. Syna Hasabijaszowego, syna Amazyjaszowego, syna Helkijaszowego.
46. Syna Amsego, syna Banego, syna Semmerowego,
47. Syna Moholi, syna Musego, syna Merarego, syna Lewiego.
48. A bracia ich Lewitowie postawieni s¹ ku wszelakiej pos³udze przybytku domu 
Bo¿ego.
49. Ale Aaron i synowie jego palili na o³tarzu ca³opalenia, i na o³tarzu kadzenia 
przy ka¿dej pos³udze œwi¹tyni œwiêtych, i ku oczyszczaniu Izraela pod³ug 
wszystkiego, jako by³ przykaza³ Moj¿esz, s³uga Bo¿y.
50. A ci s¹ synowie Aaronowi: Eleazar syn jego, Finees syn jego,



51. Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,
52. Merajot syn jego, Amaryjasz syn jego, Achytob syn jego,
53. Sadok syn jego, Achymaas syn jego.
54. A te s¹ mieszkania ich, wed³ug pa³aców ich w granicy ich, to jest, synów 
Aaronowych wed³ug rodzaju Kaatytów: bo to by³ ich los.
55. Przeto¿ dali im Hebron w ziemi Judzkiej, i przedmieœcia jego oko³o niego;
56. Ale pole miejskie i wsi ich dali Kalebowi, synowie Jefunowemu.
57. Synom zaœ Aaronowym dali z miast Judzkich miasta ucieczki Hebron, i Lobne i 
przedmieœcia jego, i Jeter, i Estemoa, i z przedmieœciami jego;
58. I Holon i przedmieœcia jego, i Dabir i przedmieœcia jego;
59. I Asan i przedmieœcia jego, i Betsemes i przedmieœcia jego.
60. A z pokolenia Benjaminowego: Gabae i przedmieœcia jego, i Almat i przedmieœcia 
jego, i Anatot i przedmieœcia jego. Wszystkich miast ich trzynaœcie miast wed³ug 
domów ich.
61. A synom Kaatowym, pozosta³ym z rodzaju tego¿ pokolenia, dosta³o siê w po³owie 
pokolenia Manasesowego losem miast dziesiêæ.
62. A synom Giersonowym wed³ug domów ich dosta³o siê w pokoleniu Isascharowem, i w 
pokoleniu Aserowem, i w pokoleniu Neftalimowem, i w pokoleniu Manasesowem w Bazan 
miast trzynaœcie.
63. Synom Merarego wed³ug domów ich dosta³o siê w pokoleniu Rubenowem, i w 
pokoleniu Gadowem, i w pokoleniu Zabulonowem losem miast dwanaœcie.
64. Dali te¿ synowie Izraelscy Lewitom miasta i przedmieœcia ich;
65. A dali je losem w pokoleniu synów Judowych, i w pokoleniu synów Symeonowych, i 
w pokoleniu synów Benjaminowych, miasta te, które nazwali imiony swemi.
66. A tym, którzy byli z rodu synów Kaatowych, (a by³y miasta i granice ich w 
pokoleniu Efraim.)
67. Tym dali z miast ucieczki Sychem i przedmieœcia jego na górze Efraim, i Gazer i 
przedmieœcia jego.
68. I Jekmaan i przedmieœcia jego, i Betoron i przedmieœcia jego;
69. I Ajalon i przedmieœcia jego, i Gatrymon i przedmieœcia jego.
70. A w po³owie pokolenia Manasesowego: Aner i przedmieœcia jego, Balam i 
przedmieœcia jego. To dali rodzajowi pozosta³emu synów Kaatowych.
71. Synom te¿ Giersonowym z rodu po³owy pokolenia Manasesowego dali Golan w Bazan i 
przedmieœcia jego, i Astarot i przedmieœcia jego;
72. A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieœcia jego, Daberet i przedmieœcia 
jego.
73. I Ramot i przedmieœcia jego, i Anam i przedmieœcia jego.
74. A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieœcia jego, i Abdon i przedmieœcia jego,
75. I Hukok i przedmiescia jego, i Rohob i przedmieœcia jego.
76. A w pokoleniu Neftalimowem: Kades w Galilei, i przedmieœcia jego, i Hammon i 
przedmieœcia jego, i Kiryjataim i przedmieœcia jego.
77. Synom Merarego, pozosta³ym z pokolenia Zabulon, dane s¹ Remmon i przedmieœcia 
jego, Tabor i przedmieœcia jego.
78. A za Jordanem u Jerycha na wschód s³oñca od Jordanu, dane s¹ w pokoleniu 
Rubenowem: Besor na puszczy, i przedmieœcia jego, i Jahasa i przedmieœcia jego.
79. I Kiedemot i przedmieœcia jego, i Mefaat i przedmieœcia jego.
80. A w pokoleniu Gadowem Ramot w Galaad i przedmieœcia jego; i Mahanaim i 
przedmieœcia jego.
81. Hesebon i przedmieœcia jego, i Jazer i przedmieœcia jego.
*07
1. A synowie Isascharowi: Tola i Fua, Jasub, i Semram, czterej.
2. A synowie Tolego: Uzy, i Rafajasz, i Jeryjel, i Jachamaj, i Jebsam, i Samuel; a 
ciæ byli ksi¹¿êtami wed³ug domów ojców swych, którzy poszli z Tole, mê¿owie bardzo 
du¿y wed³ug narodów swych; poczet ich by³ za dni Dawodowych dwadzieœcia i dwa 
tysi¹ce i szeœæ set.
3. A synowie Uzego: Izrahyjasz; a synowie Izrahyjaszowi: Michael i Obadyjasz, i 
Joel, Jesyjasz; piêæ ksi¹¿¹t wszystkich.
4. A z nimi w narodach ich, wed³ug domów ojców ich, poczet mê¿ów walecznych 
trzydzieœci i szeœæ tysiêcy; bo mieli wiele ¿on i synów.



5. A braci ich wed³ug wszystkich rodzajów Isascharowych, mê¿ów du¿ych by³o 
oœmdziesi¹t i siedm tysiêcy, wszystkich policzonych.
6. Synowie Benjaminowi: Bela i Bechor, i Jedyjael, trzej.
7. Synowie zaœ Belego: Esbon i Uzy, i Uzyjel, i Jerymot, i Iry; piêæ ksi¹¿¹t domów 
ojcowskich, mê¿ów du¿ych; naliczono dwadzieœcia i dwa tysi¹ce, i trzydzieœci i 
cztery.
8. A synowie Bechorowi; Zamirai i Joaz, i Eliezer, i Elienaj, i Amry, i Jerymot, i 
Abijasz, i Anatot, i Alamat; wszyscy ci synowie Bechorowi.
9. A naliczono ich wed³ug rodzajów ich, ksi¹¿¹t domów ojców ich, mê¿ów udatnych 
dwadzieœcia tysiêcy i dwieœcie.
10. A synowie Jedyjaelowi: Bilan; a synowie Bilanowi: Jehus, i Banjamin, i Ehod, i 
Chanaan, i Zetan, i Tarsys, i Achysachar.
11. Tych wszystkich synów Jadyjaelowych wed³ug ksi¹¿¹t domów ojcowskich, mê¿ów 
bardzo du¿ych siedmnaœcie tysiêcy i dwieœcie, wychodz¹cych na wojnê do bitwy;
12. Oprócz Suppim i Ofim, synów w domu zrodzonych, i Husym, i synów w obcym kraju 
zrodzonych.
13. A synowie Neftalimowi: Jachsel, i Guni, i Jesser, i Selem, synowie Bali.
14. A synowie Manasesowi: Asryjel, którego mu urodzi³a Zona, (a za³o¿nica jego 
Syryjanka urodzi³a Machyra, ojca Galaadowego.
15. A Machyr wzi¹³ sobie za ¿onê siostrê Ofimow¹ i Suppimow¹, której imiê by³o 
Maacha;) a imiê drugiego Salfaad, i mia³ Salfaad córki.
16. A urodzi³a Maacha, ¿ona Machyrowa, syna, i nazwa³a imiê jego Fares; a imiê 
brata jego Sares, a synowie jego Ulam i Rekiem.
17. A synowie Ulamowi Bedon. Ciæ s¹ synowie Galaada, syna Machyrowego, syna 
Manasesowego.
18. A siostra jego Molechet urodzi×a Isoda, i Abiezera, i Machala.
19. A synowie Semidowi byli Ahyjan, i Sechem, i Likchy, i Anijam.
20. A synowie Efraimowi: Sutala, i Bered syn jego, i Tachat syn jego, i Elada syn 
jego, i Tachat syn jego;
21. I Zabad syn jego, i Sutala syn jego, i Eser, i Elad. A pobili ich mê¿owie z 
Get, co siê byli zrodzili w onej ziemi; albowiem byli wtargnêli, aby pobrali 
dobytki ich.
22. Przeto¿ p³aka³ Efraim, ojciec ich, przez wiele dni; i przyszli bracia jego, aby 
go cieszyli.
23. Córkê te¿ jego Seerê, która pobudowa³a Betoron ni¿sze i wy¿sze, i Uzenzeera;
24. I Refacha syna jego, i Resefa, i Telacha syna jego, i Techena syna jego;
25. I Laadana syna jego, Ammiuda syna jego, Elisama syna jego;
26. Nuna syna jego, Jozuego syna jego.
27. A osiad³oœæ ich i mieszkania ich, Betel i wsi jego; a na wschód s³oñca Naaran; 
a na zachód s³oñca Gazer i wsi jego, i Sychem i wsi jego, a¿ do Aza i wsi jego.
28. A podle miejsc synów Manasesowych: Betsan, i wsi jego, Tanach i wsi jego, 
Magieddon i wsi jego, Dor i wsi jego. W tych mieszkali synowie Józefowi, syna 
Izraelowego.
29. Synowie Aserowi: Jemna i Jesua, Iswy i Beryja, i Sera, siostra ich.
30. A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów,
31. A Heber sp³odzi³ Jafleta, i Somera, i Hotama, i Suê, siostrê ich.
32. A synowie Jafletowi: Pasach i Bimhal i Aswat. Ciæ s¹ synowie Jafletowi.
33. A synowie Somerowi: Ahy i Rohaga, Jechuba i Aram.
34. A synowie Helema, brata jego: Sofach, Jemna, i Seles, i Amal.
35. Synowie Sofachowi: Suach, Harnefer, i Sual, i Bery, i Imra.
36. Beser, i Hod, i Sema, i Silsa, i Jetram, i Bera.
37. A synowie Jeterowi: Jefone, i Fispa, i Ara, i Ulla.
38. A synowie Ullowi: Arach, i Haniel, i Rysyjasz.
39. Ci wszyscy s¹ synowie Aserowi, ksi¹¿êta domów rodzajów swych, wybrani i du¿y 
mê¿owie, przedniejsi z ksi¹¿¹t, którzy policzeni s¹ na wojnê do bitwy; poczet tych 
mê¿ów dwadzieœcia i szeœæ tysiêcy.
*08
1. A Benjamin sp³odzi³ Belê, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha 
trzeciego.



2. Nocha czwartego, a Rafajasza pi¹tego.
3. A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.
4. I Abisua i Noaman i Achoach.
5. I Giera i Sufam i Churam.
6. A ciæ s¹ synowie Echudowi: ci s¹ ksi¹¿êtami narodów mieszkaj¹cych w Gabaa, 
którzy je przenieœli do Manakat;
7. To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniós³, a sp³odzi³ Uzê, i Ahyhuda, i 
Sacharaima.
8. A Sacharaim sp³odzi³ dzieci w krainie Moabskiej, gdy one by³ odprawi³, z 
Chusym¹, i Bar¹, ¿onami swemi.
9. Sp³odzi³ tedy z Hodes, ¿on¹ sw¹, Jobaba, i Sebijasza, i Mezê, i Malchama.
10. I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmê. Ciæ s¹ synowiejego, ksi¹¿êta domów ojcowskich.
11. A z Chysym¹ sp³odzi³ Abituba i Elfaala.
12. A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudowa³ Ono, i Lod i wsi 
jego.
13. A Beryja i Sama byli ksi¹¿êtami narodíw mieszkaj¹cych w Ajalon; ci wygnali 
obywateli z Get.
14. A Achyjo, Sesak i Jerymot,
15. I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,
16. I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.
17. A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,
18. I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.
19. A Jakim, i Zychry, i Zabdy,
20. I Elienaj, i Selataj, i Eliel,
21. I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.
22. A Isfan, i Eber, i Eliel,
23. I Abdon, i Zychry, i Chanan,
24. I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,
25. I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.
26. I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,
27. I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.
28. Ci s¹ ksi¹¿êta domów ojcowskich wed³ug rodzajów swych, a ci ksi¹¿êta mieszkali 
w Jeruzalemie.
29. A w Gabaonie mieszka³ ojciec Gabaoñczyków, a imiê ¿ony jego by³o Maacha.
30. A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.
31. I Giedor, i Achyjo, i Zechar.
32. Ale Michlot sp³odzi³ Symejasza; a ci tak¿e naprzeciwko braci swych mieszkali w 
Jeruzalemie z braæmi swymi.
33. A Ner sp³odzi³ Cysa, a Cys sp³odzi³ Saula; Saul zaœ sp³odzi³ Jonatana i 
Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.
34. A syn Jonatanowy by³ Merybbaal, a Merybbaal sp³odzi³ Michasa.
35. A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.
36. A Achaz sp³odzi³ Joada, a Joada sp³odzi³ Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry 
sp³odzi³ Mose;
37. A Mosa sp³odzi³ Binê; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.
38. Ten Asel mia³ szeœæ synów, a teæ imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i 
Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.
39. A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet 
trzeci.
40. A synowie Ulamowi byli mê¿owie du¿y, i mocno ³uk ci¹gn¹cy, którzy mieli wiele 
synów i wnuków, a¿ do stu i piêædziesi¹t. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.
*09
1. A tak wszyscy Izraelczycy obliczeni s¹; a oto zapisani s¹ w ksiêgach królów 
Izraelskich i Judzkich, a przeniesieni s¹ do Babilonu dla przestêpstwa swego.
2. Lecz którzy pierwsi mieszkali w osiad³oœciach swych i w miastach swoich, 
Izraelczycy, kap³ani, Lewitowie, i Netynejczycy.
3. W Jeruzalemie mieszkali z synów Judowych, i z synów Benjaminowych, i z synów 
Efraimowych, i Manasesowych;
4. Uttaj, syn Ammiuda, syna Amry, syna Imry, syna Bonny, z synów Faresa, syna 



Judowego.
5. A z Sylona: Asajasz pierworodny, i synowie jego.
6. A z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich szeœæ set i dziewiêædziesi¹t.
7. A z synów Benjaminowych: Salu, syn Mesullama, syna Hodowiego, syna Asenuowego.
8. A Ibnijasz, syn Jerochamowy, i Ela, syn Uzego, syna Michry, i Mesullam, syn 
Sefatyjasza, syna Rehuelowego, syna Ibnijaszowego.
9. Tak¿e braci ich wed³ug narodów ich by³o dziewiêæ set i piêædziesi¹t i szeœæ: ci 
wszyscy mê¿owie byli ksi¹¿êtami rodzajów wed³ug domów ojców swoich.
10. Z kap³anów zasiê: Jedejasz, i Jechojaryk, i Jachyn,
11. I Azaryjasz, syn Helkijasza, syna Mesullamowego, syna Sadokowego, syna 
Merajatowego, syna Achytobowego, by³ ksi¹¿êciam domu Bo¿ego.
12. I Adajasz, syn Jerohama, syna Fassurowego, syna Melchyjaszowego, i Maasaj, syn 
Adyjela, syna Jechserowego, syna Mesulla,owego, syna Mesullemitowego, syna 
Immerowego.
13. A braci ich ksi¹¿êt wed³ug domów ojców ich by³o tysi¹c i siedm set i 
szeœædziesi¹t, m¹¿ów du¿ych ku sprawowaniu pos³ugi w domu Bo¿ym.
14. A z Lewitów: Semejasz, syn Hassuba, syna Asrykamowego, syna Hasabijaszowego, z 
synów Merarego;
15. I Bakkabar, Cheres, i Galal, i Matanijasz, syn Michy, syna Zychrego, syna 
Asafowego;
16. Obadyjasz te¿, syn Semahajasza, syna Galalowego, syna Jedytunowego, i 
Barachyjasz, syn Asy, syna Elkanowego, który mieszka³ we wsiach Netofatyckich.
17. A odŸwierni: Sallum, i Akkub, i Talmon, i Ahyman, i nracia ich; Sallum ksi¹¿ê 
miêdzy nimi.
18. Który a¿ dot¹d w bramie królewskiej stawa³ na wschód s³oñca; ci byli 
odŸwiernymi wed³ug pocztów synów Lewiego.
19. Ale Sallum, syn Korego, syna Abijazafowego, syna Korego, i bracia jego z domu 
ojca jego, Korytczycy byli ku odprawowaniu pos³ugi, stró¿ami progów namiotu; a 
ojcowie ich byli nad obozem Pañskim stró¿ami wejœcia.
20. A Finees syn Eleazarowy, by³ ksi¹¿êciem nad nimi, a Pan by³ z nimi.
21. Zacharyjasz zasiê, syn Mesellemijaszowy, by³ odŸwiernym drzwi u namiotu 
zgromadzenia.
22. Ciæ wszyscy s¹ obrani za odŸwiernych do drzwi, dwieœcie osób i dwanaœcie: ci we 
wsiach swych policzeni s¹, których postanowi³ Dawid i Samuel widz¹cy, dla wiernoœci 
ich,
23. Aby oni i synowie ich byli we drzwiach domu Pañskiego, w domu namiotu na 
stra¿y.
24. I byli odŸwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na pó³nocy, i na 
po³udnie.
25. Bracia zasiê ich byli we wsiach swych, przychodz¹c ka¿dego siódmego dnia, od 
czasu a¿ do czasu odmieniaj¹c siê z nimi.
26. Albowiem pod spraw¹ tych czterech przedniejszych odŸwiernych byli Lewitowie, a 
byli prze³o¿eni nad gmachami i nad skarbami domu Bo¿ego;
27. A oko³o domu Bo¿ego nocowali, gdy¿ im nale¿a³a stra¿ jego; a oni go na ka¿dy 
poranek otwierali.
28. A z nich niektórzy byli nad naczyniem ku pos³ugiwaniu; albowiem pod liczb¹ 
wnosili je, i pod liczb¹ wynosili je.
29. Niektózry zasiê z nich byli postanowieni nad innem naczyniem, i nad wszystkiem 
naczyniem œwi¹tnicy, i nad m¹k¹ pszenn¹ i winem, i oliw¹, i kadzid³em, i nad 
rzeczami wonnemi.
30. A niektórzy z synów kap³añskich sprawowali maœci z rzeczy wonnych.
31. Matatyjasz te¿ z Lewitów, pierworodny Salluma Korytczyka, by³ prze³o¿ony nad 
rzeczami, które w panwiach sma¿ono.
32. A z synów Kaatowych z braci ich, byli niektórzy prze³o¿onymi nad chlebami 
pok³adnemi, aby je gotowali na ka¿dy sabat.
33. A z tych byli œpiewacy, przedniejsi z domów ojcowskich, miêdzy Lewitami 
mieszkaj¹cy w gmachach, od inszych prac wolni; bo we dnie i w nocy powinnoœci swej 
pilnowaæ musieli.
34. Ci przedniejsi z domów ojcowskich miêdzy Lewitami, wed³ug narodów swych 



przedniejsi; ci mieszkali w Jeruzalemie.
35. A w Gabaonie mieszkali ojciec Gabaoñczyków Jehyjel, a imiê ¿ony jego Maacha;
36. A syn jego pierworodny Abdon, po nim Sur, i Cys, i Baal, i Neer, i Nadab,
37. I Giedeor, i Achyjo, i Zacharyjasz, i Michlot;
38. (A Michlot sp³odzi³ Symmama) a ci tak¿e przweciw braci swych mieszkali w 
Jeruzalemie z braæmi swymi.
39. A Neer sp³odzi³ Cysa, a Cys sp³odzi³ Saula, a Saul sp³odzi³ Jonatana, i 
Melchisuego, i Abidanaba, i Esbaala.
40. A syn Jonatana Merybbaal; a Merybbaal sp³odzi³ Michasa.
41. Synowie zaœ Michasowi: Fiton, i Melech, i Tarea, i Achaz.
42. A Achaz sp³odzi³ Jarê; a Jara sp³odzi³ Alemeta, i Asmaweta, i Zynrego; a Zymry 
sp³odzi³ Mosê.
43. A Mosa sp³odzi³ Binê; a Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.
44. A Asel mia³ szeœæ synów; a teæ imiona ich: Asrykam, i Bochru, i Ismael, i 
Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan. Ciæ s¹ synowie Aselowi.
*10
1. A gdy Filistynowie walczyli z Izraelem, uciekli mê¿owie Izraelscy przed 
Filistynami a polegli, bêd¹c pora¿eni na górze Gielboe.
2. I gonili Filistynowie Saula i synów jego; i zabili Filistynowie Jonatana, i 
Abinadaba, i Melchisuego, synów Saulowych.
3. A gdy siê zmocni³a bitwa przeciw Saulowi, trafili na niego strzelcy, i z ³uku 
zraniony jest od strzelców.
4. Rzek³ tedy Saul do s³ugi swego, co za nim broñ nosi³: Dob¹dŸ miecza twego, a 
przebij miê nim, by snaæ nie przyszli ci nieobrzezañcy, a nie poœmiewali siê ze 
mnie. Ale nie chcia³ s³uga, który nosi³ broñ jego; bo siê bardzo ba³. Przeto¿ 
porwawszy Saul miech, pad³ nañ.
5. A widz¹c s³uga, co nosi³ broñ jego, ¿e umar³ Saul, pad³szy te¿ i sam na miecz 
umar³.
6. A tak umar³ Saul, i trzej synowie jego, i wszystek dom jego z nim pospo³u 
zgin¹³.
7. Co gdy ujrzeli wszyscy mê¿owie Izraelscy, którzy mieszkali na dolinie, i¿ 
uciekli Izraelczycy, a i¿ pomarli Saul i synowie jego, opuœciwszy miasta swe tak¿e 
uciekli. I przyszli Filistynowie, i mieszkali w nich.
8. A gdy nazajutrz przyszli Filistynowie braæ ³upy z pobitych, znaleŸli Saula, i 
synów jego, le¿¹cych na górze Gielboe;
9. A z³upiwszy go wziêli g³owê jego, i zbrojê jego, i pos³ali po ziemi 
Filistyñskiej w oko³o, aby to og³oszone by³o przed ba³wany ich, i przed ludem.
10. I po³o¿yli zbrojê jego w domu boga swego, a g³owê jego zawiesili w domu 
Dagonowym.
11. Us³yszawszy tedy wszyscy mê¿owie Jabes Galaad wszystko, co uczynili 
Filistynowie Saulowi,
12. Powstali wszyscy mê¿owie mocni, i wziêli cia³o Saulowe, i cia³o synów jego, a 
przyniós³szy do Jabes pogrzebli koœci ich pod dêbem w Jabes, i poœcili przez siedm 
dni.
13. A tak umar³ Saul dla przestêpstwa swego, którem by³ wyst¹pi³ przeciwko Panu, i 
przeciwko s³owu Pañskiemu, któego nie przestrzega³, i¿ siê radzi³ ducha wieszczego, 
pytaj¹c siê go;
14. A i¿ siê nie radzi³ Pana, zabi³ go, a przeniós³ królestwo na Dawida, syna 
Isajego.
*11
1. Zebra³ siê tedy wszystek Izrael do Dawida do Hebronu, mówi¹c: Otoœmy koœæ twoja 
i cia³o twoje!
2. Jako i przedtem, gdy jeszcze by³ Saul królem, te¿ wywodzi³ i wwodzi³ Izraela. 
Tak Pan, Bóg twój, rzek³ tobie: Ty bêdziesz pas³ lud mój Izraelski, a ty bêdziesz 
wodzem nad ludem moim Izraelskim.
3. A tak przyszli wszyscy starsi Izraelscy do króla do Hebronu, i uczyni³ Dawid z 
nimi przymierze w Hebronie przed Panem, i pomazali Dawida za króla nad Izraelem 
wed³ug s³owa Pañskiego, które powiedzia³ przez Samuela.
4. Jecha³ tedy Dawid ze wszystkim Izraelem do Jeruzalemu, które jest Jebus, gdzie 



byli Jebuzejczycy obywatelami ziemi.
5. I rzekli obywatele Jebuzejscy do Dawida: Nie wnijdziesz sam. Ale Dawid wzi¹³ 
zamek Syoñski, który jest miastem Dawidowem.
6. Bo by³ rzek³ Dawid: Ktobykolwiek porazi³ Jebuzejczzyka najpierwej, ten bêdzie 
ski¹¿êciem i hetmanem. Przeto¿ wst¹pi³ najpierw Joab, syn Sarwii, i zosta³ 
hetmanem.
7. I mieszka³ Dawid na onym zamku; dla tego nazwano go miastem Dawidowem.
8. I zbudowa³ miasto w oko³o, od Mello a¿ w okr¹g; a Joab pobudowa³ ostatek miasta.
9. A tak Dawid im dalej, tem wiêcej rozmna¿a³ siê, i ros³; albowiem Pan zastêpów 
by³ z nim.
10. A ciæ s¹ najorzedniejsi rycerze, których mia³ Dawid, którzy siê mê¿nie starali 
z nim o królestwo jego ze wszystkim Izraelem, aby go królem uczynili wed³ug s³owa 
Pañskiego nad Izraelem.
11. A tenci jest poczet rycerzy, których mia³ Dawid: Jasobam, syn Chachmonowy, 
przedniejszy miêdzy trzydziestoma; ten podniós³szy oszczep swój na trzystu, jednym 
razem ich zabi³.
12. A po nim Elezar, syn Dodonowy, Achochytczyk; ten by³ jednym miêdzy trzema 
mocarzami.
13. Ten by³ z Dawidem w Pasdamim, gdzie siê zebrali byli Filistynowie ku bitwie; a 
by³a ona czêœæ pola pe³na jêczmienia, a lud by³ uciek³ przed Filistynami.
14. I stanêli w poœród onego pola, i obronili go, a porazili Filistynów: i wybawi³ 
Pan lud wybawieniem wielkiem.
15. Ci tak¿e trzej ze trzydziestu przedniejszych wst¹pili na ska³ê do Dawida do 
jaskini Odollam, gdy¿ wojsko Filistyñskie le¿a³o obozem w dolinie Rafaim;
16. Albowiem Dawid natenczas mieszka³ na zamku, a stanowisko Filistyñskie by³o 
natenczas w Betlehem.
17. Pragnê³ tedy Dawid: Oby mi siê kto da³ napiæ wody z studni Betlehemskiej, która 
jest u bramy!
18. Przeto¿ przebiwszy siê ci trzej przez wojsko Filistyñskie, naczerpali wody z 
studni Betlehemskiej, która jest u bramy, a wzi¹wszy przynieœli do Dawida. Lecz jej 
nie chcia³ Dawid piæ, ale j¹ wyla³ na ofiarê Panu.
19. I rzek³: Nie daj mi tego, Bo¿e mój, abym to uczyniæ mia³! Izali krew tych mê¿ów 
piæ bêd¹, którzy odwa¿yli ¿ywot swój? albowiem z odwag¹ ¿ywota swego przynieœli j¹; 
i nie chcia³ jej piæ. Toæ uczynili trzej oni mocarze.#
20. A Abisaj, brat Joabowy, by³ przedniejszy z onych trzech; ten¿e podniós³ 
w³óczniê sw¹ na trzysta ludu, które pobi³, i otrzyma³ s³awê miêdzy onymi trzema.
21. Z tych trzech nad innych dwóch by³ s³awniejszy, a by³ ich ksi¹¿êciem; jednak 
onych trzech pierwszych nie doszed³.
22. Banajas te¿, syn Jojady, syn mê¿a du¿ego, wielkich spraw, z Kabseela, ten zabi³ 
dwóch mocarzów Moabskich; ten te¿ zszed³szy zabi³ lwa w poœród jamy, gdy by³ œnieg.
23. Ten te¿ zabi³ mê¿a Egipczanina, mê¿a, którego wzrost by³ na piêæ ³okci. A 
chocia¿ Egipczanin mia³ w rêku oszczep jako nawój tkacki, wszk¿e przyszed³ do niego 
z kijem, i wydar³ oszczep z rêki Egipczanina, i zabi³ go oszczepem jego.
24. To uczyni³ Banajas, syn Jojady, który tak¿e s³awnym zosta³ miêdzy onymi trzema 
mocarzami.
25. A choæ by³ miêdzy onymi trzydziestoma s³awnym, wszak¿e nie doszed³ onych 
trzech. I postanowi³ go Dawid nad drabantami swymi.
26. A w wojsku co mocniejsi byli: Asael, brat Joabowy, Elkanan, syn Dodonowy z 
Betlehem;
27. Sammot Harodczyk, Heles Felonitczyk;
28. Hyra, syn Ikkiesowy, Tekuitczyk, Abiezer Anatotczyk;
29. Sybbechaj Husatczyk, Ilaj Ahohytczyk;
30. Maharaj Netofatczyk, Heled, syn Baamy, Netofatczyk;
31. Itaj, syna Rybajego, z Gabaat synów Benjaminowych, Banajas Faratoñczyk;
32. Hutaj od potoku Gaas; Abiel Arbatczyk;
33. Asmawet Bacharomczyk; Elijachba Salaboñczyk.
34. Synowie Asema Gisoñczyka: Jonatan, syn Sagii, Hororczyk;
35. Ahijam, syn Zacharowy, Ararytczyk, Elifal, syn Urowy;
36. Hefer Mecheratczyk, Achijas Felonitczyk;



37. Hesro Karmelczyk, Naaraj, syn Ezbajowy;
38. Joel, brat Natanowy,Michbar, syn Gierego.
39. Selek Ammonitczyk, Nacharaj Berotczyk, który nosi³ broñ Koaba, syna Sarwii;
40. Hyra Itrejczyk, Gareb Itrejczyk;
41. Uryjasz Hetejczyk, Zabad, syn Achalajego.
42. Adyna, syn Sysy, Rubenitczyk, ksi¹¿ê Rubenitów, a z nim trzydzieœci mê¿ów.
43. Hanan, syn Maachy, i Jozafat Mitnitczyk.
44. Uzyjasz Asteratczyk, Sama i Jehijel, synowie Hotamy Aroerytczyka.
45. Jedinael, syn Symry, i Jocha, brat jego, Tysytczyk.
46. Eliel Machawimczyk, i Jerybaj, i Josawijasz, synowie Elnaamowi, i Itma 
Moabczyk.
47. Eliel, i Obed, i Jaasyjel z Mezobaj.
*12
1. A ciæ s¹, co byli przyszli do Dawida do Sycelegu, gdy siê jeszcze kry³ przed 
Saulem, synem Cysowym; a ci byli miêdzy mocarzami posi³ek dawaj¹cy w bitwie,
2. Nosz¹cy ³uk, a praw¹ i lew¹ rêk¹ ciskaj¹cy kamieñmi, i strzelaj¹cy z ³uku, a 
byli z braci Saulowych z pokolenia Benjaminowego:
3. Ksi¹¿e Achyjezer, i Joaz, synowie Semmai Gabatczyka, i Jezyjel, i Falet, synowie 
Azmawetowi, i Baracha, i Jehu Anatotczyk;
4. Ismajasz te¿ Gabaoñczyk, mê¿ny miêdzy trzydziestoma, a by³ prze³o¿ony nad 
trzydziestoma; i Jeremijasz, i Jahazyjel, Johanan, i Jozabad Gliederatczyk;
5. Eluzaj, i Jerymot, i Bealijasz, i Semaryjasz, i Sefatyjasz Harufitszyk;
6. Elkana, i Jesyjasz, i Asareel i Joezer, i Jasobam Korchytczyk;
7. I Joela, i Zebadyjasz, synowie Jerohamowi z Giedor.
8. A z pokolenia Gadowego zbiegli byli do Dawida na miejsce obronne na puszczê 
mê¿owie du¿y, mê¿owie sposobni do boju, nosz¹cy tarcz i kopijê, których twarze by³y 
jako lwie tarze, a jako sarny po górach prêdcy;
9. Eser przedniejszy, Obadyjasz wtóry, Elijab trzeci,
10. Mismanna czwarty, Jeremijasz pi¹ty,
11. Ataj szósty, Eliel siódmy,
12. Jochanan ósmy, Elzebad dziewi¹ty,
13. Jeremijasz dziesi¹ty, Machbanajasz jedenasty.
14. Ciæ byli z synów Gadowych, hetmani wojska, jeden nad stem mniejszy, a wiêkszy 
nad tysi¹cem.
15. Ciæ s¹, którzy przeszli Jordan miesi¹ca pierwszego, który by³ wyla³ ze 
wszystkich brzegów swoich; i wygnali wszystkich mieszkaj¹cych w dolinach na wschód 
i na zachód s³oñca.
16. Przyszli tak¿e niektórzy z synów Benjaminowych i z Judowych, do miejsca 
obronnego, do Dawida.
17. I wyszed³ Dawid przeciwko nim a odpowiadaj¹c, rzek³ im: JeŸliœcie spokojnie 
przyszli do mnie, abyœcie miê ratowali, serce te¿ moje z³¹czy siê z wami; ale 
jeŸliœcie przyszli, abyœcie miê wydali nieprzyjacio³om moim, (choæ nie masz 
nieprawoœci przy mnie) niech w to wejrzy Bóg ojców naszych, a niech s¹dzi.
18. Tedy Duch przyoblek³ Amazyjasza, przedniejszego miêdzy hetmanami, i rzek³: 
Twoiœmy, o Dawidzie! a z tob¹ przestajemy, synu Isajego. Pokój, pokój tobie, i 
pokój pomocnikom twoim! gdy¿ ci pomaga Bóg twój. A tak przyj¹³ ich Dawid, i 
postanowi³ ich hetmanami wojska.
19. A z pokolenia Manasesowego odpadli niektórzy do Dawida, gdy ci¹gn¹³ z 
Filistynami przeciwko Saulowi na wojnê; ale im nie byli na pomocy, gdy¿ naradziwszy 
siê ksi¹¿êta Filistyñscy odes³ali go, mówi¹c: Ten z niebezpieczeñstwem g³ów naszych 
odpadnie do Saula, pana swego.
20. Gdy tedy szed³ do Syceleu, uciekli do niego niektórzy z pokolenia Manasesowego: 
Adnach i Josabad, i Jediael, i Michael, i Jozabad i Elihu, i Sylletaj, i hetmani 
nad tysi¹cami w pokoleniu Manasesowem.
21. A ci posi³kowali Dawida przeciw onemu hufowi; bo mê¿ni byli wszyscy, przeto¿ 
byli hetmanami w wojsku jego.
22. Nawet na ka¿dy dzieñ œci¹gali siê do Dawida na pomoc jemu, a¿ by³o wojsko 
wielkie jako wojsko Bo¿e.
23. A taæ jest liczba przedniejszych gotowych do boju, którzy przyszli do Dawida do 



Hebronu, aby przenieœli królestwo Saulowe do niego wed³ug s³owa Pañskiego.
24. Z synów Judowych, nosz¹cych tarcz i w³óczniê, szeœæ tysiêcy i oœm set gotowych 
do boju.
25. Z synów Symeonowych, mê¿nych do boju, siedm tysiêcy i sto.
26. Z synów Lewiego cztery tysi¹ce i szeœæ set.
27. Jojada tak¿e przedniejszy z synów Aaronowych, a z nim trzy tysi¹ce i siedm set.
28. A Sadok m³odzieniec, rycerz mê¿ny, i z domu ojca jego ksi¹¿¹t dwadzieœcia i 
dwóch.
29. A z synów Benjaminowych, braci Saulowych, trzy tysi¹ce; bo jeszcze wielka czêœæ 
ich przestawa³a z domem Saulowym.
30. A z synów Efraimowych dwadzieœcia tysiêcy i oœm set, ludzi mê¿nych, mê¿ów 
s³awnych w domach ojców ich.
31. A z po³owy pokolenia Manasesowego oœmnaœcie tysiêcy, którzy byli mianowani 
wed³ug imion, aby przyszli i postanowili Dawida królem.
32. A z synów Isascharowych, umiej¹cych rozeznawaæ czasy, tak i¿ wiedzieli, co 
kiedy czyniæ mia³ Izrael, ksi¹¿¹t ich dwieœcie; a wszyscy bracia ich przestawali na 
radzie ich.
33. Z pokolenia Zabulonowego, którzy wychodzili na wojnê, gotowych do boju z ka¿dym 
orê¿em wojennym, piêædziesi¹t tysiêcy, stawaj¹cych w szyku jednostajnem sercem.
34. A z pokolenia Neftalimowego ksi¹¿¹t tysi¹c, a z nimi z tarczami i z kopijami 
trzydzieœci i siedm tysiêcy.
35. A z pokolenia Danowego, gotowych do boju, dwadzieœcia i oœm tysiêcy i szeœæ 
set.
36. A z pokolenia Aserowego, którzy wychodzili na wojnê, i umieli siê szykowaæ do 
bitwy, czterdzieœci tysiêcy.
37. A z Za-Jordania z pokolenia Rubenowego i Gadowego, i z po³owy pokolenia 
Manasesowego ze wszystkim orê¿emwojennym sto i dwadzieœcia tysiêcy.
38. Ci wszyscy mê¿owie waleczni sprawni ku bitwie, sercem uprzejmem przyszl do 
Hebronu, aby postanowili Dawida królem nad wszystkim Izraelem. Nadto i wszyscy inni 
z Izraela jednego serca byli, aby postanowili królem Dawida.
39. I byli tam z Dawidem przez trzy dni jedz¹c i pij¹c: bo im byli nagotowali 
bracia ich.
40. Tak¿e i którzy blisko ich byli a¿ do Isaschar i Zabulon i Neftalim, przynosili 
chleby na os³ach, i na wielb³¹dach, i na mu³ach, i na wo³ach, potrawy, m¹ki, figi, 
rodzynki, i wino, i oliwê, i wo³ów, i owiec wielkim dostatkiem; bo by³a radoœæ w 
Izraelu.
*13
1. A Dawid wszed³ w radê z hetmanami nad tysi¹cami, i z setnikami, i ze wszystkimi 
rotmistrzami.
2. I mówi³ Dawid do wszystkiego zgromadzenia Izraelkskiego: JeŸli siê wam podoba, i 
jeŸli to jest od Pana Boga naszego, rozeœlijmy wszêdy do braci naszych pozosta³ych 
po wszystkich krainach Izraelskich; przytem te¿ do kap³anów i Lewitów po miastach i 
przedmieœciach ich, a niech siê zgromadz¹ do nas:
3. Abyœmy przeprowadzili skrzyniê Boga naszego do nas; albowiem nie pytaliœmy siê o 
niej za dni Saulowych.
4. I rzek³o wszystko zgromadzenie, aby siê tak sta³o; bo siê ta rzecz podoba³a 
wszystkiemu ludowi.
5. Zebra³ tedy Dawid wszystkiego Izraela od Nilu Egipskiego a¿ gdzie siê chodzi do 
Emat, aby przyprowadzili skrzyniê Bo¿¹ z Karyjatyjarym.
6. A tak przyszed³ Dawid, i wszystek Izrael do Baala w Karyjatyjarym, które jest w 
Judzie, aby przyprowadzili stamt¹d skrzyniê Pana Boga siedz¹cego nad Cherubinami, 
gdzie wzywane bywa imiê jego.
7. I wieŸli skrzyniê Bo¿¹ na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Oza i Achyjo 
prowadzili wóz.
8. Lecz Dawid i wszystek Izrael grali przed Bogiem ze wszystkiej mocy, i pieœniami, 
i na harfach, i na cytrach, i na bêbnach, i na cymba³ach, i na tr¹bach.
9. A gdy przyszli na bojewisko Chydon, œci¹gn¹³ Oza rêkê sw¹, aby zadzier¿a³ 
skrzyniê; bo wo³y by³y wyst¹pi³y z drogi.
10. I rozgniewa³ siê bardzo Pan na Ozê, i zabi³ go, przeto i¿ œci¹gn¹³ rêkê sw¹ ku 



skrzyni; i umar³ tam¿e przed Bogiem.
11. I zafrasowa³ siê Dawid, i¿ to rozerwanie Pan uczyni³ w Ozie; a przeto¿ nazwa³ 
ono miejsce Peres Oza, a¿ do dnia tego.
12. I ul¹k³ siê Dawid Boga dnia onego, a rzek³: Jako¿ mam wprowadziæ do siebie 
skrzyniê Bo¿¹?
13. Przeto¿ nie wprowadzi³ Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawidowego; ale j¹ 
wprowadzi³ do domu Obededoma Gietejczyka.
14. I zosta³a skrzynia Bo¿a miêdzy domownikami Obededomowymi w domu jego przez trzy 
miesi¹ce. I b³ogos³awi³ Pan domowi Obededomowemu i wszystkiemu, co mia³.
*14
1. Potem pos³a³ Hiram, król Tyrski, pos³ów do Dawida, i drzewa cedrowe, i murarzy i 
cieœli, aby mu zbudowali dom.
2. I pozna³ Dawid, i¿ go utwierdzi³ Pam królem nad Izraelem, a i¿ wywy¿szy³ 
królestwo jego dla ludu swego Izraelskiego.
3. (I poj¹³ Dawid wiêcej ¿on w Jeruzalemie, a sp³odzi³ Dawid wiêcej synów i córek.
4. A teæ s¹ imiona tych, którzy mu siê urodzili w Jeruzalemie: Samna, i Sobab, 
Natan, i Salomon,
5. I Ibchar, i Elisua, i Elfalet,
6. I Noga, i Nefeg, i Jafija,
7. I Elisama, i Beelijada, i Elifelet.)
8. Wtem us³yszawszy Filistynowie, ¿e by³ pomazany Dawid za króla nad wszystkim 
Izraelem, wyci¹gnêli wszyscy Filistynowie, aby szukali Dawida. Co gdy us³ysza³ 
Dawid, wyszed³ przeciwko nim.
9. Bo Filistynowie przyci¹gn¹wszy rozpostarli siê w dolinie Rafaim.
10. I radzi³ siê Dawid Boga, mówi¹c: Mamli iœæ przeciw Filistynom? a podaszli ich w 
rêce moje? I odpowiedzia³ mu Pan: IdŸ a podam ich w rêce twoje.
11. A gdy oni przyci¹gnêli do Baal Perazym, porazi³ ich tam Dawid, i rzek³ Dawid: 
Rozerwa³ Bóg nieprzyjacio³y moje przez rêkê mojê, jako siê rozrywaj¹ wody; a 
przeto¿ nazwano imiê miejsca onego Baal Perazym.
12. I zostawili tam bogi swoje; a Dawid rozkaza³, aby je spalono ogniem.
13. Lecz zebrawszy siê znowu Filistynowie rozpostarli siê w dolinie.
14. Przeto¿ radzi³ siê znowu Dawid Boga. I rzek³ mu Bóg: Nie ci¹gnij za nimi, ale 
siê odwróæ od nich, abyœ na nich natar³ przeciwko morwom.
15. A gdy us³yszysz szum id¹cego po wierzchach morwowych, tedy wynijdziesz do 
bitwy; bo wyszed³ Bóg przed tob¹, aby porazi³ wojska Filistyñskie.
16. I uczyni³ Dawid, jako mu by³ rozkaza³ Bóg; i porazili wojska Filistyñskie od 
Gabaon a¿ do Gazer.
17. A tak rozs³awi³o siê imiê Dawidowe po wszystkich ziemiach: i sprawi³ to Pan, ¿e 
by³ straszny wszystkim narodom.
*15
1. A gdy sobie pobudowa³ Dawid domy w mieœcie swojem, i nagotowa³ miejsce skrzyni 
Bo¿ej, i rozbi³ jej namiot,
2. Tedy rzek³ Dawid: Niegodzi siê nosiæ skrzyni Bo¿ej jedno Lewitom. Tych bowiem 
obra³ Pan, aby nosili skrzyniê Bo¿¹, i s³u¿yli mu a¿ na wieki.
3. Przeto¿ zebra³ Dawid wszystkiego Izraela do Jeruzalemu, aby przeniós³ skrzyniê 
Pañsk¹ na miejsce jej, które jej by³ zgotowa³.
4. I zgromadzi³ Dawid synów Aaronowych i Lewitów.
5. Z synów Kaatowych: Uryjela przedniejszego, i braci jego sto i dwadzieœcia,
6. Z synów Merarego: Asajasza przedniejszego, i braci jego dwieœcie i dwadzieœcia.
7. Z synów Giersonowych: Joela przedniejszego, i braci jego sto i trzydzieœci.
8. Z synów Elisafanowych: Semejasza przedniejszego, i braci jego dwieœcie.
9. Z synów Hebronowych: Elijela przedniejszego, i braci jego oœmdziesi¹t.
10. Z synów Hasyjelowych: Aminadaba przedniejszego, i braci jego sto i dwanaœcie.
11. Tedy wezwa³ Dawia Sadoka i Abijatara, kap³anów, tak¿e Lewitów Uryjela, 
Asajasza, i Joela, Semejasza, i Elijela, i Aminadaba;
12. I rzek³ do nich: Wyœcie przedniejsi z domów ojcowskich miêdzy Lewitami; 
poœwiêæcie¿ siê i z braæmi swoimi, abyœcie przynieœli skrzyniê Pana, Boga 
Izraelskiego, na miejsce, którem jej nagotowa³.
13. Albowiem i¿eœcie tego pierwej nie uczynili, uczyni³ rozerwanie Pan, Bóg nasz, 



miêdzy nami; boœmy go nie szukali wed³ug przystojnoœci.
14. Poœwiêcili siê tedy kap³ani i Lewitowie, aby przynieœli skrzyniê Pana, Boga 
Izraelskiego.
15. I niesli synowie Lewitów skrzyniê Bo¿¹, jako by³ rozkaza³ Moj¿esz wed³ug s³owa 
Pañskiego, na ramionach swych, na dr¹¿kach które przy niej by³y.
16. I rzek³ Dawid przedniejszym z Lewitów, aby postanowili z braci swoich œpiewaków 
z instrumentami muzycznemi, z lutniami, z cytrami, i z cymba³ami, aby s³yszany by³ 
wyniesiony g³os z weselem.
17. I postanowili Lewitowie Hemana, syna Joelowego, a z braci jego Asafa, syna 
Barachyjaszowego, a z synów Merarego, braci ich, Etana syna Chysajowego;
18. A z nimi braci ich w rzêdzie wtórym: Zacharyjasza, Bena, i Jazyjela, i 
Semiramota, i Jechyjela, i Unni, Elijaba, i Benajasza, Maasejasza, i Matytyjasza, i 
Elifelego, i Miknejasza, i Obededoma, i Jehijela, odŸwiernych.
19. A œpiewacy Heman, Asaf, i Etan na cymba³ach miedzianych g³oœno grali.
20. A Zacharyjasz, i Jazyjel, i Semiramot, i Jechyjel, i Unni, i Elijab, i 
Maasejasz, i Benajasz grali na lutniach przy œpiewaniu wysokiem.
21. A Matytyjasz, i Elifele, i Miknejasz, i Obededom, i Jechyjel, i Azazyjasz grali 
na cytrach przy œpiewaniu niskiem.
22. A Kienanijasz, przedniejszy z Lewitów, którzy nieœli skrzyniê, rozrz¹dza³, 
jakoby nieœæ miano; bo by³ roztropny.
23. Ale Bacharyjasz i Elkana byli odŸwiernymi u skrzyni.
24. A Sebanijasz i Jozafat, i Natanael, i Amasaj, i Zacharyjasz, i Benajasz, i 
Eliezer, kap³ani, tr¹bili w tr¹by przed skrzyni¹ Bo¿¹; ale Obededom i Jechyjasz 
byli odŸwiernymi u skrzyni.
25. A tak Dawid i starsi Izraelscy, i hetmani nad tysi¹cami szli, aby 
przeprowadzili skrzyniê przymierza Pañskiego z domu Obededomowego z weselem.
26. I sta³o siê, gdy Bóg wspomóg³ Lewitów, nios¹cych skrzyniê przymierza Pañskiego, 
¿e ofiarowali siedm wo³ów, i siedm baranów.
27. A Dawid by³ obleczony w szatê bisiorow¹, tak¿e i wszyscy Lewitowie, którzy 
nieœli skrzyniê, i œpiewacy, i Kienanijasz, rz¹dca tych, co nieœli miêdzy 
œpiewakami; a Dawid mia³ na sobie efod lniany.
28. A tak wszystek Izrael prowadzi³ skrzyniê przymierza PaOskiego z weselem, i z 
hukiem kornetu, i tr¹by, i cymba³ów, graj¹c na lutniach i na cytrach.
29. I sta³o siê, gdy skrzynia przymierza Pañskiego wchodzi³a do miasta Dawidowego, 
¿e Michol, córka Saulowa, wygl¹daj¹c oknem ujrza³a króla Dawida skacz¹cego, i 
graj¹cego, i wzgardzi³a go w sercu swojem.
*16
1. A gdy przynieœli skrzyniê Bo¿¹, i postawili j¹ w poœród namiotu, który by³ Dawid 
rozbi³, tedy sprawowali ca³opalenia i ofiary spokojne przed Bogiem.
2. A gdy dokoñczy³ Dawid ofiarowaæ ca³opalenia, i ofiar spokojnych, b³ogos³awi³ 
ludowi w imiê Pañskie.
3. I rozdzieli³ wszystkim mê¿om Izraelskim, od mê¿a a¿ do niewiasty, ka¿demu po 
bochenku chleba, i po sztuce miêsa, i po ³agiewce wina.
4. A postanowi³ przed skrzyni¹ Pañsk¹ z Lewitów s³ugu, aby wspominali, i wyznawali, 
i chwalili Pana, Boga Izraelskiego.
5. Asaf by³ przedniejszy, a wtóry po nim Zacharyjasz, Jehyjel, i Semiramot, i 
Jechyjel i Matytyjasz, i Elijab, i Benajasz, i Obededom, i Jechyjel; ci na 
instrumentach, na lutniach, na harfach, ale Asaf na cymba³ach, grali.
6. Benajasz zaœ i Jachazyjel kap³ani z tr¹bami ustawiczne byli przed skrzyni¹ 
przymierza Bo¿ego.
7. Dopiero dnia onego najpierwej postanowi³ Dawid, aby tym psalmem chwalony by³ Pan 
przez Asafa i braci jego:
8. Wys³awiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, a opowiadajcie miêdzy narodami sprawy 
jego.
9. Œpiewajcie mu, grajcie mu, rozmawiajcie o wszystkich cudach jego.
10. Chlubcie siê w imieniu œwiêtem jego, a niech siê rozraduje serce szukaj¹cych 
Pana.
11. Szukajcie Pana, i mocy jego; szukajcie oblicza jego zaw¿dy.
12. Wspominajcie dziwne sprawy jego, które czyni³, i cuda jego, i s¹dy ust jego.



13. O nasienie Izraelskie, s³udzy jego! O synowie Jakóbowi, wybrani jego!
14. On jest Pan, Bóg nasz; po wszystkiej ziemi s¹dy jego.
15. Pamiêtajcie a¿ na wieki na przymierze jego, na s³owow, które przykaza³ do 
tysi¹cznego pokolenia;
16. Które postanowi³ z Abrahamem, i na przysiêgê jego z Izaakiem;
17. I postanowi³ to Jakóbowi za prawo, a Izraelowi za przymierze wieczne,
18. Mówi¹c: Tobie dam ziemiê Chananejsk¹ za sznur dziedzictwa waszego.
19. Choæ was by³a ma³a liczba, a przez krótki czas byliœcie przychodniami w niej;
20. I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
21. Nie dopuœci³ nikomu, aby ich uciskaæ mia³, i kara³ dla nich królów,
22. Mówi¹c: Nie tykajcie pomazañców moich, a prorokom moim nie czyñcie nic z³ego.
23. Œpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
24. Opowiadajcie miêdzy narodami chwa³ê jego, i miêdzy wszystkimi ludŸmi dziwne 
sprawy jego;
25. Bo wielki jest Pan, i chwalebny bardzo, i straszniejszy nad wszystkich bogów;
26. Gdy¿ bogowie pogañscy s¹ ba³wanami; ale Pan niebiosa uczyni³.
27. S³awa i zacnoœæ przed nim, moc i wesele na miejscu jego.
28. Przynieœcie Panu pokolenia narodów, przynieœcie Panu chwa³ê i moc.
29. Przynieœcie Panu chwa³ê imienia jego, przynieœcie dary, a przychodŸcie przed 
oblicznoœci jego; k³aniajcie siê Panu w ozdobie œwiêtobliwoœci.
30. Bójcie siê oblicza jego wszystka ziemio, a bêdzie utwierdzony okr¹g ziemi, aby 
siê nie poruszy³.
31. Niech siê rozraduj¹ niebiosa, a niech siê rozweseli ziemia, a niech mówi¹ w 
narodach: Pan króluje!
32. Niech zaszumi morze, i ze wszystkiem, co w niem jest; niech siê rozraduje pole, 
i wszystko, co na niem jest.
33. Tedy siê rozwesel¹ drzewa leœne przed Panem; albowiem przyszed³ s¹dziæ ziemiê.
34. Wys³wiajcie Pana; albowiem dobry, bo na wieki trwa mi³osierdzie jego.
35. A mówcie: Zachowaj nas, Bo¿e zbawienia naszego! i zgromadŸ nas, a wyrwij nas od 
pogan, abyœmy wielbili imiê œwiête twoje, i chlubili siê w chwale twojej.
36. B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, od wieków a¿ na wieki. I rzek³ wszystek lud 
Amen, i chwali³ Pana.
37. I zostawi³ tam Dawid przed skrzyni¹ przymierza Pañskiego Asafa i braci jego, 
aby s³u¿yli przed skrzyni¹ ustawicznie wed³ug potrzeby dnia ka¿dego.
38. Lecz Obededoma i braci ich szeœdziesi¹t i oœm, Obededoma mówiê, syna 
Jedytunowego, i Hosê, uczyni³ odŸwiernymi.
39. A Sadoka kap³ana, i braci jego kap³anów postawi³ przed przybytkiem Pañskim na 
wy¿ynie, która by³a w Gabaon,
40. Aby ofiarowali ca³opalenia Panu na o³tarzu ca³opalenia ustawicznie rano i w 
wieczór, a to wed³ug wszystkiego, co napisano w zakonie Pañskim, który przykaza³ 
Izraelowi.
41. A z nimi Hemana i Jedytuna, i innych na to obranych, którzy byli z imienia 
mianowani, aby chwalili Pana, przeto i¿ na wieki trwa mi³osierdzie jego.
42. A miêdzy nimi Heman i Jedytun, tr¹bili i grali na tr¹bach, na cymba³ach, i na 
innych instrumentach muzycznych Bogu; ale synów Jedytunowych postawi³ u wrót.
43. A tak rozszed³ siê wszystek lud, ka¿dy do domu swego. Dawid siê te¿ wróci³, aby 
b³ogos³awi³ domowi swemu.
*17
1. I sta³o siê, gdy mieszka³ Dawid w domu swym, ¿e rzek³ do Natana proroka: Oto ja 
mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia przymierza Pañskiego pod kortynami.
2. I rzek³ Natan do Dawida: Cokolwiek jest w sercu twem, uczyñ, gdy¿ Bóg jest z 
tob¹.
3. Potem onej nocy sta³o siê s³owo Bo¿e do Natana, mówi¹c:
4. IdŸ, a mów do Dawida, s³ugi mego: Tak mówi Pan: Nie ty mi bêdziesz budowa³ domu 
do mieszkania;
5. Poniewa¿em nie mieszka³ w domu ode dnia, któregom wywiód³ synów Izraelskich, a¿ 
do dnia tego: alem siê przechadza³ z namiotu do namiotu, i z przybytku do 
przybytku.
6. Wszêdzie gdziemkolwiek chodzi³ ze wszystkim Izraelem, izalim i s³owo rzek³ 



któremu z sêdziów Izraelskich, którymem rozkaza³, aby paœli lud mój, mówi¹c: 
Przecz¿eœcie mi nie zbudowali domu cedrowego?
7. Przeto¿ teraz tak powiesz s³udze memu Dawidowi: Tak mówi Pan zastêpów: Jam 
ciebie wzi¹³ z owczarni, gdyœ chodzi³ za trzod¹, abyœ by³ wodzem nad ludem moim 
Izraelskim;
8. I by³em z tob¹ wszêdzie, gdzieœkolwiek chodzi³, a wyg³adzi³em wszystkich 
nieprzyjació³ twoich przed twarz¹ twoj¹, i uczyni³em ci imiê, jako imiê wielkich 
ludzi, którzy s¹ za ziemi.
9. A postanowi³em miejsce ludowi memu Izraelskiemu, i wszczepi³em go; i bêdzie 
mieszka³ na miejscu swem, a nie bêdzie wiêcej poruszowny, ani go wiêcej synowie 
nieprawoœci trapiæ, jako przedtem;
10. Zaraz ode dni, którychem postanowi³ sêdziów nad ludem moim Izraelskim, i 
poni¿y³em wszystkich nieprzyjació³ twoich, i oznajmi³em ci, ¿eæ Pan dom zbuduje.
11. A gdy siê wype³ni¹ dni twoje, abyœ szed³ za ojcami twoimi, wzbudzê nasienie 
twoje po tobie, które bêdzie z synów twoich, i umocniê królestwo jego.
12. Ten mi zbuduje dom, i utwierdzê stolicê jego a¿ na wieki.
13. Ja mu bêdê za ojca a on mi bêdzie za syna, a mi³osierdzia mego nie odejmê od 
niego, jakom je odj¹³ od tego, który by³ przed tob¹;
14. Owszem postanowiê go w domu moim, i w królestwie mojem a¿ na wieki, a stolica 
jego bêdzie trwa³a a¿ na wieki.
15. Wed³ug tych wszystkich s³ów i wed³ug wszystkiego widzenia tego, tak mówi³ Natan 
do Dawida.
16. Zatem wszed³szy król Dawid, siad³ przed obliczem Pañskiem, i rzek³: Có¿em ja 
jest, Panie Bo¿e! co jest dom mój, ¿eœ miê przywiód³ a¿ dot¹d?
17. Lecz i to ma³o by³o przed oczyma twemi, o Bo¿e! aleœ te¿ obietnicê uczyni³ o 
domie s³ugi twego na czas daleki, i wejrza³eœ na miê wed³ug obyczaju ludzkiego, 
wywy¿szaj¹c miê, o Panie Bo¿e!
18. Có¿ jeszcze wiêcej ma mówiæ Dawid przed tob¹ o uwielbieniu s³ugi twego? 
albowiem ty znasz s³ugê twego.
19. Panie! dla s³ugi twego i wed³ug serca twego uczyni³eœ te wszystkie wielkie 
rzeczy, abyœ znajome uczyni³ te wszystkie wielmo¿ne sprawy.
20. Panie! nie masz podobnego tobie, i nie masz Boga oprócz ciebie, wedle 
wszystkiego, coœmy s³yszeli w uszy nasze.
21. I któ¿ jest jako lud twój, jako Izrael, naród jedyny na ziemi, dla któregoby 
Bóg szed³, aby go sobie odkupi³ za lud, a uczyni³ sobie imiê, czyni¹c wielkie 
rzeczy i straszne, wyganiaj¹c pogany przed twarz¹ ludu twego, któryœ wykupi³ z 
Egiptu?
22. I uczyni³eœ lud twój Izraelski sobie za lud a¿ na wieki, a ty Panie! sta³eœ siê 
im za Boga.
23. Przeto¿ teraz, o Panie! s³owo, któreœ powiedzia³ o s³udze twoim, i o domu jego, 
niech bêdzie stwierdzone a¿ na wieki, a uczyñ, jakoœ powiedzia³.
24. Niechaj¿e siê tak stanie, i niechaj bêdzie uwielbione imiê twoje a¿ na wieki, 
aby mówiono: Pan zastêpów, Bóg Izraelski, Bogiem jest nad Izraelem; a dom Dawida, 
s³ugi twego, niechaj umocniony bêdzie przed twarz¹ twoj¹.
25. Albowiemeœ ty, Bo¿e mój! objawi³ s³udze twemu, i¿ mu zbudujesz dom; przeto¿ 
znalaz³ s³uga twój u siebie, aby siê modli³ przed tob¹.
26. A tak o Panie! tyœ sam Bóg, a mówi³eœ to dobre o s³udze swym.
27. Teraz tedy pocz¹³eœ b³ogos³awiæ domowi s³ugi twego, aby trwa³ na wieki przed 
tob¹; boœ ty Panie! jemu b³ogos³awi³, a bêdzie ub³ogos³awiony na wieki.
*18
1. I sta³o siê potem, ¿e porazi³ Dawid Filistynów i poni¿y³ ich, a wzi¹³ Get i wsi 
jego z r¹k Filistynów.
2. Porazi³ te¿ Moabczyki, i byli Moabczyki s³ugami Dawidowymi, przynosz¹c mu ho³d.
3. Porazi³ te¿ Dawid Hadarezera, króla Soby w Emat, gdy by³ wyjecha³, aby 
rozprzestrzenia³ pañstwo swoje nad rzek¹ Eufrates.
4. Zabra³ mu tedy Dawid tyzi¹c wozów, i siedm tysiêcy jezdnych, i dwadzieœcia 
tysiêcy mê¿ów pieszych, i poderzn¹³ Dawid ¿y³y wszystkich woŸników, zachowawszy z 
nich koni do sta wozów.
5. Przyci¹gnêli te¿ Syryjczycy z Damaszku na pomoc Hadarezerowi, królowi Soby; lecz 



porazi³ Dawid z Syryjczyków dwadzieœcia i dwa tysi¹ce mê¿ów.
6. Tedy Dawid osadzi³ ¿o³nierzem Syryjê Damask¹, a byli Syryjczycy s³ugami 
Dawidowymi, oddawaj¹c mu ho³d; i zachowywa³ Pan Dwida, gdzie siê kolwiek obróci³.
7. Pobra³ te¿ Dawid tarcze z³ote, które mieli s³udzy Hadarezerowi, i wniós³ je do 
Jeruzalemu.
8. Przytem z Tybchat i z Chun, miast Hadarezerowych, nabra³ Dawid miedzi bardzo 
wiele, z której Salomon sprawi³ morze miedziane, i s³upy, i naczynia miedziane.
9. A gdy us³ysza³ Tohy, król Emat, ¿e porazi³ Dawid wszystko wojsko Hadarezera, 
króla Soby.
10. Pos³a³ Adorama, syna swego, do króla Dawida, aby go pozdrowi³ w pokoju, i aby 
mu powinszowa³, przeto, ¿e zwalczy³ Hadarezera, i porazi³ go; (albowiem walczy³ 
Tohy z Hadarezerem) który przyniós³ z sob¹ wszelakie naczynie z³ote, i srebrne, i 
miedziane.
11. Które te¿ poœwiêci³ król Dawid Panu z srebrem i ze z³otem, które by³ pobra³ od 
wszystkich narodów, od Edomczyków, i od Moabczyków, o od synów Ammonowych, i od 
Filistynów, i od Amalekitów.
12. A Abisaj, syn Sarwii, porazi³ Edomczyków w dolinie solnej oœmnaœcie tysiêcy.
13. I osadzi³ Edomsk¹ ziemiê ¿o³nierzem: a byli wszyscy Edomczycy s³ugami 
Dawidowymi: i zachowywa³ Pan Dawida wszêdzie, gdzie siê obróci³.
14. A tak królowa³ Dawid nad wszystkim Izraelem, czyni¹c s¹d i sprawiedliwoœæ 
wszystkiemu ludowi swemu.
15. A by³ Joab, syn Sarwii, nad wojskiem, a Jozafat, syn Ahiludowy, kanclerzem.
16. A Sadok, syn Achitobowy, i Abimelech, syn Abijatara, byli kap³anami, a Susa by³ 
pisarzem.
17. Benajasz te¿, syn Jojady, by³ prze³o¿onym nad Cheretczykami i Feletczykami; a 
synowie Dawidowi byli pierwszymi przy boku królewskim.
*19
1. I sta³o siê potem, ¿e umar³ Nahas, król synów Ammonowych, a syn jego królowa³ 
miasto niego.
2. Tedy rzek³ Dawid: Uczyniê mi³osierdzie nad Hanonem, synem Nahasowym; bo ojciec 
jego uczyni³ mi³osierdzie nademn¹. I pos³a³ Dawid pos³ów, aby go cieszyli po ojcu 
jego; a tak przyszli s³udzy Dawidowi do ziemi synów Ammonowych, do Hanona, aby go 
cieszyli.
3. Ale rzekli ksi¹¿êta synów Ammonowych do Hanona: Mniemasz, ¿eby Dawid czyni³ 
uczciwoœæ ojcu twemu, i¿ przys³a³ do ciebie tych, którzyby ciê cieszyli; aza¿ nie 
dla tego, aby wypatrzyli i wyszpiegowali, i zburzyli tê ziemiê, przyszli s³udzy 
jego do ciebie?
4. Przeto¿ wzi¹wszy Hanon s³ugi Dawidowe, ogoli³ je, i pobrzyna³ szaty ich od 
po³owy a¿ do zadków, i puœci³ ich.
5. Poszli tedy niektórzy, i oznajmili Dawidowi o tych mê¿ach. I pos³a³ przeciwko 
nim, (poniewa¿ byli oni mê¿owie zel¿eni bardzo,) i rzek³ im król: Zostañcie w 
Jerycho, a¿ odrosn¹ brody wasze, potem siê wrócicie.
6. A widz¹c synowie Ammonowi, ¿e siê obrzyd³ymi stali Dawidowi, pos³a³ Hanon i 
synowie Ammonowi tysi¹c talentów srebra, aby sobie najêli za te pieni¹dze z 
Mezopotamii i z Syryi Maacha, i z Soby wozy i jezdnych.
7. I najêli sobie za one pieni¹dze trzydzieœci i dwa tysi¹ce wozów, i króla Maacha 
z ludem jego. Którzy przyci¹gn¹wswzy po³o¿yli siê obozem przeciw Medeba; a synowie 
Ammonowi zebrawszy siê z miast swych, stawili siê do bitwy.
8. Co gdy us³ysza³ Dawid, pos³a³ Joaba ze wszystkiem wojskiem ludu rycerskiego.
9. A tak wyci¹gn¹wszy synowie Ammonowi uszykowali siê do bitwy przed bram¹ miejsk¹. 
Królowie zasiê, którzy byli przyszli na pomoc, osobno w polu byli.
10. Przeto¿ widz¹c Joab uszykowane przeciwko sobie wojsko do bitwy z przodku i z 
ty³u, wybra³ niektórych ze wszystkich przebranych z Izraela, i uszykowa³ wojsko 
przeciw Syryjczykom.
11. A ostatek ludu da³ pod rêkê Abisajemu, bratu swemu; i uszykowali siê przeciw 
synom Ammonowym.
12. I rzek³ Joab: JeŸli mi bêd¹ silnymi Syryjczycy, przyjdziesz mi na pomoc, i 
jeŸli tobie synowie Ammonowi bêd¹ silnymi, ja tobie dam pomoc.
13. Zmacniej siê, a b¹dŸmy m¹¿nymi za lud nasz, i za miasta Boga naszego, a Pan, co 



dobrego jest w oczach jego, niech uczyni.
14. Nast¹pi³ tedy Joab, i lud, który z ni by³, do bitwy przeciwko Syryjczykom; ale 
oni uciekli przed nim.
15. Tedy synowie Ammonowi ujrzawszy, ¿e uciekali Syryjczycy, uciekli i oni przed 
Abisaim, bratem jego, i uszli do miasta; a Joab wróci³ siê do Jeruzalemu.
16. A tak widz¹c Syryjczycy, i¿ byli pora¿eni od Izraela, wyprawili pos³ów, i 
wywiedli Syryjczyków, którzy byli za rzek¹, a Sobach, hetman wojska Hadarezerowego, 
prowadzi³ ich.
17. I oznajmiono to Dawidowi, który zebrawszy wszystkiego Izraela przeprawi³ siê 
przez Jordan, a przyci¹gn¹wszy do nich uszykowa³ wojsko przeciwko nim; a gdy 
uszykowa³ wojsko Dawid przeciwko Syryjczykom ku bitwie, zwiedli z nim bitwê.
18. Tedy uciekli Syryjczycy przed Izraelem, i porazi³ Dawid z Syryjczyków siedm 
tysiêcy wozów, i czterdzieœci tysiêcy mê¿ów pieszych, i Sobacha, hetmana wojska 
onego, zabi³.
19. Przeto¿ gdy ujrzeli s³udzy Hadarezerowi, i¿ byli pora¿eni od Izraela, uczynili 
pokój z Dawidem, i s³u¿yli mu. I nie chcieli napotem Syryjczycy dawaæ pomocy synom 
Ammonowym.
*20
1. I sta³o siê po roku tego czasu, gdy królowie zwykli wyje¿d¿aæ na wojnê, i¿ 
wywiód³ Joab co mê¿niejsze rycerstwo, i pustoszy³ ziemiê synów Ammonowych, a 
przyci¹gn¹wszy obleg³ Rabbê; (lecz Dawid zostawa³ w Jeruzalemie) i doby³ Joab 
Rabby, i zburzy³ j¹.
2. I wzi¹³ Dawid koronê króla ich z g³owy jego, a znalaz³ w niej talent z³ota, i 
kamienie bardzo drogie. I w³o¿ono j¹ na g³owê Dawidow¹, i wywióz³ ³upów z miasta 
bardzo wiele.
3. Lud te¿, który by³ w nim, wywiód³, i da³ ich potrzeæ pi³ami i wozami ¿elaznemi, 
i por¹baæ siekierami. Takci uczyni³ Dawid wszystkim miastom synów Ammonowych, i 
wróci³ siê Dawid ze wszystkim ludem do Jeruzalemu.
4. Potem znowu gdy by³a wojna w Gazer z Filistynami, zabi³ Sobbochaj Husatczyk 
Syfê, który by³ z narodu olbrzymów; a tak Filistynowie poni¿eni s¹.
5. By³a te¿ jeszcze wojna z Filistynami, gdzie zabi³ Elchana, syn Jairowy, 
Lachmiego, brata Golijata Gietejczyka, którego drzewce u w³óczni by³o nawój tkacki.
6. Nadto jeszcze by³a wojna w Get, gdzie by³ m¹¿ wzrostu wielkiego, maj¹c po szeœæ 
palców, wszystkich dwadzieœcia i cztery; a ten te¿ by³ z narodu tego¿ olbrzyma.
7. Ten gdy ur¹ga³ Izraelowi, zabi³ go Jonatan, syn Samaja, brata Dawidowego.
8. Ci byli synowie jednego olbrzyma z Get, którzy polegli od rêki Dawidowej, i od 
rêki s³ug jego.
*21
1. Ale szatan powsta³ przeciw Izraelowi a pobudzi³ Dawida, aby policzy³ Izraela.
2. Przeto¿ rzek³ Dawid do Joaba i do prze³o¿onych nad ludem: IdŸcie, obliczcie 
Izraela od Beerseba a¿ do Dan, a odnieœcie do mnie, ¿ebym wiedzia³ poczet ich.
3. Ale rzek³ Joab: Niech przymno¿y Pan ludu swego, jako teraz jest, tyle sto kroæ; 
izali królu, panie mój! nie s¹ wszyscy oni s³ugami pana mego? Przecz¿e siê tego 
dowiaduje pan mój? Przecz¿eby to mia³o byæ na upadek Izraelowi?
4. Wszak¿e s³owo królewskie przemog³o Joaba; przeto¿ wyszed³ Joab, a obszed³szy 
wszystkiego Izraela, wróci³ siê potem do Jeruzalem.
5. I odda³ Joab poczet porachowanego ludu Dawidowi. A by³o wszystkiego Izraela 
tysi¹c tysiêcy i sto tysiêcy, mê¿ów godnych ku bojowi; a z Judy by³o cztery kroæ 
sto tysiêcy, i siedmdziesiêt tysiêcy mê¿ów walecznych.
6. Lecz Lwitów i Benjamitów nie policzy³ miêdzy nich, gdy¿ przykre by³o rozkazanie 
królewskie Joabowi.
7. Owszem nie podoba³a siê Bogu ta rzecz; przeto¿ pokara³ Izraela.
8. I rzek³ Dawid do Boga: Zgrzeszy³em bardzo, ¿em to uczyni³; ale teraz oddal, 
proszê, nieprawoœæ s³ugi twego; bom bardzo g³upio uczyni³.
9. Zatem rzek³ Pan do Gada, proroka Dawidowego, mówi¹c:
10. IdŸ, powiedz Dawidowi, a rzecz: Tak mówi Pan: Trzyæ rzeczy podajê; obierz sobie 
jednê z nich, abym ci czyni³.
11. Tedy przyszed³ Gad do Dawida, i rzek³ mu: Tak mówi Pan: Obierz sobie:
12. Albo przez trzy lata g³ód, albo ¿ebyœ przez trzy miesi¹ce gin¹³ od 



nieprzyjació³ twych, a miecz nieprzyjació³ twoich ¿eby ciê œciga³, albo ¿eby przez 
trzy dni miecz Pañski i mor by³ w ziemi, a Anio³ Pañski ¿eby niszczy³ wszystkie 
granice Izraelskie. Przeto¿ teraz uwa¿, co mam odpowiedzieæ temu, który miê pos³a³.
13. I rzek³ Dawid do Gada: Bardzom œciœniony; niech wpadnê, proszê, w rêce Pañskie, 
gdy¿ bardzo wielkie s¹ zlitowania jego, a w rêce ludzkie niechaj nie wpadam.
14. Tedy przepuœci³ Pan powietrze morowe na Izraela. I poleg³o z Izraela 
siedmdziesi¹t tysiêcy mê¿ów.
15. Pos³a³ te¿ Bóg Anio³a do Jeruzalemu, aby ich traci³. A gdy ich traci³, ujrza³ 
Pan, i u¿ali³ siê nad tem z³em, i rzek³ Anio³owi trac¹cemu: Dosyæ ju¿, zawœci¹gnij 
rêkê tw¹. A Anio³ Pañski sta³ podle bojewiska Ornana Jebuzejczyka.
16. Wtem podniós³szy Dawid oczy swe ujrza³ Anio³a Pañskiego, który sta³ miêdzy 
ziemi¹ i miêdzy niebem, a w rêce jego miecz jego dobyty, wyci¹gniony przeciw 
Jeruzalemowi. I upad³ Dawid i starsi, oblek³szy siê w wory, na twarze swoje.
17. Zatem rzek³ Dawid do Boga: Izalim nie ja rozkaza³ liczyæ ludu? Jamci jest sam, 
którym zgrzeszy³, i bardzo Ÿle uczyni³; ale te owce có¿ uczyni³y? Panie, Bo¿e mój! 
niech siê obróci, proszê, rêka twoja na miê i na dom ojca mego; ale przeciwko 
ludowi twemu niech siê nie sro¿y ta plaga.
18. Zatem Anio³ Pañski rzek³ do Gada, aby mówi³ Dawidowi, ¿eby szed³ i zbudowa³ 
o³tarz Panu na bojewisku Ornana Jebuzejczyka.
19. A tak szed³ Dawid wed³ug s³owa Gadowego, które mówi³ imieniem Pañskiem.
20. Tedy obejrzawszy siê Ornan ujrza³ onego Anio³a; a czterej synowie jego, którzy 
byli z nim, skryli siê; a Ornan m³óci³ pszenicê.
21. Wtem przyszed³ Dawid do Ornana; a spojrzawszy Ornan obaczy³ Dawida, i 
wyszed³szy z bojewiska, pok³oni³ siê Dawidowi twarz¹ do ziemi.
22. I rzek³ Dawid do Ornana: Daj mi plac tego bojewiska, abym zbudowa³ na nim 
o³tarz Panu; za s³uszne pieni¹dze spuœæ mi je, a bêdzie odwrócona ta plaga od ludu.
23. I rzek³ Ornan do Dawida: WeŸmij je sobie, a niech uczyni król, pan mój, co mu 
siê dobrego widzi; otoæ przydajê i wo³y na ca³opalenia, i wóz na drwa, i pszenicê 
na ofiarê œniedn¹: toæ to wszystko dajê.
24. I rzek³ król Dawid do Ornana: Nie tak, ale raczej kupiê za s³uszne pieni¹dze; 
bo nie wezmê co twego jest, ani bêdê ofiarowa³ Panu ca³opalenia darowanego.
25. A tak Dawid da³ Ornanowi za on plac szeœæ syklów z³ota dobrej wagi.
26. I zbudowa³ tam Dawid o³tarz Panu, a ofiarowa³ ca³opalenia i ofiary spokojne, i 
wzywa³ Pana, który go wys³ucha³, spuœciwszy ogieñ z nieba na o³tarz ca³opalenia.
27. I rzek³ Pan do Anio³a, aby obróci³ miecz swój w pochwy swoje.
28. Onego czasu widz¹c Dawid, i¿ go wys³ucha³ Pan na bojewisku Ornana Jebuzejczyka, 
ofiarowa³ tam ofiary.
29. Albowiem przybytek Pañski, który uczyni³ Moj¿esz na puszczy, i o³tarz 
ca³opalenia, naonczas by³ na wy¿ynie w Gabaonie.
30. A nie móg³ Dawid iœæ do niego, aby siê radzi³ Boga; bo przestraszony by³ 
mieczem Anio³a Pañskiego.
*22
1. I rzek³ Dawid: Toæ jest miejsce domu Pana Boga, i to o³tarz na ca³opalenie 
Izraelowi.
2. Przeto¿ rozkaza³ Dawid, aby zgromadzono cudzoziemców, którzy byli w ziemi 
Izraelskiej; i postanowi³ z nich kamienników, aby ciosali kamienie czworograniaste 
na budowanie domu Bo¿ego.
3. ¯elaza ta¿ bardzo wiele na gwoŸdzie, i na drzwi w bramach, i na spajanie 
nagotowa³ Dawid, i miedzi wagê niezliczon¹.
4. Drzewa ta¿ cedrowego bez liczby, albowiem nawieŸli Dawidowi Sydoñczycy i 
Tyryjczycy drzewa cedrowego bardzo wiele.
5. Bo rzek³ by³ Dawid: Salomon, syn mój, jest m³odzieñczykiem ma³ym, a dom ma byæ 
zbudowany Panu wielki i znamienity, któregoby imiê i s³awa po wszystkiej ziemi 
by³a; przeto¿ teraz nagotujê mu potrzeb. I nagotowa³ Dawid przed œmierci¹ sw¹ 
bardzo wiele potrzeb.
6. Tedy zawo³a³ Salomona, syna swego, a przykaza³ mu, aby zbudowa³ dom Panu, Bogu 
Izraelskiemu.
7. I rzek³ Dawid do Salomona: Synu mój! Umyœli³em by³ w sercu mojem, zbudowaæ dom 
imieniowi Pana Boga mego.



8. Ale siê sta³o do mnie s³owo Pañskie, mówi¹c: Wieleœ krwi rozla³, i wielkieœ 
wojny prowadzi³; nie bêdziesz budowa³ domu imieniowi memu, przeto ¿eœ wiele krwi 
rozla³ na ziemiê przedemn¹,
9. Oto syn, któryæ siê urodzi, bêdzie mê¿em spokojnym; bo mu dam odpocznienie od 
wszystkich nieprzyjació³ jego zewsz¹d. Przeto¿ Salomon bêdzie imiê jego; albowiem 
pokój i odpocznienie dam Izraelowi za dni jego.
10. On zbuduje dom imieniowi memu; on mi bêdzie za syna, a ja mu bêdê za ojca, i 
utwierdzê stolicê królestwa jego nad Izraelem a¿ na wieki.
11. Przeto¿ Pan bêdzie z tob¹, synu mój! I bêdzieæ siê szczêœci³o, i zbudujesz dom 
Pana, Boga twego, jako mówi³ o tobie.
12. Wszak¿e niech ci da Pan roztropnoœæ, i zmys³, a niech ciê postanowi nad 
Izraelem, abyœ strzeg³ zakonu Pana Boga twego.
13. Tedy szczêœliwym bêdziesz, jeŸli strzedz i czyniæ bêdziesz przykazania i s¹dy, 
które rozkaza³ Pan przez Moj¿esza Izraelowi. Zmacniaj¿e siê, a b¹dŸ mê¿em, nie bój 
siê ani siê lêkaj.
14. A otom ja w utrapieniu mojem nagotowa³ na dom Pañski z³ota sto tysiêcy 
talentów, i srebra tysi¹c tysiêcy talentów do tego miedzi i ¿elaza bez wagi, bo 
tego wiele jest: drzewa tak¿e, i kamienia nagotowa³em, a ty do tego przyczynisz.
15. Masz te¿ u siebie wiele rzemieœlników, kamiennikówi i murarzy, i cieœli, i 
wszelkich bieg³ych w ka¿dem rzemieœle.
16. Z³ota, srebra, i miedzi, i ¿elaza niemasz liczby; wstañ¿e a czyñ, a Pan bêdzie 
z tob¹.
17. I przykaza³ Dawid wszystkim ksi¹¿êtom Izraelakim, aby pomagali Salomonowi 
synowi jego;
18. Mówi¹c: Izali Pan Bóg wasz nie jest z wami, który wam da³ odpocznienie zewsz¹d? 
Bo da³ w rêkê mojê obywateli tej ziemi, i poddane jest ta ziemia Panu i ludowi 
jego.
19. Teraz tedy oddajcie serce swe i duszê swojê, abyœcie szukali Pana, Boga 
waszego; i wstañcie, a budujcie œwi¹tnicê Panu Bogu, ¿ebyœcie tam wnieœ¿li skrzyniê 
przymierza Pañskiego, i naczynia œwiête Bo¿e, do domu, który bêdzie zbudowany 
imieniowi Pañskiemu.
*23
1. A tak Dawid bêd¹c stary i pe³en dni, postanowi³ królem Salomona, syna swego nad 
Izraelem.
2. I zgromadzi³ wszystkich ksi¹¿¹t Izraelskich, i kap³anów, i Lewitów;
3. A policzono Lewitów od trzydziestu lat i wy¿ej; i by³ poczet ich wed³ug g³ów ich 
osób trzydzieœci i oœm tysiêcy.
4. Z których postanowiono na pos³ugê domu Pañskiego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce, a 
prze³o¿onych i sêdziów szeœæ tysiêcy.
5. Nadto cztery tysi¹ce odŸwiernych, i cztery tysi¹ce chwal¹cych Pana na 
instrumentach, których nasprawia³ Dawid ku chwaleniu Boga.
6. I rozdzieli³ ich Dawid na pewne hufy wed³ug synów Lewiego, to jest, Giersona, 
Kaata, i Merarego.
7. Z Giersona byli Laadam, i Semej.
8. Synowie Laadanowi: przedniejszy Jachijel, i Zetam, i Joel, ci trzej.
9. Synowie Semejowi: Salomit, i Hazyjel, i Haran, ci trzej. Ciæ byli przedniejsi 
domów ojcowskich z Laadana.
10. A synowie Semejowi: Jachat, Zyna, i Jehus, i Baryjasz; ciæ synowie Semejowi 
czterej.
11. A Jachat by³ pierwszym, a Zyza wtóry; ale Jehus i Baryjasz nie mieli wiele 
synów; przeto¿ byli w domu ojcowskim policzeni za jednê familijê.
12. Synowie Kaatowi: Amram, Izaar, Hebron, i Husyjel, czterej.
13. Synowie Amramowi: Aaron i Moj¿esz. Lecz Aaron by³ od³¹czony, aby s³u¿y³ w 
œwi¹tnicy najœwiêtszej, sam i synowie jego a¿ na wieki, i aby kadzili przed Panem, 
a s³u¿yli mu, i b³ogos³awili w imieniu jego a¿ na wieki.
14. Ale synowie Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego, policzeni s¹ w pokoleniu Lewiego.
15. Synowie Moj¿eszowi: Gierson i Eliezer.
16. Synowie Giersonowi: Sebujel pierwszy.
17. A synowie Eliezerowi byli Rechabijasz pierwszy. I nie mia³ Eliezer synów 



innych; ale synowie Rechabijaszowi rozmno¿yli siê bardzo.
18. Synowie Izaarowi: Salomit pierwszy.
19. Synowie Hebronowi: Jeryjasz pierwszy, Amaryjasz wtóry, Jehazyjel trzeci, a 
Jekmaan czwarty.
20. Synowie Husyjelowi: Micha pierwszy, a Jesyjasz wtóry.
21. Synowie Merarego: Mahelin i Musy; a synowie Mahelego: Eleazar i Cys.
22. I umar³ Eleazar, a nie mia³ synów, tylko córki, które pojmowali synowie Cysowi, 
bracia ich.
23. Synowie Musy: Maheli, i Eder, i Jerymot, trzej.
24. Ciæ s¹ synowie Lewiego wed³ug domów ojców swych, przedniejsi domów ojcowskich, 
którzy policzeni byli wed³ug pocztu imion i osób swych z osobna, którzy odprawowali 
prace us³ugiwania w domu Pañskim od dwudziestu lat i wy¿ej.
25. Albowiem rzek³ Dawid: Da³ odpocznienie Pan, Bóg Izraelski, ludowi swemu, i 
bêdzie mieszka³ w Jeruzalemie a¿ na wieki.
26. Do tego i Lewitowie nie bêd¹ wiêcej nosiæ przybytku i wszystkiego naczynia jego 
ku pos³ugiwaniu jego;
27. Ale wed³ug postanowienia Dawidowego ostatniego, byli policzeni synowie Lewiego 
od dwudziestu lat i wy¿ej;
28. Aby zostawali pod rêk¹ synów Aaronowych ku us³udze domu Pañskiego w 
przysionkach i w gmachach, i ku oczyszczaniu wszelkich rzeczy poœwiêconych, i ku 
pracy oko³o us³ugi domu Bo¿ego;
29. I oko³o chleba pok³adnego, i oko³o m¹ki na ofiarê, i oko³o placków 
niekwaszonych, i oko³o panewek, i oko³o rzeczy sma¿onych, i oko³o wszelkiej miary i 
odmierzania;
30. A i¿by stali na ka¿dy poranek ku wys³awianiu, i ku chwaleniu Pana, tak¿e i w 
wieczór;
31. Nadto, przy ka¿dem ofiarowaniu ca³opalenia Panu w sabaty, na nowiu miesi¹ca, i 
w uroczyste œwiêta, wed³ug liczby i porz¹dku ich ustawicznie przed Panem;
32. A tak aby pilnowali stra¿y namiotu zgromadzenia, i stra¿y œwi¹tnicy, i stra¿y 
synów Aaronowych, braci swych, w us³udze domu Pañskiego.
*24
1. A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i 
Abiju, Eleazar i Itamar;
2. Ale i¿ Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: 
przeto¿ odprawowali urz¹d kap³añski Eleazar i Itamar.
3. I podzieli³ ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z 
synów Itamarrowych, wed³ug urzêdu ich w us³ugach ich.
4. I znalaz³o siê synów Eleazarowych wiêcej przedniejszych mê¿ów, ni¿ synów 
Itamarowych, gdy ich podzieli³. Z synów Eleazarowych by³o przedniejszych wed³ug 
domów ojcowskich szesnaœcie; ale synów Itamarowych wed³ug domów ojcowskich oœm.
5. A rozdzieleni s¹ losem jedni od drugich; bo byli prze³o¿onymi nad œwi¹tnic¹, i 
przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
6. A popisa³ ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed 
królem i psi¹¿êtami, i przed Sadokiem kap³anem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, 
i przedniejszymi z domów ojcowskich, kap³anów i Lewitów; a naznaczono jeden dom 
ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi.
7. I pad³ los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry;
8. Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty;
9. Na Malchyjasza pi¹ty, na Mijamana szósty;
10. Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy;
11. Na Jesuego dziewi¹ty, na Sechenijasza dziesi¹ty;
12. Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty;
13. Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty;
14. Na Bilgê piêtnasty, na Immera szesnasty;
15. Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa oœmnasty;
16. Na Petachyjasza dziewiêtnasty, na Ezechyjela dwudziesty;
17. Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry;
18. Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty.
19. Ciæ s¹ sporz¹dzeni w pos³ugiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pañskiego w 



przemianach swych, jako zwykli pod rz¹dem Aarona, ojca ich, jako mu by³ rozkaza³ 
Pan, Bóg Izraelski.
20. A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów 
Subajelowych Jechdejasz.
21. Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych by³ przednjiejszy Jesyjasz.
22. Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat.
23. A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty.
24. Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir.
25. Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.
26. Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno.
27. Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry.
28. Z Mahalego Eleazar, który nie mia³ synów.
29. Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel.
30. A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Ciæ byli synowie Lewitów wed³ug domów 
ojców ich.
31. I ci te¿ miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem 
królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kap³anów i 
Lewitów, z domów ojcowskich, ka¿dy przedniejszy przeciwko bratu swemu m³odszemu.
*25
1. I od³¹czy³ Dawid i hetmani wojska na pos³ugiwanie synów Asafowych i Hemanowych, 
i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymba³ach. 
A by³a liczba ich, to jest m¹¿ów pracuj¹cych w us³udze swej:
2. Z synów Asafowych: Zachur, i Józef, i Natanijasz, i Asarela. Synowie Asafowi 
byli pod rêk¹ Asafow¹, który prorokowa³ na rozkazanie królewskie.
3. Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi: Godolijasz, i Zery, i Jesajasz, Hasabijasz, i 
Matytyjasz, i Symej, szeœæ, pod rêk¹ ojca ich Jedytuna, który prorokowa³ przy 
harfie, wyznawaj¹c i chwal¹c Pana.
4. Z Hemana: Synowie Hemanowi: Bukkijasz, Matanijasz, Husyjel, Zebuel, i Jerymot, 
Chananijasz,Chanani, Eliata, Gieddalty, i Romantyjeser, i Jasbekassa, Malloty, 
Hotyr, Machazyjot.
5. Ci wszyscy byli synowie Hemana, widz¹cego królewskiego w s³owach Bo¿ych, ku 
wywy¿szeniu rogu: bo da³ Bóg czternaœcie synów Hemanowych, i trzy córki.
6. Ci wszyscy byli pod spraw¹ ojca swego przy œpiewaniu w domu Pañskim na 
cymba³ach, na lutniach, i na cytrach ku s³u¿bie w domu Bo¿ym, jako rozkaza³ król, i 
Asaf, Jedytun, i Heman.
7. A by³ poczet ich z braci ich, którzy byli æwiczonymi w pieœniach Pañskich, 
wszystkich mistrzów dwieœcie oœmdziesi¹t i oœm.
8. I miotali losy, stra¿ przeciwko stra¿y, tak ma³y jako i wielki, tak mistrz jako 
i uczeñ.
9. I pad³ los pierwszy w domu Asafowym na Józefa; na Godolijasza wtóry, z braæmi 
jego i z synami jego, których by³o dwanaœcie.
10. Na Zachura trzeci, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
11. Czwarty na Isrego, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
12. Pi¹ty na Natanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
13. Szósty na Bukkijasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
14. Siódmy na Jesarela, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
15. Osmy na Jesajasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
16. Dziewi¹ty na Matanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
17. Dziesi¹ty na Symejasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
18. Jedenasty na Asarela, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
19. Dwunasty na Hasabijasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
20. Trzynasty na Subajela, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
21. Czternasty na Matytyjasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
22. Piêtnasty na Jerymota, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
23. Szesnasty naChananijasza, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
24. Siedemnasty na Jesbekassa, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
25. Oœmnasty na Chananijego, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
26. Dziewiêtnasty na Mallotego, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
27. Dwudziesty na Elijata, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.



28. Dwudziesty i pierwszy na Hotyra, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
29. Dwudziesty i wtóry na Gieddaltego, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
30. Dwudziesty i trzeci na Machazyjota, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
31. Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaœcie.
*26
1. RoŸdzia³y zaœ odŸwiernych by³y z Korejczyków: Meselemijasz, syn Korego, z synów 
Asafowych.
2. A z Meselemijaszowych synów: Zacharyjasz pierworodny, Jadyjael wtóry, Zabadyjasz 
trzeci, Jatnijel czwarty.
3. Elam pi¹ty, Jachanan szósty, a Elienaj siódmy.
4. A z Obededomowych synów: Semajasz pierworodny, Jozabad wtóry, Joach trzeci, i 
Sachar czwarty, a Natanael pi¹ty,
5. Ammijel szósty, Isaschar siódmy, Pechulletaj ósmy; bo mu Bóg b³ogos³awi³.
6. Semajaszowi te¿, synowi jego, zrodzili siê synowie, którzy panowali w domu ojca 
swego; bo byli mê¿owie bardzo mocni.
7. Synowie Semajaszowi: Otni, i Rafael i Obed, Elzabed, bracia jego, mê¿owie mocni, 
Elihu i Semachyjasz.
8. Wszyscy ci z synów Obededomowych, sami i synowie ich, i bracia ich, ka¿dy z nich 
bardzo mocny i sposobny ku pos³ugiwaniu, szeœdziesi¹t i dwa wszystkich z Obededoma.
9. A z Meselemijaszowych synów i braci, mê¿ów mocnych, oœmnaœcie.
10. A z Hosy, który by³ z synów Merarego, synowie byli: Semry przedniejszy; nie 
i¿by by³ pierworodny, ale i¿ go ojciec jego uczyni³ przedniejszym;
11. Helkijasz wtóry, Tebalijasz trzeci, Zacharyjasz czwarty; wszystkich synów i 
braci trzynaœcie.
12. Ci s¹ rozdzieleni na odŸwiernych, aby byli wrotnymi z mê¿ów przedniejszych, 
trzymaj¹c stra¿ na przemiany z braæmi swymi przy s³u¿bie w domu Pañskim.
13. Albowiem miotali losy, tak ma³y jako wielki wed³ug domów ojców swych, o ka¿d¹ 
bramê.
14. I pad³ los na wschód s³oñca Selemijaszowy; Zacharyjaszowi tak¿e synowi jego, 
radcy m¹dremu, rzucili losy, i pad³ los jego na pó³nocy;
15. A Obededomowi na po³udnie; ale synom jego na dom skarbów.
16. Suppimowi i Hozie na zachód z bram¹ Zallechet, przy scieszce usypanej, id¹cej 
ku górze; a tak by³a stra¿ na przeciwko stra¿y.
17. Na wschód s³oñca by³o Lewitów szeœæ, na pó³nocy na dzieñ czterech, na po³udnie 
na dzieñ czterech, a przy domu skarbów dwóch a dwóch.
18. Przy stronie zewnêtrznej na zachód by³o czterech na drodze sypanej, a dwóch 
przy stronie zewnêtrznej.
19. Teæ s¹ roŸdzie³y odŸwiernych z synów Korego, i z synów Merarego.
20. A z drugich Lewitów Achyjasz by³ nad skarbami domu Bo¿ego, to jest nad skarbami 
rzeczy poœwiêconych.
21. Synowie Laadanowi, którzy byli z synów Giersonickich: z Laadana Giersoñczyka 
przedniejsi w domach ojcowskich, Jehyjel.
22. A synowie Jehyjlowi byli Zetam, i Joel, brat jego; ci byli nad skarbami domu 
Pañskiego.
23. Z Amramczyków, i z Izaarczyków, z Hebroñczyków, i Hysyjelczyków.
24. By³ Sebuel, syn Giersona, syna Moj¿eszowego, prze³o¿ony nad skarbami.
25. Ale bracia jego z Eleazara byli Rechabijasz syn jego, i Jesajasz syn jego, i 
Joram syn jego, i Zychry syn jego, i Salomit syn jego.
26. Ten Salomit i bracia jego byli na wszystkiemi skarbami rzeczy poœwiêconych, 
które by³ poœwiêci³ Dawid król, i przedniejsi z domów ojcowskich, i pó³kownicy, i 
rotmistrze, i hetmani wojska.
27. Bo z wojen i z ³upów poœwiêcali na poprawê domu Pañskiego;
28. I wszystko, co by³ poœwiêci³ Samuel widz¹cy, i Saul, syn Cysowy, i Abner, syn 
Nera, i Joab, syn Sarwii, i ktokolwiek co poœwiêca³, oddawa³ do r¹k Salomitowych i 
braci jego.
29. Z Izaarytów: Kienanijasz i synowie jego nad robot¹ zewnêtrzn¹ w Izraelu, byli 
za urzêdników i za sêdziów.
30. Z Hebroñczyków: Hasabijasz i braci jego, mê¿ów du¿ych, by³o tysi¹c i siedm set 
prze³o¿onych nad Izraelem za Jordanem na zachód s³oñca, w ka¿dej robocie Pañskiej i 



w pos³udze królewskiej.
31. A z Hebroñczyków by³ Jeryjasz przedniejszy nad Hebroñczykami wed³ug narodów ich 
i domów ojcowskich. Bo roku czterdziestego królestwa Dawidowego szukano i 
znaleziono miêdzy nimi mê¿ów bardzo mocnych w Jazer Galaadskiem.
32. A braci jego, mê¿ów godnych, by³o dwa tysi¹ce i siedm set przedniejszych w 
domach ojcowskich. I postanowi³ ich Dawid król nad Rubeñczykami, i nad Gadczykami, 
i nad po³ow¹ pokolenia Manasesowego, nad wszystkiemi sprawami Bo¿emi i sprawami 
królewskiemi.
*27
1. A synów Izraelskich wed³ug liczby ich, przedniejszych w domach ojcowskich, i 
pó³kowników, i rotmistrzów, i prze³o¿onych nad tymi, którzy s³u¿yli królowi we 
wszelkiej potrzebie, w podzia³ach swoich, przychodz¹cych i odchodz¹cych na ka¿dy 
miesi¹c przez wszystkie miesi¹ce w roku; w ka¿dym podziale by³o dwadzieœcia i 
cztery tysi¹ce.
2. Nad hufem pierwszego miesi¹ca by³ Jasobeam, syn Sabdyjelowy, a w podziele jego 
by³o dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
3. Ten by³ z synów Faresowych przedniejszym nad wszystkiemi prze³o¿onymi w wojsku 
miesi¹ca pierwszego.
4. A nad podzia³em wtórego miesi¹ca by³ Dodaj Achochytczyk i z podzia³em swym; po 
nim Michlot, ksi¹¿ê, a w podziale jego by³o ludu dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
5. Prze³o¿ony trzeci wojska miesi¹ca trzeciego by³ Banajas, syn Jojady kap³ana, 
przedniejszym, a w podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
6. Ten Banajas by³ mocarz miêdzy trzydziestoma, i nad trzydziestoma, a nad 
podzia³em jego by³ Ammisadab, syn jego.
7. Czwarty czwartego miesi¹ca by³ Asael, brat Joabowy, a po nim Zabadyjasz, syn 
jego, a w podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
8. Pi¹ty miesi¹ca pi¹tego by³ prze³o¿onym Samut Jezrahytczyk, a w podziale jego 
dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
9. Szósty miesi¹ca szóstego by³ Hyra, syn Ikkiessa Tekuitczyka, a w podziale jego 
dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
10. Siódmy miesi¹ca siódmego by³ Heles Felonitczyk z synów Efraimowych, a w 
podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
11. Osmy miesi¹ca ósmego by³ Sobochaj Husatczyk z Zarchejczyków, a w podziale jego 
dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
12. Dziewi¹ty miesi¹ca dziewi¹tego by³ Abijezer Anatotczyk z synów Jemini, a w 
podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
13. Dziesi¹ty miesi¹ca dziesi¹tego by³ Mahary Netofatczyk z Zarchejczyków, a w 
podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
14. Jedenasty miesi¹ca jedenastego by³ Banajas Faratoñszyk z synów Efraimowych, a w 
podziale jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
15. Dwunasty miesi¹ca dwunastego by³ Haldaj Netofatczyk z Otonijela, a w podziale 
jego dwadzieœcia i cztery tysi¹ce.
16. Nadto nad pokoleniem Izraelskiem byli: Nad Rubeñczykami by³ ksi¹¿êciem 
Elijezer, syn Zychrego; nad Symeoñczykami Sefatyjasz, syn Maachowy;
17. Nad pokoleniem Lewiego Chasabijasz, syn Chemuelowy; nad Aaronowem Sadok;
18. Nad Judowem Elihu z braci Dawidowych; nad Isascharowem Amry, syn Michaelowy;
19. Nad Zabulonowem Jesmajasz, syn Abdyjaszowy; nad Neftalimowem Jerymot, syn 
Asryjelowy;
20. Nad synami Efraimowymi Hosejasz, syn Azazyjaszowy; nad po³ow¹ pokolenia 
Manasesowego Joel, syn Fadajaszowy;
21. Nad drug¹ po³ow¹ pokolenia Manasesowego w Galaadzie Iddo, syn Zacharyjaszowy; 
nad Benjaminowem Jaasyjel, syn Abnerowy.
22. Nad Danowem Azraeel, syn Jerohamowy. Ciæ s¹ ksi¹¿êta pokoleñ Izraelskich.
23. A nie w³o¿y³ Dawid w liczbê ich ¿adnego, co mia³ dwadzieœcia lat i ni¿ej; 
albowiem Pan by³ powiedzia³, i¿ mia³ rozmno¿yæ Izraela jako gwiazdy niebieskie.
24. A Joab, syn Sarwii, pocz¹³ by³ liczyæ, ale nie dokoñczy³, dlatego ¿e by³ gniew 
przypad³ na Izraela. I nie wesz³a ta liczba w liczbê kronik o sprawach króla 
Dawida.
25. A nad skarbami królewskiemi by³ Asmawet, syn Abdyjelowy; a nad dochodami z pól, 



z miast, i ze wsi i z zamków by³ Jonatan, syn Uzyjaszowy;
26. A nad oraczami, którzy uprawiali ziemiê, by³ Ezer, syn Chalubowy.
27. A nad winnicami by³ Semejasz Ramatczyk; a nad urodzajami winnic i nad piwnicami 
winnemi Zabdyjasz Zyfmejczyk.
28. A nad oliwnicami, i nad drzewami figowemi, które s¹ w polach, by³ Balanan 
Giedertczyk, a nad piwnicami oliwnemi Joas.
29. A nad byd³em, które paszono w Saron, Sytraj Saronitczyk; a nad byd³em po 
dolinach Safat, syn Adlajego.
30. A nad wielb³¹dami by³ Obil Ismaelitczyk, a nad oœlicami by³ Jechdejasz 
Meroñczyk.
31. A nad drobnem byd³em Jazys Agiertczyk. Ciæ wszysct byli prze³o¿onymi nad 
majêtnoœciami króla Dawida.
32. Ale Jonatan, stryj Dawidowy, by³ radc¹, m¹¿ m¹dry, i nauczony; ten, i Jehijel, 
syn Chachmonowy, by³ z synami królewskimi.
33. Achitofel te¿ by³ radc¹ królewskim, a Chusaj Archytczyk przyjacielem 
królewsskim.
34. A po Achitofelu by³ Jojada, syn Banajasowy, i Abujatar. A Joab by³ hetmanem 
wojska królewskiego.
*28
1. Tedy zgromadzi³ Dawid wszystkich ksi¹¿êt Izraelskich, i przedniejszych z ka¿dego 
pokolenia, i prze³o¿onych nad hyfcami, którzy s³u¿yli królowi, i pó³kowników, i 
rotmistrzów, i prze³o¿onych nad wszystk¹ majêtnoœci¹ i osiad³oœci¹ królewsk¹; synów 
te¿ swoich z komornikami, i z innymi mo¿nymi, i ze wszystkim ludem rycerskim do 
Jeruzalemu.
2. A powstawszy król Dawid na nogi swoje, rzek³: S³uchajcie miê, bracia moi, i ludu 
mój! Jam by³ umyœli³ w sercu swem, budowaæ dom, gdzieby odpoczywa³a skrzynia 
przymierza Paæskiego, i na podnó¿ek nóg Boga naszego, i zgotowa³em by³ potrzeby ku 
budowaniu;
3. Ale Bóg rzek³ do mnie: Nie bêdziesz budowa³ domu imieniowi memu, przeto ¿eœ m¹¿ 
waleczny, i rozlewa³eœ krew.
4. Ale obra³ miê Pan, Bóg Izraelski, ze wszystkiego domu ojca mego, abym by³ królem 
nad Izraelem na wieki; bo z Judy obra³ ksiêcia, a z narodu Judzkiego dom ojca mego; 
i z synów ojca mego upodoba³ miê sobie za króla nad wszystkim Izraelem.
5. A ze wszystkich synów moich (bo mi wiele synów Pan da³) obra³ Salomona, syna 
mego, aby siedzia³ na stolicy królestwa Pañskiego nad Izraelem.
6. I mówi³ do mnie: Salomon, syn twój, ten zbydyje dom mój, i przysionki moje; 
albowiemem go sobie obra³ za syna, a Ja mu bêdê za ojca.
7. I umocniê królestwo jego a¿ na wieki, bêdzieli statecznym w pe³nieniu przykazañ 
moich i s¹dów moich, jako i dziœ.
8. Teraz tedy mówiê wam pezed obliczem wszystkiego Izraela, zgromadzenia tego 
Pañskiego, gdzie s³yszy Bóg nasz: Strze¿cie a szukajcie wszystkich rozkazañ Pana, 
Boga waszego, abyœcie osiedli ziemiê dobr¹, i zostawili j¹ w dziedzictwo synom 
swoim po so bie a¿ na wieki.
9. A ty Salomonie, synu mój! znaj Boga, ojca twojego, i s³u¿ mu sercem doskona³em, 
i umys³em dobrowolnym; bo wszystkie serca przegl¹da Pan, i wszystkie zamus³y myœli 
zna. JeŸli go szukaæ b¹dziesz, znajdziesz go, a jeŸli go opuœcisz, odrzuci ciê na 
wieki.
10. Obacz¿e teraz, i¿ ciê Pan obra³, abyœ zbudowa³ dom œwi¹tnicy; zmacniaj¿e siê a 
wykonaj to.
11. Tedy odda³ Dawid Salomonowi, synowi swemu, wizerunek przysionka, i gmachów 
jego, i komor jego, i sal jego, i wnêtrznych pokojów jego, i domu ub³agalni.
12. Przytem wizerunek wszystkiego, co by³ umyœli³ o sieni domu Paæskiego, i o 
wszystkich gmachach dla skarbów domu Bo¿ego, i dla skarbów rzeczy œwiêtych;
13. I dla pocztów kap³añskich, i Lewitów, i dla wszystkiej pracy w us³udze domu 
Pañskiego, i dla wszystkiego naczynia s³u¿by domu Pañskiego.
14. Tak¿e z³ota pewn¹ wagê na wszystkie naczynia z³ote, od wszystkiej us³ugi; 
srebra tak¿e na wszystkie naczynia srebrne pewn¹ wagê, na wszystkie naczynia ku 
wszelakiej us³udze;
15. Mianowicie pewn¹ wagê na œwieczniki z³ote i na lampy ich z³ote wed³ug wagi 



ka¿dego œwiecznika i lamp jego, i na œwieczniki srebrne wed³ug wagi œwiecznika 
ka¿dego i lamp jego, wed³ug potrzeby ka¿dego œwiecznika.
16. Tak¿e pewn¹wagê z³ota na sto³y chlebów pok³adbych, na ka¿dy stó³, przytem 
srebra na sto³y srebrne.
17. A na wide³ki, i na kocio³ki, i na kadzielnice szczerego z³ota, i na czasze 
z³ote, pewn¹wagê na ka¿d¹ czaszê, i na czasze srebrne, pewn¹ wagê na ka¿d¹ czaszê.
18. Tak¿w na o³tarz do kadzeania da³ z³ota szczerego pewn¹ wagê, i z³ota ku 
wystawieniu woza Cherubinów, którzyby rozci¹gnionemi skrzyd³ami okrywali skrzyniê 
przymierza Pañskiego.
19. To wszystko, rzek³ Dawid, opisane z rêki Pañskiej miê dosz³o, abym zrozumia³ 
wszystko, jako co urobiæ miano.
20. A tak rzek³ Dawid do Salomona, syna swego: Zmacniaj siê, a b¹dŸ mê¿nym, czyñ 
to; nie bój siê, ani siê lêkaj; bo Pan Bóg, Bóg mój, bêdzie z tob¹, nie opuœci ciê, 
ani ciê odst¹pi, a¿ dokoñczysz wszystkiej roboty s³u¿by domu Pañskiego.
21. A oto poczty kap³anów i Lewitów do ka¿dej pos³ugi w domu Bo¿ym b¹d¹ z tob¹ w 
ka¿dej pracy; ka¿dy ochotny i roztropny przy wszelkiej pos³udze, tak¿e ksi¹¿êta, i 
wszystek lud stan¹ na ka¿de rozkazanie twoje.
*29
1. Potem mówi³ król Dawid do wszystkoego zgromadzenia: Salomona, syn mego jedynego, 
obra³ Bóg m³odzieñczyka ma³ego. Ale to wielka sprawa; do nie cz³owiekowi pa³ac ten, 
ale Panu Bogu bêdzie.
2. Ja wed³ug najwy¿szego przemo¿enia mego nagotowa³em na dom Boga mego z³ota, na 
naczynie z³ote, i srebra na srebrne, i miedzi na miedziane, ¿elaza na ¿elazne, i 
drzewa na drewniane, kamienia onychynowego na osadzanie, i kamienia karbunku³owego, 
i ro zlicznych farb, a wszelakiego kamienia drogiego, i kamienia marmurowego 
dostatek wielki.
3. Nadto z chêci mojej ku domowi Boga mego osobne z³oto i srebro, które mam, oddajê 
na dom Boga mego, oprócz tego wszystkiego, com zgotowa³ na dom œwi¹tnicy;
4. To jest trzy tysi¹ce talentów z³ota, z³ota z Ofir, i siedm tysiêcy talentów 
srebra najczystszego na okrycie œcian gmachów;
5. Z³ota na naczynie z³ote, a srebra na srebrne, i na wszystkie roboty r¹k 
rzemieœlniczych; i jeŸliby jeszcze kto chcia³ co dobrowolnie dziœ ofiarowaæ Panu?
6. Tedy dobrowolnie ofiarowali przedniejsi z domów i przedniejsi z pokoleñ 
Izraelskich, i pó³kownicy, i rotmistrze, i prze³o¿eni nad robot¹ królewsk¹.
7. I z³o¿yli na us³ug¹ domu Bo¿ego z³ota talentíw piêæ tysiêcy, i z³otych dziesiêæ 
tysiêcy, a srebra talentów dziesiêæ tysiêcy, i midzi oœmnaœcie tysiêcy talentów, a 
¿elaza sto tysiêcy talentów.
8. Ci te¿ co mieli drogie kamienie, dawali je do sksarbu domu Pañskiego, do r¹k 
Jehijela Giersoñczyka.
9. I weseli³ siê lud, ¿e tak ochotnie ofiaroweali. Albowiem sercem doskona³em 
chêtnie ofiarowali Panu; tak¿e i król Dawid weseli³ siê weselem wielkiem.
10. Przeto¿ b³ogos³awi³ Dawid Panu przed obliczem wszystkiego zgromadzenia, i 
rzek³: B³ogos³awionyœ ty Panie, Bo¿e Izraela, ojca naszego, od wieku a¿ na wieki.
11. Twoja jest, Panie! wielmo¿noœæ, i moc, i s³awa, i zwyci¹stwo, i czeœæ, i 
wszystko na niebie i na ziemi; twoje jest, Panie! królestwo, a tyœjest wyw¿szony 
nad wszelk¹ zwierzchnoœæ.
12. I bogactwa, i s³awa od ciebie s¹, a ty panujesz nad wszystkimi, a w rêkach 
twych jest moc i si³a, i w rêce twojej jest wywy¿szyæ i utwierdziæ wszystko.
13. Teraz tedy, Bo¿e nasz! wyznajemy ciê, a chwalimy imiê s³awy twojej.
14. Albowiem cu¿em ja, i co jest lud mój, ¿ebyœmyto si³y mieli, tobie to 
dobrowolnie ofiarowaæ? gdy¿ od ciebie jest wszystko, a z r¹k twoich wzi¹wszy 
daliœmy tobie.
15. Boœmy my pielgrzymami i przychodniami przed tob¹, jako i wszyscy ojcowie nasi; 
dni nasze na ziemi jako cieñ, a nie masz czego oczekiwaæ.
16. O Panie, Bo¿e nasz! ten wszystek dostatek któryœmy zgotowali tobie na budowanie 
domu imieniowi twemu œwiêtemu, z rêki twojej jest, i twoje jest wszystko.
17. Wiemci ja, Bo¿e mój! i¿ ty doœwiadczasz serc a kochasz siê w szczeroœci; 
przeto¿ ja w szczeroœci serca mego, ochotniem pofiarowa³ to wszystko, nawet i lud 
twój, który siê tu znalaz³, widzia³em z weselem i z ochot¹ ofiaruj¹cy tobie.



18. Panie, Bo¿e Abrahama, Izaaka, i Izraela, ojców naszych! zachowaj¿e na wieki tê 
chêæ, i umys³ serca ludu twego, a przygotuj sobie serce ich.
19. Salomonowi te¿, synowi memu daj serce doskona³e, aby strzeg³ przykazañ twoich, 
œwiadectw twoich, i ustaw twoich, i czyni³ wszystko, i aby zbudowa³ dom, dla 
któregom potrzebu zgotowa³.
20. Potem mówi³ Dawid do wszystkiego zgromadzenia: B³ogos³awcie¿ teraz Panu, Bogu 
waszemu. I b³ogos³awi³o wszystko zgromadzenie Panu, Bogu ojców sowich, a 
naczyliwszy siê pok³onili siê Panu i królowi.
21. I zatem ofiarowali Panu ofiary. Ofiarowali te¿ ca³opalenia Panu nazajutrz po 
onym dniu, wo³ów tysi¹c, baranów tysi¹c, baranków tysi¹c z mokremi ofiarami ich, i 
inszych ofiar wielkie mnóstwo, za wszystkiego Izraela.
22. I jedli a pili przed Panem dnia onego z weselem wielkiem, a postanowili powtóre 
królem Salomona, syna Dawidowego, i pomazali go Panu za ksiêcia, a Sadoka za 
kap³ana.
23. A tak usiad³ Salomon na stolicy Pañskiej za króla miasto Dawida, ojca swego, i 
szczêœci³o mu siê, a by³ mu pos³uszny wszystek Izrael.
24. I wszyscy ksi¹¿êta, i mo¿ni, tak¿e i wszyscy synowie króla Dawida, dali rêce na 
poddañstwo Salomonowi królowi.
25. I uwielbi³ Pan Salomona bardzo zacnie przed oczyma wszystkiego Izraela, a da³ 
mu s³awê królewsko¹, jakiej ¿aden król przed nim nie mia³ w Izraelu.
26. A tak Dawid, syn Isajego, królowa³ nad wszystkim Izraelem.
27. A dni, których królowa³ nad Izraelem, by³o czterdzieœci lat; w Hebronie 
królowa³ siedm lat; a w Jeruzalemie królowa³ trzydzieœci i trzy lata.
28. I umar³ w staroœci dobrej, pe³en dni, bogactw i s³awy: a królowa³ Salomon, syn 
jego, miasto niego.
29. A sprawy króla Dawida pierwsze i ostatnie, oto s¹ zapisane w ksiêgach Samuela 
widz¹cego, i w ksiêdze Natana proroka, i w skiêdze Gada widz¹cego;
30. Ze wszystkiem królowaniem jego, i mo¿noœci¹ jego, i z czasami, które za niego i 
za Izraela, i za wszystkich królestw ziemskich przesz³y.

================================
     2 Kronik     
================================

*01
1. Zmocni³ siê tedy Salomon, syn Dawidowy, w królestwie swem, a Pan, Bóg jego by³ z 
nim, i uwielbi³ go wysoce.
2. I przykaza³ Salomon wszystkiemu Izraelowi, pó³kownikom, rotmistrzom, i sêdziom, 
tak¿e wszystkim prze³o¿onym nad wszystkim Izraelem, i przedniejszym domów 
ojcowskich.
3. I szed³ Salomon i wszystko zgromadzenie z nim na wy¿ynê, która by³a w Gabaonie; 
albowiem tam by³ namiot zgromadzenia Bo¿ego, który sprawi³ Moj¿esz s³uga Pañski, na 
puszczy.
4. (Ale skrzyniê Bo¿¹ przeniós³ by³ Dawid z Karyjatyjarym, nagotowawszy jej 
miejsce; bo jej by³ namiot rozbi³ w Jeruzalemie.)
5. O³tarz te¿ miedziany, który by³ urobi³ Besaleel, syn Urowy, syna Hurowego, by³ 
tam przed przybytkiem Pañskim, gdzie Pana szuka³ Salomon, i wszystko zgromadzenie.
6. I przyst¹pi³ tam Salomon do o³tarza miedzianego, który by³ przed namiotem 
zgromadzenia i ofiarowa³ na nim ofiar palonych tysi¹c.
7. Onej¿e nocy ukaza³ siê Bóg Salomonowi, i rzek³ do niego: Proœ czego chcesz, a 
dam ci.
8. Tedy rzek³ Salomon do Boga: Tyœ uczyni³ z Dawidem, ojcem moim, mi³osierdzie 
wielkie, i postanowi³eœ miê królem miasto niego.



9. A teraz, o Panie Bo¿e! niech bêdzie sta³e s³owo twoje, któreœ mówi³ do Dawida, 
ojca mego; boœ ty miê uczyni³ królem nad ludem wielkim, który jest jako proch 
ziemi.
10. Przeto¿ daj mi m¹droœæ i umiejêtnoœæ, abym wychodzi³ i wchodzi³ przed tym 
ludem: albowiem któ¿ jest, coby móg³ s¹dziæ ten lud twój tak wielki.
11. Tedy rzek³ Bóg do Salomona: Dlatego, i¿eœ to mia³ w sercu swem, a nie prosi³eœ 
o bogactwa, o majêtnoœci, i o s³awê, aniœ prosi³ o wytracenie tych, co ciê 
nienawidz¹, aniœ te¿ prosi³ o d³ugie ¿ycie, aleœ sobie prosi³ o m¹droœæ i 
umiejêtnoœæ, abyœ s¹dzi³ lud mój, nad którymem ciê postanowi³ królem:
12. M¹droœæ i umiejêtnoœæ dana jest tobie; do tego dam ci bogactwa, i majêtnoœæ, i 
s³awê, tak, ¿e ¿aden nie by³ tobie równy z królów, którzy byli przed tob¹, i po 
tobie nie bêdzie tobie równy.
13. I wróci³ siê Salomon od onej wy¿yny, która by³a w Gabaonie, do Jeruzalemu, od 
namiotu zgromadzenia, i królowa³ nad Izraelem.
14. A nazbiera³ Salomon wozów i jezdnych, i mia³ tysi¹c i cztery sta wozów, i 
dwanaœcie tysiêcy jezdnych, których rozsadzi³ po miastach wozów, i przy sobie w 
Jeruzalemie.
15. I z³o¿y³ król w Jeruzalemie z³ota i srebra, jako kamienia, a cedrów z³o¿y³ jako 
sykomorów, których na polu roœnie bardzo wiele.
16. I przywodzono konie Salomonowi z Egiptu, i rozliczne towary; bo kupcy królewscy 
brali towary rozliczne za pewne pieni¹dze.
17. A wychodzili i przywodzili z Egiptu cug woŸników za szeœæ set srebrników, a 
konia za sto i za piêædziesi¹t. A tak wszyscy królowie Hetejscy, i królowie 
Syryjscy z r¹k ich koni dostawali.
*02
1. Umyœli³ tedy Salomon budowaæ dom imieniowi Pañskiemu, i pa³ac królewski dla 
siebie.
2. I naliczy³ Salomon siedmdziesi¹t tysiêcy mê¿ów, co nosili ciê¿ary, a oœmdziesi¹t 
tysiêcy mê¿ów, którzy r¹bali drzewo na górze a do nich przystawów trzy tysi¹ce i 
szeœæ set.
3. Wyprawi³ te¿ Salomon do Hirama, króla Tyrskiego, mówi¹c: Jakoœ siê obchodzi³ z 
Dawidem, ojcem moim, posy³aj¹c mu drzewo cedrowe, aby zbudowa³ sobie dom do 
mieszkania, tak siê obejdŸ ze mn¹.
4. Oto ja chcê budowaæ dom imieniowi Pana, Boga mego, abym mu go poœwiêci³, a i¿bym 
kadzi³ przed nim rzeczami wonnemi, i dla ustawicznego pok³adania chleba, i dla 
ca³opalenia porannego, i wieczornego w sabaty, i na nowiu miesi¹ców, i w œwiêta 
uroczys te Pana, Boga naszego, co ma byæ na wieki w Izraelu.
5. A dom, który budowaæ mam, wielki bêdzie; albowiem wiêkszy jest Bóg nasz nad 
wszystkich bogów.
6. Acz któ¿ tak wiele przemo¿e, aby mu móg³ dom zbudowaæ? poniewa¿ go niebiosa, i 
nieba niebios ogarn¹æ nie mog¹; a ja có¿em jest, ¿ebym mu dom budowaæ mia³? chyba 
tylko dla kadzenia przed nim.
7. Przeto¿ teraz poœlij mi mê¿a umiejêtnego, coby umia³ robiæ z³otem, i srebrem, i 
miedzi¹, i ¿elazem, i szar³atem, i karmazynem, i hijacyntem, a coby umia³ rysowaæ i 
rzezaæ z innymi umiejêtnymi, którzy przy mnie s¹ w Judzie i w Jeruzalemie, których 
sporz¹dzi³ Dawid, ojciec mój.
8. Poœlij mi te¿ drzewa cedrowego, jod³owego, i almugimowego z Libanu; bo ja wiem, 
i¿ s³udzy twoi umiej¹ wyr¹bywaæ drzewo na Libanie; a oto s³udzy moi bêd¹ z s³ugami 
twoimi,
9. Aby mi wygotowali drzewa co najwiêcej; bo dom, który ja budowaæ chcê, wielki ma 
byæ na podziw.
10. A oto robotnikom s³ugom twoim, którzy maj¹ wycinaæ drzewo, dam pszenicy me³tej 
korcy dwadzieœcia tysiêcy, i jêczmienia korcy dwadzieœcia tysiêcy, i wina wiader 
dwadzieœcia tysiêcy, i oliwy bare³ dwadzieœcia tysiêcy.
11. Tedy odpowiedzia³ Hiram, król Tyrski, przez pisanie, które pos³a³ do Salomona: 
I¿ umi³owa³ Pan lud swój, postanowi³ ciê nad nim królem.
12. I przyda³ Hiram mówi¹c: B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, który uczyni³ niebo i 
ziemiê, który da³ Dawidowi królowi syna m¹drego, i umiejêtnego, rozumnego, i 
roztropnego, aby budowa³ dom Panu, i pa³ac królewski dla siebie.



13. Pos³a³em ci tedy mê¿a m¹drego, i umiejêtnego, i roztropnego, Chirama Abijego.
14. Syna niewiasty z córek Danowych, którego ojciec by³ obywatel Tyrski; który 
umia³ robiæ z³otem, srebrem, miedzi¹, ¿elazem, kamieniem, i drzewem, i szar³atem, 
hijacyntem ze lnu subtelnego, i jedwabiu karmazynowego; który umie rzezaæ wszelkie 
rzezanie, i wymyœliæ rozmait¹ mistern¹ robotê, któr¹ mu zadadz¹ z m¹drymi twymi, i 
z m¹drymi pana mego Dawida, ojca twego.
15. Pszenicê tylko, i jêczmieñ, oliwê, i wino, co obieca³ pan mój, niech przyœle 
s³ugom swym.
16. A my nawycinamy drzewa z Libanu, ileæ go bêdzie potrzeba, i spuœcimyæ na 
tratwach po morzu do Joppy, a ty je ka¿esz zwieœæ do Jeruzalemu.
17. Obliczy³ tedy Salomon wszystkich cudzoziemców, którzy byli w ziemi Izraelskiej 
po onem policzeniu, którem ich policzy³ Dawid, ojciec jego, i znalaz³o siê ich sto 
i piêædziesi¹t tysiêcy, i trzy tysi¹ce i szeœæ set.
18. A postanowi³ z nich siedmdziesi¹t tysiêcy, co ciê¿ary nosili, a oœmdziesi¹t 
tysiêcy tych, co wyr¹bywali na górze, a trzy tysi¹ce i szeœæ set przystawów nad 
robotami ludu.
*03
1. Pocz¹³ tedy Salomon budowaæ dom Pañski w Jeruzalemie na górze Moryja, która by³a 
ukazana Dawidowi, ojcu jego, na miejscu, które zgotowa³ Dawid na bojewisku Ornana 
Jebuzejczyka.
2. A pocz¹³ go budowaæ miesi¹ca wtórego, dnia wtórego, roku czwartego królestwa 
swego.
3. Tenci jest pomiar Salomonowy, wed³ug którego budowa³ dom Bo¿y, wd³u¿ ³okci 
szeœædziesi¹t, ³okci pod³ug miary pierwszej, wszerz ³okci dwadzieœcia.
4. Przysionek zasiê, który by³ przed on¹ d³ugoœci¹ i przed szerokoœci¹ domu, by³ na 
dwadzieœcia ³okci, a na wzwy¿ sto i dwadzieœcia ³okci; który ob³o¿y³ wewn¹trz 
szczerem z³otem.
5. A dom wielki okry³ drzewem jod³owem, który te¿ obi³ szczerem z³otem, i da³ po 
wierzchu naczyniæ palm i ³añcuszków.
6. Nakry³ te¿ dom kamieniem drogim ozdobnie, a z³oto by³o z³oto parwaimskie.
7. Nadto powlek³ dom, balki, podwoje, i œciany jego, i drzwi jego z³otem, a wyry³ 
Cherubiny na œcianach.
8. Sprawi³ te¿ dom œwi¹tnicy najœwiêtszej, którego d³ugoœæ by³a wed³ug szerokoœci 
domu na dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ jego na dwadzieœcia ³okci, i powlek³ go 
z³ota szczerego szeœci¹ set talentów;
9. GwoŸdzie te¿ wa¿y³y piêædziesi¹t syklów z³ota, tak¿e i sale powlek³ z³otem.
10. Sprawi³ te¿ w domu œwi¹tnicy najœwiêtszej dwa Cherubiny robot¹ mistern¹, i 
oprawi³ je z³otem.
11. A skrzyd³a Cherubinów by³y wd³u¿ na dwadzieœcia ³okci; skrzyd³o jedno na piêæ 
³okci, a dosiêga³o œciany domu; drugie tak¿e skrzyd³o na piêæ ³okci dosiêga³o 
skrzyd³a Cherubina drugiego.
12. Tak¿e skrzyd³o Cherubina drugiego na piêæ ³okci dosiêga³o œciany domu, a 
skrzyd³o drugie na piêæ ³okci skrzyd³a Cherubina drugiego.
13. A tak skrzyd³a onych Cherubinów rozszerzone by³y na dwadzieœcia ³okci; a oni 
stali na nogach swych, a twarze ich by³y w dom obrócone.
14. Sprawi³ te¿ zas³onê z hijacyntu, i z szar³atu, i z jedwabiu, i z subtelnego 
lnu, i da³ wyhaftowaæ na niej Cherubiny.
15. Uczyni³ te¿ przed domem dwa s³upy na trzydzieœci i na piêæ ³okci wzwy¿, a 
ga³ka, która by³a na wierzchu ich, ka¿da by³a na piêæ ³okci.
16. Sprawi³ te¿ ³añcuszki, jako w œwi¹tnicy, a przyprawi³ je na wierzch onych 
s³upów; sprawi³ te¿ sto jab³ek granatowych, które wprawi³ miêdzy one ³añcuszki.
17. I postawi³ one s³upy przed koœcio³em, jeden po prawej a drugi po lewej stronie; 
i nazwa³ imiê tego, co by³ na prawej stronie, Jachyn, a imiê tego, co by³ na lewej 
stronie, Boaz.
*04
1. Uczyni³ te¿ o³tarz miedziany na dwadzieœcia ³okci wd³u¿, i na dwadzieœcia ³okci 
wszerz, a na dziesiêæ ³okci wzwy¿.
2. Da³ te¿ urobiæ i morze odlewane na dziesiêæ ³okci od jednego brzegu a¿ do 
drugiego brzegu, okr¹g³e w oko³o, a na piêæ ³okci wysokoœæ jego, a okr¹g jego by³ 



na trzydzieœci ³okci w oko³o.
3. A pod niem zewsz¹d w oko³o by³y podobieñstwa wo³ów, których by³o dziesiêæ w 
³okciu, a otacza³y morze w oko³o; a by³y dwa rzêdy tych wo³ów odlanych pospo³u z 
morzem.
4. A sta³o na dwunastu wo³ach, z których trzy patrza³y na pó³nocy, a trzy patrza³y 
na zachód s³oñca, a trzy patrza³y na po³udnie, a trzy patrza³y na wschód s³oñca; a 
morze sta³o na nich na wierzchu, a wszystkie zadki ich by³y pod morzem.
5. A by³o mi¹¿sze na d³oni; a brzeg jego by³ jako kraje u kubka nakszta³t kwiatu 
lilijowego, a bra³o w siê trzy tysi¹ce wiader.
6. Przy tem uczyni³ wanien dziesiêæ, i postawi³ ich piêæ po prawej a piêæ po lewej 
stronie, do umywania z nich; wszystko, co nale¿a³o na ca³opalenie, obmywano z nich; 
ale morze by³o, i¿by siê kap³ani z niego umywali.
7. Uczyni³ te¿ œwieczników z³otych dziesiêæ na ten kszta³t, jako byæ mia³y, i 
postawi³ je w koœciele, piêæ po prawej a piêæ po lewej stronie.
8. Uczyni³ te¿ sto³ów dziesiêæ, które postawi³ w koœciele, piêæ po prawej a piêæ po 
lewej stronie; uczyni³ te¿ czasz z³otych sto.
9. Zbudowa³ te¿ sieñ kap³añsk¹, i sieñ wielk¹, i drzwi u onej sieni, a drzwi ich 
obi³ miedzi¹.
10. A morze postawi³ po prawej stronie na wschód s³oñca ku po³udniowej stronie.
11. Poczyni³ te¿ Chiram kot³y, i miot³y, i miednice.
12. A tak dokoñczy³ Chiram roboty, któr¹ uczyni³ Salomonowi królowi do domu Bo¿ego, 
to jest, s³upy dwa z okrêgami i z ga³kami na wierzchu onych dwóch s³upów, i dwie 
siatki, które okrywa³y one dwie ga³ki okr¹g³e, co by³y na wierzchu s³upów.
13. Nadto jab³ek granatowych cztery sta do onych dwóch siatek, które dwa rzêdy 
jab³ek granatowych by³y na ka¿dej siatce, aby okrywa³y one dwie ga³ki okr¹g³e, 
które by³y na wierzchu s³upów.
14. Porobi³ tak¿e podstawki, a wanny postawi³ na podstawkach;
15. Morze jedno, a wo³ów dwanaœcie pod niem.
16. Do tego kot³y, i miot³y, i wszystkie naczynia ich porobi³ Chiram Abi królowi 
Salomonowi do domu Pañskiego z miedzi czystej.
17. Na równinach Jordañskich zlewa³ je król w i³owatej ziemi, miêdzy Sochotem i 
miêdzy Saredata.
18. A tak nasprawia³ Salomon naczynia tego wszystkiego bardzo wiele, tak i¿ wagi 
miedzi nie dochodzono.
19. Sprawi³ tak¿e Salomon wszystko naczynie, które nale¿a³o do domu Bo¿ego, jako 
o³tarz z³oty, i sto³y, na których bywa³y chleby pok³adne.
20. Tak¿e œwieczniki, i lampy ich z szczerego z³ota, aby je rozœwiecano wed³ug 
obyczaju przed œwi¹tnic¹;
21. I kwiaty, i lampy, i no¿yczki z³ote, które z³oto by³o wyborne;
22. Naczynia te¿ muzyczne, i miednice, i ³y¿ki, i kadzielnice ze z³ota szczerego, i 
bramê do domu, drzwi wnêtrzne do œwi¹tnicy najœwiêtszej, i drzwi do domu, to jest 
do koœcio³a ze z³ota.
*05
1. A tak dokoñczona jest wszystka robota, któr¹ sprawi³ Salomon do domu Pañskiego, 
i wniós³ tam Salomon rzeczy, które by³ poœwiêci³ Dawid ojciec jego: srebro, i 
z³oto, i wszystkie naczynia w³o¿y³ do skarbów domu Bo¿ego.
2. Tedy zebra³ Salomon starszych z Izraela, i wszystkich przedniejszych z ka¿dego 
pokolenia, i przedniejszych z ojców synów Izraelskich, do Jeruzalemu, aby 
przenieœli skrzyniê przymierza Pañskiego z miasta Dawidowego, które jest Syon.
3. I zebrali siê do króla wszyscy mê¿owie Izraelscy w œwiêto uroczyste, które bywa 
miesi¹ca siódmego.
4. A gdy siê zeszli wszyscy starsi z Izraela, wziêli Lewitowie skrzyniê;
5. I nieœli skrzyniê, i namiot zgromadzenia, i wszystkie naczynia œwiête, które 
by³y w namiocie, przenieœli je kap³ani i Lewitowie.
6. Zatem król Salomon, i wszystko zgromadzenie Izraelskie, co siê byli zeszli do 
niego przed skrzyniê, ofiarowali owce i wo³y, których nie mo¿na obliczyæ, ani 
obrachowaæ przez mnóstwo.
7. Wnieœli tedy kap³ani skrzyniê przymierza Pañskiego na miejsce jej, do wnêtrznego 
domu, to jest do œwi¹tnicy najœwiêtszej pod skrzyd³a Cherubinów;



8. Albowiem Cherubinowie mieli rozci¹gnione skrzyd³a nad miejscem skrzyni, i 
okrywali Cherubinowie skrzyniê, i dr¹¿ki jej z wierzchu.
9. I powyci¹gali one dr¹¿ki, tak ¿e koñce ich by³o widaæ z skrzyni na przodku 
œwi¹tnicy; ale ich nie widaæ by³o zewn¹trz, i tam¿e zosta³y a¿ do dnia tego.
10. A nic nie by³o w skrzyni, tylko dwie tablice, które tam by³ w³o¿y³ Moj¿esz na 
Horebie, gdy stanowi³ przymierze Pan z synami Izraelskimi po wyjœciu ich z Egiptu.
11. A gdy wychodzili kap³ani z œwi¹tnicy, (bo wszyscy kap³ani, ile ich by³o, 
poœwiêcili siê byli, a nie przestrzegali porz¹dków.)
12. Stali Lewitowie œpiewacy, i wszyscy, którzy byli przy Asafie, Hemmanie, i 
Jedytunie, i synowie ich, i bracia ich, obleczeni bêd¹c w szaty bisiorowe, z 
cymba³ami i z harfami i z cytrami, stali mówiê na wschodniej stronie o³tarza, a 
przy nich kap³anów sto i dwadzieœcia tr¹bi¹cych w tr¹by.
13. I sta³o siê, gdy jednostajnie tr¹bili, i œpiewali, i wydawali jednaki g³os, 
chwal¹c i s³awi¹c Pana: i gdy podnosili g³os na tr¹bach, i na cymba³ach, i na 
innych instrumentach muzycznych, i chwalili Pana, ¿e dobry, ¿e na wieki 
mi³osierdzie jego, tedy dom on nape³niony jest ob³okiem, to jest dom Pañski.
14. Tak i¿ siê nie mogli kap³ani ostaæ, i s³u¿yæ dla onego ob³oku; albowiem 
nape³ni³a by³a chwa³a Pañska dom Bo¿y.
*06
1. Tedy rzek³ Salomon: Pan powiedzia³, i¿ mieszkaæ mia³ we mgle.
2. A jam zbudowa³ dom na mieszkanie tobie, o Panie! i miejsce, gdziebyœ mia³ 
mieszkaæ na wieki.
3. A obróciwszy król oblicze swe b³ogos³awi³ wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu, 
(a wszystko zgromadzenie Izraelskie sta³o.)
4. I rzek³: B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, który mówi³ usty swemi do Dawida, 
ojca mego, i wype³ni³ to skutecznie, mówi¹c:
5. Ode dnia, któregom wywiód³ lud mój z ziemi Egipskiej, nie obra³em miasta ze 
wszystkich pokoleñ Izraelskich ku zbudowaniu domu, gdzieby przebywa³o imiê moje, 
anim obra³ mê¿a, któryby by³ wodzem nad ludem moim Izraelskim.
6. Alem obra³ Jeruzalem, aby tam przebywa³o imiê moje; obra³em te¿ i Dawida, aby 
by³ nad ludem moim Izraelskim.
7. Postanowi³ by³ Dawid ojciec mój, w sercu swem, zbudowaæ dom imieniowi Pana, Boga 
Izraelskiego.
8. Ale rzek³ Pan do Dawida, ojca mego: Aczkolwiekeœ by³ postanowi³ w sercu swem, 
zbudowaæ dom imieniowi memu, i dobrzeœ uczyni³, ¿eœ to umyœli³ w sercu swem:
9. Wszak¿e ty nie bêdziesz budowa³ tego domu; ale syn twój, który wynijdzie z biódr 
twych, ten zbuduje dom imieniowi memu.
10. A tak utwierdzi³ Pan s³owo swoje, które by³ powiedzia³; bom ja powsta³ miasto 
Dawida, ojca mego, a usiad³em na stolicy Izraelskiej, jako by³ powiedzia³ Pan, 
zbudowa³em ten dom imieniowi Pana, Boga Izraelskiego.
11. Tam¿em te¿ postawi³ skrzyniê on¹, w której jest przymierze Pañskie, które 
uczyni³ z synami Izraelskimi.
12. Tedy stan¹³ Salomon przed o³tarzem Pañskim, przed wszystkiem zgromadzeniem 
Izraelskiem, i wyci¹gn¹³ rêce swe.
13. Albowiem by³ uczyni³ Salomon stolec miedziany, który postawi³ w poœród sieni, 
na piêæ ³okci wd³u¿, a na piêæ ³okci wszerz, a na trzy ³okcie wzwy¿; i wst¹pi³ nañ 
a poklêkn¹wszy na kolana swoje przed wszystkiem zgromadzeniem Izraelskiem, 
wyci¹gn¹³ rêce swe ku niebu,
14. I rzek³: Panie, Bo¿e Izraelski! nie masz tobie podobnego Boga na niebie i na 
ziemi, który chowasz umowê i mi³osierdzie nad s³ugami twymi, którzy chodz¹ przed 
tob¹ ca³em sercem swem;
15. Któryœ spe³ni³ s³udze twemu Dawidowi, ojcu memu, coœ powiedzia³; i coœ mówi³ 
usty twemi, toœ skutecznie wype³ni³, jako siê to dziœ pokazuje.
16. Przeto¿ teraz, o Panie, Bo¿e Izraelski! spe³ñ s³udze twemu Dawidowi, ojcu memu, 
coœ mu by³ powiedzia³, mówi¹c: Nie bêdzie odjêty m¹¿ z narodu twego przed twarz¹ 
moj¹, aby nie mia³ siedzieæ na stolicy Izraelskiej, jeŸli tylko przestrzegaæ bêd¹ 
syno wie twoi drogi swej chodz¹c w zakonie moim, jakoœ ty chodzi³ przed 
oblicznoœci¹ moj¹.
17. Przeto¿ teraz, o Panie, Bo¿e Izraelski! niech bêdzie utwierdzone s³owo twoje, 



któreœ mówi³ do s³ugi twego Dawida.
18. (Aczci wprawdzie, izali Bóg bêdzie mieszka³ z cz³owiekiem na ziemi? Oto 
niebiosa, i nieba niebios nie mog¹ ciê ogarn¹æ, jako¿ daleko mniej ten dom, którym 
zbudowa³?)
19. A wejrzyj na modlitwê s³ugi twego, i na proœbê jego, o Panie, Bo¿e mój! 
wys³uchaj wo³anie i modlitwê, któr¹ siê modli s³uga twój przed tob¹;
20. Aby by³y oczy twoje otworzone nad tym domem we dnie i w nocy; nad tem miejscem, 
o któremeœ powiedzia³, ¿e tu przebywaæ bêdzie imiê twoje: abyœ wys³uchiwa³ 
modlitwê, któr¹ siê bêdzie modli³ s³uga twój na tem miejscu.
21. Wys³uchaj¿e tedy proœbê s³ugi twego, i ludu twego Izraelskiego, któr¹æ siê 
modliæ bêd¹ na tem miejscu; ty wys³uchaj z miejsca mieszkania twego, z nieba, a 
wys³uchawszy b¹dŸ mi³oœciw.
22. Gdyby cz³owiek zgrzeszy³ przeciwko bliŸniemu swemu, a przywiód³by go do 
przysiêgi, tak ¿eby przysiêgaæ musia³, a przysz³aby przysiêga ona przed o³tarz twój 
w tym domu:
23. Ty wys³uchaj z nieba, a rozeznaj i rozs¹dŸ s³ug twoich, potêpiaj¹c niezbo¿nego, 
a obracaj¹c drogê jego na g³owê jego, i usprawiedliwiaj¹c sprawiedliwego, a 
oddawaj¹c mu wed³ug sprawiedliwoœci jego.
24. Gdyby te¿ by³ pora¿ony lud twój Izraelski od nieprzyjaciela, przeto, i¿ 
zgrzeszyli przeciwko tobie, a nawróciliby siê, wyznawaj¹c imiê twoje, i modl¹c siê 
przepraszaliby ciê w tym domu:
25. Ty wys³uchaj z nieba, a odpuœæ grzech ludowi twemu Izraelskiemu, a przywróæ ich 
zasiê do ziemi, któr¹œ im da³ i ojcom ich.
26. Tak¿e gdyby zawarte by³o niebo, i nie by³oby deszczu, przeto, ¿e zgrzeszyli 
tobie, a modliliby siê na tem miejscu, wyznawaj¹c imiê twoje, i od grzechu swego 
odwróciliby siê, gdybyœ ich utrapi³:
27. Ty wys³uchaj z nieba, a odpuœæ grzech s³ug twoich, i ludu twego Izraelskiego, 
nauczywszy ich drogi prawej, po której chodziæ maj¹, a daj deszcz na ziemiê twojê, 
któr¹œ da³ ludowi twemu w dziedzictwo.
28. By³liby g³ód na ziemi, by³liby mór, susza, i rdza, szarañcza i chrz¹szcze; 
jeŸliby go œcisn¹³ nieprzyjaciel jego w ziemi mieszkania jego, albo jakakolwiek 
plaga, albo jakakolwiek niemoc:
29. Wszelk¹ modlitwê, i wszelk¹ proœbê, któr¹by czyni³ którykolwiek cz³owiek, albo 
wszystek lud twój Izraelski, poznawszy ka¿dy z nich karanie swoje, i boleœæ swojê, 
i podniós³by rêce swe w tym domu:
30. Ty wys³uchaj z nieba, z miejsca mieszkania twego, a odpuœæ i oddaj ka¿demu 
wed³ug wszystkich dróg jego, które znasz w sercu jego, (bo ty, ty sam znasz serca 
synów ludzkich.)
31. Aby siê ciebie bali, i chodzili drogami twemi po wszyskie dni, których ¿yæ bêd¹ 
na ziemi, któr¹œ da³ ojcom naszym.
32. Nadto i cudzoziemiec, który nie jest z ludu twego Iraelskiego, i ten 
przyjdzieli z ziemi dalekiej dla imienia twego wielkiego, i rêki twej mo¿nej, i dla 
ramienia twego wyci¹gnionego; przyjd¹li a modliæ siê bêd¹ w tym domu:
33. Ty wys³uchaj z nieba, z miejsca mieszkania twego, i uczyñ to wszystko, o co 
zawo³a do ciebie on cudzoziemiec, aby poznali wszyscy narodowie ziemscy imiê twoje, 
i bali siê ciebie jako lud twój Izraelski, i wiedzieli, ¿e imiê twoje wzywane jest 
nad domem tym, którym zbudowa³.
34. Gdyby wyszed³ lud twój na wojnê przeciwko nieprzyjacio³om swoim, drog¹, 
któr¹byœ ich pos³a³, i modliliæby siê, obróciwszy siê ku temu miastu, któreœ obra³, 
i ku domowi, którym zbudowa³ imieniowi twemu:
35. Wys³uchaj¿e z nieba modlitwy ich, i proœbê ich, a wykonaj s¹d ich.
36. Gdyby zgrzeszyli przeciwko tobie, (bo nie masz cz³owieka coby nie grzeszy³) a 
rozgniewawszy siê na nich, poda³byœ ich pod moc nieprzyjacielowi, któryby ich 
pojmawszy zawiód³ ich w niewolê do ziemi dalekiej, albo bliskiej;
37. A upamiêtaliby siê w sercu swojem w onej ziemi, do której s¹ zaprowadzeni w 
niewolê, a nawróciwszy siê modliliby siê w ziemi niewoli swojej, mówi¹c: 
Zgrzeszyliœmy Ÿleœmy uczynili, i niepobo¿nieœmy siê sprawowali;
38. A nawróciliby siê do ciebie z ca³ego serca swego, i z ca³ej duszy swej w ziemi 
niewoli swojej, do której bêd¹c pojmani zaprowadzeni byli, a modliliby siê, 



obróciwszy siê ku ziemi swej, któr¹œ da³ ojcom ich, i ku miastu, któreœ obra³, i ku 
domowi, którym zbudowa³ imieniowi twemu:
39. Wys³uchaj¿e z nieba, z miejsca mieszkania twego, modlitwê ich i proœbê ich, a 
wykonaj s¹d ich, i odpuœæ ludowi twemu, który tobie zgrzeszy³.
40. A tak teraz, o Bo¿e! proszê, niech bêd¹ oczy twoje otworzone, i uszy twoje 
nak³onione ku modlitwie, uczynionej na tem miejscu.
41. Teraz tedy powstañ, o Panie Bo¿e! ku odpocznieniu twemu, ty i skrzynia mocy 
twojej; kap³ani twoi, o Panie Bo¿e! niech bêd¹ obleczeni zbawieniem, a œwiêci twoi 
niechaj siê w dobrach raduj¹.
42. O Panie Bo¿e! nie odwracaj oblicza od pomazañca twego; pamiêtaj na mi³osierdzie 
obiecane Dawidowi, s³udze twemu.
*07
1. A gdy dokoñczy³ Salomon modlitwy, tedy ogieñ zst¹pi³ z nieba, i po¿ar³ 
ca³opalenie i inne ofiary, a chwa³a Pañska nape³ni³a on dom.
2. I nie mogli kap³ani wnijœæ do domu Pañskiego, przeto, ¿e chwa³a Pañska nape³ni³a 
dom Pañski.
3. I wszyscy synowie Izraelscy, widz¹c, gdy zstêpowa³ ogieñ, i chwa³a Pañska na 
dom, upadli twarz¹ sw¹ na ziemiê, na t³o, a k³aniaj¹c siê chwalili Pana, ¿e dobry, 
¿e na wieki mi³osierdzie jego.
4. A król i wszystek lud sprawowali ofiary przed Panem.
5. Tedy nabi³ król Salomon na ofiary wo³ów dwadzieœcia i dwa tysi¹ce, a owiec sto i 
dwadzieœcia tysiêcy, gdy poœwiêcali dom Bo¿y król i wszystek lud.
6. Ale kap³ani stali w rzêdach swych: Lewitowie tak¿e z instrumentami muzyki 
Pañskiej, które by³ sprawi³ Dawid król ku chwaleniu Pana, (¿e na wieki mi³osierdzie 
jego) pieœni¹ Dawidow¹, któr¹ im poda³. Inni te¿ kap³ani tr¹bili przeciwko nim, a 
wszyscy Izraelczycy stali.
7. Nadto poœwiêci³ Salomon poœrodek sieni, która by³a przed domem Pañskim; bo tam 
ofiarowa³ ca³opalenia, i t³ustoœci spokojnych ofiar, przeto, ¿e na o³tarzu 
miedzianym, który by³ sprawi³ Salomon, nie mog³y siê zmieœciæ ca³opalenia, i ofiary 
œniedne i t³ustoœci.
8. I obchodzi³ Salomon onego czasu œwiêto uroczyste przez siedm dni, i wszystek 
Izrael z nim, zgromadzenie bardzo wielkie, od wejœcia do Emat a¿ do rzeki 
Egipskiej.
9. (Potem uczynili dnia ósmego œwiêto; albowiem poœwiêcenie o³tarza sprawowali 
przez siedm dni, i œwiêto uroczyste obchodzili przez siedm dni.
10. A dnia dwudziestego i trzeciego, miesi¹ca siódmego, rozpuœci³ lud do przybytków 
swoich, wesel¹cy siê i ciesz¹cy siê w sercu swem z dobrodziejstwa, które uczyni³ 
Pan Dawidowi i Salomonowi i Izraelowi, ludowi swemu.
11. A tak dokoñczy³ Salomon domu Pañskiego, i domu królewskiego, a wszystko, co by³ 
umyœli³ w sercu swem, uczyniæ w domu Pañskim i w domu swym, wykona³ szczêœliwie.
12. Potem ukaza³ siê Pan Salomonowi w nocy, i rzek³ do niego: Wys³ucha³em modlitwê 
twojê, i obra³em to miejsce sobie za dom do ofiary.
13. JeŸli zamknê niebo, ¿eby nie by³o deszczu, i jeŸli rozka¿ê szarañczy, aby 
po¿ar³a ziemiê; jeŸli te¿ poœlê powietrze na lud mój;
14. A jeŸliby siê upokorzy³ lud mój, nad którym wzywano imienia mego, a modli³by 
siê, i szuka³by twarzy mojej, odwróciwszy siê od dróg swoich z³ych: tedy Ja 
wys³ucham z nieba, i odpuszczê grzech ich, a uzdrowiê ziemiê ich.
15. Oczy te¿ moje otworzone bêd¹, a uszy moje nak³onione ku modlitwie uczynionej na 
tem miejscu.
16. Bom teraz obra³ i poœwiêci³ ten dom, aby tu przebywa³o imiê moje a¿ na wieki; i 
bêd¹ tu oczy moje, i serce moje po wszystkie dni.
17. A ty bêdzieszli chodzi³ przede mn¹, jako chodzi³ Dawid, ojciec twój, a bêdziesz 
siê sprawowa³ wed³ug wszystkiego, com ci przykaza³, strzeg¹c ustaw moich i s¹dów 
moich:
18. Tedy utwierdzê stolicê królestwa twego, jakom uczyni³ umowê z Dawidem, ojcem 
twoim, mówi¹c: Nie bêdzie odjêty z narodu twego m¹¿ panuj¹cy nad Izraelem.
19. A jeŸli siê wy odwrócicie, a opuœcicie ustawy moje, i przykazania moje, którem 
wam poda³, a odszed³szy bêdziecie s³u¿yli bogom cudzym, i bêdziecie siê im 
k³aniali:



20. Tedy ich wykorzeniê z ziemi mojej, któr¹m im da³; a ten dom, którym poœwiêci³ 
imieniowi memu, odrzucê od oblicza mego, i podam go na przypowieœæ, i na baœñ 
miêdzy wszystkie narody.
21. Nadto i ten dom, który by³ s³awny, ka¿demu mimo id¹cemu bêdzie na podziw, i 
rzecze: Przecz¿e tak uczyni³ Pan tej ziemi i temu domowi?
22. Tedy odpowiedz¹: Przeto, i¿ opuœcili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiód³ 
z ziemi Egipskiej, a chwycili siê bogów cudzych, i k³aniali siê im, i s³u¿yli im, 
dlatego¿ przywiód³ na nich to wszystko z³e.
*08
1. A po wyjœciu dwudziestu lat, w których budowa³ Salomon dom Pañski i dom swój,
2. Pobudowa³ te¿ miasta, które by³ wróci³ Hiram Salomonowi, a da³ tam mieszkanie 
synom Izraelskim.
3. Potem ci¹gn¹³ Salomon do Emat Soby, i wzi¹³ j¹.
4. Pobudowa³ te¿ Tadmor na puszczy, i wszystkie miasta, w których mia³ sk³ady, 
pobudowa³ w Emat.
5. Nadto zbudowa³ Betoron wy¿sze i Betoron ni¿sze, miasta obronne w murach, z 
bramami i z zaworami;
6. Tak¿e Baalat, i wszystkie miasta, w których mia³ sk³ady Salomon; i wszystkie 
miasta dla wozów, i miasta dla jezdnych: owa wszystko wed³ug upodobania swego, 
cokolwiek zamyœli³ budowaæ w Jeruzalemie i na Libanie, i po wszystkiej ziemi 
panowania sweg o.
7. Wszystek te¿ lud, który by³ pozosta³ z Hetejczyków, i Amorejczyków, i 
Ferezejczyków, i Hewejczyków, i Jebuzejczyków, którzy nie byli z Izraela:
8. Id¹cy z synów ich, którzy byli zostali po nich w onej ziemi, których byli nie 
wygubili synowie Izraelscy, poczyni³ Salomon ho³downikami a¿ do dnia tego.
9. Ale z synów Izraelskich, których nie poczyni³ Salomon niewolnikami do robót 
swoich, (bo oni byli mê¿owie waleczni, i przedniejsi hetmani jego, i prze³o¿eni nad 
wozami jego i nad jezdnymi jego.)
10. Z tych by³o przedniejszych prze³o¿onych, których mia³ król Salomon, dwieœcie i 
piêædziesi¹t panuj¹cych nad ludem.
11. Lecz córkê Faraonow¹ przeniós³ Salomon z miasta Dawidowego do domu, który jej 
by³ zbudowa³; albowiem mówi³: Nie bêdzie mieszka³a ¿ona moja w domu Dawida, króla 
Izraelskiego, bo œwiêty jest: przeto i¿ wesz³a do niego skrzynia Pañska.
12. Tedy Salomon ofiarowa³ ca³opalenia Panu na o³tarzu Pañskim, który by³ zbudowa³ 
przed przysionkiem.
13. Cokolwiek zwyczajnie na ka¿dy dzieñ ofiarowaæ miano wed³ug rozkazania 
Moj¿eszowego w sabaty, na nowiu miesi¹ca, i w œwiêta uroczyste, trzy kroæ do roku, 
w œwiêto przaœników, i w œwiêto tygodni, i w œwiêto kuczek.
14. I postanowi³ wed³ug rozrz¹dzenia Dawida, ojca swego, rozdzia³y kap³anów w 
pos³ugiwaniu ich, i Lewitów w powinnoœciach ich, aby chwalili Boga, i s³u¿yli przy 
kap³anach wed³ug zwyczaju ka¿dego dnia; odŸwiernych te¿ w rzêdach ich przy ka¿dej 
bramie ; albowiem tak by³o rozkazanie Dawida, mê¿a Bo¿ego.
15. I nie ust¹pili od rozkazania królewskiego o kap³anach i o Lewitach, oko³o 
wszystkich rzeczy i oko³o skarbów.
16. A tak dogotowano wszystkiego dzie³a Salomonowego, od onego dnia, którego 
za³o¿ony by³ dom Pañski, a¿ do wystawienia jego; i tak dokoñczony by³ dom Pañski.
17. Tedy jecha³ Salomon do Asyjongaber i do Elot, które jest nad brzegiem morskim w 
ziemi Edomskiej.
18. I pos³a³ mu Hiram przez rêkê s³ug swoich okrêty i ¿eglarzy œwiadomych morza, 
którzy jechali z s³ugami Salomonowymi do Ofir, a wzi¹wszy stamt¹d czterysta i 
piêædziesi¹t talentów z³ota, przynieœli je do króla Salomona.
*09
1. Tedy królowa z Saby s³ysz¹c s³awê Salomonow¹, przyjecha³a do Jeruzalemu, aby 
doœwiadcza³a Salomona w zagadkach, z wielkim bardzo pocztem, i z wielb³¹dami 
nios¹cemi rzeczy wonne, i z³ota bardzo wiele, i kamienia drogiego, a przyszed³szy 
do Salomo na, mówi³a z nim o wszystkiem, co mia³a w sercu swojem.
2. Ale jej odpowiedzia³ Salomon na wszystkie jej s³owa, a nie by³o nic skrytego 
przed Salomonem, na coby jej nie odpowiedzia³.
3. Przeto¿ widz¹c królowa z Saby m¹droœæ Salomonow¹, i dom, który zbudowa³;



4. Tak¿e potrawy sto³u jego, i siadania s³ug jego, i stawania s³u¿¹cych mu, i szaty 
ich, i podczaszy jego, i szaty ich, i schody, po których wstêpowa³ do domu 
Pañskiego, zdumiewa³a siê bardzo.
5. I rzek³a do króla: Prawdziwaæ to mowa, któr¹m s³ysza³a w ziemi mojej o sprawach 
twoich, i o m¹droœci twojej.
6. Alem nie wierzy³a s³owom ich, a¿em przyjechawszy ogl¹da³a oczyma swemi; ale oto 
nie powiedziano mi i po³owy o wielkiej m¹droœci twojej; przeszed³eœ s³awê, o 
którejm s³ysza³a.
7. B³ogos³awieni mê¿owie twoi i b³ogos³awieni ci s³udzy twoi, którzy stoj¹ przed 
tob¹ zawsze, a s³uchaj¹ m¹droœci twojej.
8. Niech¿e bêdzie Pan, Bóg twój, b³ogos³awiony, który ciê sobie upodoba³, aby ciê 
posadzi³ na stolicy swojej za króla przed Panem, Bogiem twoim. Dla tego, i¿ 
umi³owa³ Bóg twój Izraela, aby go umocni³ na wieki, przeto¿ postanowi³ ciê nad nimi 
za króla , abyœ czyni³ s¹d i sprawiedliwoœæ.
9. I da³a królowi sto i dwadzieœcia talentów z³ota, i rzeczy wonnych bardzo wiele, 
i kamienia drogiego; a nieprzysz³o nigdy wiêcej takich rzeczy wonnych, jakie da³a 
królowa z Saby królowi Salomonowi.
10. Nadto i s³udzy Hiramowi, i s³udzy Salomonowi, którzy byli przywieŸli z³ota z 
Ofir, przywieŸli i drzewa almugimowego, i kamienia drogiego.
11. I poczyni³ król z onego drzewa almugimowego schody do domu Pañskiego, i do domu 
królewskiego, i harfy, i lutnie œpiewakom; a nie widziano przedtem nigdy takich 
rzeczy w ziemi Judzkiej.
12. Król tak¿e Salomon da³ królowej z Saby wszystko, czego chcia³a, i czego ¿¹da³a, 
oprócz nagrody za to, co by³a przynios³a do króla. Potem siê wróci³a, i odjecha³a 
do ziemi swej, ona i s³udzy jej.
13. A by³a waga tego z³ota, które przychodzi³o Salomonowi na ka¿dy rok, szeœæ set i 
szeœædziesi¹t i szeœæ talentów z³ota.
14. Oprócz tego, co kupcy, i którzy handluj¹ przynosili; tak¿e wszyscy królowie 
Arabscy, i ksi¹¿êta onej ziemi przywozili z³oto i srebro Salomonowi.
15. Przeto¿ uczyni³ król Salomon dwieœcie tarczy ze z³ota ci¹gnionego; szeœæ set 
syklów z³ota ci¹gnionego wychodzi³o na ka¿d¹ tarcz¹.
16. Przytem trzysta puklerzy ze z³ota ci¹gnionego, trzysta syklów z³otych 
wychodzi³o na ka¿dy puklerz, które schowa³ król w dom lasu Libanowego.
17. Uczyni³ tak¿e król stolicê wielk¹ z koœci s³oniowej, i powlók³ j¹ szczerem 
z³otem.
18. A szeœæ stopni by³o u onej stolicy, a podnó¿ek by³ ze z³ota, trzymaj¹cy siê 
stolicy; porêcze te¿ by³y z obudwu stron, kêdy siadano, a dwa lwy sta³y u porêczy.
19. Dwanaœcie te¿ lwów sta³o na szeœciu stopniach z obu stron; nie by³o nic 
takowego urobiono w ¿adnem królestwie.
20. Nadto wszystkie naczynia, z których pija³ król Salomon, by³y z³ote, i wszystek 
sprzêt w domu lasu Libanowego ze z³ota szczerego; nic nie by³o ze srebra, bo go nie 
miano w ¿adnej cenie za dni Salomonowych.
21. Albowiem okrêty królewskie chodzi³y na morze z s³ugami Hiramowymi; raz we trzy 
lata wraca³y siê te¿ okrêty z morza, przynosz¹c z³oto, i srebro, koœci s³oniowe, i 
koczkodany, i pawie.
22. A tak uwielbiony jest król Salomon nad wszystkich królów ziemskich, bogactwy i 
m¹droœci¹.
23. Przeto¿ wszyscy królowie ziemscy pragnêli widzieæ Salomona, aby s³uchali 
m¹droœci jego, któr¹ by³ da³ Bóg w serce jego.
24. I przynosili mu ka¿dy upominek swój, naczynia srebrne, i naczynia z³ote, szaty, 
zbroje, i rzeczy wonne, konie i mu³y, a to na ka¿dy rok.
25. I mia³ Salomon cztery tysi¹ce stajen koni i wozów, a dwanaœcie tysiêcy 
jezdnych, których rozsadzi³ po miastach wozów, i przy sobie w Jeruzalemie.
26. I panowa³ nad wszystkimi królmi od rzeki a¿ do ziemi Filistyñskiej, i a¿ do 
granicy Egipskiej.
27. A z³o¿y³ król srebra w Jeruzalemie jako kamienia, a ceder z³o¿y³ jako p³onnych 
fig, których roœnie na polu bardzo wiele.
28. Przywodzono te¿ konie Salomonowi z Egiptu i ze wszystkich innych ziem.
29. A ostatek spraw Salomonowych pierwszych i ostatnich zapisano w ksiêdze Natana 



proroka, i w proroctwie Achyjasza Sylonitczyka, i w widzeniach Jaddy widz¹cego, 
który prorokowa³ przeciw Jeroboamowi, synowi Nabatowemu.
30. I królowa³ Salomon w Jeruzalemie nad wszystkim Izraelem czterdzieœci lat.
31. Zasn¹³ potem Salomon z ojcami swymi, a pochowano go w mieœcie Dawida, ojca 
jego, a Roboam syn jego, królowa³ miasto niego.
*10
1. Tedy jecha³ Roboam do Sychem; bo w Sychem zebra³ siê by³ wszystek Izrael, aby go 
postanowi³ królem.
2. A gdy to us³ysza³ Jeroboam, syn Nabatowy, który by³ w Egipcie, gdzie by³ uciek³ 
przed królem Salomonem, wróci³ siê Jeroboam z Egiptu;
3. Bo pos³ali i wezwali go. Tedy przyszed³ Jeroboam i wszystek Izrael, i rzekli do 
Roboama, mówi¹c:
4. Ojciec twój w³o¿y³ na nas jarzmo ciê¿kie; ale ty teraz ul¿yj nam niewoli srogiej 
ojca twego, i jarzma ciê¿kiego, które w³o¿y³ na nas, a bêdziemyæ s³u¿yli.
5. Który im rzek³: Po trzech dniach wróæcie siê do mnie. I odszed³ lud.
6. Miêdzytem wszed³ król Roboam w radê z starszymi, którzy stawali przed Salomonem, 
ojcem jego, za ¿ywota jego, mówi¹c: Co wy radzicie? Jak¹bym mia³ daæ odpowiedŸ 
ludowi temu?
7. Którzy mu odpowiedzieli, mówi¹c: JeŸli dziœ powolny bêdziesz ludowi temu, a 
uczynisz im kwoli, i bêdziesz mówi³ do nich s³owa ³agodne, bêd¹ s³ugami twymi po 
wszystkie dni.
8. Ale on opuœciwszy radê starszych, któr¹ mu podali, wszed³ w radê z m³odzieñcami, 
którzy z nim wzroœli i stawali przed nim.
9. I rzek³ do nich: Có¿ wy radzicie, abyœmy odpowiedzieli ludowi temu, którzy 
rzekli do mnie, mówi¹c: Ul¿yj tego jarzma, które w³o¿y³ ojciec twój na nas?
10. Tedy mu odpowiedzieli oni m³odzieñcy, którzy z nim wzroœli, mówi¹c: Tak 
odpowiesz temu ludowi, którzy do ciebie rzekli, mówi¹c: Ojciec twój w³o¿y³ na nas 
ciê¿kie jarzmo, ale ty ul¿yj go nam. Tak rzeczesz do nich: Najmniejszy palec mój 
miê¿szy ni¿ biodra ojca mego.
11. Przeto¿ teraz, ojciec mój k³ad³ na was jarzmo ciê¿kie, ale ja przydam do jarzma 
waszego; ojciec mój kara³ was biczykami, a ja was bêdê kara³ korbaczami.
12. Przyszed³ tedy Jeroboam i wszystek lud do Roboama dnia trzeciego, jako by³ im 
rozkaza³ król, mówi¹c: Wróæcie siê do mnie dnia trzeciego.
13. I odpowiedzia³ im król surowie, bo opuœci³ król Roboam radê starców.
14. A rzek³ do nich wed³ug rady m³odzieñców, mówi¹c: Ojciec mój obci¹¿y³ was 
jarzmem ciê¿kiem, ale ja przydam do niego; ojciec mój kara³ was biczykami, ale ja 
was bêdê kara³ korbaczami.
15. I nie us³ucha³ król ludu: (bo by³a przyczyna od Boga, aby dosyæ uczyni³ Pan 
s³owu swemu, które by³ powiedzia³ przez Achyjasza Sylonitczyka do Jeroboama, syna 
Nabatowego.)
16. Przeto¿ widz¹c wszystek Izrael, ¿e ich król nie us³ucha³, odpowiedzia³ lud 
królowi, mówi¹c: Có¿ mamy za dzia³ w Dawidzie? a co za dziedzictwo w synu Isajowym? 
Ka¿dy idŸ do namiotów swych, o Izraelu! a ty Dawidzie! opatrz teraz dom swój. I 
rozeszli siê wszyscy Izraelczycy do namiotów swoich.
17. A tak tylko nad synami Izraelskimi, którzy mieszkali w miastach Judzkich, 
królowa³ Roboam.
18. I pos³a³ król Roboam Adorama, który by³ poborc¹, i ukamionowali go synowie 
Izraelscy, ¿e umar³; przeto¿ król Roboam wsiad³szy co rychlej na wóz, uciek³ do 
Jeruzalemu.
19. A tak odst¹pili Izraelczycy od domu Dawidowego, a¿ do dnia tego.
*11
1. Przyjechawszy tedy Roboam do Jeruzalemu, zebra³ dom Judowy i pokolenie 
Benjaminowe, sto i oœmdziesi¹t tysiêcy mê¿ów przebranych do boju, aby walczyli z 
Izraelem, a ¿eby przywrócone by³o królestwo do Roboama.
2. I sta³o siê s³owo Pañskie do Semejasza, mê¿a Bo¿ego, mówi¹c:
3. Powiedz Roboamowi, synowi Salomonowemu, królowi Judzkiemu, i wszystkiemu 
Izraelowi w Judzie i w pokoleniu Benjaminowem, mówi¹c:
4. Tak mówi Pan: Nie wychodŸcie, ani walczcie z braæmi waszymi, wróæcie siê ka¿dy 
do domu swego; albowiem odemnie sta³a siê ta rzecz. I us³uchali s³owa Pañskiego, i 



wrócili siê, a nie ci¹gnêli przeciw Jeroboamowi.
5. I mieszka³ Roboam w Jeruzalemie, a pobudowa³ miasta obronne w Judzie.
6. I zbudowa³ Betlehem, i Etam i Tekue;
7. I Betsur, i Soko, i Adullam:
8. I Get, i Maresa, i Zyf:
9. I Adoraim, i Lachis, i Aseka;
10. I Sora, i Ajalon, i Hebron, które by³y w Judzie i w pokoleniu Benjaminowem 
miasta obronne.
11. A gdy zmocni³ one twierdze, postanowi³ w nich starostów, i wystawi³ szpichlerze 
dla zbo¿a, i dla oliwy, i dla wina.
12. A w ka¿dem mieœcie z³o¿y³ tarcze i w³ócznie, a opatrzy³ je bardzo mocno: a tak 
panowa³ nad Jud¹ i Benjaminem.
13. Kap³ani te¿ i Lewitowie, którzy byli we wszystkim Izraelu, zebrali siê do niego 
ze wszystkich granic swoich.
14. Bo opuœciwszy Lewitowie przedmieœcia swoje, i osiad³oœci swoje, szli do Judy i 
do Jeruzalemu; (gdy¿ by³ ich wyrzuci³ Jeroboam i synowie jego, aby nie odprawowali 
urzêdu kap³añskiego Panu.
15. I postanowi³ sobie kap³anów po wy¿ynach, i dyjab³om, i cielcom, których by³ 
naczyni³.)
16. A za nimi ze wszystkich pokoleñ Izraelskich, którzy obrócili serca swe ku 
szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, przyszli do Jeruzalemu, aby ofiarowali Panu, Bogu 
ojców swoich.
17. A tak umocnili królestwo Judzkie, i utwierdzili Roboama, syna Salomonowego, 
przez trzy lata; albowiem chodzili drog¹ Dawida i Salomona przez one trzy lata.
18. Potem poj¹³ sobie Roboam za ¿onê Mahalatê córkê Jerymota, syna Dawidowego, i 
Abihailê, córkê Elijaba, syna Isajego.
19. Która mu urodzi³a synów: Jehusa, i Semaryjasza, i Zaama.
20. A po niej poj¹³ Maachê, córkê Absalomow¹, która mu urodzi³a Abijasza, i Etaja, 
i Sysê, i Salomitê.
21. I mi³owa³ Roboam Maachê, córkê Absalomow¹, nad wszystkie ¿ony swoje, i nad 
za³o¿nice swoje. Albowiem poj¹³ by³ ¿on oœmnaœcie, a za³o¿nic szeœædziesi¹t, i 
sp³odzi³ dwadzieœcia i oœm synów i szeœædziesi¹t córek.
22. I postanowi³ Roboam Abijasza, syna Maachy, za ksiêcia, za hetmana miêdzy braæmi 
jego; albowiem zamyœla³ go uczyniæ królem.
23. A roztropnie sobie postêpuj¹c, rozsadzi³ wszystkich innych synów swych po 
wszystkich krainach Judzkich i Benjaminowych, po wszystkich miastach obronnych, i 
opatrzy³ ich dostatkiem ¿ywnoœci, i nada³ im wiele ¿on.
*12
1. A gdy utwierdzi³ królestwo swoje Roboam i zmocni³ je, opuœci³ zakon Pañski, i 
wszystek Izrael z nim.
2. I sta³o siê roku pi¹tego panowania Roboamowego, ¿e wyci¹gn¹³ Sesak, król 
Egipski, przeciw Jeruzalemowi (albowiem byli zgrzeszyli przeciw Panu.)
3. Z tysi¹cem i dwoma stami wozów, i z szeœædziesi¹t tysiêcy jezdnych, a nie by³o 
liczby ludu, który przyci¹gn¹³ z nim z Egiptu, Lubimczyków, Suchymczyków, i 
Chusymczyków.
4. I pobra³ miasta obronne, które by³y w Judzie, i przyci¹gn¹³ a¿ ku Jeruzalemowi.
5. Tedy Semejasz prorok przyszed³ do Roboama i do ksi¹¿¹t Judzkich, którzy siê byli 
zebrali do Jeruzalemu, uciekaj¹c przed Sesakiem, i rzek³ do nich: Tak mówi Pan: 
Wyœcie miê opuœcili, dla tegom i Ja was opuœci³ i poda³ w rêce Sesakowe.
6. I upokorzyli siê ksi¹¿êta Izraelscy, i król, i mówili: Sprawiedliwy jest Pan.
7. A gdy ujrza³ Pan i¿ siê upokorzyli,sta³o siê s³owo Pañskie do Semejasza, mówi¹c: 
Upokorzyli siê, nie wytracê ich; ale im dam wkrótce wybawienie, ani siê wyleje 
zapalczywoœæ moja przeciw Jeruzalemowi przez rêce Sesaka.
8. Wszak¿e bêd¹ mu za s³ugi, aby wiedzieli, co to jest, s³u¿yæ mnie, albo s³u¿yæ 
królestwom ziemskim.
9. A tak ci¹gn¹³ Sesak, król Egipski, przeciw Jeruzalemowi, i pobra³ skarby domu 
Pañskiego, i skarby domu królewskiego, wszystko to pobra³; wzi¹³ te¿ tarcze z³ote, 
które by³ sprawi³ Salomon.
10. I sprawi³ król Roboam miasto nich tarcze miedziane, i poruczy³ je prze³o¿onym 



nad piechot¹, którzy strzegli drzwi domu królewskiego.
11. A gdy wchadza³ król do domu Pañskiego, tedy przychodzi³a piechota, i brali je; 
potem zasiê odnosili je do swoich komor.
12. A tak i¿ siê upokorzy³, odwróci³ siê od niego gniew Pañski, i nie wytraci³ go 
do koñca; albowiem jeszcze i w Judzie by³o nieco dobrego.
13. Zmocni³ siê tedy król Roboam w Jeruzalemie i królowa³. A by³o czterdzieœci lat 
i jeden rok Roboamowi, gdy królowaæ pocz¹³, a siedmnaœcie lat królowa³ w 
Jeruzalemie, w mieœcie, które obra³ Pan ze wszystkich pokoleñ Izraelskich, aby tam 
przebywa³o imiê jego. A imiê matki jego by³o Naama Ammonitka.
14. Ten czyni³ z³e; bo nie przygotowa³ serca swego, aby szuka³ Pana.
15. Ale sprawy Roboamowe pierwsze i poœlednie zapisane s¹ w ksiêdze Semejasza 
proroka, i Jaddy widz¹cego; gdzie siê opisuje porz¹dek rodzajów, tak¿e wojny miêdzy 
Roboamem i Jeroboamem po wszystkie dni.
16. I zasn¹³ Roboam z ojcami swymi, i pochowan jest w mieœcie Dawidowem, a królowa³ 
Abijasz, syn jego, miasto niego.
*13
1. Roku oœmnastego króla Jeroboama, królowa³ Abijasz nad Jud¹.
2. Trzy lata królowa³ w Jeruzalemie, a imiê matki jego by³o Michaja, córka 
Uryjelowa z Gabaa. I by³a wojna miêdzy Abijaszem i miêdzy Jeroboamem.
3. Przeto¿ Abijasz uszykowa³ wojsko ludzi bardzo walecznych cztery kroæ sto tysiêcy 
mê¿ów przebranych; Jeroboam tak¿e uszykowa³ siê przeciwko niemu, maj¹c oœm kroæ sto 
tysiêcy mê¿ów przebranych bardzo walecznych.
4. Tedy stan¹³ Abijasz na wierzchu góry Semeron, która by³a miêdzy górami 
Efraimskiemi, i rzek³: S³uchajcie miê, Jeroboamie i wszystek Izraelu!
5. Izali wam nie nale¿y wiedzieæ, ¿e Pan, Bóg Izraelski, da³ królestwo Dawidowi nad 
Izraelem na wieki, onemu i synom jego przymierzem trwa³em?
6. Lecz powsta³ Jeroboam, syn Nabatowy, s³uga Salomona, syna Dawidowego, i sta³ siê 
odpornym panu swemu.
7. I zebrali siê do niego synowie lekkomyœlni, a ludzie niepobo¿ni, i zmocnili siê 
przeciw Roboamowi, synowi Salomonowemu; a Roboam bêd¹c dzieciêciem, i serca 
lêkliwego, nie móg³ siê im mê¿nie oprzeæ:
8. Zaczem wy siê teraz myœlicie zmocniæ przeciw królestwu Pañskiemu, które jest w 
rêkach synów Dawidowych, a jest was kupa wielka, i macie z sob¹ cielce z³ote, 
których wam naczyni³ Jeroboam za bogów.
9. Iza¿eœcie nie zarzucili kap³anów Pañskich, synów Aaronowych i Lewitów, a 
poczyniliœcie sobie kap³anów, jako inni narodowie ziemscy? Ktokolwiek przychodzi, 
aby poœwiêcone by³y rêce jego, z cielcem m³odym i siedmi¹ baranów, staje siê 
kap³anem tych, którzy nie s¹ bogowie.
10. Ale my jesteœmy Pana, Boga naszego, i nie opuœciliœmy go; a kap³ani, którzy 
s³u¿¹ Panu, s¹ synowie Aaronowi, i Lewitowie, którzy pilnuj¹ urzêdu swego.
11. I ofiaruj¹ Panu ca³opalenia na ka¿dy zaranek, i na ka¿dy wieczór, i kadz¹ 
rzeczami wonnemi, i pok³adaj¹ chleby na stole czystym; tak¿e œwiecznik z³oty, i 
lampy jego sporz¹dzaja, aby gorza³y na ka¿dy wieczór. A tak my strze¿emy rozkazania 
Pana, Boga naszego, a wyœcie go opuœcili.
12. Przeto¿ oto, z nami jest na czele Bóg i kap³ani jego, i tr¹by g³oœne, aby 
brzmia³y przeciwko wam. Synowie Izraelscy! nie walczcie¿ z Panem, Bogiem ojców 
waszych; bo siê wam nie powiedzie.
13. Miêdzytem obwiód³ zasadzkê Jeroboam, aby na nich przypadli z ty³u; i byli jedni 
w oczy Judzie, a drudzy na zasadzce z ty³u ich.
14. Tedy ujrzawszy synowie Judzcy, ¿e na nich nastêpowa³a bitwa z przodku i z ty³u, 
wo³ali do Pana, a kap³ani tr¹bili w tr¹by.
15. Uczynili te¿ okrzyk mê¿owie Judy. I sta³o siê w onym okrzyku mê¿ów Judzkich, ¿e 
Bóg porazi³ Jeroboama, i wszystkiego Izraela przed Abijaszem i Jud¹.
16. I uciekali synowie Izraelscy przed Jud¹; ale ich poda³ Bóg w rêce ich.
17. I porazili ich Abijasz i lud jego pora¿k¹ wielk¹, tak i¿ leg³o pobitych z 
Izraela piêæ kroæ sto tysiêcy mê¿ów na wybór.
18. Przeto¿ poni¿eni s¹ synowie Izraelscy naonczas: a zmocnili siê synowie Judzcy, 
poniewa¿ spolegali na Panu, Bogu ojców swych.
19. I goni³ Abijasz Jeroboama, a odj¹³ mu miasta Betel i wsi jego, i Jesana i wsi 



jego, i Efron i wsi jego.
20. A nie móg³ siê wiêcej pokrzepiæ Jeroboam za dni Abijaszowych, i uderzy³ go Pan, 
¿e umar³.
21. Ale Abijasz zmocni³ siê, i poj¹³ sobie ¿on czternaœcie, i sp³odzi³ dwadzieœcia 
i dwóch synów, i szesnaœcie córek.
22. Ale inne sprawy Abijaszowe, i postêpki jego, i s³owa jego, zapisane s¹ w 
ksiêdze proroka Jaddy.
*14
1. A gdy zasn¹³ Abijasz z ojcami swymi, a pochowano go w mieœcie Dawidowem, tedy 
królowa³ Aza, syn jego, miasto niego. Za dni jego by³a w pokoju ziemia, przez 
dziesiêæ lat.
2. I czyni³ Aza co by³o dobrego, i przyjemnego w oczach Pana, Boga swego.
3. Bo poburzy³ o³tarze obce, i wy¿yny, i podruzgota³ ba³wany ich, i wyr¹ba³ gaje 
ich;
4. A przykaza³ Judzie, aby szukali Pana, Boga ojców swych, i przestrzegali zakonu i 
przykazañ jego.
5. Zniós³ te¿ ze wszystkich miast Judzkich wy¿yny, i s³oneczne ba³wany, a by³o w 
pokoju królestwo za czasu jego.
6. Nadto pobudowa³ miasta obronne w Judzie, przeto, i¿ by³a w pokoju ziemia i nie 
powsta³a wojna przeciwko niemu za onych lat; bo mu da³ Pan odpocznienie.
7. I rzek³ do Judy: Pobudujmy te miasta, i otoczmy je murem i wie¿ami, bramami, i 
zaworami, póki ziemia jest w mocy naszej; boœmy szukali Pana, Boga naszego; 
szukaliœmy go, i sprawi³ nam odpocznienie zewsz¹d. Przeto¿ budowali, a szczêœci³o 
siê im.
8. I mia³ Aza wojsko nosz¹cych tarcz i drzewce: z Judy trzykroæ sto tysiêcy, a z 
Benjamina nosz¹cych puklerz i ci¹gn¹cych ³uk dwa kroæ sto tysiêcy i oœmdziesi¹t 
tysiêcy. Ci wszyscy byli bardzo mê¿ni.
9. Tedy wyci¹gn¹³ przeciw nim Zara Etyjopczyk, maj¹c wojska dziesiêæ kroæ sto 
tysiêcy, a wozów trzy sta, i przyci¹gn¹³ a¿ do Maresy.
10. Wyci¹gn¹³ te¿ i Aza przeciw niemu, i uszykowali wojska w dolinie Sefata u 
Maresy.
11. Tedy zawo³a³ Aza do Pana, Boga swego, i rzek³: O Panie! ty nie potrzebujesz 
wielu, abyœ ratowa³ tego, który nie ma potêgi. Ratuj¿e nas, o Panie, Bo¿e nasz! 
gdy¿ na tobie spolegamy, a w imiê twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyœ Pan, 
Bóg nasz; niech nie ma góry nad tob¹ cz³owiek œmiertelny.
12. A tak porazi³ Pan Etyjopczyków przed Az¹ i przed Jud¹, tak i¿ uciekli 
Etyjopczycy.
13. A goni³ ich Aza i lud, który by³ z nim, a¿ do Gierary. I polegli Etyjopczycy, 
tak, ¿e nie mogli wskóraæ: bo starci s¹ przed obliczem Pañskiem i przed wojskiem 
jego. I nabrali ³upów bardzo wiele.
14. Nadto poburzyli wszystkie miasta oko³o Gierary; albowiem przypad³ strach Pañski 
na nich, i splundrowali one wszystkie miasta; bo w nich by³a wielka korzyœæ.
15. Tak¿e i obory trzód poburzyli; a zaj¹wszy owiec i wielb³¹dów bardzo wiele, 
wrócili siê do Jeruzalemu.
*15
1. Tedy na Azaryjasza, syna Obedowego, przypad³ Duch Bo¿y.
2. Który wyszed³szy przeciw Azie rzek³ mu: S³uchajcie miê, Aza i wszystko pokolenie 
Judowe i Benjaminowe! Pan by³ z wami, pókiœcie byli z nim, a jeŸli go szukaæ 
bêdziecie, znajdziecie go: ale jeŸli go opuœcicie, opuœci was.
3. Przez wiele dni by³ Izrael bez Boga prawdziwego, i bez kap³ana, nauczyciela, i 
bez zakonu:
4. Wszak¿e gdyby siê byli nawrócili w utrapieniu swem do Pana, Boga Izraelskiego, a 
szukali go, da³by siê im by³ znaleœæ.
5. Ale teraŸniejszych czasów niebezpieczno wychodziæ i wchodziæ; bo zamiêszanie 
wielkie miêdzy wszystkimi obywatelami ziemi.
6. I depcze naród po narodzie, a miasto po mieœcie, przeto, ¿e ich Bóg strwo¿y³ 
wszelakiem uciœnieniem.
7. Przeto¿ wy zmacniajcie siê, a niech nie s³abiej¹ rêce wasze; bo czeka zap³ata 
pracy waszej.



8. A gdy us³ysza³ Aza te s³owa, i proroctwo Obeda proroka, zmocni³ siê, i zniós³ 
obrzydliwoœci ze wszystkiej ziemi Judzkiej i Benjamiñskiej, i z miast, które by³ 
pobra³ na górze Efraim, i odnowi³ o³tarz Pañski, który by³ przed przysionkiem 
Pañskim.
9. Potem zebra³ wszystek lud z Judy i z Benjamina, i przychodniów, którzy u nich 
byli z Efraima, i z Manasesa i z Symeona; bo ich by³o bardzo wiele zbieg³o z 
Izraela do niego, widz¹c, i¿ Pan, Bóg jego, z nim by³.
10. I zgromadzili siê do Jeruzalemu miesi¹ca trzeciego, roku piêtnastego królestwa 
Azy.
11. I sprawowali ofiary Panu dnia onego z ³upów, które byli przygnali, wo³ów siedm 
set, a owiec siedm tysiêcy.
12. I uczynili umowê, aby szukali Pana, Boga ojców swoich, ze wszystkiego serca 
swego, i ze wszystkiej duszy swojej.
13. A ktobykolwiek nie szuka³ Pana, Boga Izraelskiego, aby by³ zabity, od 
najmniejszego a¿ do najwiêkszego, od mê¿a a¿ do niewiast.
14. I przysiêgli Panu g³osem wielkim, i z krzykiem, i z tr¹bami, i z kornetami.
15. A weseli³ siê wszystek lud Judzki z onej przysiêgi: albowiem ze wszystkiego 
serca swego przysiêgali, i ze wszystkiej ochoty szukali go, i da³ siê im znaleœæ, i 
da³ im Pan odpocznienie zewsz¹d.
16. Nadto i Maachê, matkê sw¹, król Aza z pañstwa z³o¿y³, przeto, ¿e by³a uczyni³a 
w gaju ba³wana brzydkiego; i podci¹³ Aza ba³wana jej, i pokruszy³ go, a spali³ u 
potoku Cedron.
17. A choæ wy¿yny nie by³y zniesione z Izraela, przecie¿ serce Azy by³o doskona³e 
po wszystkie dni jego.
18. Wniós³ te¿, co by³ poœwiêci³ ojciec jego, i co sam poœwiêci³, do domu Bo¿ego, 
srebro i z³oto i naczynia.
19. A nie by³o wojny a¿ do roku trzydziestego i pi¹tego królowania Azy.
*16
1. Roku trzydziestego i szóstego królowania Azy, wyci¹gn¹³ Baaza, król Izraelski, 
przeciwko Judzie, i zbudowa³ Ramê, aby nie dopuœci³ wychodziæ i wchodziæ nikomu do 
Azy, króla Judzkiego.
2. Tedy wzi¹wszy Aza srebro i z³oto ze skarbów domu Pañskiego i domu królewskiego, 
pos³a³ je do Benadada, króla Syryjskiego, który mieszka³ w Damaszku, mówi¹c:
3. Przymierze jest miêdzy mn¹ i miêdzy tob¹, i miêdzy ojcem moim i miêdzy ojcem 
twoim: otoæ posy³am srebro i z³oto. IdŸ¿e, a wzrusz przymierze twoje z Baaz¹, 
królem Izraelskim, aby odci¹gn¹³ odemnie.
4. I us³ucha³ Benadad króla Azy, a pos³awszy hetmanów z wojskami, które mia³, 
przeciwko miastom Izraelskim, zburzy³ Hijon i Dan i Abelmaim, i wszystkie miasta 
obronne Neftalimskie, w których by³y skarby.
5. To gdy us³ysza³ Baaza, przesta³ budowaæ Ramy, i zaniecha³ roboty swej.
6. Tedy król Aza wzi¹wszy z sob¹ wszystek lud Judzki, pobrali z Ramy kamienie, i 
drzewo jego, z którego budowa³ Baaza, a zbudowa³ z niego Gabaa i Masfa.
7. A onego¿ czasu przyszed³ Hanani, widz¹cy, do Azy, króla Judzkiego, i mówi³ do 
niego: I¿eœ spoleg³ na królu Syryjskim, a nie spoleg³eœ na Panu, Bogu twoim, 
dlatego usz³o wojsko króla Syryjskiego z rêki twojej.
8. Aza¿ Etyjopczycy, i Lubimczycy nie mieli wojsk bardzo wielkich z wozami i z 
jezdnymi w mnóstwie bardzo wielkiem? a w¿dy gdyœ spoleg³ na Panu, poda³ je w rêkê 
twojê.
9. Albowiem oczy Pañskie przepatruj¹ wszystkê ziemiê, aby dokazywa³ mocy swej przy 
tych, którzy przy nim stoj¹ sercem doskona³em. G³upioœ to uczyni³: przeto¿ od tego 
czasu powstan¹ przeciwko tobie wojny.
10. Tedy Aza rozgniewawszy siê na widz¹cego, poda³ go do wiêzienia; bo siê by³ nañ 
o to rozgniewa³; i utrapi³ Aza niektórych z ludu onego czasu.
11. Ale inne sprawy Azy pierwsze i poœledniejsze, zapisane s¹ w ksiêgach o królach 
Judzkich i Izraelskich.
12. Potem rozniemóg³ siê Aza roku trzydziestego i dziewi¹tego królowania swego, na 
nogi swoje, chorob¹ bardzo ciê¿k¹; a wszak¿e w onej chorobie swej nie szuka³ Pana, 
ale lekarzy.
13. A tak zasn¹³ Aza z ojcami swymi, a umar³ roku czterdziestego i pierwszego 



królowania swego.
14. I pochowano go w grobie jego, który sobie by³ wykopa³ w mieœcie Dawidowem; i 
po³o¿ono go na ³o¿u, które by³ nape³ni³ rzeczami wonnemi, i rozmaitemi maœciami 
aptekarsk¹ robot¹ przygotowanemi. I palili mu zapa³ wonny bardzo wielki.
*17
1. Tedy królowa³ Jozafat, syn jego miasto niego, a zmocni³ siê przeciw Izraelowi.
2. I osadzi³ ¿o³nierzem wszystkie miasta Judzkie obronne; osadzi³ te¿ i ziemiê 
Judzk¹, tak¿e miasta Efraimskie, które by³ pobra³ Aza, ojciec jego.
3. A by³ Pan z Jozafatem, przeto, i¿ chodzi³ drogami pierwszemi Dawida, ojca swego, 
a nie szuka³ Baalów;
4. Ale Boga ojca swego szuka³, i w przykazaniach jego chodzi³, a nie wed³ug spraw 
ludu Izraelskiego.
5. I utwierdzi³ Pan królestwo w rêce jego; a dawa³ wszystek lud Judzki dary 
Jozafatowi, tak i¿ mia³ bogactwa, i s³awê bardzo wielk¹.
6. A nabywszy wielkiego serca na drogach Pañskich, tem wiêcej znosi³ wy¿yny i gaje 
ba³wochwalcze z ziemi Judzkiej.
7. Potem roku trzeciego królowania swego pos³a³ ksi¹¿¹t swoich, Benchaila, i 
Obadyjasza, i Zacharyjasza, i Natanaela, i Micheasza, aby uczyli w miastach 
Judzkich.
8. A przy nich Lewitów, Semejasza, i Natanijasza, i Zabadyjasza, i Asaela i 
Semiramota, i Jonatana, i Adonijasza, i Tobijasza, i Tobadonijasza, Lewitów; a z 
nimi Elisama, i Jorama, kap³anów;
9. Którzy uczyli w Judzie, maj¹c z sob¹ ksiêgi zakonu Pañskiego, i obchodzili 
wszystkie miasta Judzkie, i nauczali lud.
10. Przeto¿ przyszed³ strach Pañski na wszystkie królestwa ziemi, które by³y oko³o 
Judy, i nie œmieli walczyæ przeciw Jozafatowi.
11. Nawet i Filistynowie przynosili Jozafatowi dary i dañ pieniê¿n¹. Arabczycy te¿ 
przygnali mu drobnego byd³a, baranów siedm tysiêcy i siedm set, koz³ów tak¿e siedm 
tysiêcy i siedm set.
12. Wzmaga³ siê tedy Jozafat, i ros³ nader bardzo, i pobudowa³ w Judzie zamki, i 
miasta dla sk³adów.
13. A pracy wiele podj¹³ oko³o miast Judzkich; mê¿ów te¿ walecznych i potê¿nych 
mia³ w Jeruzalemie.
14. A taæ jest liczba ich wed³ug domów ojców ich: z Judy ksi¹¿êta nad tysi¹cami: 
ksi¹¿ê Adna, a z nim bardzo du¿ych mê¿ów trzy kroæ sto tysiêcy.
15. A po nim ksi¹¿ê Johanan, a z nim dwa kroæ sto tysiêcy, i oœmdziesi¹t tysiêcy.
16. A po nim Amazyjasz, syn Zychry, który siê by³ dobrowolnie odda³ Panu, a z nim 
dwa kroæ sto tysiêcy mê¿ów du¿ych.
17. Przytem z synów Benjaminowych, m¹¿ du¿y Elijada, a z nim ludu zbrojnego z 
³ukami i z tarczami dwa kroæ sto tysiêcy.
18. A po nim Jozabad, a z nim sto i oœmdziesiêt tysiêcy gotowych do boju.
19. Ci s³u¿yli królowi, oprócz tych, którymi by³ król osadzi³ miasta obronne po 
wszystkiej ziemi Judzkiej.
*18
1. I mia³ Jozafat bogactw i s³awy bardzo wiele, a spowinowaci³ siê z Achabem.
2. I przyjecha³ po kilku latach do Achaba do Samaryi; i nabi³ Achab owiec i wo³ów 
wiele dla niego, i dla ludu, który by³ z nim, i namawia³ go, aby ci¹gn¹³ do Ramot 
Galaad.
3. I rzek³ Achab, król Izraelski, do Jozafata, króla Judzkiego: Poci¹gnij¿e ze mn¹ 
do Ramot Galaad? A on mu odpowiedzia³: Jako ja, tak i ty, a jako lud twój, tak lud 
mój, i bêdziemy z tob¹ na wojnie.
4. Nadto rzek³ Jozafat do króla Izraelskiego: Proszê, pytaj siê dziœ s³owa 
Pañskiego.
5. A tak zebra³ król Izraelski proroków cztery sta mê¿ów, i rzek³ do nich: Mam¿e 
ci¹gn¹æ do Ramot Galaad na wojnê, czyli zaniechaæ? A oni odpowiedzieli: Ci¹gnij; bo 
je da Bóg w rêce królewskie.
6. Ale Jozafat rzek³: Niemasz¿e tu jeszcze którego proroka Pañskiego, ¿ebyœmy siê 
go pytali?
7. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Jest jeszcze m¹¿ jeden, przez któregobyœmy 



siê mogli radziæ Pana, ale go ja nienawidzê; bo mi nie prorokuje nic dobrego, ale 
zaw¿dy z³e; a tenci jest Micheasz, syn Jemlowy. I rzek³ Jozafat: Niech tak nie mówi 
król.
8. Tedy zawo³a³ król Izraelski niektórego komornika, i rzek³: PrzywiedŸ tu rych³o 
Micheasza, syna Jemlowego.
9. Miêdzytem król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, siedzieli ka¿dy z nich na 
stolicy swojej, ubrani w szaty królewskie, a siedzieli na placu u wrót bramy 
Samaryjskiej, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi.
10. A Sedechyjasz, syn Chanaanowy, sprawi³ sobie rogi ¿elazne, i rzek³: Tak mówi 
Pan: Temi bêdziesz bód³ Syryjczyków, a¿ ich wyniszczysz.
11. To¿ wszyscy prorocy prorokowali, mówi¹c: Ci¹gnij do Ramot Galaad, a bêdzieæ siê 
szczêœci³o; albowiem je poda Pan, w rêce królewskie.
12. Tedy pose³, który chodzi³, aby przyzwa³ Micheasza, rzek³ do niego, mówi¹c: Oto 
s³owa proroków jednemi usty dobrze tusz¹ królowi; niech¿e bêdzie, proszê, s³owo 
twoje jako jednego z nich, a mów dobre rzeczy.
13. I rzek³ Micheasz: Jako ¿yje Pan, ¿e co mi kolwiek rozka¿e Bóg mój, to mówiæ 
bêdê.
14. A gdy przyszed³ do króla, rzek³ król do niego: Micheaszu! mamy¿ ci¹gn¹æ na 
wojnê przeciw Ramot Galaad, czyli zaniechaæ? A on odpowiedzia³: Ci¹gnijcie, a 
poszczêœci siê wam, i bêd¹ podani w rêce wasze.
15. I rzek³ król do niego: A wiele¿ ciê razy mam przysiêg¹ zobowi¹zywaæ, abyœ mi 
nie mówi³ jedno prawdê w imieniu Pañskiem?
16. Przeto¿ rzek³: Widzia³em wszystek lud Izraelski rozproszony po górach jako 
owce, które nie maj¹ pasterza; bo Pan rzek³: Nie maj¹ci Pana; niech siê wróci ka¿dy 
do domu swego w pokoju.
17. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Iza¿em ci nie powiada³, ¿e mi nic dobrego 
prorokowaæ nie mia³, ale z³e?
18. Ale on rzek³: S³uchajcie¿ tedy s³owa Pañskiego: Widzia³em Pana siedz¹cego na 
stolicy jego, i wszystko wojsko niebieskie stoj¹ce po prawicy jego i po lewicy 
jego.
19. I rzek³ Pan: Kto zwiedzie Achaba, króla Izraelskiego, aby szed³, a poleg³ w 
Ramot Galaad? A gdy mówi³ jeden tak, a drugi mówi³ inaczej,
20. Wyst¹pi³ duch, i stan¹³ przed Panem, i rzek³: Ja go zwiodê. A Pan mu rzek³: 
Przez có¿?
21. I odpowiedzia³: Wynijdê, a bêdê k³amliwym duchem w ustach wszystkich proroków 
jego. I rzek³ Pan: Zwiedziesz, i pewnie przemo¿esz: IdŸ¿e, a uczyñ tak.
22. Przeto¿ teraz, oto da³ Pan ducha k³amliwego w usta tych proroków twoich, gdy¿ 
Pan wyrzek³ przeciwko tobie z³e.
23. Tedy przyst¹piwszy Sedechijasz, syn Chanaanowy, uderzy³ Micheasza w policzek, 
mówi¹c: A któr¹¿ drog¹ odszed³ duch Pañski odemnie, aby mówi³ z tob¹?
24. I odpowiedzia³ Micheasz: Oto ty ujrzysz dnia onego, kiedy wnijdziesz do 
najskrytszej komory, abyœ siê skry³.
25. I rzek³ król Izraelski: WeŸmijcie Micheasza, a odwiedŸcie go do Amona, starosty 
miejskiego, i do Joaza, syna królewskiego.
26. I rzeczecie im: Tak mówi król: WsadŸcie tego do wiêzienia, a dawajcie mu jeœæ 
chleb utrapienia, i wodê ucisku, a¿ siê wrócê w pokoju.
27. Ale odpowiedzia³ Micheasz: JeŸli¿e siê wrócisz w pokoju, tedy nie mówi³ Pan 
przez miê. Nadto rzek³: S³uchajcie¿ wszyscy ludzie.
28. A tak ci¹gn¹³ król Izraelski, i Jozafat, król Judzki, do Ramot Galaad.
29. I rzek³ król Izraelski do Jozafata: Odmieniê siê, a pójdê do bitwy: ale ty 
ubierzesz siê w szaty swe. I odmieni³ siê król Izraelski, a szli do bitwy.
30. A król Syryjski rozkaza³ by³ hetmanom, którzy byli nad wozami jego, mówi¹c: Nie 
potykajcie siê ani z ma³ym ani z wielkim, tylko z samym królem Izraelskim.
31. A gdy ujrzeli Jozafata hetmani, co byli nad wozami, rzekli: Król Izraelski 
jest. I obrócili siê przeciw niemu, aby siê z nim potykali; ale zawo³a³ Jozafat, a 
Pan go ratowa³; i odwróci³ ich Bóg od niego.
32. Bo obaczywszy hetmani, co byli nad wozami, ¿e nie ten by³ król Izraelski, 
odwrócili siê od niego.
33. Lecz niektóry m¹¿ strzeli³ na niepewne z ³uku, i postrzeli³ króla Izraelskiego, 



miêdzy nity i miêdzy pancerz; który rzek³ woŸnicy swemu: Nawróæ, a wywieŸ miê z 
wojska; bom jest raniony.
34. I wzmog³a siê bitwa dnia onego, a król Izraelski sta³ na wozie przeciw 
Syryjczykom a¿ do wieczora: i umar³, gdy zachodzi³o s³oñce.
*19
1. A gdy siê wraca³ Jozafat, król Judzki, do domu swego w pokoju, do Jeruzalemu,
2. Wyszed³ przeciwko niemu Jehu, syn Hananiego, widz¹cy, i rzek³ do króla Jozafata: 
Izaliœ niezbo¿nemu mia³ pomagaæ, a tych, którzy nienawidz¹ Pana, mi³owaæ? Przeto¿ 
nad tob¹ jest gniew Pañski.
3. Wszak¿e znalaz³y siê sprawy dobre w tobie, przeto, ¿eœ powycina³ gaje œwiêcone z 
ziemi, a zgotowa³eœ serce swe, abyœ szuka³ Boga.
4. A pomieszkawszy Jozafat w Jeruzalemie wyjecha³ zaœ, i objecha³ lud od Beersaby 
a¿ do góry Efraimskiej, i nawróci³ ich do Pana, Boga ojców swoich.
5. I postanowi³ sêdziów w ziemi po wszystkich miastach Judzkich obronnych, w ka¿dem 
mieœcie.
6. Tedy rzek³ do sêdziów: Baczcie¿, co czynicie; bo nie ludzki s¹d odprawujecie, 
ale Pañski, który jest z wami przy sprawie s¹dowej.
7. A przeto¿ niechaj bêdzie bojaŸñ Pañska z wami; przestrzegajcie¿ tego, a tak siê 
sprawujcie; bo nie masz u Pana, Boga naszego, nieprawoœci, i niema wzglêdu na 
osoby, ani przyjmuje darów.
8. Tak¿e i w Jeruzalemie postanowi³ Jozafat niektórych z Lewitów, i z kap³anów, i z 
przedniejszych domów ojcowskich w Izraelu, dla s¹du Pañskiego, i dla sporów tych, 
którzy siê udawali do Jeruzalemu.
9. I przykaza³ im, mówi¹c: Tak czyñcie w bojaŸni Pañskiej, wiernie, i sercem 
doskona³em.
10. A przy wszystkich sporach, któreby przysz³y przed was od braci waszych, którzy 
mieszkaj¹ w miastach swych, miêdzy krwi¹ a krwi¹, miêdzy zakonem a przykazaniem, 
ustawami i s¹dami, napominajcie ich, aby nie grzeszyli przeciwko Panu, aby nie 
przyszed³ gniew na was, i na braci waszych. Tak czyñcie, a nie zgrzeszycie.
11. A oto Amaryjasz, kap³an najwy¿szy, bêdzie miêdzy wami we wszystkich sprawach 
Pañskich; a Zabadyjasz, syn Ismaelowy, ksi¹¿ê w domu Judzkim, we wszystkich 
sprawach królewskich: tak¿e Lewitowie bêd¹ rz¹dzcami miêdzy wami. Zmacniajcie¿ siê, 
a tak czyñcie, a Pan bêdzie z dobrym.
*20
1. I sta³o siê potem, ¿e przyci¹gnêli synowie Moabowi, i synowie Ammonowi, a z nimi 
niektórzy mieszkaj¹cy z Ammonitami, przeciwko Jozafatowi na wojnê.
2. I przysz³o, a opowiedziano Jozafatowi, mówi¹c: Przyci¹gnê³o przeciwko tobie 
wojsko wielkie z zamorza, z Syryi, a oto s¹ w Chasesontamar, które jest Engaddy.
3. I ul¹k³ siê, a obróci³ Jozafat twarz swojê, aby szuka³ Pana, i zapowiedzia³ post 
wszystkiemu ludowi Judzkiemu.
4. Tedy siê zgromadzi³ lud Judzki, aby szukali Pana; tak¿e ze wszystkich miast 
Judzkich zeszli siê szukaæ Pana.
5. A tak stan¹³ Jozafat w zgromadzeniu Judzkiem i Jeruzalemskiem w domu Pañskiem 
przed sieni¹ now¹.
6. I rzek³: Panie, Bo¿e ojców naszych: Izaliœ nie ty sam Bogiem na niebie? a nie ty 
panujesz na wszystkiemi królestwami narodów? aza¿ nie w rêkach twoich jest moc i 
si³a? a nie masz, ktoby siê móg³ ostaæ przed tob¹.
7. Izaliœ nie ty, Bo¿e nasz! wypêdzi³ obywateli tej ziemi przed twarz¹ ludu twego 
Izraelskiego, i poda³eœ j¹ nasieniu Abrahama przyjaciela twego na wieki?
8. I miszkali w niej, i zbudowali tobie w niej œwi¹tnicê dla imienia twego, mówi¹c:
9. JeŸliby na nas przysz³o z³e, miecz pomsty, albo powietrze, albo g³ód, a staniemy 
przed tym domem, i przed obliczem twojem, gdy¿ imiê twoje jest w domu tym, a 
zawo³amy do ciebie w uciskach naszych, tedy wys³uchasz i wybawisz.
10. Teraz tedy, oto synowie Ammonowi, i Moabowi, i góra Seir, przez którycheœ ty 
nie dopuœci³ przejœæ Izraelowi, gdy szli z ziemi Egipskiej, ale ich minêli, a nie 
wytracili ich.
11. Oto teraz nam oni oddawaj¹, gdy¿ przyszli, aby nas wyrzucili z dziedzictwa 
twego, któreœ nam da³ prawem dziedzicznem.
12. O Bo¿e nasz! izali ich nie bêdziesz s¹dzi³? W nasci zaiste nie masz ¿adnej mocy 



przeciw mnóstwu tak wielkiemu, które przysz³o na nas, i nie wiemy, co czyniæ mamy, 
tylko ku tobie obracamy oczy nasze.
13. Wszystek te¿ lud Judzki sta³ przed Panem, i dziatki ich, ¿ony ich, i synowie 
ich.
14. Ale Jehazyjel, syn Zacharyjasza, syna Benajaszowego, syna Jehyjelowego, syna 
Matanijaszowego, Lewita z synów Asafowych, na którego przyszed³ Duch Pañski w 
poœród onego zgromadzenia,
15. Rzek³: S³uchajcie wszyscy z Judy, i obywatele Jeruzalemscy, i ty królu 
Jozafacie! Tak wam powiada Pan: Nie bójcie siê wy, ani siê lêkajcie tego mnóstwa 
tak wielkiego; nie wasza jest walka, ale Bo¿a.
16. Jutro siê ruszcie przeciwko nim; oto oni pójd¹ stron¹ góry Sys, i znajdziecie 
ich na koñcu potoku przeciw puszczy Jeruel.
17. Nie wy siê potykaæ bêdziecie w tej bitwie; stawcie siê, i stójcie, a ogl¹dajcie 
wybawienie Pañskie nad wami, o Judo, i Jeruzalemie! Nie bójcie¿ siê, ani siê 
lêkajcie; jutro wynijdziecie przeciwko nim, a Pan bêdzie z wami.
18. I pok³oni³ siê Jozafat twarz¹ ku ziemi, a wszystek lud Judzki, i obywatele 
Jeruzalemscy padli przed obliczem Pañskiem, k³aniaj¹c siê Panu.
19. Wstali te¿ Lewitowie z synów Kaatowych, i z synów Korego, i chwalili Pana, Boga 
Izraelskiego, g³osem wielkim i wynios³ym.
20. Potem wstawszy rano ci¹gnêli na puszczê Teku³a; a gdy wychodzili, stan¹³ 
Jozafat, i rzek³: S³uchajcie miê Judo, i obywatele Jeruzalemscy! Wierzcie Panu, 
Bogu waszemu, a bêdziecie bezpieczni; wierzcie¿ prorokom jego, a bêdzie siê wam 
szczêœci³o.
21. A wszed³szy w radê z ludem, postanowi³ œpiewaków Panu, którzyby go chwalili w 
ozdobie œwiêtobliwoœci, id¹c przed uszykowanymi do bitwy, i mówi¹c: Wys³awiajcie 
Pana, albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
22. A wtenczas, gdy oni zaczêli œpiewanie i chwa³y, obróci³ Pan zasadzkê na synów 
Ammonowych i Moabowych, i na obywateli góry Seir, która by³a przysz³a przeciw 
Judzie, i bili siê sami.
23. Bo powstali synowie Ammonowi i Moabowi przeciwko obywatelom góry Seir, aby ich 
pobili i wyg³adzili. A gdy ju¿ do koñca porazili onych, co mieszkali w Seir, 
oburzy³ siê jeden przeciw drugiemu, a¿ siê spólnie wybili.
24. A wtem lud Judzki przyszed³ do Masfa, blisko puszczy; i spojrzawszy na ono 
mnóstwo widzieli, a oto trupy le¿a³y po ziemi, tak i¿ nikt nie uszed³.
25. Przeto¿ przyszed³ Jozafat i lud jego, aby rozchwycili ³upy ich; i znaleŸli przy 
nich bardzo wiele bogactw i na trupach klejnotów kosztownych, których rozchwycili 
miêdzy siê tak wiele, ¿e ich zanieœæ nie mogli: przez trzy dni brali one ³upy, 
albowiem ich by³o bardzo wiele.
26. Potem dnia czwartego zebrali siê w dolinie Beracha; bo i¿ tam b³ogos³awili 
Pana, przeto¿ nazwali imiê miejsca onego dolin¹ Beracha, a¿ do dzisiejszego dnia.
27. Zatem obrócili siê wszyscy mê¿owie Judzcy i Jeruzalemscy, i Jozafat przed nimi, 
aby siê wrócili do Jeruzalemu z radoœci¹; albowiem ucieszy³ ich by³ Pan nad 
nieprzyjacio³ami ich.
28. I wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z tr¹bami, do domu 
Pañskiego.
29. Tedy przypad³ strach Bo¿y na wszystkie królestwa ziemi, gdy us³ysza³y, i¿ Pan 
walczy³ przeciw nieprzyjacio³om ludu Izraelskiego.
30. A tak uspokoi³o siê królestwo Jozafatowe, bo mu da³ odpocznienie Bóg jego 
zewsz¹d.
31. I królowa³ Jozafat nad Jud¹, a mia³ trzydzieœci i piêæ lat, gdy królowaæ 
pocz¹³, a dwadzieœcia i piêæ lat królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o 
Azuba, córka Salajowa.
32. A chodzi³ drog¹ ojca swego Azy, i nie uchyla³ siê od niej, czyni¹c co by³o 
dobrego w oczach Pañskich.
33. Wszak¿e wy¿yny nie by³y zniesione; bo jeszcze lud nie zgotowa³ by³ serca swego 
ku Bogu ojców swoich.
34. A ostatek spraw Jozafatowych pierwszych i poœlednich jest zapisany w ksiêdze 
Jehu, syna Hananiego, któremu by³o rozkazane, aby to w³o¿y³ w ksiêgi królów 
Izraelskich.



35. Potem stowarzyszy³ siê Jozafat, król Judzki, z Ochozyjaszem, królem Izraelskim, 
którego sprawy by³y bardzo niepobo¿ne.
36. A stowarzyszy³ siê z nim na to, aby nabudowali okrêtów, któreby chodzi³y do 
Tarsys; i budowali one okrêty w Asjongaber.
37. Przeto¿ prorokowa³ Eliezer, syn Dodawahowy z Maresy, przeciw Jozafatowi mówi¹c: 
I¿eœ siê stowarzyszy³ z Ochozyjaszem, rozerwa³ Pan sprawy twoje, i porozbija³y siê 
okrêty, i nie mog³y iœæ do Tarsys.
*21
1. Potem zasn¹³ Jozafat z ojcami swymi, i pochowany jest z ojcami swymi w mieœcie 
Dawidowem, a królowa³ Joram, syn jego, miasto niego.
2. Który mia³ braci, synów Jozafatowych: Azaryjasza i Jehijela, i Zacharyjasza, i 
Azaryjasza, i Michaela, i Sefatyjasza; wszyscy ci byli synowie Jozafata, króla 
Izraelskiego.
3. Którym by³ da³ ojciec ich upominków wiele, srebra i z³ota, i rzeczy kosztownych 
z miastami obronnemi w Judzie; ale królestwo odda³ Joramowi, poniewa¿ on by³ 
pierworodny.
4. Nast¹pi³ tedy Joram na królestwo ojca swego, a zmocniwszy siê pozabija³ 
wszystkich braci swoich mieczem, tak¿e i niektórych z przedniejszych w Izraelu.
5. Trzydzieœci i dwa lata mia³ Joram, gdy pocz¹³ królowaæ, a oœm lat królowa³ w 
Jeruzalemie.
6. I chodzi³ drogami królów Izraelskich, jako czyni³ dom Achabowy, bo córka 
Achabowa by³a ¿on¹ jego; i czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi.
7. Ale nie chcia³ Pan wytraciæ domu Dawidowego, dla przymierza, które by³ uczyni³ z 
Dawidem, a i¿ by³ przyrzek³ daæ mu pochodniê i synom jego po wszystkie dni.
8. Za jego dni odst¹pili Edomczycy, aby nie byli poddanymi Judzie, a postanowili 
nad sob¹ króla.
9. Przeto¿ siê ruszy³ Joram z hetmanami swymi, i ze wszystkiemi wozami swemi, a 
wstawszy w nocy, porazi³ Edomczyków, którzy go byli otoczyli i hetmanów wozów jego.
10. Ale przecie¿ odst¹pili Edomczycy, aby nie byli pod moc¹ Judy, a¿ do dnia tego; 
odst¹pi³a te¿ i Lebna tego¿ czasu, aby nie by³a pod moc¹ jego, przeto, i¿ by³ Joram 
opuœci³ Pana, Boga ojców swoich.
11. Nadto nabudowa³ wy¿yn po górach Judzkich, i przywiód³ w cudzo³óstwo obywateli 
Jeruzalemskich, i przymusza³ jako i Judê.
12. Tedy przysz³o do niego pisanie od Elijasza proroka w ten sposób: Tak mówi Pan, 
Bóg Dawida, ojca twego: Przeto, i¿eœ nie chodzi³ drogami Jozafata, ojca twego, i 
drogami Azy, króla Judzkiego;
13. Aleœ chodzi³ drog¹ królów Izraelskich, a przywiod³eœ w cudzo³óstwo Judê, i 
obywateli Jeruzalemskich, tak jako cudzo³o¿y³ dom Achabowy; nadto i braci twoich, 
dom ojca twego, lepszych nad ciê, pomordowa³eœ:
14. Oto¿ Pan uderzy plag¹ wielk¹ lud twój, i synów twoich, i ¿ony twoje, i wszystkê 
majêtnoœæ twojê;
15. Na ciê te¿ przyjd¹ niemocy wielkie, boleœæ wnêtrza twego, a¿ wyp³yn¹ trzewa 
twoje dla boleœci dzieñ ode dnia ciê¿szej.
16. A tak pobudzi³ Pan przeciwko Joramowi ducha Filistyñczyków, i Arabczyków, 
którzy byli pograniczni Etyjopczykom;
17. Którzy wtargn¹wszy do ziemi Judzkiej, splundrowali j¹ i pobrali wszystkê 
majêtnoœæ, która siê znalaz³a w domu królewskim; do tego i synów jego, i ¿ony jego, 
tak, i¿ mu nie zosta³ syn, jedno Joachaz, najm³odszy z synów jego.
18. A nad to wszystko zarazi³ go Pan na wnêtrzu jego niemoc¹ nieuleczon¹.
19. A gdy dzieñ po dniu nastêpowa³, a czas dwóch lat wychodzi³, wyp³ynê³y 
wnêtrznoœci jego z boleœci¹, i umar³ w niemocach ciê¿kich; a nie uczyni³ mu lud 
jego przy pogrzebie zapa³u, jako czynili zapa³ ojcom jego.
20. Trzydzieœci i dwa lata mia³, gdy królowaæ pocz¹³, a oœm lat królowa³ w 
Jeruzalemie, a zszed³ tak, i¿ go nikt nie ¿a³owa³; i pogrzebiony jest w mieœcie 
Dawidowem, wszak¿e nie w grobach królewskich.
*22
1. Tedy postanowili królem obywatele Jeruzalemscy Ochozyjasza, syna jego 
najm³odszego, miasto niego; bo wszystkich starszych pobi³a by³a kupa swawolna, 
która by³a przysz³a z Arabczykami do obozu, a tak królowa³ Ochozyjasz, syn Jorama, 



króla Judzkiego.
2. Czterdzieœci i dwa lata by³o Ochozyjaszowi, gdy pocz¹³ królowaæ, a jeden rok 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Atalija, córka Amrego.
3. Ten te¿ chodzi³ drogami domu Achabowego; bo matka jego radzi³a mu, aby siê 
niepobo¿nie sprawowa³.
4. Przeto¿ czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, jako dom Achabowy; tych bowiem mia³ 
za radców swoich po œmierci ojca swego, na zginienie swoje.
5. Bo wed³ug rady ich chodzi³, i jecha³ z Joramem, synem Achabowym, królem 
Izraelskim, na wojnê przeciw Hazaelowi, królowi Syryjskiemu, do Ramot Galaadzkiego, 
kêdy zranili Syryjczycy Jorama.
6. A gdy siê wróci³, aby siê leczy³ w Jezreelu, (albowiem mia³ rany, które mu 
zadano w Ramie, gdy siê potyka³ z Hazaelem, królem Syryjskim) tedy Azaryjasz, syn 
Jorama, króla Judzkiego, przyjecha³ do Jezreela, nawiedzaæ niemocnego Jorama, syna 
Achabowego, bo by³ chory.
7. A by³o to od Boga na upadek Ochozyjaszowi, ¿e przyjecha³ do Jorama. Albowiem 
przyjechawszy wyjecha³ z Joramem przeciw Jehu, synowi Namsy, którego by³ pomaza³ 
Pan, aby wytraci³ dom Achabowy.
8. A gdy s¹d wykonywa³ Jehu nad domem Achabowym, znalaz³ niektórych ksi¹¿¹t 
Judzkich, i synów braci Ochozyjaszowych, którzy s³u¿yli Ochozyjaszowi, i pobi³ ich.
9. Potem szuka³ Ochozyjasza, i pojmali go, gdy siê kry³ w Samaryi, a przywiód³szy 
go do Jehu, zabili go, i pogrzebli go, bo mówili: Synci to jest Jozafata, który 
szuka³ Pana ca³em sercem swojem. A tak nie by³o nikogo w domu Ochozyjaszowem, 
któryby móg³ otrzymaæ królestwo.
10. Przeto¿ Atalija, matka Ochozyjaszowa, widz¹c, ¿e umar³ syn jej, wstawszy 
wytraci³a wszystko nasienie królewskie z domu Judy.
11. Ale Josabet, córka królewska, wziê³a Joaza, syna Ochozyjaszowego, i wykrad³a go 
z poœród synów królewskich, których zabijano, i schowa³a go i mamkê jego do gmachu, 
gdzie by³y ³o¿a. I skry³a go Josabet, córka króla Jorama, ¿ona Jojady kap³ana, (bo 
ona by³a siostr¹ Ochozyjaszow¹) przed Atalij¹, aby go nie zabi³a.
12. I by³ z nimi w domu Bo¿ym, bêd¹c skrytym przez szeœæ lat, których Atalija 
królowa³a nad t¹ ziemi¹.
*23
1. A siódmego roku zmocniwszy siê Jojada, zaci¹gn¹³ rotmistrzów, Azaryjasza, syna 
Jerohamowego, i Ismaela, syna Johananowego, i Azaryjasza, syna Obedowego, i 
Maasajasza, syna Adajaszowego, i Elizafata, syna Zychry, z sob¹ w przymierze.
2. Którzy obchodz¹c Judzk¹ ziemiê zebrali Lewitów ze wszystkich miast Judzkich, i 
przedniejszych z domów ojcowskich w Izraelu, a przyszli do Jeruzalemu.
3. I uczyni³o wszystko zgromadzenie przymierze w domu Bo¿ym z królem; bo im by³ 
rzek³ Jojada: Oto syn królewski bêdzie królowa³, jako powiedzia³ Pan o synach 
Dawidowych.
4. Toæ jest co uczynicie: Trzecia czêœæ z was, którzy przychodzicie w sabat z 
kap³anów i z Lewitów, bêdzie odŸwiernymi w bramach.
5. A trzecia czêœæ bêdzie w domu królewskim, a trzecia czêœæ w bramie fundamentu; 
ale wszystek lud zostanie w sieniach domu Pañskiego.
6. A niechaj nikt nie wchodzi w dom Pañski, tylko kap³ani, a us³uguj¹cy Lewitowie; 
ci niechaj wchodz¹, albowiem s¹ poœwiêceni; ale wszystek inny lud niech trzyma 
stra¿ Pañsk¹.
7. I obst¹pi¹ Lewitowie króla zewsz¹d, maj¹c ka¿dy broñ sw¹ w rêce swej; a 
ktobykolwiek wszed³ w dom, niech bêdzie zabity; a b¹dŸcie przy królu, gdy bêdzie 
wchodzi³, i gdy bêdzie wychodzi³.
8. I uczynili Lewitowie, i wszystek lud Judzki, wed³ug wszystkiego, co by³ rozkaza³ 
Jojada kap³an; i wzi¹³ ka¿dy mê¿ów swych, którzy przychodzili w sabat i którzy 
odchodzili w sabat, bo by³ nie rozpuœci³ Jojada kap³an pocztów ich.
9. I rozda³ Jojada kap³an rotmistrzom w³ócznie, i tarcze, i puklerze, które by³y 
króla Dawida, które by³y w domu Bo¿ym.
10. Postawi³ te¿ wszystek lud; a ka¿dy mia³ broñ w rêce swej, od prawej strony 
domu, a¿ do lewej strony domu przeciwko o³tarzowi, i domowi, oko³o króla zewsz¹d.
11. Zatem wywiedli syna królewskiego, i w³o¿yli nañ koronê i œwiadectwo, a 
postanowili go królem; i pomazali go Jojada i synowie jego, i mówili: Niech ¿yje 



król!
12. Wtem us³yszawszy Atalija krzyk zbiegaj¹cego siê ludu, i chwal¹cego króla, 
wesz³a do ludu do domu Pañskiego.
13. A gdy ujrza³a, ¿e król sta³ na majestacie swoich w wejœciu, i ksi¹¿êta i tr¹by 
oko³o króla, i wszystek lud onej ziemi wesel¹cy siê, i tr¹bi¹cy w tr¹by, i œpiewaki 
z instrumentami muzycznemi, i tych, którzy zaczynali œpiewanie, tedy rozdar³a 
Atalij a szaty swoje, mówi¹c: Sprzysiê¿enie! sprzysiê¿enie!
14. Przeto¿ rozkaza³ wynijœæ Jojada kap³an rotmistrzom i hetmanom wojska, i rzek³ 
do nich: WywiedŸcie j¹ z zagrodzenia koœcio³a, a ktoby za ni¹ szed³, niech bêdzie 
zabity mieczem; bo by³ kap³an rzek³: Nie zabijajcie jej w domu Pañskim.
15. I uczynili jej plac. A gdy przysz³a ku wejœciu bramy, któr¹ wodzono konie do 
domu królewskiego, tam¿e j¹ zabili.
16. Tedy uczyni³ Jojada przymierze miêdzy Panem, i miêdzy wszystkim ludem, i miêdzy 
królem, aby byli ludem Pañskim.
17. Potem wszed³ wszystek lud do domu Baalowego, i zburzyli go, i o³tarze jego, i 
ba³wany jego po³amali, Matana tak¿e kap³ana Baalowego zabili przed o³tarzami.
18. I postanowi³ znowu Jojada prze³o¿onych nad domem Pañskim pod rz¹dem kap³anów i 
Lewitów, których by³ rozrz¹dzi³ Dawid w domu Pañskim, aby ofiarowali ca³opalenia 
Panu, jako napisano w zakonie Moj¿eszowym, z weselem, i z pieœniami, wed³ug 
rozrz¹dzenia Dawidowego.
19. Postawi³ te¿ odŸwiernych u bram domu Pañskiego, aby tam nie wchodzi³ nieczysty 
dla jakiejkolwiek rzeczy.
20. Potem wzi¹wszy rotmistrzów i przedniejszych, i tych, którzy panowali nad ludem, 
i wszystek lud onej ziemi, prowadzili króla z domu Pañskiego; i przyszli bram¹ 
wy¿sz¹ do domu królewskiego, a posadzili króla na stolicy królestwa.
21. I weseli³ siê wszystek lud onej ziemi, i uspokoi³o siê miasto, gdy Atalijê 
zabili mieczem.
*24
1. W siedmiu latach by³, Joaz, gdy królowaæ pocz¹³, a czterdzieœci lat królowa³ w 
Jeruzalemie. Imiê matki jego by³o Sebija z Beersaby.
2. I czyni³ Joaz, co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, po wszystkie dni Jojady 
kap³ana.
3. A Jojada da³ mu dwie ¿ony; i p³odzi³ synów i córki.
4. I sta³o siê potem, ¿e umyœli³ w sercu swojem Joaz odnowiæ dom Pañski.
5. Przeto¿ zebrawszy kap³anów i Lewitów rzek³ do nich: WynijdŸcie do miast 
Judzkich, i wybierajcie od wszystkiego Izraela pieni¹dze na poprawê domu Boga 
waszego na ka¿dy rok, a wy siê z tem pospieszcie; ale siê nie spieszyli Lewitowie.
6. Tedy wezwa³ król Jojady, przedniejszego kap³ana, i rzek³ mu: Przecz¿e siê nie 
upominasz u Lewitów, aby znosili z Judy i z Jeruzalemu podarki postanowione przez 
Moj¿esza, s³ugê Pañskiego, zgromadzeniu Izraelskiemu, na namiot zgromadzenia?
7. Bo Atalija niezbo¿na i synowie jej wy³upili dom Bo¿y, a wszystkie rzeczy 
poœwiêcone z domu Pañskiego obrócili na ba³wany.
8. Przeto¿ rozkaza³ król, aby uczyniono skrzyniê jednê, a postawiono j¹ przed bram¹ 
domu Pañskiego.
9. I obwo³ano w Judzie i w Jeruzalemie, aby znoszono Panu podarek postanowiony 
przez Moj¿esza, s³ugê Bo¿ego, na Izraela na puszczy.
10. I weselili siê wszyscy ksi¹¿êta, i wszystek lud, a przynosz¹c, rzucali do onej 
skrzyni, a¿ j¹ nape³nili.
11. A gdy przynosili skrzyniê na rozkaz królewski przez rêce Lewitów, (gdy 
widzieli, ¿e by³o wiele pieniêdzy) przychodzi³ pisarz królewski, i przystaw kap³ana 
najwy¿szego, i wypró¿niali skrzyniê; potem j¹ odnosili, i stawiali j¹ na miejscu 
swem. Tak czynili na ka¿dy dzieñ, i zebrali pieniêdzy bardzo wiele.
12. Które oddawa³ król i Jojada prze³o¿onym nad robot¹ oko³o domu Pañskiego; a ci 
najmowali kamienników i cieœli do poprawy domu Pañskiego, tak¿e i kowali robi¹cych 
¿elazem i miedzi¹, ku zmocnieniu domu Pañskiego.
13. A tak robili robotnicy, i bra³o naprawê ono dzie³o przez rêce ich; i przywiedli 
dom Bo¿y do ca³oœci swojej, i zmocnili go.
14. A gdy dokoñczyli, przynieœli przed króla i przed Jojadê ostatek pieniêdzy, a 
narobiono z nich naczynia do domu Pañskiego, naczynia ku pos³ugiwaniu, i moŸdzierzy 



i czasz, i innego naczynia z³otego i srebrnego, a ofiarowali ca³opalenia w domu 
Pañsk im ustawicznie po wszystkie dni Jojady.
15. Potem zstarza³ siê Jojada, a bêd¹c pe³en dni, umar³; sto i trzydzieœci lat 
mia³, gdy umar³.
16. I pochowano go w mieœcie Dawidowem z królmi, przeto, ¿e czyni³ dobrze w 
Izraelu, i Bogu, i domowi jego.
17. A gdy umar³ Jojada, przyszli ksi¹¿êta Judzcy, i pok³onili siê królowi; tedy ich 
us³ucha³ król.
18. Sk¹d opuœciwszy dom Pana, Boga ojców swych, s³u¿yli gajom i ba³wanom; przeto¿ 
przyszed³ gniew na Judê i na Jeruzalem dla tego wystêpku ich.
19. I posy³a³ do nich proroków, ¿eby ich nawrócili do Pana; którzy choæ siê 
oœwiadczali przeciw nim, ale ich przecie¿ nie s³uchali.
20. Owszem, gdy Duch Bo¿y wzbudzi³ Zacharyjasza, syna Jojady kap³ana, (który 
stan¹wszy przed ludem, rzek³ im: Tak mówi Bóg: Przecz¿e przestêpujecie przykazania 
Pañskie? Nie poszczêœci siê wam; albowiem i¿eœcie wy opuœcili Pana, on was te¿ 
opuœci.)
21. Tedy siê sprzysiêgli przeciwko niemu, i ukamionowali go za rozkazaniem 
królewskim w sieni domu Pañskiego.
22. I nie pamiêta³ król Joaz na mi³osierdzie, które by³ uczyni³ z nim Jojada, 
ojciec jego, ale zabi³ syna jego; który gdy umiera³, mówi³: Niech to obaczy Pan, a 
zemœci siê.
23. I sta³o siê po roku, przyci¹gnê³o przeciwko niemu wojsko Syryjskie, a przysz³o 
do Judy i do Jeruzalemu, i wyg³adzili z ludu wszystkich ksi¹¿¹t ich, a wszystkie 
³upy ich pos³ali królowi w Damaszku.
24. Bo w ma³ym poczcie ludu przyci¹gnê³o by³o wojsko Syryjskie; a w¿dy Pan poda³ w 
rêce ich bardzo wielkie wojsko, przeto, i¿ opuœcili Pana, Boga ojców swoich. A tak 
nad Joazem wykonali s¹dy.
25. A gdy odci¹gnêli od niego, zostawiwszy go w wielkich niemocach, sprzysiêgli siê 
przeciwko niemu s³udzy jego dla krwi synów Jojady kap³ana, i zabili go na ³o¿u 
jego. I tak umar³, a pochowano go w mieœcie Dawidowem; ale go nie pochowano w 
grobach królewskich.
26. A ciæ s¹, którzy siê byli sprzysiêgli przeciw niemu: Zabat, syn Semaaty 
Ammonitki, i Jozabat, syn Semaryty Moabitki.
27. Lecz o synach jego, i o wielkim podatku nañ w³o¿onym, i o naprawie domu Bo¿ego, 
to wszystko napisane w ksiêgach królewskich; i królowa³ Amazyjasz, syn jego, miasto 
niego.
*25
1. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³ Amazyjasz, gdy królowaæ pocz¹³, a dwadzieœcia i 
dziewiêæ lat królowa³ w Jeruzalemie. Imiê matki jego Joadana, z Jeruzalemu.
2. I czyni³ co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, wszak¿e nie doskona³em sercem.
3. I sta³o siê, gdy by³o utwierdzone królestwo jego, ¿e pomordowa³ s³ugi swe, 
którzy zabili króla, ojca jego.
4. Wszak¿e synów ich niepobi³: ale uczyni³, jako napisano w zakonie, w ksiêgach 
Moj¿eszowych, gdzie przykaza³ Pan, mówi¹c: Nie umr¹ ojcowie za synów, ani synowie 
umr¹ za ojców, ale ka¿dy za grzech swój umrze.
5. Tedy zgromadzi³ Amazyjasz lud Judzki, i postanowi³ ich wed³ug domów ojcowskich 
za pó³kowników i za rotmistrzów po wszystkiem pokoleniu Judowem, i Benjaminowem, a 
policzywszy ich od dwudziestu lat i wy¿ej, znalaz³ ich trzy kroæ sto tysiêcy na 
wybór , gotowych do boju, nosz¹cych drzewce i tarczê.
6. Naj¹³ tak¿e za pieni¹dze z Izraela sto tysiêcy mê¿ów du¿ych za sto talentów 
srebra.
7. Lecz m¹¿ Bo¿y przyszed³ do niego mówi¹c: Królu! niech nie wychodzi z tob¹ wojsko 
Izraelskie; bo nie masz Pana z Izraelem i ze wszystkimi synami Efraimowymi.
8. Ale jeŸli mi nie wierzysz, idŸ, i zmocnij siê ku bitwie, a porazi ciê Bóg przed 
nieprzyjacielem; bo w mocy Bo¿ej jest ratowaæ, i do upadku przywieœæ.
9. Tedy rzek³ Amazyjasz mê¿owi Bo¿emu: A có¿ mam czyniæ z tem stem talentów, którem 
da³ wojsku Izraelskiemu? Odpowiedzia³ m¹¿ Bo¿y: Ma Pan sk¹d ci mo¿e daæ daleko 
wiêcej nadto.
10. Przeto¿ oddzieli³ Amazyjasz to wojsko, które by³o przysz³o do niego z Efraima, 



aby sz³o na miejsce swe; i rozgniewali siê bardzo na Judê, i wrócili siê do miejsca 
swego z wielkim gniewem.
11. Lecz Amazyjasz zmocniwszy siê, wywiód³ lud swój, i ci¹gn¹³ na dolinê Soli, i 
porazi³ synów Seir dziesiêæ tysiêcy.
12. Dziesiêæ tak¿e tysiêcy ¿ywo pojmali synowie Judzcy, i przywiedli ich na wierzch 
ska³y, i zrzucili ich z wierzchu ska³y, a¿ siê wszyscy porozpukali.
13. Ono zasiê wojsko, które rozpuœci³ Amazyjasz, aby nie sz³o z nim na wojnê, 
wtargnê³o do miast Judzkich, od Samaryi a¿ do Betoronu, a poraziwszy w nich trzy 
tysi¹ce ludu, zebrali korzyœæ wielk¹.
14. A gdy siê Amazyjasz wróci³ od pora¿ki Idumejczyków, przyniós³ z sob¹ bogów 
synów Seir, i wystawi³ ich sobie za bogów, a k³ania³ siê przed nimi, i kadzi³ im.
15. Przeto¿ rozgniewa³ siê Pan bardzo na Amazyjasza, i pos³a³ do niego proroka, 
który mu rzek³: Przecz¿e szukasz bogów ludu tego, którzy nie wyrwali ludu swego z 
rêki twej?
16. A gdy on do niego mówi³, rzek³ mu król: Izali ciê za radcê królewskiego obrano? 
Przestañ tego, aby ciê nie zabito. A tak przesta³ prorok; wszak¿e rzek³: Wiem, ¿e 
ciê umyœli³ Bóg zatraciæ, gdy¿eœ to uczyni³, a nie us³ucha³eœ rady mojej.
17. Tedy naradziwszy siê Amazyjasz, król Judzki, pos³a³ do Joaza, syna Joachaza, 
syna Jehu, króla Izraelskiego, mówi¹c: PójdŸ, a wejrzymy sobie w oczy.
18. I pos³a³ Joaz, król Izraelski, do Amazyjasza, króla Judzkiego, mówi¹c: Oset, 
który jest na Libanie, pos³a³ do cedru Libañskiego, mówi¹c: Daj córkê twojê synowi 
memu za ¿onê. Wtem id¹c tedy zwierz polny, który by³ na Libanie, podepta³ on oset.
19. Myœli³eœ: Otom porazi³ Edomczyków; przeto¿ wynios³o ciê serce twoje, abyœ siê 
tem chlubi³. SiedŸ¿e tedy w domu twym; przecz siê masz wdawaæ w to z³e, abyœ upad³, 
ty i Juda z tob¹?
20. Ale nie us³ucha³ Amazyjasz; bo to by³o od Boga, aby ich poda³ w rêce 
nieprzyjacielskie, przeto, ¿e szukali bogów Idumejskich:
21. Wyci¹gn¹³ tedy Joaz, król Izraelski, i wejrzeli sobie w oczy, on i Amazyjasz, 
król Judzki, w Betsemes, które jest w Judzie.
22. I pora¿ony jest Juda przed Izraelem, a pouciekali ka¿dy do namiotów swoich.
23. Lecz Amazyjasza, króla Judzkiego, syna Joazowego, syna Joachaza, pojma³ król 
Izraelski w Betsemes, i przywiód³ go do Jeruzalemu, a obali³ mury Jeruzalemskie od 
bramy Efraimskiej a¿ do bramy naro¿nej, na czterysta ³okci.
24. I zabra³ wszystko z³oto i srebro, i wszystkie naczynia, które siê znalaz³y w 
domu Bo¿ym u Obededoma i w skarbach domu królewskiego, i ludzi, zastawnych, a 
wróci³ siê do Samaryi.
25. I ¿y³ Amazyjasz, syn Joazowy, król Judzki, po œmierci Joaza, syna Joachaza, 
króla Izraelskiego, piêtnaœcie lat.
26. A inne sprawy Amazyjaszowe, pierwsze i poœlednie, izali nie s¹ zapisane w 
ksiêgi królów Judzkich i Izraelskich?
27. A od onego czasu, jako odpad³ Amazyjasz od Pana, uczyniono przeciwko niemu 
sprzysiê¿enie w Jeruzalemie. Lecz on uciek³ do Lachis; ale pos³ano za nim do 
Lachis, i zabito go tam.
28. A przyniós³szy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieœcie Judzkiem.
*26
1. Tedy wszystek lud Judzki wziêli Uzyjasza, który mia³ szesnaœcie lat, i 
postanowili go królem miasto ojca jego Amazyjasza.
2. Ten pobudowa³ Elat, a przywróci³ je do Judy, gdy zasn¹³ król z ojcami swymi.
3. Szesnaœcie lat by³o Uzyjaszowi, gdy królowaæ pocz¹³, a piêædziesi¹t i dwa lata 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego Jechalija z Jeruzalemu.
4. Ten czyni³, co by³o dobrego w oczach Pañskich wed³ug wszystkiego, jako czyni³ 
Amazyjasz, ojciec jego.
5. I szuka³ Boga za dnia Zacharyjasza, rozumiej¹cego widzenia Bo¿e; a po wszystkie 
one dni, których szuka³ Pana, szczêœci³ go Bóg.
6. Bo ruszywszy siê, walczy³ z Filistynami, i poburzy³ mury w Get, i mury w Jabnie, 
i mury w Azocie, a pobudowa³ miasta w Azocie i w ziemi Filistyñskiej.
7. Albowiem pomaga³ mu Bóg przeciw Filistynom, i przeciw Arabczykom, którzy 
mieszkali w Gurbaalu, i przeciw Mahunitom.
8. I dawali Ammonitowie Uzyjaszowi dary, a roznios³o siê imiê jego a¿ do samego 



Egiptu; bo siê by³ zmocni³ nader bardzo.
9. I budowa³ Uzyjasz wie¿e w Jeruzalemie nad bram¹ naro¿n¹, i nad bram¹ doliny, i 
nad Mikzoa, i umocni³ je.
10. Pobudowa³ te¿ wie¿e na puszczy, i pokopa³ wiele studzien; bo mia³ bardzo wiele 
stad, tak w dolinach, jako i w równinach, i rolników, i winiarzy po górach, i na 
Karmelu: albowiem siê kocha³ w uprawianiu ról.
11. Mia³ te¿ Uzyjasz wojsko gotowe do bitwy, które wychodzi³o na wojnê w pocztach 
swych wed³ug liczby, jako byli obliczeni przez Jechijela kanclerza, i Maasajasza 
kap³ana, pod spraw¹ Hananijasza, ksi¹¿êcia królewskiego.
12. Wszystka liczba przedniejszych z domów ojcowskich, ludzi rycerskich, dwa 
tysi¹ce i szeœæ set.
13. A pod spraw¹ ich ludu walecznego trzy kroæ i sto tysiêcy, i siedm tysiêcy i 
piêæ set, ludu sposobnego do wojny, na pomoc królowi przeciw nieprzyjacielowi.
14. I zgotowa³ Uzyjasz wszystkiemu onemu wojsku tarcze i drzewce, i przy³bice, i 
pancerze, i ³uki, i kamienie do proc.
15. Naczyni³ te¿ w Jeruzalemie sztuk wojennych bardzo misternych, aby by³y na 
wie¿ach, i na wêg³ach ku wypuszczaniu strza³, i kamienia wielkiego; i roznios³o siê 
imiê jego daleko, przeto, ¿e mia³ dziwn¹ pomoc, a¿ siê zmocni³.
16. Ale gdy siê zmocni³, podnios³o siê serce jego ku zginieniu jego, i wyst¹pi³ 
przeciw Panu, Bogu swemu, i wszed³ do koœcio³a Pañskiego, aby kadzi³ na o³tarzu 
kadzenia.
17. I wszed³ za nim Azaryjasz kap³an, a z nim kap³anów Pañskich oœmdziesi¹t, mê¿ów 
du¿ych.
18. I stanêli przeciw Uzyjaszowi królowi, a mówili mu: Nie twoja to rzecz Uzyjaszu! 
kadziæ Panu, ale kap³anów, synów Aaronowych, którzy s¹ poœwiêceni, aby kadzili. 
WynijdŸ¿e z œwi¹tnicy; albowiemeœ wyst¹pi³, a nie bêdzieæ to ku s³awie przed Panem 
Bogiem.
19. Przeto¿ siê rozgniewa³ Uzyjasz, maj¹c w rêkach swych kadzielnicê, aby kadzi³. A 
gdy siê sro¿y³ przeciwko kap³anom, tr¹d wyst¹pi³ na czo³o jego przed kap³anami w 
domu Pañskim u o³tarza kadzenia.
20. A wejrzawszy nañ Azaryjasz, kap³an najwy¿szy, i wszyscy kap³ani, a oto by³ 
trêdowatym na czole swojem; przeto¿ prêdko wygnali go stamt¹d; owszem i sam 
pospiesza³ wynijœæ, przeto, i¿ go zarazi³ Pan.
21. A tak by³ król Uzyjasz trêdowatym a¿ do dnia œmierci swej, i mieszka³ w domu 
osobnym, bêd¹c trêdowatym; albowiem by³ wy³¹czon z domu Pañskiego; miêdzytem 
Joatam, syn jego, by³ nad domem królewskim, s¹dz¹c lud ziemi.
22. A inne sprawy Uzyjaszowe, pierwsze i poœlednie, opisa³ prorok Izajasz, syn 
Amosowy.
23. I zasn¹³ Uzyjasz z ojcami swymi, a pochowano go z ojcami jego na polu grobów 
królewskich; bo mówili: Trêdowaty jest. A królowa³ Joatam, syn jego, miasto niego.
*27
1. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³ Joatam, gdy królowaæ pocz¹³, a szesnaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie. Imiê matki jego Jerusa, córka Sadokowa.
2. I czyni³, co dobrego by³o przed oczyma Pañskiemi wed³ug wszystkiego, jako czyni³ 
Uzyjasz, ojciec jego; wszak¿e nie wchadza³ do koœcio³a Pañskiego, a lud jeszcze by³ 
zepsowany.
3. On zbudowa³ bramê domu Pañskiego wysok¹, i na murach Ofel wiele pobudowa³.
4. Nadto pobudowa³ miasta na górach Judzkich, a w lasach pobudowa³ pa³ace i wie¿e.
5. Ten te¿ walczy³ z królem synów Ammonowych, i zwyciê¿y³ ich. I dali mu synowie 
Ammonowi tego¿ roku sto talentów srebra, i dziesiêæ tysiêcy korcy pszenicy, i 
jêczmienia dziesiêæ tysiêcy korcy; tyle¿ mu dali synowie Ammonowi i drugiego, i 
trzeciego roku.
6. A tak zmocni³ siê Joatam; bo zgotowa³ drogi swoje przed Panem, Bogiem swoim.
7. A inne sprawy Joatamowe, i wszystkie wojny jego, i drogi jego, s¹ napisane w 
ksiêgach o królach Izraelskich i Judzkich.
8. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³, gdy pocz¹³ królowaæ, a szesnaœcie lat królowa³ w 
Jeruzalemie.
9. Potem zasn¹³ Joatam z ojcami swymi, i pochowano go w mieœcie Dawidowem; a 
królowa³ Achaz, syn jego, miasto niego.



*28
1. Dwadzieœcia lat mia³ Achaz, gdy królowaæ pocz¹³, a szesnaœcie lat królowa³ w 
Jeruzalemie, i nie czyni³, co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, jako Dawid, 
ojciec jego;
2. Ale chodzi³ drogami królów Izraelskich; nadto ula³ i s³upy ba³wochwalskie.
3. Tak¿e i sam kadzi³ w dolinie Benhennon, i pali³ synów swych ogniem wed³ug 
obrzydliwoœci pogan, których wygna³ Pan przed synami Izraelskimi.
4. Ofiarowa³ te¿ i kadzi³ na wy¿ynach, i na pagórkach, i pod ka¿dem drzewem 
ga³êzistem.
5. Przeto¿ da³ go Pan, Bóg jego, w rêkê króla Syryjskiego, którzy poraziwszy go, 
pojmali z ludu jego wiêŸniów wiele, a przywiedli ich do Damaszku. Nadto i w rêkê 
króla Izraelskiego podany jest, który go porazi³ pora¿k¹ wielka.
6. Albowiem Facejasz, syn Romelijaszowy, pobi³ w Judzie sto i dwadzieœcia tysiêcy 
dnia jednego, wszystko mê¿ów walecznych, przeto, i¿ opuœcili Pana, Boga ojców 
swoich.
7. Zychry tak¿e, mocarz Efraimski, zabi³ Maasajasza, syna królewskiego, i Asrykama, 
prze³o¿onego domu jego, i Elkana, wtórego po królu.
8. Nadto pojmali synowie Izraelscy z braci swych dwa kroæ sto tysiêcy niewiast, 
synów, i córek, i bardzo wiele ³upów pobrali od nich, i zaprowadzili korzyœæ do 
Samaryi.
9. I by³ tam prorok Pañski, imieniem Obed, który zaszed³szy onemu wojsku id¹cemu do 
Samaryi, rzek³ im: Oto, rozgniewawszy siê Pan, Bóg ojców waszych, na Judê, poda³ 
ich w rêkê waszê, a wyœcie ich pomordowali w popêdliwoœci, która a¿ do nieba 
przysz³a .
10. A jeszcze lud z Judy i z Jeruzalemu chcecie sobie podbiæ za niewolników i za 
niewolnice; aza¿ i przy was samych nie ma wystêpku przeciw Panu, Bogu waszemu?
11. Przeto¿ teraz miê s³uchajcie, a odwiedŸcie wiêŸniów, którycheœcie pojmali z 
braci waszych; bo pewnie gniew popêdliwoœci Pañskiej wisi nad wami.
12. Tedy powstali mê¿owie z ksi¹¿¹t synów Efraimowych: Azaryjasz, syn Johananowy, 
Barachyjasz, syn Mesyllemotowy, i Ezechyjasz, syn Sallumowy, i Amasa, syn Hadlajowy 
przeciwko tym, którzy siê wracali z wojny;
13. I rzekli do nich: Nie wodŸcie tu tych wiêŸniów; bo grzech przeciwko Panu na nas 
myœlicie przywieœæ, przyczyniaj¹c do grzechów naszych, i do wystêpków naszych: bo 
wielki jest grzech nasz, i gniew popêdliwoœci nad Izraelem.
14. Przeto¿ ono wojsko zostawi³o i wiêŸniów i ³upy swe przed ksi¹¿êtami, i przed 
wszystkiem zgromadzeniem.
15. A powstawszy mê¿owie, którzy s¹ z imienia mianowani, wziêli onych wiêŸniów, a 
wszystkich obna¿onych miêdzy nimi przyodziali z onych korzyœci, a przyodziawszy ich 
i dawszy im obuwie, nakarmili ich, i napoili ich, i pomazali ich, i odprowadzili na 
os³ach ka¿dego s³abego, a przyprowadzili ich do Jerycha, miasta palm, do braci ich: 
a potem siê wrócili do Samaryi.
16. Naonczas pos³a³ król Achaz do królów Assyryjskich, aby mu pomoc dali:
17. Bo jeszcze byli przyci¹gnêli i Edomczycy, i porazili Judê, a nabrali wiêŸniów.
18. Nadto i Filistynowie wtargnêli do miast w równinach, i na po³udnie do Judy, a 
wziêli Betsemes, i Ajalon, i Gaderot, i Sokot i wsi jego, i Tamne i wsi jego, i 
Gimzo i wsi jego, a mieszkali w nich.
19. Pan bowiem poni¿a³ Judê dla Achaza, króla Izraelskiego, przeto, i¿ odwróci³ 
Judê, aby siê przewrotnie obchodzi³ z Panem.
20. I przyci¹gn¹³ do niego Tyglat Filneser, król Assyryjski, który go bardziej 
ucisn¹³, ani¿eli mu pomóg³.
21. A chocia¿ pobra³ Achaz skarby z domu Pañskiego, i z domu królewskiego, i od 
ksi¹¿¹t, a da³ królowi Assyryjskiemu, przecie¿ go nie ratowa³.
22. A czasu najwiêkszego swego ucisku przyczynia³ grzechów przeciwko Panu. Takiæ 
by³ król Achaz.
23. Albowiem ofiarowa³ bogom z Damaszku, od których by³ pora¿ony, i mówi³: Poniewa¿ 
bogowie królów Syryjskich pomagaj¹ im, bêdê im ofiarowa³, aby miê ratowali; ale mu 
oni byli na upadek, i wszystkiemu Izraelowi.
24. Przetoz pobra³ Achaz naczynia domu Bo¿ego, i pokruszy³ one naczynia domu 
Bo¿ego, i zamkn¹³ drzwi domu Pañskiego, i pobudowa³ sobie o³tarze po wszystkich 



k¹tach w Jeruzalemie.
25. Tak¿e i w ka¿dem mieœcie Judzkiem poczyni³ wy¿yny, aby kadzi³ bogom cudzym, i 
wzruszy³ ku gniewu Pana, Boga ojców swoich,
26. Ale inne sprawy jego, i wszystkie postêpki jego, pierwsze i poœlednie, zapisane 
s¹ w ksiêgach o królach Judzkich i Izraelskich.
27. I zasn¹³ Achaz z ojcami swymi, i pochowali go w mieœcie w Jeruzalemie; bo go 
nie wprowadzili do grobów królów Izraelskich; a Ezechyjasz, syn jego, królowa³ 
miasto niego.
*29
1. A Ezechyjasz gdy pocz¹³ królowaæ, mia³ dwadzieœcia i piêæ lat; a dwadzieœcia i 
dziewiêæ lat królowa³ w Jeruzalemie. Imiê matki jego Abi, córka Zacharyjaszowa.
2. A czyni³ co by³o dobrego przed oczami Pañskiemi, wed³ug wszystkiego, jako czyni³ 
Dawid ojciec jego.
3. Ten roku pierwszego królowania swego, miesi¹ca pierwszego, otworzy³ drzwi domu 
Pañskiego, i poprawi³ je.
4. I przywiód³ kap³anów i Lewitów, a zgromadzi³ ich na ulicê wschodni¹.
5. I rzek³ do nich: S³uchajcie miê Lewitowie: Teraz siê poœwiêæcie: poœwiêæcie te¿ 
i dom Pana, Boga ojców waszych, i wyrzuæcie plugastwa z œwi¹tnicy:
6. Albowiem zgrzeszyli ojcowie nasi, i czynili z³e przed oczyma Pana, Boga naszego, 
opuszczaj¹c go, i odwracaj¹c oblicza swoje od przybytku Pañskiego, a obracaj¹c siê 
ty³em do niego.
7. Zamknêli te¿ drzwi u przysionka, i pogasili lampy, a kadzid³em nie kadzili, ani 
ca³opalenia nie ofiarowali w œwi¹tnicy Bogu Izraelskiemu.
8. Przeto¿ by³ gniew Pañski nad Jud¹, i nad Jeruzalemem, a poda³ ich na 
rozproszenie, na spustoszenie, i na poœmiech, jako sami widzicie oczyma waszemi.
9. Bo oto polegli ojcowie nasi od miecza, a synowie nasi, i córki nasze, i ¿ony 
nasze zawiedzione s¹ w niewolê dla tego.
10. Teraz tedy umyœli³em uczyniæ przymierze z Panem, Bogiem Izraelskim, aby 
odwróci³ od nas gniew popêdliwoœci swojej.
11. Synowie moi! nie b¹dŸcie¿ ju¿ niedba³ymi; bo was Pan obra³, abyœcie stoj¹c 
przed nim s³u¿yli mu, a byli s³ugami jego, i kadzili mu.
12. Tedy powstali Lewitowie: Machat, syn Amasajowy, i Joel, syn Azaryjaszowy, z 
synów Kaatowych, a z synów Merarego: Cys, syn Abdy, i Azaryjasz, syn Jehaleelowy; a 
z Giersoñczyków: Joach, syn Zamy, i Eden, syn Joachowy:
13. A z synów Elisafanowych: Symry i Jehijel: a z synów Asafowych: Zacharyjasz i 
Matanijasz;
14. A z synów Hemanowych: Jehijel i Symchy; a z synów Jedytunowych: Semejasz i 
Uzyjel.
15. I zgromadzili braci swych, którzy poœwiêciwszy siê przyszli wed³ug rozkazania 
królewskiego, i rozkazania Pañskiego, aby wyczyœcili dom Pañski.
16. A wszed³szy kap³ani do domu Pañskiego, aby go oczyœcili, wynieœli wszystkie 
plugastwa, które znaleŸli w koœciele Pañskim, do sieni domu Pañskiego; a Lewitowie 
zabrawszy to wynieœli precz do potoku Cedron.
17. I poczêli pierwszego dnia miesi¹ca pierwszego poœwiêcaæ, a dnia ósmego tego 
miesi¹ca weszli do przysionku Pañskiego i poœwiêcali dom Pañski przez oœm dni, a 
dnia szesnastego, miesi¹ca pierwszego, dokoñczyli.
18. Potem weszli do króla Ezechyjasza, i rzekli: Oczyœciliœmy wszystek dom Pañski, 
i o³tarz ca³opalenia, i wszystkie naczynia jego, i stó³ pok³adny i wszystkie 
naczynia jego;
19. Tak¿e wszystko naczynie, które by³ odrzuci³ król Achaz za królowania swego, gdy 
grzeszy³, zgotowaliœmy i poœwiêcili; a oto s¹ przed o³tarzem Pañskim.
20. A tak wstawszy rano król Ezechyjasz zgromadzi³ przedniejszych miasta, i szed³ 
do domu Pañskiego.
21. I przywiedziono mu cielców siedm, i baranów siedm, i baranków siedm, i koz³ów 
siedm, na ofiarê za grzech, za królestwo, i za œwi¹tnicê, i za Judê, a rozkaza³ 
synom Aaronowym, kap³anom, aby ofiarowali na o³tarzu Pañskim.
22. A tak pobili one wo³y, a kap³ani wzi¹wszy krew ich kropili po o³tarzu; pobili 
te¿ i barany, a kropili krwi¹ ich po o³tarzu; pobili te¿ i baranki, a kropili krwi¹ 
ich po o³tarzu.



23. Przywiedli koz³y te¿ na ofiarê za grzech przed króla i przed zgromadzenie, 
którzy w³o¿yli rêce swoje na nie.
24. I pobili je kap³ani, i oczyœcili krwi¹ ich o³tarz na oczyszczenie wszystkiego 
Izraela; albowiem za wszystkiego Izraela rozkaza³ król ofiarowaæ ca³opalenie i 
ofiarê za grzech.
25. Postanowi³ te¿ i Lewitów w domu Pañskim z cymba³ami, i z cytrami, i z harfami, 
wed³ug rozkazania Dawidowego, i Gada, widz¹cego królewskiego, i Natana proroka; bo 
to by³o rozkazanie Pañskie przez proroków jego.
26. A tak stali Lewitowie z instrumentami Dawidowemi, i kap³ani z tr¹bami.
27. I rozkaza³ Ezechyjasz, aby ofiarowali ca³opalenia na o³tarzu; a gdy siê zaczê³o 
ca³opalenie, poczê³o siê œpiewanie Panu, i tr¹bienie, i granie na instrumentach 
Dawida, króla Izraelskiego.
28. Tedy wszystko zgromadzenie k³ania³o siê, a œpiewacy œpiewali, i trêbacze 
tr¹bili; co wszystko trwa³o, póki siê nie dokoñczy³o ca³opalenie.
29. A gdy siê skoñczy³o ca³opalenie, poklêknêli król i wszyscy, którzy z nim byli, 
i modlili siê.
30. Tedy rozkaza³ król Ezechyjasz i ksi¹¿êta Lewitom, aby chwalili Pana s³owy 
Dawidowemi, i Asafa, widz¹cego; chwalili z weselem wielkiem, a k³aniaj¹c siê 
modlili siê.
31. Zatem rzek³ Ezechyjasz, mówi¹c: Terazeœcie poœwiêcili rêce wasze Panu; 
przyst¹pcie¿, a przywiedŸcie ofiary spokojne, i ofiary chwa³y do domu Pañskiego. 
Przeto¿ przywiod³o ono zgromadzenie ofiary spokojne i ofiary chwa³y, i ka¿dy 
ochotnego serca przywiód³ ofiary na ca³opalenie.
32. I by³a liczba ofiar na ca³opalenie, które przywiod³o zgromadzenie, wo³ów 
siedmdziesi¹t, baranów sto, baranków dwieœcie, wszystko to na ca³opalenie Panu.
33. Innych te¿ rzeczy poœwiêconych by³o: wo³ów szeœæ set, i owiec trzy tysi¹ce,
34. Lecz kap³anów ma³o by³o, tak, i¿ nie mogli nad¹¿yæ odzieraæ ze skóry wszystkich 
ofiar na ca³opalenie: przeto¿ im pomagali Lewitowie, bracia ich, póki nie 
dokoñczyli onej pracy, i póki siê nie poœwiêcili drudzy kap³ani; albowiem Lewitowie 
byli och otniejsi, aby siê poœwiêcili, ni¿ kap³ani.
35. Nadto i ca³opalenia by³o bardzo wiele z t³ustoœciami spokojnych ofiar, i z 
mokremi ofiarami na ca³opalenie. A tak wygotowana by³a s³u¿ba domu Pañskiego.
36. I weseli³ siê Ezechyjasz i wszystek lud z tego, co Bóg ludowi przygotowa³; bo 
siê ta rzecz by³a z prêdka sta³a.
*30
1. Potem rozes³a³ Ezechyjasz do wszystkiego Izraela i do Judy; tak¿e te¿ listy 
napisa³ do Efraima i do Manasesa, aby przyszli do domu Pañskiego do Jeruzalemu i 
obchodzili œwiêto przejœcia Panu, Bogu Izraelskiemu.
2. Bo uradzi³ król i ksi¹¿êta jego i wszystko zgromadzenie w Jeruzalemie, aby 
obchodzili œwiêto przejœcia miesi¹ca wtórego;
3. Gdy¿ nie mogli obchodziæ czasu swego, przeto, i¿ kap³anów poœwiêconych nie by³o, 
ile ich by³o potrzeba, i lud nie by³ zgromadzony do Jeruzalemu.
4. A podoba³a siê ta rzecz królowi i wszystkiemu zgromadzeniu.
5. I postanowili, aby obwo³ano po wszystkim Izraelu, od Beersaby a¿ do Dan, ¿eby 
siê zeszli na obchód œwiêta przejœcia Panu, Bogu Izraelskiemu, do Jeruzalemu; 
albowiem ju¿ go dawno nie obchodzili, jako by³o napisane.
6. Przeto¿ pos³owie szli z listami od króla i od ksi¹¿¹t jego po wszystkim Izraelu 
i Judzie z rozkazem królewskiem, mówi¹c: Synowie Izraelscy! nawróæcie siê do Pana, 
Boga Abrahamowego, Izaakowego, i Izraelowego, a on siê nawróci do ostatków, które z 
was usz³y z r¹k królów Assyryjskich.
7. I nie b¹dŸcie jako ojcowie wasi, i jako bracia wasi, którzy wyst¹pili przeciwko 
Panu, Bogu ojców swoich; i poda³ ich w spustoszenie, jako sami widzicie.
8. Teraz tedy nie zatwardzajcie karku waszego, jako ojcowie wasi: dajcie rêkê Panu, 
a pójdŸcie do œwi¹tnicy jego, któr¹ poœwiêci³ na wieki, i s³u¿cie Panu, Bogu 
waszemu, a odwróci siê od was gniew popêdliwoœci jego.
9. Albowiem jeŸli siê nawrócicie do Pana, bracia wasi, i synowie wasi mi³osierdzie 
otrzymaj¹ u tych, którzy ich zawiedli w niewolê, tak, i¿ siê nawróc¹ do tej ziemi; 
mi³osierny bowiem, i dobrotliwy jest Pan, Bóg wasz, a nie odwróci od was oblicza 
swe go, jeŸli siê nawrócicie do niego.



10. A gdy oni pos³owie chodzili od miasta do miasta przez ziemiê Efraimow¹ o 
Manasesow¹ a¿ do Zabulon, naœmiewali siê z nich, i szydzili z nich.
11. Wszak¿e niektórzy mê¿owie z Aser, i z Manase, i z Zabulon, ukorzywszy siê 
przyszli do Jeruzalemu.
12. W Judzie te¿ ju¿ by³a rêka Bo¿a, gdy im da³ serce jedno, aby czynili rozkazanie 
królewskie i ksi¹¿¹t, wed³ug s³owa Pañskiego.
13. I zebra³o siê do Jeruzalemu wiele ludu, aby obchodzili œwiêto uroczyste 
przaœników miesi¹ca wtórego; a by³o zgromadzenie bardzo wielkie.
14. Tedy powstawszy znieœli o³tarze, które by³y w Jeruzalemie, wszystkie te¿ 
o³tarze, na których kadzono, porozwalali, a wrzucili do potoku Cedron.
15. Potem ofiarowali baranka wielkanocnego, dnia czternastego, miesi¹ca wtórego; a 
kap³ani i Lewitowie zawstydziwszy siê, poœwiêcali siê, a przywodzili ca³opalenie do 
domu Pañskiego.
16. I stali w porz¹dku swym wed³ug zwyczaju swego, i wed³ug zakonu Moj¿esza, mê¿a 
Bo¿ego; a kap³ani kropili krwi¹, wzi¹wszy j¹ z rêki Lewitów.
17. A i¿ takich by³o wiele w zgromadzeniu, którzy siê byli nie poœwiêcili, przeto¿ 
Lewitowie ofiarowali ofiary œwiêta przejœcia za ka¿dego nieczystego, aby by³ 
poœwiêcony Panu.
18. Bo wielka liczba ludu tego, to jest, wiele ich z Efraima, i z Manasesa, i z 
Isaschara, i z Zabulonu nie byli oczyszczeni, a przecie¿ jedli baranka 
wielkanocnego, inaczej ni¿ napisano; ale siê Ezechyjasz modli³ za nich, mówi¹c: 
Dobrotliwy Pan niech oczyœci ka¿dego,
19. Którykolwiek zgotowa³ wszystko serce swe, aby szuka³ Boga, Pana Boga ojców 
swoich, choæby oczyszczony nie by³ wed³ug oczyszczenia œwi¹tnicy.
20. I wys³ucha³ Pan Ezechyjasza, i zachowa³ lud.
21. A tak obchodzili synowie Izraelscy, którzy byli w Jeruzalemie, uroczyste œwiêto 
przaœników przez siedm dni z weselem wielkiem: i chwalili Pana. Lewitowie na ka¿dy 
dzieñ, a kap³ani na instrumentach s³awili moc Pañsk¹.
22. I mówi³ Ezechyjasz ³askawie do wszystkich Lewitów, którzy mieli dobre 
rozumienie o Panu. I jedli przez siedm dni onego œwiêta, sprawuj¹c ofiary spokojne, 
a wys³awiaj¹c Pana, Boga ojców swoich.
23. Tedy uradzi³o wszystko zgromadzenie, aby to jeszcze czynili przez drugie siedm 
dni; a tak obchodzili znowu siedm dni z weselem.
24. Albowiem Ezechyjasz, król Judzki, da³ by³ zgromadzeniu tysi¹c cielców, i siedm 
tysiêcy owiec: ksi¹¿êta te¿ dali zgromadzeniu tysi¹c cielców, i owiec dziesiêæ 
tysiêcy. I poœwiêci³o siê kap³anów bardzo wiele.
25. A tak weseli³o siê wszystko zgromadzenie Judzkie, i kap³ani, i Lewitowie, i 
wszystko zgromadzenie, które by³o przysz³o z Izraela, i przychodniowie, którzy 
przyszli z ziemi Izraelskiej, i mieszkaj¹cy w Judzie.
26. I by³o wielkie wesele w Jeruzalemie; bo ode dni Salomona, syna Dawidowego, 
króla Izraelskiego, nic takiego nie by³o w Jeruzalemie.
27. Potem powstali kap³ani i Lewitowie, i b³ogos³awili ludowi; a wys³uchany jest 
g³os ich, i przysz³a modlitwa ich do mieszkania œwiêtobliwoœci Pañskiej, do nieba.
*31
1. A gdy siê to wszystko odprawi³o, wyszed³ wszystek lud Izraelski, który siê 
znajdowa³ w miastach Judzkich, i po³amali s³upy, a wyr¹bali gaje, i poburzyli 
wy¿yny i o³tarze po wszystkim Judzie i Benjaminie, i w Efraimie, i w Manasesie, a¿ 
do szczê tu; a potem siê wrócili wszyscy synowie Izraelscy, ka¿dy do osiad³oœci 
swojej, i do miasta swego.
2. I postanowi³ Ezechyjasz porz¹dki kap³anów i Lewitów wed³ug rozdzia³ów ich, 
ka¿dego wed³ug powinnoœci urzêdu jego, kap³anów i Lewitów do ca³opalenia i ofiar 
spokojnych, aby s³u¿yli i wys³awiali i chwalili Pana w bramach obozu jego.
3. Tak¿e dzia³ z królewskiej majêtnoœci ku sprawowaniu ca³opalenia rano i w 
wieczór, tak¿e ca³opalenia w sabaty, i na nowiu miesi¹ca, i w uroczyste œwiêta, 
jako napisane w zakonie Pañskim.
4. Rozkaza³ te¿ ludowi mieszkaj¹cemu w Jeruzalemie, aby oddawali dzia³ kap³anom i 
Lewitom, aby byli tem pilniejszymi w zakonie Pañskim.
5. A gdy siê ta rzecz rozg³osi³a, znieœli synowie Izraelscy wiele pierwocin zbo¿a, 
moszczu i oliwy, i owocu palmowego, i wszystkich urodzajów polnych, i dziesiêciny 



ze wszystkiego bardzo wiele przynosili.
6. Nadto synowie Izraelscy i Judzcy, którzy mieszkali w miastach Judzkich, i oni 
dziesiêcinê z wo³ów i z owiec, i dziesiêcinê z rzeczy œwiêtych, poœwiêconych Panu, 
Bogu ich, zniós³szy sk³adli na gromady.
7. Trzeciego miesi¹ca poczêli zak³adaæ te gromady, a miesi¹ca siódmego dokonali.
8. Tedy przyszed³szy Ezechyjasz z ksi¹¿êtami, obaczy³ one gromady, i b³ogos³awili 
Panu i ludowi jego Izraelskiemu.
9. Zatem wywiadywa³ siê Ezechyjasz od kap³anów i Lewitów o onych gromadach.
10. Któremu odpowiedzia³ Azaryjasz kap³an najwy¿szy z domu Sadokowego, mówi¹c: Jako 
poczêto te ofiary znaszaæ do domu Pañskiego, jedliœmy, i byliœmy nasyceni, a 
jeszcze zosta³o bardzo wiele: bo Pan b³ogos³awi³ ludowi swemu, i tej wielkoœci, 
która jeszcze zosta³a.
11. I rozkaza³ Ezechyjasz, aby sprawiono szpichlerze przy domu Pañskim. I sprawiono 
je.
12. A zniesiono tam wiernie ofiary podnoszenia, i dziesiêciny, i rzeczy poœwiêcone; 
a nad nimi by³ prze³o¿onym Kienanijasz Lewita, i Symchy, brat jego wtóry.
13. Jehijel tak¿e, i Azaryjasz, i Nahat, i Asael, i Jerymot, i Josabad, i Elijel, i 
Ismachyjasz, i Machat, i Benajasz, byli szafarzami przy rêce Kienanijasza, i 
Symchy, brata jego, z rozkazania Ezechyjasza króla, i Azaryjasza, przedniejszego w 
domu Bo¿ym.
14. Kore te¿, syn Jemny, Lewita, odŸwierny bramy na wschód s³oñca, by³ nad rzeczami 
dobrowolnie ofiarowanemi Bogu, aby rozdziela³ ofiary Panu i rzeczy najœwiêtsze.
15. A byli mu na pomoc Eden, i Minjamin, i Jesua, i Semejasz, Amaryjasz, i 
Sechanijasz po miastach kap³añskich, mê¿owie wierni, aby rozdawali braciom swym 
dzia³y, tak wielkiemu jako i ma³emu:
16. Tak z narodu ich mê¿czyŸnie we trzech latach i wy¿ej, jako ka¿demu wchodz¹cemu 
do domu Pañskiego, do powinnoœci ka¿dodziennej, wed³ug urzêdów ich, i wed³ug us³ug 
ich, i wed³ug podzia³ów ich;
17. I tym, którzy byli policzeni w narodzie kap³añskim wed³ug domów ojców ich, i 
Lewitom od tego, który mia³ dwadzieœcia lat i wy¿ej, wed³ug pos³ug i podzia³ów ich;
18. I narodowi ich, wszystkim dziatkom ich, i ¿onom ich, i synom ich, i córkom ich, 
owa wszystkiemu zgromadzeniu; bo siê oni wiernie poœwiêcili na urz¹d 
œwiêtobliwoœci¹.
19. Synom tak¿e Aaronowym, kap³anom, na polach przedmiejskich miast ich, po 
wszystkich miastach, ci mê¿owie, którzy z imienia mianowani s¹, oddawali dzia³y, 
ka¿demu mê¿czyŸnie z kap³anów, i ka¿demu urodzonemu z Lewitów.
20. I uczyni³ tak Ezechyjasz po wszystkiem Judztwie; i czyni³, co by³o dobrego i 
prawego i prawdziwego przed obliczem Pana Boga swego.
21. I w ka¿dej sprawie, któr¹ zacz¹³ oko³o us³ugi domu Bo¿ego, i w zakonie i w 
przykazaniu, szukaj¹c Boga swego, wszystko czyni³ z ca³ego serca swego, i 
szczêœci³o mu siê.
*32
1. Po tych sprawach i pewnem ich postanowieniu przyci¹gn¹³ Sennacheryb, król 
Assyryjski, a wtargn¹wszy do Judzkiej ziemi, po³o¿y³ siê obozem przeciw miastom 
obronnym, a umyœli³ je sobie dobyæ.
2. A widz¹c Ezechyjasz, ¿e przyci¹gn¹³ Sennacheryb, a i¿ twarz swojê obróci³, aby 
walczy³ przeciw Jeruzalemowi:
3. Tedy wszed³ w radê z ksi¹¿êtami swymi i z rycerstwem swem, aby zatkali Ÿród³a 
wód, które by³y za miastem; i pomogli mu.
4. Bo zebrawszy siê lud wielki zatkali wszystkie Ÿród³a, i potok, który p³yn¹³ 
przez poœrodek ziemi, mówi¹c: Czemu¿by przyszed³szy królowie Assyryjscy mieli 
znaleœæ tak wiele wód?
5. A pokrzepiwszy siê, pobudowa³ wszystkie mury obalone, i nabudowa³ wie¿, przytem 
zewn¹trz drugi mur; i zmocni³ Mello w mieœcie Dawidowem, i poczyni³ broni bardzo 
wiele, i tarczy.
6. Postanowi³ te¿ hetmanów wojennych nad ludem, których zgromadzi³ do siebie na 
ulicê bramy miejskiej, i mówi³ ³askawie do nich, a rzek³:
7. Zmacniajcie siê, i mê¿nie sobie poczynajcie; nie bójcie siê, ani siê lêkajcie 
twarzy króla Assyryjskiego, ani twarzy wszystkiego mnóstwa, które jest z nim; bo 



wiêkszy jest z nami ni¿eli z nim.
8. Z nimi jest ramiê cielesne; ale z nami jest Pan, Bóg nasz, aby nas ratowa³ i 
odprawia³ wojny nasze. Tedy spoleg³ lud na s³owach Ezechyjasza, króla Judzkiego.
9. Potem pos³a³ Sennacheryb, król Assyryjski, s³ugi swe do Jeruzalemu, (a sam 
dobywa³ Lachis, a wszystka moc jego by³a z nim,) do Ezechyjasza, króla Judzkiego, i 
do wszystkich z Judy, którzy byli w Jeruzalemie, mówi¹c:
10. Tak mówi Sennacheryb, król Assyryjski: W czem¿e w¿dy ufacie, ¿e siedzicie w 
murach Jeruzalemskich?
11. Izali Ezechyjasz nie zwodzi was, aby was pomorzy³ g³odem i pragnieniem, mówi¹c: 
Pan, Bóg nasz, wyrwie nas z rêki króla Assyryjskiego?
12. Izali nie ten Ezechyjasz zniós³ wy¿yny jego, i o³tarze jego, i rozkaza³ Judzie 
i Jeruzalemczykom, mówi¹c: Przy jednym tylko o³tarzu k³aniaæ siê bêdziecie, i na 
nim kadziæ?
13. Izali nie wiecie, com uczyni³ ja i ojcowie moi wszystkim narodom ziemskim? Aza¿ 
jakim sposobem mogli bogowie narodów ziemskich wyrwaæ ziemiê swojê z rêki mojej?
14. Któ¿ by³ ze wszystkich bogów onych narodów, które wytracili ojcowie moi, coby 
móg³ wybawiæ lud swój z rêki mojej, aby te¿ móg³ Bóg wasz wyrwaæ was z rêki mojej?
15. Przeto¿ teraz niech was nie zwodzi Ezechyjasz, a niech was na to nie namawia, 
ani mu wierzcie. JeŸliæ nie móg³ ¿aden bóg wszystkich narodów i królestw wyrwaæ 
ludu swego z rêki mojej, i z rêki ojców moich, pogotowiu Bóg wasz nie wyrwie was z 
rêki mojej.
16. Nadto jeszcze mówili s³udzy jego przeciw Panu Bogu, i przeciwko Ezechyjaszowi 
s³udze jego.
17. Listy te¿ pisa³, ur¹gaj¹c Panu, Bogu Izraelskiemu, a mówi¹c przeciwko niemu 
temi s³owy: Jako bogowie narodów ziemskich nie wyrwali ludu swego z rêki mojej,tak 
nie wyrwie Bóg Ezechyjaszowy ludu swego z rêki mojej.
18. I wo³ali g³osem wielkim po ¿ydowsku przeciwko ludowi Jeruzalemskiemu, który by³ 
na murach, strasz¹c go i trwo¿¹c go, aby tak miasto wziêli.
19. A mówili przeciw Bogu Jeruzalemskiemu, jako przeciw bogom narodów ziemskich, 
którzy s¹ robot¹ r¹k ludzkich.
20. Tedy siê modli³ Ezechyjasz król, i Izajasz prorok, syn Amosa, dla tego, i 
krzyczeli ku niebu.
21. I pos³a³ Pan Anio³a, który wytraci³ ka¿dego mocarza w wojsku, i wodza, i 
hetmana w obozie króla Assyryjskiego. I wróci³ siê z pohañbieniem twarzy do ziemi 
swojej. A gdy wszed³ do domu boga swego, ci, którzy wyszli z ¿ywota jego, tam go 
zabili mie czem.
22. A tak wybawi³ Pan Ezechyjasza i obywateli Jeruzalemskich z r¹k Sennacheryba, 
króla Assyryjskiego, i z r¹k wszystkich, a sprawi³ im pokój zewsz¹d.
23. Tedy wiele ich przynosi³o Panu dary do Jeruzalemu i upominki kosztowne 
Ezechyjaszowi, królowi Judzkiemu; i wywy¿szony jest w oczach wszystkich narodów 
potem.
24. W one dni zachorowa³ Ezechyjasz a¿ na œmieræ, i modli³ siê Panu; który mówi³ do 
niego, a da³ mu znak.
25. Ale nie wed³ug dobrodziejstw sobie uczynionych sprawowa³ siê Ezechyjasz, bo siê 
wynios³o serce jego; przeto¿ powsta³ przeciw niemu gniew, i przeciw Judzie, i 
przeciw Jeruzalemowi.
26. Ale gdy siê upokorzy³ Ezechyjasz (bo siê by³o wynios³o serce jego) on i 
obywatele Jeruzalemscy, nie przyszed³ na nich gniew Pañski za dni Ezechyjaszowych.
27. A mia³ Ezechyjasz bogactwa i s³awê bardzo wielk¹; bo sobie zebra³ skarby srebra 
i z³ota, i kamieni drogich, i rzeczy wonnych, i rynsztunku, i wszelakiego naczynia 
kosztownego.
28. Mia³ te¿ szpichlerze dla urodzajów zbo¿a i wina, i oliwy, i obory dla byde³, i 
zwierzyniec dla rozmaitych zwierz¹t.
29. Miasta te¿ sobie pobudowa³, i mia³ stada owiec, i wo³ów mnóstwo; albowiem mu 
da³ Bóg majêtnoœæ bardzo wielk¹.
30. Ten te¿ Ezechyjasz zatka³ Ÿród³o wód w Gichonie wy¿sze, a przywiód³ je do³em na 
zachód s³oñca ku miastu Dawidowemu; i szczêœci³o siê Ezechyjaszowi we wszystkich 
sprawach jego.
31. A wszak¿e dla pos³ów ksi¹¿¹t Babiloñskich, którzy byli pos³ani do niego, aby go 



pytali o znak, który siê by³ sta³ w ziemi, opuœci³ go Bóg, aby go kusi³, a i¿by 
wiedziano wszystko, co by³o w sercu jego.
32. Ale inne sprawy Ezechyjaszowe, i dobroczynnoœci jego, napisane s¹ w widzeniu 
Izajasza proroka, syna Amosowego, i w ksiêgach królów Judzkich i Izraelskich.
33. I zasn¹³ Ezechyjasz z ojcami swymi, i pogrzebiony jest nad grobami synów 
Dawidowych. I wyrz¹dzili mu wszystek Juda i obywatele Jeruzalemscy uczciwoœæ przy 
œmierci jego. A królowa³ Manases, syn jego, miasto niego.
*33
1. We dwunastym roku by³ Manases, gdy królowaæ pocz¹³; a piêædziesi¹t i piêæ lat 
królowa³ w Jeruzalemie.
2. Ten czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi wed³ug obrzyd³oœci onych narodów, które 
wygna³ Pan przed obliczem synów Izraelskich.
3. Albowiem znowu pobudowa³ wy¿yny, które by³ poburzy³ Ezechyjasz, ojciec jego; 
wystawi³ te¿ i o³tarze Baalom, a nasadzi³ gajów, i k³ania³ siê wszystkiemu wojsku 
niebieskiemu, a s³u¿y³ mu,
4. Pobudowa³ te¿ o³tarze w domu Pañskim, o którym powiedzia³ by³ Pan: W Jeruzalemie 
bêdzie imiê moje na wieki.
5. Nadto nabudowa³ o³tarze wszystkiemu wojsku niebieskiemu we dwóch sieniach domu 
Pañskiego.
6. I przewodzi³ synów swych przez ogieñ w dolinie synów Hennomowych; nadto czasów 
przestrzega³, i bawi³ siê wieszczb¹ i czarnoksiêstwem, a ustawi³ czarnoksiê¿ników i 
guœlarzy, i bardzo wiele z³ego czyni³ przed oczyma Pañskiemi, draŸni¹c go.
7. Postawi³ tak¿e ba³wana rytego, którego by³ uczyni³ w domu Bo¿ym, o którym by³ 
rzek³ Bóg do Dawida i do Salomona, syna jego: W domu tym i w Jeruzalemie, którem 
obra³ ze wszystkich pokoleñ Izraelskich, po³o¿ê imiê moje na wieki;
8. A nie dopuszczê siê wiêcej ruszyæ nodze Izraela z ziemi, któr¹m naznaczy³ ojcom 
waszym, by jedno strzegli i sprawowali siê wed³ug wszystkiego, com i rozkaza³, 
wed³ug wszystkiego zakonu, i ustaw, i s¹dów wydanych przez Moj¿esza.
9. Ale Manases zwiód³ Judê i obywateli Jeruzalemskich, tak i¿ siê gorzej sprawowali 
ni¿ narody, które Pan wyg³adzi³ przed obliczem synów Izraelskich.
10. Bo choæ mówi³ Pan do Manasesa, i do ludu jego, przecie¿ oni nie s³uchali.
11. Przeto¿ Pan nawiód³ na nich hetmanów wojska króla Assyryjskiego, którzy 
pojmawszy Manasesa w cierniu, i zwi¹zawszy go dwoma ³añcuchami, zawiedli go do 
Babilonu.
12. Który bêd¹c uciœniony, modli³ siê Panu, Bogu swemu, i upokorzy³ siê bardzo 
przed obliczem Boga ojców swoich,
13. I prosi³ go; a da³ mu siê uprosiæ, i wys³ucha³ modlitwê jego, a przywróci³ go 
do Jeruzalemu na królestwo jego. Tedy pozna³ Manases, i¿ sam Pan jest Bogiem.
14. Potem budowa³ mur oko³o miasta Dawidowego ku zachodniej stronie Gichonu potoku 
a¿ do wejœcia do bramy rybnej, i otoczy³ murem Ofel, i wywiód³ go bardzo wysoko; 
postanowi³ te¿ hetmanów po wszystkich miastach obronnych w Judzie.
15. Zniós³ te¿ bogów cudzych, i ba³wana z domu Pañskiego, i wszystkie o³tarze, 
które by³ pobudowa³ na górze domu Pañskiego, i w Jeruzalemie, i wyrzuci³ za miasto.
16. Zatem naprawi³ o³tarz Pañski, i sprawowa³ na nim ofiary spokojne, i 
dziêkczynienia, a przykaza³ Judzie, aby s³u¿yli Panu, Bogu Izraelskiemu.
17. Wszak¿e jeszcze lud ofiarowa³ na wy¿ynach, lecz tylko Panu, Bogu swemu.
18. Ale inne sprawy Manasesowe, i modlitwa jego do Boga jego, i s³owa widz¹cych, 
którzy mawiali do niego w imiê Pana, Boga Izraelskiego, s¹ w ksiêgach spraw królów 
Izraelskich.
19. Modlitwa zaœ jego, i jako jest wys³uchany, i ka¿dy grzech jego, i przestêpstwo 
jego, i miejsca, na których by³ pobudowa³ wy¿yny, i wystawi³ gaje œwiêcone, i 
ba³wany, przedtem ni¿ siê by³ upokorzy³, zapisane w ksiêgach Chozaja.
20. Potem zasn¹³ Manases z ojcami swymi, i pochowali go w domu jego; a Amon, syn 
jego, królowa³ miasto niego.
21. We dwudziestu i dwóch latach by³ Amon, gdy królowaæ pocz¹³, a dwa lata królowa³ 
w Jeruzalemie.
22. I czyni³ z³e przed oczyma Pañskiemi, jako czyni³ Manases, ojciec jego; albowiem 
wszystkim ba³wanom, których by³ naczyni³ Manases, ojciec jego, ofiarowa³ Amon, i 
s³u¿y³ im.



23. A nie upokorzy³ siê przed obliczem Pañskiem, jako siê upokorzy³ Manases, ojciec 
jego; owszem ten Amon daleko wiêcej grzeszy³.
24. I sprzysiêgli siê przeciw niemu s³udzy jego, i zabili go w domu jego.
25. Ale lud onej ziemi pobi³ wszystkich, co siê byli sprzysiêgli przeciw królowi 
Amonowi; a postanowi³ lud ziemi królem Jozjasza, syna jego, miasto niego.
*34
1. Oœm lat by³o Jozyjaszowi, gdy królowaæ pocz¹³, a trzydzieœci i jeden lat 
królowa³ w Jeruzalemie.
2. Ten czyni³, co by³o dobrego przed oczyma Pañskiemi, chodz¹c drogami Dawida, ojca 
swego, i nie uchyla³ siê ani na prawo ani na lewo.
3. Bo ósmego roku królowania swego, bêd¹c jeszcze dzieciêciem, pocz¹³ szukaæ Boga 
Dawida, ojca swego, a dwunastego roku pocz¹³ oczyszczaæ Judê i Jeruzalem od wy¿yn i 
od gajów œwiêconych, i od ba³wanów, i od rytych obrazów.
4. Albowiem przed oczyma jego poka¿ono o³tarze Baalów, i ba³wany s³oneczne, które 
by³y w górze na nich, podci¹³: tak¿e i gaje œwiêcone, i obrazy ryte, i obrazy 
odlane pokruszy³ i potar³, a rozmiota³ je po grobach tych, którzy im ofiarowali.
5. Koœci te¿ kap³anów popali³ na o³tarzach ich, i oczyœci³ Judê i Jeruzalem;
6. Tak¿e i miasta Manasesowe i Efraimowe, i Symeonowe, a¿ do Neftalima, i pustynie 
ich okoliczne.
7. A tak poburzy³ o³tarze, i gaje œwiêcone, i ba³wany pokruszy³ w sztuki, i 
wszystkie obrazy powycina³ we wszystkiej ziemi Izraelskiej; potem siê wróci³ do 
Jeruzalemu.
8. A roku oœmnastego królowania swego, gdy oczyœci³ ziemiê i dom Pañski, pos³a³ 
Safana, syna Azalijaszowego, i Maasajasza, prze³o¿onego miasta, i Joacha, syna 
Joachazowego, kanclerza, aby naprawiono dom Pana, Boga jego.
9. Którzy przyszed³szy do Helkijasza, kap³ana najwy¿szego, oddali pieni¹dze 
zniesione do domu Bo¿ego, które byli zebrali Lewitowie, stró¿owie progu, od synów 
Manasesowych i Efraimowych, i od wszystkich ostatków Izraelskich, i od wszystkiego 
Judy i Benjamina, a wrócili siê do Jeruzalemu.
10. I oddali je w rêce rzemieœlników, prze³o¿onych nad robot¹ domu Pañskiego, a oni 
je wydawali na robotników, którzy robili w domu Pañskim, naprawiaj¹c i utwierdzaj¹c 
dom.
11. A dawali je cieœlom i murarzom za skupowanie kamienia ciosanego, i drzewa na 
spajanie i na piêtra domów, które byli popsuli królowie Judzcy.
12. A mê¿owie oni byli wiernymi w tej pracy: a nad nimi byli prze³o¿onymi Jachat, i 
Abdyjasz, Lewitowie, z synów Merarego, i Zacharyjasz i Mesullam z synów Kaatowych, 
którzy przynaglali robocie; a ka¿dy z Lewitów umia³ graæ na instrumentach 
muzycznych.
13. Nad tymi te¿, którzy nosili brzemiona, i przynaglali robotnikom przy ka¿dej 
robocie, byli z Lewitów pisarze, i przystawowie, i odŸwierni.
14. A gdy wynaszali pieni¹dze zniesione do domu Pañskiego, znalaz³ Helkijasz kap³an 
ksiêgi zakonu Pañskiego, podanego przez Moj¿esza.
15. Tedy odpowiedzia³ Helkijasz i rzek³ do Safana pisarza: Znalaz³em ksiêgi zakonu 
w domu Pañskim. I odda³ Helkijasz ksiêgê Safanowi.
16. A Safan przyniós³ onê ksiêgê do króla; a przytem oznajmi³ to królowi, mówi¹c: 
Wszystko, coœ poruczy³ w rêkê s³ug twoich, wykonywaj¹:
17. Bo zebrawszy pieni¹dze, które siê znalaz³y w domu Pañskim, oddali je w rêce 
przystawów i w rêce robotników.
18. Nadto oznajmi³ Safan, pisarz, królowi mówi¹c: Ksiêgê mi te¿ da³ Helkijasz 
kap³an; i czyta³ j¹ Safan przed królem.
19. A gdy s³ysza³ król s³owa zakonu, rozdar³ szaty swoje.
20. I rozkaza³ król Helkijaszowi i Achykamowi, synowi Safanowemu, i Abdonowi, 
synowi Michasowemu, i Safanowi, pisarzowi, i Asajaszowi, s³udze królewskiemu, 
mówi¹c:
21. IdŸcie, radŸcie siê Pana o miê, i o ostatek ludu w Izraelu i w Judzie oko³o 
s³ów tych ksi¹g, które s¹ znalezione; bo wielka jest popêdliwoœæ Pañska, która jest 
wylana na nas, przeto, ¿e nie strzegli ojcowie nasi s³owa Pañskiego, aby czynili 
wed³ug wszystkiego, co jest napisane w tych ksiêgach.
22. A tak poszed³ Helkijasz, i którzy byli przy królu, do Huldy prorokini, ¿ony 



Selluma, syna Tekui, syna Hasrowego, stró¿a szat; a ona mieszka³a w Jeruzalemie na 
drugiej stronie miasta; i mówili z ni¹ o tem.
23. Która rzek³a do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Powiedzcie mê¿owi, który was 
pos³a³ do mnie:
24. Tak mówi Pan: Oto, Ja przywiodê z³e na to miejsce, i na obywateli jego, 
wszystkie przeklêstwa napisane w tych ksiêgach, które czytano przed królem Judzkim.
25. Przeto, ¿e miê opuœcili, i kadzili bogom cudzym, aby miê draŸnili wszystkiemi 
sprawami r¹k swoich; dlaczego wyleje siê popêdliwoœæ moja na to miejsce, i nie 
bêdzie ugaszona.
26. A królowi Judzkiemu, który was pos³a³ o radê do Pana, tak powiedzcie: Tak mówi 
Pan, Bóg Izraelski, o s³owach, któreœ s³ysza³:
27. Gdy¿ serce twoje zmiêkczone jest, i upokorzy³eœ siê przed obliczem Bo¿em, 
s³ysz¹c s³owa jego przeciwko temu miejscu, i przeciwko obywatelom jego, a 
upokorzywszy siê przedemn¹ rozdar³eœ szaty swe, i p³aka³eœ przedemn¹, przeto¿em ciê 
wys³ucha³, mówi Pan;
28. Oto ja ciê zbiorê do ojców twoich, a bêdziesz w³o¿ony do grobu twego w pokoju, 
aby nie ogl¹da³y oczy twoje wszystkiego z³ego, które Ja przywiodê na to miejsce, i 
na obywateli jego. I odnieœli tê rzecz królowi.
29. Tedy pos³awszy król zgromadzi³ wszystkich starszych z Judy i z Jeruzalemu.
30. I wst¹pi³ król do domu Pañskiego, i wszyscy mê¿owie Judzcy, i obywatele 
Jeruzalemscy, i kap³ani i Lewitowie, i wszystek lud, od wielkiego a¿ do ma³ego, i 
czyta³ gdy wszyscy s³yszeli, wszystkie s³owa ksi¹g przymierza, które by³o 
znalezione w domu Pañskim.
31. Potem stoj¹c król na miejscu swem, uczyni³ przymierze przed Panem, ¿e chce 
chodziæ za Panem, i strzedz przykazañ jego, i œwiadectw jego, i ustaw jego, ze 
wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej, i pe³niæ s³owa przymierza 
tego, które by³o w onych ksiêgach napisane.
32. I rozkaza³ staæ w tem przymierzu wszystkim, którzy znalezieni byli w 
Jeruzalemie i w Benjaminie; i czynili obywatele Jeruzalemscy wed³ug przymierza 
Boga, Boga ojców swoich.
33. Tedy uprz¹tn¹³ Jozyjasz wszystkie obrzyd³oœci ze wszystkich krain synów 
Izraelskich, a przywiód³ do tego wszystkich, którzy siê znajdowali w Izraelu, aby 
s³u¿yli Panu, Bogu swemu. Po wszystkie dni jego nie odst¹pili od naœladowania Pana, 
Boga ojców swoich.
*35
1. Potem obchodzi³ Jozyjasz w Jeruzalemie œwiêto przejœcia Panu; i zabili baranka 
wielkanocnego czternastego dnia, miesi¹ca pierwszego.
2. I postanowi³ kap³anów na urzêdach ich, a potwierdzi³ ich ku pos³ugiwaniu w domu 
Pañskim.
3. I rzek³ Lewitom, którzy uczyli wszystkiego Izraela, i byli poœwiêceni Panu: 
Postawcie skrzyniê œwiêt¹ w domu, który zbudowa³ Salomon, syn Dawidowy, król 
Izraelski; nie bêdzie wiêcej brzemieniem na ramionach waszych. Teraz¿e s³u¿cie 
Panu, Bogu waszemu, i ludowi jego Izraelskiemu.
4. A nagotujcie siê wed³ug domów ojców waszych, i wed³ug podzia³ów waszych, jako je 
opisa³ Dawid, król Izraelski, i jako je opisa³ Salomon, syn jego;
5. A stójcie w œwi¹tnicy wed³ug podzia³ów domów ojcowskich, braci waszych, którzy 
s¹ z ludu, i wed³ug podzia³u domu ojcowskiego Lewitów.
6. A tak zabijcie baranka wielkanocnego, a poœwiêæcie siê, i przygotujcie braci 
waszych, sprawuj¹c siê wed³ug s³owa Pañskiego, podanego przez Moj¿esza.
7. Tedy da³ Jozyjasz pospólstwu baranków z trzód, i kozie³ków, to wszystko na 
ofiary œwiêta przejœcia wed³ug tego, ile siê znalaz³o w liczbie, trzydzieœci 
tysiêcy, a wo³ów trzy tysi¹ce; to wszystko z majêtnoœci królewskiej.
8. Ksi¹¿êta te¿ jego dobrowolnie ludowi, kap³anom, i Lewitom dawali na ofiarê; 
Helkijasz, i Zacharyjasz, i Jehijel, ksi¹¿êta domu Bo¿ego, oddali kap³anom na 
ofiary œwiêta przejœcia dwa tysi¹ce i szeœæ set drobnego byd³a, i wo³ów trzysta.
9. Nadto Kienanijasz, i Semejasz, i Natanael, bracia jego, i Chasabijasz, i 
Jehijel, i Josabad, przedniejsi z Lewitów, oddali innym Lewitom na ofiary œwiêta 
przejœcia piêæ tysiêcy drobnego byd³a, i wo³ów piêæ set.
10. A tak wszystko zgotowawszy ku s³u¿bie, stanêli kap³ani na miejscach swych, i 



Lewitowie w porz¹dkach swych wed³ug rozkazania królewskiego.
11. I bili baranki wielkanocne, a kap³ani kropili krwi¹ ich, a Lewitowie odzierali 
ze skór.
12. I podzielili z nich na ca³opalenie, aby to dali pospólstwu wed³ug podzia³ów 
domów ojcowskich na ofiarê Panu, jako napisane w ksiêgach Moj¿eszowych; tak¿e te¿ 
uczynili z strony wo³ów.
13. I piekli baranki wielkanocne ogniem wed³ug zwyczaju; a inne rzeczy poœwiêcone 
warzyli w garncach, i w kot³ach, i w panwiach, i rozdawali spieszno wszystkiemu 
pospólstwu.
14. Potem te¿ nagotowali sobie i kap³anom. Bo kap³ani, synowie Aaronowi, oko³o 
ca³opalenia i t³ustoœci zabawieni byli a¿ do nocy; przeto¿ Lewitowie gotowali sobie 
i kap³anom, synom Aaronowym.
15. Tak¿e i œpiewacy, synowie Asafowi, stali w porz¹dku swym wed³ug rozkazania 
Dawida i Asafa, i Hemmana, i Jedytuna, widz¹cego królewskiego; odŸwierni te¿ stali 
u ka¿dej bramy, bo siê im nie godzi³o odchodziæ od pos³ug ich; przeto¿ bracia ich 
Lewito wie gotowali dla nich.
16. A tak zgotowana jest wszystka s³u¿ba Pañska dnia onego dla obchodzenia œwiêta 
przejœcia, i dla ofiarowania ca³opalenia na o³tarzu Pañskim wed³ug rozkazania króla 
Jozyjasza.
17. I obchodzili synowie Izraelscy, ile siê ich znalaz³o, œwiêto przejœcia onego¿ 
czasu, i œwiêto uroczyste przaœników przez siedm dni.
18. A nie by³o obchodzone œwiêto przejœcia temu podobne w Izraelu ode dni Samuela 
proroka; ani ¿aden z królów Izraelskich obchodzi³ takiego œwiêta przejœcia, jakie 
obchodzi³ Jozyjasz i kap³ani, i Lewitowie, i wszystek lud Judzki, i Izraelski, ile 
siê go znalaz³o, i obywatele Jeruzalemscy.
19. Oœmnastego roku królowania Jozyjaszowego to œwiêto przejœcia obchodzono.
20. Po tem wszystkiem, gdy naprawi³ Jozyjasz dom Bo¿y, wyci¹gn¹³ Necho, król 
Egipski, aby walczy³ przeciw Karchemis nad rzek¹ Eufrates; a Jozyjasz te¿ wyjecha³ 
przeciwko niemu.
21. Ale on pos³a³ do niego pos³ów swych, mówi¹c: Có¿ ja mam z tob¹, królu Judzki? 
Nie przeciwkoæ tobie dziœ ci¹gnê, ale przeciwko domowi, który ze mn¹ walczy; i 
rozkaza³ mi Bóg, abym siê pospieszy³. Przestañ walczyæ z Bogiem, który jest ze mn¹, 
aby ciê nie zabi³.
22. Ale nie odwróci³ Jozyjasz twarzy swej od niego; owszem odmieni³ szaty swe, aby 
z nim walczy³; a nie przesta³ na s³owach Necha, które wysz³y z ust Bo¿ych. A tak 
przyci¹gn¹³, aby siê z nim potyka³ na polu Magieddo.
23. I postrzelili strzelcy króla Jozyjasza. Tedy rzek³ król do s³ug swoich: 
WyprowadŸcie miê z bitwy, bom jest bardzo zraniony.
24. I przenieœli go s³udzy jego z onego wozu, a w³o¿yli go na drugi wóz, który 
mia³, i odwie¿li go do Jeruzalemu. Tam¿e umar³, i pochowano go w grobach ojców 
jego; a wszystek lud Judzki i Jeruzalemski p³aka³ nad Jozyjaszem.
25. Uczyni³ te¿ i Jeremijasz narzekanie nad Jozyjaszem, które przypominaj¹ wszyscy 
œpiewacy, i œpiewaczki w lamentach swych o Jozyjaszu a¿ po dziœ dzieñ, i 
wprowadzili to w zwyczaj w Izraelu; a zapisano te rzeczy w lamentach 
Jeremijaszowych.
26. A inne sprawy Jozyjaszowe i dobroczynnoœci jego wed³ug tego, jako napisane w 
zakonie Pañskim,
27. I uczynki jego pierwsze i poœlednie zapisane s¹ w ksiêgach królów Izraelskich i 
Judzkich.
*36
1. Tedy wzi¹³ lud ziemi Joachaza, syna Jozyjaszowego, a postanowi³ go za króla na 
miejscu ojca jego w Jeruzalemie.
2. Dwadzieœcia i trzy lata by³o Joachazowi, gdy pocz¹³ królowaæ, a trzy miesi¹ce 
królowa³ w Jeruzalemie.
3. Bo go z³o¿y³ król Egipski w Jeruzalemie, i na³o¿y³ winê na onê ziemiê sto 
talentów srebra, i talent z³ota.
4. I postanowi³ królem król Egipski Elijakima, brata jego, nad Jud¹ i nad 
Jeruzalemem, i odmieni³ imiê jego, a nazwa³ go Joakim; a Joachaza, brata jego, 
wzi¹wszy Necho, zawiód³ go do Egiptu.



5. Dwadzieœcia i piêæ lat mia³ Joakim, gdy królowaæ pocz¹³, a jedenaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie; i czyni³ z³e przed oczyma Pana Boga swego.
6. Przeciw któremu wyci¹gn¹³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, i zwi¹za³ go dwoma 
³añcuchami miedzianemi, aby go zawiód³ do Babilonu.
7. Naczynia te¿ domu Pañskiego zniós³ Nabuchodonozor do Babilonu, i odda³ je do 
koœcio³a swego w Babilonie.
8. A ostatek spraw Joakimowych, i obrzyd³oœci jego, które czyni³, i cokolwiek siê 
znajdowa³o przy nim, to zapisane w ksiêgach królów Izraelskich i Judzkich. A 
królowa³ Joachyn, syn jego, miasto niego.
9. Oœm lat mia³ Joachyn, gdy królowaæ pocz¹³, a trzy miesi¹ce i dziesiêæ dni 
królowa³ w Jeruzalemie; i czyni³ z³e przed oczyma Pañskimi;
10. Potem po roku pos³a³ król Nabuchodonozor, i kaza³ go przywieœæ do Babilonu, i z 
naczyniem kosztownem domu Pañskiego, a postanowi³ królem Sedekijasza, brata jego, 
nad Jud¹ i nad Jeruzalemem.
11. Dwadzieœcia i jeden lat mia³ Sedekijasz, gdy królowaæ pocz¹³, a jedenaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie.
12. I czyni³ z³e przed oczyma Pana, Boga swego, a nie upokorzy³ siê przed 
Jeremijaszem prorokiem, który mówi³ z ust Pañskich.
13. Owszem i przeciwko królowi Nabuchodonozorowi powsta³, który go by³ przysiêg¹ 
zawi¹za³ przez Boga; a zatwardziwszy kark swój upar³ siê w sercu swojem, aby siê 
nie nawróci³ do Pana, Boga Izraelskiego.
14. Wszyscy te¿ przedniejsi kap³ani, i lud, wielce rozmno¿yli nieprawoœci wed³ug 
wszystkich obrzydliwoœci pogañskich; i splugawili dom Pañski, który by³ poœwiêci³ w 
Jeruzalemie.
15. A Pan, Bóg ojców ich, posy³a³ do nich pos³ów swoich, a posy³a³ rano wstawaj¹c; 
bo folgowa³ ludowi swemu, i mieszkaniu swemu.
16. Ale oni szydzili z pos³ów Bo¿ych, i lekce sobie powa¿yli s³ów jego, a 
naœmiewali siê z proroków jego, a¿ przysz³a popêdliwoœæ Pañska na lud jego, tak, i¿ 
¿adnego uleczenia nie by³o.
17. Bo przywiód³ na nich króla Chaldejskiego, który pomordowa³ m³odzieñców ich 
mieczem w domu œwi¹tnicy ich, a nie przepuœci³ ani m³odzieñcowi ani pannie, 
starcowi i zgrzybia³emu; wszystkich poda³ w rêce jego.
18. Nadto wszystkie naczynia domu Bo¿ego, wielkie i ma³e, i skarby domu Pañskiego, 
i skarby królewskie i ksi¹¿¹t jego, wszystko przeniós³ do Babilonu.
19. I spalili dom Bo¿y, a zburzyli mury Jeruzalemskie, i wszystkie pa³ace jego 
popalili ogniem, i wszystkie jego naczynia kosztowne popsuli.
20. A tych, którzy uszli miecza, przeniós³ do Babilonu; i byli niewolnikami jego i 
synów jego a¿ do królowania króla Perskiego;
21. Aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie powiedziane przez usta Jeremijaszowe, a¿by 
odprawi³a ziemia sabaty swoje; bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywa³a, 
a¿ siê wype³ni³o siedmdziesi¹t lat.
22. Potem roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie 
powiedziane przez usta Jeremijaszowe, wzbudzi³ Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, 
¿e kaza³ obwo³aæ i rozpisaæ po wszystkiem królestwie swojem, mówi¹c:
23. Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi da³ mi Pan, Bóg 
niebieski; i ten mi rozkaza³, abym mu zbudowa³ dom w Jeruzalemie, które jest w 
Judztwie. Kto tedy jest miêdzy wami ze wszystkiego ludu jego, który budowaæ chce, z 
tym niech bêdzie Pan, Bóg jego, a ten niechaj idzie.

================================
     Ezdraszowa     
================================



*01
1. Roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie 
powiedziane przez usta Jeremijaszowe, wzbudzi³ Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, 
¿e kaza³ obwo³aæ i rozpisaæ po wszystkiem królestwie swojem, mówi¹c:
2. Tak mówi Cyrus, król Perski: Wszystkie królestwa ziemi da³ mi Pan, Bóg 
niebieski; i ten mi rozkaza³, abym mu zbudowa³ dom w Jeruzalemie, które jest w 
Judztwie.
3. Kto tedy jest miêdzy wami ze wszystkiego ludu jego, z tym niech bêdzie Bóg jego, 
a ten niech idzie do Jeruzalemu, które jest w Judztwie, a niech buduje dom Pana, 
Boga Izraelskiego; onci jest Bóg, który jest w Jeruzalemie.
4. A ktoby zosta³ w któremkolwiek miejscu, gdzie jest przychodniem, niech go 
podpomog¹ mê¿owie miejsca onego srebrem i z³otem, i majêtnoœci¹, i byd³em, oprócz 
dobrowolnej ofiary na dom Bo¿y, który jest w Jeruzalemie.
5. Tedy powstali przedniejsi z domów ojcowskich, z Judy i z Benjamina, i kap³ani, i 
Lewitowie; wszelki, którego ducha pobudzi³ Bóg, aby szli, a budowali dom Pañski, 
który jest w Jeruzalemie;
6. Których wszyscy mieszkaj¹cy oko³o nich wspomagali naczyniem srebrnem i z³otem, 
majêtnoœci¹, i byd³em, i rzeczami kosztownemi, oprócz wszystkiego, co dobrowolnie 
ofiarowano.
7. Król te¿ Cyrus wyniós³ naczynia domu Pañskiego (które by³ zabra³ Nabuchodonozor 
z Jeruzalemu, a odda³ je by³ do domu Boga swego).
8. A wyniós³ je Cyrus, król Perski, przez rêce Mitrydatesa podskarbiego, który je 
pod liczb¹ odda³ Sesbasarowi, ksi¹¿êciu Judzkiemu.
9. A tak jest liczba ich: Miednic z³otych trzydzieœci, miednic srebrnych tysi¹c, 
no¿ów dwadzieœcia i dziwiêæ.
10. Kubków z³otych trzydzieœci, kubków srebrnych podlejszych cztery sta i dziesiêæ, 
a naczynia innego tysi¹cami.
11. Wszystkiego naczynia z³otego i srebrnego piêæ tysiêcy i cztery sta; wszystko to 
wyniós³ Sesbasar, gdy siê prowadzi³ lud z niewoli, z Babilonu do Jeruzalemu.
*02
1. A ciæ s¹ ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w któr¹ ich 
by³ zaprowadzi³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, do Babilonu, a wrócili siê do 
Jeruzalemu i do Judy, ka¿dy do miasta swego.
2. Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesu¹, Nehemijaszem, Sarajaszem, Rehelijaszem, 
Mardocheuszem, Bilsanem, Misparem Bigwajem, Rechumem, i Baan¹. A poczet ludu 
Izraelskiego ten by³:
3. Synów Farosowych dwa tysi¹ce sto siedmdziesi¹t i dwa;
4. Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesi¹t i dwa;
5. Synów Arachowych siedm set siedmdziesi¹t i piêæ;
6. Synów Pachat Moabowych, synów Jesui Joabowych dwa tysi¹ce oœm set i dwanaœcie; 
synów Elamowych tysi¹c dwieœcie piêædziesi¹t i cztery;
7. Synów Zatuowych dziewiêæ set i czterdzieœci i piêæ;
8. Synów Zachajowych siedm set i szeœædziesi¹t;
9. Synów Bani szeœæ set czterdzieœci i dwa;
10. Synów Bebajowych szeœæ set dwadzieœcia i trzy.
11. Synów Azgadowych tysi¹c dwieœcie dwadzieœcia i dwa.
12. Synów Adonikamowych szeœæ set szeœædziesi¹t i szeœæ;
13. Synów Bigwajowych dwa tysi¹ce piêædziesi¹t i szeœæ;
14. Synów Adynowych cztery sta piêædziesi¹t i cztery.
15. Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewiêædziesi¹t i oœm;
16. Synów Besajowych trzy sta dwadzieœcia i trzy.
17. Synów Jory sto i dwanaœcie;
18. Synów Hasumowych dwieœcie dwadzieœcia i trzy.
19. Synów Gibbarowych dziewiêædziesiat i piêæ;
20. Synów z Betlehemu sto dwadzieœcia i trzy;
21. Mê¿ów z Netofatu piêædziesi¹t i szeœæ;
22. Mê¿ów z Anatotu sto dwadzieœcia i oœm;
23. Synów z Azmawetu czterdzieœci i dwa;
24. Synów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set i czterdzieœci i trzy;



25. Synów z Ramy i z Gabaa szeœæ set dwadzieœcia i jeden;
26. Mê¿ów z Machmas sto dwadzieœcia i dwa;
27. Mê¿ów z Betela i z Haj dwieœcie dwadzieœcia i trzy;
28. Synów z Nebo piêædziesi¹t i dwa;
29. Synów Magbisowych sto piêædziesi¹t i szeœæ;
30. Synów Elama drugiego tysi¹c dwieœcie piêædziesi¹t i cztery;
31. Synów Harymowych trzy sta i dwadzieœcia;
32. Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set dwadzieœcia i piêæ;
33. Synów Jerechowych trzy sta czterdzieœci i piêæ;
34. Synów Senaa trzy tysi¹ce i szeœæ set i trzydzieœci.
35. Kap³anów: Synów Jedajaszowych z domu Jesui, dziewiêæ set siedmdziesi¹t i trzy;
36. Synów Immerowych tysi¹c piêædziesi¹t i dwa;
37. Synów Pashurowych tysi¹c dwieœcie czterdzieœci i siedm;
38. Synów Harymowych tysi¹c i siedmnaœcie.
39. Lewitów: synów Jesui i Kadmiela, synów Hodawyjaszowych siedmdziesi¹t i cztery.
40. Œpiewaków: synów Asafowych sto dwadzieœcia i oœm.
41. Synów odŸwiernych: synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów 
Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych, wszystkich sto trzydzieœci i 
dziewiêæ.
42. Z Netynejczyków: synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
43. Synów Kierosa, synów Syaa, synów Fadona,
44. Synów Lebana, synów Hagaba,
45. Synów Akkuba, synów Hagaba, synów Salmaja, synów Hanana,
46. Synów Gieddela, synów Gachera, synów Reajasza,
47. Synów Rezyna, synów Nekoda, synów Gazama,
48. Synów Uzy, synów Fasejacha, synów Besaja,
49. Synów Asena, synów Mehunima, synów Nefusyma;
50. Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
51. Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
52. Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
53. Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,
54. Synów s³ug Salomonowych, synów Sotaja, synów Sofereta, synów Peruda,
55. Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,
56. Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pocheret Hasebaim, synów Ami;
57. Wszystkich Netynejczyków, i synów s³ug Salomonowych trzy sta dziewiêædziesi¹t i 
dwa.
58. Ci te¿ zasiê wyszli z Telmelachu: Telcharsa, Cherub, Addam i Immer; ale nie 
mogli okazaæ domu ojców swoich, i nasienia swego, jeŸli z Izraela byli.
59. Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych, szeœæ set 
piêædziesi¹t i dwa.
60. A synów kap³añskich: synowie Habajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego, 
który by³ poj¹³ ¿onê z córek Barsylaja Galaadczyka; i nazwany by³ od imienia ich.
61. Ci szukali opisania rodu swego, ale nie znaleŸli; przeto¿ zrzuceni s¹ z 
kap³añstwa.
62. I zakaza³ im Tyrsata, aby nie jadali z rzeczy najœwiêtszych, a¿by powsta³ 
kap³an z Urym i z Tummim.
63. Wszystkiego zgromadzenia by³o w jednym poczcie cztredzieœci tysiêcy dwa tysi¹ce 
trzy sta i szeœædziesi¹t;
64. Oprócz s³ug ich, i s³u¿ebnic ich, których by³o siedm tysiêcy trzy sta 
trzydzieœci i siedm, a miêdzy nimi by³o œpiewaków i œpiewaczek dwieœcie.
65. Koni ich siedm set trzydzieœci i szeœæ; mu³ów ich dwieœcie czterdziœci i piêæ.
66. Wielb³¹dów ich cztery sta trzydzieœci i piêæ; os³ów szeœæ tysiêcy siedm set i 
dwadzieœcia.
67. A niektórzy z ksi¹¿¹t domów ojcowskich przyszli do domu Pañskiego, który by³ w 
Jeruzalemie, ofiarowawszy siê dobrowolnie, aby budowali dom Bo¿y na miejscu jego.
68. Wed³ug przemo¿enia swego dali nak³ad na budowanie: z³ota ³ótów szeœædziesi¹t 
tysiêcy i jeden, a srebra grzywien piêæ tysiêcy, i szat kap³añskich sto.
69. A tak osadzili siê kap³ani i Lewitowie, i niektórzy z ludu, i œpiewacy, i 
odŸwierni, i Netynejczycy w miastach swych, i wszystek Izrael w miastach swych.



*03
1. A gdy nasta³ miesi¹c siódmy, a synowie Izraelscy byli w miastach, zgromadzi³ siê 
lud jednomyœlnie do Jeruzalemu.
2. Tedy wstawszy Jesua, syn Jozedeka, i bracia jego kap³ani, i Zorobabel, syn 
Salatyjela, i bracia jego, zbudowali o³tarz Boga Izraelskiego, aby na nim 
sprawowali ca³opalenia, jako napisane w zakonie Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego.
3. A gdy postawili on o³tarz na fundamencie swym, choæ siê bali narodów 
postronnych, jednak ofiarowali na nim ca³opalenia Panu, ca³opalenia rano i w 
wieczór.
4. Obchodzili te¿ œwiêto uroczyste kuczek, jako napisane, sprawuj¹c ca³opalenia na 
ka¿dy dzieñ wed³ug liczby i wed³ug zwyczaju ka¿d¹ rzecz dnia swego;
5. Potem ca³opalenie ustawiczne, i na nowiu miesi¹ca, i na ka¿de uroczyste œwiêto 
Panu poœwiêcone, i od ka¿dego dobrowolnie ofiaruj¹cego dobrowoln¹ ofiarê Panu.
6. Ode dnia pierwszego miesi¹ca siódmego poczêli sprawowaæ ca³opalenia Panu, choæ 
jeszcze koœció³ Pañski nie by³ za³o¿ony.
7. I oddali pieni¹dze kamiennikom, i rzemieœlnikom, tak¿e strawê i napój, i oliwê 
Sydoñczykom, i Tyryjczykom, aby przywozili drzewo cedrowe z Libanu do morza Joppy, 
jako im pozwoli³ Cyrus, król Perski.
8. Potem roku wtórego po ich nawróceniu do domu Bo¿ego w Jeruzalemie, miesi¹ca 
wtórego, zaczêli Zorobabel, syn Salatyjela, i Jesua, syn Jozedeka, i inni bracia 
ich kap³ani, i Lewitowie, i wszyscy, którzy byli przyszli z onej niewoli do 
Jeruzalemu, a postanowili Lewitów od dwudziestu lat i wy¿ej, aby byli dozorcami nad 
robot¹ domu Pañskiego.
9. I stan¹³ Jesua, synowie jego, i bracia jego; Kadmiel te¿ i synowie jego, synowie 
Judy spo³u, aby przynaglali tym, którzy robili oko³o domu Bo¿ego; synowie 
Chenadadowi, synowie ich, i bracia ich Lewitowie.
10. A gdy zak³adali budownicy grunty koœcio³a Pañskiego, postawili kap³anów 
ubranych z tr¹bami, i Lewitów, synrw Asafowych z cymba³ami, aby chwalili Pana 
wed³ug postanowienia Dawida, króla Izraelskiego.
11. I œpiewali jedni po drugich chwal¹c a wys³awiaj¹c Pana, ¿e dobry, ¿e na wieki 
mi³osierdzie jego nad Izraelem. Wszystek tak¿e lud krzycza³ krzykiem wielkim, 
chwal¹c Pana, przeto, i¿ by³ za³o¿ony dom Pañski.
12. A wiele starców, z kap³anów, i z Lewitów, i z przedniejszych domów ojcowskich, 
którzy widzieli dom pierwszy, gdy zak³adano ten dom przed oczyma ich, p³akali 
g³osem wielkim, a zasiê wiele ich krzycza³o, z radoœci¹ wynosz¹c g³osy;
13. Tak, i¿ lud nie móg³ rozeznaæ g³osu krzyku weso³ego od g³osu p³acz¹cego ludu; 
albowiem lud on krzycza³ g³osem wielkim, tak ¿e g³os by³o daleka s³yszeæ.
*04
1. A gdy us³yszeli nieprzyjaciele Judy i Benjamina, i¿ lud, który przyszed³ z 
pojmania, budowali koœció³ Panu, Bogu Izraelskiemu;
2. Tedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domów ojcowskich, mówi¹c im: 
Bêdziemy budowaæ z wami, a jako i wy bêdziemy szukaæ Boga waszego, gdy¿eœmy mu 
ofiary czynili ode dni Asarhaddona, króla Assyryjskiego, który nas tu przywiód³.
3. Ale im rzek³ Zorobabel, i Jesua, i inni przedniejsi domów ojcowskich z Izraela: 
Nie wam, ale nam nale¿y budowaæ dom Bogu naszemu; przeto¿ my sami budowaæ bêdziemy 
Panu, Bogu Izraelskiemu, jako nam rozkaza³ Cyrus, król Perski.
4. A tak lud onej krainy w¹tli³ rêce ludu Judzkiego, i przeszkadza³ im, aby nie 
budowali.
5. Nadto przenajmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radê ich po wszystkie 
dni Cyrusa, króla Perskiego, a¿ do królowania Daryjusza, króla Perskiego.
6. Bo gdy królowa³ Aswerus, tedy na pocz¹tku królestwa jego, napisali skargê 
przeciwko obywatelom Judzkim i Jeruzalemskim,
7. Tak jako za dni Artakserksesa pisa³ Bislan, Mitrydates, Tabeel, i inni 
towarzysze jego do Artakserksesa króla Perskiego; a pismo listu tego napisane by³o 
po syryjsku, i wy³o¿one te¿ by³o po syryjsku.
8. Rechum kanclerz, i Symsaj pisarz napisali list jeden przeciwko Jeruzalemowi do 
Artakserksesa króla w ten sposób:
9. To uczynili natenczas Rechum kanclerz, i Symsaj pisarz, i inni towarzysze ich, 
Dynajczycy, i Afarsadchajczycy, Tarpelajczycy, Afarsajczycy, Arkiewajczycy, 



Babiloñczycy, Susanchajczycy, Dehawejczycy i Elmajczycy;
10. I inne narody, które by³ przyprowadzi³ Asnapar wielki i s³awny, a osadzi³ nimi 
miasta Samaryjskie; i inni, którzy byli za rzek¹, i Cheenetczycy.
11. A tenci jest przepis listu, który pos³ali do Artakserksesa króla:
12. S³udzy twoi, ludzie mieszkaj¹cy za rzeka, i Cheenetczycy. Niech bêdzie wiadomo 
królowi, ¿e ¯ydowie, którzy siê wrócili od ciebie, przyszed³szy do nas do 
Jeruzalemu, miasto odporne i z³e buduj¹, i mury zak³adaj¹, a z gruntu je wywodz¹.
13. Przeto¿ niech bêdzie wiadomo królowi, Ze bêdzieli to miasto pobudowane, i mury 
jego z gruntu wywiedzione, tedy c³a, czynszów, i dani dorocznej nie bêd¹ dawaæ, a 
tak dochodom królewskim ujma siê stanie.
14. Teraz tedy, poniewa¿ u¿ywamy dobrodziejstw pa³acu twego, na szkodê królewsk¹ 
nie godzi siê nam patrzyæ; dla tegoœmy pos³ali, oznajmuj¹c to królowi,
15. Abyœ da³ szukaæ w ksiêgach historyj ojców swoich, a znajdziesz w ksiêgach 
historyj, i dowiesz siê, i¿ to miasto jest miasto odporne i szkodliwe królom i 
krainom, a i¿ siê w niem wszczyna³y bunty od dawnych dni, przez co to miasto by³o 
zburzone.
16. Nadto wiadomo czynimy królowi, ¿e je¿li siê to miasto pobuduje, i mury jego z 
gruntu wywiedzione bêd¹, tedy ju¿ ta czêœæ za rzek¹ nie bêdzie twoja.
17. Tedy da³ odpowied¿ król Rechumowi kanclerzowi, i Symsajemu pisarzowi, i innym 
towarzyszom ich, którzy mieszkali w Samaryi, tak¿e i innym za rzek¹ w Selam i w 
Cheet:
18. List, któryœcie pos³ali do nas, jawnie przedemn¹ czytano.
19. Przeto¿ rozkaza³em, aby szukano; i znaleziono, ¿e to miasto z dawna powstawa³o 
przeciwko królom, a bunty i rozruchy bywa³y w niem;
20. Nadto królowie mo¿ni bywali w Jeruzalemie, którzy panowali nad wszystkiem, co 
jest za rzek¹, którym c³a, czynsze, i dani doroczne dawano.
21. Przeto¿ wydajcie wyrok, aby zabroniono onym mê¿om, aby to miasto nie by³o 
budowane, pókiby odemnie inszy rozkaz nie wyszed³.
22. Patrzcie¿, abyœcie siê w tem nie omylili. Przecz¿eby uroœæ mia³o co z³ego na 
szkodê królom?
23. A tak, gdy przepis listu Artakserksesa by³ czytany przed Rechumem, i Symsajem 
pisarzem, i przed towarzyszami ich, jechali prêdko do Jeruzalemu do ¯ydów, a 
zabronili im gwa³tem i moc¹ budowaæ.
24. A tak usta³a robota oko³o domu Bo¿ego, który by³ w Jeruzalemie, i zaniechano 
jej a¿ do wtórego roku królestwa Daryjusza, króla Perskiego.
*05
1. Tego czasu prorokowa³ Haggieusz prorok, i Zacharyjasz, syn Iddy, prorokuj¹c 
¿ydom, którzy byli w Judzie i w Jeruzalemie, w imiê Boga Izraelsiego, mówi¹c do 
nich.
2. Tedy powstawszy Zorobabel, syn Salatyjela, i Jesua, syn Jozedeka, poczêli 
budowaæ dom Bo¿y, który jest w Jeruzalemie; a byli z nimi prorocy Bo¿y, pomagaj¹c 
im.
3. Pod ten¿e czas przyszed³ do nich Tattenaj, starosta za rzek¹, i Setarbozenaj, i 
towarzysze ich, i tak mówili do nich: Któ¿ wam rozkaza³ ten dom budowaæ, i mury 
jego z gruntu wywodziæ?
4. Na coœmy im odpowiedzieli, i mianowaliœmy tych mê¿ów, którzy oko³o tego 
budowania robili.
5. Lecz oko Boga ich by³o nad starszymi ¯ydowskimi, i nie mogli im przeszkadzaæ, 
póki ta rzecz do Daryjusza nie przysz³a, a pókiby przez list nie dano znaæ o tem.
6. Tenci jest przepis listu, który pos³a³ do króla Daryjusza Tattenaj, starosta za 
rzek¹, i Setarbozenaj, i towarzysze jego Afarsechajczycy, którzy byli za rzek¹, do 
króla Daryjusza.
7. List mu pos³ali, w którem to by³o napisane: Daryjuszowi królowi pokój na 
wszystkiem!
8. Niechaj bêdzie wiadomo królowi, ¿eœmy przyszli do Judzkiej krainy, do domu Boga 
wielkiego, który buduj¹ z kamienia wielkiego, a drzewo k³ad¹ w œciany; ta robota 
sporo idzie, i szczêœci siê w rêkach ich.
9. Pytaliœmy tedy starszych onych mêwi¹c do nich: Któ¿ wam rozkaza³ ten dom 
budowaæ, i te muru z gruntu wywodziæ?



10. Nawet i o imiona ich pytaliœmy siê, abyœmyæ oznajmili, i opisali imiona mê¿ów, 
którzy s¹ przedniejsi miêdzy nimi.
11. Ale nam tak odpowiedzieli, mówi¹c: Myœmy s³udzy Boga nieba i ziemi, a budujemy 
dom, który by³ zbudowany przedtem przed wieloma laty, który by³ wielki król 
Izraelski zbudowa³ i wystawi³.
12. Lecz gdy wzruszyli ku gniewu ojcowie nasi Boga niebieskiego, poda³ ich w rêce 
Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, Chaldejczyka, który ten dom zburzy³, a lud 
jego zawiód³ w niewolê do Babilonu.
13. Wszak¿e roku pierwszego Cyrusa, króla Babiloñskiego, król Cyrus wyda³ dekret, 
aby ten dom Bo¿y budowano.
14. Nadto i naczynia domu Bo¿ego z³ote i srebrne, które by³ zabra³ Nabuchodonozor z 
koœcio³a, który by³ w Jeruzalemie, i wniós³ je do koœcio³a Babiloñskiego, te 
wyniós³ król Cyrus z koœcio³a Babiloñskiego, i dane s¹ nijakiemu Sesbasarowi, 
którego by³ ksi¹¿êciem uczyni³.
15. I rzek³ mu: Te naczynia wzi¹wszy, idŸ, a z³ó¿ je w koœciele, który jest w 
Jeruzalemie, a dom Bo¿y niech bêdzie budowany na miejscu swojem.
16. Tedy ten Sesbasar przyszed³szy za³o¿y³ grunty domu Bo¿ego, który jest w 
Jeruzalemie, i od onego czasu a¿ dot¹d buduj¹ go, a nie jest dokoñczony.
17. A tak, królu! jeŸliæ siê zda byæ rzecz¹ dobr¹, niechby poszukano w domu skarbów 
królewskich, który jest w Babilonie, jeŸli¿ tak jest, ¿e król Cyrus rozkaza³, aby 
budowano ten dom Bo¿y, który jest w Jeruzalemie, a wola królewska o tem niech 
bêdzie do nas pos³ana.
*06
1. Tedy król Daryjusz rozkaza³, aby szukano w biblijotece miêdzy skarbami tam¿e 
z³o¿onemi w Babilonie.
2. I znaleziono w Achmecie na zamku, który jest w ziemi Medskiej, ksiêgê jednê, a 
taka by³a zapisana w niej pamiêæ:
3. Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wyda³ wyrok o domu Bo¿ym, który by³ w 
Jeruzalemie, aby by³ dom zbudowany dla miejsca, gdzieby ofiary sprawowano; aby te¿ 
grunty jego by³y wybudowane, wysokoœæ jego na szeœædziesi¹t ³okci, a szerokoœæ jego 
na szeœædziesi¹t ³okci.
4. Trzy rzêdy z kamienia wielkiego, a jeden rz¹d z drzewa nowego, a nak³ad z domu 
królewskiego dawany bêdzie.
5. Nadto i naczynia domu Bo¿ego, z³ote i srebrne, które by³ zabra³ Nabuchodonozor z 
koœcio³a, który jest w Jeruzalemie, a przeniós³ do Babilonu, niech wróc¹, aby siê 
dosta³y do koœcio³a, który jest w Jeruzalemie, na miejsce swe, i z³o¿one by³y w 
domu Bo¿ym.
6. Przeto¿ teraz Tattenaju, starosto za rzek¹! z Setarbozenaimem, i z towarzyszami 
twymi, i Afarsechajczycy, którzyœcie za rzek¹, ust¹pcie stamt¹d.
7. Dopuœæcie, ¿eby by³ budowany ten dom Bo¿y od ksi¹¿êcia ¯ydowskiego, i od 
starszych ¯ydowskich, aby ten dom Bo¿y zbudowali na miejscu swem.
8. Odemnie te¿ wyszed³ wyrok o tem, cobyœcie mieli czyniæ z starszymi tych ¯ydów 
przy budowaniu tego domu Bo¿ego; to jest, aby z majêtnoœci królewskich, z dochodów, 
które s¹ za rzek¹, dawano bez omieszkania nak³ad mê¿om tym, aby nie przestawali.
9. A ile potrzeba i wo³ów, i baranów, i baranków na ca³opalenia Bogu niebieskiemu, 
zbo¿a, soli, wina, i oliwy, na rozkazanie kap³anów, którzy s¹ w Jeruzalemie, aby im 
dawano na ka¿dy dzieñ, a to bez omieszkania;
10. Aby mieli sk¹d ofiarowaæ wonne kadzenia Bogu niebieskiemu, i aby siê modlili za 
zdrowie królewskie, i synów jego.
11. Nadto uczyniony jest odemnie dekret: Ktobykolwiek wzruszy³ to przykazanie, aby 
wyjêto drzewo z domu jego, i aby je podniesiono, a na niem go powieszono, a dom 
jego aby by³ gnojowiskiem dla tego.
12. A Bóg, który tam uczyni³ mieszkanie imieniowi swemu, niech zniszczy ka¿dego 
króla i naród, któryby œci¹gn¹³ rêkê sw¹ na odmianê i skazê tego domu Bo¿ego, który 
jest w Jeruzalemie. Ja Daryjusz uczyni³em ten dekret; bez omieszkania niech bêdzie 
wyk onany.
13. Tedy Tattenaj, starosta za rzek¹, i Setarbozenaj, i towarzysze ich wed³ug tego, 
jako rozkaza³ król Daryjusz, tak uczynili bez omieszkania.
14. A starsi ¯ydowscy budowali, i szczêœci³o siê im wed³ug proroctwa Haggieusza 



proroka, i Zachariasza, syna Iddy; i budowali i dokonali za rozkazaniem Boga 
Izraelskiego, i za rozkazaniem Cyrusa, i Daryjusza, i Artakserksesa, królów 
Perskich.
15. I dokoñczony jest on dom trzeciego dnia miesi¹ca Adar, a ten by³ rok szósty 
panowania Daryjusza króla.
16. Tedy synowie Izraelscy, kap³ani i Lewitowie, i inni z ludu, którzy przyszli z 
wiêzienia, poœwiêcali on dom Bo¿y z radoœci¹.
17. A ofiarowali przy poœwiêcaniu onego domu Bo¿ego, cielców sto, baranów dwieœcie, 
baranków cztery sta, i koz³ów z kóz na ofiarê za grzech za wszystkiego Izraela, 
dwanaœcie, wed³ug liczby pokolenia Izraelskiego.
18. I postawili kap³anów w rzêdach swych, i Lewitów w przemianach swoich, nad 
s³u¿b¹ Bo¿¹ w Jeruzalemie, jako napisane w ksiêgach Moj¿eszowych.
19. Obchodzili te¿ ci, co przyszli z niewoli, swiêto przejœcia czternastego dnia 
miesi¹ca pierwszego.
20. Bo siê oczyœcili kap³ani i Lewitowie jednostajnie, wszyscy byli oczyszczeni; 
przeto¿ ofiarowali baranka œwiêta przejœcia za wszystkich, którzy przyszli z 
niewoli, i za braci swoich kap³anów, i za siebie samych.
21. A tak jedli synowie Izraelscy, którzy siê wrócili z niewoli, i ka¿dy, który siê 
od³¹czy³ od sprosnoœci narodów onej ziemi do nich, aby szuka³ Pana, Boga 
Izraelskiego.
22. I obchodzili œwiêto uroczyste przaœników przez siedm dni z radoœci¹, przeto, ¿e 
ich Pan by³ rozweseli³, a obróci³ serce króla Assyryjskiego do nich, aby zmocni³ 
rêce ich w robocie oko³o domu Bo¿ego, Boga Izraelskiego.
*07
1. A po tych sprawach za królowania Artakserksesa, króla Perskiego, Ezdrasz, syn 
Sarajasza, syna Azaryjaszowego, syna Helkijaszowego,
2. Syna Sallumowego, syna Sadokowego, syna Achitobowego,
3. Syna Amaryjaszowego, syna Azaryjaszowego, syna Merajotowego,
4. Syna Zerahyjaszowego, syna Uzego, syna Bukkiego,
5. Syna Abisujego, syna Fineesowego, syna Eleazarowego, syna Aarona kap³ana 
najwy¿szego:
6. Ten Ezdrasz wyszed³ z Babilonu, a by³ cz³owiekiem bieg³ym w zakonie Moj¿eszowym, 
który by³ da³ Pan, Bóg Izraelski; a pozwoli³ mu by³ król wed³ug rêki Pana Boga jego 
nad nim, na wszystkê proœbê jego.
7. (Wyszli te¿ niektórzy z synów Izraelskich, i z kap³anów, i z Lewitów, i 
œpiewaków, i z odŸwiernych, i z Netynejczyków, do Jeruzalemu roku siódmego 
Artakserksesa króla)
8. I przyszed³ do Jeruzalemu miesi¹ca pi¹tego; tenci by³ rok siódmy króla 
Daryjusza.
9. Albowiem w pierwszy dzieñ miesi¹ca pierwszego wyszed³ z Babilonu, a dnia 
pierwszego miesi¹ca pi¹tego przyszed³ do Jeruzalemu wed³ug ³askawego wspomo¿enia 
Boga swego.
10. Bo Ezdrasz przygotowa³ by³ serce swe, aby szuka³ zakonu Pañskiego, i aby 
czyni³, i naucza³ w Izraelu ustaw i s¹dów.
11. A tenci jest przepis listu, który da³ król Artakserkses Ezdraszowi, kap³anowi 
nauczonemu w zakonie, i bieg³emu w tych rzeczach, które przykaza³ Pan, i w ustawach 
jego w Izraelu.
12. Artakserkses, król nad królmi, Ezdraszowi, kap³anowi nauczonemu w zakonie Boga 
niebieskiego, mê¿owi doskona³emu, i Cheenetczykom.
13. Wydany odemnie jest dekret, i¿ ktobykolwiek dobrowolnie w królestwie mojem z 
ludu Izraelskiego, i z kap³anów jego i z Lewitów chcia³ iœæ z tob¹ do Jeruzalemu, 
aby szed³.
14. Poniewa¿ od króla i od siedmiu radnych panów jego jesteœ pos³any, abyœ dojrza³ 
Judy i Jeruzalemu wed³ug zakonu Boga twego, który jest w rêkach twoich.
15. A i¿byœ odniós³ srebro i z³oto, które król i radni panowie jego dobrowolnie 
ofiarowali Bogu Izraelskiemu, którego przybytek jest w Jeruzalemie.
16. Do tego wszystko srebro i z³oto, któregobyœ naby³ we wszystkiej krainie 
Babiloñskiej, z dobrowolnemi darami od ludu i od kap³anów, którzyby co dobrowolnie 
ofiarowali na dom Boga swego, który jest w Jeruzalemie;



17. Abyœ prêdko nakupi³ za to srebro cielców, baranów, baranków z œniednemi 
ofiarami ich, i z mokremi ofiarami ich, a ofiarowa³ je na o³tarzu domu Boga 
waszego, który jest w Jeruzalemie;
18. A cokolwiek siê tobie i braciom twoim bêdzie dobrego zda³o, z ostatkiem srebra 
i z³ota uczyniæ, wed³ug woli Boga waszego uczyñcie.
19. Naczynia te¿, któreæ s¹ oddane do us³ugi domu Boga twego, oddaj przed Bogiem w 
Jeruzalemie.
20. Tak¿e i inne rzeczy, nale¿¹ce do domu Boga twego, i coby potrzeba daæ, dasz z 
domu skarbów królewskich.
21. A ja, ja król Artakserkses, rozkaza³em wszystkim podskarbim, którzyœcie za 
rzek¹, aby wszystko, czegobykolwiek ¿¹da³ od was Ezdrasz kap³an, nauczyciel zakonu 
Boga niebieskiego, prêdko siê sta³o,
22. A¿ do sta talentów srebra i a¿ do sta korcy pszenicy, i a¿ do sta wiader wina, 
i a¿ do sta bare³ oliwy, a soli bez miary.
23. Cobykolwiek by³o z rozkazania Boga niebieskiego, niech bêdzie prêdko dodane do 
domu Boga niebieskiego; bo przecz ma byæ wzruszony gniew jego przeciwko królestwu, 
królowi i synom jego?
24. Tak¿e oznajmujemy wam, aby na ¿adnego z kap³anów, i z Lewitów, i z œpiewaków, i 
z odŸwiernych, Netynejczyków, i innych s³ug domu Boga tego, c³a, czynszów, i dani 
dorocznej ¿aden starosta nie wk³ada³.
25. A ty Ezdraszu! wed³ug m¹droœci Boga twego, która jest w tobie, postanowisz 
sêdziów, i w prawie bieg³ych, aby s¹dzili wszystek lud, który jest za rzek¹, ze 
wszystkich, którzy s¹ powiadomi zakonu Boga twego; a ktoby nie umia³, uczyæ go 
bêdziecie.
26. A ktobykolwiek nie czyni³ dosyæ zakonowi Boga twego, i prawu królewskiemu, aby 
prêdki dekret by³ o nim wyadany albo na œmieræ, albo na wygnanie jego, albo na 
skaranie na majêtnoœci, albo na wiêzienie. I rzek³ Ezdrasz:
27. B³ogos³awiony Pan, Bóg ojców naszych, który to da³ w serce królewskie, aby 
uwielbi³ dom Pañski, który jest w Jeruzalemie;
28. A ku mnie sk³oni³ mi³osierdzie przed królem i rad¹ jego, i wszystkimi 
ksi¹¿êtami królewskimi mo¿nymi. Przeto¿ ja, bêd¹c umocniony rêk¹ Pana, Boga mojego, 
która jest nademn¹, zgromadzi³em z Izraela przedniejszych, którzy wyszli zemn¹.
*08
1. A ciæ s¹ przedniejsi z domów swych ojcowskich, i ród tych, którzy wyszli zemn¹ z 
Babilonu za królowania króla Artakserksesa:
2. Z synów Fineaszowych Gierson; z synów Itamarowych Danijel; z synów Dawidowych 
Hattus;
3. Z synów Sechanijaszowych, który by³ z synów Faresowych, Zacharyjasz, a z nim 
poczet mê¿ów sto i piêædziesi¹t;
4. Z synów Pachatmoabowych Elijeoenaj, syn Zerachyjaszowy, a z nim dwieœcie mê¿ów;
5. Z synów Sechanijaszowych syn Jahazyjelowy, a z nim trzy sta mê¿ów;
6. A z synów Adynowych Ebed, syn Jonatana, a z nim piêædziesi¹t mê¿ów;
7. A z synów Elamowych Isajasz, syn Atalijasza, a z nim siedmdziesi¹t mê¿ów;
8. A z synów Sefatyjaszowych Zabadyjasz, syn Michaelowy, a z nim oœmdziesi¹t mê¿ów;
9. Z synów Joabowych Obadyjasz, syn Jechyjelowy, a z nim dwieœcie i oœmnaœcie 
mê¿ów;
10. A z synów Selomitowych, syn Josyfijaszowy, a z nim sto i szeœædziesi¹t mê¿ów;
11. A z synów Bebajowych Zacharyjasz, syn Bebajowy, a z nim dwadzieœcia i oœm 
mê¿ów;
12. A z synów Azgadowych Johanan, syn Hakatanowy, a z nim sto i dziesiêæ mê¿ów;
13. A z synów Adonikamowych najostateczniejszych, których te s¹ imiona: Elifelet, 
Jehijel, i Semejasz, a z nimi szeœdziesi¹t mê¿ów,
14. A z synów Bigwajowych Utaj i Zabud, a z nimi siedmdziesi¹t mê¿ów;
15. A tak zgromadzi³em ich do rzeki, która wpada do Achawy, i le¿eliœmy tam obozem 
przez trzy dni: potem przegl¹da³em lud i kap³anów, a z synów Lewiego nie znalaz³em 
tam ¿adnego.
16. Przeto¿ pos³a³em Elijezera, Aryjela, Semejasza, i Elnatana, i Jaryba, i 
Elnatana i Natana, i Zacharyjasza, i Mesullama, przedniejszych, i Jojaryba, i 
Elnatana, mê¿ów uczonych;



17. I rozkaza³em im do Iddona, prze³o¿onego nad miejscem Kasyfii, i w³o¿y³em w usta 
ich s³owa, które mieli mówiæ do Iddona, Achywa i Netynejczyków na miejscu Kasyfii, 
aby nam przywiedli s³ug do domu Boga naszego.
18. I przywiedli nam wed³ug rêki Boga naszego ³askawej nad nami, mê¿a nauczonego z 
synów Maheli, syna Lewiego, syna Izraelowego, i Serebijasza, i synów jego, i braci 
jego oœmnaœcie;
19. I Hasabijasza, a z nim Jesajasza z synów Merarego, braci jego, i synów ich 
dwadzieœcia;
20. Nadto z Netynejczyków, których by³ postanowi³ Dawid i przedniejsi ku pos³udze 
Lewitów, Netynejczyków dwieœcie i dwadzieœcia; ci wszyscy z imienia mianowani byli.
21. Tedym tam zapowiedzia³ post u rzeki Achawy, abyœmy siê drêczyli przed Bogiem 
naszym, a szukali od niego drogi prostej sobie, i dziatkom naszym, i wszystkiej 
majêtnoœci naszej.
22. Bom siê wstydzi³ prosiæ u króla o jaki poczet jezdnych, aby nam byli na pomocy 
przeciwko nieprzyjacio³om w drodze; boœmy byli powiedzieli królowi, mówi¹c: Rêka 
Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy go szukaj¹ uprzejmie, ale moc jego i 
popêdliw oœæ jego przeciwko wszystkim, którzy go opuszczaj¹.
23. A gdyœmy poœcili, i prosiliœmy o to Boga naszego, wys³ucha³ nas.
24. Tedym od³¹czy³ z przedniejszych kap³anów dwanaœcie: Serebijasza, Hasabijasza, a 
z nimi braci ich dziesiêæ;
25. I odwa¿y³em im srebro, i z³oto, i naczynia na ofiarê podnoszenia do domu Boga 
naszego, które ofiarowali król i rada jego, i ksi¹¿êta jego, i wszystek lud 
Izraelski, ile siê go znalaz³o.
26. Odwa¿y³em, mówiê do r¹k ich srebra talentów szeœæset i piêædziesi¹t, a naczynia 
srebrnego sto talentów, przytem z³ota sto talentów.
27. Czasz te¿ z³otych dwadzieœcia, wa¿¹cych po tysi¹c ³ótów, a dwa naczynia z 
mosi¹dzu wybornego, tak piêkne jako z³oto.
28. Potemem rzek³ do nich: Wyœcie poœwiêceni Panu, i naczynia tak¿e poœwiêcone, a 
to srebro i to z³oto dobrowolnie ofiarowane jest Panu, Bogu ojców waszych.
29. Pilnujcie¿ a strze¿cie, a¿ to odwa¿ycie przed kap³anami przedniejszymi, i 
Lewitami, i ksi¹¿êtami z domów ojcowskich w Izraelu w Jeruzalemie, w gmachach domu 
Pañskiego.
30. A tak wziêli kap³ani i Lewitowie wagê onego srebra, i z³ota, i naczynia, aby je 
odnieœli do Jeruzalemu, do domu Boga naszego.
31. Zatem ruszyliœmy siê od rzeki Achawy dwunastego dnia, miesi¹ca pierwszego, 
abyœmy szli do Jeruzalemu; a rêka Boga naszego by³a nad nami, i wyrwa³a nas z rêki 
nieprzyjaciela i czyhaj¹cego na nas w drodze.
32. I przyszliœmy do Jeruzalemu, i zamieszkaliœmy tam przez trzy dni.
33. A dnia czwartego odwa¿ono srebro, i z³oto, i naczynie ono w domu Boga naszego 
do rêki Meremota, syna Uryjasza kap³ana, z którym by³ Eleazar, syn Fineesowy; z 
nimi te¿ byli Josabad, syn Jesuego, i Noadyjasz, syn Binnujego, Lewitowie;
34. Pod liczb¹ i wag¹ wszystko, i zapisano wagê tego wszystkiego onego¿ czasu.
35. Wróciwszy siê tedy z niewoli ci, którzy byli w pojmaniu, ofiarowali Bogu 
Izraelskiemu cielców dwanaœcie za wszystkiego Izraela, baranów dziewiêædziesi¹t i 
szeœæ, baranków siedmdziesi¹t i siedm, koz³ów za grzech dwanaœcie, to wszystko na 
ca³opalenie Panu.
36. I oddali wyroki królewskie starostom królewskim, i ksi¹¿êtom za rzek¹, a ci 
byli pomoc¹ ludowi i domowi Bo¿emu.
*09
1. A gdy siê to odprawi³o, przyst¹pili do mnie ksi¹¿êta, mówi¹c: Nie od³¹czy³ siê 
lud Izraelski, i kap³ani, i Lewitowie od narodów tych ziem; ale czyni¹ wed³ug 
obrzydliwoœci Chananejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków, 
Ammonitczyków, Moabczyków, Egipczyków, i Amorejczyków.
2. Albowiem pojêli córki ich sobie i synom swym, a pomiêsza³o siê nasienie œwiête z 
narodami tych ziem, a rêka ksi¹¿¹t i zwierzchnoœci pierwsza by³a w tem 
przestêpstwie.
3. Co gdym us³ysza³, rozdar³em sukniê mojê i p³aszcz mój, a rwa³em w³osy na g³owie 
mojej, i na brodzie mojej, i siedzia³em, zdumiawszy siê.
4. I zgromadzili siê do mnie wszyscy, którzy dr¿¹ przed s³owem Boga Izraelskiego 



dla przestêpstwa tych, którzy przyszli z niewoli, a jam siedzia³, zdumiawszy siê, 
a¿ do ofiary wieczornej.
5. Ale pod czas ofiary wieczornej wsta³em z utrapienia mego, maj¹c rozdart¹ sukniê 
mojê i p³aszcz mój, a poklêkn¹wszy na kolana swe, wyci¹gn¹³em rêce swe ku Panu, 
Bogu memu,
6. I rzek³em: Bo¿e mój! wstydci miê, i sromam siê podnieœæ, Bo¿e mój! oblicza mego 
do ciebie; albowiem nieprawoœci nasze rozmno¿y³y siê nad g³ow¹, a grzechy nasze 
uros³y a¿ ku niebu.
7. Ode dni ojców naszych byliœmy w wielkim grzechu a¿ do dnia tego, a przez 
nieprawoœci nasze wydaniœmy, królowie nasi i kap³ani nasi, w rêce królów ziemskich 
pod miecz, w niewolê, i na ³up, i na zawstydzenie twarzy naszej, jako siê to dziœ 
dzieje.
8. Ale teraz, jakoby w prêdkiem okamgnieniu, sta³a siê nam ³aska od Pana, Boga 
naszego, ¿e nam zostawi³ ostatki, i da³ nam mieszkanie na miejscu œwiêtem swojem, 
aby oœwieci³ oczy nasze Bóg nasz, a da³ nam trochê wytchnienia z niewoli naszej.
9. Bo chociaœmy byli niewolnikami, przecie¿ w niewoli naszej nie opuœci³ nas Bóg 
nasz, ale sk³oni³ ku nam mi³osierdzie przed królmi Perskimi, dawszy nam 
wytchnienie, abyœmy wystawili dom Boga naszego, i naprawili spustoszenia jego; 
nawet da³ nam ogrodzenie w Judztwie i w Jeruzalemie.
10. Przeto¿ có¿ teraz rzeczemy, o Bo¿e nasz! po tem? poniewa¿eœmy opuœcili 
rozkazania twoje,
11. Któreœ ty przykaza³ przez s³ug twoich proroków, mówi¹c: Ziemia, do której 
wnijdziecie, abyœcie j¹ posiedli, jest ziemia nieczysta przez nieczystotê ludu tych 
ziem, dla obrzyd³oœci ich, któremi j¹ nape³nili od koñca do koñca nieczystoœci¹ 
swoj¹.
12. A przeto¿ nie dawajcie córek waszych synom ich, ani bierzcie synom waszym córek 
ich, i nie szukajcie pokoju ich, i dobrego ich a¿ na wieki, abyœcie byli umocnieni, 
a po¿ywali dóbr tej ziemi, i podali j¹ w dziedzictwo synom waszym a¿ na wieki.
13. A po tem wszystkiem, co przysz³o na nas dla spraw naszych z³ych i dla grzechu 
naszego wielkiego, poniewa¿eœ ty, Bo¿e nasz! zawœci¹gn¹³ karania, abyœmy nie byli 
pot³umieni dla nieprawoœci naszej, aleœ nam da³ wybawienie takowe;
14. Izali siê obrócimy ku zgwa³ceniu przykazañ twoich, powinowac¹c siê z tymi 
narodami obrzyd³ymi? izalibyœ siê surowie nie gniewa³ na nas, abyœ nas wyniszczy³, 
aby nikt nie zosta³ i nie uszed³?
15. O Panie, Bo¿e Izraelski! sprawiedliwyœ ty; boœmy pozosta³e ostatki, jako siê to 
dziœ pokazuje. Otoœmy my przed obliczem twojem w przewinieniu naszeem, choæ siê nie 
godzi stawiaæ przed oblicze twoje dla tego.
*10
1. A gdy siê modli³ Ezdrasz, i wyznawa³ grzechy z p³aczem, le¿¹c przed domem Bo¿ym, 
zebra³o siê do niego z Izraela zgromadzenie bardzo wielkie mê¿ów i niewiast i 
dziatek; a p³aka³ lud wielkim p³aczem.
2. Tedy odpowiadaj¹c Sechanijasz, syn Jechyjelowy z synów Elamowych, rzek³ do 
Ezdrasza: Myœmyæ zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu naszemu, ¿eœmy pojêli ¿ony obce z 
narodu tej ziemi; ale w¿dy ma jeszcze nadziejê Izrael przytem.
3. Tylko teraz uczyñmy przymierze z Bogiem naszym, ¿e porzucimy wszystkie ¿ony i 
narodzone z nich, wed³ug rady Pañskiej, i tych, którzy dr¿¹ przed przykazaniem Boga 
naszego, a niech to bêdzie pod³ug zakonu.
4. Wstañ¿e, bo ta rzecz tobie nale¿y, a my bêdziemy z tob¹; zmocnij siê, a uczyñ 
tak.
5. Tedy wsta³ Ezdrasz, i poprzysi¹g³ ksi¹¿¹t kap³añskich, i Lewitów, i wszystkiego 
Izraela, aby uczynili wed³ug tego s³owa. I przysiêgli.
6. A tak wstawszy Ezdrasz od domu Bo¿ego szed³ do komory Jochanana, syna 
Elijasybowego, a wszed³szy tam, nie jad³ chleba, i wody nie pi³; albowiem by³ 
¿a³oœny dla przestêpstwa tych, co siê wrócili z niewoli.
7. Zatem kazali obwo³aæ w Judztwie i w Jeruzalemie miêdzy wszystkimi, którzy 
przyszli z niewoli, aby siê zgromadzili do Jeruzalemu.
8. A ktobykolwiek nie przyszed³ we trzech dniach wed³ug uradzenia ksi¹¿¹t i 
starszych, aby przepad³a wszystka majêtnoœæ jego, a sam aby by³ wy³¹czony od 
zgromadzenia tych, co przyszli z niewoli.



9. Przeto¿ zgromadzili siê wszyscy mê¿owie z Judy i z Benjamina do Jeruzalemu we 
trzech dniach, dwudziestego dnia miesi¹ca dziewi¹tego, i siedzia³ wszystek lud na 
placu przed domem Bo¿ym, dr¿¹c dla onej rzeczy i dla deszczu.
10. Tedy powstawszy Ezdrasz kap³an rzek³ do nich: Wyœcie zgrzeszyli, i¿eœcie pojêli 
¿ony obce, przydawaj¹c do grzechów Izraelskich.
11. Przeto¿ uczyñcie teraz wyznanie przed Panem, Bogiem ojców waszych, a wykonajcie 
wolê jego, i od³¹czcie siê od narodów tej ziemi, i od ¿on obcych.
12. I odpowiedzia³o wszystko ono zgromadzenie, i rzek³o g³osem wielkim: Jakoœ nam 
powiedzia³, tak uczynimy.
13. Ale wielki jest lud, i czas d¿d¿ysty, i nie mo¿emy staæ na dworze; dotego ta 
sprawa nie jest dnia jednego, ani dwóch; bo nas wiele, którzyœmy siê tego 
przestêpstwa dopuœcili.
14. Prosimy tedy, niech¿e bêd¹ postanowieni ksi¹¿êta nasi nad wszystkiem 
zgromadzeniem; a ktobykolwiek by³ w miastach naszych, co poj¹³ ¿ony obce, niechaj 
przyjdzie na czas zamierzony, a z nimi starsi z ka¿dego miasta, sêdziowie ich, 
abyœmy tak odwrócili gniew popêdliwoœci Boga naszego od nas dla tej sprawy.
15. A tak Jonatan, syn Asahijelowy, i Jachsyjasz, syn Tekujego, byli na to 
wys¹dzeni; ale Mesullam i Sebetaj, Lewitowie, pomagali im.
16. Tedy uczynili tak ci, co przyszli z niewoli. I od³¹czeni s¹ Ezdrasz kap³an, i 
mê¿owie przedniejsi z domów ojcowskich wed³ug domów ojców swoich; a ci wszyscy z 
imienia mianowani byli, i zasiedli dnia pierwszego, miesi¹ca dziesi¹tego, aby siê o 
tem wywiadywali.
17. A odprawowali to przy wszystkich mê¿ach, którzy byli pojêli ¿ony obce, a¿ do 
pierwszego dnia, miesi¹ca pierwszego.
18. I znaleŸli siê z synów kap³añskich, którzy byli pojêli ¿ony obce: z synów 
Jesui, syna Jozedekowego, i z braci jego Maasejasz i Elijezer, i Jaryb, i 
Giedalijasz.
19. I dali rêce swe, ¿e mieli porzuciæ ¿ony swe; a ci, którzy zgrzeszyli, 
ofiarowali ka¿dy barana z stada za wystêpek swój.
20. A z synów Immerowych: Hanani i Zabadyjasz;
21. A z synów Harymowych: Maasyjasz i Elijasz, i Semejasz, i Jechyjel, i Uzyjasz;
22. A z synów Passurowych: Elijenaj, Maasejasz, Izmael, Natanael, Jozabad, i Elasa.
23. A z Lewitów: Jozabad, i Symei, i Kielajasz, (ten jest Kielita) Petachyjasz, 
Judas, i Elijezer.
24. A z œpiewaków: Elijasyb; a z odŸwiernych: Sallum i Telem, i Ury.
25. A z Izraela, z synów Farosowych: Ramijasz, i Jezyjasz, i Malchyjasz, i Miamin, 
i Elazar, i Malchyjasz, i Benajasz;
26. A z synów Elamowych: Matanijasz, Zacharyjasz, i Jechyjel, i Abdy, i Jerymot, i 
Elijasz;
27. A z synów Zattuowych: Elijenaj, Elijasyb, Matanijasz, i Jerymot, i Zabad, i 
Asysa;
28. A z synów Bebajowych: Johanan, Hananijasz, Zabbaj, Atlaj;
29. A z synów Bani: Mesullam, Malluch, i Adajasz, Jasub, i Seal, Jeramot;
30. A z synów Pachatmoabowych Adna, i Chelal, Benajasz, Maasejasz, Matanijasz, 
Besaleel, i Binnui, i Manase;
31. A z synów Harymowych: Elijezer, Isyjasz, Malchyjasz, Semaajasz, Symeon,
32. Benjamin, Maluch, Samaryjasz;
33. Z synów Hasumowych: Matenajasz, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremijasz, Manase, 
Symhy;
34. Z synów Bani: Maadaj, Amram, i Uel.
35. Banajasz, Bedyjasz, i Cheluhu,
36. Wanijasz, Meremot, Elijasyb,
37. Mattanijasz, Matenajasz, i Jahasaw.
38. I Bani, i Binnui, Symhy,
39. I Selemijasz, i Natan, i Adajasz,
40. Machnadbaj, Sasaj, Saraj,
41. Asarel, I Selemijasz, Semaryjasz,
42. Sallum, Amaryjasz, i Józef.
43. Z synów Nebowych: Jehijel, Matytyjasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, i Joel, i 



Benajasz.
44. Ci wszyscy pojêli byli ¿ony obce; a by³y miêdzy niemi niewiasty, które im 
narodzi³y synów.

================================
     Nehemijaszowa     
================================

*01
1. S³owa Nehemijasza, syna Hachalijaszowego. I sta³o siê miesi¹ca Chyslew, roku 
dwudziestego (Aswerusa króla) gdym by³ na zamku w Susan,
2. ¯e przyszed³ Chanani, jeden z braci moich, a z nim niektórzy mê¿owie z Judy, 
którychem siê pyta³ o ¯ydów, którzy pozostali i wyszli z wiêzienia, i o Jeruzalem.
3. I odpowiedzieli mi: Te ostatki, które pozosta³y z wiêzienia tam w onej krainie, 
s¹ w wielkiem utrapieniu, i w zel¿ywoœci: nadto mur Jeruzalemski rozwalony jest, i 
bramy jego spalone s¹ ogniem.
4. A gdym us³ysza³ te s³owa, siad³szy p³aka³em i narzeka³em przez kilka dni, 
poszcz¹c i modl¹c siê przed obliczem Boga niebieskiego.
5. I rzek³em; Proszê Panie, Bo¿e niebieski, mocny, wielki i straszny! który 
strze¿esz umowy, i mi³osierdzia z tymi, którzy ciê mi³uj¹, i strzeg¹ przykazania 
twego.
6. Niech bêdzie proszê ucho twoje nak³onione, a oczy twoje otworzone, abyœ us³ysza³ 
modlitwê s³ugi twego, któr¹ siê ja dziœ modlê przed tob¹ we dnie i w nocy za synami 
Izraelskimi, s³ugami twymi, i wyznajê grzechy synów Izraelskich, któremiœmy zgrzes 
zyli przeciw tobie; i ja i dom ojca mego zgrzeszyliœmy.
7. Srodzeœmy wyst¹pili przeciwko tobie, i nie przestrzegaliœmy przykazañ, i ustaw, 
i s¹dów, któreœ przykaza³ Moj¿eszowi, s³udze twemu.
8. Wspomnij proszê na s³owo, któreœ przykaza³ Moj¿eszowi, s³udze twemu, mówi¹c: 
Je¿li wy wyst¹picie, tedy Ja was rozproszê miêdzy narody;
9. Ale je¿li siê nawrócicie do mnie, a strzedz bêdziecie przykazañ moich, i czyniæ 
je, choæbyœcie byli wygnani na kraj œwiata, tedy i stamt¹d was zgromadzê, i 
przyprowadzê was na miejsce, którem obra³, aby tam przebywa³o imiê moje.
10. Wszak oni s¹ s³udzy twoi, i lud twój, któryœ odkupi³ moc¹ twoj¹ wielk¹, i rêk¹ 
tw¹ siln¹.
11. Proszê o Panie! niech teraz bêdzie ucho twoje nak³onione ku modlitwie s³ugi 
twego i ku modlitwie s³ug twoich, którzy maj¹ wolê baæ siê imienia twego; a zdarz 
dziœ, proszê, s³udze twemu, i spraw mu mi³osierdzie przed tym mê¿em. A jam by³ 
podczaszym królewskim.
*02
1. I sta³o siê miesi¹ca Nisan roku dwudziestego Artakserksesa króla, gdy by³o wino 
przed nim, ¿e wzi¹wszy wino, poda³em je królowi, a nie bywa³em przedtem tak smutny 
przed nim.
2. I rzek³ mi król: Czemu¿ twarz twoja tak smutna, gdy¿ nie chorujesz? Nic to 
innego, jedno smutek serca. I zlêk³em siê nader bardzo.
3. I rzek³em do króla: Niech król na wiki ¿yje. Jako¿ nie ma byæ smutna twarz moja, 
gdy¿ miasto, dom grobów ojców moich, zburzono, a bramy jego ogniem popalono?
4. Znowu rzek³ do mnie król: Czego¿ ty ¿¹dasz? A jam siê modli³ Bogu niebieskiemu.
5. I rzek³em do króla: Zdali siê to za rzecz dobr¹ królowi, i je¿li ma ³askê s³uga 
twój przed obliczem twojem, proszê, abyœ miê pos³a³ do ziemi Judzkiej, do miasta 
grobów ojców moich, abym je pobudowa³.
6. Nadto rzek³ mi król (a królowa siedzia³a podle niego): D³ugo¿ bêdziesz na tej 
drodze, i kiedy siê wrócisz? I podoba³o siê to królowi, i pos³a³ miê, gdym mu 
zamierzy³ pewny czas.



7. Zatemem rzek³ do króla: Zdali siê to za rzecz dobr¹ królowi, niech mi dadz¹ 
listy do starostów za rzek¹, aby miê przeprowadzili, a¿bym przyszed³ do ziemi 
Judzkiej;
8. I list do Asafa, dozorcy lasów królewskich, aby mi da³ drzewa na przykrycie bram 
pa³acu przy domu Bo¿ym, i na mur miejski, i na dom, do którego wnijdê. I da³ mi 
król listy wed³ug rêki Boga mego ³askawej nademn¹.
9. A gdym przyszed³ do starostów za rzek¹, odda³em im listy królewskie. Pos³a³ te¿ 
by³ ze mn¹ król rotmistrzów i jezdnych:
10. Co gdy us³ysza³ Sanballat Horonitczyk, i Tobijasz, s³uga Ammonitczyk, bardzo 
ich to mierzia³o, ¿e przyszed³ cz³owiek, który siê stara³ o dobro synów 
Izraelskich.
11. Zatem przyszed³szy do Jeruzalemu, mieszka³em tam przez trzy dni.
12. A wstawszy w nocy, ja i mê¿ów trocha ze mn¹, nie oznajmi³em nikomu, co Bóg mój 
poda³ do serca mego, abym uczyni³ w Jeruzalemie; bydlêcia te¿ nie mia³em z sob¹, 
oprócz bydlêcia, na któremem jecha³.
13. I wyjecha³em bram¹ nad dolin¹ w nocy, ku ¿ród³u smoczemu, i ku bramie gnojowej, 
i ogl¹da³em mury Jeruzalemskie, które by³y rozwalone, i bramy jego, które by³y 
popalone ogniem.
14. Potem jecha³em ku bramie ¿ród³a, i ku sadzawce królewskiej, gdzie nie by³o 
miejsca bydlêciu, na któremem jecha³, aby przejœæ mog³o.
15. Przeto¿ jecha³em nad potokiem w nocy, a ogl¹da³em mury; sk¹d wracaj¹c siê, 
wyjecha³em bram¹ nad dolin¹, i takiem powróci³.
16. Ale ksi¹¿êta nie wiedzieli, gdziem je¿dzi³, i com czyni³; bom ¯ydom, ani 
kap³anom, ani ksi¹¿êtom, ani urzêdnikom, ani ¿adnemu rzemieœlnikowi tego a¿ dot¹d 
nie oznajmi³.
17. Przeto¿em rzek³ do nich: Wy widzicie, w jakiemeœmy uciœnieniu, a jako Jeruzalem 
spustoszone, i bramy jego popalone s¹ ogniem. Pójd¿cie¿, a budujmy mury 
Jeruzalemskie, abyœmy nie byli wiêcej na hañbê.
18. A gdym im oznajmi³, ¿e rêka Boga mego by³a ³askawa nademn¹, tak¿e i s³owa 
królewskie, które do mnie mówi³, rzekli: Wstañmy¿ a budujmy. I zmocnili rêce swe ku 
dobremu.
19. Co s³ysz¹c Sanballat Horonitczyk, i Tobijasz, s³uga Ammonitczyk i Giesem 
Arabczyk, szydzili z nas, i lekce nas sobie powa¿yli mówi¹c: Có¿ to za rzecz, któr¹ 
czynicie? albo siê przeciw królowi buntujecie?
20. I odpowiedzia³em im, a rzek³em do nich: Bóg niebieski, ten nam poszczêœci, a my 
s³udzy jego, wstañmy a budujmy; ale wy nie macie dzia³u, ani prawa, ani pami¹tki w 
Jeruzalemie.
*03
1. Potem powsta³ Elijasyb, kap³an najwy¿szy, i bracia jego kap³ani, i budowali 
bramê owcz¹. I zbudowali j¹, i przyprawili wrota do niej; a¿ do wie¿y Mea zbudowali 
j¹, i a¿ do wie¿y Chananeel.
2. A podle niego budowali mê¿owie z Jerycha, a podle nich budowa³ Zachur, syn 
Immrego.
3. A bramê rybn¹ budowali synowie Senaa, którzy j¹ te¿ przykryli i przyprawili 
wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.
4. A podle nich poprawia³ Meremot, syn Uryjasza, syna Kosowego; a podle nich 
poprawia³ Mesullam, syn Barachyjaszowy, syna Mesezabelowego; a podle nich poprawia³ 
Sadok, syn Baany.
5. Podle nich zasiê poprawiali Tekuitczycy; ale ci, co byli zacniejsi z nich, nie 
pod³o¿yli szyi swej pod robotê pana swego.
6. A bramê star¹ poprawiali Jojada, syn Faseachowy, i Mesullam, syn Besodyjaszowy; 
ci j¹ przykryli, i przyprawili wrota do niej, i zamki jej, i zawory jej.
7. A podle nich poprawia³ Melatyjasz Gabaonitczyk, Jadon Meronitczyk, mê¿owie z 
Gabaon i z Masfa, a¿ do stolicy ksi¹¿êcej, z tej strony rzeki.
8. Podle nich poprawia³ Husyjel, syn Charchajaszowy, z z³otnikami; a podle niego 
poprawia³ Chananijasz, syn aptekarski; a Jeruzalemu zaniechali a¿ do muru 
szerokiego.
9. A podle nich poprawia³ Rafajasz, syn Churowy, prze³o¿ony nad po³ow¹ powiatu 
Jeruzalemskiego.



10. A podle nich poprawia³ Jedajasz, syn Harumafowy, i przeciw swemu domowi; a 
podle niego poprawia³ Hattus, syn Hasbonijaszowy.
11. Czêœci zaœ drugiej poprawia³ Malchyjasz, syn Harymowy, i Hasub, syn 
Pachatmoabowy, tak¿e i wie¿ê Tannurym.
12. A podle niego poprawia³ Sallum, syn Hallochesowy, prze³o¿ony nad po³ow¹ powiatu 
Jeruzalemskiego, sam i córki jego.
13. Bramy nad dolin¹ poprawia³ Chanun, i obywatele Zanoe; ciæ j¹ budowali, i 
przyprawili wrota do niej, zamki jej, i zawory jej; i na tysi¹c ³okci muru a¿ do 
bramy gnojowej.
14. Bramy zaœ gnojowej poprawia³ Melchyjasz, syn Rechaby, prze³o¿ony nad powiatem 
Betcherem; tenci j¹ zbudowa³, i przyprawi³ wrota do niej, zamki jej, i zawory jej,
15. Dotego bramy ¿ród³a poprawia³ Sallon, syn Cholhozowy, prze³o¿ony nad powiatem 
Masfa; a ten j¹ zbudowa³, i przykry³ j¹, i przyprawi³ wrota do niej, i zamki jej, i 
zawory jej, i mur nad stawem Selach ku ogrodowi królewskiemu a¿ do schodu, po 
którym schodz¹ z miasta Dawidowego.
16. Zatem poprawia³ Nehemijasz, syn Hasbuka, prze³o¿ony nad po³ow¹ powiatu Betsur, 
a¿ przeciwko grobom Dawidowym i a¿ do stawu urobionego, i a¿ do domu mocarzów.
17. Za nim poprawiali Lewitowie Rehum, syn Bani; podle niego poprawia³ Hasabijasz, 
prze³o¿ony nad po³ow¹ powiatu Ceile z powiatem swoim.
18. Za nim zasiê poprawiali bracia ich, Bawaj, syn Chenadadowy, prze³o¿ony nad 
po³ow¹ powiatu Ceile.
19. A podle niego poprawia³ Eser, syn Jesui, prze³o¿ony nad Masf¹, czêœci drugiej 
przeciw miejscu, kêdy chodz¹ do zbrojowni nazwanej Mikzoa.
20. Po nim wzruszony gorliwoœci¹ poprawia³ Baruch, syn Zabbajowy, czêœci drugiej od 
Mikzoa a¿ do drzwi domu Elijasyba, najwy¿szego kap³ana.
21. Za nim poprawia³ Meremot, syn Uryjasza, syn Kosowego, czêœci drugiej, ode drzwi 
domu Elijasybowego a¿ do koñca domu jego.
22. A za nim poprawiali kap³ani, którzy mieszkali w równinie.
23. Za nimi poprawia³ Benjamin i Hasub, przeciw domom swoim; za nimi poprawia³ 
Azaryjasz, syn Maasejasza, syna Ananijaszowego, podle domu swego.
24. Za nim poprawia³ Bennui, syn Chenadadowy, czêœci drugiej od domu Azaryjaszowego 
a¿ do Mikzoa, i a¿ do rogu.
25. Palal, syn Uzajego przeciw Mikzoa, i wie¿y wysokiej, wywiedzionej z domu 
królewskiego, która by³a w sieni wiêzienia; po nim poprawia³ Fadajasz, syn 
Farosowy.
26. A Netynejczycy, co mieszkali w Ofel, poprawiali a¿ na przeciwko bramie wodnej 
na wschód s³oñca, i wie¿y wysokiej.
27. Za nimi poprawiali Tekuitczykowie drug¹ czêœæ przeciw wie¿y wielkiej i wysokiej 
a¿ do muru Ofel.
28. Od bramy koñskiej poprawiali kap³ani, ka¿dy przeciw domowi swemu.
29. Za nimi poprawia³ Sadok, syn Immerowy, przeciw domowi swemu, a za nim poprawia³ 
Semejasz, syn Sechenijaszowy, stró¿ barmy wschodniej.
30. Za nim poprawia³ Chananijasz, syn Selemijaszowy, i Chanun, syn Salafowy szósty, 
czêœci drugiej; za nim poprawia³ Mesullam, syn Berechyjaszowy, przeciw gmachowi 
swemu.
31. Za nim poprawia³ Malchijasz, syn z³otniczy, a¿ do domu Netynejczyków, i kupców, 
przeciw bramie s¹dowej, i a¿ do sali naro¿nej.
32. A miêdzy sal¹ naro¿n¹ a¿ do bramy owczej poprawiali z³otnicy i kupcy.
*04
1. A gdy us³ysza³ Sanballat, i¿ budujemy mury, rozgniewa³ siê, a rozgniewawszy siê 
bardzo, szydzi³ z ¯ydów.
2. I mówi³ przed braæmi swymi i przed rycerstwem Samaryjskiem, i rzek³: Có¿ w¿dy ci 
¯ydowie niedo³ê¿ni czyni¹? Tak¿e ich zaniechamy? I bêd¹¿ ofiarowaæ? Izali tego za 
dzieñ dokoñcz¹? Izali wskrzesz¹ kamienie z gromad gruzu, które spalono?
3. Ale Tobijasz Ammonitczyk bêd¹c przy nim, rzek³: Niech buduj¹; jednak kiedy 
przyjdzie liszka, przebije mur ich kamienny.
4. Wys³uchaj¿e, o Bo¿e nasz! boœmy wzgardzeni, a obróæ pohañbienie ich na g³owê 
ich, a daj ich na ³up w ziemi niewoli.
5. Nie pokrywaj¿e nieprawoœci ich, a grzech ich od twarzy twej niech nie bêdzie 



zg³adzony; bo ciê do gniewu pobudzili dla tych, co buduj¹.
6. Leczeœmy my budowali ten mur, i spojony jest wszystek mur a¿ do po³owy swej, a 
lud mia³ serce do roboty.
7. A gdy us³yszeli Sanballat i Tobijasz, i Arabczycy, i Ammonitowie, i Azodczycy, 
¿e przybywa³o wzd³u¿ murów Jeruzalemskich, a i¿ siê poczêli rozerwania murów 
zawieraæ, bardzo siê rozgniewali.
8. Przeto¿ zbuntowali siê wszyscy wespó³, aby szli walczyæ przeciw Jeruzalemowi, i 
uczyniæ wstrêt robocie.
9. Myœmy siê jednak modlili Bogu naszemu, i postawiliœmy stra¿ przeciwko nim we 
dnie i w nocy, boj¹c siê ich.
10. Bo rzekli ¯ydowie: Zw¹tla³a si³a nosz¹cego, a gruzu jeszcze wiele; a my nie 
bêdziemy mogli budowaæ muru.
11. Nadto rzekli nieprzyjaciele nasi: Niech nie wzwiedz¹ ani obacz¹, a¿ przyjdziemy 
miêdzy nich, i pomordujemy ich, a tak zastanowimy tê robotê.
12. A gdy przyszli ¯ydowie, którzy mieszkali oko³o nich, i powiedzieli nam na 
dziesiêæ kroæ: Pilnujcie ze wszystkich miejsc, z którychby przyjœæ mogli do nas;
13. Tedym postawi³ na dolnych miejscach za murem i na miejscach wysokich, 
postawi³em mówiê lud wed³ug domów z mieczami ich, z w³óczniami, i z ³ukami ich.
14. A gdym to ogl¹da³, wstawszy rzek³em do starszych, i do prze³o¿onych, i do 
innego ludu: Nie bójcie siê ich; na Pana wielkiego i straszliwego pamiêtajcie, a 
walczcie za braci waszych, za synów waszych, i za córki wasze, za ¿ony wasze, i za 
domy was ze.
15. A gdy us³yszeli nieprzyjaciele nasi, i¿ nam to oznajmiono, tedy rozproszy³ Bóg 
radê ich, a myœmy siê wszyscy wrócili do murów, ka¿dy do roboty swojej.
16. A wszak¿e od onego czasu po³owa s³ug moich robi³a, a po³owa ich trzyma³a 
w³ócznie, i tarcze, i ³uki, i pancerze, a przedniejsi stali za wszystkim domem 
Judzkim.
17. Ci te¿, którzy budowali mury, i którzy nosili brzemiona, i co nak³adali, jedn¹ 
rêk¹ swoj¹ robili, a drug¹ trzymali broñ.
18. A z onych, którzy budowali, mia³ ka¿dy miecz swój przypasany do biódr swych, i 
tak budowali; a ten co w tr¹bê tr¹bi³, by³ przy mnie.
19. Bom rzek³ do starszych i prze³o¿onych, i do innego ludu: Robota wielka i 
szeroka; a myœmy siê rozstrzelali po murze daleko jeden od drugiego.
20. A przeto¿ na któremkolwiek byœcie miejscu us³yszeli g³os tr¹by, tam siê 
zbierajcie do nas; Bóg nasz bêdzie walczy³ za nas.
21. Pilnowaliœmy tedy roboty, a po³owa ich trzyma³a w³ócznie, od wejœcia zorzy, a¿ 
gwiazdy wschodzi³y.
22. Na ten¿e czas rzek³em do ludu: Ka¿dy z s³ug¹ swym niech nocuje w Jeruzalemie, 
aby nam byli w nocy dla stra¿y, a we dnie dla roboty.
23. Przeto¿ i ja, i bracia moi, i s³udzy moi, i stra¿, która jest ze mn¹, nie 
zewleczemy szat naszych, a ka¿dy niech ma broñ sw¹ i wodê.
*05
1. I wszczê³o siê wielkie wo³anie ludu i ¿on ich przeciw ¯ydom, braciom swym.
2. Albowiem niektórzy mówili: Wiele nas, co synów naszych i córki nasze zastawiamy, 
abyœmy nabywszy zbo¿a, jeœæ i ¿yæ mogli.
3. Inni zaœ mówili: Role nasze, i winnice nasze, i domy nasze zastawiaæ musimy, 
abyœmy nabyli zbo¿a w tym g³odzie.
4. Inni zaœ mówili: Napo¿yczaliœmy pieniêdzy, ¿ebyœmy dali podatek królowi, 
zastawiwszy role nasze i winnice nasze.
5. Choæ oto cia³o nasze jest jako cia³o braci naszych, a synowie nasi s¹ jako 
synowie ich: wszak¿e oto my musimy dawaæ synów naszych i córki nasze w niewolê, i 
niektóre z córek naszych s¹ ju¿ w niewolê podane, a nie mamy przemo¿enia w rêkach 
naszych, abyœmy je wykupili, gdy¿ role nasze i winnice nasze inni trzymaj¹.
6. Przeto¿ rozgniewa³em siê bardzo, gdym us³ysza³ wo³anie ich, i s³owa takowe.
7. I umyœli³em w sercu swem, abym sfuka³ przedniejszych i prze³o¿onych, mówi¹c do 
nich: Wy jesteœcie, którzy obci¹¿acie ka¿dy brata swego; i zebra³em przeciwko nim 
zgromadzenie wielkie;
8. I rzek³em do nich: Myœmy odkupili braci naszych, ¯ydów, którzy byli zaprzedani 
poganom, pod³ug przemo¿enia naszego; a jeszcze¿ wy sprzedawaæ bêdziecie braci 



waszych, a tak jakoby nam ich sprzedawaæ bêdziecie? I umilknêli, i nie znaleŸli, 
coby odpo wiedzieæ.
9. Nadtom rzek³: Nie dobra to rzecz, któr¹ wy czynicie; aza¿ nie w bojaŸni Boga 
naszego chodziæ macie raczej ni¿ w hañbie poganów, nieprzyjació³ naszych?
10. I jaæ te¿ z braæmi moimi, i z s³ugami moimi, po¿yczyliœmy im pieniêdzy, i 
zbo¿a; odpuœæmy¿ im proszê ten ciê¿ar.
11. Wróæcie¿ im dziœ proszê role ich, winnice ich, oliwnice ich, i domy ich, i 
setn¹ czêœæ pieniêdzy i zbo¿a, wina, i oliwy, któr¹ wy od nich wyci¹gacie.
12. Tedy odpowiedzieli: Wrócimy, a nie bêdziemy siê od nich tego upominaæ; tak 
uczynimy, jakoœ ty powiedzia³. Wezwa³em te¿ i kap³anów, a poprzysi¹g³em ich, aby 
tak¿e uczynili.
13. Potemem wytrz¹sn¹³ zanadrza moje, i rzek³em: Niech tak wytrz¹œnie Bóg ka¿dego 
mê¿a z domu jego i z pracy jego, któryby nie uczyni³ dosyæ temu s³owu; a niech tak 
bêdzie wytrz¹œniony i wypró¿niony. I rzek³o wszystko zgromadzenie: Amen. I chwalili 
Pana, a lud uczyni³ jako by³o rzeczono.
14. Owszem ode dnia, którego mi przykaza³ król, abym by³ ksi¹¿êciem ich w ziemi 
Judzkiej, od roku dwudziestego a¿ do roku trzydziestego i wtórego Artakserksesa 
króla, przez dwanaœcie lat, ja i bracia moi obrokuœmy ksi¹¿êcego nie jedli.
15. Choæ ksi¹¿êta pierwsi, którzy byli przedemn¹, obci¹¿ali lud, bior¹c od nich 
chleb i wino, mimo srebra syklów czterdzieœci; tak¿e i s³udzy ich u¿ywali 
okrucieñstwa nad ludem; alem ja tak nie czyni³ dla bojaŸni Bo¿ej.
16. Owszem i oko³o poprawy tego muru pracowa³em, a przeciêœmy roli nie kupili; wiêc 
i wszyscy s³udzy moi byli tam zgromadzeni dla roboty.
17. Nadto z ¯ydów i prze³o¿onych sto i piêædziesi¹t mê¿ów, i którzy do nas 
przychodzili z pogan okolicznych, jadali u sto³u mego.
18. Przeto¿ gotowano na ka¿dy dzieñ wo³u jednego, owiec szeœæ wybornych, i ptaki 
gotowano dla mnie, a ka¿dego dziesi¹tego dnia rozmaitego wina hojnie dawano; 
wszak¿em siê obroku ksi¹¿êcego nie upomina³; albowiem ciê¿ka by³a niewola na ten 
lud.
19. Wspomnij¿e na miê, Bo¿e mój! ku dobremu wed³ug wszystkiego, com czyni³ ludowi 
twemu.
*06
1. A gdy us³ysza³ Sanballat, i Tobijasz, i Giesem Arabczyk, i inni nieprzyjaciele 
nasi, ¿em zbudowa³ mur, a ¿e w nim nie zostawa³o ¿adnej rozwaliny, chocia¿em 
jeszcze wtenczas nie by³ przyprawi³ wrót do bram:
2. Tedy pos³a³ Sanballat, i Giesem do mnie mówi¹c: PrzyjdŸ, a zejdŸmy siê spo³em we 
wsiach, które s¹ na polu Ono. Ale oni myœlili uczyniæ mi co z³ego.
3. Przeto¿ pos³a³em do nich pos³ów, wskazuj¹c: Zacz¹³em robotê wielk¹, przeto¿ nie 
mogê zjechaæ; bo przecz¿eby mia³a ustaæ ta robota, gdybym jej zaniechawszy jecha³ 
do was?
4. Tedy pos³ali do mnie w tej¿e sprawie po cztery kroæ. A jam im odpowiedzia³ temi¿ 
s³owy.
5. Potem Sanballat pos³a³ do mnie w tej¿e sprawie pi¹ty raz s³ugê swego i list 
otwarty, w rêce jego,
6. W którym to by³o napisane: Jest pos³uch miêdzy narodami, jako Gasmus powiada, ¿e 
ty i ¯ydowie myœlicie siê z mocy wybiæ, a ¿e ty dlatego budujesz mur, abyœ by³ nad 
nimi królem ich, jako siê to pokazuje.
7. Do tego, ¿eœ i proroków postanowi³, aby powiadali o tobie w Jeruzalemie, mówi¹c: 
On jest królem w Judzie. Teraz tedy dojdzie to króla; przeto¿ przyjdŸ, a naradzimy 
siê spó³ecznie.
8. Alem pos³a³ do niego, mówi¹c: Nie jest to, co powiadasz; ale sam sobie to 
wymyœlasz.
9. Albowiem oni wszyscy straszyli nas, mówi¹c: Os³abiej¹ rêce ich przy robocie, i 
nie dokonaj¹; przto¿ teraz, o Bo¿e! zmocnij rêce moje.
10. A gdym wszed³ w dom Semejasza, syna Delajaszowego, syna Mehetabelowego, który 
by³ w zawarciu, rzek³ mi: ZejdŸmy siê do domu Bo¿ego, w poœród koœcio³a, i 
zamknijmy drzwi koœcielne; bo przyjd¹, chc¹c ciê zabiæ, a w nocy przyjd¹, aby ciê 
zabili.
11. Któremum rzek³: Takowy¿by m¹¿, jakim ja jest, mia³ uciekaæ? Któ¿ takowy, jakom 



ja, coby wszed³szy do koœcio³a, ¿yw zosta³? Nie wnijdê.
12. I pozna³em, ¿e go Bóg nie pos³a³ ale proroctwo mówi³ przeciwko mnie, bo go 
Tobijasz i Sanballat byli przenajêli.
13. Przeto bowiem przenajêty by³, abym siê ul¹k³, i tak uczyni³, i zgrzeszy³, a¿eby 
mi to u nich by³o na z³e imiê, czemby mi ur¹gali.
14. Pomnij¿e, o Bo¿e mój! na Tobijasza i Sanballata, wed³ug takowych uczynków ich: 
tak¿e na Noadyjê prorokiniê, i na innych proroków, którzy miê straszyli.
15. A tak dokonany jest on mur dwudziestego i pi¹tego dnia miesi¹ca Elul, 
piêædziesi¹tego i drugiego dnia.
16. A gdy to us³yszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi, i widzieli to wszyscy 
narodowie, którzy byli oko³o nas, upad³o im bardzo serce;
17. Bo poznali, ¿e siê ta sprawa od Boga naszego sta³a. W one¿ dni wiele 
przedniejszych z Judy listy swe czêsto posy³ali do Tobijasza, tak¿e od Tobijasza 
przychodzi³y do nich.
18. Bo wiele ich by³o w Judzie, co siê z nim sprzysiêgli, gdy¿ on by³ ziêciem 
Sechanijasza, syna Arachowego; a Jochanan, syn jego, poj¹³ by³ córkê Mesullama, 
syna Barachyjaszowego.
19. Nadto i dobroczynnoœæ jego opowiadali przedemn¹, i s³owa moje odnosili mu; a 
listy posy³a³ Tobijasz, aby miê straszy³.
*07
1. A gdy by³ dobudowany mur, i wystawi³em wrota, i postanowieni byli odŸwierni, i 
œpiewacy, i Lewitowie:
2. Rozkaza³em Chananijemu, bratu memu, i Chananijaszowi, staroœcie zamku 
Jeruzalemskiego: (bo ten by³ m¹¿ wierny, i boj¹cy siê Boga nad wielu innych;)
3. I rzek³em do nich: Niech nie otwieraj¹ bram Jeruzalemskich, a¿ ogrzeje s³oñce; a 
gdy ci, co tu stawaj¹, zamkn¹ bramê, opatrzcie¿ j¹. A tak postanowi³em stra¿ z 
obywateli Jeruzalemskich, ka¿dego na stra¿y jego, i ka¿dego na przeciwko domowi 
jego.
4. A miasto by³o szerokie i wielkie, ale ludu ma³o w murach jego, a jeszcze nie 
by³y domy pobudowane.
5. Przeto¿ poda³ Bóg mój do serca mego, abym zebra³ przedniejszych, i prze³o¿onych, 
i lud, aby byli obliczeni pod³ug rodzaju. I znalaz³em ksiêgi rodu tych, którzy siê 
tu najpierwej przyprowadzili, i znalaz³em w nich to opisanie.
6. Ciæ s¹ ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w któr¹ ich by³ 
zaprowadzi³ Nabuchodonozor, król Babiloñski; a wrócili siê do Jeruzalemu i do Judy, 
ka¿dy do miasta swego.
7. Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesu¹, Nehemijaszem, Azaryjaszem, Rahamijaszem, 
Nechamanem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baan¹.
8. A poczet mê¿ów ludu Izraelskiego taki jest: Synów Farosowych dwa tysi¹ce sto i 
siedmdziesi¹t i dwa;
9. Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesi¹t i dwa;
10. Synów Arachowych szeœæ set piêædziesi¹t i dwa;
11. Synów Pachatmoabowych, synów Jesui, i Joabowych dwa tysi¹ce oœm set i 
oœmnaœcie;
12. Synów Elamowych tysi¹c dwieœcie piêædziesi¹t i cztery;
13. Synów Zattuowych oœm set czterdzieœci i piêæ;
14. Synów Zachajowych siedm set i szeœædziesi¹t;
15. Synów Binnujowych szeœæ set czterdzieœci i oœm;
16. Synów Bebajowych szeœæ set dwadzieœcia i oœm;
17. Synów Azgadowych dwa tysi¹ce trzy sta dwadzieœcia i dwa;
18. Synów Adonikamowych szeœæ set szeœædziesi¹t i siedm;
19. Synów Bigwajowych dwa tysi¹ce szeœædziesi¹t i siedm;
20. Synów Adynowych szeœæ set piêædziesi¹t i piêæ;
21. Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewiêædziesi¹t i oœm;
22. Synów Hasumowych trzy sta dwadzieœcia i oœm;
23. Synów Besajowych trzy sta dwadzieœcia i cztery;
24. Synów Charyfowych sto i dwanaœcie;
25. Synów z Gabaonu dziewiêædziesi¹t i piêæ.
26. Mê¿ów z Betlehemu i Netofatu sto oœmdziesi¹t i oœm;



27. Mê¿ów z Anatotu sto dwadzieœcia i oœm;
28. Mê¿ów z Bet Azmawetu czterdzieœci i dwa;
29. Mê¿ów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieœci i trzy;
30. Mê¿ów z Ramy i z Gabaa szeœæ set dwadzieœcia i jeden;
31. Mê¿ów z Machmas sto i dwadzieœcia i dwa;
32. Mê¿ów z Betela i z Haj sto dwadzieœcia i trzy;
33. Mê¿ów z Nebo drugiego piêædziesi¹t i dwa.
34. Synów Elama drugiego tysi¹c dwieœcie piêædziesi¹t i cztery;
35. Synów Harymowych trzy sta i dwadzieœcia;
36. Synów Jerechowych trzy sta czterdzieœci i piêæ;
37. Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieœcia i jeden.
38. Synów Senaa trzy tysi¹ce dziewiêæ set i trzydzieœci.
39. Kap³anów: Synów Jedajaszowych, z domu Jesui, dziewiêæ set siedmdziesi¹t i trzy;
40. Synów Immerowych tysi¹c piêædziesi¹t i dwa;
41. Synów Passurowych tysi¹c dwieœcie czterdzieœci i siedm;
42. Synów Harymowych tysi¹c i siedmnaœcie;
43. Lewitów: Synów Jesuego, i Kadmielowych, synów Hodowijaszowych siedmdziesi¹t i 
cztery.
44. Œpiewaków: Synów Asafowych sto czterdzieœci i oœm.
45. OdŸwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów 
Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych sto trzydzieœci i oœm.
46. Z Netynejczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
47. Synów Kierosa, synów Syjaa, synów Fadona,
48. Synów Lebana, synów Hagaba, synów Salmaja,
49. Synów Hanana, synów Giddela, synów Gachara,
50. Synów Raajasza, synów Rezyna, synów Nekoda,
51. Synów Gazama, synów Uzy, synów Faseacha.
52. Synów Besaja, synów Mechynima, synów Nefusesyma,
53. Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
54. Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
55. Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
56. Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,
57. Synów s³ug Salomonowych, synów Sotaja, synów Soferata, synów Peruda.
58. Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,
59. Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pochereta z Hasebaim, synów Amona:
60. Wszystkich Netynejczyków i synów s³ug Salomonowych trzy sta dziewiêædziesi¹t i 
dwa.
61. A ciæ s¹, którzy wyszli z Telmelachu i z Telcharsa: Cherub, Addan, i Immer: ale 
nie mogli okazaæ domu ojców swoich i nasienia swego, jeŸli z Izraela byli.
62. Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych szeœæ set 
czterdzieœci i dwa.
63. A z kap³anów synowie Hobajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego; który by³ 
poj¹³ z córek Barsylaja Galaadczyka ¿onê, i nazwany by³ od imienia ich.
64. Ci szukali opisania swego, wywodz¹c ród swój, ale nie znaleŸli; przeto¿ 
zrzuceni s¹ z kap³añstwa.
65. I zakaza³ im Tyrsata, aby nie jedli z rzeczy najœwiêtszych, a¿by powsta³ kap³an 
z Urym i z Tummim.
66. Wszystkiego zgromadzenia w jednym poczcie by³o czterdzieœci tysiêcy dwa tysi¹ce 
trzy sta i szeœædziesi¹t;
67. Oprócz s³ug ich i s³u¿ebnic ich, których by³o siedm tysiêcy trzy sta 
trzydzieœci i siedm; a miêdzy nimi by³o œpiewaków i œpiewaczek dwieœcie i 
czterdzieœci i piêæ.
68. Koni ich siedm set trzydzieœci i szeœæ; mu³ów ich dwieœcie czterdzieœci i piêæ.
69. Wielb³¹dów cztery sta trzydzieœci i piêæ; os³ów szeœæ tysiêcy siedm set i 
dwadzieœcia.
70. A niektórzy przedniejsi z domów ojcowskich dawali na robotê. Tyrsata da³ do 
skarbu z³ota tysi¹c ³ótów, czasz piêædziesi¹t, szat kap³añskich piêæ set i 
trzydzieœci.
71. Niektórzy te¿ z przedniejszych domów ojcowskich dali do skarbu na robotê z³ota 



dwadzieœcia tysiêcy ³ótów, a srebra grzywien dwa tysi¹ce i dwieœcie.
72. A co da³ inszy lud, by³o z³ota dwadzieœcia tysiêcy ³ótów, a srebra dwa tysi¹ce 
grzywien, a szat kap³añskich szeœædziesi¹t i siedm.
73. A tak osiedli kap³ani i Lewitowie, i odŸwierni, i œpiewacy, i lud pospolity, i 
Netynejczycy, i wszystek Izrael miasta swoje. A gdy nasta³ miesi¹c siódmy, byli 
synowie Izraelscy w miastach swoich.
*08
1. Zebra³ siê tedy wszystek lud jednostajnie na ulicê, która jest przed bram¹ 
wodn¹, i rzekli do Ezdrasza, nauczonego w Piœmie, aby przyniós³ ksiêgi zakonu 
Moj¿eszowego, który by³ przykaza³ Pan Izraelowi.
2. Tedy przyniós³ Ezdrasz kap³an zakon przed ono zgromadzenie mê¿ów i niewiast, i 
wszystkich, którzyby rozumnie s³uchaæ mogli; a dzia³o siê to dnia pierwszego, 
miesi¹ca siódmego.
3. I czyta³ w nim na onej ulicy, która jest przed bram¹ wodn¹, od poranku a¿ do 
po³udnia przed mê¿ami i niewiastami, i którzy zrozumieæ mogli, a uszy wszystkiego 
ludu obrócone by³y do ksi¹g zakonu.
4. I stan¹³ Ezdrasz nauczony w Piœmie na kazalnicy, któr¹ byli zgotowali na to, a 
podle niego sta³ Matytyjasz, i Sema, i Ananijasz, i Uryjasz, i Helkijasz, i 
Maasyjasz, po prawej rêce jego, a po lewej rêce jego Fedajasz, i Misael, i 
Malchyjasz, i Chasum, i Chasbadana, Zacharyjasz i Mesullam.
5. Otworzy³ tedy Ezdrasz ksiêgi przed oczyma wszystkiego ludu, bo sta³ wy¿ej ni¿ 
wszystek lud; a gdy je otworzy³, wszystek lud powsta³.
6. I b³ogos³awi³ Ezdrasz Panu, Bogu wielkiemu, a wszystek lud odpowiada³: Amen! 
Amen! podnosz¹c rêce swoje; a nachyliwszy g³owy, k³aniali siê Panu twrz¹ ku ziemi.
7. Tak¿e i Jesua, i Bani, i Serebijasz, Jamin, Chakub, Sabbetaj, Hodyjasz, 
Maasyjasz, Kielita, Azaryjasz, Jozabad, Chanan, Felajasz, i Lewitowie nauczali ludu 
zakonu, a lud sta³ na miejscu swem.
8. Bo czytali w ksiêgach zakonu Bo¿ego wyraŸnie, a wyk³adaj¹c zmys³ objaœniali to, 
co czytali.
9. Zatem Nehemijasz (ten jest Tyrsata) i Ezdrasz kap³an, nauczony w Piœmie, i 
Lewitowie, którzy uczyli lud, rzekli do wszystkiego ludu: Ten dzieñ poœwiêcony jest 
Panu, Bogu waszemu, nie smuæcie¿ siê, ani p³aczcie. (Bo p³aka³ wszystek lud, 
s³ysz¹c s³owa zakonu.)
10. I rzek³ im: IdŸcie¿, jedzcie rzeczy t³uste a pijcie napój s³odki, a posy³ajcie 
cz¹stki tym, którzy sobie nic nie nagotowali; albowiem œwiêty jest dzieñ Panu 
naszemu. Przeto¿ siê nie frasujcie; albowiem wesele Pañskie jest si³¹ wasz¹,
11. A gdy Lewitowie uczynili milczenie miêdzy wszystkim ludem, mówi¹c: Milczcie¿, 
bo dzieñ œwiêty jest, a nie smuæcie siê:
12. Tedy odszed³ wszystek lud, aby jedli i pili, i aby innym cz¹stki posy³ali. I 
weselili siê bardzo, przeto, ¿e zrozumieli s³owa, których i nauczano.
13. Potem zebrali siê dnia drugiego przedniejsi domów ojcowskich ze wszystkiego 
ludu, kap³ani i Lewitowie, do Ezdrasza nauczonego w Piœmie, aby wyrozumieli s³owa 
zakonu.
14. I znaleŸli napisane w zakonie, ¿e rozkaza³ Pan przez Moj¿esza, aby mieszkali 
synowie Izraelscy w kuczkach w œwiêto uroczyste miesi¹ca siódmego;
15. A i¿by to opowiedziano i obwo³ano we wszystkich miastach ich, i w Jeruzalemie, 
mówi¹c: WynijdŸcie na górê, a nanoœcie ga³êzia oliwnego, i ga³êzia sosnowego, i 
ga³êzia myrtowego, i ga³êzia palmowego, i ga³êzia drzewa gêstego, abyœcie poczynili 
kuczki, jako jest napisane.
16. Przeto¿ wyszed³ lud, a nanosili i poczynili sobie kuczki, ka¿dy na dachu swym, 
i w sieniach swych, i w sieniach domu Bo¿ego, i na ulicy bramy wodnej, i na ulicy 
bramy Efraimowej.
17. A tak naczyni³o kuczek wszystko zgromadzenie, które siê wróci³o z niewoli, i 
mieszkali w kuczkach, (choæ tego nie czynili synowie Izraelscy ode dni Jozuego, 
syna Nunowego, a¿ do dnia onego;) i by³o wesele bardzo wielkie.
18. A Ezdrasz czyta³ w ksiêgach zakonu Bo¿ego na ka¿dy dzieñ; od pierwszego dnia a¿ 
do dnia ostatniego; i obchodzili œwiêto uroczyste przez siedm dni, a dnia ósmego 
by³o zgromadzenie wed³ug zwyczaju.
*09



1. Potem dnia dwudziestego i czwartego tego¿ miesi¹ca zgromadzili siê synowie 
Izraelscy, i poœcili w worzech, i posypali siê prochem.
2. A od³¹czy³o siê nasienie Izraelskie od wszystkich cudzoziemców, a stan¹wszy 
wyznawali grzechy swe i nieprawoœci ojców swych.
3. I powstali na miejscach swych, a czytali ksiêgi zakonu Pana, Boga swego, cztery 
kroæ przez dzieñ, i cztery kroæ wyznawali a k³aniali siê Panu Bogu swemu.
4. Zatem stanêli na stopniach Lewitów Jesua i Bani, Kadmiel, Sebanijasz, Bunni, 
Serebijasz, Bani, Chenani, a wo³ali g³osem wielkim do Pana Boga swego.
5. I mówili Lewitowie Jesua, i Kadmiel, Bani, Hasabnejasz, Serebijasz, Odyjasz, 
Sebanijasz, Petachyjasz: Wstañcie, b³ogos³awcie Panu, Bogu waszemu, od wieku a¿ na 
wieki, a niech b³ogos³awi¹ imieniowi twojemu chwalebnemu i wywy¿szonemu nad 
wszelkie b³ogos³awieñstwo i chwa³ê.
6. Ty, Panie! sam, ty sam, tyœ uczyni³ niebo, nieba niebios, i wszystko wojsko ich, 
ziemiê, i wszystko co jest na niej, morza, i wszystko, co w nich jest, a ty 
o¿ywiasz to wszystko; a wojska niebieskie tobie siê k³aniaj¹.
7. Tyœ jest, Panie Bo¿e! któryœ wybra³ Abrama, a wywiod³eœ go z Ur Chaldejskiego, i 
da³eœ mu imiê Abraham.
8. I znalaz³eœ serce jego wierne przed obliczem twojem, i uczyni³eœ z nim 
przymierze, ¿e dasz ziemiê Chananejczyka, Hetejczyka, Amorejczyka, i Ferezejczyka, 
i Jebuzejczyka, i Giergiezejczyka, ¿e j¹ dasz nasieniu jego, i ziœci³eœ s³owa 
twoje; boœ ty sprawiedliwy.
9. Wej¿a³eœ zaiste na utrapienie ojców naszych w Egipcie, a wo³anie ich wys³ucha³eœ 
nad morzem Czerwonem.
10. A pokazywa³eœ znaki i cuda na Faraonie, i na wszystkich s³ugach jego, i na 
wszystkim ludu ziemi jego; boœ pozna³, ¿e sobie hardzie postêpowali przeciwko nim, 
i uczyni³eœ sobie imiê, jako siê to dziœ pokazuje.
11. I rozdzieli³eœ morze przed nimi, a przeszli przez poœrodek morza po suszy; a 
tych, którzy ich gonili, wrzuci³eœ w g³êbokoœci, jako kamieñ w wody gwa³towne.
12. A w s³upie ob³okowym prowadzi³eœ ich we dnie, a w s³upie ognistym w nocy, abyœ 
im oœwieca³ drogê, któr¹ iœæ mieli.
13. Potemeœ na górê Synaj zst¹pi³, i mówi³eœ do nich z nieba, a da³eœ im s¹dy 
prawe, i zakony prawdziwe, ustawy i rozkazania dobre.
14. I sabat twój œwiêty oznajmi³eœ im, a przykazania i ustawy, i zakon wyda³eœ im 
przez Moj¿esza, s³ugê twego.
15. Da³eœ im te¿ chleb w g³odzie ich z nieba, i wodêœ im z ska³y wywiód³ w 
pragnieniu ich, a rozkaza³eœ im, aby szli, i posiedli ziemiê, o któr¹œ podniós³ 
rêkê sw¹, ¿e im j¹ dasz.
16. Ale oni i ojcowie nasi hardzie sobie poczynali, i zatwardzili kark swój, i nie 
s³uchali rozkazania twego.
17. Owszem nie chcieli s³uchaæ, ani wspomnieli na cuda twoje, któreœ czyni³, przy 
nich; ale zatwardziwszy kark swój postanowili sobie wodza, chc¹c siê wróciæ w 
niewolê swojê w uporze swoim. Lecz ty, o Bo¿e mi³oœciwy, ³askawy, i mi³osierny, 
nieskwapli wy, i wielkiego mi³osierdzia! nie opuœci³eœ ich.
18. Nawet gdy sobie uczynili cielca ulanego, a mówili: Ten jest Bóg twój, który ciê 
wywiód³ z ziemi Egipskiej, i dopuœcili siê bluŸnierstw wielkich,
19. Ty jednak dla litoœci twoich wielkich nie opuœci³eœ ich na puszczy; s³up 
ob³okowy nie odst¹pi³ od nich we dnie, prowadz¹c ich w drodze, ani s³up ognisty w 
nocy, oœwiecaj¹c ich, i drogê, któr¹ iœæ mieli.
20. Nadto ducha twojego dobrego da³eœ im, aby ich uczy³, i manny twojej nie odj¹³eœ 
od ust ich, i wodê da³eœ im w pragnieniu ich.
21. A tak przez czterdzieœci lat ¿ywi³eœ ich na puszczy; na niczem im nie 
schodzi³o, szaty ich nie zwiotsza³y, i nogi ich nie napuch³y.
22. I poda³eœ im królestwa i narody, któreœ rozegna³ po k¹tach, tak, ¿e posiedli 
ziemiê Sehonow¹, i ziemiê króla Heseboñskiego, i ziemiê Oga, króla Basañskiego.
23. A synów ich rozmno¿y³eœ jako gwiazdy niebieskie, i wwiod³eœ ich do ziemi, o 
którejœ mawia³ ojcom ich, ¿e wnijd¹ i posiêd¹ j¹.
24. Bo przyszed³szy synowie ich posiedli tê ziemiê, gdyœ poni¿y³ przed nimi 
obywateli onej ziemi, Chananejczyków, i poda³eœ ich w rêce ich, i królów ich, i 
narody onej ziemi, aby siê z nimi obchodzili wed³ug woli swojej.



25. Pobrali tedy miasta obronne, i ziemiê t³ust¹, i posiedli domy pe³ne wszelkich 
dóbr, studnie wykopane, winnice, oliwnice, i drzew rodzajnych bardzo wiele; a 
jedli, i byli nasyceni, i otyli, i op³ywali w rozkoszy z dobroci twojej wielkiej.
26. Ale gdy ciê rozdraŸnili, i staliæ siê odpornymi, zarzuciwszy zakon twój w ty³ 
swój, a proroków twoich pobili, którzy siê oœwiadczali przed nimi, aby ich 
nawrócili do ciebie, i dopuszczali siê bluŸnierstwa wielkiego:
27. Poda³eœ ich w rêce nieprzyjacio³om ich, którzy ich trapili. A gdy czasu 
utrapienia swego wo³ali do ciebie, tyœ ich z nieba wys³ucha³, a wed³ug litoœci 
twoich wielkich dawa³eœ im wybawicieli, którzy ich wybawiali z r¹k nieprzyjació³ 
ich.
28. Wtem, gdy trochê odpoczêli, znowu czynili z³oœæ przed twarz¹ twoj¹; przeto¿ 
opuœci³eœ ich w rêce nieprzyjació³ ich, aby panowali nad nimi. Lecz gdy siê znowu 
nawrócili, a wo³ali do ciebie, tyœ ich z nieba wys³ucha³, i wybawi³eœ ich wed³ug 
litoœci twoich przez wiele czasów.
29. I oœwiadcza³eœ siê przed nimi, abyœ ich nawróci³ do zakonu swego; ale oni sobie 
hardzie poczynali, a nies³uchali przykazañ twoich, owszem przeciw s¹dom twoim 
grzeszyli, które gdyby cz³owiek czyni³, ¿y³by przez nie; ale uchylaj¹c ramion 
swych, kark swój zatwardzili, i nie s³uchali.
30. Wszak¿eœ ty im folgowa³ przez wiele lat, oœwiadczaj¹c siê przed nimi Duchem 
twym przez proroków twoich; a gdy nie s³uchali, poda³eœ ich w rêce narodów onych 
ziem.
31. Ale dla litoœci twoich wielkich nie da³eœ ich na wytracenie, aniœ ich opuœci³; 
boœ ty Bóg ³askawy i mi³osierny.
32. Teraz tedy o Bo¿e nasz, Bo¿e wielki, mo¿ny, i straszny! który strze¿esz 
przymierza i mi³osierdzia, niech nie bêdzie ma³e przed tob¹ ka¿de utrapienie, które 
przysz³o na nas, na królów naszych, na kai¹¿¹t naszych, i na kap³anów naszych, i na 
proroków naszych, i na ojców naszych, i na wszystek lud twój, ode dni królów 
Assyryjskich a¿ do dnia tego;
33. Aczeœ ty jest sprawiedliwy we wszystkiem tem, co przysz³o na nas; boœ 
sprawiedliwie uczyni³, a myœmy niezbo¿nie czynili.
34. I królowie nasi, ksi¹¿êta nasi, kap³ani nasi, i ojcowie nasi nie pe³nili zakonu 
twego, i nie przestrzegali przykazañ twoich, i œwiadectw twych, któremiœ siê 
oœwiadcza³ przed nimi.
35. Bo oni w królestwie swem i w dobroci twojej wielkiej, któr¹œ im pokaza³, i w 
ziemi przestronnej i t³ustej, któr¹œ im by³ da³, nie s³u¿yli tobie, ani siê 
odwrócili od spraw z³ych swoich.
36. Oto myœmy dziœ niewolnikami, i ziemia, któr¹œ da³ ojcom naszym, aby jedli owoc 
jej, i dobra jej, otoœmy niewolnikami w niej.
37. Ju¿ urodzaje swoje obfite wydaje królom, któreœ postanowi³ nad nami dla 
grzechów naszych; panuj¹ nad cia³y naszemi, i nad byd³em naszem wed³ug woli swej, 
tak, ¿eœmy w wielkiem uciœnieniu.
38. Wszak¿e w tem wszystkiem czynimy mocne przymierze, i zapisujemy je, które 
pieczêtuj¹ ksi¹¿êta nasi, Lewitowie nasi, i kap³ani nasi.
*10
1. A którzy pieczêtowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i 
Sedekijasz,
2. Sarajasz, Azaryjasz, Jeremijasz,
3. Passur, Amaryjasz, Malchyjasz,
4. Hattus, Sebanijasz, Malluch,
5. Harym, Meremot, Obadyjasz,
6. Danijel, Ginneton, Baruch,
7. Mesullam, Abijasz, Mijamin,
8. Maazyjasz, Bilgaj, Semajasz. Ci byli kap³ani.
9. A Lewitowie byli: Jesua, syn Azanijaszowy, Binnui z synów Chenadadowych, 
Kadmiel;
10. Bracia te¿ ich: Sebanijasz, Odyjasz, Kielita, Felejasz, Chanan,
11. Micha, Rechob, Hasabijasz,
12. Zachur, Serebijasz, Sebanijasz,
13. Odyjasz, Bani, Beninu.



14. Przedniejsi z ludu: Faros, Pachatmoab, Elam, Zattu, Bani.
15. Bunni, Azgad, Bebaj,
16. Adonijasz, Bygwaj, Adyn,
17. Ater, Ezechyjasz, Azur,
18. Chodyjasz, Hasum, Besaj,
19. Haryf, Anatot, Nebaj,
20. Magpijasz, Mesullam, Chesyr,
21. Mesezabel, Sadok, Jaddua,
22. Pelatyjasz, Chanan, Anajasz,
23. Ozeasz, Hananijasz, Hasub,
24. Halloches, Pilcha, Sobek,
25. Rehum, Hasabna, Maasejasz,
26. I Achyjasz, Chanan, Anan,
27. Malluch, Harym, Baana,.
28. Tak¿e i inni z ludu: Kap³ani, Lewitowie, odŸwierni, œpiewacy, Netynejczycy, i 
wszyscy, którzy siê od³¹czyli od narodów onych ziem do zakonu Bo¿ego, ¿ony ich, 
synowie ich, i córki ich; wszelki umiejêtny i rozumny.
29. Chwyciwszy siê tego z braæmi swymi, i z przedniejszymi ich przychodzili, 
obowi¹zuj¹c siê przeklêstwem i przysiêg¹, ¿e chc¹ chodziæ w zakonie Bo¿ym, który 
jest podany przez Moj¿esza, s³ugê Bo¿ego, i chc¹ strzedz a czyniæ wszystkie 
przykazania Pana, Boga naszego, i s¹dy jego, i ustawy jego;
30. A ¿e nie damy córek naszych narodom onej ziemi, i córek ich braæ nie bêdziemy 
synom naszym.
31. Ani od narodów onej ziemi, którzyby nam przynosili jakie towary, albo jakie 
zbo¿e w dzieñ sabatu na sprzedaj, braæ od nich bêdziemy w sabat, ani w dzieñ 
œwiêty; a ¿e zaniechamy roku siódmego siania roli i wyci¹gania wszelakiego d³ugu.
32. Postanowiliœmy te¿ miêdzy sob¹ prawo, abyœmy dawali po trzeciej czêœci sykla na 
ka¿dy rok na potrzebê domu Boga naszego;
33. Na chleby pok³adne, i na ofiarê ustawiczn¹, i na ca³opalenia ustawiczne w 
sabaty, w pierwsze dni miesi¹ca, w œwiêta uroczyste, i na rzeczy œwiête, i na 
ofiary za grzech ku oczyszczeniu Izraela, i na wszelk¹ potrzebê domu Boga naszego.
34. Rzuciliœmy te¿ losy oko³o noszenia drew miêdzy kap³anów, Lewitów, i miêdzy lud, 
aby ich dodawali do domu Boga naszego wed³ug domów ojców naszych, na czasy 
naznaczone, od roku do roku, aby gorza³o na o³tarzu Pana, Boga naszego, jako jest 
napisane w zakonie.
35. Tak¿e aby przynosili pierworodztwa ziemi naszej, i pierworodztwa wszelkiego 
owocu ka¿dego drzewa, od roku do roku, do domu Pañskiego.
36. Do tego pierworodztwa synów naszych, i byde³ naszych, jako napisano w zakonie, 
i pierworodztwa wo³ów naszych, i owiec naszych, ¿eby przynosili do domu Boga 
naszego kap³anom s³u¿¹cym w domu Boga naszego.
37. Nadto pierwociny ciast naszych, i podnoszonych ofiar naszych, i owoce 
wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy œwie¿ej, aby przynosili kap³anom do gmachów 
domu Boga naszego, i dziesiêcinê ziemi naszej Lewitom; a ciæ Lewitowie wybieraæ 
bêd¹ tê dziesiêcinê we wszystkich miastach robót naszych.
38. A bêdzie kap³an, syn Aarona, przy Lewitach, gdy Lewitowie tê dziesiêcinê 
odbieraæ bêd¹; a Lewitowie wnios¹ dziesiêcinê z dziesiêciny do domu Boga naszego, 
do komór w domu skarbnicy.
39. Bo do tych komór odnosiæ bêd¹ synowie Izraelscy, i synowie Lewiego, ofiarê 
zbo¿a, moszczu, i oliwy œwie¿ej, gdzie s¹ naczynia œwi¹tnicy, i kap³ani s³u¿¹cy, i 
odŸwierni, i œpiewacy, abyœmy nie opuszczali domu Boga naszego.
*11
1. Mieszkali tedy przedniejsi z ludu w Jeruzalemie, a inny lud miotali losy, aby 
wziêli dziesi¹tego cz³owieka na mieszkanie w Jeruzalemie, mieœcie œwiêtem, a 
dziewiêæ czêœci w innych miastach.
2. I b³ogos³awi³ lud wszystkim mê¿om, którzy siê dobrowolnie ofiarowali, aby 
mieszkali w Jeruzalemie.
3. A ciæ s¹ przedniejsi onej krainy, którzy mieszkali w Jeruzalemie. (A w inszych 
miastach Judzkich mieszka³ ka¿dy w osiad³oœci swojej, i w miastach swych, 
Izraelczycy, kap³ani, i Lewitowie, i Netynejczycy, i synowie s³ug Salomonowych.)



4. A tak w Jeruzalemie mieszkali niektórzy z synów Judowych i z synów 
Benjaminowych. Z synów Judowych: Atajasz, syn Uzyjasza, syna Zacharyjaszowego, syna 
Amaryjaszowego, syna Sefatyjaszowego, syna Mahaleelowego z synów Faresowych:
5. Tak¿e Maasejasz, syn Barucha, syna Cholhozowego, syna Hasajaszowego, syna 
Hadajaszowego, syna Jojarybowego, syna Zacharyjaszowego, syna Syloñczykowego.
6. Wszystkich synów Faresowych, mieszkaj¹cych w Jeruzalemie, cztery sta 
szeœædziesi¹t i oœm mê¿ów du¿ych.
7. A synowie Benjaminowi ci s¹: Sallu, syn Mesullama, syna Joedowego, syna 
Fadajaszowego, syna Kolajaszowego, syna Maasajaszowego, syna Ityjelowego, syna 
Izajaszowego;
8. A po nim Gabaj, Sallaj, wszystkich dziewiêæ set dwadzieœcia i oœm.
9. I Joel, syn Zychry, by³ prze³o¿onym nad nimi, a Juda, syn Senua, nad miastem 
wtóry.
10. Z kap³anów mieszkali Jedajasz, syn Jojaryba, i Jachyn;
11. Serajasz, syn Helkijasza, syna Mesullamowego, syna Sadokowego, syna 
Merajotowego, syna Achytobowego, prze³o¿ony w domu Bo¿ym.
12. A braci ich, którzy odprawiali roboty domowe, oœm set dwadzieœcia i dwa; i 
Adajasz, syn Jerohama, syna Pelalijaszowego, syna Amsego, syna Zacharyjaszowego, 
syna Passurowego, syna Malchyjaszowego.
13. A braci jego przedniejszych z domów ojcowskich dwieœcie czterdzieœci i dwa; i 
Amasesaj, syn Asareli, syna Achzajowego, syna Mesullemitowego, syna Immerowego.
14. A braci ich, mê¿ów du¿ych, sta dwadzieœcia i oœm, i prze³o¿ony nad nimi 
Zabdyjel, syn Giedolima.
15. A z Lewitów Semejasz, syn Hassuby, syna Asrykamowego, syna Hasabijaszowego, 
syna Bunni.
16. A Sabbataj i Jozabad byli nad robot¹, która by³a z dworu przy domu Bo¿ym, a ciæ 
byli z przedniejszych Lewitów.
17. A Matanijasz, syn Michasa, syna Zabadyjaszowego,syna Asafowego, by³ 
przedniejszy w zaczynaniu chwa³y przy modlitwie; a Bakbukijasz wtóry z braci jego, 
i Abda, syn Sammuj, syna Galilowego, syna Jedytunowego.
18. Wszystkich Lewitów by³o w mieœcie œwiêtem dwieœcie oœmdziesi¹t i czterech.
19. A z odŸwiernych: Akkub, Talmon, i braci ich, i stró¿ów w bramach, sto 
siedemdziesi¹t i dwa.
20. A drudzy z Izraela, z kap³anów, z Lewitów, mieszkali we wszystkich miastach 
Judzkich, ka¿dy w dziedzictwie swojem.
21. Ale Netynejczycy mieszkali w Ofelu; a Sycha i Gipsa byli nad Netynejczykami.
22. A prze³o¿ony nad Lewitami w Jeruzalemie by³ Uzy, syn Bani, syna 
Chasabajaszowego, syna Matanijaszowego, syna Michasowego. Ci byli z synów Asafowych 
œpiewacy przy s³u¿bie domu Bo¿ego.
23. Albowiem rozkazanie królewskie by³o o nich, i pewne opatrzenie dla œpiewaków na 
ka¿dy dzieñ.
24. A Petachyjasz, syn Mesezabelowy, z synów Zachara, syna Judowego, by³ na miejscu 
królewskiem w ka¿dej sprawie do ludu.
25. A we wsiach i polach ich z synów Judowych mieszkali w Karyjat Arbie i we wsiach 
jego, i w Dybon i we wsiach jego, i w Jekabseel i we wsiach jego;
26. I w Jesue, i w Molada, i w Betfelet;
27. I w Hasersual, i w Beersabe i we wsiach jego;
28. I w Sycelegu, i w Mechona i we wsiach jego;
29. I w Enrymmon, i w Saraa, i w Jerymut;
30. W Zanoe, w Adullam i we wsiach ich; w Lachys i na polach jego; w Aseku i we 
wsiach jego. A tak mieszkali od Beerseby a¿ do Giehennom.
31. A synowie Benjaminowi z Gabaa mieszkali w Machmas, i w Haju, i w Betel i we 
wsiach jego;
32. W Anatot, w Nobie, w Ananija;
33. W Chasor, w Rama, w Gietaim;
34. W Hadyd, w Seboim, w Neballat;
35. W Lod, i w Ono, i w dolinie rzemieœlników.
36. A z Lewitów mieszkali niektórzy w dzia³ach Judzkich i w Benjamickich.
*12



1. A ciæ s¹ kap³ani i Lewitowie, którzy przyszli z Zorobabelem, synem 
Sealtyjelowym, i z Jesu¹: Serejasz, Jeremijasz, Ezdrasz.
2. Amaryjasz, Malluch, Hattus,
3. Sechanijasz, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoj, Abijasz;
5. Mijamin, Maadyjasz, Bilgal,
6. Semejasz, i Jojaryb, Jedajasz,
7. Sallu, Amok, Helkijasz, Jedajasz. Ciæ byli przedniejsi z kap³anów i z braci 
swych, za dni Jesuego.
8. A Lewitowie: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebijasz, Juda; Matanijasz nad pieœniami, 
sam i bracia jego.
9. A Bakbukijasz i Hunni, bracia ich, byli przeciwko nim w porz¹dku swoim.
10. A Jesua sp³odzi³ Joakima, a Joakim sp³odzi³ Elijasyba, a Elijasyb sp³odzi³ 
Jojadê:
11. A Jojada sp³odzi³ Jonatana, a Jonatan sp³odzi³ Jadduê.
12. A za dni Joakima byli kap³ani przedniejsi z domów ojcowskich: z Serajaszowego 
Merajasz, z Jeremijaszowego Chananijasz;
13. Z Ezdraszowego Mesullam, z Amaryjaszowego Jochanan;
14. Z Melchowego Jonatan, z Sechanijaszowego Józef;
15. Z Harymowego Adna, z Merajotowego Helkaj;
16. Z Iddowego Zacharyjasz, z Ginnetowego Mesullam;
17. Z Abijaszowego Zychry, z Miniaminowego i z Maadyjaszowego Piltaj;
18. Z Bilgowego Sammua, z Semejaszowego Jonatan;
19. A z Jojarybowego Mattenaj, z Jedajaszowego Uzy;
20. Z Sallajowego Kalaj, z Amokowego Heber;
21. Z Helkijaszowego Hasabijasz, z Jedajaszowego Natanael.
22. A Lewitowie za dni Elijasyba, Jojady, i Jochanana, i Jadduego popisani s¹, 
którzy byli przedniejszymi z domów ojcowskich; tak¿e i kap³ani a¿ do królestwa 
Daryjusza, króla Perskiego.
23. Synowie mówiê Lewiego, przedniejsi z domów ojcowskich, zapisani s¹ w ksiêgach 
kroniki a¿ do dni Jochanana, syna Elijasybowego.
24. Przedniejsi mówiê z Lewitów byli Hasabijasz, Serebijasz, i Jesua, syn 
Kadmielowy, i bracia ich przeciwko nim, ku chwaleniu i wys³awianiu Boga wed³ug 
rozkazania Dawida, mê¿a Bo¿ego, stra¿ przeciwko stra¿y.
25. Matanijasz, i Bakbukijasz, Obadyjasz, Mesullam, Talmon, Akkub, byli stró¿ami 
odŸwiernymi przy domu skarbu u bram.
26. Ciæ byli za dni Joakima, syna Jesuego, syna Jozedekowego, i za dni Nehemijasza 
wodza, i Ezdrasza kap³ana, nauczonego w Piœmie.
27. A przy poœwiêcaniu muru Jeruzalemskiego szukano Lewitów ze wszystkich miejsc 
ich, aby ich przywiedziono do Jeruzalemu, ¿eby wykonali poœwiêcania i wesela, a to 
z wys³awianiem i z œpiewaniem, z cymba³ami, z lutniami, i z cytrami.
28. Przeto¿ zgromadzeni s¹ synowie œpiewaków, i z równin oko³o Jeruzalemu, i ze wsi 
Netofatyckich.
29. Tak¿e z domu Gilgal, i z pól Gieba, i z Azmawet; bo sobie œpiewacy budowali wsi 
oko³o Jeruzalemu.
30. A oczyœciwszy siê kap³ani i Lewitowie, oczyœcili te¿ lud, i bramy, i mur.
31. Zatemem rozkaza³ wst¹piæ ksi¹¿êtom Judzkim na mur, i postawi³em dwa hufy 
wielkie chwal¹cych, z których jedni szli na prawo od wy¿szej strony muru ku bramie 
gnojowej.
32. A za nimi szed³ Hozajasz, i po³owa ksi¹¿¹t Judzkich;
33. Tak¿e Azaryjasz, Ezdrasz, i Mesullam,
34. Juda, i Benjamin, i Semejasz, i Jeremijasz.
35. Potem niektórzy z synów kap³añskich z tr¹bami, mianowicie Zacharyjasz, syn 
Jonatana, syna Semejaszowego, syna Matanijaszowego, syna Michajaszowego, syna 
Zachurowego, syna Asafowego;
36. A bracia jego Semejasz, i Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netaneel, i Juda, 
Chanani, z instrumentami muzycznemi Dawida, mê¿a Bo¿ego, a Ezdrasz, nauczony w 
Piœmie, przed nimi.
37. Potem ku bramie Ÿród³a, która przeciwko nim by³a, wstêpowali po schodach miasta 



Dawidowego, którêdy chodz¹ na mur, a od muru przy domu Dawidowym a¿ do bramy wodnej 
na wschód s³oñca.
38. A drugi huf chwal¹cych szed³ przeciwko nim, a ja za nim, a po³owa ludu po murze 
od wie¿y Tannurym a¿ do muru szerokiego;
39. A od bramy Efraim ku bramie starej, i ku bramie rybnej, i wie¿y Chananeel, i 
wie¿y Mea, a¿ do bramy owczej. I stan¹³ u bramy stra¿y.
40. Potem stanê³y one dwa hufy chwal¹cych w domu Bo¿ym, i ja i po³owa prze³o¿onych 
ze mn¹.
41. Tak¿e kap³ani: Elijakim, Maasejasz, Minijamin, Michajasz, Elijenaj, 
Zacharyjasz, Chananijasz, z tr¹bami;
42. I Maazyjasz, i Semejasz, i Eleazar, i Uzy, i Jochanan, i Malchyjasz, i Elam, i 
Ezer; a œpiewacy g³oœno œpiewali, i Izrachyjasz, prze³o¿ony ich.
43. Sprawowali tak¿e onego¿ dnia ofiary wielkie, i weselili siê; albowiem Bóg 
rozweseli³ ich by³ weselem wielkiem, tak, i¿ siê i niewiasty i dziatki weseli³y; i 
by³o s³yszeæ wesele Jeruzalemskie daleko.
44. Obrani te¿ s¹ dnia onego mê¿owie nad komorami skarbów, i ofiar, pierwocin, i 
dziesiêcin, aby zgromadzali do nich z pól miejskich dzia³y, zakonem warowane 
kap³anom i Lewitom; bo siê weseli³ Juda z kap³anów i z Lewitów tam stoj¹cych;
45. Którzy strzegli stra¿y Boga swego, i stra¿y oczyszczania, i œpiewaków, i 
odŸwiernych, wed³ug rozkazania Dawida i Salomona, syna jego.
46. Bo za dni Dawida i Asafa byli postanowieni z starodawna prze³o¿eni nad 
œpiewakami dla œpiewania, wychwalania i dziêkczynienia Bogu.
47. Przeto¿ wszystek Izrael za dni Zorobabela, i za dni Nehemijasza, dawali dzia³y 
dla œpiewaków i odŸwiernych, ka¿dodzienny wymiar, a oddawali to, co poœwiêcili, 
Lewitom; Lewitowie zaœ oddawali synom Aaronowym.
*13
1. Onego¿ dnia czytano w ksiêgach Moj¿eszowych, tak, i¿ lud s³ysza³. I znaleziono w 
nich napisane, ¿e nie mia³ wchodziæ Ammonitczyk i Moabczyk do zgromadzenia Bo¿ego, 
a¿ na wieki;
2. Przeto, i¿ nie zaszli synom Izraelskim z chlebem i z wod¹; owszem najêli 
przeciwko nim Balaama, aby ich przeklina³; ale obróci³ Bóg nasz ono przeklêstwo w 
b³ogos³awieñstwo.
3. A gdy us³yszeli zakon, od³¹czyli wszystek lud pospolity od Izraela.
4. Ale siê przedtem Elijasyb kap³an, prze³o¿ony nad skarbnic¹ domu Boga naszego, 
spowinowaci³ z Tobijaszem;
5. I zbudowa³ mu gmach wielki, kêdy przedtem odk³adano dary, kadzid³o, i naczynia, 
i dziesiêciny zbo¿a, moszczu, i oliwy œwie¿ej, opatrzenie Lewitom, i œpiewakom, i 
odŸwiernym, tak¿e ofiary podnoszone kap³añskie.
6. Ale przy tem wszystkiem nie by³em w Jeruzalemie; albowiem roku trzydziestego i 
wtórego Artakserksesa, króla Babiloñskiego, przyszed³em do króla, a po wyjœciu 
kilku lat uprosi³em siê u króla.
7. A gdym przyszed³ do Jeruzalemu, wyrozumia³em to z³e, które uczyni³ Elijasyb 
kwoli Tobijaszowi, i¿ mu zbudowa³ gmach w sieniach domu Bo¿ego.
8. Co mi siê bardzo nie podoba³o: przeto¿ wyrzuci³em wszystkie naczynia domu 
Tobijaszowego precz z onego¿ gmachu;
9. I rozkaza³em oczyœciæ one gmachy, i wnios³em tam zaœ nacznia domu Bo¿ego, dary i 
kadzid³o.
10. Nadtom siê dowiedzia³, ¿e dzia³y Lewitom nie by³y oddawane, a i¿ siê Lewitowie 
i œpiewacy, którzy pilnowali pracy, rozbiegli, ka¿dy do roli swojej.
11. Przeto¿ zgromi³em prze³o¿onych, mówi¹c: Przecz¿e opuszczamy dom Bo¿y? A tak 
zebrawszy ich, postawi³em ich na miejscach ich.
12. A wszystek Juda przynosili dziesiêciny zbo¿a, i moszczu, i œwie¿ej oliwy do 
skarbu.
13. I postanowi³em podskarbich nad skarbmi: Selemijasza kap³ana, i Sadoka 
nauczonego w Piœmie, i Fadajasza z Lewitów, a przy nich Hanana, syna Zachurowego, 
syna Matanijaszowego, bo ich za wiernych miano; a ich powinnoœæ by³a, dzia³y 
rozdawaæ braciom swym.
14. Wspomnij na miê o Bo¿e mój! dla tego, a nie wymazuj dobroczynnoœci moich, 
którem czyni³ przy domu Boga mego, i przy obrzêdach jego.



15. W one¿ dni widzia³em w Judzie t³ocz¹cych prasy w sabat, i nosz¹cych snopy, 
które k³adli na os³y, tak¿e i winne grona, i figi, i wszelki ciê¿ar, a 
przynosz¹cych do Jeruzalemu w dzieñ sabatu, i zgromi³em ich onego¿ dnia, którego 
sprzedawali ¿ywnoœæ .
16. Tak¿e Tyryjczycy, którzy mieszkali w niem, przynosili ryby, i rozmaite towary, 
a sprzedawali w sabat synom Judy, i w Jeruzalemie.
17. Przeto¿em zgromi³ prze³o¿onych w Judzie, mówi¹c do nich: Có¿ to jest za 
nieprawoœæ, której siê dopuszczacie, gwa³c¹c dzieñ sabatu?
18. Izali nie to¿ czynili ojcowie wasi, przez co Bóg nasz przywiód³ na nas to 
wszystko z³e, i na to miasto? A wy przyczyniacie gniewu na Izraela, gwa³c¹c sabat.
19. A gdy okry³ cieñ bramy Jeruzalemskie przed sabatem, rozkaza³em zamkn¹æ wrota, i 
nie kaza³em ich otwieraæ, a¿ po sabacie; a niektórych z s³ug moich postawi³em w 
bramach, ¿eby nie wnoszono ¿adnych brzemion w dzieñ sabatu.
20. Przeto¿ zostali przez noc kupcy, i sprzedawaj¹cy towary rozmaite przed miastem 
Jeruzalemskiem, raz i drugi.
21. Przeciwko którym oœwiadczy³em siê, i rzek³em do nich: Przecz wy zostawacie 
przez noc za murem? Uczynicieli to wiêcej, œci¹gnê rêkê na was. A tak od onego 
czasu nie przychodzili w sabat.
22. I rozkaza³em Lewitom, aby siê oczyœcili, a przyszed³szy strzegli bram, i 
œwiêcili dzieñ sabatu. I dlatego wspomnij na miê, o Bo¿e mój! a b¹dŸ mi mi³oœciw 
wed³ug obfitoœci mi³osierdzia twego.
23. W tych¿e dniach ujrza³em te¿ ¯ydów, którzy sobie pojêli ¿ony Azotyckie, 
Ammonickie, Moabskie.
24. A synowie ich na po³y mówili po azotycku, nie umiej¹c mówiæ po ¿ydowsku, ale 
wed³ug jêzyka swego narodu.
25. Przeto¿em ich zgromi³, i przeklina³em ich, i bi³em niektórych z nich, a rwa³em 
ich za w³osy, i poprzysi¹g³em ich przez Boga, aby nie dawali córek swoich synom 
ich, ani brali córek ich synom swym i sobie.
26. Izali¿ nie przez to zgrzeszy³ Salomon, król Izraelski? choæ miêdzy wieloma 
narodami nie by³o króla jemu podobnego, który by³ mi³y Bogu swemu, tak, ¿e go Bóg 
postanowi³ królem, nad wszystkim Izraelem, przecie¿ i tego przywiod³y niewiasty 
cudzoziemskie do grzechu.
27. A wam izali pozwolimy, ¿ebyœcie siê dopuszczali tej wielkiej z³oœci, a 
wystêpowali przeciwko Bogu naszemu pojmuj¹c ¿ony cudzoziemskie?
28. Lecz jeden z synów Jojady, syna Elijasyba, kap³ana najwy¿szego, by³ ziêciem 
Sanballata Horoñczyka, i wygna³em go od siebie.
29. Wspomnij¿e na to, o Bo¿e mój! przeciw tym, którzy plugawi¹ kap³añstwo, i umowê 
kap³añsk¹ i Lewitsk¹.
30. Przeto¿em ich oczyœci³ od wszelkiego cudzoziemca, i postanowi³em porz¹dki 
kap³anom i Lewitom, ka¿demu w pracy jego,
31. I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, tak¿e i pierwocin. 
Wspomnij¿e na miê, Bo¿e mój! ku dobremu.

================================
     Estery     
================================

*01
1. I sta³o siê za dni Aswerusa, (który Aswerus królowa³ od Indyi a¿ do Murzyñskiej 
ziemi, nad stem i dwudziest¹ i siedmi¹ krain.)
2. ¯e za onych dni, gdy siedzia³ król Aswerus na stolicy królestwa swego, która 
by³a w Susan, mieœcie sto³ecznem,
3. Roku trzeciego królowania swego sprawi³ u siebie ucztê na wszystkich ksi¹¿¹t 



swoich, i s³ug swoich, na hetmanów z Persów i z Medów, na prze³o¿onych i na 
starostów onych krain,
4. Pokazuj¹c bogactwa, i chwa³ê królestwa swego, i zacnoœæ a ozdobê wielmo¿noœci 
swojej przez wiele dni, mianowicie przez sto i oœmdziesi¹t dni.
5. (A gdy siê dokoñczy³y dni one, uczyni³ król na wszystek lud, co go kolwiek by³o 
w Susan, w mieœcie sto³ecznem, od najwiêkszego a¿ do najmniejszego, ucztê przez 
siedm dni na sali w ogrodzie przy pa³acu królewskim.)
6. Opony bia³e, zielone i hijacyntowe zawieszono na sznurach bisiorowych i 
szar³atnych, na kolcach srebrnych i na s³upach marmurowych; ³o¿a z³ote i srebrne na 
tle kryszta³owem, i marmurowem, i paryjowem, i socharowem.
7. A napój dawano w naczyniu z³otem, a to w naczyniu co raz innem, i wina 
królewskiego dostatkiem, jako przysta³o na króla.
8. Ale do picia, wed³ug ustawy, nikt nie przymusza³. Albowiem tak by³ rozkaza³ król 
wszystkim rz¹dcom domu swego, aby czynili wed³ug woli ka¿dego.
9. Wasty te¿ królowa sprawi³a ucztê na bia³eg³owy w domu królewskim króla Aswerusa.
10. A dnia siódmego, gdy sobie król podweseli³ winem, rzek³ do Mechumana, Bysyta, 
Herbona, Bygta, i Abagta, Zetara, i Charchasa, do siedmiu komorników, którzy 
s³u¿yli przed obliczem króla Aswerusa,
11. Aby przywiedli Wasty królowê przed oblicze królewskie w koronie królewskiej, 
chc¹c pokazaæ narodom i ksi¹¿êtom piêknoœæ jej; bo bardzo piêkna by³a.
12. Ale nie chcia³a królowa Wasty przyjœæ na rozkazanie królewskie, opowiedziane 
przez komorników. Przeto¿ rozgniewa³ siê król bardzo, a gniew jego zapali³ siê w 
nim.
13. Tedy rzek³ król do mêdrców, rozumiej¹cych czasy: (bo taki by³ zwyczaj 
przedk³adaæ sprawy królewskie wszystkim bieg³ym w prawach i w s¹dach;
14. A najbli¿szymi jego byli Charsena, Setar, Admata, Tarsys, Meres, Marsena, 
Memuchan, siedm ksi¹¿¹t Perskich i Medskich, którzy patrzali na oblicze królewskie, 
i siadali na pierwszem miejscu w królestwie.)
15. Co czyniæ pod³ug prawa z królow¹ Wasty, przeto, i¿ nie uczyni³a rozkazania 
króla Aswerusa, opowiedzianego przez komorników?
16. Tedy odpowiedzia³ Memuchan przed królem i ksi¹¿êtami: Nie przeciwko królowi 
samemu wyst¹pi³a Wasty królowa, ale przeciwko wszystkim ksi¹¿êtom, i przeciwko 
wszystkim narodom, którzy s¹ po wszystkich krainach króla Aswerusa.
17. Albowiem gdy siê ta sprawa królowej doniesie do wszystkich niewiast, zniewa¿¹ 
sobie mê¿ów swoich w oczach swoich, i rzek¹: Król Aswerus rozkaza³ przywieœæ Wasty 
królowê przed oblicze swoje, a nie przysz³a.
18. Owszem dzisiaj to¿ rzek¹ ksiê¿ny Perskie i Medskie, (które s³ysza³y postêpek 
królowej) wszystkim ksi¹¿êtom królewskim, a bêdzie dosyæ wzgardy i waœni.
19. Przeto¿, jeœli siê za dobre widzi królowi, niech wynijdzie wyrok królewski od 
oblicza jego, a niech bêdzie wpisan miêdzy prawa Perskie i Medskie, których siê 
przestêpowaæ nie godzi: ¯e nie chcia³a przyjœæ Wasty przed oblicznoœæ króla 
Aswerusa, przeto¿ królestwo jej da król innej, lepszej ni¿ ona.
20. A gdy us³ysz¹ ten wyrok królewski, który wydasz po wszystkiem królestwie 
swojem, jako wielkie jest, tedy wszystkie ¿ony bêd¹ wyrz¹dza³y uczciwoœæ ma³¿onkom 
swoim od wielkiego a¿ do ma³ego.
21. I podoba³a siê ta rada królowi i ksi¹¿êtom. I uczyni³ król wed³ug rady 
Memuchanowej;
22. A rozes³a³ listy do wszystkich krain królewskich, do ka¿dej krainy pismem jej 
w³asnem, i do ka¿dego narodu jêzykiem jego, aby ka¿dy m¹¿ by³ panem w domu swoim. A 
to obwo³ano jêzykiem ka¿dego narodu.
*02
1. To gdy siê sta³o, a uœmierzy³ siê gniew króla Aswerusa, wspomnia³ na Wasty, i na 
to, co by³a uczyni³a, i na dekret, który by³ wydan przeciwko niej.
2. I rzekli dworzanie królewscy, s³udzy jego: Niech poszukaj¹ królowi dzieweczek, 
panienek piêknej urody;
3. A niech postanowi król starostów po wszystkich krainach królestwa swego, 
którzyby zebrali wszystkie dzieweczki, panienki piêknej urody, do Susan miasta 
sto³ecznego, do domu bia³ych g³ów, pod dozór Hegaja, komornika królewskiego, stró¿a 
bia³ych g³ó w, a dali im ochêdostwa ich.



4. A panienka, któraby siê upodoba³a w oczach królewskich, niech króluje miasto 
Wasty. I podoba³a siê ta rzecz w oczach królewskich, i uczyni³ tak.
5. A by³ ¯yd w Susan, w mieœcie sto³ecznem, imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna 
Symhy, syna Cysowego, z pokolenia Benjaminowego.
6. A ten by³ przeniesiony z Jeruzalemu z innymi pojmanymi, którzy byli przeniesieni 
z Jechonijaszem, królem Judzkim, których by³ zawiód³ w niewolê Nabuchodonozor, król 
Babiloñski.
7. Ten chowa³ Hadassê, któr¹ te¿ zwano Ester, córkê stryja swego, przeto, i¿ nie 
mia³a ojca, ani matki; a by³a panienka piêknej urody, i wdziêcznej twarzy, któr¹ 
Mardocheusz po œmierci ojca jej i matki jej za córkê przyj¹³.
8. A gdy siê rozg³osi³o rozkazanie królewskie, i wyrok jego, i gdy zgromadzono 
panienek wiele do Susan, miasta sto³ecznego, pod dozór Hegaja, wziêto te¿ i Esterê 
do domu królewskiego pod dozór Hegaja, stró¿a bia³ych g³ów.
9. I podoba³a mu siê ona dzieweczka, a znalaz³a ³askê w oczach jego. Przeto¿ jej 
zaraz kaza³ daæ ochêdostwo jej, i dzia³ jej, i siedm panienek nadobnych kaza³ jej 
daæ z domu królewskiego; nadto opatrzenia jej i panienek jej polepszy³ w domu 
bia³og³owskim.
10. Ale nie oznajmi³a Ester ludu swego, ani rodziny swej; albowiem jej by³ 
Mardocheusz przykaza³, aby nie oznajmowa³a.
11. Ale Mardocheusz na ka¿dy dzieñ przechadza³ siê przed sieni¹ domu 
bia³og³owskiego, chc¹c siê dowiedzieæ, jakoby siê mia³a Ester, i coby siê z ni¹ 
dzia³o.
12. A gdy przychodzi³ pewny czas ka¿dej panny, aby wesz³a do króla Aswerusa, gdy 
siê wype³ni³o przy niej wszystko wed³ug prawa bia³ych g³ów przez dwanaœcie 
miesiêcy; (bo siê tak wype³nia³y dni ochêda¿ania ich, ma¿¹c siê przez szeœæ 
miesiêcy olejkiem z myrry, a przez drugie szeœæ miesiêcy rzeczami wonnemi, i innem 
ochêdostwem bia³og³owskiem.)
13. Zatem panna wchodzi³a do króla, a o cokolwiek rzek³a, to jej dano, aby z tem 
posz³a z domu bia³og³owskiego a¿ do pokoju królewskiego.
14. W wieczór wchadza³a, a rano siê zaœ wraca³a do drugiego domu bia³og³owskiego 
pod stra¿ Saasgazy, komornika królewskiego, stró¿a za³o¿nic; nie wchadza³a wiêcej 
do króla, ale jeŸli siê upodoba³a królowi, przyzywano jej z imienia.
15. A gdy przyszed³ czas pewny Esterze, córce Abihaila, stryja Mardocheuszowego, 
(który j¹ by³ sobie wzi¹³ za córkê.) aby wesz³a do króla, nie ¿¹da³a niczego, tylko 
co jej rzek³ Hegaj, komornik królewski, stró¿ bia³ych g³ów. I mia³a Ester ³askê w 
ocz ach wszystkich, którzy j¹ widzieli.
16. A tak wziêta jest Ester do króla Aswerusa, do domu jego królewskiego, miesi¹ca 
dziesi¹tego, (ten jest miesi¹c Tebet,) roku siódmego królowania jego.
17. I rozmi³owa³ siê król Estery nad wszystkie bia³e g³owy, a mia³a ³askê i mi³oœæ 
u niego nad wszystkie panny, tak, i¿ w³o¿y³ koronê królewsk¹ na g³owê jej, a 
uczyni³ j¹ królow¹ miasto Wasty.
18. Nadto sprawi³ król ucztê wielk¹ na wszystkich ksi¹¿¹t swoich, i s³ug swoich, to 
jest ucztê Estery, i da³ odpoczynek krainom, i rozdawa³ dary, tak jako przystoi 
królowi.
19. A gdy powtóre zebrane by³y panny, a Mardocheusz siedzia³ u bramy królewskiej;
20. (A Ester nie oznajmi³a by³a narodu swego, ani ludu swego, jako jej by³ rozkaza³ 
Mardocheusz; bo rozkazaniu Mardocheuszowemu dosyæ czyni³a Ester, jako gdy j¹ 
wychowywa³ u siebie.)
21. W one¿ dni, gdy Mardocheusz siedzia³ u bramy królewskiej, rozgniewa³ siê Bigtan 
i Teres, dwaj komornicy królewscy, z tych, którzy strzegli progu, i szukali jakoby 
œci¹gn¹æ rêkê na króla Aswerusa.
22. Czego dowiedziawszy siê Mardocheusz, oznajmi³ to królowej Esterze, a Estera to 
oznajmi³a królowi imieniem Mardocheuszowem.
23. A gdy siê tego dowiadywano, znalaz³o siê tak; i powieszono obu na szubienicy, a 
napisano to w ksiêgach kroniki przed królem.
*03
1. Po tych sprawach wielmo¿nym uczyni³ król Aswerus Hamana, syna Hamedatowego, 
Agagiejczyka, i wywy¿szy³ go, i wystawi³ stolicê jego nad wszystkich ksi¹¿¹t, 
którzy byli przy nim.



2. A wszyscy s³udzy królewscy, którzy byli u bramy królewskiej, k³aniali mu siê, i 
upadali przed Hamanem: albowiem tak by³ rozkaza³ król o nim. Ale Mardocheusz nie 
k³ania³ siê, ani upada³ przed nim.
3. Przeto¿ rzekli s³udzy królewscy, którzy byli w bramie królewskiej, do 
Mardocheusza: Czemu¿ ty przestêpujesz rozkazanie królewskie?
4. A gdy tak do niego na ka¿dy dzieñ mawiali, a nie us³ucha³ ich, oznajmili to 
Hamanowi, chc¹c widzieæ, jeŸli siê ostoj¹ s³owa Mardocheuszowe; bo im by³ 
powiedzia³, ¿e by³ ¯ydem.
5. A widz¹c Haman, i¿ siê Mardocheusz nie k³ania³, ani upada³ przed nim, nape³niony 
jest Haman popêdliwoœci¹.
6. I mia³ to sobie za rzecz lekk¹, targn¹æ siê na samego Mardocheusza; (bo mu by³o 
oznajmiono, z którego ludu by³ Mardocheusz,) przeto¿ siê stara³ Haman, aby wytraci³ 
wszystkich ¯ydów, którzy byli po wszystkiem królestwie Aswerusowem, naród Mardocheu 
szowy.
7. A tak miesi¹ca pierwszego (ten jest miesi¹c Nisan) roku dwunastego króla 
Aswerusa rozkaza³ Haman miotaæ Pur (to jest los) przed sob¹ ode dnia do dnia, i od 
miesi¹ca a¿ do miesi¹ca dwunastego; (ten jest miesi¹c Adar.)
8. Bo by³ rzek³ Haman do króla Aswerusa: Jest lud niektóry rozproszony i rozsypany 
miêdzy ludem po wszystkich krainach królestwa twego, którego prawa ró¿ne s¹ od praw 
wszystkich narodów, a praw królewskich nie przestrzegaj¹; przeto¿ nie jest 
po¿yteczno królowi, zaniechaæ ich.
9. JeŸli siê tedy królowi zda, niech bêdzie napisano, aby byli wytraceni. A ja 
dziesiêæ tysiêcy talentów srebra odwa¿ê do r¹k prze³o¿onych nad t¹ prac¹, aby je 
odnieœli do skarbu królewskiego.
10. Tedy zdj¹³ król pierœcieñ swój z rêki swej, i da³ go Hamanowi Agagiejczykowi, 
synowi Hamedatowemu, nieprzyjacielowi ¿ydowskiemu.
11. I rzek³ król do Hamana: Srebroæ to darujê, i ten lud, abyœ z nim czyni³, coæ 
siê podoba.
12. Przeto¿ przyzwano pisarzy królewskich miesi¹ca pierwszego, trzynastego dnia 
tego¿ miesi¹ca, i napisano wszystko, jako by³ rozkaza³ Haman, do ksi¹¿¹t 
królewskich, i do starostów, którzy byli nad ka¿d¹ krain¹, i do hetmanów ka¿dego 
narodu, do ka¿dej krainy wed³ug pisma jej, i do ka¿dego narodu wed³ug jêzyka jego. 
Imieniem króla Aswerusa napisano, i zapieczêtowano sygnetem królewskim.
13. I rozes³ano listy przez pos³ów do wszystkich krain królewskich, aby wyg³adzono, 
wymordowano, i wytracono wszystkich ¯ydów, od m³odego a¿ do starca, dziatki i 
niewiasty, dnia jednego, trzynastego dnia miesi¹ca dwunastego, (ten jest miesi¹c 
Adar.) a korzyœæ ich aby rozchwycono.
14. A taæ suma by³a tych listów, aby obwo³ano po wszystkich krainach, i oznajmiono 
wszystkim narodom, ¿eby byli gotowi na on dzieñ.
15. Tedy wyjechali pos³owie spieszno z rozkazaniem królewskiem; przybito te¿ wyrok 
w Susan, w mieœcie sto³ecznem, a król i Haman siedzieli pij¹c; ale miasto Susan 
by³o zatrwo¿one.
*04
1. A Mardocheusz, dowiedziawszy siê wszystkiego, co siê by³o sta³o, rozdar³ szaty 
swe, i oblek³ siê w wór, a posypawszy siê popio³em, wyszed³ w poœród miasta, i 
wo³a³ g³osem wielkim i ¿a³oœnym.
2. I przyszed³ a¿ przed bramê królewsk¹; bo siê nie godzi³o wnijœæ w bramê 
królewsk¹ obleczonemu w wór.
3. W ka¿dej tak¿e krainie i miejscu, gdziekolwiek rozkazanie królewskie, i wyrok 
jego przyszed³, by³a wielka ¿a³oœæ miêdzy ¯ydami, post, i p³acz, i narzekanie, a w 
worze, i na popiele wiele ich le¿a³o.
4. Przeto¿ przyszed³szy panny Estery, i komornicy jej, oznajmili jej to; i 
zasmuci³a siê królowa bardzo i pos³a³a szaty, aby obleczono Mardocheusza, zdj¹wszy 
z niego wór jego. Ale ich on nie przyj¹³.
5. Tedy zawo³awszy Estera Atacha, jednego z komorników królewskich, którego jej by³ 
da³ za s³ugê, rozkaza³a mu z strony Mardocheusza,aby siê dowiedzia³, co i przeczby 
to by³o.
6. Wyszed³ tedy Atach do Mardocheusza na ulicê miejsk¹, która by³a przed bram¹ 
królewsk¹;



7. I oznajmi³ mu Mardocheusz wszystko, co mu siê przyda³o, i o tej sumie srebra, 
któr¹ obieca³ Haman odwa¿yæ do skarbu królewskiego przeciwko ¯ydom, aby byli 
wytraceni.
8. Nadto da³ mu przepis wyroku, który by³ przybity w Susan na wytracenie ich, aby 
okaza³ Esterze, i oznajmi³ jej; a ¿eby jej rozkaza³, aby sz³a do króla, i prosi³a 
go, a przyczyni³a siê do niego za ludem swoim.
9. Tedy przyszed³szy Atach oznajmi³ Esterze s³owa Mardocheuszowe.
10. I rzek³a Estera do Atacha, wskazuj¹c przezeñ do Mardocheusza:
11. Wszyscy s³udzy królewscy, i lud krain królewskich wiedz¹, ¿e ktobykolwiek (m¹¿ 
albo bia³a g³owa) wszed³ do króla do sieni wnêtrznej, nie bêd¹c wezwany, to prawo o 
nim jest, aby by³ zabity, oprócz na kogoby wyci¹gn¹³ król sceptr z³oty, ten ¿yw z 
ostanie. Alem ja nie by³a wezwana, abym wesz³a do króla, ju¿ przez trzydzieœci dni.
12. A gdy oznajmiono Mardocheuszowi s³owa Estery.
13. Rzek³ Mardocheusz, aby zasiê powiedziano Esterze: Nie mniemaj w umyœle twoim, 
abyœ zachowana byæ mia³a w domu królewskim mimo wszystkich ¯ydów.
14. Albowiem, jeŸli ty tak cale milczeæ bêdziesz na ten czas, ul¿enie i wybawienie 
przyjdzie ¯ydom sk¹d in¹d, ale ty i dom ojca twego zginiecie; a któ¿ wie, jeŸliœ 
nie dla tego czasu dost¹pi³a królestwa?
15. I rzek³a Estera, aby zasiê oznajmiono Mardocheuszowi:
16. IdŸ, zbierz wszystkich ¯ydów, którzy siê znajduj¹ w Susan, a poœæcie za miê, a 
nie jedzcie ani pijcie przez trzy dni, w nocy ani we dnie. Ja te¿, i panny moje 
tak¿e, bêdê poœci³a; tedy wnijdê do króla, choæ to nie wed³ug prawa, a jeŸli zginê, 
niech zginê.
17. Tedy szed³ Mardocheusz, i uczyni³ wszystko, co mu by³a rozkaza³a Estera.
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1. A dnia trzeciego ubrawszy siê Ester w ubiór królewski, stanê³a w sieni 
wewnêtrznej domu królewskiego przeciw pa³acowi królewskiemu. A król siedzia³ na 
stolicy królewskiej swojej w pa³acu królewskim przeciwko drzwiom domu.
2. A gdy ujrza³ król Esterê królowê stoj¹c¹ w sieni, znalaz³a ³askê w oczach jego, 
i wyci¹gn¹³ król do Estery sceptr z³oty, który trzyma³ w rêce swej. Tedy 
przyst¹piwszy Ester dotknê³a siê koñca sceptru.
3. I rzek³ do niej król: Có¿ ci królowa Ester? a co za proœba twoja? Choæbyœ te¿ i 
o po³owê królestwa prosi³a, tedyæ bêdzie dano.
4. I odpowiedzia³a Ester: JeŸli siê królowi podoba, niech przyjdzie król i Haman 
dzisiaj na ucztê, któr¹m dla niego nagotowa³a.
5. I rzek³ król: Zawo³ajcie co rychlej Hamana, aby dosyæ uczyni³ woli Estery. 
Przyszed³ tedy król i Haman na onê ucztê, któr¹ by³a sprawi³a Ester.
6. Potem król rzek³ do Estery, napiwszy siê wina: Có¿ za proœba twoja? a bêdzieæ 
dano; co za ¿¹doœæ twoja? Choæbyœ i o po³owê królestwa prosi³a, bêdzieæ dano.
7. Na to odpowiedzia³a Ester, i rzek³a: ¯¹doœæ moja, i proœba moja ta jest:
8. JeŸlim znalaz³a ³askê w oczach królewskich, a jeŸli siê królowi podoba, aby 
przyzwoli³ na proœbê mojê, i wype³ni³ ¿¹doœæ mojê, aby jeszcze przyszed³ król i 
Haman na ucztê, któr¹ im zgotujê, a jutro uczyniê wed³ug s³owa królewskiego.
9. A tak wyszed³ Haman dnia onego weso³y, i z dobr¹ myœl¹; ale gdy ujrza³ Haman 
Mardocheusza w bramie królewskiej, ¿e ani powsta³, ani siê ruszy³ przed nim , 
nape³niony by³ Haman przeciwko Mardocheuszowi popêdliwoœci¹.
10. Wszak¿e zatrzyma³ siê Haman, a¿ przyszed³ do domu swego, a pos³awszy wezwa³ 
przyjació³ swoich, i Zeres, ¿ony swej.
11. I powiada³ im Haman o s³awie bogactw swoich, i o mnóstwie synów swych, i o 
wszystkiem, jako go uwielbi³ król, i jako go wywy¿szy³ nad innych ksi¹¿¹t i s³ug 
królewskich.
12. Nadto rzek³ Haman: Nawet nie wezwa³a Ester królowa z królem na ucztê, któr¹ 
nagotowa³a, tylko mnie a jeszcze i na jutro jestem od niej z królem wezwany.
13. Ale mi to wszystko za nic, pok¹d ja widzê Mardocheusza ¯yda, siedz¹cego u bramy 
królewskiej.
14. I rzek³a mu Zeres, ¿ona jego, i wszyscy przyjaciele jego: Niech postawi¹ 
szubienicê wysok¹ na piêædziesi¹t ³okci, a rano mów do króla, aby powieszono 
Mardocheusza na niej, a idŸ z królem na ucztê z weselem. I upodoba³a siê ta rada 
Hamanowi, i kaza³ postawiæ szubienicê.
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1. Onej nocy król nie mog¹c spaæ, kaza³ przynieœæ ksiêgi historyi pamiêci godnych, 
i kroniki; i czytano je przed królem.
2. I znaleŸli napisane, ¿e oznajmi³ Mardocheusz zdradê Bigtana i Teresa, dwóch 
komorników królewskich z tych, którzy strzegli progu, ¿e szukali œci¹gn¹æ rêkê na 
króla Aswerusa.
3. Tedy rzek³ król: Jakiej¿ dost¹pi³ czci i zacnoœci Mardocheusz dla tego? Na co 
odpowiedzieli s³udzy królewscy, dworzanie jego: Nic za to nie odniós³.
4. I rzek³ król: Któ¿ jest w sieni? (a Haman przyszed³ by³ do sieni zewnêtrznej 
pa³acu królewskiego, chc¹c mówiæ z królem, aby powieszono Mardocheusza na 
szubienicy, któr¹ mu by³ nagotowa³.)
5. Tedy odpowiedzieli królowi s³udzy jego: Oto Haman stoi w sieni. I rzek³ król: 
Niech sam wnijdzie.
6. I wszed³ Haman. Któremu król rzek³: Coby uczyniæ mê¿owi temu, którego król chce 
uczciæ? (a Haman myœli³ w sercu swem: Komu¿by chcia³ król uczciwoœæ wiêksz¹ 
wyrz¹dziæ nad miê?)
7. I odpowiedzia³ Haman królowi: Mê¿owi, którego król chce uczciæ,
8. Niech przynios¹ szatê królewsk¹, w któr¹ siê ubiera król, i przywiod¹ konia, na 
którym je¿d¿a król, a niech w³o¿¹ koronê królewsk¹ na g³owê jego;
9. A dawszy onê szatê i onego konia do rêki którego z ksi¹¿¹t królewskich, z 
ksi¹¿¹t najprzedniejszych, niech ubior¹ mê¿a onego, którego król chce uczciæ, a 
niech go prowadz¹ na koniu po ulicy miejskiej, a niech wo³aj¹ przed nim: Tak siê ma 
staæ mê¿owi, którego król chce uczciæ.
10. Tedy rzek³ król do Hamana: Spiesz siê, weŸmij szatê i konia, jakoœ powiedzia³, 
a uczyñ tak Mardocheuszowi ¯ydowi, który siedzi w bramie królewskiej, a nie 
opuszczaj nic z tego wszystkiego, coœ mówi³.
11. Przeto¿ wzi¹wszy Haman szatê i konia, ubra³ Mardocheusza, i prowadzi³ go na 
koniu po ulicy miejskiej, wo³aj¹c przed nim: Tak siê ma staæ mê¿owi, którego król 
chce uczciæ.
12. Wróci³ siê potem Mardocheusz do bramy królewskiej, a Haman pokwapi³ siê do domu 
swego z ¿a³oœci¹, maj¹c g³owê nakryt¹.
13. I powiedzia³ Haman Zeresie, ¿onie swej, i wszystkim przyjacio³om swoim 
wszystko, co mu siê przyda³o. I rzekli do niego mêdrcy jego, i Zeres, ¿ona jego: 
Poniewa¿ z narodu ¯ydowskiego jest Mardocheusz, przed któregoœ obliczem pocz¹³ 
upadaæ, nie przemo¿esz go, ale pewnie upadniesz przed obliczem jego.
14. A gdy oni jeszcze mówili z nim, oto komornicy królewscy przyszli, a przymusili 
Hamana, aby szed³ na ucztê, któr¹ by³a Ester sprawi³a.
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1. A tak przyszed³ król i Haman na ucztê do Estery królowej.
2. I rzek³ zasiê król do Estery drugiego dnia, napiwszy siê wina: Có¿ za proœba 
twoja, królowo Ester? a bêdzieæ dano; co za ¿¹doœæ twoja? Choæbyœ te¿ i o po³owê 
królestwa prosi³a, stanieæ siê.
3. Tedy odpowiedzia³a królowa Ester, i rzek³a: JeŸlim znalaz³a ³askê przed oczyma 
twemi, o królu! a jeŸli siê królowi podoba, niech mi bêdzie darowany ¿ywot mój na 
proœbê mojê, i naród mój na ¿¹doœæ mojê.
4. Albowiemeœmy zaprzedani, ja i naród mój, abyœmy byli wyg³adzeni, wymordowani i 
wytraceni. Gdybyœmy za niewolników i niewolnice sprzedani byli, milcza³abym, choæby 
i tak ten nieprzyjaciel nasz nie móg³ nagrodziæ tej szkody królowi.
5. Tedy odpowiedzia³ król Aswerus, i rzek³ do Estery królowej: Któ¿ to jest? a 
gdzie ten jest, którego serce tak nadête jest, aby to œmia³ uczyniæ?
6. Irzek³a Ester: M¹¿ przeciwnik, a nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman. I 
strwo¿y³ siê Haman przed królem i królow¹.
7. Tedy król wsta³ w popêdliwoœci swojej od onej uczty, a szed³ do ogrodu przy 
pa³acu; ale Haman zosta³, aby prosi³ o ¿ywot swój Estery królowej; bo wiedzia³, ¿e 
mu zgotowane by³o nieszczêœcie od króla.
8. Potem król wróci³ siê z ogrodu, który by³ przy pa³acu, do domu, gdzie pi³ wino; 
a Haman upad³ by³ na ³o¿e, na którem siedzia³a Tedy rzek³ król: Izali jeszcze i 
gwa³t chce uczyniæ królowej u mnie w domu? A gdy te s³owa wysz³y z ust królewskich, 
zaraz twarz Hamanow¹ nakryto.



9. Wtem rzek³ Harbona, jeden z komorników, przed królem: Oto jeszcze szubienica, 
któr¹ by³ zgotowa³ Haman na Mardocheusza, który siê stara³ o dobre królewskie, stoi 
przy domu Hamanowym wzwy¿ na piêædziesi¹t ³okci. I rzek³ król: Powieœcie go na 
niej.
10. I powieszono Hamana na onej szubienicy, któr¹ by³ zgotowa³ Mardocheuszowi. A 
tak uspokoi³ siê gniew królewski.
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1. Onego¿ dnia da³ król Aswerus Esterze królowej dom Hamana, nieprzyjaciela 
¿ydowskiego; a Mardocheusz przyszed³ przed króla; bo mu by³a oznajmi³a Ester, ¿e 
by³ jej pokrewnym.
2. Tedy zdj¹³ król pierœcieñ swój, który by³ wzi¹³ od Hamana, i da³ go 
Mardocheuszowi, a Ester postanowi³a Mardocheusza nad domem Hamanowym.
3. Potem jeszcze Ester mówi³a do króla, upad³szy u nóg jego, i p³aka³a, i prosi³a 
go, aby wniwecz obróci³ z³oœæ Hamana Agagiejczyka, i zamys³ jego, który by³ 
wymyœli³ przeciwko ¯ydom.
4. Tedy wyci¹gn¹³ król na Esterê sceptr z³oty, a Estera wstawszy stenê³a przed 
królem.
5. I rzek³a: JeŸli siê królowi podoba, a jeŸlim znalaz³a ³askê przed obliczem jego, 
i jeŸli siê to za s³uszne zda byæ królowi, i jeŸlim ja przyjemna w oczach jego, 
niech napisz¹, aby by³y odwo³ane listy zamys³ów Hamana, syna Hamedata Agagiejczyka, 
które rozpisa³ na wytracenie ¯ydów, którzy s¹ po wszystkich krainach królewskich.
6. Albowiem jako¿bym mog³a patrzeæ na to z³e, któreby przysz³o na lud mój? albo 
jakobym mog³a widzieæ zginienie rodziny mojej?
7. I rzek³ król Aswerus do Estery królowej, i do Mardocheusza ¯yda: Otom dom 
Hamanowy da³ Esterze, a onego powieszono na szubienicy, przeto, i¿ œci¹gn¹³ rêkê 
swojê na ¯ydów.
8. Wy tedy piszcie do ¯ydów, jako siê wam podoba, imieniem królewskiem, i 
zapieczêtujcie pierœcieniem królewskim; albowiem to, co siê pisze imieniem 
królewskiem, i pieczêtuje siê pierœcieniem królewskim, nie mo¿e byæ odwo³ane.
9. A tak zwo³ano pisarzy królewskich onego czasu, miesi¹ca trzeciego, (ten jest 
miesi¹c Sywan) dwudziestego i trzeciego dnia tego¿ miesi¹ca, a pisano wszystko, 
jako rozkaza³ Mardocheusz, do ¯ydów i do ksi¹¿¹t, i do starostów, i do prze³o¿onych 
nad krain a mi, którzy s¹ od Indyi a¿ do Murzyñskiej ziemi nad stem dwudziest¹ i 
siedmi¹ krain, do ka¿dej krainy pismem jej, i do ka¿dego narodu jêzykiem jego, i do 
¯ydów pismen ich i jêzykiem ich.
10. A gdy napisa³ imieniem króla Aswerusa, i zapieczêtowa³ pierœcieniem królewskim, 
rozes³a³ listy przez pos³ów, którzy je¿d¿ali na koniach prêdkich, i na mu³ach 
m³odych:
11. I¿ król da³ wolnoœæ ¯ydom, którzy byli we wszystkich miastach, aby siê 
zgromadzili, a zastawiali siê o duszê swojê, a ¿eby wytracili, wymordowali, i 
wygubili wszystkie wojska ludu onego, i krain tych, którzyby im gwa³t czynili, 
dziatkom ich, i ¿on om ich, a ³upy ich ¿eby rozchwycili;
12. A to jednego dnia po wszystkich krainach króla Aswerusa, to jest trzynastego 
dnia, miesi¹ca dwunastego, ten jest miesi¹c Adar.
13. Suma tych listów by³a: ¯eby wydano wyrok w ka¿dej krainie, i oznajmiono 
wszystkim narodom, aby byli ¯ydzi gotowi na on dzieñ ku pomœcie nad nieprzyjacio³mi 
swymi.
14. Tedy pos³owie, którzy je¿d¿ali na koniach prêdkich i na mu³ach, bie¿eli jak 
najprêdzej z rozkazaniem królewskiem, a przybity by³ ten wyrok w Susan na pa³acu 
królewskim.
15. A Mardocheusz wyszed³ od króla w szacie królewskiej hijacyntowej i bia³ej, i w 
wielkiej koronie z³otej, i w p³aszczu bisiorowem, i szar³atnym; a miasto Susan 
weseli³o i radowa³o siê.
16. A ¯ydom wesz³a œwiat³oœæ i wesele, i radoœæ i czeœæ.
17. Tak¿e w ka¿dej krainie, i w ka¿dem mieœcie, i na wszelkiem miejscu, 
gdziekolwiek rozkaz królewski, i wyrok jego doszed³, mieli ¯ydzi wesele, radoœæ, 
uczty, i dzieñ ucieszny; a wiele z narodów onych krain zostawali ¯ydami; albowiem 
strach by³ przypad³ od ¯ydów na nie.
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1. Potem dwunastego miesi¹ca, który jest miesi¹c Adar, dnia trzynastego tego¿ 
miesi¹ca, gdy przyszed³ czas rozkazania królewskiego i wyroku jego, aby siê 
wype³ni³ onego¿ dnia, którego siê spodziewali nieprzyjaciele ¿ydowscy panowaæ nad 
nimi, sta³a siê rzecz przeciwna, ¿e panowali ¯ydowie nad tymi, którzy ich mieli w 
nienawiœci.
2. Bo siê byli zebrali ¯ydowie w miastach swych po wszystkich krainach króla 
Aswerusa, aby œci¹gnêli rêkê na tych którzy z³ego ich szukali; a nikt siê nie osta³ 
przed nimi, bo by³ przypad³ strach ich na wszystkie narody.
3. A wszyscy prze³o¿eni nad krainami, i ksi¹¿êta, i starostowie, i sprawcy robót 
królewskich, mieli w uczciwoœci ¯ydów; bo przypad³ strach Mardocheuszowy na nich.
4. Albowiem Mardocheusz by³ wielkim w domu królewskim, a s³awa jego rozchodzi³a siê 
po wszystkich krainach, gdy¿ on m¹¿ Mardocheusz postêpowa³, i wielkim urós³.
5. A tak pobili ¯ydzi wszystkich nieprzyjació³ swoich, mieczem ich morduj¹c, i 
trac¹c, i niszcz¹c, a czyni¹c z tymi, co ich nienawidzieli, wed³ug upodobania 
swego.
6. Nawet i w Susan, mieœcie sto³ecznem, zabili i wytracili ¯ydzi piêæ set mê¿ów;
7. I Parsandata, i Dalfona, i Aspata,
8. I Porata, i Adalijasza, i Arydata,
9. I Parymasta, i Arysaja, i Arydaja, i Wajzata,
10. Dziesiêciu synów Hamana, syna Hamedatowego, nieprzyjaciela ¿ydowskiego, zabili; 
ale na ³upy ich nie œci¹gnêli rêki swojej.
11. Onego¿ dnia, gdy przyniesiono liczbê pobitych w Susan, mieœcie królewskiem, 
przed króla,
12. Rzek³ król do Estery królowej: W Susan, mieœcie sto³ecznem, zabili ¯ydzi i 
wytracili piêæ set mê¿ów, i dziesiêæ synów Hamanowych; a w innych krainach 
królewskich có¿ uczynili? có¿ jeszcze za proœba twoja? a bêdzieæ dana; a co jeszcze 
za ¿¹doœæ twoja? a stanieæ siê.
13. I rzek³a Ester: JeŸli siê królowi podoba, niech bêdzie pozwolono i jutro ¯ydom, 
którzy s¹ w Susan, aby uczynili wed³ug wyroku dzisiejszego, a dziesiêæ synów 
Hamanowych aby zawiesili na szubienicy.
14. I rozkaza³ król, aby tak by³o. A tak przybity by³ wyrok w Susan, i powieszono 
dziesiêæ synów Hamanowych.
15. A zgromadziwszy siê ¯ydowie, którzy byli w Susan, i dnia czternastego miesi¹ca 
Adar, zabili w Susan trzysta mê¿ów; wszak¿e na ³upy ich nie œci¹gnêli rêki swojej.
16. Inni tak¿e ¯ydzi, którzy byli w krainach królewskich, i zebrawszy siê 
zastawiali siê za dusze swe; a póty mieli pokój od nieprzyjació³ swych. Bo zabili 
nieprzyjació³ swoich siedmdziesi¹t i piêæ tysiêcy; wszak¿e na ³upy ich nie 
œci¹gnêli rêki swo jej.
17. Poczêli dnia trzynastego miesi¹ca Adar, a przestali dnia czternastego tego¿ 
miesi¹ca, a sprawowali tego¿ dnia uczty i wesela.
18. Ale ¯ydzi, którzy byli w Susan, zebrali siê dnia trzynastego i czternastego 
tego¿ miesi¹ca; a odpoczêli piêtnastego dnia tego¿ miesi¹ca, i sprawowali dnia 
onego uczty i wesela.
19. Przeto¿ ¯ydzi mieszkaj¹cy po wsiach, i po miasteczkach niemurowanych, obchodz¹ 
dzieñ czternasty miesi¹ca Adar z weselem, i z ucztami i z dobr¹ myœl¹, posy³aj¹c 
upominki jeden drugiemu.
20. Bo pisa³ Mardocheusz o tem, i rozes³a³ listy do wszystkich ¯ydów, którzy byli 
po wszystkich krainach króla Aswerusa, do bliskich i do dalekich.
21. Stanowi¹c im, aby obchodzili dzieñ czternasty miesi¹ca Adar, i dzieñ piêtnasty 
tego¿ miesi¹ca na ka¿dy rok,
22. Wed³ug onych dni, w których odpoczêli ¯ydzi od nieprzyjació³ swoich, a miesi¹ca 
tego, który siê im by³ obróci³ z smutku w wesele, a z p³aczu w dzieñ radoœci; aby 
obchodzili one dni z ucztami i z weselem, jeden drugiemu upominki, a ubogim dary po 
sy³aj¹c.
23. I przyjêli to wszyscy ¯ydzi, ¿e co zaczêli, czyniæ bêd¹, i co pisa³ Mardocheusz 
do nich;
24. Jako Haman, syn Hamadetowy, Agagiejczyk, nieprzyjaciel wszystkich ¯ydów, 
umyœli³ o ¯ydach, aby ich wytraci³, i miota³ pur, to jest los, na wytracenie ich i 
na wygubienie ich:



25. A jako Ester wesz³a przed oblicze królewskie, i mówi³a o listy; a jako obrócone 
by³y z³e zamys³y jego, które by³ wymyœli³ przeciwko ¯ydom na g³owê jego; i jako go 
powieszono i synów jego na szubienicy.
26. Przeto¿ nazwali one dni Purym, od imienia tego pur, a to za przyczyn¹ 
wszystkich s³ów listu tego, i co widzieli przy tem, i co przysz³o na nich.
27. Postanowili te¿ i przyjêli to ¯ydowie na siê, i na nasienie swoje, i na 
wszystkich, którzy siê do nich przy³¹czyli, aby tego nie przestêpowano, ale ¿eby 
obchodzono te dwa dni wed³ug opisania ich, i wed³ug postanowionego czasu ich na 
ka¿dy rok.
28. A i¿ te dni bêd¹ pamiêtne i s³awne od wieku do wieku, od rodzaju do rodzaju w 
ka¿dej krainie, i w ka¿dem mieœcie. Nadto, ¿e te dni Purym nie zagin¹ z poœrodku 
¯ydów, a pami¹tka ich nie ustanie u potomstwa ich.
29. Napisa³a te¿ Ester królowa, córka Abihajlowa, i Mardocheusz ¯yd, ze wszelk¹ 
pilnoœci¹, aby potwierdzili tym listem wtórym tych dni Purym.
30. Który list Mardocheusz pos³a³ do wszystkich ¯ydów, do stu i dwudziestu i 
siedmiu krain królestwa Aswerusowego, pozdrawiaj¹c ich ³askawie i uprzejmie.
31. A ¿eby statecznie przestrzegali tych dni Purym czasów swoich, jako im je 
postanowi³ Mardocheusz ¯yd, i Ester królowa, i jako obowi¹zali siebie samych, i 
nasienie swoje, na pami¹tkê postu i narzekania ich.
32. A tak wyrok Estery potwierdzi³ ustawy tych dni Purym, co zapisano w tej 
ksiêdze.
*10
1. Potem u³o¿y³ król Aswerus podatek na ziemiê swojê, i na wyspy morskie.
2. Awszystkie sprawy mocy jego, i mo¿noœci jego, z opisaniem zacnoœci 
Mardocheuszowej, któr¹ go wielmo¿nym uczyni³ król, to zapisano w ksiêgach kronik o 
królach Medskich i Perskich.
3. Albowiem Mardocheusz ¯yd by³ wtórym po królu Aswerusie, i wielkim u ¯ydów, i 
zacny u mnóstwa braci swych, staraj¹c siê o dobro ludu swego, i sprawuj¹c pokój 
wszystkiemu narodowi swemu.

================================
     Ijobowa     
================================

*01
1. By³ m¹¿ w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten m¹¿ by³ doskona³y, i szczery, i boj¹cy 
siê Boga, a odstêpuj¹cy od z³ego.
2. I urodzi³o mu siê siedm synów, a trzy córki.
3. A mia³ dobytku siedm tysiêcy owiec, i trzy tysi¹ce wielb³¹dów, i piêæ set jarzm 
wo³ów, i piêæ set oœlic, i czeladzi bardzo wiele, tak, i¿ on m¹¿ by³ najmo¿niejszym 
nad wszystkich ludzi na wschód s³oñca.
4. I schadzali siê synowie jego, a sprawowali uczty, ka¿dy w domu swym, dnia 
swojego; i posy³ali, a wzywali trzy siostry swoje, aby jada³y i pija³y z nimi.
5. A gdy wko³o obesz³y dni uczty, posy³a³ Ijob, a poœwiêca³ ich, a wstawaj¹c rano 
sprawowa³ ca³opalenia wed³ug liczby ich wszystkich; bo mówi³ Ijob: Podobno 
zgrzeszyli synowie moi, a z³orzeczyli Bogu w sercach swych. Tak czyni³ Ijob po one 
wszystkie dni.
6. I sta³o siê niektórego dnia, gdy przyszli synowie Bo¿y, aby stanêli przed Panem, 
¿e te¿ przyszed³ i szatan miêdzy nich.
7. Tedy rzek³ Pan do szatana: Sk¹d idziesz? I odpowiedzia³ szatan Panu, i rzek³: 
Okr¹¿a³em ziemiê, i przechadza³em siê po niej.
8. I rzek³ Pan do szatana: Przypatrzy³¿eœ siê s³udze memu Ijobowi,¿e mu niemasz 
równego na ziemi? M¹¿ to doskona³y i szczery, boj¹cy siê Boga, i odstêpuj¹cy od 



z³ego.
9. I odpowiedzia³ szatan Panu i rzek³: Iza¿ siê Boga Ijob darmo boi?
10. Aza¿eœ go ty nie ogrodzi³, i domu jego, i wszystkiego co ma, w oko³o zewsz¹d? 
B³ogos³awi³eœ sprawom r¹k jego, i dobytek jego rozmno¿y³ siê na ziemi;
11. Ale œci¹gnij tylko rêkê twojê a dotknij wszystkiego, co ma: obaczysz, jeŸliæ w 
oczy z³orzeczyæ nie bêdzie.
12. Tedy rzek³ Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w rêce twojej: tylko nañ 
nie œci¹gaj rêki twej. I odszed³ szatan od oblicza Pañskiego.
13. Sta³o siê tedy niektórego dnia, gdy synowie jego i córki jego jedli, i pili 
wino w domu brata swego pierworodnego:
14. Przybie¿a³ pose³ do Ijoba i rzek³: Wo³y ora³y, a oœlice siê pas³y podle nich:
15. I przypadli Sabejczycy, i zabrali je, a s³ugi pozabijali ostrzem miecza; a 
uszed³em tylko ja, ja sam, abym ci oznajmi³.
16. A gdy ten jeszcze mówi³, przyszed³ drugi, i rzek³: Ogieñ Bo¿y spad³ z nieba i 
spali³ owce i s³ugi, i po¿ar³ ich; a uszed³em tylko ja, ja sam, abym ci oznajmi³.
17. A gdy ten jeszcze mówi³, przyszed³ i inny, i rzek³: Chaldejczycy, rozsadziwszy 
siê na trzy hufce, wypadli na wielb³¹dy, i zabrali je, i s³ugi pozabijali ostrzem 
miecza; a uszed³em tylko ja, ja sam, abym ci oznajmi³.
18. A gdy ten jeszcze mówi³, przybie¿a³ i inny, a rzek³: Synowie twoi, i córki 
twoje jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego;
19. A oto wiatr gwa³towny przypad³ od onej strony pustyni, i uderzy³ na cztery 
wêg³y domu, tak, ¿e upad³ na dzieci, i pomar³y; a uszed³em tylko ja, ja sam, abym 
ci oznajmi³.
20. Tedy wsta³ Ijob, i rozdar³ p³aszcz swój, i ogoli³ g³owê sw¹, a upad³szy na 
ziemiê, uczyni³ Panu pok³on,
21. I rzek³: Nagim wyszed³ z ¿ywota matki mojej, i nagim siê zaœ tam¿e wrócê; Pan 
da³, Pan te¿ wzi¹³, niech bêdzie imiê Pañskie b³ogos³awione.
22. W tem wszystkiem nie zgrzeszy³ Ijob, a nie przypisa³ Bogu nic nieprzystojnego.
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1. I sta³o siê niektórego dnia, gdy przyszli synowie Bo¿y, aby stanêli przed Panem, 
przyszed³ te¿ szatan miêdzy nich, aby stan¹³ przed Panem.
2. Tedy rzek³ Pan do szatana: Gdzieœ by³, sk¹d idziesz? I odpowiedzia³ szatan Panu, 
a rzek³: Okr¹¿a³em ziemiê, i przechodzi³em siê po niej.
3. Zatem rzek³ Pan do szatana: Przypatrzy³¿eœ siê s³udze memu Ijobowi, ¿e mu nie 
masz równego na ziemi? M¹¿ to doskona³y i szczery, boj¹cy siê Boga, a odstêpuj¹cy 
od z³ego, i który jeszcze trwa w uprzejmoœci swojej; a tyœ miê pobudzi³ przeciw 
niemu, abym go niszczy³ bez przyczyny.
4. I odpowiedzia³ szatan Panu, i rzek³: Skórê za skórê, i wszystko, co ma cz³owiek, 
da za duszê swojê;
5. Ale œci¹gnij tylko rêkê twojê, a dotknij koœci jego, i cia³a jego, ujrzysz, 
jeŸli¿eæ w oczy z³orzeczyæ nie bêdzie.
6. Tedy rzek³ Pan do szatana: Oto w rêce twojej jest; wszak¿e ¿ywot jego zachowaj.
7. Wszed³szy tedy szatan od oblicza Pañskiego, zarazi³ Ijoba wrzodem z³ym od stopy 
nogi jego a¿ do wierzchu g³owy jego;
8. Tak, ¿e wzi¹³ skorupê, aby siê ni¹ skroba³; i siedzia³ w popiele.
9. I rzek³a mu ¿ona jego: A jeszcze¿ trwasz w uprzejmosci twojej? Z³orzecz Bogu, a 
umrzyj.
10. I rzek³ do niej: Tak w³aœnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiaj¹. Izali 
tylko dobre przyjmowaæ bêdziemy od Boga, a z³ego przyjmowaæ nie bêdziemy? W tem 
wszystkiem nie zgrzeszy³ Ijob usty swemi.
11. A gdy us³yszeli trzej przyjaciele Ijobowi to wszystko utrapienie, które nañ 
przypad³o, przyszli ka¿dy z miejsca swego: Elifas Temañczyk, i Bildad Suhytczyk, i 
Sofar Naamatczyk; bo siê byli namówili pospo³u, aby przyszed³szy po¿a³owali go, i 
cieszyli go.
12. A podniós³szy oczy swoje z daleka, nie poznali go, i wyniós³szy g³os swój 
p³akali, a rozdar³szy ka¿dy p³aszcz swój miotali proch nad g³owy swe ku niebu;
13. I siedzieli z nim na ziemi siedm dni i siedm nocy, a ¿aden do niego s³owa nie 
przemówi³; bo widzieli, ¿e siê gwa³townie wzmaga³a boleœæ jego.
*03



1. Potem otworzy³ Ijob usta swoje, i z³orzeczy³ dniowi swemu.
2. I zawo³a³ Ijob, mówi¹c:
3. Bodaj by³ zgin¹³ dzieñ, któregom siê urodzi³! i noc,w któr¹ rzeczono: Pocz¹³ siê 
mê¿czyzna!
4. Bodaj siê by³ on dzieñ obróci³ w ciemnoœæ! By siê by³ o nim nie pyta³ Bóg z 
wysokoœci, i nie by³ oœwiecony œwiat³oœci¹!
5. Bodaj go by³a zaæmi³a ciemnoœæ i cieñ œmierci! by go by³ ogarn¹³ ob³ok, i 
ustraszy³a go gor¹coœæ dzienna!
6. Bodaj by³a noc onê osiad³a ciemnoœæ, aby nie sz³a w liczbê dni rocznych, i w 
liczbê miesiêcy nie przysz³a!
7. Bodaj noc ona by³a samotna, a œpiewania aby nie by³o w niej!
8. Bodaj j¹ byli przeklêli, którzy przeklinaj¹ dzieñ, którzy s¹ gotowi, wzruszaæ 
p³acz swój!
9. Bodaj siê by³y zaæmi³y gwiazdy przy zmierzkaniu jej! a czekaj¹c œwiat³a, aby siê 
go by³a nie doczeka³a, ani nie ogl¹da³a zorzy porannej!
10. I¿ nie zawar³a drzwi ¿ywota mego, a nie skry³a boleœci od oczu moich.
11. Przecz¿em w ¿ywocie nie umar³, albo, gdym z ¿ywota wyszed³, czemum nie zgin¹³?
12. Przecz¿e miê piastowano na kolanach? a przecz¿em ssa³ piersi?
13. Albowiembym teraz le¿a³ i odpoczywa³; spa³bym i mia³bym pokój,
14. Z królmi i z radcami ziemi, którzy sobie budowali na miejscach pustych;
15. Albo z ksi¹¿êtami, którzy mieli z³oto, a nape³niali domy swe srebrem,
16. Albo czemum siê nie sta³ jako martwy p³ód skryty? albo jako niemowl¹tka, które 
nie ogl¹da³y œwiat³oœci?
17. Tam niepobo¿ni przestawaj¹ straszyæ, i tam odpoczywaj¹ zw¹tleni w si³ê.
18. Tam¿e wiêŸniowie sobie wydychaj¹, a nie s³ysz¹ g³osu trapi¹cego ich,
19. Ma³y i wielki tam sobie s¹ równi a niewolnik wolny od pana swego.
20. Przecz nêdznemu dana jest œwiat³oœæ, a ¿ywot tym, którzy s¹ utrapionego ducha?
21. Którzy czekaj¹ œmierci, a nie przychodzi, choæ jej pilniej szukaj¹ ni¿ skarbów 
skrytych;
22. Którzyby siê z radoœci¹ weselili, pl¹saj¹c, gdyby znaleŸli grób.
23. Przecz dana jest œwiat³oœæ mê¿owi, którego droga skryta jest, a którego Bóg 
ciê¿koœciami ogarn¹³?
24. Albowiem kiedy mam jeœæ, wzdychanie moje przychodzi, a rozchodzi siê jako woda 
ryczenie moje;
25. Bo strach, któregom siê lêka³, przyszed³ na miê, a czegom siê obawia³, przyda³o 
mi siê.
26. Nie by³em bezpieczny, anim siê uspokoi³, anim odpoczywa³, a przecie¿ na miê 
przysz³a trwoga.
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1. Tedy odpowiedzia³ Elifas Temañczyk, i rzek³:
2. JeŸli bêdziemy mówili z tob¹, nie bêdzie ci to przykro? Ale któ¿ siê mo¿e od 
mówienia zatrzymaæ?
3. Otoœ ich wiele uczy³, i rêceœ md³e potwierdza³.
4. Upadaj¹cego wspiera³y mowy twoje, a kolana zemdlone posila³eœ.
5. A teraz, gdy to na ciê przysz³o, niecierpliwie znosisz, a i¿ ciê dotknê³o, 
trwo¿ysz sob¹.
6. Aza¿ pobo¿noœæ twoja nie by³a ufnoœci¹ twoj¹, a uprzejmoœæ spraw twoich 
oczekiwaniem twojem?
7. Wspomnij proszê, kto kiedy niewinny zgin¹³? albo gdzieby ludzie szczerzy 
zniszczeli?
8. Jakom wida³, ¿e ci, którzy orali z³oœæ, i rozsiewali przewrotnoœæ, to¿ te¿ zasiê 
¿êli.
9. Bo tchnieniem Bo¿em gin¹, a od ducha gniewu jego niszczej¹.
10. Ryk lwi, i g³os lwicy, i zêby lwi¹t wytr¹caj¹.
11. Lew ginie, i¿ nie ma ³upu, i szczeniêta lwie rozproszone bywaj¹.
12. Nadto dosz³o miê s³owo potajemnie, i pojê³o ucho moje cokolwiek z niego.
13. W rozmyœlaniu widzenia nocnego, gdy przypada twardy sen na ludzi,
14. Zdj¹³ miê strach i lêkanie, które wszystkie koœci moje przestraszy³o.
15. A duch szed³ przed twarz¹ moj¹, tak, i¿ w³osy wsta³y na ciele mojem.



16. Stan¹³, a nie zna³em twarzy jego, kszta³t tylko jakiœ by³ przed oczyma memi; 
uciszy³em siê, i s³ysza³em g³os mówi¹cy:
17. Izali cz³owiek mo¿e byæ sprawiedliwszy ni¿eli Bóg; albo m¹¿ czystszy ni¿ 
Stworzyciel jego?
18. Oto w s³ugach jego niemasz doskona³oœci, a w Anio³ach swoich znalaz³ 
niedostatek;
19. Daleko wiêcej w tych, co mieszkaj¹ w domach glinianych, których grunt jest na 
prochu, i starci bywaj¹ snadniej ni¿eli mól.
20. Od poranku a¿ do wieczora bywaj¹ starci; a i¿ tego nie uwa¿aj¹, na wieki zgin¹.
21. Aza¿ zacnoœæ ich nie pomija z nimi? umieraj¹, ale nie w m¹droœci.
*05
1. Zawo³aj¿e tedy, jeŸli kto jest, coæby odpowiedzia³? a do którego¿ siê z œwiêtych 
obrócisz?
2. Zaiste g³upiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiœæ.
3. Jam widzia³ g³upiego, i¿ siê rozkorzeni³; alem wnet Ÿle tuszy³ mieszkaniu jego.
4. Oddaleni bêd¹ synowie jego od zbawienia, i starci bêd¹ w bramie, a nie bêdzie, 
ktoby ich wyrwa³.
5. ¯niwo jego g³odny po¿re, i z samego ciernia wybierze je; a po³knie chciwy 
bogactwa takowych.
6. Albowiem nie z prochu wychodzi utrapienie, ani z ziemi wyrasta k³opot.
7. Ale cz³owiek na k³opot siê rodzi jako iskry z wêgla lataj¹ w górê.
8. Zaiste jabym szuka³ Boga, Bogubym prze³o¿y³ sprawê swojê;
9. Który czyni rzeczy wielkie i niewybadane, dziwne, którym liczby niemasz;
10. Który daje deszcz na ziemiê, i spuszcza wody na pola;
11. Który sadza pokornych wysoko, a smutnych wywy¿sza ku zbawieniu;
12. Który w niwecz obraca myœli chytrych, tak, i¿ rêce ich nie sprawi¹ nic 
skutecznego;
13. Który chwyta m¹drych w chytroœci ich, a radê przewrotnych prêdko niszczy.
14. We dnie taczaj¹ siê jako w ciemnoœciach, a jako w nocy macaj¹ w po³udnie.
15. Który zachowuje ubogiego od miecza, od ust ich, i od rêki gwa³townika.
16. Maæ uciœniony nadzieje; ale nieprawoœæ stuli usta swe.
17. Oto b³ogos³awiony cz³owiek, którego Bóg karze; przeto¿ karaniem Wszechmocnego 
nie pogardzaj,
18. Bo on zrania i zawi¹zuje; uderza, a rêce jego uzdrawiaj¹.
19. Z szeœciu ucisków wyrwie ciê, a w siódmym nie tknie siê ciebie z³e.
20. W g³odzie wybawi ciê od œmierci, a na wojnie z r¹k miecza.
21. Przed biczem jêzyka ukryty bêdziesz, a nie ulêkniesz siê w spustoszeniu, gdy 
przyjdzie.
22. W spustoszeniu i w g³odzie œmiaæ siê bêdziesz, a zwierz¹t ziemskich baæ siê nie 
bêdziesz.
23. Bo z kamieniem polnym bêdzie przymierze twoje, a okrutny zwierz polny spokojnym 
ci siê stawi.
24. I poznasz, ¿e jest spokojny przybytek twój, i nawiedzisz mieszkanie twoje, a 
nie zgrzeszysz.
25. Doznasz te¿, i¿ rozmno¿one bêdzie nasienie twoje, a potomstwo twoje bêdzie jako 
ziele ziemi.
26. Wnijdziesz w sêdziwoœci do grobu, jako znoszone bywa zbo¿e w stóg czasu swego.
27. Otoœmy tego doszli, ¿e tak jest: s³uchaj¿e tego, a uwa¿aj to sam u siebie.
*06
1. I odpowiedzia³ Ijob, a rzek³:
2. O gdyby pilnie zwa¿ono narzekanie moje, a biedê mojê pospo³u na wagê w³o¿ono,
3. Tedyby by³a ciê¿sz¹ nad piasek morski; przeto¿ mi s³ów niestaje.
4. Albowiem strza³y Wszechmocnego tkwi¹ we mnie, których jad wysuszy³ ducha mego, a 
strachy Bo¿e walcz¹ przeciwko mnie.
5. Izali osie³ dziki ryczy nad traw¹? albo wó³ izali ryczy nad pasz¹ swoj¹?
6. Izali mo¿e byæ jedzona rzecz niesmaczna bez soli? albo jestli jaki smak w bia³ku 
jajowym?
7. Czego siê przedtem nie chcia³a dotkn¹æ dusza moja, to teraz jest boleœci¹ cia³a 
mego.



8. Bodaj¿e siê spe³ni³a proœba moja! Niech¿e mi Bóg da, czego oczekujê!
9. Oby siê Bogu podoba³o, ¿eby miê zniszczy³, a ¿eby miê wyci¹³, rozpuœciwszy rêkê 
swojê!
10. Bo mam jeszcze pociechê swojê, (chocia¿ pa³am w boleœci, a Bóg mi nie folguje) 
¿em nie tai³ s³ów Œwiêtego.
11. Có¿ jest za moc moja, abym potrwa³? albo co za koniec mój, abym przed³u¿y³ 
¿ywota mego?
12. Izali moc kamienna moc moja? albo cia³o moje miedziane?
13. Aza¿ obrony mojej niemasz przy mnie? aza¿ rozs¹dek oddalony odemnie?
14. Przeciwko temu, którego litoœæ s³abieje ku bliŸniemu swemu, i który bojaŸñ 
Wszechmog¹cego opuœci³?
15. Bracia moi omylili miê jako potok; pominêli jako gwa³towne potoki,
16. Które bywaj¹ mêtne od lodu, w których siê œnieg ukrywa;
17. Czasu którego topniej¹, zagin¹; a czasu gor¹coœci niszczej¹ z miejsca swego.
18. Udawaj¹ siê tam i sam z dróg swoich; rozciekaj¹ siê po miejscach bezwodnych, i 
gin¹.
19. Podró¿ni ludzie z krainy Teman obaczyli je; a którzy szli do Seba, mieli w nich 
nadziejê.
20. Ale siê zawstydzili, i¿ w nich ufali; a gdy tam przyszli, oszukali siê.
21. Tak zaiste i wy, bywszy nie jesteœcie; widz¹c utrapienie moje, lêkacie siê.
22. Izalim mówi³: Przynieœcie mi co, a z majêtnoœci waszej dajcie mi dary?
23. I wybawcie miê z r¹k nieprzyjaciela, a z r¹k okrutników odkupcie miê?
24. Nauczcie¿ miê , a ja umilknê; a w czemem zb³¹dzi³ poka¿cie mi.
25. O jako¿ s¹ mocne s³owa prawdziwe! Ale có¿ sprawi obwinienie wasze?
26. Izali s³owa moje obwiniæ myœlicie, a przewiewaæ mowy utrapionego?
27. I na sierotê targacie siê, i kopiecie do³y pod przyjacielem swoim.
28. Przeto¿ przypatrzcie mi siê teraz, a obaczycie, jeŸli k³amiê przed obliczem 
waszem.
29. Obaczcie siê, proszê, a niech nie bêdzie w was nieprawoœæ; obaczcie siê, a 
poznacie, ¿e jest sprawiedliwoœæ moja przy mnie.
30. A i¿ nie masz w jêzyku mym nieprawoœci: i nie mam¿e znaæ utrapienia mego?
*07
1. Izali czas nie jest zamierzony cz³owiekowi na ziemi? a jako dni najemnicze nie 
s¹ dni jego?
2. Jako s³uga pragnie cienia, a jako najemnik czeka koñca pracy swojej:
3. Takiem ja prawem dziedzicznem wzi¹³ miesi¹ce pró¿ne, a nocy boleœne s¹ mi 
naznaczone.
4. Uk³adêli siê, tedy mówiê: Kiedy¿ wstanê? a rych³o pominie noc? i pe³en bywam 
myœlenia a¿ do œwitania.
5. Obleczone jest cia³o moje w robaki i w plugastwo z prochu; skóra moja popada³a 
siê, i rozsiad³a siê.
6. Dni moje prêdsze s¹, ni¿ czó³nek tkacki, i strawione s¹ bez nadziei.
7. Wspomnij, o Panie! i¿ wiatrem jest ¿ywot mój, nie wróci siê oko moje, aby 
widzia³o dobre rzeczy.
8. Ani miê ogl¹da oko, które miê widywa³o; oczy twoje obrócone bêd¹ na miê, a mnie 
nie bêdzie.
9. Jako niszczeje ob³ok i przemija, tak zstêpuj¹cy do grobu nie wynijdzie;
10. Nie wróci siê wiêcej do domu swego, ani go wiêcej pozna miejsce jego.
11. Przeto¿ ja nie mogê zawœci¹gn¹æ ust moich; mówiæ bêdê w utrapieniu ducha mego, 
bêdê rozmawia³ w gorzkoœci duszy mojej.
12. Iza¿em ja jest morze, albo wieloryb, zasiê miê osadzi³ stra¿¹?
13. Gdym rzek³: Pocieszy miê ³o¿e moje, i ul¿y mi narzekania mego poœciel moja:
14. Tedy miê straszysz przez sny, i przez widzenia trwo¿ysz mn¹.
15. A przeto¿ obra³a sobie powieszenie dusz moja, a œmieræ raczej, ni¿ zostaæ w 
koœciach.
16. Sprzykrzy³em sobie ¿ywot, nie wiecznie bêdê ¿yw. Zaniechaj¿e miê, bo marnoœci¹ 
s¹ dni moje.
17. Có¿ jest cz³owiek, ¿e go tak wielce wa¿ysz? a ¿e przyk³adasz ku niemu serce 
twoje?



18. A ¿e go nawiedzasz na ka¿dy zaranek? i na ka¿d¹ chwilê doœwiadczasz go?
19. Pok¹d¿e siê nie odwrócisz odemnie? a nie zaniechasz miê, a¿bym prze³kn¹³ œlinê 
mojê?
20. Zgrzeszy³em, có¿ mam czyniæ? o stró¿u ludzki! czemuœ miê sobie za cel po³o¿y³, 
abym by³ sam sobie ciê¿arem?
21. Przecz nie odejmiesz przestêpstwa mego, i nie przepuœcisz nieprawoœci mojej? Bo 
siê teraz w prochu po³o¿ê, a choæbyœ miê szuka³ rano, nie bêdzie miê.
*08
1. I odpowiedzia³ Bildad Suhytczyk, a rzek³:
2. Pok¹d¿e rzeczy takowe mówiæ bêdziesz? a pok¹d bêd¹ s³owa ust twoich jako wiatr 
gwa³towny?
3. Iza¿by mia³ Bóg s¹d podwróciæ? a Wszechmocny mia³by sprawiedliwoœæ wynicowaæ?
4. ¯e synowie twoi zgrzeszyli przeciw niemu, przeto¿ ich puœci³ w rêkê nieprawoœci 
ich.
5. JeŸli siê ty wczas nawrócisz do Boga, a bêdziesz siê modli³ Wszechmocnemu;
6. JeŸli bêdziesz czystym i szczerym; tedyæ pewnie ocuci dla ciebie, i spokojne 
uczyni mieszkanie sprawiedliwoœci twojej.
7. A choæ pocz¹tek twój ma³y bêdzie, jednak ostatek twój bardzo siê rozmno¿y.
8. Bo spytaj siê proszê wieku starego, a nagotuj siê ku wyszpiegowaniu ojców ich.
9. (Gdy¿ wczorajszymi jesteœmy, a nic nie wiemy, poniewa¿ jako cieñ s¹ dni nasze na 
ziemi.)
10. Oni ciê naucz¹ i powiedz¹æ, i z serca swego wypuszcz¹ s³owa.
11. Aza¿ uroœnie sitowie bez wilgotnoœci? Izali uroœnie rogo¿a bez wody?
12. Owszem jeszcze w zielonoœci swojej, ni¿ bywa podciêta, prêdzej ni¿ inna trawa 
usycha.
13. Takieæ s¹ drogi wszystkich, którzy zapominaj¹ Boga; i tak nadzieja ob³udnika 
zginie.
14. Podciêta bywa nadzieja jego, a jako dom paj¹ka ufanie jego.
15. Spolê¿eli na domu swoim, nie ostoi siê; wesprzeli siê na nim, nie zadzierzy 
siê.
16. Zieleni siê na s³oñcu, i w ogrodzie jego œwie¿a latoroœl jego wyrasta.
17. Nad ród³em spl¹taj¹ siê korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozk³ada siê.
18. Ale gdy go wytn¹ z miejsca jego, tedy siê go miejsce zaprze, mówi¹c: 
Niewidzia³em ciê.
19. Toæ to jest wesele drogi jego, a inny z ziemi wyroœnie.
20. Oto Bóg nie odrzuci cz³owieka szczerego, ale z³oœnikom nie poda rêki.
21. A¿ siê nape³ni¹ œmiechem usta twe, a wargi twoje wykrzykaniem.
22. Gdy¿, którzy ciê maj¹ w nienawiœci, obleczeni bêd¹ wstydem, a przybytku 
niepobo¿nych nie bêdzie.
*09
1. I odpowiedzia³ Ijob, a rzek³:
2. Prawdziwieæ wiem, ¿e tak jest; bo jako¿by mia³ byæ usprawiedliwiony cz³owiek 
przed Bogiem?
3. JeŸliby siê z nim chcia³ spieraæ, nie odpowie mu z tysi¹ca na jednê rzecz.
4. M¹dry jest sercem, i mocny si³¹; któ¿ u¿y³ pokoju, stawiwszy siê mu upornie?
5. On przenosi góry, a nie wiedz¹ ludzie, kto je podwraca w gniewie swym.
6. On wzrusza ziemiê z miejsca swego, a s³upy jej trzês¹ siê.
7. Gdy on zaka¿e s³oñcu, nie wschodzi; i gwiazdy pieczêtuje.
8. On sam rozpoœciera niebiosa, i depcze po wa³ach morskich.
9. On sprawi³ wóz niebieski z gwiazd, Oryjona i Hyjady, i inne gwiazdy skryte na 
po³udnie.
10. On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby.
11. Oto, idzieli mimo miê, nie widzê go; a przychodzili, nie baczê go.
12. Oto gdy co porwie, któ¿ go przymusi, aby przywróci³? Albo któ¿ mu rzecze: Có¿ 
czynisz?
13. Gdyby Bóg nie odwróci³ gniewu swego, upadliby przed nim pomocnicy hardzi.
14. Jako¿ mu ja tedy odpowiem? Jakie s³owa obiorê przeciwko niemu?
15. Któremu, chocia¿bym by³ sprawiedliwym, nie odpowiem; owszem siê sêdziemu memu 
upokorzê.



16. Choæbym go wzywa³, a onby mi siê ozwa³, przeciê nie wierzê, aby przypuœci³ do 
uszów g³os mój:
17. Bo miê star³ w wichrze, i rozmno¿y³ rany moje bez przyczyny;
18. Nie dopuszcza mi odetchn¹æ, owszem miê nasyca gorzkoœciami.
19. JeŸli siê udam do mocy, oto on najmocniejszy; a jeŸli do s¹du, któ¿ miê z nim 
sprowadzi?
20. JeŸlibym siê usprawiedliwia³, usta moje potêpi¹ miê; jeŸlibym siê doskona³ym 
czyni³, tedy miê przewrotnym byæ poka¿e.
21. Chocia¿bym by³ doskona³y, przecie¿ ja tego do siebie znaæ nie bêdê; ale dam 
naganê ¿ywotowi memu.
22. Jedno jest, dla czegom to mówi³: ¿e tak doskona³ego, jako i niezbo¿nego on 
niszczy;
23. JeŸli biczem nagle zabija, z pokuszenia niewinnych naœmiewa siê;
24. Ziemia podana bywa w rêce niezbo¿nika, oblicze sêdziów jej zakrywa. A jeŸli¿ 
nie on, któ¿ tedy inny jest, co to czyni?
25. Ale dni moje prêdsze by³y ni¿ pose³; uciek³y, a nie widzia³y nic dobrego.
26. Przeminê³y jako prêdkie ³odzie, jako orze³ lec¹cy do ¿eru.
27. JeŸli rzekê: Zapomnê narzekania mego, zaniecham gniewu swego, a posilê siê:
28. Tedy siê lêkam wszystkich boleœci moich, widz¹c, ¿e miê z nich nie wypuœcisz.
29. JeŸlim ja niezbo¿ny, przecz¿e pró¿no pracujê?
30. A choæbym siê umywa³ wodami œnie¿nemi, i oczyœci³bym myd³em rêce moje:
31. Wszak¿e w dole zanurzysz miê, i brzydziæ siê mn¹ bêd¹ szaty moje.
32. Albowiem on nie jest cz³owiekiem jako ja, abym mu œmia³ odpowiedzieæ, albo 
¿ebym z nim mia³ iœæ w prawo.
33. Bo nie masz miêdzy nami rozjemcy, któryby móg³ rozwieœæ sprawê naszê.
34. Niech tylko zdejmie zemnie rózgê swojê, a strach jego niech miê nie straszy;
35. Tedy bêdê mówi³, a nie bêdê siê go ba³; bom ja nie jest taki sam u siebie.
*10
1. Têskni sobie dusza moja w ¿ywocie moim; rozpuszczê przeciw sobie narzekanie 
moje, a bêdê mówi³ w gorzkoœci duszy mojej.
2. Rzekê Bogu: Nie potêpiaj¿e miê; raczej mi oznajmij, czemu spór ze mn¹ wiedziesz?
3. Có¿ masz za po¿ytek, ¿e miê uciskasz? a i¿ odrzucasz sprawê r¹k twoich? a radê 
niepobo¿nych oœwiecasz?
4. Aza¿ ty masz oczy cielesne? Albo jako cz³owiek widzi, ty widzisz?
5. Dni twoje, za¿ s¹ jako dni cz³owiecze? a lata twoje jako lata ludzkie?
6. I¿ siê wywiadujesz nieprawoœci mojej, a o grzechu moim badasz siê?
7. Ty wiesz, ¿em niepobo¿nie nie poczyna³; wszak¿e nie jest, ktoby miê mia³ wyrwaæ 
z r¹k twoich.
8. Rêce twoje wykszta³towa³y miê, i uczyni³y miê; a przeciê miê zewsz¹d gubisz.
9. Pomnij proszê, ¿eœ miê jako glinê ulepi³, a w proch miê zaœ obrócisz.
10. Izali jako mleko nie zla³eœ miê, a jako ser nie utworzy³eœ miê?
11. Skór¹ i cia³em przyoblok³eœ miê, a koœciami i ¿y³ami pospina³eœ miê.
12. ¯ywotem i mi³osierdziem darowa³eœ miê, a opatrznoœæ twoja strzeg³a ducha mego.
13. A chocia¿eœ to skry³ w sercu twojem, wiem jednak, ¿e to jest z woli twojej.
14. JeŸli zgrzeszê, wnet tego postrze¿esz, a dla nieprawoœci mojej nie przepuœcisz 
mi.
15. JeŸlim bezbo¿ny, biada mi! a choæbym te¿ by³ sprawiedliwym, nie podniosê g³owy 
mojej, bêd¹c nasycony pohañbieniem,i widz¹c utrapienie moje,
16. Którego przybywa; bo jako lew srogi gonisz miê, a coraz dziwniej siê przeciwko 
mnie stawiasz.
17. Odnawiasz œwiadków twoich przeciwko mnie, a rozmna¿asz rozgniewanie twoje na 
miê; wojska jedne po drugich s¹ przeciwko mnie.
18. Przecz¿eœ miê z ¿ywota wywiód³? Ach, bym by³ umar³, ¿eby miê by³o oko nie 
widzia³o!
19. Obym by³, jakoby miê nie by³o! oby miê by³o zaraz z ¿ywota do grobu zaniesiono!
20. Iza¿ nie trocha dni moich? Przeto¿ przestañ, a zaniechaj miê, abym siê 
troszeczkê posili³,
21. Pierwej ni¿ odejdê tam, sk¹d siê nie wrócê, do ziemi ciemnoœci, i do cienia 
œmierci;



22. Do ziemi ciemnej, jako chmura, i do cienia œmierci, gdzie niemasz przemiany, 
jedno sama gêsta ciemnoœæ.
*11
1. I odpowiedzia³ Sofar Naamatczyk, i rzek³:
2. Iza¿ siê nie godzi na wiele s³ów odpowiedzieæ? Albo izali m¹¿ wielomowny bêdzie 
usprawiedliwiony?
3. Bed¹¿ na twoje plotki ludzie milczeæ? A gdy ty sobie przeszydzasz, ciebie nikt 
nie zawstydzi?
4. Albowiemeœ powiedzia³: Czysta jest nauka moja, a jestem czystym przed oczyma 
twemi.
5. Ale gdyby Bóg chcia³ mówiæ, i otworzyæ usta swoje przeciwko tobie:
6. Tedyæby objawi³ tajemnice m¹droœci, ¿eœ dwa kroæ wiêksze karanie nadto zas³u¿y³; 
przeto¿ uznaj, ¿e ciê Bóg przebaczy³ dla nieprawoœci twojej.
7. Izali tajemnice Bo¿e wybadasz? albo doskona³oœci Wszechmocnego doœcigniesz?
8. Wy¿sze s¹ ni¿ niebiosa, có¿ uczynisz? G³êbsze ni¿ piek³o, jako¿ poznasz?
9. D³u¿sza miara ich, ni¿ ziemia, a szersza, ni¿ morze.
10. JeŸli wype³ni, albo jeŸli zawrze, albo jeŸli w jedno œciœnie, któ¿ go 
zawœci¹gnie?
11. Albowiem on zna marnoœæ ludzk¹, i widzi nieprawoœæ; a nie mia³by tego baczyæ?
12. Cz³owiek nierozumny nabywa rozumu, choæ siê jako Ÿrebiê leœnego os³a rodzi 
cz³owiek.
13. JeŸli ty przygotujesz serce twoje, a wyci¹gniesz do niego rêce twoje;
14. JeŸli¿ nieprawoœæ jest w rêce twej oddal j¹, a mieszkaæ nie dopuszczaj 
nieprawoœci w przybytkach twoich;
15. Tedy podniesiesz oblicze twoje bez zmazy, a bêdziesz sta³y, i nie bêdziesz siê 
ba³.
16. Albowiem zapomnisz k³opotu, a jako wody, które pominê³y, wspominaæ go bêdziesz.
17. I nad po³udnie jaœniejszy nastanie czas twój; zaæmiszli siê, bêdziesz jako 
zaranek.
18. I bêdziesz ufa³, maj¹c nadziejê, a jako w okopach bezpiecznie spaæ bêdziesz.
19. Bêdziesz le¿a³, a nikt ciê nie przestraszy; i uni¿aæ siê bêd¹ przed twarz¹ 
twoj¹ wiele ich.
20. Ale oczy niepobo¿nych ustan¹ i ucieczka ich zginie, a nadzieja ich bêdzie jako 
wyjœcie duszy z cz³owieka.
*12
1. Zatem odpowiedzia³ Ijob i, rzek³:
2. Wieraœcie wy sami ludŸmi? i z wami¿ umrze m¹droœæ?
3. Te¿ci ja mam serce jako i wy, anim jest podlejszym ni¿eli wy; a któ¿ i tego nie 
wie, co i wy?
4. Poœmiewiskiem jestem przyjacielowi memu, który gdy wo³a do Boga, ozywa mu siê; 
naœmiewiskiem jest sprawiedliwy i doskona³y.
5. Ten, co jest upadku bliski, jest pochodni¹ wzgardzon¹ cz³owiekowi, wed³ug myœli 
pokoju za¿ywaj¹cemu.
6. Spokojne i bezpieczne s¹ namioty zbójców tych, którzy draŸni¹ Boga, którym Bóg 
daje w rêce dobre rzeczy.
7. A nawet pytaj siê proszê bydl¹t, a one ciê naucz¹; i ptastwa niebieskiego, a 
oznajmi tobie.
8. Albo siê rozmów z ziemi¹, a ona ciê nauczy, i rozpowiedz¹æ ryby morskie.
9. Któ¿ nie wie z tych wszystkich rzeczy, ¿e to rêka Pañska sprawi³a?
10. W którego rêku jest dusza wszelkiej rzeczy ¿ywej, i duch wszelkiego cia³a 
ludzkiego.
11. Aza¿ nie ucho mowy doœwiadcza, jako usta pokarmu smakuj¹?
12. W ludziach starych jest m¹droœæ, a w d³ugich dniach roztropnoœæ.
13. Dopiero¿ u Pana jest m¹droœæ, i si³a, i rada, i umiejêtnoœæ.
14. Oto on burzy, a nikt nie zbuduje; zamknie cz³owieka, a nikt mu nie otworzy.
15. On gdy zatrzyma wody, wyschn¹; a gdy je wypuœci, podwracaj¹ ziemiê.
16. U niego jest moc i m¹droœæ. Jego jest b³¹dz¹cy, i w b³¹d zawodz¹cy.
17. On obiera radców z m¹droœci, a sêdziów przywodzi do g³upstwa.
18. On pas królów rozwi¹zuje, i znowu przepasuje pasem biodra ich.



19. Podaje ksi¹¿êta na ³up, a mocarze podwraca.
20. Odejmuje usta krasomówcom, a rozs¹dek starym odbiera.
21. Wylewa wzgardê na ksi¹¿êta, a mdli si³y mocarzów.
22. On odkrywa g³êbokie rzeczy z ciemnoœci, a wywodzi na jaœniê cieñ œmierci.
23. Rozmna¿a narody, i wytraca je; rozszerza lud, i umniejsza go.
24. On odejmuje serca prze³o¿onym ludu ziemi, a czyni, ¿e b³¹dz¹ po pustyni 
bezdro¿nej;
25. ¯e macaj¹ w ciemnoœciach, gdzie nie masz œwiat³oœci, a sprawuje, ¿e b³¹dz¹ jako 
pijani.
*13
1. Oto te wszystkie rzeczy widzia³o oko moje, s³ysza³o ucho moje, i zrozumia³o.
2. Jako wy to wiecie, tak ja te¿ wiem, i nie jestem podlejszym niŸli wy.
3. Wszak¿e radbym z Wszechmocnym mówi³, i radbym siê z Bogiem rozpiera³.
4. Boœcie wy sprawcy k³amstwa: wszyscyœcie wy lekarze nikczemni.
5. Byœcie wy raczej milczeli, a poczytanoby wam to za m¹droœæ.
6. S³uchajcie¿ teraz odporu mego, a dowody ust moich obaczcie.
7. Izali broni¹c Boga mówiæ bêdziecie nieprawoœæ? albo za nim mówiæ bêdziecie 
fa³sz?
8. Czy siê na osobê jego ogl¹daæ bêdziecie? Czy siê o Boga bêdziecie spieraæ?
9. Za¿ to dobrze bêdzie, gdy on was bêdzie próbowa³? Za¿, jako cz³owiek oszukany 
bywa, tak wy go oszukacie?
10. Zaiste karaæ was bêdzie, jeŸlibyœcie skrycie twarz jego przyjmowali.
11. Izali zacnoœæ jego nie ustraszy was? a strach jego nie przypadnie na was?
12. Pami¹tki wasze podobne s¹ popio³owi, a wynios³oœæ wasza kupie b³ota.
13. Milczcie¿, zaniechajcie miê, a ja mówiæ bêdê; a niech przyjdzie na miê, co 
chce.
14. Czemu¿ mam szarpaæ cia³o moje zêbami mojemi, i duszê mojê k³aœæ w rêce swe?
15. Oto, choæby miê i zabi³, przeciê w nim bêdê ufa³; wszak¿e dróg moich przed 
obliczem jego bêdê broni³.
16. Onci sam bêdzie zbawieniem mojem, ale przed oblicze jego ob³udnik nie 
przyjdzie;
17. S³uchajcie¿ z pilnoœci¹ mowy mojej, a powieœæ moja niech przyjdzie w uszy 
wasze.
18. Oto siê teraz gotujê do prawa, i wiem, ¿e usprawiedliwiony bêdê.
19. Któ¿ siê bêdzie spiera³ ze mn¹, tak abym umilkn¹³ i umar³?
20. Tylko dwóch rzeczy, o Bo¿e! nie czyñ ze mn¹, przed oblicznoœci¹ twoj¹ nie 
skryjê siê.
21. Rêkê twojê odemnie oddal, a strach twój niech mn¹ nie trwo¿y.
22. Potem zawo³aj miê, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówiê, a ty mnie 
odpowiedz.
23. Wiele¿ jest nieprawoœci i grzechów moich? przestêpstwo moje, grzech mój poka¿ 
mi.
24. Przecz¿e oblicze twoje zakrywasz, a poczytasz miê sobie za nieprzyjaciela?
25. Izali skruszysz liœæ chwiej¹cy siê? a ŸdŸb³o suche goniæ bêdziesz?
26. Albowiem piszesz przeciwko mnie gorzkoœci, a przyw³aszczasz mi nieprawoœæ 
m³odoœci mojej;
27. I w³o¿y³eœ w pêta nogi moje, a podstrzegasz wszystkich œcie¿ek moich, i na œlad 
nóg moich nastêpujesz.
28. Choæ jako spróchnia³e drzewo niszczejê; a jako szata, któr¹ mól psuje.
*14
1. Cz³owiek, narodzony z niewiasty, dni krótkich jest, i pe³en k³opotów;
2. Wyrasta jako kwiat, i bywa podciêty, a ucieka jako cieñ, i nie ostoi siê.
3. Wszak¿e i na takiego otwierasz oczy twoje, a przywodzisz miê do s¹du z sob¹.
4. Któ¿ poka¿e czystego z nieczystego? Ani jeden;
5. Gdy¿ zamierzone s¹ dni jego, liczba miesiêcy jego u ciebie; zamierzy³eœ mu kres, 
którego nie mo¿e przest¹piæ.
6. Odst¹p¿e od niego, a¿ odpocznie, a¿ przejdzie jako najemniczy dzieñ jego.
7. Albowiem i o drzewie jest nadzieja, choæ je wytn¹, ¿e siê jeszcze odm³odzi, a 
latoroœl jego nie ustanie.



8. Choæ siê zstarzeje w ziemi korzeñ jego, i w prochu obumrze pieñ jego:
9. Wszak¿e gdy uczuje wilgotnoœæ, puœci siê, i rozpuœci ga³êzie, jako szczep m³ody.
10. Ale cz³owiek umiera, zemdlony bêd¹c, a umar³szy cz³owiek gdzie¿ jest?
11. Jako uchodz¹ wody z morza, a rzeka opada i wysycha.
12. Tak cz³owiek, gdy siê uk³adzie, nie wstanie wiêcej, a pok¹d stoj¹ nieba, nie 
ocuci siê, ani bêdzie obudzony ze snu swego.
13. Oby¿eœ miê w grobie ukry³ i utai³, a¿by siê uciszy³ gniew twój, a i¿byœ mi 
zamierzy³ kres, kêdy chcesz wspomnieæ na miê!
14. Gdy umrze cz³owiek, izali ¿yæ bêdzie? Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego 
bêdê oczekiwa³ przysz³ej odmiany mojej.
15. Zawo³asz, a ja tobie odpowiem; a spraw r¹k twoich po¿¹dasz.
16. Aczkolwiekeœ teraz kroki moje obliczy³, ani odw³óczysz karania za grzech mój.
17. Zapiêczêtowane jest w wi¹zance przestêpstwo moje, a zgromadzasz nieprawoœci 
moje.
18. Prawdziwie jako góra pad³szy rozsypuje siê, a ska³a przenosi siê z miejsca 
swego.
19. Jako woda wzdr¹¿a kamienie, a powodzi¹ zalane bywa, co samo od siebie roœnie z 
prochu ziemi: tak nadziejê ludzk¹ w niwecz obracasz.
20. Przemagasz go ustawicznie, a on schodzi; odmieniasz postaæ jego, i wypuszczasz 
go.
21. Bêd¹li zacni synowie jego, tego on nie wie; jeŸli te¿ wzgardzeni, on nie baczy.
22. Tylko cia³o jego, póki ¿yw, boleje, a dusza jego w nim kwili.
*15
1. A odpowiadaj¹c Elifas Temañczyk rzek³:
2. Izali m¹dry ma na wiatr mówiæ? albo nape³niaæ wschodnim wiatrem myœl swojê?
3. Przytaczaj¹c s³owa niepo¿yteczne, i mowy, z których nie masz po¿ytku?
4. Zaiste ty psujesz bojaŸñ Bo¿¹ i znosisz modlitwy do Boga.
5. Albowiem pokazuj¹ nieprawoœæ tw¹ usta twoje, chocia¿eœ sobie obra³ jêzyk 
chytrych,
6. Potêpiaj¹ ciê usta twoje, a nie ja; a wargi twoje œwiadcz¹ przeciwko tobie.
7. Czyœ siê najpierwszym cz³owiekiem urodzi³? czyœ przed pagórkami utworzony?
8. Iza¿eœ tajemnic Bo¿ych s³ucha³, a nie masz m¹droœci jedno w tobie?
9. Có¿ ty umiesz, czego my nie wiemy? albo có¿ ty rozumiesz, czegobyœmy my nie 
rozumieli?
10. I sêdziwyæ i starzec miêdzy nami jest starszy w latach ni¿ ojciec twój.
11. I lekce¿ sobie wa¿ysz pociechy Boskie? i masz¿e jeszcze co tak skrytego w 
sobie?
12. Czemu¿ ciê tak unios³o serce twoje? Czemu mrugaj¹ oczy twoje?
13. ¯e tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
14. Có¿ jest cz³owiek, aby mia³ byæ czystym, albo ¿eby mia³ byæ sprawiedliwym, 
urodzony z niewiasty?
15. Oto i w œwiêtych jego niemasz doskona³oœci, i niebiosa nie s¹ czyste w oczach 
jego.
16. Daleko wiêcej obrzyd³y jest, i nieu¿yteczny cz³owiek, który pije nieprawoœæ 
jako wodê.
17. Oka¿êæ, tylko miê s³uchaj; a com widzia³, oznajmiêæ,
18. Co mêdrzy powiedzieli, a nie zataili, co mieli od przodków swoich;
19. Którym samym dana by³a ziemia, a ¿aden obcy nie przeszed³ przez niê.
20. Po wszystkie dni swoje sam siebie niepobo¿ny boleœnie trapi, a nie wiele lat 
zamierzono okrutnikowi.
21. G³os straszliwy brzmi w uszach jego, ¿e czasu pokoju pustosz¹cy przypadnie nañ.
22. Nie wierzy, ¿eby siê mia³ nawróciæ z ciemnoœci, obawiaj¹c siê zewsz¹d miecza.
23. Tu³a siê za chlebem, szukaj¹c gdzieby by³; wie, ¿e zgotowany jest dla niego 
dzieñ ciemnoœci.
24. Strasz¹ go utrapienie i ucisk, i zmocni¹ siê przeciwko niemu jako król gotowy 
do boju.
25. Bo wyci¹gn¹ przeciw Bogu rêkê sw¹, a przeciwko Wszechmocnemu zmocni³ siê.
26. Natrze nañ na szyjê jego z gêstemi i wynios³emi tarczami swemi.
27. Bo okry³ twarz sw¹ t³ustoœci¹ swoj¹, a fa³dów mu siê naczyni³o na s³abiŸnie.



28. I mieszka w miastach popustoszonych, i w domach, w których nie mieszkano, które 
siê mia³y obróciæ w kupê rumu.
29. Nie zbogaci siê, i nie ostoi siê majêtnoœæ jego, ani siê rozszerzy na ziemi 
doskona³oœæ takowych.
30. Nie wynijdzie z ciemnoœci; œwie¿¹ jego latoroœl ususzy p³omieñ, a zginie od 
ducha ust jego.
31. Nie wierzy, ¿e w pró¿noœci jest, który b³¹dzi; a ¿e pró¿noœæ bêdzie nagrod¹ 
jego.
32. Przed wype³nieniem dni swoich wyciêty bêdzie, a ró¿d¿ka jego nie zakwitnie.
33. Jako winna macica utraci niedojrza³e grona swoje, a jako oliwa kwiat swój 
zrzuci.
34. Albowiem zgromadzenie ob³udnych spustoszone bêdzie, a ogieñ po¿re przybytki 
pobudowane za dary.
35. Poczêli k³opot, a porodzili nieprawoœæ; a ¿ywot ich gotuje zdradê.
*16
1. Ale odpowiedzia³ Ijob, i rzek³:
2. S³ysza³em takowych rzeczy wiele; przykrymi cieszycielami wy wszyscy jesteœcie.
3. I kiedy¿ bêdzie koniec tym pró¿nym s³owom? albo co ciê przymusza, ¿e tak 
odpowiadasz?
4. Aza¿bym ja tak mówi³, jako wy, gdybyœcie wy byli na miejscu mojem? aza¿bym 
zbiera³ przeciwko wam s³owa, i kiwa³libym nad wami g³ow¹ swoj¹?
5. Owszembym was posila³ ustami memi, a ruchanie warg moich ul¿y³oby boleœci 
waszych.
6. Ale jeŸli bêdê mówi³, przecie¿ siê nie ukoi boleœæ moja; a jeŸli te¿ przestanê, 
iza¿ odejdzie odemnie?
7. A teraz zemdli³ miê; spustoszy³eœ, o Bo¿e! wszystko zgromadzenie moje.
8. Pomarszczy³eœ miê na œwiadectwo, a znaczne na mnie schudzenie moje na twarzy 
mojej, jawnie œwiadczy przeciwko mnie.
9. Popêdliwoœæ jego porwa³a miê, i wzi¹³ nienawiœæ przeciwko mnie; a zgrzytaj¹c na 
miê zêbami swemi, jako nieprzyjaciel mój, bystremi oczyma swemi spojrza³ na miê.
10. Rozdzieraj¹ na miê usta swe, i sromotnie miê policzkowali, zebrawszy siê spo³u 
przeciwko mnie.
11. Poda³ miê Bóg przewrotnemu, a w rêce niepobo¿nych wyda³ miê.
12. By³em w pokoju, ale miê potar³; a uchwyciwszy miê za szyjê mojê, roztrzaska³ 
miê, i wystawi³ miê sobie za cel.
13. Ogarnêli miê strzelcy jego; rozci¹³ nerki moje, a nie przepuœci³, i rozla³ na 
ziemiê ¿ó³æ mojê.
14. Zrani³ miê, ran¹ na ranê; rzuci³ siê na miê, jako olbrzym.
15. Uszy³em wór na zsinia³¹ skórê mojê, a oszpeci³em prochem g³owê mojê.
16. Twarz moja p³aczem oszpecona, a na powiekach moich jest cieñ œmierci.
17. Chocia¿ ¿adnego ³upiestwa niemasz w rêkach moich, a modlitwa moja jest czysta. 
(a jeŸli nie tak,)
18. O ziemio! nie zakrywaj¿e krwi mojej, a niech nie ma miejsca wo³anie moje!
19. Otoæ i teraz w niebie jest œwiadek mój, jest œwiadek mój na wysokoœci.
20. O krasomówcy moi, przyjaciele moi! wylewa ³zy do Boga oko moje.
21. Oby siê godzi³o wieœæ spór cz³owiekowi z Bogiem, i jako synowi cz³owieczemu z 
bliŸnim swym!
22. Bo lata zamierzone nadchodz¹, a œcieszk¹, któr¹ siê nie wrócê, ju¿ id¹.
*17
1. Dech mój ska¿ony jest; dni moje gin¹; groby miê czekaj¹.
2. Zaiste naœmiewcy s¹ przy mnie, a w ich draŸnieniu mieszka oko moje.
3. Staw mi, proszê, rêkojmiê za siê. Któ¿ jest ten? Niech mi na to da rêkê.
4. Boœ serce ich ukry³ przed wyrozumieniem; przeto¿ ich nie wywy¿szysz.
5. Kto pochlebia przyjacio³om, oczy synów jego ustan¹.
6. Wystawi³ miê zaiste na przypowieœæ ludziom, i jako œmiechowisko przed nimi.
7. Zaæmione jest dla ¿a³oœci oko moje, a wszystkie myœli moje s¹ jako cieñ.
8. Zdumiej¹ siê szczerzy nad tem; a niewinny przeciwko ob³udnikowi powstanie.
9. Bêdzie siê trzyma³ sprawiedliwy drogi swojej; a kto ma czyste rêce, przyczyni 
mocy.



10. Wy tedy wszyscy nawróæcie siê, a pójdŸcie, proszê; bo nie znajdujê miêdzy wami 
m¹drego.
11. Dni moje przeminê³y; myœli moje rozerwane s¹, to jest, zamys³y serca mego.
12. Noc mi siê w dzieñ obraca; a œwiat³oœæ skraca siê dla ciemoœci.
13. JeŸlibym czego oczekiwa³, grób bêdzie domem moim, a w ciemnoœciach uœcielê ³o¿e 
moje.
14. Do do³u rzekê: Ojcem moim jesteœ; a do robaków: Wy jesteœcie matk¹ moj¹, i 
siostr¹ moj¹.
15. Bo gdzie¿ teraz jest nadzieja moja? a oczekiwanie moje któ¿ ogl¹da?
16. W g³êbiê grobu zst¹piê, poniewa¿ w prochu spólny odpoczynek wszystkich.
*18
1. A odpowiadaj¹c Bildad Suhytczyk rzek³:
2. Dok¹d¿e nie uczynicie koñca mowom? pomyœlcie pierwej, a potem mówiæ bêdziemy.
3. Czemu¿ nas poczytaj¹ jako byd³o? zdajemy siê mu przemierz³ymi, jako sami 
widzicie.
4. Ty, który duszê twojê tracisz w zapalczywoœci twojej, aza¿ dla ciebie bêdzie 
opuszczona ziemia, a bêd¹ przeniesione ska³y z miejsca swego?
5. Owszem, œwiat³oœæ niepobo¿nych zgaœnie, i nie bêdzie œwieci³a iskra ognia ich.
6. Œwiat³o siê zaæmi w przybytku jego, i pochodnia jego nad nim zgaœnie.
7. Œciœnione bêd¹ kroki si³y jego, a porazi go rada jego.
8. Bo zawiod¹ w sieci nogi jego, i w uwik³aniu chodziæ bêdzie.
9. Uchwyci go sid³o za piêtê jego, i przemo¿e go ³upie¿ca.
10. Skryty jest w ziemi powróz jego, a samo³ówka jego na œcieszce.
11. Zewsz¹d go straszyæ bêd¹ strachy, a nacieraæ bêd¹ na nogi jego.
12. Wymorzy siê g³odem si³a jego, a zginienie pogotowiu jest przy boku jego.
13. Po¿re ¿y³y skóry jego, po¿re cz³onki jego pierworodny œmierci.
14. Ufanie jego bêdzie wykorzenione z przybytku jego, a przywiedzie go do króla 
strachów.
15. Bêdzie mieszka³ strach w przybytku jego, chocia¿ nie by³ jego, a siark¹ bêdzie 
potrz¹œnione mieszkanie jego.
16. Ze spodku korzeñ jego uschnie, a z wierzchu bêdzie obciêta ga³¹Ÿ jego.
17. Pami¹tka jego zginie z ziemi, a imienia jego nie wspomn¹ po ulicach.
18. Wypêdz¹ go z œwiat³oœci do ciemnoœci, a z okrêgu œwiata wyrzuc¹ go.
19. Nie bêdzie syn ani wnuk miêdzy ludem jego, i nikt nie pozostanie w mieszkaniach 
jego.
20. Nade dniem jego zdumiewaj¹ siê potomkowie, a przodków ogarnie strach.
21. Takoweæ s¹ mieszkania niezbo¿nego, i do tego przychodzi temu, który nie zna 
Boga.
*19
1. A odpowiadaj¹c Ijob rzek³:
2. Dok¹d¿e trapiæ bêdziecie duszê mojê, a nacieraæ na miê mowami swemi?
3. Ju¿ dziesiêækroæ zawstydziliœcie miê, i nie wstyd¿e was, ¿e siê tak zatwardzacie 
przeciwko mnie?
4. A niech tak bêdzie, ¿em zb³¹dzi³; przy mnie zostanie b³¹d mój.
5. A jeŸli siê przeciw mnie wynosicie, a obwiniacie miê pohañbieniem mojem,
6. Wiedzcie¿, ¿eæ miê Bóg odwróci³, i sieci¹ swoj¹ obtoczy³ miê.
7. Oto, wo³amli o krzywdê, nie bywam wys³uchany; krzyczêli, niemasz s¹du.
8. Drogê mojê zagrodzi³, ¿ebym przejœæ nie móg³, a na œcieszce mojej ciemnoœci 
po³o¿y³.
9. Z s³awy mojej z³upi³ miê, i zdj¹³ koronê z g³owy mojej.
10. Popsu³ miê zewsz¹d, abym zagin¹³, a wyrwa³ jako drzewo nadziejê mojê.
11. Nadto zapali³ siê na miê gniew jego, a policzy³ miê w poczet nieprzyjació³ 
swoich.
12. Przysz³y razem hufy jego, i utorowa³y przeciwko mnie drogê swojê, i obleg³y w 
oko³o namiot mój.
13. Braci moich odemnie oddali³, a znajomi moi stroni¹ odemnie.
14. Opuœcili miê bliscy moi, a znajomi moi zapomnieli miê.
15. Komornicy domu mego, i s³u¿ebnice moje maj¹ miê za obcego, cudzoziemcem sta³em 
siê w oczach ich.



16. Wo³amli na s³ugê mego, nie ozywa mi siê, chocia¿ go proszê ustami memi.
17. Tchem moim brzydzi siê ¿ona moja, choæ proszê przez synów ¿ywota mego.
18. I najlichsi pogardzaj¹ mn¹, a gdy powstajê, ur¹gaj¹ mi.
19. Brzydz¹ siê mn¹ wszyscy najwierniejsi moi, a którychem umi³owa³, stali mi siê 
przeciwnymi.
20. Do skóry mojej, jako do cia³a mego przysch³a koœæ moja; skóra tylko zosta³a 
oko³o zêbów moich.
21. Zmi³ujcie siê nademn¹, zmi³ujcie siê nademn¹, wy przyjaciele moi! bo rêka Bo¿a 
dotknê³a miê.
22. Czemu¿ miê przeœladujecie, jako Bóg, a cia³a mego nie mo¿ecie siê nasyciæ?
23. Oby teraz napisane by³y s³owa moje! oby je na ksiêgach wyrysowano!
24. Oby rylcem ¿elaznym i o³owiem na wieczn¹ pami¹tkê na kamieniu wydr¹¿one by³y!
25. Aczci ja wiem, i¿ Odkupiciel mój ¿yje, a i¿ w ostateczny dzieñ nad prochem 
stanie.
26. A choæ ta skóra moja roztoczona bêdzie, przecie¿ w ciele mojem ogl¹dam Boga;
27. Którego ja sam ogl¹dam, i oczy moje ujrz¹ go, a nie inny; choæ zniszcza³y nerki 
moje we wnêtrznoœciach moich.
28. Przecz¿e nie mówicie: Czemu¿ go przeœladujemy? gdy¿ siê przy mnie znajduje 
grunt dobrej sprawy.
29. Ulêknijcie siê sami miecza, bo pomsta nieprawoœci jest miecz; a wiedzcie, ¿e 
bêdzie s¹d.
*20
1. A odpowiadaj¹c Sofar Naamatczyk rzek³:
2. Do tego miê myœli moje przywodz¹, abym odpowiedzia³; przeto¿em siê pospieszy³.
3. S³ysza³em mnie hañbi¹c¹ naganê; ale duch wyrozumienia mego odpowie za miê.
4. Iza¿ nie wiesz, ¿e to jest od wieku, od tego czasu, jako postawi³ Bóg cz³owieka 
na ziemi?
5. I¿ chwa³a niepobo¿nych krótka jest, a wesele ob³udnika na mgnienie oka?
6. By te¿ wst¹pi³a a¿ do nieba hardoœæ jego, a ob³oku siê dotknê³a g³owa jego:
7. A wszak¿e na wieki zginie jako gnój jego, a ci, którzy go widzieli, rzek¹: 
Gdzie¿ siê podzia³?
8. Uleci jako sen, a nie znajd¹ go; bo uciecze, jako widzenie nocne.
9. Oko, które go widzia³o, nie ogl¹da go wiêcej, i nie ujrzy go wiêcej miejsce 
jego.
10. Synowie jego bêd¹ siê korzyæ ubogim; bo rêce jego musz¹ wracaæ, co wydar³.
11. Koœci jego nape³nione s¹ grzechami m³odoœci jego, a w prochu z nim le¿eæ bêd¹.
12. A choæ z³oœæ s³odnieje w ustach jego, i tai j¹ pod jêzykiem swoim;
13. Kocha siê w niej, a nie opuszcza jej, zatrzymywaj¹c j¹ w poœrodku podniebienia 
swego:
14. Wszak¿e pokarm jego we wnêtrznoœciach jego odmieni siê; ¿ó³ci¹ padalcow¹ stanie 
siê w trzewach jego.
15. Bogactwa, które po¿ar³, zwróci, a z brzucha jego wy¿enie je Bóg.
16. G³owê padalcow¹ ssaæ bêdzie; zabije go jêzyk jaszczurczy.
17. Nie ogl¹da Ÿróde³ rzek, strumieni mówiê miodu i mas³a.
18. Wróci pracê cudz¹, a nie za¿yje jej; i choæ znowu nabêdzie wielkich majêtnoœci, 
nie ucieszy siê niemi.
19. Bo ubogich drêczy³ i opuszcza³, z³upi³ dom, którego nie budowa³; przeto¿ nic 
spokojnego nie poczuje w ¿ywocie swoim,
20. Ani rzeczy swych wdziêcznych nie bêdzie móg³ zatrzymaæ.
21. Nic nie zostanie z pokarmów jego, ani siê rozmno¿y dobro jego.
22. Choæby i nazbyt mia³ wszystkiego, œciœniony bêdzie; wszelka rêka trapi¹cych 
oburzy siê nañ.
23. Choæ bêdzie mia³ czem nape³niæ brzuch swój, przecie¿ nañ Bóg puœci popêdliwoœæ 
gniewu swego, któr¹ jako deszcz spuœci nañ, i na pokarmy jego.
24. Gdy uciekaæ bêdzie przed broni¹ ¿elazn¹, przebije go ³uk hartowny.
25. Wyjêta bêdzie strza³a z sajdaku wypuszczona, a grot przeniknie ¿ó³æ jego; a gdy 
uchodziæ bêdzie, ogarn¹ go strachy.
26. Wszystkie nieszczêœcia zasadzi³y siê nañ w tajemnych miejscach jego, a po¿re go 
ogieñ nierozdymany: pozosta³y w przybytku jego utrapiony bêdzie.



27. Odkryj¹ niebiosa z³oœæ jego, a ziemia powstanie przeciwko niemu.
28. Przeniesie siê urodzaj domu jego; dobra jego rozp³yn¹ siê w dzieñ gniewu jego.
29. Tenci jest dzia³ cz³owieka niepobo¿nego od Boga, to dziedzictwo naznaczone mu 
od Boga.
*21
1. A odpowiadaj¹c Ijob rzek³:
2. S³uchajcie¿ z pilnoœci¹ s³ów moich, a bêdzie mi to od was pociech¹.
3. Znoœcie miê, a ja bêdê mówi³; a gdy domówiê, naœmiewajcie siê.
4. Iza¿ do cz³owieka obracam narzekanie moje? a poniewa¿ mam o co, jako¿ siê niema 
trapiæ duch mój?
5. Wejrzyjcie¿ na miê, a zdumiewajcie siê, a po³ó¿cie rêkê na usta wasze.
6. Bo co sobie wspomnê, tedy siê lêkam, a strach zdejmuje cia³o moje.
7. Przecz¿e niepobo¿ni ¿yj¹, starzej¹ siê, i wzmagaj¹ siê w bogactwa?
8. Nasienie ich trwa³e jest przed obliczem ich z nimi, a rodzina ich przed oczyma 
ich.
9. Domy ich bezpieczne od strachu, a niemasz rózgi Bo¿ej nad nimi.
10. Byk ich przypuszczon bywa, a nie traci nasienia; krowa ich rodzi, a nie 
pomiata.
11. Wypuszczaj¹ maluczkie dziatki swoje jako trzodê, a synowie ich wyskakuj¹.
12. Wykrzykaj¹ przy bêbnie i przy harfie, a wesel¹ siê przy g³osie muzyki.
13. Trawi¹ w dobrem dni swoje, a we mgnieniu oka do grobu zstêpuj¹.
14. Którzy mawiaj¹ Bogu: OdejdŸ od nas; bo dróg twoich znaæ nie chcemy.
15. Któ¿ jest Wszechmocny, abyœmy mu s³u¿yli? a có¿ nam to pomo¿e, choæbyœmy mu siê 
modlili?
16. Ale oto, dobra ich nie s¹ w rêkach ich; przeto¿ rada niepobo¿nych daleka jest 
odemnie.
17. Czêsto¿ pochodnia niepobo¿nych gaœnie? a zginienie ich przychodzi na nich? 
Oddziela im Bóg boleœci w gniewie swoim.
18. Stawaj¹ siê jako plewa przed wiatrem, i jako perz, który wicher porywa.
19. Bo Bóg chowa synom jego pomstê jego; nadgradza mu, aby to poczu³.
20. Ogl¹daj¹ oczy jego nieszczêœcie swoje, a z popêdliwoœci Wszechmocnego piæ 
bêdzie.
21. Co za staranie jego o domu jego po nim, gdy¿ liczba miesiêcy jego umniejszona 
jest?
22. Izali Boga kto nauczy umiejêtnoœci, gdy¿ on wysokich s¹dzi?
23. Ten umiera w doskona³ej sile swojej, gdy zewsz¹d bezpieczny i spokojny jest;
24. Gdy piersi jego pe³ne s¹ mleka, a szpik koœci jego odwil¿a siê,
25. Inny zaœ umiera w gorzkoœci ducha, który nie jada³ z uciech¹.
26. Spólnie w prochu le¿eæ bêd¹, a robaki ich okryj¹.
27. Oto ja znam myœli wasze i zamys³y, które przeciwko mnie z³oœliwie zmyœlacie.
28. Bo mówicie: Gdzie¿ jest dom ksi¹¿êcy? gdzie namiot przybytków niepobo¿nych?
29. Izaliœcie nie pytali podró¿nych? a znaków ich izali znaæ nie chcecie?
30. ¯e w dzieñ zatracenia z³y zachowany bywa, w dzieñ, którego gniew przywiedziony 
bywa.
31. Któ¿ mu oznajmi w oczy drogê jego? a to, co czyni³, kto mu odp³aci?
32. Wszak¿e i on do grobów zaprowadzony bêdzie, a w kupie umar³ych zaw¿dy zostanie.
33. S³odniej¹ mu bry³y grobowe, i ci¹gnie za sob¹ wszystkich ludzi; a tych, którzy 
go poprzedzili, niemasz liczby.
34. Jako¿ miê tedy pró¿no cieszycie, gdy¿ w odpowiedziach waszych zostaje k³amstwo?
*22
1. A odpowiadaj¹c Elifas Temañczyk rzek³:
2. Izali Bogu cz³owiek mo¿e byæ po¿ytecznym? raczej po¿yteczny jest sam sobie, 
m¹drze siê sprawuj¹c.
3. Izali siê kocha Wszechmog¹cy w tem, ¿e siê ty usprawiedliwiasz? albo co za zysk 
ma, gdy doskona³e pokazujesz drogi twoje?
4. Aza ciê bêdzie kara³ boj¹c siê ciebie? albo z tob¹ pójdzie do s¹du?
5. Aza¿ z³oœæ twoja nie jest wielka, i niemasz koñca nieprawoœciom twoim?
6. Albowiemeœ pobiera³ zastaw od braci twoich bez przyczyny, a z szat odziera³eœ 
nagich.



7. Wodyœ spracowanemu nie poda³, a g³odnemu odmówi³eœ chleba.
8. Ale cz³owiekowi mo¿nemu da³eœ ziemiê, a ten, który by³ w powadze, mieszka³ w 
niej.
9. Wdowy puszcza³eœ pró¿ne, a sierót ramiona potar³eœ.
10. A przeto¿ ogarnê³y ciê sid³a, a trwo¿y ciê strach nag³y.
11. Albo ciê ogarnê³y ciemnoœci, i¿ nie widzisz? a wielkoœci wód okry³y ciê.
12. Mówisz: Izali Bóg nie jest na wysokoœci niebios? Spojrzyj proszê na wierzch 
gwiazd, jako s¹ wysokie.
13. Przeto¿ mówisz: A có¿ wie Bóg? iza¿ przez chmury s¹dziæ bêdzie?
14. Ob³oki s¹ skrytoœci¹ jego, i¿ nie widzi, a po okrêgu niebieskim przechadza siê.
15. Iza¿ œcieszki wieku przesz³ego nie baczysz, któr¹ deptali ludzie z³oœliwi?
16. Którzy s¹ wykorzenieni przed czasem, a powodzi¹ zala³y siê grunty ich.
17. Którzy mawiali Bogu: OdejdŸ od nas; có¿by im uczyni³ Wszechmog¹cy?
18. Gdy¿ on by³ nape³ni³ dobrem domy ich; (ale rada niepobo¿nych daleka jest 
odemnie.)
19. Co widz¹c sprawiedliwi, weselili siê, a niewinny naœmiewa³ siê z nich.
20. Zw³aszcza, i¿ nie by³a wyciêta majêtnoœæ nasza, lecz ostatki ich ogieñ po¿ar³.
21. Przyuczaj siê, proszê, z nim przestawaæ, a uczyñ sobie z nim pokój: boæ siê tak 
bêdzie szczêœci³o.
22. Przyjmij, proszê, z ust jego zakon, a z³ó¿ wyroki jego w sercu twojem.
23. JeŸli siê nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowany bêdziesz, a oddalisz nieprawoœæ 
od przybytku twego:
24. Tedy nak³adziesz po ziemi wybornego z³ota; a z³ota z Ofir, jako kamienia z 
potoku.
25. I bêdzie Wszechmocny wybornem z³otem twojem, i srebrem, i si³¹ twoj¹.
26. Tedy siê w Wszechmocnym rozkochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje.
27. Bêdziesz mu siê modli³, a wys³ucha ciê, i œluby twoje oddasz mu.
28. Bo cokolwiek postanowisz, bêdzieæ siê darzy³o, a na drogach twoich rozjaœni siê 
œwiat³oœæ.
29. Gdy inni zni¿eni bêd¹, ty rzeczesz: Jam jest wywy¿szon; bo tego, co jest 
uni¿onych oczów, Bóg zbawia.
30. Wybawi i tego, który nie jest niewinny, i wybawion bêdzie w czystoœci r¹k 
twoich.
*23
1. A odpowiadaj¹c Ijob rzek³:
2. Czemu¿ jeszcze uporem zowiecie narzekanie moje, choæ bieda moja ciê¿sza jest ni¿ 
wzdychanie moje?
3. Obym wiedzia³, gdziebym go móg³ znaleœæ, szed³bym a¿ do stolicy jego.
4. Prze³o¿y³bym przed nim sprawê mojê, a usta moje nape³ni³bym dowodami.
5. Dowiedzia³bym siê, jakoby mi odpowiedzia³, a zrozumia³bym, coby mi rzek³.
6. Iza¿ siê w wielkoœci si³y swojej bêdzie spiera³ ze mn¹? Nie; i owszem sam mi 
doda si³y.
7. Tamby siê cz³owiek szczery rozprawi³ z nim, i by³bym wolnym wiecznie od sêdziego 
mego.
8. Ale oto, pójdêli wprost, niemasz go; a jeŸli nazad, nie dojdê go.
9. Pójdêli w lewo, choæby zatrudniony by³, nie ogl¹dam go; ukry³liby siê w prawo, 
nie ujrzê go,
10. Gdy¿ on zna drogê mojê; a bêdzieli miê doœwiadcza³, jako z³oto wynijdê.
11. Œladu jego trzyma³a siê noga moja; drogim jego przestrzega³, a nie zstêpowa³em 
z niej.
12. Od przykazania ust jego nie odchyla³em siê; owszem, postanowi³em u siebie 
zachowaæ s³owa ust jego.
13. JeŸli on przy swem stanie, któ¿ go odwróci? bo co dusza jego ¿¹da, to uczyni:
14. Bo on wykona, co postanowi³ o mnie, a takowych przyk³adów dosyæ jest u niego.
15. Przeto¿ od oblicza jego strwo¿y³em siê, a uwa¿aj¹c to, lêkam siê go.
16. Bóg zemdli³ serce moje, a Wszechmocny zatrwo¿y³ mn¹.
17. Tak, ¿em ma³o nie zgin¹³ od ciemnoœci; bo przed oblicznoœci¹ moj¹ nie zakry³ 
zamroczenia.
*24



1. Czemu¿ od Wszechmocnego nie s¹ zakryte czasy? a którzy go znaj¹, nie widz¹ dni 
jego?
2. Niezbo¿ni granice przenosz¹, trzody zabieraj¹ i pas¹.
3. Os³a sierotek zajmuj¹, a wo³u od wdowy w zastawie bior¹.
4. Spychaj¹ ubogich z drogi; spólnie siê musz¹ nêdzni kryæ na ziemi.
5. Oto jako leœne os³y w puszczach wychodz¹ na robotê swojê, wstawaj¹c rano na 
³upiestwo; pustynia jest chlebem ich, i dzieci ich.
6. Na polu ubogiego po¿ynaj¹ zbo¿e, a niepobo¿ni z winnic zbieraj¹.
7. Nagich nocowaæ przymuszaj¹ bez odzienia, którzy siê nie maj¹ czem nakryæ na 
zimnie.
8. Powodzi¹ gór zmaczani bywaj¹, nie maj¹c mieszkania przytulaj¹ siê do ska³y.
9. Porywaj¹ sierotkê od piersi, a od ubogiego bior¹ zastaw.
10. Nagiemu dopuszczaj¹ chodziæ bez odzienia, a o g³odzie chowaj¹ tych, którzy ich 
snopy nosz¹.
11. A ci, którzy miêdzy murami ich wyciskaj¹ oliwê i prasy t³ocz¹, pragn¹.
12. Ludzie w mieœcie wzdychaj¹, a dusze zabitych wo³aj¹, a Bóg temu wstrêtu nie 
czyni.
13. Ciæ to s¹, którzy siê sprzeciwiaj¹ œwiat³oœci, a nie znaj¹ dróg jej, ani 
stanêli na œcieszkach jej.
14. Raniuczko wstaje mê¿obójca, zabija ubogiego i niedostatecznego, a w nocy jest 
jako z³odziej.
15. Oko cudzo³o¿nika pilnuje zmierzku, mówi¹c: Nie ujrzy miê nikt; i zakrywa 
oblicze swe.
16. Podkopywaj¹ w ciemnoœci domy, które sobie naznaczyli, i nienawidz¹ œwiat³a.
17. Ale zaranek jest im jako cieñ œmierci; jeŸli ich kto pozna, przypada na nich 
strach cienia œmierci.
18. Lekkimi s¹ na wodach; przeklêty dzia³ ich na ziemi; nie patrz¹ na drogê woln¹.
19. Jako susza i gor¹coœæ trawi¹ wody œnie¿ne, tak grób grzeszników.
20. Zapomina go ¿ywot matki jego, a robak s³odkoœæ z niego czuje; niemasz wiêcej 
pami¹tki jego, a nieprawoœæ po³amana jest jako drzewo.
21. Roztr¹ca niep³odn¹, która nierodzi³a, a wdowie nie czyni dobrze.
22. Poci¹ga te¿ mocarzy mo¿noœci¹ swoj¹: a gdy na nich powsta³, zw¹tpili o ¿ywocie 
swoim.
23. Daje mu Bóg, na czemby bezpiecznie spolegaæ móg³: wszak¿e oczy jego patrz¹ na 
drogi ich.
24. Na chwilê wywy¿szeni s¹, aliæ ich niemasz; zni¿eni i œciœnieni bêd¹ jako inni 
wszyscy, a jako wierzch k³osa œciêci bêd¹.
25. A jeŸli nie tak jest, gdzie¿ jest ten, coby mi zada³ k³amstwo, a coby obróci³ 
wniwecz s³owa moje?
*25
1. A odpowiadaj¹c Bildad Suhytczyk rzek³:
2. Panowanie i strach jest przy nim; on czyni pokój na wysokoœciach swoich.
3. Izali jest liczba wojskom jego? a nad kim nie wschodzi œwiat³oœæ jego?
4. Jako¿ tedy nêdzny cz³owiek usprawiedliwiony byæ mo¿e przed Bogiem? albo jako 
mo¿e byæ czysty urodzony z niewiasty?
5. Oto i miesi¹cby nie œwieci³ i gwiazdyby nie by³y czyste w oczach jego:
6. Jako¿ daleko mniej cz³owiek, który jest robakiem, a syn cz³owieczy, który jest 
czerwiem.
*26
1. A Ijob odpowiadaj¹c rzek³:
2. Jako¿eœ ratowa³ tego, który nie ma mocy? a jakoœ wybawi³ ramiê, które nie ma 
si³y?
3. Jak¹¿eœ da³ radê temu, co nie ma m¹droœci? Azaœ go samej rzeczy gruntownie nie 
wyuczy³?
4. Komu¿eœ powiedzia³ te s³owa? Czyj¿e duch wyszed³ od ciebie?
5. I martwe rzeczy rodz¹ siê pod wodami, i obywatele ich.
6. Odkryte s¹ przepaœci przed nim, a nie ma przykrycia zatracenie.
7. Rozci¹gn¹³ pó³nocy nad miejscem pró¿nem, a ziemiê zawiesi³ na niczem.
8. Zawi¹zuje wody na ob³okach swoich, a nie rwie siê ob³ok pod nimi.



9. Zatrzymuje stolicê swojê, rozpostar³szy nad ni¹ ob³ok swój.
10. Po³o¿y³ granice wodom, a¿ weŸmie koniec œwiat³oœæ i ciemnoœæ.
11. S³upy niebieskie trzês¹ siê, i chwiej¹ siê na gromienie jego.
12. Moc¹ sw¹ dzieli morze, a roztropnoœci¹ sw¹ uœmierza nawa³noœci jego.
13. Duchem swym niebiosa przyozdobi³, a rêka jego stworzy³a wê¿a skrêtnego.
14. Oto teæ s¹ tylko czêœci dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, coœmy s³yszeli 
o nim, a grzmot wielkiej mo¿noœci jego któ¿ zrozumie?
*27
1. Potem dalej Ijob prowadzi³ rzecz swojê, i rzek³:
2. Jako ¿yje Bóg, który odrzuci³ s¹d mój, a Wszechmocny, który gorzkoœci nabawi³ 
duszy mojej:
3. ¯e póki staje tchu we mnie, i ducha Bo¿ego w nozdrzach moich,
4. Nie bêd¹ mówi³y wargi moje nieprawoœci, a jêzyk mój nie bêdzie powiada³ zdrady.
5. Nie daj Bo¿e, ¿ebym was mia³ usprawiedliwiaæ; póki dech we mnie, nie odst¹piê od 
niewinnoœci mojej.
6. Sprawiedliwoœci mojej trzymaæ siê bêdê, a nie puszczê siê jej; nie zawstydzi miê 
serce moje, pókim ¿yw.
7. Nieprzyjaciel mój bêdzie jako niezbo¿nik, a który powstaje przeciwko mnie, jako 
z³oœnik.
8. Co bowiem za nadzieja jest ob³udnika, który siê w ³akomstwie kocha, gdy Bóg 
wydrze duszê jego.
9. Izali Bóg us³yszy wo³anie jego, gdy nañ ucisk przyjdzie?
10. Iza¿ siê w Wszechmocnym rozkocha? a bêdzie wzywa³ Boga na ka¿dy czas?
11. Uczê was, bêd¹c w rêce Bo¿ej, a jako idê z Wszechmocnym, nie tajê.
12. Oto wy to wszyscy widzicie; przecz¿e w¿dy pró¿noœæ mówicie?
13. Tenci jest dzia³ cz³owieka bezbo¿nego u Boga, a toæ dziedzictwo okrutnicy od 
Wszechmocnego wezm¹.
14. JeŸli siê rozmno¿¹ synowie jego, pójd¹ pod miecz: a potomstwo jego nie nasyci 
siê chleba.
15. Którzy po nim zostan¹ w œmierci pogrzebieni bêd¹, a wdowy jego nie bêd¹ go 
p³aka³y;
16. Choæby srebra nazgromadza³ jako prochu, a nasprawia³ szat jako b³ota:
17. Tedy nasprawiaæ ich on, ale sprawiedliwy oblekaæ je bêdzie, a srebro ono 
niewinny dzieliæ bêdzie.
18. Zbuduje dom swój jako mól, a jako stró¿ budê wystawi.
19. Bogaty zaœnie, a nie bêdzie pogrzebiony; spojrzyli kto, aliæ go niemasz.
20. Zachwyc¹ go strachy jako wody, w nocy go porwie wicher.
21. Pochwyci go wiatr wschodni, a odejdzie; bo wicher ruszy³ go z miejsca swego.
22. Toæ Bóg nañ dopuœci, a nie przepuœci mu, choæ przed rêk¹ jego prêdko uciekaæ 
bêdzie.
23. Klaœnie ka¿dy nad nim rêkoma swemi, i wysyka go z miejsca swego.
*28
1. Maæ w prawdzie srebro pocz¹tki ¿y³ swoich, a z³oto miejsce, kêdy bywa p³awione.
2. ¯elazo z ziemi bior¹, a z kamienia zlewaj¹ miedŸ.
3. Celu ciemnoœciom u³o¿onego i koñca wszystkich rzeczy on dochodzi, i kamieni, 
które w ciemnoœci i cieniu œmierci le¿¹.
4. Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, i¿ jej nikt przebyæ nie mo¿e, bywa jednak 
zahamowana przemys³em nêdznego cz³owieka, i odchodzi.
5. Z ziemi wychodzi chleb, chocia¿ pod ni¹ coœ ró¿nego, podobnego ogniowi.
6. W niektórych miejscach jest kamieñ Safir, i piasek z³oty;
7. A tej œcieszki ani ptak nie wie, ani jej widza³o oko sêpie.
8. Nie depcz¹ po niej zwierzêta srogie, ani lew przeszed³ przez niê.
9. Na krzemieñ œci¹gn¹³ rêkê swojê, wywróci³ góry z korzenia;
10. Z ska³ wywodzi strumienie, a ka¿d¹ rzecz kosztown¹ widzi oko jego.
11. Wylewaæ siê rzekom nie dopuszcza, a rzeczy skryte wywodzi na jaœniê.
12. Ale m¹droœæ gdzie¿ mo¿e byæ znaleziona? a kêdy jest miejsce roztropnoœci?
13. Nie wie cz³owiek œmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi ¿yj¹cych.
14. Przepaœæ mówi: Niemasz jej we mnie; i morze te¿ powiada: Niemasz jej u mnie.
15. Nie dawaj¹ szczerego z³ota za niê; ani odwa¿aj¹ srebra, za odmianê jej.



16. Nie mo¿e byæ oszacowana za z³oto Ofir, ani za Onychyn drogi, ani za Safir.
17. Nie porówna z ni¹ z³oto, ani kryszta³, ani odmiana jej mo¿e byæ za klejnot 
z³ota szczerego.
18. Koralów i pere³ nie wspomina, bo nabycie m¹droœci kosztowniejsze jest nad 
per³y.
19. Nie zrówna z ni¹ i szmaragd z ziemi etyjopskiej; ani za z³oto najczystsze 
szacowana byæ mo¿e.
20. Sk¹d¿e tedy m¹droœæ pochodzi? albo gdzie jest miejsce rozumu?
21. Gdy¿ zakryta jest od oczu wszystkich ¿yj¹cych, i przed ptastwem niebieskim 
zatajona jest.
22. Zginienie i œmieræ rzek³y: Uszyma swemi s³ysza³yœmy s³awê jej.
23. Bóg sam rozumie drogê jej, a on wie miejsce jej.
24. Bo on na koñczyny ziemi patrzy, a wszystko, co jest pod niebem, widzi.
25. Wiatrom uczyni³ wagê, a wody odwa¿y³ pod miar¹.
26. On te¿ prawo d¿d¿om postanowi³, a drogê b³yskawicom gromów.
27. W ten czas j¹ widzia³, i g³osi³ j¹: zgotowa³ j¹, i doszed³ jej.
28. Ale cz³owiekowi rzek³: Oto bojaŸñ Pañska jest m¹droœci¹, a warowaæ siê z³ego, 
jest rozumem.
*29
1. Jeszcze dalej Ijob prowadzi³ rzecz swojê, i rzek³:
2. Któ¿ mi to da, abym by³ jako za miesiêcy dawnych, za dni onych, których miê Bóg 
strzeg³;
3. Gdy pochodnia jego œwieci³a nad g³ow¹ moj¹, a przy œwietle jego przechodzi³em 
ciemnoœci;
4. Jakom by³ za dni m³odoœci mojej, gdy by³a przytomnoœæ Bo¿a nad przybytkiem moim;
5. Gdy jeszcze Wszechmocny by³ ze mn¹, a oko³o mnie dziatki moje;
6. Gdy œcieszki moje op³ywa³y mas³em, a opoka wylewa³a mi Ÿród³a oliwy;
7. Gdym wychodzi³ do bramy przez miasto, a na ulicy kaza³em sobie gotowaæ stolicê 
mojê.
8. Widz¹c miê m³odzi ukrywali siê, a starcy powstawszy stali.
9. Prze³o¿eni przestawali mówiæ, a rêk¹ zatykali usta swoje.
10. G³os ksi¹¿¹t ucicha³, a jêzyk ich do podniebienia ich przylega³.
11. Bo ucho s³uchaj¹ce b³ogos³awi³o miê, a oko widz¹ce dawa³o o mnie œwiadectwo,
12. ¯em wybawia³ ubogiego wo³aj¹cego, i sierotkê, i tego, który nie mia³ pomocnika.
13. B³ogos³awieñstwo gin¹cego przychodzi³o na miê, a serce wdowy rozwesela³em.
14. W sprawiedliwoœæ ob³oczy³em siê, a ona zdobi³a miê; s¹d mój by³ jako p³aszcz i 
korona.
15. By³em okiem œlepemu, a nog¹ chromemu.
16. By³em ojcem ubogich, a sprawy, którejm nie wiedzia³, wywiadywa³em siê.
17. I kruszy³em szczêki z³oœnika, a z zêbów jego wydziera³em ³up.
18. Przeto¿em rzek³: W gniaŸdzie swojem umrê, a jako piasek rozmno¿ê dni moje.
19. Korzeñ mój roz³o¿y siê przy wodach, a rosa trwaæ bêdzie przez noc na ga³¹zkach 
moich.
20. Chwa³a moja odm³odzi siê przy mnie, a ³uk mój w rêce mojej odnowi siê.
21. S³uchano miê, i oczekiwano na miê, a milczano na radê mojê.
22. Po s³owie mojem nie powtarzano, tak na nich kropi³a mowa moja.
23. Bo miê oczekiwali jako deszczu, a usta swe otwierali jako na deszcz póŸny.
24. JeŸlim ¿artowa³ z nimi, nie wierzyli, a powagi twarzy mojej nie odrzucali.
25. JeŸlim kiedy do nich przyszed³, siada³em na przedniejszem miejscu, i mieszka³em 
jako król w wojsku, a jako ten, który smutnych cieszy.
*30
1. Ale teraz œmiej¹ siê ze mnie m³odsi nad miê w latach, których ojcówbym ja by³ 
nie chcia³ po³o¿yæ ze psami trzody mojej.
2. Acz na có¿by mi siê by³a si³a r¹k ich przyda³a? bo przy nich staroœæ ich 
zginê³a.
3. Albowiem dla niedostatku i g³odu samotni byli, i uciekali na niep³odne, ciemne, 
osobne, i puste miejsce;
4. Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki ja³owcowe by³y pokarmem ich.
5. Z poœrodku ludzi wyganiano ich; wo³ano za nimi jako za z³odziejem,



6. Tak, i¿ w ³o¿yskach potoków mieszkaæ musieli, w jamach podziemnych i w ska³ach.
7. Miêdzy chróstami ryczeli, pod pokrzywy zgromadzali siê.
8. Synowie ludzi wzgardzonych, i synowie ludzi bezecnych, podlejsi byli nad proch 
ziemi.
9. Alem teraz pieœni¹ ich, i sta³em siê im przypowieœci¹.
10. Brzydz¹ siê mn¹, a oddalaj¹ siê odemnie, i na twarz mojê plwaæ siê nie wstydz¹.
11. Bo Bóg powagê mojê odj¹³ i utrapi³ miê; dlatego oni wêdzid³o przed twarz¹ moj¹ 
odrzucili.
12. Po prawicy mojej m³odzikowie powstawaj¹, nogi moje potr¹caj¹, i toruj¹ na 
przeciwko mnie drogi zginienia swego.
13. Popsuli œcieszkê mojê, i nêdzy do nêdzy mojej przyczynili, a nie potrzebuj¹ do 
tego pomocnika.
14. Jako przerw¹ szerok¹ napadaj¹ na miê, i na spustoszenie moje wal¹ siê.
15. Obróci³y siê przeciwko mnie strachy, jako wiatr œci¹gaj¹ duszê mojê; bo jako 
ob³ok przemija zdrowie moje.
16. A teraz we mnie rozla³a siê dusza moja; ogarnê³y miê dni utrapienia;
17. Które w nocy wierc¹ koœci moje we mnie, sk¹d ¿y³y moje nie maj¹ odpoczynku.
18. Dla wielkiej boleœci zmieni³a siê szata moja, a jako ko³nierz sukni mojej 
œciska miê.
19. Wrzuci³ miê w b³oto, a jestem podobien prochowi i popio³owi.
20. Wo³am do ciebie, a nie wys³uchujesz miê; stojê przed tob¹, a nie patrzysz na 
miê.
21. Odmieni³eœ mi siê w okrutnego, a moc¹ rêki twej sprzeciwiasz mi siê.
22. Podnosisz miê na wiatr, i wsadzasz miê nañ, a zdrowemu rozs¹dkowi rozp³yn¹æ siê 
dopuszczasz.
23. Wiemci, ¿e miê na œmieræ podasz, i do domu wszystkim ¿yj¹cym naznaczonego.
24. Wszak¿e na grób nie œci¹gnie rêki swej, a gdy ich niszczyæ bêdzie, wo³aæ nie 
bêd¹.
25. Izalim nie p³aka³ nad dniem utrapionego? izali siê nie smuci³a dusza moja nad 
ubogim?
26. Gdym dobrego oczekiwa³, oto przysz³o z³e; a gdym siê spodziewa³ œwiat³oœci, 
przysz³a ciemnoœæ.
27. Wnêtrznoœci moje wezwrza³y, a nie uspokoi³y siê, i ubie¿a³y miê dni utrapienia.
28. Chodzê szczerniawszy, ale nie od s³oñca; powstajê i wo³am w zgromadzeniu.
29. Sta³em siê bratem smoków, a towarzyszem strusiów m³odych.
30. Skóra moja poczernia³a na mnie, i koœci moje wypiek³y siê od upalenia.
31. Obróci³a siê w lament harfa moja, a instrument mój w g³os p³acz¹cych.
*31
1. Uczyni³em przymierze z oczyma swemi, abym nie pomyœla³ o pannie.
2. Bo có¿ za dzia³ od Boga z góry? a co za dziedzictwo Wszechmocnego z wysokoœci?
3. Aza¿ nie nagotowane zginienie z³oœnikom, a sroga pomsta czyni¹cym nieprawoœæ?
4. Aza¿ on nie widzi dróg moich, a wszystkich kroków moich nie liczy?
5. JeŸlim chodzi³ w k³amstwie, a spieszy³a siê na zdradê noga moja:
6. Niech miê zwa¿y na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczeroœæ mojê.
7. JeŸli¿ ust¹pi³a noga moja z drogi, a za oczyma memi sz³oli serce moje, i do r¹k 
moich jeŸli¿ przylgnê³a jaka zmaza:
8. Tedy niech¿e ja siejê, a inszy niech po¿ywa, a moje latoroœle niech bêd¹ 
wykorzenione.
9. JeŸli zwiedzione jest serce moje do niewiasty, i jeŸlim czyha³ u drzwi 
przyjaciela mego:
10. Niechaj¿e mele innemu ¿ona moja, a niechaj siê nad ni¹ inni schylaj¹.
11. Boæ to jest sprosny wystêpek, a nieprawoœæ os¹dzenia godna,
12. Gdy¿ ten ogieñ a¿ do zatracenia po¿era, a dochody moje wszystkie wykorzeniæ 
mo¿e.
13. JeŸlim stroni³ od s¹du z s³ug¹ moim, albo z s³u¿ebnic¹ moj¹, gdy ze mn¹ 
sprzeczkê mieli,
14. (Bo có¿bym czyni³, gdyby powsta³ Bóg? albo gdyby pyta³, cobym mu odpowiedzia³?
15. Iza¿ nie ten, który miê w ¿ywocie uczyni³, nie uczyni³ te¿ i onego? a nie on¿e 
nas sam w ¿ywocie wykszta³towa³?)



16. JeŸli¿em odmówi³ ubogim, czego chcieli, a oczy wdowy jeŸli¿em zasmuci³;
17. JeŸli¿em jad³ sztuczkê swojê sam, a nie jada³a i sierota z niej;
18. (Albowiem sierota z m³odoœci mojej ros³a ze mn¹, jako u ojca; a jakom wyszed³ z 
¿ywota matki mojej, by³em wdowie za wodza.)
19. JeŸli¿em widzia³ kogo gin¹cego dla tego, ¿e szaty nie mia³, a nie da³em 
¿ebrakowi odzienia;
20. JeŸli¿e mi nie b³ogos³awi³y biodra jego, ¿e siê we³n¹ owiec moich zagrza³;
21. JeŸli¿em podniós³ przeciwko sierocie rêkê swojê, gdym widzia³ w bramie pomoc 
mojê:
22. Tedy niech odpadnie ³opatka moja od plec swych, a ramiê moje z stawu swego 
niech wytracone bêdzie.
23. Albowiem lêka³em siê skruszenia od Boga, a przed jego zacnoœci¹ nie móg³bym siê 
ostaæ.
24. JeŸlim pok³ada³ w z³ocie nadziejê mojê, a do bry³y z³ota mawia³em: Tyœ ufanie 
moje;
25. JeŸlim siê weseli³ z wielu bogactw moich, a i¿ wiele naby³a rêka moja;
26. JeŸlim patrza³ na œwiat³oœæ s³oñca, gdy œwieci³o, a na miesi¹c, gdy wspania³o 
chodzi³;
27. I da³o siê uwieœæ potajemnie serce moje, a ca³owa³y rêkê mojê usta moje:
28. I toæby by³a nieprawoœæ os¹dzenia godna; bobym siê tem zaprza³ Boga z 
wysokoœci.
29. JeŸli¿em siê weseli³ z upadku nienawidz¹cego miê, a jeŸlim siê cieszy³, gdy mu 
siê Ÿle powodzi³o.
30. (I owszem nie da³em zgrzeszyæ ustom moim, abym mia³ ¿¹daæ przeklêstwa duszy 
jego.)
31. Aza¿ nie mawiali domownicy moi: Oby nam kto da³ miêsa tego, nie mo¿emy siê i 
najeœæ?
32. Bo goœæ nie nocowa³ na dworze, a drzwi moje otwiera³em podró¿nemu.
33. JeŸlim zakrywa³, jako ludzie zwykli, przestêpstwa moje, i chowa³em w skrytoœci 
mojej nieprawoœæ mojê;
34. I choæbym by³ móg³ pot³umiæ zgrajê wielk¹, jednak i najpodlejszy z domu 
ustraszy³ miê; przeto¿em milcza³, i nie wychodzi³em ze drzwi.
35. Obym mia³ kogo, coby miê wys³ucha³; ale oto ten jest znak mój, ¿e Wszechmog¹cy 
sam odpowie za miê, i ksiêga, któr¹ napisa³ przeciwnik mój.
36. Czylibym jej na ramieniu swojem nie nosi³? a nie przywi¹za³bym jej sobie miasto 
korony?
37. Liczbê kroków moich oznajmi³bym mu; jako do ksi¹¿êcia przyst¹pi³bym do niego.
38. JeŸli¿ przeciw mnie ziemia moja wo³a³a, a jeŸli¿e z ni¹ spo³em zagony jej 
p³aka³y;
39. JeŸli¿em po¿ytków jej u¿ywa³ bez pieniêdzy, i jeŸlim do wzdychania przywodzi³ 
dzier¿awców jej:
40. Miasto pszenicy niech wznijdzie oset, a miasto jêczmienia k¹kol. Tu siê 
skoñczy³y s³owa Ijobowe.
*32
1. A gdy przestali oni trzej mê¿owie odpowiadaæ Ijobowi, przeto, ¿e siê sobie zda³ 
byæ sprawiedliwym:
2. Tedy siê rozpali³ gniewem Elihu, syn Barachela Buzytczyka z rodu Syryjskiego, 
przeciw Ijobowi siê rozpali³ gniewem, i¿ usprawiedliwia³ duszê swojê, wiêcej ni¿ 
Boga.
3. Tak¿e przeciwko trzem przyjacio³om jego rozpali³ siê gniew jego, ¿e nie 
znalaz³szy odpowiedzi, przeciê potêpiali Ijoba.
4. Bo Elihu oczekiwa³, jako oni Ijobowi odpowiedz¹, gdy¿ oni starsi byli w latach 
ni¿ on.
5. Ale widz¹c Elihu, ¿e nie by³o odpowiedzi w ustach onych trzech mê¿ów, rozpali³ 
siê w gniewie swoim.
6. I odpowiedzia³ Elihu, syn Barachela Buzytczyka, i rzek³: Jam najm³odszy w 
latach, a wyœcie starcy; przeto¿ wstydzi³em siê, i nie œmia³em wam oznajmiæ zdania 
swego.
7. Myœla³em: D³ugi wiek mówiæ bêdzie, a mnóstwo lat nauczy m¹droœci.



8. Aleæ duch, który jest w ludziach, i natchnienie Wszechmog¹cego daje rozum.
9. Zacni nie zawsze m¹drzy, a starcy nie zaw¿dy rozumiej¹ s¹du.
10. Przeto¿ mówiê: s³uchaj miê; ja te¿ oznajmiê zdanie swoje.
11. Otom oczekiwa³ s³ów waszych, a przys³uchiwa³em siê dowodom waszym, czekaj¹c, 
a¿byœcie doszli rzeczy.
12. I przypatrywa³em siê wam, a oto ¿aden z was Ijoba przekonaæ nie móg³; i nie 
masz miêdzy wami, ktoby odpowiedzia³ s³owom jego.
13. Ale snaæ rzeczecie: ZnaleŸliœmy m¹droœæ; sam go Bóg przekonywa, nie cz³owiek.
14. Aczci siê Ijob nie zemn¹ wda³ w rzecz, a ja mu te¿ nie waszemi s³owy odpowiem.
15. Polêkali siê, nie odpowiadaj¹ dalej; niedostaje im s³ów.
16. Czeka³emci, ale nie mówi¹; umilknêli, a nic wiêcej nie odpowiadaj¹.
17. Odpowiem ja te¿ z mej strony; oznajmiê ja te¿ zdanie swoje.
18. Bom pe³en s³ów; ciasno we mnie duchowi ¿ywota mego.
19. Oto ¿ywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpêk³by siê.
20. Bêdê tedy mówi³, a wytchnê sobie; otworzê wargi swe, i odpowiem.
21. Nie bêdê teraz mia³ wzglêdu na ¿adn¹ osobê, a z cz³owiekiem bez tytu³ów mówiæ 
bêdê.
22. Bo nie umiem tytu³owaæ, by miê w rychle nie porwa³ stworzyciel mój.
*33
1. A przeto¿, Ijobie! s³uchaj proszê mów moich, a wszystkie s³owa moje przyjmij w 
uszy.
2. Oto teraz otworzê usta moje, a jêzyk mój bêdzie mówi³ w podniebieniu mojem.
3. Szczeroœci¹ serca mego bêd¹ s³owa moje, a czyste zdania wargi moje mówiæ bêd¹.
4. Duch Bo¿y uczyni³ miê, a tchnienie Wszechmocnego o¿ywi³o miê.
5. Mo¿eszli, odpowiedz mi; sporz¹dŸ siê, a stañ przeciwko mnie.
6. Oto ja wed³ug s³ów twoich odpowiem ci za Boga, chocia¿em ja te¿ z b³ota 
utworzony.
7. Oto strach mój nie zatrwo¿y ciê, a rêka moja nie obci¹¿y ciê.
8. A wszak¿eœ rzek³ w uszy moje, i s³ysza³em g³os s³ów moich.
9. Czystym ja bez przestêpstwa; niewinnym ja, i nie masz we mnie nieprawoœci.
10. Oto znajduje Bóg przyczyny przeciwko mnie, a poczytuje miê za nieprzyjaciela 
swego.
11. Podaje w okowy nogi moje, a podstrzega wszystkich œcie¿ek moich.
12. Otoœci na to tak odpowiadam: W tem nie jesteœ sprawiedliwy; bo wiêkszy jest 
Bóg, ni¿ cz³owiek.
13. Przecz¿e siê z nim spierasz, ¿eæ wszystkich spraw swoich nie objawia?
14. Wszak Bóg mówi i raz i drugi, a cz³owiek tego nie uwa¿a.
15. We œnie w widzeniu nocnem, gdy twardy sen przypada na ludzie gdy œpi¹ na ³o¿u:
16. Tedy otwiera ucho ludzkie, a to, czem ich æwiczy, pieczêtuje,
17. Aby cz³owieka odwiód³ od z³ej sprawy jego, i pychê od mê¿a aby odj¹³;
18. Aby zahamowa³ duszê jego od do³u, a ¿ywot jego aby na miecz nie trafi³.
19. Ka¿e go te¿ boleœci¹ na ³o¿u jego, a we wszystkich koœciach jego ciê¿k¹ 
niemoc¹.
20. Tak, ¿e sobie ¿ywot jego chleb obrzydzi, a dusza jego pokarm wdziêczny.
21. Zniszczeje znacznie cia³o jego, i wysadz¹ siê koœci jego, których nie widaæ 
by³o;
22. I przybli¿a siê do grobu dusza jego a ¿ywot jego do rzeczy œmieræ 
przynosz¹cych.
23. JeŸli bêdzie u niego jaki Anio³ wymowny, jeden z tysi¹ca, aby opowiedzia³ 
cz³owiekowi powinnoœæ jego:
24. Tedy siê nad nim Bóg zmi³uje, a rzecze: Wybaw go, aby nie zstêpowa³ do grobu, 
bom znalaz³ ub³aganie.
25. I odm³odnieje cia³o jego jako dzieciêce, a nawróci siê do dni m³odoœci swojej.
26. Bêdzie siê modli³ Bogu, i przyjmie go ³askawie, i ogl¹da z weselem oblicze 
jego, i przywróci cz³owiekowi sprawiedliwoœæ jego;
27. Który pogl¹daj¹c na ludzi, rzecze: Zgrzeszy³em by³, i co by³o prawego, 
podwróci³em; ale mi to nie by³o po¿yteczno.
28. Lecz Bóg wybawi³ duszê mojê, aby nie zst¹pi³a do do³u, a ¿ywot mój aby ogl¹da³ 
œwiat³oœæ.



29. Oto wszystko to czyni Bóg po dwakroæ i po trzykroæ z cz³owiekiem,
30. Aby odwróci³ duszê jego od do³u, a ¿eby oœwiecon by³ œwiat³oœci¹ ¿yj¹cych.
31. Uwa¿aj to, Ijobie, s³uchaj miê; milcz, a ja bêdê mówi³.
32. Wszak¿e maszli co mówiæ, a odpowiedz¿e mi; mów, bobym ciê rad usprawiedliwi³.
33. A jeŸli niemasz, s³uchaj¿e miê, a nauczê ciê m¹droœci.
*34
1. Nadto mówi³ Elihu, i rzek³:
2. S³uchajcie¿, m¹drzy! mów moich, a nauczeni pos³uchajcie miê.
3. Bo ucho s³ów doœwiadcza, jako podniebienie smakuje pokarmu.
4. Obierzmy sobie s¹d, a rozeznajmy miêdzy sob¹, co jest dobrego.
5. Poniewa¿ Ijob rzek³: Jestem sprawiedliwym, a Bóg odrzuci³ sprawê mojê:
6. I mam¿e k³amaæ, maj¹c sprawiedliw¹? Bolesny jest postrza³ mój bez przewinienia.
7. Który¿ jest m¹¿ taki, jako Ijob, coby pi³ poœmiewisko jako wodê?
8. A coby chodzi³ w towarzystwie czyni¹cych nieprawoœæ; i przestawa³by z ludŸmi 
niepobo¿nymi?
9. Bo powiedzia³: Nie pomo¿e cz³owiekowi, choæby siê podoba³ Bogu.
10. Przeto¿ miê s³uchajcie, mê¿owie rozumni! Niech bêdzie daleka niepobo¿noœæ od 
Boga, i nieprawoœæ od Wszechmocnego.
11. Bo on wed³ug uczynku p³aci cz³owiekowi, a wed³ug drogi jego ka¿demu nagradza.
12. A zgo³a Bóg przewrotnie nie czyni, a Wszechmocny nie podwraca s¹du.
13. Któ¿ go prze³o¿y³ nad ziemi¹? a kto wystawi³ ca³y okr¹g œwiata?
14. JeŸliby obróci³ przeciwko niemu serce swoje, a ducha jego, i dech jego do 
siebie wzi¹³:
15. Zginê³oby wszelkie cia³o spo³u, a cz³owiekby siê do prochu nawróci³.
16. Maszli tedy rozum, s³uchaj tego, a przyjmuj w uszy swe g³os mowy mojej.
17. Aza¿ ten, który ma w nienawiœci s¹d, panowaæ mo¿e? aza¿ tego, który jest wielce 
sprawiedliwy, niepobo¿nym uczynisz?
18. Za¿ potêpisz tego, który mo¿e rzec królowi: O bezecny! a ksi¹¿êtom: O 
niepobo¿ny!
19. Który nie ma wzglêdu na osoby ksi¹¿¹t, i nie wa¿y sobie wiêcej bogacza nad 
ubogiego; bo oni wszyscy s¹ czynem r¹k jego.
20. Nagle umieraj¹; a o pó³nocy wzruszony bywa naród, i przemija, a mocarz 
zniesiony bywa bez rêki ludzkiej.
21. Oczy bowiem jego nad drogami cz³owieczemi, a on widzi wszystkie kroki jego.
22. Niemasz ciemnoœci, ani cienia œmierci, kêdyby siê skryli ci, którzy czyni¹ 
nieprawoœæ.
23. Bo na nikogo nie wk³ada wiêcej, tak, ¿eby mia³ wchodziæ w s¹d z Bogiem.
24. Pociera bardzo wiele mocarzów, a inszych miasto nich wystawia.
25. Przeto, i¿ zna sprawy ich, obraca im dzieñ w noc, aby byli potarci.
26. Pora¿a ich jako niepobo¿nych na miejscu jawnem.
27. Przeto, i¿ odst¹pili od niego, a ¿adnych dróg jego zrozumieæ nie chcieli:
28. Aby przywiód³ na nich wo³anie znêdznia³ych, a pokaza³, ¿e wys³uchuje wo³anie 
ubogich.
29. Gdy on sprawi pokój, któ¿ go wzruszy? tak¿e, gdy skryje oblicze, któ¿ go ujrzy? 
A to czyni tak ca³emu narodowi, jako ka¿demu cz³owiekowi,
30. Aby dalej nie panowa³ cz³owiek ob³udny na upadek ludzki.
31. Zaprawdê mia³byœ mówiæ do Boga: Przepuœæ; poniosê, a nie bêdê siê wzbrania³.
32. Nadto jeŸlibym czego nie baczy³, ty miê naucz; jeŸlim nieprawoœæ pope³ni³, nie 
uczyniê tego wiêcej.
33. Izali wed³ug zdania twego bêdziesz p³aci³, ¿eæ siê to nie podoba, a ¿eœ ty owo 
obra³, a nie on? Ale wieszli co lepszego, powiedz.
34. Mê¿owie rozumni to¿ rzek¹ ze mn¹, a cz³owiek m¹dry przypadnie na to,
35. ¯e Ijob nie mówi m¹drze, a s³owa jego nie s¹ roztropne.
36. Bo¿e, Ojcze mój! niech bêdzie Ijob doskonale doœwiadczony, przeto, i¿ nam 
odpowiada, jako ludziom z³ym.
37. Bo przestêpstwa przyczynia do grzechu swego; chlubi siê miêdzy nami, i mówi 
bardzo wiele przeciwko Bogu.
*35
1. Nadto mówi³ Elihu, i rzek³:



2. I mniemasz, ¿eœ to z rozs¹dkiem rzek³: Sprawiedliwoœæ moja przechodzi Bosk¹?
3. Boœ powiedzia³: Có¿ mi pomo¿e? a co wezmê za po¿ytek, choæbym nie grzeszy³?
4. Ale ja tobie dowodnie odpowiem, i towarzyszom twoim z tob¹.
5. Spojrzyj w niebo, a obacz; przypatrz siê ob³okom, jako s¹ wy¿sze nad ciê.
6. JeŸli zgrzeszysz, có¿ uczynisz przeciwko niemu? a jeŸliby by³y rozmno¿one 
nieprawoœci twoje, có¿ mu uczynisz?
7. JeŸlibyœ by³ sprawiedliwym, có¿ mu dasz? albo có¿ weŸmie z rêki twojej?
8. Cz³owiekowi podobnemu tobie niezbo¿noœæ twoja zaszkodzi, a synowi cz³owieczemu 
pomo¿e sprawiedliwoœæ twoja.
9. Z mnóstwa uciœnionych, którzy do tego przywiedzieni s¹; aby narzekali i wo³ali 
dla ramienia mocarzów,
10. ¯aden nie mówi: Gdzie¿ jest Bóg, stworzyciel mój, choæ on daje œpiewanie i w 
nocy?
11. Choæ nas wyucza nad bydlêta ziemskie, a nad ptastwo niebieskie czyni nas 
mêdrszymi.
12. Tedy wo³aj¹li dla hardoœci z³ych, on ich nie wys³uchuje.
13. Bo ob³udy nie wys³ucha Bóg, a Wszechmocny nie patrzy na nich.
14. Dopiero¿ nie wys³ucha ciebie, poniewa¿ mówisz: Nie widzisz tego; os¹dŸ¿e siê 
przed nim, a oczekuj go,
15. Gdy¿ ciê jedno trochê nawiedzi³ gniew jego, jakoby nie wiedzia³ wielkoœci 
grzechów twoich.
16. Przeto¿ Ijob pró¿no otwiera usta swe, a bez umiejêtnoœci rozmna¿a s³owa swoje.
*36
1. Do tego przyda³ Elihu, i rzek³:
2. Poczekaj miê maluczko, a uka¿êæ; bo jeszcze mam, cobym za Bogiem mówi³.
3. Zacznê umiejêtnoœæ mojê z daleka, a Stworzycielowi memu przyw³aszczê 
sprawiedliwoœæ.
4. Boæ zaprawdê bez k³amstwa bêd¹ mowy moje, a m¹¿ doskona³y w umiejêtnoœci jest 
przed tob¹.
5. Oto Bóg mocny jest, a nie odrzuca nikogo; on jest mocny w sile serca.
6. Nie ¿ywi niepobo¿nego,a u s¹du ubogim dopomaga.
7. Nie odwraca od sprawiedliwego oczów swoich; ale z królmi na stolicy sadza ich na 
wieki, i bywaj¹ wywy¿szeni.
8. A jeŸliby byli okowani w pêta, albo uwik³ani powrozami utrapienia:
9. Tedy przez to im oznajmuje sprawy ich, i przestêpstwa ich, ¿e siê zmocni³y;
10. I otwiera im ucho, aby przyjêli karanie, a mówi, aby siê nawrócili od 
nieprawoœci.
11. JeŸli bêd¹ pos³uszni, a bêd¹ mu s³u¿yæ, dokoñcz¹ dni swoich w dobrem, a lat 
swych w rozkoszach.
12. Ale jeŸli nie us³uchaj¹, od miecza zejd¹, a pomr¹ bez umiejêtnoœci.
13. Bo ludzie ob³udnego serca obalaj¹ na siê gniew, a nie wo³aj¹, kiedy ich wi¹¿e.
14. Umrze w m³odoœci dusza ich, a ¿ywot ich miêdzy nierz¹dnikami.
15. Wyrwie utrapionego z utrapienia jego, a otworzy w uciœnieniu ucho jego.
16. Takby i ciebie wyrwa³ z miejsca ciasnego na przestronne, gdzie niemasz ucisku, 
a spokojny stó³ twój by³by pe³en t³ustoœci.
17. Aleœ ty s¹d niepobo¿nego zas³u¿y³, przeto¿ prawo i s¹d bêd¹ ciê trzymaæ.
18. Zaisteæ gniew Bo¿y jest nad tob¹; patrz¿e, aby ciê nie porazi³ plag¹ wielk¹, 
tak, ¿eby ciê nie wybawi³ ¿aden okup.
19. Izali sobie bêdzie wa¿y³ bogactwa twoje? Zaiste ani z³ota, ani jakiejkolwiek 
si³y, albo potêgi twojej.
20. Nie kwap¿e siê tedy ku nocy, w któr¹ zstêpuj¹ narody na miejsca swoje.
21. Strze¿, abyœ siê nie ogl¹da³ na nieprawoœæ, obieraj¹c j¹ sobie nad utrapienia.
22. Oto Bóg jest najwy¿szy w mocy swojej, któ¿ tak nauczyæ mo¿e jako on?
23. Któ¿ mu wymierzy³ drogê jego? albo kto mu rzecze: Uczyni³eœ nieprawoœæ?
24. Pamiêtaj¿e, abyœ wys³awia³ sprawê jego, której siê przypatruj¹ ludzie.
25. Wszyscy ludzie widz¹ j¹, a cz³owiek przypatruje siê jej z daleka.
26. Oto Bóg jest wielki, a poznaæ go nie mo¿emy, ani liczba lat jego doœcigniona 
byæ mo¿e.
27. Bo on wyci¹ga krople wód, które wylewaj¹ z ob³oków jego deszcz,



28. Który spuszczaj¹ ob³oki, a spuszczaj¹ na wiele ludzi.
29. (Nadto, któ¿ zrozumie rozci¹gnienie ob³oków, i grzmot namiotu jego.
30. Jako rozci¹ga nad nim œwiat³oœæ swojê, a g³êbokoœci morskie okrywa?
31. Bo przez te rzeczy s¹dzi narody, i daje pokarm w hojnoœci.
32. Ob³okami nakrywa œwiat³oœæ, i rozkazuje jej ukrywaæ siê za ob³ok nastêpuj¹cy.)
33. Daje o nim znaæ szum jego, tak¿e i byd³o i para w górê wstêpuj¹ca.
34. A nad tem zdumiewa siê serce moje, i porusza siê z miejsca swego.
*37
1. S³uchajcie z pilnoœci¹ grzmienia g³osu jego, i dŸwiêku który wychodzi z ust 
jego.
2. Pod wszystkiem niebem prosto go wypuszcza, a œwiat³oœæ jego po wszystkich 
koñczynach ziemi.
3. Za ni¹ wnet huczy dŸwiêkiem, grzmi g³osem zacnoœci swojej, i nie odk³ada innych 
rzeczy, gdy bywa s³yszany g³os jego.
4. Dziwnie Bóg grzmi g³osem swoim; sprawuje rzeczy tak wielkie, ¿e ich rozumieæ nie 
mo¿emy.
5. Bo mówi do œniegu: Padaj na ziemiê; tak¿e i do deszczu wolnego, i do deszczu 
gwa³townego.
6. Rêkê wszystkich ludzi zawiera, aby nikt z ludzi nie dogl¹da³ roboty swojej.
7. Tedy zwierz wchodzi do jaskini, a w jamach swoich zostaje.
8. Wicher z skrytych miejsc wychodzi, a zima z wiatrów pó³nocnych.
9. Tchnieniem swojem Bóg czyni lód, tak i¿ siê szerokoœæ wód œciska.
10. Tak¿e dla pokropienia ziemi obci¹¿a ob³ok, i rozpêdza chmurê œwiat³em swojem.
11. A ten siê obraca w ko³o wed³ug rady jego, aby czyni³ wszystko, co Bóg rozka¿e, 
na oblicze okrêgu ziemskiego.
12. A czyni to Bóg, ¿e siê stawia b¹dŸ na skaranie, b¹dŸ dla po¿ytku ziemi swojej, 
b¹dŸ dla jakiej dobroczynnoœci.
13. S³uchaj¿e tego pilnie, Ijobie! zastanów siê, a uwa¿aj dziwne sprawy Bo¿e.
14. Izali wiesz, kiedy co Bóg stanowi o tych rzeczach? albo gdy ma rozjaœniæ 
œwiat³o ob³oku swego?
15. Izali wiesz, co za waga ob³oków? Izali wiesz cuda Doskona³ego we wszelakiej 
umiejêtnoœci?
16. Wiesz¿e, jako ciê szaty twoje ogrzewaj¹, gdy ucisza ziemiê od po³udnia?
17. Iza¿eœ z nim rozpoœciera³ niebiosa, które s¹ trwa³e, a zwierciad³u odlewanemu 
podobne?
18. Uka¿¿e nam, co mu mamy powiedzieæ; bo nie mo¿emy sporz¹dziæ s³ów dla ciemnoœci.
19. Izali mu kto odniesie to, cobym mówi³? I owszem, gdyby to kto przed³o¿y³, by³by 
pewnie po¿arty.
20. Wszak teraz nie mog¹ ludzie patrzyæ i na œwiat³o, gdy jest jasne na ob³okach, 
gdy wiatr przechodzi, i przeczyszcza je.
21. Od pó³nocy jako z³oto przychodzi, ale w Bogu straszniejsza jest chwa³a.
22. Wszechmog¹cy jest, doœcign¹æ go nie mo¿emy; wielki w mocy, wszak¿e s¹dem i 
ostr¹ sprawiedliwoœci¹ ludzi nie trapi.
23. Przeto¿ boj¹ siê go ludzie; nie ma wzglêdu na ¿adnego, by te¿ by³ i najmêdrszy.
*38
1. Tedy odpowiedzia³ Pan Ijobowi z wichru, i rzek³:
2. Któ¿ to jest, co zaciemnia radê Bo¿¹ mowami nieroztropnemi?
3. Przepasz teraz jako m¹¿ biodra swoje, a bêdê ciê pyta³, a ty mi daj sprawê.
4. Gdzie¿eœ by³, kiedym Ja zak³ada³ grunty ziemi? Powiedz, jeŸli¿e nasz rozum.
5. Któ¿ uczyni³ rozmierzenie jej? powiedz, je¿li wiesz; albo kto sznur nad ni¹ 
rozci¹gn¹³?
6. Na czem s¹ podstawki jej ugruntowane? albo kto za³o¿y³ kamieñ jej wêgielny?
7. Gdy wespó³ œpiewa³y gwiazdy zaranne, a weselili siê wszyscy synowie Bo¿y.
8. Któ¿ zamkn¹³ drzwiami morze, gdy siê wyrywa³o, jakoby z ¿ywota wychodz¹c?
9. Gdym po³o¿y³ ob³ok za szatê jego, a ciemnoœæ za pieluchy jego;
10. Gdym postanowi³ o niem dekret mój, a przyprawi³em zaworê i drzwi do niego,
11. I rzek³em: A¿ dot¹d wychodziæ bêdziesz, a dalej nie post¹pisz, a tu po³o¿ysz 
nadête wa³y twoje.
12. Iza¿eœ za dni twoich rozkazywa³ œwitaniu, i ukaza³eœ zorzy miejsce jej?



13. Aby ogarnê³a koñczyny ziemi, a i¿by byli z niej wyrzuceni niepobo¿ni.
14. Aby siê odmienia³a jako glina, do której pieczêæ przyk³adaj¹, a oni aby siê 
stali jako szat¹ nakryci.
15. I aby by³a zawœci¹gniona od niepobo¿nych œwiat³oœæ ich, a ramiê wysokie by³o 
pokruszone.
16. Iza¿eœ przyszed³ a¿ do Ÿróde³ morskich, a po dnie przepaœci przechodzi³eœ siê?
17. Aza¿ odkryte s¹ tobie bramy œmierci? bramy cienia œmierci widzia³¿eœ?
18. Izaliœ rozumem twym doszed³ szerokoœci ziemi? Powiedz mi, jeŸli to wszystko 
wiesz?
19. Gdzie¿ jest ta droga do miejsca œwiat³oœci? a ciemnoœci gdzie maj¹ miejsce 
swoje?
20. Abyœ j¹ uj¹wszy odprowadzi³ do granicy jej, poniewa¿ zrozumiewasz œcieszki do 
domu jej.
21. Wiedzia³¿eœ na on czas, ¿eœ siê mia³ urodziæ? i liczba dni twoich jak wielka 
byæ mia³a?
22. Izaliœ przyszed³ do skarbów œniegów? aby skarby gradu widza³eœli?
23. Które zatrzymywam na czas ucisku, na dzieñ bitwy i wojny.
24. Któr¹¿ siê drog¹ dzieli œwiat³oœæ, i gdzie siê rozchodzi wiatr wschodni po 
ziemi?
25. Któ¿ rozdzieli³ stok powodziom? a drogê b³yskawicy gromów?
26. Aby szed³ deszcz na ziemiê, w której nikt nie mieszka, i na pustyniê, gdzie 
niemasz cz³owieka;
27. Aby nasyci³ miejsce puste i niep³odne, a wywiód³ z niego zielon¹ trawê.
28. Izali ma deszcz ojca? a krople rosy kto p³odzi?
29. Z czyjego¿ ¿ywota wychodzi mróz? a szron niebieski któ¿ p³odzi?
30. Jako¿ siê kamieniem wody nakrywaj¹, gdy wierzch przepaœci zamarza.
31. Mo¿esz¿e zwi¹zaæ jasne gwiazdy Bab? albo zwi¹zek Oryjona rozerwaæ?
32. Izali wywiedziesz gwiazdy po³udniowe czasu swego, albo Wóz niebieski z 
gwiazdami jego powiedziesz?
33. I znasz¿e porz¹dek nieba? a mo¿esz¿e rozrz¹dziæ panowanie jego na ziemi?
34. Izali podniesiesz ku ob³okowi g³os twój, aby ciê wielkoœæ wód okry³a?
35. Izali mo¿esz wypuœciæ b³yskawice, aby przysz³y, i rzek³yæ: Otoœmy?
36. Któ¿ z³o¿y³ we wnêtrznoœciach ludzkich m¹droœæ, a kto da³ rozumowi bystroœæ?
37. Któ¿ obrachowa³ niebiosa m¹droœci¹ swoj¹? a co siê leje z nieba, któ¿ uspokoi?
38. Aby polany proch stê¿a³, a bry³y aby siê spo³u zelgnê³y?
*39
1. Izali lwowi ³up ³owisz, a lwi¹t ¿ywot nape³niasz?
2. Gdy siê tul¹ w jaskiniach swoich, i czyhaj¹ w cieniu jam swoich?
3. Któ¿ gotuje krukowi pokarm jego, gdy dzieci jego do Boga wo³aj¹ a tu³aj¹ siê, 
nie maj¹c pokarmu?
4. Izali wiesz czas rodzenia kóz skalnych, a kiedy rodz¹ ³anie, postrzeg³¿eœ?
5. Mo¿esz¿e zliczyæ miesi¹ce, jako d³ugo p³ód nosz¹? a czas rodzenia ich wiesz¿e?
6. Jako siê kurcz¹, p³ód swój wyciskaj¹, a rozstêpuj¹c siê z boleœci¹ go pozbywaj¹;
7. Jako moc bior¹ dzieci ich, i odchowywuj¹ siê po zbo¿ach, a odszed³szy nie 
wracaj¹ siê do nich.
8. Któ¿ wypuœci³ os³a dzikiego na wolnoœæ? a pêta os³a dzikiego któ¿ rozwi¹za³?
9. Któremu da³ pustyniê miasto domu jego, a miasto mieszkania jego miejsca s³one.
10. On siê naœmiewa ze zgrai miejskiej, a na g³os tego, co go goni, nic niedba.
11. Patrzy po górach pastwy, a wszelkiej zielonej trawy szuka.
12. Izaliæ bêdzie chcia³ jednoro¿ec s³u¿yæ, albo bêdzie nocowa³ u jaœli twoich?
13. Izali mo¿esz zaprz¹dz w powróz swój jednoro¿ca do orania? izali powleka bêdzie 
brózdy za tob¹?
14. Izali siê spuœcisz nañ, przeto, ¿e wielka moc jego? albo poruczyszli mu robotê 
twojê?
15. Powierzysz¿e mu siê, ¿eby zwióz³ nasienie twoje, a do gumna twojego zgromadzi³?
16. Izaliœ da³ pawiowi piêkne skrzyd³a, a pierze bocianowi i strusiowi?
17. Który niesie na ziemi jajka swoje, a w prochu ogrzewa je.
18. A nie pomni na to, ¿e je noga zetrzeæ, a zwierzê polne zdeptaæ mo¿e.
19. Zatwardza siê przeciwko dzieciom swoim, jakoby nie by³y jego, a ¿eby nie by³a 



pró¿na praca jego, nie obawia siê.
20. Bo mu nie da³ Bóg m¹droœci, i nie udzieli³ mu wyrozumienia.
21. Wed³ug czasu podnosi siê ku górze, a naœmiewa siê z konia i z jeŸdŸca jego.
22. Izali mo¿esz daæ koniowi moc? izali rzaniem ozdobisz szyjê jego?
23. Izali go ustraszysz jako szarañczê? i owszem chrapanie nozdrzy jego jest 
straszne.
24. Kopie dó³, a weseli siê w mocy swej, i bie¿y przeciwko zbrojnym.
25. Œmieje siê z postrachu, a ani siê lêka, ani nazad ustêpuje przed ostrzem 
miecza.
26. Choæ na nim chrzêœci sajdak, i b³yszczy siê oszczep, i drzewce.
27. Z grzmotem i z gniewem kopie ziemiê, a nie stoi spokojnie na g³os tr¹by.
28. Miêdzy tr¹bami poryza, a z daleka czuje bitwê, krzyk ksi¹¿¹t, i wo³anie.
29. Izali wed³ug twego rozumu lata jastrz¹b, i rozci¹ga skrzyd³a swe ku po³udniowi?
30. Izali na twoje rozkazanie wzbija siê orze³ w górê, i sk³ada na wysokich 
miejscach gniazdo swoje?
31. Na opoce mieszka, i bawi siê na ostrej skale, jako na zamku.
32. Stamt¹d upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widz¹.
33. Dzieci te¿ jego pij¹ krew, a gdzie s¹ pobici, tam on jest.
34. A tak odpowiedzia³ Pan Ijobowi, i rzek³:
35. Izali ten, co wiedzie spór z Wszechmog¹cym, uczyæ go bêdzie? a kto chce 
strofowaæ Boga, niech na to odpowie.
36. Zatem odpowiedzia³ Ijob Panu, i rzek³:
37. Otom ja lichy, có¿ ci mam odpowiedzieæ? Rêkê mojê w³o¿ê na usta moje.
38. Mówi³em raz i drugi, ale wiêcej nie odpowiem, i nic wiêcej nie przydam.
*40
1. Nadto odpowiedzia³ Pan Ijobowi z wichru, i rzek³:
2. Przepasz teraz jako m¹¿ biodra swe: bêdê ciê pyta³, a ty mi daj sprawê;
3. Izali wniwecz obrócisz s¹d mój? a obwinisz miê, abyœ siê sam usprawiedliwi³?
4. Izali masz ramiê jako Bóg? a g³osem zagrzmisz jako on?
5. Ozdób¿e siê teraz zacnoœci¹ i dostojnoœci¹, a w chwa³ê i w ochêdóstwo oblecz 
siê.
6. Rozpostrzyj popêdliwoœæ gniewu twego, a patrz na ka¿dego pysznego, i poni¿ go.
7. Spojrzyj¿e na ka¿dego hardego a skróæ go, a zetrzyj niepobo¿nych na miejscu ich.
8. Zakryj ich pospo³u w prochu, a oblicza ich zawi¹¿ w skrytoœci.
9. Tedyæ i Ja przyznam, ¿e ciê mo¿e zachowaæ prawica twoja.
10. Oto teraz s³oñ, któregom uczyni³ jako i ciebie, trawê je jako wó³.
11. Oto teraz moc jego jest w biodrach jego, a si³a jego w pêpku brzucha jego.
12. Rusza ogonem swoim, jako chce, choæ jest jako drzewo cedrowe; ¿y³y ³ona jego s¹ 
powik³ane jako latoroœli.
13. Koœci jego jako tr¹by miedziane; gnaty jego jako dr¹g ¿elazny.
14. On jest przedniejszym z uczynków Bo¿ych; który go uczyni³, sam nañ natrzeæ mo¿e 
mieczem swoim.
15. Jemuæ pastwê góry przynosz¹, a wszystek zwierz polny tam igra.
16. Pod cienistem drzewem lega w skrytoœciach trzciny i b³ota.
17. Okrywaj¹ go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniaj¹ go wierzby nad potokami.
18. Oto zatrzymuje strumieñ, ¿e siê nie spieszy; tuszy sobie, i¿ Jordan wypije gêb¹ 
swoj¹.
19. Azali go kto przed oczyma jego u³api? albo powrozy przeci¹gnie przez nozdrze 
jego?
20. Wyci¹gniesz¿e wêd¹ wieloryba? albo sznurem utopionym w jêzyku jego?
21. Izali zawleczesz kolce przez nozdrza jego? albo hakiem przekoleszli czeluœæ 
jego?
22. Izaliæ siê bêdzie wiele modli³, albo z tob¹ ³agodnie mówiæ bêdzie?
23. Izali uczyni przymierze z tob¹, a przyjmiesz go za s³ugê wiecznego?
24. Izali z nim bêdziesz igra³ jako z ptaszkiem, a uwi¹¿esz go dziatkom twoim?
25. Sprawi¿e sobie nad nim towarzystwo ucztê, a podziel¹ go miêdzy kupców?
26. Izali zawadzisz hakami za skórê jego, a widelcami rybackiemi za g³owê jego?
27. Po³ó¿ tylko nañ rêkê tw¹, œlubujêæ, ¿e nie wspomnisz wiêcej na bitwê.
28. Oto nadzieja u³owienia jego omylna jest; izali i wejrzawszy nañ cz³owiek nie 



upada?
*41
1. Niemasz tak œmia³ego, coby go obudzi³; owszem któ¿ siê stawi przed twarz¹ moj¹?
2. Któ¿ mi co da³, abym mu odda³? cokolwiek jest pod wszystkiem niebem, moje jest.
3. Nie zamilczê cz³onków jego, ani silnej mocy jego, a grzecznego kszta³tu jego.
4. Któ¿ odkryje wierzch odzienia jego? z dwoistemi wêdzid³ami swemi któ¿ przyst¹pi 
do niego?
5. Wrota gêby jego któ¿ otworzy? bo strach oko³o zêbów jego.
6. £uski jego mocne jako tarcze, bardzo œciœle spojone.
7. Jedna z drug¹ tak spojona, ¿e wiatr nie wchodzi miêdzy nie.
8. Jedna do drugiej przylgnê³a, ujê³y siê, a nie dziel¹ siê.
9. Kichanie jego czyni blask, a oczy jego s¹ jako powieki zorzy.
10. Z ust jego lampy wychodz¹, a iskry ogniste wyrywaj¹ siê.
11. Z nozdrzy jego wychodzi dym, jako z garnca wrz¹cego, albo kot³a.
12. Dech jego wêgle rozpala, a p³omieñ z ust jego wychodzi.
13. W szyi jego przemieszkuje moc, a boleœæ przed nim ucieka.
14. Sztuki cia³a jego spoi³y siê, ca³owite s¹ w nim, ¿e siê nie porusza.
15. Serce jego twarde jako kamieñ, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia 
m³yñskiego.
16. Gdy siê podnosi, dr¿¹ mocarze, a od strachu oczyszczaj¹ siê.
17. Miecz, który go siêga, nie ostoi siê, ani drzewce, ani strza³a, ani pancerz.
18. ¯elazo poczyta sobie za plewê, a miedŸ za drzewo zbótwia³e.
19. Nie up³oszy go strza³a, a jako ŸdŸb³o s¹ u niego kamienie z procy.
20. Strzelbê sobie poczyta jako s³omê, a poœmiewa siê z szermowania w³óczni¹.
21. Pod nim s¹ ostre skorupy; œciele sobie na rzeczach ostrych jako na b³ocie.
22. Czyni, ¿e wre g³êbokoœæ jako garniec, a ¿e siê m¹ci morze jako w moŸdzierzu.
23. Za sob¹ jasn¹ œcieszkê czyni, tak, ¿e siê zdaje, i¿ przepaœæ ma siwiznê.
24. Niemasz na ziemi równego mu, który tak stworzony jest, ¿e siê niczego nie boi.
25. Wszelk¹ rzecz wysok¹ lekce wa¿y; on jest królem nad wszystkiemi srogiemi 
zwierzêtami.
*42
1. Tedy odpowiedzia³ Ijob Panu, i rzek³:
2. Wiem, ¿e wszystko mo¿esz, i nie mo¿e byæ zahamowany zamys³ twój.
3. Któ¿ jest ten, pytasz, który zaciemnia radê Bo¿¹ nieumiejêtnie? Dlatego 
przyznajê, ¿em nie zrozumia³; dziwniejsze s¹ te rzeczy, ni¿bym je móg³ poj¹æ i 
zrozumieæ.
4. Wys³uchaj¿e, proszê, gdybym mówi³; a gdy siê bêdê pyta³, oznajmij¿e mi.
5. Przedtem tylko ucho s³ysza³o o tobie; ale teraz oko moje widzi ciê.
6. Przeto¿ ¿a³ujê i pokutujê w prochu i w popiele.
7. A gdy odmówi³ Pan te s³owa do Ijoba, rzek³ Pan do Elifasa Tamañczyka: Rozpali³ 
siê gniew mój przeciw tobie, i przeciw dwom przyjacio³om twoim, ¿eœcie o mnie nie 
mówili tak przystojnie, jako Ijob, s³uga mój.
8. Przeto¿ teraz, weŸmijcie sobie siedm cielców, i siedm baranów, a idŸcie do s³ugi 
mego Ijoba, i ofiarujcie ca³opalenie za siê; a Ijob, s³uga mój, niech siê modli za 
wami; bo oblicze jego przyjmê, abym nie uczyni³ z wami wed³ug g³upstwa waszego; 
boœcie nie mówili tak przystojnie o mnie, jako Ijob, s³uga mój.
9. A tak odeszli Elifas Temañczyk, i Bildad Suhitczyk, i Sofar Naanatczyk, i 
uczynili, jako im rozkaza³ Pan; i przyj¹³ Pan oblicze Ijobowe.
10. Zatem Pan przywróci³ to, co by³o pobrane Ijobowi, gdy siê modli³ za przyjació³ 
swoich; i rozmno¿y³ Pan wszystko, cokolwiek mia³ Ijob, w dwójnasób.
11. Zeszli siê tedy do niego wszyscy bracia jego, i wszystki siostry jego, i inni 
wszyscy, którzy go przedtem znali, i jedli z nim chleb w domu jego, a ¿a³uj¹c go 
cieszyli go z strony wszystkiego z³ego, które by³ Pan nañ przywiód³; i da³ mu ka¿dy 
z nich upominek jeden, i ka¿dy nausznicê z³ot¹ jedne.
12. A tak Pan b³ogos³awi³ ostatnim czasom Ijobowym, wiêcej ni¿ pocz¹tkom jego. Bo 
mia³ czternaœcie tysiêcy owiec, i szeœæ tysiêcy wielb³¹dów, i tysi¹c jarzm wo³ów, i 
tysi¹c oœlic.
13. Mia³ te¿ siedm synów, i trzy córki.
14. I da³ imiê pierwszej Jemina, a imiê drugiej Kietzyja, a imiê trzeciej 



Kierenhappuch.
15. A nie znajdowa³y siê niewiasty tak piêkne, jako córki Ijobowe, we wszystkiej 
onej ziemi; i da³ im ojciec ich dziedzictwo miêdzy braæmi ich.
16. Potem Ijob ¿y³ sto i czterdzieœci lat, i ogl¹da³ synów swych, i synów synów 
swoich, a¿ do czwartego pokolenia.
17. A umar³ Ijob, bêd¹c starym i dni sytym.

================================
     Psalmów     
================================

*01
1. B³ogos³awiony m¹¿, który nie chodzi w radzie niepobo¿nych, a na drodze 
grzesznych nie stoi, i na stolicy naœniewców nie siedzi;
2. Ale w zakonie Pañskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyœla we dnie i w 
nocy.
3. Albowiem bêdzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój 
wydaje czasu swego, a liœæ jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czyniæ bêdzie, 
poszczêœci siê.
4. Lecz nie tak niepobo¿ni; ale s¹ jako plewa, któr¹ wiatr rozmiata.
5. Przeto¿ siê niepobo¿ni na s¹dzie nie ostoj¹, ani grzesznicy w zgromadzeniu 
sprawiedliwych.
6. Albowiem zna Pan drogê sprawiedliwych; ale droga niepobo¿nych zginie.
*02
1. Przecz¿e siê poganie buntuj¹, a narody przemyœlaj¹ pró¿ne rzeczy?
2. Schodz¹ siê królowie ziemscy, a ksi¹¿êta radz¹ spo³em przeciwko Panu, i przeciw 
pomazañcowi jego, mówi¹c:
3. Potargajmy zwi¹zki ich, a odrzuæmy od siebie powrozy ich.
4. Ale ten, który mieszka w niebie, œmieje siê; Pan szydzi z nich.
5. Tedy bêdzie mówi³ do nich w popêdliwoœci swojej, a w gniewie swoim przestraszy 
ich,
6. Mówi¹c: Jamci postanowi³ króla mojego nad Syonem, gór¹ œwiêt¹ moj¹.
7. Opowiem ten dekret: Pan rzek³ do mnie: Syn mój jesteœ ty, Jam ciebie dziœ 
sp³odzi³.
8. ¯¹daj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiad³oœæ twojê, granice 
ziemi.
9. Potrzesz ich lask¹ ¿elazn¹, a jako naczynie zduñskie pokruszysz ich.
10. Teraz¿e tedy zrozumiejcie, królowie, nauczcie siê sêdziowie ziemi!
11. S³u¿cie Panu w bojaŸni, a rozradujcie siê ze dr¿eniem.
12. Poca³ujcie syna, by siê snaæ nie rozgniewa³, i zginêlibyœcie w drodze, gdyby 
siê najmniej zapali³a popêdliwoœæ jego. B³ogos³awieni wszyscy, którzy w nim ufaj¹.
*03
1. Psalm Dawidowy, gdy ucieka³ przed Absalomem, synem swoim.
2. Panie, jako siê namno¿y³o nieprzyjació³ moich! wiele ich powstaje przeciwko 
mnie.
3. Wiele ich mówi¹ o duszy mojej: Niemaæ ten ratunku od Boga. Sela.
4. Ale ty, Panie! jesteœ tarcz¹ moj¹, chwa³¹ moj¹, i wywy¿szaj¹cym g³owê mojê.
5. G³osem swym wo³a³em do Pana, a wys³ucha³ miê z góry œwiêtej swojej. Sela.
6. Jam siê uk³ad³, i zasn¹³em, a ocuci³em siê; bo miê Pan podpiera³.
7. Nie ulêknê siê wielu tysiêcy ludu, którzy siê na miê zewsz¹d zasadzili.
8. Powstañ, Panie! wybaw miê, Bo¿e mój! albowiemeœ ty uderzy³ w lice wszystkich 
nieprzyjació³ moich, z zêby niezbo¿ników pokruszy³eœ.
9. Od Panaæ jest wybawienie, a nad ludem twoim b³ogos³awieñstwo twoje. Sela.



*04
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot psalm Dawidowy.
2. Wys³uchaj miê, gdy ciê wzywam, Bo¿e sprawiedliwoœci mojej! któryœ mi sprawi³ 
przestrzeñstwo w uciœnieniu; zmi³uj siê nademn¹, a wys³uchaj modlitwê mojê.
3. Synowie ludzcy, i dok¹d¿e chwa³ê mojê l¿yæ bêdziecie, mi³uj¹c pró¿noœci, a 
szukaj¹c k³amstwa? Sela.
4. Wiedzcie¿, ¿eæ Pan od³¹czy³ sobie pobo¿nego; wys³ucha Pan, gdy zawo³am do niego.
5. Lêkajcie¿ siê, a nie grzeszcie; rozmyœlajcie w sercach swych, na ³o¿ach waszych, 
a umilkniecie. Sela.
6. Ofiarujcie¿ ofiary sprawiedliwoœci, a ufajcie w Panu.
7. Wieleæ ich mówi¹: Któ¿ nam da ogl¹daæ dobra? Ale ty, Panie! podnieœ nad nami 
œwiat³oœæ oblicza twego.
8. I sposobisz wiêksz¹ radoœæ w sercu mojem, ni¿ oni miewaj¹, gdy siê im zbo¿a ich 
i wina ich obficie zrodz¹.
9. W pokoju siê i po³o¿ê i zasnê, bo ty sam, Panie! czynisz, ¿e bezpiecznie 
mieszkam.
*05
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Nechylot psalm Dawidowy.
2. Przyjmij, Panie! w uszy swe s³owa moje, i wyrozumij doleg³oœci moje.
3. S³uchaj pilnie g³osu wo³ania mego; królu mój, i Bo¿e mój! boæ siê modlê tobie.
4. Panie! rano us³ysz g³os mój; ranoæ przed³o¿ê modlitwê mojê, i bêdê wygl¹da³ 
pomocy.
5. Albowiem ty, o Bo¿e! nie kochasz siê w nieprawoœci, a nie zmieszka z tob¹ 
z³oœnik.
6. Nieostoj¹ siê szaleni przed oczyma twemi: ty masz w nienawiœci wszystkich, 
którzy broj¹ nieprawoœci.
7. Wyg³ubisz tych, którzy mówi¹ k³amstwo; mê¿em krwawym i zdradliwym brzydzi siê 
Pan.
8. Ale ja w obfitoœci mi³osierdzia twego wnijdê do domu twego, a pok³oniê siê w 
koœciele twoim œwiêtym, w bojaŸni twojej.
9. Panie! prowadŸ miê w sprawiedliwoœci twojej dla nieprzyjació³ moich, a wyprostuj 
przed obliczem mojem drogê twojê.
10. Bo niemasz nic szczerego w ustach ich; wnêtrznoœci ich z³oœliwe, gard³o ich 
jako grób otwarty, jêzykiem swym pochlebiaj¹.
11. Spustosz ich, o Bo¿e! Niech upadn¹ od rad swoich; dla wielkoœci przestêpstwa 
ich rozpêdŸ ich, poniewa¿ s¹ odpornymi tobie.
12. A niechaj siê rozwesel¹ wszyscy, co ufaj¹ w tobie; na wieki niech wykrzykuj¹, 
gdy¿ ich ty szczyciæ bêdziesz, i rozraduj¹ siê w tobie, którzy mi³uj¹ imiê twoje.
13. Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu b³ogos³awiæ bêdziesz, a zastawisz go, jako 
tarcz¹, dobrotliwoœci¹ twoj¹.
*06
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot i Seminit psalm Dawidowy.
2. Panie! w popêdliwoœci twojej nie nacieraj na miê, a w gniewie twoim nie karz 
miê.
3. Zmi³uj siê nademn¹, Panie! bomci md³y; uzdrów miê, Panie! boæ siê strwo¿y³y 
koœci moje,
4. I dusza moja bardzo jest zatrwo¿ona; ale ty, Panie! pok¹d¿e?
5. Nawróæ siê, Panie! wyrwij duszê mojê; wybaw miê dla mi³osierdzia twego;
6. Albowiem w œmierci niemasz pami¹tki o tobie, a w grobie któ¿ cie wyznawaæ 
bêdzie?
7. Spracowa³em siê od wzdychania mego; op³ywa na ka¿d¹ noc poœciel moja, a ³o¿e 
moje mokre jest od ³ez.
8. Zaæmi³o siê dla gniewu oko moje, a zstarza³a siê twarz moja dla wszystkich 
nieprzyjació³ moich.
9. Odst¹pcie odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawoœæ; albowiem Pan us³ysza³ 
g³os p³aczu mojego.
10. Us³ysza³ Pan proœbê mojê; Pan modlitwê mojê przyj¹³.
11. Niech siê zawstydz¹ i bardzo zatrwo¿¹ wszyscy nieprzyjaciele moi; niech ty³ 
podadz¹, a niech prêdko pohañbieni bêd¹.



*07
1. Syggajon Dawidowe, które œpiewa³ Panu dla s³ów Chusy, syna Jemini.
2. Panie, Bo¿e mój! w tobie ufam; wybaw¿e miê od wszystkich przeœladowców moich, i 
wyzwól miê;
3. By snaæ duszy mojej nie porwa³ jako lew, a nie rozszarpa³, gdyby nie by³o, ktoby 
j¹ wybawi³.
4. Panie, Bo¿e mój! jeŸlim to uczyni³, a jeŸli jest nieprawoœæ w rêkach moich;
5. JeŸlim z³e odda³ temu, który ze mn¹ w pokoju mieszka³; jeŸli¿em nie wyrwa³ tego, 
który miê drêczy³ bez przyczyny:
6. Niechaj¿e przeœladuje nieprzyjaciel duszê mojê, a niechaj pochwyci, i podepcze 
na ziemi ¿ywot mój, a s³awê mojê niech zagrzebie w proch. Sela.
7. Powstañ¿e, Panie! w popêdliwoœci twojej, podnieœ siê przeciwko wœciek³oœci 
nieprzyjació³ moich, ocuæ siê, a obróæ siê ku mnie; boœ ty s¹d postanowi³;
8. Tedy siê do ciebie zbie¿y zgromadzenie narodów; dla nich tedy usi¹dŸ na 
wysokoœci.
9. Pan bêdzie s¹dzi³ narody. Os¹dŸ¿e miê, Panie! wed³ug sprawiedliwoœci mojej, i 
wed³ug niewinnoœci mojej, która jest przy mnie.
10. Niech¿e, proszê, ustanie z³oœæ niepobo¿nych, a umocnij sprawiedliwego, który 
doœwiadczasz serc i wnêtrznoœci, o Bo¿e sprawiedliwy!
11. Bóg jest tarcz¹ moj¹, który wybawia ludzi serca szczerego.
12. Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym; Bóg obrusza siê co dzieñ na niezbo¿nego.
13. JeŸli siê nie nawróci, naostrzy miecz swój; ³uk swój wyci¹gn¹³, i nagotowa³ go.
14. Zgotowa³ nañ broñ œmierteln¹, a strza³y swoje na przeœladowników przyprawi³.
15. Oto rodzi nieprawoœæ, bo pocz¹³ boleœæ; ale porodzi k³amstwo.
16. Kopa³ dó³, i wykopa³ go; ale wpadnie w dó³, który sam uczyni³.
17. Obróci siê boleœæ jego na g³owê jego, a na wierzch g³owy jego nieprawoœæ jego 
spadnie.
18. Bêdê wys³awia³ Pana wed³ug sprawiedliwoœci jego, a bêdê œpiewa³ imieniowi Pana 
najwy¿szego.
*08
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy.
2. Panie, Panie nasz! jako¿ zacne jest imiê twoje po wszystkiej ziemi! któryœ 
wyniós³ chwa³ê twojê nad niebiosa.
3. Z ust niemowl¹tek i ss¹cych ugruntowa³eœ moc tw¹ dla nieprzyjació³ twoich, abyœ 
wyniszczy³ nieprzyjaciela i tego, który siê mœci.
4. Gdy siê przypatrujê niebiosom twoim, dzie³u palców twoich, miesi¹cowi i 
gwiazdom, któreœ wystawi³,
5. Tedy mówiê: Có¿ jest cz³owiek, i¿ nañ pamiêtasz? albo Syn cz³owieczy, i¿ go 
nawiedzasz?
6. Albowiem ma³o mniejszym uczyni³eœ go od Anio³ów, chwa³¹ i czci¹ ukoronowa³eœ go.
7. Da³eœ mu opanowaæ sprawy r¹k twoich, wszystkoœ podda³ pod nogi jego.
8. Owce i wo³y wszystkie, nadto i zwierzêta polne.
9. Ptastwo niebieskie, i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po œcieszkach morskich.
10. Panie, Panie nasz! jako zacne jest imiê twoje po wsystkiej ziemi!
*09
1. Przedniejszemu œpiewakowi, na Halmutlabben pieœñ Dawidowa.
2. Bêdê wys³awia³ Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadaæ bêdê wszysteki cuda 
twoje.
3. Rozweselê siê, i rozradujê siê w tobie; bêdê œpiewa³ imieniowi twemu, o 
Najwy¿szy!
4. ¯e siê obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginêli od oblicznoœci 
twojej.
5. Boœ ty odprawi³ s¹d mój, i sprawê mojê; zasiad³eœ na stolicy, Sêdzia 
sprawiedliwy.
6. Rozgromi³eœ pogan, zatraci³eœ z³oœnika, imiê ich wyg³adzi³eœ na wieki wieczne.
7. O nieprzyjacielu! aza¿ wykonane s¹ spustoszenia twoie na wiecznoœæ? Poburzy³¿eœ 
miasta? i owszem ich samych pami¹tka zginê³a z niemi.
8. Ale Pan na wieki trwa; zgotowa³ stolicê swojê na s¹d.
9. On bêdzie s¹dzi³ okr¹g ziemi w sprawiedliwoœci, i os¹dzi narody w prawoœci.



10. I bêdzie Pan ucieczk¹ ubogiemu, ucieczk¹ czasu ucisku.
11. I bêd¹ ufaæ w tobie, którzy znaj¹ imiê twoje; albowiem nie opuszczasz tych, 
Panie! którzy ciê szukaj¹.
12. Œpiewajcie¿ Panu, który mieszka na Syonie; opowiadajcie miêdzy narodami sprawy 
jego.
13. Boæ on szuka krwi, i maj¹ w pamiêci, a nie zapomina wo³ania utrapionych.
14. Zmi³uj siê nademn¹, Panie! obacz utrapienie moje od tych, którzy miê maj¹ w 
nienawiœci, ty, co miê wyrywasz z bram œmierci.
15. Abym opowiada³ wszystkie chwa³y twoje w bramach córki Syoñskiej, wesel¹c siê w 
zbawieniu twojem.
16. Zanurzeni s¹ poganie w dole, który uczynili; w sieci, któr¹ skrycie zastawili, 
uwiêz³a noga ich.
17. Oznajmi³ siê Pan, gdy uczyni³ s¹d; w sprawie r¹k swoich siê z³oœnik usidli³. 
Rzecz godna rozmyœlania! Sela.
18. Niepobo¿ni siê obróc¹ do piek³a, wszystkie narody, które zapominaj¹ Boga.
19. Bo nie bêdzie na wieki zapamiêtany ubogi; oczekiwanie nêdznych nie zginie na 
wieki.
20. Powstañ¿e, Panie! niech siê nie zmacnia œmiertelny cz³owiek; a niech narody 
os¹dzone bêd¹ przed tob¹.
21. Panie! puœæ na nie strach, aby pozna³y narody, i¿ s¹ ludŸmi œmiertelnymi.Sela.
*10
1. Panie! przecz¿e stoisz z daleka? przecz¿e siê ukrywasz czasu ucisku?
2. Z³oœnik z hardoœci przeœladuje ubogiego; niechaj¿e bêd¹ uchwyceni w chytrych 
zamys³ach, które zamyœlaj¹.
3. Bo siê chlubi niezbo¿nik w po¿¹dliwoœciach duszy swojej, a ³akomy b³ogos³awi 
sobie a draŸni Pana.
4. Niepobo¿ny dla pychy, któr¹ po sobie pokazuje, nie pyta siê o Boga; wszystka 
myœl jego, ¿e niemasz Boga.
5. Darz¹ mu siê drogi jego na ka¿dy czas; dalekie s¹ s¹dy twoje od niego; sapa 
przeciwko wszystkim nieprzyjacio³om swym.
6. Mówi w sercu swem: Nie bêdê wzruszony od narodu do narodu; bo siê nie bojê 
z³ego.
7. Usta jego pe³ne s¹ z³orzeczeñstwa, i chytroœci, i zdrady; pod jêzykiem jego 
uprzykrzenie i nieprawoœæ.
8. Siedzi, czyhaj¹c we wsiach, w skrytoœciach zabija niewinnego; oczy jego upatruj¹ 
ubogiego.
9. Czyha w skrytem miejscu, jako lew w jamie swojej; dybie jakoby uchwyci³ 
ubogiego, u³apiwszy go ci¹gnie do sieci swojej.
10. Przypada, przytula siê, i rzuca siê moc¹ swoj¹ na wiele ubogich.
11. Mówi w sercu swem: Zapomna³ci tego Bóg; zakry³ oblicze swoje, nie ujrzy na 
wieki.
12. Powstañ¿e, Panie Bo¿e! podnieœ rêkê twojê; nie zapominaj¿e ubogich.
13. Przecz¿e niezbo¿nik draŸni Boga, mówi¹c w sercu swem: Nie bêdziesz siê o tem 
pyta³?
14. Ale ty widzisz ucisk, i krzywdê upatrujesz, abyœ im odp³aci³ rêk¹ tw¹; na 
ciebieæ siê spuœci³ ubogi, tyœ jest pomocnikiem sierocie.
15. Potrzyj ramiê niepobo¿nego i z³oœnika, dowiaduj siê o jego niezbo¿noœci, a¿ go 
nie stanie.
16. Pan jest królem na wieki wieczne; ale narody zgin¹ z ziemi jego.
17. ¯¹doœci pokornych wys³uchiwasz, Panie! utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim 
ucha twojego.
18. Abyœ s¹d uczyni³ sierocie i chudzinie, aby go wiêcej nie trapi³ cz³owiek 
œmiertelny na ziemi.
*11
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy. W Panu ja ufam. Jako¿ tedy mówicie 
duszy mojej: Ulatuj jako ptak z góry swojej?
2. Bo oto niepobo¿ni naci¹gaj¹ ³uk, przyk³adaj¹ strza³ê sw¹ na ciêciwê, aby 
strzelali w ciemnoœci na uprzejmych sercem.
3. Ale zamys³y ich bêd¹ ska¿one; bo sprawiedliwy có¿ uczyni³?



4. Pan jest w koœciele œwiêtem swoim, stolica Pañska jest na niebie; oczy jego 
upatruj¹, powieki jego doœwiadczaj¹ synów ludzkich.
5. Pan doœwiadcza sprawiedliwego; ale niepobo¿nego i mi³uj¹cego nieprawoœæ ma w 
nienawiœci dusza jego.
6. Wyleje jako deszcz na niepobo¿nych sid³a, ogieñ i siarkê, a wicher bêdzie 
cz¹stk¹ kielicha ich.
7. Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwoœæ mi³uje, na szczerego patrz¹ oczy jego.
*12
1. Przedniejszemu œpiewakowi Seminit, pieœñ Dawidowa.
2. Ratuj, Panie! boæ ju¿ niestaje mi³osiernego, a wyginêli uprzejmi z synów 
ludzkich.
3. Ka¿dy mówi k³amstwo z bliŸnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówi¹.
4. Niechaj¿e Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i jêzyk mówi¹cy rzeczy 
wynios³e.
5. Którzy mówi¹: Jêzykiem naszym przewiedziemy, wargi nasze za nami s¹, któ¿ jest 
panem naszym?
6. Dla zniszczenia ubogich, i dla wo³ania nêdznych teraz powstanê, mówi Pan; 
postawiê w bezpiecznoœci tego, na którego sid³a stawiaj¹.
7. S³owa Pañskie s¹ s³owa czyste, jako srebro wyp³awione w piecu glinianym, siedm 
kroæ przelewane.
8. Ty, Panie! zachowaj ich; strze¿ ich od rodzaju tego a¿ na wieki.
9. Ze wszystkich stron niepobo¿ni kr¹¿¹, gdy wywy¿szeni bywaj¹ najpodlejsi miêdzy 
synami ludzkimi.
*13
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawidowa.
2. Dok¹d¿e Panie? Zapomnisz¿e miê na wieki? dok¹d¿e ukrywaæ bêdziesz oblicza twego 
przedemn¹?
3. Dok¹d¿e siê bêdê radzi³ w duszy swojej, a trapi³ w sercu mojem przez ca³y dzieñ? 
Dok¹d¿e siê bêdzie wywy¿sza³ nieprzyjaciel mój nademn¹?
4. Wejrzyj¿e, wys³uchaj miê, Panie, Bo¿e mój! oœwieæ oczy me, bym snaæ nie zasn¹³ w 
œmierci;
5. By snaæ nie rzek³ nieprzyjaciel mój: Przemog³em go; a¿eby siê nieprzyjaciele moi 
nie rodowali, gdybym siê zachwia³.
6. Ale ja w mi³osierdziu twojem ufam: rozraduje siê serce moje w zbawieniu twojem; 
bêdê œpiewa³ Panu, ¿e mi da³ wiele dobrego.
*14
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. G³upi rzek³ w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali siê, obrzydliwymi siê stali 
w zabawach swoich: niemasz, ktoby czyni³ dobrze.
3. Pan z niebios spojrza³ na synów ludzkich, aby obaczy³, by³liby kto rozumny i 
szukaj¹cy Boga.
4. Aleæ wszyscy odst¹pili, jednako siê nieu¿ytecznymi stali; niemasz, ktoby czyni³ 
dobrze, niemasz i jednego.
5. Aza¿ nie wiedz¹ wszyscy czyniciele nieprawoœci, ¿e po¿eraj¹ lud mój, jako wiêc 
chleb jedz¹? ale Pana nie wzywaj¹.
6. Tam siê bardzo ulêkn¹, gdy¿ Bóg jest przy narodzie sprawiedliwego.
7. Hañbicie radê ubogiego; ale Pan jest nadziej¹ jego.
8. Któ¿ da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdy¿ zasiê wyprowadzi Pan z wiêzienia lud 
swój; rozraduje siê Jakób, a Izrael siê rozweseli.
*15
1. Pieœñ Dawidowa. Panie! któ¿ bêdzie przebywa³ w przybytku twoim? Któ¿ bêdzie 
mieszka³ na œwiêtej górze twojej?
2. Ten, który chodzi w niewinnoœci, i czyni sprawiedliwoœæ, a mówi prawdê w sercu 
swojem;
3. Który nie obmawia jêzykiem swoim, nic z³ego nie czyni bliŸniemu swemu, ani 
zel¿ywoœci k³adzie na bliŸniego swego.
4. Przed którego oczyma wzgardzony jest niezbo¿nik, ale tych, którzy siê boj¹ Pana, 
ma w uczciwoœci; który, choæ przysiê¿e z szkod¹ swoj¹, nie odmienia;
5. Który pieniêdzy swych nie daje na lichwê, i darów przeciwko niewinnym nie 



przyjmuje. Kto to czyni, nie zachwieje siê na wieki.
*16
1. Z³ota pieœñ Dawidowa.
2. Strze¿ miê, o Bo¿e! bo w tobie ufam. Rzecz, duszo moja! Panu: Tyœ Pan mój, a 
dobroæ moja nic ci nie pomo¿e,
3. Ale œwiêtym, którzy s¹ na ziemi, i zacnym, w których wszystko kochanie moje.
4. Rozmno¿¹ siê boleœci tych, którzy siê za cudzym bogiem kwapi¹; nie ukuszê ze 
krwi mokrych ofiar ich, ani wezmê imion ich w usta moje.
5. Pan jest cz¹stk¹ dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój.
6. Sznury mi przypad³y na miejscach weso³ych, a dziedzictwo wdziêczne przysz³o na 
miê.
7. Bêdê b³ogos³awi³ Pana, który mi da³ radê, gdy¿ i w nocy æwicz¹ miê nerki moje.
8. Stawia³em Pana zawsze przed oczyma swemi; a i¿ on jest po prawicy mojej, nie 
bêdê wzruszony.
9. Przeto¿ uweseli³o siê serce moje, a rozradowa³a siê chwa³a moja; dotego cia³o 
moje mieszkaæ bêdzie bezpiecznie.
10. Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuœcisz œwiêtemu twemu ogl¹daæ 
ska¿enia.
11. Oznajmisz mi drogê ¿ywota; obfitoœæ wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy 
po prawicy twojej a¿ na wieki.
*17
1. Modlitwa Dawidowa. Wys³uchaj, Panie! sprawiedliwoœæ mojê; miej wzgl¹d na wo³anie 
moje; przyjmij w uszy modlitwê mojê, któr¹ czyniê usty nieob³udnemi.
2. Od oblicznoœci twojej s¹d mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrz¹ na 
uprzejmoœæ.
3. Doœwiadczy³eœ serca mego, nawiedzi³eœ je w nocy; doœwiadczy³eœ miê ogniem, aleœ 
nic nie znalaz³; myœli moje nie uprzedzaj¹ ust moich.
4. Co siê tknie spraw ludzkich wed³ug s³owa ust twoich, chroni³em siê drogi 
okrutnika.
5. Zatrzymuj kroki moje na drogach twych, aby siê nie chwia³y nogi moje.
6. Ja ciê wzywam, bo miê wys³uchiwasz, Bo¿e! Nak³oñ ucha twego ku mnie, wys³uchaj 
s³owa moje.
7. Oka¿ mi³osierdzie twoje, ty, który ochraniasz ufaj¹cych w tobie od tych, którzy 
powstawaj¹ przeciwko prawicy twojej.
8. Strze¿ miê jako Ÿrenicy oka; pod cieniem skrzyde³ twoich ukryj miê.
9. Przed twarz¹ niepobo¿nych, którzy miê niszcz¹, przed nieprzyjació³mi duszy 
mojej, którzy miê ogarnêli.
10. Tukiem swoim okryli siê; hardzie mówi¹ usty swemi.
11. Gdziekolwiek idziemy, obtoczyli nas; oczy swe nasadzili, aby nas potr¹cili ku 
ziemi.
12. Ka¿dy z nich podobien jest lwowi pragn¹cemu ³upu, i lwiêciu siedz¹cemu w jamie.
13. Powstañ¿e, Panie! uprzedŸ twarz jego, potr¹æ go, wyrwij duszê mojê od 
niezbo¿nego mieczem twoim.
14. Wyrwij miê od ludzi rêk¹ twoj¹, o Panie! od ludzi tego œwiata, których dzia³ 
jest w tym ¿ywocie, a których brzuch z szpi¿arni twojej nape³niasz, sk¹d nasyceni 
bywaj¹, i synowie ich, a zostawiaj¹ ostatki swoje dzieciom swoim.
15. Ale ja w sprawiedliwoœci ogl¹dam oblicze twoje; gdy siê ocucê, nasycony bêdê 
obrazem oblicznoœci twojej.
*18
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawida, s³ugi Pañskiego, który mówi³ do Pana 
s³owa tej pieœni onego dnia, gdy go Pan wyrwa³ z r¹k wszystkich nieprzyjació³ jego, 
i z rêki Saulowej; i rzek³:
2. Rozmi³ujê siê ciebie, Panie, mocy moja!
3. Pan opok¹ moj¹, twierdz¹ moj¹, i wybawicielem moim; Bóg mój ska³a moja, w nim 
bêdê ufa³; tarcza moja, i róg zbawienia mego, ucieczka moja.
4. Wzywa³em Pana chwalebnego, a od nieprzyjació³ moich by³em wybawiony.
5. Ogarnê³y miê by³y boleœci œmierci, a potoki niepobo¿nych zatrwo¿y³y miê.
6. Boleœci grobu ogarnê³y miê by³y, zachwyci³y miê sid³a œmierci.
7. W utrapieniu mojem wzywa³em Pana, i wo³a³em do Boga mego; wys³ucha³ z koœcio³a 



swego g³os mój, a wo³anie moje przed oblicznoœci¹ jego przysz³o do uszów jego.
8. Tedy siê ziemia wzruszy³a i zadr¿a³a, a fundamenty gór zatrz¹snê³y siê, i 
wzruszy³y siê od gniewu jego.
9. Wystêpowa³ dym z nozdrzy jego, wêgle siê rozpali³y od niego.
10. Nak³oni³ niebios, i zst¹pi³, a ciemnoœæ by³a pod nogami jego.
11. A wsiad³szy na Cheruba, lata³; lata³ na skrzyd³ach wiatrowych.
12. Uczyni³ sobie z ciemnoœci ukrycie, oko³o siebie namiot swój z ciemnych wód, i z 
gêstych ob³oków.
13. Od blasku przed nim rozesz³y siê ob³oki jego, grad i wêgle ogniste.
14. I zagrzmia³ na niebie Pan, a Najwy¿szy wyda³ g³os swój, grad i wêgle ogniste.
15. Wypuœci³ strza³y swe, i rozproszy³ ich, a b³yskawicami gêstemi rozgromi³ ich.
16. I okaza³y siê g³êbokoœci wód, a odkryte s¹ grunty œwiata na fukanie twoje, 
Panie! i na tchnienie wiatru nozdrzy twoich.
17. Pos³awszy z wysokoœci zachwyci³ miê; wyci¹gn¹³ miê z wód wielkich.
18. Wyrwa³ miê od mocnego nieprzyjaciela mego, i od tych, którzy miê mieli w 
nienawiœci, choæ byli mocniejszymi nad miê.
19. Uprzedzili miê byli w dzieñ utrapienia mego; ale Pan by³ podpor¹ moj¹.
20. Wywiód³ miê na przestrzeñstwo; wyrwa³ miê, i¿ miê umi³owa³.
21. Nagrodzi³ mi Pan wed³ug sprawiedliwoœci mojej; wed³ug czystoœci r¹k moich odda³ 
mi.
22. Bom strzeg³ dróg Pañskich, anim odst¹pi³ niezbo¿nie od Boga mego.
23. Bom mia³ wszystkie s¹dy jego przed oczyma memi, a ustaw jego nie odrzuca³em od 
siebie.
24. Owszem, by³em szczerym przed nim, a strzeg³em siê od nieprawoœci mojej.
25. Przeto¿ odda³ mi Pan wed³ug sprawiedliwoœci mojej, wed³ug czystoœci r¹k moich, 
która by³a przed oczyma jego.
26. Ty, Panie! z mi³osiernym mi³osiernie siê obejdziesz, a z mê¿em szczerym 
szczerze sobie post¹pisz.
27. Z uprzejmym uprzejmie siê obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie 
post¹pisz;
28. Albowiem ty lud utrapiony wybawisz, a oczy wynios³e poni¿ysz.
29. Ty zaiste rozœwiecisz pochodniê mojê; Pan, Bóg mój, oœwieci ciemnoœci moje.
30. Gdy¿ z tob¹ przebi³em siê przez wojsko, a z Bogiem moim przeskoczy³em mur.
31. Droga Bo¿a doskona³a jest; s³owo Pañskie jest ogniem wyp³awione. Tarcz¹ jest 
wszystkich, którzy w nim ufaj¹.
32. Bo któ¿ jest Bóg, oprócz Pana? a kto opok¹, oprócz Boga naszego?
33. On jest Bogiem, który miê opasuje moc¹, a czyni prost¹ drogê mojê.
34. Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia miê.
35. Çwiczy rêce moje do boju, tak, i¿ kruszê ³uk miedziany ramionami swemi.
36. Da³eœ mi te¿ tarcz zbawienia twego, a prawica twoja podpiera³a miê, i 
dobrotliwoœæ twoja uwielmo¿y³a miê.
37. Rozszerzy³eœ kroki moje podemn¹, tak, ¿e siê nie zachwia³y golenie moje.
38. Goni³em nieprzyjació³ moich, a doœcign¹³em ich: i nie wróci³em siê, a¿em ich 
wytraci³.
39. Porazi³em ich tak, i¿ nie mogli powstaæ; upadli pod nogi moje.
40. Tyœ miê opasa³ moc¹ ku bitwie; powstawaj¹cych przeciwko mnie obali³eœ pod miê.
41. Poda³eœ mi ty³ nieprzyjació³ moich, abym tych, którzy miê nienawidz¹, 
wykorzeni³.
42. Wo³aliæ, ale nie by³, ktoby ich wybawi³; do Pana, ale ich nie wys³ucha³.
43. I potar³em ich, jako proch od wiatru; jako b³oto na ulicach podepta³em ich.
44. Wyrwa³eœ miê od zwad ludzkich, a postawi³eœ miê g³ow¹ narodom; lud, któregom 
nie zna³, s³u¿y³ mi.
45. Skoro us³yszeli, byli mi pos³uszni; cudzoziemcy ob³udnie mi siê poddawali.
46. Cudzoziemcy opadli, a dr¿eli w zamknieniach swoich.
47. ¯yje Pan, b³ogos³awiona opoka moja; przeto¿ niech bêdzie wywy¿szony Bóg 
zbawienia mego.
48. Bóg jest, który mi zleca pomsty, i podbija mi narody.
49. Tyœ wybawiciel mój od nieprzyjació³ moich; tyœ miê nad powstawaj¹cych przeciwko 
mnie wywy¿szy³; od mê¿a drapie¿nego wyrwa³eœ miê.



50. Przeto¿ ciê, Panie! bêdê wyznawa³ miêdzy narodami, a bêdê œpiewa³ imieniowi 
twemu.
51. Boœ zacnie wybawi³ króla swego, a czynisz mi³osierdzie pomazañcowi swemu 
Dawidowi, i nasieniu jego, a¿ na wieki.
*19
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Niebiosa opowiadaj¹ chwa³ê Bo¿¹, a dzie³o r¹k jego rozpostarcie oznajmuje.
3. Dzieñ dniowi podaje s³owo, a noc nocy pokazuje umiejêtnoœæ,
4. Niemasz jêzyka ani mowy, gdzieby g³osu ich s³ychaæ nie by³o.
5. Na wszystkê ziemiê wyszed³ porz¹dek ich, a na koñczyny okrêgu ziemi s³owa ich; 
s³oñcu na nich namiot wystawi³.
6. A to jako oblubieniec wychodzi z ³o¿nicy swojej; raduje siê jako olbrzym, który 
ma bie¿eæ w drogê.
7. Wychodzi od koñczyn niebios, a obchodzi je a¿ do koñczyn ich, a niemasz nic, 
coby siê mog³o ukryæ przed gor¹cem jego.
8. Zakon Pañski jest doskona³y, nawracaj¹cy duszê; œwiadectwo Pañskie wierne, 
dawaj¹ce m¹droœæ nieumiejêtnemu.
9. Przykazania Pañskie s¹ prawe, uweselaj¹ce serce; przykazanie Pañskie czyste, 
oœwiecaj¹ce oczy.
10. BojaŸñ Pañska czysta, trwaj¹ca na wieki; s¹dy Pañskie s¹ prawdziwe, a przytem i 
sprawiedliwe;
11. Po¿¹dliwsze nad z³oto, i nad wiele najwyborniejszego z³ota, i s³odsze nad miód 
i nad plastr miodowy.
12. S³uga te¿ twój bywa oœwiecony przez nie; a kto ich przestrzega, odnosi zap³atê 
wielk¹.
13. Ale wystêpki któ¿ zrozumie? od tajemnych wystêpków oczyœæ miê.
14. I od swawolnych zachowaj s³ugê twego, aby nie panowali nademn¹; tedy doskona³ym 
bêdê, a bêdê oczyszczony od przestêpstwa wielkiego.
15. Niech¿e bêd¹ przyjemne s³owa ust moich, i rozmyœlanie serca mego przed obliczem 
twojem, Panie, ska³o moja, i odkupicielu mój!
*20
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Niech ciê Pan wys³ucha w dzieñ utrapienia; niech ciê wywy¿szy imiê Boga 
Jakóbowego.
3. Niech ci zeœle ratunek z œwi¹tnicy, a z Syonu niech ciê podeprze.
4. Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a ca³opalenia twoje niech w popió³ 
obróci. Sela.
5. Niech ci da wszystko wed³ug serca twego, a wszelk¹ radê twojê niech wype³ni.
6. Rozweselimy siê w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chor¹giew 
podniesiemy; niech wype³ni Pan wszystkie proœby twoje.
7. Terazeœmy poznali, i¿ Pan wybawi³ pomazañca swego, a i¿ go wys³ucha³ z nieba 
swego œwiêtego przez zbawienn¹ moc prawicy swojej.
8. Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufaj¹; ale my na imiê Pana, Boga naszego, 
wspominamy.
9. Oniæ polegli i upadli, a myœmy powstali, i ostoimy siê.
10. Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wys³ucha w dzieñ wo³ania naszego.
*21
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawidowa.
2. Panie! w mocy twojej raduje siê król, a w zbawieniu twojem wielce siê weseli.
3. Da³eœ mu ¿¹doœæ serca jego, a proœby ust jego nie odmówi³eœ mu. Sela.
4. Albowiemeœ go uprzedzi³ b³ogos³awieñstwy hojnemi; w³o¿y³eœ na g³owê jego koronê 
ze z³ota szczerego.
5. Prosi³ ciê o ¿ywot, a da³eœ mu przed³u¿enie dni na wieki wieków.
6. Wielka jest chwa³a jego w zbawieniu twojem; chwa³¹ i zacnoœci¹ przyodzia³eœ go;
7. Boœ go wystawi³ na rozmaite b³ogos³awieñstwo a¿ na wieki; rozweseli³eœ go 
weselem oblicza twego.
8. Gdy¿ król nadziejê ma w Panu, a z mi³osierdzia Najwy¿szego nie bêdzie poruszony.
9. Znajdzie rêka twoja wszystkich nieprzyjació³ twoich, prawica twoja dosiê¿e 
wszystkich, co ciê w nienawiœci maj¹.



10. Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popêdliwoœci swojej 
wytraci ich, a ogieñ ich po¿re.
11. Plemiê ich z ziemi wygubisz, a nasienie ich z synów ludzkich.
12. Albowiem czyhali na twoje z³e; zmyœlali radê, której dowieœæ nie mogli.
13. Przeto¿ wystawisz ich za cel; ciêciwê tw¹ wyci¹gniesz przeciwko twarzy ich.
14. Podnieœ¿e siê, Panie! w mocy twojej, tedy bêdziemy œpiewaæ i wys³awiaæ mo¿noœæ 
twojê.
*22
1. Przedniejszemu œpiewakowi na czas poranny psalm Dawidowy.
2. Bo¿e mój! Bo¿e mój! czemuœ miê opuœci³? oddali³eœ siê od wybawienia mego, od 
s³ów ryku mego.
3. Bo¿e mój! wo³am we dnie, a nie ozywasz mi siê; i w nocy, a nie mogê siê 
uspokoiæ.
4. Aleœ ty Œwiêty, mieszkaj¹cy w chwa³ach Izraelskich.
5. W tobie nadziejê mieli ojcowie nasi; nadziejê mieli,a wybawi³eœ ich.
6. Do ciebie wo³ali, a wybawieni s¹; w tobie nadziejê mieli, a nie byli pohañbieni.
7. Alem ja robak, a nie cz³owiek: poœmiewisko ludzkie, i wzgarda pospólstwa.
8. Wszyscy, którzy miê widz¹, szydz¹ ze mnie; wykrzywiaj¹ gêbê, chwiej¹ g³ow¹, 
mówi¹c:
9. Spuœci³ siê na Pana, niech¿e go wyrwie; niech go wybawi, poniewa¿ siê w nim 
kocha.
10. Aleœ ty jest, któryœ miê wywiód³ z ¿ywota, czyni¹c mi dobr¹ nadziejê jeszcze u 
piersi matki mojej.
11. Na tobie spolegam od narodzenia swego; z ¿ywota matki mojej tyœ Bogiem moim.
12. Nie oddalaj¿e siê odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby 
ratowa³.
13. Obtoczy³o miê mnóstwo cielców; byki z Basan obleg³y miê.
14. Otworzy³y na miê gêbê sw¹ jako lew szarpaj¹cy i rycz¹cy.
15. Rozp³yn¹³em siê jako woda, a rozst¹pi³y siê wszystkie koœci moje; sta³o siê 
serce moje jako wosk, zstopnia³o w poœród wnêtrznoœci moich.
16. Wysch³a jako skorupa moc moja, a jêzyk mój przysech³ do podniebienia mego; 
nawet w prochu œmierci po³o¿y³eœ miê.
17. Albowiem psy miê obskoczy³y, gromada z³oœników obleg³a miê; przebodli rêce moje 
i nogi moje.
18. Zliczy³bym wszystkie koœci moje; lecz oni na miê patrz¹c, przypatruj¹ mi siê.
19. Rozdzielili odzienie moje miêdzy siê, a o szaty moje los miotali.
20. Ale ty, Panie! nie oddalaj siê: mocy moja! na ratunek mój pospiesz.
21. Wyrwij od miecza duszê mojê, z mocy psiej jedynaczkê mojê.
22. Wybaw miê z paszczêki lwiej, a od rogów jednoro¿cowych wyzwól miê.
23. Tedy opowiem imiê twoje braciom mym; w poœród zgromadzenia chwaliæ ciê bêdê.
24. Mówi¹c: Którzy siê boicie Pana, chwalcie go; wszystko potomstwo Jakóbowe 
wys³awiajcie go, a niech siê go boi wszystko nasienie Izraelskie.
25. Albowiem nie wzgardzi³, ani siê odwróci³ od utrapienia ubogiego, ani skry³ od 
niego oblicza swego; owszem, gdy do niego wo³a³, wys³ucha³ go.
26. O tobie chwa³a moja w zgromadzeniu wielkiem; œluby moje oddam przed tymi, 
którzy siê ciebie boj¹.
27. Bêd¹ jeœæ ubodzy, i nasyc¹ siê; chwaliæ bêd¹ Pana, którzy go szukaj¹; serce 
wasze ¿yæ bêdzie na wieki.
28. Wspomn¹ i nawróc¹ siê do Pana wszystkie granice ziemi, i k³aniaæ siê bêd¹ przed 
obliczem twojem wszystkie pokolenia narodów.
29. Albowiem Pañskie jest królestwo, a on panuje nad narodami.
30. Wszyscy bogaci ziemi bêd¹ jeœæ, i upadaæ przed nim, przed oblicznoœci¹ jego 
k³aniaæ siê bêd¹ wszyscy zstêpuj¹cy w proch, i którzy duszy swej ¿ywo zachowaæ nie 
mog¹.
31. Nasienie ich s³u¿yæ mu bêdzie, a bêdzie przyw³aszczane Panu w ka¿dym wieku.
32. Zbie¿¹ siê, a bêd¹ opowiadali sprawiedliwoœæ jego narodowi, który z nich 
wynijdzie, i¿ j¹ on wykona³.
*23
1. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie.



2. Na paszach zielonych postawi³ miê; a do wód cichych prowadzi miê.
3. Duszê mojê posila: prowadzi miê œcieszkami sprawiedliwoœci dla imienia swego.
4. Choæbym te¿ chodzi³ w dolinie cienia œmierci, nie bêdê siê ba³ z³ego, albowiemeœ 
ty ze mn¹; laska twoja, i kij twój, te miê ciesz¹.
5. Przed obliczem mojem gotujesz stó³ przeciwko nieprzyjacio³om moim; pomaza³eœ 
olejkiem g³owê mojê, kubek mój jest op³ywaj¹cy.
6. Nadto dobrodziejstwo i mi³osierdzie twe pójd¹ za mn¹ po wszystkie dni ¿ywota 
mego, a bêdê mieszka³ w domu Pañskim na d³ugie czasy.
*24
1. Psalm Dawidowy. Pañska jest ziemia, i nape³nienie jej, okr¹g ziemi, i którzy 
mieszkaj¹ na nim.
2. Bo on na morzu ugruntowa³ j¹, a na rzekach utwierdzi³ j¹.
3. Któ¿ wst¹pi na górê Pañsk¹? a kto stanie na miejscu œwiêtem jego?
4. Cz³owiek niewinnych r¹k i czystego serca, który nie sk³ania ku marnoœci duszy 
swej, a nie przysiêga zdradliwie.
5. Ten weŸmie b³ogos³awieñstwo od Pana, i sprawiedliwoœæ od Boga zbawiciela swego.
6. Tenci jest naród szukaj¹cych go, szukaj¹cych oblicza twego, Bo¿e Jakóbowy! Sela.
7. Podnieœcie¿, o bramy! wierzchy wasze; podnieœcie siê, wy bramy wieczne! aby 
wszed³ król chwa³y!
8. Który¿ to jest król chwa³y? Pan mocny i mo¿ny, Pan mocny w boju.
9. Podnieœcie¿, o bramy! wierzchy wasze; podnieœcie siê, wy bramy wieczne! aby 
wszed³ król chwa³y.
10. Który to jest król chwa³y? Pan zastêpów, tenci jest król chwa³y. Sela.
*25
1. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! duszê mojê podnoszê.
2. Bo¿e mój! w tobie ufam; niech nie bêdê zawstydzony, niech siê nie wesel¹ 
nieprzyjaciele moi ze mnie.
3. A tak wszyscy, którzy oczekuj¹ ciebie, nie bêd¹ zawstydzeni; zawstydzeni bêd¹ 
bez przyczyny nieprawoœæ czyni¹cy.
4. Panie! daj mi poznaæ drogi twe, œcie¿ek twoich naucz miê.
5. Daj, abym chodzi³ w prawdzie twojej, i naucz miê; boœ ty jest Bóg zbawienia 
mego; ciebie oczekujê dnia ka¿dego.
6. Wspomnij na litoœci twoje, Panie! i na mi³osierdzia twoje, które s¹ od wieku.
7. Grzechów m³odoœci mojej, i przestêpstw moich nie racz pamiêtaæ; wed³ug 
mi³osierdzia twego wspomnij na miê, dla dobroci twojej, Panie!
8. Dobry i prawy jest Pan; przeto¿ drogi naucza grzeszników.
9. Poprowadzi cichych w s¹dzie, a nauczy pokornych drogi swojej.
10. Wszystkie œcie¿ki Pañskie s¹ mi³osierdzie i prawda tym, którzy strzeg¹ 
przymierza jego, i œwiadectwa jego.
11. Panie! dla imienia twego odpuœæ nieprawoœæ mojê, bo wielka jest.
12. Jest¿e cz³owiek, co siê boi Pana? Nauczy go drogi, któr¹by mia³ obraæ.
13. Dusza jego w dobrem przemieszkiwaæ bêdzie, a nasienie jego odziedziczy ziemiê.
14. Tajemnica Pañska objawiona jest tym, którzy siê go boj¹, a przymierze swoje 
oznajmuje im.
15. Oczy moje ustawicznie patrz¹ na Pana; albowiem on wywodzi z sieci nogi moje.
16. Wejrzyj¿e na miê, a zmi³uj siê nademn¹; bom jest nêdzny i opuszczony.
17. Utrapienia serca mego rozmno¿y³y siê; z ucisków moich wywiedŸ miê.
18. Obacz udrêczenie moje, i pracê mojê, a odpuœæ wszystkie grzechy moje.
19. Obacz nieprzyjació³ moich, jako siê rozmno¿yli, a maj¹ miê nies³usznie w 
nienawiœci.
20. Strze¿ duszy mojej, a wyrwij miê, abym nie by³ pohañbiony; bo w tobie nadziejê 
mam.
21. Niewinnoœæ i szczeroœæ niech miê strzeg¹; bom na ciê oczekiwa³.
22. O Bo¿e! wybaw¿e Izraela ze wszystkich ucisków jego.
*26
1. Psalm Dawidowy. S¹dŸ miê, Panie! Boæ ja w niewinnoœci mojej chodzê, a w Panu 
ufaj¹c, nie zachwiejê siê.
2. Spróbuj miê, Panie! i doœwiadcz miê: wyp³aw ogniem nerki moje i serce moje.
3. Albowiem mi³osierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a bêdê chodzi³ w prawdzie 



twojej.
4. Nie zasiada³em z ludŸmi k³amliwymi a z ob³udnikami nie kuma³em siê.
5. Nienawidzia³em zgromadzenia z³oœników, a z niepobo¿nymi nie zasiada³em.
6. Umy³em w niewinnoœci rêce moje, a obchodzê w oko³o o³tarz twój, Panie!
7. Abym ci oddawa³ chwa³ê g³oœn¹, a opowiada³ wszystkie cuda twoje.
8. Panie! umi³owa³em mieszkanie domu twego, i miejsce przybytku chwa³y twojej.
9. Nie zagarniaj¿e z grzesznikami duszy mojej, ani z mê¿ami krwawymi ¿ywota mojego.
10. W których rêkach jest przewrotnoœæ, a prawica ich pe³na podarków.
11. Ale ja w niewinnoœci mojej chodzê: odkup¿e miê, a zmi³uj siê nademn¹.
12. Noga moja stanê³a na równinie; w zgromadzeniach bêdê b³ogos³awi³ Pana.
*27
1. Psalm Dawidowy. Pan jest œwiat³oœci¹ moj¹, i zbawieniem mojem, kogó¿ siê baæ 
bêdê? Pan jest moc¹ ¿ywota mego, kogó¿ siê mam lêkaæ?
2. Gdy siê zbior¹ przeciwko mnie z³oœnicy, aby po¿arli cia³o moje; przeciwnicy moi, 
i nieprzyjaciele moi sami siê potknêli i upadli.
3. Przeto¿ choæby wojsko przeciwko mnie stanê³o, nie ulêknie siê serce moje; choæby 
powsta³a przeciwko mnie wojna, przecie¿ ja w tym ufam.
4. O jednem rzecz prosi³ Pana, i tej szukaæ bêdê; abym mieszka³ w domu Pañskim po 
wszystkie dni ¿ywota mego, a ¿ebym ogl¹da³ wdziêcznoœæ Pañsk¹, i dowiadywa³ siê w 
koœciele jego.
5. Bo miê skryje w dzieñ z³y w przybytku swoim; zachowa miê w skrytoœci namiotu 
swego, a na skale wywy¿szy miê.
6. A tak wywy¿szona bêdzie g³owa moja nad nieprzyjacio³mi moimi, którzy s¹ oko³o 
mnie; i bêdê ofiarowa³ w przybytku jego ofiary wykrzykania; bêdê œpiewa³ i chwa³y 
oddawa³ Panu.
7. Wys³uchaj, Panie! g³os mój, kiedy wo³am, a zmi³uj siê nademn¹, i wys³uchaj miê.
8. O tobie przemyœla serce moje, któryœ rzek³: Szukajcie twarzy mojej; przeto¿ 
twarzy twojej, Panie! szukaæ bêdê.
9. Nie ukrywaj¿e twarzy twojej przedemn¹, ani odrzucaj w gniewie s³ugi twego; tyœ 
bywa³ ratunkiem moim, nie opuszczaj¿e miê, ani miê odstêpuj, Bo¿e zbawienia mego.
10. Choæ ojciec mój, i matka moja opuœcili miê, wszak¿e Pan przyj¹³ miê.
11. Naucz miê, Panie! drogi twojej, a prowadŸ mnie œcie¿k¹ dla tych, którzy miê 
podstrzegaj¹.
12. Niepodawaj¿e miê na wolê nieprzyjació³ moich; albowiemci powstali przeciwko 
mnie œwiadkowie fa³szywi, i ten, który tchnie okrucieñstwem.
13. Bym by³ nie wierzy³, ¿e mam ogl¹daæ dobroæ Pañsk¹ w ziemi ¿yj¹cych, Ÿleby o 
mnie by³o.
14. Oczekuj¿e Pana, zmacniaj siê, a on utwierdzi serce twoje; przeto¿ oczekuj Pana.
*28
1. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie! wo³am, ska³o moja! nie milcz na wo³anie moje, 
bym snaæ, jeŸli mi siê nie ozwiesz, nie sta³ siê podobnym zstêpuj¹cym do grobu.
2. Wys³uchaj¿e g³os próœb moich, gdy wo³am do ciebie, gdy podnoszê rêce moje do 
œwi¹tnicy œwiêtej twojej.
3. Nie zagarniaj miê z niezbo¿nymi, i z czyni¹cymi nieprawoœæ, którzy mówi¹ o 
pokoju z bliŸnimi swymi a myœl¹ z³e w sercach swoich.
4. Oddaj¿e im wed³ug spraw ich i wed³ug z³ych uczynków ich; wed³ug pracy r¹k ich 
oddaj im, oddaj im zap³atê ich.
5. Albowiem nie zrozumiewaj¹ spraw Pañskich, ani uczynków r¹k jego; przeto¿ ich 
popsuje, a nie pobuduje ich.
6. B³ogos³awiony Pan; albowiem wys³ucha³ g³os próœb moich.
7. Pan jest moc¹ moj¹ i tarcz¹ moj¹, w nim, nadziejê ma serce moje, a jestem 
poratowany; przeto¿ siê rozweseli³o serce moje, a pieœni¹ moj¹ chwaliæ go bêdê.
8. Pan jest moc¹ swych, i moc¹ zbawienia pomazañca swego on jest.
9. Zbaw lud twój, Panie! a b³ogos³aw dziedzictwu twemu, i paœ ich, i wywy¿szaj a¿ 
na wieki.
*29
1. Psalm Dawidowy. Oddawajcie Panu synowie mocarzów, oddawajcie Panu chwa³ê i moc.
2. Oddawajcie Panu chwa³ê imienia jego; k³aniajcie siê Panu w ozdobie 
œwiêtobliwoœci.



3. G³os Pañski nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.
4. G³os Pañski mocny, g³os Pañski wielmo¿ny,
5. G³os Pañski cedry ³amie; kruszy Pan cedry Libañskie,
6. I czyni, ¿e skacz¹ jako cielêta; Liban i Syryjon jako m³ody jednoro¿ec.
7. G³os Pañski krzesze p³omieñ ognisty.
8. Na g³os Pañski z bólem pustynia rodz¹; z bólem rodzi na g³os Pañski pustynai 
Kades.
9. Na g³os Pañski z bólem rodz¹ ³anie, i odkrywaj¹ siê lasy; ale w koœciele swym 
opowiada wszystkê chwa³ê swojê.
10. Pan nad potopem siedzia³, i bêdzie siedzia³ Pan, bêd¹c królem na wieki.
11. Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan bêdzie b³ogos³awi³ ludowi swemu w pokoju.
*30
1. Psalm pieœni przy poœwiêceniu domu Dwidowego.
2. Panie! wywy¿szaæ ciê bêdê; albowiem wywy¿szy³eœ miê, a nie da³eœ pociechy 
nieprzyjacio³om moim ze mnie.
3. Panie, Bo¿e mój! wo³a³em do ciebie, a uzdrowi³eœ miê.
4. Panie! wywiod³eœ z piek³a duszê mojê; zachowa³eœ miê przy ¿ywocie, abym nie 
zst¹pi³ do grobu.
5. Œpiewajcie¿ Panu œwiêci jego, a wys³uchajcie pami¹tkê œwiêtobliwoœci jego.
6. Albowiem prêdko przemija gniew jego, ale po wszystek ¿ywot trwa dobra wola jego; 
z wieczora bywa p³acz, ale z poranku wesele.
7. Rzek³em w szczêœciu swojem: Nie bêdê poruszony na wieki.
8. Albowiem ty, Panie! wed³ug woli twojej umocni³eœ by³ górê mojê moc¹; ale skoroœ 
ukry³ oblicze swoje, strwo¿y³em siê;
9. I wo³a³em do ciebie, Panie! a Panum siê modli³, mówi¹c:
10. Co za po¿ytek ze krwi mojej, gdybym zst¹pi³ do do³u? Izali ciê proch chwaliæ 
bêdzie? Iazali opowie prawdê twojê?
11. Wys³uchaj¿e, Panie! a zmi³uj siê nademn¹; Panie! b¹dŸ pomocnikiem moim.
12. Tedyœ odmieni³ p³acz mój w pl¹sanie; zdj¹³eœ ze mnie wór mój, a przepasa³eœ miê 
radoœci¹.
13. Przeto¿ tobie œpiewaæ bêdzie chwa³a moja, a milczeæ nie bêdzie. Panie, Bo¿e 
mój! na wieki wys³awiaæ ciê bêdê.
*31
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. W tobie, Panie! nadziejê mam, niech nie bêdê zawstydzony na wieki; w 
sprawiedliwoœci twojej wybaw miê.
3. Nak³oñ ku mnie ucha twego, co rychlej wybaw miê; b¹dŸ¿e mi mocn¹ ska³¹, domem 
obronnym, abyœ miê zachowa³.
4. Boœ ty jest ska³¹ moj¹, i obron¹ moj¹; przeto¿ dla imienia twego prowadŸ miê, i 
zaprowadŸ miê.
5. WywiedŸ miê z sieci, któr¹ zastawili na miê; boœ ty jest moc¹ moj¹.
6. W rêce twoje poruczam ducha mego; odkupi³eœ miê, Panie, Bo¿e prawdziwy!
7. Mam w nienawiœci tych, którzy przestrzegaj¹ pró¿nych marnoœci; bo ja w Panu 
nadziejê pok³adam.
8. Bêdê siê radowa³ i weseli³ w mi³osierdziu twojem, ¿eœ wejrza³ na utrapienie 
moje, a pozna³eœ uciœnienie duszy mojej.
9. Aniœ miê zawar³ w rêce nieprzyjaciela; aleœ postawi³ na przestrzeñstwie nogi 
moje.
10. Zmi³uj siê nademn¹, Panie! bom jest uciœniony; wywiêd³a od ¿a³oœci twarz moja; 
tak¿e i dusza moja i ¿ywot mój.
11. Albowiem zw¹tla³o od boleœci zdrowie moje, a lata moje od wzdychania; zemdla³a 
dla utrapianie mego si³a moja, a koœci moje wysch³y.
12. U wszystkich nieprzyjació³ moich jestem w pohañbieniu wielkiem, a najwiêcej u 
s¹siadów moich; sta³em siê na postrach znajomym moim; którzy miê widz¹ na dworze, 
uciekaj¹ przedemn¹.
13. Wypad³em z pamiêci jako umar³y; sta³em siê jako naczynie st³uczone.
14. Albowiem nas³ucham siê uszczypków od wielu; strachu doœæ zewsz¹d, gdy siê 
naradzaj¹ wespó³ przeciwko mnie, chytrze przemyœliwaj¹c, aby odjêli duszê mojê.
15. Ale ja w tobie mam nadziejê, Panie! Rzek³em: Tyœ jest Bogiem moim.



16. W rêkach twoich s¹ czasy moje; wyrwij¿e miê z rêki nieprzyjació³ moich, i od 
tych, którzy miê przeœladuj¹.
17. Oœwieæ oblicze twoje nad s³ug¹ twoim; wybaw miê przez mi³osierdzie twoje.
18. Panie! niech nie bêdê pohañbiony, poniewa¿ ciê wzywam; niech siê zawstydz¹ 
niezbo¿ni, i zamilkn¹ w grobie.
19. Niech zaniemiej¹ wargi k³amliwe, które mówi¹ przeciwko sprawiedliwemu rzeczy 
przykre z hardoœci¹ i ze wzgard¹.
20. O jako¿ jest wielka dobroæ twoja, któr¹œ zachowa³ boj¹cym siê ciebie, któr¹œ 
pokazywa³ tym, którzy ufaj¹ w tobie przed synami ludzkimi.
21. Ukrywasz ich w skrytoœci oblicza twego, przed hardoœci¹ cz³owiecz¹ ukrywasz 
ich, jako w namiocie, przed swarliwemi jêzykami.
22. B³ogos³awiony Pan! bo dziwnie okaza³ mi³osierdzie swoje przeciwko mnie, jakoby 
w mieœcie obronnem.
23. Jam rzek³ w uciekaniu mojem: Odrzuconym jest od oczów twych; aleœ ty wys³ucha³ 
g³os modlitw moich, gdym wo³a³ do ciebie.
24. Mi³ujcie¿ Pana wszyscy œwiêci jego; boæ Pan wiernych strze¿e, oddaje sowicie 
hardzie postêpuj¹cemu.
25. Zmacniajcie siê (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadziejê macie w 
Panu.
*32
1. Pieœñ Dawidowa nauczaj¹ca. B³ogos³awiony cz³owiek, któremu odpuszczono 
nieprawoœæ, a którego zakryty jest grzech.
2. B³ogos³awiony cz³owiek, któremu nie poczyta Pan nieprawoœci, a w którego duchu 
nie masz zdrady.
3. Gdym milcza³, schnê³y koœci moje w narzekaniu mojem na ka¿dy dzieñ.
4. Poniewa¿ we dnie i w nocy ociê¿a³a nademn¹ rêka twoja, obróci³a siê wilgotnoœæ 
moja w suszê letni¹. Sela.
5. przeto¿ grzech mój oznajmi³em tobie, a nieprawoœci mojej nie kry³em. Rzek³em: 
Wyznam na siê przestêpstwa moje Panu, a tyœ odpuœci³ nieprawoœæ grzechu mego. Sela.
6. Oto siê tobie bêdzie modli³ ka¿dy œwiêty, czasu, którego mo¿esz byæ znaleziony, 
a choæ wzbior¹ powodzi wód wielkich, przecie¿ go nie dosiêgn¹.
7. Tyœ jest ucieczk¹ moj¹; od uciœnienia zachowasz miê, i piosnkami radosnego 
wybawienia uraczysz miê. Sela.
8. Dam ci rozum, i nauczê ciê drogi, po której masz chodziæ; dam ci radê, 
obróciwszy na ciê oko moje.
9. Nie b¹dŸcie¿ jako koñ, albo jako mu³, którzy rozumu nie maj¹, których gêby uzd¹ 
i wêdzid³em kie³znaæ musisz, aby siê na ciê nie porywa³y.
10. Wiele boleœci przypada na z³oœnika; ale ufaj¹cego w Panu mi³osierdzie ogarnie.
11. Weselcie siê w Panu, i radujcie siê sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, 
którzyœcie serca szczerego.
*33
1. Weselcie siê w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwaliæ Pana.
2. Wys³awiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesiêciu stronach, 
œpiewajcie mu.
3. Œpiewajcie¿ mu piosnkê now¹; dobrze mu i g³oœno grajcie.
4. Albowiem szczere jest s³owo Pañskie, i wszystkie sprawy jego wierne.
5. Mi³uje s¹d i sprawiedliwoœæ; pe³na jest ziemia mi³osierdzia Pañskiego.
6. S³owem Pañskiem s¹ niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich.
7. Który zgromadzi³ jako na kupê wody morskie, i z³o¿y³ do skarbu przepaœci.
8. Niech siê boi Pana wszystka ziemia; niech siê go lêkaj¹ wszyscy obywatele okrêgu 
ziemi.
9. Albowiem on rzek³, i sta³o siê; on rozkaza³, a stanê³o.
10. Pan rozprasza rady narodów, a wniwecz obraca zamys³y ludzkie;
11. Ale rada Pañska trwa na wieki, a myœli serca jego od narodu do narodu.
12. B³ogos³awiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obra³ za 
dziedzictwo.
13. Pan patrzy z nieba, i widzi wszystkich synów ludzkich.
14. Z miejsca mieszkania swego spogl¹da na wszystkich obywateli ziemi.
15. Który stworzy³ serce ka¿dego z nich, upatruje wszystkie sprawy ich.



16. Nie bywa król wybawiony przez wielkoœæ wojska, ani mocarz nie ujdzie przez 
wielk¹ moc swojê.
17. Omylnyæ jest koñ ku wybawieniu, a nie wyrywa wielkoœci¹ mocy swojej.
18. Oto oko Pañskie nad tymi, którzy siê go boj¹, nad tymi, którzy ufaj¹ w 
mi³osierdziu jego;
19. Aby wyrwa³ od œmierci duszê ich,a po¿ywi³ ich w g³odzie.
20. Dusza nasza oczekuje Pana; on ratunek nasz i tarcza nasza.
21. W nim zaprawdê rozweseli siê serce nasze; bo w imieniu jego œwiêtem ufamy.
22. Niech¿e bêdzie mi³osierdzie twoje, Panie! nad nami, jakoœmy nadziejê w tobie 
mieli.
*34
1. Psalm Dawidowy, gdy sobie odmieni³ postawê przed Abimelechem, od którego bêd¹c 
wygnany, odszed³.
2. Bêdê b³ogos³awi³ Pana na ka¿dy czas; zaw¿dy bêdzie chwa³a jego w ustach moich.
3. W Panu siê chlubiæ bêdzie dusza moja, co us³yszawszy pokorni rozwesel¹ siê.
4. Wielbijcie Pana ze mn¹, a wywy¿szajmy imiê jego spo³ecznie.
5. Bom szuka³ Pana, i wys³ucha³ miê, a ze wszystkich strachów moich wyrwa³ miê.
6. Którzy nañ spogl¹daj¹, a zbiegaj¹ siê do niego, oblicza ich nie bêd¹ 
zawstydzone.
7. Ten chudzina wo³a³, a Pan wys³ucha³, i ze wszystkich ucisków jego wybawi³ go.
8. Zatacza obóz Anio³ Pañski oko³o tych, którzy siê go boj¹, i wyrywa ich.
9. Skosztujcie¿, a obaczcie, jako jest dobry Pan: b³ogos³awiony cz³owiek, który w 
nim ufa.
10. Bójcie siê Pana œwiêci jego; bo niemasz niedostatku boj¹cym siê go.
11. Lwiêta niedostatek cierpi¹ i g³ód; lecz szukaj¹cym Pana nie bêdzie schodzi³o na 
wszelkiem dobrem.
12. PójdŸcie¿ synowie, s³uchajcie miê; bojaŸni Pañskiej was nauczê.
13. Któ¿ jest, co chce d³ugo ¿yæ, a mi³uje dni, aby widzia³ dobra?
14. Strze¿ jêzyka twego od z³ego, a warg twoich, aby nie mówi³y zdrady.
15. Odwróæ siê od z³ego, a czyñ dobrze; szukaj pokoju, a œcigaj go.
16. Oczy Pañskie otworzone s¹ na sprawiedliwych, a uszy jego na wo³anie ich;
17. Ale oblicze Pañskie przeciwko tym, którzy broj¹ z³oœci, aby wykorzeni³ z ziemi 
pami¹tkê ich.
18. Wo³aj¹ sprawiedliwi, a Pan ich wys³uchiwa, i ze wszystkich trudnoœci ich 
wybawia ich.
19. Bliski jest Pan tym, którzy s¹ skruszonego serca, a utrapionych w duchu 
zachowuje.
20. Wiele z³ego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.
21. On strze¿e wszystkich koœci jego, tak, i¿ i jedna z nich nie skruszy siê.
22. Zabije z³oœæ niepobo¿nego, a którzy w nienawiœci maj¹ sprawiedliwego, bêd¹ 
spustoszeni;
23. Ale Pan odkupi duszê s³ug swoich, a nie bêd¹ spustoszeni wszyscy, którzy w nim 
ufaj¹.
*35
1. Psalm Dawidowy. Rozpieraj siê, Panie! z tymi, którzy siê ze mn¹ spieraj¹; a 
walcz przeciwko tym, którzy walcz¹ przeciwko mnie.
2. Porwij pukierz i tarczê, a powstañ na ratunek mój.
3. Dob¹dŸ w³óczni, a staw siê na drodze przeciwko tym, którzy miê przeœladuj¹. 
Rzecz¿e duszy mojej: Jam jest zbawieniem twojem.
4. Niech bêd¹ pohañbieni i zawstydzeni, którzy szukaj¹ duszy mojej; niech ty³ 
podadz¹, i niech bêd¹ zawstydzeni, którzy mi Ÿle myœl¹.
5. Niech bêd¹ jako plewy przed wiatrem, a Anio³ Pañski niechaj ich rozproszy.
6. Niech bêdzie droga ich ciemna i œliska, Anio³ Pañski niech ich goni.
7. Albowiem bez przyczyny zastawili na miê w dole sieci swoje, i bez przyczyny 
ukopali dó³ duszy mojej.
8. Niechaj na nich przyjdzie spustoszenie, którego siê nie spodziewali; a sieæ ich, 
któr¹ zastawili, niech ich u³owi na zginienie, a niech w ni¹ wpadn¹.
9. Ale dusza moja niech siê rozraduje w Panu, niech siê rozweseli w zbawieniu jego.
10. Tedy wszystkie koœci moje rzek¹: Panie! któ¿ podobny tobie? który wyrywasz 



utrapionego od mocniejszego nadeñ, a nêdznego i ubogiego od drapie¿cy jego.
11. Powstawaj¹ œwiadkowie fa³szywi, a o czem nie wiem, pytaj¹ miê.
12. Oddawaj¹ mi z³em za dobre, chc¹c miê pozbawiæ duszy mojej,
13. Chocia¿em siê ja w wór ob³óczy³, gdy oni chorowali; trapi³em postem duszê mojê, 
i modli³em siê czêsto sam u siebie za nimi.
14. Jako do przyjaciela, jako do brata mego, ustawiczniem chadza³; poni¿a³em siê 
jako ten, który siê smuci, chodz¹c po matce w ¿a³obie.
15. Lecz oni, gdym ja chorowa³, weselili siê, i zbierali siê; zbierali siê 
przeciwko mnie, jakoby byli dla mnie utrapieni, czegom ja nie spostrzeg³; szczypali 
miê, a nie milczeli.
16. Z ob³udnikami, z naœmiewcami, z pochlebcami zgrzytali na miê zêbami swemi.
17. Panie! d³ugo¿ na to patrzeæ bêdziesz? wyrwij¿e duszê mojê od zguby ich, od 
lwi¹t jedynaczkê mojê.
18. Bêdê ciê wys³awia³ w zgromadzeniu wielkiem; miêdzy ludem wielkim bêdê ciê 
chwali³.
19. Niech siê nie wesel¹ ze mnie, którzy mi s¹ nieprzyjació³mi bez przyczyny; 
którzy miê maj¹ w nienawiœci nies³usznie, niech nie mrugaj¹ okiem.
20. Albowiem nie mówi¹ o pokoju; ale przeciwko spokojnym na ziemi zdradliwe s³owa 
zmyœlaj¹.
21. Owszem, rozdzieraj¹ na miê gêbê sw¹, mówi¹c: Ehej! ehej! widziæ to oko nasze.
22. Widzisz to, Panie! nie milcz¿e Panie! nie oddalaj siê odemnie.
23. ObudŸ¿e siê, a ocuæ dla s¹du mego, Bo¿e mój i Panie mój! dla sprawy mojej.
24. S¹dŸ mnie wed³ug sprawiedliwoœci twojej, Panie Bo¿e mój! a niech siê nie wesel¹ 
nademn¹.
25. Niech nie mówi¹ w sercu swojem: Ehej, duszo masza! niech nie mówi¹: Po¿arliœmy 
go.
26. Niechaj¿e bêd¹ pohañbieni, i zawstydzeni wszyscy wesel¹cy siê ze z³ego mego; 
niech bêd¹ obleczeni w hañbê, i w sromotê, którzy siê chlubi¹ przeciwko mnie.
27. Ale ci, którzy siê kochaj¹ w sprawiedliwoœci mojej, niech œpiewaj¹ i raduj¹ 
siê, a niech mówi¹ ustawicznie: Niech bêdzie uwielbiony Pan, który ¿yczy pokoju 
s³udze swemu.
28. A jêzyk mój bêdzie opowiada³ sprawiedliwoœæ twojê, i na ka¿dy dzieñ chwa³ê 
twojê.
*36
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawida, s³ugi Pañskiego.
2. Przewrotnoœæ niepobo¿nego œwiadczy w sercu mojem: Niemasz bojaŸni Bo¿ej przed 
oczyma jego.
3. Bo sobie pob³a¿a w oczach swoich, aby wykona³ nieprawoœæ swojê a¿ do 
obmierzenia.
4. S³owa ust jego s¹ nieprawoœæ i zdrada; nie chcia³ rozumieæ, aby dobrze czyni³.
5. Nieprawoœæ rozmyœla na ³o¿u swojem, stoi na drodze nie dobrej, a z³ego siê nie 
waruje.
6. Panie! mi³osierdzie twoje niebios siêga, prawda twoja a¿ pod ob³oki,
7. Sprawiedliwoœæ twoja, jako góry najwy¿sze; s¹dy twoje, jako przepaœæ wielka; 
ludzie i zwierzêta zachowuje, Panie!
8. Jako¿ drogie jest mi³osierdzie twoje, Bo¿e! przeto¿ synowie ludzcy w cieniu 
skrzyde³ twoich ufaj¹.
9. Bêd¹ upojeni hojnoœci¹ domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich.
10. Albowiem u ciebie jest Ÿród³o ¿ywota, a w œwiat³oœci twojej ogl¹damy œwiat³oœæ.
11. Rozci¹gnij mi³osierdzie twoje nad tymi, którzy ciê znaj¹, a sprawiedliwoœæ 
twojê nad uprzejmymi sercem.
12. Niech nie nastêpuje na miê noga pysznych, a rêka niepobo¿nych niech miê nie 
uwodzi.
13. Tam, gdzie upadli, którzy czynili nieprawoœæ, pora¿eni s¹, i nie mogli powstaæ.
*37
1. Pieœñ Dawidowa. Nie obruszaj siê dla z³oœników, ani zajrzyj czyni¹cym 
nieprawoœæ.
2. Bo jako trawa prêdko podciêci bêd¹, a jako liœcie zielone opadn¹.
3. Ufaj w Panu, a czyñ dobrze; mieszkaj¿e na ziemi, a ¿yw siê sprawiedliwie.



4. Kochaj siê w Panu, a daæ proœby serca twego,
5. Spuœæ na Pana drogê twojê, a ufaj w nim, a on wszystko uczyni;
6. I wywiedzie jako œwiat³oœæ sprawiedliwoœæ twojê, a s¹d twój jako po³udnie.
7. Poddaj siê Panu, a oczekuj go; nie obruszaj siê na tego, któremu siê szczêœci w 
sprawach jego, na cz³owieka, który dokazuje, cokolwiek zamyœli.
8. Przestañ gniewu, a zaniechaj popêdliwoœci; nie zapalaj siê gniewem, abyœ mia³ 
Ÿle czyniæ.
9. Albowiem z³oœnicy bêd¹ wykorzenieni: lecz którzy oczekuj¹ Pana, ci odziedzicz¹ 
ziemiê.
10. Po ma³ej chwili aliæ niemasz niezbo¿nika; spojrzyszli na miejsce jego, aliæ go 
ju¿ niemasz.
11. Lecz pokorni odziedzicz¹ ziemiê, i rozkochaj¹ siê w wielkoœci pokoju.
12. Zle myœli niepobo¿ny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nañ zêbami swemi.
13. Ale siê Pan œmieje z niego; bo widzi, ¿e przychodzi dzieñ jego.
14. Miecza dobyli niezbo¿ni, a naci¹gnêli ³uk swój, aby porazili ubogiego, i 
niedostatecznego, a¿eby pomordowali tych, którzy chodz¹ prost¹ drog¹;
15. Aleæ miecz ich przeniknie serce ich, a ³uki ich bêd¹ po³amane.
16. Lepsza jest trocha sprawiedliwego, ni¿ wielkie bogactwa wielu niepobo¿nych;
17. Albowiem ramiona niezbo¿ników bêd¹ pokruszone; ale sprawiedliwych Pan podpiera.
18. Zna Pan dni doskona³ych; przeto¿ dziedzictwo ich na wieki zostanie.
19. Nie bêd¹ zawstydzeni we z³y czas, a we dni g³odu bêd¹ nasyceni;
20. Ale niezbo¿ni pogin¹, a nieprzyjaciele Pañscy, jako t³ustoœæ barania z dymem 
niszczeje, tak oni zniszczej¹.
21. Niezbo¿nik po¿ycza, a nie ma czem oddaæ; ale sprawiedliwy pokazuje ³askê, i 
rozdaje.
22. Albowiem b³ogos³awieni od Pana odziedzicz¹ ziemiê; ale przeklêci od niego bêd¹ 
wykorzenieni.
23. Od Pana bywaj¹ sprawowane drogi cz³owieka dobrego, a droga jego, podoba mu siê.
24. Gdy padnie, nie st³ucze siê: albowiem Pan trzyma go za rêkê jego.
25. By³em m³odym, i zstarza³em siê, nie widzia³em sprawiedliwego opuszczonego, ani 
nasienia jego ¿ebrz¹cego chleba.
26. Na ka¿dy dzieñ pokazuje mi³osierdzie i po¿ycza, a przecie¿ nasienie jego jest w 
b³ogos³awieñstwie.
27. Odst¹p od z³ego a czyñ dobrze, a bêdziesz mieszka³ na wieki.
28. Albowiem Pan mi³uje s¹d, a nie opuœci œwiêtych swoich, na wieki w stra¿y jego 
bêd¹; ale nasienie niepobo¿nych bêdzie wykorzenione.
29. Sprawiedliwi odziedzicz¹ ziemiê, i bêd¹ w niej mieszkali na wieki.
30. Usta sprawiedliwego mówi¹ m¹droœæ, a jêzyk jego s¹d opowiada.
31. Zakon Boga jego jest w sercu jego; przeto¿ nie zachwiej¹ siê nogi jego.
32. Wypatruje niepobo¿ny sprawiedliwego, i szuka jakoby go zabi³;
33. Ale Pan nie zostawi go w rêku jego, i nie potêpi go, gdy bêdzie s¹dzony.
34. Oczekuj Pana, i strze¿ drogi jego, a on ciê wywy¿szy, abyœ odziedziczy³ ziemiê; 
a ogl¹dasz, gdy niepobo¿ni, wytraceni bêd¹.
35. Widzia³em niezbo¿nika nader wynios³ego, a roz³o¿onego jako drzewo zielone 
samoros³e;
36. Ale przemin¹³, a oto go nie by³o; szuka³em go, alem go znaleœæ nie móg³.
37. Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz siê szczeremu, ¿e ostatnie rzeczy takiego 
cz³owieka s¹ spokojne.
38. Lecz przestêpcy pospo³u pogin¹, a niezbo¿nicy na ostatek wykorzenieni bêd¹.
39. Wszak¿e zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest moc¹ ich czasu 
uciœnienia.
40. Wspomaga ich Pan, i wyrywa ich; wyrywa ich od niepobo¿nych, i zachowuje ich; bo 
w nim nadziejê maj¹.
*38
1. Psalm Dawidowy ku przypominaniu.
2. Panie! w popêdliwoœci twojej nie nacieraj na miê, a w gniewie twoim nie karz 
miê.
3. Albowiem strza³y twoje utknê³y we mnie, a rêka twoja dolega miê.
4. Niemasz nic ca³ego w ciele mojem dla rozgniewania twego; niemasz odpoczynku 



koœciom moim dla grzechu mojego.
5. Bo nieprawoœci moje przycisnê³y g³owê mojê; jako brzemiê ciê¿kie obci¹¿y³y miê.
6. Zj¹trzy³y siê, i pogni³y rany moje, dla g³upstwa mojego.
7. Skurczy³em siê, i skrzywi³em siê bardzo, na ka¿dy dzieñ w ¿a³obie chodzê.
8. Albowiem wnêtrznoœci moje pe³ne s¹ brzydkoœci, a nie masz nic ca³ego w ciele 
mojem.
9. Zemdla³em, i startym jest bardzo, ryczê dla trwogi serca mego.
10. Panie! przed tob¹ jest wszystka ¿¹doœæ moja, a wzdychanie moje przed tob¹ nie 
jest skryte.
11. Serce moje skacze; opuœci³a miê si³a moja, a jasnoœci oczów moich nie masz przy 
mnie.
12. Którzy miê mi³uj¹, i przyjaciele moi, stroni¹ od ran moich, a powinowaci moi z 
daleka stoj¹.
13. I zastawili sid³a ci, którzy szukaj¹ duszy mojej; a którzy mi szukaj¹ z³ego, 
mówili przewrotnie, i zdrady przez ca³y dzieñ zmyœlali.
14. Alem ja niby g³uchy nie s³ysza³, a jako niemy, który ust swoich nie otwiera.
15. I sta³em siê jako cz³owiek, który nic nie s³yszy, i niema odporu w ustach 
swoich.
16. Albowiem na ciê, Panie! oczekujê; ty za miê odpowiesz, Panie, Bo¿e mój!
17. Bom rzek³: Niechaj siê nie ciesz¹ ze mnie; gdyby szwankowa³a noga moja, niechaj 
siê hardzie nie podnosz¹ przeciwko mnie.
18. Bom ja upadku bliski, a boleœæ moja zaw¿dy jest przedemn¹.
19. Owszem, nieprawoœæ mojê wyznajê, a frasujê siê dla grzechu mojego.
20. Ale nieprzyjaciele moi wesel¹ siê, zmacniaj¹ siê, i rozmna¿aj¹ siê ci, którzy 
miê nienawidz¹ bez przyczyny:
21. A oddawaj¹c mi z³em za dobre sprzeciwiaj¹ mi siê, przeto, ¿e naœladujê tego, co 
jest dobrego.
22. Nie opuszczaj¿e miê, Panie, Bo¿e mój! nie oddalaj¿e siê odemnie.
23. Poœpiesz na ratunek mój, Panie zbawienia mego!
*39
1. Przedniejszemu œpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy.
2. Rzek³em: Bêdê strzeg³ dróg moich, abym nie zgrzeszy³ jêzykiem swym; w³o¿ê 
munsztuk w usta moje, póki niepobo¿ny bêdzie przedemn¹.
3. Zaniemia³em milcz¹c; zamilkn¹³em i w dobrej sprawie; ale boleœæ moja bardziej 
siê wzmaga³a.
4. Rozpali³o siê serce moje we wnêtrznoœciach moich; w rozmyœlaniu mojem roz¿arzy³ 
siê ogieñ, a¿em tak rzek³ jêzykiem swoim:
5. Daj mi poznaæ, Panie! dokoñczenie moje, i wymiar dni moich jaki jest, abym 
wiedzia³, jak d³ugo trwaæ bêdê.
6. Otoœ na d³oni wymierzy³ dni moje, a wiek mój jest jako nic przed tob¹; zaprawdê 
szczer¹ marnoœci¹ jest wszelki cz³owiek, choæ najdu¿szy. Sela.
7. Zaprawdê pomija cz³owiek jako cieñ; zaprawdê pró¿no siê k³opocze, zgromadza, a 
nie wie, kto to pobierze.
8. A teraz na có¿ oczekujê, Panie? Tyœ jest sam oczekiwaniem mojem.
9. Przeto¿ od wszystkich przestêpstw moich wybaw miê; na poœmiech g³upiemu nie 
dawaj miê.
10. Zaniemia³em, i nie otworzy³em ust moich, przeto, ¿eœ to ty uczyni³.
11. Odejmij odemnie karanie twoje; bom od smagania rêki twojej usta³.
12. Gdy ty gromi¹c karzesz cz³owieka dla nieprawoœci, wnet niszczysz jako mól 
grzecznoœæ jego; zaisteæ marnoœci¹ jest wszelki cz³owiek. Sela.
13. Wys³uchaj¿e modlitwê mojê, Panie! a wo³anie moje przyjmij w uszy swoje, nie 
milcz na ³zy moje; bomci ja przychodniem u ciebie, i komornikiem, jako wszyscy 
ojcowie moi.
14. Sfolguj mi, abym siê posili³, pierwej ni¿eli odejdê, a nie bêdzie miê.
*40
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Z ¿¹doœci¹ oczekiwa³em Pana; a sk³oni³ siê ku mnie, i wys³ucha³ wo³anie moje;
3. I wyci¹gn¹³ miecz z do³u szumi¹cego i z b³ota lgn¹cego, a postawi³ na skale nogi 
moje, i utwierdzi³ kroki moje;



4. A w³o¿y³ w usta moje pieœñ now¹, chwa³ê nale¿¹c¹ Bogu naszemu, co gdy wiele ich 
ogl¹da, ulêkn¹ siê, a bêd¹ mieæ nadziejê w Panu.
5. B³ogos³awiony cz³owiek, który pok³ada w Panu nadziejê swojê, a nie ogl¹da siê na 
hardych, ani na tych, którzy siê unosz¹ za k³amstwem.
6. Wieleœ uczyni³, Panie, Bo¿e mój! cudów twoich, a myœli twoich o nas nikt 
porz¹dnie wyliczyæ nie mo¿e przed tob¹; chcia³libym je wypowiedzieæ i wymówiæ, 
daleko ich wiêcej, ni¿by wypowiedziane byæ mog³y.
7. Ofiary i obiaty nie chcia³eœ, aleœ mi przek³ó³ uszy; ca³opalenia i ofiary za 
grzech nie ¿¹da³eœ.
8. Tedym rzek³: Oto idê; w ksiêgach napisano o mnie;
9. Abym czyni³ wolê twojê, Bo¿e mój! pragnê, albowiem zakon twój jest w poœrodku 
wnêtrznoœci moich.
10. Opowiada³em sprawiedliwoœæ twojê w zgromadzeniu wielkiem; oto warg moich nie 
zawœci¹gn¹³em, ty wiesz, Panie!
11. Sprawiedliwoœci twojej nie ukry³em w poœród serca mego, prawdê twojê i 
zbawienie twoje opowiada³em; nie tai³em mi³osierdzia twego i prawdy twojej w 
zgromadzeniu wielkiem.
12. Przeto¿ ty, Panie! nie zawœci¹gaj odemnie litoœci twoich; mi³osierdzie twoje i 
prawda twoja niech miê zaw¿dy strzeg¹.
13. Albowiem ogarnê³y miê nieszczêœcia, którym niemasz liczby; doœcignê³y miê 
nieprawoœci moje, tak, ¿e przejrzeæ nie mogê; rozmno¿y³y siê nad w³osy g³owy mojej, 
a serce moje opuœci³o miê.
14. Racz¿e miê, Panie! wyrwaæ; o Panie! na ratunek mój pospiesz.
15. Niech bêd¹ pohañbieni, (a niech siê zawstydz¹ wszyscy,) którzy szukaj¹ duszy 
mojej, aby j¹ zatracili; niechaj¿e siê na wstecz cofn¹, a niech siê zawstydz¹, 
którzy mi ¿ycz¹ z³ego.
16. Niech bêd¹ spustoszeni za to, ze miê shañbiæ usi³uj¹, mówi¹c mi: Ehej! ehej!
17. Ale niech siê rozraduj¹ i rozwesel¹ w tobie wszyscy, którzy ciê szukaj¹, i 
mi³uj¹ zbawienie twoje; niech mówi¹ zaw¿dy: Niechaj bêdzie Pan uwielbiony.
18. Jamci wprawdzie ubogi i nêdzny; aleæ Pan myœli o mnie. Tyœ jest pomocnikiem 
moim i wybawicielem moim; Bo¿e mój! nie omieszkuj¿e.
*41
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawidowa.
2. B³ogos³awiony, który ma baczenie na potrzebnego; w dzieñ z³y wybawi go Pan.
3. Pan go bêdzie strzeg³, i ¿ywiæ go bêdzie; b³ogos³awony bêdzie na ziemi, ani go 
poda na wolê nieprzyjació³ jego.
4. Pan go posili na ³o¿u niemocy jego; wszystko le¿enie jego odmieni w chorobie 
jego.
5. Jam rzek³: Panie! zmi³uj siê nademn¹, uzdrów duszê mojê, bom tobie zgrzeszy³.
6. Nieprzyjaciele moi mówili Ÿle o mnie: Kiedy¿ w¿dy umrze, a zginie imiê jego?
7. JeŸli te¿ który z nich przychodzi, aby miê nawiedzi³, tedy na zdradzie mówi; 
serce jego zgromadza sobie nieprawoœæ, a precz odszed³szy roznosi.
8. Spo³em przeciwko mnie szepcz¹ wszyscy, którzy miê maj¹ w nienawiœci, a myœl¹ z³e 
o mnie,
9. Mówi¹c: Pomsta siê nañ za niezbo¿noœæ wyla³a, a i¿ siê po³o¿y³, wiêcej nie 
wstanie.
10. Tak¿e i ten, z którymem ¿y³ w pokoju, któremum ufa³, który chleb mój jada³, 
podniós³ piêtê przeciwko mnie.
11. Ale ty, Panie! zmi³uj siê nademn¹, a podnieœ miê, i oddam im.
12. A przez to poznam, ¿e siê kochasz we mnie, gdy siê nie bêdzie weseli³ 
nieprzyjaciel mój ze mnie.
13. Ale ty w niewinnoœci mojej wesprzesz miê i postawisz miê przed obliczem twojem 
na wieki.
14. B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku a¿ na wieki. Amen, Amen.
*42
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego pieœñ æwicz¹ca.
2. Jako jeleñ krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja wo³a do ciebie, o Bo¿e!
3. Pragnie dusza moja do Boga, do Boga ¿ywego, mówi¹c: Kiedy¿ przyjdê, a oka¿ê siê 
przed obliczem Bo¿em?



4. £zy moje s¹ mi miasto chleba we dnie i w nocy, gdy mi mówi¹ co dzieñ: Kêdy¿ jest 
Bóg twój?
5. Na to wspominaj¹c wylewam sam sobie duszê mojê, ¿em bywa³ w poczcie innych, i 
chadza³em z nimi do domu Bo¿ego, z weso³ym g³osem, i z chwa³¹, w mnóstwie 
wesel¹cych siê.
6. Przecz¿e siê smucisz, duszo moja! a przecz sob¹ trwo¿ysz we mnie? Czekaj na 
Boga; albowiem go jeszcze bêdê wys³awia³ za wielkie wybawienie twarzy jego.
7. Bo¿e mój! dusza moja têskni sobie we mnie; przeto¿ na ciê wspominam w ziemi 
Jordañskiej i Hermoñskiej, na górze Mizar.
8. Przepaœæ przepaœci przyzywa, na szum upustów twoich: wszystkie powodzi twoje i 
nawa³noœci twoje na miê siê zwali³y.
9. Wszak¿e we dnie udzieli mi Pan mi³osierdzia swego, a w nocy piosnka jego bêdzie 
ze mn¹, i modlitwa do Boga ¿ywota mego.
10. Rzekê Bogu, skale mojej: Przecz¿eœ miê zapomnia³? I czemu smutno chodzê dla 
uciœnienia od nieprzyjaciela?
11. Jest jako rana w koœciach moich, gdy mi ur¹gaj¹ nieprzyjaciele moi, mówi¹c do 
mnie na ka¿dy dzieñ: Kêdy jest Bóg twój?
12. Przecz¿e siê smucisz, duszo moja? a przecz sob¹ trwo¿ysz we mnie? Czekaj na 
Boga; albowiem go jeszcze bêdê wys³awia³, gdy¿ on jest wielkiem zbawieniem twarzy 
mojej, i Bogiem moim.
*43
1. S¹dŸ miê, o Bo¿e! a ujmij siê o sprawê mojê; od narodu niemi³osiernego, i od 
cz³owieka zdradliwego i niezbo¿nego wyrwij miê;
2. Boœ ty jest Bóg si³y mojej. Przecz¿eœ miê odrzuci³? a przecz smutno chodzê dla 
uciœnienia od nieprzyjaciela?
3. Zeœlij œwiat³oœæ twojê, i prawdê twojê; te miê poprowadz¹, i wprowadz¹ miê na 
œwiêt¹ górê twojê, i do przybytków twoich,
4. Abym przyst¹pi³ do o³tarza Bo¿ego, do Boga wesela i radoœci mojej; i bêdê ciê 
wys³awia³ na harfie, o Bo¿e, Bo¿e mój!
5. Przecz¿e siê smucisz, duszo moja, a przecz trwo¿ysz sob¹ we mnie? Czekaj na 
Boga, albowiem go jeszcze bêdê wys³awia³, gdy¿ on jest wielkiem zbawieniem twarzy 
mojej, i Bogiem moim.
*44
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego psalm nauczaj¹cy.
2. Bo¿e! uszami naszemi s³yszeliœmy; ojcowie nasi powiadali nam o sprawach, któreœ 
czyni³ za dni ich, za dni starodawnych.
3. Tyœ rêk¹ sw¹ wypêdzi³ pogan, a onycheœ wszczepi³; wytraci³eœ narody, a onycheœ 
rozkrzewi³.
4. Bo nie przez miecz swój posiedli ziemiê, i ramiê ich nie wybawi³o ich, ale 
prawica twoja i ramiê twoje, a œwiat³oœæ oblicza twego, przeto, ¿eœ ich upodoba³ 
sobie.
5. Tyœ sam król mój, o Bo¿e! spraw¿e wielkie wybawienie Jakóbowi.
6. Przez ciê nieprzyjació³ naszych pora¿aliœmy; w imieniu twojem deptaliœmy 
powstawaj¹cych przeciwko nam.
7. Bom w ³uku moim nie ufa³, ani miecz mój obroni³ miê;
8. Aleœ nas ty wybawia³ od nieprzyjació³ naszych, a nienawidz¹cych nas 
zawstydza³eœ.
9. Przeto¿ chlubimy siê w tobie, Bo¿e! na ka¿dy dzieñ, a imiê twoje na wieki 
wys³awiamy. Sela.
10. Ale teraz odrzuci³eœ i zawstydzi³eœ nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.
11. Sprawi³eœ, ¿eœmy ty³ podali nieprzyjacielowi, a ci, którzy nas maj¹ w 
nienawiœci, rozchwycili miêdzy siê dobra nasze.
12. Poda³eœ nas jako owce na ¿er, a miêdzy pogan rozproszy³eœ nas.
13. Sprzeda³eœ lud twój za nic, a nie podnios³eœ ceny ich.
14. Poda³eœ nas na wzgardê s¹siadom naszym, na szyderstwo i na poœmiech tym, którzy 
s¹ oko³o nas.
15. Wystawi³eœ nas na przypowieœæ miêdzy poganami, tak, ¿e nad nami narody g³ow¹ 
kiwaj¹.
16. Na ka¿dy dzieñ wstyd mój jest przedemn¹, a hañba twarzy mojej okrywa miê.



17. Dla g³osu tego, który miê sromoci i potwarza, dla nieprzyjaciela, i tego, który 
siê mœci.
18. To wszystko przysz³o na nas; a w¿dyœmy ciê nie zapomnieli, aniœmy wzruszyli 
przymierza twego.
19. Nie cofnê³o siê nazad serce nasze, ani siê uchyli³y kroki nasze od œcie¿ki 
twojej,
20. Chocia¿eœ nas by³ potar³, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okry³eœ nas 
cieniem œmierci.
21. Byœmyæ byli zapomnieli imienia Boga naszego, a podnieœli rêce nasze do Boga 
cudzego,
22. Iazliby siê by³ Bóg o tem nie pyta³? gdy¿ on wie skrytoœci serca.
23. Aleæ nas dla ciebie zabijaj¹ na ka¿dy dzieñ; poczytaj¹ nas jako owce na rzeŸ 
zgotowane.
24. Ocuæ siê; przecz¿e œpisz, Panie! PrzebudŸ siê, nie odrzucaj nas na wieki.
25. Przecz¿e oblicze twoje ukrywasz, a zapominasz utrapienia naszego i ucisku 
naszego?
26. Albowiem pot³oczona jest a¿ do prochu dusza nasza, a przylgn¹³ do ziemi ¿ywot 
nasz.
27. Powstañ¿e na ratunek nasz, a odkup nas dla mi³osierdzia twego.
*45
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego na Sosannim psalm nauczaj¹cy, a pieœñ 
weselna.
2. Wyda³o serce moje s³owo dobre; rozprawiaæ bêdê pieœni moje, o królu! jêzyk mój 
bêdzie jako pióro prêdkiego pisarza.
3. Piêkniejszyœ nad synów ludzkich; rozla³a siê wdziêcznoœæ po wargach twoich, 
przeto, ¿e ciê pob³ogos³awi³ Bóg a¿ na wieki.
4. Przypasz miecz twój na biodra, o mocarzu! poka¿ chwa³ê twojê, i zacnoœci twoje.
5. A w dostojnoœci twojej szczêœliwie wywiedŸ z s³owem prawdy, cichoœci, i 
sprawiedliwoœci, a doka¿e strasznych rzeczy prawica twoja.
6. Strza³y twoje ostre; od nich narody pod ciê upadn¹, a serce nieprzyjació³ 
królewskich przenikn¹.
7. Stolica twoja, o Bo¿e! na wieki wieków; laska sprawiedliwoœci jest laska 
królestwa twego.
8. Umi³owa³eœ sprawiedliwoœæ, a nienawidzi³eœ nieprawoœci; przeto¿ pomaza³ ciê, o 
Bo¿e! Bóg twój olejkiem wesela nad uczêstników twoich.
9. Myrr¹, aloe, i kassyj¹ wszystkie szaty twoje pachn¹, gdy wychodzisz z pa³aców z 
koœci s³oniowych urobionych, nad tych, którzy ciê uweselaj¹.
10. Córki królewskie s¹ miêdzy twemi zacnemi bia³emi g³owami; stanê³a ma³¿onka po 
prawicy twojej w kosztownem z³ocie z Ofir.
11. S³uchaj¿e córko, a obacz, i nak³oñ ucha twego, a zapomnij narodu twego, i domu 
ojca twojego.
12. A zakocha siê król w piêknoœci twojej, albowiem on jest Panem twoim; przeto¿ 
k³aniaj siê przed nim.
13. Tyryjczycy tak¿e z upominkami przed obliczem twojem k³aniaæ siê bêd¹, 
najbogatsi z narodów.
14. Wszystka zacnoœæ córki królewskiej jest wewn¹trz, a szaty jej bramowane s¹ 
z³otem.
15. W odzieniu haftowanem przywiod¹ j¹ do króla; tak¿e panny za ni¹, towarzyszki 
jej, przywiod¹ do ciebie.
16. Przywiod¹ je z weselem i z radoœci¹, a wnijd¹ na pa³ac królewski.
17. Miasto ojców twych bêdziesz mieæ synów twych, których postanowisz ksi¹¿êtami po 
wszystkiej ziemi.
18. Wspominaæ bêdê imiê twoje od ka¿dego rodzaju do rodzaju: dlatego ciê narody 
wys³awiaæ bêd¹ na wieki wieków.
*46
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego, na Alamot pieœñ.
2. Bóg jest ucieczk¹ i si³¹ nasz¹, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym.
3. Przeto¿ siê baæ nie bêdziemy, choæby siê poruszy³a ziemia, choæby siê przenios³y 
góry w poœród morza;



4. Choæby zaszumia³y, a wzburzy³y siê wody jego, i zatrzês³y siê góry od nawa³noœci 
jego. Sela.
5. Strumienie rzeki jego rozweselaj¹ miasto Bo¿e, najœwiêtsze z przybytków 
najwy¿szego.
6. Bóg jest w poœrodku jego, nie bêdzie poruszone;poratuje go Bóg zaraz z poranku.
7. Gdy siê wzburzy³y narody, a zatrz¹snê³y siê królestwa, Pan wyda³ g³os swój, i 
rozp³ynê³a siê ziemia.
8. Pan zastêpów jest z nami; twierdz¹ wysok¹ jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.
9. PójdŸcie, ogl¹dajcie sprawy Pañskie, jakie uczyni³ spustoszenie na ziemi;
10. Który uœmierza wojny a¿ do koñczyn ziemi, ³uk kruszy, i orê¿e ³amie, a wozy 
ogniem pali.
11. Mówi¹c: Uspokójcie siê, a wiedzcie, ¿em Ja Bóg; bêdê wywy¿szony miêdzy 
narodami, bêdê wywy¿szony na ziemi.
12. Pan zastêpów z nami; twierdz¹ wysok¹ jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.
*47
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego pieœñ.
2. Wszystkie narody klaskajcie rêkoma, wykrzykajcie Bogu g³osem wesela.
3. Albowiem Pan najwy¿szy, straszny, jest królem wielkim nad wszystk¹ ziemi¹.
4. Podbija ludzi pod moc naszê, a narody pod nogi nasze.
5. Obra³ nam za dziedzictwo nasze chwa³ê Jakóba, którego umi³owa³. Sela.
6. Wst¹pi³ Bóg z krzykiem; Pan wst¹pi³ z g³osem tr¹by.
7. Œpiewajcie¿ Bogu, œpiewajcie; œpiewajcie¿ królowi naszemu, œpiewajcie.
8. Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; œpiewajcie¿ rozumnie.
9. Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na œwiêtej stolicy swojej.
10. Ksi¹¿êta narodów przy³¹czyli siê do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Bo¿e s¹ 
tarcze ziemskie; sk¹d on zacnie jest wywy¿szony.
*48
1. Pieœñ psalmu synów Korego.
2. Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieœcie Boga naszego, na górze œwiêtej 
swojej.
3. Ozdob¹ krainy, uciech¹ wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach pó³nocnych, 
miasto króla wielkiego.
4. Bóg w pa³acach jego uznany jest za twierdzê wysok¹.
5. Bo oto królowie, gdy siê zgromadzili i ci¹gnêli wespó³,
6. Sami to ujrzawszy bardzo siê zadziwili, a przestraszeni bêd¹c prêdko uciekali.
7. Strach ich tam ogarn¹³ i boleœæ, jako niewiastê rodz¹c¹.
8. Wiatrem wschodnim pokruszysz okrêty z Tarsys.
9. Jakoœmy s³yszeli,takeœmy widzieli w mieœcie Pana zastêpów, w mieœcie Boga 
naszego; Bóg je ugruntowa³ a¿ na wieki. Sela.
10. Uwa¿amy, o Bo¿e! mi³osierdzie twoje w poœród koœcio³a twego.
11. Jakie jest imiê twoje, Bo¿e! taka te¿ jest chwa³a twoja a¿ do koñczyn ziemi; 
sprawiedliwoœci pe³na jest prawica twoja.
12. NIech siê rozweseli góra Syon: niech siê rozraduj¹ córki Judzkie dla s¹dów 
twoich, Bo¿e!
13. Otoczcie Syon, i obst¹pcie go; policzcie wie¿e jego.
14. Przypatrujcie siê pilnie basztom jego, a ogl¹dajcie pa³ace jego, abyœcie umieli 
powiadaæ narodowi potomnemu.
15. ¯e ten Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne, a i¿ on naszym hetmanem bêdzie 
a¿ do œmierci.
*49
1. Przedniejszemu œpiewakowi z synów Korego psalm.
2. S³uchajcie tego wszystkie narody; bierzcie to w uszy wszyscy mieszkaj¹cy na 
okrêgu ziemi!
3. Tak z ludu pospolitego, jako z ludzi zacnych, tak bogaty jako ubogi!
4. Usta moje bêd¹ opowiada³y m¹droœæ, a myœl serca mego roztropnoœæ.
5. Nak³oniê do przypowieœci ucha mego, wy³o¿ê przy harfie zagadkê mojê.
6. Przecz¿e siê mam baæ we z³e dni, aby miê nieprawoœæ tych, którzy miê depcz¹, 
mia³a ogarn¹æ?
7. Którzy ufaj¹ bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich chlubi¹ siê.



8. Gdy¿ brata swego nikt ¿adnym sposobem nie odkupi, ani mo¿e daæ Bogu okupu jego 
zañ.
9. (Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie mo¿e siê ostaæ na wieki.)
10. Aby ¿y³ na wieki, a nie ogl¹da³ grobu.
11. Bo widzimy, i¿ i m¹drzy umieraj¹, g³upi i szalony zarówno gin¹, a zostawiaj¹, 
obcym bogactwa swoje.
12. Myœl¹, ¿e domy ich s¹ wieczne, a przybytki ich trwaj¹ od narodu do narodu; 
przeto¿ je nazywaj¹ od imion swych na ziemi.
13. Ale cz³owiek we czci nie zostaje, podobnym bêd¹c bydlêtom, które gin¹.
14. Takowa myœl ich g³upstwem ich jest, a przecie¿ potomkowie ich pochwalaj¹ to 
usty swemi. Sela.
15. Jako owce w grobie z³o¿eni bêd¹, œmieræ ich strawi; ale sprawiedliwi panowaæ 
bêd¹ nad nimi z poranku, a kszta³t ich zniszczony bêdzie w grobie, gdy ust¹pi¹ z 
mieszkania swego.
16. Ale Bóg wykupi duszê mojê z mocy grobu, gdy miê przyjmie. Sela.
17. Nie bój¿e siê, gdy siê kto zbogaci, a gdy siê rozmno¿y s³awa domu jego.
18. Bo umieraj¹c nie weŸmie nic z sob¹, ani za nim zst¹pi s³awa jego.
19. A choæ duszy swej za ¿ywota swego pob³a¿a i chwalono go, gdy sobie dobrze 
czyni³:
20. Przecie¿ musi iœæ za rodzin¹ ojców swych, a na wieki nie ogl¹da œwiat³oœci.
21. Owó¿ cz³owiek, który jest we czci, a nie zrozumiewa tego, podobny jest 
bydlêtom, które gin¹.
*50
1. Psalm Asafowi podany. Bóg nad Bogami, Pan mówi³ i przyzwa³ ziemiê od wschodu 
s³oñca a¿ do zachodu jego.
2. Objaœni³ siê Bóg z Syonu w doskona³ej ozdobie.
3. Przyjdzie Bóg nasz, a nie bêdzie milcza³; ogieñ przed twarz¹ jego bêdzie 
po¿era³, a oko³o niego powstanie wicher gwa³towny.
4. Przyzwie z góry niebiosa i ziemiê, aby s¹dzi³ lud swój.
5. Mówi¹c: ZgromadŸcie mi œwiêtych moich, którzy ze mn¹ uczynili przymierze przy 
ofierze.
6. Tedy niebiosa opowiedz¹ sprawiedliwoœæ jego; albowiem sam Bóg jest sêdzi¹. Sela.
7. S³uchaj, ludu mój! a bêdê mówi³; s³uchaj, Izraelu! a oœwiadczê siê przed tob¹: 
Jam Bóg, Bóg twój Jam jest.
8. Nie bêdê ciê z ofiar twoich wini³, ani ca³opalenia twego, które s¹ zawsze 
przedemn¹.
9. Nie wezmê z domu twojego cielca, ani z oko³u twego koz³ów.
10. Albowiem mój jest wszelki zwierz leœny, i tysi¹ce byd³a po górach.
11. Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemn¹.
12. Bêdêli ³akn¹³, nie rzekêæ o to; bo mój jest okr¹g ziemi, i nape³nienie jego.
13. Izali jadam miêso wo³owe? albo pijam krew koz³ow¹?
14. Ofiaruj Bogu chwa³ê, i oddaj Najwy¿szemu œluby twoje;
15. A wzywaj miê w dzieñ utrapienia: tedy ciê wyrwê, a ty miê uwielbisz.
16. Lecz niezbo¿nemu rzek³ Bóg: Có¿ci do tego, ¿e opowiadasz ustawy moje, a bie¿esz 
przymierze moje w usta twoje?
17. Poniewa¿ masz w nienawiœci karnoœæ, i zarzuci³eœ s³owa moje za siê.
18. Widziszli z³odzieja, bie¿ysz z nim, a z cudzo³o¿nikami masz sk³ad twój.
19. Usta twoje rozpuszczasz na z³e, a jêzyk twój sk³ada zdrady.
20. Zasiad³szy mówisz przeciwko bratu twemu, a l¿ysz syna matki twojej.
21. Toœ czyni³, a Jam milcza³; dlategoœ mniema³, ¿em ja tobie podobny, ale bêdê ciê 
kara³, i stawiêæ to przed oczy twoje.
22. Zrozumiejcie¿ to w¿dy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snaæ nie porwa³, 
a nie bêdzie ktoby was wyrwa³.
23. Kto mi ofiaruje chwa³ê, uczci miê; a temu, który naprawia drogê sw¹, uka¿ê 
zbawienie Bo¿e.
*51
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Gdy do niego przyszed³ Natan prorok, potem jak by³ wszed³ do Betsaby.
3. Zmi³uj siê nademn¹, Bo¿e! wed³ug mi³osierdzia twego; wed³ug wielkich litoœci 



twoich zg³adŸ nieprawoœci moje.
4. Omyj miê doskonale od nieprawoœci mojej, a od grzechu mego oczyœæ miê.
5. Albowiem ja znam nieprawoœæ mojê, a grzech mój przedemn¹ jest zaw¿dy.
6. Tobie, tobiem samemu zgrzeszy³, i z³em przed oczyma twemi uczyni³, abyœ by³ 
sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w s¹dzie twoim.
7. Oto w nieprawoœci poczêty jestem, a w grzechu poczê³a miê matka moja.
8. Oto siê kochasz w prawdzie wewnêtrznej, a skryt¹ m¹droœæ objawi³eœ mi.
9. Oczyœæ miê, isopem, a oczyszczon bêdê; omyj miê, a nad œnieg wybielony bêdê.
10. Daj mi s³yszeæ radoœæ i wesele, a niech siê rozraduj¹ koœci moje, któreœ 
pokruszy³.
11. Odwróæ oblicze twoje od grzechów moich, a zg³adŸ wszystkie nieprawoœci moje.
12. Serce czyste stwórz we mnie, o Bo¿e! a ducha prawego odnów we wnêtrznoœciach 
moich.
13. Nie odrzucaj miê od oblicza twego, a Ducha swego œwiêtego nie odbieraj odemnie.
14. Przywróæ mi radoœæ zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj miê.
15. Tedy bêdê naucza³ przestêpców dróg twoich, aby siê grzesznicy do ciebie 
nawrócili.
16. Wyrwij miê z pomsty za krew, o Bo¿e, Bo¿e zbawienia mojego! a jêzyk mój bêdzie 
wys³awia³ sprawiedliwoœæ twojê.
17. Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadaæ bêd¹ chwa³ê twojê.
18. Albowiem nie pragniesz ofiar, choæbym ci je da³, ani ca³opalenia przyjmiesz.
19. Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie 
pogardzisz, o Bo¿e!
20. Dobrze uczyñ wed³ug upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie.
21. Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwoœci, ofiary ogniste, i ca³opalenia; tedy 
cielce ofiarowaæ bêd¹ na o³tarzu twoim.
*52
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ Dawidowa nauczaj¹ca.
2. Gdy przyszed³ Doeg Edomczyk, i oznajmi³ Saulowi, mówi¹c: Dawid przyszed³ do domu 
Achimelechowego.
3. Przecz¿e siê chlubisz ze z³oœci, o mocarzu! mi³osierdzie Bo¿e trwa ka¿dego dnia.
4. Z³e rzeczy myœli jêzyk twój, jako brzytwa ostra czyni¹c zdradê.
5. Umi³owa³eœ z³e, bardziej ni¿ dobre; k³amstwo raczej mówisz, ni¿ sprawiedliwoœæ. 
Sela.
6. Umi³owa³eœ wszystkie s³owa szkodliwe, i jêzyk zdradliwy.
7. Przeto¿ ciê Bóg zniszczy na wieki; porwie ciê, i wyrwie ciê z przybytku, i 
wykorzeni ciê z ziemi ¿yj¹cych. Sela.
8. To widz¹c sprawiedliwi bêd¹ siê bali, i bêdê siê z niego naœmiewali, mówi¹c:
9. Oto¿ cz³owiek, który nie pok³ada³ w Bogu si³y swojej; ale ufaj¹c w mnóstwie 
bogactw swoich, zmacnia³ siê w z³oœci swej.
10. Aleæ ja bêdê jako oliwa zielona w domu Bo¿ym, bom nadziejê po³o¿y³ w 
mi³osierdziu Bo¿em na wieki wieczne.
11. Bêdê ciê wys³awia³, Panie! na wieki, ¿eœ to uczyni³, a bêdê oczekiwa³ imienia 
twego, gdy¿ jest zacne przed oblicznoœci¹ œwiêtych twoich.
*53
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Machalat pieœñ Dawidowa nauczaj¹ca.
2. G³upi rzek³ w sercu swem: Niemasz Boga. Popsowali siê, i obrzydliw¹ czyni¹ 
nieprawoœæ; niemasz, ktoby czyni³ dobrze.
3. Bóg z niebios spojrza³ na synów ludzkich, aby obaczy³, by³liby kto rozumny i 
szukaj¹cy Boga.
4. Aleæ oni wszyscy odst¹pili, jednako siê nieu¿ytecznymi stali: niemasz, ktoby 
czyni³ dobrze, niemasz, i jednego.
5. Aza¿ nie wiedz¹ wszyscy czyniciele nieprawoœci, ¿e po¿eraj¹ lud mój, jako wiêc 
chleb jedz¹? ale Boga nie wzywaj¹.
6. Tam siê bardzo ulêkn¹, gdzie niemasz strachu; albowiem Bóg rozproszy koœci tych, 
którzy ciê oblegli; ty ich pohañbisz, bo ich Bóg wzgardzi.
7. Któ¿ da z Syonu wybawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci z wiêzienia lud swój, 
rozraduje siê Jakób, rozweseli siê Izrael.
*54



1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot pieœñ Dawidowa nauczaj¹ca.
2. Gdy przyszli Zyfejczycy, i rzekli do Saula: Dawid siê kryje przed tob¹ u nas.
3. Bo¿e! dla imienia twego wybaw miê, a w mocy twojej podejmij siê sprawy mojej.
4. Bo¿e! wys³uchaj modlitwê mojê; przyjmij w uszy s³owa ust moich.
5. Albowiem obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy szukaj¹ duszy mojej, nie 
stawiaj¹c sobie Boga przed oczyma swemi. Sela.
6. Oto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpieraj¹ ¿ywot mój.
7. Oddaj z³ym nieprzyjacio³om moim, w prawdzie twojej wytraæ ich, o Panie!
8. Tedyæ dobrowolnie bêdê ofiarowa³; bêdê wys³awia³ imiê twoje, Panie! przeto, ¿e 
jest dobre;
9. Gdy¿ z ka¿dego utrapienia wyrwa³eœ miê, a pomstê nad nieprzyjacio³mi mymi 
ogl¹da³o oko moje.
*55
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot pieœñ Dawidowa nauczaj¹ca.
2. W uszy swe przyjmij, o Bo¿e! modlitwê mojê, a nie kryj siê przed proœb¹ moj¹:
3. Pos³uchaj miê z pilnoœci¹, a wys³uchaj miê; boæ siê uskar¿am w modlitwie swej, i 
trwo¿ê sob¹:
4. Dla g³osu nieprzyjaciela, i dla uciœnienia od bezbo¿nika; albowiem miê zarzucaj¹ 
k³amstwem, a w popêdliwoœci swej sprzeciwiaj¹ mi siê.
5. Serce moje boleje we mnie, a strachy œmierci przypad³y na miê.
6. BojaŸñ ze dr¿eniem przysz³a na miê, a okry³a miê trwoga.
7. I rzek³em: Obym mia³ skrzyd³a jako go³êbica, zalecia³bym, a odpocz¹³bym.
8. Otobym daleko zalecia³, a mieszka³bym na puszczy. Sela.
9. Pospieszy³bym, abym uszed³ przed wiatrem gwa³townym, i przed wichrem.
10. Zatraæ ich, Panie! rozdziel jêzyk ich; bom widzia³ bezprawie i rozruch w 
mieœcie.
11. We dnie i w nocy otaczaj¹ ich po murach jego, a z³oœæ i przewrotnoœæ jest w 
poœrodku jego.
12. Ciê¿koœci s¹ w poœrodku jego, a nie ustêpuje z ulic jego chytroœæ i zdrada.
13. Albowiem nie nieprzyjaciel jaki zel¿y³ miê, inaczej zniós³bym to by³; ani ten, 
który miê mia³ w nienawiœci, powsta³ przeciwko mnie; bobym siê w¿dy by³ skry³ przed 
nim;
14. Ale ty, cz³owiecze mnie równy, wodzu mój, i znajomy mój.
15. Którzyœmy siê z sob¹ mile w tajnoœci naradzali, i do domu Bo¿ego spo³ecznie 
chadzali.
16. Oby ich œmieræ z prêdka za³api³a, tak aby ¿ywo zst¹pili do piek³a! albowiem 
z³oœæ jest w mieszkaniu ich, i w poœrodku ich.
17. Ale ja do Boga zawo³am, a Pan miê wybawi.
18. W wieczór i rano, i w po³udnie modliæ siê, i z trzaskiem wo³aæ bêdê, a¿ 
wys³ucha g³os mój.
19. Odkupi duszê mojê, abym by³ w pokoju od wojny przeciwko mnie; bo ich wiele by³o 
przy mnie.
20. Wys³ucha Bóg i utrapi ich, (jako ten, który siedzi od wieku.Sela.) przeto, ¿e 
nie masz w nich poprawy, ani siê Boga boj¹.
21. Wyci¹gn¹³ rêce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszy³ przymierze 
swoje.
22. G³adsze ni¿ mas³o by³y s³owa ust jego, ale walka w sercu jego: a miê kciejsze 
s³owa jego ni¿ olej, wszak¿e by³y jako miecze dobyte:
23. Wrzuæ na Pana brzemiê twoje, a on ciê opatrzy, i nie dopuœci, aby siê na wieki 
zachwiaæ mia³ sprawiedliwy.
24. Ale ich ty, o Bo¿e! wepchniesz w dó³ zginienia; mê¿owie krwawi i zdradliwi nie 
dojd¹ do po³owy dni swoich; ale ja w tobie nadziejê mieæ bêdê.
*56
1. Przedniejszemu œpiewakowi o niemej go³êbicy, na miejscach odleg³ych, z³oty psalm 
Dawidowy, gdy go w Gat Filistynowie pojmali.
2. Zmi³uj siê nademn¹, o Bo¿e!, bo miê chce poch³on¹æ cz³owiek; ka¿dego dnia 
walcz¹c trapi miê.
3. Chc¹ miê po³kn¹æ nieprzyjaciele moi na ka¿dy dzieñ; zaprawdêæ wiele jest 
walcz¹cych przeciwko mnie, o Najwy¿szy!



4. Któregokolwiek miê dnia strach ogarnia, ja w tobie ufam.
5. Boga wys³awiaæ bêdê dla s³owa jego; w Bogu nadziejê bêdê mia³, ani siê bêdê ba³, 
¿eby mi co cia³o uczyniæ mog³o.
6. Przez ca³y dzieñ s³owa moje wykrêcaj¹, a przeciwko mnie s¹ wszystkie myœli ich, 
na z³e.
7. Zbieraj¹ siê, i ukrywaj¹ siê, i œlad mój upatruj¹, czyhaj¹c na duszê mojê.
8. Izali za nieprawoœæ pomsty ujd¹? str¹æ te narody, o Bo¿e! w popêdliwoœci twojej.
9. Tyœ tu³anie moje policzy³; zbierz¿e te¿ ³zy moje w wiadro twe; iza¿ nie s¹ 
spisane w ksiêgach twoich?
10. Tedy siê nazad cofn¹ nieprzyjaciele moi, któregokolwiek dnia zawo³am; bo to 
wiem, i¿ Bóg jest ze mn¹.
11. Boga wys³awiaæ bêdê z s³owa; Pana chwaliæ bêdê z s³owa jego.
12. W Bogu mam nadziejê, nie bêdê siê ba³, aby mi co mia³ uczyniæ cz³owiek.
13. Tobiem, o Bo¿e! œluby uczyni³; przeto¿ te¿ tobie chwa³y oddam.
14. Albowiemeœ wyrwa³ duszê mojê od œmierci, a nogi moje od upadku, abym statecznie 
chodzi³ przed obliczem Bo¿em w œwiat³oœci ¿yj¹cych.
*57
1. Przedniejszemu œpiewakowi, jako: Nie zatracaj, z³oty psalm Dawidowy, kiedy 
ucieka³ przed Saulem do jaskini.
2. Zmi³uj siê nademn¹, o Bo¿e! zmi³uj siê nademn¹; albowiem w tobie ufa dusza moja, 
a do cienia skrzyde³ twoich uciekam siê; a¿ przeminie utrapienie.
3. Bêdê wo³a³ do Boga najwy¿szego, do Boga, który wykonywa sprawê mojê.
4. On poœle z nieba, i wybawi miê od pohañbienia tego, który miê chce poch³on¹æ. 
Sela. Poœle mi Bóg mi³osierdzie swoje i prawdê sw¹.
5. Dusza moja jest w poœród lwów; le¿ê miedzy pal¹cymi, miêdzy synami ludzkimi, 
których zêby jako w³ócznie i strza³y, i jêzyk ich miecz ostry.
6. Wywy¿¿e siê nad niebiosa, o Bo¿e! a nade wszystk¹ ziemi¹ chwa³a twoja.
7. Sieci zastawili na nogi moje, nachylili duszê mojê, wykopali dó³ przed obliczem 
mojem; ale sami wpadli weñ. Sela.
8. Gotowe jest serce moje, Bo¿e! gotowe jest serce moje; œpiewaæ i wychwalaæ ciê 
bêdê.
9. Ocuæ siê chwa³o moja! ocuæ siê, lutnio i harfo! gdy na œwitaniu powstajê.
10. Bêdê ciê wys³awia³ miêdzy ludem, Panie! a bêdêæ œpiewa³ miêdzy narodami.
11. Albowiem wielkie jest a¿ do niebios mi³osierdzie twoje, i a¿ pod ob³oki prawda 
twoja.
12. Wywy¿¿e siê nad niebiosa, o Bo¿e! a nade wszystk¹ ziemiê wywy¿ chwa³ê twojê.
*58
1. Przedniejszemu œpiewakowi, jako: Nie zatracaj, pieœñ z³ota Dawidowa.
2. O zgromadzenie! Izali poprawdzie sprawiedliwoœæ mówicie? A uprzejmie¿ s¹dzicie, 
wy synowie ludzcy?
3. Owszem, radniej w sercu nieprawoœci knujecie, a gwa³ty r¹k waszych na ziemi 
odwa¿acie.
4. Od³¹czyli siê niezbo¿nicy zaraz od narodzenia; pob³¹dzili zaraz z ¿ywota matki 
swej, mówi¹c k³amstwo.
5. Jad maj¹ w sobie, jako wê¿owy, jako jad ¿mii g³uchej, która zatula ucho swoje,
6. Aby nie s³ysza³a g³osu zaklinacza, ani czarownika w czarach bieg³ego.
7. O Bo¿e! pokrusz¿e zêby ich w ustach ich; po³am, Panie! lwi¹t trzonowe zêby.
8. Niech siê rozp³yn¹ jako woda, niech siê wniwecz obróc¹; niech bêd¹ jako ten, 
który naci¹ga ³uk, wszak¿e siê strza³y jego ³ami¹.
9. Jako œlimak, który schodzi i niszczeje; jako martwy p³ód niewieœci niech nie 
ogl¹daj¹ s³oñca.
10. Ciernie wasze pierwej ni¿ wypuszcz¹ tarny swoje, za zielona w gniewie Bo¿ym 
jako wichrem porwane bêd¹.
11. I bêdzie siê weseli³ sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstê; nogi swoje umyje we krwi 
niepobo¿nego.
12. I rzecze ka¿dy: Zaprawdêæ sprawiedliwy odniesie po¿ytek z sprawiedliwoœci 
swojej; zaisteæ jest Bóg, który s¹dzi na ziemi.
*59
1. Przedniejszemu œpiewakowi, jako: Nie zatracaj, z³ota pieœñ Dawidowa, gdy pos³a³ 



Saul, aby strze¿ono domu jego, a zabito go.
2. Wyrwij miê od nieprzyjació³ moich, o Bo¿e mój! a od powstawaj¹cych przeciwko 
mnie uczyñ miê bezpiecznym.
3. Wyrwij miê od tych, którzy broj¹ nieprawoœæ, a od mê¿ów krwawych wybaw miê.
4. Albowiem oto czyhaj¹ na duszê mojê; zbieraj¹ siê przeciwko mnie mocarze bez 
przestêpstwa mego i bez grzechu mego, o Panie!
5. Bez wszelkiej nieprawoœci mojej zbiegaj¹ siê, i gotuj¹ siê; powstañ¿e, zabie¿ 
mi, a obacz.
6. Ty sam, Panie, Bo¿e zastêpów, Bo¿e Izraelski! ocuæ siê, abyœ nawiedzi³ te 
wszystkie narody; a nie miej litoœci nad ¿adnym z onych przestêpców z³oœliwych. 
Sela.
7. Nawracaj¹ siê pod wieczór, a warcz¹ jako psy, i biegaj¹ oko³o miasta.
8. Oto blegoc¹ usty swemi, miecze s¹ w wargach ich; albowiem mówi¹: Któ¿ s³yszy?
9. Ale ty, Panie! naœmiewasz siê z nich; naœmiewasz siê ze wszystkich narodów.
10. Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieæ bêdê; boœ ty, Bo¿e! twierdz¹ moj¹.
11. Bóg mój mi³osierny uprzedzi miê; Bóg mi da ogl¹daæ pomstê nad nieprzyjació³mi 
mymi.
12. Nie zabijaj¿e ich, aby nie zapomnia³ lud mój; ale ich rozprosz moc¹ twoj¹, i 
zrzuæ ich, tarczo nasza, o Panie!
13. Grzech ust swych, s³owa warg swych (pojmani bêd¹c w hardoœci swej dla 
z³orzeczeñstwa i k³amstwa) niech wyznawaj¹.
14. Wytraæ¿e ich w popêdliwoœci, wytraæ ich, a¿ ich nie stanie. Niech poznaj¹, ¿e 
Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach ziemi. Sela.
15. I niech siê zaœ nawróc¹ pod wieczór; niech warcz¹ jako psy, a biegaj¹ oko³o 
miasta.
16. Niech oni ciekaj¹, chc¹c siê najeœæ, wszak¿e g³odni bêd¹c uk³aœæ siê musz¹.
17. Ale ja bêdê œpiewa³ o mocy twojej; zaraz z poranku wys³awiaæ bêdê mi³osierdzie 
twoje; boœ ty by³ twierdz¹ moj¹, i ucieczk¹ w dzieñ ucisku mego.
18. O mocy moja! tobie bêdê œpiewa³; boœ ty, Bo¿e! twierdza moja, Bóg mój 
mi³osierny.
*60
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Sussanedut z³ota pieœñ Dawidowa do nauczania;
2. Gdy walczy³ przeciw Syryjczykom Nacharaim, i przeciw Syryjczykom Soby; gdy siê 
wróci³ Joab, poraziwszy Edomczyków w dolinie solnej dwanaœcie tysiêcy.
3. Bo¿e! odrzuci³eœ nas, rozproszy³eœ nas, i rozgniewa³eœ siê; nawróæ¿e siê zasiê 
do nas.
4. Zatrz¹sn¹³eœ by³ ziemi¹, i rozsadzi³eœ j¹; ulecz¿e rozpadliny jej, boæ siê 
chwieje.
5. Okazywa³eœ ludowi twemu przykre rzeczy, napoi³eœ nas winem zawrotu.
6. Ale teraz da³eœ chor¹giew tym, którzy siê ciebie boj¹, aby j¹ wynieœli dla 
prawdy twej. Sela.
7. Aby byli wybawieni umi³owani twoi; zachowaj¿e ich prawic¹ twoj¹, a wys³uchaj 
miê.
8. Bóg ci mówi³ w œwiêtobliwoœci swojej; przeto siê rozweselê, rozdzielê Sychem, i 
dolinê Sukkotsk¹ pomierzê.
9. Mojeæ jest Galaad, mój i Manases, i Efraim moc g³owy mojej; Juda zakonodawc¹ 
moim.
10. Moab miednic¹ do umywania mego; na Edoma wrzucê buty moje; ty, Palestyno! 
wykrzykaj nademn¹.
11. Któ¿ miê wprowadzi do miasta obronnego? kto miê przyprowadzi a¿ do Edom?
12. Izali nie ty, o Bo¿e! któryœ nas by³ odrzuci³, a nie wychodzi³eœ, Bo¿e! z 
wojskami naszemi?
13. Daj¿e nam ratunek w utrapieniu; boæ omylny ratunek ludzki.
14. W Bogu mê¿nie sobie poczynaæ bêdziemy, a on podepcze nieprzyjació³ naszych.
*61
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot pieœñ Dawidowa.
2. Wys³uchaj, o Bo¿e! wo³anie moje, miej pozór na modlitwê mojê.
3. Od koñca ziemi wo³am do ciebie w zatrwo¿eniu serca mego; wprowadŸ miê na ska³ê, 
która jest wywy¿¹ nad miê.



4. Albowiemeœ ty by³ ucieczk¹ moj¹, i baszt¹ mocn¹ przed twarz¹ nieprzyjaciela.
5. Bêdê mieszka³ w przybytku twoim na wieki, schraniaj¹c siê pod zas³onê skrzyde³ 
twoich. Sela.
6. Albowiemeœ ty, Bo¿e! wys³ucha³ ¿¹doœci moje; tyœ da³ dziedzictwo tym, którzy siê 
boj¹ imienia twego.
7. Dni do dni królewskich przydaj; niech bêd¹ lata jego od narodu do narodu.
8. Niech mieszka na wieki przed obliczem Bo¿em; zgotuj mi³osierdzie i prawdê, niech 
go strzeg¹.
9. Tak bêdê œpiewa³ imieniowi twemu na wieki, a œluby moje oddawaæ bêdê na ka¿dy 
dzieñ.
*62
1. Przedniejszemu œpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy.
2. Tylko na Boga spolega dusza moja, od niegoæ jest zbawienie moje.
3. Tylkoæ on jest ska³¹ moj¹ i wybawieniem mojem, twierdz¹ moj¹; przeto siê bardzo 
nie zachwiejê.
4. Dok¹d¿e bêdziecie myœliæ z³e przeciwko cz³owiekowi? Wszyscy wy zabici bêdziecie; 
bêdziecie jako œciana pochylona, a jako mur wal¹cy siê.
5. Przecie¿ jednak radz¹, jakoby go zepchn¹æ z dostojeñstwa jego; kochaj¹ siê w 
k³amstwie, usty swemi dobrorzecz¹, ale w sercu swem z³orzecz¹. Sela.
6. Ty przecie¿ na Bogu spolegaj, duszo moja! bo od niego jest oczekiwanie moje.
7. Onci sam jest ska³¹ moj¹ zbawieniem mojem, i twierdz¹ moj¹; przeto¿ nie 
zachwiejê siê.
8. W Bogu wybawienie moje, i chwa³a moja ska³a mocy mojej; nadzieja moja jest w 
Bogu.
9. Ufajcie¿ w nim na ka¿dy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca 
wasze: Bóg jest ucieczk¹ nasz¹. Sela.
10. Zaprawdêæ marnoœci¹ s¹ synowie ludzcy, k³amliwi synowie mocarzy; bêd¹li pospo³u 
w³o¿eni na wagê, lekciejszymi bêd¹ nad marnoœæ.
11. Nie ufajcie¿ w krzywdzie ani w drapiestwie, a nie bêdŸcie marnymi; przybêdzieli 
wam majêtnoœci, nie przyk³adajcie¿ serca do nich.
12. Razci rzek³ Bóg, dwakrociem to s³ysza³, i¿ moc jest Bo¿a,
13. A ¿e Panie! twoje jest mi³osierdzie, a ¿e ty oddasz ka¿demu wed³ug uczynków 
jego.
*63
1. Psalm Dawidowy, gdy by³ na puszczy Judzkiej.
2. Bo¿e! tyœ jest Bogiem moim; z poranku ciê szukam; pragnie ciê dusza moja, têskni 
po tobie cia³o moje w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody;
3. Abym ciê ogl¹da³ w œwi¹tnicy twojej, i widzia³ moc twojê i chwa³ê twojê.
4. (Albowiem lepsze jest mi³osierdzie twoje, ni¿ ¿ywot,) aby ciê chwali³y wargi 
moje,
5. Abym ciê b³ogos³awi³ za ¿ywota mego, a w imieniu twojem abym podnosi³ rêce moje.
6. Jako t³ustoœci¹ i sad³em by³aby tu nasycona dusza moja, a radosnem warg 
œpiewaniem wychwala³yby ciê usta moje.
7. Zaprawdêæ na ciê wspominam, i na ³o¿u mojem ka¿dej stra¿y nocnej rozmyœlam o 
tobie.
8. Boœ mi bywa³ na pomocy; przeto¿ w cieniu skrzyde³ twoich œpiewaæ bêdê.
9. Przylgnê³a dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera miê.
10. Ale ci, którzy szukaj¹ upadku duszy mojej, sami wnijd¹ do najg³êbszej niskoœci 
ziemi.
11. Zabije ka¿dego z nich ostroœæ miecza, i przyjd¹ liszkom na podzia³.
12. Lecz król bêdzie siê weseli³ w Bogu, a bêdzie siê chlubi³ ka¿dy, kto przezeñ 
przysiêga; albowiem zatkane bêd¹ usta mówi¹cych k³amstwo.
*64
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Wys³uchaj, o Bo¿e! g³os mój, gdy siê modlê; od strachu nieprzyjaciela strze¿ 
¿ywot mój.
3. Skryj miê przed skryt¹ rad¹ z³oœników, przed zbuntowaniem czyni¹cych nieprawoœæ.
4. Którzy zaostrzyli jêzyk swój jako miecz, na³o¿yli strza³ê swojê, s³owo jadowite,
5. Aby strzelali z skrytoœci na niewinnego; niespodzianie nañ strzelaj¹, a nikogo 



siê nie boj¹.
6. Stwierdzaj¹ siê w z³em; zmawiaj¹ siê, jakoby zakryæ sid³¹, i mówi¹: Któ¿ je 
obaczy?
7. Szukaj¹ pilnie nieprawoœci; giniemy od rad zdradliwie wynalezionych. Takci 
wnêtrznoœæ i serce cz³owiecze g³êbokie jest.
8. Ale gdy Bóg na nich wypuœci prêdk¹ strza³ê, pora¿eni bêd¹;
9. A do upadku przywiedzie ich w³asny jêzyk ich; od³¹czy siê od nich ka¿dy, kto ich 
ujrzy.
10. I ulêkn¹ siê wszyscy ludzie, a bêd¹ opowiadali sprawê Bo¿¹, i dzie³o jego 
zrozumiej¹.
11. Ale sprawiedliwy siê bêdzie weseli³ w Panu, a bêdzie w nim ufa³; i bêd¹ siê 
chlubili wszyscy, którzy s¹ uprzejmego serca.
*65
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm i pieœñ Dawidowa.
2. Tobie przynale¿y, o Bo¿e! chwa³a na Syonie, a tobie œlub ma byæ oddany.
3. Ty wys³uchiwasz modlitwy; przeto¿ do ciebie przychodzi wszelkie cia³o.
4. Wielkie nieprawoœci, które wziê³y górê nad nami, i przestêpstwa nasze ty 
oczyszczasz.
5. B³ogos³awiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszka³ w sieniach twoich; 
bêdziemy nasyceni dobrami domu twego, w œwi¹tnicy koœcio³a twego.
6. Przedziwne rzeczy pod³ug sprawiedliwoœci mówisz do nas, Bo¿e zbawienia naszego, 
nadziejo wszystkich krajów ziemi, i morza dalekiego!
7. Który utwierdzasz góry moc¹ swoj¹, si³¹ przepasany bêd¹c;
8. Który uœmierzasz szum morski, szum nawa³noœci jego, i wzruszenie narodów,
9. Tak, ¿e siê baæ musz¹ cudów twoich, którzy mieszkaj¹ na krajach ziemi; których 
nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz.
10. Nawiedzasz ziemiê, i odwil¿asz j¹; obficie j¹ ubogacasz strumieniem Bo¿ym, 
nape³nionym wodami, i gotujesz zbo¿e ich, gdy j¹ tak przyprawiasz.
11. Zagony jej napawasz, bruzdy jej zni¿asz, d¿d¿ami j¹ odmiêkczasz, a urodzajom 
jej b³ogos³awisz.
12. Koronujesz rok dobroci¹ tw¹, a œcie¿ki twoje skrapiasz t³ustoœci¹.
13. Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, ¿e i pagórki radoœci¹ przepasane 
bywaj¹.
14. Przyodziewaj¹ siê pola stadami owiec, a doliny okrywaj¹ siê zbo¿em; tak, ¿e 
wykrzykaj¹ i œpiewaj¹.
*66
1. Przedniejszemu œpiewakowi pieœñ psalmu.
2. Wykrzykuj Bogu wszystka ziemo! Œpiewajcie¿ psalmy na chwa³ê imienia jego, 
og³aszajcie s³awê i chwa³ê jego.
3. Rzeczcie¿ Bogu: Jakoœ straszny w sprawach twoich! Dla wielkoœci mocy twojej 
ob³udnieæ siê podadz¹ nieprzyjaciele twoi.
4. Wszystkaæ siê ziemia k³aniaæ, i œpiewaæ ci bêdzie; psalm œpiewaæ bêdzie 
imieniowi twemu. Sela.
5. PójdŸcie¿, a ogl¹dajcie sprawy Bo¿e; straszny jest w sprawach swoich przy synach 
ludzkich.
6. Obróci³ morze w ziemiê such¹; rzekê przeszli such¹ nog¹; tameœmyæ siê weselili w 
nim.
7. Panuje w mocy swej na wieki; oczy jego patrz¹ na narody, odporni nie wywy¿sz¹ 
siê. Sela.
8. B³ogos³awcie¿ narody Boga naszego, i og³aszajcie g³os chwa³y jego.
9. Zachowa³ przy zdrowiu duszê naszê, a nie da³ siê powin¹æ nodze naszej.
10. Albowiemeœ nas doœwiadczy³, o Bo¿e! wyp³awi³eœ nas ogniem, tak jako srebro 
p³awione bywa.
11. Nagna³eœ nas by³ w sieæ, a œcisn¹³eœ uciskiem biodra nasze.
12. Wsadzi³eœ cz³owieka na g³owê naszê; weszliœmy byli w ogieñ i w wodê, wszak¿eœ 
nas wywiód³ na och³odê.
13. Przeto¿ wnijdê do domu twego z ca³opaleniem, a oddam ci œluby moje.
14. Któreæ œlubowa³y wargi moje, i wyrzek³y usta moje w utrapieniu mojem.
15. Ca³opalenie z t³ustych baranów bêdêæ ofiarowa³ z kadzeniem, bêdêæ ofiarowa³ 



wo³y i koz³y. Sela.
16. PójdŸcie, s³uchajcie, a bêdê opowiada³ wszystkim, którzy siê boicie Boga, co 
uczyni³ duszy mojej.
17. Do niegom usty swemi wo³a³, a wywy¿sza³em go jêzykiem moim.
18. Bym by³ patrza³ na nieprawoœæ w sercu mojem, nie wys³ucha³by by³ Pan.
19. Aleæ zaiste wys³ucha³ Bóg, a by³ pilen g³osu modlitwy mojej.
20. B³ogos³awiony Bóg, który nie odrzuci³ modlitwy mojej, ani odj¹³ mi³osierdzia 
swego odemnie.
*67
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot psalm ku œpiewaniu.
2. Bo¿e! zmi³uj siê nad nami, a b³ogos³aw nam, rozœwieæ oblicze twoje nad nami. 
Sela.
3. Aby tak poznali na ziemi drogê twojê, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
4. Tedy ciê bêd¹ wys³awia³y narody o Bo¿e! Bêd¹ ciê wys³awiaæ wszyscy ludzie!
5. Radowaæ siê bêd¹ i wykrzykaæ narody; bo ty bêdziesz s¹dzi³ ludzi w 
sprawiedliwoœci, a narody bêdziesz sprawowa³ na ziemi. Sela.
6. Bêd¹ ciê wys³awiaæ narody, o Bo¿e! Bêd¹ ciê wys³awiaæ wszyscy ludzie.
7. Ziemia tak¿e wyda urodzaj swój; niech nam b³ogos³awi Bóg, Bóg nasz.
8. Niech nam b³ogos³awi Bóg, a niech siê go boj¹ wszystkie kraje ziemi.
*68
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy ku œpiewaniu.
2. Powstanie Bóg, a bêd¹ rozproszeni nieprzyjaciele jego, i pouciekaj¹ przed twarz¹ 
jego ci, którzy go maj¹ w nienawiœci.
3. Jako bywa dym rozpêdzony, tak ich rozpêdzasz: jako siê wosk rozp³ywa od ognia, 
tak niezbo¿nicy pogin¹ przed obliczem Bo¿em.
4. Ale sprawiedliwi weseliæ siê i radowaæ bêd¹ przed obliczem Bo¿em, i pl¹saæ bêd¹ 
od radoœci.
5. Œpiewajcie Bogu, œpiewajcie psalmy imieniowi jego; gotujcie drogê temu, który 
jeŸdzi na ob³okach. Pan jest imiê jego, radujcie¿ siê przed obliczem jego.
6. Ojcem jest sierót, i sêdzi¹ wdów, Bogiem w przybytku swym œwiêtym.
7. Bóg, który samotne w rodowite domy rozmna¿a, wywodzi wiêŸniów z oków; ale 
odporni mieszkaæ musz¹ w ziemi suchej.
8. Bo¿e! gdyœ wychodzi³ przed obliczem ludu twego, gdyœ chodzi³ po puszczy; Sela,
9. Ziemia siê trzês³a, tak¿e i niebiosa rozp³ywa³y siê przed obliczem Bo¿em, i ta 
góra Synaj dr¿a³a przed twarz¹ Boga, Boga Izraelskiego.
10. Deszcz obfity spuszcza³eœ hojnie, o Bo¿e! na dziedzictwo twoje, a gdy 
omdlewa³o, tyœ je zaœ otrzeŸwia³.
11. Zastêpy twoje mieszkaj¹ w niem, któreœ ty dla ubogiego nagotowa³ dobroci¹ 
twoj¹, o Bo¿e!
12. Pan da³ s³owo swe, i tych, którzy pociechy zwiastowali, zastêp wielki 
mówi¹cych.
13. Królowie z wojskami uciekali, uciekali: ale ta, która przygl¹da³a domu, 
dzieli³a ³upy.
14. Chocia¿eœcie le¿eæ musieli miêdzy kot³ami, przecie¿ bêdziecie jako go³êbica, 
maj¹ca pióra posrebrzone, a której skrzyd³a jako ¿ó³te z³oto.
15. Gdy Wszechmog¹cy rozproszy królów w tej ziemi, wybielejesz jako œnieg na górze 
Salmon.
16. Na górze Bo¿ej, na górze Basañskiej, na górze pogórczystej, na górze 
Basañskiej.
17. Przecz¿e wyskakujecie góry pogórczyste? na tejci górze ulubi³ sobie Bóg 
mieszkanie, tamci Pan bêdzie mieszka³ na wieki.
18. Wozów Bo¿ych jest dwadzieœcia tysiêcy, wiele tysiêcy Anio³ów; ale Pan miêdzy 
nimi jako na Synaj w œwi¹tnicy przebywa.
19. Wst¹pi³eœ na wysokoœæ, wiod³eœ pojmanych wiêŸniów, nabra³eœ darów dla ludzi, i 
najodporniejszych, Panie Bo¿e! przywiod³eœ, aby mieszkali z nami.
20. B³ogos³awiony Pan; na ka¿dy dzieñ hojnie nas opatruje dobrami swemi Bóg 
zbawienia naszego. Sela.
21. On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panuj¹cy Pan z œmierci wywodzi.
22. Zaiste Bóg zrani g³owê nieprzyjació³ swoich, i wierzch g³owy w³osami nakryty 



chodz¹cego w grzechach swoich.
23. Rzek³ Pan: Wyprowadzê zaœ swoich jako z Basan, wywiodê ich zaœ z g³êbokoœci 
morskiej.
24. Przeto¿ bêdzie noga twoja zbroczona we krwi, i jêzyk psów twoich we krwi 
nieprzyjacielskiej.
25. Widzieli ci¹gnienia twoje, Bo¿e! ci¹gnienia Boga mego i króla mego w œwi¹tnicy.
26. Wprzód szli œpiewacy, a za nimi graj¹cy na instrumentach, a w poœrodku panienki 
bij¹c w bêbny.
27. W zgromadzeniach b³ogos³awcie Bogu, b³ogos³awcie Panu, którzyœcie z narodu 
Izraelskiego. Tu niech bêdzie Benjamin maluczki, który ich opanowa³;
28. Tu ksi¹¿êta Judzcy, i hufy ich, ksi¹¿êta Zabuloñscy, i ksi¹¿êta Neftalimscy.
29. Obdarzy³ ciê Bóg twój si³¹; utwierdŸ, o Bo¿e! to, coœ w nas sprawi³.
30. Dla koœcio³a twego, który jest w Jeruzalemie, bêd¹æ królowie dary przynosiæ.
31. PoraŸ poczet kopijników, zgromadzenie mocnych wodzów, i ludu bujnego, hardych, 
chlubi¹cych siê kêsem srebra; rozprosz narody pragn¹ce wojny.
32. Przyjd¹æ zacni ksi¹¿êta z Egiptu: Murzyñska ziemia pospieszy siê wyci¹gn¹æ rêce 
swe do Boga.
33. Królestwa ziemi! œpiewajcie¿ Bogu, œpiewajcie Panu. Sela.
34. Temu, który jeŸdzi na najwy¿szych niebiosach od wiecznoœci; oto wydaje g³os 
swój, g³os mocy swojej.
35. Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojnoœæ jego, a wielmo¿noœæ jego na 
ob³okach.
36. Strasznyœ jest, o Bo¿e! z œwiêtych przybytków twoich; Bóg Izraelski sam daje 
moc i si³y ludowi swemu. Niechaj¿e bêdzie Bóg b³ogos³awiony.
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1. Przedniejszemu œpiewakowi na Sosannim psalm Dawidowy.
2. Wybaw miê, o Bo¿e! boæ przysz³y wody a¿ do duszy mojej.
3. Pogr¹¿ony jestem w g³êbokiem b³ocie, gdzie dna niemasz; przyszed³em w g³êbokoœci 
wód, a nawa³noœæ ich porwa³a miê.
4. Spracowa³em siê wo³aj¹c, wysch³o gard³o moje; usta³y oczy moje, gdym oczekiwa³ 
Boga mojego.
5. Wiêcej jest tych, którzy miê maj¹ w nienawiœci bez przyczyny, ni¿ w³osów na 
g³owie mojej; zmocnili siê ci, którzy miê wygubiæ usi³uj¹, a s¹ nieprzyjació³mi 
mymi nies³usznie; czegom nie wydar³, musia³em nagradzaæ.
6. Bo¿e! ty znasz g³upstwo moje, a wystêpki moje nie s¹ tajne przed tob¹.
7. Niechaj¿e nie bêd¹ zawstydzeni dla mnie ci, którzy na ciê oczekuj¹, Panie, Panie 
zastêpów! niech nie przychodz¹ dla mnie do hañby ci, którzy ciê szukaj¹, o Bo¿e 
Izraelski!
8. Bo dla ciebie ponoszê ur¹ganie, a zel¿ywoœæ okry³a oblicze moje.
9. Sta³em siê obcym braciom moim, a cudzoziemcem synom matki mojej,
10. Przeto, ¿e gorliwoœæ domu twego z¿ar³a miê, a ur¹ganie ur¹gaj¹cych tobie 
przypad³o na miê.
11. Gdym p³aka³ i trapi³ postem duszê mojê, sta³o mi siê to pohañbienie.
12. Gdym wzi¹³ na siê wór miasto szaty, by³em u nich przypowieœci¹.
13. Mówili o mnie ci, którzy siedzieli w bramie, a by³em piosnk¹ u tych, którzy 
pili mocny napój.
14. Ale ja obracam modlitwê mojê do ciebie, Panie! czas jest upodobania twego; o 
Bo¿e! wed³ug wielkoœci mi³osierdzia twego wys³uchaj¿e miê, dla prawdy zbawienia 
twego.
15. Wyrwij miê z b³ota, abym nie by³ pogr¹¿ony; niech bêdê wyrwany od tych, którzy 
miê nienawidz¹, jako z g³êbokoœci wód;
16. Aby miê nie zatopi³y strumienie wód, i nie po¿ar³a g³êbia i nie zawar³a nademn¹ 
studnia wierzchu swego.
17. Wys³uchaj¿e miê, Panie! boæ dobre jest mi³osierdzie twoje; wed³ug wielkiej 
litoœci twojej wejrzyj na miê.
18. Nie zakrywaj¿e oblicza twego od s³ugi swego, bom jest w utrapieniu; poœpiesz¿e 
siê, wys³uchaj miê.
19. Przybli¿ siê do duszy mojej, a wybaw j¹; dla nieprzyjació³ moich odkup miê.
20. Ty znasz pohañbienie moje, i zel¿ywoœæ mojê, i wstyd mój: przed tob¹æ s¹ 



wszyscy nieprzyjaciele moi.
21. Pohañbienie pokruszy³o serce moje, z czegom by³ ¿a³oœny; oczekiwa³em, azaliby 
siê miê kto u¿ali³, ale nikt nie by³; azaliby miê kto pocieszy³, alem nie znalaz³.
22. Owszem, miasto pokarmu podali mi ¿ó³æ, a w pragnieniu mojem napoili miê octem.
23. Niechaj¿e im bêdzie stó³ ich przed nimi sid³em, a szczêœcie ich na upadek.
24. Niech siê zaæmi¹ oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech siê zaw¿dy 
chwiej¹.
25. Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popêdliwoœæ gniewu twego niech ich ogarnie.
26. Niech bêdzie mieszkanie ich puste, w namiotach ich niech nikt nie mieszka.
27. Bo tego, któregoœ ty ubi³, przeœladuj¹, a o boleœci poranionych twoich 
rozmawiaj¹.
28. Przydaj¿e nieprawoœæ ku nieprawoœci ich, a niech nie przychodz¹ do 
sprawiedliwoœci twojej.
29. Niech bêd¹ wymazani z ksi¹g ¿yj¹cych, a z sprawiedliwymi niech nie bêd¹ 
zapisani.
30. Jamci utrapiony, i zbola³y; lecz zbawienie twoje, Bo¿e! na miejscu bezpiecznem 
postawi miê.
31. Tedy bêdê chwali³ imiê Bo¿e pieœni¹, a bêdê je wielbi³ z dziêkczynieniem.
32. A bêdzie to przyjemniejsze Panu, ni¿eli wó³ albo cielec rogaty z rozdzielonemi 
kopytami.
33. To widz¹c pokorni rozraduj¹ siê, szukaj¹c Boga, a o¿yje serce ich;
34. I¿ wys³uchiwa Pan ubogich, a wiêŸniami swymi nie gardzi.
35. Niech go chwal¹ niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co siê w nich rucha.
36. Bógci zaiste zachowa Syon, i pobuduje miasta Judzkie; i bêd¹ tam mieszkaæ, a 
ziemiê tê dziedzicznie otrzymaj¹.
37. Tak¿e i nasienie s³ug jego dziedzicznie j¹ otrzyma, a którzy mi³uj¹ imiê jego, 
bêd¹ w niej mieszkaæ.
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1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy na wspominamie.
2. Bo¿e! pospiesz siê, abyœ miê wyrwa³; Panie! pospiesz siê, abyœ mi da³ ratunek.
3. Niech bêd¹ zawstydzeni i pohañbieni, którzy szukaj¹ duszy mojej; niech siê 
obróc¹ na wstecz, i niech bêd¹ pohañbieni, którzy mi z³ego ¿ycz¹.
4. Niech siê obróc¹ nazad za to, ¿e miê chc¹ pohañbiæ ci, którzy mi mówi¹: Ehej, 
ehej!
5. Ale niech siê wesel¹ i raduj¹ w tobie wszyscy, którzy ciê szukaj¹, a którzy 
mi³uj¹ zbawienie twoje, niech mówi¹ zaw¿dy: Uwielbiony b¹dŸ, Bo¿e nasz!
6. Jamci nêdzny i ubogi; o Bo¿e! pospiesz siê ku mnie; tyœ jest pomoc¹ moj¹, i 
wybawicielem moim! Panie! nie omieszkuj¿e.
*71
1. W tobie, Panie! nadziejê mam: niech na wieki pohañbiony nie bêdê.
2. Wed³ug sprawiedliwoœci twej wybaw miê, i wyrwij miê; nak³oñ ku mnie ucha twego, 
i zachowaj miê.
3. B¹dŸ mi ska³¹ mieszkania, gdziebym zaw¿dy uchodzi³;przykaza³eœ, aby miê 
strze¿ono; boœ ty ska³¹ moj¹ i twierdz¹ moj¹.
4. Bo¿e mój! wyrwij miê z rêki niezbo¿nika, z rêki przewrotnego i gwa³townika;
5. Albowiemeœ ty oczekiwaniem mojem, Panie! Panie! nadziejo moja od m³odoœci mojej.
6. Na tobiem spoleg³ zaraz z ¿ywota; tyœ miê wywiód³ z ¿ywota matki mojej; w tobie 
chwa³a moja zaw¿dy.
7. Jako dziwowisko by³em u wielu; wszak¿e tyœ jest mocn¹ nadziej¹ moj¹.
8. Niechaj bêd¹ nape³nione usta moje chwa³¹ twoj¹, przez ca³y dzieñ s³aw¹ twoj¹.
9. Nie odrzucaj¿e miê w staroœci mojej; gdy ustanie si³a moja, nie opuszczaj miê.
10. Albowiem mówili nieprzyjaciele moi przeciwko mnie, a ci, którzy czyhali na 
duszê mojê, radê uczynili spo³em,
11. Mówi¹c: Bóg go opuœci³, goñcie¿ go, a pojmijcie go; boæ nie ma, ktoby go 
wyrwa³.
12. Bo¿e! nie oddalaj¿e siê odemnie; o Bo¿e mój! pospiesz¿e siê na ratunek mój.
13. Niech¿e bêd¹ zawstydzeni, niech zgin¹ przeciwnicy duszy mojej; niech bêd¹ 
okryci zel¿ywoœci¹ i wstydem, którzy mi szukaj¹ z³ego.
14. Aleæ ja zaw¿dy oczekiwaæ bêdê, a tem wiêcej rozszerzê chwa³ê twojê.



15. Usta moje opowiadaæ bêd¹ sprawiedliwoœæ twojê, ca³y dzieñ zbawienie twoje, 
aczkolwiek liczby jego nie wiem.
16. Przyst¹piê do wys³awiania wszelakiej mocy Pana panuj¹cego, bêdê wspomina³ 
w³asn¹ sprawiedliwoœæ twojê.
17. Bo¿e! uczy³eœ miê od m³odoœci mojej, i opowiadam a¿ po dziœ dzieñ dziwne sprawy 
twoje.
18. A przeto¿ a¿ do staroœci i sêdziwoœci nie opuszczaj miê, Bo¿e! a¿ opowiem ramiê 
twoje temu narodowi, i wszystkim potomkom moc twojê.
19. Bo sprawiedliwoœæ twoja, Bo¿e! wywy¿szona jest, czynisz zaiste rzeczy wielkie. 
Bo¿e! któ¿ jest podobien tobie?
20. Który, aczeœ przypuœci³ na miê wielkie i ciê¿kie uciski, wszak¿e zasiê do 
¿ywota przywracasz miê, a z przepaœci ziemskich zasiê wywodzisz miê.
21. Rozmno¿ysz dostojnoœæ mojê a zasiê ucieszysz miê.
22. A ja te¿ wys³awiaæ ciê bêdê na instrumentach muzycznych, i prawdê twojê, Bo¿e 
mój! bêdêæ œpiewa³ przy harfie, o Œwiêty Izraelski!
23. Rozraduj¹ siê wargi moje, gdyæ bêdê œpiewa³, i dusza moja, któr¹œ wykupi³.
24. Nadto i jêzyk mój bêdzie opowiada³ przez ca³y dzieñ sprawiedliwoœæ twojê; bo 
siê zawstydziæ, i hañbê odnieœæ musieli ci, którzy szukali nieszczêœcia mego.
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1. Salomonowi. Bo¿e! daj królowi s¹dy twoje, a sprawiedliwoœæ twojê synowi 
królewskiemu;
2. Aby s¹dzi³ lud twój w sprawiedliwoœci, a ubogich twoich w prawoœci.
3. Przynios¹ góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwoœæ.
4. Bêdzie s¹dzi³ ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwa³townika pokruszy.
5. Bêd¹ siê baæ ciebie, póki s³oñce i miesi¹c trwaæ bêdzie, od narodu a¿ do narodu.
6. Jako zstêpuje deszcz na pokoszon¹ trawê, a deszcz kroplisty skrapiaj¹cy ziemiê:
7. Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a bêdzie obfitoœæ pokoju, dok¹d miesi¹ca 
staje.
8. Bêdzie panowa³ od morza a¿ do morza, i od rzeki a¿ do koñczyn ziemi.
9. Przed nim padaæ bêd¹ mieszkaj¹cy na pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch 
lizaæ bêd¹.
10. Królowie od morza i z wysep dary mu przynios¹; królowie Sebejscy i Sabejscy 
upominki oddadz¹.
11. I bêd¹ mu siê k³aniaæ wszyscy królowie; wszystkie narody s³u¿yæ mu bêd¹.
12. Albowiem wyrwie ubogiego wo³aj¹cego, i nêdznego, który nie ma pomocnika.
13. Zmi³uje siê nad ubogim, i nad niedostatecznym, a duszê nêdznych wybawi.
14. Od zdrady i gwa³tu wybawi duszê ich; bo droga jest krew ich przed oczyma jego.
15. I bêdzie ¿y³, a dawaæ mu bêd¹ z³oto sabejskie, i ustawicznie siê za nim modliæ 
bêd¹, ca³y dzieñ b³ogos³awiæ mu bêd¹.
16. Gdy siê wrzuci garœæ zbo¿a do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj 
jego, a mieszczanie zakwitn¹ jako zio³a polne.
17. Imiê jego bêdzie na wieki; pok¹d s³oñce trwa, dziedziczyæ bêdzie imiê jego, a 
b³ogos³awi¹c sobie w nim wszystkie narody wielbiæ go bêd¹.
18. B³ogos³awiony Pan Bóg, Bóg Izraelski, który sam cuda czyni.
19. I b³ogos³awione imiê chwa³y jego na wieki, a niech bêdzie nape³niona chwa³¹ 
jego wszystka ziemia. Amen, Amen.
20. A tuæ siê koñcz¹ modlitwy Dawida, syna Isajego.
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1. Psalm Asafowy. Zaisteæ dobry jest Bóg Izraelowi, tym, którzy s¹ czystego serca.
2. Ale nogi moje ma³o siê by³y nie potknê³y, a blisko tego by³o, ¿e ma³o nie 
szwankowa³y kroki moje,
3. Gdym by³ zawiœci¹ poruszon przeciwko szalonym, widz¹c szczêœcie niepobo¿nych.
4. Bo nie maj¹ zwi¹zków a¿ do œmierci, ale w ca³oœci zostaje si³a ich.
5. W pracy ludzkiej nie s¹, a kaŸni, jako inni ludzie, nie doznawaj¹.
6. Przeto¿ otoczeni s¹ pych¹, jako ³añcuchem z³otym, a przyodziani okrutnoœci¹, 
jako szat¹ ozdobn¹.
7. Wyst¹pi³y od t³ustoœci oczy ich, a wiêcej maj¹ nad pomyœlenie serca.
8. Rozpuœcili siê, i mówi¹ z³oœliwie, o uciœnieniu bardzo hardzie mówi¹.
9. Wystawiaj¹ przeciwko niebu usta swe, a jêzyk ich kr¹¿y po ziemi.



10. A przeto¿ na to przychodzi lud jego, gdy siê im wody ju¿ wierzchem lej¹,
11. ¯e mówi¹:Jako¿ ma Bóg o tem wiedzieæ? albo mali o tem wiadomoœæ Najwy¿szy?
12. Albowiem, oto ci niezbo¿nymi bêd¹c, maj¹ pokój na œwiecie, i nabywaj¹ bogactw.
13. Pró¿no tedy w czystoœci chowam rêce moje, a w niewinnoœci serce moje omywam.
14. Poniewa¿ miê ca³y dzieñ bij¹, a karanie cierpiê na ka¿dy poranek.
15. Rzekêli: Bêdê te¿ tak o tem mówi³, tedy rodzaj synów twoich rzecze, ¿em im 
niepraw.
16. Chcia³emci tego rozumem doœcign¹æ, ale mi siê tu trudno zda³o;
17. A¿em wszed³ do œwi¹tnicy Bo¿ej, a tum porozumia³ dokoñczenie ich.
18. Zprawdêœ ich na miejscach œliskich postawi³, a podajesz ich na spustoszenie.
19. Oto jakoæ przychodz¹ na spustoszenie! niemal w okamgnieniu niszczej¹ i gin¹ od 
strachu.
20. S¹ jako sen temu, co ocuci³; Panie! gdy ich obudzisz obraz ich lekce powa¿ysz.
21. Gdy zgorzk³o serce moje, a nerki moje cierpia³y k³ucie:
22. Zg³upia³em by³, a nicem nie rozumia³, by³em przed tob¹ jako bydlê.
23. A wszak¿e zaw¿dy by³em z tob¹; boœ miê trzyma³ za praw¹ rêkê mojê.
24. Wed³ug rady swej prowadŸ miê, a potem do chwa³y przyjmiesz miê.
25. Kogo¿bym innego mia³ na niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym 
upodobania nie mam.
26. Choæ cia³o moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest ska³¹ serca mego, i 
dzia³em moim na wieki.
27. Gdy¿ oto ci, którzy siê oddalaj¹ od ciebie, zgin¹; wytracasz tych, którzy 
cudzo³o¿¹ odstêpowaniem od ciebie.
28. Aleæ mnie najlepsza jest trzymaæ siê Boga; przeto¿ pok³adam w Panu panuj¹cym 
nadziejê mojê, abym opowiada³ wszystkie sprawy jego.
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1. Pieœñ wyuczaj¹ca, podana Asafowi. Przecz¿eœ nas, o Bo¿e! do koñca odrzuci³? 
Przecz¿e siê rozpali³a zapalczywoœæ twoja przeciwko owcom pastwiska twego?
2. Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreœ sobie zdawna naby³ i odkupi³, na prêt 
dziedzictwa twego, na tê górê Syon, na której mieszkasz.
3. Pospiesz¿e siê na srogie popustoszenie; a jako wszystko poburzy³ nieprzyjaciel w 
œwi¹tnicy!
4. Ryczeli nieprzyjaciele twoi w poœrodku zgromadzenia twego, a na znak tego 
zostawili wiele chor¹gwi swoich.
5. Za rycerza miano tego, który siê z wysoka z siekier¹ zanosi³, r¹bi¹c drzewo 
wi¹zania jego.
6. A teraz ju¿ i rzezania jego na porz¹d siekierami i m³otami t³uk¹.
7. Za³o¿yli ogieñ w œwi¹tnicy twojej, a obaliwszy na ziemiê, splugawili przybytek 
imienia twego.
8. Mówili w sercu swojem: Zburzmy je pospo³u; popalili wszystkie przybytki Bo¿e w 
ziemi.
9. Znaków naszych nie widzimy:ju¿ niemasz proroka, i niemasz miêdzy nami, któryby 
wiedzia³, póki to ma trwaæ.
10. Dok¹d¿e, o Bo¿e! przeciwnik bêdzie ur¹gaæ? izali nieprzyjaciel bêdzie bluŸni³ 
imiê twoje a¿ na wieki?
11. Przecz¿e zstrzymujesz rêkê twojê; a prawicy swej z zanadrza swego cale nie 
dobêdziesz?
12. Wszakeœ ty, Bo¿e! zdawna królem moim; ty sprawujesz hojne zbawienie w poœród 
ziemi.
13. Tyœ moc¹ twoj¹ rozdzieli³ morze, a potar³eœ g³owy wielorybów w wodach.
14. Tyœ skruszy³ g³owê Lewiatana, da³eœ go za pokarm ludowi na puszczy.
15. Tyœ przerwa³ Ÿród³a i potoki; tyœ osuszy³ rzeki bystre.
16. Twójci jest dzieñ, twoja te¿ i noc; tyœ uczyni³ œwiat³o i s³oñce.
17. Tyœ za³o¿y³ wszystkie granice ziemi; lato i zimê tyœ sprawi³.
18. Wspomnij¿e na to, ¿e nieprzyjaciel zel¿y³ Pana, a lud szalony jako ur¹ga 
imieniowi twemu.
19. Nie podawaj¿e tej kupie duszy synogarlicy twojej; na stadko ubogich twoich nie 
zapominaj na wieki.
20. Obejrzyj siê na przymierze twoje; albowiem i najciemniejsze k¹ty ziemi pe³ne 



jaskiñ drapiestwa.
21. Niechaj¿e nêdznik nie odchodzi z hañb¹; ubogi i ¿ebrak niechaj chwali imiê 
twoje.
22. Powstañ¿e, o Bo¿e! ujmij siê o sprawê twojê; wspomnij na pohañbienie twoje, 
które siê dzieje od szalonych na ka¿dy dzieñ.
23. Nie zapominaj¿e wykrzykania nieprzyjació³ twoich, i huku tych, co przeciwko 
tobie powstawaj¹, który siê ustawicznie sili.
*75
1. Przedniejszemu œpiewakowi, jako: Nie zatracaj, psalm i pieœñ Asafowa.
2. Wys³awiamy ciê, Bo¿e! wys³awiamy: bo bliskie imiê twoje; opowiadaj¹ to dziwne 
sprawy twoje.
3. Gdy przyjdzie czas u³o¿ony, ja sprawiedliwie s¹dziæ bêdê.
4. Rozst¹pi³a siê ziemia, i wszyscy obywatele jej; ale ja utwierdzê s³upy jej. 
Sela.
5. Rzekê szalonym: Nie szalejcie, a niepobo¿nym: Nie podnoœcie rogów.
6. Nie podnoœcie przeciwko Najwy¿szemu rogów swych, a nie mówcie krn¹brnie,
7. Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy przychodzi wywy¿szenie.
8. Ale Bóg sêdzia, tego poni¿a, a owego wywy¿sza.
9. Zaiste kielich jest w rêkach Pañskich, a ten wina mêtnego nalany; z tego¿ 
nalewaæ bêdzie, tak, ¿e i dro¿d¿e jego wyss¹ i wypij¹ wszyscy niepobo¿ni ziemi.
10. Ale ja bêdê opowiada³ sprawy Pañskie na wieki, bêdê œpiewa³ Bogu Jakóbowemu.
11. A wszystkie rogi niezbo¿nikom postr¹cam; ale rogi sprawiedliwego bêd¹ 
wywy¿szone.
*76
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Neginot, psalm i pieœñ Asafowi.
2. Znajomy jest Bóg w Judzkiej ziemi, w Izraelu wielkie imiê jego.
3. W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
4. Tamci po³ama³ ogniste strza³y ³uków, tarczê, i miecz, i wojnê. Sela.
5. Zacnymeœ siê sta³ i dostojnym z gór ³upiestwa.
6. Ci, którzy byli serca mê¿nego, podani s¹ na ³up, zasnêli snem swoim, nie 
znaleŸli mê¿ni rycerze si³y w rêkach swych.
7. Od gromienia twego, o Bo¿e Jakóbowy! twardo zasnê³y i wozy i konie.
8. Tyœ jest, ty bardzo straszliwy; i któ¿ jest, coby siê osta³ przed obliczem 
twojem, gdy siê zapali gniew twój?
9. Gdy z nieba dajesz s³yszeæ s¹d swój, ziemia siê lêka i ucicha;
10. Gdy Bóg na s¹d powstaje, aby wybawi³ wszystkich pokornych na ziemi. Sela.
11. Zaiste i gniew cz³owieczy chwaliæ ciê musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz.
12. Œluby czyñcie, a oddawajcie je Panu, Bogu waszemu, wszyscy, którzyœcie oko³o 
niego, wszyscy przynoœcie dary strasznemu.
13. Onci odejmuje ducha ksi¹¿êtom, a on jest na postrach królom ziemskim.
*77
1. Przedniejszemu œpiewakowi dla Jedytuna psalm Asafowy.
2. G³os mój podnoszê do Boga, kiedy wo³am; g³os mój podnoszê do Boga, aby miê 
wys³ucha³.
3. W dzieñ utrapienia mego szuka³em Pana: wyci¹ga³em w nocy rêce moje bez 
przestania, a nie da³a siê ucieszyæ dusza moja.
4. Wspomina³em na Boga, a trwo¿y³em sob¹; rozmyœla³em, a utrapieniem œciœniony by³ 
duch mój. Sela.
5. Zatrzymywa³eœ oczy moje, aby czu³y; potartym by³, a¿em nie móg³ mówiæ.
6. Przychodzi³y mi na pamiêæ dni przesz³e i lata dawne.
7. Wspomina³em sobie na œpiewanie moje; w nocym w sercu swem rozmyœla³, i 
wywiadywa³ siê o tem duch mój, mówi¹c:
8. Izali miê na wieki odrzuci Pan, a wiêcej mi ju¿ ³aski nie uka¿e?
9. Izali do koñca ustanie mi³osierdzie jego, i koniec weŸmie s³owo od rodzaju a¿ do 
rodzaju? Izali zapomnia³ Bóg zmi³owaæ siê?
10. Izali zatrzyma³ w gniewie litoœci swoje? Sela.
11. I rzek³em: Toæ jest œmieræ moja; wszak¿e prawica Najwy¿szego uczyni odmianê.
12. Wspominaæ sobie bêdê na sprawy Pañskie, a przypominaæ sobie bêdê dziwne sprawy 
twoje, zdawna uczynione.



13. I bêdê rozmyœla³ o wszelkiem dziele twojem, i o uczynkach twoich bêdê mówi³:
14. Bo¿e! œwiêta jest droga twoja. Który¿ Bóg jest tak wielki, jako Bóg nasz?
15. Tyœ jest Bóg,który czynisz cuda; poda³eœ do znajomoœci miêdzy narody moc twojê.
16. Odkupi³eœ ramieniem twojem lud swój, syny Jakóbowe i Józefowe. Sela.
17. Widzia³y ciê wody, o Bo¿e! widzia³y ciê wody, i ulêk³y siê, i wzruszy³y siê 
przepaœci.
18. Ob³oki wyda³y powodzi; niebiosa wyda³y gromy, a strza³y twoje tam i sam 
biega³y.
19. Hucza³o grzmienie twoje po ob³okach, b³yskawice oœwieci³y okr¹g ziemi, ziemia 
siê wzruszy³a i zatrzês³a.
20. Przez morze by³a droga twoja, a œcie¿ki twoje przez wody wielkie, wszak¿e 
œladów twoich nie by³o.
21. Prowadzi³eœ lud twój, jako stado owiec, przez rêkê Moj¿esza i Aarona.
*78
1. Pieœñ wyuczaj¹ca podana Asafowi. S³uchaj, ludu mój! zakonu mego; nak³oñcie¿ 
uszów swych do s³ów ust moich.
2. Otworzê w podobieñstwie usta moje, a bêdê opowiada³ przypowiastki starodawne.
3. Coœmy s³yszeli, i poznali, i co nam ojcowie nasi opowiadali.
4. Nie zataimy tego przed synami ich, którzy przysz³ym potomkom swoim opowiadaæ 
bêd¹ chwa³y Pañskie, i moc jego, i cuda jego, które uczyni³.
5. Bo wzbudzi³ œwiadectwo w Jakóbie, a zakon wyda³ w Izraelu; przykaza³ ojcom 
naszym, aby to do wiadomoœci podawali synom swoim,
6. Aby pozna³ wiek potomny, synowie, którzy siê narodziæ mieli, a oni zaœ 
powstawszy, aby to opowiadali synom swoim;
7. Aby pok³adali w Bogu nadziejê swojê, a nie zapominali na sprawy Bo¿e, ale 
strzegli przykazañ jego;
8. Aby siê nie stali jako ojcowie ich narodem odpornym i niepos³usznym, narodem, 
który nie wygotowa³ serca swego, aby by³ wierny Bogu duch jego.
9. Albo jako synowie Efraimowi zbrojni, którzy, choæ umieli z ³uku strzelaæ, 
wszak¿e w dzieñ wojny ty³ podali.
10. Bo nie przestrzegali przymierza Bo¿ego, a wed³ug zakonu jego zbraniali siê 
chodziæ.
11. Zapomnieli na sprawy jego, i na dziwne dzie³a jego, które im pokazywa³.
12. Przed ojcami ich czyni³ cuda w ziemi Egipskiej, na polu Soan.
13. Rozdzieli³ morze, i przeprowadzi³ ich, i sprawi³, ¿e stanê³y wody jako kupa.
14. Prowadzi³ ich w ob³oku we dnie, a ka¿dej nocy w jasnym ogniu.
15. Rozszczepi³ ska³y na puszczy, a napoi³ ich, jako z przepaœci wielkich.
16. Wywiód³ strumienie ze ska³y, a uczyni³, ¿e wody ciek³y jako rzeki.
17. A wszak¿e oni przyczynili grzechów przeciwko niemu, a wzruszyli Najwy¿szego na 
puszczy do gniewu;
18. I kusili Boga w sercu swem, ¿¹daj¹c pokarmu wed³ug luboœci swojej.
19. A mówili przeciwko Bogu temi s³owy: Izali mo¿e Bóg zgotowaæ stó³ na tej 
puszczy?
20. Oto uderzy³ w ska³ê, a wyp³ynê³y wody, i rzeki wezbra³y; izali te¿ bêdzie móg³ 
daæ chleb? Izali nagotuje miêsa ludowi swemu?
21. Przeto¿ us³yszawszy to Pan, rozgniewa³ siê, a ogieñ siê zapali³ przeciw 
Jakóbowi, tak¿e i popêdliwoœæ powsta³a przeciw Izraelowi;
22. Przeto, i¿ nie wierzyli Bogu, a nie mieli nadziei w zbawieniu jego.
23. Choæ by³ rozkaza³ ob³okom z góry, i forty niebieskie otworzy³.
24. I spuœci³ im jako deszcz mannê ku pokarmowi, a pszenicê niebiesk¹ da³ im.
25. Chleb mocarzów jad³ cz³owiek, a zes³a³ im pokarmów do sytoœci.
26. Obróci³ wiatr ze wschodu na powietrzu, a przywiód³ moc¹ sw¹ wiatr z po³udnia;
27. I spuœci³ na nich miêso jako proch, i ptastwo skrzydlate jako piasek morski;
28. Spuœci³ je w poœród obozu ich, wszêdy oko³o namiotów ich.
29. I jedli, a nasyceni byli hojnie, i da³ im, czego ¿¹dali.
30. A gdy jeszcze nie wype³nili ¿¹doœci swej, gdy jeszcze pokarm by³ w ustach ich:
31. Tedy zapalczywoœæ Bo¿a przypad³a na nich, i pobi³ t³ustych ich, a 
przedniejszych z Izraela porazi³.
32. Ale w tem wszystkiem jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego;



33. Przeto¿ sprawi³, ¿e marnie dokonali dni swoich, i lat swoich w strachu.
34. Gdy ich traci³, jeŸli¿e go szukali, i nawracali siê, a szukali z rana Boga,
35. Przypominaj¹c sobie, i¿ Bóg by³ ska³¹ ich, a Bóg najwy¿szy odkupicielem ich:
36. (Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i jêzykiem swoim k³amali mu;
37. A serce ich nie by³o szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.)
38. On jednak bêd¹c mi³osierny odpuszcza³ nieprawoœci ich, a nie zatraca³ ich, ale 
czêstokroæ odwraca³ gniew swój, a nie pobudza³ wszystkiego gniewu swego;
39. Bo pamiêta³, ¿e s¹ cia³em, wiatrem, który odchodzi, a nie wraca siê zaœ.
40. Jako go czêsto draŸnili na puszczy, i do boleœci przywodzili na pustyniach?
41. Bo coraz kusili Boga, a Œwiêtemu Izraelskiemu granice zamierzali.
42. Nie pamiêtali na rêkê jego, i na on dzieñ, w który ich wybawi³ z utrapienia;
43. Gdy czyni³ w Egipcie znaki swoje, a cuda swe na polu Soan;
44. Gdy obróci³ w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, ¿e z nich piæ nie mogli.
45. Przepuœci³ na nich rozmaite muchy, aby ich k¹sa³y, i ¿aby, aby ich gubi³y:
46. I da³ chrz¹szczom urodzaje ich, a prace ich szarañczy.
47. Pot³uk³ gradem szczepy ich, a drzewa leœnych fig ich gradem lodowym.
48. I poda³ gradowi byd³o ich, a majêtnoœæ ich wêglu ognistemu.
49. Pos³a³ na nich gniew zapalczywoœci swojej, popêdliwoœæ, i rozgniewanie, i 
uciœnienie, przypuœciwszy na nich anio³ów z³ych.
50. Wyprostowa³ œcie¿kê gniewowi swemu, nie zachowa³ od œmierci duszy ich, i na 
byd³o ich powietrze dopuœci³;
51. I pobi³ wszystko pierworodztwo w Egipcie, pierwiastki mocy ich w przybytkach 
Chamowych;
52. Ale jako owce wyprowadzi³ lud swój, a wodzi³ ich jako stada po puszczy.
53. Wodzi³ ich w bezpieczeñstwie, tak, ¿e siê nie lêkali, (a nieprzyjació³ ich 
okry³o morze,)
54. A¿ ich przywiód³ do œwiêtej granicy swojej, na onê górê, której naby³a prawica 
jego.
55. I wyrzuci³ przed twarz¹ ich narody, i sprawi³, ¿e im przysz³y na sznur 
dziedzictwa ich, a¿eby mieszka³y w przybytkach ich pokolenia Izraelskie.
56. A wszak¿e przecie¿ kusili i draŸnili Boga najwy¿szego, a œwiadectwa jego nie 
strzegli.
57. Ale siê odwrócili, i przewrotnie siê obchodzili, jako i ojcowie ich; wywrócili 
siê jako ³uk omylny.
58. Bo go wzruszyli do gniewu wy¿ynami swemi, a rytemi ba³wanami swemi pobudzili go 
do zapalczywoœci.
59. Co s³ysz¹c Bóg rozgniewa³ siê, i zbrzydzi³ sobie bardzo Izraela,
60. Tak, ¿e opuœciwszy przybytek w Sylo, namiot, który postawi³ miêdzy ludŸmi,
61. Poda³ w niewolê moc swojê, i s³awê swojê w rêce nieprzyjacielskie.
62. Da³ pod miecz lud swój, a na dziedzictwo swoje rozgniewa³ siê.
63. M³odzieñców jego ogieñ po¿ar³, a panienki jego nie by³y uczczone.
64. Kap³ani jego od miecza polegli, a wdowy jego nie p³aka³y.
65. Lecz potem ocuci³ siê Pan jako ze snu, jako mocarz wykrzykaj¹cy od wina.
66. I zarazi³ nieprzyjació³ swoich na poœladkach, a na wieczn¹ hañbê poda³ ich.
67. Ale choæ wzgardzi³ namiotem Józefowym, a pokolenia Efraimowego nie obra³,
68. Wszak¿e obra³ pokolenie Judowe, i górê Syon, któr¹ umi³owa³.
69. I wystawi³ sobie jako pa³ac wysoki œwi¹tnicê swojê, jako ziemiê, któr¹ 
ugruntowa³ na wieki.
70. I obra³ Dawida s³ugê swego, wzi¹wszy go z obór owczych;
71. Gdy chodzi³ za owcami kotnemi, przyprowadzi³ go, aby pas³ Jakóba, lud jego, i 
Izraela, dziedzictwo jego;
72. Który ich pas³ w szczeroœci serca swego, a w roztropnoœci r¹k swoich prowadzi³ 
ich.
*79
1. Psalm podany Asafowi. O Bo¿e! wtargnêli poganie w dziedzictwo twoje, splugawili 
koœció³ twój œwiêty, obrócili Jeruzalem w kupy gruzu.
2. Dali trupy s³ug twoich na pokarm ptastwu powietrznemu, cia³a œwiêtych twoich 
bestyjom ziemskim.
3. Wylali krew ich jako wodê oko³o Jeruzalemu, a nie by³, ktoby ich pochowa³.



4. Staliœmy siê pohañbieniem u s¹siadów naszych; œmiechowiskiem i igrzyskiem u 
tych, którzy s¹ oko³o nas.
5. Dok¹d¿e, o Panie? aza¿ na wieki gniewaæ siê bêdziesz? a jako ogieñ pa³aæ bêdzie 
zapalczywoœæ twoja?
6. Wylij gniew twój na pogan, którzy ciê nie znaj¹, i na królestwa, które imienia 
twego nie wzywaj¹.
7. Albowiemci po¿arli Jakóba, a mieszkanie jego spustoszyli.
8. Nie wspominaj¿e nam przesz³ych nieprawoœci naszych; niech nas rych³o uprzedzi 
mi³osierdzie twoje, boœmy bardzo znêdzeni.
9. Wspomó¿¿e nas, o Bo¿e zbawienia naszego! dla chwa³y imienia twego, a wyrwij nas, 
i b¹dŸ mi³oœciw grzechom naszym dla imienia twego.
10. Przecz¿eby mieli mówiæ poganie: Gdzie¿ jest Bóg ich? B¹dŸ znacznym miêdzy 
poganami, przed oczyma naszemi, dla pomsty krwi s³ug twoich, która jest wylana.
11. Niech przyjdzie przed oblicze twoje narzekanie wiêŸniów, a wed³ug wielkoœci 
ramienia twego zachowaj ostatki tych, co s¹ na œmieræ skazani.
12. A oddaj s¹siadom naszym siedmiorako na ³ono ich za pohañbienie ich, któreæ 
uczynili, o Panie!
13. Ale my lud twój i owce pastwiska twego, bêdziemy ciê wys³awiali na wieki; od 
narodu do narodu bêdziemy opowiadaæ chwa³ê twojê.
*80
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Sosannim psalm œwiadectwa Asafowi.
2. O Pasterzu Izraelski! pos³uchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który 
siedzisz na Cherubinach, rozjaœnij siê.
3. WzbudŸ moc swojê przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przyb¹dŸ na 
wybawienie nasze.
4. O Bo¿e! przywróæ nas, a rozjaœnij nad nami oblicze twoje, a bêdziemy zbawieni.
5. Panie, Bo¿e zastêpów! dok¹d¿e siê bêdziesz gniewa³ na modlitwê ludu swego?
6. Nakarmi³eœ ich chlebem p³aczu, i napoi³eœ ich ³zami miar¹ wielk¹.
7. Wystawi³eœ nas na zwadê s¹siadom naszym; a nieprzyjacio³om naszym, aby sobie z 
nas œmiech stroili.
8. O Bo¿e zastêpów; przywróæ nas, a rozjaœnij nad nami oblicze twoje, a bêdziemy 
zbawieni.
9. Tyœ macicê winn¹ z Egiptu przeniós³; wyrzuci³eœ pogan, a wsadzi³eœ j¹.
10. Uprz¹tn¹³eœ dla niej, i sprawi³eœ, ¿e siê rozkorzeni³a i nape³ni³a ziemiê.
11. Okryte s¹ góry cieniem jej, a ga³êzie jej jako najwy¿sze cedry.
12. Rozpuœci³a latoroœle swe a¿ do morza, i a¿ do rzeki ga³¹zki swe.
13. Przecz¿eœ tedy rozwali³ p³ot winnicy, tak, ¿e j¹ szarpaj¹ wszyscy, którzy mimo 
drog¹ id¹?
14. Zniszczy³ j¹ wieprz dziki, a zwierz polny spas³ j¹.
15. O Bo¿e zastêpów! nawróæ siê proszê, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedŸ tê 
winn¹ macicê;
16. Tê winnicê, któr¹ szczepi³a prawica twoja, i latoros³ki, któreœ sobie zmocni³.
17. Spalona jest ogniem, i wyr¹bana; ginie od zapalczywoœci oblicza twego.
18. Niech bêdzie rêka twoja nad mê¿em prawicy twojej, nad synem cz³owieczym, 
któregoœ sobie zmocni³.
19. A nie odst¹pimy od ciebie; zachowaj nas przy ¿ywocie, a imienia twego wzywaæ 
bêdziemy.
20. O Panie, Bo¿e zastêpów! nawróæ¿e nas zasiê; rozjaœnij nad nami oblicze twoje, a 
bêdziemy zbawieni.
*81
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Gittyt, Asafowi.
2. Weso³o œpiewajcie Bogu mocy naszej; wykrzykajcie Bogu Jakóbowemu.
3. WeŸmijcie psalm, przydajcie bêbên, i wdziêczn¹ harfê z lutni¹.
4. Zatr¹bcie w tr¹bê na nowiu miesi¹ca, czasu u³o¿onego, w dzieñ œwiêta naszego 
uroczystego.
5. Albowiem jest postanowienie w Izraelu, prawo Boga Jakóbowego.
6. Na œwiadectwo w Józefie wystawi³ je, kiedy by³ wyszed³ przeciw ziemi egipskiej, 
kêdym s³ysza³ jêzyk, któregom nie rozumia³.
7. Wybawi³em, mówi Bóg, od brzemienia ramiê jego, a rêce jego od dŸwigania kot³ów 



uwolnione.
8. Gdyœ miê w ucisku wzywa³. wyrwa³em ciê, i wys³ucha³em ciê w skrytoœci gromu, 
doœwiadcza³em ciê u wód poswarku. Sela.
9. Tedym rzek³: S³uchaj, ludu mój! a oœwiadczê siê przeciwko tobie, o Izraelu! 
bêdzieszli miê s³ucha³.
10. I nie bêdziesz mia³ boga cudzego, ani siê bêdziesz k³ania³ bogu obcemu;
11. (Albowiem Jam Pan, Bóg twój, którym ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej;) otwórz usta 
twoje, a nape³niêæ je.
12. Ale lud mój nie us³ucha³ g³osu mego, a Izrael nie przesta³ na mnie.
13. Przeto¿ puœci³em ich za ¿¹dzami serca ich, i chodzili za radami swemi.
14. Oby miê by³ lud mój pos³ucha³, a Izrael drogami mojemi chodzi³!
15. W krótkim czasie bym by³ nieprzyjació³ ich poni¿y³, a przeciw nieprzyjacio³om 
ich obróci³bym rêkê sw¹.
16. Ci, którzy w nienawiœci maj¹ Pana, choæ ob³udnie, poddaæby siê im musieli, i 
by³by czas ich a¿ na wieki.
17. I karmi³bym ich t³ustoœci¹ pszenicy, a miodem z opoki nasyci³bym ich.
*82
1. Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bo¿em, a w poœród bogów s¹dzi i mówi:
2. Dok¹d¿e bêdziecie niesprawiedliwie s¹dziæ, a osoby niezbo¿ników przyjmowaæ? 
Sela.
3. Czyñcie sprawiedliwoœæ ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego 
usprawiedliwiajcie.
4. Wyrwijcie chudzinê i nêdznego, a z rêki niepobo¿nej wyrwijcie go.
5. Lecz oni nic nie wiedz¹, ani rozumiej¹; w ciemnoœciach ustawicznie chodz¹; 
zaczem siê zachwia³y wszystkie grunty ziemi.
6. Jam rzek³: Bogowieœcie, a synami Najwy¿szego wy wszyscy jesteœcie.
7. A wszak¿e jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z ksi¹¿¹t upadniecie.
8. Powstañ¿e, o Bo¿e! a s¹dŸ ziemiê; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie 
narody.
*83
1. Pieœñ i psalm Asafowy.
2. O Bo¿e! nie milcz¿e, nie b¹dŸ jako ten, co nie s³yszy, i nie chciej siê 
uspokoiæ, o Bo¿e!
3. Bo siê oto nieprzyjaciele twoi burz¹, a ci, którzy ciê w nienawiœci maj¹, 
podnosz¹ g³owê.
4. Przeciwko ludowi twemu wymyœlili chytr¹ radê, a spiknêli siê przeciw tym, 
których ty ochraniasz;
5. Mówi¹c: PójdŸcie, a wytraæmy ich, niech nie bêd¹ narodem, tak, ¿eby i nie 
wspominano wiêcej imienia Izraelskiego.
6. Albowiem spiknêli siê jednomyœlnie, przymierze przeciwko tobie uczynili:
7. Namioty Edomczyków, i Ismaelczyków, Moabczyków, i Agareñczyków,
8. Giebalczyków,i Ammonitczyków, i Amalekitczyków, tak¿e Filistyñczyków z tymi, 
którzy mieszkaj¹ w Tyrze;
9. Wiêc i Assyryjczycy z³¹czyli siê z nimi, bêd¹c ramieniem synom Lotowym. Sela.
10. Uczyñ¿e im tak jako Madyjanczykom, jako Sysarze, jako Jabinowi u potoku Cyson.
11. Którzy s¹ wyg³adzeni w Endor; stali siê jako gnój na ziemi.
12. ObchodŸ¿e siê z nimi, i z ich hetmanami, jako z Orebem, i jako z Zeb¹, i jako z 
Zebeem, i jako z Salmanem, ze wszystkimi ksi¹¿êtami ich;
13. Bo rzekli: Posi¹dŸmy dziedzicznie przybytki Bo¿e.
14. Bo¿e mój! uczyñ¿e ich jako ko³o, i jako ŸdŸb³o przed wiatrem.
15. Jako ogieñ, który las pali, i jako p³omieñ, który zapala góry.
16. Tak ich ty wichrem twoim œcigaj, a burz¹ tw¹ zatrwó¿ ich.
17. Nape³nij twarze ich pohañbieniem, aby szukali imienia twego, Panie!
18. Niech bêd¹ zawstydzeni i ustraszeni a¿ na wieki, a bêd¹c pohañbieni niech 
zagin¹.
19. A tak niech poznaj¹, ¿eœ ty, którego imiê jest Pan, tyœ sam Najwy¿szym nad 
wszystk¹ ziemi¹.
*84
1. Przedniejszemu œpiewakowi na Gittyt, synom Korego psalm.



2. O jako s¹ mi³e przybytki twoje, Panie zastêpów!
3. ¯¹da i bardzo têskni dusza moja do sieni Pañskich; serce moje i cia³o moje 
pochutniwa sobie do Boga ¿ywego.
4. Oto i wróbel znalaz³ sobie domek, i jaskó³ka gniazdo swoje, gdzie pok³ada 
ptaszêta swe, u o³tarzów twoich, Panie zastêpów, królu mój i Bo¿e mój!
5. B³ogos³awieni, którzy mieszkaj¹ w domu twoim; bêd¹ ciê na wieki chwaliæ. Sela.
6. B³ogos³awiony cz³owiek, który ma si³ê swojê w tobie, i w których sercu s¹ drogi 
twoje.
7. Którzy id¹c przez dolinê morwów, za Ÿród³o go sobie pok³adaj¹, i deszcz 
po¿egnania przychodzi na nich.
8. I id¹ huf za hufem, a ukazuj¹ siê przed Bogiem na Syonie.
9. O Panie, Bo¿e zastêpów! wys³uchaj modlitwê mojê; przyjmij w uszy twe, o Bo¿e 
Jakóbowy. Sela.
10. O Bo¿e, tarczo nasza! obacz, a wejrzyj na oblicze pomazañca twego.
11. Albowiem lepszy jest dzieñ w sieniach twoich, ni¿ gdzie indziej tysi¹c; obra³em 
sobie raczej w progu siedzieæ w domu Boga swego, ni¿eli mieszkaæ w przybytkach 
niezbo¿ników.
12. Albowiem Pan Bóg jest s³oñcem i tarcz¹: tuæ ³aski i chwa³y Pan udziela, i nie 
odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodz¹ w niewinnoœci.
13. Panie zastêpów! b³ogos³awiony cz³owiek, który ma nadziejê w tobie.
*85
1. Przedniejszemu œpiewakowi synom Korego psalm.
2. £askêœ, Panie!niekiedy pokazywa³ ziemi twojej; przywróci³eœ zasiê z niewoli 
Jakóba.
3. Odpuœci³eœ nieprawoœæ ludu twojego, pokry³eœ wszelki grzech ich. Sela.
4. Uœmierzy³eœ wszystek gniew twój, odwróci³eœ od zapalczywoœci popêdliwoœæ twojê.
5. Przywróæ nas, o Bo¿e zbawienia naszego; a uczyñ wstrêt gniewowi swemu przeciwko 
nam.
6. Izali na wieki gniewaæ siê bêdziesz na nas? a rozci¹gniesz gniew twój od rodzaju 
do rodzaju?
7. Izali ty obróciwszy siê, nie o¿ywisz nas, tak, aby siê lud twój rozradowa³ w 
tobie?
8. Panie! oka¿ nam mi³osierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje.
9. Ale pos³ucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i 
do œwiêtych swoich, byle siê jedno zaœ do g³upstwa nie wracali.
10. Zaisteæ bliskie jest zbawienie jego tym, którzy siê go boj¹; a przebywaæ bêdzie 
chwa³a jego w ziemi naszej.
11. Mi³osierdzie i prawda spotkaj¹ siê z sob¹; sprawiedliwoœæ i pokój poca³uj¹ siê.
12. Prawda z ziemi wyroœnie, a sprawiedliwoœæ z nieba wyjrzy.
13. Da te¿ Pan i doczesne dobra, a ziemia nasza wyda owoc swój.
14. Sprawi, ¿e sprawiedliwoœæ przed twarz¹ jego pójdzie, gdy postawi na drodze nogi 
swoje.
*86
1. Modlitwa Dawidowa. Nak³oñ, Panie! ucha twego, a wys³uchaj miê; bomci nêdzny i 
ubogi.
2. Strze¿¿e duszy mojej, bom jest ten, którego ty mi³ujesz; zachowaj s³ugê twego, 
Bo¿e mój! który ma nadziejê w tobie.
3. Zmi³uj siê nademn¹, Panie, albowiem do ciebie na ka¿dy dzieñ wo³am.
4. Rozwesel duszê s³ugi twego; bo do ciebie, o Panie! duszê sw¹ podnoszê.
5. Boœ ty, Panie! dobry i litoœciwy, i wielce mi³osierny wszystkim, którzy ciê 
wzywaj¹.
6. Wys³uchaj¿e, Panie! modlitwê mojê, a pos³uchaj pilnie g³osu proœby mojej.
7. Wzywam ciê w dzieñ ucisku mego; bo miê ty wys³uchasz.
8. Nie masz ¿adnego podobnego tobie miêdzy bogami, o Panie! i nie masz takowych 
spraw, jako s¹ twoje.
9. Wszystkie narody, któreœ ty stworzy³, przychodz¹c k³aniaæ siê bêd¹ przed 
obliczem twojem, Panie! i wielbiæ bêd¹ imiê twoje.
10. Boœ ty jest wielki, a czynisz cuda; tyœ sam jest Bogiem.
11. Naucz miê, Panie, drogi twojej, abym chodzi³ w prawdzie twojej, a ustanów serce 



moje w bojaŸni imienia twego;
12. A bêdê ciê chwali³, Panie, Bo¿e mój! ze wszystkiego serca mego, i bêdê wielbi³ 
imiê twoje na wieki,
13. Poniewa¿ mi³osierdzie twoje wielkie jest nademn¹, a tyœ wyrwa³ duszê mojê z 
do³u g³êbokiego.
14. O Bo¿e! powstali hardzi przeciwko mnie, a rota okrutników szuka³a duszy mojej, 
ci, którzy ciê przed oczyma nie maj¹.
15. Ale ty, Panie, Bo¿e mi³osierny i litoœciwy, i nierych³y ku gniewu, i wielce 
mi³osierny, i prawdziwy!
16. Wejrzyj na miê, a zmi³uj siê nademn¹, daj¿e moc twojê s³udze twemu, a zachowaj 
syna s³u¿ebnicy twojej.
17. Oka¿ mi znak dobroci twojej, aby to widz¹c ci, którzy miê maj¹ w nienawiœci, 
zawstydzeni byli, ¿eœ miê ty, Panie! poratowa³, i pocieszy³eœ miê.
*87
1. Synom Korego psalm i pieœñ. Fundament jego jest na górach œwiêtych.
2. Umi³owa³ Pan bramy Syoñskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.
3. S³awne o tobie rzeczy powiadaj¹, o miasto Bo¿e! Sela.
4. Wspomnê na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyñczycy, i 
Tyryjczycy, i Murzyni rzek¹, ¿e siê tu ka¿dy z nich urodzi³.
5. Tak¿e i o Syonie mówiæ bêd¹:Ten i ów urodzi³ siê w nim; a sam Najwy¿szy 
ugruntuje go.
6. Pan policzy narody, gdy je popisywaæ bêdzie, mówi¹c:Ten siê tu urodzi³. Sela.
7. Przeto¿ o tobie œpiewaæ bêd¹ z pl¹saniem wszystkie si³y ¿ywota mego.
*88
1. Pieœñ a psalm synów Korego przedniejszemu œpiewakowi na Machalat ku œpiewaniu, 
nauczaj¹cy, (z³o¿ony)od Hemana Ezrahytczyka.
2. Panie, Bo¿e zbawienia mego! we dnie i w nocy wo³am do ciebie.
3. Niech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nak³oñ ucha twego do wo³ania 
mego.
4. Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a ¿ywot mój przybli¿y³ siê a¿ do grobu.
5. Poczytano miê miêdzy tych, którzy zstêpuj¹ do do³u; by³em jako cz³owiek bez 
wszelakiej mocy.
6. Policzony jestem miêdzy umar³ymi; jestem jako pobici,le¿¹cy w grobie, na których 
wiêcej nie pamiêtasz, którzy s¹ od rêki twojej wytraceni.
7. Spuœci³eœ miê w dó³ najg³êbszy, do najciemniejszego i najg³êbszego miejsca.
8. Doleg³a miê zapalczywoœæ twoja, a wszystkiemi nawa³noœciami twemi przyt³oczy³eœ 
miê. Sela.
9. Dalekoœ oddali³ znajomych moich odemnie, którymeœ miê bardzo obrzydzi³, a takiem 
zawarty, ¿e mi nie lza wynijœæ.
10. Oko moje zemdla³o od utrapienia mego; wzywam ciê, Panie! na ka¿dy dzieñ, 
wyci¹gaj¹c do ciebie rêce moje.
11. Izali przed umar³ymi cuda czyniæ bêdziesz? izali umarli powstan¹, aby ciê 
wys³awiali? Sela.
12. Izali opowiadane bêdzie w grobie mi³osierdzie twoje? a prawda twoja w 
zginieniu?
13. Izali poznaj¹ w ciemnoœciach cuda twoje? a sprawiedliwoœæ twojê w ziemi 
zapamiêtania?
14. Lecz ja, Panie! do ciebie wo³am, a z poranku uprzedza ciê modlitwa moja.
15. Przecz¿e, o Panie! odrzucasz duszê mojê, a zakrywasz oblicze twoje przedemn¹?
16. Jamci utrapiony, i prawie ju¿ umieraj¹cy od gwa³tu; ponoszê strachy twoje, i 
trwo¿ê sob¹.
17. Powsta³ przeciwko mnie srogi gniew twój, a strachy twoje wytraci³y miê.
18. Ogarniaj¹ miê jako woda przez ca³y dzieñ; otaczaj¹ miê gromadno.
19. Oddali³eœ odemnie przyjaciela i towarzysza, a znajomym moim jestem jako w 
ciemnoœci.
*89
1. Nauczaj¹cy (z³o¿ony) od Etana Ezrahytczyka.
2. O mi³osierdziach Pañskich na wieki œpiewaæ bêdê; od narodu do narodu opowiadaæ 
bêdê usty swemi prawdê twojê.



3. Rzek³em bowiem: Mi³osierdzie na wieki budowane bêdzie; na niebiosach 
utwierdzi³eœ prawdê twojê, o którejœ rzek³:
4. Postanowi³em przymierze z wybranym moim: przysi¹g³em Dawidowi, s³udze swemu,
5. ¯e a¿ na wieki utwierdzê nasienie twoje, a zbudujê od narodu do narodu stolicê 
twojê.Sela.
6. Przeto¿, Panie! wys³awiaj¹ niebiosa cud twój, i prawdê twojê w zgromadzeniu 
œwiêtych.
7. Albowiem któ¿ na niebie przyrównany mo¿e byæ Panu? kto podobien jest Panu miêdzy 
synami mocarzów?
8. I w zgromadzeniu œwiêtych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade 
wszystkich, którzy s¹ oko³o niego.
9. Panie, Bo¿e zastêpów! któ¿ jest jakoœ ty, Pan mocny? bo prawda twoja jest oko³o 
ciebie.
10. Ty panujesz nad nadêtoœci¹ morsk¹; gdy siê podnosz¹ nawa³noœci jego, ty je 
skracasz.
11. Tyœ potawr³ Egipt jako zranionego; moc¹ ramienia twego rozproszy³eœ 
nieprzyjació³ twoich.
12. Twojeæ s¹ niebiosa, twoja te¿ i ziemia; okr¹g œwiata i pe³noœæ jego tyœ 
ugruntowa³.
13. Tyœ stworzy³ pó³nocy i po³udnie; Tabor i Hermon œpiewaj¹ o imieniu twojem.
14. Ramiê twoje mocne jest; mo¿na jest rêka twoja, a wywy¿szona jest prawica twoja.
15. Sprawiedliwoœæ i s¹d s¹ gruntem stolicy twojej; mi³osierdzie i prawda 
uprzedzaj¹ oblicze twoje.
16. B³ogos³awiony lud, który zna dŸwiêk twój; Panie! w œwiat³oœci oblicza twego 
chodziæ bêd¹.
17. W imieniu twojem weseliæ siê bêd¹ ka¿dego dnia, a w sprwiedliwoœci twojej 
wywy¿szaæ siê bêd¹.
18. Boœ ty jest chwa³¹ mocy ich, a za wol¹ twoj¹ wywy¿szy siê róg nasz.
19. Bo od Pana jest tarcza nasza, a od œwiêtego Izraelskiego król nasz.
20. W on czas mówi¹c w widzeniu do œwiêtego twego rzek³eœ: Po³o¿y³em ratunek w rêku 
mocarza, wywy¿szy³em wybranego z ludu.
21. Znalaz³em Dawida, s³ugê mego; olejkiem œwiêtym moim pomaza³em go.
22. Przeto¿ rêka moja bêdzie sta³a przy nim, a ramiê moje posili go.
23. Nie uciœnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawoœci nie utrapi go.
24. Bo potrê przed twarz¹ jego przeciwników jego, a tych, którzy go maj¹ w 
nienawiœci, pora¿ê.
25. Nadto prawda moja i mi³osierdzie moje z nim bêdzie, a w imieniu mojem 
wywy¿szony bêdzie róg jego.
26. I po³o¿ê na morzu rêkê jego i na rzekach prawicê jego.
27. On wo³aj¹c rzecze: Tyœ ojciec mój, Bóg mój, i ska³a zbawienia mego,
28. Ja go te¿ za pierworodnego wystawiê, i za wy¿szego nad królami ziemi.
29. Na wieki mu zachowam mi³osierdzie moje, a przymierze moje sta³e bêdzie przy 
nim.
30. I uczyniê, ¿e na wieki bêdzie trwa³o nasienie jego, a stolica jego jako dni 
niebios.
31. Ale jeŸliby synowie jego opuœcili zakon mój, a w s¹dach moich nie chodzili;
32. JeŸliby ustawy moje splugawili, a przykazañ moich nie przestrzegali:
33. Tedy nawiedzê rózg¹ przestêpstwo ich, a karaniem nieprawoœæ ich.
34. Ale mi³osierdzia swego nie odejmê od niego, ani sk³amiê przeciw prawdzie mojej.
35. Nie splugawiê przymierza mego, a tego, co wysz³o z ust moich, nie odmieniê.
36. Razem przysi¹g³ przez œwiêtobliwoœæ mojê, ¿e nie sk³amiê Dawidowi,
37. A ¿e nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako s³oñce przedemn¹;
38. Jako miesi¹c bêdzie utwierdzone na wieki, i jako œwiadkowie na niebie 
godnowierni. Sela.
39. Aleœ go ty odrzuci³ i wzgardzi³; rozgniewa³eœ siê na pomazañca twego.
40. Zrzuci³eœ przymierze z s³ug¹ twoim; str¹ci³eœ na ziemiê koronê jego.
41. Roztarga³eœ wszystkie p³oty jego, i basztyœ jego rozwali³.
42. Szarpaj¹ go wszyscy, którzy drog¹ mimo id¹; poœmiewiskiem jest i s¹siadom 
swoim.



43. Wywy¿szy³eœ prawicê przeciwników jego; uweseli³eœ wszysstkich nieprzyjació³ 
jego.
44. I ostrze miecza jego stêpi³eœ, a nie ratowa³eœ go w bitwie.
45. Znios³eœ ochêdóstwo jego, a stolicê jego uderzy³eœ o ziemiê.
46. Ukróci³eœ dni m³odoœci jego, a przyodzia³eœ go hañb¹. Sela.
47. Dok¹d¿e, Panie! na wieki¿ siê kryæ bêdziesz? tak¿e bêdzie jako ogieñ pa³aæ 
zapalczywoœæ twoja?
48. Wspomnij¿e na miê, jako krótki jest wiek mój; azaœ pró¿no stworzy³ wszystkich 
synów ludzkich?
49. Któ¿ z ludzi tak ¿yæ mo¿e, aby nie ogl¹da³ œmierci? któ¿ wyrwie duszê sw¹ z 
mocy grobu? Sela.
50. Gdzie¿ s¹ litoœci twoje dawne, o Panie! któreœ przysi¹g³ Dawidowi w prawdzie 
swej?
51. Wspomnij, Panie! na zel¿ywoœæ s³ug twoich, a jakom ponosi³ wzgardê w zanadrzu 
swem od wszystkich narodów mo¿nych.
52. Panie! jako ur¹gali nieprzyjaciele twoi, jako ur¹gali œcie¿kom pomazañca twego.
53. Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan a¿ na wieki. Amen, Amen.
*90
1. Modlitwa Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego. Panie! tyœ bywa³ ucieczk¹ nasz¹ od narodu do 
narodu.
2. Pierwej ni¿li góry stanê³y i ni¿liœ wykszta³towa³ ziemiê, i okr¹g œwiata, oto 
zaraz od wieku a¿ na wieki tyœ jest Bogiem.
3. Ty znowu cz³owieka w proch obracasz, a mówisz: Nawróæcie siê synowie ludzcy.
4. Albowiem tysi¹c lat przed oczyma twemi s¹ jako dzieñ wczorajszy, który 
przemin¹³, i jako stra¿ nocna.
5. Powodzi¹ porywasz ich; s¹ jako sen, i jako trawa, która z poranku roœnie.
6. Z poranku kwitnie i roœnie; ale w wieczór bywa pokoszona, i usycha.
7. Albowiem od gniewu twego giniemy, a popêdliwoœci¹ twoj¹ jesteœmy przestraszeni.
8. Po³o¿y³eœ nieprawoœci nasze przed sob¹, tajne wystêpki nasze przed jasnoœci¹ 
oblicza twego.
9. Sk¹d wszystkie dni nasze nagle przemijaj¹ dla gniewu twego; jako s³owa niszczej¹ 
lata nasze.
10. Dni wieku naszego jest lat siedmdziesi¹t, a jeŸli kto du¿szy, lat oœmdziesi¹t, 
a to, co najlepszego w nich, tylko k³opot i nêdza, a gdy to pominie, tedy prêdko 
odlatujemy.
11. Ale któ¿ zna srogoœæ gniewu twego? albo kto boj¹c siê ciebie zna zapalczywoœæ 
twojê?
12. Naucz¿e nas obliczaæ dni naszych, abyœmy przywiedli serce do m¹droœci.
13. Nawróæ¿e siê, Panie! dok¹d¿e odw³aczasz? zlituj¿e siê nad s³ugami twymi.
14. Nasyæ¿e nas z poranku mi³osierdziem twojem; tak, abyœmy weso³o œpiewaæ i 
radowaæ siê mogli po wszystkie dni nasze.
15. Rozwesel¿e nas wed³ug dni, którycheœ nas utrapi³, wed³ug lat, którycheœmy 
doznali z³ego.
16. Niech bêdzie znaczna przy s³ugach twoich sprawa twoja, a chwa³a twoja przy 
synach ich.
17. Niech bêdzie przyjemnoœæ Pana, Boga naszego, przy nas, a sprawê r¹k naszych 
utwierdŸ miêdzy nami, sprawê r¹k naszych utwierdŸ, Panie!
*91
1. Ten, który mieszka w ochronie Najwy¿szego, i w cieniu Wszechmocnego przebywaæ 
bêdzie;
2. Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadziejê mieæ bêdê.
3. Onci zaiste wybawi ciê z sid³a ³owczego, i z powietrza najjadowitszego.
4. Pierzem swem okryje ciê, a pod skrzyd³ami jego bezpiecznym bêdziesz; prawda jego 
tarcz¹ i puklerzem.
5. Nie ulêkniesz siê strachu nocnego, ani strza³y lataj¹cej we dnie;
6. Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemnoœci, ani powietrza morowego, które 
zatraca w po³udnie.
7. Padnie po boku twym tysi¹c, a dziesiêæ tysiêcy po prawej stronie twojej; ale siê 
do ciebie nie przybli¿y.



8. Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodê niepobo¿nych ogl¹dasz.
9. Poniewa¿eœ ty Pana, który jest nadziej¹ moj¹, i Najwy¿szego, za przybytek swój 
po³o¿y³:
10. Nie spotka ciê nic z³ego, ani jaka plaga przybli¿y siê do namiotu twego.
11. Albowiem Anio³om swoim przykaza³ o tobie, aby ciê strzegli na wszystkich 
drogach twoich.
12. Na rêkach nosiæ ciê bêd¹, byœ snaæ nie obrazi³ o kamieñ nogi twojej.
13. Po lwie, i po bazyliszku deptaæ bêdziesz, lwiê i smoka podepczesz.
14. I¿ siê we mnie, mówi Pan, rozkocha³, wyrwê go, i wywy¿szê go, przeto, i¿ pozna³ 
imiê moje.
15. Bêdzie miê wzywa³, a wys³ucham go; Ja z nim bêdê w utrapieniu, wyrwê go, i 
uwielbiê go.
16. D³ugoœci¹ dni nasycê go, i oka¿ê mu zbawienie moje.
*92
1. Psalm a pieœñ na dzieñ sobotni.
2. Dobra rzecz jest wys³awiaæ Pana, a œpiewaæ imieniowi twemu, o Najwy¿szy.
3. Opowiadaæ z poranku mi³osierdzie twoje, i prawdê twojê na ka¿d¹ noc,
4. Na instrumencie o dziesiêciu strunach, na lutni, i na harfie z œpiewaniem.
5. Albowiemeœ miê rozweseli³, Panie! sprawami twemi; o sprawach r¹k twoich œpiewaæ 
bêdê.
6. O jako wielmo¿ne s¹ sprawy twoje, Panie! bardzo g³êbokie s¹ myœli twoje.
7. Cz³owiek bydlêcy nie zna, a g³upi nie zrozumiewa tego,
8. I¿ wyrastaj¹ niezbo¿nicy jako ziele, a kwitn¹ wszyscy, którzy czyni¹ nieprawoœæ, 
aby byli wykorzenieni a¿ na wieki;
9. Ale ty, o Najwy¿szy! jesteœ Panem na wieki.
10. Albowiem, oto nieprzyjaciele twoi, Panie! albowiem oto nieprzyjaciele twoi 
zgin¹; rozproszeni bêd¹ wszyscy, którzy czyni¹ nieprawoœæ.
11. Ale róg mój wywy¿szysz jako jednoro¿ców; pokropiony bêdê olejkiem œwie¿ym.
12. I ujrzy oko moje nieszczêœcie tych, co na miê czyhaj¹; o z³oœnikach, którzy 
powstawaj¹ przeciwko mnie, us³ysz¹ uszy moje.
13. Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na Libanie rozmno¿y siê.
14. Wszczepieni w domu Pañskim, w sieniach Boga naszego zakwitn¹.
15. Nawet i w sêdziwoœci przynios¹ owoc, czerstwymi i zielonymi bêd¹;
16. Aby to opowiadano, ¿e uprzejmym jest Pan, ska³a moja, a ¿e w nim nie masz 
¿adnej nieprawoœci.
*93
1. Pan króluje, oblek³ siê w dostojnoœæ; oblek³ siê Pan w mo¿noœæ, i przepasa³ siê; 
utwierdzi³ te¿ okr¹g œwiata, aby siê nie poruszy³.
2. Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyœ jest od wiecznoœci.
3. Podnios³y rzeki, o Panie! podnios³y rzeki szum swój; podnios³y rzeki nawa³noœci 
swoje.
4. Nad szum wielkich wód, nad mocne wa³y morskie mocniejszy jest Pan na wysokoœci.
5. Œwiadectwa twoje s¹ bardzo pewne; œwiêtobliwoœæ, Panie! jest domu twego ozdob¹ 
na wieczne dni.
*94
1. Bo¿e pomst! Panie Bo¿e pomst! rozjaœnij siê!
2. Podnieœ siê, o Sêdzio wszystkiej ziemi! a daj zap³atê pysznym.
3. Dok¹d¿e niepobo¿ni, Panie! dok¹d¿e niepobo¿ni radowaæ siê bêd¹?
4. D³ugo¿ bêd¹ œwiegotaæ i hardzie mówiæ, chlubi¹c siê wszyscy, którzy czyni¹ 
nieprawoœæ?
5. Lud twój, Panie! trzeæ, a dziedzictwo twoje trapiæ?
6. Wdowy i przychodniów mordowaæ? a sierotki zabijaæ?
7. Mówi¹c: Nie widzi tego Pan, ani tego rozumie Bóg Jakóbowy.
8. Zrozumicie¿, o wy bydlêcy miêdzy ludŸmi! a wy szaleni kiedy¿ zrozumiecie?
9. Izali ten, który szczepi³ ucho, nie s³yszy? i który ukszta³towa³ oko, izali nie 
widzi?
10. Izali ten, który æwiczy narody, nie bêdzie kara³? który uczy cz³owieka 
umiejêtnoœci.
11. Pan zna myœli ludzkie, i¿ s¹ szczer¹ marnoœci¹.



12. B³ogos³awiony jest m¹¿, którego ty æwiczysz, Panie! a zakonu twego uczysz go.
13. Abyœ mu sprawi³ pokój od z³ych dni, a¿by by³ wykopany dó³ niezbo¿nikowi.
14. Albowiem, nie opuœci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie zaniecha.
15. Ale a¿ ku sprawiedliwoœci obróci siê s¹d, a za nim wszyscy serca uprzejmego.
16. Któ¿by siê by³ zastawi³ za mn¹ przeciwko z³oœnikom? ktoby siê by³ uj¹³ o mnie 
przeciwko tym, którzy czyni¹ nieprawoœæ?
17. By mi by³ Pan nie przyby³ na pomoc, ma³oby by³a nie mieszka³a dusza moja w 
milczeniu.
18. Ju¿em by³ rzek³: Zachwia³a siê noga moja; ale mi³osierdzie twoje, o Panie! 
zatrzyma³o miê.
19. W wielkoœci utrapienia mego, we wnêtrznoœciach moich, pociechy twoje 
rozwesela³y duszê mojê.
20. Izali z tob¹ towarzyszy stolica nieprawoœci tych, którzy stanowi¹ krzywdê 
miasto prawa?
21. Którzy siê zbieraj¹ przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinn¹ potêpiaj¹?
22. Ale Pan jest twierdz¹ moj¹, a Bóg mój ska³¹ ufnoœci mojej.
23. Onci obróci na nich nieprawoœæ ich, a dla z³oœci ich wytraci ich; wytraci ich 
Pan, Bóg nasz.
*95
1. PójdŸcie¿, œpiewajmy Panu; wykrzykujmy skale zbawienia naszego.
2. UprzedŸmy oblicze jego z chwa³¹; psalmy mu œpiewajmy.
3. Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
4. W jego¿ rêkach s¹ g³êbokoœci ziemi, i wierzchy gór jego s¹.
5. Jego¿ jest morze, bo je on uczyni³; i ziemia, któr¹ rêce jego ukszta³towa³y.
6. PójdŸcie, k³aniajmy siê, a upadajmy przed nim; klêkajmy przed Panem, 
stworzycielem naszym.
7. Onci jest zaiste Bóg nasz, a myœmy lud pastwiska jego, i owce r¹k jego. Dziœ, 
jeŸli g³os jego us³yszycie,
8. Nie zatwardzajcie¿ serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.
9. Kiedy miê kusili ojcowie wasi, doœwiadczyliæ miê, i widzieli sprawy moje.
10. Przez czterdzieœci lat mia³em spór z tym narodem, i rzek³em: Lud ten b³¹dzi 
sercem, a nie poznali dróg moich;
11. Którymem przysi¹g³ w popêdliwoœci mojej, ¿e nie wnijd¹ do odpocznienia mego.
*96
1. Œpiewajcie Panu pieœñ now¹; œpiewajcie Panu wszystka ziemia!
2. Œpiewajcie¿ Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia 
zbawienie jego.
3. Opowiadajcie miêdzy narodami chwa³ê jego, miêdzy wszystkimi ludŸmi cuda jego.
4. Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwa³y godny, i straszliwy jest nad wszystkich 
bogów.
5. Wszyscy bowiem bogowie narodów s¹ ba³wani; ale Pan niebiosa uczyni³.
6. Zacnoœæ i ochêdóstwo przed obliczem jego, moc i piêknoœæ w œwi¹tnicy jego.
7. Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwa³ê i moc.
8. Oddajcie Panu chwa³ê imienia jego; przynieœcie dary, a wnijdŸcie do sieni jego.
9. K³aniajcie siê Panu w ozdobie œwiêtobliwoœci; niech siê lêka oblicza jego 
wszystka ziemia.
10. Powiadajcie miêdzy poganami: Pan króluje, a ¿e i kr¹g œwiata utwierdzony 
bêdzie, tak, aby siê nie poruszy³, a i¿ bêdzie s¹dzi³ ludzi w sprawiedliwoœci.
11. Niech siê wesel¹ niebiosa, a niech pl¹sa ziemia; niech zaszumi morze, i co w 
niem jest.
12. Niech pl¹saj¹ pola, i wszystko co jest na nich; tedy niech wykrzykaj¹ wszystkie 
drzewa leœne,
13. Przed obliczem Pañskiem; boæ idzie, idzie zaiste, aby s¹dzi³ ziemiê. Bêdzie 
s¹dzi³ okr¹g œwiata w sprawiedliwoœci, a narody w prawdzie swojej.
*97
1. Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel siê mnóstwo wysep!
2. Ob³ok i ciemnoœæ oko³o niego; sprawiedliwoœæ i s¹d s¹ gruntem stolicy jego.
3. Ogieñ przed obliczem jego idzie, a zapala w oko³o nieprzyjació³ jego.
4. B³yskawice jego oœwiecaj¹ okr¹g œwiata, co widz¹c ziemia zadr¿a³a.



5. Góry jako wosk rozp³ywaj¹ siê przed obliczem Pañskiem, przed obliczem Pana 
wszystkiej ziemi.
6. Niebiosa opowiadaj¹ sprawiedliwoœæ jego, a wszystkie narody ogl¹daj¹ chwa³ê 
jego.
7. Niech¿e bêd¹ zawstydzeni wszyscy, którzy s³u¿¹ obrazom, którzy siê chlubi¹ w 
ba³wanach; k³aniajcie¿ mu siê wszyscy bogowie.
8. To us³yszawszy Syon rozweseli siê, a radowaæ siê bêd¹ córki Judzkie, dla s¹dów 
twoich, Panie!
9. Albowiemeœ ty Pan najwy¿szy na wszystkiej ziemi, a bardzoœ wywy¿szony nad 
wszystkich bogów.
10. Wy, którzy mi³ujecie Pana, miejcie z³e w nienawiœci; on strze¿e œwiêtych 
swoich, a z rêki niepobo¿nych wyrywa ich.
11. Œwiat³oœci nasiano sprawiedliwemu, a radoœci tym, którzy s¹ uprzejmego serca.
12. Weselcie siê sprawiedliwi w Panu, a wys³awiajcie pami¹tkê œwiêtobliwoœci jego.
*98
1. Psalm. Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, bo dziwne rzeczy uczyni³; dopomog³a mu 
prawica jego, i ramiê œwiêtobliwoœci jego.
2. Objawi³ Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmi³ sprawiedliwoœæ swojê.
3. Wspomnia³ na mi³osierdzie swoje, i na prawdê swojê przeciw domowi Izraelskiemu; 
ogl¹da³y wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.
4. Œpiewaj¿e Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie siê i œpiewajcie.
5. Grajcie Panu na harfie; na harfie, g³osem przyœpiewuj¹c.
6. Na tr¹bach i na kornetach krzykliwych g³os wydawajcie przed Królem i Panem.
7. Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okr¹g œwiata, i mieszkaj¹cy na nim.
8. Rzeki niech klaskaj¹ rêkoma; góry wespó³ niech siê rozraduj¹,
9. Przed Panem, bo idzie s¹dziæ ziemiê. On bêdzie s¹dzi³ okr¹g œwiata w 
sprawiedliwoœci, i narody w prawoœci.
*99
1. Pan króluje, niech¿e zadr¿¹ narody; siedzi miêdzy Cherubinami, niech¿e siê 
poruszy ziemia.
2. Pan na Syonie wielki, a wywy¿szony nad wszystkie narody.
3. Niech wys³awiaj¹ imiê twoje wielkie i straszne; albowiem œwiête jest.
4. Moc zaiste królewska mi³uje s¹d; albowiemeœ ty ustanowi³ prawa; s¹d i 
sprawiedliwoœæ w Jakóbie ty wykonujesz.
5. Wywy¿szajcie Pana, Boga naszego, a k³aniajcie siê u podnó¿ka nóg jego; bo œwiêty 
jest.
6. Moj¿esz i Aaron miêdzy kap³anami jego, a Samuel miêdzy wzywaj¹cymi imienia jego, 
wo³ali do Pana, a on ich wys³ucha³.
7. W s³upie ob³okowym mówi³ do nich; a gdy strzegli œwiadectw jego i ustaw, które 
im poda³,
8. Panie, Bo¿e nasz! tyœ ich wys³uchiwa³; Bo¿e!bywa³eœ im mi³oœciwym, i gdyœ ich 
kara³ dla wystêpków ich.
9. Wywy¿szajcie Pana, Boga naszego, a k³aniajcie siê na górze œwiêtej jego; 
albowiem œwiêty jest Pan, Bóg nasz.
*100
1. Psalm dla dziêkczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!
2. S³u¿cie Panu z weselem, przychodŸcie przed oblicze jego z radoœci¹.
3. Wiedzcie¿, ¿eæ Pan jest Bogiem; on uczyni³ nas, a nie my samych siebie, abyœmy 
byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
4. WnijdŸcie¿ w bramy jego z wys³awianiem, a do sieni jego z chwa³ami; 
wys³awiajcie¿ go, dobrorzeczcie¿ imieniowi jego;
5. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa mi³osierdzie jego, a od narodu a¿ do 
narodu prawda jego.
*101
1. Psalm samego Dawida. O mi³osierdziu i o s¹dzie œpiewaæ bêdê; tobie, o Panie! 
œpiewaæ bêdê.
2. Ostro¿nym bêdê na drodze uprzejmej, kiedy przyjdziesz do mnie; bêdê chodzi³ 
ustawicznie w szczeroœci serca mego, w domu moim.
3. Nie po³o¿ê przed oczy moje z³ej rzeczy; ka¿d¹ sprawê wystêpników mam w 



nienawiœci, a nie chwyci siê mnie.
4. Serce przewrotne odst¹pi odemnie, a o z³e nie bêdê dba³.
5. Tego, który potajemnie obmawia bliŸniego swego, wytnê; oczów wynios³ych, i serca 
nadêtego nie bêdê móg³ cierpieæ.
6. Oczy moje obrócone bêd¹ na prawdomównych w ziemi, aby siadali zemn¹; kto chodzi 
drog¹ uprzejm¹, ten mi s³u¿yæ bêdzie.
7. Nie bêdzie mieszka³ w domu moim zdrajca, ten, który mówi k³amstwo, nie ostoi siê 
przed oczyma memi.
8. Co poranek traciæ bêdê wszystkich niezbo¿nych na ziemi, abym tak wykorzeni³ z 
miasta Pañskiego wszystkich, którzy czyni¹ nieprawoœæ.
*102
1. Modlitwa utrapionego, gdy bêd¹c w ucisku, przed Panem wylewa ¿¹doœæ swojê.
2. Panie! wys³uchaj modlitwê mojê, a wo³anie moje niechaj przyjdzie do ciebie.
3. Nie ukrywaj oblicza twego przedemn¹; w dzieñ ucisku mego nak³oñ ku mnie ucha 
twego; w dzieñ którego ciê wzywam, prêdko miê wys³uchaj.
4. Albowiem niszczej¹ jako dym dni moje, a koœci moje jako ognisko wypalone s¹.
5. Pora¿one jest jako trawa, i uwiêd³o serce moje, tak, ¿em zapomnia³ jeœæ chleba 
swego.
6. Od g³osu wzdychania mego przylgnê³y koœci moje do cia³a mego.
7. Sta³em siê podobnym pelikanowi na puszczy; jestem jako puhacz na pustyniach.
8. Czujê, a jestem jako wróbel samotny na dachu.
9. Przez ca³y dzieñ ur¹gaj¹ mi nieprzyjaciele moi, a naœmiewcy moi przeklinaj¹ miê.
10. Bo jadam popió³ jako chleb, a napój mój miêszam ze ³zami,
11. Dla rozgniewania twego, i dla zapalczywoœci gniewu twego; albowiem podniós³szy 
miê porzuci³eœ miê.
12. Dni moje s¹ jako cieñ nachylony, a jam jako trawa uwi¹d³;
13. Ale ty, Panie! trwasz na wieki, a pami¹tka twoja od narodu do narodu.
14. Ty powstawszy zmi³ujesz siê nad Syonem; boæ czas, ¿ebyœ siê zlitowa³ nad nim, 
gdy¿ przyszed³ czas naznaczony.
15. Albowiem upodoba³y siê s³ugom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmi³uj¹ 
siê;
16. Aby siê bali poganie imienia Pañskiego, a wszyscy królowie ziemscy chwa³y 
twojej;
17. Gdy pobuduje Pan Syon, i oka¿e siê w chwale swojej;
18. Gdy wejrzy na modlitwê poni¿onych, nie gardz¹c modlitw¹ ich.
19. To zapisz¹ dla narodu potomnego, a lud, który ma byæ stworzony, chwaliæ bêdzie 
Pana,
20. ¯e wejrza³ z wysokoœci œwi¹tnicy swojej, ¿e z nieba na ziemiê spojrza³;
21. Aby wys³ucha³ wzdychania wiêŸniów, i rozwi¹za³ na œmieræ skazanych;
22. Aby opowiadali na Syonie imiê Pañskie, a chwa³ê jego w Jeruzalemie,
23. Gdy siê pospo³u zgromadz¹ narody i królestwa, aby s³u¿y³y Panu.
24. Utrapi³ w drodze si³ê mojê, ukróci³ dni moich;
25. A¿em rzek³; Bo¿e mój! nie bierz miê w po³owie dni moich; od narodu bowiem a¿ do 
narodu trwaj¹ lata twoje.
26. I pierwej ni¿eliœ za³o¿y³ ziemiê, i niebiosa, dzie³o r¹k twoich.
27. One pomin¹, ale ty zostajesz; wszystkie te rzeczy jako szata zwiotszej¹, jako 
odzienie odmienisz je, i odmienione bêd¹.
28. Ale ty ten¿eœ zaw¿dy jest, a lata twoje nigdy nie ustan¹.
29. Synowie s³ug twoich, u ciebie mieszkaæ bêd¹, a nasienie ich zmocni siê przed 
tob¹.
*103
1. Psalm Dawidowy. B³ogos³aw duszo moja Panu, i wszystkie wnêtrznoœci moje 
imieniowi jego œwiêtemu.
2. B³ogos³aw¿e duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.
3. Który odpuszcza wszystkie nieprawoœci twoje; który uzdrawia wszystkie choroby 
twoje;
4. Który wybawia od œmierci ¿ywot twój; który ciê koronuje mi³osierdziem i wielk¹ 
litoœci¹:
5. Który nasyca dobrem usta twoje, a odnawia jako or³a m³odoœæ twojê.



6. Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i s¹dy wszystkim uciœnionym.
7. Oznajmi³ drogi swe Moj¿eszowi, a synom Izraelskim sprawy swoje.
8. Mi³osierny i litoœciwy jest Pan, nierych³y do gniewu, i wielkiego mi³osierdzia.
9. Nie bêdzie siê na wieki wadzi³, a gniewu wiecznie chowa³.
10. Nie wed³ug grzechów naszych obchodzi siê z nami, ani wed³ug nieprawoœci naszych 
odp³aca nam.
11. Albowiem jako s¹ niebiosa wysokie nad ziemi¹, tak jest utwierdzone mi³osierdzie 
jego nad tymi, którzy siê go boj¹;
12. A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddali³ od nas przestêpstwa 
nasze.
13. Jako ma litoœæ ojciec nad dziatkami, tak ma litoœæ Pan nad tymi, którzy siê go 
boj¹.
14. Onci zaiste zna, coœmy za ulepienie, pamiêta, ¿eœmy prochem.
15. Dni cz³owiecze s¹ jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie.
16. Gdy nañ wiatr powienie, aliœci go niemasz, ani go wiêcej pozna miejsce jego.
17. Ale mi³osierdzie Pañskie od wieków a¿ na wieki nad tymi, którzy siê go boj¹, a 
sprawiedliwoœæ jego nad synami synów,
18. Którzy strzeg¹ przymierza jego, i pamiêtaj¹ na przykazanie jego, aby je 
czynili.
19. Pan na niebiosach utwierdzi³ stolicê; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
20. B³ogos³awcie¿ Panu Anio³owie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania 
jego, pos³usznymi bêd¹c g³osowi s³owa jego.
21. B³ogos³awcie Panu wszystkie wojska jego, s³udzy jego, którzy czynicie wolê 
jego.
22. B³ogos³awcie Panu wszystkie sprawy jego, na wszystkich miejscach panowania 
jego. B³ogos³aw, duszo moja! Panu.
*104
1. B³ogos³aw, duszo moja! Panu. Panie, Bo¿e mój! wielceœ jest wielmo¿nym; chwa³ê i 
ozdobê przyoblok³eœ.
2. Przyodzia³eœ siê œwiat³oœci¹ jako szat¹; rozci¹gn¹³eœ niebiosa jako oponê.
3. Któryœ zasklepi³ na wodach pa³ace swoje; który u¿ywasz ob³oków miasto wozów; 
który chodzisz na skrzyd³ach wiatrowych;
4. Który czynisz duchy pos³ami swymi; ty czynisz s³ugi swe ogniem pa³aj¹cym.
5. Ugruntowa³eœ ziemiê na s³upach jej, tak, ¿e siê nie poruszy na wieki wieczne.
6. Przepaœci¹ jako szat¹ przyodzia³eœ j¹ by³, tak, ¿e wody sta³y nad górami.
7. Na zgromienie twojerozbieg³y siê, a na g³os pogromu twego prêdko zucieka³y.
8. Wst¹pi³y góry, zni¿y³y siê doliny na miejsce, któreœ im za³o¿y³.
9. Zamierzy³eœ im kres, aby go nie przestêpowa³y, ani siê wraca³y na okrycie ziemi.
10. Który wypuszczasz Ÿród³a po dolinach, aby p³ynê³y miêdzy górami,
11. A napój dawa³y wszystkiemu zwierzowi polnemu; a z nich gasz¹ leœne os³y 
pragnienie swoje.
12. Przy nich mieszka ptastwo niebieskie, a z poœród ga³¹zek g³os wydaje.
13. Który pokrapiasz góry z pa³aców swoich, aby siê z owoców spraw twoich nasyca³a 
ziemia.
14. Za twoj¹ spraw¹ roœnie trawa dla byd³a, a zio³a na po¿ytek cz³owieczy; ty 
wywodzisz chleb z ziemi:
15. I wino, które uwesela serce cz³owiecze, od którego siê lœni twarz jako od 
oleju; i chleb, który zatrzymuje ¿ywot ludzki.
16. Nasycone bywaj¹ i drzewa Pañskie, i cedry Libanu, których nasadzi³;
17. Na których ptaki gniazda swe maj¹, i bocian na jedlinach ma dom swój.
18. Góry wysokie dzikim kozom, a ska³y s¹ ucieczk¹ królikom.
19. Uczyni³ miesi¹c dla pewnych czasów, a s³oñce zna zachód swój.
20. Przywodzisz ciemnoœæ, i bywa noc, w któr¹ wychodz¹ wszystkie zwierzêta leœne.
21. Lwiêta rycz¹ do ³upu, i szukaj¹ od Boga pokarmu swego.
22. Lecz gdy s³oñce wznijdzie, zaœ siê zgromadzaj¹, i w jamach swoich k³ad¹ siê.
23. Tedy wychodzi cz³owiek do roboty swojej, i do pracy swojej a¿ do wieczora.
24. O jako¿ wielkie s¹ sprawy twoje, Panie! te wszystkie m¹drzeœ uczyni³, a 
nape³niona jest ziemia bogactwem twojem.
25. W morzu zaœ wielkiem i bardzo szerokiem, tam s¹ p³azy, którym nie masz liczby, 



i zwierzêta ma³e i wielkie.
26. Po niem okrêty przechodz¹, i wieloryb, któregoœ ty stworzy³, aby w niem igra³.
27. Wszystko to na ciê oczekuje, abyœ im da³ pokarm czasu swego.
28. Gdy im dajesz, zbieraj¹; gdy otwierasz rêkê twojê, nasycone bywaj¹ dobremi 
rzeczami.
29. Lecz gdy ukrywasz oblicze twoje, trwo¿¹ sob¹; gdy odbierasz ducha ich, gin¹, i 
w proch siê swój obracaj¹.
30. Gdy wysy³asz ducha twego, stworzone bywaj¹, i odnawiasz oblicze ziemi.
31. Niechaj¿e bêdzie chwa³a Pañska na wieki; niech siê rozweseli Pan w sprawach 
swoich.
32. On gdy wejrzy na ziemiê, zadr¿y; dotknie siê gór, a zakurz¹ siê.
33. Bêdê œpiewa³ Panu za ¿ywota mego; bêdê œpiewa³ Bogu memu, póki miê staje.
34. O nim bêdzie wdziêczna mowa moja, a ja siê rozweselê w Panu.
35. Oby byli wytraceni grzesznicy z ziemi, a niezbo¿nych aby ju¿ nie by³o! 
B³ogos³aw, duszo moja! Panu. Halleluja.
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1. Wys³awiajcie Pana; og³aszajcie imiê jego; opowiadajcie miêdzy narodami sprawy 
jego.
2. Œpiewajcie mu, œpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cudach jego.
3. Chlubcie siê imieniem œwiêtem jego; niech siê weseli serce szukaj¹cych Pana.
4. Szukajcie¿ Pana i mocy jego; szukajcie oblicza jego zawsze.
5. Przypominajcie sobie dziwy jego, które czyni³, cuda jego i s¹dy ust jego.
6. Wy nasienie Abrahama, s³ugi jego! Wy synowie Jakóbowi, wybrani jego!
7. Onci jest Pan, Bóg nasz, po wszystkiej ziemi s¹dy jego.
8. Pamiêta wiecznie na przymierze swoje: na s³owo, które przykaza³ a¿ do 
tysi¹cznego pokolenia;
9. Które postanowi³ z Abrahamem, i na przysiêgê sw¹ uczynion¹ Izaakowi.
10. Bo je postanowi³ Jakóbowi za ustawê, a Izraelowi za umowê wieczn¹.
11. Mówi¹c: Tobie dam ziemiê Chananejsk¹ za sznur dziedzictwa waszego;
12. Kiedy ich by³ ma³y poczet, prawie ma³y poczet, a jeszcze w niej byli 
przychodniami.
13. Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu;
14. Nie dopuszcza³ nikomu, aby im mia³ krzywdê czyniæ; nawet kara³ dla nich i 
królów, mówi¹c:
15. Nie tykajcie pomazañców moich, a prorokom moim nie czyñcie nic z³ego.
16. Gdy przywo³awszy g³ód na ziemiê, wszystkê podporê chleba pokruszy³.
17. Pos³a³ przed nimi mê¿a, który by³ za niewolnika sprzedany, to jest Józefa;
18. Którego nogi pêtami trapili, a ¿elazo œcisnê³o cia³o jego,
19. A¿ do onego czasu, gdy siê o nim wzmianka sta³a; mowa Pañska doœwiadcza³a go.
20. Pos³awszy król kaza³ go puœciæ; ten, który panowa³ nad narodami, wolnym go 
uczyni³.
21. Postanowi³ go panem domu swego, i ksi¹¿êciem nad wszystk¹ dzier¿aw¹ swoj¹,
22. Aby w³ada³ i ksi¹¿êtami jego wed³ug zdania duszy swojej, i starców jego 
m¹droœci naucza³.
23. Potem wszed³ Izrael do Egiptu, a Jakób by³ goœciem w ziemi Chamowej;
24. Gdzie rozmno¿y³ Bóg lud swój bardzo, i uczyni³ go mo¿niejszym nad nieprzyjació³ 
jego.
25. Odmieni³ serce ich, i¿ mieli w nienawiœci lud jego, a zmyœlali zdrady przeciw 
s³ugom jego.
26. Pos³a³ Moj¿esza, s³ugê swego i Aarona, którego obra³;
27. Którzy im przed³o¿yli s³owa znaków jego, i cuda w ziemi Chamowej.
28. Pos³a³ ciemnoœci, i zaæmi³o siê, a nie byli odpornymi s³owu jego.
29. Obróci³ wody ich w krew, a pomorzy³ ryby w nich.
30. Wyda³a ziemia ich mnóstwo ¿ab, i by³y w pa³acach królów ich.
31. Rzek³, a przysz³a rozmaita mucha, i mszyce we wszystkich granicach ich.
32. Da³ grad miasto deszczu, ogieñ pal¹cy na ziemiê ich.
33. Tak¿e pot³uk³ winnice ich, i figi ich, a pokruszy³ drzewa w granicach ich.
34. Rzek³, a przysz³a szarañcza, i chrz¹szczów niezliczone mnóstwo;
35. I po¿ar³y wszelkie ziele w ziemi ich, a pojad³y urodzaje ziemi ich.



36. Nawet pobi³ wszystko pierworodztwo w ziemi ich, pocz¹tek wszystkiej si³y ich.
37. Tedy ich wywiód³ ze srebrem i ze z³otem, a nie by³ nikt s³aby miêdzy pokoleniem 
ich.
38. Radowa³ siê Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem by³ przypad³ na nich strach 
ich.
39. Rozpostar³ ob³ok na okrycie ich, a ogieñ na oœwiecanie nocy.
40. Na ¿¹danie ich przywiód³ przepiórki, a chlebem niebieskim nasyci³ ich.
41. Otworzy³ ska³ê i wyp³ynê³y wody, a p³ynê³y po suchych miejscach jako rzeka.
42. Albowiem wspomnia³ na s³owo œwiêtobliwoœci swojej, które rzek³ do Abrahama, 
s³ugi swego.
43. Przeto¿ wywiód³ lud swój z weselem, a z œpiewaniem wybranych swoich.
44. I poda³ im ziemiê pogan, a posiedli prace narodów.
45. Aby zachowali ustawy jego, a prawa jego przestrzegali. Halleluja.
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1. Halleluja. Wys³awiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki mi³osierdzie 
jego.
2. Któ¿ wys³owi niezmiern¹ moc Pañsk¹, a wypowie wszystkê chwa³ê jego?
3. B³ogos³awieni, którzy strzeg¹ s¹du, a czyni¹ sprawiedliwoœæ na ka¿dy czas.
4. Pamiêtaj na miê, Panie! dla mi³oœci ku ludowi swemu; nawiedŸ¿e miê zbawieniem 
swojem,
5. Abym u¿ywa³ dobrego z wybranymi twoimi, a weseli³ siê w radoœci narodu twego, i 
chlubi³ siê wespó³ z dziedzictwem twojem.
6. Zgrzeszyliœmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieœmy czynili, i nieprawoœæ 
pope³niali.
7. Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli cudów twoich, ani pamiêtali na wielkoœæ 
mi³osierdzia twego; ale odpornymi byli przy morzu Czerwonem.
8. A wszak¿e ich wyswobodzi³ dla imienia swego, aby oznajmi³ moc swojê.
9. Bo zgromi³ morze Czerwone, i wysch³o, a przewiód³ ich przez przepaœci, jako 
przez puszczê.
10. A tak zachowa³ ich od rêki tego, który ich mia³ w nienawiœci, a wykupi³ ich z 
rêki nieprzyjacielskiej.
11. W tem okry³y wody tych, którzy ich ci¹¿yli; nie zosta³ ani jeden z nich.
12. A choæ uwierzyli s³owom jego, i wys³awiali chwa³ê jego:
13. Przecie¿ prêdko zapomnieli na sprawy jego, i nie czekali na rady jego.
14. Ale zdjêci bêd¹c chciwoœci¹ na puszczy, kusili Boga na pustyniach.
15. I da³ im, czego ¿¹dali, a wszak¿e przepuœci³ suchoty na nich.
16. Zatem gdy siê wzruszyli zawiœci¹ przeciw Moj¿eszowi w obozie, i przeciw 
Aaronowi, œwiêtemu Pañskiemu:
17. Otworzy³a siê ziemia, i po¿ar³a Datana, i okry³a rotê Abironow¹,
18. I zapali³ siê ogieñ na zebranie ich; p³omieñ spali³ niepobo¿nych.
19. Sprawili i cielca na Horebie, i k³aniali siê ba³wanowi litemu,
20. I odmienili chwa³ê sw¹ w podobieñstwo wo³u, jedz¹cego trawê.
21. Zapomnieli na Boga, wybawiciela swego, który czyni³ wielkie rzeczy w Egipcie;
22. Rzeczy dziwne w ziemi Chamowej, rzeczy straszne przy morzu Czerwonem.
23. Przeto¿ rzek³, ¿e ich chcia³ wytraciæ, gdyby siê by³ Moj¿esz, wybrany jego, nie 
stawi³ w onem rozerwaniu przed nim, a nie odwróci³ popêdliwoœci jego, aby ich nie 
traci³.
24. Wzgardzili te¿ ziemi¹ po¿¹dan¹, nie wierz¹c s³owu jego.
25. I szemrz¹c w namiotach swoich, nie byli pos³uszni g³osowi Pañskiemu.
26. Przeto¿ podniós³ rêkê swojê przeciwko nim, aby ich pobi³ na puszczy;
27. A ¿eby rozrzuci³ nasienie ich miêdzy pogan, i rozproszy³ ich po ziemiach.
28. Sprzêgli siê te¿ byli z ba³wanem Baalfegorem, a jedli ofiary umar³ych.
29. A tak draŸnili Boga sprawami swemi, ¿e siê na nich oborzy³a plaga;
30. A¿ siê zastawi³ Finees, a pomstê uczyni³, i rozerwana jest ona plaga;
31. Co mu poczytano ku sprawiedliwoœci od narodu do narodu, a¿ na wieki.
32. Znowu go byli wzruszyli do gniewu u wód Meryba, tak, i¿ siê Ÿle dzia³o i z 
Moj¿eszem dla nich.
33. Albowiem rozdraŸnili ducha jego, ¿e wyrzek³ co nies³uszne usty swemi.
34. Nadto nie wytracili onych narodów, o których im by³ Pan powiedzia³.



35. Ale pomiêszawszy siê z onemi narodami, nauczyli siê spraw ich:
36. I s³u¿yli ba³wanom ich, które im by³y sid³em.
37. Albowiem dyjab³om ofiarowali synów swoich, i córki swoje,
38. I wylewali krew niewinn¹, krew synów swoich, i córek swoich, których ofiarowali 
ba³wanom rytym Chananejskim, tak, ¿e splugawiona by³a ziemia onem krwi rozlaniem.
39. I zmazali siê sprawami swemi, a cudzo³o¿yli wynalazkami swemi.
40. Przeto¿ zapaliwszy siê Pan w popêdliwoœci przeciw ludowi swemu, obrzydzi³ sobie 
dziedzictwo swoje,
41. I poda³ ich w rêce poganom; a panowali nad nimi, którzy ich mieli w nienawiœci;
42. I uciskali ich nieprzyjaciele ich, tak, ¿e poni¿eni byli pod rêk¹ ich.
43. Czêstokroæ ich wybawia³; wszak¿e go oni wzruszali do gniewu radami swemi, 
zaczem poni¿eni byli dla nieprawoœci swoich.
44. A wszak¿e wejrza³ na ucisk ich, i us³ysza³ wo³anie ich.
45. Bo sobie wspomnia³ na przymierze swoje z nimi, a ¿a³owa³ tego wed³ug wielkiej 
litoœci swojej.
46. Tak, ¿e im zjedna³ mi³osierdzie przed oczyma wszystkich, którzy ich byli 
pojmali.
47. Wybaw¿e nas, Panie, Bo¿e nasz! a zgromadŸ nas z tych pogan, abyœmy wys³awiali 
imiê œwiêtobliwoœci twojej, a chlubili siê w chwale twojej.
48. B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraelski, od wieków a¿ na wieki; na co niech rzecze 
wszystek lud: Amen, Halleluja.
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1. Wys³awiajcie Pana: albowiem dobry; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
2. Niech o tem powiedz¹ ci, których odkupi³ Pan, jako ich wykupi³ z rêki 
nieprzyjacielskiej,
3. A zgromadzi³ ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od pó³nocy i od morza.
4. B³¹dzili po puszczy, po pustyni bezdro¿nej, miasta dla mieszkania nie znajduj¹c.
5. Byli g³odnymi i pragn¹cymi, a¿ w nich omdlewa³a dusza ich.
6. A gdy wo³ali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisku ich wyrywa³ ich;
7. I prowadzi³ ich drog¹ prost¹, aby przyszli do miasta, w któremby mieszkali.
8. Niechaj¿e wys³awiaj¹ przed Panem mi³osierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed 
synami ludzkimi:
9. I¿ napoi³ duszê pragn¹c¹, a duszê zg³odnia³¹ nape³ni³ dobrami.
10. Którzy siedz¹ w ciemnoœci i w cieniu œmierci, œciœnieni bêd¹c nêdz¹ i ¿elazem,
11. Przeto, ¿e byli odpornymi wyrokom Bo¿ym, a rad¹ Najwy¿szego pogardzili;
12. Dla czego poni¿y³ bied¹ serce ich; upadli, a nie by³, ktoby ratowa³.
13. A gdy wo³ali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia³ ich.
14. Wywodzi³ ich z ciemnoœci, i z cienia œmierci, a zwi¹zki ich potarga³.
15. Niechaj¿e wys³awiaj¹ przed Panem mi³osierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed 
synami ludzkimi.
16. Przeto, ¿e kruszy bramy miedziane, a zawory ¿elazne r¹bie.
17. Szaleni dla drogi przewrotnoœci swojej, i dla nieprawoœci swej utrapieni 
bywaj¹.
18. Wszelki pokarm brzydzi sobie dusza ich, a¿ siê przybli¿aj¹ do bram œmierci.
19. Gdy wo³aj¹ do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich.
20. Posy³a s³owo swe, i uzdrawia ich,a wybawia ich z grobu.
21. Niechaj¿e wys³awiaj¹ przed Panem mi³osierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed 
synami ludzkimi;
22. I ofiaruj¹c ofiary chwa³y, niech opowiadaj¹ sprawy jego z weso³em œpiewaniem.
23. Którzy siê p³awi¹ na morzu w okrêtach, pracuj¹cy na wodach wielkich:
24. Ci widuj¹ sprawy Pañskie, i dziwy jego na g³êbi.
25. Jako jedno rzecze, wnet powstanie wiatr gwa³towny, a podnosz¹ siê nawa³noœci 
morskie.
26. Wstêpuj¹ a¿ ku niebu, i zaœ zstêpuj¹ do przepaœci, tak, i¿ siê dusza ich w 
niebezpieczeñstwie rozp³ywa.
27. Bywaj¹ miotani, a potaczaj¹ siê jako pijany, a wszystka umiejêtnoœæ ich 
niszczeje.
28. Gdy wo³aj¹ do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich.
29. Obraca burzê w ciszê, tak, ¿e umilkn¹ nawa³noœci ich.



30. I wesel¹ siê, ¿e ucich³o; a tak przywodzi ich do portu po¿¹danego.
31. Niechaj¿e wys³awiaj¹ przed Panem mi³osierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed 
synami ludzkimi.
32. Niech go wywy¿szaj¹ w zgromadzeniu ludu, a w radzie starców niechaj go chwal¹.
33. Obraca rzeki w pustyniê, a potoki wód w suszê;
34. Ziemiê urodzajn¹ obraca w niep³odn¹ dla z³oœci tych, którzy w niej mieszkaj¹.
35. Pustynie obraca w jeziora, a ziemiê such¹ w strumienie wód.
36. I osadza w nich g³odnych, aby zak³adali miasta ku mieszkaniu;
37. Którzy posiewaj¹ pole, a sadz¹ winnice, i zgromadzaj¹ sobie po¿ytek z urodzaju.
38. Takci im on b³ogos³awi, ¿e siê bardzo rozmna¿aj¹, a dobytku ich nie umniejsza.
39. Ale podczas umniejszeni i poni¿eni bywaj¹ okrucieñstwem, nêdz¹, i utrapieniem;
40. Gdy wylewa wzgardê na ksi¹¿¹t, dopuszczaj¹c, aby b³¹dzili po puszczy 
bezdro¿nej.
41. Onci nêdznego z utrapienia podnosi, i rozmna¿a rodzinê jego jako trzodê.
42. To widz¹c uprzejmi rozwesel¹ siê, a wszelka nieprawoœæ zatka usta swe.
43. Ale któ¿ jest tak m¹dry, aby to upatrywa³, i wyrozumiewa³ wszystkie litoœci 
Pañskie?
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1. Pieœñ psalmu samego Dawida.
2. Gotowe jest serce moje, Bo¿e! œpiewaæ i wys³awiaæ ciê bêdê, tak¿e i chwa³a moja.
3. Ocuæ¿e siê lutnio i harfo! gdy na œwitaniu powstajê.
4. Wys³awiaæ ciê bêdê miêdzy ludŸmi, Panie! a bêdêæ œpiewa³ miêdzy narodami.
5. Albowiem wiêksze jest nad niebiosa mi³osierdzie twoje, i a¿ pod ob³oki prawda 
twoja.
6. Wywysz¿e siê nad niebiosa, o Bo¿e! a nad wszystkê ziemiê chwa³a twoja.
7. Niech bêd¹ wybawieni umi³owami twoi; zachowaj¿e ich prawic¹ swoj¹, a wys³uchaj 
miê.
8. Bóg mówi³ przez œwiêtobliwoœæ swojê; dlatego siê weseliæ bêdê, ¿e rozdzielê 
Sychem, a dolinê Sukkot rozmierzê.
9. Mojeæ jest Galaad, mój i Manases, a Efraim moc¹ g³owy mojej, Juda zakonodawca 
mój.
10. Moab jest miednic¹ do umywania mego, na Edoma porzucê obuwie moje: przeciwko 
Filistynom tr¹biæ bêdê.
11. Któ¿ miê zaprowadzi do miasta obronnego? Któ¿ miê przywiedzie a¿ do ziemi 
edomskiej?
12. Izali nie ty, o Bo¿e! któryœ nas by³ odrzuci³, a nie wychodzi³eœ, o Bo¿e! z 
wojskami naszemi?
13. Daj¿e nam pomoc z ucisku; albowiem omylna jest pomoc ludzka.
14. W Bogu sobie mê¿nie poczynaæ bêdziemy, a on podepcze nieprzyjació³ naszych.
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1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy. O Bo¿e chwa³y mojej! nie milcz;
2. Bo siê usta niepobo¿nego, i usta k³amliwe przeciwko mnie otworzy³y; mówili 
przeciwko mnie jêzykiem k³amliwym,
3. A s³owy jadowitemi ogarnêli miê, walcz¹c przeciwko mnie bez wszekiej przyczyny.
4. Przeciwili mi siê za mi³oœæ mojê, chocia¿em siê za nich modli³.
5. Oddawaj¹ mi z³em za dobre; a nienawiœci¹ za mi³oœæ mojê.
6. Postaw¿e nad nim bezbo¿nika, a przeciwnik niech stoi po prawej rêce jego.
7. Gdy przed s¹dem stanie, niech wynijdzie potêpionym, a modlitwa jego niech siê w 
grzech obróci.
8. Niech bêd¹ dni jego krótkie, a prze³o¿eñstwo jego niech inny weŸmie.
9. Niech dzieci jego bêd¹ sierotami, a ¿ona jego wdow¹.
10. Niech bêd¹ biegunami i tu³aczami synowie jego, niech ¿ebrz¹, a niech ¿ebrz¹ 
wychodz¹c z pustek swoich.
11. Niech lichwiarz za³api wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwyc¹ pracê 
jego.
12. Niech nie bêdzie ktoby mu mi³osierdzie pokaza³, niech nie bêdzie, ktoby siê 
zmi³owa³ nad sierotami jego.
13. Potomkowie jego niech z korzenia wyciêci bêd¹; w drugiem pokoleniu niech bêdzie 
wyg³adzone imiê ich.



14. Niech przyjdzie na pamiêæ nieprawoœæ przodków jego przed Panem, a grzech matki 
jego niechaj nie bêdzie zg³adzony.
15. Niech bêd¹ przed Panem ustawicznie, a¿by wyg³adzi³ z ziemi pami¹tkê ich,
16. Przeto, ¿e nie pamiêta³, aby czyni³ mi³osierdzie, ale przeœladowa³ cz³owieka 
nêdznego i ubogiego,a tego,który by³ serca utrapionego, chcia³ zamordowaæ.
17. Poniewa¿ umi³owa³ przeklêstwo, niech¿e przyjdzie na niego; niechcia³ 
b³ogos³awieñstwa niech¿e bêdzie oddalone od niego.
18. A tak niech bêdzie obleczony w przeklêstwo, jako w szatê swojê; a niech 
wnijdzie jako woda we wnêtrznoœci jego, a jako olej w koœci jego.
19. Niech mu to bêdzie jako p³aszcz do przodziania, a jako pas dla ustawicznego 
opasywania.
20. Takowa zap³ata niech bêdzie przeciwnikom moim od Pana, i tym, którzy Ÿle mówi¹ 
przeciwko duszy mojej.
21. Ale ty, Panie! o Panie! u¿yj nademn¹ litoœci dla imienia twego; a i¿ dobre jest 
mi³osierdzie twoje, wyrwij¿e miê.
22. Bomci ja jest ubogi i nêdzny, a serce moje zranione jest w wnêtrznoœciach 
moich.
23. Jako cieñ, który ustêpuje, uchodziæ muszê; zganiaj¹ miê jako szarañczê.
24. Kolana moje upadaj¹ od postu, a cia³o moje wychud³o z t³ustoœci.
25. Nadto sta³em siê im poœmiewiskiem; gdy miê widz¹, kiwaj¹ g³owami swemi.
26. Wspomó¿¿e miê, o Panie, Bo¿e mój! zachowaj miê wed³ug mi³osierdzia swego,
27. Tak, aby poznaæ mogli, i¿ to rêka twoja, a ¿eœ ty, Panie! to uczyni³.
28. Niech¿e oni przeklinaj¹, ty b³ogos³aw; którzy powstali, niech bêd¹ zawstydzeni, 
aby siê weseli³ s³uga twój.
29. Niech bêd¹ przeciwnicy moi w hañbê obleczeni, a niech siê przyodziej¹, jako 
p³aszczem, zel¿ywoœci¹ swoj¹.
30. Bêdê Pana wielce wys³awia³ usty swemi, a w poœród wielu chwaliæ go bêdê.
31. Przeto, ¿e stoi po prawej stronie nêdznemu, aby go wybawi³ od tych, którzy 
os¹dzaj¹ duszê jego.
*110
1. Psalm Dawidowy. Rzek³ Pan Panu memu: Si¹dŸ po prawicy mojej, dok¹d nie po³o¿ê 
nieprzyjació³ twoich podnó¿kiem nóg twoich.
2. Laskê mocy twojej poœle Pan z Syonu, mówi¹c: Panuj w poœród nieprzyjació³ 
twoich.
3. Lud twój bêdzie dobrowolny w dzieñ zwyciêstwa twego, w ozdobie œwiêtobliwoœci, a 
rozrodzi siê p³ód twój z ¿ywota jako rosa na œwitaniu.
4. Przysi¹g³ Pan, a nie bêdzie tego ¿a³owa³, mówi¹c: Tyœ jest kap³anem na wieki 
wed³ug porz¹dku Melchisedechowego.
5. Pan po prawicy twojej potrze królów w dzieñ gniewu swego.
6. Bêdzie s¹dzi³ narody, i wszystko nape³ni trupami; pot³ucze g³owê nad wiel¹ ziem 
panuj¹c¹.
7. Z strumienia na drodze piæ bêdzie; przeto¿ wywy¿szy g³owê.
*111
1. Halleluja. Bêdê wys³awia³ Pana ca³em sercem w radzie szczerych, i w 
zgromadzeniu.
2. Wielkie sprawy Pañskie, jawne u wszystkich, którzy siê w nich kochaj¹.
3. Chwalebne i ozdobne dzie³o jego, a sprawiedliwoœæ jego trwa na wieki.
4. Pami¹tkê cudów swoich uczyni³ mi³osierny a litoœciwy Pan.
5. Da³ pokarm tym, którzy siê go boj¹, pamiêtaj¹c wiecznie na przymierze swoje.
6. Moc spraw swoich oznajmi³ ludowi swemu, dawszy im dziedzictwo pogan.
7. Uczynki r¹k jego prawda i s¹d; nieodmienne s¹ wszystkie przykazania jego,
8. Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w szczeroœci.
9. Wykupienie pos³awszy ludowi swemu, przykaza³ na wieki strzedŸ przymierza swego; 
œwiête i straszne jest imiê jego.
10. Pocz¹tek m¹droœci jest bojaŸñ Pañska; rozumu dobrego nabywaj¹ wszyscy, którzy 
rozkazanie Pañskie czyn¹; chwa³a jego trwa na wieki.
*112
1. Halleluja. B³ogos³awiony m¹¿, który siê Pana boi, a w przykazaniach jego ma 
wielkie kochanie.



2. Mo¿ne bêdzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych b³ogos³awiona bêdzie.
3. Majêtnoœæ i bogactwa s¹ w domu jego, a sprawiedliwoœæ jego trwa na wieki.
4. Szczerym w ciemnoœciach œwiat³oœæ wschodzi; ³askawy, mi³osierny, i sprawiedliwy 
jest Bóg.
5. Dobry cz³owiek litoœciwym jest, i po¿ycza, a rzeczy swe miarkuje rozs¹dkiem.
6. Bo na wieki nie bêdzie poruszony; w pamiêci wiecznej bêdzie sprawiedliwy.
7. S³ysz¹c z³e nowiny, nie boi siê; stateczne serce jego ufa w Panu.
8. Umocnione serce jego nie boi siê, a¿ ogl¹da pomstê nad nieprzyjacio³mi swymi.
9. Rozprasza, i daje ubogim; sprawiedliwoœæ jego trwa na wieki; róg jego wywy¿szy 
siê w s³awie.
10. Widz¹c to niepobo¿ny, bêdzie siê gniewa³, i zêbami swemi zgrzyta³, i schn¹æ 
bêdzie; ¿¹doœæ niepobo¿nych zginie.
*113
1. Halleluja. Chwalcie s³udzy Pañscy, chwalcie imiê Pañskie.
2. Niechaj bêdzie imiê Pañskie b³ogos³awione, odt¹d a¿ na wieki.
3. Od wschodu s³oñca, a¿ do zachodu jego, niech bêdzie chwalebne imiê Pañskie.
4. Pan jest nad wszystkie narody wywy¿szony; chwa³a jego nad niebiosa.
5. Któ¿ taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokoœci?
6. Który siê zni¿a, aby widzia³, co jest na niebie i na ziemi.
7. Podnosi z prochu nêdznego, a z gnoju wywy¿sza ubogiego,
8. Aby go posadzi³ z ksi¹¿êtami, z ksi¹¿êtami ludu swego;
9. Który sprawia, ¿e niep³odna w domu bywa matk¹ wesel¹c¹ siê z dziatek. Halleluja.
*114
1. Gdy wychodzi³ Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego,
2. Sta³ siê Juda poœwiêceniem jego, Izrael panowaniem jego.
3. To widz¹c morze, uciek³o a Jordan wróci³ siê nazad.
4. Góry skaka³y jako barany, pogórki jako jagniêta.
5. Morze! có¿ ci siê sta³o, i¿eœ uciek³o? O Jordanie! ¿eœ siê nazad wróci³?
6. Góry! ¿eœcie skaka³y jako barany? pagórki! jako jagniêta?
7. Przed obliczem Pañskiem zadr¿a³a ziemia, przed obliczem Boga Jakóbowego.
8. Który obraca opokê w jezioro wód, a krzemieñ w Ÿród³o wód.
*115
1. Nie nam, Panie! nie nam, ale imieniowi twemu daj chwa³ê dla mi³osierdzia twego, 
i dla prawdy twojej.
2. Czemu¿ maj¹ mówiæ poganie: Gdzie¿ teraz jest Bóg ich?
3. Wszak¿e Bóg nasz jest na niebie, czyni¹c wszystko, co mu siê podoba.
4. Ale ba³wany ich s¹ srebro i z³oto, robota r¹k ludzkich.
5. Usta maj¹, a nie mówi¹; oczy maj¹, a nie widz¹.
6. Uszy maj¹, a nie s³ysz¹; nozdrze maj¹, a nie woniej¹.
7. Rêce maj¹, a nie macaj¹; nogi maj¹, a nie chodz¹, ani wo³aj¹ gard³em swojem.
8. Niech im podobni bêd¹, którzy je czyni¹, i wszyscy, którzy w nich ufaj¹.
9. Izraelu! ufaj w Panu; bo on jest pomocnikiem ich i tarcz¹ ich.
10. Domie Aaronowy! ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem, i tarcz¹ ich.
11. Którzy siê boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarcz¹ ich.
12. Pan bêdzie pamiêta³ na nas, bêdzie b³ogos³awi³; bêdzie b³ogos³awi³ domowi 
Izraelskiemu, bêdzie b³ogos³awi³ domowi Aaronowemu.
13. Bêdzie b³ogos³awi³ tym, którzy siê boj¹ Pana, ma³ym i wielkim.
14. Rozmno¿y was Pan, was i synów waszych.
15. B³ogos³awieniœcie wy od Pana, który stworzy³ niebo i ziemiê.
16. Niebiosa s¹ niebiosa Pañskie; ale ziemiê da³ synom ludzkim.
17. Umarli nie bêd¹ chwalili Pana, ani kto z tych, co zstêpuj¹ do miejsca 
milczenia.
18. Ale my bêdziemy b³ogos³awili Panu, odt¹d a¿ na wieki. Halleluja.
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1. Mi³ujê Pana, i¿ wys³ucha³ g³os mój, i proœby moje.
2. Albowiem nak³oni³ ucha swego ku mnie, gdym go wzywa³ za dni moich.
3. Ogarnê³y miê by³y boleœci œmierci, a utrapienia grobu zjê³y miê; ucisk i boleœæ 
przysz³a na miê.
4. I wzywa³em imienia Pañskiego, mówi¹c: Proszê, o Panie! wybaw duszê mojê.



5. Mi³oœciwy Pan i sprawiedliwy, Bóg nasz litoœciwy.
6. Pan prostaczków strze¿e; by³em uciœniony, a wspomóg³ miê.
7. Nawróæ siê, duszo moja! do odpocznienia swego; albowiem ci Pan dobrze uczyni³.
8. Bo wyrwa³ duszê mojê od œmierci, oczy moje od p³aczu, nogê mojê od upadku.
9. Bêdê chodzi³ ustawicznie przed oblicznoœci¹ Pañsk¹ w ziemi ¿yj¹cych.
10. Uwierzy³em, dlategom mówi³, chocia¿em bardzo by³ utrapiony.
11. Jam by³ rzek³ w zatrwo¿eniu mojem: Wszelki cz³owiek k³amca.
12. Có¿ oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które mi uczyni³?
13. Kielich obfitego zbawienia wezmê, a imienia Pañskiego wzywaæ bêdê,
14. Œluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego.
15. Droga jest przed oczyma Pañskiemi œmieræ œwiêtych jego.
16. O mój Panie! ¿em ja s³ug¹ twoim, jam s³ug¹ twoim, synem s³u¿ebnicy twojej, 
rozwi¹za³eœ zwi¹zki moje.
17. Tobie ofiarowaæ bêdê ofiarê chwa³y, i imienia Pañskiego wzywaæ bêdê.
18. Œluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego,
19. W przysionkach domu Pañskiego, w poœrodku ciebie, Jeruzalemie! Halleluja.
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1. Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!
2. Albowiem rozszerzone jest nad nami mi³osierdzie jego, a prawda Pañska trwa na 
wieki. Halleluja.
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1. Wys³awiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa mi³osierdzie jego;
2. Rzecz teraz, Izraelu! ¿e na wieki mi³osierdzie jego.
3. Rzecz teraz, domie Aaronowy! ¿e na wieki mi³osierdzie jego.
4. Rzeczcie¿ teraz, którzy siê boicie Pana, ¿e na wieki mi³osierdzie jego.
5. W ucisku wzywa³em Pana; wys³ucha³ miê, i na przestrzeñstwie postawi³ miê Pan.
6. Pan jest zemn¹, nie bêdê siê ba³, ¿eby mi co uczyni³ cz³owiek.
7. Pan jest zemn¹ miêdzy pomocnikami mymi; przeto¿ ja ogl¹dam pomstê nad tymi, 
którzy miê maj¹ w nienawiœci.
8. Lepiej mieæ nadziejê w Panu, ni¿eli ufaæ w cz³owieku.
9. Lepiej mieæ nadziejê w Panu, ni¿eli ufaæ w ksi¹¿êtach.
10. Wszystkie narody ogarnê³y miê; ale w imieniu Pañskim wygubi³em ich.
11. Czêstokroæ miê ogarnê³y; ale w imieniu Pañskiem wygubi³em ich.
12. Ogarnê³y miê jako pszczo³y, ale zgas³y jako ogieñ z ciernia; bo w imieniu 
Pañskiem wytraci³em ich.
13. Bardzoœ potê¿nie na miê naciera³, abym upad³; ale Pan poratowa³ miê.
14. Pan jest moc¹ moj¹, i pieœni¹ moj¹; on by³ moim wybawicielem.
15. G³os wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pañska 
dokaza³a mocy;
16. Prawica Pañska wywy¿szy³a siê; prawica Pañska dokaza³a mocy.
17. Nie umrê, ale bêdê ¿y³, abym opowiada³ sprawy Pañskie.
18. Pokara³ci miê Pan srodze; ale miê na œmieræ nie poda³.
19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwoœci, a wszed³szy w nie bêdê wys³awia³ Pana.
20. Taæ jest brama Pañska, któr¹ sprawiedliwi wchodz¹.
21. Tuæ ja ciebie wys³awiaæ bêdê; boœ miê wys³ucha³, i by³eœ wybawicielem moim.
22. Kamieñ, którzy odrzucili buduj¹cy, uczyniony jest g³ow¹ wêgieln¹.
23. Od Pana siê to sta³o, a jest dziwno w oczach naszych.
24. Tenci to dzieñ, który uczyni³ Pan; rozweselmy¿ siê, a rozradujmy siê weñ.
25. Proszê, Panie! zachowaj¿e teraz; proszê Panie! zdarz teraz.
26. B³ogos³awiony, który przychodzi w imiê Pañskie; b³ogos³awimy wam z domu 
Pañskiego.
27. Bógci Panem, onci nas oœwieci³; przywi¹¿cie baranki powrozami ku ofierze a¿ do 
rogów o³tarza.
28. Tyœ jest Bóg mój; przeto¿ ciê wys³awiaæ bêdê, Bo¿e mój! wywy¿szaæ ciê bêdê.
29. Wys³awiajcie¿ Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
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1. B³ogos³awieni, którzy ¿yj¹ bez nagany, którzy chodz¹ w zakonie Pañskim,
2. B³ogos³awieni, którzy strzeg¹ œwiadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca 
szukaj¹;



3. I którzy nie czyni¹ nieprawoœci, ale chodz¹ drogami jego.
4. Tyœ przykaza³, aby pilnie strze¿ono rozkazañ twoich.
5. Oby wyprostowane by³y drogi moje ku przestrzeganiu praw twoich!
6. Tedy nie bêdê zawstydzony, gdy siê bêdê ogl¹da³ na wszystkie rozkazania twoje.
7. Bêdê ciê wys³awia³ w szczeroœci serca, gdy siê nauczê praw sprawiedliwoœci 
twojej.
8. Ustaw twoich z pilnoœci¹ strzedz bêdê; tylko miê nie opuszczaj.
9. Jakim sposobem oczyœci m³odzieniec œcieszkê swojê? Gdy siê zachowa wed³ug s³owa 
twego.
10. Ze wszystkiego serca mego szukam ciê; nie dopuszczaj¿e mi b³¹dziæ od rozkazañ 
twoich.
11. W sercu mojem sk³adam wyroki twoje, abym nie zgrzeszy³ przeciwko tobie.
12. B³ogos³awionyœ ty, Panie! naucz¿e miê ustaw twoich.
13. Wargami mojemi opowiadam wszystkie s¹dy ust twoich.
14. W drodze œwiadectw twoich kocham siê wiêcej, ni¿ we wszystkich bogactwach.
15. O przykazaniach twoich rozmyœlam, i przypatrujê siê drogom twoim.
16. W ustawach twoich kocham siê, i nie zapominam s³ów twoich.
17. Daruj to s³udze twemu, abym ¿y³, a przestrzega³ s³ów twoich.
18. Ods³oñ oczy moje, abym siê przypatrzy³ dziwom z zakonu twego.
19. Jestem goœciem na ziemi; nie ukrywaj przedemn¹ rozkazañ twoich.
20. Omdlewa dusza moja, pragn¹c s¹dów twoich na ka¿dy czas.
21. Wytraci³eœ pysznych; przeklêci s¹ ci, którzy b³¹dz¹ od rozkazañ twoich.
22. Oddal odemnie pohañbienie i wzgardê, gdy¿ strzegê œwiadecwt twoich.
23. I ksi¹¿êta zasiadaj¹, a mówi¹ przeciwko mnie; wszak¿e s³uga twój rozmyœla w 
ustawach twoich.
24. Œwiadectwa twoje zaiste s¹ mojem kochaniem, i radcami mymi.
25. Przylgnê³a do prochu dusza moja; o¿yw¿e miê wed³ug s³owa twego.
26. Drogi moje rozpowiedzia³em, a wys³ucha³eœ miê; naucz miê ustaw twoich.
27. Daj, abym zrozumia³ drogê rozkazañ twoich, a¿ebym rozmyœla³ o dziwnych sprawach 
twoich.
28. Rozp³ywa siê od smutku dusza moja; utwierdŸ¿e miê wed³ug s³owa twego.
29. Drogê k³amliw¹ oddal odemnie, a zakonem twoim udaruj miê.
30. Obra³em drogê prawdy, a s¹dy twoje przek³adam sobie.
31. Przysta³em do œwiadectw twoich; Panie! nie zawstydzaj¿e miê.
32. Drog¹ przykazañ twoich pobie¿ê, gdy rozszerzysz serce moje.
33. Naucz miê, Panie! drogi ustaw twoich, a bêdê jej strzeg³ a¿ do koñca.
34. Daj mi rozum, abym strzeg³ zakonu twego, a¿ebym go przestrzega³ ze wszystkiego 
serca.
35. Daj, abym chodzi³ œcie¿k¹ przykazañ twoich, gdy¿ w tem jest upodobanie moje.
36. Nak³oñ serce moje do œwiadectw twoich, a nie do ³akomstwa.
37. Odwróæ oczy moje, aby nie patrza³y na marnoœæ; na drodze twojej o¿yw miê.
38. UtwierdŸ wyrok twój s³udze twemu, który siê odda³ bojaŸni twojej.
39. Oddal odemnie pohañbienie moje, którego siê bojê; bo s¹dy twoje dobre.
40. Oto pragnê rozkazañ twoich; w sprawiedliwoœci twojej o¿yw miê.
41. Niech na miê przyjd¹ litoœci twoje, Panie! i zbawienie twoje wed³ug wyroku 
twego.
42. Tak abym odpowiedŸ móg³ daæ sam¹ rzecz¹ temu, który mi ur¹ga, gdy¿ ufam w 
s³owie twojem.
43. A nie wyjmuj z ust moich s³owa najprawdziwszego; albowiem s¹dów twoich 
oczekujê.
44. I bêdê strzeg³ zakonu twego zawsze, a¿ na wieki wieczne.
45. A ustawicznie bêdê chodzi³ na przestrzeñstwie, bom siê dopyta³ rozkazañ twoich.
46. Owszem, bêdê mówi³ o œwiadectwach twoich przed królmi, a nie bêdê zawstydzony.
47. Bom siê rozkocha³ w przykazaniach twoich, którem umi³owa³.
48. Przy³o¿ê i rêce moje do rozkazañ twoich, które mi³ujê, a bêdê rozmyœla³ o 
ustawach twoich.
49. Wspomnij na s³owo wyrzeczone do s³ugi twego, któremeœ miê ubezpieczy³.
50. Toæ pociecha moja w utrapieniu mojem, ¿e miê wyrok twój o¿ywia.
51. Pyszni bardzo siê ze mnie naœmiewaj¹; wszak¿e siê od zakonu twego nie uchylam.



52. Bo pamiêtam na s¹dy twoje wieczne, Panie! któremi siê cieszê.
53. Strach miê ogarn¹³ nad niezbo¿nymi, którzy opuszczaj¹ zakon twój.
54. S¹ mi ustawy twoje pieœniami w domu pielgrzymstwa mego.
55. Wspominam sobie i w nocy na imiê twoje, Panie! i strzegê zakonu twego.
56. Toæ mam z tego, ¿e przestrzegam przykazañ twoich.
57. Rzek³em: Panie! to jest cz¹stka moja, przestrzegaæ s³ów twoich.
58. Modlê siê przed obliczem twojem ze wszystkiego serca; zmi³uj¿e siê nademn¹ 
wed³ug s³owa twego.
59. Uwa¿y³em w myœlach drogi moje, a obróci³em nogi moje ku œwiadectwom twoim.
60. Œpieszê siê, a nie omieszkujê przestrzegaæ rozkazañ twoich.
61. Hufy niepobo¿nych z³upi³y miê; ale na zakon twój nie zapominam.
62. O pó³nocy wstajê, abym ciê wys³awia³ w s¹dach sprawiedliwoœci twojej.
63. Jestem towarzyszem wszystkich, którzy siê ciebie boj¹, i tych, którzy 
przestrzegaj¹ przykazañ twoich.
64. Panie! pe³na jest ziemia mi³osierdzia twego; naucz¿e miê ustaw twoich.
65. £askawieœ post¹pi³ ze s³ug¹ twoim, Panie! wed³ug s³owa twego.
66. Dobrego rozumu i umiejêtnoœci naucz miê; bom przykazaniom twoim uwierzy³.
67. Pierwej ni¿em siê by³ uni¿y³, b³¹dzi³em; ale teraz wyroku twego przestrzegam.
68. Dobryœ ty i dobrotliwy; naucz¿e miê ustaw twoich.
69. Uknowali hardzi k³amstwo przeciwko mnie; ale ja ze wszystkiego serca strzegê 
przykazañ twoich.
70. Serce ich zaty³o jako sad³o; ale siê ja zakonem twoim cieszê.
71. Jest mi to ku dobremu, ¿em by³ utrapiony, abym siê nauczy³ ustaw twoich.
72. Lepszy mi jest zakon ust twoich, ni¿eli tysi¹ce z³ota i srebra.
73. Rêce twoje uczyni³y miê, i wykszta³towa³y miê; daj¿e mi rozum, abym siê nauczy³ 
przykazañ twoich;
74. Aby siê radowali boj¹cy siê ciebie, ujrzawszy miê, ¿e na s³owo twoje oczekujê.
75. Znam, Panie! i¿ s¹ sprawiedliwe s¹dy twoje, a i¿eœ miê s³usznie utrapi³.
76. Niechaj¿e miê, proszê, ucieszy mi³osierdzie twoje wed³ug wyroku twego, któryœ 
uczyni³ s³udze twemu.
77. Niech¿e na miê przyjd¹ litoœci twoje, abym ¿y³; bo zakon twój jest kochaniem 
mojem.
78. Niech bêd¹ zawstydzeni pyszni, przeto, ¿e miê chytrze podwróciæ chcieli; ale ja 
rozmyœlaæ bêdê w przykazaniach twoich.
79. Niech siê obróc¹ do mnie, którzy siê ciebie boj¹, i którzy znaj¹ œwiadectwa 
twoje.
80. Niech bêdzie serce moje uprzejme przy ustawach twoich, abym nie by³ 
zawstydzony.
81. Têskni dusza moja po zbawieniu twojem, oczekujê na s³owo twoje.
82. Usta³y oczy moje, czekaj¹c wyroku twego, gdy mówiê: Kiedy¿ miê pocieszysz?
83. Chocia¿em jest jako naczynie skórzane w dymie, wszak¿em ustaw twoich nie 
zapomnia³.
84. Wiele¿ bêdzie dni s³ugi twego? kiedy¿ s¹d wykonasz nad tymi, którzy miê 
przeœladuj¹?
85. Pyszni pokopali mi do³y, co nie jest wed³ug zakonu twojego.
86. Wszystkie przykazania twoje s¹ prawd¹; bez przyczyny miê przeœladuj¹; ratuj¿e 
miê.
87. Bez ma³a miê ju¿ wniwecz nie obrócili na ziemi; a wszak¿em ja nie opuœci³ 
przykazañ twoich.
88. Wed³ug mi³osierdzia twego o¿yw miê, abym strzeg³ œwiadectwa ust twoich.
89. O Panie! s³owo twoje trwa na wieki na niebie.
90. Od narodu do narodu prawda twoja; ugruntowa³eœ ziemiê, i stoi.
91. Wed³ug rozrz¹dzenia twego trwa to wszystko a¿ do dnia tego; wszystko to zaiste 
jest ku s³u¿bie twojej.
92. By by³ zakon twój nie by³ kochaniem mojem, dawnobym by³ zgin¹³ w utrapieniu 
mojem.
93. Na wieki nie zapomnê na przykazania twoje, gdy¿eœ miê w nich o¿ywi³.
94. Twójcim ja, zachowaj¿e miê; bo przykazañ twoich szukam.
95. Czekaj¹ na miê niezbo¿nicy, aby miê zatracili; ale ja œwiadectwa twoje uwa¿am.



96. Wszelkiej rzeczy koniec widzê; ale przykazanie twoje bardzo szerokie.
97. O jakom siê rozmi³owa³ zakonu twego! tak, i¿ ka¿dego dnia jest rozmyœlaniem 
mojem.
98. Nad nieprzyjació³ moich mêdrszym miê czynisz przykazaniem twojem; bo je mam 
ustawicznie przed sob¹.
99. Nad wszystkich nauczycieli moich sta³em siê rozumniejszym; bo œwiadectwa twoje 
s¹ rozmyœlaniem mojem.
100. Nad starców jestem roztropniejszy; bo przykazañ twoich przestrzegam.
101. Od wszelkiej z³ej drogi zawœci¹gam nogi swoje, abym strzeg³ s³owa twego.
102. Od s¹dów twoich nie odstêpujê, przeto, ¿e ich ty mnie uczysz.
103. O jako s¹ s³odkie s³owa twoje podniebieniu memu! nad miód s¹ s³odsze ustom 
moim.
104. Z przykazañ twoich naby³em rozumu: przeto¿ mam w nienawiœci wszelk¹ œcieszkê 
ob³êdliw¹.
105. S³owo twe jest pochodni¹ nog¹ moim, a œwiat³oœci¹ œcieszce mojej.
106. Przysiêg³em i uczyniê temu dosyæ, ¿e bêdê strzeg³ s¹dów sprawiedliwoœci 
twojej.
107. Jestem bardzo utrapiony; o Panie! o¿yw miê wed³ug s³owa twego.
108. Panie! dobrowolne œluby ust moich przyjmij proszê za wdziêczne, a s¹dów twoich 
naucz miê.
109. Dusza moja jest w ustawicznem niebezpieczeñstwie; wszak¿e na zakon twój nie 
zapominam.
110. Sid³o na miê niezbo¿nicy zastawili; lecz ja siê od przykazañ twoich nie 
ob³¹dzê.
111. Za dziedzictwo wieczne wzi¹³em œwiadectwa twoje; bo s¹ radoœci¹ serca mego.
112. Nak³oni³em serca mego ku wykonywaniu ustaw twoich ustawicznie, i a¿ do koñca 
(¿ywota).
113. Wymys³y mam w nienawiœci, a zakon twój mi³ujê.
114. Tyœ jest ucieczk¹ moj¹, i tarcz¹ moj¹; na s³owo twoje oczekujê.
115. Odst¹pcie¿ odemnie z³oœnicy, abym strzeg³ rozkazania Boga mojego.
116. UtwierdŸ¿e miê wed³ug s³owa twego, abym ¿y³, a nie zawstydzaj miê w 
oczekiwaniu mojem.
117. Podpieraj miê, abym by³ zachowany, i rozmyœla³ w ustawach twoich ustawicznie.
118. Podepta³eœ wszystkich, którzy siê ob³¹dzili od ustaw twoich; albowiem jest 
k³amliwa zdrada ich.
119. Odrzucasz jako zu¿elicê wszystkich niezbo¿ników ziemi; dla tego mi³ujê 
œwiadectwa twoje.
120. Dr¿y od strachu przed tob¹ cia³o moje; bo siê s¹dów twoich lêkam.
121. Czyniê s¹dy i sprawiedliwoœæ: nie podawaj¿e miê tym, którzy mi gwa³t czyni¹.
122. Zast¹p sam s³ugê twego ku dobremu, aby miê hardzi nie pot³oczyli.
123. Oczy moje usta³y, czekaj¹c na zbawienie twoje, i na wyrok sprawiedliwoœci 
twojej.
124. ObchodŸ siê z s³ug¹ twoim wed³ug mi³osierdzia twego, a ustaw twoich naucz miê.
125. S³ugamci ja twój, daj¿e mi zrozumienie; abym umia³ œwiadectwa twoje.
126. Czasci ju¿, abyœ czyni³ Panie! albowiem wzruszono zakon twój.
127. Dlatego umi³owa³em rozkazania twoje nad z³oto, a nad z³oto najwyborniejsze.
128. Przeto, ¿e wszystkie przykazania twoje, wszystkie prawdziwe byæ uznajê, a 
wszelkie œcie¿ki ob³êdliwe mam w nienawiœci.
129. Dziwne s¹ œwiadectwa twoje; przeto¿ ich strze¿e dusza moja.
130. Pocz¹tek s³ów twoich oœwieca i daje rozum prostakom.
131. Usta moje otwieram i dyszê; albowiemem przykazañ twoich pragn¹³.
132. Wej¿yj¿e na miê, a zmi³uj siê nademn¹ wea³ug prawa tych, którzy mi³uj¹ imiê 
twoje.
133. Drogi moje utwierdŸ w s³owie twojem, a niech nademn¹ nie panuje ¿adna 
nieprawoœæ.
134. Wybaw miê od uciœnienia ludzkiego, abym strzeg³ rozkazañ twoich.
135. Rozœwieæ nad s³ug¹ twoim oblicze twoje, a naucz miê ustaw twoich.
136. Strumienie wód p³yn¹ z oczów moich dla tych, którzy nie strzegli zakonu twego.
137. Sprawiedliwyœ ty, Panie! i prawdziwy w s¹dach twoich.



138. Przykaza³eœ sprawiedliwe œwiadectwa twoje, i wielce prawdziwe.
139. Zniszczy³a miê gorliwoœæ moja, i¿ zapominaj¹ na s³owo twoje nieprzyjaciele 
moi.
140. Doskonale s¹ doœwiadczone s³owa twoje; dlatego siê s³uga twój w nich 
rozkocha³.
141. Jam maluczki i wzgardzony; wszak¿e przykazañ twoich nie zapominam.
142. Sprawiedliwoœæ twoja sprawiedliwoœæ wieczna, a zakon twój prawda.
143. Ucisk i utrapienie przysz³o na miê; przykazania twoje s¹ kochaniem mojem.
144. Sprawiedliwoœæ œwiadectw twoich trwa na wieki; daj mi rozum, a ¿yæ bêdê.
145. Wo³am ze wszystkiego serca, wys³uchaj¿e miê, o Panie! a bêdê strzeg³ ustaw 
twoich.
146. Wo³am do ciebie, zachowaj¿e miê, a bêdê pilen œwiadectw twoich.
147. Uprzedzam ciê na œwitaniu i wo³am, na s³owo twoje oczekuj¹c.
148. Uprzedzaj¹ stra¿ nocn¹ oczy moje, przeto, abym rozmyœla³ o wyrokach twoich.
149. Panie! g³os mój us³ysz wed³ug mi³osierdzia twego; wed³ug s¹du twego o¿yw miê.
150. Przybli¿aj¹ siê, którzy naœladuj¹ z³oœci, ci, którzy siê od zakonu twego 
oddalili.
151. Bliskoœ ty jest, Panie! a wszystkie przykazania twoje s¹ prawd¹.
152. Dawno to wiem o œwiadectwach twoich, ¿eœ je na wieki ugruntowa³.
153. Obacz utrapienie moje, a wyrwij miê; bom na zakon twój nie zapomnia³.
154. Stañ przy sprawie mojej, a obroñ miê; dla s³owa twego o¿yw miê.
155. Dalekoæ jest od niezbo¿ników zbawienie; bo siê nie badaj¹ o ustawach twoich.
156. Wielkie s¹ litoœci twoje, Panie! wed³ug s¹dów twoich o¿yw miê.
157. Wieleæ jest przeœladowców moich i nieprzyjació³ moich; wszak¿e od œwiadectw 
twoich nie uchylam siê.
158. Widzia³em przestêpców, i mierzia³o miê to, ¿e wyroku twego nie przestrzegali.
159. Obacz¿e Panie! i¿ rozkazania twoje mi³ujê; wed³ug mi³osierdzia twego o¿yw miê.
160. Najprzedniejsza rzecz s³owa twego jest prawda, a na wieki trwa wszelki s¹d 
sprawiedliwoœci twojej.
161. Ksi¹¿êta miê przeœladuj¹ bez przyczyny; wszak¿e s³ów twoich boi siê serce 
moje.
162. Ja siê weselê z wyroku twego, tak jako ten, który znajduje wielkie korzyœci.
163. Ale nienawidzê k³amstwa, i brzydz¹ siê niem; ale zakon twój mi³ujê.
164. Chwalê ciê siedm kroæ przez dzieñ, dla s¹dów twoich sprawiedliwych.
165. Pokój wielki dajesz tym, którzy mi³uj¹ zakon twój, a nie doznawaj¹ ¿adnego 
obra¿enia.
166. Panie! oczekujê zbawienia twego; a przykazania twoje wykonywam.
167. Przestrzega dusza moja œwiadectw twoich; albowiem je bardzo mi³ujê.
168. Przestrzegam przykazañ twoich i œwiadectw twoich; albowiem wszystkie drogi 
moje s¹ przed tob¹.
169. Panie! niech siê przybli¿y wo³anie moje przed oblicze twoje; wed³ug s³owa 
twego daj mi zrozumienie.
170. Niech przyjdzie proœba moja przed twarz twojê, a wed³ug obietnicy twojej 
wyrwij miê.
171. Chwa³ê wydadz¹ wargi moje, gdy miê nauczysz ustaw twoich.
172. Opowiadaæ bêdzie jêzyk mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje s¹ 
sprawiedliwoœæ.
173. Niech mi bêdzie na pomocy rêka twoja, gdy¿em sobie obra³ przykazania twoje.
174. Panie! zbawienia twego pragnê, a zakon twój jest kochaniem mojem.
175. ¯yæ bêdzie dusza moja, i bêdzie ciê chwali³a, a s¹dy twoje bêd¹ mi na pomocy.
176. B³¹dzê jako owca zgubiona, szukaj¿e s³ugi twego; boæ przykazañ twoich nie 
zapominam.
*120
1. Pieœñ stopni. Wo³a³em do Pana w utrapieniu mojem, a wys³ucha³ miê.
2. Wyzwól, Panie! duszê mojê od warg k³amliwych, i od jêzyka zdradliwego.
3. Có¿ ci da, albo coæ za po¿ytek przyniesie jêzyk zdradliwy?
4. Który jest jako strza³y ostre mocarza, i jako wêgle ja³owcowe.
5. Niestety¿ mnie, ¿em tak d³ugo goœciem w Mesech, a mieszkam w namiotach 
Kedarskich.



6. D³ugo mieszka dusza moja miêdzy tymi, którzy pokój maj¹ w nienawiœci.
7. Jaæ radzê do pokoju; ale gdy o tem mówiê, oni do wojny.
*121
1. Pieœñ stopni. Oczy moje podnoszê na góry, sk¹dby mi pomoc przysz³a.
2. Pomoc moja jest od Pana, który stworzy³ niebo i ziemiê.
3. Nie dopuœci, aby siê zachwiaæ mia³a noga twoja; nie drzemieæ stró¿ twój.
4. Oto nie drzemie ani œpi ten, który strze¿e Izraela.
5. Pan jest stró¿em twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej rêce twojej.
6. We dnie s³oñce nie uderzy na ciê, ani miesi¹c w nocy.
7. Pan ciê strzec bêdzie od wszystkiego z³ego; on duszy twojej strzec bêdzie.
8. Pan strzec bêdzie wyjœcia twego i wejœcia twego, odt¹d a¿ na wieki.
*122
1. Pieœñ stopni Dawidowa. Weselê siê z tego, ¿e mi powiedziano: Do domu Pañskiego 
pójdziemy.
2. ¯e stanê³y nogi nasze w bramach twoich, o Jeruzalemie!
3. O Jeruzalem piêknie pobudowane jako miasto w sobie wespó³ spojone!
4. Bo tam wstêpuj¹ pokolenia, pokolenia Pañskie, do œwiadectwa Izraelowego, aby 
wys³awia³y imiê Pañskie.
5. Albowiem tam s¹ postawione stolice na s¹d, stolice domu Dawidowego.
6. ¯¹dajcie¿ pokoju Jeruzalemowi, mówi¹c: Niech siê szczêœci tym, którzy ciê 
mi³uj¹.
7. Niech bêdzie pokój w basztach twoich, a uspokojenie w pa³acach twoich.
8. Dla braci moich i dla przyjació³ moich teraz ci bêdê ¿¹da³ pokoju.
9. Dla domu Pana, Boga naszego, bêdê szuka³ twego dobrego.
*123
1. Pieœñ stopni. Do ciebie oczy moje podnoszê, który mieszkasz w niebie.
2. Oto jako oczy s³ug pilnuj¹ r¹k panów swych, i jako oczy dziewki pilnuj¹ rêki 
pani swej, tak oczy nasze pogl¹daj¹ na Pana, Boga naszego, a¿ siê zmi³uje nad nami.
3. Zmi³uj siê nad nami, Panie, zmi³uj siê nad nami; boœmy bardzo nasyceni wzgard¹.
4. Bardzo jest nasycona dusza nasza poœmiewiskiem bezbo¿nych, i wzgard¹ pysznych.
*124
1. Pieœñ stopni Dawidowa. Gdyby by³ Pan z nami nie by³ , ( powiedz teraz Izraelu!)
2. Gdyby by³ Pan z nami nie by³, gdy ludzie powstawali przeciwko nam:
3. Tedyæby nas byli ¿ywo po¿arli w rozpaleniu gniewu swego przeciwko nam;
4. Tedyæby nas by³y wody zabra³y a strumieñ porwa³by by³ duszê naszê;
5. Tedyæby by³y porwa³y duszê naszê one wody gwa³towne.
6. B³ogos³awiony Pan, który nas nie poda³ na ³up zêbom ich.
7. Dusza nasza jako ptaszek usz³a z sid³a ptaszników; sid³o siê potarga³o, a myœmy 
uszli.
8. Wspomo¿enie nasze w imieniu Pañskiem, który stworzy³ niebo i ziemiê.
*125
1. Pieœñ stopni. Którzy ufaj¹ w Panu, s¹ jako góra Syon, która siê nie poruszy, ale 
na wieki zostaje.
2. Jako oko³o Jeruzalemu s¹ góry, tak Pan jest oko³o ludu swego, od tego czasu a¿ i 
na wieki.
3. Albowiem nie zostanie laska niezbo¿ników nad losem sprawiedliwych, by snaæ nie 
œci¹gnêli sprawiedliwi r¹k swych ku nieprawoœci.
4. Dobrze czyñ, Panie! dobrym, i tym, którzy s¹ uprzejmego serca.
5. Ale tych, którzy siê udawaj¹ krzyewemi drogami swemi, niech zapêdzi Pan z tymi, 
którzy czyni¹ nieprawoœæ; lecz pokój niech bêdzie nad Izraelem.
*126
1. Pieœñ stopni. Gdy zaœ Pan nawróci³ pojmanych z Syonu, byliœmy jako ci, którym 
siê œni.
2. Tedy by³y nape³nione weselem usta nasze, a jêzyk nasz radoœci¹; tedy mówiono 
miêdzy narodami: Wielmo¿ne rzeczy Pan uczyni³ z nimi.
3. Wielmo¿ne rzeczy Pan uczyni³ z nami, z czegoœmy siê bardzo uradowali.
4. Przywróæ¿e zaœ, o Panie! pojmanie nasze, jako strumienie na po³udnie.
5. Którzy siali ze ³zami, ¿¹æ bêd¹ z wykrzykaniem;
6. Tam i sam chodz¹c z p³aczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaœ przyszed³szy z 



radoœci¹ znosiæ bêdzie snopy swoje.
*127
1. Pieœñ stopni dla Salomona. JeŸli Pan domu nie zbuduje, pró¿no pracuj¹ ci, którzy 
go buduj¹; jeŸli Pan nie bêdzie strzeg³ miasta, pró¿no czuje ten, który go strze¿e.
2. Pró¿no macie rano wstawaæ, d³ugo siadaæ, i jeœæ chleb boleœci, poniewa¿ Pan 
umi³owanemu swemu sen daje.
3. Oto dziatki s¹ dziedzictwem od Pana, a p³ód ¿ywota nagrod¹.
4. Jako strza³y w rêku mocarza, tak s¹ dziatki, które siê darz¹.
5. B³ogos³awiony m¹¿, który niemi nape³ni³ sajdak swój; nie bêd¹ zawstydzani, gdy 
siê w bramie rozpieraæ bêd¹ z nieprzyjacio³mi swymi.
*128
1. Pieœñ stopni. B³ogos³awiony wszelki, który siê boi Pana, który chodzi drogami 
jego.
2. Bo prace r¹k twoich po¿ywaæ bêdziesz; b³ogos³awionym bêdziesz, i bêdzieæ siê 
dobrze dzia³o.
3. ¯ona twoja bêdzie jako winna macica p³odna po bokach domu twego; dziatki twoje 
jako latoroœle oliwne oko³o sto³u twego.
4. Oto takci bêdzie ub³ogos³awiony m¹¿, który siê boi Pana.
5. Niech¿eæ Pan b³ogos³awi z Syonu, abyœ patrzy³ na dobro Jeruzalemskie po 
wszystkie dni ¿ywota twego.
6. I ogl¹da³ synów synów twoich, i pokój nad Izraelem.
*129
1. Pieœñ stopni. Bardzoæ miê utrapili zaraz od m³odoœci mojej, powiedz teraz 
Izraelu.
2. Bardzoæ miê utrapili od m³odoœci mojej, wszak¿e miê nie przemogli.
3. Po grzbiecie moim orali oracze, i d³ugie przeganiali brózdy swoje.
4. Ale Pan sprawiedliwy poprzecina³ powrozy niezbo¿ników.
5. Zawstydzeni i nazad obróceni bêd¹ wszyscy, którzy Syon maj¹ w nienawiœci.
6. Bêd¹ jako trawa na dachu, która pierwej, ni¿ odroœnie, usycha.
7. Z której ¿eñca nie mo¿e garœci swej nape³niæ; ani narêcza swego ten, który wi¹¿e 
snopy.
8. I mimo id¹cy nie rzek¹: B³ogos³awieñstwo Pañskie niech bêdzie z wami; albo: 
B³ogos³awimy wam w imieniu Pañskiem.
*130
1. Pieœñ stopni. Z g³êbokoœci wo³am do ciebie, o Panie!
2. Panie! wys³uchaj g³os mój: nak³oñ uszów twych do g³osu proœb moich.
3. Panie! bêdzieszli nieprawoœci upatrywa³, Panie! któ¿ siê zostoi?
4. Aleæ u ciebie jest odpuszczenie, aby siê ciebie bano.
5. Oczekujê na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na s³owo jego.
6. Dusza moja oczekuje Pana, pilniej ni¿ stra¿ œwitania, która strze¿e a¿ do 
poranku.
7. Oczekuj¿e, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest mi³osierdzie, a obfite u niego 
odkupienie.
8. Onci sam odkupi Izraela od wszystkich nieprawoœci jego.
*131
1. Pieœñ stopni Dawidowa. Panie! nie wynios³o siê serce moje, ani siê wynios³y oczy 
moje, anim siê kusi³ o rzeczy wielkie, albo wy¿sze nad to, ni¿ mi nale¿y.
2. Izalim nie po³o¿y³ i nie uspokoi³ duszy mojej, jako dzieciê odstawione od matki 
swej? odstawionemu dzieciêciu by³a podobna we mnie dusza moja.
3. Miej¿e nadziejê w Panu, o Izraelu! odt¹d a¿ na wieki.
*132
1. Pieœñ stopni. Na Dawida pomnij, Panie! na wszystkie utrapienia jego.
2. Który przysi¹g³ Panu, a œlub uczyni³ mocarzowi Jakóbowemu, mówi¹c:
3. Zaiste nie wnijdê do przybytku domu mego, i nie wst¹piê na pos³anie ³o¿a mego;
4. I nie pozwolê snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania,
5. Dok¹d nie znajdê miejsca dla Pana, na mieszkania mocarzowi Jakóbowemu.
6. Oto us³yszawszy o niej w Efracie, znaleŸliœmy j¹ na polach leœnych.
7. WnijdŸmy¿ do przybytków jego, a k³aniajmy siê u podnó¿ka nóg jego.
8. Powstañ¿e Panie! a wnijdŸ do odpocznienia twego, ty, i skrzynia mo¿noœci twojej.



9. Kap³ani twoi niech siê oblok¹ w sprawiedliwoœæ, a œwiêci twoi nie siê rozraduj¹.
10. Dla Dawida, s³ugi twego, nie odwracaj oblicza pomazañca twego.
11. Przysi¹g³ Pan Dawidowi prawdê, a nie uchyli siê od niej, mówi¹c: Z owocu ¿ywota 
twego posadzê na stolicy twojej.
12. Bêd¹li strzegli synowie twoi przymierza mojego, i œwiadectw moich, których ich 
nauczê: tedy i synowie ich a¿ na wieki bêd¹ siedzieli na stolicy twojej
13. Albowiem obra³ Pan Syon, i upodoba³ go sobie na mieszkanie, mówi¹c:
14. Toæ bêdzie odpocznienie moje a¿ na wieki; tu bêdê mieszka³, bom go siebie 
upodoba³.
15. ¯ywnoœæ jego bêdê obficie b³ogos³awi³, a ubogich jego nasycê chlebem.
16. Kap³anów jego przyoblokê zbawieniem, a œwiêci jego wesel¹c siê, radowaæ siê 
bêd¹.
17. Tam sprawiê, ¿e zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotujê pochodniê pomazañcowi memu.
18. Nieprzyjació³ jego przyoblokê wstydem; ale nad nim rozkwitnie siê korona jego.
*133
1. Pieœñ stopni Dawidowa. Oto jako rzecz dobra, i jako wdziêczna, gdy bracia 
zgodnie mieszkaj¹.
2. Jest jako olejek najwyborniejszy wylany na g³owê, œciekaj¹cy na brodê, na brodê 
Aaronow¹, œciekaj¹cy a¿ i na podo³ek szat jego.
3. Jako rosa Hermon, która zstêpuje na góry Syoñskie; albowiem tam daje Pan 
b³ogos³awieñstwo i ¿ywot a¿ na wieki.
*134
1. Pieœñ stopni. Ej nu¿ b³ogos³awcie Panu wszyscy s³udzy Pañscy, którzy stawacie w 
domu Pañskim na ka¿d¹ noc.
2. Podnoœcie rêce wasze ku œwi¹tnicy, a b³ogos³awcie Panu, mówi¹c:
3. Niechaj¿eæ b³ogos³awi Pan z Syonu, który stworzy³ niebo i ziemiê.
*135
1. Halleluja. Chwalcie imiê Pañskie, chwalcie s³udzy Pañscy.
2. Którzy stawacie w domu Pañskim, w sieniach domu Boga naszego.
3. Chwalcie¿ Pana, albowiem to Pan dobry; œpiewajcie¿ imieniowi jego, boæ jest 
wdziêczne.
4. Albowiem sobie Jakóba Pan obra³, i Izraela za w³asnoœæ swojê.
5. Jaæ zaiste uznajê, i¿ wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
6. Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich 
przepaœciach.
7. Który czyni, ¿e wystêpuj¹ pary od koñczyn ziemi; b³yskawice i d¿d¿e przywodzi, 
wywodzi wiatr z skarbów swoich;
8. Który pobi³ pierworodztwa w Egipcie, od cz³owieka a¿ do bydlêcia.
9. Pos³a³ znaki i cuda w poœród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich s³ug 
jego.
10. Który porazi³ wiele narodów, a pobi³ królów mo¿nych;
11. Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basañskiego, i wszystkie królestwa 
Chananejskie.
12. I da³ ziemiê ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.
13. Panie! imiê twoje na wieki; Panie! pami¹tka twoja od narodu do narodu.
14. Zaite Pan s¹dziæ bêdzie lud swój, a nad s³ugami swymi zmi³uje siê.
15. Ale ba³wany pogañskie, srebro i z³oto, s¹ robot¹ r¹k ludzkich.
16. Usta maj¹, a nie mówi¹, oczy maj¹, a nie widz¹;
17. Uszy maj¹, a nie s³ysz¹, ani maj¹ tchnienia w ustach swoich.
18. Niech im podobni bêd¹, którzy je robi¹, i wszyscy, którzy w nich ufaj¹.
19. Domie Izraelski! b³ogos³awcie Panu; domie Aaronowy! b³ogos³awcie Panu.
20. Domie Lewiego! b³ogos³awcie Panu, którzy siê boicie Pana, b³ogos³awcie Panu.
21. B³ogos³awiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.
*136
1. Wys³awiajcie¿ Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
2. Wys³awiajcie¿ Boga nad bogami; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
3. Wys³awiajcie¿ Pana nad panami; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
4. Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
5. Który m¹drze niebiosa uczyni³; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;



6. Który rozci¹gn¹³ ziemiê na wodach; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
7. Który uczyni³ œwiat³a wielkie; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
8. S³oñce, aby panowa³o we dnie; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
9. Miesi¹c i gwiazdy, aby panowa³y w nocy; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
10. Który porazi³ Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki mi³osierdzie 
jego.
11. Który wywiód³ Izraela z poœrodku ich; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
12. W rêce mocnej i w ramieniu wyci¹gnionem; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
13. Który rozdzieli³ morze Czerwone na rozdzia³y; albowiem na wieki mi³osierdzie 
jego;
14. I przeprowadzi³ lud Izraelski poœrodkiem jego; albowiem na wieki mi³osierdzie 
jego.
15. I wrzuci³ Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki 
mi³osierdzie jego.
16. Który prowadzi³ lud swój przez puszczê; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
17. Który porazi³ królów wielkich; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
18. I pobi³ królów mo¿nych; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
19. Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
20. I Oga, króla Basañskiego; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
21. I da³ ziemiê ich w dziedzictwo; albowiem na wieki mi³osierdzie jego;
22. W dziedzictwo Izraelowi, s³udze swemu; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
23. Który w uni¿eniu naszem pamiêta na nas; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
24. I wybawi³ nas od nieprzyjació³ naszych; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
25. Który daje pokarm wszelkiemu cia³u; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
26. Wys³awiajcie¿ Boga niebios; albowiem na wieki mi³osierdzie jego.
*137
1. Nad rzekami Babiloñskiemi, tameœmy siadali i p³akali, wspominaj¹c na Syon.
2. Na wierzbach, które s¹ w nim, zawieszaliœmy harfy nasze.
3. A gdy nas tam pytali ci, którzy nas zawiedli w niewolê, o s³owa pieœni,
( chocia¿eœmy byli zawiesili pieœni radoœci,) mówi¹c: Œpiewajcie nam pieœñ z pieœni 
Syoñskich,
4. Odpowiedzieliœmy: Jako¿ mamy œpiewaæ pieœñ Pañsk¹ w ziemi cudzoziemców?
5. JeŸli¿e ciê zapomnê, o Jeruzalemie! niech zapomni sama siebie prawica moja.
6. Niech przylgnie jêzyk mój do podniebienia mego, jeŸlibym na ciê nie pomnia³, 
jeŸlibym nie prze³o¿y³ Jeruzalemu nad najwiekszê wesele moje.
7. Wspomnij, Panie! na synów Edomskich, i na dzieñ Jeruzalemski, w który mówili: 
Poburzcie, poburzcie a¿ do gruntu w nim.
8. O córko Babiloñska! i ty bêdziesz spustoszona. B³ogos³awiony, któryæ odda 
nagrodê twojê, za to, coœ nam z³ego uczyni³a.
9. B³ogos³awiony, który pochwyci i roztr¹ci dziatki twe o ska³ê.
*138
1. Psalm Dawidowy. Wys³awiaæ ciê bêdê, Panie! ze wszystkiego serca mego; przed 
bogami œpiewaæ ci bêdê.
2. Bêdê siê k³ania³ ku koœcio³owi twemu œwiêtemu, i bêdê wys³awia³ imiê twoje dla 
mi³osierdzia twego, i dla prawdy twojej; boœ nade wszystko uwielbi³ imiê twoje i 
wyroki twoje.
3. W dzieñ, któregom ciê wzywa³, wys³ucha³eœ miê, a posili³eœ moc¹ duszê mojê.
4. Wys³awiaæ ciê bêd¹, Panie! wszyscy królowie ziemi, gdy us³ysz¹ wyroki ust 
twoich.
5. I bêd¹ œpiewali o drogach Pañskich, a i¿ wielka jest chwa³a Pañska.
6. A choæ wywy¿szony jest Pan, wszak¿e na uni¿onego patrzy, a wysokomyœlnego z 
daleka poznaje.
7. JeŸlibym chodzi³ w poœród utrapienia, o¿ywisz miê; przeciw popêdliwoœci 
nieprzyjació³ moich wyci¹gniesz rêkê twojê, a prawica twoja wyswobodzi miê.
8. Pan wszystko za miê wykona. O Panie! mi³osierdzie twoje trwa na wieki; sprawy 
r¹k twoich nie opuœcisz.
*139
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doœwiadczy³eœ i dozna³eœ miê.
2. Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myœli moje z daleka.



3. Tyœ chodzenie moje i le¿enie moje ogarn¹³, œwiadomeœ wszystkich dróg moich.
4. Nim przyjdzie s³owo na jêzyk mój, oto Panie! ty to wszystko wiesz.
5. Z ty³u i z przodku otoczy³eœ miê, a po³o¿y³eœ na miê rêkê twojê.
6. Dziwniejsza umiejêtnoœæ twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogê jej poj¹æ.
7. Dok¹d ujdê przed duchem twoim? a dok¹d przed obliczem twojem uciekê?
8. JeŸlibym wst¹pi³ do nieba, jesteœ tam; i jeŸlibym sobie pos³a³ w grobie, i tameœ 
przytomny.
9. Wzi¹³libym skrzyd³a rannej zorzy, abym mieszka³ na koñcu morza,
10. I tamby miê rêka twoja prowadzi³a, a dosiêg³aby miê prawica twoja.
11. Albo rzek³libym: W¿dyæ ciemnoœci zakryj¹ miê; aleæ i noc jest œwiat³em oko³o 
mnie,
12. Gdy¿ i ciemnoœci nic nie zakryj¹ przed tob¹; owszem tobie noc jako dzieñ 
œwieci; ciemnoœciæ s¹ jako œwiat³oœæ.
13. Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okry³eœ miê w ¿ywocie matki mojej.
14. Wys³awiam ciê dlatego, ¿e siê zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a 
dusza moja zna je wybornie.
15. Nie zatai³a siê ¿adna koœæ moja przed tob¹, chocia¿em by³ uczyniony w 
skrytoœci, i misternie z³o¿ony w niskoœciach ziemi.
16. Niedoskona³y p³ód cia³a mego widzia³y oczy twoje; w ksiêgi twoje wszystkie 
cz³onki moje wpisane s¹, i dni, w których kszta³towane by³y, gdy jeszcze ¿adnego z 
nich nie by³o.
17. Przeto¿ o jako drogie s¹ u mnie myœli twoje, Bo¿e! a jako ich jest wielka 
liczba.
18. JeŸlibym je chcia³ zliczyæ, nad piasek rozmno¿y³y siê; ocucêli siê, jeszczem ci 
ja z tob¹.
19. Zabi³libyœ, o Bo¿e! niezbo¿nika, tedyæby mê¿owie krwawi odst¹pili odemnie;
20. Którzy mówi¹ przeciwko tobie obrzyd³oœci, którzy pró¿no wynosz¹ nieprzyjació³ 
twoich.
21. Izali tych, którzy ciê w nienawiœci maj¹, o Panie! niemam w nienawiœci? a ci, 
którzy przeciwko tobie powstawaj¹, iza¿ mi nie omierzli?
22. G³ówn¹ nienawiœci¹ nienawidzê ich, a mam ich za nieprzyjació³.
23. Wyszpieguj miê, Bo¿e! a poznaj serce moje; doœwiadcz miê, a poznaj myœli moje,
24. I obacz, jeŸli droga odpornoœci jest we mnie, a prowadŸ miê drog¹ wieczn¹.
*140
1. Przedniejszemu œpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Wyrwij miê, Panie! od cz³owieka z³ego, od mê¿a okrutnego strze¿ miê;
3. Którzy myœl¹ z³e rzeczy w sercu , a na ka¿dy dzieñ zbieraj¹ siê na wojnê.
4. Zaostrzaj¹ jêzyk swój, jako w¹¿; jad ¿mij pod wargami ich. Sela.
5. Zachowaj miê, Panie! od r¹k bezbo¿nika; od mê¿a okrutnego strze¿ miê, którzy 
myœlili podwróciæ nogi moje.
6. Hardzi na miê zastawili sid³o, i powrozy; rozci¹gnêli sieci przy œcieszce, a 
sid³a swe zastawili na miê. Sela.
7. Rzek³em Panu: Tyœ jest Bóg mój! wys³uchaj¿e, Panie! g³os modlitw moich.
8. O Panie, Panie mocy zbawienia mego, który przykrywasz g³owê mojê w dzieñ bitwy!
9. Nie dawaj, Panie! bezbo¿nemu czego ¿¹da; ani myœli jego z³ej góry nie dawaj, 
¿eby siê nie podniós³. Sela.
10. A wodza tych, którzy miê obst¹pili, nieprawoœæ warg ich niech ich okryje.
11. Niech na nich spadn¹ wêgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni bêd¹, i do do³ów 
g³êbokich, sk¹dby nie powstali.
12. Potwarca nie bêdzie utwierdzony na ziemi, a m¹¿ okrutny z³oœci¹ u³owiony bêd¹c 
upadnie.
13. Wiem, ¿e Pan uczyni s¹d utrapionemu, i pomstê nêdznych.
14. A tak sprawiedliwi bêd¹ wys³awiaæ imiê twoje, a szczerzy bêd¹ mieszkaæ przed 
obliczem twojem.
*141
1. Pieœñ Dawidowa. Panie! wo³am do ciebie, poœpiesz siê do mnie: pos³uchaj g³osu 
mego, gdy wo³am do ciebie.
2. Niech bêdzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzid³o przed obliczem twoim, a 
podnoszenie r¹k moich jako ofiara wieczorna.



3. Panie! po³ó¿ stra¿ ustom moim; strze¿ drzwi warg moich.
4. Nie nachylaj serca mego do z³ej rzeczy, abym nie czyni³ spraw niepobo¿nych z 
mê¿ami czyni¹cymi nieprawoœæ, i ¿ebym siê nie karmi³ rozkoszami ich.
5. Niech miê bije sprawiedliwy, a przyjmê to za mi³osierdzie; i niech miê gromi, a 
bêdzie mi to za najwyborniejszy olejek, który nie zarazi g³owy mojej; albowiem 
jeszczeæ modlitwa moja p³atna bêdzie przeciwko z³oœci ich.
6. Niech bêd¹ zrzuceni do miejsc opoczystych sêdziowie ich, aby s³yszeli s³owa 
moje, ¿e by³y wdziêczne.
7. Jako gdyby kto r¹ba³ i ³upa³ drwa na ziemi, tak siê rozlatuj¹ koœci nasze a¿ do 
ust grobowych.
8. Ale do ciebie, Panie, Panie! podnoszê oczy moje; w tobie ufam, nie odpychaj 
duszy mojej.
9. Strze¿ miê od sid³a, które na miê zastawili, i od side³ czyni¹cych nieprawoœæ.
10. Niech wpadn¹ razem w sieci swoje niepobo¿ni, a ja za tem przeminê.
*142
1. Pieœñ wyuczaj¹ca Dawidowa, gdy by³ w jaskini, modlitwa jego.
2. G³osem moim do Pana wo³am; g³osem moim Panu siê modlê.
3. Wylewam przed obliczem jego ¿¹d³oœæ mojê, a utrapienie moje przed oblicznoœci¹ 
jego oznajmujê.
4. Gdy bywa œciœniony duch mój we mnie, ty znasz œcieszkê mojê; na drodze, któr¹ 
chodzê, ukryli na miê sid³o.
5. Ogl¹damli siê na praw¹ stronê, a przypatrujê siê, niemasz ktoby miê zna³; 
zginê³a ucieczka moja, niemasz ktoby siê uj¹³ o duszê mojê.
6. Panie! do ciebie wo³am, mówi¹c: Tyœ nadzieja moja, tyœ dzia³ mój w ziemi 
¿yj¹cych.
7. Pos³uchaj pilnie wo³ania mego, bom bardzo znêdzony; wyrwij miê od tych, którzy 
miê przeœladuj¹, albowiem s¹ mocniejszymi nad miê.
8. WywiedŸ¿e z ciemnicy duszê mojê, abym chwali³ imiê twoje; obst¹pi¹ miê 
sprawiedliwi, gdy mi dobrodziejstwo uczynisz.
*143
1. Psalm Dawidowy. Panie! wys³uchaj modlitwê mojê, a przyjmij w uszy proœby moje; 
dla prawdy twojej wys³uchaj miê i dla sprawiedliwoœci twojej.
2. A nie wchodŸ w s¹d z s³ug¹ twoim; albowiem nie bêdzie usprawiedliwiony przed 
obliczem twoim ¿aden ¿yj¹cy.
3. Gdy¿ przeœladuje nieprzyjaciel duszê mojê, potar³ równo z ziemi¹ ¿ywot mój; 
sprawi³ to, ¿e muszê mieszkaæ w ciemnoœciach, jako ci, którzy z dawna pomarli.
4. I œciœniony jest we mnie duch mój, a we wnêtrznoœciach moich niszczeje serce 
moje.
5. Wspominam sobie dni dawne, i rozmyœlam o wszystkich sprawach twoich, i uczynki 
r¹k twoich rozbieram.
6. Wyci¹gam rêce moje ku tobie; dusza moja, jako sucha ziemia, ciebie pragnie. 
Sela.
7. Poœpiesz siê, a wys³uchaj miê, Panie! ustaje duch mój; nie ukrywaj¿e oblicza 
twego przedemn¹; bomci podobny zstêpuj¹cym do grobu.
8. Spraw, abym rano s³ysza³ mi³osierdzie twoje, bo w tobie ufam; oznajmij mi drogê, 
któr¹bym mia³ chodziæ; bo do ciebie podnoszê duszê mojê.
9. Wyrwij miê od nieprzyjació³ moich, Panie! do ciebie siê uciekam.
10. Naucz miê czyniæ wolê twojê, albowiemeœ ty Bóg mój; duch twój dobry niech miê 
prowadzi po ziemi prawej.
11. Dla imienia twego, Panie!o¿yw miê; dla sprawiedliwoœci twojej wywiedŸ z 
utrapienia duszê mojê.
12. I dla mi³osierdzia twego wytraæ nieprzyjació³ moich, a wyg³adŸ wszystkich 
przeciwników duszy mojej; bom ja s³uga twój.
*144
1. Pieœñ Dawidowa. B³ogos³awiony Pan, ska³a moja, który æwiczy rêce moje do bitwy, 
a palce moje do wojny.
2. Mi³osierdziem mojem, i twierdz¹ moj¹, ucieczk¹ moj¹, wybawicielem moim, i tarcz¹ 
moj¹ on mi jest, przeto¿ w nim ufam; onci podbija pod miê lud mój.
3. Panie! có¿ jest cz³owiek, ¿e nañ masz baczenie? a syn cz³owieczy, ¿e go sobie 



powa¿asz?
4. Cz³owiek marnoœci jest podobny; dni jego jako cieñ pomijaj¹cy.
5. Panie! nak³oñ niebios twoich, a zst¹p; dotknij siê gór, a zakurz¹ siê.
6. Zab³yœnij b³yskawic¹, a rozprosz ich; puœæ strza³y twoje, a poraŸ ich.
7. Œci¹gnij rêkê sw¹ z wysokoœci; wybaw miê, a wyrwij miê z wód wielkich, z rêki 
cudzoziemców.
8. Których usta k³amstwo mówi¹, a prawica ich, prawica omylna.
9. Bo¿e! pieœñ now¹ tobie zaœpiewam; na lutni, i na instrumencie o dziesiêciu 
stronach œpiewaæ ci bêdê.
10. Bóg daje zwyciêstwo królom, a Dawida, s³ugê swego, wybawia od miecza srogiego.
11. Wybaw¿e miê, a wyrwij miê z rêki cudzoziemców, których usta mówi¹ k³amstwo, a 
prawica ich prawica omylna;
12. Aby synowie nasi byli jako szczepy rosn¹ce w m³odoœci swojej, a córki nasze, 
jako kamienie wêgielne, wyciosane w budynku koœcielnym.
13. Szpi¿arnie nasze pe³ne niech wydawaj¹ wszelakie potrzeby; trzody nasze niech 
rodz¹ tysi¹ce, niech rodz¹ dziesiêæ tysiêcy w oborach naszych.
14. Wo³y nasze niech bêd¹ t³uste; niech nie bêdzie wtargnienia, ani zajêcia, ani 
narzekania po ulicach naszych.
15. B³ogos³awiony lud, któremu siê tak dzieje. B³ogos³awiony lud, którego Bogiem 
jest Pan.
*145
1. Chwalebna pieœñ Dawidowa. Wywy¿szaæ ciê bêdê, Bo¿e mój, królu mój! i b³ogos³awiæ 
bêdê imieniowi twemu na wieki wieków.
2. Na ka¿dy dzieñ b³ogos³awiæ ciê bêdê, a chwaliæ imiê twoje na wieki wieków.
3. Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkoœæ jego nie mo¿e byæ doœcigniona.
4. Naród narodowi wychwalaæ bêdzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadaæ bêd¹.
5. Ozdobê chwa³y wielmo¿noœci twojej, i dziwne twe sprawy wys³awiaæ bêdê.
6. I moc strasznych uczynków twoich og³aszaæ bêd¹, i ja zacnoœæ twojê opowiadaæ 
bêdê,
7. Pamiêæ obfitej dobroci twojej wys³awiaæ, o sprawiedliwoœci twojej œpiewaæ bêd¹, 
mówi¹c:
8. Dobrotliwy i mi³osierny jest Pan, nierych³y do gniewu, i wielkiego mi³osierdzia.
9. Dobryæ jest Pan wszystkim, a mi³osierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego.
10. Niech ciê wys³awiaj¹, Panie! wszystkie sprawy twoje, a œwiêci twoi niech ci 
b³ogos³awi¹.
11. S³awê królestwa twego niech opowiadaj¹, a o mo¿noœci twojej niech rozmawiaj¹;
12. Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwa³ê i ozdobê królestwa jego.
13. Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje 
nad wszystkimi narodami.
14. Trzyma Pan wszystkich upadaj¹cych, a podnosi wszystkich obalonych.
15. Oczy wszystkich w tobie nadziejê maj¹, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.
16. Otwierasz rêkê twojê, a nasycasz wszystko, co ¿yje, wed³ug upodobania twego.
17. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i mi³osierny we wszystkich 
sprawach swoich.
18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywaj¹, wszystkim, którzy go wzywaj¹ w 
prawdzie.
19. Wolê tych czyni, którzy siê go boj¹, a wo³anie ich wys³uchiwa, i ratuje ich.
20. Strze¿e Pan wszystkich, którzy go mi³uj¹; ale wszystkich niepobo¿nych wytraci.
21. Chwa³ê Pañsk¹ wys³awiaæ bêd¹ usta moje; a b³ogos³awiæ bêdzie wszelkie cia³o 
imiê œwiête jego na wieki wieków.
*146
1. Halleluja.
2. Chwal, duszo moja! Pana. Chwaliæ bêdê Pana, pókim ¿yw; bêdê œpiewa³ Bogu memu, 
póki miê staje.
3. Nie ufajcie w ksi¹¿êtach, ani w ¿adnym synu ludzkim, w którym nie masz 
wybawienia.
4. Wynijdzie duch jego, i nawróci siê do ziemi swojej; w on¿e dzieñ zgin¹ wszystkie 
myœli jego.
5. B³ogos³awiony, którego Bóg Jakóbowy jest pomocnikiem, którego nadzieja jest w 



Panu, Bogu jego;
6. Który uczyni³ niebo, i ziemiê, morze, i wszystko, co w nich jest, który 
przestrzega prawdy a¿ na wieki;
7. Który czyni sprawiedliwoœæ ukrzywdzonym, i daje chleb zg³odnia³ym; Pan 
rozwi¹zuje wiêŸniów.
8. Pan otwiera oczy œlepych; Pan podnosi upad³ych; Pan mi³uje sprawiedliwych.
9. Pan strze¿e przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogê niepobo¿nych 
podwraca.
10. Pan bêdzie królowa³ na wieki; Bóg twój, o Syonie! od narodu do narodu. 
Halleluja.
*147
1. Chwalcie Pana; albowiem dobra rzecz jest, œpiewaæ Bogu naszemu; albowiem to 
wdziêczna i przystojna jest chwa³a.
2. Pan Jeruzalem buduje, a rozproszonego Izraela zgromadza.
3. Który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawi¹zuje boleœci ich.
4. Który rachuje liczbê gwiazd, a ka¿d¹ z nich imieniem jej nazywa.
5. Wielki jest Pan nasz, i wielki w mocy; rozumienia jego niemasz liczby.
6. Pan pokornych podnosi; ale niepobo¿nych a¿ ku ziemi uni¿a.
7. Œpiewajcie¿ Panu z chwa³¹; œpiewajcie Bogu naszemu na harfie;
8. Który okrywa niebiosa ob³okami, a deszcz ziemi gotuje: który czyni, ¿e roœnie 
trawa po górach;
9. Który daje byd³u pokarm ich, i kruczêtom m³odym, które wo³aj¹ do niego.
10. Nie kocha siê w mocy koñskiej, ani siê kocha w goleniach mêskich.
11. Kocha siê Pan w tych, którzy siê go boj¹, a którzy ufaj¹ w mi³osierdziu jego.
12. Chwal¿e, Jeruzalemie! Pana; chwal¿e , Syonie! Boga twego.
13. Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a b³ogos³awi synów twoich w poœrodku 
ciebie.
14. On czyni pokój w granicach twoich, a najwyborniejsz¹ pszenic¹ nasyca ciê.
15. On wysy³a s³owo swe na ziemiê; bardzo prêdko bie¿y wyrok jego.
16. On daje œnieg jako we³nê, szron jako popió³ rozsypuje.
17. Rzuca lód swój jako bry³y; przed zimnem jego któ¿ siê ostoi?
18. Posy³a s³owo swoje, i roztapia je; powienie wiatrem swym, a rozlewaj¹ wody.
19. Oznajmuje s³owo swe Jakóbowi, ustawy swe i s¹dy swe Izraelowi.
20. Nie uczyni³ tak ¿adnemu narodowi; przeto¿ nie poznali s¹dów jego. Halleluja.
*148
1. Halleluja. Chwalcie Pana na niebiosach; chwalcie¿ go na wysokoœciach.
2. Chwalcie go wszyscy Anio³owie jego; chwalcie go wszystkie wojska jego.
3. Chwalcie go s³oñce i miesi¹cu; chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.
4. Chwalcie go niebiosa nad niebiosami, i wody, które s¹ nad niebem.
5. Chwalcie imiê Pañskie; albowiem on rozkaza³, a stworzone s¹.
6. I wystawi³ je na wieki wieczne; za³o¿y³ im kres, którego nie przestêpuj¹.
7. Chwalcie Pana na ziemi, smoki i wszystkie przepaœci.
8. Ogieñ i grad, œnieg i para, wiatr gwa³towny, wykonywaj¹cy rozkaz jego;
9. Góry, i wszystkie pagórki, drzewa rodzaje, i wszystkie cedry;
10. Zwierzêta, i wszystko byd³o, gadziny, i ptastwo skrzydlaste.
11. Królowie ziemscy, i wszystkie narody; ksi¹¿êta i wszyscy sêdziowie ziemi;
12. M³odzieñcy, tak¿e i panny, starzy i m³odzi,
13. Chwalcie imiê Pañskie; albowiem wywy¿szone jest imiê jego samego, a chwa³a jego 
nad ziemi¹ i niebem.
14. I wywy¿szy³ róg ludu swego, chwa³ê wszystkich œwiêtych jego, mianowicie synów 
Izraelskich, ludu jemu najbli¿szego. Halleluja.
*149
1. Halleluja. Œpiewajcie Panu pieœñ now¹; chwa³a jego niechaj zabrzmi w 
zgromadzeniu œwiêtych.
2. Wesel siê, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syoñscy! radujcie siê w królu swoim.
3. Chwalcie imiê jego na piszcza³kach; na bêbnie i na harfie grajcie mu.
4. Albowiem siê kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
5. Radowaæ siê bêd¹ œwiêci w chwale Bo¿ej, a œpiewaæ bêd¹ w pokojach swych.
6. Wys³awiania Bo¿e bêd¹ w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rêkach ich,



7. Aby wykonywali pomstê nad poganami, a karali narody;
8. Aby wi¹zali pêtami królów ich, a szlachtê ich okowami ¿elaznemi;
9. Aby post¹pili z nimi wed³ug prawa zapisanego.Taæ jest s³awa wszystkich œwiêtych 
jego. Halleluja.
*150
1. Halleluja. Chwalcie Boga w œwi¹tnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy 
jego.
2. Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go wed³ug wielkiej dostojnoœci 
jego.
3. Chwalcie go na g³oœnych tr¹bach; chwalcie go na lutni i na harfie.
4. Chwalcie go na bêbnie, i na piszcza³ce; chwalcie go stronach i na organach.
5. Chwalcie go na cymba³ach g³oœnych; chwalcie go cymba³ach krzykliwych.
6. Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.

================================
     Przypowieœci Salomonowych     
================================

*01
1. Przypowieœci Salomona, syna Dawidowego, króla Izraelskiego,
2. Dla poznania m¹droœci i æwiczenia, ku wyrozumieniu powieœci roztropnych;
3. Dla pojêcia æwiczenia w rozumie, w sprawiedliwoœci, w s¹dzie i w prawoœci;
4. Dla podania prostakom ostro¿noœci, m³odemu umiejêtnoœci, i opatrznoœci.
5. Tych gdy m¹dry s³uchaæ bêdzie, przybêdzie mu nauki, a roztropny w radach 
opatrzniejszy bêdzie,
6. Aby zrozumia³ przypowieœci, i wyk³ady ich, s³owa m¹drych i zagadki ich.
7. BojaŸñ Pañska jest pocz¹tkiem umiejêtnoœci; ale g³upi m¹droœci¹ i æwiczeniem 
gardz¹.
8. S³uchaj, synu mój! æwiczenia ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
9. Bo to przyda wdziêcznoœci g³owie twojej, i bêdzie ³añcuchem kosztownym szyi 
twojej.
10. Synu mój! je¿liby ciê namawiali grzesznicy, nie przyzwalaj.
11. JeŸliæby rzekli: PójdŸ z nami, czyhajmy na krew, zasadŸmy siê na niewinnego bez 
przyczyny;
12. Po¿remy¿ ich ¿ywo, jako grób, a ca³kiem, jako zstêpuj¹cych w dó³;
13. Wszelkiej majêtnoœci kosztownej nabêdziemy, nape³nimy domy nasze korzyœci¹;
14. Rzuæ miêdzy nas los twój; mieszek jeden wszyscy mieæ bêdziemy.
15. Synu mójâ nie chodŸ¿e z nimi w drogê; zawœci¹gnij nogi twojej od œcie¿ek ich.
16. Albowiem nogi ich ku z³emu bie¿¹, i spiesz¹ siê na wylanie krwi.
17. Bo jako pró¿no zastawiaj¹ sieci przed oczyma wszelkiego ptaka skrzydlastego:
18. Tak i ci na krew swojê czyhaj¹, a zasadzaj¹ siê na duszê swojê.
19. Takieæ s¹ œcieszki ka¿dego czyhaj¹cego na zysk, który duszê pana swego odbiera.
20. M¹droœæ na dworzu wo³a, g³os swój na ulicach wydaje.
21. W najwiêkszym zgie³ku wo³a, u wrót bram, w miastach powieœci swoje opowiada, 
mówi¹c:
22. Prostacy! dok¹d¿e siê kochaæ bêdziecie w prostocie? a naœmiewcy poœmiewisko 
mi³owaæ bêdziecie? a g³upi nienawidzieæ umiejêtnoœci bêdziecie?
23. Nawróæcie¿ siê na karanie moje; oto wam wydam ducha mojego, a podam wam do 
znajomoœci s³owa moje.
24. Poniewa¿em wo³a³a, a nie chcieliœcie; wyci¹ga³am rêkê mojê, a nie by³, ktoby 
uwa¿a³;
25. Owszem odrzuciliœcie wszystkê radê mojê, a karnoœci mojej nie chcieliœcie 
przyj¹æ;



26. Przeto¿ ja w zginieniu waszem œmiaæ siê bêdê, bêdê z was szydzi³a, gdy 
przyjdzie, czego siê strachacie.
27. Gdy przyjdzie jako spustoszenie, czego siê strachacie, i gdy zginienie wasze 
przypadnie jako wicher, gdy przyjdzie na was ucisk i utrapienie;
28. Tedy miê wzywaæ bêd¹, a nie nie wys³ucham; szukaæ miê bêd¹ z poranku, a nie 
znajd¹ miê.
29. Przeto, i¿ mieli w nienawiœci umiejêtnoœæ, a bojaŸni Pañskiej nie obrali sobie,
30. Ani przestawali na radzie mijej, ale gardzili wszelk¹ karnoœci¹ moj¹:
31. Przeto¿ bêd¹ u¿ywaæ owocu dróg swoich, a radami swemi nasyceni bêd¹.
32. Bo odwrócenie prostaków pozabija ich, a szczêœcie g³upich wytraci ich.
33. Ale kto miê s³ucha, bezpiecznie mieszkaæ bêdzie, a bêdzie wolny od strachu 
z³ych rzeczy.
*02
1. Synu mój! jeŸli przyjmiesz s³owa moje, a przykazanie moje zachowasz u siebie;
2. Nadstawiszli m¹droœci ucha twego, i nak³oniszli serca twego do roztropnoœci;
3. Owszem, jeŸli na rozum zawo³asz, a roztropnoœci wezwieszli g³osem swoim;
4. JeŸli jej szukaæ bêdziesz jako srebra, a jako skarbów skrytych pilnie szukaæ 
bêdziesz:
5. Tedy zrozumiesz bojaŸñ Pañsk¹, a znajomoœæ Bo¿¹ znajdziesz.
6. Albowiem Pan daje m¹droœæ, z ust jego pochodzi umiejêtnoœæ i roztropnoœæ.
7. On zachowuje uprzejmym prawdziw¹ m¹droœæ; on jest tarcz¹ chodz¹cym w szczeroœci,
8. Aby strzegli œcie¿ek s¹du; on drogi œwiêtych swoich strze¿e.
9. Tedy wyrozumiesz sprawiedliwoœæ, i s¹d, i prawoœæ, i wszelk¹ œcieszkê dobr¹.
10. Gdy wnijdzie m¹droœu w serce twoje, a umiejêtnoœæ duszy twojej wdziêczna 
bêdzie:
11. Tedy ciê ostro¿noœæ strzedz bêdzie, a opatrznoœæ zachowa ciê.
12. Wyrywaj¹c ciê od drogi z³ej, i od cz³owieka mówi¹cego przewrotnoœci;
13. Od tych, którzy opuszczaj¹ œcieszki proste, udawaj¹c siê drogami ciemnemi;
14. Którzy siê raduj¹, gdy czyni¹ z³e, a wesel¹ siê w z³oœliwych przewrotnoœciach;
15. Których œcieszki s¹ krzywe, a sami s¹ przewrotnymi na drogach swoich;
16. Wyrywaj¹c ciê od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia ³agodnemi s³owy;
17. Która opuszcza wodza m³odoœci swojej, a przymierza Boga swojego zapomina.
18. Bo siê nachyla ku œmierci dom jej, a do umar³ych œcieszki jej.
19. Wszyscy, którzy do niej wchodz¹, nie wracaj¹ siê, ani trafiaj¹ na œcieszkê 
¿ywota.
20. A przeto¿ bêdziesz chodzi³ drog¹ dobrych, a œcie¿ek sprawiedliwych bêdziesz 
przestrzega³.
21. Albowiem cnotliwi bêd¹ mieszkali na ziemi, a szczerzy trwaæ bêd¹ na niej;
22. Ale niepobo¿ni z ziemi wykorzenieni bêd¹, a przewrotni bêd¹ z niej wyg³adzeni.
*03
1. Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazañ moich niech strze¿e serce 
twoje.
2. Boæ d³ugoœci dni i lat ¿ywota, i pokoju przyczyni¹.
3. Mi³osierdzie i prawda niech ciê nie opuszczaj¹; uwi¹¿ je u szyi twojej, napisz 
je na tablicy serca twojego.
4. Tedy znajdziesz ³askê i rozum dobry przed oczyma Bo¿emi i ludzkiemi.
5. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj.
6. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostowaæ bêdzie œcieszki twoje.
7. Nie b¹dŸ m¹drym sam u siebie; ale siê bój Pana, a odst¹p od z³ego.
8. To bêdzie zdrowiem ¿ywotowi twemu, a odwil¿eniem koœciom twoim.
9. Czcij Pana z majêtnoœci twojej, i z pierwiastek wszystkich dochodów twoich.
10. A gumna twoje nape³nione bêd¹ obfitoœci¹, i od wina nowego prasy twoje rozpadaæ 
siê bêd¹.
11. Synu mój! karania Pañskiego nie odrzucaj, i nie uprzykrzaj sobie æwiczenia 
jego.
12. Bo kogo Pan mi³uje, tego karze, a to jako ojciec, który siê w synu kocha.
13. B³ogos³awiony cz³owiek, który znajduje m¹droœæ, i cz³owiek, który dostanie 
roztropnoœci.
14. Bo lepiej ni¹ kupczyæ, ni¿eli kupczyæ srebrem: owszem po¿yteczniejszy nad z³oto 



dochód jej.
15. Dro¿sza jest nad per³y, a wszystkie najmilsze rzeczy twoje nie zrównaj¹ siê z 
ni¹.
16. Przed³u¿enie dni w prawicy jej, a w lewicy jej bogactwa i zacnoœæ.
17. Drogi jej rozkoszne, i wszystkie œcieszki jej spokojne.
18. Drzewem ¿ywota jest tym, którzyby siê jej chwycili; a którzy siê jej trzymaj¹, 
s¹ b³ogos³awionymi.
19. Pan m¹droœci¹ ugruntowa³ ziemiê, a roztropnoœci¹ umocni³ niebiosa.
20. Umiejêtnoœci¹ jego rozst¹pi³y siê przepaœci, a ob³oki ros¹ kropi¹.
21. Synu mój! niech to nie odstêpuje od oczów twych: strze¿ prawdziwej m¹droœci i 
roztropnoœci;
22. I bêd¹ ¿ywotem duszy twojej, a ozdob¹ szyi twojej.
23. Tedy bêdziesz chodzi³ bezpiecznie droga twoj¹, a noga twoja nie potknie siê.
24. JeŸli siê uk³adziesz, nie bêdziesz siê lêka³; a gdy siê uspokoisz, wdziêczny 
bêdzie sen twój.
25. Nie ulêkniesz siê strachu nag³ego, ani spustoszenia bezbo¿ników, gdy przyjdzie.
26. Albowiem Pan bêdzie ufaniem twojem, a nogi twojej bêdzie strzeg³ od samo³ówki.
27. Nie zbraniaj siê dobrze czyniæ potrzebuj¹cemu, gdy ciê na to stanie, abyœ 
dobrze czyni³.
28. Nie mów bliŸniemu twemu: IdŸ, a wróæ siê, a jutroæ dam; gdy¿ to masz u siebie.
29. Nie knuj z³ego przeciwko bliŸniemu twemu, gdy¿ on z tob¹ dowiernie mieszka.
30. Nie wadŸ siê z cz³owiekiem bez przyczyny, jeŸli¿eæ nic z³ego nie wyrz¹dzi³.
31. Nie zajrzyj mê¿owi gwa³t czyni¹cemu, a nie obieraj ¿adnej drogi jego.
32. Albowiem przewrotny jest obrzydliwoœci¹ przed Panem; ale z szczerymi tajemnica 
jego;
33. Przeklêstwo Pañskie jest w domu niezbo¿nika; ale przybytkowi sprawiedliwych 
b³ogos³awi,
34. Poniewa¿ on szydzi z poœmiewców, ale pokornym ³askê daje.
35. M¹drzy dziedzicznie s³awê osiêd¹, ale g³upi odnios¹ zel¿ywoœæ.
*04
1. S³uchajcie synowie! æwiczenia ojcowskiego, a pilnujcie, abyœcie umieli 
roztropnoœæ;
2. Albowiem wam naukê dobr¹ dajê; zakonu mego nie opuszczajcie.
3. Gdybym by³ m³odziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
4. On miê uczy³, powiadaj¹c mi: Niech siê chwyci powieœci moich serce twoje, strze¿ 
przytkazañ moich, a bêdziesz ¿y³.
5. Nabywaj m¹droœci, nabywaj roztropnoœci; nie zapominaj, ani siê uchylaj od 
powieœci ust moich.
6. Nie opuszczaj jej, a bêdzie ciê strzeg³a; rozmi³uj siê jej, a zachowa ciê.
7. Pocz¹tkiem wszystkiego jest m¹droœæ, nabywaj¿e m¹droœci, a za wzystkê majêtnoœæ 
twojê nabywaj roztropnoœci.
8. Wywy¿szaj j¹, a wywy¿szy ciê, rozs³awi ciê, gdy j¹ przyjmiesz.
9. Przyda g³owie twojej wdziêcznoœci, koron¹ ozdoby obdarzy ciê.
10. S³uchaj, synu mój! a przyjmij powieœci moje, a rozmno¿¹æ lata ¿ywota.
11. Drogi m¹droœci nauczam ciê; po œcieszkach prostych wiodê ciê;
12. Któremi gdy pójdziesz, nie bêdzie œciœniony chód twój; a jeŸli pobie¿ysz, nie 
potkniesz sií.
13. Przyjmij õwiczenie, nie puszczaj siê go, strze¿ go; albowiem ono jest ¿ywotem 
twoim.
14. Œcieszk¹ niepobo¿nych nie chodŸ, a nie udawaj siê drog¹ z³oœliwych.
15. Opuœæ j¹, nie chodŸ po niej; uchyl siê od niej, a omiñ j¹.
16. Boæ oni nie zasn¹, a¿ co z³ego zbroj¹; ani siê uspokoj¹, a¿ kogo do upadku 
przywiod¹;
17. Albowiem jedz¹ chleb niezbo¿noœci, a wino drapiestwa pij¹,
18. Ale œcieszka sprawiedliwych jako œwiat³oœæ jasna, która im dalej tem bardziej 
œwieci, a¿ do dnia doskona³ego.
19. Droga zaœ niepobo¿nych jest jako ciemnoœæ; nie wiedz¹, o co sií otr¹ciæ mog¹.
20. Synu mój! s³ów moich pilnuj; ku powieœciom moim nak³oñ ucha twojego.
21. Niech nie odchodz¹ od oczów twoich, zachowaj je w poœród serca twego.



22. Albowiem ¿ywotem s¹ tym, którzy je znajduj¹, a wszystkiemu cia³u ich 
lekarstwem.
23. Nad wszystko, czego ludzie strzeg¹, strze¿ serca twego; bo z niego ¿ywot 
pochodzi.
24. Oddal od siebie przewrotnoœæ ust, a z³oœliwe wargi oddal od siebie.
25. Oczy twoje niechaj na dobre rzeczy patrz¹, a powieki twoje niech drogê przed 
tob¹ prostuj¹.
26. Umiarkuj œcie¿kê nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne by³y.
27. Nie uchylaj siê na prawo ani na lewo; owszem, odwróæ nogê twojê od z³ego.
*05
1. Synu mój! b¹dŸ pilen m¹droœci mojej, a ku mojej roztropnoœci nak³oñ ucha twego,
2. Abyœ strzeg³ ostro¿noœci, a umiejêtnoœæ aby wargi twoje zachowa³a.
3. Bo choæ niewiasty obcej wargi miodem op³ywaj¹, a g³adsze ni¿ oliwa usta jej:
4. Ale ostatnie rzeczy jej gorzkie jak pio³un, a ostre jako miecz na obie strony 
ostry.
5. Nogi jej zstêpuj¹ do œmierci, a do piek³a chód jej prowadzi.
6. JeŸlibyœ zwa¿yæ chcia³ œcieszkê ¿ywota jej, nie pewne s¹ drogi jej, nie poznasz 
ich.
7. Przeto¿ teraz, synowie! s³uchajcie miê, a nie odstêpujcie od powieœci ust moich.
8. Oddal od niej drogê twojê, a nie przybli¿aj siê ku drzwiom domu jej.
9. Byœ snaæ nie poda³ obcym s³awy twojej, a lat twoich okrutnikowi;
10. By siê snaæ nie nasycili obcy si³¹ twoj¹, a prace twoje nie zosta³y w domu 
cudzym;
11. I narzeka³byœ w ostateczne czasy twoje, gdybyœ zniszczy³ czerstwoœæ twojê i 
cia³o twoje;
12. I rzek³byœ: O jako¿em mia³ æwiczenie w nienawiœci, a strofowaniem gardzi³o 
serce moje!
13. Nie s³ucha³em g³osu æwicz¹cych miê, a tym, którzy miê uczyli, nie nak³ania³em 
ucha mego!
14. Maluczkom nie przyszed³ we wszystko nieszczêœcie, w poœród zebrania i 
zgromadzenia.
15. Pij wodê ze zdroju twego, a wody p³yn¹ce ze Ÿród³a twego!
16. Niech siê precz rozchodz¹ Ÿród³a twoje, a po ulicach strumienie wód.
17. Miej je sam dla siebie, a nie obcy z tob¹.
18. Niech nie bêdzie zdrój twój b³ogos³awiony, a wesel siê z ¿ony m³odoœci twojej.
19. Niech¿eæ bêdzie jako ³ani wdziêczna, i sarna rozkodzna; niech ciê nasycaj¹ 
piersi jej na ka¿dy czas, w mi³oœci jej kochaj siê ustawicznie.
20. Bo przecz¿e siê masz kochaæ w obcej, synu mój! i odpoczywaæ na ³onie cudzej?
21. Gdy¿ przed oczyma Pañskiemi s¹ drogi cz³owiecze, a on wszystkie œcieszki jego 
wa¿y.
22. Nieprawoœci w³asne pojmaj¹ niezbo¿nika, a w powrozach grzechu swego uwikle siê.
23. Onci umrze, przeto, ¿e nie przyjmowa³ æwiczenia, a dla wielkoœci g³upstwa swego 
bêdzie b³¹dzi³.
*06
1. Synu mój! jeŸlibyœ rêczy³ za przyjaciela twego, a da³byœ obcemu rêkê twojê:
2. Usidli³eœ siê s³owy ust twoich, pojmanyœ mowami ust twoich.
3. Przeto¿ uczyñ tak, synu mój! a wyzwól siê, gdy¿eœ wpad³ w rêkê przyjaciela 
twego; idŸ¿e, upokórz siê, a nalegaj na przyjaciela twego.
4. Nie dawaj snu oczom twoim, ani drzemania powiekom twoim.
5. Wyrwij siê jako ³ani z r¹k myœliwca i jako ptak z rêki ptasznika.
6. IdŸ do mrówki, leniwcze! obacz drogi jej, a nab¹dŸ m¹droœci;
7. Która, choæ nie ma wodza, ani prze³o¿onego, ani pana,
8. Przecie¿ w lecie gotuje pokarm swój, a zgromadza w ¿niwa ¿ywnoœæ swojê.
9. Leniwcze! dok¹d¿e le¿eæ bêdziesz? kiedy¿ wstaniesz ze snu swego?
10. Trochê siê przeœpisz, trochê podrzemiesz, trochê z³o¿ysz rêce, abyœ odpoczywa³.
11. A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podró¿ny, a niedostatek twój, jako m¹¿ 
zbrojny.
12. Cz³owiek niepobo¿ny, m¹¿ z³oœliwy chodzi w przewrotnoœci ust;
13. Mruga oczyma swemi, mówi nogami swemi, ukazuje palcami swemi;



14. Przewrotnoœci s¹ w sercu jego, myœli z³e na ka¿dy czas, a zwady rozsiewa.
15. Przeto¿ prêdko przyjdzie upadek jego; nagle skruszony bêdzie bez uleczenia.
16. Szeœæ jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwoœci¹ duszy 
jego;
17. Oczów wynios³ych, jêzyka k³amliwego, i r¹k wylewaj¹cych krew niewinn¹;
18. Serca, które knuje myœli z³e; nóg, które siê kwapi¹ bie¿eæ ku z³emu;
19. Œwiadka fa³szywego, który mówi k³amstwo, i tego, który sieje rosterki miêdzy 
braæmi.
20. Strze¿¿e, synu mój! przykazania ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
21. Wi¹¿¿e je zaw¿dy u serca twego, a wieszaj je u szyi twojej.
22. Gdziekolwiek pójdziesz, poprowadzi ciê; gdy, zaœniesz strzedz ciê bêdzie, a gdy 
siê ocucisz, rozmawiaæ z tob¹ bêdzie,
23. (Bo przykazanie jest pochodni¹, nauka œwiat³oœci¹, a drog¹ ¿ywota s¹ karnoœci 
æwiczenia.)
24. Aby ciê strzeg³y od niewiasty z³ej, i od ³agodnego jêzyka niewiasty obcej.
25. Nie po¿¹daj piêknoœci jej w sercu twojem, a niech ciê nie ³owi powiekami swemi.
26. Albowiem dla niewiasty wszetecznej zubo¿eje cz³owiek a¿ do kêsa chleba; owszem 
¿ona cudzo³o¿na drog¹ duszê ³owi.
27. Iza¿ mo¿e kto braæ ogieñ do zanadrzy swoich, aby szaty jego nie zgorza³y?
28. Iza¿ mo¿e kto chodziæ po rozpalonym wêglu, aby siê nogi jego nie poparzy³y?
29. Tak kto wchodzi do ¿ony bliŸniego swego, nie bêdzie bez winy, ktokolwiek siê 
jej dotknie.
30. Nie k³ad¹ hañby na z³odzieja, je¿li¿ co ukradnie, chc¹c nasyciæ duszê swojê, 
bêd¹c g³odnym;
31. Ale gdy go zastan¹, nagradza siedmiorako, albo wszystkê majêtnoœæ domu swego 
daje.
32. Lecz cudzo³o¿¹cy z niewiast¹ g³upi jest, a kto chce zatraciæ duszê swojê, ten 
to czyni.
33. Karanie i zel¿ywoœæ odniesie, a hañba jego nie bêdzie zg³adzona.
34. Bo zawisna mi³oœæ jest zapalczywoœci¹ mê¿a, a nie sfolguje w dzieñ pomsty.
35. Nie bêdzie mia³ wzglêdu na ¿aden okup, ani przyjmie, chocia¿by mu najwiêcej 
darów dawano.
*07
1. Synu mój! strze¿ s³ów moich, a przykazanie moje chowaj u siebie.
2. Strze¿ przykazañ moich, a ¿yæ bêdziesz; a nauki mojej, jako Ÿrenicy oczów swych.
3. Uwi¹¿ je na palcach twoich,napisz je na tablicy serca twego.
4. Mów m¹droœci: Siostraœ ty moja, a roztropnoœæ przyjació³k¹ nazywaj,
5. Aby ciê strzeg³y od ¿ony cudzej, i od obcej, która mówi ³agodne s³owa.
6. Bom oknem domu swego przez kratê mojê wygl¹da³;
7. I widzia³em miêdzy prostakami, obaczy³em miêdzy synami m³odzieñca g³upiego,
8. Który szed³ ulic¹ przy rogu jej, drog¹ postêpuj¹c ku domowi jej.
9. Ze zmierzkiem pod wieczór, w ciemnoœci nocnej, i w mroku.
10. A oto niewiasta spotka³a go, w ubiorze wszetecznicy, chytrego serca,
11. Œwiegotliwa i nie ukrócona, a w domu w³asnym nie mog³y siê ostaæ nogi jej;
12. Raz na dworzu, raz na ulicach i po wszystkich k¹tach zasadzki czyni¹ca;
13. I uchwyci³a go, i poca³owa³a go, a z³o¿ywszy wstyd z twarzy swojej, rzek³a mu:
14. Ofiary spokojne s¹ u mnie; dzisiajm odda³a œluby moje.
15. Przeto¿em wysz³a przeciw tobie, abym pilnie szuka³a twarzy twojej, i znalaz³am 
ciê.
16. Obi³am kobiercami ³o¿e moje, ozdobione rzezaniem i przeœcierad³ami egipskiemi.
17. Potrz¹snê³am pokój swój myrr¹, aloesem, i cynamonem.
18. PójdŸ¿e, opójmy siê mi³oœci¹ a¿ do poranku, ucieszmy siê mi³oœci¹.
19. Boæ mê¿a mego w domu niemasz; pojecha³ w drogê dalek¹.
20. Worek pieniêdzy wzi¹³ z sob¹; dnia pewnego wróci siê do domu swego.
21. I nak³oni³a go wiel¹ s³ów swoich, a ³agodnoœci¹ warg swoich zniewoli³a go.
22. Wnet poszed³ za ni¹, jako wó³, gdy go na rzeŸ wiod¹, a jako g³upi do pêta, 
którem karany bywa.
23. I przebi³a strza³¹ w¹trobê jego; kwapi³ siê jako ptak do sid³a, nie wiedz¹c, i¿ 
je zgotowano na duszê jego.



24. Przeto¿ teraz, synowie! s³uchajcie miê, a b¹dŸcie pilni powieœci ust moich.
25. Niechaj siê nie uchyla za drogami jej serce twoje, ani siê tu³aj po œcieszkach 
jej.
26. Albowiem wielu zraniwszy porazi³a, i mocarze wszyscy pozabijani s¹ od niej.
27. Dom jej jest jako drogi piekielne, wiod¹ce do gmachów œmierci.
*08
1. Izali m¹droœæ nie wo³a, i roztropnoœæ nie wydaje g³osu swego?
2. Na wierzchu wysokich miejsc, przy drodze i na rozstaniu dróg stoi.
3. U bram, kêdy siê chodzi do miasta, i w wejœciu u drzwi wo³a, mówi¹c:
4. Na was wo³am, o mê¿owie! a g³os mój obracam do synów ludzkich.
5. Zrozumijcie prostacy ostro¿noœæ, a g³upi zrozumijcie sercem.
6. S³uchajcie; bo o wielkich rzeczach bêdê mówi³, a otworzenie warg moich opowie 
szczeroœæ.
7. Zaisteæ prawdê mówi¹ usta moje, a niezbo¿noœæ obrzydliwoœci¹ jest wargom moim.
8. Sprawiedliwe s¹ wszystkie s³owa ust moich; nie masz w nich nic nieprawego ani 
przewrotnego.
9. Wszystkie s¹ prawe rozumnemu, a uprzejme tym, którzy znajduj¹ umiejêtnoœæ.
10. Przyjmijcie¿ æwiczenie moje, a nie srebro, a umiejêtnoœæ raczej, ni¿ z³oto 
wyborne.
11. Albowiem lepsza jest m¹droœæ ni¿ per³y, tak¿e wszystkie po¿¹dane rzeczy nie 
porównaj¹ z ni¹.
12. Ja m¹droœæ mieszkam z roztropnoœci¹,i umiejêtnoœæ ostro¿noœci wynajdujê.
13. BojaŸñ Pañska jest, mieæ w nienawiœci z³e. Ja nienawidzê pychy, 
wysokomyœlnoœci, i drogi z³ej, i ust przewrotnych.
14. Przy mnie jest rada, i prawdziwa m¹droœæ; jam jest roztropnoœæ, a moc jest 
moja.
15. Przez miê królowie króluj¹, i ksi¹¿êta stanowi¹ sprawiedliwoœæ.
16. Przez miê ksi¹¿êta panuj¹, i wielmo¿nymi s¹ wszyscy sêdziowie ziemi.
17. Ja mi³ujê tych, którzy miê mi³uj¹; a którzy miê szukaj¹ rano, znajduj¹ miê.
18. Bogactwo i s³awa przy mnie jest; majêtnoœæ trwa³a i sprawiedliwoœæ.
19. Lepszy jest owoc mój, ni¿ z³oto, i ni¿ najkosztowniejsze z³oto, a dochody moje 
lepsze, ni¿ srebro wyborne.
20. Prowadzê œcieszk¹ sprawiedliwoœci, poœrodkiem œcie¿ek s¹du,
21. Abym tym, którzy miê mi³uj¹, da³a w dziedzictwo majêtnoœæ wieczn¹, i skarby ich 
nape³ni³a.
22. Pan miê mia³ przy pocz¹tku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi 
czasy.
23. Przed wieki jestem zrz¹dzona, przed pocz¹tkiem; pierwej ni¿ by³a ziemia;
24. Gdy jeszcze nie by³o przepaœci, sp³odzonam jest, gdy jeszcze nie by³o Ÿróde³ 
op³ywaj¹cych wodami.
25. Pierwej ni¿ góry za³o¿one by³y, ni¿ by³y pagórki, sp³odzonam jest.
26. Jeszcze by³ nie uczyni³ ziemi, i równin, ani pocz¹tku prochu okrêgu ziemskiego.
27. Gdy gotowa³ niebiosa, tamem by³a; gdy rozmierza³ okr¹g³oœæ nad przepaœciami;
28. Gdy utwierdza³ ob³oki w górze, i umacnia³ Ÿród³a przepaœci;
29. Gdy zak³ada³ morzu granice jego, i wodom, aby nie przestêpowa³y rozkazania 
jego; gdy rozmierza³ grunty ziemi:
30. Tedym by³a u niego jako wychowaniec, i by³am uciech¹ jego na ka¿dy dzieñ, 
graj¹c przed nim na ka¿dy czas.
31. Gram na okrêgu ziemi jego, a rozkoszy moje, mieszkaæ z synami ludzkimi.
32. S³uchajcie¿ miê tedy teraz, synowie! albowiem b³ogos³awieni, którzy strzeg¹ 
dróg moich.
33. S³uchajcie æwiczenia, nab¹dŸcie rozumu, a nie cofajcie siê.
34. B³ogos³awiony cz³owiek, który miê s³ucha, czuj¹c u wrót moich na ka¿dy dzieñ, a 
strzeg¹c podwoi drzwi moich.
35. Bo kto miê znajduje, znajduje ¿ywot, a otrzymuje ³askê od Pana.
36. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, krzywdê czyni duszy swojej; wszyscy, którzy miê 
nienawidz¹, mi³uj¹ œmieræ.
*09
1. M¹droœæ zbudowa³a dom swój, i wyciosa³a siedm s³upów swoich;



2. Pobi³a byd³o swoje, roztworzy³a wino swoje, i stó³ swój przygotowa³a;
3. A rozes³a³a dzieweczki swoje, wo³a na wierzchach najwy¿szych miejsc w mieœcie, 
mówi¹c:
4. Ktokolwiek jest prostakiem, wst¹p sam; a do g³upich mówi:
5. PójdŸcie, jedzcie chleb mój, i pijcie wino, którem roztworzy³a.
6. Opuœæcie prostotê, a bêdziecie ¿yli, a chodŸcie drog¹ roztropnoœci.
7. Kto strofuje naœmiewcê, odnosi hañbê; a kto strofuje niezbo¿nika, odnosi 
zel¿ywoœæ.
8. Nie strofuj naœmiewcy, aby ciê nie mia³ w nienawiœci; strofuj m¹drego, a bêdzie 
ciê mi³owa³.
9. Uczyñ to m¹dremu, a mêdrszym bêdzie; naucz sprawiedliwego, a bêdzie 
umiejêtniejszym.
10. Pocz¹tek m¹droœci jest bojaŸñ Pañska, a umiejêtnoœæ œwiêtych jest rozum.
11. Bo przez miê rozmno¿¹ siê dni twoje, i przed³u¿¹ siê lata ¿ywota.
12. Bêdzieszli m¹drym, sobie bêdziesz m¹drym; a jeŸli naœmiewc¹, ty sam szkodê 
odniesiesz.
13. Niewiasta g³upia œwiegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiej¹ca;
14. A siedzi u drzwi domu swego na sto³ku, na miejscach wysokich w mieœcie,
15. Aby wo³a³a na id¹cych drog¹, którzy prosto id¹ œcieszkami swemi, mówi¹c:
16. Ktokolwiek jest prostakiem, wst¹p sam; a do g³upiego mówi:
17. Wody kradzione s³odsze s¹, a chleb pok¹tny smaczniejszy.
18. Ale prostak nie wie, ¿e tam s¹ umarli, a ci, których wezwa³a, s¹ w 
g³êbokoœciach grobu.
*10
1. Syn m¹dry rozwesela ojca: ale syn g³upi smutkiem jest matki swojej.
2. Nie pomog¹ skarby niezbo¿noœci; ale sprawiedliwoœæ wyrywa od œmierci.
3. Nie dopuœci Pan ³akn¹æ duszy sprawiedliwego; ale majêtnoœæ niezbo¿ników 
rozproszy.
4. Do nêdzy przywodzi rêka zdradliwa; ale rêka pracowita ubogaca.
5. Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny; kto dosypia we ¿niwa, jest syn 
pohañbienia.
6. B³ogos³awieñstwo jest nad g³ow¹ sprawiedliwego; ale usta bezbo¿nych pokrywaj¹ 
nieprawoœæ.
7. B³ogos³awiona jest pami¹tka sprawiedliwego; ale imiê niezbo¿nych œmierdzi.
8. M¹dre serce przyjmuje przykazanie; ale g³upi od warg swoich upadnie.
9. Kto chodzi w szczeroœci, chodzi bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym w drogach 
swoich, wyjawion bêdzie.
10. Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale g³upi od warg swoich upadnie.
11. Usta sprawiedliwego s¹ Ÿród³o ¿ywota; ale usta niezbo¿ników pokrywaj¹ 
nieprawoœæ.
12. Nienawiœæ wzbudza swary; ale mi³oœæ wszystkie przestêpstwa pokrywa.
13. W wargach roztropnego znajduje siê m¹droœæ; ale kij na grzbiecie szalonego.
14. M¹drzy taj¹ umiejêtnoœæ; ale usta g³upiego bliskie upadku.
15. Majêtnoœæ bogatego jest miastem jego mocnem; ale nêdza jest ubogich 
zniszczeniem.
16. Praca sprawiedliwego jest ku ¿ywotowi; ale dochód niepobo¿nych jest ku 
grzechowi.
17. Œcieszk¹ ¿ywota idzie, kto przyjmuje karnoœæ; ale kto gardzi strofowaniem, w 
b³¹d siê zawodzi.
18. Kto pokrywa nienawiœæ wargami k³amliwemi, i kto rozg³asza hañbê, g³upi jest.
19. Wielomownoœæ nie bywa bez grzechu; ale kto powœci¹ga wargi swoje, ostro¿ny 
jest.
20. Srebro wyborne jest jêzyk sprawiedliwego; ale serce niezbo¿nych za nic nie 
stoi.
21. Wargi sprawiedliwego wiele ich ¿ywi¹; ale g³upi dla g³upstwa umieraj¹.
22. B³ogos³awieñstwo Pañskie ubogaca, a nie przynosi z sob¹ utrapienia.
23. Za œmiech sobie ma g³upi, pope³niæ niecnotê, ale m¹¿ roztropny dzier¿y siê 
m¹droœci.
24. Czego siê boi niezbo¿nik, to nañ przychodzi; ale czego ¿¹daj¹ sprawiedliwi, Bóg 



im daje.
25. Jako przemija wicher, tak siê niepobo¿ni nie ostoj¹; ale sprawiedliwy ma grunt 
wieczny.
26. Jako ocet zêbom, i jako dym oczom, tak jest leniwy tym, którzy go posy³aj¹.
27. BojaŸñ Pañska dni przyczynia; ale lata niezbo¿nego ukrócone bywaj¹.
28. Oczekiwanie sprawiedliwych jest wesele, ale nadzieja niezbo¿nych zginie.
29. Droga Pañska jest moc¹ szczeremu; ale strachem tym, którzy broj¹ z³oœci.
30. Sprawiedliwy siê na wieki nie poruszy; ale niezbo¿nicy nie bêd¹ mieszkali na 
ziemi.
31. Usta sprawiedliwego rozmna¿aj¹ m¹droœæ; ale jêzyk przewrotny bêdzie wyciêty.
32. Wargi sprawiedliwego znaj¹, co siê Bogu podoba; ale usta niepobo¿nych s¹ 
przewrotne.
*11
1. Waga fa³szywa obrzydliwoœci¹ jest Panu; ale gwichty sprawiedliwe podobaj¹ mu 
siê.
2. Za pych¹ przychodzi hañba; ale przy pokornych jest m¹droœæ.
3. Szczeroœæ ludzi cnotliwych prowadzi ich; ale przewrotnoœæ przestêpców potraci 
ich.
4. Niepomog¹ bogactwa w dzieñ gniewu; ale sprawiedliwoœæ wybawia od œmierci.
5. Sprawiedliwoœæ uprzejmego sprawuje drogê jego; lecz bezbo¿ny dla bezbo¿noœci 
swojej upada.
6. Sprawiedliwoœæ uprzejmych wybawia ich: ale przewrotni w z³oœciach pojmani 
bywaj¹.
7. Gdy umiera cz³owiek niepobo¿ny, ginie nadzieja jego, a oczekiwanie mocarzy 
niszczeje.
8. Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa; ale niepobo¿ny przychodzi na miejsce jego.
9. Ob³udnik usty kazi przyjaciela swego; ale sprawiedliwi umiejêtnoœci¹ wybawieni 
bywaj¹.
10. Z szczêœcia sprawiedliwych miasto siê weseli; a gdy gin¹ niezbo¿ni, bywa 
radoœæ.
11. Dla b³ogos³awieñstwa sprawiedliwych bywa wywy¿szone miasto; ale dla ust 
niepobo¿nych bywa wywrócone.
12. G³upi gardzi bliŸnim swym; ale m¹¿ roztropny milczy.
13. Obmówca obchodz¹c objawia tajemnice; ale kto jest wiernego serca, tai 
zwierzonej rzeczy.
14. Gdzie niemasz dostatecznej rady, lud upada; ale gdzie wiele radców, tam jest 
wybawienie.
15. Bardzo sobie szkodzi, kto za obcego rêczy; ale kto siê chroni rêkojemstwa, 
bezpieczen jest.
16. Niewiasta uczciwa dostêpuje s³awy, a mocarze maj¹ bogactwa.
17. Cz³owiek uczynny dobrze czyni duszy swej; ale okrutnik trapi cia³o swoje.
18. Niezbo¿nik czyni dzie³o omylne; ale kto sieje sprawiedliwoœæ, ma zap³atê 
trwa³¹.
19. Jako sprawiedliwoœæ jest ku ¿ywotowi, tak kto naœladuje z³oœci, bliski jest 
œmierci.
20. Obrzydliwoœci¹ s¹ Panu przewrotni sercem; ale mu siê podobaj¹, którzy ¿yj¹ bez 
zmazy.
21. Z³oœnik, choæ sobie innych na pomoc weŸmie, pomsty nie ujdzie; ale nasienie 
sprawiedliwych zachowane bêdzie.
22. Niewiasta piêkna a g³upia jest jako kolce z³ote w pysku u œwini.
23. ¯¹dza sprawiedliwych jest zaw¿dy ku dobremu; ale oczekiwanie niepobo¿nych, 
popêdliwoœæ.
24. Nie jeden udziela szczodrze, a w¿dy mu przybywa; a drugi sk¹pi wiêcej ni¿ 
trzeba, a w¿dy ubo¿eje.
25. Cz³owiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam te¿ bêdzie nasycony.
26. Kto zatrzymuje zbo¿e, tego lud przeklina; ale b³ogos³awieñstwo nad g³ow¹ tego, 
który je sprzedaje.
27. Kto pilnie szuka dobrego, nabywa przyjaŸni; ale kto szuka z³ego, przyjdzie nañ.
28. Kto ufa w bogactwach swych, ten upadnie; ale sprawiedliwi jako latoroœl 



zielenieæ siê bêd¹.
29. Kto czyni zamiêszanie w domu swoim, odziedziczy wiatr, a g³upi musi s³u¿yæ 
m¹dremu.
30. Owoc sprawiedliwego jest drzewo ¿ywota; a kto naucza ludzi, m¹dry jest.
31. Oto jeŸli siê sprawiedliwemu na ziemi nagroda staje, tedy daleko wiêcej 
niezbo¿nemu i grzesznikowi.
*12
1. Kto mi³uje æwiczenie, mi³uje umiejêtnoœæ; a kto ma w nienawiœci karnoœæ, g³upim 
jest.
2. Dobry odniesie ³askê od Pana; ale mê¿a który z³e myœli, Bóg potêpi.
3. Nie zmocni siê cz³owiek z niezbo¿noœci; ale korzeñ sprawiedliwych nie bêdzie 
poruszony.
4. ¯ona stateczna koron¹ jest mê¿a swego; ale która go do hañby przywodzi, jest 
jako zgni³oœæ w koœciach jego.
5. Myœli sprawiedliwych s¹ prawe: ale rady niepobo¿nych zdradliwe.
6. S³owa niepobo¿nych czyhaj¹ na krew; ale usta sprawiedliwych wybawiaj¹ ich.
7. Niepobo¿ni podwróceni bywaj¹, tak, ¿e ich niestaje; ale dom sprawiedliwych 
zostaje.
8. Z rozumu swego m¹¿ chwalony bywa; ale kto jest przewrotnego serca, wzgardzony 
bêdzie.
9. Lepszy jest cz³owiek pod³y, który ma s³ugê, ni¿eli chlubny, któremu nie staje 
chleba.
10. Sprawiedliwy ma na pieczy ¿ywot bydl¹tka swego; ale serce niepobo¿nych okrutne 
jest.
11. Kto sprawuje ziemiê swojê, chlebem nasycony bywa; ale kto naœladuje 
pró¿nuj¹cych, g³upi jest.
12. Niepobo¿ny pragnie obrony przeciw nieszczêœciu; ale korzeñ sprawiedliwych daje 
j¹.
13. W przestêpstwie warg upl¹ta siê z³oœnik; ale sprawiedliwy z ucisku wychodzi.
14. Z owocu ust ka¿dy bêdzie nasycony dobrem, a nagrodê spraw r¹k jego Bóg mu odda.
15. Droga g³upiego zda siê prosta przed oczyma jego; ale kto s³ucha rady, m¹drym 
jest.
16. Gniew g³upiego zaraz poznany bywa; ale ostro¿ny pokrywa hañbê swojê.
17. Kto mówi prawdê, opowiada sprawiedliwoœæ; ale œwiadek k³amliwy mówi zdradê.
18. Znajdzie takowego, co mówi s³owa jako miecz przera¿aj¹ce; ale jêzyk m¹drych 
jest lekarstwem.
19. Wargi prawdomówne utwierdzone bêd¹ na wieki; ale króciuchno trwa jêzyk 
k³amliwy.
20. Zdrada jest w sercu tych, którzy z³e myœl¹; ale którzy radz¹ do pokoju, maj¹ 
wesele.
21. Nie spotka sprawiedliwego ¿adne nieszczêœcie; ale niezbo¿nicy pe³ni bêd¹ z³ego.
22. Obrzydliwoœci¹ s¹ Panu wargi k³amliwe; ale czyni¹cy prawdê podobaj¹ mu siê.
23. Cz³owiek ostro¿ny tai umiejêtnoœæ; ale serce g³upich wywo³uje g³upstwo.
24. Rêka pracowitych bêdzie panowa³a; ale zdradliwa bêdzie dañ dawa³a.
25. Frasunek w sercu cz³owieczem poni¿a je; ale powieœæ dobra uwesela je.
26. Zacniejszy jest nad bliŸniego swego sprawiedliwy; ale droga niezbo¿nych zawodzi 
ich.
27. Nie upiecze chytry ob³owu swojego; ale cz³owiek pilny majêtnoœci kosztownych 
nabêdzie.
28. Na œcieszce sprawiedliwoœci ¿ywot, a na drodze œcieszki jej niemasz œmierci.
*13
1. Syn m¹dry przyjmuje æwiczenie ojcowskie, ale naœmiewca nie s³ucha strofowania.
2. Ka¿dy bêdzie po¿ywa³ dobrego z owocu ust swoich; ale dusza przewrotnych krzywdy 
po¿ywaæ bêdzie.
3. Kto strze¿e ust swych, strze¿e duszy swojej; kto lekkomyœlnie otwiera wargi swe, 
bêdzie starty.
4. Dusza leniwego ¿¹da, a nic nie ma; ale dusza pracowitych zbogaci siê.
5. S³owa k³amliwego nienawidzi sprawiedliwy; ale niezbo¿ny staje siê obrzydliwym i 
shañbionym.



6. Sprawiedliwoœæ strze¿e tego, który ¿yje bez zmazy; ale niezbo¿noœæ podwraca 
grzesznika.
7. Znajduje siê taki co siê czyni bogatym, a nie ma nic; i taki, co siê czyni 
ubogim, choæ ma wiele bogactw.
8. Okup ¿ywota cz³owieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie s³ucha ³ajania.
9. Œwiat³oœæ sprawiedliwych jasna: ale pochodnia bezbo¿nych zgaœnie.
10. Sam¹ tylko pych¹ cz³owiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radê przyjmuj¹, 
jest m¹droœæ.
11. Bogactwa Ÿle nabyte umniejsz¹ siê; ale kto je zgromadza rêk¹ sw¹, przyczynia 
ich.
12. Nadzieja d³uga w¹tli serce; ale ¿¹doœæ wype³niona jest drzewem ¿ywota.
13. Kto gardzi s³owem Bo¿em, sam sobie szkodzi; ale kto siê boi przykazania jego, 
odniesie nagrodê.
14. Nauka m¹drego jest Ÿród³em ¿ywota ku ochronieniu siê side³ œmierci.
15. Rozum dobry daje ³askê; ale droga przewrotnych jest przykra.
16. Ka¿dy ostro¿ny umiejêtnie sobie poczyna; ale g³upi rozpoœciera g³upstwo.
17. Pose³ niezbo¿ny upada we z³e; ale pose³ wierny jest lekarstwem.
18. Ubóstwo i zel¿ywoœæ przyjdzie na tego, który siê wy³amuje z karnoœci; ale kto 
przestrzega upominania, wys³awiony bêdzie.
19. ¯¹dnoœæ wype³niona s³odka jest duszy; ale odst¹piæ od z³ego, g³upim jest 
obrzydliwoœci¹.
20. Kto chodzi z m¹drymi, m¹drym bêdzie; ale kto towarzyszy z g³upimi, startym 
bêdzie.
21. Nieszczêœcie grzeszników œciga; ale sprawiedliwym Bóg dobrem nagrodzi.
22. Dobry cz³owiek zostawia dziedzictwo synom synów swoich; ale majêtnoœæ 
grzesznika sprawiedliwemu zachowana bywa.
23. Obfita ¿ywnoœæ na roli ubogich, a drugi ginie przez nieroztropnoœæ.
24. Kto zawœci¹ga rózgi swej, ma w nienawiœci syna swego; ale kto go mi³uje, wczas 
go karze.
25. Sprawiedliwy je, i nasyca duszê swojê; ale ¿o³¹dek niezbo¿nych niedostatek 
cierpi.
*14
1. M¹dra niewiasta buduje dom swój; ale go g³upia rêkami swemi rozwala.
2. Kto chodzi w szczeroœci swojej, boi siê Pana; ale przewrotny w drogach swoich 
gardzi nim.
3. W ustach g³upiego jest rózga hardoœci; ale wargi m¹drych strzeg¹ ich.
4. Gdzie niemasz wo³ów, ¿³ób jest pró¿ny; ale si³¹ wo³ów mno¿y siê obfitoœæ zbo¿a.
5. Œwiadek prawdziwy nie k³amie; ale œwiadek fa³szywy mówi k³amstwo.
6. Naœmiewca szuka m¹droœci, a nie znajduje; ale umiejêtnoœæ roztropnemu jest 
snadna.
7. IdŸ precz od oblicza mê¿a g³upiego, gdy¿ nie znajdziesz przy nim warg 
umiejêtnoœci.
8. M¹droœæ ostro¿nego jest rozumieæ drogê swojê, ale g³upstwo g³upich jest zdrada.
9. Ka¿dy g³upi nakrywa grzech, a miêdzy uprzejmymi mieszka przyjaŸñ.
10. Serce ka¿dego uznaje gorzkoœæ duszy swojej, a do wesela jego nie przymiêsza siê 
obcy.
11. Dom niezbo¿nych zg³adzony bêdzie; ale przybytek cnotliwych zakwitnie.
12. Zda siê pod czas droga byæ prosta cz³owiekowi; wszak¿e dokoñczenie jej jest 
drog¹ na œmieræ.
13. Tak¿e i w œmiechu boleje serce, a koniec wesela bywa smutek.
14. Drogami swemi nasyci siê cz³owiek przewrotnego serca; ale siê go chroni m¹¿ 
dobry.
15. Prostak wierzy ka¿demu s³owu; ale ostro¿ny zrozumiewa postêpki swoje.
16. M¹dry siê boi, i odstêpuje od z³ego; ale g³upi dociera, i œmia³ym jest.
17. Porywczy cz³owiek dopuszcza siê g³upstwa, a m¹¿ z³ych myœli w nienawiœci bywa.
18. G³upstwo prostacy dziedzicznie trzymaj¹; ale ostro¿ni bywaj¹ koronowani 
umiejêtnoœci¹.
19. Ÿli siê k³aniaj¹ przed dobrymi, a niepobo¿ni stoj¹ u drzwi sprawiedliwego.
20. Ubogi bywa i u przyjaciela swego w nienawiœci; ale wiele jest tych, którzy 



bogatego mi³uj¹.
21. BliŸnim swym grzesznik pogardza; ale kto ma litoœæ nad ubogimi, b³ogos³awionym 
jest.
22. Izali nie b³¹dz¹, którzy wymyœlaj¹ z³e? a mi³osierdzie i prawda nale¿y tym, 
którzy wymyœlaj¹ dobre.
23. W ka¿dej pracy bywa po¿ytek; ale go³e s³owo warg tylko do nêdzy s³u¿y.
24. Bogactwo m¹drych jest koron¹ ich; ale g³upstwo g³upich zostaje g³upstwem.
25. Œwiadek prawdziwy wyzwala duszê; ale fa³szywy k³amstwo mówi.
26. Kto siê boi Pana, ma ufanie mocne; a synowie jego ucieczkê mieæ bêd¹.
27. BojaŸñ Pañska jest Ÿród³o ¿ywota ku uchronieniu siê side³ œmierci.
28. W mnóstwie ludu jest zacnoœæ królewska; ale w trosze ludu zniszczenie hetmana.
29. Nierych³y do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje g³upstwo.
30. Serce zdrowe jest ¿ywotem cia³a; ale zazdroœæ jest zgni³oœci¹ w koœciach.
31. Kto ciemiê¿y ubogiego, uw³acza stworzycielowi jego; ale go czci, kto ma litoœæ 
nad ubogim.
32. Dla z³oœci swojej wygnany bywa niepobo¿ny; ale sprawiedliwy nadziejê ma i przy 
œmierci swojej.
33. W sercu m¹drego odpoczywa m¹droœæ, ale wnet poznaæ, co jest w sercu g³upich.
34. Sprawiedliwoœæ wywy¿sza naród; ale grzech jest ku pohañbieniu narodów.
35. Król ³askaw bywa na s³ugê roztropnego; ale siê gniewa na tego, który mu hañbê 
czyni.
*15
1. OdpowiedŸ ³agodna uœmierza gniew; ale s³owa przykre wzruszaj¹ popêdliwoœæ.
2. Jêzyk m¹drych zdobi umiejêtnoœæ; ale usta g³upich wywieraj¹ g³upstwo.
3. Na ka¿dem miejscu oczy Pañskie upatruj¹ z³e i dobre.
4. Zdrowy jêzyk jest drzewo ¿ywota; ale przewrotnoœæ z niego jest jako zdruzgotanie 
od wiatru.
5. G³upi gardzi karaniem ojca swego; ale kto przyjmuje napomnienie, stanie siê 
ostro¿nym.
6. W domu sprawiedliwego jest dostatek wielki; ale w dochodach niepobo¿nego 
zamiêszanie.
7. Wargi m¹drych siej¹ umiejêtnoœæ; ale serce g³upich nie tak.
8. Ofiara niepobo¿nych jest obrzydliwoœci¹ Panu; ale modlitwa szczerych podoba mu 
siê.
9. Obrzydliwoœci¹ Panu jest droga bezbo¿nego, ale tego, co idzie za 
sprawiedliwoœci¹, mi³uje.
10. Karanie srogie nale¿y temu, co opuszcza drogê; a kto ma w nienawiœci karnoœæ, 
umrze.
11. Piek³o i zatracenie s¹ przed Panem; jako¿ daleko wiêcej serca synów ludzkich.
12. Naœmiewca nie mi³uje tego, który go karze, ani do m¹drych przychodzi.
13. Serce weso³e uwesela twarz; ale dla ¿a³oœci serca duch strapiony bywa.
14. Serce rozumne szuka umiejêtnoœci; ale usta g³upich karmi¹ siê g³upstwem
15. Wszystkie dni ubogiego s¹ z³e; ale kto jest weso³ego serca, ma gody ustawiczne.
16. Lepsza jest trocha w bojaŸni Pañskiej , ni¿eli skarb wielki z k³opotem.
17. Lepszy jest pokarm z jarzyny, gdzie jest mi³oœæ, ni¿eli z karmnego wo³u, gdzie 
jest nienawiœæ.
18. M¹¿ gniewliwy wszczyna swary; ale nierych³y do gniewu uœmierza zwady.
19. Droga leniwego jest jako p³ot cierniowy, ale œcieszka szczerych jest równa.
20. Syn m¹dry uwesela ojca; ale g³upi cz³owiek lekce wa¿y matkê swojê.
21. G³upstwo jest weselem g³upiemu, ale cz³owiek roztropny prostuje drogê swojê.
22. Gdzie niemasz rady, rozsypuj¹ siê myœli; ale w mnóstwie radców ostoj¹ siê.
23. Weseli siê cz³owiek z odpowiedzi ust swoich: bo s³owo wed³ug czasu wyrzeczone, 
o jako jest dobre!
24. Drogê ¿ywota rozumny ma ku górze, aby siê uchroni³ piek³a g³êbokiego.
25. Pan wywróci dom pysznych; ale wdowy granicê utwierdzi.
26. Myœli z³ego s¹ obrzydliwoœci¹ Panu! ale powieœci czystych s¹ przyjemne.
27. Kto chciwie naœladuje ³akomstwa, zamiêszanie czyni w domu swoim; ale kto ma w 
nienawiœci dary, bêdzie ¿y³.
28. Serce sprawiedliwego przemyœliwa, co ma mówiæ; ale usta niepobo¿nych wywieraj¹ 



z³e rzeczy.
29. Dalekim jest Pan od niepobo¿nych; ale modlitwê sprawiedliwych wys³uchiwa.
30. Œwiat³oœæ oczów uwesela serce, a wieœæ dobra tuczy koœci.
31. Ucho, które s³ucha karnoœci ¿ywota, w poœrodku m¹drych mieszkaæ bêdzie.
32. Kto uchodzi æwiczenia, zaniedbywa duszy swojej; ale kto przyjmuje karanie, ma 
rozum.
33. BojaŸñ Pañska jest æwiczenie siê w m¹droœci, a s³awê uprzedza poni¿enie.
*16
1. Cz³owiek sporz¹dza myœli serca swego; ale od Pana jest odpowiedŸ jêzyka.
2. Wszystkie drogi cz³owiecze zdadz¹ siê byæ czyste przed oczyma jego; ale Pan 
jest, który wa¿y serca.
3. W³ó¿ na Pana sprawy twe, a bêd¹ utwierdzone zamys³y twoje.
4. Pan dla siebie samego wszystko sprawi³, nawet i niezbo¿nika na dzieñ z³y.
5. Obrzydliwoœci¹ jest Panu ka¿dy wynios³ego serca; który choæ sobie innych na 
pomoc weŸmie, nie ujdzie pomsty.
6. Mi³osierdziem i prawd¹ oczyszczona bywa nieprawoœæ, a w bojaŸni Pañskiej 
odstêpujemy od z³ego.
7. Gdy siê podobaj¹ Panu drogi cz³owieka, i nieprzyjació³ jego do zgody z nim 
przywodzi.
8. Lepsza jest trocha z sprawiedliwoœci¹, ni¿ wiele dochodów niesprawiedliwych.
9. Serce cz³owiecze rozrz¹dza drogi swe; ale Pan sprawuje kroki jego.
10. Sprawiedliwy rozs¹dek jest w wargach królewskich; w s¹dzie nie b³¹dz¹ usta 
jego.
11. Waga i szale s¹ ustaw¹ Pañsk¹, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku s¹ za 
spraw¹ jego.
12. Obrzydliwoœci¹ jest królom czyniæ niezbo¿noœæ; bo sprawiedliwoœci¹ stolica 
umocniona bywa.
13. Przyjemne s¹ królom wargi sprawiedliwe, a szczerych w mowie mi³uj¹.
14. Gniew królewski jest pos³em œmierci; ale m¹¿ m¹dry ub³aga go.
15. W jasnoœci twarzy królewskiej jest ¿ywot, a ³aska jego jest jako ob³ok z 
deszczem póŸnym.
16. Daleko lepiej jest nabyæ m¹droœci, ni¿eli z³ota najczystszego; a nabyæ 
roztropnoœci lepiej, ni¿ srebra.
17. Goœciniec uprzejmych jest odst¹piæ od z³ego; strze¿e duszy swej, kto strze¿e 
drogi swojej.
18. Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wynios³oœæ ducha.
19. Lepiej jest byæ uni¿onego ducha z pokornymi, ni¿eli dzieliæ korzyœci z 
pysznymi.
20. Kto ma wzgl¹d na s³owa, znajduje dobre; a kto ufa w Panu, b³ogos³awiony jest.
21. Kto jest m¹drego serca, s³ynie rozumnym, a s³odkoœæ warg przydaje nauki.
22. Zdrój ¿ywota jest roztropnoœæ tym, którzy j¹ maj¹; ale umiejêtnoœæ g³upich jest 
g³upstwem.
23. Serce m¹drego roztropnie sprawuje usta swoje, a wargami swemi przydaje nauki.
24. Powieœci wdziêczne s¹ jako plastr miodu, s³odkoœci¹ duszy, a lekarstwem 
koœciom.
25. Zda siê podczas droga byæ prosta cz³owiekowi; wszak¿e dokoñczenie jej pewna 
droga na œmieræ.
26. Cz³owiek pracowity pracuje sobie; bo go pobudzaj¹ usta jego.
27. Cz³owiek niezbo¿ny wykopuje z³e, a w wargach jego jako ogieñ pa³aj¹cy.
28. M¹¿ przewrotny rozsiewa zwady, a klatecznik roz³¹cza przyjació³.
29. M¹¿ okrutny przewabia bliŸniego swego, i wprowadza go na drogê niedobr¹.
30. Kto mruga oczyma swemi, zmyœla przewrotnoœci; a kto rucha wargami swemi, broi 
z³e.
31. Koron¹ chwa³y jest sêdziwoœæ; znajduje siê na drodze sprawiedliwoœci.
32. Lepszy jest nierych³y do gniewu, ni¿eli mocarz; a kto panuje sercu swemu, 
lepszy jest, ni¿eli ten, co doby³ miasta.
33. Los na ³ono rzucaj¹; ale od Pana jest wszystko rozrz¹dzenie jego.
*17
1. Lepszy jest kês suchego chleba a w pokoju, ni¿eli pe³en dom nabitego byd³a ze 



swarem.
2. S³uga roztropny bêdzie panowa³ nad synem, który jest ku hañbie; a miêdzy braæmi 
bêdzie dzieli³ dziedzictwo.
3. Tygiel srebra a piec z³ota doœwiadcza; ale Pan serc doœwadcza.
4. Z³y pilnuje warg z³oœliwych, a k³amca s³ucha jêzyka przewrotnego.
5. Kto siê naœmiewa z ubogiego, uw³acza stworzycielowi jego; a kto siê raduje z 
upadku czyjego, nie ujdzie pomsty.
6. Korona starców s¹ synowie synów ich, a ozdoba synów s¹ ojcowie ich.
7. Nie przystoi mowa powa¿na g³upiemu, dopiero¿ ksiêciu usta k³amliwe.
8. Jako kamieñ drogi, tak bywa dar wdziêczny temu, który go bierze; do czegokolwiek 
zmierzy, zdarzy mu siê.
9. Kto pokrywa przestêpstwo, szuka ³aski; ale kto wznawia rzeczy, roz³¹cza 
przyjació³.
10. Wiêcej wa¿y gromienie u roztropnego, ni¿eli sto plag u g³upiego.
11. Uporny tylko z³ego szuka, dla tego pose³ okrutny bêdzie nañ zes³any.
12. Lepiej jest cz³owiekowi spotkaæ siê z niedŸwiedzic¹ osierocia³¹, ni¿eli z 
g³upim w g³upstwie jego.
13. Kto oddaje z³em za dobre, nie wynijdzie z³e z domu jego.
14. Kto zaczyna zwadê, jest jako ten, co przekopuje wodê; przeto¿ ni¿ siê zwada 
rozsili, zaniechaj go.
15. Kto usprawiedliwia niezbo¿nego, a winnym czyni sprawiedliwego, oba jednako s¹ 
obrzydliwoœci¹ Panu.
16. Có¿ po dostatku w rêku g³upiego, poniewa¿ do nabycia m¹droœci rozumu nie ma?
17. Wszelkiego czasu mi³uje przyjaciel, a w ucisku stawia siê jako brat.
18. Cz³owiek g³upi daje rêkê, czyni¹c rêkojemstwo przed twarz¹ przyjaciela swego.
19. Kto mi³uje zwadê, mi³uje grzech; a kto wynosi usta swe, szuka upadku.
20. Przewrotny w sercu nie znajduje dobrego; a kto jest przewrotnego jêzyka, 
wpadnie we z³e.
21. Kto sp³odzi³ g³upiego, na smutek swój sp³odzi³ go, ani siê rozweseli ojciec 
niem¹drego.
22. Serce weso³e oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza koœci.
23. Niezbo¿ny potajemnie dar bierze, aby podwróci³ œcieszki s¹du.
24. Na twarzy roztropnego znaæ m¹droœæ; ale oczy g³upiego a¿ na kraju ziemi.
25. Syn g³upi ¿a³oœci¹ jest ojcu swemu, a gorzkoœci¹ rodzicielce swojej.
26. Zaiste nie dobra, winowaæ sprawiedliwego, albo ¿eby prze³o¿eni kogo dla cnoty 
biæ mieli.
27. Kto zawœci¹ga mowy swe, jest umiejêtnym; drogiego ducha jest m¹¿ rozumny.
28. Gdy g³upi milczy, za m¹drego poczytany bywa; a który zatula wargi swoje, za 
rozumnego.
*18
1. Cz³owiek swej myœli, szuka tego, co mu siê podoba, a w ka¿d¹ rzecz wtr¹ca siê.
2. Nie kocha siê g³upi w roztropnoœci, ale w tem, co mu objawia serce jego.
3. Gdy przychodzi niezbo¿ny, przychodzi te¿ wzgarda, a z mê¿em lekkomyœlnym 
ur¹ganie.
4. S³owa ust mê¿a m¹drego s¹ jako wody g³êbokie, a Ÿród³o m¹droœci jako potok 
wylewaj¹cy.
5. Nie dobra to, mieæ wzgl¹d na osobê niezbo¿nego, aby by³ podwrócony sprawiedliwy 
w s¹dzie.
6. Wargi g³upiego zmierzaj¹ do swaru, a usta jego do bitwy wyzywaj¹.
7. Usta g³upiego s¹ upadkiem jego, a wargi jego sid³em duszy jego.
8. S³owa obmówcy s¹ jako s³owa zranionych, a wszak¿e przenikaj¹ do wnêtrznoœci 
¿ywota.
9. Kto niedba³y w sprawach swoich, bratem jest utratnika.
10. Imiê Pañskie jest mocn¹ wie¿¹; sprawiedliwy siê do niej uciecze, a wywy¿szony 
bêdzie.
11. Majêtnoœæ bogatego jest miastem jego mocnem, a jako mur wysoki w myœli jego.
12. Przed upadkiem podnosi siê serce cz³owiecze, a s³awê uprzedza poni¿enie.
13. Kto odpowiada, pierwej ni¿ wys³ucha, g³upstwo to jego i zel¿ywoœæ.
14. Duch mê¿a znosi niemoc swojê; ale ducha utrapionego któ¿ zniesie?



15. Serce rozumne nabywa umiejêtnoœci, a ucho m¹drych szuka jej.
16. Dar cz³owieczy plac mu czyni, i przed wielmo¿nych przywodzi go.
17. Sprawiedliwym zda siê ten, kto pierwszy w sprawie swojej; ale gdy przychodzi 
bliŸni jego, dochodzi go.
18. Los uœmierza zwady, i miêdzy mo¿nymi rozs¹dek czyni.
19. Brat krzywd¹ ura¿ony trudniejszy nad miasto niedobyte, a swary s¹ jako zawory u 
pa³acu.
20. Z owocu ust ka¿dego nasycon bywa ¿ywot jego; urodzajem warg swych bêdzie 
nasycony.
21. Œmieræ i ¿ywot jest w mocy jêzyka, a kto go mi³uje, bêdzie jad³ owoce jego.
22. Kto znalaz³ ¿onê, znalaz³ rzecz dobr¹, i dost¹pi³ ³aski od Pana.
23. Ubogi pokornie mówi; ale bogaty odpowiada surowie.
24. Cz³owiek, który ma przyjació³, ma siê obchodziæ po przyjacielsku, poniewa¿ 
przyjaciel bywa przychylniejszy nad brata.
*19
1. Lepszy jest ubogi, który chodzi w uprzejmoœci swej, ni¿eli przewrotny w wargach 
swoich, który jest g³upim.
2. Zaiste duszy bez umiejêtnoœci nie dobrze, a kto jest prêdkich nóg, potknie siê.
3. G³upstwo cz³owiecze podwraca drogê jego, a przecie przeciwko Panu zapala siê 
gniewem serce jego.
4. Bogactwa przyczyniaj¹ wiele przyjació³; ale ubogi od przyjaciela swego od³¹czony 
bywa.
5. Fa³szywy œwiadek nie bêdzie bez pomsty; a kto mówi k³amstwo, nie ujdzie.
6. Wielu siê ich uni¿a przed ksiêciem, a ka¿dy jest przyjacielem mê¿owi szczodremu.
7. Wszyscy bracia ubogiego nienawidz¹ go; daleko wiêcej inni przyjaciele jego 
oddalaj¹ siê od niego; wo³a za nimi, a niemasz ich.
8. Nabywa rozumu, kto mi³uje duszê swojê, a strze¿e roztropnoœci, aby znalaz³ co 
dobrego.
9. Œwiadek fa³szywy nie bêdzie bez pomsty; a kto mówi k³amstwo, zginie.
10. Nie przystoi g³upiemu rozkosz, ani s³udze panowaæ nad ksi¹¿êtami.
11. Rozum cz³owieczy zawœci¹ga gniew jego, a ozdoba jego jest mijaæ przestêpstwo.
12. Zapalczywoœæ królewska jest jako ryk lwiêcia; ale ³aska jego jest jako rosa na 
trawie.
13. Syn g³upi jest utrapieniem ojcu swemu, a ¿ona swarliwa jest jako ustawiczne 
kapanie przez dach.
14. Dom i majêtnoœæ dziedzictwem przypada po rodzicach; ale ¿ona roztropna jest od 
Pana.
15. Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuœna bêdzie ³aknê³a.
16. Kto strze¿e przykazania, strze¿e duszy swojej; ale kto gardzi drogami swemi, 
zginie.
17. Panu po¿ycza, kto ma litoœæ nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda.
18. Karz syna swego, póki o nim nadzieja, a zabiegaj¹c zginieniu jego niech mu nie 
folguje dusza twoja.
19. Wielki gniew okazuj, kiedy odpuszczasz karanie, gro¿¹c mu, poniewa¿ 
odpuszczasz, ¿e potem sro¿ej karaæ bêdziesz.
20. S³uchaj rady, a przyjmuj karnoœæ, abyœ kiedy¿kolwiek by³ m¹drym.
21. Wiele jest myœli w sercu cz³owieczem; ale rada Pañska, ta siê ostoi.
22. Po¿¹dana rzecz cz³owiekowi dobroczynnoœæ jego, ale lepszy jest ubogi, ni¿ m¹¿ 
k³amliwy.
23. Boja¿ñ Pañska prowadzi do ¿ywota, a kto j¹ ma, w obfitoœci mieszka, i nie 
spotka go nieszczêœcie.
24. Leniwy kryje rêkê sw¹ pod pachê, i do ust swych nie podnosi jej.
25. Bij naœmiewcê, ¿eby prostak by³ ostro¿niejszym; a roztropnego sfukaj, ¿eby 
zrozumia³ umiejêtnoœæ.
26. Syn wstyd i hañbê zadawaj¹cy, ojca gubi i matkê wygania.
27. Synu mój! przestañ s³uchaæ nauki, któraby ciê odwodzi³a od mów rozumnych.
28. Œwiadek z³oœliwy poœmiewa siê z s¹du, a usta niezbo¿nych po³ykaj¹ nieprawoœæ.
29. S¹dy s¹ na poœmiewców zgotowane, a guzy na grzbiet g³upich.
*20



1. Wino czyni poœmiewcê, a napój mocny zwajcê; przeto¿ ka¿dy, co siê w nim kocha, 
nie bywa m¹drym.
2. Strach królewski jest jako, ryk lwiêcia; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko 
duszy swojej.
3. Uczciwa rzecz ka¿demu, poprzestaæ zwady; ale g³upim jest, co siê w ni¹ wdaje.
4. Dla zimna leniwy nie orze; przeto¿ ¿ebraæ bêdzie we ¿niwa, ale nic nie otrzyma.
5. Rada w sercu mê¿a jest jako woda g³êboka: jednak m¹¿ rozumny naczerpnie jej.
6. Wiêksza czêœæ ludzi przechwala siê uczynnoœci¹ swoj¹; ale w samej rzeczy, któ¿ 
takiego znajdzie?
7. Sprawiedliwy chodzi w uprzejmoœci swojej; b³ogos³awieni synowie jego po nim.
8. Król siedz¹c na stolicy s¹dowej rozgania oczyma swemi wszystko z³e.
9. Któ¿ rzecze: Oczyœci³em serce moje? czystym jest od grzechu mego?
10. Dwojaki gwicht i dwojaka miara, to oboje obrzydliwoœci¹ jest Panu.
11. Po zabawach swych poznane bywa i dzieciê, jeŸli czysty i prawy uczynek jego.
12. Ucho, które s³yszy, i oko, które widzi, Pan to oboje uczyni³.
13. Nie kochaj siê w spaniu, byœ snaæ nie zubo¿a³, otwórz oczy swoje, a nasycisz 
siê chlebem.
14. Z³e to, z³e to, mówi ten, co kupuje, a odszed³szy, ali siê chlubi.
15. Wargi umiejêtne s¹ jako z³oto i obfitoœæ pere³, i kosztowne klejnoty.
16. WeŸmij szatê tego, któryæ rêczy³ za obcego; a od tego, który rêczy³ za 
cudzoziemkê, weŸmij zastaw jego.
17. Smaczny jest drugiemu chleb k³amstwa; ale potem piaskiem nape³nione bêd¹ usta 
jego.
18. Myœli radami utwierdzaj, a wojnê prowadŸ opatrznie.
19. Kto objawia tajemnicê, zdradliwie siê obchodzi; przeto¿ z tymy, którzy 
pochlebiaj¹ wargami swemi, nie miej towarzystwa.
20. Kto z³orzeczy ojcu swemu albo matce swojej, zgaœnie pochodnia jego w gêstych 
ciemnoœciach.
21. Dziedzictwu prêdko z pocz¹tku nabytemu naostatek b³ogos³awiæ nie bêd¹.
22. Nie mów: Oddam z³em. Oczekuj na Pana, a wybawi ciê.
23. Obrzydliwoœci¹ Panu dwojaki gwicht, a szale fa³szywe nie podobaj¹ mu siê.
24. Od Pana bywaj¹ sprawowane drogi mê¿a; ale cz³owiek jako¿ zrozumie drogê jego?
25. Po¿reæ rzecz poœwiêcon¹, jest cz³owiekowi sid³em; a poœlubiwszy co, tego zaœ 
szukaæ, jakoby tego ujœæ.
26. Król m¹dry rozprasza niezbo¿nych, i przywodzi na nich pomstê.
27. Dusza ludzka jest pochodni¹ Pañsk¹, która doœwiadcza wszystkich skrytoœci 
wnêtrznych.
28. Mi³osierdzie i prawda króla strzeg¹, a stolica jego mi³osierdziem wsparta bywa.
29. Ozdoba m³odzieñców jest si³a ich, a sêdziwoœæ poczciwoœci¹ starców.
30. Z³emu s¹ lekarstwem sinoœci ran, i razy przenikaj¹ce do wnêtrznoœci ¿ywota 
jego.
*21
1. Serce królewskie jest w rêce Pañskiej jako potoki wód; kêdy chce, nak³oni je.
2. Wszelka droga cz³owieka prosta jest przed oczyma jego; ale Pan, jest który serca 
wa¿y.
3. Czyniæ sprawiedliwoœæ i s¹d, bardziej siê Panu podoba, ni¿eli ofiara.
4. Wynios³oœæ oczu i nadêtoœæ serca, i oranie niepobo¿nych s¹ grzechem.
5. Myœli pracowitego pewne dostatki przynosz¹; ale ka¿dego skwapliwego przynosz¹ 
pewn¹ nêdzê.
6. Zebrane skarby jêzykiem k³amliwym s¹ marnoœci¹ pomijaj¹c¹ tych, którzy szukaj¹ 
œmierci.
7. Drapiestwo niezbo¿nych potrwo¿y ich; bo nie chcieli czyniæ to, co by³o 
sprawiedliwego.
8. M¹¿, którego droga przewrotna, obcym jest; ale sprawa czystego jest prosta.
9. Lepiej jest mieszkaæ w k¹cie pod dachem, ni¿eli z ¿on¹ swarliw¹ w domu 
przestronnym.
10. Dusza niezbo¿nego pragnie z³ego, a przyjaciel jego nie bywa wdziêczny w oczach 
jego.
11. Gdy karz¹ naœmiewcê, prostak mêdrszym bywa; a gdy roztropnie postêpuj¹ z 



m¹drym, przyjmuje naukê.
12. Bóg daje przestrogê sprawiedliwemu na domie niezbo¿nika, który podwraca 
niezbo¿nych dla z³oœci ich.
13. Kto zatula ucho swe na wo³anie ubogiego, i on sam bêdzie wo³a³, a nie bêdzie 
wys³uchany.
14. Dar potajemnie dany uœmierza zapalczywoœæ, i upominek w zanadrza w³o¿ony gniew 
wielki uspokaja.
15. Radoœæ siê mno¿y sprawiedliwemu, gdy siê s¹d odprawuje; ale strach tym, którzy 
czyni¹ nieprawoœæ.
16. Cz³owiek b³¹dz¹cy z drogi m¹droœci w zebraniu umar³ych odpoczywaæ bêdzie.
17. M¹¿, który dobr¹ myœl mi³uje, staje siê ubogim; a kto mi³uje wino i olejki, nie 
zbogaci siê.
18. Niezbo¿nik bêdzie okupem za sprawiedliwego, a za uprzejmych przewrotnik.
19. Lepiej mieszkaæ w ziemi pustej, ni¿ z ¿on¹ swarliw¹ i gniewliw¹.
20. Skarb po¿¹dany i olej s¹ w przybytku m¹drego; ale g³upi cz³owiek po¿era go.
21. Kto naœladuje sprawiedliwoœci i mi³osierdzia, znajduje ¿ywot, sprawiedliwoœæ i 
s³awê.
22. M¹dry ubiega miasto mocarzy, a burzy potêgê ufnoœci ich.
23. Kto strze¿e ust swoich i jêzyka swego, strze¿e od ucisków duszy swojej.
24. Hardego i pysznego imiê jest naœmiewca, który wszysko poniewoli i z pych¹ 
czyni.
25. Leniwego ¿¹doœæ zabija; bo rêce jego robiæ nie chc¹.
26. Ka¿dego dnia pa³a po¿¹dliwoœci¹; ale sprawiedliwy udziela, a nie szczêdzi.
27. Ofiara niepobo¿nych jest obrzydliwoœci¹ , a dopiero¿ gdyby j¹ w grzechu 
ofiarowa³.
28. Œwiadek fa³szywy zaginie; ale m¹¿ dobry to, co s³yszy, statecznie mówiæ bêdzie.
29. M¹¿ niezbo¿ny zatwardza twarz swojê; ale uprzejmy sam sprawuje drogê swojê.
30. Niemasz m¹droœci, ani rozumu, ani rady przeciwko Panu.
31. Konia gotuj¹ na dzieñ bitwy; ale od Pana jest wybawienie.
*22
1. Lepsze jest dobre imiê, ni¿ bogactwa wielkie; a przyjaŸñ lepsza, ni¿ srebro i 
z³oto.
2. Bogaty i ubogi spotkali siê z sob¹; ale Pan jest obydwóch stworzycielem.
3. Ostro¿ny widz¹c z³e ukrywa siê; ale prostacy wprost id¹c wpadaj¹ w szkodê.
4. Pokory i bojaŸni Pañskiej nagrod¹ jest bogactwo, i s³awa i ¿ywot.
5. Ciernie i sid³a s¹ na drodze przewrotnego; kto strze¿e duszy swej, oddala siê od 
nich.
6. Æwicz m³odego wed³ug potrzeby drogi jego; bo gdy siê zstarzeje, nie odst¹pi od 
niej.
7. Bogaty nad ubogimi panuje; ale ten, co po¿ycza, s³ug¹ bywa tego, który mu 
po¿ycza.
8. Kto sieje nieprawoœæ, ¿¹æ bêdzie utrapienie, a rózga gniewu jego ustanie.
9. Oko dobrotliwe, toæ bêdzie ub³ogos³awione; bo udziela chleba swego ubogiemu.
10. Wyrzuæ naœmiewcê, a ustanie zwada; owszem uspokoi siê swar i pohañbienie.
11. Kto mi³uje czystoœæ serca, a jest wdziêcznoœæ w wargach jego, temu król 
przyjacielem bêdzie.
12. Oczy Pañskie strzeg¹ umiejêtnoœci; ale przedsiêwziêcia przewrotnego podwraca.
13. Leniwiec mówi: Lew na dworzu, w poœród ulicy bym by³ zabity.
14. Usta obcych niewiast s¹ dó³ g³êboki; na kogo siê Pan gniewa, wpadnie tam.
15. G³upstwo przywi¹zane jest do serca m³odego; ale rózga karnoœci oddali je od 
niego.
16. Kto ciemiê¿y ubogiego, aby sobie przysporzy³, tak¿e kto daje bogatemu: pewnie 
zubo¿eje.
17. Nak³oñ ucha twego, a s³uchaj s³ów m¹drych, a serce twoje przy³ó¿ ku nauce 
mojej;
18. Boæ to bêdzie uciech¹, gdy je zachowasz w sercu twojem, gdy bêd¹ spo³em 
sporz¹dzone w wargach twoich;
19. Aby by³o w Panu ufanie twoje; oznajmujêæ to dziœ, a ty tak czyñ.
20. Izalim ci nie napisa³ znamienitych rzeczy z strony rad i umiejêtnoœci,



21. Abym ci do wiadomoœci poda³ pewnoœæ powieœci prawdziwych, abyœ umia³ odnosiæ 
s³owa prawdy tym, którzy ciê pos³ali.
22. Nie odzieraj nêdznego, przeto ¿e nêdzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.
23. Albowiem Pan siê podejmie sprawy ich, i wydrze duszê tym, którzy im wydzieraj¹.
24. Nie b¹dŸ przyjacielem gniewliwemu, a z mê¿em popêdliwym nie obcuj,
25. Byœ snaæ nie przywyk³ œcieszkom jego, a nie w³o¿y³ sid³a na duszê swojê.
26. Nie bywaj miêdzy tymi, którzy rêcz¹; ani miêdzy rêkojmiami za d³ugi;
27. Bo jeŸlibyœ nie mia³ czem zap³aciæ, przecz¿eby kto mia³ braæ poœciel twoj¹ pod 
tob¹?
28. Nie przenoœ starej granicy, któr¹ uczynili ojcowie twoi.
29. Widzia³¿eœ mê¿a r¹tszego w sprawach swoich? Takowyæ przed królami staje, a nie 
staje przed pod³ymi.
*23
1. Gdy si¹dziesz, abyœ jad³ z panem, uwa¿aj pilnie, kto jest przed tob¹;
2. Inaczej wrazi³byœ nó¿ w gard³o swoje, jeŸlibyœ by³ chciwy pokarmu.
3. Nie pragnij ³akoci jego ; bo s¹ pokarmem ob³udnym.
4. Nie staraj siê, abyœ siê zbogaci³; owszem, zaniechaj opatrznoœci twojej.
5. I mia³¿ebyœ obróciæ oczy twoje na bogactwo, które prêdko niszczeje? bo sobie 
uczyni skrzyd³a podobne orlim, i uleci do nieba.
6. Nie jedz chleba cz³owieka zazdrosnego, a nie ¿¹daj ³akoci jego.
7. Albowiem jako on ciebie wa¿y w myœli swej, tak ty wa¿ pokarm jego. Mówiæ: Jedz i 
pij, ale serce jego nie jest z tob¹.
8. Sztuczkê twojê, któr¹œ zjad³, zwrócisz, a utracisz wdziêczne s³owa twoje.
9. Przed g³upim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnoœci¹ powieœci twoich.
10. Nie przenoœ granicy starej, a na rolê sierotek nie wchodŸ.
11. Bo obroñca ich mo¿ny; onci siê podejmuje sprawy ich przeciwko tobie.
12. Obróæ do nauki serce twoje, a uszy twoje do powieœci umiejêtnoœci.
13. Nie odejmuj od m³odego karnoœci; bo jeŸli go ubijesz rózg¹, nie umrze.
14. Ty go bij rózg¹, a duszê jego z piek³a wyrwiesz.
15. Synu mój! bêdzieli m¹dre serce twoje, bêdzie siê weseli³o serce moje, serce 
moje we mnie;
16. I rozwesel¹ siê nerki moje, gdy bêd¹ mówi³y wargi twoje, co jest prawego.
17. Niech nie zajrzy serce twoje grzesznikom; ale raczej chod¿ w bojañni Pañskiej 
na ka¿dy dzieñ;
18. Bo i¿ jest zap³ata, przeto nadzieja twoja nie bêdzie wykorzeniona.
19. S³uchaj, synu mój! a b¹dŸ m¹dry, i nawiedŸ na drogê serce twoje.
20. Nie bywaj miêdzy pijanicami wina, ani miêdzy ¿ar³okami miêsa;
21. Boæ pijanica i ¿ar³ok zubo¿eje, a ospa³y w ³atach chodziæ bêdzie.
22. S³uchaj ojca twego, który ciê sp³odzi³, a nie pogardzaj matk¹ twoj¹, gdy siê 
zstarzeje.
23. Kupuj prawdê, a nie sprzedawaj jej; kupuj m¹droœæ, umiejêtnoœæ i rozum.
24. Bardzo siê raduje ojciec sprawiedliwego, a kto sp³odzi³ m¹drego, weseli siê z 
niego.
25. Niech siê tedy weseli ojciec twój, i matka twoja; i niech siê rozraduje 
rodzicielka twoja.
26. Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzeg¹ dróg moich.
27. Bo nierz¹dnica jest dó³ g³êboki, a cudza ¿ona jest studnia ciasna.
28. Ona te¿ jako zbojca zasadzki czyni, a zuchwalców miêdzy ludŸmi rozmna¿a.
29. Komu biada? Komu niestety? Komu zwady? Komu krzyk? Komu rany daremne? Komu 
zapalenie oczów?
30. Tym, którzy siadaj¹ na winie; tym, którzy chodz¹, szukaj¹c przyprawnego wina.
31. Nie zapatruj siê na wino, gdy siê rumieni, i gdy wydaje w kubku ³unê swojê, a 
prosto wyskakuje.
32. Bo na koniec jako w¹¿ uk¹si, a jako ¿mija uszczknie;
33. Oczy twoje patrzyæ bêd¹ na cudze ¿ony, a serce twe bêdzie mówi³o przewrotnoœci;
34. I bêdziesz jako ten, który le¿y w poœród morza, a jako ten, który œpi na 
wierzchu masztu;
35. Rzeczesz:Ubito miê, a nie stêka³em, pot³uczono miê, a nie czu³em. Gdy siê 
ocucê, udam siê zaœ do tego.



*24
1. Nie naœladuj ludzi z³ych, ani ¿¹daj przebywaæ z nimi;
2. Albowiem serce ich myœli o drapiestwie, a wargi ich mówi¹ o uciœnieniu.
3. M¹droœci¹ bywa dom zbudowany, a roztropnoœci¹ umocniony.
4. Zaiste przez umiejêtnoœæ komory nape³nione bywaj¹ wszelakiemi bogactwami 
kosztownemi i wdziêcznemi.
5. Cz³owiek m¹dry mocny jest, a m¹¿ umiejêtny przydaje si³y.
6. Albowiem przez m¹dr¹ radê zwiedziesz bitwê, a wybawienie przez mnóstwo radców 
mieæ bêdziesz.
7. Wysokie s¹ g³upiemu m¹droœci; w bramie nie otworzy ust swoich.
8. Kto myœli Ÿle czyniæ, tego z³oœliwym zwaæ bêd¹.
9. Z³a myœl g³upiego jest grzechem, a poœmiewca jest obrzydliwoœci¹ ludzk¹.
10. JeŸli bêdziesz gnuœnym, tedy w dzieñ ucisku s³aba bêdzie si³a twoja.
11. Wybawiaj pojmanych na œmieræ; a od tych, którzy id¹ na stracenie, nie odwracaj 
siê.
12. JeŸli rzeczesz: Otoœmy o tem nie wiedzieli; izali ten, który wa¿y serca, nie 
rozumie? a ten, który strze¿e duszy twojej, nie rozezna? i nie odda cz³owiekowi 
wed³ug uczynków jego?
13. Jedz miód, synu mój! bo dobry, i plastr s³odki podniebieniu twemu;
14. Tak umiejêtnoœæ m¹droœci duszy twojej, jeŸli¿e j¹ znajdziesz; onaæ bêdzie 
nagrod¹, a nadzieja twoja nie bêdzie wyciêta.
15. Nie czyñ zasadzki, niezbo¿niku! na przybytek sprawiedliwego, a nie przeszkadzaj 
odpocznieniu jego.
16. Bo choæ siedm kroæ upada sprawiedliwy, przecie zaœ powstaje; ale niezbo¿ni 
wpadn¹ w nieszczêœcie.
17. Gdy upadnie nieprzyjaciel twój, nie ciesz siê; i gdy siê potknie, niech siê nie 
raduje serce twoje;
18. Aby snaæ nie ujrza³ Pan, a nie podoba³oby siê to w oczach jego, i odwróci³by od 
niego gniew swój na ciê.
19. Nie gniewaj siê dla z³oœników, ani siê udawaj za niepobo¿nymi;
20. Boæ nie weŸmie z³oœnik nagrody; pochodnia niepobo¿nych zgaœnie.
21. Synu mój! bój siê Pana i króla, a z niestatecznymi nie miêszaj siê;
22. Boæ znag³a powstanie zginienie ich, a upadek obydwóch któ¿ wie?
23. I toæ te¿ m¹drym nale¿y: wzgl¹d mieæ na osobê u s¹du, nie dobra.
24. Tego, który mówi niepobo¿nemu; Jesteœ sprawiedliwy, bêd¹ ludzie przeklinaæ, a 
narody siê nim brzydziæ bêd¹.
25. Ale którzy go karz¹, szczêœliwi bêd¹, a przyjdzie na nich b³ogos³awieñstwo 
ka¿dego dobrego.
26. Poca³uj¹ wargi tego, co mówi s³owa prawdziwe.
27. Rozrz¹dŸ na polu robotê twojê, a sprawuj pilnie rolê swojê; a potem bêdziesz 
budowa³ dom twój.
28. Nie b¹dŸ œwiadkiem lekkomyœlnym przeciw bliŸniemu swemu, ani czyñ ³agodnych 
namów wargami swemi.
29. Nie mów: Jako mi uczyni³, tak mu uczyniê; oddam mê¿owi temu wed³ug uczynku 
jego.
30. Szed³em przez pole mê¿a leniwego a przez winnicê cz³owieka g³upiego;
31. A oto poros³a wszêdzie ostem; pokrzywy wszystko pokry³y, a p³ot kamienny jej 
rozwali³ siê.
32. Co ja ujrzawszy z³o¿y³em to do serca mego, a widz¹c to wzi¹³em to ku 
przestrodze.
33. Trochê siê przeœpisz, trochê podrzemiesz, trochê z³o¿ysz rêce, abyœ odpoczywa³;
34. A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podró¿ny, a niedostatek twój jako m¹¿ 
zbrojny.
*25
1. Teæ s¹ przypowieœci Salomonowe, które zebrali mê¿owie Ezechyjasza, króla 
Judzkiego.
2. S³awa to Bo¿a, taiæ sprawê; ale s³awa królów, wywiadywaæ siê rzeczy.
3. Wysokoœæ niebios, i g³êbokoœæ ziemi, i serce królów nie s¹ doœcignione.
4. Odejm zu¿elicê od srebra, a wynijdzie odlewaj¹cemu naczynie kosztowne.



5. Odejm niezbo¿nika od oblicza królewskiego, a umocni siê w sprawiedliwoœci 
stolica jego.
6. Nie udawaj siê za zacnego przed królem, a na miejscu wielmo¿nych nie stawaj;
7. Bo lepiej jest, i¿ ci rzek¹: Post¹p sam: a ni¿eliby ciê zni¿yæ miano przed 
ksiêciem; co widuj¹ oczy twoje.
8. Nie pokwapiaj siê do swaru, byœ snaæ na ostatek nie wiedzia³, co masz czyniæ, 
gdyby ciê zawstydzi³ bliŸni twój.
9. ProwadŸ do koñca sprawê swojê z przyjacielem twoim, a tajemnicy drugiego nie 
objawiaj;
10. By ciê snaæ nie zel¿y³ ten, co ciê s³ucha, a nies³awa twoja zosta³aby na tobie.
11. Jakie jest jab³ko z³ote z wyrzezaniem srebrnem, takieæ jest s³owo do rzeczy 
powiedziane.
12. Ten, który m¹drze napomina, jest u tego, co s³ucha, jako nausznica z³ota, i 
klejnot z szczerego z³ota.
13. Jako zimno œnie¿ne czasu ¿niwa: tak pose³ wierny tym, którzy go posy³aj¹; bo 
dusze panów swych och³adza.
14. Cz³owiek, który siê chlubi darem zmyœlonym, jest jako wiatr i ob³oki bez 
deszczu.
15. Ksi¹¿ê cierpliwoœci¹ bywa zmiêkczony, a jêzyk ³agodny koœci ³amie.
16. Znajdzieszli miód, jedz¿e, ileæ potrzeba, by snaæ objad³szy siê go nie zwróci³.
17. Powœci¹gnij nogê twojê od domu bliŸniego twego, by snaæ bêd¹c ciebie syt, nie 
mia³ ciê w nienawiœci.
18. Ka¿dy, kto mówi fa³szywe œwiadectwo przeciw bliŸniemu swemu, jest jako m³ot, i 
miecz, i strza³a ostra.
19. Ufnoœæ w cz³owieku przewrotnym jest w dzieñ ucisku jako z¹b wy³amany i noga 
wywiniona.
20. Jako ten, który zew³oczy odzienie czasu zimy, albo leje ocet na saletrê, taki 
jest ten, który œpiewa pieœni sercu smutnemu.
21. JeŸli¿eby ³akn¹³ ten, co ciê nienawidzi, nakarm go chlebem; a jeŸliby pragn¹³, 
daj mu siê napiæ wody;
22. Bo wêgle rozpalone zgromadzisz na g³owê jego, a Pan ci nagrodzi.
23. Jako wiatr pó³nocny deszcz przynosi: tak przynosi twarz gniewliw¹ jêzyk 
uszczypliwy.
24. Lepiej mieszkaæ w k¹cie pod dachem, ni¿eli z ¿on¹ swarliw¹ w domu przestronnym.
25. Jako woda ch³odna duszy pragn¹cej: tak wieœæ dobra z ziemi dalekiej.
26. Jako Ÿród³o nogami pom¹cone, albo zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy, który upada 
przed niezbo¿nym.
27. Jako jeœæ wiele miodu nie jest rzecz dobra: tak szukanie w³asnej s³awy jest 
nies³awne.
28. M¹¿, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru.
*26
1. Jako œnieg w lecie, i jako deszcz we ¿niwa; tak g³upiemu nie przystoi chwa³a.
2. Jako siê ptak tam i sam tu³a, i jako jaskó³ka lata: tak przeklêstwo niezas³u¿one 
nie przyjdzie.
3. Bicz na konia, og³ów na os³a, a kij potrzebny jest na grzbiet g³upiego.
4. Nie odpowiadaj g³upiemu wed³ug g³upstwa jego, abyœ mu i ty nie by³ podobny.
5. Odpowiedz g³upiemu wed³ug g³upstwa jego, aby siê sobie nie zda³ byæ m¹drym.
6. Jakoby nogi obci¹³, tak siê bezprawia dopuszcza, kto siê g³upiemu poselstwa 
powierza.
7. Jako nierówne s¹ golenie u chromego: tak jest powieœæ w ustach g³upich.
8. Jako kiedy kto przywi¹zuje kamieñ drogi do procy: tak czyni ten, który uczciwoœæ 
g³upiemu wyrz¹dza.
9. Jako ciernie, gdy siê dostan¹ w rêkê pijanego: tak przypowieœæ jest w ustach 
g³upich.
10. Wielki Pan stworzy³ wszystko, a daje zap³atê g³upiemu, daje tak¿e zap³atê 
przestêpcom.
11. Jako pies wraca siê do zwrócenia swego: tak g³upi powtarza g³upstwo swoje.
12. Ujrzyszli cz³owieka, co siê sobie zda byæ m¹drym, nadzieja o g³upim lepsza 
jest, ni¿eli o nim.



13. Leniwy mówi: lew na drodze, lew na ulicach.
14. Jako siê drzwi obracaj¹ na zawiasach swoich: tak leniwiec na ³ó¿ku swojem.
15. Leniwiec rêkê kryje do zanadrzy swych, a ciê¿ko mu jej podnosiæ do ust swoich.
16. Leniwiec zda siê sobie byæ mêdrszym, ni¿eli siedm odpowiadaj¹cych z rozs¹dkiem.
17. Jakoby te¿ psa za uszy ³apa³, kto siê mimo id¹c w cudz¹ zwadê wdaje.
18. Jako szalony wypuszcza iskry i strza³y œmiertelne:
19. Tak jest ka¿dy, który podchodzi przyjaciela swego, a mówi: Azam ja nie 
¿artowa³?
20. Gdy niestaje drew, gaœnie ogieñ; tak gdy nie bêdzie klatecznika, ucichnie 
zwada.
21. Jako wêgiel martwy s³u¿y do rozniecenia, i drwa do ognia; tak cz³owiek swarliwy 
do rozniecenia zwady.
22. S³owa obmówcy s¹ jako s³owa zranionych; a wszak¿e przenikaj¹ do wnêtrznoœci 
¿ywota.
23. Wargi nieprzyjacielskie i serce z³e s¹ jako srebrna piana, któr¹ polewaj¹ 
naczynie gliniane.
24. Ten, co kogo nienawidzi, za inszego siê udaje wargami swemi; ale w sercu swojem 
myœli o zdradzie.
25. Gdyæ siê ochotnym mow¹ sw¹ ukazuje, nie wierz mu: bo siedmioraka obrzydliwoœæ 
jest w sercu jego.
26. Nienawiœæ zdradliwie bywa pokryta; ale odkryta bywa z³oœæ jej w zgromadzeniu.
27. Kto drugiemu dó³ kopie, wpada weñ; a kto kamieñ toczy, na niego siê obraca.
28. Cz³owiek jêzyka k³amliwego ma utrapienie w nienawiœci, a usta ³agodne przywodz¹ 
do upadku.
*27
1. Nie chlub siê ze dnia jutrzejszego; bo nie wiesz, coæ przyniesie dzieñ 
dzisiejszy.
2. Niechaj ciê kto inny chwali, a nie usta twoje; obcy, a nie wargi twoje.
3. Ciê¿kiæ jest kamieñ, i piasek wa¿ny; ale gniew g³upiego ciê¿szy, ni¿ to oboje.
4. Okrutnyæ jest gniew, i nag³a popêdliwoœæ; ale przed zazdroœci¹ któ¿ siê ostoi?
5. Lepsza jest przymówka jawna, ni¿eli mi³oœæ skryta.
6. Lepsze s¹ rany od przyjaciela, ni¿ ³agodne ca³owanie cz³owieka nienawidz¹cego.
7. Dusza nasycona i plastr miodu podepcze; ale g³odnej duszy i gorzkoœæ wszelaka 
s³odka.
8. Jako ptak odlatuje od gniazda swojego: tak cz³owiek odchodzi od miejsca swego.
9. Jako maœæ i kadzenie uwesela serce: tak s³odkoœæ przyjaciela uwesela wiêcej, ni¿ 
w³asna rada.
10. Przyjaciela twego, i przyjaciela ojca twego nie opuszczaj, a do domu brata 
twego nie wchodŸ w dzieñ utrapienia twego; bo lepszy s¹siad bliski, ni¿ brat 
daleki.
11. B¹dŸ m¹drym, synu mój! a uweselaj serce moje, abym mia³ co odpowiedzieæ temu, 
któryby mi ur¹ga³.
12. Ostro¿ny, upatruj¹c z³e, ukrywa siê; ale prostak wprost id¹c, w szkodê popada.
13. WeŸmij szatê tego, któryæ rêczy³ za obcego; a od tego, który rêczy³ za 
cudzoziemkê, weŸmij zastaw jego.
14. Temu, który przyjacielowi swemu wielkim g³osem rano wstawaj¹c b³ogos³awi, 
poczytane to bêdzie za przeklêstwo.
15. Kapanie ustawiczne w dzieñ gwa³townego deszczu, i ¿ona swarliwa s¹ sobie 
podobni;
16. Kto j¹ kryje, kryje wiatr, a woni¹ wyda; jako olejek wonny w prawej rêce jego.
17. ¯elazo ¿elazem bywa naostrzone; tak m¹¿ zaostrza oblicze przyjaciela swego.
18. Kto strze¿e drzewa figowego, po¿ywa owocu jego; tak¿e kto strze¿e pana swego, 
uczczony bêdzie.
19. Jako siê w wodzie twarz przeciwko twarzy ukazuje: tak serce cz³owiecze przeciw 
cz³owiekowi.
20. Piek³o i zatracenie nie mog¹ byæ nasycone; tak¿e i oczy ludzkie nasyciæ siê nie 
mog¹.
21. Tygiel srebra a piec z³ota doœwiadcza, a cz³owieka wieœæ s³awy jego.
22. Choæbyœ g³upiego i w stêpie miêdzy krupami st¹porem st³uk³, nie odejdzie od 



niego g³upstwo jego.
23. Dogl¹daj pilnie dobytku twego, a miej pieczê o trzodach twoich.
24. Boæ nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.
25. Gdy wzrasta trawa, a ukazuj¹ siê zio³a, tedy z gór siano zbieraj¹.
26. Owce bêd¹ na szaty twoje, a nagrod¹ poln¹ koz³y.
27. Nadto dostatek mleka koziego na pokarm twój, na pokarm domu twego, i na 
po¿ywienie dziewek twoich.
*28
1. Uciekaj¹ niezbo¿ni, choæ ich nikt nie goni: ale sprawiedliwi jako lwiê m³ode s¹ 
bez bojaŸni.
2. Dla przestêpstwa ziemi wiele bywa ksi¹¿¹t jej; ale dla cz³owieka roztropnego i 
umiejêtnego trwa³e bywa pañstwo.
3. M¹¿ ubogi, który uciska nêdznych, podobny jest d¿d¿owi gwa³townemu, po którym 
chleba nie bywa.
4. Którzy opuszczaj¹ zakon, chwal¹ niezbo¿nika; ale ci, którzy strzeg¹ zakonu, s¹ 
im odpornymi.
5. Ludzie Ÿli nie zrozumiewaj¹ s¹du; ale którzy Pana szukaj¹, rozumiej¹ wszystko.
6. Lepszy jest ubogi, który chodzi w uprzejmoœci swojej, ni¿eli przewrotny na 
drogach swych, chocia¿ jest bogaty.
7. Kto strze¿e zakonu, jest synem roztropnym; ale kto karmi ob¿ercê, czyni 
zel¿ywoœæ ojcu swemu.
8. Kto rozmna¿a majêtnoœæ swojê z lichwy i z p³atu, temu j¹ zbiera, który ubogiemu 
szczodrze bêdzie dawa³.
9. Kto odwraca ucho swe, aby nie s³ucha³ zakonu, i modlitwa jego jest 
obrzydliwoœci¹.
10. Kto zawodzi uprzejmych na drogê z³¹, w dó³ swój sam wpadnie; ale uprzejmi 
odziedzicz¹ rzeczy dobre.
11. M¹¿ bogaty zda siê sobie byæ m¹drym; ale ubogi roztropny dochodzi go.
12. Gdy siê raduj¹ sprawiedliwi, wielka jest s³awa; ale gdy powstawaj¹ niepobo¿ni, 
kryje siê cz³owiek.
13. Kto pokrywa przestêpstwa swe, nie poszczêœci mu siê; ale kto je wyznaje i 
opuszcza, mi³osierdzia dost¹pi.
14. B³ogos³awiony cz³owiek, który siê zawsze boi; ale kto zatwardza serce swoje, 
wpada w z³e.
15. Pan niezbo¿ny, panuj¹cy nad ludem ubogim jest jako lew rycz¹cy, i jako 
niedŸwiedŸ g³odny.
16. Ksi¹¿ê bezrozumny wielkim jest drapie¿c¹: ale kto nienawidzi ³akomstwa, 
przed³u¿y dni swoje.
17. Cz³owieka, który gwa³t czyni krwi ludzkiej, choæby i do do³u ucieka³, nikt nie 
zatrzyma.
18. Kto chodzi w uprzejmoœci, zachowany bêdzie; ale przewrotny na drogach swoich 
oraz upadnie.
19. Kto sprawuje ziemiê swojê, chlebem nasycony bywa; ale kto naœladuje 
pró¿nuj¹cych, ubóstwem nasycony bywa.
20. M¹¿ wierny przyczyni b³ogos³awieñstwa; ale kto siê prêdko chce zbogaciæ, nie 
bywa bez winy.
21. Mieæ wzgl¹d na osobê, rzecz niedobra; bo nie jeden dla kêsa chleba staje siê 
przewrotnym.
22. Prêdko chce cz³owiek zazdroœciwy zbogatnieæ, a nie wie, i¿ naæ niedostatek 
przyjdzie.
23. Kto strofuje cz³owieka, wiêksz¹ potem ³askê znajduje, ni¿ ten, co pochlebia 
jêzykiem.
24. Kto ³upi ojca swego, albo matkê swoj¹, a mówi, i¿ to nie grzech: towarzyszem 
jest mê¿obójcy.
25. Wysokomyœlny wszczyna zwadê; ale kto nadziejê ma w Panu, dostatek mieæ bêdzie.
26. Kto ufa w sercu swem, g³upi jest; ale kto sobie m¹drze poczyna, ten ujdzie 
nieszczêœcia .
27. Kto daje ubogiemu, nie bêdzie mia³ niedostatku; ale kto od niego odwraca oczy 
swe, wielkie przeklêstwa nañ przyjd¹.



28. Gdy niepobo¿ni powstawaj¹, kryje siê cz³owiek; ale gdy gin¹, sprawiedliwi siê 
rozmna¿aj¹.
*29
1. Cz³owiek, który na czêste karanie zatwardza kark swój, nagle zniszczeje, i nie 
wskóra.
2. Gdy siê rozmna¿aj¹ sprawiedliwi, weseli siê lud; ale gdy panuje bezbo¿nik, 
wzdycha lud.
3. M¹¿, który mi³uje m¹droœæ, uwesela ojca swego; ale kto chowa nierz¹dnicê, traci 
majêtnoœæ.
4. Król s¹dem ziemiê utwierdza; ale m¹¿, który dary bierze, podwraca j¹.
5. Cz³owiek, który pochlebia przyjacielowi swemu, rozci¹ga sieæ przed nogami jego.
6. Wystêpek z³ego jest mu sid³em; ale sprawiedliwy œpiewa i weseli siê.
7. Sprawiedliwy wyrozumiewa sprawê nêdznych; ale niezbo¿nik nie ma na to rozumu i 
umiejêtnoœci.
8. Mê¿owie naœmiewcy zawodz¹ miasto; ale m¹drzy odwracaj¹ gniew.
9. M¹¿ m¹dry, wiedzieli spór z mê¿em g³upim, choæby siê gniewa³, choæby siê te¿ 
œmia³, nie bêdzie mia³ pokoju.
10. Mê¿owie krwawi nienawidz¹ uprzejmego; ale uprzejmi staranie wiod¹ o duszê jego.
11. Wszystkiego ducha swego wywiera g³upi, ale m¹dry na dalszy czas go zawœci¹ga.
12. Pana, który rad s³ucha s³ów k³amliwych, wszyscy s³udzy jego s¹ niepobo¿ni.
13. Ubogi i zdzierca spotkali siê; a wszak¿e obydwóch oczy Pan oœwieca.
14. Króla, który s¹dzi uciœnionych wed³ug prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona 
bêdzie.
15. Rózga i karnoœæ m¹droœæ daje; ale dzieciê swawolne zawstydza matkê swojê.
16. Gdy siê rozmna¿aj¹ niezbo¿ni, rozmna¿a siê i przestêpstwo; ale sprawiedliwi 
upadek ich ogl¹daj¹.
17. Karz syna twego, a sprawiæ odpocznienie, i sposobi rozkosz duszy twojej.
18. Gdy proroctwo ustaje, lud bywa rozproszony; ale kto strze¿e zakonu, 
b³ogos³awiony jest.
19. S³uga nie bywa s³owami naprawiony; bo choæ rozumie, jednak nie odpowiada.
20. Ujrzysz cz³owieka skwapliwego w sprawach swoich; ale lepsza jest nadzieja o 
g³upim, ni¿ o nim.
21. Kto w rozkoszy chowa z dzieciñstwa s³ugê swego, na ostatek bêdzie chcia³ byæ za 
syna.
22. Cz³owiek gniewliwy wszczyna zwadê, a pierzchliwy wiele grzeszy.
23. Pycha cz³owiecza poni¿a go; ale pokorny w duchu s³awy dostêpuje.
24. Kto spó³kuje ze z³odziejem, ma w nienawiœci duszê swojê; tak¿e te¿ kto 
przeklêstwa s³yszy, a nie objawia go.
25. Strach cz³owieczy stawia sobie sid³o; ale kto ma nadziejê w Panu, wywy¿szony 
bêdzie.
26. Wiele tych, co szukaj¹ twarzy panów; aleæ od Pana jest s¹d ka¿dego.
27. Sprawiedliwym jest m¹¿ niezbo¿ny obrzydliwoœci¹; a zasiê kto w uprzejmoœci 
chodzi, jest niezbo¿nym obrzydliwoœci¹.
*30
1. Te s¹ s³owa Agóra, syna Jakiego, i zebranie mów tego¿ mê¿a do Ityjela, do 
Ityjela i Uchala.
2. Zaistem jest g³upszy nad innych, a rozumu cz³owieczego nie mam.
3. I nie nauczy³em siê m¹droœci, a umiejêtnoœci œwiêtych nie umiem.
4. Któ¿ wst¹pi³ na niebo, i zasiê zst¹pi³? któ¿ zgromadzi³ wiatr do garœci swych? 
Któ¿ zagarn¹³ wody do szaty swej? któ¿ utwierdzi³ wszystkie koñczyny ziemi? Có¿ za 
imiê jego? i co za imiê syna jego? Wiesz¿e?
5. Wszelka mowa Bo¿a jest czysta; on jest tarcz¹ tym, którzy ufaj¹ w nim.
6. Nie przydawaj do s³ów jego, aby ciê nie kara³, a by³byœ znaleziony w k³amstwie.
7. Dwóch rzecz ¿¹dam od ciebie, nie odmawiaj¿e mi pierwej ni¿ umrê.
8. Marnoœæ i s³owo k³amliwe oddal odemnie; ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi; ¿yw miê 
tylko pokarmem wed³ug potrzeby mojej;
9. Abym snaæ nasyconym bêd¹c nie zaprza³ siê ciebie, i nie rzek³: Któ¿ jest Pan? 
Albo zubo¿awszy ¿ebym nie krad³, i nie bra³ nadaremno imienia Boga mego.
10. Nie podwodŸ na s³ugê przed Panem jego, byæ snaæ nie z³orzeczy³, a ty abyœ nie 



zgrzeszy³.
11. Jest rodzaj, który ojcu swemu z³orzeczy, a matce swojej nie b³ogos³awi.
12. Jest rodzaj, który siê zda sobie byæ czystym, choæ od plugastwa swego nie jest 
omyty.
13. Jest rodzaj, którego s¹ wynios³e oczy, i powieki jego wywy¿szone s¹.
14. Jest rodzaj, którego zêby s¹ jako miecze, a trzonowe zêby jego jako no¿e na 
po¿arcie ubogich na ziemi, a nêdzników miêdzy ludŸmi.
15. Pijawka ma dwie córki, które mówi¹: Przynieœ, przynieœ.Trzy rzeczy s¹, które 
nie bywaj¹ nasycone, owszem cztery, które nie mówi¹: Dosyæ.
16. Grób, i ¿ywot niep³odny, ziemia te¿ nie bywa nasycona wod¹, a ogieñ nie mówi: 
Dosyæ.
17. Oko, które siê naœmiewa z ojca, i wzgardza pos³uszeñstwem macierzyñskiem, 
wyk³uj¹ kruki u potoków, i orlêta je wyjedz¹.
18. Te trzy rzeczy s¹ ukryte przedemn¹, owszem cztery, których nie wiem:
19. Drogi orlej na powietrzu, drogi wê¿owej na skale, drogi okrêtowej w poœród 
morza, i drogi mê¿owej z pann¹.
20. Takaæ jest droga niewiasty cudzo³o¿¹cej: je, a uciera usta swoje, i mówi: Nie 
pope³ni³am z³ego uczynku.
21. Dla trzech rzeczy porusza siê ziemia, owszem dla czterech, których znieœæ nie 
mo¿e:
22. Dla s³ugi, kiedy panuje, i dla g³upiego, kiedy siê nasyci chleba;
23. Dla przemierz³ej niewiasty, kiedy za m¹¿ idzie, i dla dziewki, kiedy dziedziczy 
po pani swojej.
24. Teæ s¹ cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszak¿e s¹ mêdrsze nad mêdrców:
25. Mrówki, huf s³aby, które sobie jednak w lecie gotuj¹ pokarm swój;
26. Króliki, twór s³aby, którzy jednak buduj¹ w skale dom swój;
27. Szarañcze króla nie maj¹, a wszak¿e wszystkie hufami wychodz¹;
28. Paj¹k rêkoma robi, a bywa w pa³acach królewskich.
29. Te trzy rzeczy s¹, które wspaniale chodz¹, owszem cztery, które zmê¿yle chodz¹:
30. Lew najmocniejszy miêdzy zwierzêtami, który przed nikim nie ustêpuje:
31. Koñ na biodrach przepasany, i kozie³, i król, przeciw któremu ¿aden nie 
powstaje.
32. JeŸliœ g³upio uczyni³, gdyœ siê wynosi³, albo jeŸliœ Ÿle myœli³, po³ó¿¿e rêkê 
na usta.
33. Kto t³ucze œmietanê, wybija mas³o; a kto bardzo nos wyciera, wyciska krew; tak 
kto wzbudza gniew, wszczyna zwadê.
*31
1. Te s¹ s³owa Lemuela króla, i zebranie mów, któremi go æwiczy³a matka jego.
2. Có¿ rzekê, synu mój? có¿ rzekê, synu ¿ywota mego? i có¿ rzekê, synu œlubów 
moich?
3. Nie dawaj niewiastom si³y twojej, ani dróg twoich tym, którzy do zginienia 
królów przywodz¹.
4. Nie królom, o Lemuelu! nie królom nale¿y piæ wino, a nie panom bawiæ siê napojem 
mocnym;
5. By snaæ pij¹c nie zapomnia³ na ustawy, a nie odmieni³ spraw wszystkich ludzi 
uciœnionych.
6. Dajcie napój mocny gin¹cemu, a wino tym, którzy s¹ ducha sfrasowanego.
7. Niech siê napije, a zapomni ubóstwa swego, a na utrapienie swoje niech wiêcej 
nie wspomni.
8. Otwórz usta swe za niemym w sprawie wszystkich os¹dzonych na œmieræ.
9. Otwórz usta swe, s¹dŸ sprawiedliwie, a podejmij siê sprawy ubogiego i nêdznego.
10. Któ¿ znajdzie niewiastê stateczn¹, gdy¿ nad per³y daleko wiêksza jest cena jej?
11. Serce mê¿a jej ufa jej, a na korzyœciach schodziæ mu nie bêdzie.
12. Dobrze mu czyni,a nie Ÿle, po wszystkie dni ¿ywota swego.
13. Szuka we³ny i lnu, a pracuje ochotnie rêkami swemi.
14. Podobna jest okrêtom kupieckim; z daleka przywodzi ¿ywnoœæ swojê.
15. I wstaje bardzo rano, a daje pokarm czeladzi swej, a obrok s³uszny dziewkom 
swym.
16. Obmyœla rolê, i ujmuje j¹; z zarobku r¹k swoich szczepi winnice.



17. Przepasuje moc¹ biodra swe, a posila ramiona swoje.
18. Doœwiadcza, ¿e jest dobra skrzêtnoœæ jej, a nie gaœnie w nocy pochodnia jej.
19. Rêce swoje obraca do k¹dzieli, a palcami swemi trzyma wrzeciono.
20. Rêkê sw¹ otwiera ubogiemu, a rêce swoje wyci¹ga ku nêdznemu.
21. Nie boi siê o czeladŸ swojê czasu œniegu; albowiem wszystka czeladŸ jej ob³oczy 
siê w szatê dwoist¹.
22. Kobierce sobie robi; p³ótno subtelne i szar³at jest odzieniem jej.
23. Znaczny jest w bramach m¹¿ jej, gdy siedzi miêdzy starszymi ziemi.
24. P³ótno robi, i sprzedaje, tak¿e pasy sprzedaje kupcowi.
25. Moc i przystojnoœæ jest odzieniem jej; nie frasuje siê o czasy przysz³e.
26. M¹drze otwiera usta swe, a nauka mi³osierdzia jest na jêzyku jej.
27. Dogl¹da rz¹du w domu swym, a chleba pró¿nuj¹c nie je.
28. Powstawszy synowie jej b³ogos³awi¹ jej; tak¿e i m¹¿ jej chwali j¹,
29. Mówi¹c: Wiele niewiast grzecznie sobie poczyna³y; ale je ty przechodzisz 
wszystkie.
30. Omylna jest wdziêcznoœæ, i marna piêknoœæ; ale niewiasta, która siê Pana boi, 
ta pochwa³y godna.
31. Dajcie jej z owocu rêku jej, a niechaj j¹ chwal¹ w bramach uczynki jej.

================================
     Kaznodziei Salomona     
================================

*01
1. S³owa kaznodziei, syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie.
2. Marnoœæ nad marnoœciami, powiedzia³ kaznodzieja; marnoœæ nad marnoœciami, i 
wszystko marnoœæ.
3. Có¿ za po¿ytek ma cz³owiek ze wszystkiej pracy swej, któr¹ prowadzi pod s³oñcem?
4. Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi.
5. S³oñce wschodzi i s³oñce zachodzi, a spieszy siê do miejsca swego, kêdy 
wschodzi;
6. Idzie na po³udnie, a obraca siê na pó³nocy; wiatr ustawicznie kr¹¿¹c idzie, a po 
okrêgach swoich wraca siê wiatr.
7. Wszystkie rzeki id¹ do morza, wszak¿e morze nie wylewa; do miejsca, z którego 
rzeki p³yn¹, wracaj¹ siê, aby zaœ stamt¹d wychodzi³y.
8. Wszystkie rzeczy s¹ pe³ne zabaw, a cz³owiek nie mo¿e ich wymówiæ; oko nie nasyci 
siê widzeniem, a ucho nie nape³ni siê s³yszeniem.
9. Co by³o, jest to, co byæ ma; a co siê teraz dzieje, jest to, co siê dziaæ 
bêdzie, a niemasz nic nowego pod s³oñcem.
10. Jest¿e jaka rzecz, o którejby kto rzec móg³: Wej! to coœ nowego? I toæ ju¿ by³o 
za onych wieków, które by³y przed nami.
11. Niemasz pami¹tki pierwszych rzeczy; tak¿e te¿ i potomnych, które bêd¹, nie 
bêdzie pami¹tki u tych, którzy potem nastan¹.
12. Ja kaznodzieja by³em królem Izraelskim w Jeruzalemie;
13. I przy³o¿y³em do tego serce swe, abym szuka³, i doszed³ m¹droœci¹ swoj¹ 
wszystkiego, co siê dzieje pod niebem.(Tê zabawê trudn¹ da³ Bóg synom ludzkim, aby 
siê ni¹ trapili.)
14. Widzia³em wszystkie sprawy, które siê dziej¹ pod s³oñcem, a oto wszystko jest 
marnoœci¹ i utrapieniem ducha.
15. Co jest krzywego, nie mo¿e byæ wyprostowane, a niedostatki nie mog¹ byæ 
policzone.
16. Przeto¿ takiem myœla³ w sercu swem, mówi¹c: Otom ja uwielbi³ i rozszerzy³ 
m¹droœæ nad wszystkich, którzy byli przedemn¹ w Jeruzalemie, a serce moje dost¹pi³o 



wielkiej m¹droœci i umiejêtnoœci.
17. I przy³o¿y³em do tego serce moje, abym pozna³ m¹droœæ i umiejêtnoœæ, szaleñstwo 
i g³upstwo; alem dozna³, i¿ to jest utrapieniem ducha.
18. Bo gdzie wiele m¹droœci, tam jest wiele gniewu; a kto przyczynia umiejêtnoœci, 
przyczynia boleœci.
*02
1. Rzek³em ja do serca mego: Nu¿e teraz doœwiadczê ciê w weselu, u¿ywaj¿e dobrych 
rzeczy; ale i toæ marnoœæ.
2. Œmiechowi rzek³em: Szalejesz, a weselu: Có¿ to czynisz?
3. Przemyœla³em w sercu swem, abym pozwoli³ wina cia³u memu,(serce jednak swoje 
sprawuj¹c m¹droœci¹) i abym siê trzyma³ g³upstwa dot¹d, a¿bym obaczy³, coby 
lepszego by³o synom ludzkim czyniæ pod niebem, przez wszystkie dni ¿ywota ich.
4. Wielkiem sprawy wykona³; pobudowa³em sobie domy, nasadzi³em sobie winnic;
5. Naczyni³em sobie ogrodów, i sadów, i naszczepi³em w nich drzew wszelakiego 
owocu;
6. Pobudowa³em sobie stawy ku odwil¿aniu przez nie lasu, w którym roœnie drzewo;
7. Naby³em sobie s³ug i dziewek, i mia³em czeladŸ w domu moim; do tego i stada 
wo³ów, i wielkie trzody owiec mia³em nad wszystkich, którzy byli przedemn¹ w 
Jeruzalemie.
8. Zgromadzi³em te¿ sobie srebro i z³oto, i klejnoty od królów i krain. 
Sporz¹dzi³em te¿ sobie œpiewaków i œpiewaczki, i inne rozkosze synów ludzkich, i 
muzyczne naczynia rozliczne.
9. A tak sta³em siê wielkim i mo¿niejszym nad wszystkich, którzy byli przede mn¹ w 
Jeruzalemie; nadto m¹droœæ moja zostawa³a przy mnie.
10. A wszystkiego, czego po¿¹da³y oczy moje, nie zabrania³em im, anim odmawia³ 
sercu memu ¿adnego wesela; ale serce moje weseli³o siê ze wszystkiej pracy mojej. A 
toæ by³ dzia³ mój ze wszystkiej pracy mojej.
11. Lecz gdym siê obejrza³ na wszystkie sprawy swoje, które czyni³y rêce moje, i na 
prace, którem podejmowa³ pracuj¹c: oto wszystko marnoœæ, i utrapienie ducha, i 
niemasz nic po¿ytecznego pod s³oñcem.
12. Przeto¿ obróci³em siê do tego, abym siê przypatrywa³ m¹droœæi, i szaleñstwu, i 
g³upstwu; (bo có¿by cz³owiek czyni³ ten, który nastanie po królu? to, co ju¿ inni 
czynili.)
13. I obaczy³em, i¿ jest po¿yteczniejsza m¹droœæ ni¿eli g³upstwo, tak jako jest 
po¿yteczniejsza œwiat³oœæ, ni¿eli ciemnoœæ.
14. M¹dry ma oczy w g³owie swej, ale g³upi w ciemnoœciach chodzi; a wszak¿em 
pozna³, ¿e jednakie przygody na wszystkich przychdz¹.
15. Dlategom rzek³ w sercu mojem: Mali mi siê tak dziaæ, jako siê g³upiemu dzieje, 
przecz¿em go ja tedy m¹droœæi¹ przeszed³? Przeto¿em rzek³ w sercu mojem: I toæ jest 
marnoœæ.
16. Albowiem nie na wieki bêdzie pami¹tki m¹drego i g³upiego, dlatego, i¿ to, co 
teraz jest, we dni przysz³e wszystkiego zapomn¹; a jako umiera m¹dry, tak i g³upi.
17. Przeto¿ mi ¿ywot omierz³; bo mi siê nie podoba ¿adna rzecz, która siê dzieje 
pod s³oñcem; albowiem wszystkie s¹ marnoœci¹, i utrapieniem ducha.
18. Nawet omierz³a mi i wszystka praca moja, któr¹m podejmowa³ pod s³oñcem, przeto, 
¿e j¹ zostawiæ muszê cz³owiekowi, który nastanie po mnie.
19. A kto wie, bêdzieli m¹drym, czyli g³upim? a wszak¿e bêdzie panowa³ nad wszystk¹ 
prac¹ moj¹, któr¹m prowadzi³, i w którejm by³ m¹dry pod s³oñcem. Aleæ i to marnoœæ.
20. I przypad³em na to, abym zw¹tpi³ w sercu mojem o wszystkiej pracy, któr¹m siê 
m¹drze bawi³ pod s³oñcem.
21. Nie jeden zaiste cz³owiek pracuje m¹drze, i umiejêtnie, i sprawiedliwie; a 
wszak¿e to innemu, który nie robi³ na to, za dzia³ zostawi. I toæ marnoœæ i wielka 
bieda.
22. Bo có¿ ma cz³owiek ze wszystkiej pracy swej, i z usi³owania serca swego, które 
podejmuje pod s³oñcem?
23. Poniewa¿ wszystkie dni jego s¹ bolesne, a zabawa jego jest frasunek, tak i¿ i w 
nocy nie odpoczywa serce jego. I toæ jest marnoœæ.
24. Izali nie lepsza cz³owiekowi, aby jad³ i pi³, i dobrze uczyni³ duszy swojej z 
pracy swojej? alemci widzia³, ¿e i to z rêki Bo¿ej pochodzi.



25. Albowiem któ¿by s³uszniej mia³ jeœæ, i po¿ywaæ tego nad miê?
26. Bo cz³owiekowi, który mu siê podoba, daje m¹droœæ, umiejêtnoœæ, i wesele; ale 
grzesznikowi daje frasunek, aby zbiera³ i zgromadza³, coby zostawi³ temu, który siê 
podoba Bogu. I toæ jest marnoœæ, a utrapienie ducha.
*03
1. Ka¿da rzecz ma swój czas, i ka¿de przedsiêwziêcie ma swój czas pod niebem.
2. Jest czas rodzenia i czas umierania; czas sadzenia, i czas wycinania tego, co 
sadzono;
3. Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
4. Czas p³aczu, i czas œmiechu; czas smutku, i czas skakania;
5. Czas rozrzucania kamieni, i czas zbierania kamieni; czas ob³apiania, i czas 
oddalenia siê od ob³apiania;
6. Czas szukania, i czas stracenia; czas chowania, i czas odrzucenia;
7. Czas rozdzierania, i czas zszywania; czas milczenia, i czas mówienia;
8. Czas mi³owania, i czas nienawidzenia; czas wojny, i czas pokoju.
9. Có¿ tedy ma ten, co pracuje, z tego, oko³o czego pracuje?
10. Widzia³em pracê, któr¹ da³ Bóg synom ludzkim, aby siê ni¹ bawili.
11. Wszystko dobrze czyni czasu swego; owszem i ¿¹doœæ œwiata da³ do serca ich, 
choæ cz³owiek dzie³a tego, które Bóg sprawuje, ani pocz¹tku, ani koñca nie 
dochodzi.
12. St¹d wiem, ¿e nic lepszego nie maj¹, jedno aby siê weselili, a czynili dobrze 
za ¿ywota swego.
13. Acz i to, gdy ka¿dy cz³owiek je i pije, i u¿ywa dobrze wszystkiej pracy swojej, 
jest dar Bo¿y.
14. Wiem i to, ¿e cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki; i ¿e siê do tego nic nie mo¿e 
przydaæ, ani z tego co uj¹æ; a czyni to Bóg, aby siê bali oblicza jego.
15. To, co by³o, teraz jest, a co bêdzie, ju¿ by³o; albowiem Bóg odnawia to, co 
przeminê³o.
16. Nadtom jeszcze widzia³ pod s³oñcem na miejscu s¹du niepobo¿noœæ, a na miejscu 
sprawiedliwoœci niesprawiedliwoœæ.
17. I rzek³em w sercu swem: Sprawiedliwego i niezbo¿nego Bóg s¹dziæ bêdzie; bo czas 
ka¿demu przedsiêwziêciu i ka¿dej sprawy tam bêdzie.
18. Nadto rzek³em w sercu swem o sprawie synów ludzkich, ¿e im Bóg okaza³, aby 
wiedzieli, ¿e s¹ podobni byd³u.
19. Bo przypadek synów ludzkich, i przypadek byd³a, jest przypadek jednaki. Jako 
umiera ono, tak umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy maj¹, a nie ma cz³owiek 
nic wiêcej nad bydlê; bo wszystko jest marnoœæ.
20. Wszystko to idzie na jedno miejsce; a wszystko jest z prochu, i wszystko siê 
zaœ w proch obraca.
21. A któ¿ wie, ¿e duch synów ludzkich wstêpuje w górê? a duch bydlêcy, ¿e zstêpuje 
pod ziemiê?
22. Przeto¿ obaczy³em, ¿e cz³owiekowi niemasz nic lepszego, jedno weseliæ siê z 
pracy swej, gdy¿ to jest dzia³ jego; albowiem któ¿ go do tego przywiedzie, aby 
pozna³ to, co ma byæ po nim?
*04
1. Potemem siê obróci³ i ujrza³em wszystkie uciski, które siê dziej¹ pod s³oñcem, a 
oto widzia³em ³zy uciœnionych, którzy nie maj¹ pocieszyciela, ani mocy, aby uszli 
r¹k tych, którzy ich ciemiê¿¹; a nie maj¹, mówiê, pocieszyciela.
2. Dlategom ja umar³ych, którzy ju¿ zeszli, wiêcej chwali³, ni¿eli ¿ywych, którzy 
jeszcze a¿ dot¹d ¿yj¹.
3. Owszem szczêœliwy jest nad tych obydwóch ten, który jeszcze nie by³, który nie 
widzia³ nic z³ego, które siê dzieje pod s³oñcem.
4. Bom widzia³, ¿e wszelaka praca i ka¿de dzie³o dobre jest ku zazdrosci jednych 
drugim. I toæ jest marnoœæ i utrapienie ducha.
5. G³upi sk³ada rêce swe, a je cia³o swoje.
6. Lepsza jest pe³na garœæ z pokojem, ni¿eli obie garœci pe³ne z prac¹ i z 
udrêczeniem ducha.
7. Znowu obróciwszy siê ujrza³em drug¹ marnoœæ pod s³oñcem.
8. Jest kto samotny, niemaj¹c ¿adnego, ani syna, ani brata, a w¿dy niemasz koñca 



wszelakiej pracy jego, ani oczy jego mog¹ siê nasyciæ bogactwem. Nie myœli: Komu¿ 
ja pracujê, tak ¿e i ¿ywotowi swemu ujmujê dobrego. I toæ jest marnoœæ, i ciê¿kie 
udrêc zenie.
9. Lepiej jest we dwóch byæ, ni¿ jednemu; maj¹ zaiste dobry po¿ytek z pracy swojej.
10. Bo jeŸli jeden upadnie, drugi podŸwignie towarzysza swego. A tak biada 
samotnemu, gdyby upad³! bo nie ma drugiego, coby go podŸwign¹³.
11. Tak¿e bêd¹li dwaj spo³u le¿eæ, zagrzej¹ siê; ale jeden jako¿ siê zagrzeje?
12. Owszem jeŸliby kto jednego przemaga³, dwaj mu siê zastawi¹; a sznur troisty nie 
³acno siê zerwie.
13. Lepszy jest ch³opiec ubogi a m¹dry, ni¿eli król stary a g³upi, który ju¿ nie 
umie przyjmowaæ napominania.
14. Bo ów z wiêzienia wychodzi, aby królowa³, a ten i w królestwie swojem zubo¿eæ 
mo¿e.
15. Widzia³em wszystkich ¿yj¹cych, którzy chodz¹ pod s³oñcem, ¿e przestawali z 
ch³opiêciem, potomkiem onego, który mia³ nast¹piæ na królestwo po nim.
16. Nie by³o koñca niestatkowi wszystkiego ludu, którykolwiek by³ przed nimi; nie 
bêd¹æ siê potomkowie cieszyæ z niego. A tak i to jest marnoœæ, i utrapienie ducha.
17. Strze¿ nogi twojej, gdy idziesz do domu Bo¿ego, a b¹dŸ sk³onniejszym ku 
s³uchaniu, ni¿eli ku dawaniu ofiar ludzi g³upich; boæ oni nie wiedz¹, ¿e Ÿle 
czyni¹.
*05
1. Nie bywaj porywczy do mówienia, ani serce twoje prêdkie na wymówienie s³owa 
przed obliczem Bo¿em, albowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi; przeto niech s³ów 
twoich ma³o bêdzie.
2. Bo jako sen przychodzi z wielkiej pracy, tak g³os g³upiego z wielu s³ów.
3. Gdy co Bogu poœlubisz, nie omieszkiwaj tego oddaæ, boæ mu siê g³upi nie 
podobaj¹; cokolwiek poœlubisz, oddaj.
4. Lepiej jest nie œlubowaæ, ni¿eli poœlubiwszy co, nie oddaæ.
5. Nie dopuszczaj ustom twoim, aby do grzechu przywodzi³y cia³o twoje, ani mów 
przed anio³em, ¿e to jest b³¹d. Przecz¿e masz Boga gniewaæ mow¹ sw¹, któryby 
wniwecz obróci³ sprawê r¹k twoich?
6. Bo gdzie jest wiele snów, tam i marnoœci i s³ów wiele; ale siê ty Boga bój.
7. JeŸli ucisk ubogiego, i zatrzymanie s¹du i sprawiedliwoœci ujrzysz w której 
krainie, nie dziwuj siê temu; bo wy¿szy wysokiego upatruje, a jeszcze wy¿si s¹ nad 
nimi.
8. Zabawa ko³o ziemi ma pierwsze miejsce u wszystkich; i król roli s³u¿y.
9. Kto mi³uje pieni¹dze, nie nasyci siê pieniêdzy, a kto mi³uje bogactwa, nie 
bêdzie mia³ po¿ytku. I toæ jest marnoœæ.
10. Gdzie wiele majêtnoœci, wiele bywa tych, co j¹ jedz¹. Có¿ tedy za po¿ytek Panu 
z tego? jedno ¿e na nie patrzy oczyma swemi.
11. S³odki jest sen pracowitemu, chocia¿ ma³o, chocia¿ wiele jad³; ale nasycenie 
bogatego spaæ mu nie dopuœci.
12. Jest ciê¿ka bieda, któr¹m widzia³ pod s³oñcem; bogactwa zachowane na z³e pana 
swego.
13. Bo takowe bogactwo z³¹ spraw¹ gin¹, a syn, którego sp³odzi, nie bêdzie mia³ nic 
w rêkach swych.
14. Jako nagi wyszed³ z ¿ywota matki swojej, tak siê wraca, jako by³ przyszed³, a 
nie odnosi nic z pracy swojej, coby mia³ wzi¹æ w rêkê swojê.
15. A tak i toæ jest ciê¿ka bieda, ¿e jako przyszed³, tak odejdzie. Có¿ tedy za 
po¿ytek, ¿e na wiatr pracowa³?
16. Dotego, ¿e po wszystkie dni swoje w ciemnoœci jada³ z wielkim k³opotem, z 
boleœci¹ i z gniewem.
17. Toæ jest, com ja obaczy³, ¿e dobra i osobliwa rzecz jest, jeœæ i piæ, i u¿ywaæ 
dobrego ze wszystkiej pracy swej, któr¹ cz³owiek podejmuje pod s³oñcem po wszystkie 
dni ¿ywota swego, które mu da³ Bóg; albowiem to jest dzia³ jego.
18. A któremukolwiek cz³owiekowi da³ Bóg majêtnoœæ i bogactwo, i da³ mu w moc, aby 
ich u¿ywa³, i odbiera³ dzia³ swój, a weseli³ siê z pracy swojej: to jest dar Bo¿y.
19. Bo nie bêdzie wiele pamiêta³ na dni ¿ywota swego; przeto, ¿e mu Bóg ¿yczy 
wesela serca jego.



*06
1. Jest z³e, którem widzia³ pod s³oñcem, a jest ludziom zwyczajne.
2. Gdy któremu cz³owiekowi Bóg da³ bogactwa, i majêtnoœæ, i s³awê, tak ¿e na niczem 
nie schodzi duszy jego, czegokolwiek ¿¹da, jednak nie daje mu Bóg mocy po¿ywaæ 
tego: ale obcy cz³owiek po¿era je. Toæ jest marnoœæ i bieda ciê¿ka.
3. JeŸli kto sp³odzi³ sto synów, a ¿y³by wiele lat, i przed³u¿y³yby siê dni lat 
jego, a jeŸliby dusza jego nie by³a nasycona dobrem, a nie mia³by ani pogrzebu: 
powiadam, ¿e lepszy jest martwy p³ód, ni¿eli on.
4. Bo ten pró¿no przyszed³szy do ciemnoœci odchodzi, a ciemnoœciami imiê jego 
okryte bywa.
5. Owszem, s³oñca nie widzia³, i nic nie poznaje; a tak odpocznienie lepsze ma, 
ni¿eli ów.
6. A choæby te¿ ¿y³ przez dwa tysi¹ce lat, a dobregoby nie u¿y³, aza¿ do jednego 
miejsca wszyscy nie id¹?
7. Wszystka praca cz³owiecza jest dla gêby jego, a wszak¿e dusza jego nie mo¿e siê 
nasyciæ.
8. Albowiem co ma wiêcej m¹dry nad g³upiego? albo co ma wiêcej ubogi, który sobie 
umie poczynaæ miêdzy ludŸmi?
9. Lepiej jest co oczyma widzieæ, ni¿eli tego ¿¹daæ; aleæ i to marnoœæ i utrapienie 
ducha.
10. Czemkolwiek kto jest, ju¿ tak nazwano imiê jego; i wiadomo by³o, ¿e cz³owiekiem 
byæ mia³, i ¿e siê nie mo¿e s¹dziæ z mocniejszym nad siê.
11. Poniewa¿ tedy wiele rzeczy jest, które rozmna¿aj¹ marnoœæ, có¿ z nich za 
po¿ytek ma cz³owiek?
12. Albowiem któ¿ wie, co jest dobrego cz³owiekowi w tym ¿ywocie po wszystkie dni 
¿ywota marnoœci jego, które jako cieñ pomijaj¹? Albo kto oznajmi cz³owiekowi, co po 
nim bêdzie pod s³oñcem?
*07
1. Lepsze jest imiê dobre, ni¿eli maœæ wyborna; a dzieñ œmierci, ni¿ dzieñ 
narodzenia.
2. Lepiej iœæ do domu ¿a³oby, ni¿ iœæ do domu biesiady, przeto, i¿ tam widzimy 
koniec ka¿dego cz³owieka, a ¿yj¹cy sk³ada to do serca swego.
3. Lepszy jest smutek, ni¿eli œmiech; bo przez smutek twarzy naprawia siê serce.
4. Serce m¹drych w domu ¿a³oby; ale serce g³upich w domu wesela.
5. Lepiej jest s³uchaæ gromienia m¹drego, ni¿eli s³uchaæ pieœni g³upich.
6. Bo jaki jest trzask ciernia pod garncem, tak jest œmiech g³upiego; i toæ jest 
marnoœæ.
7. Zaiste ucisk przywodzi m¹drego do szaleñstwa, a dar zaœlepia serce.
8. Lepsze jest dokoñczenie rzeczy, ni¿eli pocz¹tek jej; lepszy jest cz³owiek 
cierpliwego ducha, ni¿ ducha wynios³ego.
9. Nie b¹dŸ porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu g³upich 
odpoczywa.
10. Nie mów: Có¿ to jest, ¿e dni pierwsze lepsze by³y, ni¿ teraŸniejsze? Bobyœ siê 
o tem nie m¹drze pyta³.
11. Dobra jest m¹droœæ przy majêtnoœci,i jest po¿teczna tym, którzy widz¹ s³oñce.
12. Albowiem pod cieniem m¹droœci, i pod cieniem srebra odpoczywa cz³owiek, a 
wszak¿e przedniejsza jest umiejêtnoœæ m¹droœci; bo przynosi ¿ywot tym, którzy j¹ 
maj¹.
13. Przypatrz siê sprawie Bo¿ej; bo któ¿ mo¿e wyprostowaæ, co on skrzywi?
14. W dzieñ dobry za¿ywaj dobra, w dzieñ z³y miej siê na pieczy: boæ ten uczyni³ 
Bóg przeciwko owemu, dlatego, aby nie doszed³ cz³owiek tego, co nastanie po nim.
15. Tom wszystko widzia³ za dni marnoœci mojej: Bywa sprawiedliwy, który ginie z 
sprawiedliwoœci¹ swoj¹; tak¿e bywa niezbo¿nik, który d³ugo ¿yje we z³oœci swojej.
16. Nie b¹dŸ nazbyt sprawiedliwym, ani nazbyt m¹drym; przecz¿ebyœ mia³ do zguby 
przychodziæ?
17. Nie b¹dŸ nader niepobo¿nym, ani nazbyt g³upim; przecz¿ebyœ mia³ umrzeæ przed 
czasem swoim?
18. Dobra jest, abyœ siê owego trzyma³, a tego siê nie puszcza³; kto siê boi Boga, 
uchodzi tego wszystkiego.



19. M¹droœæ umacnia m¹drego wiêcej, ni¿eli dziesiêæ ksi¹¿¹t, którzy s¹ w mieœcie.
20. Zaiste niemasz cz³owieka sprawiedliwego na ziemi, któryby czyni³ dobrze, a nie 
grzeszy³.
21. Nie do wszystkich te¿ s³ów, które mówi¹ ludzie przyk³adaj serca twego; i niech 
ciê to nie obchodzi, choæciby i s³uga twój z³orzeczy³.
22. Boæ wie serce twoje, ¿eœ i ty czêstokroæ drugim z³orzeczy³.
23. Wszystkiegom tego doœwiadczy³ m¹droœci¹, i rzek³em: Bêdê m¹drym; aleæ siê 
m¹droœæ oddali³a odemnie.
24. A co dalekiego, i co bardzo g³êbokiego jest, któ¿ to znajdzie?
25. Wszystkom ja przeszed³ myœl¹ swoj¹, abym pozna³ i wybada³ siê, i wynalaz³ 
m¹droœæ i rozum, a ¿ebym pozna³ niezbo¿noœæ, g³upstwo, i b³¹d, i szaleñstwo.
26. I znalaz³em rzecz gorzciejsz¹ nad œmieræ, to jest, tak¹ niewiastê, której serce 
jest jako sieci i sid³o, a rêce jej jako pêta. Kto siê Bogu podoba, wolny bêdzie od 
niej; ale grzesznik bêdzie od niej pojmany.
27. Otom to znalaz³, (mówi kaznodzieja,) stosuj¹c jedno z drugiem, abym doszed³ 
umiejêtnoœci.
28. Czego zaœ nad to szuka³a dusza moja, tedym nie znalaz³. Mê¿a jednego z tysi¹ca 
znalaz³em; alem niewiasty miêdzy temi wszystkiemi nie znalaz³.
29. To tylko obacz, com znalaz³, ¿e stworzy³ Bóg cz³owieka dobrego; ale oni udali 
siê za rozmaitemi myœlami.
30. Któ¿ mo¿e z m¹drym porównaæ? a kto mo¿e wy³o¿yæ ka¿d¹ rzecz?
*08
1. M¹droœæ cz³owieka oœwieca oblicze jego, a hardoœæ twarzy jego odmienia.
2. Jaæ radzê, abyœ wyroku królewskiego przestrzega³ a wszak¿e wed³ug przysiêgi 
Bo¿ej.
3. Nie skwapiaj siê odejœæ od oblicza jego, ani trwaj w uporze; albowiem 
cobykolwiek chcia³, uczyni³ciby.
4. Bo gdzie s³owo królewskie, tam i moc jego: a któ¿ mu rzecze: Co czynisz?
5. Kto strze¿e przykazania, nie uzna nic z³ego; i czas i przyczyny zna serce 
m¹drego.
6. Albowiem wszelki zamys³ ma czas i przyczyny; aleæ wielka bieda trzyma siê 
cz³owieka,
7. ¯e nie wie, co ma byæ; bo kiedy siê co stanie, któ¿ mu oznajmi?
8. Niemasz cz³owieka, coby mia³ moc nad ¿ywotem, ¿eby zahamowa³ duszê, ani ma mocy 
nade dniem œmierci; ani ma, czemby siê broni³ w tym boju, ani wyswobodzi 
niezbo¿nego niepobo¿noœæ.
9. Tom wszystko widzia³, gdym przy³o¿y³ serce swoje do tego wszystkiego, co siê pod 
s³oñcem dzieje; widzia³em ten czas, którego panuje cz³owiek nad cz³owiekiem na jego 
z³e.
10. Tedym widzia³ niezbo¿nych pogrzebionych, ¿e siê zaœ nawrócili; ale którzy z 
miejsca œwiêtego odeszli, przyszli w zapamiêtanie w onem mieœcie, w którem dobrze 
czynili. I toæ jest marnoœæ.
11. Bo i¿ nie zaraz wychodzi dekret na z³e sprawy, przeto¿ na tem jest wszystko 
serce synów ludzkich, aby czynili z³e rzeczy.
12. A chocia¿ grzesznik sto kroæ Ÿle czyni, i odw³acza mu siê, wszak¿e ja wiem, ¿e 
dobrze bêdzie boj¹cym siê Boga, którzy siê boj¹ oblicza jego.
13. Ale niezbo¿nemu nie dobrze bêdzie, ani siê przed³u¿¹ dni jego, owszem pomija 
jako cieñ, przeto, i¿ siê nie boi oblicza Bo¿ego.
14. Jest te¿ marnoœæ, która siê dzieje na ziemi, ¿e bywaj¹ sprawiedliwi, którym siê 
tak powodzi, jakoby czynili uczynki niepobo¿nych; zasiê bywaj¹ niepobo¿ni, którym 
siê tak powodzi, jakoby czynili uczynki sprawiedliwych. Przeto¿em rzek³: I toæ jest 
marnoœæ.
15. A tak chwali³em wesele, przeto, i¿ niemasz nic lepszego cz³owiekowi pod 
s³oñcem, jedno jeœæ, i piæ, i weseliæ siê, a i¿ mu jedno to zostaje z pracy jego po 
wszystkie dni ¿ywota jego, które mu Bóg da³ pod s³oñcem.
16. A chocia¿em uda³ serce swe na to, abym doszed³ m¹droœci, i zrozumia³ k³opoty, 
które siê dziej¹ na ziemi, dla których cz³owiek ani we dnie ani w nocy nie œpi;
17. A wszak¿e widzia³em przy ka¿dym uczynku Bo¿ym, ¿e nie mo¿e cz³owiek doœcign¹æ 
sprawy, która siê dzieje pod s³oñcem. Staraæ siê cz³owiek chc¹c tego dojœæ, ale nie 



dochodzi; owszem choæby rzek³ m¹dry, ¿e siê chce dowiedzieæ, nie bêdzie móg³ 
znaleœæ .
*09
1. Zaprawdêm to wszystko uwa¿a³ w sercu swem, abym to wszystko objaœni³, ¿e 
sprawiedliwi i m¹drzy z sprawami swemi s¹ w rêkach Bo¿ych, a i¿ ani mi³oœci, ani 
nienawiœci nie zna cz³owiek ze wszystkich rzeczy, które s¹ przed obliczem jego.
2. Wszystko siê dzieje jednakowo wszystkim; jedno¿ przychodzi na sprawiedliwego i 
niezbo¿nego, na dobrego i na czystego i nieczystego, na ofiaruj¹cego i na tego, 
który nie ofiaruje; na dobrego, i na grzesznego, na przysiêgaj¹cego, i na tego, co 
siê przysiêgi boi.
3. A toæ jest najgorsza miêdzy wszystkiem, co siê dzieje pod s³oñcem, i¿ jedno¿ 
przychodzi na wszystkich; a owszem, ¿e serce synów ludzkich pe³ne jest z³ego, a i¿ 
g³upstwo trzyma siê serca ich za ¿ywota ich, a potem id¹ do umar³ych.
4. Albowiem ktokolwiek siê towarzyszy ze wszystkimi ¿ywymi, ma nadziejê, (Gdy¿ i 
pies ¿ywy lepszy jest, ni¿ lew zdech³y;)
5. Boæ ci, co ¿yj¹, wiedz¹, ¿e umrzeæ maj¹; ale umarli o niczem nie wiedz¹, i nie 
maj¹ wiêcej ¿adnej zap³aty, gdy¿ w zapamiêtanie przysz³a pami¹tka ich.
6. Owszem i mi³oœæ ich, i zazdroœæ ich i nienawiœæ ich ju¿ zginê³a, a nie maj¹ 
wiêcej dzia³u na wieki we wszystkiem, co siê dzieje pod s³oñcem.
7. IdŸ¿e tedy, jedz z radoœci¹ chleb twój, a pij z dobr¹ myœl¹ wino twoje; albowiem 
ju¿ wdziêczne s¹ Bogu sprawy twoje.
8. Na ka¿dy czas niech bêd¹ szaty twoje bia³e, a olejku na g³owie twojej niech siê 
nie przebiera.
9. Za¿ywaj ¿ywota z ¿on¹, któr¹œ umi³owa³, po wszystkie dni ¿ywota marnoœci twojej, 
któreæ da³ Bóg pod s³oñcem po wszystkie dni marnoœci twojej; boæ ten jest dzia³ 
twój w ¿ywocie twoim i w pracy twojej, któr¹ podejmujesz pod s³oñcem.
10. Wszystko, co przedsiêweŸmie rêka twoja do czynienia, czyñ wed³ug mo¿noœci 
twojej, albowiem niemasz ¿adnej pracy, ani myœli, ani umiejêtnoœci, ani m¹droœci w 
grobie, do którego ty idziesz.
11. Potem obróciwszy siê ujrza³em pod s³oñcem, ¿e bieg nie jest w mocy prêdkich, 
ani wojna w mocy mê¿nych, ani ¿ywnoœæ w mocy m¹drych, ani bogactwo w mocy 
roztropnych, ani ³aska w mocy pomyœlnych; ale czas i trafunek wszystko przynosi.
12. Bo cz³owiek nie wie czasu swego; ale jako ryby, które bywaj¹ ³owione sieci¹ 
szkodliw¹, i jako ptaki ³apane bywaj¹ sid³em; tak u³owieni bywaj¹ synowie ludzcy we 
z³y czas, gdy na nie nagle przypada.
13. Nadto widzia³em i tê m¹droœæ pod s³oñcem, która jest wielka u mnie:
14. Miasto ma³e, a w niem ludzi ma³o, przeciw któremu przyci¹gn¹³ król mo¿ny, i 
obleg³ je, i usypa³ przeciwko niemu wa³y wielkie;
15. I znalaz³ siê w niem m¹¿ ubogi m¹dry, który wybawi³ miasto ono m¹droœci¹ swoj¹; 
choæ nikt nie wspomnia³ na onego mê¿a ubogiego.
16. Przeto¿em ja rzek³: Lepsza jest m¹droœæ, ni¿eli moc, aczkolwiek m¹droœæ onego 
ubogiego by³a wzgardzona, i s³ów jego nie s³uchali.
17. S³ów ludzi m¹drych spokojnie s³uchaæ nale¿y, raczej ni¿ krzyku panuj¹cego 
miêdzy g³upimi.
18. Lepsza jest m¹droœæ ni¿ orê¿e wojenne; ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego.
*10
1. Jako muchy zdech³e zasmradzaj¹ i psuj¹ olejek aptekarski: tak cz³owieka z 
m¹droœci i z s³awy zacnago trochê g³upstwa oszpeca.
2. Serce m¹drego jest po prawej stronie jego; ale serce g³upiego po lewej stronie 
jego.
3. I na ten czas, gdy g³upi drog¹ idzie, serce jego niedostatek cierpi; bo pokazuje 
wszystkim, ¿e g³upim jest.
4. JeŸliby duch panuj¹cego powsta³ przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego; 
albowiem pokora wstrêt czyni grzechom wielkim.
5. Jest z³e, którem widzia³ pod s³oñcem, to jest, b³¹d, który pochodzi od 
zwierzchnoœci:
6. ¯e g³upi wywy¿szani bywaj¹ w godnoœci wielkiej, a bogaci w m¹droœæ nisko 
siadaj¹;
7. Widzia³em s³ugi na koniach, a ksi¹¿¹t chodz¹cych piechot¹ jako s³ugi.



8. kto kopie dó³, sam weñ wpada; a kto rozrzuca p³ot, w¹¿ go uk¹si.
9. Kto przenosi kamienie, urazi siê niemi; a kto ³upie drwa, niebezpieczen jest od 
nich.
10. JeŸli¿e siê stêpi ¿elazo, a nie naostrzy³by ostrza jego, tedy mocy przy³o¿yæ 
musi; ale to daleko lepiej m¹droœæ sprawiæ mo¿e.
11. JeŸli uk¹si w¹¿ przed zaklêciem, nic nie pomog¹ s³owa zaklinacza.
12. S³owa ust m¹drego s¹ wdziêczne; ale wargi g³upiego po¿eraj¹ go.
13. Pocz¹tek s³ów ust jego g³upstwo, a koniec powieœci jego wielkie b³azeñstwo.
14. Bo g³upi wiele mówi, choæ nie wie ten cz³owiek, co ma byæ. Albowiem któ¿ mu 
oznajmi, co po nim nastanie?
15. G³upi pracuj¹ a¿ do ustania, a przecie nie mog¹ dojœæ do miasta.
16. Biada tobie, ziemio! której król jest dzieciêciem, i której ksi¹¿êta rano 
biesiaduj¹.
17. B³ogos³awionaœ ty, ziemio! której król jest synem zacnych, a której ksi¹¿êta 
czasu s³usznego jadaj¹ dla posilenia, a nie dla opilstwa.
18. Dla lenistwa siê dach pochyla, a dla os³abia³ych r¹k przecieka dom.
19. Dla uweselenia gotuj¹ uczty, i wino rozwesela ¿ywot; ale pieni¹dze do 
wszystkiego dopomagaj¹.
20. Ani w myœli twojej królowi nie z³orzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie 
przeklinaj bogatego; albowiem i ptak niebieski doniós³by ten g³os; a to, co ma 
skrzyd³a, objawi³oby powieœæ twojê.
*11
1. Puszczaj chleb twój po wodzie; bo po wielu dniach znajdziesz go.
2. Daj cz¹stkê siedmiom albo oœmiom; bo nie wiesz, co z³ego bêdzie na ziemi.
3. Gdy siê nape³niaj¹ ob³oki, deszcz na ziemiê wypuszcaj¹; a gdy upada drzewo na 
po³udnie, albo na pó³nocy, na któremkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam 
zostanie.
4. Kto upatruje wiatr, nigdy nie bêdzie sia³; a kto siê przypatruje ob³okom, nie 
bêdzie ¿¹³.
5. Jako ty nie wiesz, która jest droga wiatru, i jako siê zrastaj¹ koœci w ¿ywocie 
brzemiennej: tak nie wiesz sprawy Bo¿ej, który wszystko czyni.
6. Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku rêce twojej, gdy¿ 
ty nie wiesz, co jest lepszego, toli, czy owo, czyli te¿ oboje jednako dobre.
7. Zaprawdê wdziêczna jest œwiat³oœæ, i mi³a rzecz oczom widzieæ s³oñce.
8. A wszak¿e, choæby przez wiele lat ¿yw by³ cz³owiek, a przez te wszystkie 
weseli³by siê, tedy przywiód³szy sobie na pamiêæ dni ciemnoœci, jako ich wiele 
bêdzie, cokolwiek przesz³o, uzna byæ marnoœci¹.
9. Przeto¿ wesel siê, m³odzieñcze! w m³odoœci twojej, a niech u¿ywa dobrej myœli 
serce twoje za dni m³odoœci twojej, a chodŸ drogami serca twego, i wed³ug zdania 
oczu twoich; ale wiedz, ¿e ciê dla tego wszystkiego Bóg na s¹d przywiedzie.
10. A tak oddal gniew od serca twego, i odrzuæ z³oœæ od cia³a twego, gdy¿ 
dzieciñstwo i m³odoœæ s¹ marnoœci¹.
*12
1. Pamiêtaj tedy na stworzyciela swego we dni m³odoœci twojej, pierwej ni¿eli 
nastan¹ z³e dni, i nadejd¹ lata, o których rzeczesz: Nie podobaj¹ mi siê.
2. Pierwej ni¿ siê zaæmi s³oñce, i œwiat³o, i miesi¹c i gwiazdy, a nawróc¹ siê 
ob³oki po d¿d¿u.
3. W dzieñ, którego siê porusz¹ stró¿e domowi, i zachwiej¹ siê mê¿owie du¿y i 
ustan¹ mel¹cy, przeto, i¿ ich ma³o bêdzie, i zaæmi¹ siê wygl¹daj¹cy oknami;
4. I zawr¹ siê drzwi z dworu z s³abym g³osem me³cia; i powstanie na g³os ptaszy, i 
ustan¹ wszystkie córki œpiewaj¹ce.
5. Nawet i wysokiego miejsca baæ siê bêd¹, i bêd¹ siê lêkaæ na drodze, gdy 
zakwitnie migda³owe drzewo, tak¿e i szarañcza bêdzie mu ciê¿ka, i ¿¹dza go ominie; 
bo cz³owiek idzie do domu wiecznego, a p³acz¹cy po ulicach chodziæ bêd¹,
6. Pierwej ni¿ siê przerwie sznur srebrny, i ni¿ siê st³ucze czasza z³ota, a 
rozsypie siê wiadro nad zdrojem, a skruszy siê ko³o nad studni¹;
7. I wróci siê proch do ziemi, jako przedtem by³, a duch wróci siê do Boga, który 
go da³.
8. Marnoœæ nad marnoœciami, mówi kaznodzieja, a wszystko marnoœæ.



9. A czem wiêcej kaznodzieja by³ mêdrszym, tem wiêcej naucza³ umiejêtnoœci ludu, a 
rozwa¿a³ i wywiadywa³ siê, i sk³ada³ wiele przypowieœci.
10. Stara³ siê kaznodzieja, jakoby znalaz³ powieœci wdziêczne, i napisa³, co jest 
dobrego, i s³owa prawdziwe.
11. S³owa m¹drych podobne oœcieniom, i podobne gwoŸdziom wbitym; s³owa tych, którzy 
je z³o¿yli, podane s¹ od pasterza jednego.
12. A tak, synu mój! z tych s³ów siê dostatecznie upomnieæ mio¿esz; albowim 
sk³adaniu wielu ksi¹g koñca niemasz, a wiele czytaæ, jest spracowanie cia³a.
13. Suma wszystkiego, coœ s³ysza³: Boga siê bój, a przykazañ jego przestrzegaj, bo 
na tem cz³owiekowi wszystko zale¿y;
14. Poniewa¿ ka¿dy uczynek, i ka¿d¹ rzecz tajn¹, lub dobr¹, lub z³¹, Bóg na s¹d 
przywiedzie.

================================
     Pieœñ Salomona     
================================

*01
1. Pieœñ najprzedniejsza z pieœni Salomonowych.
2. Niech miê poca³uje poca³owaniem ust swoich; albowiem lepsze s¹ mi³oœci twoje ni¿ 
wino.
3. Dla wonnoœci wyborne s¹ maœci twoje; imiê twoje jest jako olejek rozlany; 
przeto¿ ciê panienki umi³owa³y.
4. Poci¹gnij¿e miê, a pobie¿ymy za toba. Wprowadzi³ miê król do pokojów swoich; 
przeto¿ siê w tobie radowaæ i weseliæ bêdziemy miloœci twoje raczej ni¿ wino; bo 
uprzejmi miluj¹ ciê.
5. Czarnamci, alem wdziêczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, 
jako opony Salomonowe.
6. Nie patrzajcie na miê, ¿em jest œniada; bo miê opalilo s³once.Synowie matki 
mojej rozpaliwszy siê przeciwko mnie, postanowili miê, abym strzeg³a winnic; a 
winnicy mojej, któr¹m mia³a, nie strzeg³am.
7. Oznajmij¿e mi ty, którego mi³uje dusza moja, gdzie pasiesz? gdzie trzodzie 
dajesz odpoczywaæ w po³udnie? albowiem przecz¿ebym mia³a byæ jako ob³¹kana przy 
trzodach towarzyszów twoich?
8. Jeœli nie wiesz, o najpiêkniejsza miêdzy niewiastami! wynijdŸ¿e œladem trzody, a 
paœ koŸlatka twoje przy budach pasterzy.
9. Przyrównywam ciê, o przyjació³ko moja! jeŸdzie w wozach Faraonowych.
10. Jagody lica twego klejnotami s¹ ozdobione, a szyja twoja ³añcuchami.
11. Naczynimyæ klejnotów z³otych z nakrapianiem srebrnem.
12. Dot¹d, pok¹d król jest u sto³u, szpikanard mój wydaje wonnoœæ swojê.
13. Jako snopek myrry jest mi mi³y mój na piersiach moich odpoczywaj¹cy.
14. Mi³y mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.
15. O jakoœ ty piêkna, przyjació³ko moja, o jakoœ ty piêkna! oczy twoje jako oczy 
go³êbicy.
16. O jakoœ ty jest piêkny, mi³y mój! i jako wdziêczny! nawet i to ³o¿e nasze 
zieleni siê.
17. Belki domów naszych s¹ cedrowe, a stropy nasze jod³owe.
*02
1. Jam jest jako ró¿a Saroñska, a lilija przy dolinach.
2. Jako lilija miêdzy cierniem, tak przyjació³ka moja miêdzy pannami.
3. Jako jab³oñ miêdzy drzewem leœnem, tak mi³y mój miêdzy m³odzieñcami. Pragnê³am 
siedzieæ w cieniu jego, i siedzê; bo owoc jego s³odki jest ustom moim.
4. Wprowadzi³ miê w dom wina, maj¹c za chor¹giew mi³oœæ przeciwko mnie.



5. Oczerstwijcie miê temi flaszami, posilcie miê temi jab³kami; boæ omdlewam od 
mi³oœci.
6. Lewica jego pod g³ow¹ moj¹, a prawica jego ob³apia miê.
7. Poprzysiêgam was, córki Jeruzalemskie! przez sarny i ³anie polne, abyœcie nie 
budzi³y i nie przerywa³y snu mi³ego mego, dok¹d nie zechce.
8. G³os mi³ego mego! oto on idzie skacz¹c po tych górach, a poskakuj¹c po tych 
pagórkach.
9. Mi³y mój podobny jest sarnie, albo m³odemu jelonkowi; oto on stoi za œcian¹ 
nasz¹, wygl¹da z okien, patrzy przez kraty.
10. Ozwa³ siê mi³y mój, a rzek³ mi: Wstañ, przyjació³ko moja! piêkna moja! a pójdŸ.
11. Albowiem oto minê³a zima! deszcz przeszed³, i przesta³.
12. Kwiatki siê ukazuj¹ na ziemi; czas œpiewania przyszed³, a g³os synogarlicy 
s³ychaæ w ziemi naszej.
13. Figowe drzewo wypuœci³o niedojrza³e figi swoje, a macice winne rozkwit³e, woni¹ 
wyda³y; wstañ¿e przyjació³ko moja, piêkna moja! a pójdŸ.
14. Go³êbico moja mieszkaj¹ca w rozpadlinach skalnych, w skrytoœciach przykrych! 
oka¿ mi oblicze twoje, niech us³yszê g³os twój; albowiem g³os twój wdziêczny, a 
oblicze twoje po¿¹dane.
15. Po³apcie nam liszki, liszki ma³e, które psuj¹ winnice; poniewa¿ winnice nasze 
kwitn¹.
16. Mi³y mój jest mój, a jam jest jego, który pasie miêdzy lilijami;
17. A¿by siê okaza³ ten dzieñ, a cienie przeminê³y. Nawróæ siê, b¹dŸ podobny, mi³y 
mój! sarnie albo jelonkowi m³odemu na górach Beter.
*03
1. Na ³o¿u mojem w nocy szuka³am tego, którego mi³uje dusza moja; szuka³am go, alem 
go nie znalaz³a.
2. Ju¿ tedy wstanê, a obie¿ê miasto; po rynkach i po ulicach bêdê szukaæ tego, 
którego mi³uje dusza moja; szuka³am go, alem go nie znalaz³a.
3. Natrafili miê stró¿owie, którzy chodzili po mieœcie; i spyta³em: Widzieli¿eœcie 
tego któego mi³uje dusza moja?
4. A gdym maluczko odesz³a od nich, zarazem znalaz³a tego, którego mi³uje dusza 
moja. Uchwyci³am siê go, a nie puszczê go, a¿ go wprowadzê do domu matki mojej, i 
do pokoju rodzicielki mojej.
5. Poprzysiêgam was, córki Jeruzalemskie! przez sarny i ³anie polne, abyœcie nie 
budzi³y ani przerywa³y snu mi³ego mojego, dok¹dby nie zechcia³.
6. Która¿ to jest, co wystêpuje z puszczy jako s³uoy dymu, okurzona bêd¹c myrr¹ i 
kadzid³em dro¿szem nad wszelaki proszek aptekarski?
7. Oto ³o¿e Salomonowe, oko³o którego stoi szeœædziesi¹t mocarzów z mocarzów 
Izraelskich.
8. Wszyscy ci trzymaj¹ miecz, bêd¹c wyæwiczeni do bitwy; ka¿dy z nich ma swój miecz 
przy boku swym dla strachu nocnego.
9. Pa³ac sobie król Salomon wystawi³ z drzewa Libañskiego.
10. S³upy jego poczyni³ srebrne, a pok³ad jego z³oty, podniebienie szar³atne, a 
wewn¹trz us³any jest mi³oœci¹ córek Jerozolimskich.
11. WynijdŸcie, córki Syoñskie! a ogl¹dajcie króla Salomona w koronie, któr¹ go 
ukoronowa³a matka jego w dzieñ zrêkowin jego, i w dzieñ wesela serca jego.
*04
1. O jakoœ ty piêkna, przyjació³ko moja; o jakoœ ty piêkna! Oczy twoje jako oczy 
go³êbicy miêdzy kêdzierzami twemi; w³osy twoje jako trzoda kóz, które widaæ na 
górze Galaad.
2. Zêby twoje jako stado owiec jednakich, gdy wychodz¹ z k¹pieli, z których ka¿da 
miewa po dwojgu, a niep³odnej niemasz miêdzy niemi.
3. Wargi twoje jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdziêczna; skronie twoje 
miêdzy kêdzierzami twemi s¹ jako sztuka jab³ka granatowego.
4. Szyja twoja jako wie¿a Dawidowa z obronami wystawiona, w której tysi¹c tarczy 
wisi, i wszystka broñ mocarzów.
5. Obie piersi twoje jako dwoje bliŸni¹t sarnich, które siê pas¹ miêdzy lilijami;
6. A¿by siê okaza³ ten dzieñ, a cienie przeminê³y, wnijdê na górê myrry, i na 
pagórek kadzid³a.



7. Wszystkaœ ty jest piêkna, przyjació³ko moja! a zmazy niemasz na tobie.
8. Pójdziesz ze mn¹ z Libanu, o oblubienico moja! ze mn¹ z Libanu pójdziesz, a 
spojrzysz z wierzchu góry Amana, z wierzchu góry Sanir i Hermon, z jaskiñ lwich, i 
z gór lampartowych.
9. Ujê³aœ serce moje, siostro moja, oblubienico moja! ujê³aœ serce moje jednem 
okiem twojem, i jednym ³añcuszkiem na szyi twojej.
10. O jako¿ s¹ ucieszne mi³oœci twoje, siostro moja! oblubienico moja! O jako 
daleko zacniejsze mi³oœci twoje, ni¿ wino, a wonnoœæ maœci twoich nad wszystkie 
rzeczy wonne!
11. Plastrem miodu op³ywaj¹ wargi twoje, oblubienico moja! miód i mleko pod 
jêzykiem twoim, a wonnoœæ szat twoich, jako wonnoœæ Libanu.
12. Ogrodem zamknionym jesteœ, siostro moja, oblubienico moja! Ÿród³o zamknione, 
zdrój zapieczêtowany.
13. Szczepki twoje s¹ sadem jab³ek granatowych z owocem wdziêcznym cyprysu i 
szpikanardu;
14. Szpikanardu, i szafranu, kasyi, i cynamonu, ze wszystkiemi drzewami kadzid³o 
przynosz¹cemi! myrry, i aloesu, ze wszystkiemi osobliwemi rzeczami wonnemi.
15. O Ÿród³o ogrodne, zdroju wód ¿ywych, które p³yn¹ z Libanu!
16. Powstañ wietrze pó³nocny, a przyjdŸ wietrze z po³udnia, przewiej ogród mój; 
niech p³yn¹ wonnoœci jego, niech przjdzie mi³y mój do ogrodu swego, a niech je 
rozkoszne owoce swoje.
*05
1. Przyszed³em do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico moja! zbieram myrrê mojê z 
rzeczami wonnemi mojemi; jem plastr mój z miodem moim, pijê wino moje z mlekiem 
mojem. Jedzcie¿, przyjaciele! pijcie, a pijcie dostatkiem, mili moi!
2. Jaæ œpiê; ale serce moje czuje, i s³yszy g³os mi³ego mego, ko³acz¹cego i 
mówi¹cego: Otwórz mi, siostro moja, przyjació³ko moja, go³êbico moja, uprzejma 
moja! albowiem g³owa moja pe³na jest rosy, a kêdzierze moje kropli nocnych.
3. I odpowiedzia³em: Zewlek³am sukniê mojê, jako¿ j¹ oblec mam? umy³am nogi moje, 
jako¿ je zmazaæ mam?
4. Mi³y mój œci¹gn¹³ rêkê swojê dziur¹, a wnêtrznoœci moje wzruszy³y siê we mnie.
5. I wsta³am, abym otworzy³a mi³emu memu, a oto z r¹k mych kapa³a myrra, a z palców 
moich myrra ciek¹ca na rêkojeœæ zawory.
6. Otworzy³am mi³emu memu; ale mi³y mój ju¿ by³ odszed³ i min¹³. Omdla³am by³a na 
g³os jego; szuka³am go, alem go nie znalaz³a; wo³a³am go, ale mi siê nieozwa³.
7. Natrafili miê stró¿e, co chodz¹ po mieœcie; ubili miê, zranili miê, wziêli i 
p³aszcz mój ze mnie stró¿e murów.
8. Poprzysiêgam was, córki Jeruzalemskie! Jeœlibyœcie znalaz³y mi³ego mego, abyœcie 
mu powiedzia³y, ¿em od mi³oœci zachorowa³a.
9. Có¿ ma mi³y twój nad innych mi³ych, o najpiêkniejsza miêdzy niewiastami? co ma 
mi³y twój nad innych mi³ych, ¿e nas tak poprzysiêgasz?
10. Mi³y mój bia³y i rumiany, i zacniejszy nad innych dziesiêæ tysiêcy.
11. G³owa jego jako bry³a szczerego z³ota; w³osy jego kêdzierzawe, czarne jako 
kruk;
12. Oczy jego jako go³êbicy nad strumieniami wody, jako umyte w mleku, stoj¹ce w 
mierze swojej;
13. Policzki jego jako zagonki zió³ wonnych, jako kwiatki wonnych rzeczy; wargi 
jego jako lilije wypuszczaj¹ce myrrê ciek¹c¹;
14. Rêce jego jako pierœcienie z³ote, osadzone drogim kamieniem, hiacyntem; brzuch 
jego jako glanc koœci s³oniowej, safirem osadzonej;
15. Golenie jego jako s³upy marmurowe, postawione na podstawkach z³ota wybornego; 
oblicze jego jako Liban, wyborne jako cedry;
16. Usta jego nader s³odkie, a wszystek jest po¿¹dany. Taki ci jest mi³y mój, i 
taki przyjaciel mój, o córki Jeruzalemskie!
17. Gdzie¿ poszed³ mi³y twój, o najpiêkniejsza miêdzy niewiastami? Gdzie siê 
obróci³ mi³y twój? a szukaæ go bêdziemy z tob¹.
*06
1. Mi³y mój wst¹pi³ do ogrodu swego miêdzy zagonki zió³ wonnych, aby pas³ w 
ogrodach, i ¿eby zbiera³ lilije.



2. Jam jest mi³ego mego, a mi³y mój jest mój, który pasie miêdzy lilijami.
3. Piêknaœ ty, przyjació³ko moja! jako Tersa; piêknaœ, jako Jeruzalem; ogromna, 
jako wojsko uszykowane.
4. (Odwróæ oczy twoje odemnie, gdy¿ miê one srogim czyni¹). W³osy twoje s¹ jako 
stada kóz, które wychodz¹ z Galaad.
5. Zêby twoje s¹ jako stado owiec, które wychodz¹ z k¹pieli, z których ka¿da miewa 
po dwojgu, a niep³odnej niemasz miêdzy niemi.
6. Skronie twoje miêdzy kêdzierzami twemi s¹ jako sztuka jab³ka granatowego.
7. Aczkolwiek jest szeœædziesi¹t ¿on królewskich, a oœmdziesi¹t za³o¿nic, a panien 
bez liczby:
8. Wszak¿e jedna¿ jest go³êbica moja, uprzejma moja, jedynaczka u matki swojej, bez 
zmazy u rodzicielki swojej. Ujrzawszy j¹ córki, b³ogos³awion¹ j¹ nazwa³y; tak¿e i 
¿ony królewskie i za³o¿nice, i chwali³y j¹, mówi¹c:
9. Która¿ to jest, co siê pokazuje jako zorza, piêkna jako miesi¹c, czysta jako 
s³oñce, ogromna jako wojsko uszykowane z chor¹gwiami?
10. Zst¹pi³am do ogrodu orzechowego, abym ogl¹da³a owoce rosn¹ce w dolinach; abym 
obaczy³a, jeŸli kwitn¹ winne macice, a wypuszczaj¹li p¹czki jab³onie granatowe.
11. Ni¿em siê dowiedzia³a, dusza moja wsadzi³a miê na wóz przedniejszych z ludu 
mego.
12. Nawróæ siê, nawróæ siê, o Sulamitko! nawróæ siê, nawróæ siê, niech na ciê 
patrzymy. Có¿ widzicie na Sulamitce? Widzimy, jakoby hufy wojenne.
*07
1. O jako piêkne s¹ nogi twoje w trzewikach, o córko ksi¹¿êca! Opasania biódr 
twoich s¹ jako zawieszenia, rêk¹ dobrego rzemieœlnika urobione.
2. Pêpek twój jako czasza okr¹g³a, która nie jest bez napoju; brzuch twój jest jako 
bróg pszenicy osadzony lilijami.
3. Obie piersi twoje s¹ jako dwoje bliŸni¹t m³odych sarni¹t.
4. Szyja twoja jako wie¿a z koœci s³oniowych; oczy twoje jako sadzawki w Hesebon 
podle bramy Batrabim; nos twój jako wie¿a na Libanie, która patrzy ku Damaszkowi.
5. G³owa twoja na tobie jako Karmel, a w³osy g³owy twojej jako szar³at.Król widz¹c 
ciê by³by jako przywi¹zany na gankach swoich.
6. O jako¿eœ piêkna, i jako wdziêczna, o mi³oœci przerozkoszna!
7. Ten twój wzrost podobny jest palmie, a piersi twoje gronom.
8. Rzek³em: Wst¹piê na palmê, dosiêgnê wierzchów jej. Niechaj¿e mi tedy bêd¹ piersi 
twoje jako grona winne, a wonnoœæ nozdrzy twoich jako jab³ek wonnych;
9. A usta twoje jako wino wyborne, które na prost bardzo mile p³ynie i sprawóje, ¿e 
mówi¹ wargi œpi¹cych.
10. Jam jest mi³ego mego, a do mnie jest rz¹dza jego.
11. PrzyjdŸ, mi³y mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.
12. Rano wstaniemy do winnic; ogl¹damy, jeŸli kwitnie winna macica, jeŸli siê 
zawi¹zuj¹ gronka, kwitn¹li jab³ka granatowe; tam ci oœwiadczê mi³oœci moje.
13. Polne jab³uszka wyda³y wonnoœæ swojê, a przede drzwiami naszemi s¹ wszystkie 
owoce wdziêczne, nowe i stare, którem tobie, mi³y mój! zachowa³a.
*08
1. Oby¿eœ by³ jako bratem moim, po¿ywaj¹c piersi matki mojej! abym ciê znalaz³szy 
na dworzu, poca³owa³a ciê, a nie by³a wzgardzona.
2. Prowadzi³abym ciê, i wprowadzi³a do domu matki mojej, gdziebyœ miê uczy³; a 
jabym ci da³a piæ wino przyprawne i moszcz z jab³ek moich granatowych.
3. Lewica jego pod g³ow¹ moj¹, a prawic¹ swoj¹ ob³apia miê.
4. Poprzysiêgam was, córki Jeruzalemskie! abyœcie nie budzi³y ani przerywa³y snu 
mi³ego mego, dok¹d nie zechce.
5. Która¿ to jest, co wystêpuje z puszczy, podpar³szy siê mi³ego swego? Pod 
jab³oni¹ wzbudzi³am ciê, tam ciê poczê³a matka twoja, tam ciê poczê³a rodzicielka 
twoja.
6. Przy³ó¿ miê jako pieczêæ na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego! albowiem 
mi³oœæ mocna jest jako œmieræ, twarda jako grób zawistna mi³oœæ; wêgle jej jako 
wêgle ogniste i jako p³omieñ gwa³towny.
7. Wody wielkie nie mog³yby zagasiæ tej mi³oœci, ani rzeki zatopiæ; choæby kto 
wszystkê majêtnoœæ domu swego da³ za takow¹ mi³oœæ, by³by pewnie wzgardzony.



8. Mamy sistrê maluczk¹, która jeszcze nie ma piersi. Có¿ uczynimy z siostr¹ nasz¹ 
w dzieñ, którego o niej mowa bêdzie?
9. JeŸli¿e jest murem, zbudujmy¿ na niej pa³ac srebrny; a jeŸli jest drzwiami, 
oprawmy¿ j¹ deszczkami cedrowymi.
10. Jam jest mur, a piersi moje jako wie¿e. Wtenczas by³am przed oczyma jego, jako 
ta, która znajduje pokój.
11. Winnicê mia³ Salomon w Baalhamon, któr¹ winnicê naj¹³ stró¿om, aby ka¿dy 
przynosi³ za owoc jej tysi¹c srebrników.
12. Ale winnica moja, któr¹ mam, jest przedemn¹. Miej sobie tysi¹c srebrników, 
Salomonie, a dwieœcie ci którzy strzeg¹ owocu jej.
13. O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele s³yuchaj¹ g³osu twego; ozwij¿e mi 
siê!
14. Pospiesz siê, mi³y mój! a b¹dŸ podobnym sarnie, albo m³odemu jelonkowi na 
górach zió³ wonnych.

================================
     Izajasz     
================================

*01
1. Widzenie Izajasza, syna Amosowego, które widzia³ nad Jud¹ i nad Jeruzalemem, za 
dni Ozeasza, Joatama, Achaza, i Ezechijasza, królów Judzkich.
2. S³uchajcie niebiosa, a ty ziemio przyjmij w uszy swe! Albowiem Pan mówi: Synówem 
wychowa³ i wywy¿szy³; ale oni odst¹pili odemnie.
3. Zna wó³ gospodarza swego, i osie³ ¿³ób pana swego; ale Izrael miê nie zna, lud 
mój nie zrozumiewa.
4. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obci¹¿onemu nieprawoœci¹, nasieniu z³oœliwych; 
synom ska¿onym! Opuœcili Pana, do gniewu pobudzili œwiêtego Izraelskiego, odwrócili 
siê nazad.
5. Przecz¿e tem wiêcej przyczyniacie przestêpstwa, im wiêcej was bij¹? Wszystka 
g³owa chora, i wszystko serce md³e.
6. Od stopy nogi a¿ do wierzchu g³owy niemasz na nim nic ca³ego; rana i sinoœæ, i 
rany zagni³e nie s¹ wyciœnione, ani zawi¹zane, ani olejkiem odmiêkczone.
7. Ziemia wasza spustoszona, miasta wasze popalone ogniem. Ziemiê waszê cudzoziemcy 
przed wami po¿eraj¹ i pustosz¹, jako zwykli cudzoziemcy.
8. I zosta³a córka Syoñska jako ch³odnik na winnicy, jako budka w ogrodzie 
ogórczanym, i jako miasto zburzone.
9. By nam by³ Pan zastêpów nie zostawi³ trochy ostatków, bylibyœmy jako Sodoma, 
stalibyœmy siê byli Gomorze podobnymi.
10. S³uchajcie s³owa Pañskiego, ksi¹¿êta Sodemscy! przyjmujcie w uszy zakon Boga 
naszego, ludzie Gomorscy!
11. Có¿ mi po mnóstwie ofiar waszych? mówi Pan. Ju¿em syty ca³opalenia baranów, i 
³oju t³ustego byd³a; a krwi cielców, i baranków, i koz³ów nie pragnê.
12. Gdy przychodzicie, abyœcie siê okazywali przed twarz¹ moj¹, któ¿ tego ¿¹da³ z 
r¹k waszych, abyœcie deptali sieni moje?
13. Nie ofiarujcie¿ wiêcej ofiary daremnej. Kadzenie jest mi obrzyd³oœci¹; nowiu 
miesi¹ca i sabatu, gdy zwo³ywacie zgromadzenia, nie mogê œcierpieæ (bo nieprawoœci¹ 
jest) ani dnia zapowiedzianego.
14. Nowych miesiêcy waszych, i uroczystych œwi¹t waszych nienawidzi dusza moja; 
sta³y mi siê ciê¿arem; upracowa³em siê nosz¹c je.
15. Przeto¿ gdy wyci¹gniecie rêce wasze, skryjê oczy moje przed wami; a gdy 
rozmno¿ycie modlitwê, nie wys³ucham; bo rêce wasze krwi s¹ pe³ne.
16. Omyjcie siê, czystymi b¹dŸcie, odejmijcie z³oœæ uczynków waszych od oczów 



moich; przestañcie Ÿle czyniæ.
17. Uczcie siê dobrze czyniæ; szukajcie s¹du, podŸwignijcie uciœnionego, s¹d 
czyñcie sierocie, ujmujcie siê o krzywdê wdowy.
18. PrzyjdŸcie¿ teraz, a rozpierajmy siê z sob¹, mówi Pan: Choæby by³y grzechy 
wasze jako szar³at, jako œnieg zbielej¹; choæby by³y czerwone jako karmazyn, jako 
we³na bia³e bêd¹.
19. Bêdziecieli powolni, a pos³uchacie miê, dóbr ziemi po¿ywaæ bêdziecie.
20. Lecz jeŸli nie bêdziecie pos³usznymi, ale odpornymi, od miecza po¿arci 
bêdziecie; bo usta Pañskie mówi³y.
21. Jakoæ siê sta³o nierz¹dnic¹ to miasto wierne, pe³ne s¹du? Sprawiedliwoœæ 
mieszka³a w niem; lecz teraz mê¿obójcy.
22. Srebro twoje obróci³o siê w ¿u¿e³; wino twoje pomiêsza³o siê z wod¹.
23. Ksi¹¿êta twoi s¹ uporni, i towarzysze z³odziei; ka¿dy z nich mi³uje dary, a 
jad¹ za nagrod¹; sierocie nie czyni¹ sprawiedliwoœci, a sprawa wdowy nie przychodzi 
przed nich.
24. Przeto¿ mówi Pan, Pan zastêpów, mo¿ny Izraelski: Oto ucieszê siê nad 
nieprzyjació³mi moimi, a pomszczê siê nad przeciwnikami swymi.
25. I obrócê rêkê mojê na ciê, a wypalê a¿ do czysta zu¿elicê twojê, i odpêdzê 
wszystkê cenê twojê.
26. A przywrócê sêdziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na 
pocz¹tku. Potem ciê nazywaæ bêd¹ miastem sprawiedliwoœci, miastem wiernem.
27. Syon w s¹dzie okupione bêdzie, a ci, co siê do niego nawróc¹, w 
sprawiedliwoœci.
28. Ale przewrotnicy i grzesznicy wespó³ starci bêd¹, a ci, co opuœcili Pana, 
zniszczej¹.
29. Albowiem zawstydzeni bêdziecie dla gajów, którycheœcie po¿¹dali; i pohañbieni 
dla ogrodów, któreœcie sobie obrali.
30. Gdy siê staniecie jako d¹b, z którego liœcie opad³y, a jako ogród, w którym 
wody niemasz.
31. I bêdzie mocarz jako zgrzebia, a ten, który go uczyni³, jako iskra; i zapal¹ 
siê oboje pospo³u, a nie bêdzie, ktoby zagasi³.
*02
1. S³owo, które widzia³ Izajasz, syn Amosowy, nad Jud¹ i nad Jeruzalemem.
2. I stanie siê w ostateczne dni, ¿e bêdzie przygotowana góra domu Pañskiego na 
wierzchu gór, i wywy¿szy siê nad pagórkami, a zbie¿¹ siê do niej wszystkie narody.
3. I pójdzie wiele ludzi, mówi¹c: PójdŸcie a wst¹pmy na górê Pañsk¹, do domu Boga 
Jakóbowego, a bêdzie nas uczy³ dróg swoich, i bêdziemy chodzili œcieszkami jego; 
albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a s³owo Pañskie z Jeruzalemu.
4. I bêdzie s¹dzi³ miêdzy narodami, a bêdzie kara³ wiele ludzi.I przekuj¹ miecze 
swe na lemiesze, a w³ócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi 
miecza, ani siê bêd¹ æwiczyæ do bitwy.
5. Domie Jakóbowy! pójdŸcie, a chodŸmy w œwiat³oœci Pañskiej.
6. Aleœ ty opuœci³ lud swój, dom Jakóbowy! gdy¿ s¹ pe³ni obrzydliwoœci narodów 
wschodnich, i s¹ wieszczkami jako Filistynowie, a w synach cudzych siê kochali.
7. I nape³niona jest ziemia ich srebrem i z³otem, a koñca niemasz skarbom ich.
8. Nape³niona jest ziemia ich koñmi, a koñca niemasz wozom ich. Nape³niona te¿ jest 
ziemia ich ba³wanami, robocie r¹k swoich k³aniaj¹ siê, które poczyni³y palce ich.
9. I k³ania siê pospolity cz³owiek, a uni¿a siê i zacny m¹¿; przeto¿ nie odpuszczaj 
im.
10. WnijdŸ w ska³ê, a skryj siê w prochu przed strachem Pañskim, i przed chwa³¹ 
majestatu jego.
11. Oczy wynios³e cz³owiecze zni¿one bêd¹, a wysokoœæ ludzka nachylona bêdzie; ale 
sam Pan wywy¿szony bêdzie dnia onego.
12. Albowiem dzieñ Pana zastêpów przyjdzie na wszelkiego pysznego i wynios³ego, i 
na ka¿dego wywy¿szonego, ¿e bêdzie poni¿ony;
13. I na wszystkie cedry Libañskie wysokie a podnios³e, i na wszystkie dêby 
Basañskie;
14. I na wszystkie góry wysokie, i na wszystkie pagórki wynios³e;
15. I na ka¿d¹ wie¿ê wysok¹, i na ka¿dy mur obronny;



16. I na wszystkie okrêty morskie, i na wszystkie malowania rozkoszne.
17. I bêdzie nachylona wynios³oœæ cz³owiecza, a wywy¿szenie ludzkie zni¿one bêdzie; 
ale sam Pan wywy¿szony bêdzie dnia onego.
18. Lecz ba³wany ich do szczêtu pokruszone bêd¹.
19. Tedy wnijd¹ do jaskiñ skalnych, i do jam podziemnych przed strachem Pañskim, i 
przed chwa³¹ majestatu jego, gdy powstanie , aby ziemiê potar³.
20. Dnia onego wrzuci cz³owiek ba³wany swe srebrne i ba³wany swe z³ote, które mu 
naczyniono, aby siê im k³ania³, w dziury kretów i nietoperzy.
21. I wnijdzie w rozpadliny skalne, i na wierzcho³ki opok przed strachem Pañskim, i 
przed chwa³¹ majestatu jego, gdy powstanie, aby potar³ ziemiê.
22. Przestañcie¿ ufaæ w cz³owieku, którego dech jest w nozdrzach jego; bo za có¿ on 
ma byæ poczytany?
*03
1. Albowiem oto panuj¹cy Pan zastêpów odejmie od Jeruzalemu i od Judy ³askê, i 
podporê, wszelak¹ podporê chleba, i wszelak¹ podporê wody.
2. Mocarza i mê¿a walecznego, i sêdziego, i proroka, i mêdrca, i starca;
3. Rotmistrza nad piêædziesi¹t, a mê¿a powa¿nego, i radcê, i m¹drego rzemieœlnika, 
i krasomówcê.
4. I dam im dzieci za ksi¹¿êta; dzieci mówiê panowaæ bêd¹ nad nimi.
5. I bêdzie uciska³ miêdzy ludem jeden drugiego, i bliŸni bliŸniego swego: 
powstanie dzieciê przeciwko starcowi, a pod³y przeciwko zacnemu.
6. A gdy siê uchwyci ka¿dy brata swego z domu ojca swego, i rzecze: Masz odzienie, 
b¹dŸ¿e ksi¹¿êciem naszym, a upadek ten zatrzymaj rêk¹ sw¹:
7. Tedy on przysiê¿e dnia onego, mówi¹c: Nie bêdê zawi¹zywa³ tych ran: albowiem w 
domu moim niemasz chleba, ani odzienia; nie stanowcie¿ miê ksi¹¿êciem nad ludem.
8. Bo Jeruzalem upada, a Juda siê wali, dlatego, ¿e jêzyk ich, i sprawy ich s¹ 
przeciwko Panu, pobudzaj¹c do gniewu oczy majestatu jego.
9. Postawa oblicza ich œwiadczy przeciwko nim; grzech swój, jako Sodomczycy, 
opowiadaj¹, a nie taj¹ go. Biada duszy ich! albowiem sami na siê z³e przywodz¹.
10. Powiedzcie sprawiedliwemu, ¿e mu dobrze bêdzie; bo owocu uczynków swoich 
po¿ywaæ bêdzie.
11. Ale biada niepobo¿nemu! Ÿle mu bêdzie; albowiem odp³ata r¹k jego dana mu 
bêdzie.
12. Ksi¹¿êta ludu mego s¹ dzieæmi, a niewiasty panuj¹ nad nimi. O ludu mój! ci, 
którzy ciê wodz¹, zwodz¹ ciê, a drogê œcie¿ek twoich ukrywaj¹.
13. Powsta³ Pan, aby s¹dzi³, stoi, aby s¹dzi³ lud.
14. Pan przyjdzie na s¹d przeciwko starszym ludu swego, i przeciwko ksi¹¿êtom ich, 
a rzecze: Wyœcie spustoszyli winnicê mojê, zdzierstwo z ubogiego w domach waszych.
15. Przecz¿e trzecie lud mój, a oblicza ubogich bijecie? mówi Pan, Pan zastêpów.
16. I rzek³ Pan: I¿ siê wynosz¹ córki Syoñskie, a chodz¹ szyje wyci¹gn¹wszy, i 
mrugaj¹c oczyma przechodz¹ siê, a drobno postêpuj¹c nogami swemi szelest czyni¹:
17. Przeto¿ ob³ysi Pan wierzch g³owy córek Syoñskich, a Pan sromotê ich obna¿y.
18. Dnia onego odejmie Pan ochêdóstwo podwi¹zek, tak¿e czepce i zawieszenia,
19. Pi¿mowe jab³ka, i manele, i zatyczki,
20. Bieretki, i zapony, i bindy, i przedniczki, i nausznice;
21. Pierœcionki, i naczelniki,
22. Odmienne szaty, i p³aszczyki, i podwiki, i wacki,
23. Zwierciad³a, i rantuszki, i tkanki, i letniki.
24. I bêdzie miasto wonnych rzeczy smród, a miasto pasa rozpasanie, a miasto 
utrefionych w³osów ³ysina, a miasto szerokiej szaty opasanie worem, a miasto 
piêknoœci ogorzelina.
25. Mê¿owie twoi od miecza upadn¹, a mocarze twoi w bitwie.
26. I zasmuc¹ siê, a p³akaæ bêd¹ bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieæ 
bêdzie.
*04
1. A w on dzieñ uchwyci siê siedm niewiast mê¿a jednego, mówi¹c: Chleb swój jeœæ 
bêdziemy, i odzieniem swem przyodziewaæ siê bêdziemy; tylko niech nas zowi¹ od 
imienia twego, a odejmij pohañbienie nasze.
2. W on dzieñ latoroœl Pañska zacna i s³awna bêdzie, a owoc ziemi bujny i pozorny 



tym, którzy zachowani bêd¹ z Izraela.
3. I stanie siê, ¿e kto zostanie na Syonie, i który zostawiony bêdzie w 
Jeruzalemie, œwiêtym s³yn¹æ bêdzie, ka¿dy, który jest napisany do ¿ywota w 
Jeruzalemie.
4. Gdy omyje Pan plugastwo córek Syoñskich, a krew Jeruzalemsk¹ op³ócze z niego w 
duchu s¹du, i w duchu zapalenia.
5. I stworzy Pan nad ka¿dem miejscem góry Syoñskiej, i nad ka¿dem zgromadzeniem jej 
ob³ok we dnie, a dym i jasnoœæ pa³aj¹cego ognia w nocy: bo nad wszystk¹ s³aw¹ 
bêdzie ochrona.
6. A bêdzie namiotem na zas³onê we dnie od gor¹ca, a na ucieczkê i ukrycie przede 
d¿d¿em i powodzi¹.
*05
1. Zaœpiewam teraz mi³emu memu piosnkê mi³ego mego o winnicy jego. Winnicê ma mi³y 
mój na pagórku urodzajnym;
2. Któr¹ ogrodzi³, i wybra³ z niej kamienie, a nasadzi³ j¹ macicami wybornemi, i 
zbudowa³ wie¿e w poœrodku niej, tak¿e i prasê postawi³ w niej, a czeka³, aby wyda³a 
grona; ale ona zrodzi³a p³onne wino.
3. A tak, obywatele Jeruzalemscy i mê¿owie Judzcy! proszê, rozs¹dŸcie teraz miêdzy 
mn¹ i miêdzy winnic¹ moj¹.
4. Có¿ dalej czyniæ by³o winnicy mojej, czegobym jej nie uczyni³? Gdym rzeka³, aby 
wyda³a grona, czemu¿ zrodzi³a p³onne wino?
5. A przeto¿ oznajmiê wam, co ja uczyniê winnicy mojej: Rozbiorê p³ot jej, a bêdzie 
spustoszona; rozwalê ogrodzenie jej, a bêdzie podeptana.
6. I uczyniê j¹ pust¹; nie bêdzie obrzezywana, ani okopywana, ale poroœnie ostem i 
cierniem; ob³okom te¿ przyka¿ê, aby na ni¹ wiêcej d¿d¿u nie spuszcza³y.
7. Winnica zaiste Pana zastêpów jest dom Izraelski, a m¹¿ Judzki szczepieniem jego 
rozkosznem. Oczekiwa³ s¹du, a oto uciœnienie; oczekiwa³ sprawiedliwoœci, a oto 
krzyk.
8. Biada wam, którzy przy³¹czacie dom do domu, a rolê do roli przyczyniacie, tak, 
¿e miejsca innym nie staje, jakobyœcie tylko sami mieszkaæ mieli na ziemi!
9. Pan zastêpów rzek³ w uszy moje: Zaiste wiele domów spustoszeje, a wielkie i 
piêkne domy bêd¹ bez obywatela.
10. Do tego dziesiêæ stajan winnicy przynios¹ jednê bary³ê wina, a jeden chomer 
nasienia wyda efa.
11. Biada tym, którzy rano wstawaj¹c chodz¹ za pijañstwem, a trwaj¹ na niem do 
wieczora, a¿ ich wino rozpali!
12. A cytra, i lutnia, bêben i piszcza³ka, i wino bywa na biesiadach ich; ale na 
sprawy Pañskie nie patrz¹, a na uczynki r¹k jego nie ogl¹daj¹ siê.
13. Przeto¿ w niewolê pójdzie lud mój, i¿ nie ma umiejêtnoœci; a zacni jego bêd¹ 
g³odnymi, i pospólstwo jego wyschnie od pragnienia.
14. Dlatego rozszerzy³o piek³o gard³o swoje, a rozdar³o nad miarê paszczêkê swojê, 
i zst¹pi¹ do niego szlachta i pospólstwo jego, i zgie³k jego, i ci, którzy siê 
wesel¹ w niem.
15. A tak bêdzie nachylony cz³owiek, a zacny m¹¿ poni¿ony bêdzie, i oczy wynios³ych 
zni¿one bêd¹.
16. Ale Pan zastêpów wywy¿szony bêdzie w s¹dzie, a Bóg œwiêty uka¿e siê œwiêtym w 
sprawiedliwoœci.
17. I bêd¹ siê paœæ baranki wed³ug zwyczaju swego, a przychodniowie pustyñ bogaczów 
po¿ywaæ bêd¹.
18. Biada tym, którzy ci¹gn¹ nieprawoœæ powrozami marnoœci, a grzech jako powrozem 
wozowym!
19. Którzy mówi¹: Niech siê pospieszy, a niechaj nie omieszkuje sprawa jego, abyœmy 
j¹ widzieli; niech siê przybli¿y i przyjdzie rada œwiêtego Izraelskiego, ¿ebyœmy 
siê dowiedzieli.
20. Biada tym, którzy nazywaj¹ z³e dobrem a dobre z³em; którzy pok³adaj¹ ciemnoœæ 
za œwiet³oœæ, a œwiat³oœæ za ciemnoœæ; którzy pok³adaj¹ gorzkoœæ za s³odkoœæ, a 
s³odkoœæ za gorzkoœæ!
21. Biada tym, którzy siê sobie zdadz¹ byæ m¹drymi, a sami u siebie roztropnymi!
22. Biada tym, którzy s¹ mocni na picie wina, a mê¿om du¿ym ku nalewaniu napoju 



mocnego!
23. Którzy usprawiedliwiaj¹ niezbo¿nego za podarki, a sprawiedliwoœæ sprawiedliwych 
odejmuj¹ od nich!
24. Przeto¿ jako p³omieñ ogniowy po¿era parzdzie¿e, i jako p³omieñ plewy trawi: tak 
korzeñ ich bêdzie jako zgnilizna, a kwiat ich jako proch ku górze pójdzie; albowiem 
odrzucili zakon Pana zastêpów, a wyrokiem œwiêtego Izraelskiego pogardzili.
25. Dlatego siê zapali³a popêdliwoœæ Pañska przeciw ludowi swemu, a wyci¹gn¹wszy 
nañ rêkê sw¹ porazi³ go, tak ¿e siê zatrz¹snê³y góry, i by³y trupy ich jako gnój po 
ulicach. W tem jednak wszystkiem nie odwróci³a siê zapalczywoœæ jego, ale jeszcze 
rêk a jego jest wyci¹gniona.
26. Bo podniesie chor¹giew do narodu dalekiego, a zaœwiœnie nañ od koñczyn ziemi, a 
oto rych³o i prêdko przyjdzie.
27. ¯adnego spracowanego i upadaj¹cego nie bêdzie miêdzy nimi; nie bêdzie 
drzemi¹cego ani œpi¹cego, ani siê rozepnie pas na biodrach jego, ani siê rozerwie 
rzemyk u trzewików jego.
28. Strza³y jego ostre, i wszystkie ³uki jego naci¹gnione; kopyta koni jego jako 
krzemieñ poczytane bêd¹, a ko³a jego jako burza.
29. Ryk jego jako lwi; bêdzie rycza³ jako szczeniêta lwie; bêdzie zgrzyta³, i 
porwie ³up, i uciecze z nim, a nie bêdzie ktoby go wydar³.
30. I zaszumi nad nim dnia onego jako szum morski. Tedy spojrzymy na ziemiê, a oto 
ciemnoœæ i ucisk; bo i œwiat³o zaæmi siê przy wytraceniu jego.
*06
1. Roku, którego umar³ król Uzyjasz, widzia³em Pana, siedz¹cego na stolicy wysokiej 
i wynios³ej, a podo³ek jego nape³nia³ koœció³.
2. Serafinowie stali nad nim, szeœæ skrzyde³ mia³ ka¿dy z nich; dwoma zakrywa³ 
twarz swojê, a dwoma przykrywa³ nogi swoje, a dwoma lata³.
3. I wo³a³ jeden do drugiego, mówi¹c: Œwiêty, œwiêty, œwiêty, Pan zastêpów; pe³na 
jest wszystka ziemia chwa³y jego.
4. I poruszy³y siê podwoje u drzwi od g³osu wo³aj¹cego, a dom pe³ny by³ dymu.
5. I rzek³em: Biada mnie! ju¿em zgin¹³, przeto, ¿em cz³owiek splugawionych warg, a 
mieszkam w poœrodku ludu, który ma splugawione wargi; a i¿ króla, Pana zastêpów, 
widzia³y oczy moje.
6. I przylecia³ do mnie jeden z Serafinów, maj¹c w rêce swej wêgiel rozpalony, 
który kleszczykami wzi¹³ z o³tarza;
7. I dotkn¹³ siê ust moich, a rzek³: Oto siê dotkn¹³ ten wêgiel warg twoich, a 
odejdzie nieprawoœæ twoja, a grzech twój zg³adzony bêdzie.
8. Potemem s³ysza³ g³os Pana mówi¹cego: Kogo¿ poœlê? a kto nam pójdzie? Tedym 
rzek³: Otom ja, poœlij miê.
9. A on rzek³: IdŸ, a powiedz ludowi temu: S³uchajcie s³uchaj¹c, a nie rozumijcie, 
a widz¹c patrzajcie, a nie poznawajcie.
10. ZatwardŸ serce ludu tego, a uszy jego obci¹¿, i oczy jego zawrzyj, aby nie 
widzia³ oczyma swemi, a uszyma swemi nie s³ysza³, i sercem swem nie zrozumia³, a 
nie nawróci³ siê, i nie by³ uzdrowion.
11. A gdym rzek³: Dok¹d¿e Panie? A on rzek³: Dok¹d nie spustoszej¹ miasta, tak aby 
nie by³o obywatela; i domy, aby nie by³o w nich cz³owieka, a ziemia do szczêtu nie 
spustoszeje;
12. Dok¹d Pan daleko nie zapêdzi wszelkiego cz³owieka, a nie bêdzie doskona³e 
spustoszenie w poœród ziemi;
13. Dok¹d jeszcze na ni¹ dziesi¹ta zguba nie przyjdzie, a dopiero ska¿ona bêdzie, A 
wszak¿e jako one dêby, które s¹ przy bramie Zallechet podpor¹, tak nasienie œwiête 
jest podpor¹ jej.
*07
1. I sta³o siê za dni Achaza, syna Joatamowego, syna Uzyjasza, króla Judzkiego, ¿e 
przyci¹gn¹³ Rasyn, król Syryjski, i Facejasz, syn Romelijasza, króla Izraelskiego, 
pod Jeruzalem, aby walczy³ przeciw niemu: ale go nie móg³ dobyæ.
2. I oznajmiono domowi Dawidowemu, mówi¹c: Zmówi³a siê Syryja z Efraimem. Tedy siê 
poruszy³o serce jego, i serce ludu jego, jako siê poruszaj¹ drzewa leœne od wiatru.
3. Tedy rzek³ Pan do Izajasza: WyjdŸ teraz przeciw Achazowi, ty, i Sear Jasub, syn 
twój, na koniec rur sadzawki wy¿szej, na drogê pola farbierzowego;



4. A powiedz mu: Patrz, abyœ siê nie frasowa³; nie bój siê, a serce twoje niechaj 
siê nie lêka tych dwóch ostatków g³owien kurz¹cych siê, to jest, zapalczywoœci 
gniewu Rasyna z Syryjczykami, i syna Romelijaszowego,
5. Przeto, ¿e z³¹ radê uradzili przeciw tobie Syryjczyk, Efraim, i syn 
Romelijaszowy, mówi¹c:
6. Ci¹gnijmy przeciwko ziemi Judzkiej, a utrapmy j¹ le¿¹, i oderwijmy j¹ do siebie, 
a postanówmy króla w poœród niej, syna Tabealowego.
7. Tak mówi Pan Panuj¹cy: Nie stanie siê, i nie bêdzie to.
8. Albowiem g³ow¹ Syryi jest Damaszek, a g³ow¹ Damaszku Rasyn; a po szeœædziesiêciu 
i piêciu latach bêdzie potarty Efraim, tak, i¿ wiêcej ludem nie bêdzie.
9. Miêdzy tem g³ow¹ Efraimow¹ bêdzie Samaryja, a g³ow¹ Samaryi syn Romelijaszowy. 
JeŸli nie uwierzycie, pewnie siê nie ostoicie.
10. Nadto jeszcze rzek³ Pan do Achaza, mówi¹c:
11. ¯¹daj sobie znaku od Pana, Boga twego, b¹dŸ na dole nisko, b¹dŸ wysoko w górze.
12. Tedy odpowiedzia³ Achaz: Nie bêdê ¿¹da³, ani bêdê kusi³ Pana.
13. A prorok rzek³: S³uchaj teraz, domie Dawidowy! Ma³o¿ siê wam zda, uprzykrzaæ 
siê ludziom, ¿e siê uprzykrzacie i Bogu mojemu?
14. Przeto¿ wam sam Pan znak da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imiê 
jego Immanuel.
15. Mas³o i miód jeœæ bêdzie, a¿by umia³ odrzucaæ z³e, a obieraæ dobre. -
16. Owszem, pierwej ni¿ bêdzie umia³o to dzieciê odrzucaæ z³e i obieraæ dobre, 
ziemia, któr¹ siê ty brzydzisz, opuszczona bêdzie od dwóch królów swoich.
17. Ale na ciê Pan przywiedzie i na lud twój, i na dom ojca twego, dni, jakich nie 
by³o ode dnia, którego odst¹pi³ Efraim od Judy, a to przez króla Assyryjskiego.
18. Albowiem stanie siê dnia onego, ¿e zaœwiœnie Pan na muchy, które s¹ na koñcu 
rzek Egipskich, i na pszczo³y, które s¹ w ziemi Assyryjskiej.
19. I przyjd¹ a usi¹d¹ wszystkie w dolinach pustych, i w rozpadlinach skalnych, i 
na wszystkich drzewach urodzajnych.
20. Dnia onego ogoli Pan brzytw¹ najêt¹ przez tych, którzy s¹ za rzek¹, to jest 
(przez króla Assyryjskiego) g³owê, i w³osy na nogach, tak¿e i brodê wszcz¹t ogoli.
21. I stanie siê dnia onego, ¿e ledwie cz³owiek ¿ywo krówkê, albo dwie owce 
zachowa.
22. A wszak¿e dla obfitoœci mleka, którego nadoi, bêdzie jad³ mas³o; mas³o zaiste i 
miód bêdzie jad³, ktokolwiek pozostanie w ziemi.
23. Stanie siê te¿ onego¿ dnia, i¿ ka¿de miejsce, gdzie by³o tysi¹c winnych macic 
za tysi¹c srebrników, ostem i cierniem poroœnie.
24. Tedy z strza³ami i z ³ukiem tam chodziæ bêd¹; bo ostem i cierniem zaroœnie 
wszystka ziemia.
25. Na wszystkie te¿ góry, które motyk¹ kopane byæ mog¹, nie przyjdzie strach ostu 
i ciernia; ale bêd¹ na pastwisko wo³om, i na podeptanie owcom.
*08
1. I rzek³ Pan do mnie: WeŸmij sobie ksiêgi wielkie, a napisz na nich pismem 
cz³owieczem: Pospiesz siê do ³upu, pokwap siê do korzyœci.
2. Tedym wzi¹³ sobie za œwiadków wiernych Uryjasza kap³ana, i Zacharyjasza, syna 
Jeberechyjaszowego.
3. Wtemem przyst¹pi³ do prorokini, która pocz¹wszy porodzi³a syna. I rzek³ Pan do 
mnie: Nazów imiê jego: Pospiesz siê do ³upu, pokwap siê do korzyœci.
4. Albowiem ni¿eli bêdzie umia³o to dzieciê wo³aæ: Ojcze mój i matko moja, lud 
króla Assyryjskiego pobierze bogactwa Damaszku, i ³upy Samaryi.
5. Nadto rzek³ jeszcze Pan do mnie, mówi¹c:
6. Poniewa¿ wzgardzi³ lud ten wody Syloe, które cicho p³yn¹, a waseli siê z Rasyna, 
i syna Romelijaszowego:
7. Przeto¿ oto Pan przywiedzie na nich wody rzeki gwa³townej i wielkiej, to jest 
króla Assyryjskiego, i wszystkê s³awê jego, tak, ¿e wyst¹pi ze wszystkich strumieni 
swoich, a wyleje ze wszystkich brzegów swoich.
8. Pociecze i przez ziemiê Judzk¹, wyleje a rozejdzie siê, a¿ do szyi wzbierze; a 
rozszerzone skrzyd³a jego nape³ni¹ szerokoœæ ziemi twojej, o Immanuelu!
9. Zbierajcie siê narody, wszak¿e pot³umione bêdziecie. Przyjmujcie w uszy wszyscy 
w dalekiej ziemi; przepaszcie siê, wszak¿e pot³umieni bêdziecie; przepaszcie siê, 



wszak¿e pot³umieni bêdziecie.
10. WnijdŸcie w radê, a bêdzie rozerwana; namówcie siê, a nie ostoi siê; bo Bóg z 
nami.
11. Tak bowiem Pan rzek³ do mnie, uj¹wszy miê za rêkê, i da³ mi przestrogê, ¿ebym 
nie chodzi³ drog¹ ludu tego, mówi¹c:
12. Nie mówcie: Sprzysiê¿enie. Kiedykolwiek ten lud mówi: Sprzysiê¿enie, nie 
strachajcie siê jako oni, ani siê lêkajcie.
13. Pana zastêpów samego poœwiêcajcie; a on niech bêdzie bojaŸni¹ wasz¹, i on 
strachem waszym.
14. A bêdzie wam poœwiêceniem; ale kamieniem obra¿enia i opok¹ otr¹cenia obydwom 
domom Izraelskim, sid³em i sieci¹ obywatelom Jeruzalemskim.
15. I otr¹ci siê wielu ich o nie, upadn¹ i skruszeni bêd¹, usidl¹ siê a pojmani 
bêd¹.
16. Zawi¹¿ to œwiadectwo, zapieczêtuj zakon miêdzy uczniami moimi.
17. Tedy bêdê oczekiwa³ Pana, który skry³ oblicze swoje od domu Jakóbowego, i 
poczekam go.
18. Oto ja i dzieci, które mi da³ Pan, s¹ na znaki i na cuda w Izraelu, od Pana 
zastêpów, który mieszka na górze Syon.
19. A tak jeŸliby wam rzekli: Dowiadujcie siê od czarowników i od wieszczków, 
którzy szepc¹ i markoc¹, rzeczcie: Izali siê nie ma dowiadywaæ lud u Boga swego? 
aza¿ umar³ych miasto ¿ywych radziæ siê ma?
20. Do zakonu raczej i do œwiadectwa; ale jeŸli nie chc¹, niech¿e mówi¹ wed³ug 
s³owa tego, w którem niemasz ¿adnej zorzy.
21. Dlaczego ka¿dy z nich utrapiony i zg³odnia³y tu³aæby siê musia³; a bêd¹c 
zg³odnia³ym, sam w sobie gniewaæ siê bêdzie, i z³orzeczyæ królowi swemu, i Bogu 
swemu, w górê pogl¹daj¹c.
22. A gdy na ziemiê spojrzy, oto ucisk i ciemnoœæ, zaæmienie, bieda, i obaczy, ¿e 
jest wra¿ony do ciemnoœci.
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1. Ale jednak nie tak zaæmiona bêdzie ona ziemia, która uciœniona bêdzie, jako 
pierwszego czasu, gdy Bóg dotkn¹³ ziemiê Zabulon, i ziemiê Neftalim; ani jako 
potem, gdy obci¹¿y³ ku drodze morskiej przy Jordanie Galileê ludn¹.
2. Bo lud on, który chodzi w ciemnoœci, ujrzy œwiat³oœæ wielk¹, a tym, którzy 
mieszkaj¹ w ziemi cienia œmierci, œwiat³oœæ œwieciæ bêdzie.
3. Rozmno¿y³eœ ten naród, aleœ nie uczyni³ wielkiego wesela; wszak¿e weseliæ siê 
bêd¹ przed tob¹, jako siê wesel¹ czasu ¿niwa, jako siê raduj¹, którzy ³upy dziel¹;
4. Gdy¿ jarzmo brzemienia jego, a laskê ramienia jego, i prêt poborcy jego 
z³amiesz, jako za dni Madyjañczyków,
5. Gdzie siê wszystka bitwa bojuj¹cych z trzaskiem sta³a, i szaty by³y we krwi 
zbroczone, a co siê spaliæ mog³o, ogniem spalono.
6. Albowiem dzieciê narodzi³o siê nam, a syn dany jest nam; i bêdzie panowanie na 
ramieniu jego, a nazwi¹ imiê jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wiecznoœci, 
Ksi¹¿ê pokoju;
7. A ku rozmno¿eniu tego pañstwa i pokoju, któremu koñca nie bêdzie, usi¹dzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, a¿ je postanowi i utwierdzi w s¹dzie i w 
sprawiedliwoœci, odt¹d a¿ na wieki. Uczyni to zawisna mi³oœæ Pana zastêpów.
8. Pos³a³ Pan s³owo do Jakóba, a upad³o w Izraelu.
9. I dowie siê wszystek lud Efraim, i mieszkaj¹cy w Samaryi, którzy w hardoœci i w 
wynios³oœci serca mówi¹:
10. Ceg³y upad³y, ale my ciosanym kamieniem budowaæ bêdziemy, podr¹bano p³onne 
figi, ale my to w cedry odmienimy.
11. Aleæ Pan wywy¿szy nieprzyjació³ Rasynowych nadeñ, a nieprzyjació³ jego zbierze;
12. Syryjczyków z przodku, a Filistyñczyków z ty³u, i po¿r¹ Izraela ca³¹ gêb¹. A 
wszak¿e w tem wszystkiem nie odwróci siê zapalczywoœæ jego, ale jeszcze rêka jego 
bêdzie wyci¹gniona.
13. Przeto, ¿e siê lud ten nie nawraca do tego, który go bije, a Pana zastêpów nie 
szuka:
14. Dlatego Pan odetnie od Izraela g³owê i ogon, ga³¹Ÿ i sitowie, dnia jednego.
15. (Starzec i uczciwy cz³owiek, ten jest g³ow¹, a prorok, który uczy k³amstwa, ten 



jest ogonem.)
16. Albowiem wodzowie ludu tego s¹ zwodziciele, a którzy siê im wodziæ dadz¹, 
zginêli.
17. Dlatego z m³odzieñców jego Pan siê nie ucieszy, a nad sierotami jego, i nad 
wdowami jego nie zmi³uje siê; albowiem wszyscy s¹ ob³udni i z³oœliwi, a ka¿de usta 
mówi¹ sprosnoœæ. A wszak¿e w tem wszystkiem nie odwróci siê zapalczywoœæ jego; ale 
jeszcze rêka jego bêdzie wyci¹gniona.
18. Albowiem gdy siê niepobo¿noœæ jako ogieñ roznieci, po¿re g³óg i ciernie: potem 
zapali gêstwinê lasu, sk¹d siê rozwiej¹ jako dym na powietrzu.
19. Albowiem dla rozgniewania Pana zastêpów zaæmi siê ziemia, a ten lud bêdzie jako 
strawa ognia, i ¿aden bratu swemu nie przepuœci.
20. A porwieli co po prawej stronie, przecie ³akn¹æ bêdzie; a bêdzieli ¿ar³ po 
lewej, przecie siê nie nasyci; ka¿dy z nich cia³o ramienia swego ¿reæ bêdzie;
21. Manases Efraima, a Efraim Manasesa, a obaj spo³u bêd¹ przeciwko Judzie. Wszak¿e 
w tem wszystkiem nie odwróci siê zapalczywoœæ jego; ale jeszcze rêka jego bêdzie 
wyci¹gniona.
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1. Biada tym, którzy stanowi¹ prawa niesprawiedliwe! i pisarzom, którzy ucisk na 
innych spisuj¹!
2. Aby odpychali ubogiego od s¹du, a wydzierali sprawiedliwoœæ ubogich ludu mego; 
aby wdowy by³y korzyœci¹ ich, a sierotki ³upem ich.
3. Có¿ uczynicie w dzieñ nawiedzenia, i spustoszenia, które z daleka przyjdzie? do 
kogo¿ siê ucieczecie o wspomo¿enie? a gdzie zostawicie s³awê waszê?
4. Aby siê nie mia³a miêdzy wiêŸniami uni¿yæ, i miêdzy pobitymi upaœæ. A wszak¿e w 
tem wszystkiem nie odwróci siê zapalczywoœæ jego; ale jeszcze rêk¹ jego bêdzie 
wyci¹gniona.
5. Biada Assurowi, rózdze gniewu mego! chocia¿ kij rozgniewania mego jest w rêku 
jego.
6. Na naród ob³udny poœlê go, a o ludu zapalczywoœci mojej przyka¿ê mu, aby bra³ 
³up i wydziera³ korzyœci a po³o¿y³ go na podeptanie, jako b³oto na ulicach.
7. Lecz on nie tak bêdzie mniema³, i serce jego nie tak bêdzie myœla³o, poniewa¿ w 
sercu swem u³o¿y³, aby wytraci³ i wykorzeni³ niema³o narodów.
8. Albowiem rzecze: Izali ksi¹¿êta moi nie s¹ te¿ i królmi?
9. Izali Chalmo nie jest jako Karchemis? Izali Arfat nie jest jako Emat? Izali 
Samaryja nie jest jako Damaszek?
10. Jako rêka moja znalaz³a królestwa ba³wañskie, chocia¿ ba³wany ich wiêksze by³y, 
ni¿ w Jeruzalemie i w Samaryi.
11. Izali Jeruzalemowi i ba³wanom jego tak nie uczyniê, jakom uczyni³ Samaryi i 
ba³wanom jej?
12. I stanie siê, gdy Pan wykona wszystkê sprawê swojê na górze Syoñskiej i w 
Jeruzalemie, ¿e nawiedzê owoc wynios³ego serca króla Assyryjskiego, i pychê 
wysokich oczów jego;
13. Bo rzecze: W mocy rêki mojej uczyni³em to, i w m¹droœci mojej; bom by³ m¹dry, i 
odj¹³em granice narodów, a skarby ich zabra³em, i wytraci³em obywateli jako mocarz.
14. Owszem rêka moja znalaz³a majêtnoœæ narodów jako gniazdo; a jako zbieraj¹ 
jajka, które s¹ opuszczone, takiem ja wszystkê ziemiê zebra³, a nie by³ ktoby 
skrzyd³em ruszy³, albo otworzy³ usta, i coby mrucza³.
15. Izali siê bêdzie przechwala³a siekiera przeciw temu, który ni¹ r¹bie? Izali siê 
bêdzie wynosi³a pi³a przeciw temu, który ni¹ trze? jako¿by siê wynosi³a rózga 
przeciw temu, który j¹ podniós³? jako¿by siê przechwala³ kij, ¿e nie jest drewnem?
16. Przeto¿ Pan, Pan zastêpów, poœle na t³ustych jego suchoty, a pod s³aw¹ jego z 
prêdka siê zapali, jako gwa³towny ogieñ;
17. Bo Œwiat³oœæ Izraelowa bêdzie ogniem, a Œwiêty jego p³omieniem, który spali i 
po¿re ciernie jego i oset jego dnia jednego.
18. Tak¿e wspania³oœæ lasu jego i urodzajnych pól jego, od duszy a¿ do cia³a 
zniszczy, i stanie siê jako chor¹¿y od strachu uciekaj¹cy.
19. A pozosta³ych drzew lasu jego ma³a liczba bêdzie, tak, ¿e je i dzieciê bêdzie 
popisaæ mog³o.
20. I stanie siê dnia onego, ¿e ostatki Izraelskie, i ci, którzy zostali z domu 



Jakóbowego, nie bêd¹ wiêcej spolegaæ na tym, co ich bije; ale prawdziwie spolegaæ 
bêd¹ na Panu, Œwiêtym Izraelskim.
21. Ostatek nawróci siê, ostatek Jakóbowy do Boga mocnego.
22. Bo choæby lud twój, o Izraelu! by³ jako piasek morski, ostatek tylko z niego 
nawróci siê. Wytracenie naznaczone sprawi, ¿e ziemia bêdzie op³ywa³a 
sprawiedliwoœci¹.
23. Wytracenie mówiê naznaczone uczyni Pan, Pan zastêpów, w poœrodku tej wszystkiej 
ziemi.
24. Przeto¿ tak mówi Pan, Pan zastêpów: Nie bój siê Assyryjczyka, ludu mój! który 
mieszkasz w Syonie; rózg¹ ubije ciê, a laskê sw¹ podniesie na ciê, jako na drodze 
Egipskiej.
25. Albowiem po maluczkim czasie skoñczy siê gniew mój przeciwko tobie, a na 
wyg³adzenie ich zapalczywoœæ moja powstanie.
26. Gdy¿ bicz nañ wzbudzi Pan zastêpów, jako pora¿kê Madyjañczyków na skale Horeb; 
a jako podniós³ rózgê swojê na morze na drodze Egipskiej tak j¹ nañ podniesie.
27. A dnia onego zdjête bêdzie brzemiê jego z ramienia twego, i jarzmo jego z szyi 
twojej; owszem, ska¿one bêdzie jarzmo od przytomnoœci pomazanego.
28. Przyci¹gnie do Ajat, przejdzie przez Migron, w Machmas z³o¿y orê¿ swój.
29. Przejd¹ bród, w Gieba jako w gospodzie nocowaæ bêd¹; ulêknie siê Rama, Gabaa 
Saulowe uciecze.
30. Podnieœ g³os twój, córko Gallim! niech s³ysz¹ w Lais, o ubogie Anatot!
31. Ust¹pi Madmena; obywatele Gabim zbior¹ siê do uciekania.
32. Jeszcze przez dzieñ zastanowiwszy siê w Nobie, pogrozi rêk¹ sw¹ górze córki 
Syoñskiej, i pagórkowi Jeruzalemskiemu.
33. Oto Pan, Pan zastêpów, okrzesze wszystkê si³ê latoroœli, a te, którzy s¹ 
wysokiego wzrostu, podetnie; i bêd¹ wysocy poni¿eni.
34. Gêstwiny tak¿e lasów siekiera wytnie, a Liban od wielmo¿nego upadnie.
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1. Ale wyjdzie rószczka ze pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyroœnie.
2. I odpocznie na nim Duch Pañski, Duch m¹droœci i rozumu, Duch rady i mocy, Duch 
umiejêtnoœci i bojaŸni Pañskiej.
3. I bêdzie czu³ym w bojaŸni Pañskiej, nie bêdzie wed³ug widzenia oczów swoich 
s¹dzi³, ani wed³ug s³yszenia uszów swoich kara³.
4. Ale bêdzie ubogich s¹dzi³ w sprawiedliwoœci, a w prawoœci bêdzie kara³ cichych 
na ziemi. I uderzy ziemiê rózg¹ ust swoich, a duchem warg swoich zabije 
niezbo¿nika.
5. Albowiem sprawiedliwoœæ bêdzie pasem biódr jego, a prawda przepasaniem nerek 
jego.
6. I bêdzie mieszka³ wilk z barankiem, a lampart z koŸlêciem bêdzie le¿a³; tak¿e 
cielê i szczeniê lwie, i karmne byd³a pospo³u bêd¹, a ma³e dzieciê rz¹dziæ ich 
bêdzie.
7. Krowa i niedŸwiedzica spo³em paœæ siê bêd¹, a p³ód ich pospo³u le¿eæ bêdzie, a 
lew jako wó³ plewy jeœæ bêdzie.
8. A dzieciê ss¹ce bêdzie gra³o nad dziur¹ ¿mijow¹; a to, które odstawione jest, 
wpuœci rêkê swojê do dziury bazyliszkowej.
9. Nie bêd¹ szkodziæ ani zabijaæ na wszystkiej górze mojej œwiêtej; bo ziemia 
bêdzie nape³niona znajomoœci¹ Pañsk¹, tak jako morze wodami nape³nione jest.
10. I stanie siê dnia onego, ¿e siê za korzeniem Isajego, który stanie za chor¹giew 
narodom, poganie pytaæ bêd¹; albowiem odpocznienie jego s³awne bêdzie.
11. Stanie siê te¿ dnia onego, i¿ Pan powtóre rêkê sw¹ przy³o¿y, aby posiad³ 
ostatek ludu swego, który pozostanie od Assyryjczyków i od Egiptu, i od Patros, i 
od Chus, i od Elam, i od Senaar, i od Emat, i od wysep morskich.
12. I podniesie chor¹gwie miêdzy poganami, a zgromadzi wygnanych z Izraela, a 
rozproszonych z Judy zbierze ze czterech stron ziemi.
13. I ustanie nienawiœæ Efraimowa, a nieprzyjaciele Judowi wykorzenieni bêd¹. 
Efraim nie bêdzie nienawidzi³ Judy, a Juda nie bêdzie trapi³ Efraima;
14. Ale polec¹ na ramiê Filistynów na zachód, a pospo³u ³upiæ bêd¹ narody na wschód 
s³oñca; na Edomczyków i Moabczyków œci¹gn¹ rêkê sw¹, a synowie Amonowi pos³uszni im 
bêd¹.



15. Zniszczy te¿ Pan odnogê morza Egipskiego, i podniesie rêkê swojê przeciwko 
rzece mocnym wiatrem swym, a rozdzieli j¹ na siedm potoków, i sprawi to, ¿e j¹ w 
obuwiu przechodziæ bêd¹.
16. A bêdzie drog¹ bit¹ ostatkowi ludu jego, który pozostanie od Assyryjczyków, 
jako by³a Izraelowi dnia onego, kiedy wychodzi³ z ziemi Egipskiej.
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1. I rzeczesz dnia onego: Wys³awiaæ ciê bêdê, Panie! przeto, ¿e bêd¹c rozgniewany 
na miê, odwróci³eœ zapalczywoœæ gniewu twego, a ucieszy³eœ miê.
2. Oto Bóg zbawienie moje, ufaæ bêdê, a nie ulêknê siê; albowiem Pan, Bóg mój, jest 
moc¹ moj¹, i pieœni¹ moj¹, i zbawieniem mojem.
3. I bêdziecie z radoœci¹ czerpaæ wody ze zdrojów tego¿ zbawienia.
4. I rzeczecie dnia onego: Wys³awiajcie Pana wzywajcie imienia jego, opowiadajcie 
miêdzy narodami sprawy jego, przypominajcie, ¿e wysokie jest imiê jego.
5. Œpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy uczyni³; niech to bêdzie wiadomo po 
wszystkiej ziemi.
6. Wykrzykaj a œpiewaj, obywatelko Syoñska! albowiem wielki jest w poœrodku ciebie 
Œwiêty Izraelski.
*13
1. Brzemiê Babilonu, które widzia³ Izajasz, syn Amosowy.
2. Na górze wysokiej podnieœcie chor¹giew, podwy¿cie g³os do nich, dajcie znaæ 
rêk¹, a niechaj wnijd¹ w bramy ksi¹¿êce.
3. Jam przykaza³ poœwiêconym moim; przyzwa³em te¿ i mocarzów moich do wykonania 
gniewu mego, którzy siê wesel¹ z wywy¿szenia mego.
4. G³os zgrai na górach, jako ludu gêstego, g³os i dŸwiêk królestw i narodów 
zgromadzonych: Pan zastêpów spisuje wojsko na wojnê.
5. Ci¹gn¹ z ziemi dalekiej, od koñczyn niebios, mianowicie Pan i naczynia 
popêdliwoœci jego, aby zburzy³ wszystkê ziemiê.
6. Kwilcie! albowiem blisko jest dzieñ Pañski, który przyjdzie jako spustoszenie od 
Wszechmocnego.
7. Dlatego wszelkie rêce os³abiej¹, a wszelkie serce cz³owiecze stopnieje.
8. I bêd¹ przestraszeni, uciski i trapienia ogarn¹ ich, jako rodz¹ca boleæ bêd¹. 
Ka¿dy nad bliŸnim swoim zdumieje siê, oblicza ich p³omieniowi podobne bêd¹.
9. Oto dzieñ Pañski srogi idzie w zapalczywoœci i popêdliwoœci gniewu, aby obróci³ 
tê ziemiê w pustyniê, a grzeszników jej aby z niej wyg³adzi³.
10. Bo gwiazdy niebieskie i planety ich nie dopuszcz¹ œwieciæ œwiat³u swemu; zaæmi 
siê s³oñce, gdy wschodziæ bêdzie, a miesi¹c nie wyda œwiat³a swego.
11. I nawiedzê na okrêgu ziemskim z³oœæ, a na niezbo¿nych nieprawoœci ich; i 
uczyniê koniec pysze hardych, a hardoœæ okrutników zni¿ê.
12. Mê¿a dro¿szym uczyniê nad szczere z³oto, a cz³owieka nad z³oto z Ofir.
13. Dlatego zatrz¹snê niebem, a poruszy siê ziemia z miejsca swego w rozgniewaniu 
Pana zastêpów, i w dzieñ popêdliwego gniewu jego.
14. I bêdzie jako ³ani przep³oszona, i jako trzoda, której nie ma kto zgromadziæ; 
ka¿dy siê do ludu swego obróci, i ka¿dy do ziemi swojej uciecze.
15. Ktokolwiek znaleziony bêdzie, przebity bêdzie; a ka¿dy, którzy siê kolwiek do 
nich przy³¹czy, od miecza polê¿e.
16. Nadto i dziatki ich roztr¹cane bêd¹ przed oczyma ich; domy ich splundrowane 
bêd¹, a ¿ony ich pogwa³cone bêd¹.
17. Oto Ja pobudzê przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie bêd¹ dbali, a w z³ocie 
nie bêd¹ siê kochali;
18. Ale z ³uków dziatki postrzelaj¹, a nad p³odem ¿ywota nie zmi³uj¹ siê, oko ich 
synom nie przepuœci.
19. I bêdzie Babilon, który by³ ozdob¹ królestw i s³aw¹ zacnoœci Chaldejczyków, 
jako podwrócenie od Boga Sodomy i Gomory.
20. Nie bêd¹ siê w nim osadzaæ na wieki, ani mieszkaæ od narodu a¿ do narodu; ani 
tam rozbije namiotu Arabczyk, ani tam pasterze z stadami odpoczywaæ bêd¹.
21. Ale tam zwierz odpoczywaæ bêdzie, a domy ich bestyjami nape³nione bêd¹; i bêd¹ 
tam mieszkaæ sowy, a pokusy tam skakaæ bêd¹.
22. I bêd¹ siê sobie ozywaæ straszne potwory na pa³acach ich, a smoki na zamkach 
rozkosznych. A blisko tego ¿e przyjdzie czas jego, a dni jego nie odwlok¹ siê.



*14
1. Albowiem zlituje siê Pan nad Jakóbem, a obierze zasiê Izraela, i da im odpoczn¹æ 
w ziemi ich; a przy³¹czy siê do nich cudzoziemiec, i przystan¹ do domu Jakóbowego.
2. Bo wezm¹ z sob¹ narody, i przywiod¹ je do miejsca swego; i weŸmie je sobie dom 
Izraelski w ziemi Pañskiej w dziedzictwo za s³ugi i za s³u¿ebnice; i imaæ bêd¹ 
tych, którzy ich imali, a panowaæ bêd¹ nad tymi, którzy ich ciemiê¿yli.
3. A dnia onego, któregoæ Pan da odpocznienie od pracy twojej i od strachu twego, i 
od niewoli ciê¿kiej, w któr¹œ by³ podbity,
4. WeŸmiesz tê przypowieœæ przeciw królowi Babiloñskiemu, i rzeczesz: O jako usta³ 
poborca, usta³ podatek z³ota!
5. Pan z³ama³ kij niezbo¿nych, i rózgê panuj¹cych;
6. Tego, który ludzi bija³ w zapalczywoœci biciem ustawicznem, panowa³ w gniewie 
nad narodami bez litoœci drêczonemi;
7. Teraz odpoczywa i jest w pokoju wszystka ziemia, wszyscy g³oœno œpiewaj¹;
8. I jod³y siê wesel¹ nad tob¹, i cedry Libañskie, mówi¹c: Od tego czasu, jakoœ ty 
poleg³, nie powsta³, ktoby nas podcina³.
9. I piek³o ze spodku wzruszy³o siê dla ciebie, aby tobie przychodz¹cemu zasz³o; 
wzbudzi³o dla ciebie umar³ych, wszystkich ksi¹¿¹t ziemi; rozkaza³o powstaæ z stolic 
swoich i wszystkim królom narodów.
10. Ci wszyscy odpowiadaj¹c mówi¹ do ciebie: I tyœ zemdlony jako i my, a sta³eœ siê 
nam podobnym.
11. Str¹cona jest do piek³a, pycha twoja i dŸwiêk muzyki twojej; podes³anoæ mole, a 
robaki ciê przykrywaj¹.
12. Jako¿ to, ¿eœ spad³ z nieba, o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyœ a¿ 
na ziemiê, któryœ w¹tli³ narody!
13. Wszakieœ ty mawia³ w sercu swem: Wst¹piê na niebo, nad gwiazdy Bo¿e wywy¿szê 
stolicê mojê, a usi¹dê na górze zgromadzenia, na stronach pó³nocnych:
14. Wst¹piê na wysokoœæ ob³oków, bêdê równy Najwy¿szemu.
15. Wszak¿e str¹con jesteœ a¿ do piek³a, w g³êbokoœæ do³u.
16. Którzy ciê ujrz¹, za tob¹ siê ogl¹daæ, i przypatrywaæ ci siê bêd¹ mówi¹c: On¿e 
to m¹¿, który trwo¿y³ ziemiê? który trz¹sa³ królestwami?
17. Który obróci³ okr¹g œwiata w pustyniê, a miasta jego poburzy³, a wiêŸniom swoim 
nie otwarza³ ciemnicy?
18. Wszyscy królowie narodów, cokolwiek ich by³o, pochowani s¹ w s³awie, ka¿dy w 
domu swoim.
19. Aleœ ty odrzucony od grobu swego, jako latoroœl obrzyd³a, jako szata zabitych, 
których poprzebijano mieczem, którzy zstêpuj¹ do grobu kamienistego, jako œcierw 
podeptany.
20. Nie bêdzisz mia³ uczêstnictwa z nimi w pogrzebie; boœ ziemiê twojê pokazi³, i 
lud swój pomordowa³; albowiem nasienie z³oœników nie bêdzie wspominane na wieki.
21. Gotujcie synów jego na zamordowanie dla nieprawoœci ojców ich, aby nie 
powstali, i nie odziedziczyli ziemi, nie nape³nili miastami okrêgu ziemskiego.
22. Bo powstanê przeciwko nim, mówi Pan zastêpów, a wykorzeniê imiê Babilonu, i 
ostatki jego, tak syna jako i wnuka, mówi Pan;
23. I uczyniê je osiad³oœci¹ b¹ków, i ka³u¿ami wód, i wymiotê go miot³¹ 
spustoszenia, mówi Pan zastêpów.
24. Przysi¹g³ Pan zastêpów, mówi¹c: Zaiste, jakom umyœli³, tak bêdzie, a jakom 
uradzi³, tak siê stanie;
25. I¿ potrê Assyryjczyka w ziemi mojej, a na górach moich podepczê go; a odejdzie 
od nich jarzmo jego, i brzemiê jego z ramienia jego zdjête bêdzie.
26. Taæ jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a taæ jest rêka 
wyci¹gniona przeciwko tym wszystkim narodom.
27. A poniewa¿ Pan zastêpów postanowi³, któ¿ to wzruszy? a rêkê jego wyci¹gnion¹ 
któ¿ odwróci?
28. Roku, którego umar³ król Achaz, sta³o siê to proroctwo;
29. Nie raduj siê, ty wszystka ziemio Filistyñska! i¿ z³amana jest rózga tego, 
który ciê bi³; bo z korzenia wê¿owego wynijdzie bazyliszek, a p³ód jego bêdzie smok 
ognisty lataj¹cy.
30. I bêd¹ siê paœæ pierworodni nêdznych, a ubodzy bezpiecznie odpoczn¹; ale korzeñ 



twój g³odem wygubiê a ostatki twoje wybijê.
31. Kwil¿e bramo! krzycz miasto! ju¿eœ siê rozp³ynê³a wszystka ty ziemio 
Filistyñska; bo od pó³nocy ogieñ przyjdzie, a nie bêdzie, coby stroni³ od pocztów 
jego.
32. A có¿ odpowiedz¹ pos³om narodu? To, ¿e Pan ugruntowa³ Syon, a do niego siê 
uciekaæ bêd¹ ubodzy ludu jego.
*15
1. Brzemiê Moabczyków. Poniewa¿ w nocy zburzone i spustoszone bêdzie Ar Moabskie, 
poniewa¿ w nocy zburzone i spustoszone bêdzie Kir Moabskie:
2. Wst¹pi do Bait, i do Dybon, i do Bamot z p³aczem; nad Nebo, i nad Medeb¹ Moab 
kwiliæ bêdzie; na ka¿dej g³owie jego bêdzie ³ysina, i ka¿da broda ogolona bêdzie.
3. Na ulicach jego przepasz¹ siê worem; na dachach jego i na rynkach jego ka¿dy 
kwiliæ bêdzie, wracajac siê z p³aczem.
4. I bêdzie wo³a³ Hesebon i Eleale, a¿ w Jahas s³yszany bêdzie g³os ich; owszem i 
zbrojni Moabscy narzekaæ bêd¹, a dusza ka¿dego z nich porzewniaæ sobie bêdzie, 
mówi¹c:
5. Serce moje ryczy nad Moabem i nad twierdzami jego, a¿ s³yszeæ w Zoar, jako 
ja³owica trzyletnia; bo drog¹ Luchytsk¹ z p³aczem pójdzie, a na drodze Choronaim 
krzyk jako w pora¿ce podnios¹;
6. Przeto, ¿e wody Nymrym zgin¹, ¿e poschn¹ zio³a, uwiêdnie trawa, a nic nie bêdzie 
zielonego.
7. Przeto¿, cokolwiek sobie zachowali, i majêtnoœci ich, odniosê do potoku 
Arabskiego.
8. Bo obejdzie krzyk granicê Moabsk¹, a¿ do Eglaim narzekanie jego, i a¿ do Beer 
Elim kwilenie jego;
9. Poniewa¿ i wody Dymoñskie krwi pe³ne bêd¹: bo przy³o¿ê Dymonowi przydatki, a na 
tych, którzyby uszli z Moabczyków, poœlê lwy, i na ostatki w tej ziemi.
*16
1. Poœlijcie baranki Panuj¹cemu nad ziemi¹, od ska³y a¿ do pustyni, do góry córki 
Syoñskiej.
2. Bo inaczej Moab bêdzie jako ptak tu³aj¹cy siê, i z gniazda wyp³oszony; tak bêd¹ 
córki Moabskie przy brodach Arnon.
3. WnijdŸ w radê, uczyñ s¹d, wystaw cieñ swój w poœród po³udnia jako noc, skryj 
wygnañców, a tu³aj¹cego siê nie wydawaj.
4. Niech mieszkaj¹ u ciebie wygnañcy moi. O Moabie! b¹dŸ ich ochron¹ przed 
pustoszycielem; albowiem ustanie gwa³townik, ustanie pustoszyciel, a wyg³adzony 
bêdzie z ziemi ten, który innych depcze.
5. I bêdzie zgotowana stolica w mi³osierdziu, a usi¹dzie na niej w prawdzie w 
przybytku Dawidowym ten, któryby s¹dzi³ i szuka³ s¹du, a czyni³ prêdk¹ 
sprawiedliwoœæ.
6. Lecz s³yszeliœmy o pysze Moabowej, ¿e bardzo pyszny jest, o hardoœci, i 
wynios³oœci jego, i o zapalczywoœci jego; wszak¿e nie przyjd¹ do skutku zamys³y 
jego.
7. Przeto¿ narzekaæ bêdzie Moabczyk przed Moabczykiem, wszyscy kwiliæ bêd¹; nad 
gruntami miasta Kirchareset wzdychaæ bêd¹, mówi¹c: Ju¿ci s¹ ska¿one.
8. Owszem i pola Heseboñskie spustoszone s¹, i winna macica Sabama. Panowie narodów 
potarli najwyborniejsze macice jego, które a¿ do Jazer siêga³y, a szerzy³y siê po 
puszczy; latoroœli jego roz³o¿y³y siê, i przesiêg³y morze.
9. Przeto¿ p³aczê dla p³aczu Jazerczyków, i dla winnicy Sabama oblewam siê ³zami 
mojemi, o Hesebonie, i Eleale! bo na letni owoc twój, i na ¿niwo twoje przypad³ 
okrzyk wojenny.
10. I usta³o wesele i radoœæ nad polem urodzajnem; na winnicach nie œpiewaj¹ ani 
wykrzykaj¹; wina w prasach nie t³oczy ten, który je t³oczy³; i jaæ wykrzykania 
poprzestajê.
11. Dlatego brzmi¹ wnêtrznoœci moje nad Moabem jako lutnia, a trzewa moje nad 
Kircharesem.
12. I stanie siê, gdy siê poka¿e, ¿e siê spracowa³ Moab nad wy¿ynami, tedy wnijdzie 
do œwi¹tnicy swojej, aby siê modli³, ale nic nie sprawi.
13. Toæ jest s³owo, które Pan z dawna powiedzia³ o Moabie.



14. Ale teraz powiedzia³ Pan, mówi¹c: Po trzech latach, jakie s¹ lata najemnicze, 
s³awa Moabowa zel¿ona bêdzie ze wszystk¹ zgraj¹ jego wielk¹, a ostatek jego lichy, 
maluczki i md³y bêdzie.
*17
1. Brzemiê Damaszku. Oto Damaszek przestanie byæ miastem, a stanie siê kup¹ rumu.
2. Miasta Aroer opuszczone bêd¹; dla trzód bêd¹, które tam odpoczywaæ bêd¹, a nie 
bêdzie, ktoby je straszy³.
3. I ustanie obrona od Efraima, i królestwo od Damaszku, i od ostatka Syryjczyków, 
i jako s³awa synów Izraelskich zniszczej¹, mówi Pan zastêpów.
4. I stanie siê dnia onego, ¿e umniejszona bêdzie s³awa Jakóbowa, a t³ustoœæ cia³a 
jego schudnie.
5. Albowiem Azur bêdzie jako ten, który w ¿niwa zbo¿e zbiera, a ramiê jego ¿nie 
k³osy; i bêdzie jako ten, co zbiera k³osy w dolinie Refaim.
6. Wszak¿e zostan¹ na nim pominione grona, jako na otrzêœnionej oliwie dwie albo 
trzy oliwiki zostan¹ na wierzchu drzewa, a cztery albo piêæ na rodzajnych ga³êziach 
jego, mówi Pan, Bóg Izraelski.
7. Dnia onego obejrzy siê cz³owiek na stworzyciela swego, a oczy jego na Œwiêtego 
Izraelskiego pogl¹daæ bêd¹;
8. A nie obejrzy siê na o³tarze, sprawê r¹k swoich, ani na to, co uczyni³y palce 
jego, patrzyæ bêdzie, ani na gaje poœwiêcone, ani na obrazy s³oneczne.
9. Dnia onego miasta mocy jego bêd¹ opuszczone, jako chroœcinka i rószczka, które 
opuszczone bêd¹ od synów Izraelskich, i bêdziesz ziemi¹ spustoszon¹.
10. Boœ zapomnia³a na Boga zbawienia swego, i na ska³ê mocy twojej nie wspomina³aœ. 
Przeto¿ choæ szczepy rozkoszne szczepisz, i latoroœli winne obce sadzisz;
11. Czasu szczepienia twego szczepy aby ros³y, opatrujesz; nawet tego¿ poranku, co 
siejesz, aby siê puœci³o, starasz siê: wszak¿e w dzieñ po¿ytku gromadno boleœæ i 
rozpacz ¿¹æ bêdziesz.
12. Biada zgrai ludu wielkiego, którzy hucz¹ jako szum morski, i zgie³kowi narodów, 
które szumi¹ jako szum wód gwa³townych;
13. Narodom, które szumi¹ jako szum wód wielkich; bo je Pan sfuka, i uciekn¹ 
daleko, i gonione bêd¹ od wiatru jako plewy po wierzchach gór, a jako wiecheæ od 
wichru.
14. Bo czasu wieczornego nast¹pi trwoga, a ni¿ poranek przyjdzie, aliæ go niemasz. 
Tenci jest dzia³ tych, którzy nas pustosz¹, i los tych, którzy nas plundruj¹.
*18
1. Biada ziemi, któr¹ zaæmiaj¹ skrzyd³a, która jest przy rzekach ziemi Murzyñskiej!
2. Która posy³a pos³ów przez morze po wodach w ³odziach z sitowia, mówi¹c: IdŸcie, 
pos³owie prêdcy! do narodu rozszarpanego i splundrowanego, do ludu strasznego z 
dawna i dot¹d, do narodu do szczêtu podeptanego, którego ziemiê rzeki rozerwa³y.
3. Wszyscy obywatele œwiata i mieszkaj¹cy na ziemi ujrzycie, gdy bêdzie chor¹giew 
podniesiona na górach, i gdy w tr¹by tr¹biæ bêd¹, us³yszycie.
4. Albowiem tak mówi Pan do mnie: Uspokojê siê, a przypatrywaæ siê bêdê z przybytku 
mojego, a bêdê jako ciep³o jasne po deszczu, a jako ob³ok wypuszczaj¹cy rosê 
gor¹coœci ¿niwa.
5. Bo przed zbieraniem wina, gdy siê puœci p¹czki, a kwiat wyda grono cierpkie 
jeszcze rosn¹ce, tedy oberznie latorostki no¿ami, a ga³êzie odejmie i obetnie.
6. I bêd¹ zostawione wszystkie wespó³ ptastwu na górach i zwierzêtom ziemskim; i 
bêdzie na nich przez lato ptastwo, a wszelaki zwierz ziemski na nich zimowaæ 
bêdzie.
7. Czasu onego przyniesiony bêdzie dar Panu zastêpów od ludu rozszarpanego i 
splundrowanego, od ludu strasznego z dawna i dot¹d, od narodu do szczêtu 
podeptanego, którego ziemiê rzeki rozrywa³y; a przeniesiony bêdzie na miejsce 
imienia Pana zastêpów, na górze Syon.
*19
1. Brzemiê Egiptu. Oto Pan jedzie na ob³oku lekkim, i przyci¹gnie do Egiptu, a 
porusz¹ siê ba³wany Egipskie przed oblicznoœci¹ jego, a serce Egipczan rozp³ynie 
siê w poœrodku ich.
2. Bo spuszczê Egipczan z Egipczanami, tak, i¿ walczyæ bêdzie ka¿dy przeciw bratu 
swemu, i ka¿dy przeciw przyjacielowi swemu, miasto przeciwko miastu, królestwo 



przeciwko królestwu.
3. I zniszczony bêdzie duch w Egipczanach, a radê ich w niwecz obrócê; i bêd¹ siê 
radziæ ba³wanów i wieszczków, i czarowników, i wró¿ków swoich.
4. I podam Egipt w rêce panów okrutnych, a król srogi panowaæ bêdzie nad nimi, mówi 
Pan, Pan zastêpów.
5. I zgin¹ wody z morza, a rzeka osi¹knie i wyschnie.
6. I pójd¹ na wstecz rzeki, opadn¹ i powysychaj¹ potoki groblami ujête, trzcina i 
sitowie powiêdnie.
7. Trawa oko³o rzeki i przy brzegu jej, i wszelakie siewy przy potokach poschn¹, i 
zniszczej¹ i zgin¹.
8. I bêd¹ siê smuciæ rybitwi, i ¿a³oœni bêd¹ wszyscy, którzy zarzucaj¹ do rzeki 
wêdê; a którzy rozci¹gaj¹ sieci po wodzie, do nêdzy przyjd¹.
9. Tak¿e zawstydz¹ siê ci, którzy tkaj¹ rzeczy lniane, i subtelne, i którzy siatki 
robi¹.
10. Albowiem sieci jego zepsowane bêd¹, i wszyscy, którzy robi¹ sadzawki dla ryb.
11. Zaisteæ zg³upieli ksi¹¿êta Soañscy, m¹drych radców Faraonowych rada zg³upia³a. 
Jako¿ rzeczecie do Faraona: Jam jest syn m¹drych, a syn królów starodawnych?
12. Gdzie¿ teraz s¹ mêdrkowie twoi? niech ci teraz oznajmi¹, jeŸli wiedz¹, co 
uradzi³ Pan zastêpów przeciw Egiptowi.
13. Zg³upieli ksi¹¿êta Soañscy, zwiedzieni s¹ ksi¹¿êta Nofscy; zwiedli Egipt 
przedniejsi w pokoleniu jego.
14. Pan puœci³ miêdzy nich ducha wichrowatego, i sprawi to, ¿e pob³¹dzi Egipt w 
ka¿dej sprawie swojej, tak jako b³¹dzi pijany przy zwracaniu swojem.
15. I nie bêdzie ¿adna sprawa w Egipcie, któr¹by uczyniæ mia³a g³owa albo ogon, 
ga³¹Ÿ albo sitowie
16. Dnia onego bêdzie Egipt podobny niewiastom; bo siê lêkaæ i strachaæ bêdzie 
przed podniesieniem rêki Pana zastêpów, któr¹ on podniesie przeciwko niemu.
17. I bêdzie ziemia Judzka Egiptowi na postrach; ka¿dy, kto wspomni na ni¹, bêdzie 
siê lêka³ dla rady Pana zastêpów, któr¹ postanowi³ o nim.
18. Dnia onego bêdzie piêæ miast w ziemi Egipskiej, mówi¹cych jêzykiem 
Chananejskim, a przysiêgaj¹cych przez Pana zastêpów; lecz jedno z nich miastem 
spustoszenia nazwane bêdzie.
19. Dnia onego stanie o³tarz Pañski w poœród ziemi Egipskiej, a s³up wystawiony 
bêdzie Panu przy granicy jego.
20. A bêdzie na znak i na œwiadectwo Panu zastêpów w ziemi Egipskiej. A gdy 
zawo³aj¹ do Pana dla tych, którzy ich ciemiê¿yli, tedy im poœle wybawiciela i 
ksi¹¿êcia, i wybawi ich.
21. I bêdzie Pan w Egipcie poznany, bo poznaj¹ Pana Egipczanie dnia onego, a bêd¹ 
go czciæ ofiarami i darami, i poœlubi¹ œluby Panu, a wype³ni¹ je.
22. A tak uderzy Pan Egipt, aby go zbiwszy uzdrowi³ go; bo siê nawróc¹ do Pana, a 
on siê im da ub³agaæ, i uzdrowi ich.
23. Dnia onego bêdzie goœciniec z Egiptu do Assyryi, i bêd¹ chodziæ Assyryjczycy do 
Egiptu, a Egipczanie do Assyryi, i bêd¹ s³u¿yæ Panu Egipczanie z Assyryjczykami.
24. Dnia onego bêdzie Izrael jako trzeci miêdzy Egipczanem i Assyryjczykiem, a 
b³ogos³awieñstwo bêdzie w poœrodku ziemi.
25. Albowiem bêdzie im b³ogos³awi³ Pan zastêpów, mówi¹c: B³ogos³awiony lud mój 
Egipski, a spraw¹ r¹k moich Assyryjczykowie a Izrael dziedzictwo moje.
*20
1. Roku, którego Tartan przyci¹gn¹³ do Azotu, pos³any bêd¹c od Sargona, króla 
Assyryjskiego, i walczy³ przeciw Azotowi, i doby³ go;
2. Onego¿ czasu rzek³ Pan przez Izajasza, syna Amosowego, mówi¹c: IdŸ, a rozwi¹¿ 
wór z biódr twoich, a bóty twoje zzuj z nóg twoich; i uczyni³ tak, i chodzi³ nago i 
boso.
3. I rzek³ Pan: Jako chodzi s³uga mój Izajasz nago i boso, na znak i na cud tego, 
co siê ma staæ trzeciego roku Egiptowi i Murzyñskiej ziemi:
4. Tak powiedzie król Assyryjski wiêŸniów Egipskich, i pojmanych Murzyñskich, 
m³odych i starych, nagich i bosych, z obna¿onemi zadkami na hañbê Egipczyków.
5. I przelêkn¹ siê, i wstydziæ siê bêd¹ za Murzynów, na których siê ogl¹dali, i za 
Egipczanów, z których siê chlubili.



6. Tedy rzecze dnia onego obywatel tej wyspy: Oto toæ jest ucieczka nasza, do 
którejœmy uciekali o pomoc, abyœmy wyswobodzeni byli z mocy króla Assyryjskiego; 
jako¿byœmy tedy ujœæ mogli?
*21
1. Brzemiê pustego morza. Jako wicher na po³udnie bie¿y, tak przyjdzie z puszczy, z 
ziemi strasznej.
2. Widzenie srogie jest mi okazane. Przewrotny przewrotnoœæ broi, a pustoszyciel 
pustoszy. Przyci¹gnij¿e, Elamie! Oblê¿, Medzie! Babilon; wszelkiemu wzdychaniu jego 
koniec uczyniê.
3. Dlatego nape³nione s¹ biodra moje boleœci¹, a ucisk ogarn¹³ miê, jako ucisk 
rodz¹c¹. Skrzywi³em siê s³ysz¹c, a strwo¿y³em siê widz¹c.
4. Ulêk³o siê serce moje, strach miê ogarn¹³; noc rozkoszy moich obróci³a mi siê w 
lêkanie.
5. Przygotuj stó³; niech stra¿ na stra¿y bêdzie; jedz, pij; wstañcie ksi¹¿êta, 
smarujcie tarcze.
6. Albowiem tak mi rzek³ Pan: IdŸ, postaw stró¿a, któryby powiedzia³, cokolwiek 
ujrzy.
7. I ujrza³ wozy, i dwa rzêdy jezdnych; wozy, które os³y, i wozy, które wielb³¹dy 
ci¹gnê³y: i przypatrywa³ siê im z wielk¹ bardzo pilnoœci¹.
8. Tedy zawo³a³ jako lew: Panie mój! jaæ stojê na stra¿y ustawicznie we dnie; nawet 
na stra¿y mojej stajê na ka¿d¹ noc.
9. (A oto wtem przyjechali mê¿owie na wozach, i jazda dwoma rzêdami.) I zawo³a³ 
stra¿nik, a rzek³: Upad³, upad³ Babilon, i wszystkie ryte obrazy bogów jego 
pokruszone o ziemiê.
10. Babilon jest gumno moje, i zbo¿e bojewiska mego. Com s³ysza³ od Pana zastêpów, 
Boga Izraelskiego, tom wam opowiedzia³.
11. Brzemiê Dumy. Wo³a na miê ktoœ z Seiru: Hej, stró¿u! co siê sta³o w nocy? 
Stró¿u! co siê sta³o w nocy?
12. Rzek³ stró¿: Przyszed³ poranek, tak¿e i noc. Chcecieli szukaæ, szukajcie, 
nawróæcie siê a przyjdŸcie.
13. Brzemiê na Arabijê. Po lasach Arabii noclegi miewaæ bêdziecie, o podró¿ni 
Dedañscy!
14. Niech zabie¿¹ pragn¹cemu, nios¹c wodê obywatele ziemi Temañskiej; z chlebem 
jego niech wynijd¹ przeciw uciekaj¹cemu.
15. Bo przed mieczami uciekaæ bêd¹, przed mieczem dobytym, przed ³ukiem napiêtym, 
przed ciê¿koœci¹ bitwy.
16. Gdy¿ tak rzek³ Pan do mnie: ¯e po roku, jaki jest rok najemniczy, ustanie 
wszystka s³awa Kedar.
17. A ostatek pocztu strzelców mê¿nych synów Kedar bêdzie umniejszony; albowiem to 
Pan Bóg Izraelski mówi³.
*22
1. Brzemiê doliny widzenia. Có¿ ci siê sta³o, ¿eœ wszystka na dachy wyst¹pi³a?
2. Miasto pe³ne wrzasku, i zgie³ku, miasto wesel¹ce siê! Pobici twoi nie s¹ pobici 
mieczem, ani zginêli w bitwie.
3. Wszyscy ksi¹¿êta twoi naporz¹d siê rozpierzchnêli, od strzelców powi¹zani s¹ 
wespó³, i ci, którzy z daleka uciekaj¹.
4. Dlategom rzek³: Odst¹pcie odemnie, abym gorzko p³aka³; nie kwapcie siê, cieszyæ 
miê w spustoszeniu córki ludu mojego.
5. Albowiem to jest dzieñ ucisku i podeptania, i zamiêszania od Pana, Pana 
zastêpów, w dolinie widzenia, dzieñ burzenia murów, i wo³ania na góry.
6. Elam te¿ wzi¹³ sajdak z wozami ludu wojennego, a Kir okaza³ tarczê swojê.
7. I sta³o siê, ¿e wyborne doliny twoje nape³nione by³y wozami, a jezdni siê 
potê¿nie zaszañcowali u bramy.
8. I odkryta by³a zas³ona Judowa; a pogl¹da³eœ dnia onego na zbrojowniê w domu 
lasu.
9. I pogl¹daliœcie na rozwaliny miasta Dawidowego, bo ich wiele by³o; i zgromadzi³y 
siê wody sadzawki dolnej.
10. Tak¿e policzyliœcie domy w Jeruzalemie, a rozwaliliœcie domy na oprawê murów.
11. Uczyniliœcie te¿ przekop miêdzy dwoma murami, dla wód stawu starego, a nie 



ogl¹daliœcie siê na tego, co go sprawi³, a tego, który go zdawna zbudowa³, nie 
widzieliœcie.
12. Nadto, gdy wo³a³ Pan, Pan zastêpów, dnia onego do p³aczu i do narzekania, i do 
ob³ysienia siê, i do przepasania siê worem;
13. A oto radoœæ i wesele wasze, zabijaæ wo³y, i biæ owce, a jedz¹c miêso, i pij¹c 
wino, mówiæ: Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy.
14. Aleæ to dosz³o uszów moich, mówi Pan zastêpów. Przeto¿ wam ta nieprawoœæ nie 
bêdzie odpuszczona; a¿ pomrzecie, mówi Pan, Pan zastêpów.
15. Tak mówi Pan, Pan zastêpów: IdŸ, wnijdŸ do tego podskarbiego, do Sobny, który 
jest prze³o¿onym w domu, i rzecz:
16. Co ty tu masz? albo kogo tu masz, ¿eœ tu sobie wykowa³ grób? Wykowa³eœ sobie na 
wysokiem miejscu grób swój, a wystawi³eœ na skale przybytek swój?
17. Oto Pan, który ciê przykry³ jako zacnego mê¿a, a który ciê kosztownie 
przyodzia³,
18. Prêdko ciê zatoczy jako kulê do ziemi szerokiej i przestronnej; tam umrzesz, 
tam i wozy s³awy twojej zgin¹, o hañbo domu Pana swego!
19. A tak wypêdzê ciê z stanowiska twego, a z urzêdu twego z³o¿ê ciê.
20. A dnia onego przyzwiê s³ugê swego Elijakima, syna Helkijaszowego;
21. I oblekê go w szatê twojê, i pasem twoim potwierdzê go, panowanie te¿ twoje dam 
w rêkê jego; i bêdzie za ojca obywatelom Jeruzalemskim, i domowi Judzkiemu.
22. I po³o¿ê klucz domu Dawidowego na ramieniu jego; gdy otworzy, nikt nie zawrze, 
a gdy zawrze, nikt nie otworzy.
23. I wbijê go jako gwóŸdŸ na miejscu pewnem, a bêdzie stolic¹ chwa³y domu ojca 
swego.
24. A zawiœnie na nim wszystka s³awa domu ojca jego, synowie i córki, i wszystko 
naczynie by najmniejsze, od naczynia, z którego pij¹, a¿ do ka¿dego naczynia 
winnego.
25. Dnia onego, mówi Pan zastêpów, bêdzie wyjêty gwóŸdŸ, który by³ wbity na miejscu 
pewnem, a bêdzie przyciêty i upadnie; odciête bêdzie i brzemiê, które jest na nim; 
bo Pan mówi³.
*23
1. Brzemiê Tyru. Kwilcie okrêty morskie! albowiem zburzony jest, tak, i¿ niemasz 
ani domu, ani ktoby przychodzi³ z ziemi Cytym.
2. To mi o nich objawiono. Umilknijcie¿, obywatele wyspy! któr¹ kupcy Sydoñscy 
p³ywaj¹c przez morze nape³niali.
3. A którego dochody na wielkich wodach, nasienie Sychor, ¿niwo jego dochód z 
rzeki, a w którym by³ sk³ad narodów.
4. ZawstydŸ siê, Sydonie! bo rzek³o morze, moc morska, mówi¹c: Nie pracujê w 
porodzeniu, i nie rodz¹, i nie wychowujê m³odzieñców, ani odchowujê panien.
5. Jako nad powieœci¹ o Egipcie, tak bêd¹ ¿a³oœni o Tyrze.
6. Przeprawcie siê przez morze, kwilcie obywatele wyspy!
7. To¿ to jest miasto wasze wesel¹ce siê? Jego staro¿ytnoœæ jestci ode dni dawnych; 
ale go zawiod¹ nogi jego na dalek¹ wêdrówkê.
8. Któ¿ to postanowi³ o Tyrze, który koronuje insze? którego kupcy s¹ ksi¹¿êtami, a 
kramarze jego s³awnymi na ziemi?
9. Pan zastêpów postanowi³ to, aby ohydzi³ pychê wszelkiej s³awy, a ¿eby do 
zniewagi przywiód³ wszystkich zacnych na ziemi.
10. Nawróæ siê do ziemi swej, jako rzeka, o córko morska; niemaszci tam wiêcej 
pasa.
11. Rêkê swojê wyci¹gn¹³ na morze, zatrwo¿y³ królestwa. Pan rozkaza³ o Chanaanie, 
aby zburzone by³y twierdze jego;
12. I rzek³: Ju¿ siê nie bêdziesz wiêcej weseli³a, ty zgwa³cona panno, córko 
Syoñska! Powstañ, przepraw siê do Cytym; lecz i tam nie bêdziesz mia³a odpoczynku.
13. Oto ziemia Chaldejska, ten lud nie by³ ludem. Assyryjczyk za³o¿y³ j¹ dla 
obywateli pustyñ, którzy wys³awili zamki jej, pobudowali pa³ace jej; ale on j¹ w 
gruz obróci³.
14. Kwilcie okrêty morskie! albowiem zburzona jest twierdza wasza.
15. I stanie siê dnia onego, ¿e w zapamiêtaniu bêdzie Tyr przez siedmdziesi¹t lat, 
przez wiek króla jednego. A po siedmdziesiêciu latach Tyr znowu bêdzie mia³ 



piosnkê, jako piosnkê nierz¹dnicy.
16. WeŸmij lutniê, obchodŸ miasto, o nierz¹dnico w zapomnienie podana! graj dobrze, 
d³ugo œpiewaj, abyœ na pamiêæ przysz³a.
17. I stanie siê po wyjœciu siedmdziesiêciu lat, ¿e Tyr Pan nawiedzi; ale siê on 
zaœ wróci do nierz¹dniczego zysku swego, i bêdzie nierz¹d p³odzi³ ze wszystkiemi 
królestwami ziemi, na obliczu ziemi.
18. Wszak¿e kupiectwo jego, i zysk jego bêdzie poœwiêcony Panu. Do skarbu od³o¿ony, 
i schowany nie bêdzie; ale tym, którzy mieszkaj¹ przed Panem, po¿yteczne bêdzie 
kupiectwo jego, aby jedli do sytoœci, a mieli odzienie dobre.
*24
1. Oto Pan obna¿y ziemiê, i spustoszy j¹, i przemieni oblicze jej, a rozproszy 
obywateli jej.
2. I bêdzie jako lud pospolity tak i ksi¹¿ê; jako s³uga, tak pan jego; jako 
dziewka, tak pani jej; jako kupuj¹cy, tak sprzedawaj¹cy; jako po¿yczaj¹cy, tak i 
ten, co u drugiego po¿ycza; jako lichwiarz, tak ten, co lichwê daje.
3. Wielce obna¿ona bêdzie ziemia, i bardzo z³upiona; albowiem Pan mówi³ to s³owo.
4. P³akaæ bêdzie i upadnie ziemia, zw¹tleje i obali siê okr¹g ziemski; zemdlej¹ 
wysokie narody ziemskie,
5. Przeto, ¿e ta ziemia splugawiona jest pod obywatelami swoimi; albowiem 
przest¹pili prawa, odmienili ustawy, wzruszyli przymierze wieczne.
6. Dla tego przeklêstwo po¿re ziemiê, a zniszczej¹ obywatele jej; dlatego popaleni 
bêd¹ obywatele ziemi, a ma³o ludzi zostanie.
7. Smuciæ siê bêdzie moszcz, uwiêdnie winna macica, wzdychaæ bêd¹ wszyscy weso³ego 
serca.
8. Ustanie wesele bêbnów, ustanie wykrzykanie wesel¹cych siê, ucichnie wesele 
cytry.
9. Nie bêd¹ piæ wina z œpiewaniem; gorzki bêdzie napój mocny pij¹cym go.
10. Starte bêdzie miasto pró¿noœci; ka¿dy dom zawarty bêdzie, aby do niego nie 
wchodzono.
11. Narzekanie bêdzie na ulicach dla wina; zaæmione bêdzie wszelkie wesele, a 
przeniesie siê radoœæ ziemi.
12. Spustoszenie w mieœcie zostanie, a bramy zburzone bêd¹.
13. Albowiem tak bêdzie w poœród ziemi, w poœrodku narodów, jako gdy otrzês¹ oliwy, 
i jako bywa z gronami, gdy siê dokona zbieranie wina.
14. Ci podnios¹ g³os swój, wykrzykaæ bêd¹, w zacnoœci Pañskiej wykrzykaæ bêd¹, i 
przy morzu.
15. Przeto¿ w dolinach wys³awiajcie Pana, na wyspach morskich imiê Pana,Boga 
Izraelskiego.
16. Od koñczyn ziemi s³yszymy piosnkê o s³awie sprawiedliwego. Alem ja rzek³: 
Wychud³em, wychud³em, biada mnie! Przewrotni przewrotnoœæ broj¹, przewrotnoœæ, 
mówiê, bez wszelkiego wstydu broj¹.
17. Strach, i dó³, i sid³o przyjdzie na ciê, który mieszkasz na ziemi.
18. I stanie siê, ¿e kto uciecze przed wieœci¹ strachu, wpadnie w dó³, a kto 
wylizie z do³u, pojmany bêdzie sid³em; bo upusty z wysokoœci otworzone bêd¹ a 
zatrz¹sn¹ siê grunty ziemi.
19. Rozstêpuj¹c rozst¹pi siê ziemia; rozsiadaj¹c rozsi¹dzie siê ziemia; poruszaj¹c 
poruszy siê ziemia.
20. Chwiej¹c chwiaæ siê bêdzie ziemia jako pijany a przeniesiona bêdzie jako budka; 
bo j¹ obci¹¿y nieprawoœæ jej, i upadnie, a wiêcej nie powstanie.
21. A dnia onego nawiedzi Pan wojsko wysokie na wysokoœci, tak¿e i królów ziemskich 
na ziemi.
22. I bêd¹ zgromadzeni, jako zgromadzeni bywaj¹ wiêŸniowie do ciemnicy, a bêd¹ 
zamknieni w tarasie; po wielu, mówiê, dniach, nawiedzeni bêd¹.
23. I zasromi siê miesi¹c, a zawstydzi siê s³oñce, gdy królowaæ bêdzie Pan 
zastêpów, na górze Syoñskiej, i w Jeruzalemie, i przed starcami swymi w wielkiej 
s³awie.
*25
1. Panie! tyœ Bóg mój, wywy¿szaæ ciê bêdê i wys³awiaæ bêdê imiê twoje, boœ uczyni³ 
rzeczy dziwne; rady twe, z dawna postanowione, s¹ wiern¹ prawd¹.



2. Albowiemeœ miasta obróci³ w mogi³ê; miasto obronne w rozwaliny; pa³ace 
cudzoziemców, aby nie by³y miastem, i aby nie by³y znowu na wieki budowane.
3. Dlatego ciê wielbiæ bêdzie lud mo¿ny; miasta narodów srogich ciebie siê baæ 
bêd¹.
4. Albowiemeœ ty by³ twierdz¹ ubogiemu, zamkiem nêdznemu w ucisku jego, ucieczk¹ 
przed powodzi¹, zas³on¹ przed gor¹cem, gdy¿ wœciek³oœæ okrutników by³a jako powódŸ 
podwracaj¹ca œcianê.
5. Huk cudzoziemców pot³umi³eœ, jako gor¹coœæ w suszê; jako gor¹coœæ cieniem 
ob³oku, tak okrucieñstwo okrutników pot³umione.
6. I sprawi Pan zastêpów na wszystkie narody na tej górze ucztê z rzeczy t³ustych, 
ucztê z wysta³ego wina, z rzeczy t³ustych, szpik w sobie maj¹cych, z wina wysta³ego 
i czystego.
7. I skazi na tej górze zas³onê, która zas³ania wszystkich ludzi, i przykrycie, 
którem s¹ przykryte wszystkie narody.
8. Po³knie œmieræ w zwyciêstwie, a Pan panuj¹cy otrze ³zê z ka¿dego oblicza, i 
pohañbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi; bo Pan mówi³.
9. I rzecze dnia onego lud Pañski: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliœmy go, i 
wybawi³ nas. Tenci jest Pan, któregoœmy oczekiwali; weseliæ i radowaæ siê bêdziemy 
w zbawieniu jego.
10. Albowiem na tej górze odpocznie rêka Pañska, a Moab podeptany od niego bêdzie, 
jako plewa w gnój wdeptana bywa.
11. I wyci¹gnie rêce swoje w poœród jego, jako je wyci¹ga p³ywacz ku p³ywaniu, a 
poni¿y wynios³oœæ jego ³okciami r¹k swoich.
12. A tak obronê i wysokoœæ murów twoich pochyli, poni¿y i powali na ziemiê a¿ do 
prochu.
*26
1. Dnia onego œpiewana bêdzie ta pieœñ w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg 
zbawieniem opatrzy³ mury i baszty jego.
2. Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strze¿e prawdy.
3. Cz³owieka spolegaj¹cego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówiê: bo w 
tobie ufa.
4. Miejcie nadziejê w Panu a¿ na wieki; boæ w Panu, w Panu jest ska³a wieczna.
5. Ale poni¿a mieszkaj¹cego na wysokoœci; miasto wynios³e poni¿a, poni¿a je a¿ do 
ziemi, i str¹ca je a¿ do prochu;
6. Depcze je noga; nogi ubogiego, stopa nêdzników.
7. Œcieszka sprawiedliwego jest prosta; prost¹ drog¹ sprawiedliwego wyrównywasz.
8. Na drodze s¹dów twoich, Panie! oczekujemy ciê; ¿¹dnoœæ duszy naszej jest do 
imienia twego, i do wspominania na ciê.
9. Dusza moja ¿¹da ciê w nocy, owszem, duchem swym, który jest we mnie, rano ciê 
szukam; albowiem gdy siê s¹dy twoje odprawiaj¹ na ziemi, sprawiedliwoœci siê ucz¹ 
obywatele okrêgu ziemskiego.
10. Gdy siê ³aska pokazuje niepobo¿nemu, nie uczy siê sprawiedliwoœci; w ziemi 
prawoœci nieprawoœæ czyni, a nie dba nic na majestat Pañski.
11. Panie! choæ wywy¿szona jest rêka twoja, przeciê tego nie widz¹; ujrz¹æ, ale 
pohañbieni bêd¹, zajrz¹c ludowi twemu; nadto i ogieñ tych nieprzyjació³ twoich 
po¿re.
12. Panie! zrz¹dzisz nam pokój; bo wszystko, co siê dzia³o przy nas, czyni³eœ ku 
dobremu naszemu.
13. Panie Bo¿e nasz! panowaliæ nad nami inni panowie oprócz ciebie; ale myœmy 
tylko, w tobie ufaj¹c, wspominali na imiê twoje.
14. Pomarli, nie o¿yj¹; martwymi bêd¹c nie powstan¹, przeto, ¿eœ ich nawiedzi³ i 
wykorzeni³, i wyg³adzi³ wszystkê pami¹tkê ich.
15. Rozmno¿y³eœ naród; o Panie! rozmno¿y³eœ naród; uwielbionyœ jest, aczeœ go by³ 
zapêdzi³ na wszystkie granice ziemi.
16. Panie! w ucisku szukali ciê; gdyœ ich kara³, wylewali modlitwy swe.
17. Jako brzemienna, gdy siê przybli¿a ku rodzeniu, boleje i wo³a w boleœciach 
swoich, takeœmy byli przed obliczem twojem, Panie!
18. Poczêliœmy, boleliœmy; aleœmy tylko jakoby wiatr porodzili, a ¿adnegoœmy 
wybawienia ziemi nie sprawili, i nie upadli mieszkaj¹cy na okrêgu ziemskim.



19. O¿yj¹ umarli twoi, trupy moje wstan¹, gdy rzeczesz: Ocuæcie siê, a œpiewajcie 
mieszkaj¹cy w prochu! Albowiem rosa twoja bêdzie jako rosa na zio³ach; ale 
niezbo¿nych o ziemiê uderzysz.
20. IdŸ, ludu mój! wnijdŸ do komór swoich, a zamknij drzwi twoje za sob¹; skryj siê 
na maluczk¹ chwilkê, dok¹d nie przeminie rozgniewanie.
21. Albowiem oto Pan wychodzi z miejsca swego, aby nawiedzi³ nieprawoœæ 
mieszkaj¹cych na ziemi; tedy ziemia odkryje krew swojê, a nie zakryje dalej 
pobitych swoich.
*27
1. Dnia onego nawiedzi Pan mieczem swoim srogim, wielkim i mocnym, Lewiatana, wê¿a 
d³ugiego, i Lewiatana, wê¿a skrêconego, a zabije smoka, który jest w morzu.
2. Dnia onego œpiewajcie o winnicy wybornego wina.
3. Ja Pan, który jej strzegê, co chwilka odwil¿aæ j¹ bêdê, a ¿eby jej kto nie psu³, 
w nocy i we dnie strzedz jej bêdê.
4. Zapalczywoœci ¿adnej we mnie niemasz. Któ¿ mi da oset albo ciernie, abym 
przeciwko niej walczy³, i spali³ j¹ do szczêtu?
5. Izali kto ujmie si³ê mojê, aby uczyni³ pokój zemn¹? aby pokój, mówiê, uczyni³ 
zemn¹?
6. Przyjdzie do tego, ¿e siê Jakób rozkorzeni, zakwitnie i rozrodzi siê Izrael, i 
nape³ni okr¹g ziemski owocem.
7. Bo izali go tak uderzy, jako uderzy³ nieprzyjaciela jego? albo izali go 
zamordowa³, jako inni s¹ zamordowani od niego?
8. Owszem, miernie go kara³, i w ten czas, gdy go wypycha³ i gdy go nieprzyjaciel 
wiatrem swoim gwa³townym w dzieñ wschodniego wiatru, zabiera³.
9. Przeto¿ tym sposobem oczyszczona bêdzie nieprawoœæ Jakóbowa; a tenci jest 
wszystek po¿ytek, ¿e odejmie grzech jego, gdy rozrzuci wszystkie kamienie o³tarza, 
jako kamienie wapienne rozszarpane, a nie ostoj¹ siê gaje i obrazy s³oneczne.
10. Gdy miasto obronne spustoszeje, a bêdzie mieszkaniem porzuconem i spustoszonem 
jako pustynia. Tam siê paœæ, i tam legaæ bêdzie cielec, i ogryzie latoros³ki jego.
11. Gdy poschn¹ ga³¹zki jego, pokruszone bêd¹, a niewiasty przyszed³szy zapal¹ je. 
Albowiem ten lud nie ma ¿adnego rozumu; przeto¿ nie zmi³uje siê nad nim, który go 
uczyni³, a który go stworzy³, nie zlituje siê nad nim.
12. Dnia onego, gdy siê Pan bêdzie mœci³ od ³o¿yska rzeki a¿ do potoku Egipskiego, 
wy synowie Izraelscy po jednemu zebrani bêdziecie.
13. Stanie siê te¿ dnia onego, ¿e zatr¹bi¹ w tr¹bê wielk¹, i przyjd¹, którzy byli 
poginêli w ziemi Assyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i bêd¹ siê 
Panu k³aniali na górze œwiêtej w Jeruzalemie.
*28
1. Biada pysznej koronie,pijanicom z Efraima, i kwiatowi opad³emu z ozdoby s³awy 
swojej! Biada tym, którzy rz¹dz¹ dolin¹ bardzo urodzajn¹, i znikczemnia³ym od wina!
2. Oto mo¿ny i silny Pañski bêd¹c jako nawa³noœæ gradu, jako wicher wywracaj¹cy, 
jako bystroœæ wód gwa³townej powodzi uderzy j¹ o ziemiê rêk¹ sw¹.
3. Nogami podeptana bêdzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy!
4. Tedy siê stanie, ¿e kwiat opadaj¹cy z ozdoby i z s³awy swojej, tych, którzy 
rz¹dz¹ dolin¹ bardzo urodzajn¹, bêdzie jako owoc skoro¿rzy, pierwej ni¿ lato bywa; 
który skoro kto obaczy, nie puœci go z rêki, a¿ go zje.
5. Dnia onego bêdzie Pan zastêpów koron¹ ozdoby, i koron¹ s³awy ostatkowi ludu 
swego,
6. I duchem s¹du siedz¹cemu na s¹dzie, a moc¹ tym, którzy odpieraj¹ bitwê a¿ do 
bramy.
7. Ale i ci od wina b³¹dz¹, i od mocnego napoju potaczaj¹ siê. Ksi¹¿ê i prorok 
b³¹dz¹ od mocnego napoju, utonêli w winie, potaczaj¹ siê od mocnego napoju, b³¹dz¹ 
w widzeniu, potykaj¹ siê w s¹dzie.
8. Albowiem wszystkie sto³y ich pe³ne s¹ zwracania i plugastwa, tak, a¿ miejsca nie 
staje.
9. Kogo¿by uczyæ mia³ umiejêtnoœci? a komu da zrozumieæ co s³ysza³? Izali 
odstawionym od mleka, a odsadzonym od piersi?
10. Poniewa¿ podawa³ im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, 
przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochê tu, trochê owdzie:



11. A wszak¿e jakoby nieznajom¹ mow¹, i jêzykiem obcym mówi³ do ludu twego.
12. A gdy im rzek³: Toæ jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toæ 
jest odpocznienie; ale oni nie chcieli s³uchaæ.
13. I bêdzie im s³owo Pañskie: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za 
przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem; trochê tu, trochê owdzie, 
na to, aby szli, a pad³szy wznak st³ukli siê, a uwik³ani bêd¹c, pochwytani byli.
14. Przeto¿ s³uchajcie s³owa Pañskiego, mê¿owie naœmiewcy! panuj¹cy nad tym ludem, 
który jest w Jeruzalemie.
15. Dlatego, ¿e mówicie: Uczyniliœmy przymierze z œmierci¹, i z piek³em mamy 
porozumienie, bicz gwa³towny nas nie dojdzie, gdy przechodziæ bêdzie; boœmy 
po³o¿yli k³amstwo za ucieczkê swojê, a pod fa³szem utailiœmy siê;
16. Dlatego¿ tak powiedzia³ panuj¹cy Pan: Oto Ja za grunt k³adê w Syonie kamieñ, 
kamieñ doœwiadczony, wêgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany; kto wierzy, nie 
pokwapi siê.
17. A wykonam s¹d wed³ug sznuru, a sprawiedliwoœæ wed³ug wagi; i pot³ucze grad 
nadziejê omyln¹, a ucieczkê wody zatopi¹.
18. A tak zg³adzone bêdzie przymierze wasze z œmierci¹, a porozumienie wasze z 
piek³em nie ostoi siê; gdy bicz gwa³towny przechodziæ bêdzie, bêdziecie od niego 
podeptani.
19. Kiedy jedno pocznie przechodziæ, pochwyci was; bo na ka¿dy poranek przechodziæ 
bêdzie we dnie i w nocy. A sam postrach przywiedzie was ku zrozumieniu tego, coœcie 
s³yszeli;
20. Zw³aszcza i¿ krótsze bêdzie ³o¿e, ni¿by siê kto móg³ rozci¹gn¹æ, i nakrycie 
w¹skie, choæby siê skurczy³.
21. Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym, a rozgniewa siê jako w dolinie 
Gabaon, aby wykona³ sprawê swojê, niezwyczajn¹ sprawê swojê, i aby dokoñczy³ sprawy 
swojej, niezwyczajnej sprawy swojej.
22. A tak teraz nie naœmiewajcie siê, aby siê niezmocni³y zwi¹zki wasze, bom o 
pewnem zepsowaniu wszystkiej ziemi s³ysza³ od Pana, Pana zastêpów,
23. Nadstawiajcie uszów, a s³uchajcie g³osu mego; b¹dŸcie pilni, a s³uchajcie mowy 
mojej.
24. Izali ka¿dego dnia oracz orze, aby sia³? przegania brozdy, a w³óczy rolê swojê?
25. Izali zrównawszy wierzch jej, nie rozsiewa wyki, i nie roztrz¹sa kminu, i nie 
sieje pszenicy wybornej, i jêczmienia przedniego, i orkiszu na miejscu sposobnem?
26. Bo go uczy roztropnoœci Bóg jego, i naucza go.
27. Wyki nie m³óc¹ okowanem naczyniem, ani taczaj¹ ko³a wozowego po kminie; ale 
kijem wybijaj¹ wykê, a kmin lask¹.
28. Pszenica m³ócona bywa; wszak¿e i tej nie zaw¿dy m³óciæ bêdzie, ani jej potrze 
ko³em woza swego, ani jej zêbami jego pokruszy.
29. I toæ od Pana zastêpów wysz³o, który jest dziwny w radzie, a wielmo¿ny w rzeczy 
samej.
*29
1. Biada Aryjelowi! Aryjelowi miastu, w którem mieszka³ Dawid. Przydajcie rok do 
roku, niechaj rze¿¹ barany.
2. Jednak ucisnê Aryjela, i bêdzie smutek i ¿a³oœæ, bo mi bêdzie jako Aryjel.
3. Po³o¿ê siê zaiste obozem w oko³o przeciwko tobie, i œcisnê ciê wa³ami, i 
wystawiê przeciwko tobie baszty.
4. Tedy bêd¹c zni¿one, z ziemi mówiæ bêdziesz, i z prochu szeptaæ bêdzie mowa 
twoja; bêdzie mówi³ g³os twój, jako wieszczka z ziemi, a z prochu mowa twoja 
szeptaæ bêdzie.
5. Bo mnóstwo nieprzyjació³ twoich bêdzie jako proszku drobnego, a zgraja 
okrutników jako plew lataj¹cych; a to siê nagle w okamgnieniu stanie.
6. Od Pana zastêpów nawiedzione bêdzie gromem i trzêsieniem ziemi, i g³osem 
wielkim, wichrem i burz¹, i p³omieniem ognia po¿eraj¹cego.
7. Ale jako sen widzenia nocnego, tak bêdzie zgraja wszystkich narodów walcz¹cych 
przeciwko Aryjelowi, i wszystkich bojuj¹cych przeciwko niemu i twierdzom jego, i 
tych, którzy go uciskaj¹.
8. Bêdzie, mówiê, jako gdy siê œni g³odnemu, jakoby jad³; ale gdy siê ocuci, aliæ 
czczy ¿ywot jego; i jako gdy siê œni pragn¹cemu, jakoby pi³, a gdy siê ocuci, aliæ 



zemdlony zostaje, a dusza jego pragnie; tak bêdzie zgraja wszystkich narodów 
walcz¹cych przeciwko górze Syoñskiej.
9. Jako¿ tedy odw³aczacie, choæbyœcie siê zdumiewaæ mieli; rozkoszujecie, 
choæbyœcie mieli na pomoc wo³aæ. Opili siê, ale nie winem; potaczaj¹ siê, ale nie 
od mocnego napoju.
10. Bo was nape³ni³ Pan duchem snu twardego, i zawar³ oczy wasze; proroków i 
ksi¹¿¹t waszych najopatrzniejszych oczy zas³oni³.
11. Przeto¿ wam wszelkie widzenie podobne jest s³owom ksi¹g zapieczêtowanych, które 
danoliby temu, co zna pismo, a rzeczono: Czytaj to proszê, tedy odpowie: Nie mogê, 
bo s¹ zapieczêtowane.
12. A danoliby ksiêgi temu, co nie zna pisma, a rzeczono: Czytaj to proszê, tedy 
odpowie: Nie znam pisma.
13. Bo mówi Pan: Przeto, ¿e ten lud przybli¿a siê do mnie usty swemi, a serce jego 
dalekie jest odemnie, a bojaŸni, któr¹ siê mnie boj¹, z przykazañ ludzkich nauczyli 
siê:
14. Dlatego Ja te¿ sobie dziwnie pocznê z tym ludem, dziwnie i cudownie, i zginie 
m¹droœæ m¹drych jego, a rozum roztropnych jego skryje siê.
15. Biada tym, którzy g³êboko przed Panem ukrywaj¹ radê! których ka¿da sprawa 
dzieje siê w ciemnoœci, i mówi¹: Któ¿ widzi? Kto wie o nas?
16. Przewrotne myœli wasze s¹ jako glina garncarska. Izali rzecze robota o tym, co 
j¹ urobi³: Nie urobi³ miê? i ulepienie izali rzecze o tym, co je ulepi³: Nie 
rozumia³?
17. Izali po maluczkim i króciuchnym czasie nie obróci siê Liban w pole? a pole za 
las poczytane nie bêdzie?
18. I us³ysz¹ dnia onego g³usi s³owa ksi¹g, a z mroku i z ciemnoœci oczy œlepych 
patrzaæ bêd¹.
19. Ale cisi nader siê rozwesel¹ w Panu, a ubodzy ludzie rozwesel¹ siê w Œwiêtym 
Izraelskim.
20. Gdy ustanie okrutnik, a zniszczeje naœmiewca, wykorzenieni bêd¹ wszyscy, którzy 
pilnowali nieprawoœci;
21. Którzy winuj¹ cz³owieka dla s³owa, a na tego, który ich strofuje, w bramie 
sid³a stawiaj¹, i bez przyczyny do upadku przywodz¹ sprawiedliwego.
22. Przeto¿ tak mówi o domu Jakóbowym Pan, który odkupi³ Abrahama: Ju¿ dalej nie 
bêdzie zawstydzony Jakób, ani wiêcej twarz jego zblednie.
23. Albowiem gdy ujrzy synów swoich, dzie³o r¹k moich, w poœrodku siebie, 
poœwiêcaj¹cych imiê moje; tedy bêd¹ poœwiêcaæ Œwiêtego Jakóbowego, a Boga 
Izraelskiego baæ siê bêd¹.
24. I stan¹ siê rozumnymi b³¹dz¹cy duchem, a szemracze naucz¹ siê umiejêtnoœci.
*30
1. Biada synom odpornym, mówi Pan, którzy czyni¹ radê, ale nie ze mnie, i nakrywaj¹ 
j¹ nakryciem, ale nie z ducha mojego, aby przyczyniali grzechu do grzechu.
2. Którzy chodz¹ a zstêpuj¹ do Egiptu, nie radz¹c siê ust moich, aby siê zmocnili 
moc¹ Faraonow¹, i ukryli siê w cieniu Egipskim.
3. Bo moc Faraonowa bêdzie wam ku zawstydzeniu, a ucieczka do cieniu Egipskiego ku 
pohañbieniu.
4. Przeto, ¿e byli w Soan ksi¹¿êta jego, a pos³owie jego do Chanes chodzili.
5. Wszystkich do hañby przywiedzie przez lud, który im nie bêdzie ku dogodzie, ani 
ku pomocy, ani ku po¿ytkowi, ale tylko ku zel¿ywoœci i ku hañbie.
6. Brzemiê odnios¹ na bydlêtach po³udniowych do ziemi ucisku i utrapienia,(sk¹d 
pochodzi lew i szczniê lwie, ¿mija i smok ognisty lataj¹cy;) odnios¹ mówiê na 
grzbietach bydl¹tek bogactwa swoje, i na garbie wielb³¹dów skarby swoje, do ludu, 
który im nic nie pomo¿e;
7. Bo Egipczanie daremno i pró¿no pomagaæ bêd¹. Dlatego to og³aszam, ¿e ich moc 
jest, siedzieæ w pokoju.
8. Teraz¿e idŸ, napisz to na tablicy przed oczyma ich, a na ksiêgach to wyrysuj, 
aby to trwa³o do dnia ostatniego, i a¿ na wieki wieków:
9. ¯e ten lud jest odporny, synowie k³amliwi, synowie, którzy nie chc¹ s³uchaæ 
zakonu Pañskiego.
10. Którzy mówi¹ widz¹cym: Nie miewajcie widzenia; a prorokom: Nie prorokujcie nam, 



co prawego jest; mówcie nam rzeczy przyjemne, prorokujcie oszukanie;
11. Ust¹pcie z drogi, zejdŸcie z œcieszki; niech bêdzie daleki od oblicza naszego 
Œwiêty Izraelski.
12. Przeto¿ tak mówi Œwiêty Izraelski: I¿ gardzicie tem s³owem, a ufacie w potwarzy 
i w przewrotnoœci, i spolegacie na niej:
13. Dlatego wam ta nieprawoœæ bêdzie jako mur przerwany upadaj¹cy, i jako wydêcie 
na murze wysokim, którego bywa nag³e i prêdkie obalenie;
14. I pokruszy j¹, jako siê kruszy st³uczone naczynie garncarskie; a tak mu nie 
sfolguje, i¿ siê nie znajdzie po st³uczeniu jego i skorupa, któr¹by móg³ nabraæ 
ognia z ogniska, albo naczerpaæ wody z ka³u¿y.
15. Albowiem tak mówi panuj¹cy Pan, Œwiêty, Izraelski: JeŸli siê nawrócicie i 
uspokoicie siê, zachowani bêdziecie; w milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza. Ale 
nie chcecie;
16. Owszem mówicie: Nie tak, ale na koniach ucieczemy; przeto¿ uciekaæ bêdziecie. 
Na prêdkich koniach ujedziemy; ale prêdsi bêd¹ ci, którzy was goniæ bêd¹.
17. Tysi¹c ich uciecze przed okrzyknieniem jednego, a przed okrzyknieniem piêciu 
wszyscy ucieczecie, a¿ zostaniecie jako maszt na wierzchu góry, a jako chor¹giew na 
pagórku.
18. A dlategoæ Pan czekaæ bêdzie, aby siê zmi³owa³ nad wami, i dlatego siê 
wywy¿szy, aby siê zlitowa³ nad wami; albowiem Pan jest Bogie s¹du; b³ogos³awieni 
wszyscy, którzy nañ oczekuj¹.
19. Bo lud na Syonie i w Jeruzalemie bêdzie mieszkaæ; p³akaæ wiêcej nie bêdziesz. 
Zapewne zlituje siê nad tob¹ na g³os wo³ania twego (Pan), a skoro us³yszy, ozwieæ 
siê.
20. A choæ wam Pan da chleb utrapienia, i wodê ucisku, jednak nie odlec¹ wiêcej od 
ciebie nauczyciele twoi, ale oczy twoje patrzaæ bêd¹ na nauczycieli twoich;
21. I uszy twoje us³ysz¹ s³owo z ty³u do ciebie mówi¹cego: Taæ jest droga, chodŸcie 
po niej, lubbyœcie siê w prawo albo w lewo udali.
22. Tedy zarzucicie okrycie srebrnych swoich ba³wanów rytych, i odzienie z³otych 
swoich ba³wanów odlewanych; rozproszysz je jako plugastwo niewiasty przyrodzon¹ 
niemoc cierpi¹cej, a rzeczesz im: Precz st¹d.
23. Da Bóg i deszcz na siewy twoje, któremibyœ posia³ ziemiê, a chleb z urodzaju 
ziemi bêdzie syty i obfity; dnia onego paœæ siê bêd¹ i byd³a twoje na pastwisku 
szerokiem.
24. Wo³y tak¿e i os³y sprawuj¹ce ziemiê, pastwê czyst¹ jeœæ bêd¹, która opa³k¹ i 
³opat¹ wywiana bywa.
25. I bêd¹ na ka¿dej górze wysokiej, i na ka¿dym pagórku wynios³ym strumienie i 
potoki wód w dzieñ pora¿ki wielkiej, gdy wie¿e upadn¹.
26. Œwiat³oœæ te¿ miesi¹ca bêdzie jako œwiat³oœæ s³oneczna; a œwiat³oœæ s³oneczna 
bêdzie w siedmiornasób, jako œwiat³oœæ siedmiu dni, dnia, którego zawi¹¿e Pan 
z³amanie ludu swego, a ranê zbicia jego uleczy.
27. Oto imiê Pañskie przychodzi z daleka, zapali³a siê popêdliwoœæ jego, i ciê¿ka 
jest ku znoszeniu; wargi jego pe³ne s¹ gniewu, a jêzyk jego jako ogieñ po¿eraj¹cy.
28. A duch jego jest jako rzeka wylewaj¹ca, która a¿ do gard³a siêga, aby 
przewiewa³ narody, a¿by siê wniwecz obróci³y, a wêdzid³em kie³zna³ czeluœci 
narodów.
29. Tedy zaœpiewacie, jako gdy siê w nocy obchodzi uroczyste œwiêto, a rozweselicie 
siê w sercu jako ten, który idzie z piszcza³k¹, id¹c na górê Pañsk¹, do ska³y 
Izraelskiej;
30. Gdy da us³yszeæ Pan wielmo¿noœæ g³osu swego, i wyci¹gnione ramiê swoje oka¿e w 
popêdliwoœci gniewu swojego, i w p³omieniu ognia po¿eraj¹cego z rozproszeniem, z 
gwa³townym d¿d¿em, i z gradem kamiennym.
31. Bo od g³osu Pañskiego starty bêdzie Assyryjczyk, który innym kijem bija³.
32. I stanie siê, ¿e na samym ka¿de uderzenie kijowe, którem go Pan uderzy, znaczne 
bêdzie, gdy z bêbnami i z lutniami, i z bitw¹ weso³¹ walczyæ bêdzie przeciwko 
niemu.
33. Albowiem dawno ju¿ jest nagotowane piek³o, i dla samego króla nagotowane jest; 
które g³êbokie i szerokie uczyni³, podniaty jego ognia i drew si³a jest; poddymanie 
Pañskie jako rzeka siarczana zapala je.



*31
1. Biada tym, którzy zstêpuj¹ do Egiptu o pomoc, a na koniach spolegaj¹, i ufaj¹ w 
wozach, ¿e ich wiele, i w jezdnych, i¿ s¹ mocni bardzo, a nie ogl¹daj¹ siê na 
Œwiêtego Izraelskiego, a Pana nie szukaj¹!
2. Aleæ on te¿ jest m¹dry, przeto¿ przywiedzie z³e, a s³ów swoich nie odmieni; lecz 
powstanie przeciw domowi z³oœników i przeciwko ratunkowi tych, którzy broj¹ 
nieprawoœæ.
3. Albowiem Egipczanie s¹ ludzie a nie Bóg, a konie ich cia³o, a nie duch. Przeto¿ 
skoro Pan wyci¹gnie rêkê sw¹, padnie i pomocnik, padnie i ten, któremu dawaj¹ 
pomoc; a tak wszyscy spo³em zgin¹.
4. Bo tak rzek³ Pan do mnie: Jako gdy ryczy lew, i szczeniê lwie nad ³upem swym, a 
choæ zwo³ywaj¹ przeciwko niemu gromadê pasterzy, przecie siê on wrzasku ich nie 
lêka, ani siê korzy przed hukiem ich; tak Pan zastêpów zst¹pi, aby walczy³ o górê 
Syoñsk¹, i o pagórek jej.
5. Jako ptaki lataj¹ oko³o gniazda swego, tak obroni Pan zastêpów Jeruzalem, i 
owszem, broni i wybawia, a przechodz¹c z pomstê zachowa.
6. Nawróæcie siê do tego, od którego g³êboko zabrnêli synowie Izraelscy,
7. Albowiem dnia onego odrzuci ka¿dy ba³wany swe srebrne, i ba³wany swe z³ote, 
które wam naczyni³y rêce wasze na grzech.
8. I upadnie Assyryjczyk od miecza nie mêskiego, a miecz nie cz³owieczy po¿re go: i 
uciecze przed mieczem, a m³odzieñcy jego ho³downikami bêd¹.
9. A tak opokê swojê od strachu minie, a ksi¹¿êta jego ulêkn¹ siê przed chor¹gwi¹, 
mówi Pan, którego ogieñ jest na Syonie, a piec w Jeruzalemie.
*32
1. Oto król bêdzie królowa³ w sprawiedliwoœci, a ksi¹¿êta w s¹dzie panowaæ bêd¹.
2. Bo m¹¿ on bêdzie jako zas³ona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzi¹; jako 
strumienie wód na miejscu suchem, jako cieñ ska³y wielkiej w ziemi upragnionej;
3. I nie bêd¹ siê b³¹kaæ oczy widz¹cych, i uszy s³uchaj¹cych pilnie s³uchaæ bêd¹.
4. Serce g³upich zrozumie umiejêtnoœæ, a jêzyk j¹kaj¹cych siê prêdko i rzetelnie 
mówiæ bêdzie.
5. I nie bêd¹ wiêcej zwaæ nieszlachetnego szlachetnym, a sk¹py nie bêdzie s³yn¹ 
szczodrym.
6. Przeto, ¿e nieszlachetny o nieszlachetnoœci mówi, a serce jego zmyœla 
nieprawoœæ, aby wykona³ ob³udnoœæ, a mówi³ przeciwko Panu zdro¿nie; aby wyniszczy³ 
duszê ³akn¹cego, a napój pragn¹cego odj¹³.
7. Sk¹pego te¿ usi³owania z³e s¹: bo chytrze obmyœla, jakoby wniwecz obróci³ 
utrapionych s³owy k³amliwemi, i mówi³ przeciwko nêdznemu przed s¹dem.
8. Ale szczodrobliwy o szczodrobliwoœci myœli, a przy szczodrobliwoœci staæ bêdzie.
9. Niewiasty spokojne! powstañcie, s³uchajcie g³osu mego; córki bezpieczne! 
bierzcie w uszy swe powieœci moje.
10. Przez wiele dni i lat trwo¿yæ siê bêdziecie, wy bezpieczne! albowiem ustanie 
zbieranie wina, a sprz¹tania urodzajów nie bêdzie.
11. Zatrwo¿cie siê, a ulêknijcie siê, bezpieczne! zewleczcie siê, i obna¿cie siê, a 
przepaszcie biodra wasze.
12. Kwil¹c nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winn¹ macic¹ urodzajn¹.
13. Na ziemi ludu mojego ciernie i oset wyroœnie, owszem, na wszystkich domach 
weso³ych miasta raduj¹cego siê.
14. Albowiem pa³ac opuszczony bêdzie, huk miasta ustanie, zamek i baszty jaskiniami 
zostan¹ a¿ na wieki, na radoœæ dzikim os³om i na pastwiska trzodom.
15. Póki nie bêdzie wylany na nas duch z wysokoœci, a nie obróci siê pustynia w 
pole urodzajne, a pole urodzajne za las poczytane nie bêdzie.
16. I bêdzie s¹d przemieszkiwa³ na puszczy, a sprawiedliwoœæ pole urodzajne 
osi¹dzie.
17. I bêdzie pokój dzie³o sprawiedliwoœci, a skutek sprawiedliwoœci odpocznienie i 
bezpiecznoœæ a¿ na wieki.
18. Bo bêdzie mieszka³ lud mój w przybytku pokoju, i w przybytkach bezpiecznych, i 
w odpoczywaniu spokojnem.
19. Choæby i grad spad³ na las, a miasto bardzo poni¿one by³o.
20. B³ogos³awieni jesteœcie, którzy siejecie na wszelakich miejscach urodzajnych, 



wpuszczaj¹c tam wo³y i os³y.
*33
1. Biada tobie, który ³upisz, chocia¿eœ sam nie z³upiony, i który zdradzasz, 
chocia¿eœ sam nie by³ zdradzony! Gdy ³upiæ przestaniesz, bêdziesz te¿ z³upiony; gdy 
zdradzaæ przestaniesz, bêd¹ ciê te¿ zdradzaæ.
2. Panie! zmi³uj siê nad nami, ciebie oczekujemy. B¹dŸ ramieniem swoich na ka¿dy 
poranek, a zbawieniem naszem czasu utrapienia.
3. Przed g³osem ogromnym rozpierzchn¹ siê narody; przed wywy¿szeniem twojem 
rozprosz¹ siê poganie.
4. I bêd¹ zebrane ³upy wasze, jako zbieraj¹ chrz¹szcze; a jako przypada szarañcza, 
tak oni przypadn¹ na nie.
5. Pan bêdzie wywy¿szony, bo mieszka na wysokoœci; nape³ni Syon s¹dem i 
sprawiedliwoœci¹.
6. M¹droœæ i umiejêtnoœæ bêd¹ utwierdzeniem czasów twoich, si³¹ i obfitem 
zbawieniem twem, a bojaŸñ Pañska skarbem twoim.
7. Oto mocarze ich wo³aj¹ na dworze, pos³owie pokoju gorzko p³acz¹.
8. Spustosza³y drogi, przestano œcieszk¹ chodziæ; z³ama³ przymierze, zniewa¿y³ 
miasta, a cz³owieka za nic sobie nie ma.
9. P³aka³a i zw¹tla³a ziemia; zawstydzony jest Liban i uwi¹d³; Saron siê sta³ jako 
pustynia, i ot³uczono Basan i Karmel.
10. Teraz powstanê, mówi Pan, teraz siê wywy¿szê, teraz siê podniosê.
11. Pocz¹wszy s³omê, urodzicie mierzwê; duch wasz was po¿re jako ogieñ.
12. I bêd¹ narody, jako wypalone wapno; bêd¹ jako ciernie wyciête, ogniem spalone.
13. S³uchajcie, którzyœcie daleko, com uczyni³, a bliscy poznajcie moc mojê.
14. Zlêkli siê na Syonie grzesznicy, strach zdj¹³ ob³udników mówi¹cych: Któ¿ z nas 
ostaæ siê mo¿e przed ogniem po¿eraj¹cym? Któ¿ z nas ostaæ siê mo¿e przed p³omieniem 
wiecznym?
15. Ten, który chodzi w sprawiedliwoœci, a mówi, co jest prawego; który siê zyskiem 
niesprawiedliwym brzydzi; który otrz¹sa rêce swe, aby darów nie bra³; który zatula 
uszy swe, aby nie s³ucha³ o rozlaniu krwi, i zamru¿a oczy swoje, aby nie patrza³ na 
z³e:
16. Ten na wysokoœciach mieszkaæ bêdzie, zamki na ska³ach bêd¹ ucieczk¹ jego; chleb 
jego dany mu bêdzie, wody jego nie ustan¹.
17. Króla w piêknoœci jego ogl¹daj¹ oczy twoje, ujrz¹ i ziemiê dalek¹.
18. Serce twoje bêdzie rozmyœla³o o starchu, mówi¹c: Gdzie teraz jest pisarz? 
gdzie¿ teraz jest poborca? gdzie¿ jest obliczaj¹cy wie¿e?
19. Ludu okrutnego nie ogl¹dasz, ludu g³êbokiej mowy, któregoœ nie s³ysza³, i 
jêzyka obcego, któregobyœ nie rozumia³.
20. Wejrzyj na Syon, miasto uroczystych swi¹t naszych, oczy twoje niechaj patrz¹ na 
Jeruzalem, na mieszkanie spokojne, na namiot,który nie bêdzie przeniesion; ko³ki 
jego na wieki siê nie porusz¹, a ¿aden powróz jego nie zerwie siê,
21. Przeto, ¿e nam na tem miejscu Pan wielmo¿ny jest rzekami strumieni szerokich, 
po których nie pójd¹ z wios³ami, ani okrêt wielki po nich przechodziæ bêdzie.
22. Bo Pan jest sêdzia nasz, Pan zakonodawca nasz; Pan król nasz; on nas zbawi.
23. Os³abia³y powrozy twoje, nie bêd¹ mog³y w klubie zatrzymaæ masztu twego, ani 
rozci¹gn¹ ¿aglów. Tedy rozdzielone bêd¹ ³upy korzyœci wielkiej, ¿e i chromi 
rozchwyc¹ ³upy.
24. A nie rzecze ¿aden z obywateli: Zachorowa³em; lud, który mieszka w nim, 
uwolniony bêdzie od nieprawoœci.
*34
1. Przyst¹pcie, narody! ku s³uchaniu, a wy ludzie pilnie uwa¿ajcie! Niech s³ucha 
ziemia, i pe³noœæ jej, okr¹g ziemi, i wszystko, co siê rodzi na niej.
2. Bo rozgniewanie Pañskie jest na wszystkie narody, a popêdliwoœæ jego na wszystko 
wojsko ich; wytraci je jako przeklête, a poda je na zabicie.
3. I bêd¹ wyrzuceni pobici ich, a z trupów ich smród wynijdzie, a krew ich z gór 
pop³ynie.
4. I niszczeæ bêdzie wszystko wojsko niebieskie, a niebiosa jako ksiêgi zwinione 
bêd¹, i wszystko wojsko ich opadnie, jako opada liœæ z winnej macicy, i jako opada 
niedojrza³y owoc z figowego drzewa.



5. Albowiem opojony jest na niebie miecz mój; oto zst¹pi na Edomczyków, i na s¹d 
ludu przeklêtego odemnie.
6. Miecz Pañski pe³ny bêdzie krwi, ut³uœci siê w ³oju i we krwi baranków i koz³ów, 
w ³oju nerek baranich; bo ofiara Pañska bêdzie w Bocra, a pora¿ka wielka w ziemi 
Edomskiej.
7. Zst¹pi¹ z nimi i jednoro¿ce, i byki z wo³ami, i opojona bêdzie krwi¹ ziemia ich, 
a proch ich bêdzie opojony tukiem.
8. Albowiem to dzieñ pomsty Pañskiej bêdzie, i rok odp³aty, aby siê pomszczono 
Syonu.
9. I obróc¹ siê potoki jej w smo³ê, a proch jej w siarkê, a ziemia jej obróci siê w 
smo³ê gorej¹c¹;
10. Ani w nocy ani we dnie nie zagaœnie, na wieki bêdzie wystêpowa³ dym jej; od 
narodu do narodu pust¹ zostanie; na wieki wieczne nie bêdzie, ktoby szed³ przez 
ni¹.
11. Ale j¹ pelikan i b¹k posiêd¹, a sowa i kruk mieszkaæ w niej bêd¹; i rozci¹gnie 
po niej sznur spustoszenia, i wagi pró¿noœci.
12. Szlachty jej na królestwo wzywaæ bêd¹, ale nie bêdzie tam ¿adnego; bo wszyscy 
ksi¹¿êta jej wniwecz siê obróc¹.
13. I urosn¹ na pa³acach ich ciernie, pokrzywy i oset na zamkach ich; i bêdzie 
przybytkiem smoków, a mieszkaniem strusiów.
14. Tam siê bêd¹ potyka³y dzikie zwierzêta z koczkodanami, i pokusa jedna drugiej 
ozywaæ siê bêdzie; tam le¿eæ bêdzie jêdza, a znajdzie sobie odpocznienie.
15. Tam sobie sêp gniazdo uczyni, zniesie jajka, i wylê¿e, a schowa pod cieñ swój; 
tam¿e siê zlec¹ kanie jedna do drugiej.
16. Szukajcie¿ w ksiêgach Pañskich, a czytajcie; ani jedno z tych nie uchybi, a 
jedno bez drugiego nie bêdzie; albowiem usta Pañskie to rozkaza³y, a duch jego sam 
zgromadzi je.
17. Bo im on los rzuci³, a rêka jego onê im sznurem rozmierzy³a; a¿ na wieki 
dziedzicznie j¹ posi¹d¹, od narodu do narodu mieszkaæ w niej bêd¹.
*35
1. Weseliæ siê z tego bêdzie pustynia i miejsce leœne, a rozraduje siê i zakwitnie 
jako ró¿a.
2. Œlicznie zakwitnie, i raduj¹c siê weseliæ siê bêdzie z wykrzykaniem; chwa³a 
Libanu bêdzie jej dana, i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrz¹ chwa³ê Pañsk¹ i ozdobê 
Boga naszego.
3. Umacniajcie rêce os³abia³e, a kolana zemdla³e posilajcie.
4. Mówcie do zatrwo¿onych w sercu: Zmocnijcie siê, nie bójcie siê; oto Bóg wasz z 
pomst¹ przyjdzie; z nagrod¹ Bóg sam przyjdzie, i zbawi was.
5. Tedy siê otworz¹ oczy œlepych, a uszy g³uchych tworzone bêd¹.
6. Tedy poskoczy chromy jako jeleñ, a niemych jêzyk œpiewaæ bêdzie; albowiem wody 
na puszczy wynikn¹, a potoki na pustyniach.
7. I stanie siê miejsce suche jeziorem, a bezwodne Ÿród³ami wód; w ³o¿yskach 
smoków, kêdy legali, trawa, trzcina, i sitowie roœæ bêdzie.
8. I bêdzie tam droga i œcieszka, która drog¹ œwiêt¹ s³yn¹æ bêdzie; nie pójdzie po 
niej nieczysty, ale bêdzie dla onych samych. Którzy t¹ drog¹ pójd¹, i g³upi nawet, 
nie zb³¹dz¹.
9. Nie bêdzie tam lwa, a okrutny zwierz nie bêdzie chodzi³ po niej, ani siê tam 
znajdzie; ale wybawieni po niej chodziæ bêd¹.
10. Odkupieni, mówiê, Pañscy nawróc¹ siê, i przyjd¹ na Syon z œpiewaniem, a wesele 
wieczne bêdzie na g³owie ich; radoœæ i wesele otrzymaj¹, a ¿a³oœæ i smutek uciecze.
*36
1. I st³o siê czternastego roku królowania Ezechyjasza, ¿e przyci¹gn¹³ Sennacheryb, 
król Assyryjski, przeciwko wszystkim miastom Judzkim obronnym, i pobra³ je.
2. I pos³a³ król Assyryjski Rabsacesa z Lachys, do Jeruzalemu, do króla Ezechyjasza 
z wielkiem wojskiem, który stan¹³ u rur sadzawki wy¿szej przy drodze pola 
blecharzowego.
3. Tedy wyszed³ do niego Elijakim, syn Helkijaszowy, prze³o¿ony nad domem, i Sobna 
pisarz, i Joach, syn Asafowy, kanclerz.
4. I rzek³ do nich Rabsaces: Proszê, powiedzcie Ezechyjaszowi: Tak mówi król 



wielki, król Assyryjski: Có¿ to za ufnoœæ, któr¹ ufasz?
5. Rzek³bym: (Acz to rzecz daremna) Snaæ rady i mocy do wojny dosyæ masz; ale w 
kim¿e ufasz, ¿e mi siê sprzeciwiasz?
6. Otoœ spoleg³ na lasce tej trzciny na³amanej, na Egipcie, któr¹ jeŸliby siê kto 
podpar³, wnijdzie w rêkê jego, i przekole j¹. Takiæ jest Farao, król Egipski, 
wszystkim, którzy w nim ufaj¹.
7. A jeŸli mi rzeczesz: W Panu, Bogu naszym, ufamy; aza¿ nie ten jest, którego 
zniós³ Ezechyjasz wy¿yny i o³tarze, i przykaza³ Judzie i Jeruzalemowi mówi¹c: Przed 
tym o³tarzem k³aniaæ siê bêdziecie?
8. Przeto¿ teraz proszê, zarêcz siê Panu memu, królowi Assyryjskiemu, a ja tobie 
dam dwa tysi¹ce koni, bêdzieszli je móg³ osadziæ jezdnymi.
9. I jako¿ siê ty mo¿esz oprzeæ hetmanowi jednemu najmniejszemu z s³ug pana mego, 
choæ ufasz w Egipcie dla wozów i jezdnych?
10. Nadto czy bez woli Pañskiej przyci¹gn¹³em do tej ziemi, abym j¹ spustoszy³? Pan 
rzek³ do mnie: Ci¹gnij do tej ziemi, a spustosz j¹.
11. Tedy rzek³ Elijakim, i Sobna, i Joach do Rabsacesa: Proszê, mów do s³ug twoich 
po syryjsku, wszak rozumiemy, a nie mów do nas po ¿ydowsku przed tym ludem, który 
jest na murze.
12. I odpowiedzia³ Rabsaces: Aza¿ miê do Pana twego albo do ciebie pos³a³ Pan mój, 
abym te s³owa mówi³? Pos³a³ miê raczej do mê¿ów, którzy siedz¹ na murze, aby jedli 
³ajna swoje, a mocz swój pospo³u z wami pili.
13. A tak stan¹³ Rabsaces i wo³a³ g³osem wielkim po ¿ydowsku, mówi¹c: S³uchajcie 
s³ów króla wielkiego, króla Assyryjskiego.
14. Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechyjasz: bo was nie bêdzie móg³ wybawiæ.
15. A niech wam nie rozkazuje Ezechyjasz ufaæ w Panu, mówi¹c: Zapewne nas Pan 
wybawi, a nie bêdzie to miasto podane w rêkê króla Assyryjskiego.
16. Nie s³uchajcie¿ Ezechyjasza; albowiem tak powiedzia³ król Assyryjski: Uczyñcie 
zemn¹ przymierze, a wynijdŸcie do mnie, a jedz ka¿dy z was z winnicy swojej, i 
ka¿dy z figowego drzewa swego, a pij ka¿dy z was wodê z studni swojej;
17. A¿ przyjdê a pobiorê was do ziemi podobnej ziemi waszej, do ziemi zbo¿a i wina, 
do ziemi chleba i winnic.
18. Niech was nie zwodzi Ezechyjasz, mówi¹c: Pan nas wybawi. Iza¿ mogli bogowie 
narodów wybawiæ ka¿dy ziemiê swojê z rêki króla Assyryjskiego?
19. Gdzie¿ s¹ bogowie Emat i Arfad? Gdzie s¹ bogowie Sefarwaim? Aza¿ wybawi³ 
Samaryjê z rêki mojej?
20. Którzy¿ s¹ miêdzy wszystkimi bogami tych ziem, którzyby wydarli ziemiê swojê z 
rêki mojej? A mia³by Pan wybawiæ Jeruzalem z rêki mojej?
21. Ale oni milczeli, i nie odpowiedzieli mu i s³owa; bo takie by³o rozkazanie 
królewskie, mówi¹c: Nie odpowiadajcie mu.
22. I przyszed³ Elijakim, syn Helkijaszowy, prze³o¿ony domu, i Sobna pisarz, i 
Joach, syn Asafowy, kanclerz, do Ezechyjasza, rozdar³szy szaty swe, i oznajmili mu 
s³owa Rabsacesowe.
*37
1. A gdy to us³ysza³ król Ezechyjasz, rozdar³ szaty swoje, a oblók³szy siê w wór, 
wszed³ do domu Pañskiego.
2. I pos³a³ Elijakima, sprawcê domu swego, i Sobnê pisarza, i starszych z kap³anów 
obleczonych w wory, do Izajasza proroka, syna Amosowego.
3. Którzy rzekli do niego: Tak mówi Ezechyjasz: Dzieñ ten jest dzieñ utrapienia, i 
³ajania, i bluŸnienia; albowiem synowie przyszli a¿ do porodzenia, ale si³y niemasz 
ku rodzeniu.
4. Oby us³ysza³ Pan, Bóg twój, s³owa Rabsacesowe, którego pos³a³ król Assyryjski, 
pan jego, aby ur¹ga³ Bogu ¿yj¹cemu, i pomœci³ siê Pan Bóg twój, tych s³ów, które 
s³ysza³! Przeto¿ uczyñ modlitwê za te ostatki ludu, które siê znajduj¹.
5. Przysz³y tedy s³udzy króla Ezechyjasza do Izajasza;
6. Którym odpowiedzia³ Izajasz: Tak powiedzcie Panu waszemu, tak mówi Pan: Nie bój 
siê tych s³ów, któreœ s³ysza³, któremi miê l¿yli s³udzy króla Assyryjskiego.
7. Oto ja mu dam innego ducha, aby us³yszawszy wieœæ nawróci³ siê do ziemi swojej; 
i sprawiê to, ¿e polegnie od miecza w ziemi swojej.
8. Ale Rabsaces wróciwszy siê znalaz³ króla Assyryjskiego dobywaj¹cego Lebny; 



albowiem us³ysza³, i¿ odci¹gn¹³ by³ od Lachys.
9. A us³yszawszy o Tyraku, królu Etyjopskim, ¿e mówiono: Oto ci¹gnie, aby walczy³ 
przeciwko tobie; us³yszawszy to, mówiê, przecie pos³a³ pos³ów do Ezechyjasza z temi 
s³owy:
10. To powiedzcie Ezechyjaszowi, królowi Judzkiemu, mówi¹c: Niech ciê nie zwodzi 
Bóg twój, któremu ty ufasz, a mówisz: Nie bêdzie podane Jeruzalem w rêce króla 
Assyryjskiego.
11. Otoœ s³ysza³, co poczynili królowie Assyryjscy wszystkim ziemiom, które 
wyg³adzili; a tybyœ mia³ byæ wybawiony?
12. Izali je wybawili bogowie tych narodów, które wygubili ojcowie moi: Gozan, i 
Haran, i Resef, i synów Eden, którzy byli w Telassar?
13. Gdzie¿ jest król Elmat, i król Arfad, i król miasta Sefarwaim, Ana, i Awa?
14. Przeto¿ wzi¹wszy Ezechyjasz list z rêki pos³ów, przeczyta³ go, a wszed³szy do 
domu Pañskiego, rozci¹gn¹³ go Ezechyjasz przed Panem.
15. I modli³ siê Ezechyjasz Panu, mówi¹c:
16. Panie zastêpów, Bo¿e Izraelski, siedz¹cy na Cherubinach! Ty, tyœ sam jest Bóg 
wszystkich królestw ziemi, tyœ stworzy³ niebo i ziemiê.
17. Nak³oñ¿e, Panie! ucha twego, a us³ysz; otwórz, Panie! oczy twoje, a obacz; 
us³ysz wszystkie s³owa Sennacherybowe, który przys³a³ hañbiæ ciebie, Boga ¿ywego.
18. Prawdaæ jest, Panie! ¿e sputoszyli królowie Assyryjscy wszystkie te krainy, i 
ziemiê ich;
19. I powrzucali bogów ich w ogieñ; albowiem nie byli bogami, ale robot¹ r¹k 
ludzkich, drewno i kamieñ; przeto¿ ich wygubili.
20. A teraz, o Panie, Bo¿e nasz! wybaw nas z rêki jego, aby pozna³y wszystkie 
królestwa ziemi, ¿eœ ty, Panie! sam Bogiem.
21. Tedy pos³a³ Izajasz, syn Amosowy, do Ezechyjasza, mówi¹c: Tak mówi Pan Bóg 
Izraelski: O coœ miê prosi³ z strony Sennacheryba, króla Assyryjskiego,
22. Tedy to jest s³owo, które mówi³ Pan o nim: Panna, córka Syoñska, wzgardzi³a 
ciê, œmia³a siê z ciebie, kiwa³a g³ow¹ za tob¹ córka Jeruzalemska.
23. Kogo¿eœ hañbi³, i kogoœ bluŸni³? przeciwko komu¿eœ podniós³ g³os, i wynios³eœ 
ku górze oczy swe? przeciwko Œwiêtemu Izraelskiemu.
24. Przez s³ugi twoje hañbi³eœ Pana, i mówi³eœ: W mnóstwie wozów moich wst¹pi³em ja 
na wysokie góry, na strony Libañskie, i por¹biê wysokie cedry jego, i wyborne jod³y 
jego; i wnijdê na samê wysokoœæ wierzchu jego, do lasów, i urodzajnych ról jego.
25. Jam wykopa³ Ÿród³a i pi³em wody, a wysuszy³em stopami nóg moich wszystkie 
potoki miejsc oblê¿onych.
26. Iza¿eœ nie s³ysza³, ¿em to z dawna uczyni³, i ode dni starodawnych to sprawi³? 
A teraz do tego przywodzê, aby w pustynie i w kupy rumu miasta obronne obrócone 
by³y.
27. A obywatele ich rêce skurczone maj¹c, przestraszeni s¹ i zawstydzeni, stali siê 
jako trawa polna, i jako ziele wschodz¹ce, i trawy na dachach, a siewy rdz¹ 
zepsowane, pierwej ni¿eliby doros³y.
28. Mieszkanie twoje, i wyjœcie twoje, i wejœcie twoje znam, i popêdliwoœæ twojê 
przeciwko sobie.
29. Poniewa¿eœ siê przeciwko mnie zajuszy³, a zapêdy twoje przysz³y do uszów moich, 
przeto¿ za³o¿ê kolce moje za nozdrza twoje, a wêdzid³o moje wprawiê w gêbê twojê, i 
wrócê ciê t¹ drog¹, któr¹œ przyszed³.
30. A to miej za znak, Ezechyjaszu! Tego roku jeœæ bêdziesz samorodne zbo¿e, tak¿e 
i drugiego roku samorodne zbo¿e; ale roku trzeciego bêdziecie siaæ i ¿¹æ, i winnice 
sadziæ, i po¿ywaæ owoce ich.
31. Ostatek bowiem domu Judy, który pozosta³, wkorzeni siê g³êboko, i wyda owoc ku 
górze.
32. Albowiem z Jeruzalemu wyjd¹ ostatki, i zachowani z góry Syoñskiej. Gorliwoœæ 
Pana zastêpów to uczyni.
33. Przeto¿ tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani tam 
strza³y wystrzeli, ani go zaprz¹tnie tarcza, ani usypie oko³o niego szañców.
34. Drog¹, któr¹ przyszed³, zaœ siê wróci, a do miasta tego nie wnijdzie, mówi Pan.
35. Bo bêdê broni³ miasta tego, i zachowam je sam dla siebie, i dla Dawida, s³ugi 
mego.



36. Tedy wyszed³ Anio³ Pañski, i pobi³ w obozie Assyryjskim sto oœmdziesi¹t, i piêæ 
tysiêcy; a gdy wstali bardzo rano, oto wszêdy pe³no trupów.
37. Przeto¿ ruszywszy siê, odjecha³, i wróci³ siê Sennacheryb, król Assyryjski, a 
mieszka³ w Niniwie.
38. A gdy chwali³ Nesrocha, boga swego, w domu, tedy Adramelach i Sarasar, synowie 
jego, zabili go mieczem, a sami uciekli do ziemi Ararat; a królowa³ Assarhaddon, 
syn jego, miasto niego.
*38
1. W one dni zachorowa³ Ezechyjasz a¿ na œmieræ. I przyszed³ do niego Izajasz 
prorok, syn Amosowy, a rzek³ do niego: Tak mówi Pan: Rozpraw dom swój; albowiem 
umrzesz, a nie zostaniesz ¿yw.
2. Tedy obróci³ Ezechyjasz twarz swojê do œciany, a modli³ siê Panu.
3. I rzek³: Proszê, o Panie! wspomnij teraz, ¿em chodzi³ przed tob¹ w prawdzie i w 
sercu uprzejmem, czyni¹c to, co dobrego jest w oczach twoich. I p³aka³ Ezechyjasz 
p³aczem wielkim.
4. I sta³o siê s³owo Pañskie do Izajasza, mówi¹c:
5. IdŸ, a powiedz Ezechyjaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Wys³ucha³em 
modlitwê twojê, widzia³em ³zy twoje; oto Ja przyczyniê do dni twoich piêtnaœcie 
lat;
6. I z rêki króla Assyryjskiego wyrwê ciebie i to miasto, a bêdê broni³ miasta 
tego.
7. A to bêdziesz mia³ za znak od Pana, ¿e Pan uczyni to, co mówi³.
8. Oto Ja wrócê nazad cieñ po stopniach po których szed³, na zegarze s³onecznym 
Achazowym na dziesiêæ stopni po tych¿e stopniach, po których by³o zesz³o.
9. Pisanie Ezechyjasza, króla Judzkiego, gdy by³ zachorowa³ i wyzdrowia³ z niemocy 
swojej:
10. Jam rzek³ w ukróceniu dni moich: Wnijdê do bram grobu, pozbawion bêdê ostatka 
lat swoich;
11. Rzek³em, ¿e nie ujrzê Pana, Pana w ziemi ¿yj¹cych; nie ogl¹dam wiêcej cz³owieka 
miêdzy obywatelami na œwiecie.
12. Pobyt mój pomija, a przenosi siê odemnie, jako namiot pasterski; oderzn¹³em 
¿ywot swój, jako tkacz; od krosien oderznie miê; dziœ, pierwej ni¿ noc nadejdzie, 
dokonasz miê.
13. Rozmyœla³em sobie z poranku, ¿e jako lew potrze wszystkie koœci moje, dziœ, 
pierwej ni¿ noc nadejdzie, dokonasz miê.
14. Jako ¿óraw i jaskó³ka szczebiota³em, stêka³em jako go³êbica; oczy moje ku górze 
podniesione by³y, i rzek³em: Panie! gwa³t cierpiê, przed³u¿ mi ¿ywota.
15. Ale có¿ mam wiêcej rzec? Onci mi odpowiedzia³, i sam uczyni³, ¿e ¿yæ bêdê mimo 
wszystkie lata swe po gorzkoœci duszy mojej.
16. Panie! kto po nich i w nich ¿yæ bêdzie, wszystkim znajomy bêdzie ¿ywot dychania 
mego, ¿eœ mi zdrowie przywróci³, a zachowa³eœ miê przy ¿ywocie.
17. Oto czasu pokoju przysz³a na miê by³a gorzkoœæ najgorzciejsza; ale siê tobie 
podoba³o wyrwaæ duszê mojê z przepaœci ska¿enia, przeto, ¿eœ zarzuci³ w ty³ swój 
wszystkie grzechy moje.
18. Albowiem nie grób wys³awia ciê, ani œmieræ chwali ciê, ani ci, którzy w dó³ 
wstêpuj¹, oczekuj¹ prawdy twojej.
19. ¯ywy, ¿ywy, ten ciê wys³awiaæ bêdzie, jako ja dzisiaj, a ojciec synom oznajmi 
prawdê twojê.
20. Pan miê wybawi³; przeto¿ pieœñ mojê œpiewaæ bêdziemy po wszystkie dni ¿ywota 
naszego w domu Pañskim.
21. I rzek³ by³ Izajasz: Niech wezm¹ bry³ê suchych fig, i przy³o¿¹ na wrzód, a 
bêdzie uzdrowiony.
22. I rzek³ by³ Ezechyjasz: Có¿ jest za znak, ¿e wst¹piê do domu Pañskiego?
*39
1. Onego czasu pos³a³ Merodach Baladan, syn Baladanowy, król Babiloñski, list i 
dary do Ezechyjasza; bo zas³ysza³, ¿e zachorowawszy zaœ ozdrowia³.
2. I weseli³ siê z tego Ezechyjasz, i ukaza³ im skarbnicê klejnotów swoich srebra i 
z³ota, i rzeczy wonnych, i olejki najwyborniejsze, tak¿e i dom rynsztunków swoich, 
i cokolwiek siê znajdowa³o w skarbach jego: nie by³o nic, czegoby im nie ukaza³ 



Ezechyjasz w domu swym, i we wszystkiem pañstwie swojem.
3. Wtem przyszed³ Izajasz prorok do króla Ezechyjasza, i rzek³ mu: Coæ powiedzieli 
ci mê¿owie, i sk¹d przyszli do ciebie? I odpowiedzia³ Ezechyjasz: Z ziemi dalekiej 
przyszli do mnie, z Babilonu.
4. Nadto rzek³: Có¿ widzieli w domu twoim? Odpowiedzia³ Ezechyjasz: Wszystko, co 
jest w domu moim, widzieli; niemasz nic, czegobym im nie ukaza³ w skarbach moich.
5. Tedy rzek³ Izajasz do Ezechyjasza: S³uchaj s³owa Pana zastêpów:
6. Oto przyjd¹ te dni, w które zabior¹ wszystko do Babilonu, cokolwiek jest w domu 
twoim, i cokolwiek zachowali ojcowie twoi a¿ do dnia tego; nie zostanie nic, mówi 
Pan;
7. Ale i synów twoich, którzy wyjd¹ z ciebie, których sp³odzisz, pobior¹, i bêd¹ 
komornikami na dworze króla Babiliñskiego.
8. Tedy rzek³ Ezechyjasz do Izajasza: Dobre jest s³owo Pañskie, któreœ mówi³; (i 
do³o¿y³: Dobre,) przeto, ¿e pokój i prawda bêdzie za dni moich.
*40
1. Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz.
2. Mówcie do serca Jeruzalemu: og³aszajcie mu, ¿e siê ju¿ dope³ni³ czas 
postanowiony jego, ¿e jest odpuszczona nieprawoœæ jego, i ¿e wzi¹³ z rêki Pañskiej 
w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.
3. G³os wo³aj¹cego na puszczy: Gotujcie drogê Pañsk¹, prost¹ czyñcie na pustyni 
œcieszkê Boga naszego.
4. Ka¿da dolina niech podniesiona bêdzie, a ka¿da góra i pagórek niech poni¿ony 
bêdzie; co jest krzywego, niech siê wyprostuje, a miejsca nierówne niech bêd¹ 
równin¹.
5. Bo siê objawi chwa³a Pañska, a ujrzy wszelkie cia³o spo³em, i¿ usta Pañskie 
mówi³y.
6. G³os mówi¹cego: Wo³aj. I rzek³: Có¿ mam wo³aæ? To: Wszelkie cia³o jest trawa, a 
wszystka zacnoœæ jego jako kwiat polny.
7. Trawa usycha, kwiat opada; skoro wiatr Pañski powionie nañ; zaprawdêæ ludzie s¹ 
t¹ traw¹.
8. Trawa usycha, kwiat opada; ale s³owo Boga naszego trwa na wieki.
9. Wst¹p sobie na górê wysok¹, Syonie! który opowiadasz rzeczy ucieszne. Podnieœ 
mocno g³os twój, Jeruzalemie! które opowiadasz rzeczy pocieszne; podnieœ, nie bój 
siê, rzecz miastom Judzkim: Oto Bóg wasz.
10. Oto panuj¹cy Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramiê jego panowaæ bêdzie nad 
nim; oto zap³ata jego z nim, a dzie³o jego przed nim.
11. Jako pasterz trzodê swojê paœæ bêdzie; do narêcza swego zgromadzi baranki, i na 
³onie swem piastowaæ je bêdzie, a kotne zwolna poprowadzi.
12. Kto zmierzy³ wody garœci¹ swoj¹, a niebiosa piêdzi¹ rozmierzy³? a kto proch 
ziemi miar¹ zmierzy³? kto zwa¿y³ na wadze góry, a pagórki na szalach?
13. Któ¿ doœcign¹³ ducha Pañskiego, a kto radc¹ jego by³, ¿eby mu oznajmi³?
14. Z kim wszed³ w radê, ¿eby mu rozumu przyda³, a nauczy³ go œcie¿ek s¹du? Kto go 
nauczy³ umiejêtnoœci, a drogê wszelakiej roztropnoœci ukaza³ mu?
15. Oto narody s¹ jako kropla z wiadra, a jako proszek na szalach poczytane s¹; 
wyspy jako najmniejsz¹ rzecz porywa.
16. I Liban nie wystarczy³by ku wznieceniu ognia, i zwierzêta jego nie 
wystarczy³yby na ca³opalenie.
17. Wszystkie narody s¹ jako nic przed nim; za nic i za marnoœæ poczytane s¹ u 
niego.
18. Komu¿ tedy podobnym uczynicie Boga? A jakie podobieñstwo przyrównacie mu?
19. Rzemieœlnik uleje ba³wana a z³otnik z³otem go powlecze, i ³añcuszki srebrne do 
niego odleje.
20. A ten, który dla ubóstwa nie ma co ofiarowaæ, obiera drzewo, któreby nie 
próchnia³o, i rzemieœlnika umiejêtnego sobie szuka, aby wygotowa³ ba³wana rytego, 
któryby siê nie poruszy³.
21. Izali nie wiecie? Izali nie s³yszycie? Izali siê wam nie opowiada od pocz¹tku? 
Izali nie zrozumiewacie od za³o¿enia gruntów ziemi?
22. Ten, który siedzi nad okrêgiem ziemi, której obywatele s¹ jako szarañcza; ten, 
który rozpostar³ niebiosa jako cienkie p³ótno, a rozci¹gn¹³ je, jako namiot ku 



mieszkaniu:
23. Tenci ksi¹¿¹t w niwecz obraca, sêdziów ziemskich jako nic rozprasza.
24. ¯e nie bywaj¹ szczepieni ani wsiani, ani siê te¿ wkorzeni w ziemi pieñ ich; i 
jako jedno powienie na nich, wnet usychaj¹, a wicher jako ŸdŸb³o unosi ich.
25. Komu¿ miê tedy przyrównacie, abym mu by³ podobny? mówi Œwiêty.
26. Podnieœcie ku górze oczy wasze, a obaczcie! Kto to stworzy³? kto wywiód³ w 
poczcie wojsko ich, a to wszystko z imienia przyzywa, wed³ug wielkoœci si³y, i 
wielkiej mocy, tak, ¿e ani jedno z nich nie zginie?
27. Przecz¿e tedy powiadasz, Jakóbie! przecz¿e tak mówisz Izraelu: Skryta jest 
droga moja przed Panem, a sprawa moja przed Boga mego nie przychodzi?
28. Izali nie wiesz? izaliœ nie s³ysza³, ¿e Bóg wieczny Pan, który stworzy³ granice 
ziemi, nie ustanie, ani siê spracuje, i ¿e nie mo¿e byæ doœcigniona m¹droœæ jego?
29. Który dodaje spracowanemu si³y, a tego, który nie ma ¿adnej si³y, moc rozmna¿a.
30. M³ódŸ ustaje i omdlewa, a m³odzieñcy w m³odoœci upadaj¹:
31. Ale którzy oczekuj¹ Pana, nabywaj¹ nowej si³y; podnosz¹ siê piórami jako or³y, 
bie¿¹ a nie spracuj¹ siê, chodz¹ a nie ustawaj¹.
*41
1. Umilknijcie przedemn¹, wyspy! a narody niech siê posil¹. Niech przyst¹pi¹ a 
niech mówi¹: Przyst¹pmy spo³em do s¹du
2. Któ¿ wzbudzi³ od wschodu s³oñca sprawiedliwego, i wezwa³ go, aby go naœladowa³? 
Któ¿ mu podbi³ narody, aby nad królami panowa³, podawszy je jako proch pod miecz 
jego, a jako plewy rozproszone pod ³uk jego?
3. Ugania³ siê z nimi, przeszed³ spokojnie œcieszkê, po której nogami swemi nie 
chadza³.
4. Któ¿ to sprawi³ i uczyni³? któ¿ wzywa³ rodzaje od pocz¹tku? Ja Pan, pierwszy i 
ostatni, Ja sam.
5. Widzia³y wyspy, i ulêk³y siê; koñczyny ziemi zdumia³y siê; zgromadzi³y siê, i 
zesz³y siê.
6. Jeden drugiemu pomaga³, a bratu swemu mówi³: Zmacniaj siê!
7. A tak zmacnia³ teszarz z³otnika, blachê m³otem g³adz¹cego, kuj¹cego na kowadle, 
mówi¹c: Do lutowania to dobre. Potem to stwierdzi³ gwoŸdziami, aby siê nie ruszy³o.
8. Ale ty, Izraelu, s³ugo mój! ty Jakóbie, któregom obra³, nasienie Abrahama, 
przyjaciela mego!
9. Ty, któregom pochwyci³ od koñczyn ziemi, owszem, pomin¹wszy przedniejszych ich, 
powo³a³em ciê mówi¹c do ciebie: S³ugaœ ty mój, obra³em ciê, a nie odrzuci³em ciê.
10. Nie bój siê! bom Ja z tob¹. Nie lêkaj siê! bom Ja Bogiem twoim. Zmocniê ciê, a 
dam ci pomoc, i podeprê ciê prawic¹ sprawiedliwoœci swojej.
11. Oto zawstydz¹ siê, a bêd¹ pohañbieni wszyscy gniewem pa³aj¹cy przeciwko tobie: 
stan¹ siê jako nic, i zgin¹ ci, którzy siê tobie sprzeciwiaj¹.
12. Szuka³libyœ ich, nie znajdziesz ich; ci, którzy siê sprzeciwiaj¹ tobie, bêd¹ 
jako nic, a ci, którzy walcz¹ z tob¹, w niwecz obróceni bêd¹.
13. Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam ciê za prawicê twojê, a mówiêæ: Nie bój siê! Ja 
ciê wspomogê.
14. Nie bój siê, robaczku Jakóbie, garstko ludu Izraelskiego! Jaæ bêdê na pomocy, 
mówi Pan a odkupiciel twój, Œwiêty Izraelski.
15. Otom ciê uczyni³ jako wóz z zêbami nowemi po obu stronach; i pom³ócisz góry, a 
potrzesz je, a pagórki jako plewê po³o¿ysz.
16. Przewiejesz je, wtem je wiatr porwie, a wicher rozproszy je; ale siê ty 
rozradujesz w Panu, w Œwiêtym Izraelskim bêdziesz siê chlubi³.
17. Ubogich i nêdznych, którzy szukaj¹ wody, a niemasz jej, których jêzyk usech³ od 
pragnienia, Ja Pan wys³ucham ich; Ja, Bóg Izraelski, nie opuszczê ich.
18. Otworzê rzeki na miejscach wysokich, a Ÿród³a w poœród równin; obrócê pustynie 
w jeziora wód, a ziemiê such¹ w strumienie wód.
19. Nasadzê na puszczy cedrów, wybornych cedrów, sosien, i oliwnych drzew; nasadzê 
pustyniê jedlin¹, wi¹zem, i bukszpanem;
20. Aby widzieli, i poznali, i uwa¿ali, i zrozumieli, ¿e to rêka Pañska uczyni³a, i 
¿e to Œwiêty Izraelski stworzy³.
21. Przed³ó¿cie sprawê waszê, mówi Pan; uka¿cie mocne dowody swoje, mówi król 
Jakóbowy.



22. Niech przyst¹pi, a niech nam oznajmi to, co siê ma staæ; rzeczy pierwsze, które 
by³y, powiedzcie, abyœmy uwa¿yli w sercu swem, a poznali cel ich; albo przynajmniej 
nam przysz³e rzeczy oznajmijcie.
23. Oznajmijcie, co ma przyjœæ napotem, a poznamy, ¿eœcie bogowie; albo uczyñcie co 
dobrego lub z³ego, abyœmy siê zdumiewali, gdybyœmy to spo³em widzieli.
24. Otoœcie wy zgo³a na nic, a sprawa wasza tak¿e na nic nie jest; przeto¿ obrzyd³y 
jest ten, co was sobie obiera.
25. Wzbudzê od pó³nocy lud, ten przyci¹gnie; i od wschodu s³oñca, ten wzywaæ bêdzie 
imienia mego; oborzy siê na ksi¹¿¹t jako na b³oto, a podepcze ich, jako garncarz 
glinê.
26. Kto oznajmi od pocz¹tku? tedy bêdziemy wiedzieli; albo co by³o od dawnych 
czasów? tedy rzeczemi: Tyœ jest sprawiedliwy? Niemasz zgo³a nikogo, coby oznajmi³, 
ani jest, ktoby siê da³ s³yszeæ, albo ktoby s³ysza³ mowy wasze.
27. Jam pierwszy, który Syonowi opowiadam: Oto, oto s¹; a Jeruzalemowi dam 
opowiadaczy rzeczy pociesznych.
28. Bo widzê, ¿e niemasz nikogo, niemasz nikogo miêdzy nimi, coby da³ radê; acz siê 
ich pytaj¹, wszak¿e nie odpowiadaj¹ i s³owa.
29. Oto ci wszyscy s¹ marnoœci¹, za nic nie stoj¹ uczynki ich; wiatrem i pró¿noœci¹ 
s¹ odlewane ba³wany ich.
*42
1. Oto s³uga mój, spolegaæ bêdê na nim, wybrany mój, którego sobie upodoba³a dusza 
moja. Dam mu Ducha swego, on s¹d narodom wyda.
2. Nie bêdzie wo³a³, ani siê bêdzie wywy¿sza³, ani bêdzie s³yszany na ulicy g³os 
jego.
3. Trzciny na³amanej nie do³amie, a lnu kurz¹cego siê nie dogasi; ale s¹d wyda 
wed³ug prawdy.
4. Nie zamroczy siê, ani ustanie, dok¹d nie wykona s¹du na ziemi, a nauki jego 
wyspy oczekiwaæ bêd¹.
5. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzy³ niebiosa i rozpostar³ je; który rozszerzy³ 
ziemiê, i co siê rodzi z niej; który daje tchnienie ludowi mieszkaj¹cemu na niej, a 
ducha tym, co chodz¹ po niej.
6. Ja Pan wezwa³em ciê w sprawiedliwoœci, i uj¹³em ciê za rêkê tw¹; przeto¿ strzedz 
ciê bêdê, i dam ciê za przymierze ludowi, i za œwiat³oœæ narodom.
7. Aby otwiera³ oczy œlepych, a wywodzi³ wiêŸniów z ciemnicy, i z domu wiêzienia 
siedz¹cych w ciemnoœciach.
8. Ja Pan, toæ jest imiê moje, a chwa³y mojej nie dam innemu, ani s³awy mojej 
ba³wanom rytym.
9. Oto pierwsze rzeczy przysz³y, Ja te¿ nowe opowiadam, pierwej, ni¿ siê zaczn¹, 
dam wam o nich s³yszeæ.
10. Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, chwa³a jego jest od koñczyn ziemi, którzy siê 
p³awicie po morzu, i wszystko, co w niem jest, wyspy i obywatele ich.
11. Podnieœcie g³os pustynie, i miasta jej, i wsi, w których mieszka Kedar; 
wykrzykajcie obywatele ska³, z wierzchu gór wo³ajcie.
12. Oddajcie czeœæ Panu, a chwa³ê jego na wyspach opowiadajcie.
13. Pan wynijdzie jako mocarz, jako m¹¿ waleczny wzruszy siê gorliwoœci¹; tr¹biæ, 
owszem krzyczeæ bêdzie, a przeciw nieprzyjacio³om swoim mê¿nie sobie pocznie,
14. Mówi¹c: Milcza³em doœæ d³ugo, jakobym nie s³ysza³, wstrzymywa³em siê; ale ju¿ 
jako rodz¹ca krzyczeæ bêdê, spustoszê, i wszystkich oraz po³knê.
15. W pustynie góry i pagórki obrócê, i wszystkie zio³a ich posuszê; obrócê i rzeki 
w wyspy, a jeziora wysuszê.
16. I powiodê œlepych drog¹, której nie znali, a œcieszkami, o których nie 
wiedzieli, poprowadzê ich; obrócê przed nimi ciemnoœci w œwiat³oœæ, a co 
nierównego, w równinê. Toæ jest, co im uczyniê, a nie opuszczê ich.
17. Cofn¹ siê nazad, i zawstydz¹ siê bardzo, którzy ufaj¹ w ba³wanach rytych, 
którzy mówi¹ obrazom litym: Wyœcie bogowie nasi.
18. O g³usi! s³uchajcie; a wy œlepi! przejrzyjcie, abyœcie widzieli.
19. Któ¿ œlepy, jedno s³uga mój? a kto g³uchy, jedno pose³ mój, którego posy³am? 
Któ¿ tak œlepy jako doskona³y, œlepy, mówiê, jako s³uga Pañski?
20. Widzi wiele rzeczy, a wszak¿e nie zrozumiewa; otworzone ma uszy, wszak¿e nie 



s³yszy.
21. Pan go sobie upodoba³ dla sprawiedliwoœci swojej; uwielbi³ go zakonem, i 
s³awnym go uczyni³.
22. Ale ten lud jest z³upiony i rozszarpany, którego m³odzieñców ile ich kolwiek 
jest, imaj¹, i do ciemnic podawaj¹; podani s¹ na ³up, a niemasz ktoby ich wybawi³; 
podani s¹ na rozchwycenie, ani jest, ktoby rzek³: Wróæ ich zaœ.
23. Któ¿ to z was w uszy przyjmuje? kto zrozumiewa, aby czulszym by³ napotem?
24. Kto poda³ na rozszarpanie Jakóba, a Izraela ³upie¿com? Izali nie Pan, przeciwko 
któremuœmy zgrzeszyli? Bo nie chcieli drogami jego chodziæ, ani s³uchaæ zakonu 
jego.
25. Dlatego nañ Pan wyla³ popêdliwoœæ gniewu swego, i gwa³town¹ wojnê, a zapali³ go 
w oko³o, a wszak¿e nie pozna³ tego; zapali³ go, mówiê, a wszak¿e tego do serca nie 
przypuœci³.
*43
1. Ale teraz tak mówi Pan, który ciê stworzy³, o Jakóbie; i który ciê uczyni³, o 
Izraelu! Nie bój siê, bom ciê odkupi³, a wezwa³em ciê imieniem twojem; mójeœ ty.
2. Gdy pójdziesz przez wody, bêdê z tob¹, a jeŸli przez rzeki, nie zalej¹ ciê; 
pójdzieszli przez ogieñ, nie spalisz siê, a p³omieñ nie imie siê ciebie.
3. Bom Ja Pan, Bóg twój,Œwiêty Izraelski, zbawiciel twój. Da³em za ciê na okup 
Egipt, ziemiê Murzyñsk¹, i Sabê miasto ciebie.
4. Zaraz jakoœ drogim uczyniony przed oczyma memi, jesteœ uwielbionym, a Jam ciê 
umi³owa³; przeto¿ da³em ludzi za ciê, i narody za ¿ywot twój.
5. Nie bój siê, bom Ja z tob¹; od wschodu s³oñca przyprowadzê zaœ nasienie twoje, i 
od zachodu zgromadzê ciê.
6. Rzekê pó³nocnej stronie: Wróæ: a po³udniowi: Nie zabraniaj. PrzywiedŸ zasiê 
synów moich z daleka, a córki moje od koñczyn ziemi;
7. Ka¿dego, który siê nazywa imieniem mojem, i któregom ku chwale swojej stworzy³, 
któregom ukszta³towa³, i któregom uczyni³.
8. WywiedŸ lud œlepy, który ju¿ ma oczy i g³uchy, który ju¿ ma uszy.
9. Wszystkie narody niech siê spo³u zejd¹, i niech siê zgromadz¹ ludzie. Któ¿ jest 
miêdzy nimi, coby to opowiedzia³, a przesz³e rzeczy nam oznajmi³? Niech stawi¹ 
œwiadków swoich, a bêd¹ usprawiedliwieni; albo niech s³ysz¹ i rzekn¹: Prawdaæ jest!
10. Wyœcie œwiadkowie moi, mówi Pan, i s³uga mój, któregom obra³, abyœcie wiedzieli 
i wierzyli mi, i zrozumieli, ¿em Ja jest, a ¿e przedemn¹ nie by³ stworzony Bóg, ani 
po mnie bêdzie.
11. Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawiciela.
12. Ja oznajmujê i wyswabadzam, i opowiadam, a niemasz nikogo miêdzy wami z obcych 
bogów; i wyœcie mi tego œwiadkami, mówi Pan, ¿em ja Bóg.
13. Pierwej ni¿ dzieñ by³, Jam jest, a niemasz, ktoby wyrwa³ z rêki mojej; gdy co 
uczyniê, i któ¿ to odwróci?
14. Tak mówi Pan, odkupiciel wasz, Œwiêty Izraelski: Dla was poœlê do Babilonu, i 
oderwê wszystkie zawory, i Chaldejczyków z okrêtami, w których siê oni chlubi¹.
15. Jam jest Pan, Œwiêty wasz; Stworzyciel Izraelowy, Król wasz.
16. Tak mówi Pan, który sposobi³ na morzu drogê, i œcieszkê na bystrych wodach.
17. Który wywodzi wozy i konie, wojsko i si³ê; czyni, ¿e oraz upadaj¹, a nie 
powstawaj¹: gasn¹ jako knot gaœnie.
18. Nie wspominajcie pierwszych rzeczy, a starodawnych nie uwa¿ajcie.
19. Oto Ja czyniê rzecz now¹, a zaraz siê zjawi; izali tego nie poznacie Nadto 
sposobiê na puszczy drogê, a na pustyni rzeki.
20. Chwaliæ miê bêdzie zwierz polny, smoki, i sowy, ¿em wywiód³ na puszczy wody, a 
rzeki na pustyni, abym da³ napój ludowi memu, wybranemu ludowi memu.
21. Lud ten, którym sobie stworzy³, chwa³ê mojê opowiadaæ bêdzie;
22. A tyœ miê nie wzywa³, o Jakóbie! owszemeœ sobie utêskni³ ze mn¹, o Izraelu!
23. Nie przywiod³eœ mi bydl¹tka na ca³opalenie twoje, i ofiarami twemi nie uczci³eœ 
miê; nie przymusza³em ciê, abyœ mi s³u¿y³ ofiarami œniednemi, anim ciê obci¹¿a³ 
tem, abyœ mi kadzi³;
24. Nie kupi³eœ mi za pieni¹dze wonnych rzeczy, aniœ miê t³ustoœci¹ ofiar twoich 
opoi³; aleœ miê obci¹¿y³ grzechami twemi, a zada³eœ mi pracê nieprawoœciami 
twojemi.



25. Ja, Ja sam g³adzê przestêpstwa twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspomnê.
26. PrzywiedŸ mi na pamiêæ, s¹dŸmy siê spo³u; powiedz ty, maszli, czembyœ siê 
usprawiedliwi³?
27. Ojciec twój pierwszy zgrzeszy³, a nauczyciele twoi wyst¹pili przeciwko mnie.
28. A tak zrzucê ksi¹¿¹t z miejsc œwiêtych, i podam na przeklêstwo Jakóba, a 
Izraela na pohañbienie.
*44
1. A teraz s³uchaj Jakóbie s³ugo mój! i ty, Izraelu! któregom wybra³.
2. Tak mówi Pan, który ciê uczyni³, i który ciê ukszta³towa³ zaraz z ¿ywota matki, 
i który ciê wspomaga: Nie bój siê Jakóbie, s³ugo mój! i uprzejmy, któregom wybra³.
3. Bo wylejê wody na pragn¹cego, a potoki na such¹ ziemiê; wylejê Ducha mego na 
nasienie twoje, i b³ogos³awieñstwo moje na potomki twoje.
4. I rozkrzewi¹ siê jako miêdzy traw¹, i jako wierzby przy ciek¹cych wodach.
5. Ten rzecze: Jam jest Pañski, a ów siê ozowie do imienia Jakóbowego, a inny siê 
zapisze rêk¹ sw¹ Panu, i imieniem Izraelskim bêdzie siê nazywa³.
6. Tak mówi Pan, król Izraelski, i odkupiciel jego, Pan zastêpów: oprócz mnie 
niemasz Boga.
7. Bo któ¿ jako Ja og³asza i opowiada to, i sporz¹dza mi to, zaraz od onego czasu, 
jakom rozs¹dzi³ lud na œwiecie? a kto przysz³e rzeczy, i to, co ma byæ, oznajmi im?
8. Nie bójcie¿ siê, ani sob¹ trwo¿cie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmi³, i nie 
opowiedzia³? Tegoœcie wy mnie sami œwiadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Niemasz 
zaiste ska³y; Ja o ¿adnej nie wiem.
9. Tworzyciele ba³wanów wszyscy nic nie s¹, i te najmilsze rzeczy ich nic im nie 
pomog¹; czego oni sobie sami œwiadkami bêd¹c, nic nie widz¹, ani rozumiej¹, ¿eby 
siê wstydziæ mogli.
10. Kto tworzy boga, i ba³wana leje, do niczego siê to nie przygodzi.
11. Oto wszyscy, i uczestnicy ich bêd¹ pohañbieni; owszem, rzemieœlnicy ich, ci nad 
innych ludzi, choæby siê wszyscy zebrali i stanêli, lêkaæ siê musz¹, i spo³em 
pohañbieni bêd¹.
12. Kowal kleszczami robi przy wêglu, a m³otami kszta³tuje ba³wana; gdy go robi 
moc¹ ramienia swego, a¿ od g³odu w nim i si³y ustaj¹, ani pije wody, a¿ i omdlewa.
13. Cieœla zaœ rozciêga sznur, znaczy sznurem farbowanym, i ociosuje toporem, i 
cyrklem rozmierza go, i czyni go na podobieñstwo mê¿a, i na podobieñstwo piêknego 
cz³owieka, aby mieszka³ w domu.
14. Nar¹bie sobie cedrów, i bierze cyprys i d¹b, albo to, co jest najmocniejszego 
miêdzy drzewem leœnem, albo wsadzi jawór, który za deszczem odrasta;
15. I u¿ywa tego cz³owiek do palenia, albo wzi¹wszy z niego, ogrzewa siê przy nim, 
tak¿e roznieca ogieñ, aby napiek³ chleba, nadto z tego¿ drzewa robi sobie boga, i 
k³ania mu siê; czyni z niego ba³wana, i klêka przed nim.
16. Czêœæ jego pali ogniem, przy drugiej czêœci jego miêso je, piecze pieczeñ i 
nasycony bywa; tak¿e rozgrzewa siê, i mówi: Ehej! rozgrza³em siê, widzia³em ogieñ.
17. A z ostatku jego czyni boga, ba³wana swego; klêka przed nim, k³ania siê, i 
modli mu siê, mówi¹c: Wybaw miê, boœ ty bóg mój.
18. Nie wiedz¹, ani rozumiej¹, przeto, ¿e Bóg zaœlepi³ oczy ich, aby nie widzieli, 
i serca ich, aby nie rozumieli.
19. I nie uwa¿aj¹ tego w sercu swojem, nie maj¹¿ to umiejêtnoœci ani baczenia, aby 
rzekli: Czêœæ z niego spali³em ogniem, a przy wêglu jego napiek³em chleba, upiek³em 
miêso, i najad³em siê; i mam¿e ja z ostatku jego obrzydliwoœæ uczyniæ, a przed kloc 
em drewnianym klêkaæ?
20. Taki siê karmi popio³em, serce jego zwiedzione unosi go, aby nie móg³ wybawiæ 
duszy swojej, ani rzec: Izali to nie jest oszukanie, co jest w prawicy mojej?
21. Pomnij¿e na to, Jakóbie i Izraelu! przeto, ¿eœ ty jest s³ug¹ moim. Stworzy³em 
ciê, s³ugaœ ty mój; o Izraelu! nie zapomnê na ciê.
22. G³adzê nieprawoœci twoje jako ob³ok, a grzechy twoje jako mg³ê; nawróæ siê do 
mnie, bom ciê odkupi³.
23. Œpiewajcie niebiosa, bo to Pan uczyni³; wykrzykajcie niskoœci ziemi, 
zabrzmijcie chwa³ê góry, las, i wszystkie drzewa w nim; albowiem Pan odkupi³ 
Jakóba, a w Izraelu s³awnym siê uczyni³.
24. Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który ciê utworzy³ wnet z ¿ywota matki: Ja Pan 



wszystko czyniê, sam rozci¹gam niebiosa, rozpoœcieram ziemiê moc¹ swoj¹.
25. Wniwecz obracam znamiona praktykarzów, i wieszczków do szaleñstwa przywodzê; i 
mêdrców na wstecz obracam, a umiejêtnoœæ ich g³upi¹ czyniê.
26. Potwierdzam s³owa s³ugi swego, a radê pos³ów swych wykonywam. Który mówiê o 
Jeruzalemie: Mieszkaæ w niem bêdê; a o miastach Judzkich: Pobudowane bêd¹; bo 
spustoszenia ich pobudujê;
27. Który mówiê g³êbinie: Wyschnij, Ja potoki twe wysuszê;
28. Który mówiê o Cyrusie: On pasterz mój, bo wszystkê wolê mojê wykona; i rzecze 
Jeruzalemowi: Bêdziesz zbudowane; a koœcio³owi: Bêdziesz za³o¿ony.
*45
1. To mówi Pan pomazañcowi swemu Cyrusowi, którego prawicê ujmê, a pora¿ê przed nim 
narody, i biodra królów rozpaszê, a pootwieram przed nim wrota, i bramy nie bêd¹ 
zamkniête.
2. Ja przed tob¹ pójdê, a krzywe drogi wyprostujê, wrota miedziane skruszê, a 
zawory ¿elazne por¹biê;
3. I dam ci skarby skryte, i klejnoty schowane, abyœ pozna³, ¿em Ja Pan, Bóg 
Izraelski, który ciê przyzywam imieniem twojem.
4. Dla s³ugi mego Jakóba, i dla Izraela, wybranego mego, nazwa³em ciê imieniem 
twojem, przezwiskiem twojem, chocia¿ miê nie znasz.
5. Jam Pan, a niemasz ¿adnego wiêcej, oprócz mnie niemasz ¿adnego Boga; przepasa³em 
ciê, aczkolwiek miê nie znasz:
6. Aby poznali od wschodu s³oñca, i od zachodu s³oñca, i¿ niemasz ¿adnego oprócz 
mnie, Jam Pan, a niemasz ¿adnego wiêcej;
7. Który czyniê œwiat³oœæ, i stwarzam ciemnoœci; sprawujê pokój, i stwarzam z³e. Ja 
Pan czyniê to wszystko.
8. Spuœcie niebiosa rosê z góry, a ob³oki niech kropi¹ sprawiedliwoœæ; niech siê 
otworzy ziemia, a niech wyroœnie zbawienie, a sprawiedliwoœæ niech wespó³ 
zakwitnie. Ja Pan sprawiê to.
9. Biada temu, który siê spiera z stworzycielem swoim, bêd¹c skorup¹, jako inne 
skorupy gliniane. Izali glina rzecze garncarzowi swemu: Có¿ czynisz? Robota twoja 
zaprawdê nikczemna jest.
10. Biada temu, który mówi ojcu: Có¿ p³odzisz? a niewieœcie: Có¿ porodzisz?
11. Tak mówi Pan, Œwiêty Izraelski, i Twórca jego: O przysz³e rzeczy pytajcie miê, 
a synów moich, i sprawê r¹k moich poruczajcie mi.
12. Jam uczyni³ ziemiê, i cz³owiekam na niej stworzy³. Jam jest, którego rêce 
rozci¹gnê³y niebiosa, a wszystkiemu wojsku ich rozkazujê.
13. Jam go wzbudzi³ w sprawiedliwoœci, i wszystkie drogi jego wyprostujê. Onci 
zbuduje miasto moje, a wiêŸniów moich wypuœci, nie za okup, ani za dar, mówi Pan 
zastêpów.
14. Tak mówi Pan: Praca Egipska, i kupiectwo Murzynów, i Sebejczyków, mê¿owie 
wysocy do ciebie przyjd¹, a twoi bêd¹; za tob¹ chodziæ bêd¹, w pêtach pójd¹, tobie 
siê k³aniaæ, i tobie siê korzyæ bêd¹, mówi¹c: Tylko w tobie jest Bóg, a niemasz 
¿adnego wiêcej, oprócz tego Boga.
15. Zaprawdê tyœ jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, zbawiciel.
16. Wszyscy siê oni zawstydz¹, i pohañbieni bêd¹; czyniciele ba³wanów spo³u z hañb¹ 
odst¹pi¹.
17. Ale Izrael zbawion bêdzie przez Pana zbawieniem wiecznem; nie zawstydzicie siê, 
ani bêdziecie pohañbieni, a¿ na wieki wieczne.
18. Bo tak mówi Pan, który stworzy³ niebiosa (ten Bóg, który stworzy³ ziemiê, i 
uczyni³ j¹! który j¹ utwierdzi³, nie na pró¿no stworzy³ j¹, na mieszkanie utworzy³ 
j¹): Jam Pan, a niemasz ¿adnego wiêcej.
19. Nie mówi³em potajemnie na miejscu ziemskiem ciemnem; nie na pró¿no mówiê 
nasieniu Jakóbowemu: Szukajcie miê. Ja Pan mówiê sprawiedliwoœæ, a zwiastujê 
prawoœæ.
20. ZgromadŸcie siê, a przyjdŸcie; przybli¿cie siê wespó³, wy, którzyœcie pozostali 
miêdzy poganami. Nic nie wiedz¹, którzy siê z drewnianemi ba³wanami swemi nosz¹; bo 
siê modl¹ bogu, który nie mo¿e wybawiæ.
21. Oznajmujcie¿ a przywiedŸcie innych, a niech pospo³u w radê wnijd¹, a uka¿¹, kto 
to od dawnego czasu przepowiedzia³? kto od onego czasu oznajmi³? Izali nie Ja Pan? 



Boæ niemasz ¿adnego innego Boga oprócz mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i 
zbawiciela innego oprócz mnie.
22. Obejrzyjcie¿ siê na miê, abyœcie zbawione by³y wszystkie koñczyny ziemi; bom Ja 
Bóg, a niemasz ¿adnego wiêcej.
23. Przysi¹g³em sam przez siê; wysz³o z ust moich s³owo sprawiedliwe, które siê 
nazad nie wróci: ¯e siê mnie k³aniaæ bêdzie wszelkie kolano, i przysiêgaæ ka¿dy 
jêzyk.
24. Mówi¹c: Tylko w Panu mam wszelk¹ sprawiedliwoœæ i si³ê. Takowi a¿ do niego 
przyjd¹; ale pohañbieni bêd¹ wszyscy, którzy siê gniewem zapalaj¹ przeciwko niemu.
25. W Panu usprawiedliwione bêdzie, i przechwalaæ siê bêdzie wszystko nasienie 
Izraelskie.
*46
1. Pochyli³ siê Bel, upad³ Nebo; ba³wany ich w³o¿one s¹ na bestyje, i na bydlêta; 
tem zaiste, co wy nosicie, bêd¹ bardzo obci¹¿one a¿ do ustania.
2. Pochyli³y siê, i upad³y spo³em, i Babiloñczycy nie bêd¹ mogli ratowaæ brzemion; 
owszem, i dusza ich w niewolê pójdzie.
3. S³uchajcie miê, domie Jakóbowy, i wszystkie ostatki domu Izraelskiego! które 
noszê zaraz z ¿ywota, które piastujê zaraz od narodzenia;
4. Ja sam a¿ do staroœci, i owszem a¿ do sêdziwoœci was nosiæ bêdê. Jam was 
uczyni³, Ja te¿ nosiæ bêdê; Ja mówiê nosiæ was bêdê, i wybawiê.
5. Komu¿ miê przypodobacie, i przyrównacie, albo podobnym uczynicie, ¿ebym mu by³ 
podobny?
6. Ci, którzy marnie wydawaj¹ z³oto z worka, a srebro na szalach wa¿¹, najmuj¹ za 
zap³atê z³otnika, aby uczyni³ z niego boga, przed którym padaj¹ i k³aniaj¹ siê.
7. Nosz¹ go na ramieniu, dŸwigaj¹ go, i stawiaj¹ go na miejscu jego. I stoi, a z 
miejsca swego siê nie ruszy; jeŸli kto zawo³a do niego, nie ozywa siê, ani go z 
utrapienia jego wybawia.
8. Pamiêtajcie¿ na to, a wstydŸcie siê; przypuœæcie to do serca, o przestêpnicy!
9. Wspomnijcie sobie na rzeczy pierwsze, które siê dzia³y od wieku; bom Ja Bóg, a 
niemasz ¿adnego Boga wiêcej, i niemasz mnie podobnego;
10. Który opowiadam od pocz¹tku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co siê jeszcze nie 
sta³o; rzekêli co, rada moja ostoi siê, i wszystkê wolê mojê uczyniê.
11. Który zawo³am od wschodu s³oñca ptaka, z ziemi dalekiej tego, któryby wykona³ 
radê mojê. Rzek³em, a dowiodê tego; umyœli³em, a uczyniê to.
12. S³uchajcie miê, wy upornego serca, którzy jesteœcie dalekimi od 
sprawiedliwoœci.
13. Sprawiê, ¿e siê przybli¿y sprawiedliwoœæ moja, nie pójdzie w d³ug¹, a zbawienie 
moje nie omieszka; bo po³o¿ê w Syonie zbawienie, a w Izraelu s³awê mojê.
*47
1. Zst¹p, a usi¹dŸ w prochu, panno, córko Babiloñska! si¹dŸ na ziemi, a nie na 
stolicy, córko Chaldejska! bo ciê nie bêd¹ wiêcej nazywaæ kochank¹ i rozkosznic¹.
2. WeŸmij ¿arna, a miel m¹kê; odkryj warkocze swoje, obna¿ nogi, odkryj golenie, 
brnij przez rzekê.
3. Odkryta bêdzie nagoœæ twoja, a hañba twoja widziana bêdzie; wezmê pomstê z 
ciebie, a nie dam siê nikomu zahamowaæ.
4. To mówi odkupiciel nasz, imiê jego Pan zastêpów, Œwiêty Izraelski.
5. SiedŸ milcz¹c, a wnijdŸ do ciemnoœci, córko Chaldejska! bo ciê wiêcej nie bêd¹ 
nazywaæ pani¹ królestw.
6. Rozgniewa³em siê by³ na lud mój, splugawi³em dziedzictwo moje, a da³em je w rêce 
twoje; aleœ im ty nie okaza³a mi³osierdzia, i starców obci¹¿a³aœ jarzmem twojem 
bardzo,
7. I rzek³aœ: Na wieki pani¹ bêdê; i tak nie przypuœci³aœ tego do serca swego, aniœ 
sobie przywodzi³a na pamiêæ dokoñczenia tego.
8. Przeto¿ s³uchaj tego teraz, rozkosznico! (która mieszkasz bezpiecznie, a mówisz 
w sercu swem: Jam jest, a niemasz oprócz mnie innej, nie bêdê wdow¹, ani uznam 
sieroctwa;)
9. ¯e to oboje przyjdzie na ciê nagle dnia jednego, sieroctwo i wdowstwo, a 
doskonale przypanie na ciê dla mnóstwa guse³ twoich, i dla wielkoœci czarów twoich.
10. Bo ufasz w z³oœci twojej, a mówisz: Nie widzi miê nikt. M¹droœæ twoja i 



umiejêtnoœæ twoja, ta ciê przewrotn¹ uczyni³a, abyœ mówi³a w sercu swem: Jam jest, 
a niemasz oprócz mnie innej.
11. Dlatego przyjdzie na ciê z³e, którego wyjœcia nie wiesz, i przypadnie na ciê 
bieda, której nie bêdziesz mog³a zbyæ; a przyjdzie na ciê nagle spustoszenie, nim 
wzwiesz.
12. Stañ¿e teraz z czarami swemi, i z mnóstwem guse³ twoich, któremiœ siê para³a od 
m³odoœci twojej, aza¿byœ co sobie mog³a pomódz, albo siê snaæ czem zmocniæ.
13. Ustawasz z mnóstwem rad twoich; niechaj¿e teraz stan¹ praktykarze, którzy siê 
przypatruj¹ gwiazdom, którzy dawaj¹ znaæ, co ma byæ ka¿dego miesi¹ca, a niech ciê 
wybawi¹ z tego, co ma przyjœæ na ciê.
14. Oto s¹ jako plewa; ogieñ popali ich, nie wybawi¹ ani duszy swej z mocy 
p³omienia; nie zostanie wêgla do ogrzania siê, ani ognia, coby posiedzieæ przy nim.
15. Takci siê stanie kupcom twoim, z którymiœ siê zabawia³a od m³odoœci twojej: 
ka¿dy siê z nich w sw¹ stronê uda, nie bêdzie , ktoby ciê wybawi³.
*48
1. S³uchajcie tego, domie Jakóbowy! którzy siê nazywacie imieniem Izraelowem, a 
poszliœcie z wód Judzkich; którzy przysiêgacie przez imiê Pañskie, a Boga 
Izraelskiego przypominacie, ale nie w prawdzie ani w sprawiedliwoœci;
2. Aczkolwiek od miasta œwiêtego mianujecie siê, a na Bogu Izraelskim spolegacie, 
Pan zastêpów imiê jego.
3. Pierwsze rzeczy z dawnam opowiada³, a co z ust moich wysz³o i com og³asza³, 
naglem czyni³, i przychodzi³o.
4. Wiedzia³em, ¿eœ ty twardy, a szyja twoja ¿y³¹ ¿elazn¹, a czo³o twoje miedziane.
5. Przeto¿ oznajmia³em ci z dawna; pierwej ni¿ siê co sta³o, og³asza³em, byœ snaæ 
nie rzek³: Ba³wan mój uczyni³ to, a obraz mój albo ulanie moje rozkaza³o to.
6. S³ysza³eœ o tem, spojrzyj¿e na to wszystko; a wy izali tego nie opowiecie? Teraz 
ju¿ og³aszam nowe i tajemne rzeczy, i o którycheœ nie wiedzia³.
7. Teraz stworzone s¹, a nie onego czasu, o którycheœ przed tym dniem nic nie 
s³ysza³, byœ snaæ nie rzek³: Otom wiedzia³ o tem.
8. Owszem aniœ s³ysza³, aniœ wiedzia³; ani siê to w on czas donios³o ucha twego; 
bom wiedzia³, ¿e zapewne wyst¹pisz, a ¿e przestêpc¹ bêdziesz zaraz z ¿ywota matki 
twojej.
9. Dla imienia mego zatrzymam popêdliwoœæ mojê, a dla chwa³y mojej zahamujê gniew 
przeciwko tobie, abym ciê nie wyg³adzi³.
10. Oto wyp³awiê ciê, ale nie jako srebro; przebiorê ciê w piecu utrapienia.
11. Sam dla siebie, dla siebie to uczyniê; bo jako¿by mia³o byæ splugawione imiê 
moje? Zaiste chwa³y mojej nie dam innemu.
12. S³uchaj miê, Jakóbie i Izraelu, wezwany mój! Jam jest, Jam pierwszy, Jam i 
ostateczny.
13. A rêka moja za³o¿y³a ziemiê, i prawica moja piêdzi¹ rozmierzy³a niebiosa; 
zawo³a³em je, a zaraz stanê³y.
14. Zbierzcie siê wszyscy, a s³uchajcie. Któ¿ z nich to opowiedzia³? Pan umi³owa³ 
go, on wykona wolê jego nad Babilonem, a ramiê jego przeciw Chaldejczykom.
15. Ja, Jam mówi³; przeto¿ wezwê go, przywiodê go, a poszczêœci mu siê droga jego.
16. Przybli¿cie siê do mnie, a s³uchajcie tego! Nie mówi³em od pocz¹tku w 
skrytoœci; ale od onego¿ czasu, którego siê to dzia³o, tamem by³. A teraz panuj¹cy 
Pan pos³a³ miê, i duch jego.
17. Tak mówi Pan, odkupiciel twój, Œwiêty Izraelski: Jam Pan, Bóg twój, który ciê 
uczê, abyœ postêpowa³; a prowadzê ciê drog¹, po której chodziæ masz.
18. Oby¿eœ by³ pilnowa³ przykazania mego! by³by jako rzeka pokój twój, a 
sprawiedliwoœæ twoja jako wa³y morskie;
19. A nasienie twoje by³oby jako piasek, a p³ód ¿ywota twego jako drzastwo jego; a 
nie by³oby wyciête ani wyg³adzone imiê jego przed obliczem mojem.
20. WynijdŸcie z Babilonu, ucieczcie od Chaldejczyków; g³osem to rozs³awiajcie, 
rozg³aszajcie to, roznaszajcie to, a¿ do koñczyn ziemi; mówcie: Pan odkupi³ s³ugê 
swego Jakóba.
21. Nie upragn¹, gdy ich przez pustynie powiedzie; wody z ska³y wywiedzie im; bo 
rozszczepi opokê, i wyp³yn¹ wody.
22. Niemasz pokoju niepobo¿nym, mówi Pan.



*49
1. S³uchajcie miê wyspy, a narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z ¿ywota wezwa³ miê, 
zaraz z ¿ywota matki mojej uczyni³ wzmiankê imienia mego:
2. I uczyni³ usta moje jako miecz ostry, w cieniu rêki swej zakry³ miê, a 
uczyniwszy miê strza³¹ wypolerowan¹, do sajdaku swego schowa³ miê;
3. I rzek³ mi: S³ugaœ ty mój, w Izraelu tob¹ siê chlubiæ bêdê.
4. A Jam rzek³: Nadarmom pracowa³, pró¿nom i daremnie zniszczy³ si³ê mojê; wszak¿e 
s¹d mój jest u Pana, a praca moja u Boga mego.
5. A teraz mówi Pan, który miê zaraz z ¿ywota za s³ugê sobie utworzy³, abym zaœ 
przywiód³ do niego Jakóba. (Choæby Izrael nie by³ zebrany, s³awnym jednak bêdê 
przed oczyma Pañskiemi; albowiem Bóg mój jest si³¹ moj¹.)
6. I rzek³: Ma³oby mi to by³o, abyœ mi by³ s³ug¹ ku podŸwignieniu pokoleñ 
Jakóbowych, i ku nawróceniu ostatków z Izraela; przeto¿ da³em ciê za œwiat³oœæ 
poganom, abyœ by³ zbawieniem mojem a¿ do koñczyn ziemi.
7. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraelowy, Œwiêty jego, do tego, którym ka¿dy gardzi, a 
którym siê brzydz¹ narody, do s³ugi panuj¹cych: Królowie widz¹c ciê powstan¹, a 
ksi¹¿êta k³aniaæ ci siê bêd¹ dla Pana, który jest wierny, dla Œwiêtego 
Izraelskiego, który ciê obra³.
8. Tak mówi Pan: Czasu przyjemnego wys³ucham ciê, a w dzieñ zbawienia poratujê ciê; 
nadto strzedz ciê bêdê, i dam ciê za przymierze ludowi, abyœ utwierdzi³ ziemiê, a 
poda³ w osiad³oœæ dziedzictwa spustosza³e;
9. Abyœ mówi³ wiêŸniom: WynijdŸcie; a tym, co s¹ w ciemnoœciach: Oka¿cie siê. Podle 
dróg paœæ siê bêd¹, a po wszystkich miejscach wysokich bêd¹ pastwiska ich.
10. Nie bêd¹ ³akn¹æ, ani pragn¹æ, i nie uderzy na nich gor¹coœæ, ani s³oñce, bo 
ten, który ma litoœæ nad nimi, poprowadzi ich, i podle Ÿróde³ wód powiedzie ich.
11. Nadto sposobiê na wszystkich górach moich drogê, a goœciñce moje bêd¹ 
powy¿szone.
12. Oto ci z daleka przyjd¹, a oto drudzy od pó³nocy i od morza, a drudzy z ziemi 
Synim.
13. Œpiewajcie niebiosa, rozraduj siê ziemio, i g³oœno zabrzmijcie góry! albowiem 
Pan pocieszy³ lud swój, a nad ubogimi swoimi zmi³owa³ siê.
14. Ale Syon rzek³: Opuœci³ miê Pan, a Pan zapomnia³ na miê.
15. Izali mo¿e zapomnieæ niewiasta niemowl¹tka swego, aby siê nie zlitowa³a nad 
p³odem ¿ywota swego? A choæby te¿ i one zapomnia³y, wszak¿e Ja ciebie nie zapomnê.
16. Oto na d³oniach swoich wyrysowa³em ciê; mury twoje zaw¿dy s¹ przedemn¹.
17. Pospiesz¹ siê do ciebie synowie twoi, a ci, którzy ciê burzyli i kazili, odejd¹ 
od ciebie.
18. Podnieœ w oko³o oczy swe, a obacz; ci wszyscy zgromadziwszy siê przyjd¹ do 
ciebie. Jakom ¿ywy Ja, mówi Pan, ¿e tymi wszystkimi jako ochêdóstwem przyodziejesz 
siê, i ob³o¿ysz siê nimi jako oblubienica;
19. Przeto, ¿e pustynie twoje, i spustosza³e miejsca twoje, i ziemia zburzenia 
twego teraz bêd¹ ciasne dla obywateli, gdy¿ oddaleni bêd¹ ci, którzy ciê po¿erali.
20. Tak, ¿e rzek¹ w uszy twoje synowie sieroctwa twego: Ciasne mi jest to miejsce; 
ust¹p¿e mi, abym mieszkaæ móg³.
21. I rzeczesz w sercu swem: Któ¿ mi tych nap³odzi³? bom ja by³a osierocia³a, i 
samotna, wygnanam by³a, i tu³a³am siê; któ¿ w¿dy tych odchowa³? Otom Ja tylko sama 
pozosta³a by³a, gdzie¿ ci byli?
22. Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto wzniosê na narody rêkê mojê, a do ludzi podniosê 
chorêgiew mojê, aby przynieœli synów twoich na rêku, i córki twoje aby na ramionach 
przynoszone by³y.
23. I bêd¹ królowie piastunami twoimi, a ksiê¿ny ich mamkami twemi; twarz¹ ku ziemi 
k³aniaæ ci siê bêd¹, i proch nóg twoich lizaæ bêd¹; a dowiesz siê, ¿em Ja Pan, a i¿ 
nie bywaj¹ zawstydzeni, którzy na miê oczekuj¹.
24. I rzeczesz: Izali korzyœæ od mocarza odjêta bêdzie? Izali pojmany lud 
sprawiedliwego wybawiony bêdzie?
25. Owszem, tak mówi Pan: I pojmany lud mocarzowi odjêty bêdzie, i korzyœæ 
okrutnikowi wydarta bêdzie; albowiem przeciwnikowi twemu Ja siê sprzeciwiê, a synów 
twoich Ja wyswobodzê.
26. I tych, którzy ciê pustosz¹, w³asnem ich cia³em nakarmiê, a krwi¹ swoj¹ jako 



moszczem upij¹ siê. I pozna wszelkie cia³o, ¿em Ja Pan, zbawiciel twój, i 
odkupiciel twój, mocny Jakóbowy.
*50
1. Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodny matki waszej, którymem j¹ wolno puœci³? 
albo kto jest z po¿yczalników moich, któremum was zaprzeda³? Otoœcie nieprawoœciami 
swojemi sami siebie zaprzedali, a dla przestêpstw waszych wolno puszczona jest 
matka wasza.
2. Przecz¿e, gdy przychodzê, niemasz nikogo? a gdy wo³am, nikt siê nie ozywa? Izali 
tak jest ukrócona rêka moja, aby nie mog³a odkupiæ? Izali niemasz we mnie mocy ku 
wybawieniu? Oto fukiem moim osuszam morze, obracam rzeki w pustynie, tak i¿ zaœmier 
dn¹ ryby ich dla niedostatku wody, i zdychaj¹ od pragnienia.
3. Ob³oczê niebiosa w ciemnoœci, a wór dajê za odzienie ich.
4. Panuj¹cy Pan da³ mi jêzyk umiejêtny, abym umia³ czasu przygodnego mówiæ s³owo 
upracowanemu. Budzi miê na ka¿dy zaranek, pobudza uszy moje, abym s³ucha³ tak jako 
ucz¹cy siê pilnie.
5. Panuj¹cy Pan otwiera mi uszy, a Ja siê nie sprzeciwiam, ani siê na wstecz 
wracam.
6. Cia³a mego nadstawiam bij¹cym, a policzków moich tym, którzy miê targaj¹; twarzy 
mojej nie zakrywam od obel¿enia i plwania.
7. Bo panuj¹cy Pan wspomaga miê; przeto¿ nie bywam pohañbiony. Dla tego postawi³em 
twarz mojê jako krzemieñ, gdy¿ wiem, ¿e pohañbiony nie bêdê.
8. Bliskoæ jest ten, który miê usprawiedliwia. Któ¿ siê sprzeczaæ bêdzie ze mn¹? 
Stañmy spo³em; kto ma prawo ze mn¹, niech przyst¹pi ku mnie.
9. Oto panuj¹cy Pan pomagaæ mi bêdzie; któ¿ jest, coby miê potêpi³? Oto wszyscy 
takowi jako odzienie zwiotszej¹, a mól zgryzie ich.
10. Kto jest miêdzy wami boj¹cy siê Pana, pos³uchaj g³osu s³ugi jego; kto jest, co 
chodzi w ciemnoœciach a nie ma œwiat³oœci? ufaj w imieniu Pañskiem, a spolegaj na 
Bogu swoim.
11. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogieñ, a przepasujecie siê iskrami, 
chodŸcie¿ w œwiat³oœci ognia waszego, i w iskrach, któreœcie rozniecili; z rêki 
mojej wam siê to stanie, ¿e w boleœci le¿eæ bêdziecie.
*51
1. S³uchajcie miê, którzy naœladujecie sprawiedliwoœci, którzy szukacie Pana. 
Spojrzyjcie na ska³ê, z którejœcie wyciêci, i na g³êbokoœæ do³u, sk¹deœcie 
wykopani.
2. Spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarê, która was porodzi³a, ¿em go 
jednego wezwa³, i pob³ogos³awi³em mu, a rozmno¿y³em go.
3. Gdy¿ pocieszy Pan Syon, pocieszy wszystkie pustynie jego, a uczyni puszczê jego 
bardzo rozkoszn¹, a pustyniê jego jako ogród Pañski, radoœæ i wesele znajdzie siê w 
nim, dziêkczynienie, i g³os œpiewania.
4. Pilnujcie miê, ludu mój i rodzino moja! nadstawcie mi uszów; bo zakon odemnie 
wyjdzie, a s¹d mój za œwiat³oœæ narodom wystawiê.
5. Blisko jest sprawiedliwoœæ moja, wynijdzie zbawienie moje, a ramiona moje narody 
s¹dziæ bêd¹. Na miê wyspy oczekuj¹, a po ramieniu mojem têskni¹.
6. Podnieœcie ku niebu oczy wasze, a spojrzyjcie na ziemiê na dó³. Niebiosa jako 
dym zniszczej¹, a ziemia jako odzienie zwiotszeje, i obywatele jej, jako i ona 
zgin¹; ale zbawienie moje na wieki bêdzie, a sprawiedliwoœæ moja nie ustanie.
7. S³uchajcie miê, którzy znacie sprawiedliwoœæ ludu, w którego sercu jest zakon 
mój! Nie bójcie siê ur¹gania ludzkiego, a sromocenia ich nie lêkajcie siê.
8. Albowiem ich mól jako szatê po¿re, a robak ich jako we³nê pogryzie; ale 
sprawiedliwoœæ moja na wieki bêdzie, a zbawienie moje od narodu do narodu.
9. Ocuæ siê, ocuæ siê, oblecz siê w si³ê, o ramiê Pañskie! Ocuæ siê jako za dni 
dawnych, i za rodzajów przesz³ych! Izaliœ nie ty jest, któreœ zg³adzi³o Egipt, i 
zrani³o smoka?
10. Izaliœ nie ty jest, któreœ wysuszy³o morze, wody przepaœci wielkiej? któreœ 
obróci³o g³êbokoœci morskie w drogê, aby przeszli wybawieni?
11. A tak ci, których odkupi³ Pan, niech siê nawróc¹, i przyjd¹ do Syonu z 
œpiewaniem, a wesele wieczne niech bêdzie nad g³ow¹ ich; wesela i radoœci niech 
dost¹pi¹, a niech uciecze smutek i wzdychanie.



12. Ja, Jam jest pocieszyciel wasz. Któ¿eœ ty, ¿e siê boisz cz³owieka œmiertelnego, 
i syna cz³owieczego trawie podobnego?
13. ¯e zapominasz na Pana stworzyciela swego, który rozci¹gn¹³ niebiosa, i za³o¿y³ 
ziemiê? a ¿e siê lêkasz ustawicznie ka¿dego dnia popêdliwoœci trapi¹cego, gdy siê 
gotuje, aby zatraca³? Ale gdzie¿ jest ta popêdliwoœæ trapi¹cego?
14. Pospieszy siê, aby wiêzieñ by³ uwolniony; bo nie umrze w dole, ani bêdzie mia³ 
jaki niedostatek chleba swego.
15. Ja zaiste jestem Pan, Bóg twój, który rozdzielam morze, tak, ¿e szumi¹ wa³y 
jego; Pan zastêpów jest imiê moje.
16. Jam w³o¿y³ s³owa moje w usta twoje, a cieniem rêki mojej zakry³em ciê, abyœ 
szczepi³ niebiosa, a za³o¿y³ ziemiê, i rzek³ Syonowi: Tyœ jest lud mój.
17. Ocuæ siê, ocuæ siê, powstañ Jeruzalemie! któreœ pi³o z rêki Pañskiej kubek 
zapalczywoœci jego, dro¿d¿e z kubka trucizny œmiertelnej wypi³oœ i wys¹czy³oœ.
18. Nikt go nie prowadzi³ ze wszystkich synów, których nap³odzi³o, i nikt go nie 
uj¹³ za rêkê jego ze wszystkich synów, które wychowa³o.
19. Dwie rzeczy s¹, które ciê spotka³y; (któ¿ siê ciebie u¿ali³?) Spustoszenie i 
skruszenie, g³ód i miecz; któ¿ ciê pocieszy?
20. Synowie twoi pomdlawszy le¿eli na rogach wszystkich ulic, jako bawó³ w sieci, 
pe³ni bêd¹c popêdliwoœci Pañskiej, gromienia Boga twego.
21. A przeto¿ s³uchaj teraz tego, o utrapiona i pijana, ale nie winem!
22. Tak mówi Pan twój, Pan i Bóg twój, który siê zastawia za lud swój: Oto biorê z 
rêki twojej kubek trucizny œmiertelnej, i dro¿d¿e kubka popêdliwoœci mojej; nie 
bêdziesz wiêcej piæ z niego;
23. Ale podam go w rêkê tych, którzy ciê trapi¹, którzy mówili duszy twojej: Nachyl 
siê, niech przez ciê przejdziemy; a tyœ pok³ada³o jako ziemiê grzbiet swój, i jako 
ulicê przechodz¹cym.
*52
1. Ocuæ siê, ocuæ siê, oblecz siê w moc twojê, Syonie! oblecz siê w szatê 
ochêdóstwa twego, o Jeruzalemie, miasto œwiête! Albowiem nie natrze na ciê 
nieobrzezany i nieczysty.
2. Otrz¹œnij siê z prochu, powstañ, si¹dŸ, Jeruzalemie! dob¹dŸ siê z oków szyi 
swojej, o pojmana córko Syoñska!
3. Tak zaista Pan mówi: Darmoœcie siê zaprzedali, przeto¿ bez pieniêdzy odkupieni 
bêdziecie.
4. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Do Egiptu wst¹pi³ lud mój przedtem, aby tam 
pielgrzymowa³; ale Assyryjczyk bez przyczyny go trapi.
5. A teraz có¿ mam czyniæ? mówi Pan, poniewa¿ lud mój darmo jest pojmany, a ci, 
którzy panuj¹ nad nim, do wzdychania go przywodz¹, mówi Pan; nadto ustawicznie 
ka¿dego dnia imiê moje bluŸnione bywa.
6. Przeto¿ pozna lud mój imiê moje, przeto¿ pozna, mówiê, dnia onego, ¿em Ja jest 
ten, który mówiê; otom Ja przytomny.
7. O jako piêkne s¹ na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i opowiada 
pokój; tego, co zwiastuje dobre, i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój 
króluje!
8. Wynosz¹ g³os stró¿owie twoi, g³os wynosz¹, a spo³em wykrzykaæ bêd¹; bo okiem w 
oko ujrz¹, ¿e zasiê Pan Syon przywiedzie.
9. Wykrzykajcie a œpiewajcie spo³em, pustynie Jeruzalemskie! bo pocieszy³ Pan lud 
swój, odkupi³ Jeruzalem.
10. Wysmukn¹³ Pan ramiê œwiêtobliwoœci swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby 
ogl¹da³y wszystkie koñczyny ziemi zbawienie Boga naszego.
11. Odst¹pcie, odst¹pcie wynijdŸcie z Babilonu, nieczystego siê nie dotykajcie, 
wynijdŸcie z poœrodku jego; oczyœcie siê wy, którzy nosicie naczynie Pañskie.
12. Bo nie z trzaskiem wynijdziecie, ani uciekaj¹c pójdziecie; pójdzie zaiste Pan 
przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski.
13. Oto siê szczêœliwie powiedzie s³udze memu. Wywy¿szony i podniesiony i bardzo 
uwielbiony bêdzie.
14. Jako wiele ich zdumiej¹ siê nad nim, ¿e przemierz³a jest nad innych ludzi osoba 
jego, a kszta³t jego nad synów ludzkich:
15. Tak zasiê pokropi wiele narodów, i królowie przed nim zatul¹ usta swe, przeto, 



¿e czego im nie powiadano, to ogl¹daj¹, a to, o czem nie s³yszeli, wyrozumiej¹.
*53
1. Któ¿ uwierzy³ kazaniu naszemu, a ramiê Pañskie komu objawione jest?
2. Bo wyrós³ jako latorostka przed nim, a jako korzeñ z ziemi suchej, nie maj¹c 
kszta³tu ani piêknoœci; i widzieliœmy go; ale nic nie by³o widzieæ, czemubyœmy go 
¿¹daæ mieli.
3. Najwzgardzeñszy by³, i najpodlejszy z ludzi, m¹¿ boleœci, a œwiadomy niemocy, i 
jako zakrywaj¹cy twarz swojê; najwzgardzeñszy mówiê, sk¹deœmy go za nic nie mieli.
4. Zaiste on niemocy nasze wzi¹³ na siê, a boleœci nasze w³asne nosi³; a myœmy 
mniemali, ¿e jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony.
5. Lecz on zraniony jest dla wystêpków naszych, starty jest dla nieprawoœci 
naszych; kaŸñ pokoju naszego jest na nim, a sinoœci¹ jego jesteœmy uzdrowieni.
6. Wszyscyœmy jako owce zb³¹dzili, ka¿dy na drogê sw¹ obróciliœmy siê, a Pan w³o¿y³ 
nañ nieprawoœæ wszystkich nas.
7. Uciœniony jest i utrapiony, a nie otworzy³ ust swoich; jako baranek na zabicie 
wiedziony by³, i jako owca przed tymi, którzy j¹ strzyg¹, oniemia³, i nie otworzy³ 
ust swoich.
8. Z wiêzienia i z s¹du wyjêty jest; przeto¿ rodzaj jego któ¿ wypowie? Albowiem 
wyciêty jest z ziemi ¿yj¹cych, a zraniony dla przestêpstwa ludu mojego;
9. Który to lud poda³ niezbo¿nym grób jego, a bogatemu œmieræ jego, choæ jednak 
nieprawoœci nie uczyni³, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego.
10. Takci siê Panu upodoba³o zetrzeæ go, i niemoc¹ utrapiæ, aby po³o¿ywszy ofiar¹ 
za grzech duszê sw¹, ujrza³ nasienie swoje, przed³u¿y³ dni swoich; a to, co siê 
podoba Panu, przez rêkê jego aby siê szczêœliwie wykona³o.
11. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon bêdzie. Znajomoœci¹ swoj¹ wielu 
usprawiedliwi sprawiedliwy s³uga mój; bo nieprawoœci ich on sam poniesie.
12. Przeto¿ mu dam dzia³ dla wielu, aby siê dzieli³ korzyœci¹ z mocarzami, poniewa¿ 
wyla³ na œmieræ duszê swojê, a z przestêpcami policzon bêd¹c, on sam grzech wielu 
odniós³, i za przestêpców siê modli³.
*54
1. Œpiewaj niep³odna! która nie rodzisz, œpiewaj g³oœno, a krzycz, która w 
porodzeniu nie pracujesz; bo wiêcej bêdzie synów opuszczonej, ni¿ synów tej, która 
ma mê¿a, mówi Pan.
2. Rozprzestrzeñ miejsce namiotu swego, a opon przybytków swych nie zabraniaj 
rozci¹gn¹æ: wyci¹gnij powrozy twoje, a ko³ki twoje utwierdŸ.
3. Bo siê na prawo i na lewo rozsilisz, a nasienie twoje narody odziedziczy, i 
miasta spustoszone osadzi.
4. Nie bój siê, bo pohañbiona nie bêdziesz; a nie zapalaj siê, bo nie przyjdziesz 
na posromocenie; owszem na zel¿ywoœæ m³odoœci twojej zapomnisz, a na pohañbienie 
wdowstwa twego wiêcej nie wspomnisz.
5. Albowiem ma³¿onkiem twoim jest stworzycie twój, Pan zastêpów imiê jego, a 
odkupiciel twój, Œwiêty Izraelski, Bogiem wszystkiej ziemi zwany bêdzie.
6. Bo ciê jako ¿ony opuszczonej i strapionej w duchu, Pan powo³a, a jako ¿ony 
m³odej, gdy odrzucon¹ bêdziesz, mówi Bóg twój.
7. Na ma³¹ chwilkê opuœci³em ciê; ale zaœ w litoœciach wielkich zgromadzê ciê.
8. W maluczkim gniewie skry³em maluczko twarz swojê przed tob¹; ale w mi³osierdziu 
wiecznem zlitujê siê nad tob¹, mówi Pan, odkupiciel twój.
9. Bo to jest u mnie, co przy potopie Noego; jakom przysi¹g³, ¿e siê wiêcej nie 
bêd¹ rozlewaæ wody Noego po ziemi: takem przysi¹g³, ¿e siê nie rozgniewam na ciê, 
ani ciê zgromiê.
10. A choæby siê i góry poruszy³y, i pagórki siê zachwia³y: jednak mi³osierdzie 
moje od ciebie nie odst¹pi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy siê, mówi twój 
mi³oœciwy Pan.
11. O utrapiona, wichrem rozmiotana, z pociechy obrana! oto Ja po³o¿ê na 
karbunku³ach kamienie twoje, a na szafirach za³o¿ê ciê.
12. I uczyniê z kryszta³u okna twoje, a bramy twoje z kamienia rubinowego, i 
wszystkie granice twoje z kamienia kosztownego.
13. A wszyscy synowie twoi bêd¹ wyuczeni od Pana, i obfitoœæ pokoju bêd¹ mieli 
synowie twoi.



14. Na sprawiedliwoœci ugruntowana bêdziesz; od ucisku siê oddalisz, przeto¿ siê go 
baæ nie bêdziesz; i od starcia; bo siê nie przybli¿y do ciebie.
15. Oto nie jeden mieszkaæ bêdzie z tob¹, który nie jest mój; ale ktoby mieszkaj¹c 
z tob¹, by³ przeciwnym tobie, upadnie.
16. Otom ja stworzy³ kowala poddymaj¹cego wêgle w ogniu, a wyjmuj¹cego naczynie ku 
robocie swojej: Jam te¿ stworzy³ pustoszyciela, aby wytraca³.
17. ¯adne naczynie urobione przeciw tobie nie zdarzy siê, a ka¿dy jêzyk 
powstawaj¹cy przeciw tobie na s¹dzie potêpisz. Toæ jest dziedzictwo s³ug Pañskich, 
a sprawiedliwoœæ ich odemnie, mówi Pan.
*55
1. Nu¿ wszyscy pragn¹cy pójdŸcie do wód, i wy, co niemacie pieniêdzy, pójdŸcie, 
kupujcie a jedzcie; pójdŸcie, mówiê, kupujcie bez pieniêdzy i bez zap³aty, wino i 
mleko.
2. Przecz wynak³adacie pieni¹dze nie za chleb, a pracê sw¹ na to, co nie nasyca? 
S³uchaj¹c s³uchajcie miê, a jedzcie to, co jest dobrego, i niech siê rozkocha w 
t³ustoœci dusza wasza.
3. Nak³oñcie ucha swego, a pójdŸcie do mnie; s³uchajcie, a bêdzie ¿y³a dusza wasza. 
I postanowiê z wami przymierze wieczne, mi³osierdzie Dawidowe pewne wylejê na was.
4. Oto da³em go za œwiadka narodom, za wodza i za nauczyciela narodom.
5. Oto naród, któregoœ nie zna³, powo³asz, a narody, które ciê nie zna³y, zbie¿¹ 
siê do ciebie dla Pana, Boga twego, i Œwiêtego Izraelskiego; bo ciê uwielbi.
6. Szukajcie Pana, póki mo¿e byæ znaleziony; wzywajcie go, póki blisko jest.
7. Niech opuœci niepobo¿ny drogê swojê, a cz³owiek nieprawy myœli swoje i niech siê 
nawróci do Pana, a zmi³uje siê; i do Boga naszego, gdy¿ jest hojnym w odpuszczaniu.
8. Boæ zaiste myœli moje nie s¹ jako myœli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, 
mówi Pan;
9. Ale jako wy¿sze s¹ niebiosa ni¿ ziemia, tak przewy¿szaj¹ drogi moje drogi wasze, 
a myœli moje myœli wasze.
10. Bo jako zstêpuje deszcz i œnieg z nieba, a tam siê wiêcej nie wraca, ale napawa 
ziemiê, a czyni j¹ p³odn¹, czyni j¹ te¿ urodzajn¹, tak ¿e wydaje nasienie 
siej¹cemu, a chleb jedz¹cemu:
11. Takci bêdzie s³owo moje, które wynijdzie z ust moich; nie wróci siê do mnie 
pró¿no, ale uczyni to, co mi siê podoba, i poszczêœci mu siê w tem, na co je poœlê.
12. Przeto¿ w weselu wynijdziecie, a w pokoju doprowadzeni bêdziecie. Góry i 
pagórki chwa³ê przed wami g³oœno zaœpiewaj¹, a wszystkie drzewa polne rêkami 
klaskaæ bêd¹.
13. Miasto ciernia wyroœnie jedlina, a miasto pokrzywy wyroœnie mirt; a to bêdzie 
Panu ku s³awie, na znak wieczny, który nigdy nie bêdzie wyg³adzony.
*56
1. Tak mówi Pan: Strze¿cie s¹du, a czyñcie sprawiedliwoœæ; bo blisko tego, ¿e 
zbawienie moje przyjdzie, a sprawiedliwoœæ moja objawiona bêdzie.
2. B³ogos³awiony cz³owiek, który to czyni, i syn cz³owieczy, który siê trzyma tego, 
przestrzegaj¹c sabatu, aby go nie splugawi³, a strzeg¹c rêki swej, aby nie uczyni³a 
nic z³ego.
3. Niech tedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówi¹c: Zaiste Pan 
miê od³¹czy³ od ludu swego; niech te¿ nie mówi trzebieniec: Otom ja drzewo suche.
4. Albowiem tak mówi Pan o trzebieñcach, którzyby przestrzegali sabatów moich, a 
obrali to, co mi siê podoba, i trzymali przymierze moje:
5. ¯eæ im dam w domu swym i miêdzy murami mojemi miejsce, i imiê lepsze ni¿eli 
synów i córek; dam im imiê wieczne, które nie bêdzie wyg³adzone.
6. A cudzoziemców, którzyby przystali do Pana, aby mu s³u¿yli, a mi³owali imiê 
Pañskie, bêd¹c u niego za s³ugi, wszystkich przestrzegaj¹cych sabaty, aby go nie 
splugawili, i zachowuj¹cych przymierze moje;
7. Tych przywiodê na górê œwiêtobliwoœci mojej, a uweselê ich w domu modlitwy 
mojej; ca³opalenia ich i ofiary ich przyjemne bêd¹ na o³tarzu moim; bo dom mój 
domem modlitwy nazwany bêdzie u wszystkich narodów.
8. Tak mówi panuj¹cy Pan, który zgromadza rozpêdzonych z Izraela: Jeszcze zgromadzê 
do niego, i do zgromadzonych jego.
9. Wszystkie zwierzêta polne przyjdŸcie na po¿arcie, i wszystkie zwierzêta leœne.



10. Stró¿owie jego œlepi, wszyscy zgo³a nic nie umiej¹, wszyscy s¹ psami niememi, 
nie mog¹ szczekaæ; ospa³ymi s¹, le¿¹, kochaj¹ siê w drzemaniu.
11. A s¹ psami ob¿artemi, nie mog¹ siê nigdy nasyciæ; sami siê pas¹c nie umiej¹ 
nauczaæ. Wszyscy siê za drog¹ swoj¹ udali, ka¿dy za ³akomstwem swojem z strony 
swej, mówi¹c:
12. PójdŸcie, nabiorê wina, a upijemy siê mocnym napojem, a bêdzie nam jako dziœ 
tak i jutro, i jeszcze daleko obficiej.
*57
1. Sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nieprzypuszcza; i mê¿owie pobo¿ni 
schodz¹, a nikt tego nie uwa¿a, ¿e przed przyjœciem z³ego sprawiedliwy zebrany 
bywa;
2. ¯e wschodzi do pokoju, a odpoczywa na ³o¿u swojem, ktokolwiek chodzi w 
uprzejmoœci.
3. Ale wy sami przyst¹pcie, synowie czarownicy, nasienie cudzo³o¿nika i 
wszetecznicy!
4. Nad kim¿e siê cieszycie? przeciwko komu¿ rozdzieracie gêbê, i wywieszacie jêzyk? 
Izali nie jesteœcie synowie nierz¹du, nasienie k³amliwe?
5. Którzy nierz¹d p³odzicie w gajach pod ka¿dem drzewem zielonem zabijaj¹c synów 
swych przy potokach, pod wysokiemi ska³ami.
6. Miêdzy g³adkim kamieniem potokowym jest dzia³ twój. Ciæ s¹, ci losem twoim, na 
które te¿ wylewasz ofiarê mokr¹, a ofiarujesz ofiarê œniedn¹, i w tem¿e bym siê Ja 
kocha³?
7. Na górze wysokiej i wynios³ej postawi³eœ ³o¿e twoje, a tam wstêpujesz ku 
sprawowaniu ofiar.
8. A za drzwiami i za podwojem po³o¿y³aœ pami¹tkê twojê, gdy¿ odemnie odchodz¹c 
odkrywasz siê, a wst¹piwszy rozszerzasz ³o¿e swe, czyni¹c je przestworniejsze, 
ni¿eli poganie; umi³owa³aœ ³o¿e ich, gdziekolwiek miejsce upatrzysz.
9. Chodzisz i do króla, z olejkiem i z rozmaitemi wonnemi maœciami twemi; posy³asz 
bowiem pos³ów swych daleko, a poni¿asz siê a¿ do grobu.
10. Mnóstwem dróg swoich spracowa³aœ siê, a nie mówisz: Daremnaæ to. Znalaz³aœ 
pomoc rêce swojej, dlategoœ nie zemdla³a.
11. Kogo¿eœ siê obawia³a i lêka³a, i¿eœ k³ama³a? Na miêœ nie pomnia³a, aniœ tego 
przypuœci³a do serca swego: dlatego¿ to, ¿em Ja milcza³, a to z dawna, nie boisz 
siê mnie?
12. Ja opowiem sprawiedliwoœæ twojê i sprawy twoje, któreæ nic nie pomog¹.
13. Gdy zawo³asz, niech ciê wybawi zgraja twoja; ale wszystkie one rozniesie wiatr, 
i pochwyci marnoœæ. Lecz ten, co we mnie ufa, odziedziczy ziemiê, a posi¹dzie górê 
œwiêt¹ mojê.
14. Bo rzek¹: Wyrównajcie, wyrównajcie, zgotujcie drogê, uprz¹tnijcie zawady z 
drogi ludu mojego.
15. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwy¿szy, który mieszka w wiecznoœci, a 
œwiête jest imiê jego: Ja, który mieszkam na wysokoœci na miejscu œwiêtem, mieszkam 
i z tym, który jest skruszonego i uni¿onego ducha, o¿ywiaj¹c ducha pokornych, 
o¿ywiaj¹c serce skruszonych.
16. Nie bêdê siê zaiste na wieki wadzi³, ani siê wiecznie gniewa³; boæby duch przed 
obliczem mojem zemdla³, i dusze, którem Ja uczyni³.
17. Dla nieprawoœci ³akomstwa jego rozgniewa³em siê, a uderzy³em go; ukry³em siê, a 
rozgniewa³em siê, przeto, ¿e odpornym bêd¹c, poszed³ drog¹ serca swego.
18. Widzê drogi jego, wszak¿e uzdrowiê go; doprowadzê go; i przywrócê mu pociechy, 
i tym , którzy z nim p³acz¹.
19. Stworzê owoc warg, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan; a tak uzdrowiê go.
20. Lecz niepobo¿ni bêd¹ jako morze wzburzone, gdy siê uspokoiæ nie mo¿e, a którego 
wody wymiataj¹ ka³ i b³oto.
21. Niemasz pokoju niepobo¿nym, mówi Bóg mój.
*58
1. Wo³aj wszystkiem gard³em, nie zawœci¹gaj; wynoœ g³os swój jako tr¹ba, a opowiedz 
ludowi mojemu przestêpstwa ich, a domowi Jakóbowemu grzechy ich;
2. Chocia¿ miê ka¿dego dnia szukaj¹, a znaæ chc¹ drogi moje, jako naród, który 
sprawiedliwoœæ czyni, a s¹du Boga swego nie opuszcza; pytaj¹ miê o s¹dach 



sprawiedliwoœci a przgn¹ siê przybli¿yæ do Boga mówi¹c:
3. Przecz¿e poœcimy, gdy¿ na to nie patrzysz? trapimy duszê naszê, a nie widzisz? 
Oto w dzieñ postu waszego przewodzicie wolê swojê, a wszystkie prace swoje 
wyci¹gacie.
4. Oto poœcicie na swary, i na zwady, i bijecie piêœci¹ niemi³oœciwie; nie 
poœcicie, jak siê godzi tych dni, aby by³ s³yszany na wysokoœci g³os wasz.
5. Izali to jest takowy post, jakim obra³, a dzieñ, w któryby trapi³ cz³owiek duszê 
swojê? ¿eby zwiesi³ jako sitowie g³owê swojê, a wór i popió³ sobie podœciela³? To¿ 
to nazwiesz postem, i dniem przyjemnym Panu?
6. Ale to jest post, którym obra³: Rozwi¹¿ zwi¹zki niepobo¿noœci, rozwi¹z brzemiona 
ciê¿kie, i wolno puœæ skruszonych, a tak wszelakie jarzmo rozerwij;
7. U³amuj ³akn¹cemu chleba twego, a ubogich wygnañców wprowadŸ do domu twego; 
ujrzyszli nagiego, przyodziej go, a przed cia³em swojem nie ukrywaj siê.
8. Tedy wyniknie jako zorza ranna œwiat³oœæ twoja, a zdrowie twoje prêdko 
zakwitnie! i pójdzie przed tob¹ sprawiedliwoœæ twoja, a chwa³a Pañska zbierze ciê.
9. Tedy wzywaæ bêdziesz, a Pan wys³ucha; zawo³asz, a odpowieæ: Owom Ja. JeŸli 
odejmiesz z poœrodku siebie i jarzmo, a przestaniesz palca wyci¹gaæ, i mówiæ 
nieprawoœci;
10. JeŸli wylejesz ³akn¹cemu duszê swojê, a duszê utrapion¹ nasycisz: tedy wejdzie 
w ciemnoœci œwiat³oœæ twoja, a zmierzk twój bêdzie jako po³udnie.
11. Bo ciê Pan ustawicznie poprowadzi, i nasyci pod najwiêksz¹ susz¹ duszê twojê, a 
koœci twoje utuczy, i bêdziesz jako ogród wilgotny, a jako zdrój wód, którego wody 
nie ustawaj¹.
12. I pobuduj¹ sp³odzeni od ciebie pustynie starodawne, grunty od narodu do narodu 
wywiedziesz; i nazw¹ ciê naprawc¹ obalin, i przeprawc¹ œcie¿ek ku mieszkaniu.
13. JeŸli¿e odwrócisz od sabatu nogê swojê, abyœ nie przewodzi³ woli swojej w dzieñ 
mój œwiêty; i je¿eli nazwiesz sabat rozkosz¹, dniem œwiêtym a Panu s³awnym, i 
bêdzieszli go mia³ w uczciwoœci, tak, abyœ weñ nie czyni³ dróg swoich, i nie 
przewodzi³ woli swej, i nie mówi³ s³owo pró¿nego:
14. Tedy bêdziesz rozkoszowa³ w Panu; i wprowadz¹ ciê na wysokie miejsca ziemi, i 
sprawiê to, abyœ po¿ywa³ dziedzictwa Jakóba, ojca twego; bo usta Pañskie mówi³y.
*59
1. Oto nie jest ukrócona rêka Pañska, aby zbawiæ nie mog³a; a nie jest obci¹¿one 
ucho jego, aby wys³uchaæ nie mog³o.
2. Ale nieprawoœci wasze roŸdzia³ uczyni³y miêdzy wami i miêdzy Bogiem waszym, a 
grzechy wasze sprawi³y, ¿e ukry³ twarz przed wami, aby nie s³ysza³.
3. Bo rêce wasze krwi¹ s¹ zmazane, a palce wasze nieprawoœci¹; wargi wasze mówi¹ 
k³amstwo, a jêzyk wasz nieprawoœæ œwiegoce.
4. Niemasz ktoby siê zastawia³ o sprawiedliwoœæ, ani jest ktoby siê zasadza³ o 
prawdê. Ufaj¹ w pró¿noœci, a mówi¹ k³amstwo; poczynaj¹ ucisk, a rodz¹ nieprawoœæ.
5. Jaja bazyliszkowe wylêgli, a p³ótna pajêczego natkali. Ktoby jad³ jaja ich, 
umrze, a jeŸli je st³ucze, wynijdzie jaszczórka.
6. P³ótna ich nie godz¹ siê na szatê, ani siê przyodziej¹ robotami swemi. Uczynki 
ich s¹ uczynki nieprawoœci, a sprawa ³upiestwa jest w rêkach ich.
7. Nogi ich bie¿¹ do z³ego, i kwapi¹ siê na wylanie krwi niewinnej. Myœli ich s¹ 
myœli nieprawoœci; spustoszenie i starcie jest na drogach ich.
8. Drogi pokoju nieznaj¹, i niemasz sprawiedliwoœci w drogach ich; œcieszki swe 
sami pokrzywili u siebie; ka¿dy, kto po nich chodzi, nie zna pokoju.
9. Dlatego oddali³ siê s¹d od nas, a nie dochodzi nas sprawiedliwoœæ; czekamy na 
œwiat³oœæ, a oto ciemnoœæ; na jasnoœæ, ale w æmie chodzimy.
10. Macamy œciany jako œlepi, a macamy, jakobyœmy oczów nie mieli. Potykamy siê w 
po³udnie jako w zmierzk; w wielkich dostatkach podobniœmy umar³ym.
11. Mruczymy wszyscy jako niedŸwiedŸ, jako go³êbica ustawicznie stêkamy; oczekujemy 
na s¹d, ale go niemasz; na wybawienie, ale dalekie jest od nas.
12. Bo siê rozmno¿y³y przestêpstwa nasze przed tob¹, a grzechy nasze œwiadcz¹ 
przeciwko nam, poniewa¿ nieprawoœci nasze s¹ przy nas, i z³oœci nasze uznajemy;
13. ¯eœmy wyst¹pili, i k³amali przeciw Panu, i odwróciliœmy siê, abyœmy nie szli za 
Bogiem naszym; ¿eœmy mówili o potwarzy i o odst¹pieniu, ¿eœmy zmyœlali i wywierali 
z serca swego s³owa k³amliwe.



14. Tak, ¿e siê s¹d opak obróci³, a sprawiedliwoœæ z daleka stoi; bo na ulicy 
prawda szwankowa³a, a prawoœæ przejœcia nie ma.
15. Owszem, prawda zginê³a, a ten, co odstêpuje od z³ego, na ³up podany bywa. To 
widzi Pan, i nie podoba siê to w oczach jego, ¿e niemasz s¹du.
16. Gdy tedy widzia³, ¿e niemasz ¿adnego mê¿a, a¿ siê zdumia³, ¿e niemasz ¿adnego, 
coby siê zastawi³, a przeto¿ wybawienie sprawi³o mu ramiê jego, a sprawiedliwoœæ 
jego sama go podpar³a.
17. Bo siê przyoblók³ w sprawiedliwoœæ jako w pancerz, a he³m zbawienia na g³owie 
jego; oblók³ siê w odzienie pomsty jako w szatê, a odzia³ siê zapalczywoœci¹ jako 
p³aszczem;
18. Aby wed³ug uczynków, aby wed³ug nich odp³aci³ popêdliwoœci¹ przeciwnikom swoim, 
aby nagrodê nieprzyjacio³om swoim, a wyspom zap³atê odda³.
19. I bêd¹ siê bali, którzy s¹ na zachód, imienia Pañskiego, i którzy na wschód 
s³oñca, s³awy jego. Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch Pañski 
precz zapêdzi.
20. Bo przyjdzie do Syonu odkupiciel, i do tych, którzy siê odwracaj¹ od wystêpków 
w Jakóbie, mówi Pan.
21. A toæ bêdzie przymierze moje z nimi, mówi Pan: Duch mój, który jest w tobie, i 
s³owa moje, którem w³o¿y³ w usta twoje, nie odst¹pi¹ od ust twoich, ani od ust 
nasienia twego, ani od ust potomków nasienia twego, mówi Pan, odt¹d a¿ na wieki.
*60
1. Powstañ, objaœnij siê! poniewa¿ przysz³a œwiat³oœæ twoja, a chwa³a Pañska wesz³a 
nad tob¹.
2. Bo oto ciemnoœci okryj¹ ziemiê, a zaæmienie narody; ale nad tob¹ wejdzie Pan, a 
chwa³a jego nad tob¹ widziana bêdzie.
3. I bêd¹ chodziæ narody w œwiat³oœci twojej, a królowie w jasnoœci, która wejdzie 
nad tob¹.
4. Podnieœ w oko³o oczy twe, a spojrzyj; ci wszyscy, którzy siê zgromadzili, pójd¹ 
do ciebie; synowie twoi z daleka przyjd¹, a córki twoje przy boku twoim chowane 
bêd¹.
5. Tedy ogl¹dasz to, a rozweselisz siê; tedy siê zdumieje i rozszerzy serce twoje, 
gdy siê obróci ku tobie zgraja morska, a moc narodów przyjdzie do ciebie.
6. Obfitoœæ wielb³¹dów okryje ciê, tak¿e dromedarze z Madyjan i z Efy. Wszyscy ci 
przyjd¹ z Saby, z³oto i kadzid³o przynios¹, a chwa³y Pañskie opowiadaæ bêd¹.
7. Wszystkie stada z Kedar zgromadz¹ siê do ciebie; barany z Nebajotu s³u¿yæ ci 
bêd¹, a ofiarowane bêd¹c na o³tarzu moim, przyjemne bêd¹; a tak dom majestatu mego 
ozdobiê.
8. I rzeczesz: Którzy¿ to s¹, co siê jako ob³oki zlatuj¹, i jako go³êbie do okien 
swoich?
9. Na miêæ zaiste wyspy oczekuj¹, i okrêty morskie zdawna, aby przywiedli synów 
twoich z daleka, tak¿e srebro swoje z sob¹, i z³oto swoje imieniowi Pana, Boga 
twego, i Œwiêtego Izraelskiego; bo ciê uwielbi.
10. I pobuduj¹ cudzoziemcy mury twoje, a królowie ich s³u¿yæ ci bêd¹, gdy¿ w 
rozgniewaniu mojem uderzê ciê, a w upodobaniu mojem zlitujê siê nad tob¹.
11. I bêd¹ otworzone bramy twoje ustawicznie; we dnie i w nocy nie bêd¹ zatkane, 
aby przywiedziono do ciebie moc pogan, i królowie ich aby byli przywiedzieni.
12. Naród ten i królestwo, któreæby nie s³u¿y³o, zginie; narody takie, mówiê, do 
szczêtu spustoszone bêd¹.
13. S³awa Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, tak¿e bukszpan, dla ozdoby 
miejsca œwi¹tnicy mojej, abym miejsce nóg moich uwielbi³.
14. Przyjd¹ tak¿e do ciebie w pokorze synowie tych, którzy ciê trapili, i bêd¹ siê 
k³aniaæ stopom nóg twoich, którzykolwiek pogardzili tob¹, i nazwi¹ ciê miastem 
Pañskiem, Syonem Œwiêtego Izraelskiego.
15. Miasto tego, coœ opuszczona i w nienawiœci by³a, tak, ¿e nie by³o, ktoby przez 
ciê chodzi³, wystawiê ciê za dostojnoœæ wieczn¹, i wesele od narodu do narodu.
16. Bo ssaæ bêdziesz mleko narodów, i piersiami królów karmiona bêdziesz; i 
poznasz, i¿em Ja Pan, zbawieciel twój i odkupiciel twój, mocarz Jakóbowy;
17. Miasto miedzi naniosê z³ota, a miasto ¿elaza naniosê srebra, a miasto drew 
miedzi, a miasto kamienia ¿elaza; i postawiê nad tob¹ dozorców spokojnych, i 



urzêdników sprawiedliwych.
18. Nie bêdzie wiêcej s³ychaæ o drapiestwie w ziemi twojej, o zburzeniu i 
spustoszeniu na granicach twoich; ale og³aszaæ bêdziesz zbawienie na murach twoich, 
a chwa³ê w bramach twoich.
19. Nie bêdziesz mia³ wiêcej s³oñca za œwiat³oœæ dzienn¹, a jasnoœæ miesi¹ca nie 
oœwieci ciê, ale Pan bêdzie œwiat³oœci¹ twoj¹ wieczn¹, a Bóg twój s³aw¹ twoj¹.
20. Nie zajdzie wiêcej s³oñce twoje, a miesi¹c twój nie skryje siê; bo Pan bêdzie 
wieczn¹ œwiat³oœci¹ twoj¹; a tak dokonaj¹ siê dni smutku twego.
21. Lud tak¿e twój, którzybykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki odziedzicz¹ ziemiê; 
bêd¹ latoroœl¹ szczepienia mego, dzie³em r¹k moich, abym w niem by³ uwielbiony.
22. Najmniejszy rozmno¿y siê na tysi¹ce, a maluczki poczet w naród niezliczony. Ja 
Pan czasu swego prêdko to uczyniê.
*61
1. Duch Panuj¹cego Pana jest nademn¹; przeto miê pomaza³ Pan, abym opowiada³ 
Ewangelijê cichym, pos³a³ miê, abym zwi¹za³ rany tych, którzy s¹ skruszonego serca, 
abym zwiastowa³ pojmanym wyzwolenie, a wiêŸniom otworzenie ciemnicy;
2. Abym og³osi³ mi³oœciwy rok Pañski, i dzieñ pomsty Boga naszego; abym cieszy³ 
wszystkich p³acz¹cych;
3. Abym sprawi³ radoœæ p³acz¹cym w Syonie, a da³ im ozdobê miasto popio³u, olejek 
wesela miasto smutku, odzienie chwa³y miasto œciœnionego; i bêd¹ nazwani drzewami 
sprawiedliwoœci, szczepieniem Pañskiem, abym by³ uwielbiony.
4. Tedy pobuduj¹ spustoszenie starodawne, pustynie stare naprawi¹, a odnowi¹ miasta 
spustoszone, puste za wielu narodów.
5. Bo siê stawi¹ cudzoziemcy, a paœæ bêd¹ stada wasze, a synowie cudzoziemców 
oraczami waszymi i winiarzami waszymi bêd¹.
6. Ale wy kap³anami Pañskimi nazwani bêdziecie, s³ugami Boga naszego zwaæ was bêd¹; 
majêtnoœci pogan u¿ywaæ bêdziecie, a w s³awie ich wywy¿szeni bêdziecie.
7. Za dwojakie pohañbienie i zel¿ywoœæ waszê œpiewaæ bêdziecie; z dzia³u ich, i w 
ziemi ich dwojakie dziedzictwo posi¹dziecie, a tak wesele wieczne mieæ bêdziecie.
8. Ja Pan mi³ujê s¹d, a mam w nienawiœci ³upiestwo przy ca³opaleniu; przeto¿ 
sprawiê, aby uczynki ich dzia³y siê w prawdzie, a przymierze wieczne postanowiê z 
nimi.
9. I znajome bêdzie miêdzy poganami nasienie ich, a potomstwo ich w poœrodku 
narodów; wszyscy, którzy ich ujrz¹, poznaj¹ ich, ¿e s¹ nasieniem, któremu Pan 
pob³ogos³awi³.
10. Wesel¹c weseliæ siê bêd¹ w Panu, a dusza moja rozraduje siê w Bogu moim; bo miê 
oblók³ w szaty zbawienia, a p³aszczem sprawiedliwoœci przyodzia³ miê, jako 
oblubieñca ozdobnego chwa³¹, i jako oblubienicê ozdobion¹ w klejnoty swoje.
11. Bo jako ziemia wydaje p³ód swój, a jako ogród nasienie swoje wywodzi, tak 
panuj¹cy Pan wywiedzie sprawiedliwoœæ i chwa³ê swojê przed wszystkie narody.
*62
1. Dla Syonu milczeæ nie bêdê, a dla Jeruzalemu nie uspokojê siê, dok¹d 
sprawiedliwoœæ jego nie wynijdzie jako jasnoœæ, a zbawienie jego jako pochodnia 
gorzeæ nie bêdzie.
2. I ogl¹daj¹ narody sprawiedliwoœæ twojê, i wszyscy królowie s³awê twojê i nazw¹ 
ciê imieniem nowem, które usta Pañskie mianowaæ bêd¹.
3. I bêdziesz koron¹ ozdobn¹ w rêce Pañskiej, i koron¹ królestwa w rêce Boga twego.
4. Nie bêd¹ ciê wiêcej zwaæ opuszczon¹, i ziemia twoja nie bêdzie wiêcej zwana 
spustoszon¹; ale ty nazywana bêdziesz rozkosz¹ moj¹, a ziemia twoja mê¿atk¹; bo Pan 
bêdzie mia³ rozkosz w tobie, a ziemia twoja bêdzie zamê¿na.
5. Albowiem jako m³odzieniec pannê pojmuje, tak ciê sobie pojm¹ synowie twoi; a 
jako siê oblubieniec weseli z oblubienicy, tak siê weseliæ bêdzie z ciebie Bóg 
twój.
6. Na murach twoich, o Jeruzalem! postawiê stró¿ów, którzy przez ca³y dzieñ ca³¹ 
noc nigdy nie umilkn¹; którzy wspominacie Pana, nie milczcie;
7. A nie dawajcie mu odpocznienia, dok¹d nie utwierdzi, i dok¹d nie sposobi, aby 
Jeruzalem by³o s³awne na ziemi.
8. Przysi¹g³ Pan przez prawicê swojê i przez ramiê mocy swojej, mówi¹c: Nie podam 
wiêcej pszenicy twojej na pokarm nieprzyjacio³om twoim, i nie bêd¹ piæ cudzoziemcy 



wina twego, oko³o któregoœ pracowa³.
9. Ale ci, którzy je zgromadz¹, po¿ywaæ go, i chwaliæ Pana bêd¹; a którzy je 
zbieraj¹, bêd¹ je piæ w sieniach œwi¹tnicy mojej.
10. PrzechodŸcie, przechodŸcie przez bramy! gotujcie drogê ludowi; wyrównajcie, 
wyrównajcie goœciñce; wybierzcie kamienie, podnieœcie chor¹giew do narodów.
11. Oto Pan rozka¿e obwo³aæ a¿ do koñczyn ziemi; powiedzcie córce Syoñskiej: Oto 
zbawiciel twój idzie, oto zap³ata jego z nim, a dzie³o jego przed nim.
12. I nazwi¹ synów twoich ludem œwiêtym, odkupionymi Pañskimi, a ciebie nazwi¹ 
miastem zacnem i nie opuszczonem.
*63
1. Któ¿ to jest, który idzie z Edom, w szatach ubroczonych we krwi z Bocra? Ten 
przyozdobiony szat¹ swoj¹, postêpuj¹cy w wielkoœci mocy swojej? Jam jest, który 
mówiê sprawiedliwoœæ, dostateczny do wybawienia.
2. Przecz¿e jest czerwone odzienie twoje? a szaty twoje jako tego, który t³oczy w 
prasie?
3. Prasê t³oczy³em Ja sam, a nikt z ludu nie by³ zemnê; Ja, mówiê, t³oczy³em 
nieprzyjació³ w gniewie swym, i podepta³em ich w popêdliwoœci mojej, a¿ pryska³a 
krew mocarzów ich na szaty moje; a tak wszystko odzienie moje spluska³em.
4. Albowiem dzieñ pomsty by³ w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszed³.
5. Lecz gdym widzia³, ¿e nie by³o pomocnika, a¿em siê zduma³, ¿e nikogo nie by³o, 
coby miê podpar³, przeto¿ mi wybawienie sprawi³o ramiê moje, a popêdliwoœæ moja, ta 
miê podpar³a.
6. I podepta³em narody w gniewie swym, a opoi³em je w zapalczywoœci mojej, i 
uderzy³em o ziemiê mocarzy ich.
7. Mi³osierdzia Pañskie wspominaæ bêdê, i chwa³y Pañskie za wszystko, cokolwiek nam 
uczyni³ Pan, i hojnoœæ dóbr, które pokaza³ domowi Izraelskiemu wed³ug mi³osierdzia 
swego, i wed³ug wielkich litoœci swoich.
8. Bo rzek³: W¿dyæ s¹ ludem moim, s¹ synami, nie przeniewierz¹ mi siê; przeto¿ by³ 
ich zbawicielem.
9. We wszelakiem uciœnieniu ich i on by³ uciœniony: ale Anio³ oblicza jego wybawi³ 
ich. Z mi³oœci swej, i z litoœci swojej on sam odkupi³ ich, piastowa³ ich i nosi³ 
ich po wszystkie dni wieków.
10. Ale oni odpornymi byli, i zasmucali Ducha jego Œwiêtego; dla tego obróci³ siê 
im w nieprzyjaciela, a sam walczy³ przeciwko nim.
11. I wspomina³ sobie lud jego na dni starodawne, i na Moj¿esza, mówi¹c: Gdzie¿ 
jest ten, który ich wywiód³ z morza, z pasterzem trzody swojej? Gdzie¿ jest ten, 
który po³o¿y³ w poœrodku jego Ducha swego Œwiêtego?
12. Który ich wiód³ po prawicy Moj¿eszowej ramieniem wielmo¿noœci swojej? który 
rozdzieli³ wody przed nimi, aby sobie uczyni³ imiê wieczne?
13. Który ich przeprowadzi³ przez przepaœci, jako konia po puszczy, a nie 
szwankowali?
14. Jako gdy bydlê na dó³ zstêpuje: tak Duch Pañski zwolna prowadzi³ z nich 
ka¿dego; takeœ wiód³ lud swój, abyœ sobie uczyni³ imiê s³awne.
15. Spojrzyj¿e z nieba, a obacz z mieszkania œwiêtobliwoœci twojej, i ozdoby 
twojej. Gdzie¿ jest gorliwoœæ twoja, i wielka si³a twoja? Gdzie wzruszenie 
wnêtrznoœci twoich, i litoœci twoich? Przedemn¹¿ zawœci¹gnione bêd¹?
16. Tyœ zaiste ojciec nasz: bo Abraham nie wie o nas, a Izrael nie zna nas. Tyœ, 
Panie! ojciec nasz, odkupiciel nasz; toæ jest od wieku imiê twoje.
17. Przecz¿eœ nam, Panie! dopuœci³ b³¹dziæ z dróg twoich? przecz¿eœ zatwardzi³ 
serce nasze, abyœmy siê ciebie nie bali? Nawróæ¿e siê dla s³ug twoich, dla 
pokolenia dziedzictwa twego.
18. Na ma³y czas posiad³ ziemiê lud œwiêtobliwoœci twojej; nieprzyjaciele nasi 
podeptali œwi¹tnicê twojê.
19. Myœmy twoi od wieku, a nad tymi nigdyœ nie panowa³, ani wzywano imienia twego 
nad nimi.
*64
1. Obyœ rozdar³ niebiosa, i zst¹pi³, aby siê od oblicza twego góry rozp³ynê³y!
2. (Jako od gorej¹cego ognia, ognia roztapiaj¹cego, woda wre,) abyœ oznajmi³ imiê 
twoje nieprzyjacio³om twoim, a¿eby siê od oblicza twego narody zatrwo¿y³y.



3. Jako gdyœ czyni³ dziwy, którycheœmy siê nie spodziewali; zst¹pi³eœ, a od oblicza 
twego góry siê rozp³ywa³y.
4. Czego od wieków nie s³yszano ani to do uszów przychodzi³o; oko nie widzia³o Boga 
innego oprócz ciebie, coby tak uczyni³ temu, co nañ oczekuje.
5. Zabie¿a³eœ wesel¹cemu siê i czyni¹cemu sprawiedliwoœæ, i tym, którzy na drogach 
twoich wspominali na ciê. Otoœ siê ty rozgniewa³, przeto ¿eœmy grzeszyli na tych 
drogach ustawicznie, wszak¿e zachowani bêdziemy,
6. Aczkolwiek jesteœmy jako nieczysty my wszyscy, i jako szata splugawiona s¹ 
wszystkie sprawiedliwoœci nasze; przeto¿ wszyscy opadamy jako liœæ, a nieprawoœci 
nasze jako wiatr unosz¹ nas.
7. Nadto niemasz, ktoby wzywa³ imienia twego, i pobudzi³ siê do tego, aby siê 
chwyci³ ciebie, przynajmniej teraz, gdyœ zakry³ twarz swojê przed nami, a 
sprawi³eœ, abyœmy niszczeli dla nieprawoœci naszych.
8. Ale teraz, o Panie! tyœ jest ojciec nasz, myœmy glina, a tyœ twórca nasz; a 
takeœmy wszyscy dzie³em rêki twojej.
9. Nie gniewaj siê, Panie! tak bardzo, a nie na wieki pomnij nieprawoœci naszej: 
oto wejrzyj proszê, myœmy wszyscy ludem twoim.
10. Miasta œwiêtobliwoœci twojej obrócone s¹ w pustyniê, Syon w pustyniê, a 
Jeruzalem w spustoszenie obrócone.
11. Dom œwiêtobliwoœci naszej i ozdoby naszej, w którym ciê chwalili ojcowie nasi, 
ogniem jest spalony, i wszystkie najkosztowniejsze rzeczy nasze obróci³y siê w 
pustki.
12. Izali nad tem zatrzymasz siê Panie? izali milczeæ a nas tak bardzo trapiæ 
bêdziesz?
*65
1. Objawi³em siê tym, którzy siê o miê nie pytali; znalezionym jest od tych, którzy 
miê nie szukali; do narodu, który siê nie nazywa³ imieniem mojem. rzek³em: Otom Ja! 
otom Ja!
2. Rozci¹gn¹³em rêce moje na ka¿dy dzieñ do ludu upornego, który chodzi drog¹ nie 
dobr¹ za myœlami swemi;
3. Do ludu, który miê jawnie wzrusza do gniewu, ustawicznie ofiaruj¹c w ogrodach, a 
kadz¹c na ceg³ach;
4. Którzy siadaj¹ przy grobach, a przy ba³wanach swoich nocuj¹; którzy jedz¹ œwinie 
miêso, i polewkê obrzyd³¹ z naczynia swego.
5. Mówi¹c: Odst¹p precz, nie przystêpuj do mnie; bom jest œwiêtobliwszy ni¿eli ty. 
Ciæ s¹ dymem w nozdrzach moich, i ogniem pa³aj¹cym przez ca³y dzieñ.
6. Oto zapisano to przedemn¹: Nie zamilczê, ale oddam i odp³acê na ³ono ich.
7. Nieprawoœci wasze, tak¿e i nieprawoœci ojców waszych, mówi Pan, którzy kadzili 
po górach, a na pagórkach hañbili miê; przeto¿ odmierzê sprawê ich pierwsz¹ na ³ono 
ich.
8. Tak mówi Pan: Jako gdyby kto znalaz³ wino w gronie, i rzek³by: Nie psuj go, bo 
b³ogos³awieñstwo jest w niem; tak i Ja uczyniê dla s³ug moich, ¿e ich wszystkich 
nie wygubiê.
9. Bo wywiodê z Jakóba nasienie, a z Judy dzier¿awcê gór moich; i posiêd¹ j¹ 
wybrani moi, a s³udzy moi tam mieszkaæ bêd¹.
10. A Saron bêdzie za pastwisko owcom, a dolina Achor za legowisko wo³ów ludu 
mojego, którzy miê szukali.
11. Ale was, którzyœcie opuœcili Pana, którzy zapominacie na górê œwiêtobliwoœci 
mojej, którzy gotujecie temu wojsku stó³, a którzy oddawacie temu pocztowi mokre 
ofiary:
12. Was, mówiê policzê pod miecz, tak, ¿e wy wszyscy do zabicia schylaæ siê 
bêdziecie, przeto, ¿em wo³a³, a nie ozwaliœcie mi siê, mówi³em, a nie s³yszeliœcie, 
aleœcie czynili, co z³ego jest przed oczyma mojemi, a czegom Ja nie chcia³, 
obieraliœcie.
13. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Oto s³udzy moi jeœæ bêd¹, a wy ³akn¹æ bêdziecie; 
oto s³udzy moi piæ bêd¹, a wy pragn¹æ bêdziecie; oto s³udzy moi weseliæ siê bêd¹, a 
wy zawstydzeni bêdziecie.
14. Oto s³udzy moi wykrzykaæ bêd¹ od radoœci serdecznej, a wy bêdziecie wo³aæ od 
boleœci serca, i od skruszenia ducha wyæ bêdziecie.



15. I zostawicie imiê wasze na przeklinanie wybranym moim, gdy was pomorduje 
panuj¹cy Pan, a s³ugi swe nazwie innem imieniem.
16. Ten, który sobie bêdzie b³ogos³awi³ na ziemi, bêdzie sobie b³ogos³awi³ w Bogu 
prawdziwym; a kto bêdzie przysiêga³ na ziemi, bêdzie przysiêga³ przez Boga 
prawdziwego; w zapomnienie zaiste przyjd¹ te uciski pierwsze, a bêd¹ zakryte od 
oczów moich.
17. Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê now¹, a nie bêd¹ wspominane 
rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce.
18. Owszem weselcie siê, a radujcie siê na wieki wieków z tego, co Ja stworzê; bo 
oto Ja stworzê Jeruzalem na radoœæ, a lud jego na wesele.
19. I rozradujê siê w Jeruzalemie, a weseliæ siê bêdê w ludu moim; a nie bêdzie 
s³ychaæ w nim g³osu p³aczu i g³osu narzekania.
20. Nie bêdzie tam wiêcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie 
dope³ni³ dni swoich; bo dzieciê we stu latach umrze; ale grzesznik, choæby mia³ i 
sto lat, przeklêty bêdzie.
21. Pobuduj¹ te¿ domy, a bêd¹ w nich mieszkali; nasadz¹ te¿ winnic, a bêd¹ jeœæ 
owoce ich.
22. Nie bêd¹ budowaæ tak, aby tam inszy mieszka³; nie bêd¹ szczepiæ, aby inny jad³; 
bo dni ludu mojego bêd¹ jako dni drzewa, a dzie³a r¹k swoich do zwietszenia u¿ywaæ 
bêd¹ wybrani moi.
23. Nie bêd¹ robiæ pró¿no, ani p³odziæ bêd¹ na postrach; bo bêd¹ nasieniem 
b³ogos³awionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi.
24. Nadto stanie siê, ¿e pierwej ni¿ zawo³aj¹, Ja siê ozwê; jeszcze mówiæ bêd¹, a 
Ja wys³ucham.
25. Wilk z barankiem paœæ siê bêd¹ spo³em; lew jako wó³ plewy jeœæ bêdzie, a wê¿owi 
proch bêdzie chlebem jego; nie bêd¹ szkodziæ ani zatracaæ na wszystkiej górze 
œwiêtej mojej, mówi Pan.
*66
1. Tak mówi Pan: Niebo jest stolic¹ moj¹, a ziemia podnó¿kiem nóg moich. Gdzie¿ 
tedy bêdzie ten dom, który mi zbudujecie? albo gdzie bêdzie miejsce odpocznienia 
mego?
2. Bo to wszystko rêka moja uczyni³a, i ni¹ stanê³o to wszystko, mówi Pan. Wszak¿e 
Ja na tego patrzê, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który dr¿y na 
s³owo moje.
3. Inaczej ten, kto zabija wo³u na ofiarê, jakoby zabi³ cz³owieka; kto zabija na 
ofiarê bydl¹tko, jakoby psa œci¹³; kto ofiaruje ofiarê such¹, jakoby krew œwini¹ 
ofiarowa³; kto kadzi kadzid³em, jakoby ba³wanowi b³ogos³awi³. A jako oni sobie 
obrali drogi swoje, i w obrzydliwoœciach swoich kocha³a siê dusza ich.
4. Tak i Ja obiorê za wynalazki ich, a to, czego siê boj¹, przywiodê na nich, 
przeto, ¿e gdym wo³a³, ¿aden siê nie ozwa³, gdym mówi³, nie s³uchali, ale czynili 
to, co z³ego jest przed oczyma mojemi, a to, czegom nie chcia³, obierali.
5. S³uchajcie s³owa Pañskiego, wy którzy dr¿ycie na s³owo jego. Bracia wasi 
nienawidz¹cy was, a wyganiaj¹cy was dla imienia mego, mówi¹: Niech siê oka¿e s³awa 
Pañska. Oka¿eæ siê zaiste ku pociesze waszej; ale oni pohañbieni bêd¹.
6. G³os grzmotu z miasta s³yszany bêdzie, g³os z koœcio³a, g³os Pana oddawaj¹cego 
zap³atê nieprzyjacio³om swoim.
7. Pierwej ni¿ pracowa³a ku porodzeniu, porodzi³a, pierwej ni¿ j¹ ogarnê³a boleœæ, 
porodzi³a mê¿czyznê.
8. Któ¿ s³ysza³ co takowego? Kto widzia³ co podobnego? Mo¿e¿ to byæ, aby ziemia 
narodzi³a ludu za jeden dzieñ? Izali naród sp³odzony bywa jednym razem? Ale Syon 
ledwie pocz¹³ pracowaæ ku porodzeniu, aliæ porodzi³ synów swych.
9. Có¿bym Ja, który otwieram ¿ywot, rodziæ nie mia³? mówi Pan. Có¿bym Ja, który to 
czyniê, ¿e rodz¹, zawartym by³? mówi Bóg twój.
10. Weselcie siê z Jeruzalemem a radujcie siê w nim wszyscy, którzy go mi³ujecie. 
Wesewlcie siê z nim wielce, wszyscy którzykolwiek p³akali nad nim.
11. Przeto, ¿e ssaæ bêdziecie, i syciæ siê piersiami pociech jego, ssaæ bêdziecie, 
i rozkoszami op³ywaæ w jasnoœci chwa³y jego.
12. Bo tak mówi Pan: Oto Ja obrócê na nich pokój jako rzekê, a s³awê narodów jako 
strumieñ zalewaj¹cy, i bêdziecie ssaæ; na rêku noszeni, i na kolanach rozkosznie 



piastowani bêdziecie.
13. Jako ten, którego cieszy matka jego, tak Ja was cieszyæ bêdê; a tak w 
Jeruzalemie uciechy miewaæ bêdziecie.
14. Ujrzycie zaiste, a radowaæ siê bêdzie serce wasze, a koœci wasze jako trawa 
zakwitn¹. I poznana bêdzie rêka Pañska przy s³ugach jego; ale siê gniewem zapali 
przeciwko nieprzyjacio³om swoim.
15. Bo oto Pan w ogniu przyjdzie, a poczwórne jego jako wicher, aby wyla³ gniew 
swój w popêdliwoœci, a ³ajanie swoje w p³omieniu ognia.
16. Pan, mówiê, przez ogieñ s¹dziæ bêdzie, i przez miecz swój wszelkie cia³o, a 
pobitych od Pana wiele bêdzie.
17. I ci, którzy siê poœwiêcaj¹ i oczyszczaj¹ w ogrodach, jeden za drugim jawnie; 
którzy jedz¹ miêso œwinie, i inn¹ obrzyd³oœæ, i myszy, koniec tak¿e wezm¹, mówi 
Pan.
18. Albowiem Ja znam sprawy ich, i myœli ich; i przyjdzie ten czas, ¿e zgromadzê 
wszystkie narody, i jêzyki, i przyjd¹ a ogl¹daj¹ chwa³ê mojê.
19. I po³o¿ê na nich znak, a poœlê z tych, którzy zachowani bêd¹, do narodów przy 
morzu do Pul i Lud, którzy ci¹gn¹ ³uk do Tubala, i do Jawanu, na wyspy dalekie, 
które nic o mnie nie s³ysza³y, i nie widzia³y chwa³y mojej; i bêd¹ opowiada³y 
chwa³ê mojê miêdzy narodami.
20. I przywiodê wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów Panu w dary, na 
koniach i na wozach, i na lektykach, i na mu³ach, i na zawidnikach, na górê 
œwiêtobliwoœci mojej do Jeruzalemu, mówi Pan, tak jako przynosz¹ synowie Izraelscy 
dar w naczyniu czystem do domu Pañskiego.
21. I z tych te¿ nabiorê kap³anów i Lewitów, mówi Pan.
22. Bo jako te niebiosa nowe, i ta ziemia nowa, któr¹ Ja uczyniê, stanie przedemn¹, 
mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i imiê wasze.
23. I stanie siê, ¿e od nowiu miesi¹ca do nowiu miesi¹ca, i od sabatu do sabatu 
przychodziæ bêdzie wszelkie cia³o, aby siê k³ania³o przed oblicznoœci¹ moj¹, mówi 
Pan.
24. I wynijd¹ a ogl¹daj¹ trupy ludzi tych, którzy wyst¹pili przeciwko mnie; 
albowiem robak ich nie zdechnie, a ogieñ ich nie zgaœnie, a bêd¹ obrzydliwoœci¹ 
wszelkiemu cia³u.

================================
     Jeremijasz     
================================

*01
1. S³owa Jeremijasza, syna Helkijaszowego, z kap³anów, którzy byli w Anatot, w 
ziemi Benjamin
2. Do którego sta³o siê s³owo Pañskie za dni Jozyjasza, syna Amonowego, króla 
Judzkiego trzynastego roku królowania jego.
3. A sta³o siê za dni Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, a¿ do 
skoñczenia jedenastego roku Sedekijasza, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, a¿ do 
przeprowadzenia Jeruzalemczyków, miesi¹ca pi¹tego,
4. Sta³o siê mówiê, s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c
5. Pierwej ni¿elim ciê utworzy³ w ¿ywocie, zna³em ciê, a pierwej ni¿eliœ wyszed³ z 
¿ywota, poœwiêci³em ciê, za proroka narodom da³em ciê.
6. I rzek³em: Ach, ach panuj¹cy Panie! Oto nie umiem mówiæ, bom jest dzieciêciem.
7. Ale Pan rzek³ do mnie: Nie mów: Jestem dzieciêciem, owszem, na wszystko, na co 
ciê poœlê, idŸ, a wszystko, coæ rozka¿ê, mów
8. Nie bój siê oblicza ich, bom Ja jest z tob¹, abym ciê wybawi³, mówi Pan.
9. A wyci¹gn¹wszy Pan rêkê swojê, dotkn¹³ siê ust moich, i rzek³ mi Pan: Otom da³ 



s³owa moje do ust twoich.
10. Oto ciê dziœ postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyœ wykorzenia³, i 
psu³, i wytraca³, i obala³, i abyœ budowa³ i szczepi³.
11. Potem sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c: Co widzisz Jeremijaszu? I 
rzek³em: Widzê rózgê migda³ow¹.
12. I rzek³ Pan do mnie: Dobrze widzisz: albowiem siê Ja pospieszam z s³owem swem, 
abym je wykona³.
13. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie powtóre, mówi¹c: Co widzisz? I rzek³em: Widzê 
garniec wrz¹cy, a przednia strona jego ku stronie pó³nocnej.
14. I rzek³ Pan do mnie: Od pó³nocy przypadnie z³e na wszystkich mieszkaj¹cych na 
tej ziemi.
15. Bo oto Ja zawo³am wszystkich rodzajów z królestw pó³nocnych, mówi Pan, aby 
przyci¹gn¹wszy ka¿dy z nich, postanowi³ stolicê swojê w wejœciu bram Jeruzalemskich 
i przy wszystkich murach jego, i przy wszystkich miastach Judzkich.
16. A tak opowiem s¹dy moje przeciwko nim dla wszelakiej z³oœci tych, którzy miê 
opuœcili, a kadzili bogom obcym, i k³aniali siê robocie r¹k swoich.
17. Przeto¿ ty przepasz biodra swoje, a wstawszy mów do nich wszystko, co Ja tobie 
rozkazujê, nie bój siê ich bym ciê snaæ nie star³ przed obliczem ich,
18. Bo oto Ja postanawiam ciê dziœ miastem obronnem, i s³upem ¿elaznym, i murem 
miedzianym przeciwko tej wszystkiej ziemi, przeciwko królom Judzkim, przeciwko 
ksi¹¿êtom ich, przeciwko kap³anom ich, i przeciwko ludowi tej ziemi;
19. Którzy walczyæ bêd¹ przeciwko tobie, ale ciê nie przemog¹: bom Ja z tob¹ mówi 
Pan, abym ciê wybawi³.
*02
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. IdŸ, a wo³aj w uszy Jeruzalemskie, mówi¹c: Tak mówi Pan: Wspomnia³em na ciê dla 
mi³osierdzia m³odoœci twojej pokazanego, i dla mi³oœci œlubin twoich; gdyœ chodzi³a 
za mn¹ na puszczy, w ziemi, w której nie osiewaj¹.
3. Kiedy Izrael by³ œwi¹tobliwoœci¹ Panu, i pierwocinami urodzajów jego; wszyscy, 
którzy go po¿erali, winni byli, z³e rzeczy przysz³y na nich, mówi Pan.
4. S³uchajcie s³owa Pañskiego, domie Jakóbowy, i wszystkie rodzaje domu 
Izraelowego!
5. Tak mówi Pan: Jak¹¿ nieprawoœæ znaleŸli ojcowie wasi przy mnie, i¿ siê oddalili 
odemnie, a chodz¹c za marnoœci¹ marnymi siê stali?
6. Tak i¿ ani rzekli: Gdzie¿ jest Pan, który was wywiód³ z ziemi Egipskiej? który 
nas wodzi³ po puszczy, po ziemi pustej i strasznej, po ziemi suchej i cieniu 
œmierci, po ziemi, po której nikt nie chodzi³, a gdzie ¿aden cz³owiek nie mieszka³?
7. Owszem, gdym was wprowadzi³ do ziemi obfitej, abyœcie po¿ywali owoców jej, i 
dóbr jej, wszed³szy tam splugawiliœcie ziemiê mojê, a dziedzictwo moje uczyniliœcie 
obrzydliwoœci¹.
8. Kap³ani nie rzekli: Gdzie¿ jest Pan? ani ci, którzy siê obieraj¹ uczeni w 
zakonie, poznali miê, i pasterze odst¹pili odemnie, i prorocy prorokowali przez 
Baala, i za rzeczami nie u¿ytecznemi chodzili.
9. Przecz¿e siê w¿dy wadzê z wami, mówi Pan, a z synami synów waszych œpieraæ siê 
muszê?
10. PrzejdŸcie przynajmniej wyspy Cytym, a obaczcie; i do Kedar poœlijcie a 
uwa¿ajcie pilnie, i przypatrzcie siê, jeŸli siê sta³o co takowego;
11. JeŸli odmieni³ który naród bogów swoich, chocia¿ oni nie s¹ bogami; ale lud mój 
odmieni³ s³awê swojê w rzecz niepo¿yteczn¹.
12. Zdumiejcie siê niebiosa nad tem, a ulêknijcie siê, a zatrwo¿cie siê bardzo, 
mówi Pan;
13. Bo dwojak¹ z³oœæ pope³ni³ lud mój: mnie opuœcili, Ÿród³o wód ¿ywych, a wykopali 
sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymaæ nie mog¹.
14. Izali Izrael jest niewolnikiem albo wychowañcem w domu sp³odzonym? Czemu¿ jest 
podany na ³up?
15. Rycz¹ nañ lwiêta, i wydawaj¹ g³os swój, a obracaj¹ ziemiê jego w pustyniê; 
miasta jego spalone s¹, tak, ¿e niemasz i jednego obywatela.
16. Synowie te¿ Nof i Tachpanes wierzch g³owy twojej zetr¹.
17. Za¿ tego sam sobie nie sprawujesz? opuszczaj¹c Pana, Boga swego, wtenczas, 



kiedy ciê prowadzi drog¹ sw¹.
18. A teraz co za sprawê masz na drogach Egipskich, i¿ pijesz wodê z Nilu? albo co 
masz za sprawê na drogach Assyryjczyków, i¿ pijesz wodê z rzeki ich?
19. Skarze ciê z³oœæ twoja a odwrócenie twoje sfuka ciê. Wiedz¿e tedy i obacz, i¿ 
jest rzecz z³a i gorzka, i¿eœ opuœci³ Pana, Boga twego, a niemasz bojaŸni mojej w 
tobie, mówi Pan, Pan zastêpów.
20. Gdym dawno po³ama³ jarzmo twoje, i rozerwa³em zwi¹zki twoje mówi³aœ: Nie bêdê 
s³u¿y³a ba³wanom; a przecie na ka¿dym pagórku wysokim, i pod ka¿dem drzewem 
ga³êzistem tu³asz siê, o nierz¹dnico!
21. A Jam ciê by³ nasadzi³ winn¹ macic¹ wyborn¹, którejby wszystko nasienie by³o 
prawdziwe; jako¿eœ mi siê tedy odmieni³a w p³onne ga³êzie obcej macicy?
22. Bo choæbyœ siê umywa³a i saletr¹, i myd³em siê jako najbardziej tar³a, przecie¿ 
znaczna zostanie nieprawoœæ twoja przedemn¹, mówi panuj¹cy Pan.
23. Jako¿ mówisz: Nie jestem splugawiona, za Baalami nie chodzi³am? Spojrzyj na 
drogê twojê w tej dolinie, obacz, coœ czyni³a, o wielb³¹dzico prêdka, która wiklesz 
drogi swoje?
24. Oœlicaœ dzika, przywyk³aœ na puszczy, która wed³ug ¿¹dzy duszy swej wiatr 
³apie, gdy siê jej przyczyna da; któ¿ j¹ odwróci? Wszyscy którzy jej szukaj¹, nie 
strudz¹ siê, i w miesi¹cu jej znajd¹ j¹.
25. Rzekêliæ: Zawœci¹gnij nogi twojej, aby bosa nie by³a, i gard³o twe od 
pragnienia, tedy mówisz: Ju¿ to pró¿no, nie uczyniê; bom siê rozmi³owa³a w cudzych, 
i za nimi pójdê.
26. Jako wstyd z³odzieja, kiedy go zastan¹, tak siê zawstydzi dom Izraelski, sami 
królowie ich, ksi¹¿êta ich, i kap³ani ich, i prorocy ich,
27. Którzy mówi¹ drewnu: Tyœ jest ojciec mój, a kamieniowi: Tyœ miê sp³odzi³. Bo 
siê do mnie obrócili ty³em, a nie twarz¹; ale czasu utrapienia swego mawiaj¹: Wstañ 
a wybaw nas.
28. I gdzie¿ s¹ bogowie twoi, którycheœ sobie naczyni³? Niech wstan¹, jeŸli ciê 
mog¹ wybawiæ czasu utrapienia twego, poniewa¿ ile masz miast swoich, tyle masz 
bogów swoich, o Judo!
29. Czemu¿ siê zemn¹ spieraæ chcecie? Wyœcie wszyscy odst¹pili odemnie, mówi Pan.
30. Pró¿nom bi³ synów waszych, karania nie przyjêli; miecz wasz po¿ar³ przecie 
proroków waszych, jako lew trac¹cy.
31. O narodzie! wy rozs¹dŸcie s³owa Pañskie. Izalim by³ pustyni¹ Izraelowi? Izali 
ziemi¹ ciemn¹? Przecz¿e mówi lud mój: Panujemy, nie pójdziemy wiêcej do ciebie?
32. Izali zapomina panna ubioru swego, i oblubienica klejnotów swoich? Ale lud mój 
zapomnia³ miê przez dni niezliczone.
33. Przecz dobr¹ byæ twierdzisz drogê twojê, szukaj¹c tego, w czem siê kochasz? 
Przecz i innych nierz¹dnic uczysz z³oœliwych dróg twoich?
34. Nadto i na podo³kach twoich znajduje siê krew dusz ubogich i niewinnych; nie z 
prac¹ znalaz³em to, bo to widzieæ na wszystkich podo³kach twoich.
35. A przecie¿ mówisz: Poniewa¿em niewinn¹, pewnie odwrócona jest zapalczywoœæ jego 
odemnie. Oto Ja w s¹d wnijdê z tob¹, przeto, ¿e mówisz: Nie zgrzeszy³am.
36. Przecz¿e tak biegasz, odmieniaj¹c drogi swe? Tak bêdziesz pohañbiona od 
Egipczanów, jakoœ pohañbiona by³a od Assyryjczyków.
37. I stamt¹d wyjdziesz, maj¹c rêce swe nad g³ow¹ sw¹: bo Pan odrzuca ufnoœci 
twoje, a nie poszczêœciæ siê w nich.
*03
1. Pan mówi: Opuœci³liby m¹¿ ¿onê swojê, a ona odszed³szy od niego sz³aby za innego 
mê¿a, izali siê wiêcej do niej wróci? Izaliby nie by³a wielce splugawiona ona 
ziemia? Ale ty, chocia¿eœ nierz¹d p³odzi³a z wiel¹ zalotników, wszak¿e nawróæ siê d 
o mnie, mówi Pan.
2. Podnieœ oczu swych na miejsca wysokie, a obacz, jeŸliœ gdzie nierz¹du nie 
p³odzi³a. Na drogach siada³aœ kwoli nim, jako Arabczyk na puszczy, a splugawi³aœ 
ziemiê wszeteczeñstwem twem, i z³oœci¹ twoj¹.
3. A chocia¿ zawœci¹gnione s¹ d¿d¿e jesienne, a deszczu na wiosnê nie bywa³o, 
przecie¿eœ czo³o niewiasty wszetecznej maj¹c, nie chcia³aœ siê wstydziæ.
4. Aza¿ od tego czasu wo³aæ bêdziesz na mnie: Ojcze mój! Tyœ wodzem m³odoœci mojej?
5. Izali Bóg zatrzyma gniew na wiecznoœæ? Izali go zachowa na wieki? Oto mówisz i 



czynisz z³e, ile mo¿esz.
6. Tedy Pan rzek³ do mnie za dni Jozyjasza króla: Widzia³¿eœ, co uczyni³a odporna 
córka Izraelska? jako chodzi³a na ka¿d¹ górê wysok¹, i pod ka¿de drzewo zielone, i 
tam nierz¹d p³odzi³a.
7. A chocia¿em rzek³, gdy to wszystko uczyni³a: Nawróæ siê do mnie! przecie siê nie 
nawróci³a; a na to patrzy³a przestêpnica siostra jej, córka Judzka.
8. A tak zda³o mi siê dla tych wszystkich przyczyn, poniewa¿ nierz¹d p³odzi³a 
uporna córka Izraelska, opuœciæ j¹, i daæ jej list rozwodny; a przecie¿ siê nie 
ulêk³a przestêpnica siostra jej, córka Judzka, ale szed³szy i sama nierz¹d 
p³odzi³a.
9. I sta³o siê, ¿e haniebnym nierz¹dem swoim splugawi³a ziemiê; bo cudzo³o¿y³a z 
kamieniem i z drewnem.
10. A wszak¿e w tem wszystkiem nie nawróci³a siê do mnie przestêpnica siostra jej, 
córka Judzka, z wszystkiego serca swego; ale ob³udnie, mówi Pan.
11. Przeto¿ rzek³ Pan do mnie: Usprawiedliwi³a duszê sw¹ odporna córka Izraelska 
wiêcej, ni¿eli przestêpnica Judzka.
12. IdŸ¿e, a wo³aj temi s³owy ku pó³nocy a mów: Nawróæ siê, odporna córko 
Izraelska! mówi Pan, a nie obórzy siê twarz moja surowa na was, bom Ja dobrotliwy, 
mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki.
13. Tylko uznaj nieprawoœæ twojê, ¿eœ od Pana, Boga swego, odst¹pi³a, a tam i sam 
biega³a drogami swemi do obcych bogów pod ka¿de drzewo zielone, a g³osu mojego nie 
s³uchaliœcie, mówi Pan.
14. Nawróæcie¿ siê, synowie uporni! mówi Pan; bom Ja jest ma³¿onkiem waszym, a 
przyjmê was jednego z miasta, a dwóch z rodzaju, abym was wprowadzi³ do Syonu,
15. Gdzie wam dam pasterzy wed³ug serca mego, i bêd¹ was paœæ umiejêtnie i 
rozumnie.
16. I stanie siê, gdy siê rozmno¿ycie a rozrodzicie siê w tej ziemi w one¿ dni, 
mówi Pan, nie bêd¹ wiêcej mówiæ: "Skrzynia przymierza Pañskiego", ani wst¹pi na 
serce, ani wspomn¹ na ni¹, ani jej nawiedzaæ, ani jej wiêcej powa¿aæ bêd¹.
17. Czasu onego nazwane bêdzie Jeruzalem stolic¹ Pañsk¹, a zgromadz¹ siê do niego 
wszystkie narody, do imienia Pañskiego, do Jeruzalemu, i nie bêd¹ wiêcej chodziæ za 
uporem serca swego z³oœliwego.
18. W one dni pójd¹ dom Judzki z domem Izraelskim, i przyjd¹ pospo³u z ziemi 
pó³nocnej do ziemi, któr¹m da³ w dziedzictwo ojcom waszym.
19. Chocia¿em Ja rzek³: Jako¿bym ciê po³o¿y³ miêdzy synami, a da³ ci ziemiê 
po¿¹dan¹, dziedzictwo zacne zastêpów pogañskich? chyba ¿ebyœ miê wzywa³, mówi¹c: 
Ojcze mój! a od naœladowania mnie nie odwróci³ siê.
20. Poniewa¿ jako ¿ona przeniewierza siê mê¿owi swemu, takeœcie mi siê 
przeniewierzyli, o domie Izraelski! mówi Pan.
21. G³os na wysokich miejscach niech bêdzie s³yszany, p³acz modlitw synów 
Izraelskich; bo przewrotne uczyniwszy drogi swe zapamiêtali na Pana, Boga swego,
22. Mówi¹cego: Nawróæcie siê, synowie odporni! a uleczê odwrócenia wasze; mówcie: 
Oto my idziemy do ciebie, boœ ty jest Pan, Bóg nasz.
23. Zaiste pró¿na jest nadzieja w pagórkach i w mnóstwie gór; zaiste w Panu, Bogu 
naszym, jest zbawienie Izraelskie.
24. Bo ta hañba po¿ar³a pracê ojców naszych od m³odoœci naszej, trzody ich, i stada 
ich, syny ich, i córki ich.
25. Le¿ymy w pohañbieniu swem, a przykrywa nas zel¿ywoœæ nasza; albowiemœmy 
przeciwko Panu, Bogu naszemu, zgrzeszyli, my i ojcowie nasi, od m³odoœci naszej a¿ 
do dnia tego, a nie us³uchaliœmu g³osu Pana, Boga naszego.
*04
1. JeŸlibyœ siê chcia³ nawróciæ, Izraelu! mówi Pan, do mnie siê nawróæ. Bo jeŸli 
odejmiesz obrzyd³oœci twoje od oblicza mego, a nie bêdziesz siê tu³a³,
2. I przysiê¿eszli w prawdzie, w s¹dzie i w sprawiedliwoœci, mówi¹c: Jako ¿yje Pan; 
tedy b³ogos³awiæ sobie w nim bêd¹ narody, i w nim siê przechwalaæ.
3. Albowiem tak mówi Pan mê¿om Judzkim i Jeruzalemskim: Poorzcie sobie nowinê, a 
nie siejcie na cierniu;
4. Obrze¿cie siê Panu, a odejmijcie nieobrzezki serca waszego, mê¿owie Judzcy, a 
obywatele Jeruzalemscy! by snaæ nie wysz³a jako ogieñ popêdliwoœæ moja, a nie 



zapali³a siê, a nie by³by, ktoby ugasi³ dla z³oœci przedsiêwziêcia waszego.
5. Opowiadajcie w Judzie, a w Jeruzalemie og³aszajcie, i mówcie: Zatr¹bcie w tr¹bê 
w ziemi, zwo³ajcie, zgromadŸcie lud, a mówcie: Zbierzcie siê, a wejdŸmy do miast 
obronnych.
6. Podnieœcie chor¹giew na Syonie, b¹dŸcie serca dobrego, nie zastanawiajcie siê; 
bo Ja z³e przywiodê od pó³nocy, i pora¿kê wielk¹.
7. Wychodzi lew z jaskini swojej, a ten, który niszczy narody, wyszed³szy z miejsca 
swego, ci¹gnie, aby obróci³ ziemiê twojê w pustyniê, a miasta twoje aby zburzone 
by³y, aby nie by³o ¿adnego obywatela.
8. Przeto¿ przepaœcie siê worami, narzekajcie a kwilcie, bo nie jest odwrócony 
gniew zapalczywoœci Pañskiej od nas.
9. I stanie siê dnia onego, mówi Pan, ¿e zginie serce królewskie, i serce ksi¹¿¹t, 
a zdumiej¹ siê kap³ani, i prorocy dziwowaæ siê bêd¹.
10. I rzek³em: Ach panuj¹cy Panie! zaprawdêœ bardzo ten lud i Jeruzalem omyli³, 
mówi¹c: Pokój mieæ bêdziecie! a w¿dy miecz przenikn¹³ a¿ do duszy.
11. Czasu onego rzek¹ temu ludowi i Jeruzalemowi: Wiatr gwa³towny z miejsc wysokich 
na puszczy idzie prosto na lud mój, nie ¿eby przewiewa³, ani wyczyszcza³.
12. Wiatr gwa³towniejszy ni¿ oni przyjdzie mi; teraz Ja te¿ opowiem im s¹dy.
13. Oto wystêpuje jako ob³oki, a wozy jego jako wicher, prêdsze s¹ ni¿ or³y konie 
jego. Biada nam! boœmy spustoszeni.
14. Omyj od z³oœci serce twoje, Jeruzalem! abyœ wybawione by³o. Dok¹d¿e trwaæ bêd¹ 
w poœrodku ciebie myœli nieprawoœci twojej.
15. Bo g³os opowiadaj¹cego idzie od Danu, a tego, który og³asza nieprawoœæ, z góry 
Efraim.
16. Przypominajcie¿ tym narodom: Oto og³aszajcie Jeruzalemczykom, ¿e stró¿owie 
przychodz¹ z ziemi dalekiej, a wydawaj¹ przeciwko miastom Judzkim g³os swój.
17. Jako stró¿owie pól po³o¿¹ siê przeciwko niemu w oko³o; bo miê do gniewu 
wzruszy³o, mówi Pan.
18. Droga twoja i postêpki twoje to uczyni³y tobie; toæ z³oœæ twoja przynios³a, ¿e 
to jest gorzkie, a ¿e przenika a¿ do serca twego.
19. O wnêtrznoœci moje, wnêtrznoœci moje! boleœæ cierpiê. O osierdzia moje! trwo¿y 
siê we mnie serce moje, nie zamilczê; bo g³os tr¹by s³yszysz, duszo moja! i okrzyk 
wojenny.
20. Pora¿ka za pora¿k¹ og³asza siê, spustoszona bêdzie zaiste wszystka ziemia; 
nagle spustoszone bêd¹ namioty moje, i opony moje w okamgnieniu.
21. Dok¹d¿e widzieæ bêdê chor¹giew, i s³yszeæ g³os tr¹by?
22. Bo g³upi lud mój nie zna miê, synowie niem¹drzy i nierozumni s¹; m¹drzy s¹ do 
czynienia z³ego, ale dobrze czyniæ nie umiej¹.
23. Spojrzêli na ziemiê, a oto jest niepozorna i pró¿na; je¿eli na niebo, nie masz 
na niem œwiat³oœci.
24. Spojrzêli na góry, a oto siê trzês¹, i wszystkie pagórki chwiej¹ siê.
25. Spojrzêli, a oto niemasz cz³owieka, i wszelkie ptastwo niebieskie odlecia³o.
26. Spojrzêli, a oto pole urodzajne jest pustyni¹, a wszystkie miasta jego zburzone 
s¹ od oblicza Pañskiego, i od oblicza gniewu zapalczywoœci jego.
27. Bo tak mówi Pan: Spustoszona bêdzie wszystka ziemia, wszak¿e koñca jeszcze nie 
uczyniê.
28. Nad tem ziemia kwiliæ bêdzie, a niebiosa w górze zaæmi¹ siê, przeto, ¿em mówi³, 
com umyœli³, a nie ¿a³ujê, ani siê odwrócê od tego.
29. Przed grzmotem jeŸdŸców i strzelaj¹cych z ³uku uciecze wszystko miasto; wejd¹ 
do gêstych ob³oków, i na ska³y wst¹pi¹. Wszystkie miasta opuszczone bêd¹, a nie 
bêdzie, ktoby w nich mieszka³.
30. A ty zburzona bêd¹c có¿ uczynisz? Choæbyœ siê ubra³a w szar³at, choæbyœ siê 
ozdobi³a ozdob¹ z³ot¹, choæbyœ te¿ oblicze twe przyprawi³a barwiczk¹, pró¿no siê 
stroisz; wzgardz¹ tob¹ zalotnicy twoi, a duszy twojej szukaæ bêd¹.
31. Bom s³ysza³ g³os jako rodz¹cej, uciski jako pierworodz¹cej, g³os córki 
Syoñskiej narzekaj¹cej, a za³amuj¹cej rêce swe, mówi¹c: Biada mnie teraz! bo usta³a 
dusza moja dla morderców.
*05
1. ObchodŸcie ulice Jeruzalemskie, a upatrujcie teraz, i obaczcie, a szukajcie po 



ulicach jego, jeŸli znajdziecie mê¿a, jeŸli kto jest coby czyni³ s¹d i szuka³ 
prawdy, a przepuszczê mu.
2. Ale choæ mówi¹: Jako ¿yje Pan, tedy przeciê krzywo przysiêgaj¹.
3. O Panie! izali oczy twoje nie patrz¹ na prawdê? Bijesz ich, ale ich nie boli; 
wniwecz ich obracasz, ale nie chc¹ przyj¹æ karania; zatwardzili oblicza swe nad 
opokê, nie chc¹ siê nawróciæ.
4. Tedym Ja rzek³: Podobno ci nêdzni s¹, g³upio sobie poczynaj¹; bo nie s¹ 
powiadomi drogi Pañskiej, i s¹du Boga swego.
5. Pójdê do celniejszych, i bêdê mówi³ do nich; bo oni s¹ powiadomi drogi Pañskiej, 
i s¹du Boga swego; ale i ci wespó³ po³amali jarzmo, potargali zwi¹zki.
6. Przeto¿ ich pobije lew z lasu, wilk wieczorny wygubi ich, lampart czyhaæ bêdzie 
u miast ich. Ktokolwiek wyjdzie z nich, rozszarpany bêdzie; bo siê rozmno¿y³y 
przestêpstwa ich, i zmog³y siê odwrócenia ich.
7. Jest¿e co, dlaczegobym ci mia³ przepuœciæ? Synowie twoi opuœcili miê, a 
przysiêgaj¹ przez onych, którzy nie s¹ bogami. Jakom ich jedno nakarmi³, zaraz 
cudzo³o¿¹, a do domu wszetecznicy hurmem siê wal¹.
8. Rano wstawaj¹c s¹ jako konie wytuczone, ka¿dy z nich r¿y do ¿ony bliŸniego 
swego.
9. Izali dlatego nawiedziæ ich nie mam? mówi Pan; izali siê nad takim narodem nie 
ma mœciæ dusza moja?
10. Wst¹pcie na mury jego, a rozwalcie je, wszak¿e ich do gruntu nie znoœcie; 
znieœcie filarzyki murów jego, gdy¿ nie s¹ Pañskie.
11. Wielce zaiste wyst¹pi³ przeciwko mnie dom Izraelski i dom Judzki, mówi Pan.
12. Zadali k³amstwo Panu, i rzekli: Nie tak, nie przyjdzieæ na nas nic z³ego, a 
miecza i g³odu nie doznamy.
13. A ci prorocy pomin¹ z wiatrem, a ¿adnego s³owa Bo¿ego niemasz u nich; i owszem 
tak siê im samym stanie.
14. Przeto¿ tak mówi Pan, Bóg zastêpów: Poniewa¿eœcie to mówili, oto Ja k³adê s³owa 
moje w usta twoje za ogieñ, a lud ten za drwa, i po¿re ich.
15. Oto Ja przywiodê na was naród z daleka, o domie Izraelski! mówi Pan, naród 
mocny, naród starodawny, naród, którego jêzyka umieæ nie bêdziesz, ani zrozumiesz, 
co mówi.
16. Którego sajdak jako grób otwarty, wszyscy s¹ mê¿ni.
17. I zjedz¹ urodzaj twój, i chleb twój: po¿r¹ synów twoich i córki twoje; poje 
trzody twoje i wo³y twoje; poje winn¹ macicê twojê, i figi twoje, a miasta twoje 
obronne, w których ty ufasz, mieczem znêdzi.
18. A wszak¿e i w one dni, mówi Pan, koñca z wami nie uczyniê.
19. Albowiem gdy rzeczecie: Przecz¿e nam Pan, Bóg nasz, to wszystko czyni? Tedy im 
odpowiesz: Jakoœcie miê opuœcili, a s³u¿yli bogom cudzym w ziemi waszej, tak s³u¿yæ 
bêdziecie cudzoziemcom w ziemi nie waszej.
20. Oznajmijcie to domowi Jakóbowemu, a rozg³oœcie w Judzie, mówi¹c:
21. S³uchajcie¿ teraz tego, ludu g³upi! który niemasz serca, który oczy maj¹c, a 
nie widzisz, który uszy maj¹c, a nie s³yszysz.
22. I nie bêdziecie¿ siê mnie bali? mówi Pan; a przed obliczem mojem nie bêdziecie¿ 
siê lêkali? którym po³o¿y³ morzu piasek za granicê ustaw¹ wieczn¹, a nie przest¹pi 
jej. Choæ siê wzrusz¹, wszak¿e nie przemog¹; choæ siê wzburz¹ wa³y jego, wszak¿e 
nie przeskocz¹ go.
23. Ale ten lud ma serce oci¹¿a³e i odporne; odst¹pili odemnie i odeszli;
24. Ani rzekli w sercu swem: Bójmy siê ju¿ Pana, Boga naszego, który daje deszcz i 
w jesieni i na wiosnê czasu swego, który tygodni pewnych i ¿niwa naszego 
przestrzega.
25. Ale nieprawoœci wasze odwróci³y to, a grzechy wasze zahamowa³y to dobro od was.
26. Bo siê znajduj¹ w ludu moim niezbo¿nicy, którzy czyhaj¹ jako ³owcy, rozci¹gaj¹ 
sieci, zastawiaj¹ sid³a, a ³api¹ ludzi.
27. Jako klatka pe³na ptaków, tak domy ich pe³ne s¹ zdrady; przeto¿ siê wzmogli i 
zbogacili.
28. Roztyli, lœni¹ siê, i innych w z³oœciach przewy¿szaj¹; sprawy nie s¹dz¹, ani 
sprawy sierotki; wszak¿e siê im szczêœci, chocia¿ sprawy ubogiego nie rozs¹dzili.
29. Izali dlatego nie nawiedzê ich? mówi Pan; izali siê nad narodem takowym nie 



bêdzie mœciæ dusza moja?
30. Rzecz dziwna i sroga dzieje siê w tej ziemi:
31. Prorocy k³amliwie prorokuj¹, a kap³ani panuj¹ przez rêce ich, a lud mój kocha 
siê w tem; czego¿byœcie na ostatek nie uczynili?
*06
1. ZgromadŸcie siê, synowie Benjaminowi! z poœrodku Jeruzalemu, a w Tekue tr¹bcie w 
tr¹bê, i nad Betcherem podnieœcie chor¹giew! bo z³e ukaza³o siê z pó³nocy, i 
zburzenie wielkie.
2. Piêknej, rozkosznej pannie przypodoba³em by³ córkê Syoñsk¹;
3. Ale do niej przyci¹gn¹ pasterze i trzody ich; rozbij¹ przeciwko niej namioty w 
oko³o, spasie ka¿dy miejsce swoje, i rzek¹:
4. Podnieœcie przeciwko niej wojnê, wstañcie, a wtargniemy w po³udnie; biada nam, 
¿e siê nachyli³ dzieñ, ¿e siê rozci¹gnê³y cienie wieczorne!
5. Wstañcie, a wtargniemy w nocy, i rozwalmy pa³ace jej.
6. Bo tak mówi Pan zastêpów: Nar¹bcie drzewa, a usypcie przeciw Jeruzalemowi 
szañce; toæ to miasto jest, które ma byæ nawiedzione; jako¿kolwiek wielkie, niemasz 
jedno ucisk w poœrodku jego.
7. Jako Ÿród³o wylewa wody swe, tak ono wylewa z³oœæ swojê; ucisk i spustoszenie 
s³ychaæ w niem przed obliczem mojem ustawicznie, boleœæ i bicie.
8. Æwicz siê Jeruzalemie! by snaæ nie odst¹pi³a dusza moja od ciebie, bym ciê snaæ 
nie obróci³ w pustyniê ziemi do mieszkania niesposobn¹,
9. Tak mówi Pan zastêpów: Ostatek Izraela a¿ do grona wyzbieraj¹, jako winnicê, i 
rzek¹: Siêgaj rêk¹ twoj¹, jako ten, co zbiera wino do kosza.
10. Do kogo¿ mówiæ bêdê, i kim oœwiadczê, aby s³yszeli? Oto nieobrzezane s¹ uszy 
ich, tak, ¿e s³uchaæ nie mog¹; oto s³owo Pañskie maj¹ za hañbê i nie kochaj¹ siê w 
niem.
11. Przeto¿ pe³enem zapalczywoœci Pañskiej, upracowa³em siê, zawœci¹gaj¹c j¹ w 
sobie. Wylana bêdzie tak na maluczkiego na ulicy, jako i na zebranie m³odzieñców; 
owszem, i m¹¿ z ¿on¹, a starzec ze zgrzybia³ym pojmany bêdzie.
12. I przypadn¹ domy ich na inszych, tak¿e pola i ¿ony ich, gdy¿ wyci¹gnê rêkê mojê 
na obywateli tej ziemi, mówi Pan.
13. Zaiste, od najmniejszego z nich a¿ do najwiêkszego z nich, wszyscy siê udali za 
³akomstwem; od proroka a¿ do kap³ana, wszyscy zgo³a bawi¹ siê k³amstwem.
14. I lecz¹ skruszenie córki ludu mego tylko po wierzchu, mówi¹c: Pokój, pokój! 
choæ niemasz pokoju.
15. Izali siê zawstydzili, przeto ¿e obrzyd³oœæ czynili? Zaiste ani siê lud 
wstydzi³, ani ich prorocy do wstydu przywieœæ mogli; przeto¿ upadn¹ miêdzy 
padaj¹cymi; czasu, którego ich nawiedzê, upadn¹, mówi Pan.
16. Gdy tak Pan mawia³: Zastanówcie siê na drogach, a spojrzyjcie i pytajcie siê o 
œcieszkach starych, któraby by³a droga dobra, a chodŸcie ni¹, a znajdziecie 
odpocznienie duszy waszej: tedy odpowiadali: Nie bêdziemy chodzili.
17. A gdym postanawia³ nad wami stró¿ów, mówi¹c: S³uchajcie g³osu tr¹by! tedy 
mawiali: Nie bêdziemy s³uchaæ.
18. Przeto¿ s³uchajcie, o narody! a poznaj, o zgromadzenie! co siê dzieje miêdzy 
nimi.
19. S³uchaj, o ziemio! Oto Ja przywiodê z³e na ten lud, owoce myœli ich, przeto, ¿e 
nie s³uchaj¹ s³ów moich, ani zakonu mego, ale go odrzucaj¹.
20. Na có¿ mi kadzid³o z Saby przychodzi, a cynamon wonny wyborny z ziemi dalekiej? 
Ca³opalenia wasze nie s¹ mi przyjemne, i ofiary wasze nie podobaj¹ mi siê.
21. Przeto¿ tak mówi Pan: Oto ja nak³adê ludowi temu zawad, o które siê otr¹caæ 
bêd¹ ojcowie, tak¿e i synowie, s¹siad i bliŸni jego, i pogin¹.
22. Tak mówi Pan: Oto lud przyci¹gnie z ziemi pó³nocnej, a naród wielki powstanie 
od koñczyn ziemi;
23. £uk i w³óczniê pochwyci, okrutny bêdzie, a nie zlituje siê. G³os ich jako morze 
zahuczy, a na koniach jeŸdziæ bêd¹, naród uszykowany jako m¹¿ do boju przeciwko 
tobie, o córko Syoñska!
24. Skoro us³yszymy wieœæ o nim, os³abiej¹ rêce nasze, ucisk nas ogarnie, i boleœæ 
jako rodz¹c¹.
25. Nie wychodŸcie na pole, i w drogê nie chodŸcie; bo miecz nieprzyjacielski a 



strach w oko³o.
26. O córko ludu mojego! przepasz siê worem a walaj siê w popiele; uczyñ sobie ¿al 
jako po jedynaku, ¿al gorzki; bo na nas nagle burzyciel przypadnie.
27. Da³em ciê za basztê i za wie¿ê w ludu moim, abyœ upatrywa³ i doœwiadcza³ drogi 
ich.
28. Wszyscy s¹ miêdzy krn¹brnymi najkrn¹brniejsi, chodz¹ jako obmowca, s¹ jako 
miedŸ i ¿elaza; wszyscy zgo³a s¹ ska¿onymi.
29. Murzszej¹ miechy, o³ów od ognia niszczeje, pró¿no ustawicznie z³otnik p³awi; bo 
z³e rzeczy nie mog¹ byæ oddalone.
30. Srebrem fa³szywem bêd¹ nazwani; bo ich Pan odrzuci³.
*07
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, mówi¹c:
2. Staw siê w bramie domu Pañskiego, a opowiadaj tam to s³owo, i mów: S³uchajcie 
s³owa Pañskiego wszystek Judo, którzy wchodzicie do bram ich, abyœcie siê k³aniali 
Panu.
3. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Polepszajcie dróg swoich, i 
przedsiêwziêcia swego, a sprawiê to, abyœcie mieszkali na tem miejscu.
4. Nie pok³adajcie nadziei swej w s³owach k³amliwych, mówi¹c: Koœció³ Pañski, 
koœció³ Pañski, koœció³ Pañski jest!
5. Ale jeŸli¿e polepszaj¹c polepszycie dróg swoich, i przedsiêwziêcia swego; 
jeŸli¿e sprawiedliwy s¹d czyniæ bêdziecie miêdzy mê¿em a miêdzy bliŸnim jego;
6. Przychodnia, sierotki i wdowy nie uciœniecie, i krwi niewinnej nie rozlejecie na 
tem miejscu, a za bogami cudzymi nie pójdziecie na swe z³e:
7. Tedy sprawiê, abyœcie mieszkali na tem miejscu w ziemi, któr¹m da³ ojcom waszym, 
od wieku a¿ na wieki.
8. Oto wy pok³adacie nadziejê swojê w s³owach k³amliwych, które nie pomog¹.
9. Izali kradn¹c, zabijaj¹c, i cudzo³o¿¹c, i krzywoprzysiêgaj¹c, i kadz¹c Baalowi, 
a chodz¹c za bogami obcymi, których nie znacie,
10. Przecie¿ chodziæ a stawaæ bêdziecie przed obliczem mojem w tym domu, który 
nazwany jest od imienia mego, i mówiæ: Wybawieniœmy, abyœmy czynili te wszystkie 
obrzydliwoœci?
11. Aza¿ jaskini¹ ³otrowsk¹ jest dom ten przed oczyma waszemi, który nazwany jest 
od imienia mego? Oto widzêæ Ja to, mówi Pan.
12. Ale idŸcie przynajmniej na miejsce moje, które by³o w Sylo, gdziem by³ sprawi³ 
przybytek imieniowi memu z pocz¹tku, a obaczcie, com mu uczyni³ dla z³oœci ludu 
mego Izraelskiego.
13. Przeto¿ teraz, poniewa¿ czynicie te wszystkie sprawy, mówi Pan, a gdy mówiê do 
was rano wstawaj¹c a to ustawicznie, a nie s³uchacie, gdy wo³am na was, a nie 
ozywacie siê:
14. Przeto¿ uczyniê domowi temu, który nazwany jest od imienia mego, w którym wy 
ufacie, i miejscu temu, którem wam da³ i ojcom waszym, jakom uczyni³ Sylo;
15. I odrzucê was od oblicza mego, jakom odrzuci³ braci waszych, wszystko nasienie 
Efraimowe.
16. Ty tedy nie módl siê za tym ludem, ani podnoœ za nim g³osu modlitwy, i nie 
przyczyniaj siê do mnie; bo ciê nie wys³ucham.
17. Aza¿ sam nie widzisz, co oni broj¹ w miastach Judzkich i po ulicach 
Jeruzalemskich?
18. Synowie zbieraj¹ drwa, a ojcowie rozniecaj¹ ogieñ, a ¿ony ich rozczyniaj¹ 
ciasto, aby czyni³y placki królowej niebieskiej, i sprawowa³y mokre ofiary bogom 
cudzym, aby miê do gniewu pobudzali.
19. Izali to przeciwko mnie jest, ¿e miê do gniewu wzruszaj¹? mówi Pan; izali to 
nie raczej przeciwko nim, ku pohañbieniu twarzy ich?
20. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Oto gniew mój i popêdliwoœæ moja bêdzie wylana 
na to miejsce, na ludzi i na bydlêta, i na drzewa polne, i na owoce ziemi, i zapali 
siê, a nie ugaœnie.
21. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Ca³opalenie wasze przydajcie do ofiar 
waszych, a jedzcie miêso.
22. Bom nie mówi³ z ojcami waszymi, anim im przykaza³ onego dnia, któregom ich 
wywiód³ z ziemi Egipskiej, o ca³opaleniu i ofiarach;



23. Ale tom im przykaza³, mówi¹c: S³uchajcie g³osu mojego, i bêdê Bogiem waszym, a 
wy bêdziecie ludem moim; a chodŸcie ka¿d¹ drog¹, któr¹m wam przykaza³, aby wam 
dobrze by³o.
24. Lecz nie pos³uchali, ani nak³onili ucha swego, aby chodzili za radami i za 
uporem serca swego z³ego; i obrócili siê grzbietem, a nie twarz¹.
25. Ode dnia, którego wyszli ojcowie wasi z ziemi egipskiej, a¿ do dnia tego, 
posy³a³em do was wszystkich s³ug moich proroków, co dzieñ rano wstawaj¹c i 
posy³aj¹c;
26. A wszak¿e nie s³uchali miê, i nie nak³onili ucha swego, ale zatwardziwszy kark 
swój, gorzej czynili niŸeli ojcowie ich.
27. Gdy im bêdziesz mówi³ te wszystkie s³owa, i ciebie nie us³uchaj¹; a gdy na nich 
wo³aæ bêdziesz, nie ozw¹æ siê.
28. Przeto¿ mów do nich: Ten jest naród, który nie s³ucha g³osu Pana, Boga swego, 
ani przyjmuje nauki; zginê³a prawda, i odjêta jest od ust ich.
29. Ogól w³osy swe i odrzuæ, a narzekaj g³oœno na miejscach wysokich; bo odrzuci³ 
Pan i opuœci³ rodzaj, na który siê bardzo gniewa.
30. Zaiste synowie Judzcy czynili z³oœæ przed oczyma mojemi, mówi Pan; nastawiali 
obrzydliwoœci swych w tym domu, który nazwany jest od imienia mojego, aby go 
splugawili.
31. Nadto pobudowali wy¿yny Tofet, które jest w dolinie syna Hennomowego, aby 
palili synów swych i córki swe ogniem, czegom nie rozkaza³, ani wst¹pi³o na serce 
moje.
32. Dlatego oto dni id¹, mówi Pan, gdy to wiêcej nie bêdzie zwano Tofet, ani dolina 
syna Hennomowego, ale dolina morderstwa; i bêd¹ pogrzebywaæ w Tofet; bo indziej 
miejsca nie bêdzie.
33. I bêd¹ trupy ludu tego pokarmem ptastwu niebieskiemu, i zwierzowi ziemskiemu, a 
nie bêdzie, ktoby odegna³.
34. I uczyniê, ¿e ustanie w miastach Judzkich, i w ulicach Jeruzalemskich g³os 
radoœci, i g³os wesela, g³os oblubieñca, i g³os oblubienicy; bo ziemia bêdzie 
spustoszona.
*08
1. Czasu onego, mówi Pan, wybior¹ koœci królów Judzkich, i koœci ksi¹¿¹t ich, i 
koœci kap³anów, i koœci proroków, i koœci obywateli Jeruzalemskich z grobów ich;
2. I rozrzuc¹ je przed s³oñce, i przed miesi¹c, i przed wszystko wojsko niebieskie, 
które mi³uj¹, i którym s³u¿¹, i za którymi chodz¹, i których szukaj¹, i którym siê 
k³aniaj¹; nie pozbieraj¹ ich, ani pogrzebi¹, ale bêd¹ miasto gnoju na wierzchu ziem 
i.
3. I obior¹ raczej œmieræ ni¿eli ¿ywot wszystkie ostatki, które zostan¹ z tego 
rodzaju z³oœliwego po wszystkich miejscach, gdziebykolwiek zostali, tam, kêdy ich 
zapêdzê, mówi Pan zastêpów.
4. Przeto¿ rzeczesz do nich: Tak mówi Pan: Tak¿e upadli, aby nie mogli powstaæ? 
tak¿e siê odwróci³, aby siê zaœ nie móg³ nawróciæ?
5. Przecz¿e siê odwróci³ ten lud Jeruzalemski odwróceniem wiecznem? chwytaj¹ siê 
k³amstwa a nie chc¹ siê nawracaæ.
6. Pilnowa³em i s³ucha³em: nic nie mówi¹c, co jest prawego; niemasz ktoby ¿a³owa³ 
z³oœci swej, mówi¹c: Có¿em uczyni³? Ka¿dy siê obróci³ za biegiem swoim, jako koñ, 
który pêdem bie¿y ku potkaniu.
7. I bocian na powietrzu zna ustawione czasy swoje, i synogarlica, i ¿uraw, i 
jaskó³ka przestrzegaj¹ czasu przylecenia swego; ale lud mój nie zna s¹du Pañskiego.
8. Jako¿ mówicie: Myœmy m¹drzy, a zakon Pañski jest przy nas? zaprawdê, oto 
daremnie pióro pisarz czyni; daremnie s¹ w zakonie bieg³ymi.
9. Kogo¿ zawstydzili ci mêdrcy? Którzy¿ s¹ przestraszeni i pojmani? Oto s³owo 
Pañskie odrzucaj¹; có¿ to tedy za m¹droœæ ich?
10. Dlatego dam ¿ony ich innym, pola ich tym, którzy ich opanuj¹; bo od 
najmniejszego a¿ do najwiêkszego, wszyscy zgo³a udali siê za ³akomstwem; od proroka 
a¿ do kap³ana wszyscy przewodz¹ k³amstwo.
11. Bo lecz¹ skruszenie córki ludu mego tylko po wierzchu, mówi¹c: Pokój, pokój! 
choæ niemasz pokoju.
12. Izali siê zawstydzili, przeto, ¿e obrzydliwoœæ czynili? Zaiste, ani siê zapa³aæ 



ani wstydziæ umieli; przeto¿ upadn¹ miêdzy padaj¹cymi, czasu nawiedzenia swego 
upadn¹, mówi Pan.
13. Do szczêtu ich wykorzeniê, mówi Pan; nie bêdzie ¿adnego grona na winnej macicy, 
ani ¿adnych fig na drzewie figowem; nawet i liœæ opadnie, a com im da³, odjête 
bêdzie.
14. Przecz my tu siedzimy? ZejdŸcie siê, a wynijd¿my do miast obronnych, a tam 
odpoczniemy; ale Pan, Bóg nasz ka¿e nam odpoczn¹æ, gdy nas napoi wod¹ ¿ó³ci, i¿eœmy 
zgrzeszyli przeciwko Panu.
15. Czekaj pokoju, aliæ nic dobrego; czasu uzdrowienia, aliæ oto strach.
16. Od Dan s³yszeæ chrapanie koni jego, od g³osu wykrzykania mocarzy jego wszystka 
ziemia zadr¿a³a, którzy ci¹gn¹, aby po¿arli ziemiê, i wszystko, co jest na niej, 
miasto i tych, którzy mieszkaj¹ w niem.
17. Bo oto Ja poœlê na was wê¿e najjadowitsze, przeciwko którym niemasz zaklinania; 
i pok¹saj¹ was, mówi Pan.
18. Serce moje we mnie, któreby miê mia³o posilaæ w smutku, md³e jest.
19. Oto g³os krzyku córki ludu mego z ziemi bardzo dalekiej mówi¹cej: Izali Pana 
niemasz na Syonie? Izali króla jego niemasz na nim? Przecz¿e miê wzruszyli do 
gniewu ba³wanami swemi, pró¿noœciami cudzoziemców?mówi Pan.
20. Pominê³o ¿niwo, skoñczy³o siê lato, a myœmy nie wybawieni.
21. Dla skruszenia córki ludu mojego skruszonym jest, ¿a³obê ponoszê, zdumienie 
zdjê³o miê.
22. Izali niemasz balsamu w Galaad? Izali tam niemasz lekarza? Czemu¿ tedy nie jest 
uleczona córka ludu mojego?
*09
1. Kto mi to da, aby g³owa moja wod¹ by³a, a oczy moje Ÿród³em ³ez, abym we dnie i 
w nocy p³aka³ pomordowanych córki ludu mego!
2. Któ¿ mi da na puszczy gospodê podró¿nych, abym opuœci³ lud mój, i odszed³ od 
nich? bo wszyscy s¹ cudzo³o¿nicy, zgraja przestêpników;
3. I naci¹gaj¹ jêzyka swego do k³amstwa jako ³uku swego, zmocnili siê na ziemi, ale 
nie ku prawdzie; bo ze z³ego w z³e postêpuj¹, a mnie nie znaj¹, mówi Pan.
4. Ka¿dy niech siê strze¿e bliŸniego swego, a nie ka¿demu bratu dowierza; bo ka¿dy 
brat jest na tem jakoby podszed³, a ka¿dy bliŸni zdradliwie postêpuje.
5. Ka¿dy te¿ bliŸniego swego oszukuje, a prawdy nie mówi; naucza jêzyka swego mówiæ 
k³amstwo, Ÿle czyni¹c ustawaj¹
6. Mieszkanie twoje, o proroku! jest w poœrodku ludu zdradliwego; dla zdrad nie 
chc¹ miê poznaæ, mówi Pan.
7. A przeto¿ tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja p³awi¹c ich próbowa³em ich; jako¿ siê 
tedy ju¿ mam obchodziæ z córk¹ ludu mego?
8. Strza³¹ œmierteln¹ jest jêzyk ich, zdradê mówi; usty swemi o pokoju z 
przyjacielem swym mówi, ale w sercu swem zak³ada nañ sid³a swoje.
9. Izali dlatego nienawidzê ich? mówi Pan; izali nad narodem takowym nie pomœci siê 
dusza moja?
10. Dla tych gór udam siê na p³acz i na narzekanie, i dla pastwisk, które s¹ na 
puszczy, na kwilenie; bo spalone bêd¹, tak, ¿e nie bêdzie, ktoby je przechodzi³, 
ani tam g³osu bydlêcia s³ychaæ bêdzie; ptastwo niebieskie i bydlêta rozbie¿¹ siê i 
odejd¹ .
11. I obrócê Jeruzalem w gromady rumu, w mieszkanie smoków; a miasta Judzkie obrócê 
w pustyniê, tak, i¿ nie bêdzie obywatela.
12. Któ¿ jest tak m¹dry, coby to wyrozumia³? a do kogo mówi³y usta Pañskie, coby to 
oznajmi³, dlaczego zgin¹æ ma ta ziemia, i wypalona byæ ma jako pustynia, tak aby 
nie by³o, ktoby j¹ przeszed³?
13. Bo Pan mówi: I¿ opuœcili zakon mój, którym im przed³o¿y³, a nie s³uchali g³osu 
mojego, ani chodzili za nim;
14. Ale chodzili za uporem serca swego i za Baalem, czego ich nauczyli ojcowie ich.
15. Dlatego tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja nakarmiê ich, to jest lud 
ten, pio³unem, a napojê ich wod¹ ¿ó³ci.
16. Albowiem rozproszê ich miêdzy narody, których nie znali oni i ojcowie ich, i 
poœlê za nimi miecz, a¿ ich do koñca wyg³adzê.
17. Tak mówi Pan zastêpów: Uwa¿cie to, a przyzówcie narzekaj¹cych niewiast, niech 



przyjd¹, a do tych, które s¹ w tem wyæwiczone, poœlijcie, aby przysz³y;
18. Niech siê pospiesz¹, a niech uczyni¹ nad nami narzekanie, aby oczy nasze ³zy 
wylewa³y, a powieki nasze op³ywa³y wod¹.
19. G³os zaiste narzekania s³yszeæ z Syonu: O jakoœmy spustoszeni! bardzoœmy 
zel¿eni; boœmy stracili ziemiê, bo rozrzucone s¹ przybytki nasze.
20. Owszem, s³uchajcie niewiasty! s³owa Pañskiego, a niech przyjmie ucho wasze 
wyrok ust jego, abyœcie uczy³y córek swoich lamentu, a ka¿da z was towarzyszkê 
swojê narzekania;
21. Bo wlaz³a œmieræ oknami naszemi, wesz³a na pa³ace nasze, aby wytraci³a dzieci z 
rynku, a m³odzieñce z ulic.
22. (Mów i to: Tak mówi Pan:) I pad³y trupy ludzkie jako gnój po polu, a jako snopy 
za ¿eñcami, a niemasz ktoby pochowa³.
23. Tak mówi Pan: Niech siê nie chlubi m¹dry z m¹droœci swojej, i niech siê nie 
chlubi mocarz z mocy swojej, i niech siê nie chlubi bogaty z bogactw swoich;
24. Ale w tem niechaj siê chlubi, kto siê chlubi, ¿e rozumie a zna miê, ¿em Ja jest 
Pan, który czyniê mi³osierdzie, s¹d i sprawiedliwoœæ na ziemi; bo mi siê to podoba, 
mówi Pan.
25. Oto dni id¹, mówi Pan, w których nawiedzê ka¿dego obrzezañca i nieobrzezañca:
26. Egipczanów, i Judê, i Edomczyków, i Amonitczyków, i Moabczyków, i wszystkich, 
którzy w ostatnim k¹cie mieszkaj¹ na puszczy; bo te wszystkie narody nieobrzezane 
s¹, a wszystek dom Izraelski jest nieobrzezany sercem.
*10
1. S³uchajcie s³owa tego, które Pan mówi do was, o domie Izraelski!
2. Tak mówi Pan: Drogi pogañskiej nie uczcie siê, a zanamion niebieskich nie bójcie 
siê; bo siê ich poganie boj¹.
3. Ustawy zaiste tych narodów s¹ wierutna marnoœæ; bo uci¹wszy drzewo siekier¹ w 
lesie, dzie³o r¹k rzemieœlnika,
4. Srebrem i z³otem ozdabia je, gwoŸdziami i m³otami utwierdza je, aby siê nie 
rucha³o.
5. Stoj¹ prosto jako palma, a nie mówi¹; noszone byæ musz¹, bo chodziæ nie mog¹. 
Nie bójcie siê ich; bo Ÿle czyniæ nie mog¹, i dobrze czyniæ nie mog¹.
6. ¯aden z tych nie jest tobie podobny, Panie! wielkiœ ty, i wielkie jest imiê 
twoje w mocy.
7. Któ¿by siê ciebie nie ba³? Królu narodów! Tobie to zaiste nale¿y, poniewa¿ 
miêdzy wszystkimi mêdrcami narodów, i we wszystkich królestwach ich nigdy nie by³ 
podobny tobie.
8. A wszak¿e spo³em zg³upieli i poszaleli; z drewna braæ naukê, jest wierutna 
marnoœæ.
9. Srebro ci¹gnione z zamorza przywo¿one bywa, a z³oto z Ufas, dzie³o 
rzemieœlnicze, i rêki z³otnika; hijacynt i szar³at odzienie ich, wszystko to jest 
dzie³o umiejêtnych.
10. Ale Pan jest Bóg prawy, jest Bóg ¿ywy, i król wieczny; przed jego 
zapalczywoœci¹ ziemia dr¿y, a narody nie mog¹ znieœæ rozgniewania jego.
11. Tak im tedy powiecie: Bogowie ci, którzy nieba i ziemi nie stworzyli, niech 
zgin¹ z ziemi, a niech ich nie bêdzie pod niebem.
12. Ale on uczyni³ ziemiê moc¹ sw¹; on utwierdzi³ okr¹g œwiata m¹droœci¹ swoj¹, i 
roztropnoœci¹ swoj¹ rozci¹gn¹³ niebiosa.
13. Gdy on wydaje g³os, szum wód bywa na niebie, i to sposabia, aby wystêpowa³y 
pary z krajów ziemi; b³yskawice z deszczem przywodzi, a wywodzi wiatry z skarbów 
swoich.
14. Tak zg³upia³ ka¿dy cz³owiek, ¿e tego nie zna, i¿ pohañbiony bywa ka¿dy 
rzemieœlnik dla ba³wana; bo fa³szem jest to, co ula³, i niemasz ducha w nich.
15. Marnoœci¹ s¹, a dzie³em b³êdów; czasu nawiedzenia swego pogin¹.
16. Nie jest tym podobien dzia³ Jakóbowy, bo on jest stworzyciel wszystkiego; 
Izrael tak¿e jest prêtem dziedzictwa jego, Pan zastêpów jest imiê jego.
17. Zbierz z ziemi towary twoje, ty, która mieszkasz na miejscu obronnem.
18. Bo tak mówi Pan: Oto Ja jako z procy ugodzê obywateli ziemi jednym razem, i 
udrêczê, aby tego doznali i rzekli:
19. Biada mnie nad zniszczeniem mojem: bolesna jest rana moja, chocia¿em by³ rzek³: 



Zaiste tê niemoc bêdê móg³ znieœæ.
20. Namiot mój zburzony jest, i wszystkie powrozy moje porwane s¹; synowie moi 
poszli odemnie, i niemasz ich; niemasz, ktoby wiêcej rozbija³ namiot mój, a 
rozci¹ga³ opony moje.
21. Bo pasterze zg³upieli, a Pana siê nie dok³adali; dlatego nie powodzi siê im 
szczêœliwie, a wszystka trzoda pastwiska ich rozproszona jest.
22. Oto wieœæ pewna przychodzi, a wzruszenie wielkie z ziemi pó³nocnej, aby 
obrócone by³y miasta Judzkie w pustynie, i w mieszkanie smoków.
23. Wiem, Panie! ¿e nie jest w mocy cz³owieka droga jego, ani jest w mocy mê¿a 
tego, który chodzi, aby sprawowa³ postêpki swe.
24. Karz miê, Panie! ale ³askawie, nie w gniewie swym, byœ miê snaæ wniwecz nie 
obróci³.
25. Wylej popêdliwoœæ twojê na te narody, które ciê nie znaj¹, i na rodzaje, które 
imienia twego nie wzywaj¹; bo jedz¹ Jakóba, i po¿eraj¹ go, aby go wszystkiego 
strawili, i mieszkanie jego w pustki obrócili.
*11
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana mówi¹c:
2. S³uchajcie s³ów przymierza tego, którebyœcie mówili do mê¿ów Judzkich i do 
obywateli Jeruzalemskich;
3. A rzeczesz do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Przeklêty ten cz³owiek, któryby 
nie us³ucha³ s³ów przymierza tego,
4. Którem przykaza³ ojcom waszym dnia, któregom ich wywiód³ z ziemi Egipskiej, z 
pieca ¿elaznego, mówi¹c: S³uchajcie g³osu mojego, a czyñcie to wszystko, co wam 
rozkazujê, i bêdziecie ludem moim, a Ja bêdê Bogiem waszym;
5. Abym spe³ni³ przysiêgê, któr¹m przysi¹g³ ojcom waszym, ¿e im dam ziemiê 
op³ywaj¹c¹ mlekiem i miodem: jako siê to dziœ okazuje. Któremu odpowiedziawszy 
rzek³em: Amen, Panie!
6. I rzek³ Pan do mnie:Obwo³ywaj wszystkie te s³owa w miastach Judzkich i po 
ulicach Jeruzalemskich, mówi¹c: S³uchajcie s³ów przymierza tego, a czyñcie je.
7. Bo oœwiadczaj¹c oœwiadcza³em siê przed ojcami waszymi ode dnia, któregom ich 
wywiód³ z ziemi Egipskiej, a¿ do dnia tego; rano wstawaj¹c i oœwiadczaj¹c siê, 
mawia³em: S³uchajcie g³osu mego.
8. Ale nie us³uchali, ani nak³onili ucha swego; owszem ka¿dy szed³ za uporem serca 
swego z³ego. Przeto¿em przywiód³ na nich wszystkie s³owa przymierza tego, którem 
rozkaza³, aby czynili; ale oni nie czynili.
9. I rzek³ Pan do mnie: Znalaz³o siê sprzysiê¿enie miedzy mê¿ami Judzkimi, i miêdzy 
obywatelami Jeruzalemskimi;
10. Obrócili siê do nieprawoœci ojców swoich pierwszych, którzy nie chcieli s³uchaæ 
s³ów moich; tak¿e i ci chodz¹ za bogami cudzymi, s³u¿¹c im; zgwa³cili dom Izraelski 
i dom Judzki przymierze moje, którem by³ postanowi³ z ojcami ich.
11. Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja przywiodê na nich z³e, z którego nie bêd¹ mogli 
wyjœæ; choæby wo³ali do mnie, nie wys³ucham ich.
12. I pójd¹ miasta Judzkie i obywatele Jeruzalemscy, a bêd¹ wo³ali do bogów, którym 
kadz¹; ale ich ¿adnym sposobem nie wybawi¹ czasu utrapienia ich.
13. Aczkolwiek ile jest miast twoich, tyle bogów twoich, o Judo! a ile ulic 
Jeruzalemskich, tyleœcie nastawiali o³tarzów obrzydliwoœci, o³tarzów do kadzenia 
Baalowi.
14. Przeto¿ siê ty nie módl za tym ludem, ani podnoœ za nimi g³osu i modlitwy; bo 
Ja ich nie wys³ucham natenczas, gdy do mnie zawo³aj¹ w utrapieniu swojem.
15. Có¿ mi³emu memu do domu mego? poniewa¿ bez wstydu pacha z³oœci z wieloma, a 
ofiary œwiête odesz³y od ciebie; i ¿e siê w z³oœci swojej radujesz.
16. Oliw¹ zielon¹, piêkn¹, dla owocu œlicznego nazwa³ by³ Pan imiê twoje; ale z 
szumem burzy wielkiej zapali j¹ ogniem z góry, gdy po³amie ga³êzie jej.
17. Bo Pan zastêpów, który ciê by³ wszczepi³, wyrzek³ z³e przeciwko tobie dla 
z³oœci domu Izraelskiego i domu Judzkiego, które czynili miêdzy sob¹, aby miê 
draŸnili, kadz¹c Baalowi.
18. Pan zaiste oznajmi³ mi, i dowiedzia³em siê; tedyœ mi ukaza³ przedsiêwziêcia 
ich,
19. Gdym by³ jako baranek i wó³, którego wiod¹ na rzeŸ; bom nie wiedzia³, aby 



przeciwko mnie rady zmyœlali mówi¹c: Popsujemy drzewo z owocem jego, a wykorzeñmy 
go z ziemi ¿yj¹cych, aby imiê jego nie by³o wiêcej wspomniane.
20. Ale, o Panie zastêpów! który sprawiedliwie s¹dzisz, a doœwiadczasz nerek i 
serca, niech widzê pomstê twojê nad nimi; bom ci objawi³ sprawê mojê.
21. Dlatego tak mówi Pan o mê¿ach z Anatot, którzy szukaj¹ duszy twojej, a mówi¹: 
Nie prorokuj w imieniu Pañskiem, abyœ nie umar³ od r¹k naszych:
22. A przeto¿ tak mówi Pan zastêpów: Oto ja nawiedzê ich; m³odzieñcy ich pomr¹ od 
miecza, synowie ich i córki ich pomr¹ g³odem.
23. I nic nie zostanie z nich; bo przywiodê z³e na mê¿ów z Anatot roku nawiedzenia 
ich.
*12
1. Sprawiedliwym zostaniesz, Panie! jeŸli siê z tob¹ rozpieraæ bêdê; a wszak¿e o 
s¹dach twoich z tob¹ mówiæ bêdê. Czemu¿ siê droga niezbo¿nych szczêœci? Czemu¿ 
spokojnie ¿yj¹ wszyscy, którzy bardzo wyst¹pili przeciwko tobie?
2. Wszczepi³eœ ich, i rozkorzenili siê; rosn¹ i owoc wydawaj¹ ci, którycheœ ust 
bliskim, ,ale dalekim od nerek ich.
3. Ale ty, Panie, znasz miê, wypatrujesz miê, a doœwiadczy³eœ serca mego, ¿e z tob¹ 
jest; ale onych ci¹gniesz jako owce na rzeŸ i gotujesz ich na dzieñ zabicia, i 
mówisz:
4. Dok¹d¿eby ziemia p³akaæ, a trawa na wszystkich polach schn¹æ mia³a? Dla z³oœci 
mieszkaj¹cych w niej gin¹ wszystkie zwierzêta i ptastwo; bo mówi¹: Nie widziæ Pan 
skoñczenia naszego.
5. Poniewa¿ ciê z pieszymi bie¿¹cego do ustania przywodz¹, jako¿byœ mia³ zd¹¿yæ 
przy koniach? a poniewa¿ w ziemi pokoju, w którejœ ufa³, ustawasz, a có¿ sprawisz 
przy tej nadêtoœci Jordanu?
6. Bo i bracia twoi i dom ojca twego przeniewierzyli siê tobie, i ci tak¿e wo³aj¹ 
za tob¹ pe³nemi usty; ale nie wierzz im, choæby mówili z tob¹ po przyjacielsku.
7. Opuœci³em dom swój, odrzuci³em dziedzictwo moje; da³em to, co mi³owa³a dusza 
moja, w rêce nieprzyjació³ jego.
8. Sta³o mi siê dziedzictwo moje jako lew w lesie; wydaje przeciwko mnie g³os swój, 
przeto¿ go nienawidzê.
9. Izali ptakiem drapie¿nym jest mi dziedzictwo moje? Izali ptastwo bêdzie w oko³o 
przeciwko niemu? IdŸcie¿, zbierzcie siê wszystkie zwierzêta polne, zejdŸci siê do 
¿eru.
10. Wiele pasterzy popsuje winnicê mojê, podepcz¹ dzia³ mój; dzia³ mój bardzo mi³y 
obróc¹ w pustyniê srog¹.
11. Obróc¹ go w pustyniê; p³akaæ bêdzie, spustoszony bêd¹c odemnie; ta wszystka 
ziemia spustoszeje, bo niemasz, ktoby to sk³ada³ do serca.
12. Na wszystkie miejsca wysokie w pustyniach przyjd¹ burzyciele, bo miecz Pañski 
po¿re wszystko od koñca ziemi a¿ do koñca ziemi; nie bêdzie mia³o pokoju ¿adne 
cia³o.
13. Nasiej¹ pszenicy, ale ciernie ¿¹æ bêd¹; frasowaæ siê bêd¹, ale nic nie sprawi¹, 
i wstydziæ siê bêd¹ za urodzaje swoje dla gniewu popêdliwoœci Pañskiej.
14. Tak mówi Pan o wszystkich z³ych s¹siadach moich, którzy siê dotykaj¹ 
dziedzictwa, którem da³ w dziedzictwo ludowi memu Izraelskiemu: Oto Ja wykorzeniê 
ich z ziemi ich, kiedy dom Judzki wypleniê z poœrodku ich.
15. Wszak¿e gdy ich wypleniê, nawrócê siê i zmi³ujê siê nad nimi, a przywiodê zasiê 
ka¿dego z nich do dziedzictwa jego, i ka¿dego z nich do ziemi jego.
16. I stanie siê, jeŸli siê ucz¹c naucz¹ dróg ludu mojego, a przysiêgaæ bêd¹ w 
imieniu mojem, mówi¹c: Jako ¿yje Pan, jako oni nauczali lud mój przysiêgaæ przez 
Baala, tedy pobudowani bêd¹ w poœrodku ludu mego.
17. Ale jeŸliby nie us³uchali, tedy wykorzeniê ten naród, wypleniê i wytracê go, 
mówi Pan.
*13
1. Tak rzek³ Pan do mnie: IdŸ, a kup sobie pas lniany, a opasz nim biodra swoje; 
ale do wody nie k³adŸ go.
2. Kupi³em tedy pas wed³ug rozkazania Pañskiego, i opasa³em biodra moje.
3. Potem sta³o siê s³owo Pañskie do mnie powtóre, mówi¹c:
4. WeŸmij ten pas, któryœ kupi³, który jest na biodrach twoich, a wstawszy idŸ do 



Eufratesa, a skryj go tam w dziurê skaln¹.
5. I szed³em a skry³em go u Eufratesa, jako mi by³ Pan rozkaza³.
6. A po wyjœciu wielu dni rzek³ Pan do mnie: Wstañ, idŸ do Eufratesa, a weŸmij 
stamt¹d on pas, którym ci tam rozkaza³ skryæ.
7. Szed³em tedy do Eufratesa, a wykopawszy wzi¹³em on pas z miejsca onego, gdziem 
go by³ skry³, a oto ska¿ony by³ on pas, tak, i¿ siê niczemu nie godzi³.
8. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
9. Tak mówi Pan: Tak ska¿ê pychê Judzk¹ i wielk¹ pychê Jeruzalemsk¹,
10. Ludu tego bardzo z³ego, który siê zbrania s³uchaæ s³ów moich, który chodzi w 
uporze serca swego, i chodzi za bogami obcymi, s³u¿¹c im i k³aniaj¹c siê im; i 
bêdzie podobien temu pasowi, który siê niczemu nie godzi.
11. Bo jako pas przylega do biódr mê¿a, takiem Ja by³ przypoi³ do siebie wszystek 
dom Izraelski, i wszystek dom Judzki, mówi Pan, aby byli ludem moim, a to ku s³awie 
i ku chwale, i ku ozdobie; ale nie byli pos³uszni.
12. Przeto¿ rzecz im to s³owo. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Wszelkie naczynie winne 
bywa nape³nione winem; a gdy rzek¹: Wiemyæ to dobrze, ¿e wszelkie naczynie winne 
bywa nape³nione winem,
13. Tedy im rzeczesz: Tak mówi Pan: Oto Ja nape³niê wszystkich obywateli tej ziemi, 
i królów, którzy siedz¹ miasto Dawida na stolicy jego, i kap³anów i proroków, tak¿e 
i wszystkich obywateli Jeruzalemskich pijañstwem;
14. I rozra¿ê jednego o drugiego, jako ojców tak i synów, mówi Pan; nie 
przepuszczê, nie sfolgujê, ani siê zmi³ujê, abym ich skaziæ nie mia³.
15. S³uchajcie¿, a pojmujcie uszyma, nie podnoœcie siê; boæ Pan mówi.
16. Dajcie Panu, Bogu swemu, chwa³ê, pierwej ni¿by ciemnoœci przywiód³,a pierwej 
ni¿by siê obrazi³y nogi wasze o góry ciemne; i czekalibyœcie œwiat³oœci, ale Bóg 
obróci³by je w cieñ œmierci i przemieni³by je w zaæmienie.
17. A jeŸli¿ tego s³uchaæ nie bêdziecie, w skrytoœciach p³akaæ bêdzie dusza moja 
dla pychy waszej, a p³acz¹c p³akaæ bêdzie, i wyleje oko moje ³zy, bo pojmana bêdzie 
trzoda Pañska.
18. Mów królowi i królowej: Upokorzcie siê, usi¹dŸcie na ziemi; bo spad³a z g³owy 
waszej korona chwa³y waszej.
19. Miasta na po³udnie zawarte bêd¹, tak, ¿e nie bêdzie, ktoby je otworzy³; 
przeniesiony bêdzie wszystek Juda, przeniesiony bêdzie do szczêtu.
20. Podnieœcie oczy wasze, a obaczcie tych, którzy id¹ z pó³nocy. Gdzie jest ta 
trzoda, którejæ siê zwierzono? gdzie jest stado chwa³y twojej?
21. Có¿ rzeczesz, gdy ciê (nieprzyjaciel) nawiedzi? Boœ ich ty nauczy³a, aby byli 
nad tob¹ ksi¹¿êtami przednimi; izali ciê boleœci nie ogarn¹, jako niewiastê 
rodz¹c¹?
22. Mówiszli w sercu swojem: Przecz¿eby to przypaœæ mia³o na miê? Dla mnóstwa 
nieprawoœci twojej odkryte bêd¹ podo³ki twoje, gwa³tem obna¿one bêd¹ piêty twoje.
23. Aza¿ mo¿e murzyn odmieniæ skórê swojê, albo lampart pstrociny swoje? tak¿e i 
wy, aza¿ bêdziecie mogli dobrze czyniæ, nauczywszy siê Ÿle czyniæ?
24. Przeto¿ rozproszê ich jako ŸdŸb³o, które siê rozlatuje od wiatru z pustyni.
25. Tenci bêdzie los twój, i dzia³ odmierzony tobie odemnie, mówi Pan, przeto, ¿eœ 
miê zapomnia³a, a ufa³aœ w k³amstwie.
26. A tak i Ja odkryjê podo³ek twój a¿ na twarz twojê, aby siê okaza³a sromota 
twoja.
27. Widzia³em cudzo³óstwa twoje i poryzanie twoje, sprosnoœæ wszeteczeñstwa twego 
na pagórkach, i na polu; widzia³em, mówiê, obrzydliwoœci twoje. Biada tobie, 
Jeruzalemie! i póki¿ siê nie oczyœcisz? kiedy¿ to w¿dy bêdzie?
*14
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Jeremijasza o suszy.
2. Ziemia Judzka p³akaæ bêdzie, a bramy jej zemdlej¹, ¿a³obê nosiæ bêd¹ na ziemi, a 
narzekanie Jeruzalemskie wst¹pi w górê;
3. I zacniejsi z nich rozsy³aæ bêd¹ najpodlejszych swoich po wodê; a przyszed³szy 
do cystern, i nie znalaz³szy wody, nawróc¹ siê z naczyniem swojem pró¿nem, 
zap³on¹wszy i zawstydziwszy siê; przeto¿ nakryj¹ g³owê swojê.
4. Dla ziemi upragnionej, przeto, ¿e deszczu nie bêdzie na ziemi, i oracze wstydz¹c 
siê nakryj¹ g³owy swoje.



5. Owszem i ³ani, co na polu porodzi³a, opuœci; bo na polu trawy nie bêdzie.
6. A os³y dzikie, staj¹c na wysokich miejscach, chwytaæ bêd¹ wiatr jako smoki; 
ustan¹ oczy ich, bo nie bêdzie trawy.
7. O Panie! poniewa¿ nieprawoœci nasze œwiadcz¹ przeciwko nam, zmi³uj siê dla 
imienia twego; boæ wielkie s¹ odwrócenia nasze, tobieœmy zgrzeszyli.
8. O nadzejo Izraelowa, wybawicielu jego czasu utrapienia! czemu¿ masz byæ jako 
przychodzieñ w tej ziemi, a jako podró¿ny wstêpuj¹cy na nocleg?
9. Czemu¿ siê pokazujesz jako m¹¿ strudzony, albo jako mocarz, który nie mo¿e 
wybawiæ? Wszakeœ ty jest w poœrodku nas, Panie! a imiê twoje wzywane jest nad nami; 
nie opuszczaj¿e nas.
10. Tak mówi Pan o tym ludu: I¿ tak mi³uj¹ tu³anie, a nóg swych nie powœci¹gaj¹, 
przeto¿ siê Panu nie podobaj¹, i teraz wspomina nieprawoœci ich, a nawiedza grzechy 
ich.
11. Potem rzek³ Pan do mnie: Nie módl siê za tym ludem.
12. Gdy poœciæ bêd¹, Ja nie wys³ucham wo³ania ich; a gdy ofiarowaæ bêd¹ 
ca³opalenie, i ofiarê œniedn¹, Ja tego nie przyjmê; ale mieczem, i g³odem, i morem 
wytracê ich.
13. I rzek³em: Ach, panuj¹cy Panie! oto im ci prorocy mówi¹: Nie ogl¹dacie miecza, 
a g³ód nie przyjdzie na was, ale pokój pewny dam wam na tem miejscu.
14. I rzek³ Pan do mnie: Fa³sz prorokuj¹ ci prorocy w imieniu mojem; nie pos³a³em 
ich, anim im rozkaza³, owszem, anim mówi³ do nich; widzenie k³amliwe, i wieszczbê, 
i marnoœæ, i k³amstwo serca swego oni wam prorokuj¹.
15. Przeto¿ tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokuj¹ w imieniu mojem, chocia¿em 
Ja ich nie pos³a³, i którzy mówi¹: Miecza ani g³odu nie bêdzie w tej ziemi; ci sami 
prorocy mieczem i g³odem zgin¹.
16. A lud ten, któremu oni prorokuj¹, rozrzucony bêdzie po ulicach Jeruzalemskich 
od g³odu i od miecza, a nie bêdzie, ktoby ich pogrzeba³, onych samych, ¿ony ich, i 
synów ich, i córki ich; tak wylejê na nich z³oœæ ich.
17. Przeto¿ rzeczesz do nich to s³owo: Oczy moje wylewaj¹ ³zy w nocy i we dnie bez 
przestanku; bo skruszeniem wielkiem skruszona bêdzie panna, córka ludu mojego, i 
ran¹ bardzo bolesn¹.
18. Wyjdêli na pole, oto tam pomordowani mieczem; wyjdêli do miasta, oto i tam 
zmorzeni g³odem; bo jako prorok tak i kap³an obchodz¹c kupcz¹ ziemi¹, a ludzie tego 
nie bacz¹.
19. Izali do koñca odrzucasz Judê? Izali Syon obrzydzi³a sobie dusza twoja? Przecz 
nas bijesz, tak abyœmy ju¿ nie byli uzdrowieni? Oczekujemyli na pokój, aliæ oto 
nastêpuje nic dobrego; a jeŸli na czas uleczenia, a oto zatrwo¿enie.
20. Uznajemy, Panie! niezbo¿noœæ swojê, i nieprawoœæ ojców naszych, i¿eœmy 
zgrzeszyli przeciw tobie.
21. Nie odrzucaj¿e nas dla imienia twego, nie podawaj¿e w lekkoœæ stolicy chwa³y 
twojej; wspomnij¿e, nie targaj przymierza twego z nami.
22. Izali s¹ miêdzy marnoœciami pogañskiemi, coby spuszczali deszcz? albo niebiosa 
mog¹li same przez siê dawaæ deszcze? Izaliœ nie ty sam Pan, Bóg nasz? Przeto¿ 
oczekujemy na ciê; bo to wszystko ty czynisz.
*15
1. Tedy rzek³ Pan do mnie: Choæby stan¹³ Moj¿esz i Samuel przed obliczem mojem, nie 
mia³bym serca do ludu tego; puœæ ich od oblicza mego, a niech precz id¹.
2. A jeŸliby rzekli: Dok¹d¿e pójdziemy? Tedy im rzeczesz: Tak mówi Pan: Kto oddany 
na œmieræ, na œmieræ pójdzie; a kto pod miecz, pod miecz; a kto na g³ód, na g³ód; a 
kto w niewolê, w niewolê.
3. Bo ich t¹ czworak¹ rzecz¹ nawiedzê, mówi Pan: Mieczem na zamordowanie, i psami 
na rozszarpanie, i ptastwem niebieskiem, i zwierzêtami ziemskiemi na po¿arcie i na 
wygubienie.
4. I podam ich na pot³ukanie siê po wszystkich królestwach ziemi dla Manasesa, syna 
Ezechijasza, króla Judzkiego, za to, co uczyni³ w Jeruzalemie.
5. Bo któ¿by siê zmi³owa³ nad tob¹? Jeruzalemie! albo ktoby siê u¿ali³ nad tob¹? 
albo ktoby przyszed³, aby siê pyta³, jakoæ siê powodzi?
6. Tyœ miê opuœci³o, mówi Pan, posz³oœ nazad. Przeto¿ wyci¹gnê rêkê mojê na ciê, 
abym ciê wytraci³; usta³em od ¿alu.



7. Przeto¿ ich rozwiejê wiejaczk¹ po bramach tej ziemi, osierocê i wygubiê ich; bo 
siê od dróg swoich nie nawracali.
8. Wiêcej siê namno¿y wdów jego, ni¿ piasku morskiego; przywiodê na nich, na matki, 
na m³odzieñców burzyciela i w po³udnie; sprawiê, ¿e przypadn¹ nagle na to miasto; i 
bêd¹ przestraszeni.
9. Zemdleje i ta, która rodzi³a po siedmiorgu, wypuœci duszê swojê, zajdzie jej 
s³oñce jeszcze za dnia, zap³onie i wstydziæ siê bêdzie; a ostatek ich dam pod miecz 
przed obliczem nieprzyjació³ ich, mówi Pan.
10. Biada mnie, matko moja! ¿eœ miê urodzi³a mê¿a swaru, i mê¿a sporu po wszystkiej 
ziemi; nie dawa³em im na lichwê, ani mnie oni na lichwê dawali, a w¿dy mi ka¿dy 
z³orzeczy.
11. I rzek³ Pan: Izali tobie, który pozostaniesz, nie bêdzie dobrze? Izali siê nie 
zastawiê o ciê nieprzyjacielowi czasu utrapienia i czasu ucisku?
12. Izali ¿elazo proste pokruszy ¿elazo pó³nocne i stal?
13. Majêtnoœæ twojê, o Judo! i skarby twoje dam w rozszarpanie darmo po wszystkich 
granicach twoich, a to dla wszystkich grzechów twoich;
14. A sprawiê to, ¿e pójdziesz z nieprzyjació³mi twymi do ziemi, którejœ nie zna³; 
albowiem ogieñ rozniecony w zapalczywoœci mojej na was pa³aæ bêdzie.
15. Ty miê znasz, Panie! wspomnij¿e na miê, a nawiedŸ miê, i pomœcij siê za miê nad 
tymi, co docieraj¹ na miê; odw³aczaj¹c zapalczywoœci twojej przeciwko nim, nie 
porywaj miê; wiedz, ¿e podejmujê dla ciebie pohañbienie.
16. Gdy siê znalaz³y mowy twoje, zjad³em ich, a by³o mi s³owo twoje weselem i 
radoœci¹ serca mego, poniewa¿ siê nazywam od imienia twego, Panie, Bo¿e zastêpów!
17. Nie siadam w radzie naœmiewców, ani siê z nimi radujê; ale dla surowoœci rêki 
twojej samotny siadam; bo zapalczywoœci¹ nape³ni³eœ miê.
18. Przecz¿e ma byæ ¿al mój wieczny? a rana moja œmiertelna, która siê uleczyæ nie 
da? Przecz¿e mi tak masz byæ jako omylny, jako wody niepewne?
19. Przeto¿ tak mówi Pan: JeŸli siê nawrócisz, tedy ciê nawrócê, abyœ sta³ przed 
obliczem mojem; a jeŸli od³¹czysz rzecz kosztown¹ od nikczemnej, bêdziesz jako usta 
moje; oni niech siê obróc¹ do ciebie, ale siê ty nie obracaj do nich.
20. Bom ciê postawi³ przeciw ludowi temu jako mur miedziany i obronny; i bêd¹ 
walczyæ przeciwko tobie, ale ciê nie przemog¹; bom Ja z tob¹, abym ciê wybawia³ i 
wyrywa³, mówi Pan.
21. Wyrwê ciê zaiste z r¹k ludzi z³ych, i odkupiê ciê z r¹k okrutników.
*16
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Nie pojmuj sobie ¿ony, ani miej synów ani córek na tem miejscu.
3. Albowiem tak mówi Pan o synach i o córkach sp³odzonych na tem miejscu, i o 
matkach ich, które ich zrodzi³y, i o ojcach ich, którzy ich sp³odzili w tej ziemi:
4. Œmierciami ciê¿kiemi pomr¹; nie bêd¹ ich p³akaæ, ani ich pochowaj¹, ale miasto 
gnoju na wierzchu ziemi bêd¹; a mieczem i g³odem wytraceni bêd¹; i bêd¹ trupy ich 
pokarmem ptastwu niebieskiemu i i zwierzowi ziemskiemu.
5. Bo tak mówi Pan: Nie wchodŸ do domu ¿a³oby, ani chodŸ na p³acz, ani ich ¿a³uj; 
bom odj¹³ pokój mój od ludu tego, mi³osierdzie i litoœæ, mówi Pan.
6. Gdy pomr¹ wielcy i mali w tej ziemi, nie bêd¹ pogrzebieni, ani ich p³akaæ bêd¹; 
i nie bêd¹ siê rzezaæ, ani sobie ³ysiny czyniæ dla nich;
7. Ani im dadz¹ jeœæ, aby ich w smutku cieszyli nad umar³ym; ani im dadz¹ piæ z 
kubka pocieszenia po ojcu ich i po matce ich;
8. Tak¿e do domu uczty nie wchodŸ, abyœ zasiada³ z nimi, i jad³, i pi³.
9. Albowiem tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja sprawiê, i¿ ustanie na tem 
miejscu przed oczyma waszemi, i za dni waszych g³os wesela, i g³os radoœci, g³os 
oblubieñca, i g³os oblubienicy.
10. A gdy opowiesz ludowi temu wszystkie te s³owa, a rzekliby do ciebie: Przecz Pan 
wyrzek³ przeciwko nam to wszystko wielkie z³e? I có¿ jest za nieprawoœæ nasza, i co 
za grzech nasz, którymeœmy zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu naszemu?
11. Tedy rzeczesz do nich: Przeto, i¿ miê opuœcili ojcowie wasi, (mówi Pan) a 
chodzili za bogami cudzymi, i s³u¿yli im, i k³aniali siê im, lecz mnie opuœcili, i 
zakonu mego nie przestrzegali.
12. A wy dalekoœcie gorzej czynili, ni¿ ojcowie wasi; albowiem oto ka¿dy chodzi za 



uporem z³ego serca swego, nie s³uchaj¹c miê;
13. Dlatego wyrzucê was z tej ziemi do ziemi, którejœcie nie znali, wy i ojcowie 
wasi, a tam s³u¿yæ bêdziecie bogom cudzym we dnie i w nocy, dok¹d wam nie oka¿ê 
mi³osierdzia.
14. Przeto¿ oto dni id¹, mówi Pan, ¿e nie rzek¹ wiêcej: Jako ¿yje Pan, który 
wywiód³ synów Izraelskich z ziemi Egipskiej.
15. Ale: Jako ¿yje Pan, który wywiód³ synów Izraelskich z ziemi pó³nocnej, i ze 
wszystkich ziem, do których ich by³ wygna³, gdy ich zasiê przywiodê do ziemi ich, 
któr¹m da³ ojcom ich.
16. Oto Ja poœlê do wielu rybitwów, (mówi Pan) aby ich ³owili; potem poœlê do wielu 
³owców, aby ich ³apali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku, i w dziurach 
skalnych.
17. Oczy moje patrz¹ na wszystkie drogi ich; nie s¹ utajone przed obliczem mojem, 
ani jest zakryta nieprawoœæ ich przed oczyma mojemi.
18. I oddam im pierwej w dwójnasób za nieprawoœci ich, i za grzechy ich, przeto, ¿e 
ziemiê mojê splugawili trupami obrzydliwoœci swojej, i sprosnoœciami swemi 
nape³nili dziedzictwo moje.
19. Panie, mocy moja i si³o moja, i ucieczko moja w dzieñ utrapienia! do ciebie 
przyjd¹ narody od koñczyn ziemi, i rzekn¹: Zaiste siê fa³szu trzymali ojcowie nasi, 
i marnoœci, w których ¿adnego po¿ytku nie by³o.
20. Izali sobie cz³owiek uczyniæ mo¿e bogów? poniewa¿ sami nie s¹ bogami.
21. Dlatego oto Ja sprawiê, aby poznali tym razem; sprawiê, mówiê, aby poznali rêkê 
mojê i moc mojê, i dowiedzieli siê, ¿e imiê moje jest Pan.
*17
1. Grzech Judzki napisany jest piórem ¿elaznem, a ostrym dyjamentem wyryty jest na 
tablicy serca ich, i na rogach o³tarzów waszych;
2. Gdy wspominaj¹ synowie ich na o³tarze ich, i na gaje ich pod drzewem zielonem, 
na pagórkach wysokich.
3. O góro, i pole moje! majêtnoœæ twojê i wszystkie skarby twoje podam na 
rozszarpanie dla grzechu wy¿yn twoich, które masz po wszystkich granicach twoich.
4. A ty musisz zaniechaæ za przewinieniem twojem dziedzictwa twego, którem ci da³. 
I dam ciê w niewolê nieprzyjacio³om twoim, i ziemi, której nie znasz; boœcie ogieñ 
rozniecili w popêdliwoœci mojej, który a¿ na wieki gorzeæ bêdzie.
5. Tak mówi Pan:Przeklêty m¹¿, który ufa w cz³owieku, i który pok³ada cia³o 
ramieniem swojem, a od Pana odstêpuje serce jego.
6. Albowiem stanie siê jako wrzos na puszczy, który nie czuje, gdy co dobrego 
przychodzi, ale bywa na suchych miejscach na puszczy w ziemi s³onej, i w której 
nikt nie mieszka.
7. B³ogos³awiony m¹¿, który ufa w Panu, a Pan jest nadziej¹ jego.
8. Bo bêdzie jako drzewo wszczepione nad wodami, a nad strumieniem zapuszczaj¹ce 
korzenie swoje, które nie czuje, gdy przychodzi gor¹coœæ, ale liœæ jego zostaje 
zielony, a roku suchego nie frasuje siê, i nie przestaje przynosiæ owocu.
9. Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któ¿ je pozna?
10. Ja Pan, który siê badam serca, i doœwiadczam nerek, tak abym ka¿demu odda³ 
wed³ug drogi jego, i wed³ug owocu spraw jego.
11. Jako kuropatwa zgromadza jajka, ale ich nie wylêga: tak, kto zbiera bogactwa, a 
niesprawiedliwie, w po³owie dni swoich opuœci je, a na ostatek bêdzie g³upim;
12. Ale miejsce œwi¹tnicy naszej, to jest stolica chwa³y Najwy¿szego, wiecznie 
trwa.
13. O nadziejo Izraelska, Panie! wszyscy, którzy ciê opuszczaj¹, niech bêd¹ 
zawstydzeni; którzy odstêpuj¹ odemnie, niech na ziemi zapisani bêd¹; albowiem 
opuœcili Ÿród³o wód ¿ywych, Pana.
14. Uzdrów miê, Panie! a bêdê uzdrowiony: zbaw miê, a bêdê zbawiony; albowiemeœ ty 
chwa³a moja.
15. Oto oni do mnie mówi¹: Gdzie¿ jest to s³owo Pañskie? Niech¿e ju¿ przyjdzie;
16. Chocia¿em Ja tego nie zabiega³, abym by³ pasterzem twoim, anim dnia boleœci 
pragn¹³, ty wiesz, cokolwiek wysz³o z ust moich, przed obliczem twojem jest.
17. Nie b¹dŸ¿e mi na postrach; tyœ nadzieja moja w dzieñ utrapienia.
18. Niech bêd¹ pochañbieni, którzy miê przeœladuj¹, a ja niech nie bêdê 



zawstydzony; niech siê oni lêkaj¹, a ja niech siê nie lêkam; przywiedŸ na nich 
dzieñ utrapienia, a dwojakiem skruszeniem skrusz ich.
19. Tak Pan rzek³ do mnie: IdŸ, a stañ w bramie synów ludu tego, któr¹ wchodz¹ 
królowie Judzcy, i któr¹ wychodz¹, i we wszystkich bramach Jeruzalemskich,
20. I rzecz do nich: S³uchajcie s³owa Pañskiego, królowie Judzcy, i wszystek Judo, 
i wszyscy obywatele Jeruzalemscy, którzy chadzacie temi bramami!
21. Tak mówi Pan: Strze¿cie pilnie dusz waszych, a nie noœcie brzemion ¿adnych w 
dzieñ sabatu, ani ich wnoœcie bramami Jeruzalemskiemi;
22. Ani wynaszajcie brzemion z domów waszych w dzieñ sabatu, ani ¿adnej roboty 
odprawujcie, ale œwiêæcie dzieñ sabatu, jakom rozkaza³ ojcom waszym.
23. Wszak¿e nie us³uchali, ani nak³onili ucha swego, owszem, zatwardzili kark swój, 
nie s³uchaj¹c ani przyjmuj¹c nauki.
24. A jeŸli miê pilnie s³uchaæ bêdziecie, mówi Pan, tak, ¿ebyœcie nie wnosili 
brzemion bramami miasta tego w dzieñ sabatu, ale œwiêcili dzieñ sabatu, nie 
odprawuj¹c weñ ¿adnej roboty;
25. Tedy wchodziæ bêd¹ bramami miasta tego królowie i ksi¹¿êta siedz¹cy na stolicy 
Dawidowej, je¿d¿¹c na wozach i na koniach, oni i ksi¹¿êta ich, mê¿owie Judzcy i 
obywatele Jeruzalemscy, i staæ bêdzie to miasto a¿ na wieki.
26. I zbie¿¹ siê z miast Judzkich i z okolicznych miejsc Jeruzalemskich, i z ziemi 
Benjaminowej, i z równin, i z tej góry, i od po³udnia, przynosz¹c ca³opalenie, i 
ofiarê, i dar, i kadzid³o, tak¿e i dziêkczynienie nios¹c do domu Pañskiego.
27. Ale jeŸli miê nie us³uchacie, abyœcie œwiêcili dzieñ sabatu, a nie nosili 
brzemion, wchodz¹c bramami Jeruzalemskiemi w dzieñ sabatu, tedy rozniecê ogieñ w 
bramach jego, który po¿re pa³ace Jeruzalemskie, a nie bêdzie ugaszony.
*18
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana mówi¹c:
2. Wstañ, a wst¹p do domu garncarzowego, a tam sprawiê, ¿e us³yszysz s³owa moje.
3. I wst¹pi³em do domu garncarzowego, a oto on robi³ robotê na krêgu.
4. A gdy siê zepsu³o naczynie w rêce garncarzowej, które on czyni³ z gliny, tedy 
zaœ uczyni³ z niej naczynie insze, jako siê mu najlepiej zda³o uczyniæ.
5. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
6. Izalibym tak nie móg³ z wami post¹piæ, jako ten garncarz, o domie Izraelski? 
mówi Pan. Oto jako glina w rêce garncarzowej, takeœcie wy w rêce mojej, o domie 
Izraelski!
7. JeŸlibym rzek³ nagle przeciwko narodowi, i przeciwko królestwu, ¿e je 
wykorzeniê, i zepsujê, i wygubiê;
8. Wszak¿e jeŸliby siê odwróci³ on naród od z³oœci swojej, przeciw któremum mówi³; 
i Jabym ¿a³owa³ tego z³ego, którem mu umyœli³ uczyniæ.
9. Zasiê, jeŸlibym rzek³ nagle o narodzie i o królestwie, ¿e je pobudujê i 
wszczepiê;
10. Wszak¿e jeŸliby czyni³, co z³ego jest przed oczyma memi, nie s³uchaj¹c g³osu 
mego: i Jabym ¿a³owa³ tego dobrodziejstwa, którem mu obieca³ uczyniæ.
11. A przeto¿ rzecz teraz do mê¿ów Judzkich, i do obywateli Jeruzalemskich, mówi¹c: 
Tak mówi Pan: Oto Ja gotujê na was z³¹ rzecz, i myœlê coœ przeciwko wam. Nawróæcie¿ 
siê ju¿ ka¿dy od z³ej drogi swojej, a poprawcie ka¿dy dróg waszych, i spraw 
waszych.
12. Ale oni rzekli: Nic z tego; bo za myœlami naszemi pójdziemy, a ka¿dy upór serca 
swojego z³ego czyniæ bêdziemy.
13. Przeto¿ tak mówi Pan: Pytajcie teraz miêdzy poganami, któ¿ s³ysza³ co takowego? 
Sprosnoœæ wielk¹ pope³ni³a panna Izraelska.
14. Izali kto opuœci pola moje dla ska³ i dla œniegu na Libanie? Izali kto opuœci 
wody ciek¹ce dla wody bardzo zimnej?
15. Ale lud mój zapomniawszy na miê, marnoœci kadz¹ i potykaj¹ siê na drogach 
swych, na œcieszkach starodawnych, chodz¹c œcieszkami drogi nieutorowanej;
16. Tak, abym poda³ ziemiê ich na spustoszenie, na œwistanie wieczne, aby ka¿dy, 
ktoby szed³ przez ni¹, zdumia³ siê, i kiwa³ g³ow¹ swoj¹.
17. Wiatrem wschodnim rozproszê ich przed nieprzyjacielem; ty³ a nie twarz uka¿ê im 
w dzieñ zatracenia ich.
18. I rzekli: PójdŸcie a wymyœlmy co przeciwko Jeremijaszowi; bo nie zginie zakon 



od kap³ana, ani rada od m¹drego, ani s³owo od proroka; pójdŸcie¿, a ubijmy go 
jêzykiem, a nie dbajmy na ¿adne s³owa jego.
19. Pilnuj miê Panie! a s³uchaj g³osu tych, którzy siê spieraj¹ ze mn¹.
20. Izali siê ma oddawaæ z³em za dobre, ¿e ukopali dó³ duszy mojej? Wspomnij, ¿em 
stawa³ przed obliczem twojem, abym za nimi mówi³ ku ich dobremu, i odwróci³ 
zapalczywoœæ twojê od nich.
21. Dlatego dopuœæ g³ód na synów ich, a spraw, ¿e okrutnie bêd¹ pobici od miecza, 
¿e bêd¹ ¿ony ich osierocia³e i owdowia³e, a mê¿owie ich ¿e bêd¹ haniebnie 
zamordowani, a dzieci ich pobite mieczem na wojnie.
22. Niech bêdzie s³yszany krzyk z domów ich, gdy na nich nagle wojsko 
przywiedziesz; bo ukopali dó³, aby miê u³apili a sid³a ukryli na nogi moje.
23. Aleœ ty, Panie! powiadomy wszystkiej rady ich przeciwko mnie na œmieræ: nie 
b¹dŸ mi³oœciw nieprawoœciom ich, a grzechu ich przed obliczem twojem nie zag³adzaj; 
ale niech siê potkn¹ przed oblicznoœci¹ twoj¹, czasu zapalczywoœli twojej surowo 
siê o bchodŸ z nimi.
*19
1. Tak mówi Pan: IdŸ, a kup dzban gliniany od garncarza, a wzi¹wszy niektórych z 
starszych ludu i z starszych kap³anów;
2. WnijdŸ do doliny syna Hennomowego, która jest u wrót bramy wschodniej, a tam 
opowiadaj s³owa, które do ciebie mówiæ bêdê.
3. A rzecz: S³uchajcie s³owa Pañskiego, królowie Judzcy i obywatele Jeruzalemscy! 
Tak mówi pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodê z³e na to miejsce, o którem 
ktokolwiek us³yszy, zabrzmi mu w uszach jego.
4. Przeto, ¿e miê opuœcili, a splugawili to miejsce, kadz¹c na niem bogom cudzym, 
których nie znali oni i ojcowie ich, i królowie Judzcy, i nape³nili to miejsce 
krwi¹ niewinnych;
5. I pobudowali wy¿yny Baalowi, aby palili synów swych ogniem na ca³opalenie 
Baalowi, czegom nie rozkaza³, anim oto mówi³, ani to wst¹pi³o na serce moje:
6. Dlatego oto dni id¹, mówi Pan, w których nie bêdzie nazywane wiêcej to miejsce 
Tofet, ani dolin¹ syna Hennomowego, ale dolin¹ mordu.
7. Bo wniwecz obrócê radê Judzk¹ i Jeruzalemsk¹ na tem miejscu, a sprawiê, ¿e oni 
upadn¹ od miecza przed twarz¹ nieprzyjació³ swoich, i od rêki szukaj¹cych duszy 
ich; i dam trupy ich na pokarm ptastwu niebieskiemu, i zwierzowi ziemskiemu;
8. Podam tak¿e to miasto na spustoszenie i na œwistanie; ka¿dy id¹cy mimo nie 
zdumieje siê, a œwistaæ bêdzie nad wszystkiemi plagami jego.
9. I sprawiê to, ¿e bêd¹ jeœæ cia³a synów swoich, i cia³a córek swoich, a ka¿dy z 
nich cia³o bliŸniego swego jeœæ bêdzie w oblê¿eniu i w uciœnieniu, którem ich 
ucisn¹ nieprzyjaciele ich, i ci, którzy szukaj¹ duszy ich.
10. Potem st³ucz ten dzban przed oczyma mê¿ów, którzy pójd¹ z tob¹,
11. A rzecz do nich: Tak mówi Pan zastêpów: Tak st³ukê ten lud, i to miasto, jako 
gdy kto t³ucze naczynie garncarskie, które wiêcej naprawione byæ nie mo¿e: a w 
Tofet pogrzebywaæ bêd¹, i¿ miejsca inszego nie bêdzie ku pogrzebowi.
12. Tak uczyniê temu miejscu, mówi Pan, i obywatelom jego, i post¹piê sobie z tem 
miastem, tak jako z Tofet.
13. Bo bêd¹ domy Jeruzalemskie i domy królów Judzkich, jako to miejsce Tofet, 
nieczyste ze wszystkiemi domami temi, na których dachach kadzili wszystkiemu wojsku 
niebieskiemu, i sprawowali ofiary mokre bogom cudzym.
14. Tedy wróciwszy siê Jeremijasz z Tofet, gdzie go by³ Pan pos³a³, aby tam 
prorokowa³, stan¹³ w sieni domu Pañskiego, i rzek³ do wszystkiego ludu:
15. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodê na to miasto i na 
wszystkie miasto jego wszystko to z³e, którem wyrzek³ przeciw niemu; bo zatwardzili 
kark swój, aby nie s³uchali s³ów moich.
*20
1. Tedy us³yszawszy Fassur, syn Immerowy, kap³an, który by³ postanowiony 
przedniejszym w domu Pañskim, Jeremijasza prorokuj¹cego o tem;
2. Ubi³ Fassur Jeremijasza proroka, i da³ go do wiêzienia, które by³o najwy¿sze w 
bramie Benjaminowej, a ta by³a przy domu Pañskim.
3. A nazajutrz, gdy wywiód³ Fassur Jeremijasza z wiêzienia, rzek³ do niego 
Jeremijasz: Nie nazwa³ ciê Pan Fassurem, ale Magor Missabib.



4. Bo tak mówi Pan: Oto Ja puszczê na ciê strach, na ciê i na wszystkich przyjació³ 
twoich, którzy upadn¹ od miecza nieprzyjació³ swych, na co oczy twoje patrzyæ bêd¹; 
a wszystkiego Judê podam w rêce króla Babiloñskiego, który ich zaprowadzi do Babil 
onu, i pozabija ich mieczem.
5. Dam te¿ wszystkê majêtnoœæ miasta tego, i wszstkê pracê jego, i wszystkie 
kosztowne rzeczy jego, i wszstkie skarby królów Judzkich dam w rêce nieprzyjació³ 
ich; i rozchwyc¹ je, i zabior¹ je, i zaprowadz¹ je do Babilonu.
6. Ale ty, Fassurze! i wszyscy, którzy mieszkaj¹ w domu twym, pójdziecie w 
pojmanie, i do Babilonu przyjdziesz, i tam umrzesz, i tam pogrzebiony bêdziesz; ty 
i wszyscy mi³uj¹cy ciê, którymeœ k³amliwie prorokowa³.
7. Namówi³eœ miê, Panie! a da³em siê namówiæ; mocniejszyœ by³ ni¿ ja, i przemog³eœ; 
jestem na poœmiech ka¿dy dzieñ, ka¿dy siê ze mnie naœmiewa.
8. Bo jakom pocz¹³ mówiæ, wo³am, dla gwa³tu i spustoszenia krzyczê; bo mi s³owo 
Pañskie jest ku pohañbieniu i na poœmiech ka¿dy dzieñ.
9. I rzek³em: Nie bêdê go wspomina³, ani bêdê wiêcej mówi³ w imieniu jego; ale 
s³owo Bo¿e jest w sercu mojem, jako ogieñ pa³aj¹cy, zamkniony w koœciach moich, 
którym usi³owa³ zatrzymaæ, alem nie móg³.
10. Chocia¿ s³yszê ur¹ganie od wielu i od Magor Missabiba, mówi¹cych: Powiedzcie co 
nañ, a oznajmiemy to królowi. Wszyscy przyjaciele moi czyhaj¹ na upadek mój, 
mówi¹c: Aza snaæ zwiedziony bêdzie, i przemo¿emy go, a pomœcimy siê nad nim.
11. Aleæ Pan jest ze mn¹, jako mocarz straszny; przeto¿ ci, którzy miê przeœladuj¹, 
upadn¹, a nie przemog¹; bardzo bêd¹ pohañbieni, ¿e sobie niem¹drze poczêli, hañba 
ich wieczna nie bêdzie zapamiêtana.
12. Przeto¿, o Panie zastêpów! który doœwiadczasz sprawiedliwego, który wypatrujesz 
nerki i serce, niech widzê pomstê twojê nad nimi; tobiem zaiste odkry³ sprawê mojê.
13. Œpiewajcie¿ Panu, chwalcie Pana, ¿e wybawi³ duszê ubogiego z rêki z³oœników.
14. Przeklêty dzieñ, w którym siê urodzi³; dzieñ, którego miê porodzi³a matka moja, 
niech nie bêdzie b³ogos³awiony.
15. Przeklêty m¹¿, który oznajmi³ ojcu memu, mówi¹c: Urodzi³oæ siê dzieciê p³ci 
mêskiej, aby go bardzo uweseli³.
16. Niech¿e bêdzie on m¹¿ jako miasta, które Pan podwróci³, a nie ¿a³owa³ tego; 
niech s³yszy krzyk z poranku, i narzekanie czasu po³udnia.
17. O ¿e miê nie zabi³ zaraz z ¿ywota! Oby mi by³a matka moja grobem moim, a ¿ywot 
jej wiecznie brzemiennym!
18. Przecz¿em wyszed³ z ¿ywota, abym dozna³ pracy i smutku, a ¿eby dni moje w 
hañbie strawione by³y?
*21
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, gdy do niego król Sedekijasz 
pos³a³ Fassura, syna Malchyjaszowego, i Sofonijasza, syna Maasejaszowego, kap³ana, 
aby rzekli:
2. PoradŸ siê, proszê, o nas Pana; bo Nabuchodonozor, król Babiloñski, walczy 
przeciwko nam: owa snaæ uczyni Pan z nami wed³ug wszystkich dziwnych spraw swoich, 
¿eby odci¹gn¹³ od nas.
3. I rzek³ Jeremijasz do nich: Tak powiedzcie Sedekijaszowi:
4. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Oto Ja odwrócê naczynia wojenne, które s¹ w rêkach 
waszych, i któremi wy walczycie przeciw królowi Babiloñskiemu, i Chaldejczykom, 
którzy was oblegli oko³o muru, i zgromadzê ich w poœrodek miasta tego.
5. A Ja sam walczyæ bêdê przeciwko wam rêk¹ wyci¹gnion¹ i ramieniem mo¿nem, a to w 
gniewie, i w popêdliwoœci, i w zapalczywoœci wielkiej;
6. I uderzê obywateli tego miasta, tak, ¿e i ludzie i bydlêta morem wielkim pomr¹.
7. A potem, tak mówi Pan, podam Sedekijasza, króla Judzkiego, i s³ugi jego, i lud, 
to jest tych, którzy pozostan¹ w tem mieœcie po morze, i po mieczu, i po g³odzie, w 
rêkê Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego i w rêkê nieprzyjació³ ich, a tak w rêkê 
szukaj¹cych duszy ich, który ich pobije ostrzem miecza: nie przepuœci im, ani im 
sfolguje, ani siê zmi³uje.
8. Przeto¿ rzecz do ludu tego: Tak mówi Pan: Oto ja k³adê przed wami drogê ¿ywota i 
drogê œmierci.
9. Ktokolwiek zostanie w tem mieœcie, zginie od miecza, albo od g³odu, albo od 
moru: ale kto wyjdzie i poda siê Chaldejczykom, którzy was oblegli, pewnie ¿yw 



zostanie, i bêdzie mu dusza jego w korzyœci.
10. Bom obróci³ oblicze moje przeciwko temu miastu ku z³emu, a nie ku dobremu, mówi 
Pan. W rêkê króla Babiloñskiego podane bêdzie, i spali je ogniem.
11. Ale domowi króla Judzkiego rzecz: S³uchajcie s³owa Pañskiego.
12. O domie Dawidowy! Tak mówi Pan: Odprawujcie s¹d ka¿dego poranku, a wyrywajcie 
uciœnionego z rêki gwa³townika, by snaæ nie wysz³a jako ogieñ zapalczywoœæ moja, a 
nie gorza³a, tak, ¿eby nie by³, ktoby ugasi³ dla z³oœci spraw waszych.
13. Otom Ja przeciwko tobie, która mieszkasz w tej dolinie, jako ska³a w tej 
równinie, mówi Pan, którzy mówicie: Któ¿ przyci¹gnie na nas? a kto wnijdzie do 
przybytków naszych?
14. Bo was nawiedzê wed³ug owocu spraw waszych, mówi Pan; a rozniecê ogieñ w lesie 
twoim, który po¿re wszystko oko³o niego.
*22
1. Tak mówi Pan: Zst¹p do domu króla Judzkiego, a mów tam to s³owo,
2. I rzecz: S³uchaj s³owa Pañskiego, królu Judzki! który siedzisz na stolicy 
Dawidowej, ty i s³udzy twoi, i lud twój, którzy chodzicie bramami temi.
3. Tak mówi Pan: Czyñcie s¹d i sprawiedliwoœæ, a wyzwalajcie uciœnionego z rêki 
gwa³townika, a przychdniowi, sierotce i wdowie nie czyñcie krzywdy, ani ich 
uciskajcie; ani krwi niewinnej nie wylewajcie na tem miejscu.
4. Bo jeŸli czyni¹c uczynicie to s³owo, tedy pewnie wnijd¹ bramami domu tego 
królowie, siedz¹cy miasto Dawida na stolicy jego, je¿d¿¹cy na wozach i na koniach, 
sam król i s³udzy jego, i lud jego.
5. Lecz je¿li nie pos³uchacie tych s³ów, sam na siê przysiêgam, mówi Pan, ¿e ten 
dom pustyni¹ bêdzie.
6. Bo tak mówi Pan o domie króla Judzkiego: Tyœ mi by³ jako Galaad i wierzch 
Libañski; ale ciê pewnie obrócê w pusteniê, i miasta, w których nie mieszkaj¹;
7. I zgotujê na ciê burzycieli, ka¿dego z orê¿em jego, którzy wyr¹bi¹ wyborne cedry 
twoje, i wrzuc¹ je na ogieñ.
8. A gdy pójdzie wiele narodów mimo to miasto, i rzecze jeden do drugiego: 
Dlaczego¿ tak uczyni³ Pan temu miastu wielkimu?
9. Tedy odpowiedz¹: Przeto, i¿ opuœcili przymierze Pana, Boga swego, a k³aniali siê 
bogom cudzym, i s³u¿yli im.
10. Nie p³aczcie¿ umar³ego, ani go ¿a³ujcie, ale ustawicznie p³aczcie nad tym, 
który odchodzi; bo siê wiêcej nie wróci, aby ogl¹da³ ziemiê, w której siê narodzi³.
11. Bo tak mówi Pan o Sellumie, synu Jozyjasza, króla Judzkiego, który króluje 
miasto Jozyjasza, ojca swego: Gdy wyjdzie z miejsca tego, nie wróci siê wiêcej,
12. Ale tam na onem miejscu, gdzie go przenios¹, umrze, a tak tej ziemi wiêcej nie 
ogl¹da.
13. Biada temu, kto buduje dom swój z niesprawiedliwoœci¹, a pa³ace swoje z 
krzywd¹, który bliŸniego swego darmo zniewala, a zap³aty mu jego nie daje!
14. Który mówi: Zbudujê sobie dom wielki, i pa³ace przestworne; i wycina sobie 
okna, a obija drzewem cedrowem, i maluje cynobrem.
15. Izali bêdziesz królowa³, ¿e mieszkasz miêdzy cedrami? Ojciec twój izali nie 
jada³ i nie pija³? kiedy czyni³ s¹d i sprawiedliwoœæ, tedy siê mia³ dobrze;
16. Gdy s¹dzi³ sprawê ubogiego, i nêdznego, tedy siê mia³ dobrze; izali to nie jest 
poznaæ miê? mówi Pan.
17. Ale oczy twoje i serce twoje nie szuka jedno ³akomstwa swego, i abyœ krew 
niewinn¹ wylewa³, a gwa³t i krzywdê czyni³.
18. Przeto¿ tak mówi Pan o Joakimie, synu Jozyjasza, króla Judzkiego: Nie b¹d¹ go 
p³akaæ ani mówiæ: Ach bracie mój! albo: Ach siostro! Nie bêd¹ go p³akaæ ani mówiæ: 
Ach panie! albo: Ach! gdzie¿ dostojnoœæ jego?
19. Pogrzebem oœlim pogrzebiony b¹dzie; wywleczony i wyrzucony bêdzie za bramy 
Jeruzalemskie.
20. Wst¹p na Liban, a wo³aj, i na górze Basan wydaj g³os twój; wo³aj i u brodów, 
gdy¿ starci bêd¹ wszyscy mi³oœnicy twoi.
21. Mawia³em z tob¹ w najwiêkszem szczêœciu twojem; aleœ ty rzek³a: Nie pos³ucham. 
Taæ jest droga twoja od dzieciñstwa twego, nie us³ucha³eœ zaiste g³osu mego.
22. Wszystkich pasterzy twoich wiatr spasie, a mi³oœnicy twoi w niewolê pójd¹; tedy 
siê zaiste zapa³aæ i wstydziæ bêdziesz dla wszelakiej z³oœci twojej.



23. O ty, która mieszkasz na Libanie, która sobie gniazdo czynisz na cedrach! jako 
wdziêczna bêdziesz, gdy ciê ogarn¹ boleœci, a ucisk jako rodz¹c¹.
24. Jako ¿yjê Ja, mówi Pan, i¿ choæby by³ Chonijasz, syn Joakima, króla Judzkiego, 
sygnetem na prawej rêce mojej, wszak¿e ciê i stamt¹d zerwê;
25. I podam ciê w rêkê tych, którzy szukaj duszy twojej,i w rêkê tych, których siê 
ty twarzy lêkasz, to jest, w rêkê Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, i w rêkê 
Chaldejczyków;
26. A wyrzucê ciê i matkê twojê, która ciê urodzi³a, do ziemi cudzej, w którejœcie 
siê nie rodzili, i tam pomrzecie.
27. Ale do ziemi, do której têskniæ bêdziecie, abyœcie siê tam wrócili, nie 
wrócicie siê.
28. Izali ten m¹¿ Chonijasz bêdzie ba³wanem nikczemnym, który podruzgotany bywa? 
Albo naczyniem, w którem niemasz ¿ednej wdziêcznoœci? Przecz¿eby odrzuceni byli on 
i nasienie jego, a wyrzuceni do ziemi, której nie znaj¹?
29. O ziemio, ziemio, ziemio! s³uchaj s³owa Pañskiego.
30. Tak mówi Pan: Zapiszcie to, ¿e ten m¹¿ bêdzie bez dzieci, a ¿e mu siê nie 
poszczêœci za dni jego; owszem, nie poszczêœci siê i mê¿owi, któryby z nasienia 
jego siedzia³ na stolicy Dawidowej, a panowa³ jeszcze w Judzie.
*23
1. Biada pasterzom gubi¹cym i rozpraszaj¹cym trzodê pastwiska mego! mówi Pan.
2. Przeto¿ tak mówi Pan, Bóg Izraelski, do pasterzy, którzy pas¹ lud mój: Wy 
rozpraszacie owce moje, owszem, rozganiacie je, a nie nawiedzacie ich; oto Ja 
nawiedzê was dla z³oœci spraw waszych, mówi Pan.
3. A ostatek owiec moich Ja zgromadzê ze wszystkich ziem, do którychem je rozegna³, 
i przywrócê je do obór ich, gdzie siê rozp³odz¹ i rozmno¿¹.
4. Nadto posanowiê nad niemi pasterzy, którzyby je paœli, aby siê wiêcej nie 
lêka³y, ani stracha³y, i ¿eby ich nie ubywa³o, mówi Pan.
5. Oto id¹ dni, mówi Pan, których wzbudzê Dawidowi latoroœl sprawiedliw¹, i bêdzie 
królowa³ król, a poszczêœci mu siê; s¹d zaiste i sprawiedliwoœæ bêdzie czyni³ na 
ziemi.
6. Za dni jego Juda zbawiony bêdzie, a Izrael bezpiecznie mieszkaæ bêdzie; a toæ 
jest imiê jego, którem go zwaæ bêd¹: Pan sprawiedliwoœæ nasza.
7. Przeto¿ oto przychodz¹ dni, mówi Pan, których nie rzek¹ wiêcej: Jako ¿yje Pan, 
który wywiód³ synów Izraelskich z ziemi Egipskiej.
8. Ale: Jako ¿yje Pan, który wywiód³, i który sprowadzi³ nasienie domu Izraelskiego 
z ziemi pó³nocnej i ze wszystkich ziem, do którychem ich by³ rozegna³; gdy¿ bêd¹ 
mieszkaæ w ziemi swoiej.
9. Dla proroków skruszy³o siê serce moje we mnie, poruszy³y siê wszystkie koœci 
moje, sta³em siê jako cz³owiek pijany, a jako m¹¿, po którym siê rozesz³o wino, dla 
Pana i dla s³ów œwiêtobliwoœci jego.
10. Bo ta ziemia pe³na jest cudzo³o¿ników, a dla krzywoprzysiêstwa p³acze ta 
ziemia, pastwiska na puszczy posch³y; zaiste z³y jest bieg ich, a moc ich nieprawa.
11. Bo i prorok i kap³an s¹ ob³udnikami, a domu moim znajduje siê z³oœæ ich, mówi 
Pan.
12. Przeto¿ im bêdzie droga ich jako œlizgawica w ciemnoœci, na któr¹ wepchnieni 
bêd¹ i upadn¹, gdy przywiodê na nich biedê czasu nawiedzenia ich, mówi Pan.
13. Tak¿e przy prorokach Samaryjskich widzia³em g³upstwo, prorokowali przez Baale, 
i zwodzili lud mój Izraelski.
14. Ale przy prorokach Jeruzalemskich widzê rzecz brzydk¹, ¿e cudzo³o¿¹c i 
k³amliwie siê obchodz¹c utwierdzaj¹ te¿ rêce z³oœników, aby siê nie nawracali ¿aden 
od z³oœci swojej; stali siê wszyscy przedemn¹ jako Sodoma, a obywatele jego jako 
Gomora.
15. Dlatego¿ tak mówi Pan zastêpów o tych prorokach: Oto Ja nakarmiê ich pio³unem, 
a napojê ich wod¹ gorzk¹; bo od proroków Jeruzalemskich wysz³o splugawienie na tê 
wszystkê ziemiê.
16. Tak mówi Pan zastêpów: Nie s³uchajcie s³ów tych proroków, którzy wam prorokuj¹, 
i zwodz¹ was, widzenie serca swego opowiadaj¹, a nie z ust Pañskich;
17. Ustawicznie mówi¹ tym, którzy mn¹ gardz¹: Pan mówi³, pokój mieæ bêdziecie; i 
ka¿demu chodz¹cemu wed³ug uporu serca swego, mówi¹: Nie przyjdzie na was nic z³ego.



18. Bo któ¿ stan¹³ w radzie Pañskiej, a widzia³ i s³ysza³ s³owo jego? kto pilnowa³ 
s³owa jego, i s³ucha³ go?
19. Oto wicher Pañski z zapalczywoœci¹ wyjdzie, a wicher trwa³y nad g³ow¹ 
niepobo¿nych zostanie;
20. Nie odwróci siê gniew Pañski, a¿ uczyni i wykona myœli serca swego; w 
ostateczne dni to doskonale zrozumiecie.
21. Nie posy³a³em tych proroków, a wszak¿e bie¿eli; nie mówi³em do nich, a wszak¿e 
oni prorokowali,
22. Bo gdyby byli stali w radzie mojej, tedyby byli og³aszali s³owa moje ludowi 
memu, a byliby ich odwracali od drogi ich z³ej, i od z³oœci spraw ich.
23. Izalim Ja tylko Bogiem z bliska? mówi Pan, a nie jestem Bogiem i z daleka?
24. Izali siê kto skryje w skrytoœci, abym go Ja nie widzia³? mówi Pan. Izali Ja 
nieba i ziemi nie nape³niam? mówi Pan.
25. S³yszêæ Ja, co mówi¹ prorocy, którzy prorokuj¹, k³amstwo w imieniu mojem, 
mówi¹c: Œni³o mi siê, œni³o mi siê!
26. D³ugo¿ tego bêdzie? Izali w sercu tych proroków, którzy prorokuj¹, niemasz 
k³amstwa? owszem, s¹ prorokami zdrady serca swego;
27. Którzy myœl¹, jakoby z pamiêci wywieœæ ludowi mojemu imiê moje snami swemi, 
które powiadaj¹ ka¿dy bliŸniemu swemu, jako zapomnieli ojcowie ich na imiê moje dla 
Baala.
28. Prorok, który ma sen, niech powiada sen: ale który ma s³owo moje, niech mówi 
s³owo moje w prawdzie. Có¿ plewie do pszenicy? mówi Pan.
29. Izali s³owo moje nie jest jako ogieñ? mówi Pan, i jako m³ot krusz¹cy ska³ê?
30. Przeto¿ oto Ja powstajê przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy kradn¹ s³owa 
moje, ka¿dy przed bliŸnim swoim.
31. Oto Ja powstajê przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy u¿ywaj¹ jêzyka swego, 
aby mówili: Mówi Pan.
32. Oto Ja powstajê, mówi Pan, przeciwko tym, którzy prorokuj¹ sny k³amliwe, a 
opowiadaj¹c je zwodz¹ lud mój k³amstwami swemi i plotkami swemi, chocia¿em Ja ich 
nie pos³a³, anim im rozkaza³; sk¹d zgo³a nic nie pomagaj¹ ludowi twemu, mówi Pan.
33. Przeto¿ gdyby siê ciebie pyta³ lud ten, albo prorok, albo kap³an, mówi¹c: Có¿ 
jest za brzemiê Pañskie? Tedy rzeczesz do nich które brzemiê. To: Opuszczê was, 
mówi Pan.
34. Bo proroka i kap³ana tego, i lud ten, któryby rzek³: Toæ jest brzemiê Pañskie, 
pewnie nawiedzê mê¿a tego i dom jego.
35. Ale tak mówcie ka¿dy do bliŸniego swego, i ka¿dy do brata swego: Có¿ 
odpowiedzia³ Pan? albo: Có¿ mówi³ Pan?
36. A brzmienia Pañskiego nie wspominajcie wiêcej; bo brzmieniem bêdzie ka¿demu 
s³owo jego, gdy¿eœcie wy wywrócili s³owa Boga ¿ywego, Pana zastêpów, Boga naszego.
37. Tak tedy rzeczesz do proroka: Có¿ ci odpowiedzia³ Pan? albo: Co mówi³ Pan?
38. Ale poniewa¿ mówicie: Brzemiê Pañskie, tedy tak mówi Pan: Poniewa¿ mówicie to 
s³owo: Brzemiê Pañskie, chocia¿em do was posy³a³, mówi¹c: Nie mówcie: Brzemiê 
Pañskie;
39. Przeto¿ oto i Ja was zapomnê do koñca, i odrzucê was i to miasto, którem wam 
da³ i ojcom waszym, od oblicza mego;
40. I podam was na ur¹ganie wieczne, i na hañbê wieczn¹, która nigdy nie przyjdzie 
w zapamiêtanie.
*24
1. Ukaza³ mi Pan, a oto dwa kosze fig postawione by³y przed koœcio³em Pañskim, gdy 
by³ w niewolê zabra³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, Jechonijasza, syna Joakima, 
króla Judzkiego, i ksi¹¿¹t Judzkich, i cieœli, i kowali z Jeruzalemu, a zawiód³ ich 
do Babilonu.
2. Kosz jeden mia³ figi bardzo dobre, jako bywaj¹ figi dojrza³e; a kosz drugi mia³ 
figi bardzo z³e, których jeœæ nie mo¿na, przeto, i¿ by³y z³e.
3. I rzek³ Pan do mnie: Có¿ widzisz? Jeremijaszu! I rzek³em: Figi. Figi dobre s¹ 
bardzo dobre, a z³e s¹ bardzo z³e, których jeœæ nie mog¹, przeto, i¿ s¹ z³e.
4. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
5. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jako te figi s¹ dobre, tak mi przyjemni bêd¹ w 
niewolê zaprowadzeni z Judy, którychem wys³a³ z miejsca tego do ziemi Chaldejskiej 



ku dobremu.
6. I obrócê oko moje na nich ku dobremu, i przywiodê ich do tej ziemi, gdzie ich 
pobudujê, a nie ska¿ê, i wszczepiê ich, a nie wykorzeniê.
7. Albowiem dam im serce, aby miê poznali, ¿em Ja Pan; i bêd¹ mi ludem moim, a Ja 
bêdê Bogiem ich, gdy siê nawróc¹ do mnie ca³em sercem swojem.
8. A jako figi z³e, których nie jadaj¹, przeto, ¿e s¹ z³e, tak zarzucê (toæ zaiste 
mówi Pan,) Sedekijasza, króla Judzkiego, i ksi¹¿¹t jego, i ostatki z Jeruzalemu, 
które pozosta³y w tej ziemi, i tych, którzy mieszkaj¹ w ziemi Egipskiej.
9. Podam ich, mówiê, na utrapienie, i na ucisk po wszystkich królestwach ziemi, na 
pohañbienie i na przypowieœæ, na przys³owie i na przeklêstwo po wszystkich 
miejscach, do których ich zapêdzê;
10. I bêdê posy³a³ na nich miecz, g³ód i mór, a¿ do koñca wytraceni bêd¹ z ziemi, 
któr¹m by³ da³ im, i ojcom ich.
*25
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza przeciwko wszystkiemu ludowi Judzkiemu 
roku czwartego Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, (który jest rok 
pierwszy Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego;)
2. Które mówi³ Jeremijasz prorok do wszystkiego ludu Judzkiego, i do wszystkich 
obywateli Jeruzalemskich mówi¹c;
3. Od trzynastego roku Jozyjasza, syna Amonowego, króla Judzkiego, a¿ do dnia tego, 
ju¿ to przez dwadzieœcia i trzy lata bywa³o s³owo Pañskie do mnie, którem do was 
mawia³, rano wstawaj¹c i opowiadaj¹c; aleœcie nie s³uchali.
4. Posy³a³ te¿ Pan do was wszystkich s³ug swoich proroków, rano wstawaj¹c, i 
posy³aj¹c, (którycheœcie nie us³uchali, aniœcie nak³onili ucha swego, abyœcie 
s³yszeli;)
5. Którzy mówili: Nawróæcie siê teraz ka¿dy od z³ej drogi swojej, i od z³oœci spraw 
waszych; a tak bêdziecie mieszkali w tej ziemi, któr¹ wam da³ Pan, i ojcom waszym 
od wieku a¿ na wieki.
6. A nie chodŸcie za bogami cudzymi, abyœcie im s³u¿yli, i k³aniali siê im, ani miê 
gniewajcie spraw¹ r¹k waszych, a Ja wam Ÿle nie uczyniê.
7. Aleœcie miê nie us³uchali, mówi Pan, abyœcie miê pobudzali do gniewu spraw¹ r¹k 
swioch na swe z³e.
8. Przeto¿ tak mówi Pan zastêpów: Dlatego, i¿eœcie nie us³uchali s³ów moich,
9. Oto Ja poœlê i pobiorê wszystkie narody pó³nocne, mówi Pan, i do Nabuchodonozora 
króla Babiloñskiego, s³ugi mego, i przywiodê je na tê ziemiê, i na obywateli jej, i 
na te wszystkie narody okoliczne, które do szczêtu wyg³adzê, i po³o¿ê je na 
podziw , i na poœwistanie, i na spustoszenie wieczne.
10. I sprawiê to, aby im zgin¹³ g³os wesela, i g³os radoœci, g³os oblubieñca, i 
g³os oblubienicy, g³os ¿arn, i œwiat³oœæ pochodni,
11. I bêdzie ta wszystka ziemia spustoszeniem, i zdumieniem, a s³u¿yæ bêd¹ te 
narody królowi Babiloñskiemu siedmdziesi¹t lat.
12. Ale potem, gdy siê wype³ni siedmdzisiœ¹t lat, nawiedzê na królu Babiloñskim i 
na tym narodzie, mówi Pan, nieprawoœæ ich, i na ziemi Chaldejskiej, tak, ¿e j¹ 
obrócê w pustynie wieczne.
13. A przywiodê na tê ziemiê wszystkie s³owa moje, którem mówi³ o niej, mianowicie 
to wszystko, co napisano w tych ksiêgach, cokolwiek prorokowa³ Jaremijasz o 
wszystkich narodach.
14. Gdy¿ w niewolê podbici bêd¹ od narodów, tak¿e jako i oni mo¿nych, i od królów 
wielkich, tedy im oddam wed³ug spraw ich i wed³ug uczynków r¹k ich.
15. Bo tak rzek³ Pan, Bóg Izraelski, do mnie: WeŸmij kubek wina tej popêdliwoœci z 
rêki mojej, a napawaj nim wszystkie narody, do których Ja ciebie poœlê;
16. Aby pili i potaczli siê, owszem, aby szaleli od ostrza miecza, który Ja poœlê 
miêdzy nich.
17. Wzi¹³em tedy kubek z rêki Pañskiej, i napoi³em wszystkie one narody, do których 
miê Pan pos³a³:
18. Jeruzalem, i miasta ziemi Judzkiej, i królów jej, i ksi¹¿¹t jej, abym ich poda³ 
na spustoszenie, na zdumienie, na poœwistanie, i na przeklêstwo, jako siê to dziœ 
okazuje.
19. Faraona te¿, króla Egipskiego, i s³ug jego, i ksi¹¿¹t jego, i wszystek lud 



jego;
20. I to wszystko pospólstwo, tak¿e wszystkich króli ziemi Uz, i wszystkich króli 
ziemi Filistyñskiej, i Aszkalon, i Gazê, i Akkaron, i ostatek Azotu;
21. Edomczyków, i Moabczyków, i synów Ammonowych;
22. I wszystkich królów Tyrskich, i wszystkich królów Sydoñskich, i królów tej 
krainy, która jest przy morzu;
23. Dedana i Temê, i Buzê, i wszystkich, którzy mieszkaj¹ w ostatnich k¹tach:
24. I wszystkich królów Arabskich, i wszystkich królów tego pospólstwa, które 
mieszka na puszczy;
25. Tak¿e wszystkich królów Zymry i wszystkich królów Elam, i wszystkich królów 
Medskich;
26. Owszem, wszystkich królów pó³nocnych, bliskich i dalekich, jednego jako 
drugiego; wszystkie te¿ królestwa ziemi, którekolwiek s¹ na obliczu ziemi; a król 
Sesak bêdzie pi³ po nich.
27. I rzecz do nich: Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Pijcie, a popijcie siê, 
owszem zwracajcie, i padajcie tak, abyœcie nie powstali dla miecza, który Ja poœlê 
miêdzy was.
28. A jeŸliby nie chcieli wzi¹æ kubka z rêki twojej, aby pili, tedy rzeczesz do 
nich: Tak mówi Pan zastêpów: Koniecznie piæ musicie.
29. Bo poniewa¿ na to miasto, które nazwane jest od imienia mego, Ja zaczynam 
przywodziæ z³e rzecz, a wybyœcie bez karania byæ mieli? Nie bêdziecie bez karania; 
bom Ja miecz przyzwa³ na wszystkich obywateli tej ziemi, mówi Pan zastêpów.
30. Przeto¿ ty prorokuj przeciwko nim te wszyskie s³owa, a mów do nich: Pan z 
wysoka zaryczy, a mieszkania œwiêtobliwoœci swojej wyda g³os swój, rycz¹c zaryczy z 
mieszkania swego; krzyk pobudzaj¹cych siê jako t³ocz¹cych prasê, rozlegaæ siê 
bêdzie prze ciwko wszystkim obywatelom tej ziemi.
31. I przejdzie huk a¿ do koñczyn ziemi; bo siê Pan rozpiera z tymi narodami, w s¹d 
sam wchodzi ze wszelkiem cia³em, niezbo¿nych poda pod miecz, mówi Pan.
32. Tak mówi Pan zastêpów: Oto udrêczenie pójdzie z narodu do narodu, a wicher 
wielki powstanie od koñczyn ziemi;
33. I bêd¹ pobici od Pana czasu onego od koñca ziemi a¿ do koñca ziemi; nie bêd¹ 
ich p³akaæ, ani zbieraæ, ani chowaæ; bêd¹ jako gnój na polu.
34. Narzekajcie pasterze i wo³ajcie, a walajcie siê w popiele, wy najzacniejsi tej 
trzody! bo siê wype³ni³y dni wasze, zabicia i rozproszenia waszego, i upadniecie 
jako naczynie drogie.
35. I zginie ucieczka pasterzom, a ujœcie najzacniejszym tej trzody.
36. G³os wo³ania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody s³ychaæ bêdzie; 
bo Pan spustoszy pastwiska ich.
37. I zagubione bêd¹ spokojne pastwiska dla zapalczywoœci gniewu Pañskiego,
38. Który opuœci jako lew jaskiniê swojê; bo ziemia ich przyjdzie na spustoszenie 
dla zapalczywoœci pustoszyciela, i dla popêdliwoœci gniewu jego.
*26
1. Na pocz¹tku królowania Joakima, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, sta³o siê to 
s³owo od Pana, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan: Stañ w sieni domu Pañskiego, a mów do wszystkich miast Judzkich, 
do przychodz¹cych k³aniaæ siê w domu Pañskim, wszystkie s³owa, któreæ rozkazujê 
mówiæ do nich; nie ujmuj i s³owa.
3. Owa snaæ us³uchaj¹, a nawróc¹ siê ka¿dy od z³ej drogi swej, abym po¿a³owa³ 
z³ego, którem im umyœli³ uczyniæ dla z³oœci spraw ich.
4. I rzecz do nich: Tak mówi Pan: JeŸli miê nie us³uchacie, ¿ebyœcie chodzili w 
zakonie moim, którym wam przed³o¿y³.
5. S³uchaj¹c s³ów s³ug moich proroków, których Ja posy³am do was, jakoœcie, gdym 
ich rano wstawaj¹c posy³a³, nie us³uchali:
6. Tedy uczyniê temu domowi jako Sylo, a to miasto dam na przeklêstwo wszystkim 
narodom ziemi.
7. A kap³ani i prorocy i wszystek lud s³yszeli Jeremijasza mówi¹cego te s³owa w 
domu Pañskim.
8. A skoro przesta³ Jeremijasz mówiæ wszystko, co mu by³ rozkaza³ Pan mówiæ 
wszystkiemu ludowi, pojmali go oni kap³ani i prorocy, i wszystek on lud mówi¹c: 



Œmierci¹ umrzesz.
9. Czemuœ prorokowa³ w imiê Pañskie, mówi¹c: Stanie siê temu domowi jako Sylo, a to 
miasto tak spustoszeje, ¿e w niem nie bêdzie obywatela? I zgromadza³ siê wszystek 
lud przeciwko Jeremijaszowi do domu Pañskiego.
10. Tedy us³yszawszy te rzeczy ksi¹¿êta Judzcy, przyszli z domu królewskiego do 
domu Pañskiego, i usiedli w wejœciu nowej bramy Pañskiej.
11. I rzekli kap³ani i prorocy do onych ksi¹¿¹t, i do wszystkiego ludu, mówi¹c: Ten 
m¹¿ godzien jest œmierci; bo prorokowa³ przeciwko miastu temu, jakoœcie to s³yszeli 
w uszy swoje.
12. Tedy rzek³ Jeremijasz do wszystkich ksi¹¿¹t, i do wszystkiego ludu, mówi¹c: Pan 
miê pos³a³, abym prorokowa³ o tym domu i o tem mieœcie wszystko to, coœcie 
s³yszeli.
13. Przeto¿ teraz poprawcie drogi swoje i sprawy swe, a us³uchajcie g³osu Pana, 
Boga swego, a po¿a³uje Pan tego z³ego, które wyrzek³ przeciwko wam.
14. A ja otom jest w rêkach waszych; czyñcie zemn¹, co dobrego i sprawiedliwego 
jest w oczach waszych.
15. A wszak¿e zapewne wiedzcie, jeŸli¿ miê zabijecie, ¿e krew niewinn¹ zwalicie na 
siê i na to miasto, i na obywateli jego; bo miê zaprawdê Pan do was pos³a³, abym 
mówi³ te wszystkie s³owa w uszy wasze.
16. I rzekli ksi¹¿êta i wszystek lud do kap³anów i do onych proroków: Niema byæ 
¿adnym sposobem ten m¹¿ os¹dzony na œmieræ, poniewa¿ w imieniu Pana, Boga naszego, 
mówi³ do nas.
17. Tedy powstali niektórzy z starszych onej ziemi, i uczynili rzecz do wszystkiego 
zgromadzenia ludu, mówi¹c:
18. Micheasz Morastytczyk prorokowa³ za dni Ezechijasza, króla Judzkiego, i rzek³ 
do wszystkiego ludu Judzkiego, mówi¹c: Tak mówi Pan zastêpów: Syon jako pole 
poorany bêdzie, a Jeruzalem jako gromady rumu bêdzie, a góra domu tego jako wysokie 
lasy.
19. Izali go zaraz dlatego zabili Ezechijasz, król Judzki, i wszystek Juda? izali 
siê nie ulêk³ Pana, a nie modli³ siê Panu? I ¿a³owa³ Pan onego z³ego, które by³ 
wyrzek³ przeciwko nim: przeto¿ my z³¹ rzecz czynimy przeciwko duszom naszym.
20. Tak¿e te¿ by³ m¹¿ prorokuj¹cy w imieniu Pañskiem, Uryjasz, syn Semejaszowy, z 
Karyjatyjarym, który prorokowa³ o tem mieœcie i o tej ziemi wed³ug wszystkich s³ów 
Jeremijaszowych.
21. A gdy us³ysza³ król Joakim, i wszystko rycerstwo jego, i wszyscy ksi¹¿êta s³owa 
jego, zaraz go chcia³ król zabiæ, co us³yszawszy Uryjasz ul¹k³ siê, a uciek³szy 
przyszed³ do Egiptu.
22. Ale król Joakim pos³a³ niektórych do Egiptu, Elnatana, syna Achborowego, i 
innych z nim do Egiptu;
23. Którzy wywiód³szy Uryjasza z Egiptu, przywiedli go do króla Joakima; i zabi³ go 
mieczem, i wrzuci³ trupa jego do grobów ludu pospolitego.
24. Wszak¿e rêka Achikama, syna Safanowego, by³a przy Jeremijaszu, aby nie by³ 
wydan w rêce ludu, i nie by³ zabity.
*27
1. Na pocz¹tku królowania Joakima, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, sta³o siê to 
s³owo do Jeremijasza od Pana, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan do mnie: Uczyñ sobie okowy i jarzma, a w³ó¿ je na szyjê swojê:
3. Potem je poœlij do króla Edomskiego, i do króla Moabskiego, i do króla synów 
Ammonowych, i do króla Tyrskiego, i do króla Sydoñskiego, przez rêkê pos³ów, którzy 
przyjd¹ do Jeruzalemu do Sedekijasza, króla Judzkiego;
4. A rozka¿ im, aby panom swym powiedzieli: Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski, 
tak powiecie panom waszym:
5. Jam uczyni³ ziemiê, tak¿e cz³owieka i bydlêta, którekolwiek s¹ na obliczu ziemi, 
moc¹ swoj¹ wielk¹ i ramieniem swojem wyci¹gnionem: przeto ja dajê temu, który siê 
podoba oczom moim.
6. A teraz da³em te wszystkie ziemie w rêkê Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, 
s³ugi mego; nadto i zwierzêta polne da³em mu, aby mu s³u¿y³y.
7. Przeto¿ bêd¹ mu s³u¿y³y te wszystkie narody, i synowi jego i synowi syna jego, 
dok¹dby nie przyszed³ czas ziemi jego i jego samego, gdy go te¿ zaœ sobie w niewolê 



podbij¹ narody zacne, i królowie wielcy.
8. A ten naród i to królestwo, któreby mu nie s³u¿y³o, to jest Nabuchodonozorowi, 
królowi Babiloñskiemu, i któryby nie podda³ szyi swojej pod jarzmo króla 
Babiloñskiego, mieczem, i g³odem, i morem nawiedzê ten naród, mówi Pan, dok¹dbym 
ich do koñca nie wytraci³ rêk¹ jego.
9. Przeto¿ wy nie s³uchajcie proroków swoich, i wieszczków swoich, ani snów swoich, 
ani wró¿ków swoich, i czarowników swoich, którzy wam powiadaj¹, mówi¹c: Nie 
bêdziecie s³u¿yli królowi Babiloñskiemu;
10. Bo wam oni k³amstwo prorokuj¹, abym was oddali³ od ziemi waszej, a wygna³ was, 
abyœcie poginêli.
11. A naród, który podda³ szyjê sw¹ pod jarzmo króla Babiloñskiego, a któryby mu 
s³u¿y³, ten zaiste zostawiê w ziemi jego, (mówi Pan,) aby j¹ sprawowa³, i mieszka³ 
w niej.
12. A do Sedekijasza, króla Judzkiego, rzek³em wed³ug tych wszystkich s³ów, mówi¹c: 
Poddajcie szyje wasze pod jarzmo króla Babiloñskiego, a s³u¿cie mu i ludowi jego, a 
¿yæ bêdziecie.
13. Przecz¿e macie zgin¹æ, ty i lud twój, od miecza, od g³odu i od powietrza, jako 
mówi³ Pan o narodzie, któryby nie s³u¿y³ królowi Babiloñskiemu?
14. Nie s³uchajcie¿ tedy s³ów tych proroków, którzy mówi¹c do was powiadaj¹: Nie 
bêdziecie s³u¿yli królowi Babiloñskiemu; albowiem wam oni k³amstwo prorokuj¹.
15. Nie pos³a³em ich zaiste, mówi Pan; wszak¿e oni prorokuj¹ w imiê moje k³amliwie, 
abym was zapêdzi³, gdziebyœcie zginêli, wy i ci prorocy, którzy wam prorokuj¹.
16. Do kap³anów te¿, i do tego wszystkiego ludu rzek³em, mówi¹c: Tak mówi Pan: Nie 
s³uchajcie s³ów proroków swoich, którzy wam prorokuj¹, mówi¹c: Oto naczynia domu 
Pañskiego teraz w rychle przywrócone bêd¹ z Babilonu; bo wam oni k³amstwo 
prorokuj¹.
17. Nie s³uchajcie¿ ich; s³u¿cie królowi Babiloñskiemu, a ¿yæ bêdziecie; przecz¿eby 
to miasto mia³o byæ pustyni¹?
18. A jeŸli¿ oni s¹ prorokami, i jeŸli jest s³owo Pañskie w nich, proszê, niech 
zabie¿¹ Panu zastêpów, aby te naczynia, które pozosta³y w domu Pañskim; i w domu 
króla Judzkiego, i w Jeruzalemie, nie dosta³y siê do Babilonu.
19. Bo tak mówi Pan zastêpów o tych s³upach, i o tem morzu, i o tych podstawkach, i 
o ostatku naczynia, które pozosta³o w tem mieœcie;
20. Którego nie zabra³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, gdy w niewolê prowadzi³ 
Jechonijasza, syna Joakimowego, króla Judzkiego, z Jeruzalemu do Babilonu, i 
wszystkich przedniejszych, z Judy i z Jeruzalemu:
21. Tak zaiste mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski, o tych naczyniach, które pozosta³y 
w domu Pañskim, i w domu króla Judzkiego, i w Jeruzalemie:
22. Do Babilonu zawiezione bêd¹, a bêd¹ tam a¿ do dnia, którego je nawiedzê, mówi 
Pan, i ka¿ê je przywieŸæ i przywróciæ na to miejsce.
*28
1. I sta³o siê roku onego, na pocz¹tku królowania Sedekijasza, króla Judzkiego, 
roku czwartego, miesi¹ca pi¹tego: Hananijasz, syn Asurowy, prorok, który by³ z 
Gabaonu, rzek³ do mnie w domu Pañskim przed kap³anami i przed wszystkim ludem, 
mówi¹c:
2. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Po³ama³em jarzmo króla Babiloñskiego;
3. Po dwóch latach przywrócê zasiê na to miejsce wszystkie naczynia domu Pañskiego, 
które pobra³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, z tego miejsca, a zawióz³ je do 
Babilonu.
4. Tak¿e Jechonijasza, syna Joakimowego, króla Judzkiego, i wszystkich, którzy s¹ w 
niewolê zaprowadzeni z Judy, którzy siê dostali do Babilonu, Ja zasiê przywiodê na 
to miejsce, mówi Pan; bo skruszê jarzmo króla Babiloñskiego.
5. Tedy rzek³ Jeremijasz prorok do Hananijasza proroka przed oczyma kap³anów, i 
przed oczyma wszystkiego ludu, którzy stali w domu Pañskim;
6. Rzek³, mówiê, Jeremijasz prorok: Amen, niech tak uczyni Pan; niech utwierdzi Pan 
s³owa twoje, któreœ prorokowa³ o przywróceniu z Babilonu na to miejsce naczynia 
domu Pañskiego, i wszystkich, którzy s¹ zaprowadzeni w niewolê.
7. Wszak¿e pos³uchaj teraz s³owa tego, które ja mówiê w uszy twoje, i w uszy tego 
wszystkiego ludu.



8. Prorocy, którzy byli przedemn¹ i przed tob¹ z dawna, ci prorokowali przeciwko 
ziemiom zacnym, i przeciwko królestwom wielkim o wojnie, i o uciœnieniu, i o morze.
9. Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówiê, wtenczas poznany bywa, 
¿e go Pan prawdziwie pos³a³, gdy siê iœci s³owo jego.
10. Tedy zdj¹³ Hananijasz prorok jarzmo z szyi Jeremijasza proroka, i po³ama³ je.
11. I rzek³ Hananijasz przed oczyma wszystkiego ludu, mówi¹c: Tak mówi Pan: Tak 
po³amiê jarzmo Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, po dwóch latach z szyi 
wszystkich narodów. I poszed³ Jeremijasz prorok w drogê swojê.
12. Ale sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza, gdy po³ama³ Hananijasz prorok ono 
jarzmo z szyi Jeremijasza proroka, mówi¹c:
13. IdŸ; a rzecz do Hananijasza, mówi¹c: Tak mówi Pan: Po³ama³eœ jarzma drewniane; 
przeto¿ uczyñ na to miejsce jarzmo ¿elazne.
14. Bo tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Jarzmo ¿elazne w³o¿ê na szyjê tych 
wszystkich narodów, aby s³u¿y³y Nabuchodonozorowi, królowi Babiloñskiemu, i bêd¹ mu 
s³u¿y³y; tak¿e i zwierzêta polne poda³em mu.
15. Zatem rzek³ Jeremijasz prorok do Hananijasza proroka: S³uchaj teraz 
Hananijaszu! Nie pos³a³ ciê Pan, a tyœ kaza³ nadziejê mieæ temu ludowi w k³amstwie.
16. Przeto¿ tak mówi Pan: Oto Ja ciebie uprz¹tnê z tej ziemi, tego roku umrzesz; 
boœ radzi³, aby odst¹pi³ lud od Pana.
17. I umar³ Hananijasz prorok onego¿ roku, miesi¹ca siódmego.
*29
1. A teæ s¹ s³owa listu, który pos³a³ Jeremijasz prorok z Jeruzalemu do ostatków 
starszych, którzy byli w pojmaniu, i do kap³anów, i do proroków, i do wszystkiego 
ludu, których by³ przeniós³ Nabuchodonozor z Jeruzalemu do Babilonu,
2. Gdy wyszed³ Jechonijasz król i królowa, i komornicy, ksi¹¿êta Judzcy, i 
Jeruzalemscy, tak¿e cieœle i kowale z Jeruzalemu;
3. Przez Elhasa, syna Safanowego, i Giemaryjasza, syna Helkijaszowego, (których by³ 
pos³a³ Sedekijasz, król Judzki, do Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, do 
Babilonu) mówi¹c:
4. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski, do wszystkich pojmanych, którychem 
przeniós³ z Jeruzalemu do Babilonu:
5. Budujcie domy, i osadzajcie siê; szczepcie te¿ sady, a jedzcie owoc ich;
6. Pojmujcie ¿ony, a p³odŸcie synów i córki, i dawajcie synom waszym ¿ony, a córki 
wasze wydawajcie za m¹¿, aby rodzi³y synów i córki; rozmna¿ajcie siê tam, i niech 
was nie ubywa.
7. Szukajcie te¿ pokoju miastu temu, do któregom was przeniós³, a módlcie siê za 
nie Panu; bo w pokoju jego bêdziecie mieli pokój.
8. Tak zaiste mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Niech was nie zwodz¹ prorocy wasi, 
którzy s¹ miêdzy wami, i wieszczkowie wasi, a nie sprawujcie siê snami waszemi, 
które siê wam œni¹.
9. Bo wam oni k³amliwie prorokuj¹ w imieniu mojem; nie pos³a³em ich, mówi Pan.
10. Tak zaiste mówi Pan: Jako siê jedno wype³ni¹ siedmdziesi¹t lat Babilonowi, 
nawiedzê was, a potwierdzê wam s³owa swego wybornego o przywróceniu was na to 
miejsce.
11. Bo Ja najlepiej wiem myœli, które myœlê o was, mówi Pan: myœli o pokoju, a nie 
o utrapieniu, abym uczyni³ koniec po¿¹dany biedom waszym.
12. Gdy miê wzywaæ bêdziecie, a pójdziecie, i modliæ mi siê bêdziecie, tedy was 
wys³ucham;
13. A szukaj¹c miê, znajdziecie; gdy miê szukaæ bêdziecie ze wszystkiego serca 
swego,
14. Dam siê wam zaiste znaleœæ, mówi Pan: a przywrócê wiêŸniów waszych, i zgromadzê 
was ze wszystkich narodów, i ze wszystkich miejsc, gdziemkolwiek was zagna³, mówi 
Pan; i przyprowadzê was na to miejsce, sk¹dem was wyprowadzi³.
15. Gdy rzeczecie: Wzbudza³ nam Pan proroków prorokuj¹cych o zaprowadzeniu do 
Babilonu.
16. Bo tak mówi Pan o królu, który siedzi na stolicy Dawidowej, i o wszystkim ludu, 
który mieszka w tem mieœcie, braciach waszych, którzy nie wyszli z wami w tê 
niewolê;
17. Tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja poœlê na nich miecz, g³ód, i mór, a uczyniê ich 



jako z³e figi, których nie jadaj¹, przeto, ¿e s¹ z³e.
18. Albowiem przeœladowaæ ich bêdê mieczem, g³odem i morem, i dam ich na pot³ukanie 
po wszystkich królestwach ziemi, na przeklêstwo, i na zdumienie, owszem, na 
poœwistanie, i na ur¹ganie miêdzy wszystkimi narodami, tam, gdzie ich zapêdzê,
19. Przeto, i¿ nie s³uchaj¹ s³ów moich, mówi Pan, gdy posy³am do nich s³ug swoich, 
proroków, rano wstawaj¹c i posy³aj¹c; a nie s³uchaliœcie, mówi Pan.
20. Przeto¿ s³uchajcie s³owa Pañskiego wy wszyscy pojmani, którychem wys³a³ z 
Jeruzalemu do Babilonu.
21. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski, o Achabie, synu Kolajaszowym, i o 
Sedekijaszu, synu Maazejaszowym, którzy wam prorokuj¹ w imieniu mojem k³amstwo: Oto 
Ja podam ich w rêkê Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, aby ich pobi³ przed 
oczyma wasze mi.
22. I bêdzie wziête z nich przeklinanie miêdzy wszystkich pojmanych z Judy, którzy 
s¹ w Babilonie, aby mówili: Niech ciê uczyni Pan jako Sedekijasza, i jako Achaba, 
których upiek³ król Babiloñski na ogniu,
23. Przeto, ¿e pope³niali z³oœæ w Izraelu, cudzo³o¿¹c z ¿onami bliŸnich swoich, a 
k³amliwie mówi¹c s³owo w imieniu mojem, czegom im nie przykaza³; a Ja o tem wiem, i 
jestem tego œwiadkiem, mówi Pan.
24. A do Semejasza Nechalamity rzecz, mówi¹c:
25. Tak powiada Pan zastêpów, Bóg Izraelski, mówi¹c: Przeto ¿eœ ty pos³a³ imieniem 
swojem listy do wszystkiego ludu, który jest w Jeruzalemie, i do Sofonijasza, syna 
Maazejaszowego, kap³ana, i do wszystkich kap³anów, mówi¹c:
26. Pan ciê da³ za kap³ana miasto Jojady kap³ana, abyœcie mieli dozór w domu 
Pañskim na ka¿dego mê¿a w rozum zasz³ego a prorokuj¹cego, abyœ da³ takowego do 
wiêzienia i do k³ody.
27. Przecz¿eœ tedy teraz nie zgromi³ Jeremijasza Anatotczyka, który wam prorokuje?
28. Bo pos³a³ do nas do Babilonu, mówi¹c: Jeszczeæ d³ugo czekaæ; budujcie domy, a 
osadzajcie siê, szczepcie sady, a jedzcie owoce ich.
29. Bo Sofonijasz kap³an czyta³ ten list przed Jeremijaszem prorokiem.
30. I sta³o siê s³owo Pañsie do Jeremijasza mówi¹c: Poœlij do wszystkich zabranych 
w niewolê, mówi¹c: Tak mówi Pan o Semejaszu Nechalamitczyku: Przeto, ¿e wam 
prorokowa³ Semejasz, chocia¿em go Ja nie pos³a³, a przywodzi was do tego, abyœcie 
mieli nad ziejê w k³amstwie;
31. Przeto¿ tak mówi Pan: Oto Ja nawiedzê Semejasza Nechalamitczyka i nasienie 
jego; nie bêdzie mia³ nikogo, ktoby mieszka³ w poœrodku ludu tego, ani ogl¹da tego 
dobra, które Ja uczyniê ludowi swemu, mówi Pan; bo radzi³, aby odst¹pi³ lud od 
Pana.
*30
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, mówi¹c:
2. Tak powiada Pan, Bóg Izraelski, mówi¹c: Napisz sobie wszystkie s³owa, którem 
mówi³ do ciebie, na ksiêgach.
3. Albowiem oto dni id¹, mówi Pan, a przywrócê wiêŸniów ludu swego Izraelskiego i 
Judzkiego, mówi Pan, i przyprowadzê ich do ziemi, któr¹m by³ da³ ojcom ich, i 
posiêd¹ j¹.
4. A teæ s¹ s³owa, które mówi³ Pan o Izraelu i o Judzie;
5. Tak zaiste mówi Pan: S³yszeliœmy g³os strachu i lêkania, i ¿e niemasz pokoju.
6. Pytajcie¿ siê teraz, a obaczcie, jeŸli rodzi mê¿czyzna; przecz¿e tedy widzê, ¿e 
ka¿dy m¹¿ rêkami swemi trzyma siê za biodra swe jako rodz¹ca, i ¿e siê obróci³y 
wszystkich oblicza w bladoœæ?
7. Biada! bo wielki jest ten dzieñ, tak, ¿e mu nie by³o podobnego; ale jaki¿kolwiek 
jest czas utrapienia Jakóbowego, przecie z niego wybawiony bêdzie.
8. Stanie siê bowiem dnia onego, mówi Pan zastêpów, i¿ skruszê jarzmo jego z szyi 
twojej, a zwi¹zki twoje potargam, i nie bêd¹ go wiêcej cudzoziemcy w niewolê 
podbijaæ;
9. Ale s³u¿yæ bêd¹ Panu, Bogu swemu, i Dawidowi, królowi swemu, którego im wzbudzê.
10. Przeto¿ nie bój siê ty, s³ugo mój Jakóbie! mówi Pan, ani siê strachaj o 
Izraelu! bo oto Ja ciê wybawiê z daleka, i nasienie twoje z ziemi pojmania ich. I 
wróci siê Jakób, aby odpoczywa³ i pokój mia³, a nie bêdzie, ktoby go ustraszy³;
11. Bom Ja z tob¹, mówi Pan, abym ciê wybawi³. Poniewa¿ uczyniê koniec wszystkim 



narodom, miêdzy które ciê rozproszê, wszak¿e tobie nie uczyniê koñca, ale ciê 
miernie karaæ bêdê, a cale ciê bez karania nie zaniecham.
12. Tak zaiste mówi Pan: Ciê¿kie bardzo bêdzie skruszenie twoje, nader bolesna rana 
twoja.
13. Nie bêdzie, ktoby s¹dzi³ sprawê twojê ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieæ 
nie bêdziesz.
14. Wszyscy mi³oœnicy twoi zapomn¹ ciê, ani ciê nawiedz¹, gdy ciê zraniê ran¹ 
nieprzyjacielsk¹, i okrutnem karaniem, dla wielkoœci nieprawoœci twojej i 
niezliczonych grzechów twoich.
15. Przecz¿e wo³asz nad skruszeniem swem i ciê¿k¹ boleœci¹ swoj¹? Dla wielkoœci 
nieprawoœci twojej, i dla niezliczonych grzechów twoich uczyni³em ci to.
16. A wszak¿e wszyscy, którzy ciê po¿eraj¹, po¿arci bêd¹; a wszyscy, którzy ciê 
ciemiê¿¹, wszyscy, mówiê, w niewolê pójd¹; a którzy ciê plundruj¹, splundrowani 
bêd¹; a wszystkich, którzy ciê ³upi¹, podam na ³up.
17. Tedyæ zdrowie przywrócê, i od ran twoich uleczê ciê, mówi Pan, przeto, ¿e 
wygnan¹ nazwali ciê (mówi¹c:) Taæ jest Syon, niemasz nikogo, ktoby j¹ nawiedzi³.
18. Tak mówi Pan: Oto Ja przywrócê pojmanych z namiotów Jakóbowych, a nad 
przybytkami jego zmi³ujê siê; i bêdzie zaœ zbudowane miasto na pagórku swoim, a 
pa³ac wed³ug porz¹dku swego wystawiony bêdzie.
19. I wynijdzie od nich dziêkczynienie, i g³os wesel¹cych siê; bo ich rozmno¿ê, a 
nie ubêdzie ich, i uwielbiê ich, a nie bêd¹ poni¿eni.
20. I bêd¹ synowie jego, jako i przedtem, a zgromadzenie jego przedemn¹ utwierdzone 
bêdzie; ale nawiedzê wszystkich, którzy ich trapi¹.
21. I powstanie z niego najzacniejszy jego, a panuj¹cy nad nim z poœrodku jego 
wynijdzie, któremu siê rozka¿ê przybli¿yæ, aby przyst¹pi³ przed miê; bo któ¿ jest 
ten, coby rêczy³ za siê, ¿e przyst¹pi przed miê? mówi Pan.
22. I bêdziecie ludem moim, a Ja bêdê Bogiem waszym.
23. Oto wicher Pañski z popêdliwoœci¹ wynijdzie, wicher trwaj¹cy nad g³ow¹ 
niezbo¿ników zostanie.
24. Nie odwróci siê zapalczywoœæ gniewu Pañskiego, póki nie uczyni tego, a póki nie 
wykona umys³u serca swego; w ostatnie dni zrozumiecie to.
*31
1. Czasu onego, mówi Pan, bêdê Bogiem wszystkim rodzajom Izraelskim, a oni bêd¹ 
ludem moim.
2. Tak mówi Pan: Znalaz³ ³askê na puszczy lud, który uszed³ miecza, gdym chodzi³ 
przed nim, abym odpocznienie uczyni³ Izraelowi.
3. Rzeczeszli: Zdawna mi siê Pan ukazywa³. I owszem, mi³oœci¹ wieczn¹ umi³owa³em 
ciê, dlategoæ ustawicznie mi³osierdzie pokazujê;
4. Jeszcze ciê zbudujê, a zbudowana bêdziesz, panno Izraelska! jeszcze siê weseliæ 
bêdziesz przy bêbnach swoich, a wychodziæ z hufem pl¹saj¹cych;
5. Jeszcze bêdziesz sadzi³a winnice na górach Samaryjskich; a szczepi¹cy szczepiæ 
bêd¹ i jeœæ bêd¹.
6. Bo nastanie dzieñ, którego stró¿owie wo³aæ bêd¹ na górze Efraimowej: Wstañcie a 
wst¹pmy na Syon do Pana, Boga swego.
7. Tak zaiste mówi Pan: Œpiewajcie Jakóbowi o rzeczach weso³ych, a wykrzykajcie 
jawnie przed tymi narodami; wydawajcie g³os, chwa³ê oddawajcie a mówcie: Panie! 
wybaw ostatek ludu twego Izraelskiego.
8. Oto Ja przywiodê ich z ziemi pó³nocnej, a zbiorê ich ze wszystkich stron ziemi; 
z nimi pospo³u œlepego i chromego, brzemienn¹ i rodz¹c¹: tu siê gromad¹ wielk¹ 
nawróc¹.
9. Przywiodê ich zasiê z p³aczem i z modlitwami id¹cych, a powiodê ich podle 
potoków wód drog¹ prost¹, na którejby siê nie potknêli; bom siê sta³ Izraelowi 
ojcem, a Efraim jest pierworodnym moim.
10. S³uchajcie s³owa Pañskiego, o narody! a opowiadajcie je na wyspach dalekich, i 
mówcie: Ten, który rozproszy³ Izraela, zgromadzi go, a strzedz go bêdzie, jako 
pasterz trzody swojej.
11. Bo wykupi³ Pan Jakóba; przeto wybawi go z rêki tego, który jest mocniejszy 
nadeñ.
12. I przyjd¹ a œpiewaæ bêd¹ na wysokoœci Syonu, i zbie¿¹ siê do dobrotliwoœci 



Pañskiej ze zbo¿em i z winem, i z oliw¹ i z jagniêtami, i z cielêtami, a dusza ich 
podobna bêdzie ogrodowi wilgotnemu, a nie bêdzie siê wiêcej smuci³a.
13. Tedy siê weseliæ bêdzie panna z pl¹saniem, tak¿e m³odzieñcy i starcy spo³em; 
albowiem kwilenie ich obrócê w radoœæ, a pocieszê ich, i rozweselê ich po smutku 
ich;
14. I opojê duszê kap³anów t³ustoœci¹, a lud mój dobroci¹ moj¹ nasyci siê, mówi 
Pan.
15. Tak mówi Pan: G³os w Rama s³yszany jest, narzekanie i p³acz bardzo gorzki; 
Rachel p³acz¹ca synów swoich nie da³a siê pocieszyæ po synach swoich, przeto, ¿e 
ich niemasz.
16. Tak mówi Pan: Zawœci¹gnij g³os swój od p³aczu, a oczy swe od ³ez; bo bêdziesz 
mia³a zap³atê za pracê swojê, mówi Pan, ¿e siê nawróc¹ z ziemi nieprzyjacielskiej.
17. Jest mówiê nadzieja, ¿e siê potem nawróc¹, mówi Pan, synowie twoi do krainy 
swojej.
18. Wprawdzie s³yszê Efraima, ¿e sobie utyskuje, mówi¹c: Pokara³eœ miê, abym by³ 
pokarany jako cielec nieokrócony. Nawróæ miê abym by³ nawrócony; tyœ zaiste Panie! 
Bóg mój.
19. Bo po nawróceniu mojem pokutowaæ bêd¹; a gdy samego siebie poznam, uderzê siê w 
biodro; wstydzê siê, owszem i zapa³am siê, ¿e odnoszê hañbê dzieciñstwa swego.
20. Izali synem moim mi³ym nie jest Efraim? Izali nie jest dzieciêciem rozkosznem? 
Bo od onego czasu, jakom mówi³ przeciwko niemu, przecie¿ nañ ustawicznie wspominam; 
dlatego poruszaj¹ siê wnêtrznoœci moje nad nim, zaiste zlitujê siê nad nim, mówi 
Pan.
21. Wystaw sobie pami¹tki; nak³adŸ sobie gromad kamieni; pamiêtaj na ten goœciniec, 
i na drogê, któr¹œ chodzi³a: nawróæ siê, panno Izraelska! nawróæ siê do tych miast 
swoich.
22. Dok¹d¿e siê tu³aæ bêdziesz, córko odporna? Bo uczyni Pan rzecz now¹ na ziemi: 
niewiasta ogarnie mê¿a.
23. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Jeszcze mówiæ bêdê s³owo to w ziemi 
Judzkiej, i w miastach jej, gdy przywiodê wiêŸniów ich: Niech ciê b³ogos³awi Pan, o 
mieszkanie sprawiedliwoœci! o góro œwiêtobliwoœci!
24. Albowiem osadzaæ siê bêd¹ w ziemi Judzkiej we wszystkich miastach jego spo³em 
oracze, i ci, którzy chodz¹ za stadem.
25. Napojê zaiste duszê spracowan¹, a wszelk¹ duszê smutn¹ nasycê.
26. Wtemem ocuci³ i spojrza³em, a sen mój by³ mi wdziêczny.
27. Oto dni id¹, mówi Pan, w których posiejê dom Izraelski i dom Judzki nasieniem 
cz³owieczem i nasieniem bydlêcem;
28. A jakom siê stara³, abym ich wykorzeni³, i burzy³, i kazi³, i gubi³, i trapi³: 
tak siê staraæ bêdê, abym ich pobudowa³ i rozsadzi³, mówi Pan.
29. Za onych dni nie bêd¹ wiêcej mówiæ: Ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zêby 
œcierpnê³y;
30. Owszem, raczej rzek¹: ka¿dy dla nieprawoœci swojej umrze; ka¿dego cz³owieka, 
któryby jad³ grona cierpkie, œcierpn¹ zêby jego.
31. Oto dni id¹, mówi Pan, których uczyniê z domem Izraelskim i z domem Judzkim 
przymierze nowe;
32. Nie takie przymierze, jakiem uczyni³ z ojcami ich w on dzieñ, któregom ich uj¹³ 
za rêkê ich, abym ich przywiód³ z ziemi Egipskiej; albowiem oni przymierze moje 
wzruszyli, chocia¿em Ja by³ ma³¿onkiem ich, mówi Pan.
33. Ale to jest przymierze, które postanowiê z domem Izraelskim po tych dniach, 
mówi Pan: Dam zakon mój do wnêtrznoœci ich, a na sercu ich napiszê go, i bêdê 
Bogiem ich, a oni bêd¹ ludem moim.
34. I nie bêdzie wiêcej uczy³ ¿aden bliŸniego swego, i ¿aden brata swego, mówi¹c: 
Poznajcie Pana; bo miê oni wszyscy poznaj¹, od najmniejszego z nich a¿ do 
najwiêkszego z nich, mówi Pan; bo mi³oœciw bêdê nieprawoœciom ich, a grzechów ich 
nie wspomnê wiêcej.
35. Tak mówi Pan, który daje s³oñce na œwiat³oœæ we dnie, postanowienie miesi¹ca i 
gwiazd na œwiat³oœæ w nocy; który rozdziela morze, a hucz¹ nawa³noœci jego; Pan 
zastêpów imiê jego.
36. JeŸli odst¹pi¹ te ustawy od oblicza mego, mówi Pan, tedyæ i nasienie Izraelskie 



przestanie byæ narodem przed obliczem mojem po wszystkie dni.
37. Tak mówi Pan: JeŸli mog¹ byæ rozmierzone niebiosa z góry, a doœcignione grunty 
ziemi na dole, tedyæ i Ja cale odrzucê nasienie Izraelskie dla tego wszystkiego, co 
uczynili, mówi Pan.
38. Oto id¹ dni (mówi Pan,) których bêdzie zbudowane to miasto Panu od wie¿y 
Chananeel a¿ do bramy naro¿nej;
39. A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda siê 
ku Goa.
40. I wszystka dolina trupów i popio³u, i to wszystko pole a¿ do potoku Cedron, a¿ 
do wêg³a bramy koñskiej wschodniej, poœwiêcone bêd¹ Panu; nie bêdzie wykorzenione 
ani zepsute wiêcej na wieki.
*32
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana roku dziesi¹tego Sedekijasza, 
króla Judzkiego, który jest rok oœmnasty Nabuchodonozora.
2. (A wtenczas wojsko króla Babiloñskiego obleg³o by³o Jeruzalem, a Jeremijasz 
prorok zamkniêty by³ w sieni ciemnicy, która by³a w domu króla Judzkiego.
3. Bo go by³ da³ wsadziæ Sedekijasz, król Judzki, mówi¹c: Czemu ty prorokujesz, 
mówi¹c: Tak mówi Pan: Oto Ja to miasto podam w rêkê króla Babioloñskiego, i weŸmie 
je?
4. Sedekijasz tak¿e król Judzki nie ujdzie rêki Chaldejczyków; ale zapewne wydany 
bêdzie w rêkê króla Babiloñskiego, i bêd¹ mówi³y usta jego z usty jego, a oczy jego 
oczy jego ogladaj¹.
5. I zawiedzie Sedekijasza do Babilonu, aby tam by³, a¿ go nawiedzê, mówi Pan; 
poniewa¿ walczycie z Chaldejczykami, nie poszczêœci siê wam.)
6. Tedy rzek³ Jeremijasz: Sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
7. Oto Chanameel, syn Salluma, stryja twego, przyjdzie do ciebie, mówi¹c: Kup sobie 
rolê mojê, która jest w Anatot; bo tobie nale¿y prawem bliskoœci, abyœ j¹ kupi³.
8. A gdy przyszed³ do mnie Chanameel, syn stryja mego, wed³ug s³owa Pañskiego do 
sieni ciemnicy, i rzek³ do mnie: Proszê, kup rolê mojê, która jest w Anatot, które 
jest w ziemi Benjaminowej, bo tobie nale¿y prawem dziedzicznem, i bliskoœci¹æ 
przypada, kup¿e j¹ sobie: tedy zrozumiawszy, ¿e to by³o s³owo Pañskie,
9. Kupi³em od Chanameela, syna stryja swego onê rolê, która jest w Anatot, i 
odwa¿y³em mu pieniêdzy, siedmnaœcie syklów srebra;
10. A uczyniwszy zapis zapieczêtowa³em i oœwiadczy³em œwiadkami, odwa¿ywszy 
pieni¹dze na wadze.
11. Potemem wzi¹³ wed³ug przykazania i prawa zapis kupna zapieczêtowany i otwarty;
12. I odda³em on zapis kupna Baruchowi, synowi Neryjasza, syna Maasejaszowego, 
przed oczyma Chanameela, stryja swego, i przed oczyma œwiadków, którzy siê 
podpisali w onym zapisie kupna, przed oczyma wszystkich ¯ydów, którzy byli usiedli 
w sieni ciemnicy;
13. I rozkaza³em Baruchowi przed oczyma ich, mówi¹c:
14. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: WeŸmij te zapisy, ten zapis tego kupna, 
jako zapieczêtowany, tak i ten zapis otworzony, a w³ó¿ je w naczynie gliniane, aby 
trwa³y przez wiele lat;
15. Bo tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Jeszcze bêd¹ kupowane domy, i role, i 
winnice w tej ziemi.
16. Potem modli³em siê Panu, kiedym odda³ on zapis kupna Baruchowi, synowi 
Neryjaszowemu, mówi¹c:
17. Ach panuj¹cy Panie!otoœ ty uczyni³ niebo i ziemiê moc¹ swoj¹ wielk¹ i ramianiem 
twoim wyci¹gnionem, nie jestci skryta przed tob¹ ¿adna rzecz;
18. Czynisz mi³osierdzie nad tysi¹cami, i oddajesz nieprawoœæ ojcowsk¹ do ³ona 
synów ich po nich; Bóg wielki mocny, Pan zastêpów imiê twoje;
19. Wielki w radzie i mo¿ny w sprawie, poniewa¿ oczy twoje otworzone s¹ na 
wszystkie drogi synów ludzkich, abyœ odda³ ka¿demu wed³ug dróg jego, i wed³ug 
owoców spraw jego;
20. Któryœ uczyni³ znaki i cuda na ziemi Egipskiej a¿ do dnia tego, i w Izraelu, i 
miêdzy innymi ludŸmi, i uczyni³eœ sobie imiê, jako siê to dziœ okazuje.
21. Boœ wywiód³ lud twój Izraeski z ziemi Egipskiej w znakach i w cudach, i w rêce 
mocnej, i w ramieniu wyci¹gnionem i w strachu wielkim;



22. A poda³eœ im tê ziemiê, o któr¹œ przysi¹g³ ojcom ich, ¿eœ im mia³ daæ ziemiê 
op³ywaj¹c¹ mlekiem i miodem.
23. Ale ¿e wszed³szy do niej, a posiad³szy j¹, nie us³uchali g³osu twojego, i w 
zakonie twoim nie chodzili, wszystkiego, coœ im rozkaza³ czyniæ, nie czynili; 
przeto¿ sprawi³eœ to, aby nañ przysz³o to wszystko z³e.
24. Oto strzelbê zatoczono przeciwko miastu, aby je wziêto, a miasto podane jest w 
rêce Chaldejczyków walcz¹cych przeciw niemu przez miecz, i g³ód, o mór; a tak 
coœkolwiek rzek³, dzieje siê, to sam widzisz.
25. A ty przecie mówisz do mnie, panuj¹cy Panie: Kup sobie tê rolê za pieni¹dze, a 
oœwiadcz to œwiadkami, choæ ju¿ to miasto podane jest w rêcê Chaldejczyków.
26. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza, mówi¹c:
27. Otom Ja Pan, Bóg wszelkiego cia³a; izali¿ przedemn¹ mo¿e byæ skryta która 
rzecz?
28. Przeto¿ tak mówi Pan: Oto Ja dajê to miasto w rêkê Chaldejczyków, i w rêkê 
Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, i weŸmie je.
29. A wszed³szy Chaldejczycy, którzy walcz¹ przeciwko temu miastu, zapal¹ to miasto 
ogniem, i spal¹ je i te domy, na których dachach kadzili Baalowi, a sprawowali 
ofiary mokre bogom cudzym, aby miê wzruszali do gniewu.
30. Bo synowie Izraelscy i synowie Judzcy od dzieciñstwa swego to tylko czyni¹, co 
jest z³ego przed oczyma mojemi; synowie, mówiê, Izraelscy tylko miê draŸnili spraw¹ 
r¹k swoich, mówi Pan.
31. Zaiste na zapalczywoœæ mojê, i na gniew mój robi sobie to miasto ode dnia, 
którego je zbudowali, a¿ do dnia tego, tak, ¿e mi przyjdzie oddaliæ od oblicza 
mego;
32. A to dla wszelkiej z³oœci synów Izraelskich i synów Judzkich, któr¹ pope³niali, 
pobudzaj¹c miê do gniewu, sami, królowie ich, ksi¹¿êta ich, kap³ani ich i prorocy 
ich, jako mê¿owie Judzcy, tak obywatele Jeruzalemscy.
33. Obracaj¹c siê do mnie ty³em a nie twarz¹; a gdy ich nauczam rano wstawaj¹c i 
nauczaj¹c, wszak¿e nie s³uchaj¹, aby przyjêli naukê.
34. Nadto nastawiali obrzydliwoœci swych w tym domu, który nazwany jest od imienia 
mego, aby go splugawili.
35. Nabudowali, mówiê, wy¿yn Baalowi, które s¹ w dolinie Ben Hennon, aby 
przenaszali przez ognieñ synów swoich i córki swoje Molochowi, chocia¿em im tego 
nie rozkaza³, ani to wst¹pi³o na serce moje, aby kiedy czyniæ mieli tê 
obrzydliwoœæ, a do grzech u Jud¹ przywodziæ.
36. A teraz dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o tem mieœcie, o którem wy 
powiadacie: Podane jest w rêkê króla Babiloñskiego przez miecz, i g³ód, i mór:
37. Oto Ja zgromadzê ich ze wszystkich ziem, do którychem ich wygna³ w popêdliwoœci 
mojej i w gniewie moim, i w zapalczywoœci wielkiej, i przywiodê ich zaœ na to 
miejsce, i uczynie, aby bezpiecznie mieszkali;
38. I bêd¹ ludem moim, a Ja bêdê Bogiem ich.
39. I dam im serce jedno, i drogê jednê, aby siê mnie bali po wszystkie dni, tak, 
aby siê im dobrze dzia³o, i synom ich po nich;
40. I uczyniê z nimi przymierze wieczne, ¿e siê nie odwrócê od nich, abym im nie 
mia³ dobrze czyniæ; nadto bojaŸñ mojê dam do serca ich, aby nie odstêpowali 
odemnie.
41. I bêdê siê weseli³ z nich, dobrze im czyni¹c, gdy¿ ich wszczepiê w tej ziemi 
warownie, ze wszystkiego serca mego i ze wszystkiej duszy mojej.
42. Bo tak mówi Pan: Jakom przywiód³ na ten lud to wszystko wielkie z³e, tak 
przywiodê na nich to wszystko dobre, o któremem z nimi mówi³.
43. Tedy bêd¹ kupowaæ rolê w tej ziemi, o której wy powiadacie: Spustoszona jest 
tak, ¿e w niej niemasz ani cz³owieka ani bydlêcia, podana jest w rêkê 
Chaldejczyków.
44. Rolê za pieni¹dze kupowaæ bêd¹, i zapisem warowaæ, i pieczêtowaæ, i œwiadkami 
oœwiadczaæ w ziemi Benjaminowej, i oko³o Jeruzalemu, i w miastach Judzkich, jako w 
miastach na górach tak w miastach na równinach, i w miastach na po³udnie, gdy zaœ 
przywrócê pojmanych ich, mówi Pan.
*33
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza po wtóre, gdy jeszcze by³ zamkniêty w 



sieni ciemnicy, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan, który to uczyni: Pan, który to utworzy, potwierdzi to, Pan jest 
imiê jego.
3. Wo³aj do mnie, a ozwêæ siê i oznajmiêæ rzeczy wielkie i skryte, o których nie 
wiesz.
4. Albowiem tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o domach miasta tego, i o domach królów 
Judzkich, które poka¿one byæ maj¹ taranami wojennemi i mieczem:
5. Poci¹gn¹, ¿eby walczyli z Chaldejczykami, a ¿eby nape³nili te domy trupami 
ludzi, które pobijê w zapalczywoœci mojej i w gniewie moim, zakrywaj¹c twarz mojê 
od tego miasta dla wszelakich z³oœci ich.
6. Wszak¿e Ja przywiodê ich do zdrowia, i uleczê a uzdrowiê ich, i objawiê im 
obfitoœæ pokoju, a pokoju pewnego.
7. Bo przywrócê pojmanych z Judy, i pojmanych z Izraela, a pobudujê ich jako 
przedtem;
8. I oczyszczê ich od wszelkiej nieprawoœci ich, któr¹ zgrzeszyli przeciwko mnie, i 
przepuszczê wszystkim z³oœciom ich, któremi zgrzeszyli przeciwko mnie, i któremi 
wyst¹pili przeciwko mnie.
9. A bêdzie mi to s³aw¹, weselem, chwa³¹, i ozdob¹ przed wszystkiemi narodami 
ziemi, które us³ysz¹ o wszystkiem dobrem, które Ja im czyniê, i ulêkn¹ siê, a 
zatrwo¿¹ siê nad wszystkiem dobrem i nad wszystkim pokojem, który Ja im sposobiê.
10. Tak mówi Pan: Jeszcze s³yszany bêdzie na tem miejscu, (o którem wy powiadacie: 
Jest spustoszone, tak, ¿e niemasz ani cz³owieka, ani bydlêcia, w miastach Judzkich 
i na ulicach Jeruzalemskich spustoszonych, tak, ¿e niemasz ani cz³owieka, ani obywa 
tela, ani bydlêcia.)
11. S³yszany, mówiê, bêdzie g³os radoœci, i g³os wesela, g³os oblubieñca, i g³os 
oblubienicy, g³os mówi¹cych: Wys³awiajcie Pana zastêpów; albowiem dobry jest Pan, 
albowiem na wieki mi³osierdzie jego; i g³os przynosz¹cy ofiarê chwa³y do domu 
Pañskiego , gdy¿ przywrócê pojmanych z tej ziemi, jako na pocz¹tku, mówi Pan.
12. Tak mówi Pan zastêpów: Jeszcze bêdzie na tem miejscu pustem, na którem niemasz 
ani cz³owieka, ani bydlêcia, i we wszystkich miastach jego mieszkanie pasterzy, 
gdzieby chowali trzody;
13. W miastach na górach, w miastach na równinach, i w miastach na po³udnie, i w 
ziemi Benjaminowej, i oko³o Jeruzalemu, i w miastach Judzkich jeszcze przychodziæ 
bêd¹ trzody pod rêk¹ licz¹cego, mówi Pan.
14. Oto dni id¹, mówi Pan, w których utwierdzê to s³owo dobre, którem by³ wyrzek³ o 
domu Izraelskim i o domu Judzkim.
15. W one dni w onym czasie uczyniê to, i¿ wyroœnie Dawidowi latoroœl sprawiedliwa, 
która czyniæ bêdzie s¹d i sprawiedliwoœæ na ziemi.
16. Onych dni bêdzie zbawiony Juda, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkaæ bêdzie. A toæ 
jest imiê, którem j¹ nazowi¹: Pan sprawiedliwoœæ nasza.
17. Bo tak mówi Pan: Nie bêdzie wykorzeniony m¹¿ z rodu Dawidowego, aby nie mia³ 
siedzieæ na stolicy domu Izraelskiego.
18. Z kap³anów te¿ i z Lewitów nie bêdzie wykorzeniony m¹¿ od oblicza mego, aby nie 
mia³ ofiarowaæ ca³opalenia, i zapalaæ œniednej ofiary, i sprawowaæ ofiar po 
wszystkie dni.
19. Potem sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza, mówi¹c:
20. Tak mówi Pan: JeŸli bêdziecie mogli z³amaæ przymierze moje ze dniem, i 
przymierze moje z noc¹, aby nie bywa³o dnia ani nocy czasu swego,
21. Tedy te¿ przymierze moje z³amane bêdzie z Dawidem, s³ug¹ moim, aby nie mia³ 
syna, któryby królowa³ na stolicy jego, i z Lewitami kap³anami, aby nie byli 
s³ugami moimi.
22. A jako nie mo¿e policzone byæ wojsko niebieskie, ani zmierzony piasek morski, 
tak rozmno¿ê nasienie Dawida, s³ugi mojego, i Lewitów, którzy mi s³u¿¹.
23. Znowu siê sta³o s³owo Pañskie do Jeremijasza, mówi¹c:
24. Aza nie widzisz, co ten lud powiada, mówi¹c: ¯e dwa domy, które by³ Pan obra³, 
te ju¿ odrzuci³, a ¿e ludem moim pogardzaj¹, jakoby nie by³ wiêcej narodem przed 
obliczem ich?
25. Tak mówi Pan: Nie bêdzieli przymierze moje ze dniem i z noc¹ sta³e, a jeŸlim 
pocz¹tku niebios i ziemi nie postanowi³:



26. Tedyæ i nasienie Jakóbowe i Dawida s³ugi mego odrzucê, abym nie bra³ z nasienia 
jego tych, którzyby panowaæ mieli nad nasieniem Abrahamowem, Izaakowem, i 
Jakóbowem, gdy¿ przywrócê wiêŸniów ich, a zlitujê siê nad nimi.
*34
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, (gdy Nabuchodonozor, król 
Babiloñski, i wszystko wojsko jego, i wszystkie królestwa ziemi, które by³y pod 
w³adz¹ rêki jego, i wszystkie narody walczy³y przeciwko Jeruzalemowi i przeciwko 
wszystkim miastom jego,) mówi¹c:
2. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: IdŸ, a mów Sedekijaszowi, królowi Judzkiemu, i 
powiedz mu: Tak mówi Pan: Oto Ja to miasto podam w rêkê króla Babiloñskiego, aby je 
ogniem spali³;
3. I ty nie ujdziesz rêki jego, ale zapewne bêdziesz pojmany, i w rêce jego podany, 
a oczy twoje ogl¹daj¹ oczy króla Babiloñskiego, i usta jego z usty twemi mówiæ 
bêd¹, a do Babilonu wnijdziesz.
4. A wszak¿e s³uchaj s³owa Pañskiego, Sedekijaszu, królu Judzki! Tak mówi Pan o 
tobie: Nie umrzesz od miecza:
5. W pokoju umrzesz; a jako wonne rzeczy palono ojcom twoim, królom przesz³ym, 
którzy byli przed tob¹, tak paliæ bêd¹ i tobie, a p³akaæ ciê bêd¹, mówi¹c: Ach, 
panie! Bom Ja to s³owo rzek³, mówi Pan.
6. Tedy mówi³ Jeremijasz prorok do Sedekijasza, króla Judzkiego, wszystkie te s³owa 
w Jeruzalemie.
7. Gdy wojsko króla Babiloñskiego walczy³o przeciwko Jeruzalemowi, i przeciwko 
wszystkim miastom Judzkim pozosta³ym, przeciwko Lachys, i przeciw Asekowi; albowiem 
te by³y pozosta³y z miast Judzkich miasta obronne.
8. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, gdy uczyni³ król Sedekijasz 
przymierze ze wszystkim ludem, co by³ w Jeruzalemie, wolnoœæ im og³aszaj¹c;
9. To jest, aby ka¿dy wolno puœci³ s³ugê swego, i ka¿dy s³u¿ebnicê swojê, ¯yda i 
¯ydówkê, aby sobie nikt nie zniewala³ ¯yda, brata swego.
10. A tak us³ucha³y wszyscy ksi¹¿êta, i wszystek lud, którzy byli weszli w 
przymierze, ¿eby ka¿dy wolno puœci³ s³ugê swego, i ka¿dy s³u¿ebnicê swojê, aby ich 
wiêcej nie zniewalali; us³uchali, mówiê, i puœcili ich wolno.
11. Lecz potem rozmyœliwszy siê, pobrali zaœ s³ugi i s³u¿ebnice, które byli puœcili 
wolno, a zniewolili ich sobie za s³ugi i za s³u¿ebnice.
12. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza od Pana, mówi¹c:
13. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jam postanowi³ przymierze z ojcami waszymi w 
dzieñ, któregom ich wywiód³ z ziemi Egipskiej, z domu niewoli, mówi¹c:
14. Gdy siê skoñcz¹ siedm lat, niech wolno puœci ka¿dy brata swego ¯yda, któryæby 
by³ sprzedany, a s³u¿y³ciby przez szeœæ lat; wolno, mówiê, puœci go od siebie. Ale 
miê nie s³uchali ojcowie wasi, ani nak³onili ucha swego.
15. Wyœcieæ siê zaiste dziœ nawrócili, i uczyniliœcie to, co jest dobrego przed 
oczyma mojemi, ¿eœcie og³osili wolnoœæ ka¿dy bliŸniemu swemu, i uczyniliœcie 
przymierze przed twarz¹ moj¹ w domu tym, który jest nazwany od imienia mego.
16. Aleœcie siê zaœ cofnêli, i splugawiliœcie imiê moje, ¿eœcie zaœ wziêli ka¿dy 
s³ugê swego, i ka¿dy s³u¿ebnicê swojê, któreœcie byli wolno puœcili wed³ug ¿¹dnoœci 
ich, i zniewoliliœcie ich, aby byli s³ugami i s³u¿ebnicami waszymi.
17. Dlatego¿ tak mówi Pan: Wyœcie miê nie s³uchali, abyœcie og³osili wolnoœæ ka¿dy 
bratu swemu, i ka¿dy bliŸniemu swemu; oto¿ Ja przeciwko wam og³aszam wolnoœæ, mówi 
Pan, miecza, moru, i g³odu, a podam was na pot³ukanie po wszystkich królestwach 
ziemi .
18. Podam zaiste tych ludzi, którzy przest¹pili przymierze moje, którzy nie 
dotrzymali s³ów przymierza tego, które uczynili przed twarz¹ moj¹, gdy cielca na 
dwoje rozciêli, i przeszli miêdzy czêœciami jego;
19. To jest ksi¹¿¹t Judzkich, i ksi¹¿¹t Jeruzalemskich, komorników i kap³anów, i 
wszystek lud tej ziemi, którzy przeszli miêdzy czêœciami tego cielca,
20. Podam ich mówiê, w rêkê nieprzyjació³ ich, i w rêkê szukaj¹cych duszy ich, i 
bêd¹ trupy ich ¿erem ptastwu niebieskiemu i bestyjom ziemskim.
21. Sedekijasza te¿, króla Judzkiego, i ksi¹¿¹t jego podam w rêkê nieprzyjació³ 
ich, i w rêkê szukaj¹cych duszy ich, w rêkê, mówiê, wojska króla Babiloñskiego, 
które odst¹pi³o od was.



22. Oto Ja rozka¿ê, mówi Pan, i przywiodê ich zaœ na to miasto, aby walczyli 
przeciwko niemu, a wzi¹wszy je spalili je ogniem; miasta te¿ Judzkie obrócê w 
pustyniê, tak i¿ bêd¹ bez obywatela.
*35
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana za dni Joakima, syna 
Jozyjaszowego, króla Judzkiego, mówi¹c:
2. IdŸ do domu Rechabitów, a mów z nimi, i wprowadŸ ich do domu Pañskiego, do 
jednej komory, a daj im piæ wino.
3. Wzi¹³em tedy z sob¹ Jasanijasza, syna Jeremijaszowego, syna Chabazymijaszowego, 
i braci jego, i wszystkich synów jego, i wszystek dom Rechabitów,
4. I wprowadzi³em ich do domu Pañskiego, do komory synów Chanana, syna 
Jegdalijaszowego, mê¿a Bo¿ego, która by³a podle komory ksi¹¿êcej, która by³a nad 
komor¹ Maasejasza, syna Sallumowego, strzeg¹cego progu.
5. Potem postawi³em przed synami domu Rechabitów czaszê pe³n¹ wina i kubki, i 
mówi³em do nich: Pijcie wino.
6. Którzy odpowiedzieli: Nie pijamy wina; bo Jonadab, syn Rechabowy, ojciec nasz, 
zakaza³ nam, mówi¹c: Nie pijajcie wina, wy i synowie wasi a¿ na wieki;
7. A domu nie budujcie, i nasienia nie rozsiewajcie, i winnicy nie sadŸcie, ani 
miewajcie; ale w namiotach mieszkajcie po wszystkie dni wasze, abyœcie ¿yli przez 
wiele dni na obliczu ziemi,w której jesteœcie przechodniami.
8. Przeto¿ us³uchaliœmy g³osu Jonadaba, syna Rechabowego, ojca naszego, we 
wszystkiem, co nam rozkaza³, ¿ebyœmy nie pili wina po wszystkie dni nasze, my, ¿ony 
nasze, synowie nasi, i córki nasze;
9. I ¿ebyœmy nie budowali domów ku mieszkaniu naszemu, a winnicy, i roli, i ¿adnego 
siewu nie mieli,
10. Ale abyœmy mieszkali w namiotach; i us³uchaliœmy, i uczynimy wed³ug 
wszystkiego, co nam rozkaza³ Jonadab, ojciec nasz.
11. A gdy przyci¹gn¹³, Nabuchodonozor król Babiloñski, do ziemi naszej, rzekliœmy: 
PójdŸcie, a ust¹pmy do Jeruzalemu przed wojskiem Chaldejskiem, i przed wojskiem 
Syryjskiem; a takeœmy zostali w Jeruzalemie.
12. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza, mówi¹c:
13. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: IdŸ, a rzecz mê¿om Judzkim i obywatelom 
Jeruzalemskim: I nie przyjmiecie¿ æwiczenia, abyœcie pos³uszni byli s³owom moim? 
mówi Pan.
14. Wa¿ne s¹ s³owa Jonadaba, syna Rechabowego, które przykaza³ synom swoim, ¿eby 
nie pili wina; i nie pij¹ go a¿ do dnia tego, bo pos³uszni s¹ przykazaniu ojca 
swego; ale Ja mówiê do was, rano wstawaj¹c i mówi¹c, a przecie jesteœcie 
niepos³uszni.
15. Posy³am te¿ do was wszystkich s³ug swych, proroków w rano wstawaj¹c i 
posy³aj¹c, aby mówili: Nawróæcie siê ju¿ ka¿dy od z³ej drogi swej, a polepszajcie 
spraw swoich, a nie naœladujcie bogów cudzych, ani im s³u¿cie; a tak mieszkajcie w 
tej ziemi, któr¹m da³ wam, i ojcom waszym; aleœcie nie nak³onili ucha swego, 
aniœcie miê us³uchali;
16. Choæ synowie Jonadaba, syna Rechabowego, dosyæ uczynili rozkazaniu ojca swego, 
które im przykaza³, ale ten lud nie jest mi pos³uszny.
17. Przeto¿ tak mówi Pan, Bóg zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodê na Judê i 
na wszystkich obywateli Jeruzalemskich wszystko z³e, którem wyrzek³ przeciwko im, 
przeto, ¿em mówi³ do nich, a nie s³uchali, i wo³a³em ich, a nie ozwali mi siê.
18. A domowi Rechabitów rzek³ Jeremijasz: Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: 
Dlatego, ¿eœcie pos³uszni rozkazaniu Jonadaba, ojca waszego, i strze¿ecie 
wszystkich przykazañ jego, a czynicie wed³ug wszystkiego, co wam rozkaza³:
19. Przeto¿ tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Nie bêdzie wyg³adzony m¹¿ z rodu 
Jonadaba, syna Rechabowego, któryby sta³ przed obliczem mojem po wszystkie dni.
*36
1. I sta³o siê roku czwartego Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego; sta³o 
siê, mówiê, to s³owo do Jeremijasza od Pana, mówi¹c:
2. WeŸmij sobie ksiêgi, a napisz na nich wszystkie s³owa, którem mówi³ do ciebie 
przeciw Izraelowi, i przeciw Judzie, i przeciw wszystkim narodom, ode dnia, 
króregom mawia³ z tob¹, ode dni Jozyjaszowych a¿ do dnia tego;



3. Aza snaæ, gdy us³yszy dom Judzki o tem wszystkiem z³em, które Ja im myœlê 
uczyniæ, nawróci siê ka¿dy od z³ej drogi swej, abym by³ mi³oœciw nieprawoœciom ich 
i grzechom ich.
4. Przeto¿ wezwa³ Jeremijasz Barucha, syna Neryjaszowego; i napisa³ Baruch w ksiêgi 
z ust Jeremijaszowych wszystkie s³owa Pañskie, które mówi³ do niego.
5. Potem przykaza³ Jeremijasz Baruchowi, mówi¹c: Ja bêd¹c zatrzymany nie mogê 
wnijœæ do domu Pañskiego;
6. Przeto¿ ty idŸ, a czytaj na tych ksiêgach, coœ napisa³ z ust moich, s³owa 
Pañskie, przed uszyma ludu w domu Pañskim w dzieñ postu; tak¿e te¿ przed uszyma 
wszystkich z Judy którzyby przyszli z miast swoich, czytaj je.
7. Owa snaæ przyjdzie modlitwa ich przed oblicze Pañskie, a nawróci siê ka¿dy od 
z³ej drogi swojej; bo wielka jest zapalczywoœæ i gniew, w którym mówi³ Pan 
przeciwko temu ludowi.
8. Tedy uczyni³ Baruch, syn Neryjaszowy, wed³ug wszystkiego, co mu rozkaza³ 
Jeremijasz prorok, czytaj¹c z ksi¹g s³owa Pañskie w domu Pañskim.
9. I sta³o siê roku pi¹tego za Joakima. syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, w 
miesi¹cu dziewi¹tym, ¿e zapowiedziano post przed twarz¹ Pañsk¹ wszystkiemu ludowi w 
Jeruzalemie, i wszystkiemu ludowi, który siê by³ zszed³ z miast Judzkich do 
Jeruzalemu.
10. I czyta³ Baruch z ksi¹g s³owa Jeremijaszowe w domu Pañskim, w pokoju 
Giemaryjasza, syna Safanowego, pisarza, w sieni wy¿szej, w wejœciu bramy nowej domu 
Pañskiego przed uszyma wszystkiego ludu.
11. A gdy us³ysza³ Micheasz, syn Giemaryjasza, syna Safanowego, wszystkie s³owa 
Pañskie z ksi¹g,
12. Zst¹pi³ do domu królewskiego, do komory pisarzowej, a oto tam wszyscy ksi¹¿êta 
siedzieli: Elisama pisarz, i Delajasz, syn Semajaszowy, i Elnatan, syn Achborowy, i 
Giemaryjasz, syn Safanowy, i Sedekijasz, syn Chananijaszowy, i wszyscy ksi¹¿êta.
13. I powiedzia³ im Micheasz wszystkie s³owa, które s³ysza³, gdy czyta³ Baruch z 
ksi¹g przed uszyma ludu.
14. Przeto¿ pos³ali wszyscy ksi¹¿êta do Barucha Jehudê, syna Natanijaszowego, syna 
Selemijaszowego, syna Chusowego, aby rzek³: Ksiêgi, na którycheœ czyta³ przed 
uszyma ludu, weŸmij w rêkê tw¹ a pójdŸ. Wzi¹³ tedy Baruch, syn Neryjaszowy, ksiêgi 
w rêkê sw¹ i przyszed³ do nich.
15. I rzekli do niego: Si¹dŸ proszê, a czytaj to przed uszyma naszemi. I czyta³ 
Baruch przed uszyma ich.
16. A gdy us³yszeli wszystkie one s³owa, ulêk³szy siê wejrza³ jeden na drugiego, i 
rzekli do Barucha: Zaiste oznajmiemy królowi te wszystkie s³owa.
17. I pytali Barucha, mówi¹c: Powiedz nam teraz, jakoœ pisa³ wszystkie te s³owa z 
ust jego?
18. I rzek³ im Baruch: Z ust swych mówi³ do mnie wszystkie te s³owa, a jam pisa³ na 
ksiêgach inkaustem.
19. Tedy rzekli ksi¹¿êta do Barucha: IdŸ, a skryj siê, ty i Jeremijasz, a niech 
nikt nie wie, gdzieœcie.
20. Potem weszli do króla do sieni, a ksiêgi dali schowaæ do komory Elisama, 
pisarza, i oznajmili przed królem te wszystkie s³owa.
21. Pos³a³ tedy król Juhudê, aby wzi¹³ one ksiêgi; który je wzi¹³ z komory Elisama, 
pisarza. I czyta³ je Jehuda przed uszyma królewskiemi, i przed uszyma wszystkich 
ksi¹¿¹t, którzy stali przed królem.
22. A król siedzia³ w domu, w którym w zimie bywa³, miesi¹ca dziewi¹tego, a na 
ognisku przed nim pali³ siê ogieñ.
23. A gdy przeczyta³ Jehuda trzy albo cztery karty, porzeza³ je król no¿ykiem 
pisarskim, i wrzuci³ je w ogieñ, który by³ na ognisku, a¿ zgorza³y wszystkie ksiêgi 
w ogniu, który by³ na ognisku;
24. Ale siê nie ulêkli, ani rozdarli szat swoich, król i wszyscy s³udzy jego, 
którzy s³yszeli wszystkie te s³owa.
25. Owszem, jeszcze gdy Elnatan, i Delajasz, i Giemaryjasz przyczyniali siê do 
króla, aby nie pali³ onych ksi¹g, tedy ich nie us³ucha³;
26. Ale rozkaza³ król Jerameelowi, synowi królewskiemu, i Sarajaszowi, synowi 
Abdeelowemu, aby pojmali Barucha pisarza, i Jeremijasza proroka; ale ich Pan skry³.



27. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza, gdy król spali³ one ksiêgi i s³owa, 
które by³ spisa³ Baruch z ust Jeremijaszowych, mówi¹c:
28. WeŸmij sobie zasiê ksiêgi inne, a napisz na nich wszystkie s³owa pierwsze, 
które by³y w onych ksiêgach pierwszych, które spali³ Joakim, król Judzki.
29. A o Joakimie, królu Judzkim, rzeczesz: Tak mówi Pan: Tyœ spali³ te ksiêgi, 
mówi¹c: Czemuœ pisa³ na nich, rzek³szy: Zapewne przyci¹gnie król Babiloñski, i 
spustoszy tê ziemiê, i wyg³adzi z niej cz³owieka i bydlê.
30. Przeto¿ tak mówi Pan o Joakimie, królu Judzkim: Nie bêdzie mia³, ktoby siedzia³ 
na stolicy Dawidowej, a trup jego wyrzucony bêdzie na gor¹coœæ we dnie, a na mróz w 
nocy.
31. Bo nawiedzê na nim, i na nasieniu jego, i na s³ugach jego nieprawoœæ ich, i 
przywiodê na nich i na obywateli Jeruzalemskich, i na mê¿ów Judzkich to wszystko 
z³e, o któremem mawia³ do nich; ale nie s³uchali.
32. Tedy Jeremijasz wzi¹³ ksiêgi inne, i da³ je Baruchowi, synowi Neryjaszowemu, 
pisarzowi, który na nich spisa³ z ust Jeremijaszowych wszystkie s³owa onych ksi¹g, 
które by³ spali³ ogniem Joakim, król Judzki; a nadto przydano do onych s³ów wiele 
rzec zy tym podobnych.
*37
1. Potem królowa³ król Sedekijasz, syn Jozyjaszowy, miasto Chonijasza, syna 
Joakimowego, którego Nabuchodonozor, król Babiloñski, w ziemi Judzkiej królem 
postanowi³.
2. Lecz nie by³ pos³uszny on, i s³udzy jego, i lud onej ziemi s³owom Pañskim, które 
mówi³ przez Jeremijasza proroka.
3. Ale jednak król Sedekijasz pos³a³ Jechuchala, syna Selemijaszowego, i 
Sofonijasza, syna Maazejaszowego, kap³ana, do Jeremijasza proroka, aby mówili: Módl 
siê proszê za nami Panu, Bogu naszemu.
4. Bo Jeremijasz jeszcze wolno chodzi³ miêdzy ludem, i jeszcze go by³o nie wsadzono 
do wiêzienia.
5. A wojsko Faraonowe wyci¹gnê³o by³o z Egiptu; (a us³yszawszy Chaldejczycy, którzy 
byli oblegli Jeruzalem, wieœæ o tem, odci¹gnêli od Jeruzalemu.)
6. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza proroka, mówi¹c:
7. To mówi Pan, Bóg Izraelski: Tak powiedzcie królowi Judzkiemu, który was pos³a³ 
do mnie, abyœcie siê mnie radzili: Oto wojsko Faraonowe, które wam przyci¹gnê³o na 
pomoc, wróci siê do ziemi swojej do Egiptu.
8. I wróc¹ siê zasiê Chaldejczycy, i bêd¹ walczyli przeciwko temu miastu, i wezm¹ 
je, i spal¹ je ogniem.
9. Tak mówi Pan: Nie zwodŸcie dusz waszych, mówi¹c: Zapewne odci¹gn¹ od nas 
Chaldejczycy; boæ nie odci¹gn¹.
10. Owszem, choæbyœcie porazili wszystko wojsko Chaldejczyków, którzy walcz¹ z 
wami, a zostaliby z nich tylko zranieni, ci z namiotów swoich powstan¹, a to miasto 
ogniem spal¹.
11. Gdy tedy odci¹gnê³o wojsko Chaldejczyków od Jeruzalemu przed wojskiem 
Faraonowem,
12. Wychodzi³ Jeremijasz z Jeruzalemu, aby szed³ do ziemi Benjaminowej, aby tak 
uszed³ z poœrodku ludu.
13. A gdy ju¿ by³ w bramie Benjaminowej, by³ tam prze³o¿ony nad stra¿¹, imieniem 
Jeryjasz, syn Selemijasza, syna Chananijaszowego, który pojma³ Jeremijasza proroka, 
mówi¹c: Do Chaldejczyków ty uciekasz.
14. A Jeremijasz odpowiedzia³: Nieprawda, nie uciekam do Chaldejczyków; ale go nie 
chcia³ s³uchaæ, owszem, pojma³ Jeryjasz Jeremijasza, i przywiód³ go do ksi¹¿¹t.
15. Tedy rozgniewawszy siê ksi¹¿êta na Jeremijasza, ubili go, i podali go do 
wiêzienia, do domu Jonatana pisarza; bo z niego byli uczynili dom wiêzienia.
16. A gdy wszed³ Jeremijasz do onego domu a do tarasu ich, i siedzia³ tam 
Jeremijasz przez wiele dni;
17. Tedy pos³awszy król Sedekijasz, wzi¹³ go, i pyta³ go król w domu swoim 
potajemnie, mówi¹c: Jest¿e jakie s³owo od Pana? I odpowiedzia³ Jeremijasz: Jest; 
przytem rzek³: W rêkê króla Babiloñskiego podany bêdziesz.
18. Nadto rzek³ Jeremijasz do króla Sedekijasza: Có¿em zgrzeszy³ przeciwko tobie, i 
s³ugom twoim, i ludowi twemu, ¿eœcie miê podali do tego domu wiêzienia?



19. I gdzie¿ s¹ prorocy wasi, którzy wam prorokuj¹, mówi¹c: Nie przyjdzie król 
Babiloñski na was, ani na tê ziemiê?
20. S³uchaj¿e teraz, proszê, królu, panie mój! niech bêdzie, proszê, wa¿na proœba 
moja przed tob¹: Nie odsy³aj¿e miê do domu Jonatana pisarza, abym tam nie umar³.
21. A tak rozkaza³ król Sedekijasz, aby wsadzony by³ Jeremijasz do sieni stra¿y, a 
i¿by mu dawano bochenek chleba na dzieñ z ulicy piekarskiej, pókiby nie by³ 
strawiony wszystek chleb w mieœcie. A tak siedzia³ Jeremijasz w sieni stra¿y.
*38
1. I us³ysza³ Sefatyjasz, syn Matanowy, i Godolijasz, syn Fassurowy, i Juchal, syn 
Selemijaszowy, i Fassur, syn Melchijaszowy, s³owa, które Jeremijasz mówi³ do 
wszystkiego ludu, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan: Ktoby zosta³ w tem mieœcie, zginie od miecza, od g³odu i od moru; 
ale ktoby wyszed³ do Chaldejczyków, ¿yæ bêdzie, a bêdzie mu dusza jego za korzyœæ, 
i ¿yw zostanie.
3. Tak mówi Pan: Pewnie podane bêdzie to miasto w rêce wojska króla Babiloñskiego, 
i weŸmie je.
4. Przeto¿ rzekli oni ksi¹¿êta do króla: Niech umrze ten m¹¿, poniewa¿ on os³abia 
rêce mê¿ów walecznych, pozosta³ych w tem mieœcie, i rêce wszystkiego ludu, mówi¹c 
do nich takie s³owa; albowiem ten m¹¿ nie szuka pokoju ludowi temu, ale z³ego.
5. Tedy rzek³ król Sedekijasz: Oto jest w rêce waszej; bo król nic zgo³a nie mo¿e 
przeciwko wam.
6. A tak wziêli Jeremijasza, który by³ w sieni stra¿y, i wrzucili go do do³u 
Malchyjasza, syna królewskiego, i puœcili Jeremijasza po powrozach; a w tym dole 
nie by³o nic wody, tylko b³oto, a tak ton¹³ Jeremijasz w onem b³ocie.
7. Ale gdy us³ysza³ Ebedmelech Murzyn, dworzanin, który by³ w domu królewskim, ¿e 
Jeremijasza podano do do³u, (a król siedzia³ w bramie Benjaminowej,)
8. Wnet wyszed³ Ebedmelech z domu królewskiego, i rzek³ do króla, mówi¹c:
9. Królu, panie mój! Ÿle uczynili ci mê¿owie wszystko, co uczynili Jeremijaszowi 
prorokowi, ¿e go wrzucili do tego do³u; boæby by³ umar³ na pierwszem miejscu od 
g³odu, poniewa¿ ju¿ niemasz ¿adnego chleba w mieœcie.
10. Przeto¿ rozkaza³ król Ebedmelechowi Murzynowi, mówi¹c: WeŸmij z sob¹ st¹d 
trzydzieœci mê¿ów, a wyci¹gnij Jeremijasza proroka z tego do³u, ni¿by umar³.
11. Tedy wzi¹³ Ebedmelech onych mê¿ów z sob¹, i wszed³ do domu królewskiego pod 
skarbnicê, i nabra³ stamt¹d starych szmacisk podartych, szmacisk, mówiê, 
zbótwia³ych, które spuœci³ do Jeremijasza do onego do³u po powrozach.
12. I rzek³ Ebidmelech Murzyn do Jeremijasza: Nu¿e pod³ó¿ te stare podarte i 
zbótwia³e szmaciska pod pachy r¹k twoich pod powrozy; i uczyni³ tak Jeremijasz.
13. I wyci¹gnêli tedy Jeremijasza powrozami, i dobyli go z onego do³u; i siedzia³ 
Jeremijasz w sieni stra¿y.
14. Tedy pos³a³ król Sedekijasz i wzi¹³ Jeremijasza proroka do siebie do trzecich 
drzwi, które by³y przy domu Pañskim. I rzek³ król Jeremijaszowi: Spytam ciê o jednê 
rzecz, nie taj nic przedemn¹.
15. I rzek³ Jeremijasz do króla Sedekijasza: JeŸliæ co powiem, pewnie miê zabijesz? 
A jeŸliæ co poradzê, nie us³uchasz miê.
16. Tedy przysi¹g³ król Sedekijasz Jeremijaszowi potajemnie, mówi¹c: Jeko ¿yje Pan, 
który nam tê duszê stworzy³, ¿e ciê nie zabijê, ani ciê wydam w rêkê mê¿ów tych, 
którzy szukaj¹ duszy twojej.
17. I rzek³ Jeremijasz do Sedekijasza: Tak mówi Pan, Bóg zastêpów, Bóg Izraelski: 
JeŸli dobrowolnie wynijdziesz do ksi¹¿¹t króla Babiloñskiego, tedy ¿yæ bêdzie dusza 
twoja, a to miasto nie bêdzie spalone ogniem; a tak ¿yw zostaniesz ty i dom twój;
18. Ale jeŸli nie wynijdziesz do ksi¹¿¹t króla Babiloñskiego, pewnie bêdzie podane 
to miasto w rêkê Chaldejczyków, i spal¹ je ogniem, a i ty nie ujdziesz rêki ich.
19. Tedy rzek³ król Sedekijasz do Jeremijasza: Bardzo siê bojê ¯ydów, którzy 
pouciekali do Chaldejczyków, bym snaæ nie by³ wydany w rêkê ich, a szydziliby ze 
mnie.
20. I rzek³ Jeremijasz: Nie wydadz¹, s³uchaj proszê g³osu Pañskiego, któryæ ja 
opowiadam, a bêdzieæ dobrze, i ¿yæ bêdzie dusza twoja;
21. A jeŸli siê bêdziesz zbrania³ wynijœæ, tedy to jest s³owo, które mi Pan 
pokaza³:



22. ¯e oto wszystkie niewiasty, które zosta³y w domu króla Judzkiego, bêd¹ 
wywiedzione do ksi¹¿¹t króla Babiloñskiego, a te same rzek¹: Namówili ciê, i 
otrzymali to na tobie przyjaciele twoi, ¿e ulgnê³y w b³ocie nogi twoje, i cofnê³y 
siê nazad.
23. Wszystkie tak¿e ¿ony twoje i synów twoich wywiod¹ do Chaldejczyków, i ty sam 
nie ujdziesz rêki ich, owszem rêk¹ króla Babiloñskiego bêdziesz pojmany, i to 
miasto spal¹ ogniem.
24. Tedy rzek³ Sedekijasz do Jeremijasza: Niechaj nikt nie wie o tem, abyœ nie 
umar³;
25. A jeŸliby ksi¹¿êta us³yszawszy, ¿em mówi³ z tob¹, przyszli do ciebie, i 
rzekliæ: Powiedz nam, proszê, coœ mówi³ z królem, nie taj przed nami, a nie 
zabijemy ciê: co z tob¹ król mówi³?
26. Tedy im rzeczesz: Prze³o¿y³em proœbê mojê przed królem, aby miê zaœ nie kaza³ 
odwiœæ do domu Jonatanowego, ¿ebym tam nie umar³.
27. A zeszli siê wszyscy ksi¹¿êta do Jeremijasza, i pytali go; który im powiedzia³ 
wed³ug tego wszsytkiego, jako mu by³ król rozkaza³. A tak milcz¹c odeszli od niego, 
gdy¿ siê to by³o nie og³osi³o.
28. A Jeremijasz siedzia³ w sieni stra¿y a¿ do onego dnia, którego wziêto 
Jeruzalem, gdzie by³, gdy dobywano Jeruzalemu.
*39
1. Roku dziewi¹tego Sedekijasza, króla Judzkiego, miesi¹ca dziesi¹tego, przyci¹gn¹³ 
Nabuchodonozor, król Babiloñski, ze wszystkiem wojskiem swojem do Jeruzalemu, i 
oblegli je.
2. A jedenastego roku Sedekijasza, miesi¹ca czwartego, dziewi¹tego dnia tego¿ 
miesi¹ca, dobyto miasta.
3. I wpadli do niego wszyscy ksi¹¿êta króla Babiloñskiego, i usiedli w bramie 
œredniej: Nergalscharezer, Samgarnebu, Sarsechym, Rabsarys, Nergalscharezer, 
Rabmag, i wszyscy inni ksi¹¿êta króla Babiloñskiego.
4. A gdy ich ujrza³ Sedekijasz, król Judzki, i ¿e wszyscy mê¿owie waleczni uciekli, 
i wyszli w nocy z miasta drog¹ ogrodu królewskiego, bram¹ miêdzy dwoma murami, 
uszed³ te¿ i król drog¹ ku puszczy.
5. A wojsko Chaldejczyków goni³o ich, i doœcignêli Sedekijasza na równinach 
Jerycha, i wziêli go, i przywiedli go do Nabuchodonozora, króla Babiloñskiegp, do 
Reble, do ziemi Emat, gdzie wyda³ przeciwko niemu dekret.
6. Bo pomordowa³ król Babiloñski synów Sedekijaszowych w Rebli przed oczyma jego, i 
wszystkich najprzedniejszych z Judy pomordowa³ król Babiloñski.
7. Ale oczy Sedekijaszowi wy³upi³, a zwi¹zawszy go ³añcuchami miedzianemi prowadzi³ 
go do Babilonu.
8. Dom tak¿e królewski i dom onego ludu spalili Chaldejczycy ogniem, i mury 
Jeruzalemskie rozwalili.
9. Ale ostatek ludu, który by³ zosta³ w mieœcie, i zbiegi, którzy byli pouciekali 
do niego, i inny lud pozosta³y zawiód³ Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, do Babilonu.
10. Tylko najpodlejszych z ludu, którzy nic nie mieli, zastawi³ Nabuzardan, hetman 
¿o³nierski, w ziemi Judzkiej, którym rozda³ winnice i role dnia onego.
11. A o Jeremijaszu przykaza³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, Nabuzardanowi, 
hetmanowi ¿o³nierskiemu, mówi¹c:
12. WeŸmij go, a pilnie go dogl¹daj, a nie czyñ mu nic z³ego, ale jakoæ rzekê, tak 
z nim post¹p.
13. Przeto¿ pos³awszy Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, i Nebusasban, Rabsarys i 
Nergalscharezer, Rabmag, i wszyscy hetmani króla Babiloñskiego;
14. Pos³awszy, mówiê, wziêli Jeremijasza z sieni stra¿y, i poruczyli go 
Godolijaszowi, synowi Ahikama, syna Safanowego, aby go dowiód³ do domu. A tak 
mieszka³ w poœród ludu.
15. I sta³o siê do Jeremijasza s³owo Pañskie, gdy jeszcze by³ zamkniêty w sieni 
stra¿y, mówi¹c:
16. IdŸ, a powiedz Ebedmelechowi Murzynowi, mówi¹c: Tak mówi Pan zastêpów, Bóg 
Izraelski: Oto Ja przywiodê s³owa moje na to miasto ku z³emu a nie ku dobremu, i 
wype³ni¹ siê przed obliczem twojem dnia onego;
17. Ale ciebie wybawiê onego¿ dnia, mówi Pan, i nie bêdziesz podany w rêkê mê¿ów, 



których siê ty oblicza boisz.
18. Albowiem ciê pewnie wyrwê, abyœ od miecza nie upad³; ale bêdziesz mia³ duszê 
twojê za korzyœæ, przeto, ¿eœ po³o¿y³ nadziejê we mnie, mówi Pan.
*40
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza od Pana, gdy go wypuœci³ Nabuzardan, 
hetman ¿o³nierski, z Ramy, wzi¹wszy go, gdy by³ zwi¹zany ³añcuchami w poœród 
wszystkich wiêŸniów Jeruzalemskich i Judzkich, których wiedziono do Babilonu.
2. A tak wzi¹³ hetman ¿o³nierski Jeremijasza, i rzek³ do niego: Pan, Bóg twój, 
opowiedzia³ by³ to z³e przeciwko miejscu temu;
3. Przeto¿ je przywiód³, i uczyni³ Pan, jako mówi³; boœcie zgrzeszyli Panu, a nie 
s³uchaliœcie g³osu jego, i dlatego siê wam to sta³o.
4. Teraz tedy, oto ciê rozwi¹zujê dziœ z tych ³añcuchów, które s¹ na rêkach twoich. 
JeŸliæ siê zda rzecz¹ dobr¹, iœæ zemn¹ do Babilonu, pójdŸ, ja o tobie bêdê 
zawiadywa³; a jeŸliæ siê nie podoba iœæ zemn¹ do Babilonu, tedy zaniechaj. Oto ta 
wszystka ziemia jest przed obliczem twojem; gdzie wolisz, a gdzieæ siê podoba iœæ, 
tam idŸ.
5. A poniewa¿ siê tu on wiêcej nie wróci, udaj siê do Godolijasza, syna 
Ahikamowego, syna Safanowego, którego prze³o¿y³ król Babiloñski nad miastami 
Judzkiemi, a mieszkaj z nim w poœród ludu, albo gdzieæ siê kolwiek podoba iœæ, idŸ. 
I da³ mu hetman ¿o³nierski na drogê i upominek, i odprawi³ go.
6. Przyszed³ tedy Jeremijasz do Godolijasza, syna Ahikamowego, do Masfy, i mieszka³ 
z nim w poœród ludu, który by³ pozosta³ w ziemi.
7. A gdy us³yszeli wszyscy hetmani wojsk, którzy byli w polach, oni i wszystek lud 
ich, ¿e król Babiloñski postanowi³ Godolijasza, syna Ahikamowego, nad on¹ ziemi¹, a 
i¿ mu zleci³ mê¿ów, i niewiasty, i dziatki, a to najpodlejszych onej ziemi, tych, 
którzy nie byli zaprowadzeni do Babilonu:
8. Tedy przyszli do Godolijasza do Masfy, to jest, Izmael, syn Natanijaszowy, tak¿e 
Johanan i Jonatan, synowie Kareaszowi, i Serajasz, syn Tanchumetowy, i synowie Efaj 
Netofatczyka, i Jasanijasz, syn Machatowy, oni i lud ich.
9. Tedy im przysi¹g³ Godolijasz, syn Ahikama, syna Safanowego, i ludowi ich, 
mówi¹c: Nie bójcie siê s³u¿yæ Chaldejczykom, zostañcie w ziemi, i s³u¿cie królowi 
Babiloñskiemu, a dobrze wam bêdzie.
10. Bo oto i ja mieszkam w Masfie, abym s³u¿y³ Chaldejczykom, którzy przychodz¹ do 
nas; a wy zbierajcie wino i letni owoc i oliwê, a sk³adajcie do naczynia waszego, i 
mieszkajcie w miastach waszych, które trzymacie.
11. Tak¿e i wszyscy ¯ydzi, którzy byli u Moabczyków, i miêdzy synami Ammonowymi, i 
miêdzy Edomczykami, i którzy byli we wszystkich ziemiach, us³yszawszy, ¿e król 
Babiloñski zostawi³ ostatek ludu z Judy, a i¿ prze³o¿y³ nad nimi Godolijasza, syna 
Ahika ma, syna Safanowego,
12. Wrócili siê wiêc wszyscy ¯ydzi ze wszystkich miejsc, do których byli zagnani, i 
przyszli do ziemi Judzkiej do Godolijasza do Masfy, i nazbierali wina, i letniego 
owocu bardzo wiele.
13. Ale Johanan, syn Kareaszowy, i wszyscy ksi¹¿êta wojsk, którzy byli w polu, 
przyszli do Godolijasza do Masfy,
14. I rzekli do niego: Wiesz¿e o tem, ¿e Baalis, król synów Ammonowych, pos³a³ 
Izmaela, syna Natanijaszowego, aby ciê zabi³? Ale im nie uwierzy³ Godolijasz, syn 
Ahikama.
15. Nadto Johanan, syn Kareaszowy, rzek³ do Godolijasza potajemnie w Masfie, 
mówi¹c: Niech idê, proszê, a zabijê Izmaela, syna Natanijaszowego, wszak siê o tem 
nikt nie dowie.Przeczby ciê mia³ zabiæ, a rozproszeniby mieli byæ wszyscy ¯ydowie, 
którzy siê zebrali do ciebie, i zgin¹æ ostatek z Judy?
16. Ale Godolijasz, syn Ahikamowy, rzek³ do Johanana, syna Kareaszowego: Nie czyñ 
tego; bo ty nieprawdê mówisz o Izmaelu.
*41
1. I sta³o siê miesi¹ca siódmego, ¿e przyszed³ Izmael, syn Natanijasza, syna 
Elisamowego, z nasienia królewskiego, i hetmani królewscy, to jest, dziesiêæ mê¿ów 
z nim, do Godolijasza, syna Ahikamowego, do Masfy, i jedli tam spo³u chleb w 
Masfie.
2. Potem wstawszy Izmael, syn Natanijaszowy, i dziesiêæ mê¿ów, którzy z nim byli, 



zabili Godolijasza, syna Ahikama, syna Safanowego, mieczem; zabili mówiê tego, 
którego by³ prze³o¿y³ król Babiloñski nad on¹ ziemi¹.
3. Wszystkich tak¿e ¯ydów, którzy byli z nim, z Godolijaszem w Masfie, i onych 
Chaldejczyków, których tam znalaz³, mê¿ów walecznych, pobi³ Izmael.
4. A dnia wtórego, gdy zabi³ Godolijasza, (o czem nikt nie zwiedzia³.)
5. Przyszli niektórzy z Sychem, z Sylo, i z Samaryi, mê¿ów oœmdziesi¹t, ogoliwszy 
brody, i rozdar³szy szaty, i podrapawszy siê, którzy ofiarê œniedn¹, i kadzid³o w 
rêkach swych mieli, aby je odnieœli do domu Pañskiego.
6. Tedy Izmael, syn Natanijaszowy, wyszed³ przeciwko nim z Masfy, a id¹c szed³ i 
p³aka³; a gdy siê spotka³ z nimi, rzek³ do nich: PójdŸcie do Godolijasza, syna 
Ahikamowego.
7. Ale gdy przyszli w poœród miasta, pobi³ ich Izmael, syn Natanijaszowy, i wrzuci³ 
ich w dó³, sam i mê¿owie, którzy z nim byli.
8. Lecz siê dziesiêæ mê¿ów znalaz³o miêdzy nimi, którzy rzekli do Izmaela: Nie 
zabijaj nas, bo mamy skarby skryte w polu, pszenicy i jêczmienia, i oliwy, i miodu. 
I pohamowa³ siê; a nie zabi³ ich miêdzy braæmi ich.
9. A dó³, do którego Izmael wrzuci³ do Godolijasza wszystkie trupy onych mê¿ów, 
których pobi³, ten jest, który uczyni³ król Aza, boj¹c siê Baazy, króla 
Izraelskiego, który nape³ni³ Izmael syn Natanijaszowy pobitymi.
10. I pobra³ w niewolê Izmael wszystkie ostatki ludu, które by³y w Masfie, córki 
królewskie, i wszystek lud, który by³ zosta³ w Masfie, które by³ poruczy³ 
Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, Godolijaszowi, synowi Ahikamowemu, i wzi¹³ je w 
pojmanie Izmael, syn Natanijaszowy, i poszed³ uchodz¹c do synów Ammonowych.
11. Wtem us³ysza³ Johanan, syn Kareaszowy, i wszyscy hetmani owych wojsk, którzy 
byli z nim, o tem wszystkiem z³em, które uczyni³ Izmael, syn Natanijaszowy;
12. I wziêli wszystek swój lud, i ci¹gnêli, aby zwiedli bitwê z Izmaelem, synem 
Natanijaszowym, którego znaleŸli u wód wielkich, które s¹ w Gabaon.
13. A gdy ujrza³ wszystek lud, który by³ z Izmaelem, Johanana, syna Kareaszowego, i 
wszystkich ksi¹¿¹t wojsk, którzy z nim byli, uradowali siê;
14. A obróciwszy siê wszystek on lud, który by³ wzi¹³ w niewolê Izmael z Masfy, 
wróci³ siê zasiê, a przyszed³ do Johanana, syna Kareaszowego.
15. Ale Izmael, syn Natanijaszowy, uszed³ z oœmioma mê¿ami przed Johananem, i 
przyszed³ do synów Ammonowych.
16. Przeto¿ wzi¹³ Johanan, syn Kareaszowy, i wszyscy ksi¹¿êta wojsk, którzy z nim 
byli, wszystek ostatek ludu, który zaœ przywiód³ od Izmaela, syna Natanijaszowego, 
z Masfy, gdy zabi³ Godolijasza, syna Ahikamowego, mê¿ów walecznych, i niewiasty, i 
dziatki, i komorników, których zaœ przywiód³ z Gabaonu.
17. A odszed³szy pomieszkali w gospodzie Chimchamowej, która jest u Betlehemu, aby 
id¹c uszli do Egiptu przed Chaldejczykami;
18. Bo siê ich bali, przeto, ¿e by³ zabi³ Izmael, syn Natanijaszowy, 
Godolijasza,syna Ahikamowego,którego by³ prze³o¿y³ król Babiloñski nad on¹ ziemi¹.
*42
1. Potem przyst¹pili wszyscu ksi¹¿êta wojsk, i Johanan, syn Karyjaszowy, i 
Jasanijasz, syn Hosajaszowy, i wszystek lud od ma³ego a¿ do wielkiego;
2. I rzekli do Jeremijasza proroka:Niech przyjdzie proszê proœba nasza przed 
oblicze twoje, a módl siê za nami Panu, Bogu twemu, za wszystek ten ostatek; bo nas 
ma³o zosta³o z wielu, jako to widzisz oczyma twemi;
3. A niech nam oznajmi Pan, Bóg twój, drogê, któr¹byœmy chodziæ, i cobyœmy czyniæ 
mieli.
4. I rzek³ do nich Jeremijasz prorok: S³yszê; oto ja modliæ siê bêdê Panu, Bogu 
waszemu, wed³ug s³ów waszych, a cokolwiek wam Pan odpowie, oznajmiê wam, nie zatajê 
nic przed wami.
5. Oni zaœ rzekli do Jeremiasza: Niech bêdzie Pan miêdzy nami œwiadkiem prawdziwym 
i wiernym, jeŸli nie uczynimy wed³ug ka¿dego s³owa, z którem ciê poœle Pan, Bóg 
twój, do nas.
6. B¹dŸ dobrze b¹dŸ Ÿle, g³osu Pana, Boga naszego, dla którego ciê posy³amy do 
niego, us³uchamy, aby siê nam dobrze dzia³o, gdy bêdziemy s³uchaæ g³osu Pana, Boga 
naszego.
7. A po wyjœciu dziesiêciu dni, gdy siê sta³o s³owo Pañskie do Jeremijasza,



8. Zawo³a³ Johanana, syna Karejaszowego, i wszystkich ksi¹¿¹t wojsk, którzy z nim 
byli, i wszystkiego ludu, od ma³ego a¿ do wielkiego,
9. I rzek³ do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, do któregoœcie miê pos³ali, abym 
przed³o¿y³ proœbê wasz¹ przed obliczem jego:
10. JeŸli siê nawrócicie, i zostaniecie w tej ziemi, zaiste pobudujê was, a nie 
zepsujê, i wszczepiê was, a nie wykorzeniê; bo mi ¿al tego z³ego, którem wam 
uczyni³. Nie bójcie¿ siê oblicza króla Babiloñskiego, którego siê wy boicie;
11. Nie bójcie siê go, mówi Pan; bom jest z wami, abym was wybawi³ i wyrwa³ was z 
rêki jego;
12. Nadto zjednam wam ³askê, aby siê zmi³owa³ nad wami, i da³ siê wam wróciæ do 
ziemi waszej.
13. Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie s³uchaj¹c g³osu Pana, Boga 
waszego,
14. A mówi¹c: ¯adn¹ miar¹; ale do ziemi Egipskiej pójdziemy, gdzie nie ujrzymy 
wojny, ani g³osu tr¹by nie us³yszymy, a chleba ³akn¹æ nie bêdziemy, i tam mieszkaæ 
bêdziemy;
15. Przeto¿ teraz s³uchajcie s³owa Pañskiego, ostatki Judzkie! Tak mówi Pan 
zastêpów, Bóg Izraelski: JeŸli wy upornie przy tem zostaniecie, abyœcie szli do 
ziemi Egipskiej, a pójdziecieli, abyœcie tam mieszkali:
16. Tedy was pewnie miecz, którego siê boicie, tam w ziemi Egipskiej doœcignie; i 
g³ód, którego siê obawiacie, tam przyjdzie na was w Egipcie, i tam pomrzecie.
17. Takci siê stanie tym wszystkim mê¿om, którzy siê na to koniecznie udali iœæ do 
Egiptu, aby tam pielgrzymowali, ¿e pomr¹ od miecza, od g³odu i od moru, a ¿aden z 
nich nie zostanie, ani kto ujdzie przed tem z³em, które ja przywiodê na nich.
18. Bo tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Jako siê wyla³a popêdliwoœæ moja i 
gniew mój na obywateli Jeruzalemskich, tak siê wyleje zapalczywoœæ moja na was, gdy 
wnijdziecie do Egiptu; i bêdziecie na przeklinanie, i na zdumienie i na z³o¿eczenie 
i na hañbê, a nie ogl¹dacie wiêcej miejsca tego.
19. Do wasci mówi Pan, o ostatki Judzkie! Nie wchodŸcie do Egiptu; wiedzcie 
wiedz¹c, (bo siê dziœ oœwiadczam przeciwko wam,)
20. Poniewa¿eœcie zwiedli dusze wasze, pos³awszy miê do Pana, Boga waszego, mówi¹c: 
Módl siê za nami Panu, Bogu naszemu, a wed³ug wszystkiego, cokolwiek powie Pan, Bóg 
nasz, tak nam oznajmij, a my uczynimy.
21. A gdy wam to dziœ oznajmujê, wszak¿e nie s³uchacie g³osu Pana, Boga waszego, we 
wszystkiem, o co miê do was pos³a³.
22. Przeto¿ mówiê: Wiedzcie wiedz¹c, ¿e mieczem, g³odem i morem pomrzecie na tem 
miejscu, do którego pragniecie wnijœæ, abyœcie tam pielgrzymowali.
*43
1. A gdy przesta³ Jeremijasz mówiæ do wszystkiego ludu wszystkich s³ów Pana, Boga 
ich, z któremi go by³ pos³a³ Pan, Bóg ich, do nich, wszystkich mówiê tych s³ów,
2. Rzek³ Azaryjasz syn Hosajaszowy i Johanan, syn Karejaszowy, i wszyscy mê¿owie 
pyszni, mówi¹c do Jeremijasza: K³amstwo ty powiadasz; nie pos³a³ ciê Pan, Bóg nasz, 
mówi¹c: Nie chodŸcie do Egiptu, abyœcie tam mieszkali;
3. Ale Baruch, syn Neryjaszowy, podszczuwa ciê przeciwko nam, aby nas wyda³ w rêce 
Chaldejczyków, ¿eby nas pobili, albo nas zabrali do Babilonu.
4. I nie us³ucha³ Johanan, syn Karejaszowy, i wszyscy ksi¹¿êta wojsk, tak¿e i 
wszystek lud g³osu Pañskiego, ¿eby zostali w ziemi Judzkiej.
5. Ale Johanan, syn Karejaszowy, i wszyscy ksi¹¿êta wojsk wziêli wszystek ostatek z 
Judy, którzy siê byli wrócili ze wszystkich narodów, do których byli wygnani, aby, 
mieszkali w ziemi Judzkiej:
6. Mê¿ów, i niewiasty, i dzieci, i córki królewskie, i ka¿d¹ duszê, któr¹ 
Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, z Godolijaszem, synem Ahikamowym, syna Safanowego, 
zostawi³, i z Jeremijaszem prorokiem, i z Baruchem, synem Neryjaszowym;
7. I weszli do ziemi Egipskiej, bo nie byli pos³uszni g³osowi Pañskiemu, i przyszli 
do Tachpanches.
8. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jeremijasza w Tachpanchos, mówi¹c:
9. Nabierz w rêce swe kamieni wielkich, a skryj je w glinê w cegielnicy, która jest 
przed bram¹ domu Faraonowego w Tachpanches, przed oczyma mê¿ów Judzkich;
10. A rzecz im: Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja poœlê i przywiodê 



Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, s³ugê mego i postawiê stolicê jego na tych 
kamieniach, którem skry³: i rozbije majestat swój na nich.
11. Bo przyci¹gn¹wszy wytraci ziemiê Egipsk¹; którzy na œmieræ oddani, na œmieræ 
pójd¹, a którzy do wiêzienia, do wiêzienia, a którzy pod miecz, pod miecz.
12. I zapalê ogieñ w domach bogów Egipskich, i popali je, a one pobierze do 
wiêzienia: i odzieje siê ziemi¹ Egipsk¹ jako siê odziewa pasterz szat¹ swoj¹, i 
wynijdzie stamt¹d w pokoju,
13. Gdy pokruszy s³upy w Betsemes, które jest w ziemi Egipskiej, i domy bogów 
Egipskich popali ogniem.
*44
1. S³owo, które siê sta³o do Jeremijasza o wszystkich ¯ydach, którzy mieszkali w 
ziemi Egipskiej, którzy mieszkali w Migdolu, i w Tachpanches, i w Nof, i w ziemi 
Patros, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Wyœcie widzieli wszystko ono z³e, którem 
przywiód³ na Jeruzalem, i na wszystkie miasta Judzkie, ¿e oto puste s¹ po dziœ 
dzieñ, niemasz w nich obywatela.
3. Dla z³oœci ich, któr¹ czynili, aby miê do gniewu pobudzali, chodz¹c kadziæ i 
s³u¿yæ Bogom cudzym, których nie znali sami, wy i ojcowie wasi;
4. Chocia¿em posy³a³ do was wszystkich s³ug moich, proroków, rano wstawaj¹c i 
posy³aj¹c a mówi¹c: Nie czyñcie proszê tej obrzydliwoœci, której nienawidzê.
5. Ale nie us³uchali ani nak³onili ucha swego, aby siê odwrócili od z³oœci swojej, 
a nie kadzili bogom cudzym.
6. Przeto¿ wylany jest gniew mój, a zapalczywoœæ moja zapali³a siê w miastach 
Judzkich, i w ulicach Jeruzalemskich, i obróci³y siê w pustynie, i wzburzenie, jako 
siê to dziœ pokazuje.
7. Teraz tedy tak mówi Pan, Bóg zastêpów, Bóg Izraelski: Czemu wy czynicie tê z³oœæ 
wielk¹ przeciwko duszom waszym, aby z was by³ wykorzeniony m¹¿ i niewiasta, dzieciê 
i ss¹cy z poœrodku Judy, tak, ¿eby z was nic nie zosta³o,
8. DraŸni¹c miê sprawami r¹k waszych, kadz¹c bogom cudzym w ziemi Egipskiej, do 
którejœcie weszli, abyœcie tam pielgrzymowali, i¿byœcie byli wykorzenieni, a byli 
na przeklêstwo i na hañbê u wszystkich narodów na ziemi?
9. Azaœcie zapamiêtali na z³oœæ ojców waszych, i na z³oœæ królów Judzkich, i na 
z³oœæ ¿on ich, i na z³oœci wasze, i na z³oœci ¿on waszych, których siê dopuœci³y w 
ziemi Judzkiej i po ulicach Jeruzalemskich?
10. Nie upokorzyli siê a¿ do dnia tego, i nie bali siê, ani chodzili w zakonie moim 
i w ustawach moich, które podajê wam i ojcom waszym.
11. Przeto¿ tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja obrócê oblicze moje 
przeciwko wam na z³e, aby wykorzeni³ wszystkiego Judê.
12. Wygubiê zaiste ostatki Judzkie, którzy upornie weszli do ziemi Egipskiej, aby 
tam pielgrzymowali, tak, ¿e zniszczej¹ wszyscy w ziemi Egipskiej, polegn¹ od 
miecza, od g³odu zniszczej¹ od najmniejszego a¿ do najwiêkszego, od miecza i od 
g³odu pomr¹ ; nadto bêd¹ na przeklinanie, i na zdumienie, i na z³oszczenie, i na 
hañbê.
13. Bo nawiedzê tych, którzy mieszkaj¹ w ziemi Egipskiej, jakom nawiedzi³ Jeruzalem 
mieczem, g³odem i morem.
14. I nie bêdzie ktoby uszed³ i zosta³ z ostatków Judzkich, którzy weszli do ziemi 
Egipskiej, aby tam pielgrzymowali, aby siê zaœ wróciæ mieli do ziemi Judzkiej, do 
której siê oni pragn¹ wróciæ, i mieszkaæ tam; ale siê nie wróc¹, tylko ci, którzy 
ujd¹.
15. Tedy odpowiedzieli Jeremijaszowi wszyscy mê¿owie, którzy wiedzieli, i¿ kadza³y 
¿ony ich bogom cudzym, one wszystkie niewiasty, których sta³o mnóstwo wielkie, i 
wszystek lud, który mieszka³ w ziemi Egipskiej w Patros, mówi¹c:
16. W s³owie, któreœ mówi³ do nas imieniem Pañskiem, nie us³ucha³y ciê;
17. Ale dosyæ czynimy ka¿demu s³owu, które wynijdzie z ust naszych, kadz¹c królowej 
niebieskiej, i sprawuj¹c jej ofiary mokre, jakoœmy czynili, my i ojcowie nasi, 
królowie nasi, i ksi¹¿êta nasi w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich, a 
najad aliœmy siê chleba, i dobrze nam by³o, a nic z³egoœmy nie widzieli.
18. Ale odt¹d jakoœmy przestali kadziæ królowej niebieskiej, i sprawowaæ jej ofiary 
mokre, na wszystkiem nam schodzi, a od miecza i od g³odu niszczejemy.



19. A gdy kadzimy królowej niebieskiej, i sprawujemy jej ofiary mokre, izali jej 
bez mê¿ów naszych placki czynimy, kszta³tuj¹c j¹, i sprawuj¹c jej ofiary mokre?
20. Tedy rzek³ Jeremijasz do wszystkiego ludu, do mê¿ów i do niewiast, i do 
wszystkiego pospólstwa, którzy mu tak odpowiedzieli, mówi¹c:
21. Izali na kadzenie, któremeœcie kadzili w miastach Judzkich i w ulicach 
Jeruzalemskich, wy i ojcowie wasi, królowie wasi, i ksi¹¿êta wasi, i lud ziemi, nie 
wspomnia³ Pan, i nie wst¹pi³o to na serce jego?
22. Tak, ¿e nie móg³ Pan dalej znosiæ z³oœci spraw waszych, i obrzydliwoœci, 
któreœcie broili; dlatego siê sta³a ziemia wasza spustoszeniem i zdumieniem, i 
przeklêstwem, tak, ¿e niemasz w niej obywatela, jako siê to dziœ pokazuje,
23. Dlatego, ¿eœcie kadziili ba³wanom, i ¿eœcie grzeszyli przeciw Panu, a nie 
s³uchaliœcie g³osu Pañskiego, a tak w zakonie jego, i w ustawach jego, ani w 
œwiadectwach jego nie chodziliœcie, dlatego przysz³o na was to z³e, jako siê to 
dziœ pokazuje.
24. Nadto rzek³ Jeremijasz do wszystkiego ludu, i do wszystkich niewiast: 
S³uchajcie s³owa Pañskiego wszyscy ludzie Judzcy, którzyœcie z ziemi Egipskiej.
25. Tak rzek³ Pan zastêpów, Bóg Izraelski, mówi¹c: Wy i ¿ony wasze mówiliœcie usty 
swemi, i wype³niliœcie rêkami swemi, mówi¹c: Uczynimy dosyæ œlubom naszym, któreœmy 
poœlubili, abyœmy kadzili królowej niebieskiej, i sprawowali jej ofiary mokre, a 
tak wszystk¹ si³¹ wype³niacie œluby wasze, i samym skutkiem wykonywacie œluby 
wasze.
26. Przeto¿ s³uchajcie s³owa Pañskiego wszyscy ludzie Judzcy, którzy mieszkacie w 
ziemi Egipskiej: Oto Ja przysiêgam przez imiê moje wielkie, mówi Pan, ¿e nie bêdzie 
wiêcej imiê moje wzywane usty ¿adnego mê¿a Judzkiego po wszystkiej ziemi Egipskiej, 
któryby rzek³: Jako ¿yje panuj¹cy Pan!
27. Oto Ja bêdê czu³ nad nimi na z³e, a nie na dobre; i niszczeæ bêd¹ wszyscy 
mê¿owie Judzcy, którzy s¹ w ziemi Egipskiej, mieczem i g³odem, a¿ do szczêtu 
wygin¹;
28. A którzy ujd¹ miecza, wróc¹ siê z ziemi Egipskiej do ziemi Judzkiej, ludu ma³y 
poczet; i pozna wszystek ostatek Judzki, którzy weszli do ziemi Egipskiej, aby tam 
pielgrzymowali, czyje siê s³owo ostoi, mojeli, czyli ich?
29. A to miejcie za znak, mówi Pan, ¿e Ja was nawiedzê na tem miejscu, abyœcie 
wiedzieli, i¿ siê prawdziwie spe³ni¹ s³owa moje nad wami ku z³emu.
30. Tak mówi Pan: Oto Ja podam Faraona Chofra, króla Egipskiego, w rêkê 
nieprzyjació³ jego, i w rêkê szukaj¹cych duszy jego, jakom poda³ Sedekijasza, króla 
Judzkiego, w rêkê Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, nieprzyjaciela jego, który 
szuka³ duszy jego.
*45
1. S³owo, które mówi³ Jeremijasz prorok do Barucha, syna Neryjaszowego, gdy pisa³ 
te s³owa w ksiêgi z ust Jeremijaszowych roku czwartego za Joakima, syna Jozyjasza, 
króla Judzkiego, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o tobie, Baruchu!
3. Rzek³eœ: Biada mnie teraz! bo Pan przyczynia ¿a³oœci do bolaœci mojej; 
upracowa³em siê w wzdychaniu mojem, a odpoczynku nie znajdujê.
4. Tak rzeczesz do niego: Tak mówi Pan: Oto com zbudowa³, Ja rozwalam, a com 
wszczepi³, Ja wyrywam, i tê wszystkê ziemiê.
5. A ty sobie szukasz rzeczy wielkich? Nie szukaj. Bo oto Ja przywiodê z³e na 
wszelkie cia³o, mówi Pan: ale tobie dam duszê twojê w korzyœci na wszelkich 
miejscach, dok¹dkolwiek pójdziesz.
*46
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Jeremijasza proroka przeciwko tym narodom.
2. Przeciwko Egiptowi. Przeciwko wojsku Faraona Necha, króla Egipskiego, (które 
by³o nad rzek¹ Eufrates u Karchemis, które porazi³ Nabuchodonozor, król Babiloñski) 
roku czwartego Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego;
3. Gotujcie tarcz i pawê¿ê, a wychodŸcie na wojnê;
4. Zaprzêgajcie konie, a wsiadajcie jezdni, stañcie w he³mach, wycierajcie 
oszczepy, obleczcie siê w pancerze.
5. Czemu¿ tych widzê zatrwo¿onych, ty³ podawaj¹cych, a mocarzy ich startych i 
prêdko uciekaj¹cych, tak, ¿e siê ani ogl¹daj¹? Strach jest zewsz¹d, mówi Pan,



6. Aby nie uciek³ prêdki, a nie uszed³ mocarz; aby siê na pó³nocy o brzeg rzeki 
Eufrates otr¹cili i upadli.
7. Któ¿ to jest, który jako rzeka wzbiera? Którego siê wody wzruszaj¹ jako rzeki?
8. Egipt jako rzeka wzbiera, a jego wody wzruszaj¹ siê jako rzeki, i mówi: 
Poci¹gnê, okryjê ziemiê, wygubiê miasto, i tych, co w niem mieszkaj¹.
9. Poskoczcie konie, a zagrzmijcie wozy, a niech siê rusz¹ i mocarze, Murzynowie, i 
Putejczycy nosz¹cy tarcz, i Ludymczycy, którzy nosz¹ i ci¹gn¹ ³uk,
10. Bo ten dzieñ panuj¹cego Pana zastêpów bêdzie dzieñ pomsty, aby siê pomœci³ nad 
nieprzyjacio³mi swymi, których miecz po¿re, a nasyci siê, i opije siê krwi¹ ich; bo 
ofiara panuj¹cego Pana zastêpów bêdzie w ziemi pó³nocnej u rzeki Eufrates.
11. Wst¹p do Galaad, a nabierz soku balsamowego, panno, córko Egipska! Aleæ pró¿no 
u¿ywasz wiele lekarstw; bo nie bêdziesz uleczona.
12. Narody us³ysz¹ o sromocie twojej, a narzekanie twoje nape³ni³o ziemiê; bo 
mocarz na mocarza natar³, tak, ¿e spo³em oba upadaj¹.
13. S³owo, które mówi³ Pan do Jeremijasza, proroka, o tem, ¿e ma przyjœæ 
Nabuchodonozor, król Babiloñski, a poraziæ ziemiê Egipsk¹.
14. Oznajmijcie w Egipcie, a rozg³oœcie w Migdolu; opowiadajcie tak¿e w Nof, i w 
Tachpanches; rzeczcie: Postuj a nagotuj siê; wszak¿e miecz po¿re to, co jest oko³o 
ciebie.
15. Przecz pora¿ony jest ka¿dy z mocarzów twoich? Nie mo¿e siê ostaæ, przeto, ¿e 
Pan natar³ nañ.
16. Wieleæ bêdzie tych, którzy poszwankuj¹ a padn¹ jeden na drugiego, i rzek¹: 
Wstañ, a wróæmy siê do ludu naszego, i do ziemi urodzenia naszego przed ostrzem 
miecza pustosz¹cego.
17. Tam bêd¹ wo³aæ: Farao, król Egipski, jest tylko pró¿ny trzask, ju¿ mu pomin¹³ 
czas postanowiony,
18. Jakom ¿ywy Ja, mówi król, Pan zastêpów imiê jego; ¿e jako Tabor miêdzy górami, 
i jako Karmel przy morzu, tak to przyjdzie.
19. Spraw sobie naczynie przeprowadzenia, obywatelko, córko Egipska! bo Nof 
pustyni¹ bêdzie i spustoszeje, i bêdzie bez obywatela.
20. Egipt jest jako piêkna ja³owica; ale zabicie jej od pó³nocy idzie, idzie.
21. Wiêc i najemnicy jego w poœrodku niego s¹ jako ciele utuczone, ale i oni tak¿e 
obróciwszy siê uciekn¹ spo³em, nie ostoj¹ siê; bo dzieñ pora¿ki ich przyszed³ na 
nich, czas nawiedzenia ich.
22. G³os jego wynijdzie jako wê¿owy; bo z wojskiem id¹, a z siekierami przyjd¹ nañ, 
jako ci, co wyr¹buj¹ drzewo.
23. Wyr¹bi¹ las jego, mówi Pan, choæ policzony byæ nie mo¿e; bo siê nad szarañczê 
rozmno¿yli, i niemasz im liczby.
24. Zawstydzi siê córka Egipska; podana bêdzie w rêkê ludu pó³nocnego.
25. Pan zastêpów, Bóg Izraelski, mówi: Oto Ja nawiedzê ludne miasto No, tak¿e 
Faraona i Egipt, i bogów jego, i królów jego, Faraona mówiê, i tych, którzy w nim 
ufaj¹:
26. I podam ich w rêkê tych, którzy szukaj¹ duszy ich, to jest w rêkê 
Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, i rêk¹ s³ug jego; lecz potem mieszkaæ w nim 
bêd¹, jako za dawnych dni, mówi Pan.
27. Ale siê ty nie bój, s³ugo mój Jakóbie! a nie lêkaj siê, o Izraelu! Bo oto Ja 
ciebie wybawiê z daleka, i nasienie twoje z ziemi pojmania ich; i wróci siê Jakób, 
aby odpoczywa³ i aby mia³ pokój, a nie bêdzie, ktoby go postraszy³;
28. Ty, mówiê, Jakóbie, s³ugo mój! nie bój siê, mówi Pan; bom Ja z tob¹. Uczyniê 
zaiste koniec wszystkim narodom, do których ciê wypêdzê; lecz tobie nie uczyniê 
koñca, ale ciê miernie karaæ bêdê, a cale ciê bez karania nie zostawiê.
*47
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Jeremijasza proroka przeciwko Filistyñczykom, 
przedtem, ni¿ Farao dobi³ Gazy.
2. Tak mówi Pan: Oto wody wystêpuj¹ od pó³nocy, i bêd¹ jako powódŸ gwa³towna, a 
zatopi¹ ziemiê i co jest na niej, miasto i mieszkaj¹cych w niem, dlaczego wo³aæ 
bêd¹ ludzie, i zawyj¹ wszyscy obywatele ziemi.
3. Dla g³osu têtnienia kopyt waœniwych koni jego, dla grzmotu wozów jego, i trzasku 
kó³ jego nie obejrz¹ siê ojcowie na synów, maj¹c opuszczone rêce;



4. Dla dnia, który przyjœæ ma na zburzenie wszystkich Filistyñczyków, i na 
wykorzenienie Tyru i Sydonu ze wszystk¹ pozosta³¹ pomoc¹; bo zburzy Pan 
Filistyñczyków, ostatek wyspy Kaftor.
5. Przyjdzie ob³ysienie na Gazê, i wykorzeniony bêdzie Aszkalon i ostatki doliny 
ich; dok¹d¿e siê rzezaæ bêdziesz?
6. O mieczu Pañski, dok¹d siê nie uspokoisz? Wróæ siê do pochew twoich, uœmierz 
siê, a ucichnij.
7. Ale jako¿byœ siê uspokoi³? Wszak mu Pan przykaza³; przeciwko Aszkalonowi i 
przeciwko brzegowi morskiemu, tam go postawi³.
*48
1. Przeciwko Moabowi. Tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Biada miastu Nebo, bo 
spustoszone bêdzie; pohañbione i wziête bêdzie Karyjataim; zawstydzone bêdzie 
miasto na miejscu wysokiem, i baæ siê bêdzie.
2. Nie bêdzie siê wiêcej chlubi³ Moab z Hesebonu; myœl¹ z³e przeciwko niemu, 
mówi¹c: PójdŸcie, a wytraæmy ich z narodu. I ty, Madmenie! wykorzeniony bêdziesz, 
miecz pójdzie za tob¹.
3. G³os krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
4. Starty bêdzie Moab, s³yszany bêdzie krzyk maluczkich jego,
5. Przeto, ¿e na drodze Luchytskiej bêdzie ustawiczny p³acz, a którêdy zstêpuj¹ do 
Choronaim, nieprzyjaciele krzyk zburzenia s³yszeæ bêd¹,
6. Mówi¹cych: Uciekajcie, wybawcie duszê swojê, a stañcie siê jako wrzos na 
puszczy.
7. Bo dlatego, ¿e masz nadziejê w dostatku twoim, i w skarbach twoich, bêdziesz te¿ 
wziête, i Chamos pójdzie w pojmanie, kap³ani jego, tak¿e i ksi¹¿êta jego.
8. Bo burzyciel przyjdzie na ka¿de miasto, a ¿adne miasto nie ujdzie; zginie i 
dolina, i równiny spustoszone bêd¹, jako mówi Pan.
9. Dajcie skrzyd³a Moabowi, niech prêdko uleci; bo miasta jego przyjd¹ w 
spustoszenie, tak, ¿e nie bêdzie w nich obywatela.
10. Przeklêty, kto zdradliwie czyni sprawê Pañsk¹; przeklêty tak¿e, kto hamuje 
miecz swój ode krwi.
11. Mia³ci Moab pokój od dzieciñstwa swego, i usadzi³ siê na dro¿d¿ach swoich, ani 
by³ przelewany z naczynia w naczynie, to jest, w pojmanie nie chodzi³, dla czego 
zosta³ w nim smak jego, a woñ jego nie zmieni³a siê.
12. Przeto¿ oto dni id¹, mówi Pan, ¿e poœlê nañ tych, którzy wtargnienia czyni¹, a 
pojmaj¹ go, i naczynia jego wypró¿ni¹, a ³agwie jego pot³uk¹.
13. I zawstydzony bêdzie Moab od Chamosa, jako zawstydzony jest dom Izraelski od 
Betel, nadziei swojej.
14. Jako¿ mówicie: Mocniœmy, a mê¿owie du¿y do boju?
15. Zburzony bêdzie Moab, i z miast swoich wynijdzie, a wyborni m³odzieñcy jego 
pójd¹ na zabicie, mówi król, Pan zastêpów imiê jego.
16. Blisko jest zginienie Moabowe, i przyjdzie; a nieszczêœcie jego prêdko siê 
pospieszy.
17. U¿alcie siê go wszyscy, którzy mieszkacie oko³o niego, i wszyscy, którzy znacie 
imiê jego, mówcie: Jako¿ siê z³ama³a laska mocy, i kij ozdobny?
18. Zst¹p z s³awy, a si¹dŸ w pragnieniu, obywatelko, córko Dyboñska! bo zburzyciel 
Moabu przyci¹gnie przeciwko tobie, rozrzuci twierdze twoje.
19. Stañ na drodze a przypatrz siê pilnie, obywatelko Aroer! pytaj tego, który 
ucieka, i tej, która uchodzi, mówi¹c: Co siê dzieje?
20. Zawstydzony jest Moab, bo jest potarty; narzekajcie a wo³ajcie, opowiadajcie w 
Arnon, ¿e pustosz¹ Moaba.
21. Bo s¹d przyszed³ na ziemiê tej równiny, na Holon, i na Jassa, i na Mefaat,
22. I na Dybon, i na Nebo, i na Bet Dyblataim,
23. I na Kiryjataim, i na Betgamul, i Betmehon.
24. I na Karyjot, i na Bocrê, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i 
bliskie.
25. Odciêty bêdzie róg Moabski, i ramiê jego bêdzie starte, mówi Pan.
26. Opójcie go, poniewa¿ siê przeciw Panu podniós³; niech siê wala Moab w 
blwocinach swoich, niech bêdzie i on na poœmiech.
27. Bo aza¿ w poœmiewisku nie by³ u ciebie Izrael? Izali go miêdzy z³odziejami 



zastano? ¿e, ilekroæ mówisz o nim, wyskakujesz.
28. Opuszczajcie miasta a mieszkajcie na skale, obywatele Moabscy! a b¹dŸcie jako 
go³êbica, która œciele gniazdo swoje na kraju dziury.
29. S³yszeliœmy o pysze Moabowej, ¿e jest bardzo pyszny; o wysokomyœlnoœci jego, i 
o hardoœci jego, i o nadêtoœci jego, i o wynios³oœci serca jego.
30. Znamci Ja, mówi Pan, zagniewanie jego; lecz nie ma si³y; k³amstwa jego nie 
dowiod¹ tego.
31. Dlatego nad Moabczykami narzekam, a nade wszystkim Moabem wo³am, a dla 
obywateli Kircheres wzdycha serce moje.
32. Bardziej ni¿ p³akano Jazerczyków, p³aczê nad tob¹, o winna macico Sabama! 
Latoroœli twoje dostan¹ siê za morze, a¿ do morza Jazer dosiêgn¹; na letnie owoce 
twoje, i na zbieranie wina twego burzyciel przypadnie.
33. I ustanie wesele i radoœæ nad polem urodzajnem w ziemi Moabskiej, a winu z 
prasy wstrêt uczyniê; nie bêd¹ go t³oczyæ z wykrzykaniem, a wykrzykanie nie bêdzie 
wykrzykaniem.
34. Bardziej krzyczeæ bêd¹ ni¿ Heseboñczycy; a¿ do Eleale, a¿ do Jazy wydadz¹ g³os 
swój, od Zoar a¿ do Choronaim, jako ja³owica trzecioletnia; bo te¿ i wody Nimrym 
zniszczej¹.
35. I uczyniê, mówi Pan, ¿e ustanie w Moabie ofiaruj¹cy na wy¿ynach, i kadz¹cy 
bogom swoim.
36. Przeto¿ serce moje nad Moabem jako piszcza³ki piszczeæ bêdzie; tak¿e nad 
obywatelami w Kircheres serce moje jako piszcza³ki piszczeæ bêdzie, i dlatego, ¿e i 
zbo¿e zgromadzone wniwecz siê obróci.
37. Bo na ka¿dej g³owie bêdzie ³ysina, i ka¿da broda ogolona bêdzie; na wszystkich 
rêkach bêd¹ szramy, a na biodrach wór.
38. Po wszystkich dachach Moabskich i po ulicach jego, wszêdy nic nie bêdzie, tylko 
narzekanie; bom skruszy³ Moaba jako naczynie nieu¿yteczne, mówi Pan.
39. Narzekaæ bêd¹, mówi¹c: Jakoæ jest starty! Jako ty³ poda³ Moab z hañb¹! i jest 
Moab poœmiewiskiem, i postrachem wszystkim, którzy s¹ oko³o niego.
40. Bo tak mówi Pan: Oto nieprzyjaciel jako orze³ przyleci, a rozci¹gnie skrzyd³a 
swe na Moaba.
41. Karyjot wziête bêdzie, i zamki wziête bêd¹, a serce mocarzów Moabskich dnia 
onego bêdzie jako serce niewiasty bolej¹cej.
42. I wyg³adzony bêdzie Moab z ludu; bo siê przeciwko Panu podnosi³.
43. Strach i dó³, i sid³o nad tob¹, o obywatelu Moabski! mówi Pan.
44. Kto uciecze przed strachem, wpadnie w dó³; a kto wynijdzie z do³u, sid³em 
u³apiony bêdzie; bo przywiodê nañ, to jest na Moaba, rok nawiedzienia jego, mówi 
Pan.
45. W cieniu Hesebon stawali ci, którzy uciekali przed gwa³tem; ale ogieñ wynijdzie 
z Hesebonu, i p³omieñ z poœrodku Sehonu, i po¿re k¹t Moabski, i wierzch g³owy tych, 
którzy go burz¹.
46. Biada tobie, Moabie!zaginieæ lud Chamosowy; bo synowie twoi zabrani bêd¹ w 
niewolê, i córki twoje do wiêzienia.
47. Wszak¿e zasiê przywrócê wiêŸniów Moabskich w ostateczne dni, mówi Pan. A¿ dot¹d 
s¹d o Moabie.
*49
1. Przeciwko synom Amonowym. Tak mówi Pan: Izali Izrael nie ma synów? Izali ¿adnego 
dziedzica nie ma? czemu¿ król ich dziedzicznie opanowa³ Gad, a lud jego czemu 
mieszka w miastach jego?
2. Przeto¿ oto dni id¹, mówi Pan, sprawiê, ¿e us³ysz¹ tr¹bienie wojenne przeciwko 
Rabbie synów Amonowych, i bêdzie obrócona w kupê rumu, a inne miasta jego ogniem 
spalone bêd¹, i posiêdzie Izrael dzier¿awców swoich, mówi Pan.
3. Rozrzewnij siê, Hesebonie! bo Haj spustoszone bêdzie; krzyczcie, o córki Rabby! 
przepaszcie siê worami, narzekajcie, a tu³ajcie siê oko³o p³otów; bo król wasz do 
wiêzienia pójdzie, tak¿e kap³ani jego, i ksi¹¿êta jego spo³em.
4. Có¿ siê przechwalasz dolinami? Sp³ynê³a dolina twoja, o córko uporna! która 
ufasz w skarbach twoich, mówi¹c: Któ¿ przyci¹gnie przeciwko mnie?
5. Oto Ja przywiodê na ciê strach, mówi Pan, Pan zastêpów od wszystkich, którzy s¹ 
oko³o ciebie, przez który rozegnani bêdziecie jeden od drugiego, a nie bêdzie, 



ktoby zebra³ tu³aj¹cych siê.
6. Wszak¿e potem przywiodê zaœ wiêŸniów synów Amonowych, mówi Pan.
7. Przeciwko Edomczykom. Tak mówi Pan zastêpów: Izali niemasz wiêcej m¹droœci w 
Teman? Izali zginê³a rada od roztropnych, a wniwecz siê obróci³a m¹droœæ ich?
8. Uciekajcie, obróæcie siê, zst¹pcie w g³êbokoœæ na mieszkanie, obywatele Dedan! 
bo przywiodê zatracenie na Ezawa czasu nawiedzenia jego.
9. Gdyby ci, którzy zbieraj¹ wino, przyszli na ciê, izaliby nie zostawili jakich 
gron? gdyby siê wkradli z³odzieje w nocy, aza¿by szkodzili wiêcej nad potrzebê 
swojê?
10. Lecz Ja obna¿ê Ezawa, odkryjê skrytoœci jego, tak, i¿ siê ukryæ nie bêdzie 
móg³: zniszczone bêdzie nasienie jego, i bracia jego, i s¹siedzi jego, tak, ¿e 
zgo³a nie bêdzie, ktoby rzek³:
11. Zaniechaj sierotek twoich, ja je ¿ywiæ bêdê, a wdowy twoje we mnie ufaæ bêd¹.
12. Tak zaiste mówi Pan: Oto ci, którym nie przys¹dzono piæ z kubka tego, przecie 
pij¹ z niego, a tybyœ mia³ zgo³a tego ujœæ?
13. Nie ujdziesz, ale koniecznie piæ bêdziesz; bo przez siê przysiêgam, mówi Pan, 
i¿ na spustoszenie, na pohañbienie, na zburzenie, i na przeklêstwo Bocra przyjdzie, 
i wszystkie miasta jego bêd¹ pustemi na wieki.
14. S³ysza³em wieœæ od Pana, ¿e do narodów pos³any jest pose³ mówi¹cy: ZgromadŸcie 
siê, a ci¹gnijcie, przeciwko niemu, wstañcie¿ do bitwy.
15. Bo oto sprawiê, abyœ by³ najlichszym miêdzy narodami, i wzgardzonym miedzy 
ludŸmi.
16. Hardoœæ twoja zdradzi ciê, i pycha serca twego, ty, który mieszkasz w 
rozsiadlinach skalnych, który siê trzymasz wysokich pogórków; byœ te¿ wywy¿szy³ 
jako orze³ gniazdo swoje, i stamt¹d ciê stargnê, mówi Pan.
17. I bêdzie ziemia Edomska pustyni¹, i ktokolwiek pójdzie przez niê, zdumieje siê, 
i œwistaæ bêdzie nad wszystkiemi plagami jej.
18. Jako podwrócona jest Sodoma i Gomora z przyleg³oœciami swojemi, mówi Pan, tak 
siê tam nikt nie osadzi, ani w niej syn cz³owieczy mieszkaæ bêdzie.
19. Oto aczkolwiek jako lew wystêpuje, i bardziej ni¿ nadêcie Jordanu siê podnosi 
przeciwko przybytkowi Mocnego: wszak¿e go nagle wypêdzê z tej ziemi, a tego, który 
jest obrany, prze³o¿ê nad ni¹: bo któ¿ mnie jest podobny? i kto mi da rok; a kto 
jest tym pasterzem, któryby siê postawi³ przeciwko mnie?
20. Przeto¿ s³uchajcie rady Pañskiej, któr¹ uradzi³ przeciwko Edomczykom; i 
zamys³ów jego, które umyœli³ przeciwko obywatelom Temañskim; zaiste ¿eæ ich wywlek¹ 
najmniejsi z tej trzody, zaiste pobudz¹ ich, i przybytki ich.
21. Od grzmotu upadku ich wzruszy siê ziemia; g³os i krzyk ich s³yszeæ bêd¹ na 
morzu Czerwonem.
22. Oto jako orze³ przypadnie i przyleci, a rozci¹gnie skrzyd³a swe nad Bocr¹, i 
stanie siê serce mocarzów z Edom dnia onego, jako serce niewiasty bolej¹cej.
23. Przeciwko Damaszkowi. Zawstydzi siê Emat i Arfad; bo wieœæ z³¹ us³ysz¹, i 
zatrwo¿¹ siê, tak ¿e siê i morze wzruszy, a nie bêdzie siê mog³o uspokoiæ.
24. Os³abieje Damaszek, uda siê do uciekania, a strach go ogarnie; uciski i boleœci 
ogarn¹ go, jako rodz¹c¹.
25. Ale rzek¹: Jako¿by siê nie mia³o ostaæ miasto s³awne, miasto wesela mego?
26. Przeto¿ upadn¹ m³odzieñcy jego na ulicach jego, a wszyscy mê¿owie waleczni dnia 
onego wytraceni bêd¹, mówi Pan zastêpów.
27. I rozniecê ogieñ w murze Damaszku, który strawi pa³ace Benadadowe.
28. Przeciwko Kiedar, i przeciwko królestwom Hasor, które wytraciæ ma 
Nabuchodonozor, król Babiloñski; tak mówi Pan: Wstañcie, ci¹gnijcie przeciwko 
Kiedar, a zburzcie narody wschodnie.
29. Namioty ich i trzody ich zabior¹; opony ich ze wszystkiem naczyniem ich i 
wielb³¹dy ich wezm¹ ze sob¹, i zawo³aj¹ na nich: Strach zewsz¹d.
30. Uciekajcie, rozpierzchnijcie siê prêdko, zst¹pcie w g³êbokoœci na mieszkanie, 
obywatele Hasor! mówi Pan; bo zawar³ radê przeciwko wam Nabuchodonozor, król 
Babiloñski, i umyœli³ przeciwko wam zdradê.
31. Wstañcie, ci¹gnijcie przeciwko narodowi spokojnemu, mieszkaj¹cemu bezpiecznie, 
mówi Pan: nie ma ani wrót, ani zawór, samotni mieszkaj¹.
32. Bêd¹ zaiste wielb³¹dy ich podane na ³up, a mnóstwo dobytku ich na korzyœæ; i 



rozproszê na wszystkie wiatry tych, którzy i w najostateczniejszych k¹tach 
mieszkaj¹, i ze wszystkich stron z³e na nich przywiodê, mówi Pan.
33. I stanie siê Hasor mieszkaniem smoków, pustyni¹ a¿ na wieki; nie osadzi siê tam 
nikt, ani mieszkaæ bêdzie w nim syn cz³owieczy.
34. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Jeremijasza proroka przeciwko Elamczykom na 
pocz¹tku królowania Sedekijasza, króla Judzkiego, mówi¹c:
35. Tak mówi Pan zastêpów: Oto ja z³amiê ³uk Elamczyków, najwiêksz¹ si³ê ich;
36. A przywiodê przeciwko Elamczykom cztery wiatry ze czterech stron œwiata, i 
rozproszê ich na wszystkie one wiatry, tak, i¿ nie bêdzie narodu, do któregoby siê 
nie dostali wygnañcy z Elam;
37. I zatrwo¿ê Elamczyków przed obliczem nieprzyjació³ ich, i przed obliczem tych, 
którzy szukaj¹ duszy ich; przywiodê, mówiê, na nich z³e, gniew popêdliwoœci mojej, 
mówi Pan, a posy³aæ za nimi bêdê miecz, dok¹d ich nie wyniszczê;
38. I postawiê stolicê mojê miêdzy Elamczykami, a wytracê stamt¹d króla i ksi¹¿¹t, 
mówi Pan.
39. Wszak¿e stanie siê, ¿e w ostateczne dni przywrócê zaœ wiêŸniów Elam, mówi Pan.
*50
1. S³owo, które mów³ Pan przeciwko Babilonowi, i przeciwko ziemi Chaldejskiej przez 
Jeremijasza proroka;
2. Opowiadajcie miêdzy narodami, a rozg³aszajcie, podnieœcie chor¹giew, 
rozg³aszajcie, nie tajcie, mówcie: Wziêty bêdzie Babilon, pohañbiony bêdzie Bel, 
potarty bêdzie Merodach, pohañbione bêd¹ ba³wany jego, pokruszeni bêd¹ plugawi 
bogowie jego.
3. Bo przyci¹gnie przeciwko niemu naród z pó³nocy, który ziemiê jego obróci w 
pustyniê, tak, ¿e nie bêdzie, coby mieszka³ w niej; tak ludzie jako i bydlêta rusz¹ 
siê i odejd¹.
4. W onych dniach, i w onych czasach, mówi Pan, przyjd¹ synowie Izraelscy, oni i 
synowie Judzcy; p³acz¹c spo³em ochotnie pójd¹, a Pana, Boga swego, szukaæ bêd¹.
5. O drodze do Syonu pytaæ siê bêd¹, a obuciwszy siê tam twarz¹, rzekn¹: PójdŸcie, 
a przy³¹czcie siê do Pana przymierzem wiecznem, które nie przyjdzie w zapamiêtanie.
6. Lud mój jest jako trzoda owiec straconych, pasterze ich zawiedli ich w b³¹d, po 
górach rozegnali ich: z góry na pagórek chodzi³y, zapomniawszy legowiska swego.
7. Wszyscy, którzy ich znajduj¹, po¿eraj¹ ich, a nieprzyjaciele ich mówi¹: Nie 
bêdziemy nic winni, przeto, ¿e zgrzeszyli Panu w przybytku sprawiedliwoœci, Panu, 
który jest nadziej¹ ojców ich.
8. UchodŸcie z poœrodku Babilonu, a z ziemi Chaldejskiej wychodzcie, i bêdŸcie jako 
koz³y przed trzod¹.
9. Bo oto Ja wzbudzê i przywiodê na Babilon zgromadzenie narodów wielkich z ziemi 
pó³nocnej; którzy siê uszykuj¹ przeciwko niemu, a stamt¹d go wezm¹; których strza³y 
s¹ jako mocarza osieracaj¹cego, z których ¿adna siê nie wróci pró¿no.
10. I bêdzie Chaldejska ziemia na ³up, a wszyscy,którzy j¹ z³upi¹, nasyceni bêd¹, 
mówi Pan.
11. Przeto, ¿e siê weselicie, przeto, ¿e siê radujecie, rozchwytaj¹c dziedzictwo 
moje, przeto, ¿eœcie nabrali cia³a jako ja³owica utuczona, a wyskakujecie jako 
mocarze.
12. Zawstydzona bêdzie matka wasza bardzo; zap³onie siê rodzicielka wasza; oto 
najpoœledniejsz¹ bêdzie z narodów, pust¹ ziemi¹, such¹ i bezdro¿n¹.
13. Dla gniewu Pañskiego nie b¹d¹ w niej mieszkaæ, ale ona wszystka obróci siê w 
pustyniê; ktokolwiek pójdzie mimo Babilonu, zdumieje siê, i zaœwiœnie nad 
wszystkiemi plagami jego.
14. Szykujcie wojska przeciw Babilonowi zewsz¹d wszyscy, co ci¹gniecie ³uk, 
strzelajcie do niego, nie ¿a³ujcie strza³; bo przeciwko Panu zgrzeszy³.
15. Wo³ajcie przeciwko niemu zewsz¹d; podda³ siê, upad³y grunty jego, ska¿one s¹ 
mury jego; bo pomsta Pañska jest. Pomœcijcie¿ siê nad nim; jako on czyni³ innym, 
tak mu te¿ uczyñcie.
16. Wytraæcie siej¹cego z Babilonu, i tego, który trzyma œierp czasu ¿niwa; przed 
ostrzem miecza burz¹cego ka¿dy niech siê do ludu swego obróci, i ka¿dy do ziemi 
swojej niech uciecze.
17. Izrael jest jako bydl¹dko zagnane, które lwy zap³oszy³y. Król Assyryjski 



najpierwszy by³, który go ¿reæ pocz¹³, a ten ostateczny, Nabuchodonozor, król 
Babiloñski, koœci jego pokruszy³.
18. Przeto¿ tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Oto Ja nawiedzê króla 
Babiloñskiego i ziemiê jego, jakom nawiedzi³ króla Assyryskiego;
19. I przywrócê zaœ Izraela do mieszkania jego, a paœæ siê bêdzie na Karmelu, i na 
Basanie, i na górze Efraimowej, a w Galaadzie nasycona bêdzie dusza jego.
20. W onych dniach i w onych czasach, mówi Pan, bêd¹ szukaæ nieprawoœci Izraelowej, 
ale ¿adnej nie bêdzie; i grzechów Judzkich, ale nie bêd¹ znalezione; bo odpuszczê 
tym, których pozostawiê.
21. Wyci¹gnij przeciwko tej ziemi odpornych, przeciwko niej, mówiê, a obywateli jej 
nawiedŸ; spustosz a wyg³adŸ, goni¹c ich, mówi Pan; uczyñ¿e wed³ug wszystkiego, 
jakoæ rozkazuje.
22. Niech bêdzie g³os wojenny w tej ziemi, i spustoszenie wielkie.
23. Jako¿by posiekany i po³amany byæ mia³ m³ot wszystkiej ziemi? Jako¿by siê 
Babilon sta³ zdumienie miêdzy narodami?
24. Sid³om zastawi³ na ciê, i bêdziesz pojmany, o Babilonie! nim siê obaczysz; 
znaleziony nawet i pojmany bêdziesz, poniewa¿eœ z Panem zwadê zacz¹³.
25. Otworzy³ Pan skarb swój, a wyniós³ naczynia gniewu swego; bo to jest sprawa 
Pana, Pana zastêpów w ziemi Chaldejskiej.
26. PójdŸcie¿ przeciwko niej od koñczyn ziemi, otwórzcie¿ szpichlerze jej 
podepczcie j¹ jako stogi, a wyg³adŸcie j¹ tak, aby jaj nic nie zosta³o;
27. Pozabijajcie wszystkie cielce jej, niech zstêpuj¹ na zabicie. Biada im! bo 
przyszed³ dzieñ ich, czas nawiedzenia ich.
28. G³os uciekaj¹cych, i tych, co uchodz¹, z ziemi Babiloñskiej, aby oznajmili na 
Syonie pomstê Pana, Boga naszego, pomstê koœcio³a jego.
29. Zgromadzcie przeciwko Babilonowi wszystkich strzelców, którzy ³uk ci¹gn¹; 
po³ó¿cie siê obozem przeciw niemu w oko³o, aby nikt nie uszed³; oddajcie mu wed³ug 
spraw jego, wed³ug wszystkiego, co innym czyni³, uczyñcie mu; bo siê przeciwko Panu 
wynosi³, przeciwko Œwiêtemu Izraelskiemu.
30. Przeto¿ polegn¹ m³odzieñcy jego na ulicach jego, i wszyscy mê¿owie waleczni 
jego wyg³adzeni bêd¹ dnia onego, mówi Pan.
31. Otom ja przeciwko tobie, o hardy! mówi Pan, Pan zastêpów; bo ju¿ przyszed³ 
dzieñ twój i czas, abym ciê nawiedzi³.
32. Potknie siê zaiste hardy, i upadnie, a nie bêdzie, ktoby go podniós³; i 
rozniecê ogieñ w miastach jego, który po¿re wszystko oko³o niego.
33. Tak mówi Pan zastêpów: Gwa³t siê dzieje synom Izraelskim i synom Judzkim 
spo³em, a wszyscy, którzy ich pojmali, trzymaj¹ ich, nie chc¹ ich puœciæ.
34. Ale odkupiciel ich mo¿ny, Pan zastêpów imiê jego, pewnie ¿e siê ujmie o krzywdê 
ich, aby sprawi³ pokój tej ziemi, i poruszy³ obywateli Babiloñskich.
35. Miecz przyjdzie na Chaldejczyków, mówi Pan, i na obywateli Babiloñskich, i na 
ksi¹¿¹t jego, i na mêdrców jego;
36. Miecz na k³amców, aby zg³upieli, miecz na mocarzy jego, aby skruszeni byli;
37. Miecz na konie jego, i na wozy jego, i na wszystko pospólstwo, które jest w 
poœrodku jego, aby byli jako niewasty; miecz na skarby jego, aby by³y rozchwycone;
38. Susza na wody jego, aby wysch³y; bo ziemia jest pe³na obrazów rytych, a przy 
ba³wanach swoich szalej¹.
39. Przeto tam mieszkaæ bêd¹ bestyje i straszne zwierzêta, mieszkaæ w nim bêd¹ 
m³ode sowy; a nie bêd¹ w nim mieszkaæ wiêcej na wieki, i nie bêd¹ w nim mieszkaæ od 
narodu do narodu.
40. Jako Pan podwróci³ Sodomê i Gomorê, i przyleg³oœci ich, mówi Pan, tak siê tam 
nikt nie osadzi, ani bêdzie mieszka³ w niej syn cz³owieczy.
41. Oto lud przyci¹gnie od pó³nocy, i naród wielki, i królowie wielcy wzbudzeni 
bêd¹ ze stron ziemi.
42. £uk i w³óczni pochwyc¹, okrutnymi bêd¹, a nie zmi³uj¹ siê; g³os ich jako morze 
zaszumi, a na koniach pojad¹, uszykowani jako m¹¿ do bitwy przeciwko tobie, o córko 
Babiloñska!
43. Jako us³yszy król Babiloñski wieœæ o nich, os³abiej¹ rêce jego, a ucisk ogarnie 
go, i boleœæ jako rodz¹c¹.
44. Oto aczkolwiek jako lew wystêpuje, i bardzej ni¿ nadêtoœæ Jordanu siê podnosi 



przeciwko przybytkowi mocnego, wszak¿e go w okamgnieniu wypêdzê z niej, a tego, 
który jest wybrany, prze³o¿ê nad ni¹; bo któ¿ jest mnie podobnym; i kto mi da rok? 
a kto jest tym pasterzem, któryby siê postawi³ przeciwko mnie?
45. Przeto¿ s³uchajcie rady Pañskiej, któr¹ uradzi³ przeciwko Babilonowi; i 
zamys³ów jego, które umyœli³ przeciwko ziemi Chaldejskiej; zaiste ¿eæ ich wywlok¹ 
najmniejsi z tej trzody, zaiste poburz¹ ich i przybytek ich.
46. Od huku przy dobywaniu Babilonu poruszy siê ta ziemia, a krzyk miêdzy narodami 
s³yszany bêdzie.
*51
1. Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudzê przeciwko Babilonowi, i przeciwko tym, którzy 
mieszkaj¹ w poœród powstawaj¹cych przeciwko mnie, wiatr zaraŸliwy;
2. I poœlê na Babiilon przewiewaczy, którzy go przewiewaæ bêd¹, i wypró¿ni¹ ziemiê 
jego, gdy¿ bêd¹ przeciwko niemu zewsz¹d w dzieñ ucisku.
3. Do tego, który mocno ci¹gnie ³uk swój, a postêpuje w pancerzu swoim, rzekê: Nie 
folgujcie m³odzieñcom jego, wyg³adŸcie wszystko wojsko jego.
4. Niech polegn¹ pobici w ziemi Chaldejskiej, a poprzebijani po ulicach jego.
5. Bo nie jest opuszczony Izrael i Juda od Boga swego, od Pana zastêpów, choæ 
ziemia ich pe³na jest przestêpstwa przeciwko Œwiêtemu Izraelskiemu.
6. Uciekajcie z poœrodku Babilonu, a niech zachowa ka¿dy duszê swojê, abyœcie nie 
byli zatraceni w nieprawoœci jego; bo czas bêdzie pomsty Pañskiej, sam mu zap³atê 
odda.
7. By³ci Babilon kubkiem z³otym w rêce Pañskiej, upajaj¹cym wszystkê ziemiê; wino 
jego pi³y narody, dlatego poszala³y narody;
8. Ale nagle upadnie Babilon, i starty bêdzie; rozkwilcie siê nad nim, nabierzcie 
olejku balsamowego dla boleœci jego, owa siê wyleczy.
9. Leczyliœmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuœæmy¿ go, a pójdŸmy ka¿dy do ziemi 
swej; bo s¹d jego a¿ do nieba siêga, i wyniós³ siê a¿ pod ob³oki.
10. Wywiód³ Pan sprawiedliwoœci nasze. PójdŸcie, a opowiadajmy na Syonie dzie³o 
Pana, Boga naszego.
11. Wyostrzcie strza³y, sporz¹d¿cie tarcze. Wzbudzi³ Pan ducha królów Medskich; bo 
przeciwko Babilonowi zamys³ jego, aby go wytraci³, gdy¿ pomsta Pañska jest pomsta 
koœcio³a jego.
12. Podnieœcie chor¹giew na murach Babiloñskich, przyczyñcie stra¿y, postawcie 
stró¿ów, nagotujcie zasadzki; bo i umyœli³ Pan i wykona, co wyrzek³ przeciwko 
obywatelom Babiloñskim.
13. O ty, który mieszkasz nad wodami wielkiemi! o bogaty w skarby! przyszed³ koniec 
twój, kres ³akomstwa twego.
14. Przysi¹g³ Pan zastêpów na duszê swojê, ¿e ciê nape³ni ludŸmi, jako 
chrz¹szczami, którzy uczyni¹ nad tob¹ okrzyk wojenny.
15. Onci to jest, który uczyni³ ziemiê moc¹ swoj¹, który utwierdzi³ okr¹g œwiata 
m¹droœci¹ swoj¹, i roztropnoœci¹ swoj¹ rozpostar³ niebiosa;
16. Który gdy g³os wypuszcza, wody na niebie szumi¹, a który sprawuje, aby 
wystêpowa³y pary od koñczyn ziemi, i b³yskawice ze d¿d¿em przywodzi, a wywodzi 
wiatr z skarbów swoich.
17. Tak zg³upia³ ka¿dy cz³owiek, ¿e tego nie zna, ¿e pohañbiony bywa z³otnik od 
obrazu rytego; bo k³amstwem jest ulanie jego, a niemasz w nich ducha.
18. Marnoœci¹ s¹ a dzie³o b³êdów; zgin¹ czasu nawiedzenia swego.
19. Nie takowyæ jest dzia³ Jakóbowy; bo on jest który wszystko stworzy³, a Izrael 
jest prêtem dziedzictwa jego; Pan zastêpów imiê jego.
20. M³otemeœ ty moim krusz¹cym, orê¿em wojennym, abym pokruszy³ przez ciê narody,i 
poburzy³ przez ciê królestwa;
21. Abym pokruszy³ przez ciê konia i jezdnego, abym pokruszy³ przez ciê wóz i tego, 
co na nim jeŸdzi;
22. Abym pokruszy³ przez ciê mê¿a i niewiastê, abym pokruszy³ przez ciê starca i 
dzieciê, abym pokruszy³ przez ciê m³odzieñca i pannê;
23. Abym pokruszy³ przez ciê pasterza i trzodê jego, abym pokruszy³ przez ciê 
oracza, i sprzê¿aj jego, abym pokruszy³ przez ciê ksi¹¿¹t i hetmanów.
24. Ale ju¿ oddam Babilonowi, i wszystkim obywatelom Chaldejskim za wszystkie 
z³oœci ich, które czynili Syonowi przed oczyma waszemi, mówi Pan.



25. Otom Ja jest przeciwko tobie, o góro ka¿¹ca! mówi Pan, która kazisz wszystkê 
ziemiê, i wyci¹gnê rêkê mojê przeciwko tobie, a zwalê ciê z ska³, i uczyniê ciê 
gór¹ spalenia;
26. A nie wezm¹ z ciebie kamienia do wêg³a, ani kamienia do gruntów; bo pustyni¹ 
wieczn¹ bêdziesz, mówi Pan.
27. Podnieœcie chor¹giew w ziemi, tr¹bcie w tr¹bê miêdzy narodami, zgotujcie 
przeciwko niemu narody, zwo³ajcie przeciwko niemu królestwa Ararad, Minny, i 
Aschenas; postanówcie przeciwko niemu hetmana, przywiedŸcie konie jako chrz¹szcze 
naje¿one;
28. Zgotujcie przeciwko niemu narody, królów Medskich, ksi¹¿¹t ich, i wszystkich 
hetmanów ich, ze wszystk¹ ziemi¹ w³adzy ich;
29. Tedy zadr¿y ziemia, i rozboleje siê, gdy wykonane bêd¹ przeciwko Babilonowi 
myœli Pañskie, aby obróci³ ziemiê Babiloñsk¹ w pustyniê, aby zosta³a bez obywatela.
30. Przestan¹ mocarze Babiloñscy walczyæ, usi¹d¹ w zamkach, ustanie mêstwo ich, 
bêd¹ jako niewiasty; zapali mieszkania ich, pokruszone bêd¹ zawory ich.
31. Goniec spotka drugiego goñca, a pose³ zabie¿y pos³owi, aby opowiedzieli królowi 
Babiloñskiemu, i¿ wziêto miasto jego z jednej strony,
32. A i¿ brody ubie¿ono, i jeziora wypalano ogniem, a mê¿owie waleczni ustraszeni 
s¹.
33. Bo tak mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski: Córka Babiloñska jest jako bojewisko, 
czas deptania jej przyszed³; jeszcze maluczko, a przyjdzie czas ¿niwa jej.
34. Po¿ar³ miê, potar³ miê Nabuchodonozor, król Babiloñski, uczyni³ miê naczyniem 
pró¿nem, po³kn¹³ miê jako smok, nape³ni³ brzuch swój rozkoszami mojemi, i wygna³ 
miê.
35. Gwa³t mnie i cia³u memu uczyniony niech przyjdzie na Babilon, mówi obywatelka 
Syoñska, a krew moja na obywateli Chaldejskich, mówi Jeruzalem.
36. Przeto¿ tak mówi Pan: Oto siê Ja zastawiê o krzywdê twojê, a pomszczê siê za 
ciê; bo wysuszê morze jego, wysuszê i Ÿród³a jego.
37. I bêdzie Babilon obrócony w mogi³y, w mieszkanie smoków, w zdumienie, i w 
poœwistanie, i bêdzie bez obywatela.
38. Pospo³u jako lwy ryczeæ bêd¹, a skomleæ jako szczeniêta lwie.
39. Gdy siê zapal¹, uczyniê im ucztê, i tak ich upojê, ¿e krzyczeæ i snem wiecznym 
zasn¹æ musz¹, tak, aby nie ocucili, mówi Pan.
40. Powiodê ich jako baranki ku zabiciu, jako barany i koz³y.
41. Jako¿by dobyty móg³ byæ Sesach? Jako¿by wziêta byæ mog³a chwa³a wszystkiej 
ziemi? Jako¿by móg³ przyjœæ na spustoszenie Babilon miêdzy narodami?
42. Wyst¹pi przeciwko Babilonowi morze, mnóstwem wa³ów jego okryte bêdzie.
43. Miasta jego bêd¹ spustoszeniem, ziemi¹ such¹ i pust¹, ziemi¹, w której miastach 
nikt nie bêdzie mieszka³, ani bêdzie chodzi³ przez ni¹ syn cz³owieczy.
44. Nawiedzê te¿ Bela w Babilonie, i wydrê, co by³ po³kn¹³, z gêby jego; i nie bêd¹ 
siê wiêcej do niego zbiegaæ narody, i mury tak¿e Babiloñskie upadn¹.
45. WyjdŸcie z poœrodku jego, ludu mój! a wybaw ka¿dy duszê swojê przed gniewem 
zapalczywoœci Pañskiej.
46. A nie b¹dŸcie miêkkiego serca, ani siê lêkajcie wieœci, któr¹ bêdzie s³ychaæ w 
tej ziemi; gdy przyjdzie jednego roku nowina, potem drugiego roku wieœæ i gwa³t w 
ziemi, a pan na pana.
47. Przeto¿ oto dni przyjd¹, w które Ja nawiedzê ba³wany ryte Babiloñskie, a 
wszystka ziemia jego pohañbiona bêdzie, i wszyscy pobici jego polegn¹ w poœrodku 
niego.
48. I bêd¹ nad Babilonem œpiewaæ niebiosa i ziemia, i wszystko, co na nich jest, 
gdy z pó³nocy przyjd¹ nañ pustoszyciele, mówi Pan.
49. Jako Babilon porazi³ onych pobitych Izraelskich, tak z Babilonu polegn¹ pobici 
po wszystkiej ziemi.
50. O którzyœcie uszli miecza, idŸcie, nie stójcie! wspominajcie z daleka na Pana, 
a Jeruzalem niech wstêpuje na serce wasze.
51. Rzeczcie: Wstydzimy siê, ¿e s³yszymy ur¹ganie; hañba okry³a twarzy nasze, bo 
cudzoziemcy wchodz¹ do œwi¹tnic domu Pañskiego.
52. Przeto¿ oto dni przychodz¹, mówi Pan, ¿e nawiedzê ryte ba³wany jego, a po 
wszystkiej ziemi jego zraniony stêkaæ bêdzie.



53. Chocia¿by Babilon wst¹pi³ na niebo, i obwarowa³ na wysokoœci moc swojê, przecie 
odemnie przyjd¹ pustoszyciele jego, mówi Pan.
54. G³os wo³ania z Babilonu, a starcie wielkie z ziemi Chaldejskiej;
55. Bo Pan Babilon zburzy i wytraci z niego g³os wielki, choæby hucza³y wa³y ich 
jako wody wielkie, i wydany by³ szum g³osu ich.
56. Gdy nañ, to jest na Babilon, pustoszyciel przyci¹gnie pojmani bêd¹ mocarze 
jego, pokruszone bêd¹ ³uki ich; bo Bóg nagrody, Pan nagrodzi im sowicie;
57. Opoi ksi¹¿¹t jego i mêdrców jego, wodzów jego, i urzêdników jego, i mocarzy 
jego, aby zasnêli snem wiecznym, a nie ocucili, mówi król, Pan zastêpów imiê jego.
58. Tak mówi Pan zastêpów: Mur Babiloñski szeroki do gruntu zburzony bêdzie, i 
bramy jego wysokie ogniem spalone bêd¹, a ludzie darmo pracowaæ bêd¹, a narody przy 
ogniu pomdlej¹.
59. Toæ jest s³owo, które rozkaza³ Jeremijasz prorok Sarajaszowi, synowi Neryjasza, 
syna Maasejaszowego, gdy odszed³ od Sedekijasza, króla Judzkiego, do Babilonu, roku 
czwartego królowania jego; (a Sarajasz by³ ksi¹¿êciem w Menucha.)
60. Gdy zapisa³ Jeremijasz wszystko z³e, które przyjœæ mia³o na Babilon, w ksiêgi 
jedne, wszystkie te s³owa, które s¹ napisane przeciwko Babilonowi.
61. I rzek³ Jeremijasz do Sarajasza: Gdy przyjdziesz do Babilonu, i ogl¹dasz go, 
tedy przeczytasz te wszystkie s³owa,
62. A rzeczesz: O Panie! tyœ mówi³ przeciwko miejscu temu, ¿e je wytracisz, aby w 
niem nie mieszka³ nikt, ani z ludzi ani z bydl¹t, ale ¿eby by³o pustkami wiecznemi.
63. A gdy do koñca przeczytasz te ksiêgi, przywi¹¿esz do nich kamieñ, i wrzucisz je 
w poœród Eufratesa,
64. A rzeczesz: Tak zatopiony bêdzie Babilon, a nie powstanie wiêcej z tego z³ego, 
które Ja nañ przywiodê, choæ ustawaæ bêd¹. A¿ dot¹d s³owa Jeremijaszowe.
*52
1. Dwadzieœcia i jeden lat mia³ Sedekijasz, gdy królowaæ pocz¹³, a jedenaœcie lat 
królowa³ w Jeruzalemie; a imiê matki jego by³o Chamutal, córka Jeremijaszowa z 
Lebny;
2. I czyni³ z³oœæ przed oczyma Pañskiemi wed³ug wszystkiego, co czyni³ Joakim.
3. Albowiem siê to sta³o dla rozgniewania Pañskiego przeciwko Jeruzalemowi i 
Judzie, a¿ ich odrzuci³ od twarzy swej. Wtem zasiê odst¹pi³ Sedekijasz od króla 
Babiloñskiego.
4. I sta³o siê roku dziewi¹tego królestwa jego, miesi¹ca dziesi¹tego, dnia 
dziesi¹tego tego¿ miesi¹ca, ¿e przyci¹gn¹³ Nabuchodonozor, król Babiloñski, on i 
wszystko wojsko jego przeciwko Jeruzalemowi, i po³o¿y³ siê obozem u niego, i 
porobi³ przeciwko niemu szañce w oko³o.
5. A tak by³o miasto oblê¿one a¿ do jedenastego roku króla Sedekijasza.
6. Tedy miesi¹ca czwartego, dziewi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, by³ wielki g³ód w 
mieœcie, i nie mia³ chleba lud onej ziemi.
7. I prze³amano mur miejski, a wszyscy ludzie rycerscy pouciekali, i wyszli z 
miasta w nocy drog¹ do bramy, która jest miêdzy dwoma murami podle ogrodu 
królewskiego; (ale Chaldejczycy le¿eli oko³o miasta,) i poszli drog¹ ku pustyni.
8. I goni³o wojsko Chaldejskie króla, a doœcignêli Sedekijasza na polach u Jerycha, 
a wszystko wojsko jego rozpierzchnê³o siê od niego.
9. A tak pojmawszy króla przywiedli go do króla Babiloñskiego do Ryblaty w ziemi 
Eamat, kêdy o nim uczyni³ s¹d.
10. I pozabija³ król Babiloñski synów Sedekijaszowych przed oczyma jego, tak¿e te¿ 
wszystkich ksi¹¿¹t Judzkich pozabija³ w Ryblacie.
11. A Sedekijasza oœlepiwszy i zwi¹zawszy go ³añcuchami miedzianemi, zawiód³ go 
król Babiloñski do Babilonu, i poda³ go do domu wiêzienia a¿ do œmierci jego.
12. Potem miesi¹ca pi¹tego, dnia dziesi¹tego tego¿ miesi¹ca, ten jest rok 
dziewiêtnasty królowania Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego, przyci¹gn¹³ 
Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, który stawa³ przed królem Babiloñskim, do 
Jeruzalemu.
13. I spali³ dom Pañski, i dom królewski, i wszystkie domy Jeruzalemskie; owa 
wszystko budowanie kosztowne popali³ ogniem.
14. I wszystkie mury Jeruzalemskie w oko³o rozwali³o wszystko wojsko Chaldejskie, 
które by³o z onym hetmanem ¿o³nierskim.



15. A z ubogich ludzi i z ostatku pospólstwa, które by³o pozosta³o w mieœcie i 
zbiegów, którzy byli zbiegli do króla babiloñskiego, i inne pospólstwo przeniós³ 
Nabuzardan, hetman ¿o³nierski.
16. Tylko z ubogich onej ziemi zostawi³ Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, aby byli 
winiarzami i oraczami.
17. Nadto s³upy miedziane, które by³y w domu Pañskim, i podstawki, i morze 
miedziane, które by³o w domu Pañskim, pot³ukli Chaldejczycy, i przenieœli wszystkê 
miedŸ ich do Babilonu;
18. Kot³y te¿ i ³opaty, i naczynia muzyczne, i miednice, i czasze, i wszystko 
naczynie miedziane, którem us³ugiwano, pobrali;
19. Nadto wiadra, i kadzielnice, i miednice, i garnce, i œwieczniki, i czaszki, i 
kufle, co by³o z³otego w z³ocie, a co by³o srebrnego w srebrze, pobra³ hetman 
¿o³nierski;
20. S³upy dwa, morze jedno, i wo³ów miedzianych dwanaœcie, które by³y pod 
podstawkami, które by³ sprawi³ król Salomon w domu Pañskim; nie by³o wagi miedzi 
onego wszystkiego naczynia.
21. A z tych s³upów oœmnaœcie ³okci wzwy¿ by³ s³up jeden, a w miêsz w oko³o 
dwanaœcie ³okci, a w mi¹¿szoœæ jego cztery palce, a wewn¹trz by³ dêty;
22. A ga³ka na nim miedziana, a wysokoœæ ga³ki jednej by³a na piêæ ³okci, siatka 
te¿ i jab³ka granatowe na ga³ce w oko³o wszystko miedziane; taki te¿ by³ i drugi 
s³up z jab³kami granatowemi;
23. A by³o jab³ek granatowych dziewiêædziesi¹t i szeœæ po ka¿dej stronie; 
wszystkich jab³ek granatowych by³o po sto na siatce w oko³o.
24. Wzi¹³ te¿ hetman ¿o³nierski Sarajego, kap³ana przedniego, i Sofonijasza, 
kap³ana wtórego po nim, i trzech stró¿ów progu.
25. Wzi¹³ te¿ z miasta dworzanina niektórego, który by³ prze³o¿onym nad ludem 
rycerskim, i siedmiu mê¿ów z tych, którzy stawali przed królem, którzy siê znaleŸli 
w mieœcie, i pisarza przedniego wojskowego, który spisywa³ wojsko z ludu ziemi, i 
szeœæd ziesi¹t mê¿ów z ludu ziemi, którzy siê znaleŸli w mieœcie.
26. Wzi¹wszy ich tedy Nabuzardan, hetman ¿o³nierski, zawiód³ ich do króla 
Babiloñskiego do Ryblaty;
27. I pobi³ ich król Babiloñski, a pomordowa³ ich w Ryblacie w ziemi Emat. A tak 
przeniesiony jest Juda z ziemi swojej.
28. Tenci jest lud, który zaprowadzi³ Nabuchodonozor roku siódmego: ¯ydów trzy 
tysi¹ce, i dwadzieœcia i trzy.
29. Roku oœmnastego Nabuchodonozora, zaprowadzi³ z Jeruzalemu dusz oœm set, 
trzydzieœci i dwie.
30. Roku dwudziestego i trzeciego Nabuchodonozora; zaprowadzi³ Nabuzardan, hetman 
¿o³nierski, z ¯ydów dusz siedm set, czterdzieœci i piêæ; wszystkich dusz cztery 
tysi¹ce i szeœæ set.
31. A trzydziestego i siódmego roku, po pojmaniu Joachyna, króla Judzkiego, 
dwunastego miesi¹ca, dwudziestego i pi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, wywy¿szy³ 
Ewilmerodach, król Babiloñski, tego roku, gdy pocz¹³ królowaæ, g³owê Joachyna, 
króla Judzkiego, uwol niwszy go z domu wiêzienia;
32. I rozmawia³ z nim ³askawie, i wystawi³ stolicê jego nad stolice królów, którzy 
byli z nim w Babilonie.
33. Odmieni³ te¿ i odzienie, w którem by³ w wiêzieniu, i jada³ chleb zawsze przed 
obliczem jego po wszystkie dni ¿ywota swego.
34. Obrok te¿ jemu naznaczony, obrok ustawiczny dawano mu od króla Babiloñskiego na 
ka¿dy dzieñ a¿ do œmierci jego, po wszystkie dni ¿ywota jego.

================================
     Treny Jeremijaszowe     
================================



*01
1. W biblii siedmdziesiêciu t³ómaczów, ta ksiêga œwiêta tak siê zaczyna. I sta³o 
siê, gdy Izrael pojmany by³, a Jeruzalem spustoszone, ¿e Jeremijasz siedzia³ 
p³acz¹c, i narzeka³ narzekaniem takiem nad Jeruzalemem, a rzek³: Ach miasto tak 
ludne jako¿ siedzi samotne! sta³o siê jako wdowa; zacne miêdzy narodami, przednie 
miêdzy krainami sta³o siê ho³downe.
2. Ustawicznie w nocy p³acze, a ³zy jego na jagodach jego; niemasz, ktoby je 
cieszy³ ze wszystkich mi³oœników jego; wszyscy przyjaciele jego przeniewierzyli mu 
siê, stali mu siê nieprzyjacio³mi.
3. Przeniós³ siê Juda dla utrapienia i dla wielkiej niewoli; wszak¿e mieszkaj¹c 
miêdzy narodami nie znajduje odpocznienia; wszyscy, którzy je goni¹ po³apali je w 
cieœni.
4. Drogi Syoñskie p³acz¹, ¿e nikt nie przychodzi na œwiêto uroczyste. Wszystkie 
bramy jego spustosza³y, kap³ani jego wzdychaj¹, panny jego smutne s¹, a samo pe³ne 
jest gorzkoœci.
5. Nieprzyjaciele jego s¹ g³ow¹, przeciwnikom jego szczêœliwie siê powodzi; bo go 
Pan utrapi³ dla mnóstwa przestêpstwa jego; maluczcy jego poszli w niewolê przed 
obliczem trapi¹cego.
6. A tak odjêta jest od córki Syoñskiej wszystka ozdoba jej; ksi¹¿êta jej sta³y siê 
jako jelenie nie znajduj¹cy paszy, i uchodz¹ bez si³y przed tym, który je goni.
7. Wspomina córka Jeruzalemska we dni utrapienia swego i kwilenia swego na 
wszystkie uciechy swoje, które miewa³a ode dni dawnych, gdy pada lud jej od rêki 
nieprzyjacielskiej, nie maj¹c, ktoby jej ratowa³; widz¹c j¹ nieprzyjaciele 
naœmiewali siê z s¹ batów jej.
8. Ciê¿ko zgrzeszy³a córka Jeruzalemska, przeto¿ jako nieczysta od³¹czona jest. 
Wszyscy, którzy j¹ w uczciwoœci mieli, lekce j¹ sobie wa¿¹, przeto, ¿e widz¹ nagoœæ 
jej, a ona wzdycha, i ty³em siê obraca.
9. Nieczystota jej na podo³kach jej, a nie pomnia³a na koniec swój; przeto¿ 
znacznie jest zni¿ona, nie maj¹c, ktoby j¹ pocieszy³. Wejrzyj, Panie! na utrapienie 
moje; boæ siê wyniós³ nieprzyjaciel.
10. Rêkê swojê wyci¹gn¹³ nieprzyjaciel na wszystkie kochania jej; bo musi patrzyæ 
na pogan wchodz¹cych do œwi¹tnicy jej, o czemeœ by³ przykaza³, aby nie wchodzili do 
zgromadzenia twego.
11. Wszystek lud jej wzdychaj¹c chleba szuka, daje kosztowne rzeczy swoje za pokarm 
ku posileniu duszy. Wejrzyj, Panie! a obacz; bom zniewa¿ona.
12. Nic¿e was to nie obchodzi? o wszyscy, którzy mimo idziecie drog¹! Obaczcie, a 
ogl¹dajcie, jeŸli jest boleœæ, jako moja boleœæ, która mi jest zadana, jako miê 
zasmuci³ Pan w dzieñ gniewu zapalczywoœci swojej.
13. Z wysokoœci pos³a³ ogieñ w koœci moje, który je opanowa³; rozci¹gn¹³ sieæ nogom 
moim, obróci³ miê na wstecz, poda³ miê na spustoszenie, przez ca³y dzieñ ¿a³oœn¹.
14. Zwi¹zane jest jarzmo nieprawoœci moich rêk¹ jego, splot³y siê, wst¹pi³y na 
szyjê mojê; toæ porazi³o si³ê mojê; poda³ miê Pan w rêce nieprzyjació³, nie mogê 
powstaæ.
15. Pan podepta³ wszystkich mocarzy moich w poœród mnie, zwo³a³ przeciwko mnie 
gromady, aby star³ m³odzieñców moich, Pan t³oczy³ jako w prasie pannê, córkê 
Judzk¹.
16. Przeto¿ ja p³aczê; z oczów moich, z oczów moich, mówiê, wody ciek¹, ¿e jest 
daleko odemnie pocieszyciel, któryby och³odzi³ duszê mojê, synowie moi wytraceni 
s¹, przeto, i¿ wzi¹³ górê nieprzyjaciel.
17. Rozci¹ga córka Sydoñska rêce swoje, nie ma, ktoby j¹ cieszy³; wzbudzi³ Pan na 
Jakóba zewsz¹d w oko³o nieprzyjació³ jego; córka Jeruzalemska jest miêdzy nimi, 
niby dla nieczystoœci oddalona.
18. Sprawiedliwy jest Pan; bom ustom jego odporna by³a. S³uchajcie, proszê, wszyscy 
ludzie, a obaczcie boleœæ mojê; panny moje, i m³odzieñcy moi poszli w niewolê.
19. Wo³a³am na przyjació³ moich, oni miê zdradzili; kap³ani moi i starcy moi w 
mieœcie zginêli, szukaj¹c sobie pokarmu, aby posilili duszê swojê.
20. Wejrzy¿, Panie, bomci utrapiona, wnêtrznoœci moje strwo¿one s¹, wywróci³o siê 



serce moje we mnie, przeto, ¿em by³a bardzo odporna; na dworze miecz osieraca, a w 
domu nic niemasz jedno œmieræ.
21. S³ysz¹æ, ¿e ja wzdycham, ale niemasz, ktoby miê pocieszy³; wszyscy 
nieprzyjaciele moi s³ysz¹c o nieszczêœciu mojem wesel¹ siê, ¿eœ ty to uczyni³, a 
przywiod³eœ dzieñ przedtem og³oszony; aleæ bêd¹ mnie podobni.
22. Niech przyjdzie wszystka z³oœæ ich przed oblicznoœæ twojê, a uczyñ im, jakoœ 
mnie uczyni³ dla wszystkich przestêpstw moich; bo wielkie s¹ wzdychania moje, a 
serce moje ¿a³oœne.
*02
1. Joko¿ zaæmi³ Pan w zapalczywoœci swojê córkê Syjoñsk¹! zrzuci³ z nieba na ziemiê 
s³awê Izraelsk¹, a nie wspomnia³ na podnó¿ek nóg swoich w dzieñ zapalczywoœci 
swojej.
2. Po³kn¹³ Pan bez wszelkiej litoœci wszystkie przybytki Jakóbowe, zburzy³ w 
popêdliwoœci swojej twierdze córki Judzkiej, uderzy³ je o ziemiê, w hañbê odda³ 
królestwo i ksi¹¿¹t jej.
3. Odci¹³ w gniewie zapalczywoœci wszystek róg Izraelski, odwróci³ nazad prawicê 
swojê od nieprzyjaciela, a rozpaliwszy siê przeciwko Jakóbowi, jako ogieñ pa³aj¹cy 
po¿era do szczêtu w oko³o.
4. Naci¹gn¹³ ³uk swój, jako nieprzyjaciel, postawi³ prawicê swojê jako przeciwnik, 
i pozabija³ wszystkich najpozorniejszych z ludu, a w namiocie córki Syoñskiej wyla³ 
jako ogieñ popêdliwoœæ swojê.
5. Pan siê sta³ jako nieprzyjaciel, po³kn¹³ Izraela, po³kn¹³ wszystkie pa³ace jego, 
popsu³ twierdze jego, i rozmno¿y³ w ludu Judzkim p³acz i narzekanie.
6. Oderwa³ moc¹ p³ot swój jako od ogrodu, zepsu³ namiot swój; Pan przywiód³ w 
zapamiêtanie w Syonie uroczyste œwiêta i sabaty, a odrzuci³ w gniewie popêdliwoœci 
swojej króla i kap³ana.
7. Pan odrzuci³ o³tarz swój, zbrzydzi³ sobie œwi¹tnicê swojê, poda³ do r¹k 
nieprzyjacielskich mury i pa³ace Syoñskie; krzyczeli w domu Pañskim jako w dzieñ 
œwiêta uroczystego.
8. Umyœli³ Pan rozwaliæ mur córki Syoñskiej, rozci¹gn¹³ sznur, a nie odwróci³ rêki 
swojej od ska¿enia; rozkwili³ baszty, i mur, tak ¿e wespó³ omdlewaj¹.
9. Zapad³y w ziemiê bramy jej, po³ama³ i pokruszy³ zawory jej; król jej i ksi¹¿êta 
jej s¹ miêdzy poganami; niemasz ani zakonu, tak¿e ani prorocy jej nie miewaj¹ 
widzenia od Pana.
10. Starcy córki Syoñskiej usiad³szy na ziemi umilknêli, posypali prochem g³owê 
swojê, a przepasuj¹ siê worami; panny Jeruzalemskie zwiszaj¹ ku ziemi g³owy swe.
11. Oczy moje od ³ez usta³y; strwo¿y³y siê wnêtrznoœci moje, wyla³a siê na ziemiê 
w¹troba moja dla starcia córki ludu mojego, gdy i niemowl¹tka, i dziatki ss¹ce na 
ulicach miasta omdlewaj¹;
12. Matkom swoim mówi¹: Gdzie¿ jest zbo¿e i wino? Gdy mdlej¹ jako zranieni po 
ulicach miasta, i wypuszczaj¹ duszê swojê na ³onie matek swych.
13. Kogoæ za œwiadka stawiê? Kogo tobie przyrównam, o córko Jeruzalemska? Kogoæ 
przypodobam, abym ciê ucieszy³, panno, córko Syoñska? bo skruszenie twoje wielkie 
jako morze, któ¿ ciê uleczy?
14. Prorocy twoi opowiadaliæ k³amstwo i marnoœæ, a nie odkrywali nieprawoœci 
twojej, aby odwrócili pojmanie twoje; aleæ przepowiadali ciê¿ary, k³amstwa i 
wygnanie.
15. Klaskaj¹ nad tob¹ rêkoma wszyscy, którzy id¹ drog¹, œwistaj¹, a chwiej¹ g³ow¹ 
swoj¹ nad córk¹ Jeruzalemsk¹, mówi¹c: A ono¿ to miasto, o którem powiadano, ¿e jest 
doskona³ej piêknoœci, i weselem wszystkiej ziemi?
16. Otworzyli na ciê usta swe wszyscy nieprzyjaciele twoi, œwistaj¹ i zgrzytaj¹ 
zêbami, mówi¹c: Po¿ryjmy je; tenci jest zaiste on dzieñ, któregoœmy czekali, 
znaleŸliœmy i ogl¹daliœmy go.
17. Uczyni³ Pan, co by³ umyœli³, wype³ni³ s³owo swoje, które by³ przykaza³ ode dni 
dawnych; zburzy³ bez litoœci, a rozweseli³ nad tob¹ nieprzyjaciela, wywy¿szy³ róg 
przeciwników twoich.
18. Wo³a³o serce ich do Pana. O murze córki Syoñskiej! wylewaj ³zy we dnie i w nocy 
jako strumieñ, nie dawaj sobie odpocznienia, a niech siê nie uspokaja Ÿrenica oka 
twego.



19. Wstañ, wo³aj w nocy na pocz¹tku stra¿y, wylewaj serce twoje przed obliczem 
Pañskiem jako wodê; podnoœ do niego rêce swoje za duszê dziatek swych, które 
omdlewaj¹ od g³odu na rogu wszystkich ulic, a rzecz: Wejrzyj Panie! a obacz, komuœ 
tak kiedy u czyni³?
20. Izali maj¹ niewiasty jeœæ p³ód swój, niemowl¹tka ucieszne? Izali zamordowany 
byæ ma w œwi¹tnicy Pañskiej kap³an i prorok?
21. Le¿y na ziemi po ulicach dzieciê, i starzec; panny moje, i m³odzieñcy moi 
polegli od miecza; pobi³eœ ich w dzieñ zapalczywoœci twojej, pomordowa³eœ ich, a 
nie sfolgowa³eœ.
22. Zwo³a³eœ strachów moich zewsz¹d, jako w dzieñ uroczystego œwiêta, a nie by³ w 
dzieñ zapalczywoœci Pañskiej, ktoby uszed³ a ¿yw zosta³; którychem na rêku 
piastowa³a i wychowywa³a, tych nieprzyjaciel mój wyniszczy³.
*03
1. Jam jest ten m¹¿, którym widzia³ utrapienie od rózgi rozgniewania Bo¿ego.
2. Zaprowadzi³ miê, i zawiód³ do ciemnoœci, a nie do œwiat³oœci;
3. Tylko siê na miê obórzy³, a obróci³ rêkê swojê przez ca³y dzieñ.
4. Do staroœci przywiód³ cia³o moje i skórê mojê, a po³ama³ koœci moje.
5. Obudowa³ miê a ogarn¹³ ¿ó³ci¹ i prac¹;
6. W ciemnych miejscach posadzi³ miê, jako tych, którzy dawno pomarli.
7. Ogrodzi³ miê, abym nie wyszed³, obci¹¿y³ okowy moje;
8. A choæ wo³am i krzyczê, zatula uszy na modlitwê mojê.
9. Ogrodzi³ drogê mojê ciosanym kamieniem, œcieszki moje wywróci³.
10. Jest jako niedŸwiedziem czyhaj¹cym na miê, jako lwem w skrytoœciach.
11. Drogi moje odwróci³, owszem, rozszarpa³ miê, i uczyni³ miê spustoszon¹.
12. Naci¹gn¹³ ³uk swój, a postawi³ miê jako cel strza³om swym.
13. Przestrzeli³ nerki moje strza³ami z sajdaka swego.
14. Jestem poœmiewiskiem ze wszystkim ludem moim, pieœni¹ ich przez ca³y dzieñ.
15. Nasyca miê gorzkoœciami; upija miê pio³unem.
16. Nadto pokruszy³ o kamyczki zêby moje, i pogr¹¿y³ miê w popiele.
17. Takeœ oddali³, o Bo¿e! od pokoju duszê mojê, a¿ na wczasy zapominam.
18. I mówiê: Zginê³a si³a moja, i nadzieja moja, któr¹m mia³ w Panu.
19. Wszak¿e wspominaj¹c na utrapienie moje, i na p³acz mój, na pio³un, i na ¿ó³æ.
20. Wspominaj¹c ustawicznie, uni¿a siê we mnie dusza moja.
21. Przywodz¹c to sobie do serca swego, mam nadziejê.
22. Wielkie jest mi³osierdzie Pañskie, ¿eœmy do szczêtu nie zginêli; nie ustawaj¹ 
zaiste litoœci jego.
23. Ale siê na ka¿dy poranek odnawiaj¹; wielka jest prawda twoja.
24. Pan jest dzia³em moim, mówi dusza moja, dlatego mam w nim nadziejê.
25. Dobry jest Pan tym, którzy nañ oczekuj¹, duszy takowej, która go szuka.
26. Dobrze jest, cierpliwie oczekiwaæ na zbawienie Pañskie.
27. Dobrze jest mê¿owi nosiæ jarzmo od dzieciñstwa swego;
28. Który bêd¹c opuszczony, cierpliwym jest w tem, co nañ w³o¿ono;
29. K³adzie w prochu usta swe, a¿by siê okaza³a nadzieja;
30. Nadstawia bij¹cemu policzka, a nasycony bywa obel¿eniem.
31. Bo Pan na wieki nie odrzuca;
32. Owszem, jeŸli zasmuca, zasiê siê zmi³uje wed³ug mnóstwa mi³osierdzia swego.
33. Zaiste nie z serca trapi i zasmuca synów ludzkich.
34. Aby kto star³ nogami swemi wszystkich wiêŸniów w ziemi;
35. Aby kto niesprawiedliwie s¹dzi³ mê¿a przed obliczem Najwy¿szego;
36. Aby kto wywróci³ cz³owieka w sprawie jego, Pan siê w tem nie kocha.
37. Któ¿ jest, coby rzek³: Sta³o siê, a Pan nie przykaza³?
38. Izali z ust Najwy¿szego nie pochodzi z³e i dobre?
39. Przecz¿eby tedy sobie utyskiwaæ mia³ cz³owiek ¿yj¹cy, a m¹¿ nad kaŸni¹ za 
grzechy swoje.
40. Dowiadujmy siê raczej, a badajmy siê dróg naszych, nawróæmy siê do Pana;
41. Podnieœmy serca i rêce nasze w niebo do Boga.
42. Myœmy wst¹pili i staliœmy siê odpornymi; przeto¿ ty nie odpuszczasz.
43. Okry³eœ siê zapalczywoœci¹, i gonisz nas, mordujesz, a nie szanujesz.
44. Okry³eœ siê ob³okiem, aby ciê nie dochodzi³a modlitwa.



45. Za œmieci i za pomiot³o po³o¿y³eœ nas w poœrodku tych narodów.
46. Otworzyli na nas usta swoje wszyscy nieprzyjaciele nasi.
47. Strach i dó³ przyszed³ na nas, spustoszenie i skruszenie.
48. Strumienie wód p³yn¹ z oczów moich, dla skruszenia córki ludu mojego.
49. Oczy moje p³yn¹ bez przestanku, przeto, ¿e niemasz ¿adnej ulgi,
50. A¿by wejrza³ i obaczy³ Pan z nieba.
51. Oczy moje trapi¹ duszê mojê dla wszystkich córek miasta mojego.
52. £owili miê ustawicznie jako ptaka nieprzyjaciele moi bez przyczyny.
53. Wrzucili do do³u ¿ywot mój, a przywalili miê kamieniem.
54. Wezbra³y wody nad g³ow¹ moj¹, i rzek³em: Ju¿ci po mnie!
55. Wzywam imienia twego, o Panie! z do³u bardzo g³êbokiego.
56. G³os mój wys³uchiwa³eœ; nie zatulaj¿e ucha twego przed wzdychaniem mojem, i 
przed wo³aniem mojem.
57. Przybli¿aj¹c siê do mnie w dzieñ, któregom ciê wzywa³, mawia³eœ: Nie bój siê.
58. Zastawia³eœ siê, Panie! o sprawê duszy mojej, a wybawia³eœ ¿ywot mój.
59. Widzisz, o Panie! bezprawie, które mi siê dzieje, os¹dŸ¿e sprawê mojê.
60. Widzisz wszystkê pomstê ich, i wszystkie zamys³y ich przeciwko mnie.
61. S³yszysz ur¹ganie ich, o Panie! i wszystkie zamys³y ich przeciwko mnie.
62. S³yszysz wargi powstawaj¹cych przeciwko mnie, i przemyœliwanie ich przeciwko 
mnie przez ca³y dzieñ.
63. Obacz siadanie ich, i wstawanie ich; jam zaw¿dy jest pieœni¹ ich.
64. Oddaj¿e im nagrodê, Panie! wed³ug sprawy r¹k ich;
65. Daj¿e im zatwardzia³e serce, i przeklêstwo swe na nich;
66. Goñ ich w zapalczywoœci, a zg³adŸ ich, aby nie byli pod niebem twojem, o Panie!
*04
1. O jako¿ poœniedzia³o z³oto! zmieni³o siê wyborne z³oto, rozmiotano kamienie 
œwi¹tnicy, po rogach wszystkich ulic.
2. Szlachetni synowie Syoñscy, którzy byli przyrównani do z³ota szczerego, jako¿ s¹ 
poczytani za naczynie gliniane, za dzie³o r¹k garncarskich!
3. I smoki wiêc podawaj¹c piersi, karmi¹ m³ode swoje; ale córka ludu mojego dla 
okrutnika podobna jest sowie na puszczy.
4. Przylgn¹³ jêzyk ss¹cego do podniebienia jego dla upragnienia, dzieci prosz¹ o 
chleb: ale niemasz, ktoby im go u³ama³.
5. Ci, którzy jadali potrawy rozkoszne, gin¹ na ulicach, a którzy byli wychowani w 
szar³acie, przytulaj¹ siê do gnoju.
6. Wiêksze jest karanie córki ludu mojego, ni¿eli pomsta Sodomy, która jest 
podwrócona w jednem okamgnieniu, i nie zosta³y na niej rêce.
7. Czystsi byli Nazarejczycy jego nad œnieg, jaœniejsi nad mleko, rumieñsze cia³a 
ich, ni¿eli drogie kamienie, jakoby z szafiru wyciosani byli;
8. Ale teraz wejrzenie ich czerniejsze jest ni¿ czarnoœæ, nie mog¹ poznani byæ na 
ulicach; przysch³a skóra ich do koœci ich, wysch³a jest jako drzewo.
9. Lepiej siê tym sta³o, którzy s¹ pobici mieczem, ni¿eli tym, co umieraj¹ g³odem, 
gdy¿ oni zginêli przebitymi bêd¹c, ale ci dla niedostatku urodzajów polnych.
10. Rêce niewiast mi³osiernych warzy³y synów swych, aby im byli za pokarm w 
potarciu córki ludu mego.
11. Wype³ni³ Pan popêdliwoœæ swojê, i wyla³ gniew zapalczywoœci swojej, i zapali³ 
ogieñ na Syonie, który po¿ar³ grunty jego.
12. Nigyby byli nie wierzyli królowie ziemscy, i wszysscy obywatele œwiata, ¿eby 
by³ mia³ wnijœæ przeciwnik, i nieprzyjaciel w bramy Jeruzalemskie.
13. Ale siê to sta³o dla grzechów proroków jego, i nieprawoœci kap³anów jego, 
którzy wylewali w poœrodku jego krew sprawiedliwych.
14. Tu³ali siê jako œlepi po ulicach, ma¿¹æ siê krwi¹, której nie mogli, tylko siê 
dotykaæ szatami swemi.
15. Przeto¿ wo³ali na nich: Ustêpujcie, nieczyœci! ustêpujcie, ustêpujcie, nie 
dotykajcie siê! Prawieæ ust¹pili, i tu³aj¹ siê; dlatego mówi¹ miêdzy narodami: Nie 
bêd¹ ju¿ wiêcej mieli w³asnego mieszkania.
16. Oblicze Pañskie rozproszy³o ich, a nie wejrzy na nich wiêcej; nieprzyjaciele 
kap³anów nie szanuj¹, a nad starcami mi³osierdzia nie u¿ywaj¹.
17. A w¿dzy jeszcze a¿ do ustania oczów swych wygl¹damy pró¿nego ratunku swego; 



ogl¹daj¹c siê na naród, który wybawiæ nie mo¿e.
18. Szlakuj¹ stopy nasze, tak, ¿e ani po ulicach naszych chodziæ nie mo¿emy; 
przybli¿y³ siê koniec nasz, wype³ni³y siê dni nasze, zaiste przysz³o dokoñczenie 
nasze.
19. Prêdsi s¹ ci, którzy nas goni¹, ni¿ or³y niebieskie; po górach nas goni¹, na 
pustyniach czyhaj¹ na nas.
20. Tchnienie nozdrzy naszych, to jest pomazaniec Pañski, pojmany jest w jamach 
ich, o którymeœmy mówili: W cieniu jego ¿yæ bêdziemy miêdzy narodami.
21. Raduj siê i wesel siê córko Edomska! która mieszkasz w ziemi Hus; przyjdzie te¿ 
do ciebie kubek, upijesz siê, i obna¿ysz siê.
22. Wziê³o koniec karanie twoje, o córko Syoñska! nie zaniecha ciê Bóg d³u¿ej w 
pojmaniu twojem; ale twojê nieprawoœæ nawiedzi, o córko Edomska! a odkryje grzechy 
twoje.
*05
1. Wspomnij, Panie! na to, co siê nam przyda³o; wejrzyj a obacz pohañbienie nasze.
2. Dziedzictwo nasze obrócone jest do obcych, a domy nasze do cudzoziemców.
3. Sierotamiœmy a bez ojca; matki nasze s¹ jako wdowy.
4. Wody nasze za pieni¹dze pijemy, drwa nasze za pieni¹dze kupujemy.
5. Na szyi swej przeœladowanie cierpiemy, pracujemy, a nie dadz¹ nam odpocz¹æ.
6. Egipczykom podajemy rêkê i Assyryjczykom, ¿ebyœmy siê nasycili chleba.
7. Ojcowie nasi zgrzeszyli, niemasz ich, a my nieprawoœæ ich ponosimy.
8. Niewolnicy panuj¹ nad nami, niemasz, ktoby nas wybawi³ z rêki ich.
9. Z odwag¹ duszy naszej szukamy chleba swego dla strachu miecza i na puszczy.
10. Skóra nasza jako piec zczernia³a od srogoœci g³odu.
11. Niewiasty w Syonie pogwa³cono; i panny w miastach Judzkich.
12. Ksi¹¿êta rêk¹ ich powieszeni s¹, a osoby starszych nie maj¹ w uczciwoœci.
13. M³odziêców do ¿arn bior¹, a m³odzieniaszkowie po drwami padaj¹.
14. Starcy w bramach wiêcej nie siadaj¹, a m³odzieñcy przestali pieœni swoje.
15. Usta³o wesele serca naszego, pl¹sanie nasze w kwilenie siê obróci³o.
16. Spad³a korona z g³owy naszej; biada nam, ¿eœmy zgrzeszyli!
17. Dlatego¿ md³e jest serce nasze, dlatego zaæmione s¹ oczy nasze;
18. Dla góry Syoñskiej, ¿e jest spustoszona, liszki chodz¹ po niej.
19. Ty, Panie! trwasz na wieki, a stolica twoja od narodu do narodu.
20. Przecz¿e nas na wieki zapominasz, a opuszczasz nas przez tak d³ugi czas?
21. Nawróæ nas do siebie, o Panie! a nawróceni bêdziemy; odnów dni nasze, jako z 
dawna by³y.
22. Bo izali nas cale odrzucisz, a gniewaæ siê bêdziesz na nas tak bardzo?

================================
     Ezechyjel     
================================

*01
1. I sta³o siê trzydziestego roku, miesi¹ca czwartego, pi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, 
gdym by³ w poœrodku pojmanych u rzeki Chebar, ¿e siê otworzy³y niebiosa, i 
widzia³em widzenie Bo¿e.
2. Pi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, (ten jest rok pi¹ty po zaprowadzeniu króla 
Joachyna.)
3. Prawdziwie sta³o siê s³owo Pañskie do Ezechyjela kap³ana, syna Buzowego, w ziemi 
Chaldejskiej u rzeki Chebar, a by³a nad nim rêka Pañska.
4. I widzia³em, a oto wiatr gwa³towny przychodzi³ od pó³nocy, i ob³ok wielki, i 
ogieñ pa³aj¹cy, a blask by³ oko³o niego, a z poœrodku jego wynika³a jakoby niejaka 
prêdka œwiat³oœæ, z poœrodku, mówiê, onego ognia.



5. Tak¿e z poœrodku jego ukaza³o siê podobieñstwo czworga zwierz¹t, których takowy 
by³ kszta³t: Podobieñstwo cz³owieka mia³y.
6. A ka¿de po cztery twarze, tak¿e po cztery skrzyd³a ka¿de z nich mia³o;
7. Nogi ich by³y nogi proste, a stopa nóg ich jako stopa nogi cielêcej, a lœnia³y 
siê w³aœnie jako miedŸ wypolerowana;
8. Rêce ludzkie by³y pod skrzyd³ami ich po czterech stronach ich, a twarze ich i 
skrzyd³a ich na czterech onych stronach;
9. Skrzyd³a ich spojone by³y jedno z drugiem, nie obraca³y siê, gdy chodzi³y, ale 
ka¿de w prost na sw¹ stronê chodzi³o.
10. A podobieñstwo twarzy ich takie: Z przodku twarz ludzka a twarz lwia po prawej 
stronie ka¿dego z nich, a twarz wo³owa po lewej stronie wszystkich czworga, tak¿e 
twarz orl¹ z ty³u mia³o wszystko czworo z nich:
11. A twarze ich i skrzyd³a ich by³y podniesione ku górze; ka¿de zwierzê dwa 
skrzyd³a spaja³o z dwoma skrzyd³ami drugiego, a dwoma przykrywa³y cia³o swoje;
12. A ka¿de z nich wprost na sw¹ stronê chodzi³o; kêdykolwiek duch chcia³, aby 
sz³y, tam sz³y, nie obraca³y siê, gdy chodzi³y.
13. Tak¿e podobieñstwo onych zwierz¹t na wejrzeniu by³o jako wêgle w ogniu 
rozpalone, pal¹ce siê jako pochodnie; ten ogieñ ustawicznie chodzi³ miêdzy 
zwierzêtami, a on ogieñ mia³ blask, z którego ognia wychodzi³a b³yskawica.
14. Biega³y te¿ one zwierzêta, i wraca³y siê jako prêdkie b³yskawice.
15. A gdym siê przypatrywa³ onym zwierzêtom, a oto ko³o jedno by³o na ziemi przy 
zwierzêtach u czterech twarzy ka¿dego z nich;
16. Na wejrzeniu by³y ko³a, i robota ich jako barwa kamienia Tarsys, a podobieñstwo 
by³o jednakie onych czterech kó³, a by³y na wejrzeniu i robota ich, jakoby by³o 
ko³o w poœrodku ko³a;
17. Maj¹c iœæ na cztery strony swoje chodzi³y, a nie obraca³y siê, gdy chodzi³y.
18. Dzwona tak¹ wysokoœæ mia³y, a¿ strach z nich pochodzi³; te dzwona w oko³o 
wszystkich czterech kó³ pe³ne by³y oczów.
19. A gdy chodzi³y zwierzêta, ko³a te¿ chodzi³y podle nich; a gdy siê podnosi³y 
zwierzêta w górê od ziemi, podnosi³y siê i ko³a.
20. Gdziekolwiek chcia³ duch, aby sz³y, tam sz³y; gdzie mówiê duch chcia³, aby 
sz³y; a ko³a podnosi³y siê przed niemi, bo duch zwierz¹t by³ w ko³ach.
21. Gdy one sz³y, sz³y i ko³a, a gdy one sta³y, sta³y; a gdy siê podnios³y od 
ziemi, podnios³y siê te¿ ko³a z niemi; bo duch zwierz¹t by³ w ko³ach.
22. Nad g³owami zwierz¹t by³o podobieñstwo rozpostarcia jako podobieñstwo kryszta³u 
przezroczystego rozci¹gnionego nad g³owami ich z wierzchu;
23. A pod onem rozpostarciem skrzyd³a ich by³y podniesione, jedno z drugiem 
spojone; ka¿de mia³o dwa, któremi siê przykrywa³o, ka¿de, mówiê, mia³o dwa, któremi 
przykrywa³o cia³o swoje.
24. I s³ysza³em szum skrzyde³ ich, jako szum wód wielkich, jako szum Wszechmocnego, 
gdy chodzi³y, i szum huku jako szum wojska; a gdy sta³y, spuœci³y skrzyd³a swoje.
25. A gdy sta³y i spuszcza³y skrzyd³a swoje, tedy by³ szum z wierzchu nad 
rozpostarciem, które by³o nad g³ow¹ ich.
26. A z wierzchu na rozpostarciu, które by³o nad g³ow¹ ich, by³o podobieñstwo 
stolicy na wejrzeniu jako kamieñ szafirowy, a nad podobieñstwem stolicy, na nim z 
wierzchu na wejrzeniu jako osoba cz³owieka.
27. I widzia³em na wejrzeniu jakoby prêdk¹ œwiat³oœæ, a wewn¹trz w niej w oko³o na 
wejrzeniu jako ogieñ od biódr jego w górê; tak¿e te¿ od biódr jego na dó³ widzia³em 
na wejrzeniu jako ogieñ, i blask oko³o niego.
28. Jaka bywa têcza na wejrzeniu, która bywa na ob³oku czasu deszczu, taki by³ na 
wejrzeniu blask w oko³o. Toæ by³o widzenie podobieñstwa chwa³y Pañskiej, które gdym 
widzia³, upad³em na oblicze swoje, i us³ysza³em g³os mówi¹cego.
*02
1. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! stañ na nogi twe, a bêdê mówi³ z tob¹.
2. I wst¹pi³ w miê duch, gdy przemówi³ do mnie, a postawi³ miê na nogi moje, i 
s³ysza³em mówi¹cego do mnie;
3. Który rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! Ja ciê posy³am do synów Izraelskich, do 
narodów odpornych, którzy mi siê sprzeciwili; oni i ojcowie ich wystêpowali 
przeciwko mnie a¿ prawie do dnia tego:



4. Do tych, mówiê, synów niewstydliwej twarzy, i zatwardzia³ego serca Ja ciê 
posy³am, i rzeczesz im: Tak mówi panuj¹cy Pan.
5. Niech oni s³uchaj¹ albo nie, gdy¿ domem odpornym s¹, przecie¿ niech wiedz¹, ¿e 
prorok by³ w poœrodku ich.
6. Ale ty, synu cz³owieczy! nie bój siê ich, ani siê lêkaj s³ów ich, ¿e odporni a 
jako ciernie s¹ przeciwko tobie, a ¿e miêdzy niedŸwiadkami mieszkasz; s³ów ich nie 
bój siê, ani siê twarzy ich lêkaj, przeto, ¿e domem odpornym s¹.
7. Ale mów s³owa moje do nich, niech oni s³uchaj¹ albo nie, gdy¿ odpornymi s¹.
8. Lecz ty, synu cz³owieczy! s³uchaj, co Ja mówiê do ciebie: Nie b¹dŸ odporny, jako 
ten dom odporny; otwórz usta swe, a zjedz, coæ dam.
9. I widzia³em, a oto rêka by³a wyci¹gniona do mnie, a oto w niej zwinione ksiêgi,
10. Które rozwin¹³ przedemn¹; a by³y popisane z przodku i z koñca, a w nich by³y 
napisane narzekania, i wzdychania i bieda.
*03
1. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! co przed tob¹ jest, zjedz; zjedz te ksiêgi, a 
idŸ i mów do domu Izraelskiego.
2. Otworzy³em tedy usta swe, i da³ mi zjeœæ one ksiêgi,
3. A mówi³ do mnie: Synu cz³owieczy! nakarm brzuch twój, a wnêtrznoœci twoje 
nape³nij temi ksiêgami, któreæ dajê. I zjad³em je, i by³y w ustach moich s³odkie 
jako miód.
4. Zatem rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! idŸ a wnijdŸ do domu Izraelskiego, i mów 
s³owy mojemi do nich.
5. Bo ciê nie do ludu nieznajomej mowy, albo trudnego jêzyka posy³am, ale do domu 
Izraelskiego;
6. Nie do wielu narodów nieznajomej mowy, i trudnego jêzyka, którychbyœ s³ów nie 
zrozumia³, którzy jednak, gdybym ciê do nich pos³a³, us³uchaliby ciê.
7. Lecz dom Izraelski nie bêdzie ciê chcia³ us³uchaæ, poniewa¿ mnie samego us³uchaæ 
nie chc¹; bo wszystek dom Izraelski jest twardego czo³a i zatwardzonego serca.
8. Ale otom uczyni³ twarz twojê tward¹ przeciwko twarzy ich, a czo³o twe twarde 
przeciwko czo³u ich.
9. Uczyni³em czo³o twe jako dyjament, i twardsze nad ska³ê; nie bój¿e siê ich, ani 
siê lêkaj twarzy ich, przeto, ¿e s¹ domem odpornym.
10. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! wszystkie s³owa moje, które mówiæ bêdê do 
ciebie, przyjmij do serca twego, a s³uchaj uszyma twemi.
11. IdŸ a wnijdŸ do pojmanych, do synów ludu twego, i mów do nich, a powiedz im: 
Tak mówi panuj¹cy Pan, niech oni s³uchaj¹, albo nie.
12. Tedy miê duch podniós³, i s³ysza³em za sob¹ g³os grzmotu wielkiego: 
B³ogos³awiona niech bêdzie chwa³a Pañska z miejsca swego;
13. I szum skrzyde³ onych zwierz¹t, które siê naspó³ dotyka³y, i g³os kó³ 
naprzeciwko nim, i g³os grzmotu wielkiego.
14. A duch podniós³ miê i wzi¹³ miê. I odszed³em z gorzkoœci¹ w rozgniewaniu ducha 
mego; ale rêka Pañska nademn¹ mocna by³a.
15. I przyszed³em do pojmanych do Telabib, którzy mieszkali przy rzece Chebar, i 
siad³em gdzie oni mieszkali, a siedzia³em tam siedm dni w poœrodku ich, zdumiawszy 
siê.
16. A gdy minê³o siedm dni, by³o s³owo Pañskie do mnie mówi¹ce:
17. Synu cz³owieczy! Da³em ciê stró¿em domowi Izraelskiemu, abyœ s³ysz¹c s³owo z 
ust moich napomnia³ ich odemnie.
18. Gdybym Ja rzek³ niepobo¿nemu: Œmierci¹ umrzesz, a nie napomnia³byœ go, i nie 
mówi³byœ, abyœ go odwiód³ od niezbo¿nej drogi jego, tak, ¿ebyœ go przy ¿ywocie 
zachowa³, tedy onci niezbo¿ny w nieprawoœci swojej umrze; ale krwi jego z rêki 
twojej szukaæ bêdê.
19. Lecz jeŸlibyœ ty napomnia³ niezbo¿nego, a nie odwróci³by siê od niezbo¿noœci 
swej, i od drogi swej niezbo¿nej, tedy onci w nieprawoœci swojej umrze; ale ty 
duszê swojê wybawisz.
20. Tak¿e jeŸliby siê odwróci³ sprawiedliwy od sprawiedliwoœci swojej, a czyni³by 
nieprawoœæ, a Jabym po³o¿y³ zawadê przed nim, i takby umar³, a tybyœ go nie 
napomnia³: w grzechu swym umrze, a nie przyjd¹ na pamiêæ sprawiedliwoœci jego, 
które czyni³, lecz krwi jego z rêki twojej szukaæ bêdê.



21. Ale jeŸlibyœ ty napomnia³ sprawiedliwego, aby nie zgrzeszy³ ten sprawiedliwy, i 
nie grzeszy³by, zaiste ¿yæ bêdzie, bo napomnienie przyj¹³, a ty duszê swojê 
wybawisz.
22. I by³a tam nademn¹ rêka Pañska, i rzek³ do mnie: Wstawszy wyjdŸ w pole, a tam 
siê z tob¹ rozmówiê.
23. A tak wstawszy szed³em w pole, a oto chwa³a Pañska sta³a tam, jako chwa³a, 
któr¹m widzia³ u rzeki Chebar, i upad³em na oblicze moje.
24. Tedy duch wst¹pi³ w miê, a postawiwszy miê na nogi moje mówi³ do mnie, i rzek³ 
mi: WnijdŸ, zamknij siê w domu swym.
25. Bo oto na ciê, synu cz³owieczy! w³o¿¹ powrozy, i zwi¹¿¹ ciê niemi, a nie 
bêdziesz móg³ wynijœæ miêdzy nich.
26. A Ja uczyniê, ¿e jêzyk twój przylgnie do podniebienia twego, i bêdziesz niemy, 
a nie bêdziesz im mê¿em strofuj¹cym, przeto, ¿e s¹ domem odpornym.
27. Ale gdy z tob¹ mówiæ bêdê, otworzê usta twoje; tedy rzeczesz do nich: Tak mówi 
panuj¹cy Pan: Kto chce s³uchaæ, niech s³ucha, a kto nie chce, niech nie s³ucha, 
gdy¿ domem odpornym s¹.
*04
1. A ty, synu cz³owieczy! weŸmij sobie ceg³ê, a po³o¿ywszy j¹ przed sob¹, wyryj na 
niej miasto Jeruzalem;
2. I sporz¹dŸ na niej oblê¿enie, i zbuduj na niej szañce, i usyp na niej wa³, a 
postaw na niej wojska, i zasadŸ na niej tarany w oko³o;
3. Potem weŸmij sobie panew ¿elazn¹, i postaw j¹ miasto muru ¿elaznego miêdzy sob¹ 
a miêdzy miastem, a obróæ twarz swojê przeciwko niemu, niech bêdzie oblê¿one, a 
oblê¿esz je. To bêdzie znakiem domowi Izraelskiemu;
4. A ty uk³adŸ siê na lewy bok twój, a w³ó¿ nañ nieprawoœæ domu Izraelskiego; jak 
wiele dni le¿eæ bêdziesz na nim, tak d³ugo poniesiesz nieprawoœæ ich.
5. A Ja tobie dajê lata nieprawoœci ich wed³ug liczby dni, to jest trzy sta i 
dziewiêædziesi¹t dni, tak d³ugo poniesiesz nieprawoœæ domu Izraelskiego.
6. A gdy je wype³nisz, uk³adziesz siê powtóre na prawy bok twój, a poniesiesz 
nieprawoœæ domu Judzkiego przez czterdzieœci dni; dzieñ za rok, dzieñ, mówiê, za 
rok dajê tobie.
7. Tak tedy obróæ twarz swojê przeciwko oblê¿eniu Jeruzalemu, ramiê swoje 
wysmuknij, a prorokuj przeciwko niemu.
8. A oto k³adê na ciê powrozy, abyœ siê nie obróci³ z jednego boku na drugi, dok¹d 
nie wype³nisz dni oblê¿enia swego.
9. Przeto¿ nabierz sobie pszenicy, i jêczmienia, i bobu, i soczewicy, i prosa, i 
wiki, a w³ó¿ to do jednego naczynia, i uczyñ sobie z tego pokarm, wed³ug liczby 
dni, których le¿eæ bêdziesz na boku swym, to jest, przez trzysta i dziewiêædziesi¹t 
dni jeœæ go bêdziesz.
10. A ta waga bêdzie pokarmu twego, który jeœæ bêdziesz, mianowicie dwadzieœcia 
syklów na dzieñ, od czasu a¿ do czasu jeœæ go bêdziesz.
11. Tak¿e wodê pod miar¹ piæ bêdziesz; szóst¹ czêœæ hynu od czasu do czasu piæ 
bêdziesz.
12. A podp³omyk jêczmienny, który jeœæ bêdziesz, ten przy ³ajnach cz³owieczych 
upieczesz przed oczyma ich.
13. I rzek³ Pan: Tak bêd¹ jeœæ synowie Izraelscy chleb swój plugawy dla pogan, 
których tam zgromadzê.
14. I rzek³em: Ach panuj¹cy Panie! oto dusza moja nie jest splugawiona zdechlin¹, a 
tego, co zwierz rozszarpa³, nie jad³em od dzieciñstwa mego a¿ dot¹d, i nie 
wchodzi³o do ust moich ¿adne miêso obrzyd³e.
15. Ale on rzek³ do mnie: Oto dajê ci ³ajna wo³owe miasto ³ajen cz³owieczych, abyœ 
sobie przy nich napiek³ chleba.
16. Zatem rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! Oto Ja z³amiê laskê chleba w Jeruzalemie, 
tak, ¿e chleb pod wag¹ jeœæ bêd¹, i to z frasunkiem, tak¿e wodê pod miar¹ piæ bêd¹, 
i to z zdumieniem;
17. Aby niedostatek maj¹c chleba i wody, zdumiewa³ siê ka¿dy z nich, i uwi¹d³ w 
nieprawoœciach swoich.
*05
1. Potem ty, synu cz³owieczy! weŸmij sobie nó¿ ostry, to jest brzytwê barwiersk¹, 



weŸmij j¹ sobie, a ogól ni¹ g³owê swojê i brodê swojê; potem weŸmij sobie wagê, i 
rozdziel je.
2. Jednê trzeci¹ czêœæ ogniem spal w poœród miasta, gdy siê wype³ni¹ dni oblê¿enia; 
potem wzi¹wszy drug¹ trzeci¹ czêœæ, posiekaj mieczem oko³o niego, a ostatni¹ 
trzeci¹ czêœæ roztrz¹œnij na wiatr; bo miecza dobêdê za nimi.
3. A wszak¿e weŸmij z nich jak¹ trochê, i zawi¹¿ w kraje szaty twojej.
4. A i z tych jeszcze wzi¹wszy wrzuæ je w poœród ognia, i spal je w ogniu, sk¹d 
wynijdzie ogieñ na wszystek dom Izraelski.
5. Tak mówi panuj¹cy Pan: Toæ jest Jeruzalem, którem postawi³ w poœród pogan, a 
zewsz¹d otoczy³ krainami;
6. Ale odmieni³o s¹dy moje w niezbo¿noœæ, bardziej ni¿ poganie, a ustawy moje 
bardziej ni¿ inne krainy, które s¹ oko³o niego; bo s¹dami mojemi pogardzili, i w 
ustawach moich nie chodzili.
7. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿eœcie pogañstwo grzechami przewy¿szyli, 
które jest oko³o was, a w ustawach moich nie chodziliœcie, i s¹dów moich nie 
zachowaliœcie, nawet ani tak jako poganie, którzy s¹ oko³o was, s¹duœcie nie 
czynili;
8. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko tobie, otom Ja, i wykonam w 
poœrodku ciebie s¹dy przed oczyma pogan;
9. Bo uczyniê przy tobie to, czegom pierwej nie uczyni³, i czego napotem nie 
uczyniê dla wszystkich obrzydliwoœci twoich,
10. Tak, ¿e ojcowie jeœæ bêd¹ synów w poœrodku ciebie, a synowie jeœæ bêd¹ ojców 
swoich; i wykonam s¹dy przeciwko tobie, a rozproszê wszystkie ostatki twoje na 
wszystkie strony.
11. Przeto¿ jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan: Poniewa¿eœ ty œwi¹tnicê mojê 
splugawi³o wszelakiemi nieczystoœciami twojemi, i wszelakiemi obrzydliwoœciami 
twemi, i Ja ciê te¿ podam w lekkoœæ, a nie sfolgujeæ oko moje, ani siê zlitujê.
12. Trzecia czêœæ z ciebie morem pomrze i g³odem wyginie w poœrodku ciebie, a druga 
trzecia czêœæ od miecza padnie oko³o ciebie, a trzeci¹ ostatni¹ czêœæ na wszystkie 
strony rozproszê, i miecza dobêdê za nimi.
13. A tak siê do koñca wyleje zapalczywoœæ moja, i natrê popêdliwoœci¹ swoj¹ na 
nich, i ucieszê siê, i doznaj¹, ¿em Ja Pan, którym to wyrzek³ w zapalczywoœci 
mojej, gdy wype³niê gniew swój nad nimi.
14. A podam ciê w spustoszenie i w pohañbienie narodom, które s¹ oko³o ciebie, 
przed oczyma ka¿dego mijaj¹cego.
15. A tak bêdziesz na hañbê, na poœmiech, na srogi przyk³ad i na zdumienie narodom, 
które s¹ oko³o ciebie, gdy wykonam przeciwko tobie s¹dy w popêdliwoœci i w gniewie 
i w srogiem zagniewaniu. Ja Pan mówi³em.
16. Gdy wypuszczê srogie strza³y g³odu na zgubê waszê, które wypuszczê, abym was 
wygubi³, a g³ód zgromadzê przeciwko wam, i z³amiê wam laskê chleba.
17. Poœlê zaiste na was g³ód, i zwierzêta okrutne, które ciê osieroc¹; i mór i krew 
przyjdzie na ciê, gdy na ciê miecz przywiodê. Ja Pan mówi³em.
*06
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz twojê ku górom Izraelskim, a prorokuj przeciwko 
nim,
3. I rzecz: Góry Izraelskie! s³uchajcie s³owa panuj¹cego Pana. Tak mówi panuj¹cy 
Pan górom i pagórkom, strumieniom i dolinom: Oto Ja, Ja przywiodê na was miecz, i 
poka¿ê wy¿yny wasze.
4. A tak spustoszone bêd¹ o³tarze wasze, i zdruzgotane bêd¹ s³oneczne obrazy wasze, 
a porozrzucam pobitych waszych przed plugawemi ba³wanami waszemi.
5. Po³o¿ê te¿ trupy synów Izraelskich przed plugawemi ba³wanami ich, a rozrzucê 
koœci wasze oko³o o³tarzów waszych.
6. Po wszystkich mieszkaniach waszych miasta spustoszone bêd¹, i wy¿yny 
spustoszej¹, tak, i¿ bêd¹ ska¿one i rozwalone o³tarze wasze, zdruzgotane bêd¹, i 
ustan¹ plugawe ba³wany wasze, a bêd¹ podr¹bione s³oneczne obrazy wasze, a tak 
wyg³adzone bêd¹ dzie³a wasze.
7. I padnie zraniony w poœrodku was, a poznacie, ¿em Ja Pan.
8. Wszak¿e z was niektórych pozostawiê, którzyby uszli miecza miêdzy poganami, gdy 



rozproszeni bêdziecie po ziemiach.
9. I wspomn¹ na miê, którzy z was zachowani bêd¹ miêdzy narodami, u krórych bêd¹ w 
pojmaniu, ¿em ubolewa³ nad sercem ich wszetecznem, które odst¹pi³o odemnie, i nad 
oczyma ich, które nierz¹d p³odzi³y, chodz¹c za plugawemi ba³wanami swojemi: i 
omierzn¹ sami sobie dla z³oœci, które czynili we wszystkich obrzydliwoœciach 
swoich.
10. I poznaj¹, ¿em Ja Pan, a i¿em nie darmo mówi³, ¿e na nich to z³e przywiodê.
11. Tak mówi panuj¹cy Pan: Klaœnij rêk¹ twoj¹, a t¹pnij nog¹ twoj¹, i mów: 
Niestety¿ na wszystkie z³e obrzydliwoœci domu Izraelskiego; bo od miecza, od g³odu, 
od morowego powietrza polegn¹.
12. Ten, co bêdzie daleko, morem umrze, a ten, co blisko, od miecza polegnie, a 
ten, co zostanie, i oblê¿ony, od g³odu umrze; a tak wykonam popêdliwoœæ mojê nad 
nimi.
13. Tedy poznacie, ¿em Ja Pan, gdy bêd¹ pobici ich le¿eli w poœrodku plugawych 
ba³wanów ich, i oko³o o³tarzów ich, na ka¿dym pagórku wysokim, po wszystkich 
wierzchach gór, i pod ka¿dem drzewem zielonem, i pod ka¿dym dêbem krzewistym, na 
któremkolwiek miejscu sprawowali wonnoœæ wdziêczn¹ wszystkim plugawym ba³wanom 
swoim.
14. Bo rêkê swojê wyci¹gnê przeciwko nim, i uczyniê tê ziemiê spustoszon¹ i 
bardziej spustoszon¹ ni¿ pustyniê Dyblat, we wszystkich mieszkaniach ich. A tak 
poznaj¹, ¿em Ja Pan.
*07
1. Potem sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. S³uchaj ty, synu cz³owieczy: Tak mówi panuj¹cy Pan o ziemi Izraelskiej: Koniec, 
koniec przyszed³ na wszystkie cztery strony ziemi.
3. Teraz przyjdzie koniec na ciê; poœlê na ciê popêdliwoœæ mojê, i bêdê ciê s¹dzi³ 
wed³ug dróg twoich, i zwalê na ciê wszystkie obrzydliwoœci twoje.
4. A nie sfolgujeæ oko moje, i nie zmi³ujê siê, ale drogi twoje zwalê na ciê, a 
obrzydliwoœci twoje bêd¹ w poœrodku ciebie, i poznacie, ¿em Ja Pan.
5. Tak mówi panuj¹cy Pan: Utrapienie jedno, oto utrapienie straszne przychodzi;
6. Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ockn¹³ siê przeciwko tobie, oto 
przychodzi.
7. Przychodzi prêdki poranek na ciê, o obywatelu ziemi! przychodzi ten czas, 
przybli¿a siê ten dzieñ grzmotu, a nie g³osu rozlegaj¹cego siê po górach.
8. Ju¿ prêdko, ju¿ wylejê gniew mój na ciê, a wykonam zapalczywoœæ mojê nad tob¹, a 
os¹dzê ciê wed³ug dróg twoich, i w³o¿ê na ciê wszystkie obrzydliwoœci twoje.
9. Nie sfolgujeæ zaiste oko moje, ani siê zlitujê, ale wed³ug dróg twoich 
nagrodzêæ, i obrzydliwoœci twoje w poœrodku ciebie bêd¹; a tak poznacie, ¿em Ja 
Pan, który bijê.
10. Oto ten dzieñ, oto przyszed³; przyszed³ prêdki poranek, zakwitnê³a rózga, 
wybija siê pycha.
11. Okrucieñstwo wyros³o w rózgê niezbo¿noœci; nie zostanie z nich nic, ani z 
mnóstwa ich, ani z huku ich, i nie bêdzie ¿adnego narzekania nad nimi.
12. Idzie czas, przybli¿a siê dzieñ. Kto kupi, nie bêdzie siê weseli³, a kto 
sprzeda, nie bêdzie ¿a³owa³; bo popêdliwoœæ przyjdzie na wszystko mnóstwo jej.
13. Bo kto sprzeda³, nie wróci siê do rzeczy sprzedanej choæby jeszcze miêdzy 
¿yj¹cymi by³ ¿ywot ich; poniewa¿ widzenie na wszystko mnóstwo jej nie wróci siê, a 
¿aden w nieprawoœci ¿ywota swego nie zmocni siê.
14. Tr¹biæ bêd¹ w tr¹bê, i wszystko przygotuj¹, jednak nie bêdzie kto mia³ iœæ na 
wojnê; bo popêdliwoœæ moja oburzy siê na wszystko mnóstwo jej.
15. Miecz zewn¹trz, a mór i g³ód bêdzie wewn¹trz; kto bêdzie na polu, od miecza 
umrze; a kto w mieœcie, g³ód i mór go po¿re.
16. A którzy z nich uciekn¹, ci bêd¹ na górach jako go³êbice w dolinie; wszyscy 
bêd¹ narzekali, ka¿dy nad nieprawoœci¹ swoj¹.
17. Wszystkie rêce os³abiej¹, i wszystkie siê kolana rozp³yn¹ jako woda.
18. I oblok¹ siê w wory, i okryje ich strach, i na wszelkiej twarzy bêdzie wstyd, i 
na wszystkich g³owach ich ³ysina.
19. Srebro swoje po ulicach rozrzuc¹, a z³oto ich bêdzie jako nieczystoœæ; srebro 
ich i z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wybawiæ w dzieñ popêdliwoœci Pañskiej; nie 



nasyc¹ duszy swojej, i wnêtrznoœci swych nie nape³ni¹, przeto, ¿e im jest ku 
obra¿eniu nieprawoœæ ich;
20. A i¿ w s³awie ozdoby swojej, któr¹ na chwa³ê swoj¹ Bóg wystawi³, obrazów 
obrzydliwoœci swoich i sprosnoœci swoich naczynili, przeto¿em im je w nieczystoœæ 
obróci³;
21. I podam je w rêce cudzoziemców na rozchwycenie, i niezbo¿nych w ziemi na ³up, 
którzy j¹ splugawi¹;
22. Odwrócê te¿ twarz mojê od nich, a zgwa³c¹ œwi¹tnicê mojê, a wnijd¹ do niej 
rozbójnicy, i splugawi¹ j¹.
23. Uczyñ ³añcuch; bo ziemia pe³na jest krwawych s¹dów, a miasto pe³ne jest krzywd.
24. Przeto¿ najgorszych z pogan przywiodê, aby posiedli domy ich; i uczyniê wstrêt 
pysze mocarzów, a splugawieni bêd¹, którzy je poœwiêcaj¹.
25. Zginienie przysz³o; przeto¿ szukaæ bêd¹ pokoju, ale go nie bêdzie.
26. Ucisk za uciskiem przyjdzie, a wieœæ za wieœci¹ przypadnie; i bêd¹ szukaæ 
widzenia od proroka! ale zakon zginie od kap³ana, a rada od starców.
27. Król p³akaæ bêdzie, a ksi¹¿ê w smutek obleczony bêdzie, a rêce ludu w ziemi 
przestraszone bêd¹. Wed³ug drogi ich uczyniê im, i wed³ug s¹dów ich os¹dzê ich, i 
poznaj¹, ¿em Ja Pan.
*08
1. I sta³o siê roku szóstego, pi¹tego dnia, szóstego miesi¹ca, gdym siedza³ w domu 
swym, a starsi Judzcy siedzieli przedemn¹, tedy tam przypad³a na miê rêka 
panuj¹cego Pana.
2. I widza³em, a oto podobieñstwo na wejrzeniu jako ogieñ; od biódr jego na dó³ 
jako ogieñ, a od biódr jego w górê na wejrzeniu jako blask, i niby prêdka 
œwiat³oœæ.
3. Tedy œci¹gn¹wszy podobieñstwo rêki, uchwyci³ miê za kêdzierze g³owy mojej, i 
podniós³ miê duch miêdzy ziemi¹ i miêdzy niebem, a przywiód³ miê do Jeruzalemu w 
widzeniach Bo¿ych, do wejœcia bramy wewnêtrznej, która patrzy ku pó³nocy, gdzie 
by³a stolica ba³wana do gorliwoœci i zapalczywoœci pobudzaj¹ca.
4. A oto tam by³a chwa³a Boga Izraelskiego na wejrzeniu jako ona, któr¹m widzia³ na 
polu.
5. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! teraz podnieœ oczy swe ku drodze na pó³nocy; a 
tak podnios³em oczy swe ku drodze na pó³nocy, a oto na pó³nocy by³ u bramy 
o³tarzowej on ba³wan pobudzaj¹cy do gorliwoœci w samem prawie wejœciu.
6. Wtem mi rzek³: Synu cz³owieczy! widzisz¿e ty, co ci czyni¹, obrzydliwoœci 
wielkie, które tu czyni dom Izraelski? tak, ¿e siê oddaliæ muszê od œwi¹tnicy 
mojej; ale obróciwszy siê ujrzysz obrzydliwoœci jeszcze wiêksze.
7. I przywiód³ miê do drzwi sieni, gdziem ujrza³, a oto dziura jedna by³a w 
œcianie.
8. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! przekop teraz tê œcianê: i przekopa³em œcianê, 
a oto drzwi jedne.
9. I rzek³ do mnie: WnijdŸ, a obacz te z³e obrzydliwoœci, które tu oni czyni¹.
10. Przeto¿ wszed³szy ujrza³em, a oto wszelakie podobieñstwa p³azu, i zwierz¹t 
obrzyd³ych, i wszelakich plugawych ba³wanów domu Izraelskiego wyryte by³y na 
œcianie wszêdy w oko³o.
11. A siedmdziesi¹t mê¿ów starszych z domu Izraelskiego, z Jazanijaszem, synem 
Safanowym, stoj¹cym w poœród nich, stali przed nimi, maj¹c ka¿dy kadzielnicê swojê 
w rêcê swej, tak, ¿e gêsty ob³ok kadzenia w górê wstêpowa³.
12. I rzek³ do mnie: A widzia³¿eœ, synu cz³owieczy! co starsi domu Izraelskiego w 
ciemnoœci czyni¹, ka¿dy w pokojach swoich malowanych? Bo mówi¹: Nie widzi nas Pan, 
opuœci³ Pan tê ziemiê.
13. Znowu rzek³ do mnie: Jeszcze obróciwszy siê ujrzysz obrzydliwoœci wiêksze, 
które oni czyni¹.
14. I przywiód³ miê do wrót bramy domu Pañskiego, która jest na pó³npcy, a oto tam 
niewiasty siedzia³y, p³acz¹c Tammusa;
15. I rzek³ mi: A widzia³¿eœ, synu cz³owieczy? Ale obróciwszy siê ujrzysz jeszcze 
wiêksze obrzydliwoœci, ni¿eli te.
16. Tedy miê wprowadzi³ do wnêtrznej sieni domu Pañskiego, a oto u drzwi koœcio³a 
Pañskiego miêdzy przysionkim i o³tarzem by³o dwadzieœcia i piêæ mê¿ów, których ty³y 



by³y obrócone ku koœcio³owi Pañskiemu, a twarze ich na wschód, którzy siê k³aniali 
przeciwko wschodowi s³oñca.
17. I rzek³ mi: A widzia³¿eœ, synu cz³owieczy? Izali to lekka rzecz jest domowi 
Judzkiemu, czyniæ takie obrzydliwoœci, jakie tu czyni¹? Bo nape³niwszy ziemiê 
nieprawoœci¹, obrócili siê, aby miê draŸnili, a oto przyk³adaj¹ latoroœl winn¹ do 
nosów swoich.
18. Przeto¿ i Ja post¹piê z nimi wed³u zapalczywoœci; oko moje nie sfolguje ani siê 
zmi³ujê; i bêd¹ wo³aæ do uszów moich g³osem wielkim, a nie wys³ucham ich.
*09
1. Potem zawo³a³, gdziem ja s³ysza³, g³osem wielkim, mówi¹c: Hetmani, nast¹pcie na 
to miasto, maj¹c ka¿dy broñ swojê ku zabijaniu w rêce swej.
2. A oto szeœæ mê¿ów przysz³o drog¹ ku brami wy¿szej, która patrzy na pó³nocy, i 
mia³ ka¿dy broñ swojê ku wytraceniu w rêce swej; ale m¹¿ jeden by³ w poœród nich 
odziany szat¹ lnian¹, a ka³amarz pisarski przy biodrach jego; i przyszed³szy 
stanêli u o³tarza miedzanego.
3. A chwa³a Boga Izraelskiego zst¹pi³a by³a z Cherubina, na którym by³a, do progu 
domu, i zawo³a³a na mê¿a onego odzianego szat¹ lnian¹, przy którego biodrach by³ 
ka³amarz pisarski.
4. I rzek³ Pan do niego: PrzejdŸ przez poœrodek miasta, przez poœrodek Jeruzalemu, 
a uczyñ znak na czo³ach mê¿ów, którzy wzdychaj¹ i narzekaj¹ nad wszystkiemi 
obrzydliwoœciami, które siê dziej¹ w poœród niego.
5. A onym rzek³, gdziem ja s³ysza³: IdŸcie po mieœcie za nim; a zabijajcie; niech 
nie folguje oko wasze, ani siê zmi³ujcie.
6. Starca, m³odzieñca, i pannê, i maluczkich, i niewiasty wybijcie do szczêtu; ale 
do ¿adnego mê¿a, na którymby by³ znak, nie przystêpujcie, od œwi¹tnicy mojej 
poczniecie. A tak poczêli od onych mê¿ów starszych, którzy byli przed domem 
Pañskim;
7. (Bo im by³ rzek³: Splugawcie ten dom, a nape³nijcie sieni pobitymi; idŸcie¿.) A 
wyszed³szy zabijali w miœcie.
8. A gdy ich pozabijali, a jam pozosta³, tedym pad³ na oblicze moje, i zawo³a³em a 
rzek³em: Ach panuj¹cy Panie! izali ty wytracisz wszystek ostatek Izraelski, 
wylewaj¹c popêdliwoœæ swojê na Jeruzalem?
9. I rzek³ do mnie: Nieprawoœæ domu Izraelskiego i Judzkiego nader jest bardzo 
wielka, i nape³niona jest ziemia krwi¹, a miasto pe³ne jest przewrotnoœci; bo 
mówili: Pan tê ziemiê opuœci³, a Pan nie widzi nas.
10. Przeto¿ i Ja to¿ uczyniê, nie sfolguje oko moje, ani siê zmi³ujê, drogê ich na 
g³owê ich obrócê.
11. A oto m¹¿ on odziany szat¹ lnian¹, przy którego biodrach by³ ka³amarz, oznajmi³ 
to mówi¹c: Uczyni³em tak, jakoœ mi rozkaza³.
*10
1. I widzia³em; a oto na rozpostarciu, które by³o nad g³ow¹ Cherubinów, jakoby 
kamieñ szafirowy, na wejrzeniu jako podobieñstwo stolicy, ukaza³o siê nad nimi.
2. Tedy rzek³ do onego mê¿a odzianego szat¹ lnian¹, mówi¹c: WnijdŸ miêdzy ko³a pod 
Cherubinów, a nape³ñ rêce swe wêglem ognistym z poœród Cherubinów, i rozrzuæ po 
mieœcie. I wszed³ przed oczyma memi.
3. (A Cherubowie stali po prawej stronie domu, gdy wchodzi³ on m¹¿, a ob³ok 
nape³ni³ sieñ wnêtrzn¹.
4. Bo gdy siê by³a podnios³a chwa³a Pañska z Cherubinów, ku progowi domu, tedy 
nape³niony by³ dom ob³okiem, a sieñ nape³niona by³a jasnoœci¹ chwa³y Pañskiej;
5. A szum skrzyde³ Cherubinów s³yszany by³ a¿ do sieni zewnêtrznej, jako g³os Boga 
wszechmocnego, gdy mówi.)
6. Gdy tedy rozkaza³ onemu mê¿owi odzianemu w szatê lnian¹, mówi¹c: WeŸmij ognia z 
poœrodku kó³, z poœrodku Cherubinów: wszed³ i stan¹³ podle kó³.
7. Tedy wyci¹gn¹³ Cherubin jeden rêkê sw¹ w poœród Cherubinów do onego ognia, który 
by³ w poœrodku Cherubinów, a wzi¹wszy poda³ go w rêkê onego odzianego szat¹ lnian¹, 
który wzi¹wszy go wyszed³.
8. Bo siê ukaza³o na onych Cherubinach podobieñstwo rêki cz³owieczej pod skrzyd³ami 
ich.
9. Potemem wejrza³, a oto cztery ko³a podle Cherubinów, ko³o jedno podle jednego 



Cherubina, a tak ka¿de ko³o podle ka¿dego Cherubina, a podobieñstwo kó³ jako barwa 
kanienia Tarsys;
10. A na wejrzeniu mia³y jednakie podobieñstwa one ko³a, jakoby by³o ko³o w 
poœrodku ko³a.
11. Gdy chodzi³y, na cztery strony swoje chodzi³y; nie uchyla³y siê, gdy sz³y, ale 
do onego miejsca, do którego siê wódŸ obraca³, za nim sz³y; nie uchyla³y siê, gdy 
sz³y.
12. A wszytko cia³o ich, i grzbiety ich, i rêce ich, i skrzyd³a ich, tak¿e i ko³a 
pe³ne by³y oczów oko³o onych samych czterech, i kó³ ich.
13. A ko³a one nazwa³ okrêgiem, gdziem ja s³ysza³.
14. A ka¿de zwierzê mia³o cztery twarze; twarz pierwsza by³a twarz Cherubinowa, 
druga twarz by³a twarz cz³owiecza, trzecia by³a twarz lwia, a czwarta by³a twarz 
orla.
15. I podnieœli siê Cherubinowie. Toæ s¹ one zwierzêta, którem widzia³ nad rzek¹ 
Chebar.
16. A gdy chodzili Cherubinowie, chodzi³y i ko³a podle nich; a gdy ponosili 
Cherubinowie skrzyd³a swoje, aby siê wzbili od ziemi, nie odwraca³y siê te¿ ko³a od 
nich.
17. Gdy oni stali, sta³y, a gdy siê ponosili, podnosi³y siê te¿ z nimi; bo duch 
zwierz¹t by³ w nich.
18. I odesz³a chwa³a Pañska od progu domu, i stanê³a nad Cherubinami.
19. Gdy podnieœli Cherubinowie skrzyd³a swoje, a wzbili siê od ziemi przed oczyma 
mojemi odchodz¹c, a ko³a przeciwko nim, i stanêli w wejœciu bramy domu Pañskiego 
wschodniej, tedy chwa³a Boga Izraelskiego z wierzchu nad nimi by³a.
20. Toæ s¹ one zwierzêta, którem widzia³ pod Bogiem Izraelskim nad rzek¹ Chebar; i 
pozna³em, i¿ to byli Cherubinowie.
21. Po cztery twarze mia³ ka¿dy z nich, i po cztery skrzyd³a ka¿dy z nich, a 
podobieñstwo r¹k ludzkich pod skrzyd³ami ich.
22. A podobieñstwo twarzy ich by³o jako twarzy, którem widzia³ u rzeki Chebar; 
tak¿e i oblicze ich takie¿ by³o, i oni sami; ka¿dy z nich prosto ku swej stronie 
chodzi³.
*11
1. I podniós³ miê duch, a przywiód³ miê do bramy domu Pañskiego wschodniej, która 
patrzy na wschód s³oñca; a oto w wejœciu onej bramy by³o dwadzieœcia i piêæ mê¿ów, 
miêdzy którymi widzia³em Jazanijasza, syna Assurowego, i Pelatyjasza, syna Banaja 
szowego, ksi¹¿¹t ludu;
2. Tedy mi rzek³: Synu cz³owieczy! oniæ to s¹ mê¿owie, którzy zamyœlaj¹ o 
nieprawoœci, a radz¹ z³¹ radê w tem mieœcie,
3. Mówi¹c: Nie budujmy domów blisko; boby tak miasto by³o kot³em, a my miêsem.
4. Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu cz³owieczy!
5. Tedy przypad³ na miê duch Pañski, i rzek³ do mnie: Mów: Tak mówi Pan: Takeœcie 
mówili, domie Izraelski! bo co wam kolwiek przychodzi na myœl, to Ja znam;
6. Wielkieœcie mnóstwo pobili w tem mieœcie, a nape³niliœcie ulice jego pobitymi.
7. Dlatego tak mówi panuj¹cy Pan: Którzy s¹ pobici od was, którycheœcie sk³adali w 
poœrodku jego, oni s¹ miêsem, a miasto kot³em; ale was wywiod¹ z poœrodku jego.
8. Baliœcie siê miecza; ale miecz przywiodê na was, mówi panuj¹cy Pan.
9. A wywiodê was z poœrodku jego, a podam was w rêce obcych, i wykonam nad wami 
s¹dy.
10. Od miecza polê¿ecie, na granicach Izraelskich os¹dzê was, i dowiecie siê, ¿em 
Ja Pan.
11. Miasto nie bêdzie wam kot³em, ani wy bêdziecie w poœród jego miêsem; na 
granicach Izraelskich os¹dzê was,
12. I dowiecie siê, ¿em Ja Pan; poniewa¿eœcie w ustawach moich nie chodzili, a 
s¹dów moich nie czynili, aleœcie wed³ug s¹dów tych narodów, którzy oko³o was s¹, 
czynili.
13. A gdym prorokowa³, tedy Pelatyjasz, syn Banajaszowy, umar³: dlatego upad³em na 
twarz mojê, a wo³aj¹c g³osem wielkim, rzek³em: Ach, panuj¹cy Panie! do gruntu 
wyg³adzisz ostatki Izraelskie.
14. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:



15. Synu cz³owieczy! bracia twoi, bracia twoi, powinowaci twoi, i wszystek dom 
Izraelski, wszystek mówiê dom, ciæ s¹, którym mówili obywatele Jeruzalemscy: 
Oddalcie siê od Pana; namci dana jest ta ziemia w osiad³oœæ.
16. Przeto¿ mów: Tak mówi panuj¹cy Pan: Chocia¿em ich daleko zagna³ miêdzy narody, 
i chocia¿em ich rozproszy³ po ziemiach, wszak¿e bêdê im œwi¹tnic¹ i przez ten ma³y 
czas w ziemiach, do których przyjd¹.
17. Przeto¿ mów: Tak mówi panuj¹cy Pan: Zgromadzê was z narodów, a zbiorê was z 
ziem, do którycheœcie rozproszeni, i dam wam ziemiê Izraelsk¹.
18. I wnijd¹ tam, a znios¹ wszystkie splugawienia jej, i wszystkie jej 
obrzydliwoœci z niej.
19. Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnêtrznoœci waszych, i odejmê sece 
kamienne z cia³a ich, a dam im serce miêsiste,
20. Aby w ustawach moich chodzili, a s¹dów moich strzegli, i czynili je; i bêd¹ 
ludem moim, a Ja bêdê Bogiem ich.
21. Ale którychby serce chodzi³o za ¿¹dzami plugastw swoich, i obrzydliwoœci 
swoich, tych drogê obrócê na g³owy ich, mówi panuj¹cy Pan.
22. Tedy podnieœli Cherubinowie skrzyd³a swoje, i ko³a z nimi, a chwa³a Boga 
Izraelskiego by³a nad nimi z wierzchu.
23. I odesz³a chwa³a Pañska z poœrodku miasta, a stanê³a na górze, która jest na 
wschód miasta.
24. A duch podniós³ miê, i zaœ miê przywiód³ do ziemi Chaldejskiej do pojmanych, w 
widzeniu w Duchu Bo¿ym. I odesz³o odemnie widzenie, którem widzia³.
25. I mówi³em do pojmanych te wszystkie rzeczy Pañskie, które mi ukaza³.
*12
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! ty w poœrodku domu odpornego mieszkasz, którzy maj¹ oczy, aby 
widzieli, a nie widz¹, uszy maj¹, aby s³yszeli, a nie s³ysz¹; przeto, ¿e domem 
odpornym s¹.
3. Ty tedy, synu cz³owieczy! spraw sobie sprzêt przeprowadzenia, a przeprowadzaj 
siê we dnie przed oczyma ich, a przeprowadzaj siê z miejsca swego na miejsce inne 
przed oczyma ich, aza w¿dy obacz¹, acz domem odpornym s¹.
4. I wyniesiesz sprzêt swój, jako sprzêt przeprowadzenia, we dnie przed oczyma ich; 
a sam wynijdŸ w wieczór przed oczyma ich, jako wychodz¹, którzy siê przeprowadzaj¹.
5. Przed oczyma ich przekop sobie mur, a wynieœ przezeñ sprzêt twój.
6. Przed oczyma ich na ramionach nieœ, z zmierzkiem wynieœ, twarz swojê zakryj, a 
nie patrz na ziemiê; bom ciê da³ za dziw domowi Izraelskiemu.
7. I uczyni³em tak, jako mi rozkazano; sprzêt mój wynios³em jako sprzêt 
prowadz¹cego siê we dnie, a w wieczór przekopa³em sobie mur rêk¹; z zmierzkiem 
wynios³em go na ramieniu nios¹c przed oczyma ich.
8. Znowu sta³o siê s³owo Pañskie do mnie rano, mówi¹c:
9. Synu cz³owieczy! Izali nie rzek³ do ciebie dom Izraelski, dom ten odporny: Có¿ 
to czynisz?
10. Rzecz¿e im, tak mówi panuj¹cy Pan: Na ksiêcia, który jest w Jeruzalemie, œci¹ga 
siê to brzemiê, i na wszystek dom Izraelski, którzy s¹ w poœród jego.
11. Rzecz¿e do nich: Jam jest dziwem waszym; jakom uczyni³, tak siê im stanie; 
przeprowadz¹ siê, i w niewolê pójd¹.
12. A ksi¹¿ê, który jest w poœrodku nich, na ramieniu poniesie sprzêt swój z 
zmierzkiem, i wynijdzie; mur przekopi¹, aby go wywiedli przezeñ; twarz swojê 
zakryje, tak, ¿e nie bêdzie widzia³ ziemi okiem swojem.
13. Bo rozci¹gnê nañ sieæ swojê, i pojmany bêdzie niewodem moim, i przywiodê go do 
Babilonu, do ziemi Chaldejskiej, a tej nie ogl¹da, i tam umrze.
14. Tak¿e te¿ wszystkich, którzy s¹ oko³o niego, pomoc jego, i wszystkie hufy jego 
rozproszê na wszystkie strony, i miecza dobêdê za nimi;
15. I poznaj¹, ¿em Ja Pan, gdy ich rozproszê miêdzy narody, i rozwiejê ich po 
ziemiach.
16. Jednak zostawiê z nich trochê mê¿ów po mieczu, po g³odzie i po morze, aby 
opowiadali wszystkie obrzydliwoœci swe miêdzy narodami, do których wnijd¹, i 
poznaj¹, ¿em Ja Pan.
17. Znowu sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:



18. Synu cz³owieczy! chleb swój z strachem jedz i wodê twojê ze dr¿eniem i z 
smutkiem pij,
19. A rzecz do ludu tej ziemi: Tak mówi panuj¹cy Pan o tych, którzy mieszkaj¹ w 
Jeruzalemie, o ziemi Izraelskiej: Chleb swój z smutkiem jeœæ, a wodê sw¹ z trwog¹ 
piæ bêd¹, aby by³a ziemia jego z³upiona z dostatków swoich dla bezprawia wszystkich 
mieszkaj¹cych w niej;
20. Tak¿e miasta, w których mieszkaj¹, spustoszone bêd¹, i ziemia spustoszeje; i 
dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
21. Sta³o siê zaœ s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
22. Synu cz³owieczy! có¿ to za przypowieœæ u was o ziemi Izraelskiej, i¿ mówicie: 
Przed³u¿¹æ siê dni, a z tego widzenia nic nie bêdzie?
23. Przeto¿ mów do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Sprawiê Ja to, i¿ ustanie ta 
przypowieœæ, a nie bêd¹ u¿ywaæ tej przypowieœci wiêcej w Izraelu; powiedz im: I 
owszem, przybli¿y³y siê te dni, i spe³nienie wszelkiego widzenia.
24. Bo nie bêdzie wiêcej ¿adnego marnego widzenia, ani wieszczby pochlebcy w 
poœrodku domu Izraelskiego.
25. Przeto, ¿e Ja Pan mówiæ bêdê, a którekolwiek s³owo wyrzekê, stanie siê; nie 
pójdzie w d³ug¹, ale za dni waszych, domie odporny! wyrzekê s³owo, i wype³niê je, 
mówi panuj¹cy Pan.
26. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
27. Synu cz³owieczy! oto dom Izraelski mówi¹: To widzenie, które ten widzi, 
odwlecze siê na wiele dni, a o dalekich czasach ten prorokuje;
28. Przeto im rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: Nie pójdzieæ w d³ug¹ ¿adne s³owo moje; 
ale s³owo, które wyrzekê, stanie siê, mówi panuj¹cy Pan.
*13
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! prorokuj przeciw prorokom Izraelskim, którzy prorokuj¹, a rzecz 
prorokuj¹cym z serca swego: S³uchajcie s³owa Pañskiego.
3. Tak mówi panuj¹cy Pan: Biada prorokom g³upim, którzy id¹ za duchem swoim, choæ 
nic nie widzieli!
4. Izraelu!Prorocy twoi s¹ jako liszki na puszczy.
5. Nie wstêpujcie na przerwane miejsca, ani grodzcie p³otu oko³o domu Izraelskiego, 
¿eby siê móg³ ostaæ w bitwie w dzieñ Pañski.
6. Widz¹ marnoœæ i wieszczbê k³amliw¹; powiadaj¹: Pan mówi, choæ ich Pan nie 
pos³a³; i ciesz¹ lud, aby tylko utwierdzili s³owo swe.
7. Izali widzenia marnego nie widzicie, a wieszczby k³amliwej nie opowiadacie? I 
mówicie: Pan mówi³, chocia¿em Ja nie mówi³.
8. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Poniewa¿ mówicie marnoœæ, a widzicie k³amstwo, 
przeto¿ oto Ja jestem przeciwko wam, mówi panuj¹cy Pan.
9. Bo rêka moja bêdzie przeciwko prorokom, którzy widz¹ marnoœæ, a opowiadaj¹ 
k³amstwo; w zgromadzeniu ludu mego nie bêd¹, a w poczet domu Izraelskiego nie bêd¹ 
wpisani, i do ziemi Izraelskiej nie wnijd¹; a dowiecie siê, ¿em Ja panuj¹cy Pan.
10. Przeto, przeto mówiê, ¿e w b³¹d wprowadzili lud mój, mówi¹c: Pokój, choæ nie 
by³o pokoju; jeden zaiste zbudowa³ œcianê glinian¹, drudzy j¹ tynkowali wapnem 
nieczynionem.
11. Mów¿e do tych, którzy j¹ tynkuj¹ wapnem nieczynionem: Upadnie to, przyjdzie 
deszcz gwa³towny, a wy, kamienie gradowe! spadniecie, i wiatr wichrowaty rozwali 
j¹.
12. A oto gdy upadnie ona œciana, izali wam nie rzek¹: Gdzie¿ jest ono tynkowanie, 
któremeœcie tynkowali?
13. Przto¿ tak mówi panuj¹cy Pan! Rozwalê j¹, mówiê, wiatrem wichrowatym w 
zapalczywoœci mojej, i deszcz gwa³towny w popêdliwoœci mojej przyjdzie, a kamienie 
gradowe w rozgniewaniu mojem na zniszczenie jej.
14. Bo obalê tê œcianê, któr¹œcie potynkowali wapnem nieczynionem, a zrównam j¹ z 
ziemi¹, tak, ¿e odkryty bêdzie grunt jej, i upadnie, i ska¿eni bêdziecie w poœrodku 
jej, i dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
15. A gdy wykonam popêdliwoœæ mojê nad t¹ œcian¹, i nad tymi, którzy j¹ tynkowali 
wapnem nieczynionem, rzekê do was: Niemasz ju¿ onej œciany, niemasz i tych, którzy 
j¹ tynkowali,



16. To jest, proroków Izraelskich, którzy prorokuj¹ o Jeruzalemie, i og³aszaj¹ mu 
widzenie pokoju, choæ niemasz pokoju, mówi panuj¹cy Pan.
17. Ale ty, synu cz³owieczy! obróæ twarz twojê przeciwko córkom ludu swego, które 
prorokuj¹ z serca swego, a prorokuj przeciwko nim,
18. I rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: Biada tym, które szyj¹ wezg³ówka pod wszelkie 
³okcie r¹k ludu mojego, a czyni¹ duchny na g³owy wszelkiego wzrostu, aby ³owi³y 
dusze! izali ³owiæ macie dusze ludu mego, abyœcie siê ¿ywiæ mog³y?
19. Bo miê podawacie w lekkoœæ u ludu mego dla garœci jêczmienia, i dla kêsa 
chleba, zabijaj¹c dusze, które nie umr¹, a o¿ywiaj¹c dusze, które ¿ywe nie bêd¹, 
k³ami¹c ludowi memu, którzy s³uchaj¹ k³amstwa.
20. Dlatego, tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja bêdê przeciwko wezg³ówkom waszym, 
któremi wy tam dusze ³owicie, abyœcie je zwiod³y; bo je stargnê z ramion waszych, a 
wypuszczê dusze, które wy ³owicie, abyœcie je zwiod³y;
21. I rozerwê duchny wasze, a wybawiê lud mój z rêki waszej, abyœcie ich wiêcej nie 
mog³y ³owiæ rêk¹ swoj¹; a dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
22. Przeto, ¿e zasmucacie serce sprawiedliwego k³amstwy, chocia¿em go Ja nie 
zasmuci³, a zmacniacie rêce niezbo¿nego, aby siê nie odwróci³ od z³ej drogi swojej, 
o¿ywiaj¹c go;
23. Przeto¿ nie bêdziecie wiêcej widywaæ marnoœci, ani wieszczby wiêcej prorokowaæ 
bêdziecie; bo wyrwê lud mój z rêki waszej, a dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
*14
1. Potem przyszed³szy do mnie mê¿owie z starszych Izraelskich, usiedli przedemn¹.
2. I sta³o sie s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
3. Synu cz³owieczy! ci mê¿owie z³o¿yli plugawe ba³wany swoje do serca swego, a 
nieprawoœæ, która im jest ku obra¿eniu. po³o¿yli przed twarz¹ swoj¹; mniemasz¿e, i¿ 
miê uprzejmie pytaj¹ o radê?
4. Dlatego¿ powiedz im, i mów do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Ktokolwiek z domu 
Izraelsiego po³o¿y³ plugawe ba³wany swoje w sercu swojem, a nieprawoœæ, która mu 
jest ku obra¿eniu, po³o¿y³ przed twarz¹ swoj¹, a przyszed³by do proroka, Ja Pan 
odpowiem temu, który przyjdzie, o mnóstwie plugawych ba³wanów jego.
5. Abym u³apa³ dom Izraelski w sercu ich, ¿e siê odwrócili odemnie od plugawych 
ba³wanów swoich wszyscy zgo³a.
6. Przeto¿ rzecz do domu Izraelskiego: Tak mówi panuj¹cy Pan: Nawróæcie siê, a 
cofnijcie siê od plugawych ba³wanów waszych, i od wszystkich obrzydliwoœci waszych 
odwróæcie twarz swojê.
7. Bo ktobykolwiek z domu Izraelskiego i z przychodniów, którzy mieszkaj¹ w 
Izraelu, odwróci³ siê od naœladowania mnie, a po³o¿y³by plugawe ba³wany swoje w 
sercu swem, i nieprawoœæ, która mu jest ku obra¿eniu, po³o¿y³by przed twarz swoj¹, 
i przyszed³ by do proroka, aby miê przezeñ pyta³, Ja Pan odpowiem mu sam przez siê,
8. I postawiê oblicze moje przeciw temu mê¿owi, i dam go na znak, i na przys³owie, 
a wytracê go z poœrodku ludu mojego; i dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
9. A gdyby siê prorok da³ zwieœæ, aby mówi³ s³owo, Ja Pan zwiod³em proroka onego, i 
wyci¹gnê nañ rêkê swojê, i wyg³adzê go z poœrodku ludu mego Izraelskiego.
10. I tak ponios¹ nieprawoœæ swojê; jaka jest kaŸñ na tego, któryby siê pyta³, taka 
te¿ kaŸñ na proroka bêdzie,
11. Aby wiêcej nie b³¹dzi³ dom Izraelski odemnie, a nie mazali siê wiêcej ¿adnemi 
przestêpstwami swojemi, aby byli ludem moim, a Ja abym by³ Bogiem ich, mówi 
panuj¹cy Pan.
12. Znowu sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
13. Synu cz³owieczy! gdyby ziemia zgrzeszy³a przeciwko mnie, dopuszczaj¹c siê 
przestêpstwa, tedy jeŸlibym wyci¹gn¹³ rêkê mojê na ni¹, a z³ama³bym jej ³askê 
chleba, i pos³a³bym na ni¹ g³ód, i wytraci³bym z niej ludzi i zwierzêta;
14. Choæby byli w poœrodku niej ci trzej mê¿owie, Noe, Danijel i Ijob, oni w 
sprawiedliwoœci swojej wybawiliby dusze swe, mówi panuj¹cy Pan.
15. Tak¿e jeŸlibym z³y zwierz przepuœci³ na ziemiê, a osieroci³by j¹, i by³aby 
spustoszona, ¿eby jej nikt przechodziæ nie móg³ dla zwierza,
16. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e choæby ci trzej mê¿owie byli w poœrodku 
jej, ¿adn¹ miar¹by nie wybawili synów ani córek: oniby tylko sami wybawieni byli, 
leczby ziemia spustoszona by³a.



17. Albo jeŸlibym przywiód³ miecz na tê ziemiê, a rzek³bym mieczowi: PrzejdŸ przez 
tê ziemiê, abym wytraci³ z niej ludzi i zwierzêta,
18. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e choæby ci trzej mê¿owie byli w poœrodku 
jej, ¿adn¹ miar¹by nie wybawili synów ani córek, aleby oni tylko sami byli 
wybawieni.
19. Albo pos³a³libym mór na tê ziemiê, i wyla³bym popêdliwoœæ swojê na ni¹ ku 
wytraceniu, aby z niej ludzie i zwierzêta byli wytraceni.
20. ¯e choæby Noe, Danijel i Ijob byli w poœrodku jej, jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy 
Pan, ¿adn¹ miar¹by ani syna ani córki nie wybawili, oniby tylko w sprawiedliwoœci 
swojej wybawili dusze swe.
21. Owszem, tak mówi panuj¹cy Pan: Choæbym cztery kaŸni moje ciê¿kie, miecz, i 
g³ód, i z³y zwierz, i mór pos³a³ na Jeruzalem, abym wytraci³ z niego ludzi i 
zwierzêta,
22. A oto jeŸliby zostali w nim, którzyby tego uszli, a wywiedzeni byli synowie 
albo córki, oto i oni musz¹ iœæ do was; i ogl¹dacie drogê ich, i sprawy ich, i 
ucieszycie siê nad tem z³em, które przywiodê na Jeruzalem, nad wszystkiem, co 
przywiodê na nie.
23. A tak uciesz¹ was, gdy ujrzycie drogê ich i sprawy ich; i zrozumiecie, ¿em to 
wszystko nie darmo uczyni³, com uczyni³ w nim, mówi panuj¹cy Pan.
*15
1. Tedy siê sta³o s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! có¿ jest drzewo macicy winnej przeciwko wszelkiemu innemu 
drzewu, albo przeciwko latoroœlom drzewa leœnego?
3. Izali wezm¹ z niego drzewo ku urobieniu czego? Izali urobi¹ z niego ko³ek do 
zawieszania na nim jakiego naczynia?
4. Oto ogniowi podane bywa na strawienie; gdy oba koñce jego ogieñ strawi, a 
poœrodek jego ogore, aza¿ siê na co przyda?
5. Oto póki by³o ca³e, nic nie mog³o byæ z niego urobione; dopiero¿ gdy je ogieñ 
strawi³, a spali³o siê, na nic siê wiêcej nie przyda.
6. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Jako jest drzewo macicy miêdzy drzewem leœnem, 
którem poda³ ogniowi na strawienie, takem poda³ obywateli Jeruzalemskich.
7. Bo postawiê oblicze swoje przeciwko nim; z jednego ognia wyjd¹, a drugi ogieñ 
strawi ich: i dowiecie siê, ¿em Ja Pan, gdy postawiê twarz swojê przeciwko nim,
8. A podam ziemiê ich na spustoszenie, przeto, i¿ siê dopuœcili przestêpstwa, mówi 
panuj¹cy Pan.
*16
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! oznajmij Jeruzalemowi obrzydliwoœci jego, i rzecz:
3. Tak mówi panuj¹cy Pan do córki Jeruzalemskiej: Obcowanie twoje i ród twój jest z 
ziemi Chananejskiej; ojciec twój jest Amorejczyk, a matka twoja Hetejka.
4. A narodzenie twoje takie: W dzieñ, któregoœ siê urodzi³a, nie urzniono pêpka 
twego, i wod¹ ciê nie obmyto dla ochêdo¿enia, ani ciê sol¹ posolono, ani w pieluchy 
uwiniono.
5. Nie zlitowa³o siê nad tob¹ oko, abyæ uczyni³o jedno z tych, ulitowawszy siê 
ciebie; ale ciê porzucono na polu, przeto, ¿eœ by³a obmierz³a w dzieñ, któregoœ siê 
urodzi³a.
6. A id¹c mimo ciê, i widz¹c ciê ku podeptaniu podan¹ we krwi twojej, rzek³em ci: 
¯yj we krwi twojej; rzek³em ci, mówiê: ¯yj we krwi twojej.
7. Rozmno¿y³em ciê na tysi¹ce, jako urodzaj polny, i rozmno¿onaœ, i sta³aœ siê 
wielk¹, a przysz³aœ do bardzo wielkiej ozdoby; piersi twoje odê³y siê, a w³osy 
twoje uros³y, chocia¿eœ by³a naga i odkryta.
8. Przto¿ id¹c mimo ciê, a widz¹c ciê, ¿e oto czas twój, czas mi³oœci, rozci¹gn¹³em 
podo³ek mój na ciê, i nakry³em nagoœæ twojê, i obowi¹za³em ci siê przysiêg¹, a 
wszed³em w przymierze z tob¹, mówi panuj¹cy Pan, i sta³aœ siê moj¹.
9. I omy³em ciê wod¹, a sp³ukawszy krew twojê z ciebie, pomaza³em ciê olejkiem;
10. Nadto przyodzia³em ciê szat¹ haftowan¹, i obu³em ciê w kosztowne trzewiki, i 
opasa³em ciê bisiorem, a przyodzia³em ciê szat¹ jedwabn¹;
11. I przybra³em ciê w ochêdostwo, a da³em manele na rêce twoje, i ³añcuch z³oty na 
szyjê twojê;



12. Da³em te¿ naczelnik na czo³o twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronê ozdobn¹ 
na g³owê twojê;
13. A tak by³aœ ozdobiona z³otem i srebrem, a odzienie twoje by³o bisior, i szata 
jedwabna, i haftowana; jada³aœ bu³kê i miód, i oliwê, a by³aœ nader piêkn¹, i 
szczêœliwieæ siê powodzi³o w królestwie,
14. Tak, ¿e siê rozesz³a powieœæ o tobie miêdzy narodami dla piêknoœci twojej; boœ 
doskona³¹ by³a dla s³awy mojej, któr¹m by³ w³o¿y³ na ciê, mówi panuj¹cy Pan.
15. Aleœ ufa³a w piêknoœci twojej, i p³odzi³aœ nierz¹d, bêd¹c tak s³awn¹; boœ 
p³odzi³a nierz¹d z ka¿dym mimo ciê id¹cym, ka¿dy snadnie u¿y³ piêknoœci twojej.
16. A nabrwaszy szat swoich naczyni³aœ sobie wy¿yn rozmaitych farb, a p³odzi³aœ 
nierz¹d przy nich, któremu podobny nigdy nie przyjdzie, ani bêdzie.
17. Nadto nabrawszy klejnotów ozdoby swojej ze z³ota mego i z srebra mego, którem 
ci by³ da³, naczyni³aœ sobie obrazów pog³owia mêskiego, i p³odzi³aœ z nimi nierz¹d.
18. Wziê³aœ te¿ szaty swe haftowane, a przyodzia³aœ je, olejek mój i kadzid³o moje 
k³ad³aœ przed nie;
19. Nawet i chleb mój, którem ci da³, bu³kê i oliwê, i miód, którymem ciê karmi³, 
k³ad³aœ przed nie na wonnoœæ przyjemn¹, i by³o tak, mówi panuj¹cy Pan.
20. Bra³aœ te¿ synów swoich, i córki swoje, którycheœ mi narodzi³a, a oneœ im 
ofiarowa³a ku po¿arciu; izali to jeszcze ma³e wszeteczeñstwa twoje?
21. Do tego i synóweœ moich zabija³a, a dawa³aœ ich, aby ich przenoszono przez 
ogieñ im kwoli.
22. Nadto przy wszystkich obrzydliwoœciach swoich, i wszeteczeñstwach swoich nie 
pamiêta³aœ na dni m³odoœci twojej, gdyœ by³a nag¹ i odkryt¹, podan¹ na podeptanie 
we krwi twojej.
23. Nadto mimo wszystkich onych z³oœci twoich (Biada, biada tobie! mówi panuj¹cy 
Pan.)
24. Zbudowa³aœ sobie dom nierz¹dny, i wystawi³aœ sobie wy¿ynê w ka¿dej ulicy.
25. Po wszystkich rozstaniach dróg pobudowa³aœ wy¿yny swoje, a uczyni³aœ obmierz³¹ 
piêknoœæ swojê, rozk³adaj¹c nogi swoje ka¿demu mimo id¹cemu, i rozmno¿y³aœ 
wszeteczeñstwa swoje.
26. Boœ nierz¹d p³odzi³a z synami Egipskimi, s¹siadami twymi wielkich cia³, a 
rozmno¿y³aœ wszeteczeñstwa twe, abyœ miê do gniewu pobudza³a.
27. Przeto¿ otom wyci¹gn¹³ rêkê mojê na ciê, a uminiejszy³em obroku twego, i 
poda³em ciê na wolê nienawidz¹cych ciê córek Filistyñskich, które siê wstydz¹ za 
z³e drogi twoje.
28. Nadto p³odzi³aœ nierz¹d z synami Assyryjskimi, przeto, ¿eœ siê nie mog³a 
nasyciæ, a nierz¹d p³odz¹c z nimi, i takeœ siê nie nasyci³a.
29. A tak rozmno¿y³aœ wszeteczeñstwo swe w ziemi Chananejskiej i Chaldejskiej, a i 
tak nie nasyci³aœ siê.
30. O jako jest zmamione serce twoje! mówi panuj¹cy Pan, poniewa¿ siê dopuszczasz 
tych postêpków niewiasty nierz¹dnej i wszetecznej.
31. Buduj¹c sobie nierz¹dne domy na rozstaniu ka¿dego goœciñca, a wy¿ynê sobie 
stawiaj¹c w ka¿dej ulicy, owszem pogardzaj¹c zap³at¹ nie jesteœ ani jako 
wszetecznica,
32. Ani jako niewiasta cudzo³o¿¹ca, która mimo mê¿a swego obcych przypuszcza.
33. Wszystkim wszetecznicom dawaj¹ zap³atê; aleœ ty dawa³a zap³atê swojê wszystkim 
zalotnikom twoim, i dawa³aœ im upominki, aby chodzili do ciebie zewsz¹d na 
wszeteczeñstwa z tob¹.
34. A tak znajduje siê przy tobie przeciwna rzecz od innych niewiast we 
wszeteczeñstwach twoich, poniewa¿ ciê dla wszeteczeñstwa nie szukaj¹; ale ty dajesz 
zap³atê, a nie tobie zap³atê dawaj¹, co siê opak dzieje.
35. Przeto¿, o wszetecznico! s³uchaj s³owa Pañskiego.
36. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, i¿ siê wyla³a sproœnoœæ twoja, i odkry³a siê 
nagoœæ twoja we wszeteczeñstwach twoich z zalotnikami twoimi i ze wszystkimi 
plugawemi ba³wanami obrzydliwoœci twoich, i dla rozlania krwi synów twoich, 
którycheœ im da³ a.
37. Przeto¿ oto Ja zgromadzê wszystkich zalotników twoich, z którymiœ obcowa³a, i 
wszystkich, którycheœ mi³owa³a, ze wszystkimi, coœ ich nienawidzia³a, i zgromadzê 
ich przeciwko tobie zewsz¹d, i odkryjê nagoœæ twojê przed nimi, aby widzieli 



wszystkê na goœæ twojê;
38. I os¹dzê ciê s¹dem cudzo³o¿nic i krew rozlewaj¹cych, i podam ciê na œmieræ 
gniewu i zapalczywoœci.
39. Bo ciê podam w rêce ich, i zburz¹ dom twój nierz¹dny, a rozrzuc¹ wy¿yny twoje, 
i zewlok¹ ciê z szaty twojej, i pobior¹ klejnoty ozdoby twojej, i zostawi¹ ciê nag¹ 
i odkryt¹;
40. I przywiod¹ na ciê gromadê, i ukamionuj¹ ciê kamieniem, i przebij¹ ciê mieczami 
swemi;
41. I popal¹ domy twoje ogniem, a uczyni¹ nad tob¹ s¹d przed oczyma wielu niewiast. 
A tak uczyniê wstrêt wszeteczeñstwu twemu, i nie bêdziesz wiêcej dawa³a zap³aty.
42. A tak odpocznie sobie gniew mój na tobie, i odst¹pi zapalczywoœæ moja od 
ciebie, i uspokojê siê, a nie bêdê siê wiêcej gniewa³.
43. Dlatego, ¿eœ nie pamiêta³a na dni m³odoœci twojej, aleœ miê tem wszystkiem 
draŸni³a, przeto¿ oto i Ja obróci³em drogê twojê na g³owê twojê, mówi panuj¹cy Pan, 
tak, ¿e nie bêdziesz nierz¹du p³odzi³a, ani jakich obrzydliwoœci swoich.
44. Oto ktokolwiek przez przypowieœci mówi, na ciê przypowieœci obróci, mówi¹c: 
Jaka matka, taka córka jej.
45. Córk¹ matki twojej jesteœ, która sobie zbrzydzi³a mê¿a swego i dziatki swoje; a 
siostr¹ obu sióstr swoich jesteœ, które sobie zbrzydzi³y mê¿ów swoich i dziatki 
swoje. Matka wasza jest Hetejka, a ojciec wasz Amorejczyk.
46. Ale siostra twoja starsza, która siedzi po lewicy twojej, jest Samaryja i córki 
jej; a siostra twoja m³odsza ni¿ ty, która siedzi po prawicy twojej, jest Sodoma i 
córki jej.
47. Aczkolwiekeœ po drogach ich nie chodzi³a, aniœ wed³ug obrzydliwoœci ich 
czyni³a, obrzydziwszy to sobie jako rzecz ma³¹, przeciêœ siê bardziej ni¿ one 
popsowa³a na wszystkich drogach twoich.
48. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e Sodoma siostra twoja i córki jej nie 
czyni³y, jakoœ ty czyni³a i córki twoje.
49. Oto ta by³a nieprawoœæ Sodomy, siostry twojej, pycha, sytoœæ chleba, i obfitoœæ 
pokoju; co ona maj¹c i córki jej, rêki jednak ubogiego i nêdznego nie posila³a.
50. Owszem, wyniós³szy siê, czyni³y obrzydliwoœæ przed obliczem mojem; przeto¿em je 
zniós³, jako mi siê zda³o.
51. Samaryja tak¿e ani po³owy grzechów twoich nie grzeszy³a; boœ rozmno¿y³a 
obrzydliwoœci twoje nad ni¹; a tak usprawiedliwi³aœ siostry twoje obrzydliwoœciami 
twojemi, któreœ czyni³a.
52. Ponoœ¿e i ty hañbê swojê, któr¹œ przys¹dzi³a siostrom swoim, dla grzechów 
swych, któremiœ obrzydliwoœci czyni³a bardziej ni¿ one, sprawiedliwszemiæ by³y 
ni¿eli ty; i ty, mówiê, zawstydŸ siê, a noœ na sobie hañbê swojê, gdy¿eœ 
usprawiedliwi³a sios try twoje.
53. Przywrócêli za¿ wiêŸniów ich, to jest, wiêŸniów Sodomy i córek jej, i wiêŸniów 
Samaryji i córek jej; tedyæ te¿ przywiodê pojmanych wiêŸniów twoich w poœrodku ich;
54. Abyœ tak nosi³a hañbê twojê, a wstydzi³a siê za wszystko, coœ czyni³a, a tak 
abyœ je ucieszy³a.
55. JeŸli¿eæ siostry twoje, Sodoma i córki jej, wróc¹ siê do pierwszego stanu 
swego, tak¿e Samaryja i córki jej wróc¹ siê do pierwszego stanu swego; tedy siê te¿ 
i ty z córkami swemi nawrócisz do pierwszego stanu swego.
56. Poniewa¿ Sodoma siostra twoja nie by³a powieœci¹ w ustach twoich w dzieñ pychy 
twojej.
57. Pierwej ni¿ by³a objawiona z³oœæ twoja, jako za czasu oblê¿enia od córek 
Syryjskich, i wszystkich, którzy s¹ oko³o nich, córek Filistyñskich, które ciê 
niszczy³y ze wszystkich stron.
58. Niecnotê twojê i obrzydliwoœæ twoje ponosisz, mówi Pan.
59. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Tak uczyniê z tob¹, jakoœ uczyni³a, gdyœ wzgardzi³a 
przysiêg¹, i z³ama³a przymierze.
60. Wszak¿e wspomnê na przymierze moje z tob¹, uczynione za dni m³odoœci twojej, i 
stwierdzê z tob¹ przymierze wieczne.
61. I wspomnisz na drogi twoje, i zawstydzisz siê, gdy przyjmiesz siostry twoje 
starsze nad ciê, i m³odsze ni¿ ty, i dam ci je za córki, ale nie wed³ug przymierza 
twego.



62. A tak utwierdzê przymierze moje z tob¹, a dowiesz siê, ¿em Ja Pan.
63. Abyœ wspomnia³a, i zawstydzi³a siê, i nie mog³a wiêcej otworzyæ ust dla wstydu 
swego, gdy ciê oczyszczê od wszystkiego, coœ czyni³a, mówi panuj¹cy Pan.
*17
1. Sta³o siê zaœ s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! zadaj zagadkê, a mów w podobieñstwie o domu Izraelskim,
3. I rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: Orze³ wielki z wielkiemi skrzyd³ami i z d³ugiemi 
pióry, pe³en pierza pstrego, przylecia³ na Liban, i wzi¹³ wierzch cedru.
4. Wierzch m³odocianych latoroœli jego u³ama³, i zaniós³ go do ziemi kupieckiej, a 
w mieœcie kupieckiem po³o¿y³ go.
5. Wzi¹³ te¿ nasienia onej ziemi, a wsadzi³ je na polu urodzajnem, a wsadzi³ je 
bardzo ostro¿nie przy wodach wielkich;
6. Które wesz³oby by³o, i by³oby winn¹ macic¹ bujn¹, choæ niskiego wzrostu; i 
by³yby latoroœli jej ku niemu, a korzenie jej by³yby mu poddane. A tak by³oby by³o 
macic¹ winn¹, któraby by³a wyda³a latoroœli, i wypuœci³a ga³¹zki.
7. Ale by³ orze³ jeden wielki z wielkiemi skrzyd³ami i z gêstem pierzem, a oto ona 
winna macica przypoi³a korzenie swoje ku niemu, i ga³¹zki swe rozci¹gnê³a do niego, 
aby j¹ odwil¿a³ z brózd sadu swego.
8. Choæ na polu dobrem przy wodach wielkich wsadzona by³a, aby wypuœci³a latoroœli, 
i przynios³a owoce, i by³a macic¹ winn¹ wspania³¹.
9. Rzecz¿e tedy: Tak mówi panuj¹cy Pan: Izali siê jej poszczêœci? Izali orze³ 
korzenia jej nie wyrwie, i owocu jej nie oberwie, i nie posuszy? Izali wszystkich 
latoroœli wyros³ych z niej nie ususzy? Izali z wielk¹ moc¹ a z obfitym ludem jej 
nie wyg³adzi z korzenia jej?
10. Oto jako¿kolwiek wsadzona jest, izali siê jej poszczêœci? Izali do szczêtu nie 
uschnie, skoro siê jej dotknie wiatr wschodni? Izali przy brózdach, przy którch siê 
przyjê³a, nie uschnie?
11. Zatem sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
12. Mów teraz do domu odpornego: Aza¿ nie wiecie, co to jest? Zatem mów: Oto 
przyci¹gn¹³ król Babiloñski do Jeruzalemu, i zabra³ króla jego, i ksi¹¿¹t jego, i 
zawiód³ ich z sob¹ do Babilonu.
13. Wzi¹³ te¿ z nasienia królewskiego, a uczyniwszy z nim przymierze, zawi¹za³ go 
przysiêg¹, i mocnych z onej ziemi zabra³,
14. Aby by³o królestwo zni¿one, przeto, ¿eby siê nie wynios³o, ¿eby tak strzeg¹c 
przymierza jego, sta³o.
15. Ale mu siê sprzeciwi³, pos³awszy pos³ów swych do Egiptu, aby mu da³ koni i 
wiele ludu. Izali siê to poszczêœci? Izali pomsty ujdzie ten, co tak uczyni³? Ten, 
który wzrusza przymierze, izali pomsty ujdzie?
16. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e na miejscu króla tego, który go królem 
uczyni³, którego przysiêg¹ wzgardzi³, a którego przymierze wzruszy³, u niego w 
Babilonie umrze.
17. Ani mu Farao z wielkim wojskiem i z ludem gêstym co pomo¿e na wojnie, gdy 
usypie wa³, i porobi szañce, aby wykorzeni³ mnóstwo ludu,
18. Poniewa¿ pogardzi³ przysiêg¹, zrzuciwszy przymierze; bo oto da³ na to rêkê sw¹, 
a przecie to wszystko uczyni; nie ujdzie pomsty.
19. Dlatego tak mówi panuj¹cy Pan: Jako ¿yjê Ja, ¿e przysiêgê swojê, któr¹ 
wzgardzi³, i przymierze moje, które wzruszy³, pewnie obrócê na g³owê jego.
20. Bo rozci¹gnê nañ sieæ mojê, a bêdzie niewodem moim pojmany, i zawiodê go do 
Babilonu, a tam siê z nim rozs¹dzê o wystêpek jego, którym wyst¹pi³ przeciwko mnie.
21. A wszyscy te¿, którzy uciekli od niego ze wszystkiemi hufami jego, od miecza 
polegn¹, a pozostali na wszystkie strony rozproszeni bêd¹, a dowiecie siê, ¿e Ja 
Pan mówi³em to.
22. Tak mówi panuj¹cy Pan: Wszak¿e wezmê z wierzchu tego wysokiego cedru, i wsadzê; 
z wierzchu m³odocianych latoroœli jego m³od¹ latorostkê u³amiê, a wszczepiê j¹ na 
górze wysokiej i wynios³ej;
23. Na wysokiej górze Izraelskiej wszczepiê j¹, i wypuœci ga³¹zki, i wyda owoc, i 
bêdzie cedrem zacnym; i bêdzie pod nim mieszkaæ wszelkie ptastwo, i wszystko, co ma 
skrzyd³a, pod cieniem ga³êzia jego mieszkaæ bêdzie.
24. A tak poznaj¹ wszystkie drzewa polne, ¿em Ja Pan poni¿y³ drzewo wysokie, a 



wywy¿szy³em drzewo niskie, ususzy³em drzewo zielone, a uczyni³em, ¿e zakwit³o 
drzewo suche. Ja Pan rzek³em to, i uczyniê.
*18
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Có¿ wam po tem, i¿ u¿ywacie tej przypowieœci o ziemi Izraelskiej mówi¹c: Ojcowie 
jedli jagodê cierpk¹, a synów zêby drêtwiej¹.
3. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e wy nie bêdziecie wiêcej mogli u¿ywaæ tej 
przypowieœci w Izraelu.
4. Oto dusze wszystkie moje s¹, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje s¹; 
dusza, która grzeszy, ta umrze.
5. Bo by³liby m¹¿ sprawiedliwy, a czyni³by s¹d i sprawiedliwoœæ,
6. Któryby na górach nie jada³, a oczówby swych nie podnosi³ do plugawych ba³wanów 
domu Izraelskiego, a ¿onyby bliŸniego swego nie zmaza³, i do niewiasty dla 
nieczystoty oddalonej nie przyst¹pi³;
7. Któryby nikogo nie uciska³, zastawby d³u¿nikowi swemu wraca³, cudzegoby gwa³tem 
nie bra³, chlebaby swego ³akn¹cemu udziela³, a nagiegoby szat¹ przyodziewa³;
8. Któryby na lichwê nie dawa³, i p³atuby nie bra³, od nieprawoœciby odwraca³ rêkê 
swojê, a s¹dby sprawiedliwy czyni³ miêdzy mê¿em a mê¿em;
9. Któryby w ustawach moich chodzi³, a s¹dówby moich przestrzega³, czyni¹c, co jest 
prawego: ten sprawiedliwy pewnie ¿yæ bêdzie, mówi panuj¹cy Pan.
10. A gdyby sp³odzi³ syna ³otra, krew wylewaj¹cego, któryby czemkolwiek z tych 
rzeczy bratu szkodzi³,
11. A tegoby wszystkiego nie czyni³, owszemby i na górach jada³, i ¿onêby bliŸniego 
swego zmaza³,
12. Ubogiegoby i nêdznego uciska³, co cudzego jest, gwa³temby zabiera³, zastawuby 
nie wraca³, a do plugawych ba³wanów podnosi³by oczy swoje, i obrzydliwoœciby 
czyni³,
13. Na lichwêby dawa³, i p³at bra³, izali ¿yæ bêdzie? Nie bêdzie ¿y³; poniewa¿ te 
wszystkie obrzydliwoœci czyni³: œmierci¹ umrze, krew jego na nim bêdzie.
14. A oto je¿eliby sp³odzi³ syna, któryby widzia³ wszystkie grzechy ojca swego, 
które czyni³, a widz¹c nie czyni³by tak;
15. Na górachby nie jada³, a oczówby swych nie podnosi³ do plugawych ba³wanów domu 
Izraelskiego, ¿onyby bliŸniego swego nie zmaza³,
16. I nikogoby nie uciska³, zastawuby nie zatrzymywa³, a cudzegoby gwa³tem nie 
bra³, chlebaby swego ³akn¹cemu udziela³, a nagiegoby szat¹ przyodzia³,
17. Od nieprawegoby odwróci³ rêkê swojê, lichwyby i p³atu nie bra³, s¹dyby moje 
czyni³, w ustawachby moich chodzi³: ten nie umrze dla nieprawoœci ojca swego, ale 
pewnie ¿yæ bêdzie.
18. Lecz ojciec jego, przeto, ¿e czyni³ krzywdê, co jest cudzego, bratu gwa³tem 
bra³, a to, co jest dobrego, nie czyni³ w poœrodku ludu swego: przeto¿ oto umrze 
dla nieprawoœci swojej.
19. Ale mówicie: Czemu¿? Izali nie poniesie syn nieprawoœci ojcowskiej? Gdy syn s¹d 
i sprawiedliwoœæ czyni, wszystkich ustaw moich strze¿e i czyni je, pewnie ¿yæ 
bêdzie.
20. Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawoœci ojcowskiej, 
ani ojciec poniesie nieprawoœci synowskiej; sprawiedliwoœæ sprawiedliwego przy nim 
zostanie, a niepobo¿noœæ niepobo¿nego nañ przypadnie.
21. A jeŸliby siê niepobo¿ny odwróci³ od wszystkich grzechów swoich, które czyni³, 
a strzeg³by wszystkich ustaw moich, i czyni³by s¹d i sprawiedliwoœæ, pewnie ¿yæ 
bêdzie, nie umrze;
22. ¯adne przestêpstwa jego, których siê dopuœci³, nie bêd¹ mu przypominane; w 
sprawiedliwoœci swej, któr¹by czyni³, ¿yæ bêdzie.
23. Aza¿ Ja siê kocham w œmierci niepobo¿nego? mrwi panuj¹cy Pan. Izali nie raczej, 
gdy siê odwróci od dróg swoich, aby ¿y³?
24. Ale jeŸliby siê odwróci³ sprawiedliwy od sprawiedliwoœci swojej, a czyni³by 
nieprawoœæ, czyni¹c wed³ug wszystkich obrzydliwoœci, które czyni niezbo¿ny, izali 
taki ¿yæ bêdzie? Wszystkie sprawiedliwoœci jego, które czyni³, nie bêd¹ wspominane; 
dla przestêpstwa swego, które pope³nia³, i dla grzechu swego, którego siê dopuœci³, 
dla tych rzeczy umrze.



25. A i¿ mówicie: Nie prosta jest droga Pañska; s³uchajcie¿ teraz, o domie 
Izraelski! izali droga moja nie jest prosta? Izali drogi wasze nie s¹ krzywe?
26. Gdyby siê odwróci³ sprawiedliwy od sprawiedliwoœci swojej, a czyni¹c nieprawoœæ 
w temby umar³, dla nieprawoœci swojej, któr¹ czyni³, umrze.
27. Ale gdyby siê odwróci³ niezbo¿ny od niezbo¿noœci swojej, której siê dopuœci³, a 
czyni³by s¹d i sprawiedliwoœæ, ten duszê swojê zachowa.
28. Bo obaczywszy siê odwróci³ siê od wszystkich wystêpków swoich, których siê 
dopuszcza³, pewnie ¿yæ bêdzie, nie umrze.
29. A przecie mówi dom Izraelski: Nie prosta jest droga Pañska; izali drogi moje 
nie s¹ proste, o domie Izraelski? Izali nie raczej drogi wasze s¹ krzywe?
30. A przeto¿ ka¿dego z was wed³ug dróg jego s¹dziæ bêdê, o domie Izraelski! mówi 
panuj¹cy Pan. Nawróæcie¿ siê, a odwróæcie siê od wszystkich wystêpków waszych, aby 
wam nieprawoœæ nie by³a na obra¿enie.
31. Odrzuæcie od siebie wszystkie przestêpstwa wasze, którycheœcie siê dopuszczali, 
a uczyñcie sobie serce nowe i ducha nowego. I przecz¿e macie umrzeæ, o domie 
Izraelski?
32. Albowiem siê Ja nie kocham w œmierci umieraj¹cego, mówi panuj¹cy Pan; 
nawróæcie¿ siê tedy, a ¿yæ bêdziecie.
*19
1. A ty uczyñ narzekanie nad ksi¹¿êtami Izraelskimi,
2. A mów: Có¿ by³a matka twoja? Lwica miêdzy lwami le¿¹ca, która w poœrodku lwi¹t 
wychowywa³a szczeniêta swoje.
3. A gdy odchowa³a jedno z szczeni¹t swoich, sta³o siê lwem, tak, ¿e nauczywszy siê 
chwytaæ ³upu po¿era³ i ludzi.
4. To gdy us³ysza³y o nim narody, w jamie ich pojmany jest, a zawiedziony w 
³añcuchach do ziemi Egipskiej.
5. Co widz¹c lwica, ¿e nadzieja jej, któr¹ mia³a, zginê³a, wzi¹wszy jedno z 
szczeni¹t swoich, lwem je uczyni³a;
6. Który chodz¹c w poœrodku lwów sta³ siê lwem, a nauczywszy siê chwytaæ ³upu 
po¿era³ i ludzi.
7. Poburzy³ te¿ pa³ace ich, i miasta ich spustoszy³, tak, i¿ i ziemia i pe³noœæ jej 
od g³osu ryku jego spustosza³a.
8. I zesz³y siê przeciwko niemu narody z okolicznych krain, i zarzucili nañ sieci 
swoje; a tak w jamie ich pojmany jest.
9. I wsadzili go do klatki w ³añcuchach, i przywiedli go do króla Babiloñskiego, i 
wprowadzili go do wiêzienia ciê¿kiego, aby wiêcej nie by³ s³yszany g³os jego po 
górach Izraelskich.
10. Matka twoja by³a czasu pokoju twego jako winna macica przy wodach szczepiona; 
p³odn¹ i ga³êzist¹ by³a dla wód obfitych.
11. I mia³a rózgi mocne na sceptry panuj¹cych, a wywy¿szy³ siê wzrost jej miêdzy 
gêstemi ga³êziami, tak, ¿e by³a okaza³a dla wysokoœci swojej, i dla mnóstwa 
latoroœli swoich.
12. Ale w rozgniewaniu wyrwana bêd¹c, na ziemiê porzucona jest, a wiatr wschodni 
ususzy³ owoc jej; ob³amane s¹ i posch³y rózgi mocy jej, ogieñ po¿ar³ je.
13. A teraz wszczepiona jest na puszczy w ziemi suchej i pragn¹cej.
14. Nadto wyszed³ ogieñ z rózgi latoroœli jej, a po¿ar³ owoc jej, tak, ¿e niemasz 
na niej rózgi mocnej dla sceptru panuj¹cego. Toæ jest narzekanie, i bêdzie 
narzekaniem.
*20
1. I sta³o siê roku siódmego, miesi¹ca pi¹tego, dziesi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, 
przyszli niektórzy z starszych Izraelskich, aby siê radzili Pana; i usiedli 
przedemn¹.
2. Tedy siê sta³o s³owo Pañskie do mnie, mów¹c:
3. Synu cz³owieczy! mów do starszych Izraelsich, a powiedz im: Tak mówi panuj¹cy 
Pan: Izali wy przychodzicie, abyœcie siê mnie radzili? Jako ¿yjê Ja, ¿e siê wy mnie 
nie radzicie, mówi panuj¹cy Pan;
4. Izali siê za nich zastawiaæ bêdziesz? Izali siê za nich zastawiaæ bêdziesz, synu 
cz³owieczy? Oznajmij im raczej obrzydliwoœci ojców ich,
5. A rzecz do nich: Tak mówi panujacy Pan: Tego dnia, któregom wybra³ Izraela, 



podnios³em rêkê mojê nasieniu domu Jakóbowego, i da³em siê im poznaæ w ziemi 
Egipskiej; podnios³em rêkê mojê dla nich, mówi¹c: Jam Pan, Bóg wasz.
6. Onego dnia podnios³em rêkê mojê dla nich, ¿e ich wywiodê z ziemi Egipskiej do 
ziemi, któr¹m im upatrzy³, op³ywaj¹cej mlekiem i miodem, która jest ozdob¹ 
wszystkich ziem.
7. I rzek³em im: Ka¿dy z was niech porzuci obrzydliwoœci oczów swoich, a nie 
kalajcie siê plugawemi ba³wanami egipskiemi; bom Ja Pan, Bóg wasz.
8. Ale mi byli odpornymi, i nie chcieli miê s³uchaæ; ¿aden z nich obrzydliwoœci 
oczów swoich nie odrzuci³, i plugawych ba³wanów egipskich nie opóœci³; przto¿em 
rzek³: Wylejê gniew mój na nich, a wypê³nie popêdliwoœæ mojê nad nimi w poœrodku 
ziemi egipskiej.
9. A wszak¿em uczyni³ dla imienia mego, aby nie by³o zel¿one przed oczyma tych 
narodów, miêdzy którymi oni byli, przed których oczyma da³em siê im poznaæ, ¿e ich 
chcê wywieœæ z ziemi egipskiej.
10. A tak wywiod³em ich z ziemi egipskiej, i przyprowadzi³em ich na puszczê;
11. I da³em im ustawy moje, i s¹dy moje poda³em im do wiadomoœci; które jeŸliby 
cz³owiek zachowywa³, ¿yæ w nich bêdzie.
12. Nadto i sabaty moje da³em im, aby by³y znakiem miêdzy mn¹ i miêdzy nimi, aby 
wiedzieli, ¿em Ja jest Pan, który ich poœwiêcam.
13. Ale mi siê odpornym sta³ dom Izraelski na puszczy; w ustawach moich nie 
chodzili, i s¹dy moje odrzucili, które jeŸliby cz³owiek czyni³, ¿yæ w nich bêdzie. 
Sabaty te¿ moje bardzo zgwa³cili; przto¿em mówi³, i¿ wlejê popêdliwoœæ mojê na nich 
na pus zczy, abym ich wygubi³.
14. Leczem uczyni³ dla imienia mego, aby nie by³o zel¿one przed oczyma tych narodów 
przed którychem ich oczyma wywiód³.
15. A wszak¿em podniós³ rêkê mojê dla nich na tej puszczy, ¿e ich nie wprowadzê do 
ziemi, któr¹m im by³ da³, op³ywaj¹cej mlekiem i miodem, i która jest ozdob¹ 
wszystkich ziem;
16. Poniewa¿ s¹dy moje odrzucili, a w ustawach moich nie chodzili, i sabaty moje 
pogwa³cili, a ¿e serce ich za plugawemi ba³wanami chodzi.
17. Ale im przecie przepuœci³o oko moje, tak, ¿em ich nie wytraci³, i nie wyg³adzi³ 
do szczêtu na puszczy.
18. I mówi³em do synów ich na tej puszczy: W ustawach ojców waszych nie chodŸcie, i 
s¹dów ich nie przestrzegajcie, ani siê plugawemi ba³wanami ich kalajcie.
19. Jam Pan, Bóg wasz; w ustawach moich chodŸcie, a s¹dów moich strze¿cie, i 
czyñcie ich;
20. Sabaty te¿ moje œwiêæcie, i bêd¹ znakiem miêdzy mn¹ i miêdzy wami, abyœcie 
wiedzieli ¿em Ja Pan, Bóg wasz.
21. Lecz mi byli odpornymi ci synowie; w ustawach moich nie chodzili, i s¹dów moich 
nie przestrzegali, aby je czynili, (które jeŸliby czyni³ cz³owiek pewnieby ¿y³ w 
nich) i sabaty moje pogwa³cili. I rzek³em: Wylejê popêdliwoœæ mojê na nich, abym 
wyko na³ gniew swój na nich na tej puszczy.
22. Alem odwróci³ rêkê mojê, a uczyni³em to dla imienia mego, aby nie by³o zel¿one 
przed oczyma tych narodów, przed którychem ich oczyma wywiód³.
23. Alem ja podniós³ rêkê mojê dla nich na puszczy, ¿em ich mia³ rozproszyæ miêdzy 
pogan, i rozwiaæ ich po ziemiach,
24. Przeto, ¿e s¹dów moich nie czynili, i ustawy moje odrzucili, i sabaty moje 
pogwa³cili, a za plugawemi ba³wanami ojców swoich oczy swe obrócili.
25. Dlatego¿ i Jam im da³ ustawy nie dobre i s¹dy, w których ¿yæ nie bêd¹;
26. I splugawi³em ich z darami ich, gdy przewodzili przez ogieñ wszelkie 
otwarzaj¹ce ¿ywot, abym ich spustoszy³, a ¿eby siê dowiedzieli ¿em ja Pan.
27. Przto¿ mów do domu Izraelskigo, synu cz³owieczy! a powiedz im: Tak mówi 
panuj¹cy Pan: Jeszcze i w tem l¿yli miê ojcowie wasi, dopuszczaj¹c siê przeciwko 
mnie przestêpstwa,
28. ¯e gdym ich wwiód³ do ziemi, o któr¹m by³ podniós³ rêkê mojê, ¿em j¹ im daæ 
mia³, gdzie ujrzeli jaki pagórek wysoki, albo jakie drzewo ga³êziste, zaraz tam 
ofiarowali ofiary swoje, i dawali tam draŸni¹ce dary swoje, tam¿e k³adli i 
wdziêczn¹ wonno œæ swojê, tam¿e sprawowali mokre ofiary swoje.
29. A chocia¿em mówi³ do nich: Có¿ to za wy¿yna, do której wy chadzacie? Przecie j¹ 



zowi¹ wy¿yn¹ a¿ do dnia tego.
30. Przeto¿ rzecz domowi Izraelskiemu: Tak mówi panuj¹cy Pan: Izali siê wy drogami 
ojców waszych kalaæ macie, a z obrzydliwoœciami ich nierz¹d p³odziæ?
31. I macie¿ siê kalaæ przy wszystkich plugawych ba³wanach waszych, przynosz¹c dary 
wasze i przewodz¹c synów waszych przez ogieñ a¿ do dnia tego, a przecie odemnie 
rady szukaæ, o domie Izraelski? Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e siê wy mnie 
wiêcej radziæ nie bêdziecie.
32. A to, co wstêpuje na myœl waszê, nigdy siê nie stanie. Wy mówicie: Bêdziemy 
jako inne narody, jako pokolenia innych ziem, drewnu i kamieniowi s³u¿¹ce;
33. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e rêk¹ mo¿n¹ i ramieniem wyci¹gnionem, a w 
popêdliwoœci wylanej bêdê królowa³ nad wami;
34. I wywiodê was z narodów, a zgromadzê was z ziem, do którycheœcie rozproszeni, 
rêk¹ mo¿n¹, i ramieniem wyci¹gnionem, i w popêdliwoœci wylanej;
35. A prowadz¹c was po puszczy tych narodów, tam siê z wami twarz¹ w twarz s¹dziæ 
bêdê.
36. Jakom siê s¹dzi³ z ojcami waszymi na puszczy ziemi Egipskiej, tak siê z wami 
s¹dziæ bêdê, mówi panuj¹cy Pan;
37. I popêdzê was pod rózg¹, abym was przywiód³ do zwi¹zku przymierza.
38. Ale z was wybiorê odpornych i wystêpuj¹cych przeciwko mnie; z ziemi 
pielgrzymstwa ich wywiodê ich, wszak¿e do ziemi Izraelskiej nie wnijd¹; i poznacie, 
¿em Ja Pan.
39. Wy tedy, o domie Izraelski! tak mówi panuj¹cy Pan: IdŸcie¿, s³u¿cie ka¿dy 
plugawym ba³wanom swoim i na potem, poniewa¿ mnie nie s³uchacie; a imienia mego 
œwiêtego nie kalajcie wiêcej darami waszemi, i plugawemi ba³wanami waszemi.
40. Bo na œwiêtej górze mojej, na wysokiej górze Izraeskiej, mówi panuj¹cy Pan, tam 
mi s³u¿yæ bêdzie wszystek dom Izraeski, ile ich bêdzie w onej ziemi; tam ich 
³askawie przyjmê, i tam siê pytaæ bêdê o ofiarach waszych podnoszonych, i o 
pierwiastkach darów waszych ze wszystkiemi œwiêtemi rzeczami waszemi.
41. Z wdziêczn¹ wonnoœci¹ ³askawie was przyjmê, gdy was wywiodê z narodów, a 
zgromadzê was z onych ziem, do którycheœcie rozproszeni byli, a tak poœwiêcony bêdê 
w was przed oczyma onych narodów.
42. A poznacie, ¿em Ja Pan, gdy was wprowadzê do ziemi Izraelskiej, do ziemi onej, 
o któr¹m podniós³ rêkê mojê, ¿e j¹ dam ojcom waszym;
43. A wspomnicie tam na drogi wasze, i na wszystkie sprawy wasze, któremiœcie siê 
splugawili, a obmierzniecie sami sobie przed obliczem waszem dla wszystkich z³oœci 
waszych, któreœcie czynili.
44. Tam siê dowiecie, ¿em Ja Pan, gdy wam to uczyniê dla imienia mego, nie wed³ug 
dróg waszych z³ych, ani wed³ug spraw waszych ska¿onych, o domie Izraelski! mówi 
panuj¹cy Pan.
45. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
46. Synu cz³owieczy! obróæ twarz twojê ku stronie po³udniowej, a krop jako ros¹ na 
po³udnie, i prorokuj przeciwko losowi pola po³udniowego,
47. A rzecz lasowi po³udniowemu: S³uchaj s³owa Pañskiego: Tak mówi panuj¹cy Pan: 
Oto Ja rozniecê w tobie ogieñ, który po¿re w tobie wszelkie drzewo zielone, i 
wszelkie drzewo suche; nie bêdzie ugaszony p³omieñ pa³aj¹cy, i zgorej¹ w nim 
wszystkie twar ze od po³udnia a¿ do pó³nocy.
48. I ujrzy wszelkie cia³o, ¿em go Ja Pan zapali³; nie bêdzie ugaszony.
49. I rzek³em: Ach panuj¹cy Panie! Oni mówi¹ o mnie: Ten tylko w przypowieœciach 
mówi.
*21
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz swojê ku Jeruzalemowi, a krop jako ros¹ przeciwko 
miejscom œwiêtym, i prorokuj przeciwko ziemi Izraelskiej,
3. A powiedz ziemi Izraelskiej: Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko tobie, i 
dobêdê miecza mego z pochew jego, i wytnê z ciebie sprawiedliwego i niezbo¿nego.
4. Abym tedy wyci¹³ z ciebie sprawiedliwego, i niezbo¿nego, przeto wynijdzie miecz 
mój z pochew swoich na wszelkie cia³o od po³udnia a¿ ku pó³nocy.
5. I dowie siê wszelkie cia³o, ¿em Ja Pan doby³ miecza mego z pochew jego; a nie 
obróci siê wiêcej.



6. A ty, synu cz³owieczy! wzdychaj, jakobyœ mia³ biodro z³amane, a w gorzkoœci 
wzdychaj przed oczyma ich.
7. A gdyæ rzek¹: Dlaczego wzdychasz? Tedy odpowiesz: Dla wieœci, która idzie, na 
któr¹ siê rozp³ynie wszelkie serce, i os³abiej¹ wszelkie rêce, i œciœniony bêdzie 
wszelki duch, i wszelkie kolano rozp³ynie siê jako woda; oto idzie, i stanie siê, 
mówi panuj¹cy Pan.
8. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
9. Synu cz³owieczy! prorokuj, a rzecz: Tak mówi Pan: Powiedz, miecz, miecz 
naostrzony jest i wypolerowany;
10. Wyostrzony jest na pomordowanie ku zabiciu naznaczonych, wypolerowany jest, aby 
siê lœni³. Izali siê weseliæ mamy? Gdy¿ rózga syna mego ka¿de drzewo lekce wa¿y.
11. Da³ci go na wypolerowanie, aby móg³ byæ ujêty rêk¹, jestci wyostrzony ten 
miecz, jest i wypolerowany, aby dany by³ do rêki zabijaj¹cego.
12. Wo³aj a kwil, synu cz³owieczy, przeto, ¿e ten miecz bêdzie przeciwko ludowi 
memu, ten te¿ przeciwko wszystkim ksi¹¿êtom Izraelskim; strachy miecza przyjd¹ na 
lud mój; przeto¿ siê w biodrê uderz.
13. Gdym ich kara³, có¿ to pomog³o? I nie mam¿e rózgi wszystko lekce powa¿aj¹cej na 
nich wyci¹gn¹æ? mówi panuj¹cy Pan.
14. Ty tedy, synu cz³owieczy! prorokuj, a bij rêk¹ w rêkê; bo powtóre i potrzecie 
miecz przyjdzie, miecz morduj¹cych, ten miecz morduj¹cych bez litoœci, przenikaj¹cy 
a¿ do pokojów ich.
15. We wszystkich bramach ich da³em strach miecza, aby siê rozp³ynê³o serce, i 
upadków siê namno¿y³o. Ach! wypolerowany jest, aby siê b³yszcza³, a wyostrzony, aby 
zabija³.
16. Zbierz siê mieczu, udaj siê na prawo i na lewo, gdziekolwiek jest chêæ twarzy 
twojej.
17. Boæ i Ja uderzê rêk¹ moj¹ w rêkê mojê, i uspokojê rozgniewanie moje. Ja Pan 
mówi³em to.
18. Wtem siê sta³o s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
19. A ty, synu cz³owieczy! po³ó¿ przed sob¹ dwie drogi, którêdyby iœæ mia³ miecz 
króla Babiloñskiego; z jednej ziemi niech wychodz¹ obiedwie, a na rozdro¿u obierz 
tê ku miastu, tê obierz.
20. Poka¿ drogê, któr¹by miecz iœæ mia³, czyli ku Rabbacie synów Ammonowych, czyli 
ku ziemi Judzkiej na Jeruzalemskie twierdze.
21. Albowiem stanie król Babiloñski na rozdro¿u, na pocz¹tku dwóch dróg, pytaj¹c 
siê wieszczby; bêdzie polerowa³ strza³y, bêdzie siê radzi³ ba³wanów, bêdzie patrzy³ 
na w¹trobê.
22. Po prawej rêce jego wieszczba uka¿e Jeruzalem, aby szykowa³ hetmanów, którzyby 
pobudzali do mordowania, a podnosili g³os z okrzykiem, aby zasadzili tarany 
przeciwko bramom, aby usypali wa³, a urobili szañce.
23. I bêd¹ to mieli za pró¿n¹ wieszczbê przed oczyma swemi ci, co siê obowi¹zali 
przysiêgami; a to przywiedzie na pamiêæ nieprawoœæ ich, aby pojmani byli.
24. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿e na pamiêæ przywodzicie nieprawoœæ 
swojê, a odkrywa siê przestêpstwo wasze, tak, ¿e jawne s¹ grzechy wasze we 
wszystkich sprawach waszych, przto, mówiê, ¿e na pamiêæ przychodzicie, t¹ rêk¹ 
pojmani bêdziecie.
25. A ty, nieczysty bezbo¿niku, ksiêciu Izraelski! którego dzieñ przychodzi, gdy 
nieprawoœæ skoñczona bêdzie:
26. Tak mówi panuj¹cy Pan: Zdejm tê czapkê, a zrzuæ tê koronê, która ju¿ nigdy 
takowa nie bêdzie; tego, który w poni¿enie przyszed³, wywy¿szê, a wywy¿szonego 
poni¿ê.
27. W niwecz, w niwecz, w niwecz j¹ obrócê, czego pierwej nie bywa³o, a¿ przyjdzie 
ten, co do niej ma prawo, którem mu da³.
28. Ale ty, synu cz³owieczy! prorokuj, a mów: Tak mówi panuj¹cy Pan o synach 
Ammonowych i o hañbie ich; rzecz mówiê: Miecz, miecz dobyty jest, ku zabijaniu 
wypoleroawny jest, aby wytraci³ wszystko, i aby siê b³yska³.
29. I chocia¿ ci opowiadaj¹ marnoœæ, i wró¿¹ k³amstwo, aby ciê przy³o¿yli do szyi 
niezbo¿ników pobitych, których dzieñ przychodzi, gdy nieprawoœæ, skoñczona bêdzie.
30. Schowaj jednak miecz do pochew jego; na miejscu, na któremeœ sp³odzona, w ziemi 



mieszkania twego, s¹dziæ ciê bêdê.
31. I wylejê na ciê rozgniewanie moje; ogniem popêdliwoœci mojej na ciê dmuchaæ 
bêdê, i podam ciê w rêce ludzi zuchwa³ych i przemyœlnych na wytracenie.
32. Ogniowi potraw¹ bêdziesz, krew twoja bêdzie w poœrodku ziemi, nie bêdziesz 
wiêcej wspominana; bo Ja Pan mówi³em to.
*22
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. A ty, synu cz³owieczy! izalibyœ siê zastawia³, izalibyœ siê zastawia³ za to 
miasto krwi? Raczej mu oznajmij wszystkie obrzydliwoœci jego.
3. I rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: O miasto, które wylejesz krew w poœrodku siebie; 
a czynisz plugwe ba³wany samo przeciwko sobie, abyœ siê splugawi³o, przychodziæ 
czas twój.
4. Tyœ wylaniem krwi twojej zgrzeszy³o, i plugawemi ba³wanami swemi, którycheœ 
naczyni³o, siebieœ skala³o, i sprawi³oœ, ¿e siê przybli¿y³y dni twoje, a ¿eœ 
przysz³o a¿ do lat swoich; przeto¿ ciê podam na pohañbienie narodom, i na poœmiech 
wszystkim ziemiom.
5. Biliskie i dalekie od ciebie bêd¹ siê naœmiewaæ z ciebie, o miasto z³ej s³awy i 
zwad pe³ne!
6. Oto ksi¹¿êta Izraelscy, ka¿dy wszystk¹ si³¹ na to siê udali, aby krew w tobie 
przelewali.
7. Ojca i matkê zniewa¿aj¹ w tobie, przychodniowi krzywdê czyni¹ w poœród ciebie, 
sierotê i wdowê uciskaj¹ w tobie.
8. Œwiêtemi rzeczami mojemi pogardzasz, a sabaty moje splugawiasz.
9. Potwarcy s¹ w tobie, aby wylewali krew; i na górach jadaj¹ w tobie, z³oœci 
pope³niaj¹ w poœrodku ciebie.
10. Nagoœæ ojcowsk¹ syn odkrywa w tobie, a oddalone dla nieczystoœci gwa³c¹ w 
tobie.
11. A drugi z ¿on¹ bliŸniego swego czyni obrzydliwoœæ, a inny z synow¹ swoj¹ 
sproœnie siê ma¿e; inny zaœ siostrê swojê, córkê ojca swego, gwa³ci w tobie.
12. Podarki bior¹ w tobie na wylewanie krwi; lichwê i p³at bierzesz, a zysku 
szukasz z uciskiem bliŸniego swego, a na miê zapominasz, mówi panuj¹cy Pan.
13. Przeto¿ otom Ja klasn¹³ rêkami swemi nad zyskiem twoim, którego nabywasz, i nad 
krwi¹ twoj¹, która by³a w poœrodku ciebie.
14. Izali wytrzyma serce twoje? izali zdo³aj¹ rêce twoje dniom, których Ja z tob¹ 
bêdê mia³ sprawê? Ja Pan rzek³em, i uczyniê.
15. Bo ciê rozproszê miêdzy pogany, i rozwiejê ciê po ziemiach, i uprz¹tnê do koñca 
nieczystoœæ twojê z ciebie.
16. I bêdziesz splugawione przed oczyma pogan, a¿ poznasz, ¿em Ja Pan.
17. Potem siê sta³o s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
18. Synu cz³owieczy, dom Izraaelski mi siê obróci³ w zu¿elicê; wszyscy zgo³a s¹ 
miedzi¹ i cyn¹ i ¿elazam i o³owiem w poœród pieca, zu¿elic¹ srebra siê stali.
19. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿eœcie wy siê wszyscy obrócili w 
zu¿elicê, przeto¿ oto Ja zgromadzê was do Jeruzalemu.
20. Jako zgromadzaj¹ srebro, i miedŸ, i ¿elazo, i o³ów i cynê w poœród pieca, aby 
rozdymano ogieñ ko³o nich dla roztopienia, tak was zgromadzê w zapalczywoœci mojej 
i w gniewie moim, a z³o¿ywszy roztapiaæ was bêdê.
21. Owa zgromadzê was a rozedmê oko³o was ogieñ popêdliwoœci mojej, i roztopieni 
bêdziecie w poœrodku niego.
22. Jako siê srebro topi w poœrodku pieca, tak siê roztopicie w poœrodku niego, a 
dowiesie siê, ¿e Ja Pan wyla³em na was popêdliwoœæ swojê.
23. Nadto sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
24. Synu cz³owieczy! mów do tej ziemi: Ty ziemio nieczystaœ jest, nie bêdziesz 
deszczem odwil¿ana w dzieñ zapalczywoœci.
25. Sprzysiê¿enie proroków jej jest w poœrodku jej; podobni s¹ lwowi rycz¹cemu, 
ob³ów chwytaj¹cemu; dusze po¿eraj¹, bogactwa i drogie rzeczy zbieraj¹, a czyni¹ 
wiele wdów w poœrodku niej.
26. Kap³ani jej gwa³c¹ zakon mój, i œwiête rzeczy moje splugawiaj¹; miêdzy œwiêtym 
i pospolitym ró¿noœci nie czyni¹, a miêdzy nieczystym a czystym nie rozs¹dzaj¹. 
Nadto od sabatów moich zakrywaj¹ oczy swe, tak, i¿ zel¿ony bywam miêdzy nimi.



27. Ksi¹¿êta jej w poœrodku jej s¹ jako wilki chwytaj¹ce ³up, wylewaj¹cy krew, 
trac¹cy dusze, udawaj¹cy siê za zyskiem.
28. A prorocy ich tynkuj¹ wapnem nieczynionem, prorokuj¹c marnoœæ, a wró¿¹c im 
k³amstwo mówi¹c: Tak mówi panuj¹cy Pan, choæ Pan nie mówi panuj¹cy Pan: Biada temu 
miastu krwawemu, garncowi, w którym zostaje przywara jego, z którego, mówiê, 
przywara jego nie wychodzi; po sztukach, po sztukach wyci¹gaj z niego, a padnieæ 
nañ los.
29. Lud tej ziemi gwa³t czyni, gwa³tem bior¹c, co jest cudzego; ubogiemu i nêdznemu 
krzywdê czyni¹, a przychodnia bezprawnie uciskaj¹.
30. Szuka³em miêdzy nimi mê¿a, któryby p³ot ugrodzi³, i stan¹³ w przerwie przed 
twarz¹ moj¹ za t¹ ziemi¹, abym jej nie zburzy³; alem ¿adnego nie znalaz³.
31. Przeto¿ wylejê na nich gniew mój, ogniem popêdliwoœci mojej wyniszczê ich; 
drogê ich na g³owê ich obrócê, mówi panuj¹cy Pan.
*23
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! by³y dwie niewiasty, córki jednej matki;
3. Te nierz¹d p³odzi³y w Egipcie, w m³odoœci swojej nierz¹d p³odzi³y; tam s¹ 
omacane piersi ich, i tam s¹ zgniecione piersi panieñstwa ich.
4. Imiona ich te s¹: Wiêkszej Ahola, a siostry jej Aholiba. Teæ by³y moje, i 
zrodzi³y synów i córki; imiona, mówiê, ich s¹, Samaryja Ahola, a Jeruzalem Aholiba.
5. Ale Ahola p³odzi³a wszeteczeñstwo przy mnie, a nierz¹du pilnowa³a z mi³oœnikami 
swojemi, z Assyryjkczykami bliskimi,
6. Którzy byli obleczeni w hijacynt, z ksi¹¿êtami, i panami, i ze wszystkimi 
m³odzieñcami udatnymi, i z jezdnymi je¿d¿¹cymi na koniach;
7. Uda³a siê, mówiê, na wszeteczeñstwo swoje z nimi, ze wszystkimi 
najprzedniejszymi synami Assyryjskimi, i ze wszystkimi, za którymi mi³oœci¹ pa³a³a, 
a splugawia³a siê wszystkiemi plugawemi ba³wanami ich.
8. A tak wszeteczeñstw swoich egipskich nie zaniecha³a: bo z ni¹ sypiali w m³odoœci 
jej, a oni omacali piersi panieñstwa jej, i wylali wszeteczeñstwo swe na ni¹.
9. Dlatego poda³em j¹ w rêkê zalotników jej, w rêkê synów Assyryjskich, za którymi 
mi³oœci¹ pa³a³a.
10. Oni odkryli nagoœæ jej, synów jej i córki jej zabrali, a samê mieczem zabili; i 
sta³a siê os³awion¹ miêdzy niewiastami, gdy s¹dy wykonali przy niej.
11. To widz¹c siostra jej Aholiba, bardziej siê ni¿ ona zapali³a mi³oœci¹, a 
wszeteczeñstwo jej wiêksze by³o ni¿eli siostry jej.
12. Za synami Assyryjskimi pa³a³a mi³oœci¹, za ksi¹¿êtami, i panami bliskimi, 
ubranymi w szaty kosztowne, za jezdnymi je¿d¿¹cymi na koniach, i za wszystkimi 
m³odzieñcami urodziwymi.
13. I widzia³em, ¿e siê splugawi³a, a i¿ jednaka droga obu by³a.
14. Ale ta jeszcze to przyda³a do wszeteczeñstw swoich, ¿e widz¹c mê¿ów 
wymalowanych na œcianie, obrazy Chaldejczyków malowane farbami,
15. Opasane pasami na biodrach ich, i ko³paki farbowane na gowach ich, a ¿e wszyscy 
na wejrzeniu byli jako hetmani, podobni synom Babiloñskim, w ziemi Chaldejskiej 
zrodzonym;
16. I pa³a³a mi³oœci¹ ku nim, ujrzawszy ich oczyma swemi, a wyprawi³a pos³ów do 
nich do ziemi Chaldejskiej.
17. Tedy weszli do niej synowie Babiloñscy do komory nierz¹du, i zmazali j¹ 
wszeteczeñstwem swojem; a gdy siê splugawi³a z nimi, odst¹pi³a dusza jej od nich.
18. I gdy odkry³a wszeteczeñstwa swe, odkry³a i nagoœæ swojê; odst¹pi³a dusza moja 
od niej, jako by³a odst¹pi³a dusza moja od siostry jej.
19. Bo rozmno¿y³a wszeteczeñstwa swoje, wspominaj¹c na dni m³odoœci swojej, których 
nierz¹du patrzy³a w ziemi Egipskiej.
20. I pa³a³a mi³oœci¹ przeciwko nierz¹dnikom ich, których cia³a s¹ jako cia³a 
os³ów, a przyrodzenie ich jako przyrodzenie koñskie.
21. A takeœ siê zaœ nawróci³a do sproœnoœci m³odoœci twojej, gdy macali Egipczanie 
piersi twoje dla piersi m³odoœci twojej.
22. Przeto¿, o Aholibo! tak mówi panuj¹cy Pan: Oto ja pobudzê zalotników twoich 
przeciwko tobie, tych, od których odst¹pi³a dusza twoja, i przywiodê ich na ciê 
zewsz¹d;



23. Synów Babiloñskich, i wszystkich Chaldejczyków z Pekot, i z Soby, i z Kohy, i 
wszystkich synów Assyryjskich z nimi, m³odzieñców udatnych, ksi¹¿¹t i panów 
wszystkich, hetmanów i ludzi zacnych, wszystkich je¿d¿¹cych na koniach;
24. I przyjad¹ przeciwko tobie na wozach ¿elaznych, i na rydwanach, i na karach, a 
to z zgraj¹ narodów, z tarczami, i z pancerzami, i z przy³bicami, po³o¿¹  siê 
przeciwko tobie zewsz¹d; i dam im prawo, aby ciê s¹dzili wed³ug praw swoich.
25. I wylejê gorliwoœæ mojê na ciê, i obejd¹ siê z tob¹ zapalczywie, nos twój i 
uszy twoje ober¿n¹, a ostatek twój od miecza polegnie; oni synów twoich i córki 
twoje pojmaj¹, a ostatek twój ogniem po¿arty bêdzie;
26. I zewlok¹ ciê z szat twoich, a pobior¹ strój ozdoby twojej.
27. A tak uczyniê koniec sproœnoœci twojej przy tobie, i wszeteczeñstwu twemu, 
któreœ przynios³a z ziemi Egipskiej, a nie podniesiesz oczów twych do nich, ani na 
Egipt nie wspomnisz wiêcej.
28. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Oto ciê Ja podajê w rêce tych, których masz w 
nienawiœci, w rêce tych, od których odst¹pi³a dusza twoja;
29. I obejd¹ siê z tob¹ wed³ug nienawiœci, i zabior¹ wszystkê pracê twojê, a 
zostawi¹ ciê nag¹ i obna¿on¹, i bêdzie jawna nagoœæ wszeteczeñstw twoich, i 
sproœnoœci twojej, i nierz¹dów twoich.
30. Toæ siê stanie przeto, ¿eœ nierz¹d p³odzi³a naœladuj¹c pogan, przeto, ¿eœ siê 
zmaza³a plugawemi ba³wanami ich;
31. Chodzi³aœ drog¹ siostry swej, dlatego dam kubek jej w rêkê twojê.
32. Tak mówi panuj¹cy Pan: Kubek siostry twojej g³êboki i szeroki piæ bêdziesz, 
spory bêdzie; poœmiech tak¿e i igrzysko bêd¹ mieli z ciebie.
33. Pijañstwem i boleœci¹ nape³niona bêdziesz, kubkiem spustoszenia i smutku, 
kubkiem siostry swej Samaryi!
34. I wypijesz go i wys¹czysz, potem go pokruszysz, a piersi swe poobrywasz; bom Ja 
rzek³, mówi panuj¹cy Pan.
35. Dlatego tak mówi panuj¹cy Pan: Poniewa¿eœ zapomnia³a na miê, a zarzuci³aœ miê 
za ty³ swój, i ty te¿ ponoœ niecnotê, swojê, i wszeteczeñstwa swoje.
36. I rzek³ Pan do mnie: Synu cz³owieczy! izali siê bêdziesz zastawia³ za Aholê 
albo za Aholibê? Oznajmij im raczej obrzydliwoœci ich:
37. ¯e cudzo³o¿y³y, a krew jest na rêkach ich, i z plugawemi ba³wanami swemi 
cudzo³o¿y³y; nadto i synów swych, których mi narodzi³y, przez ogieñ przeporowadza³y 
im na po¿arcie.
38. Wiêc i to mi uczyni³y, ¿e œwi¹tnicê mojê splugawi³y dnia onego, a sabaty moje 
pogwa³ci³y.
39. Bo gdy ofiarowa³y synów swych plugawym ba³wanom swoich, wchodzi³y do œwi¹tnicy 
mojej onego¿ dnia, aby j¹ zmaza³y; oto takci czyni³y w poœrodku domu mego.
40. Nadto posy³a³y te¿ do mê¿ów, aby przyszli z daleka; którzy zaraz przychodzili, 
kiedy pose³ do nich wys³any by³. Tymeœ kwoli siê ty umywa³a, farbowa³aœ twarz 
swojê, i zdobi³aœ siê ochêdóstwem swojem.
41. Siada³aœ na ³o¿u zacnem, przed którym by³ stó³ przygotowany, na któremeœ i 
kadzeniw moje i olejek mój pok³ada³a.
42. A gdy g³os onego mnóstwa ucich³, tedy i do mê¿ów ludu pospolitego posy³a³y, 
których przywodzono o¿artych z puszczy, i k³adli manele na rêce ich, i korony 
ozdobne ne rêce ich.
43. A chocia¿em przymawia³ onej cudzo³o¿nicy zastarza³ej, a i¿ oni raz z jedn¹, raz 
z drug¹ nierz¹d p³odz¹,
44. I ¿e ka¿dy z nich wchodzi do niej, jako wchodz¹ do niewiasty wszetecznej: 
przecie jednak wchodzili do Aholi i do Aholiby, niewiast niecnotliwych.
45. Przeto¿ sprawiedliwi mê¿owie, ci je os¹dz¹ s¹dem cudzo³o¿nic, i s¹dem 
wylewaj¹cych krew, przeto, ¿e cudzo³o¿y³y, a krew jest na rêkach ich.
46. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Przywiodê na nie wojsko, a poddam je na pot³ukanie i 
na ³up;
47. I ukamionuje je ono zgromadzenie kamieniem, i rozsiek¹ je mieczami swemi, synów 
ich i córki ich pobij¹, a domy ich ogniem spal¹.
48. A tak uprz¹tnê sproœnoœæ z tej ziemi, i bêd¹ siê tem karaæ wszystkie niewiasty, 
a nie uczyni¹ wed³ug niecnoty waszej.
49. Bo w³o¿ona bêdzie na was niecnota wasza, a grzechy plugawych ba³wanów waszych 



poniesiecie, i poznacie, ¿em Ja panuj¹cy Pan.
*24
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie roku dziewi¹tego, miesi¹c dziesi¹tego, 
dziesi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! napisz sobiê imiê dnia tego, tego¿ w³aœnie dnia; bo obleg³ król 
Babiloñski Jeruzalem prawie tego¿ dnia.
3. A rzecz przez przypowieœæ do tego domu odpornego, podobieñstwo mówi¹c do nich: 
Tak mówi panuj¹cy Pan: Przystaw ten garniec, przystaw, a nalej weñ wody;
4. A zebrawszy sztuki nale¿¹ce do niego, ka¿d¹ sztukê dobr¹, udziec i ³opatkê, 
najlepszemi koœciami nape³ñ go.
5. WeŸmij¿e i co najwyborniejsze bydlê, a na³ó¿ ogieñ z koœci pod niem; spraw¿e aby 
to wrza³o i kipia³o, ¿eby i koœci jego rozewrza³y w niem.
6. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Biada temu miastu krwawemu, garncowi, w którym 
zostaje przywara jego, z którego, mówiê, przywara jego nie wychodzi: po sztukach, 
po sztukach wyci¹gaj z niego, nie padnieæ nañ los.
7. Bo i¿ krew jego jest w poœrodku jego, na wierzchu ska³y wystawi³o j¹, nie wyla³o 
jej na ziemiê, aby by³a zakryta prochem;
8. Tedy i Ja rozniecê zapalczywoœæ na wykonanie pomsty, wystawiê krew jego na 
wierzchu ska³y, aby nie by³a zakryta.
9. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Biada temu miastu krwawemu; bo i Ja naniecê 
wielki ogieñ,
10. Przyk³adaj¹c drew, rozniecaj¹c ogieñ, wniwecz obracaj¹c miêso, i zaprawiaj¹c 
korzeniem, tak, ¿e i koœci spalone bêd¹;
11. A postawiê ten garniec na wêgle jego pró¿ny, aby siê zagrza³a i rozpali³a miedŸ 
jego, a ¿eby siê rozp³ynê³y w poœród jego plugastwa jego, a i¿by zniesiona by³a 
przywara jego.
12. Utrudzi³o miê k³amstwami swemi, przeto¿ nie wynijdzie z niego wielkoœæ szumowin 
jego, do ognia musz¹ szumowiny jego.
13. W nieczystoœci twojej jest sprosnoœæ; dlatego, ¿em ciê oczyszcza³; a przeciêœ 
nie oczyszczona, i od nieczystoœci twojej nie bêdziesz wiêcej oczyszczana, a¿ 
uspokojê na tobie rozgniewanie moje.
14. Ja Pan mówi³em; przyjdzie to, i uczyniê to, nie cofnê siê, ani sfolgujê, ani mi 
¿al bêdzie; wed³ug dróg twoich, i wed³ug spraw twoich s¹dziæ ciê bêdê, mówi 
panuj¹cy Pan.
15. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
16. Synu cz³owieczy! oto Ja od ciebie odejmê ¿¹dnoœæ oczów twoich z prêdka; wszak¿e 
nie kwil, ani p³acz, a niech nie wychodz¹ ³zy twoje.
17. Zaniechaj kwilenia, nie czyñ ¿a³oby, jako bywa nad umar³ym; czapkê twojê w³ó¿ 
na siê, a obuwie twoje wzuj na nogi twoje, a nie zas³aniaj warg, a chleba niczyjego 
nie jedz.
18. Co gdym z poranku ludowi powiedzia³, tedy umar³a ¿ona moja w wieczór; i 
uczyni³em rano, jako mi rozkazano.
19. I mówi³ lud do mnie: I nie oznajmisz¿e nam, co nam te rzeczy znacz¹, które ty 
czynisz?
20. Tedym rzek³ do nich: S³owo Pañskie sta³o siê do mnie, mówi¹c:
21. Powiedz domowi Izraelskiemu: Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja splugawiê œwi¹tnicê 
mojê, wynios³oœæ mocy waszej, ¿¹dnoœæ oczów waszych, i to, w czem siê kocha dusza 
wasza, a synowie wasi i córki wasze, któreœcie zostawili, od miecza polegn¹.
22. I uczynicie, jakom uczyni³; nie zas³onicie wargi, a chleba niczyjego jeœæ nie 
bêdziecie;
23. A czapki swe na g³owach swych, i bóty swoje na nogach swoich maj¹c, nie 
bêdziecie kwiliæ ani p³akaæ; ale bêdziecie schn¹æ dla nieprawosci waszych, a 
wzdychaæ jeden z drugim.
24. Bo wam jest Ezechyjel dziwem, wed³ug wszystkiego, co on czyni, czyniæ 
bêdziecie; a gdy to przyjdzie, dowiecie siê, ¿em ja panuj¹cy Pan.
25. A ty, synu cz³owieczy! aza¿ w ten dzieñ, którego Ja odejmê od nich moc ich, 
wesele ozdoby ich, ¿¹dnoœæ oczów ich, i to, po czem têskni dusza ich, synów ich i 
córki ich,
26. Izali dnia onego nie przyjdzie do ciebie ten, co uciecze, oznajmuj¹c ci to?



27. Dnia onego otworza siê usta twoje przy tym, który ujdzie; a bêdziesz mówi³, i 
nie bêdziesz wiêcej niemym; i bêdziesz im dziwem, a poznaj¹, ¿em Ja Pan.
*25
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz twojê przeciwko synom Ammonowym, a prorokuj 
przeciwko nim.
3. I rzecz synom Ammonowym: S³uchajcie s³owa panuj¹cego Pana. Tak mówi panuj¹cy 
Pan: Przeto, ¿eœ wykrzyka³ mówi¹c: Hej, hej! nad œwi¹tnic¹ moj¹, gdy by³a 
splugawiona, i nad ziemi¹ Izraelsk¹, i gdy by³a spustoszona, i nad domem Judzkim, i 
gdy szed³ w niewolê;
4. Przeto¿ oto Ja ciê te¿ podam narodom wschodnim w dziedzictwo i pobuduj¹ pa³ace 
swoje w tobie, a wystawi¹ mieszkanie swoje w tobie, one bêd¹ jeœæ urodzaje twoje, 
oni te¿ bêd¹ piæ mleko twoje.
5. I dam Rabbê na mieszkanie wielb³¹dom, a miasta synów Ammonowych na legowisko 
trzodom; i dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
6. Bo tak mówi panujacy Pan: Przeto, i¿eœ klaska³ rêk¹, a t¹pa³ nog¹, i weseli³eœ 
siê z serca, ¿eœ cale spustoszy³ ziemiê Izraelsk¹:
7. Przeto¿ oto Ja wyci¹gnê rêkê sw¹ przeciwko tobie, a dam ciê w rozchwycenie 
narodom, i wytnê ciê z narodów, a wytracê ciê z ziem, i wyg³adzê ciê, a dowiesz 
siê, ¿em Ja Pan.
8. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿e Moab i Seir mówi³: Oto dom Judzki podobny 
jest wszystkim innym narodom.
9. Dlatego oto Ja otworzê stronê Moabczyków od miast, od miast mówiê ich, i od 
granic ich, ozdobê ziemi Betiesymot, Baalmeon, i Karyjataim,
10. Narodom wschodnim z ziemi¹ synów Ammonowych; bom j¹ da³ w dziedzictwo, aby nie 
by³o pami¹tki synów Ammonowych miêdzy narodami.
11. A tak nad Moabem s¹dy wykonam, i¿ poznaj¹, ¿em Ja Pan.
12. Tak mówi panuj¹cy Pan: Przeto¿, i¿ siê Edomczycy srodze mœcili nad domem 
Judzkim, i przywiedli na siê winê wielk¹, mszcz¹c siê nad nimi;
13. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Wyci¹gnê te¿ rêkê mojê na ziemiê Edomczyków, a 
wytrcê z niej ludzi i byd³o, i uczyniê j¹ pustyni¹; od Teman a¿ do Dedan od miecza 
polegn¹.
14. A tak wykonam pomstê mojê nad Edomczykami przez rêce ludu mojego Izraelskiego, 
a obejd¹ siê z Edomczykami wed³ug popêdliwoœci mojej, i wed³ug gniewu mego; i 
poznaj¹ pomstê mojê, mówi panujacy Pan.
15. Tak mówi panuj¹cy Pan: Przeto, i¿ siê Filistyñczycy mœcili, i pomstê 
wykonywali, pustosz¹c ich z serca, a do zginienia przywodz¹c z nieprzyjaŸni 
starodawnej;
16. Dlatego tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja wyci¹gnê rêkê mojê na Filistyñczyków, i 
wykorzeniê Cheretejczyków, i wytracê ostatek krainy pomorskiej.
17. A tak uczyniê nad nimi pomsty wielkie, karz¹c ich w zapalczywoœci; i dowiedz¹ 
siê, ¿em Ja Pan, gdy wykonam pomstê mojê nad nimi.
*26
1. I sta³o siê roku jedenastego, pierwszego dnia miesi¹ca, sta³o siê s³owo Pañskie 
do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! przeto, i¿ Tyr mówi³ o Jeruzalemie wykrzykaj¹c: Hej, hej! 
zniszczone jest miasto bram bardzo ludnych, obraca siê do mnie, teraz nape³niony 
bêdê, gdy¿ to jest spustoszone;
3. Dlatego tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja powsta³ przeciwko tobie, o Tyrze! a 
przywiodê na ciê wiele narodów, jakobym przywiód³ morze z nawa³noœciami jego;
4. I zburz¹ mury Tyrskie, i rozwal¹ wie¿e jego; i wymiotê z niego proch jego, i 
uczyniê go wierzcho³kiem ska³y g³adkiej,
5. Tak, ¿e bêd¹ wysuszaæ sieci w poœród morza; bom Ja rzek³, mówi panuj¹cy Pan, 
przeto bêdzie na rozchwycenie narodom.
6. A córki jego, które bêd¹ na polu, mieczem pobite bêd¹, a dowiedz¹ siê, ¿em Ja 
Pan.
7. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja przywiodê przeciwko Tyrowi Nabuchodonozora, 
króla Babiloñskiego, od pó³nocy, króla nad królmi, z koñmi i z wozami, i z jezdnymi 
i z zgraj¹, i z ludem wielkim.



8. Córki twoje na polu mieczem pomorduje, i przeciwko tobie porobi baszty, i usypie 
wa³ przeciwko tobie, i postawi przeciwko tobie tarcz;
9. I tarany zasadzi przeciwko murom twoim, a wie¿e twoje pot³ucze m³otami swemi.
10. Od mnóstwa koni jego okryje ciê proch ich; od grzmotu jezdnych i kar i wozów 
porusz¹ siê mury twoje, gdy wchodziæ bêdzie w bramy twoje, jako wchodz¹ do miasta 
zburzonego.
11. Kopytami koni swoich zdepcze wszystkie ulice twoje, lud twój mieczem pobije, a 
mocne s³upy twoje upadn¹ na ziemiê;
12. I robior¹ majêtnoœæ twojê, a rozchwyc¹ towary twoje, i rozwal¹ mury twoje, i 
domy twoje rozkoszne poburz¹, a kamienie twoje, i drzewo twoje, i proch twój do 
wody wrzuc¹.
13. I uczyniê. ¿e ustanie g³os pieœni twoich, a dŸwiêk harf twoich nie bêdzie 
wiêcej s³yszany.
14. I uczyniê ciê wierzcho³kiem g³adkiej ska³y; staniesz siê miejscem ku wysuszaniu 
sieci, nie bêdziesz wiêcj zbudowany; bom Ja Pan powiedzia³, mówi panuj¹cy Pan.
15. Tak mówi panuj¹cy Pan do Tyru: Izali siê od trzasku upadku twego, gdy ranni 
wo³aæ bêd¹, gdy okrutne morderstwo bêdzie w poœrodku ciebie, wyspy siê nie porusz¹?
16. I powstan¹ z stolic swoich wszyscy ksi¹¿êta pomorscy, i z³o¿¹ z siebie p³aszcze 
swoje, a szaty swe haftowane zewlek¹, strachem bêd¹ przyodziani, na ziemi usi¹d¹, a 
wzdrygaj¹c siê co chwila zdumiewaæ siê bêd¹ nad tob¹,
17. I podnios¹ nad tob¹ lament i rzekn¹ do ciebie: Jakoœ zginê³o, o miasto! w 
którem mieszkano dla przyleg³oœci morza, miasto s³awne, które by³o mocne na morzu, 
ono i z obywatelami swymi, którzy byli straszni wszystkim obywatelom jego.
18. Tedy siê zatrwo¿¹ wyspy w dzieñ upadku twego; zatrwo¿¹ siê mówiê wyspy morskie 
nad zginieniem twojem.
19. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Gdy ciê uczyniê miastem spustoszonem, jako miasta, w 
których nie mieszkaj¹, gdy na ciê przepaœæ przywiodê, tak, ¿e ciê wody wielkie 
przykryj¹;
20. Gdy uczyniê, ¿e zst¹pisz z tymi, którzy zstêpuj¹ do do³u, do ludu dawnego, a 
po³o¿ê ciê w najni¿szych stronach ziemi, na pustyniach dawnych, z tymi, co zstêpuj¹ 
do do³u, aby nie mieszkano w tobie, tedy doka¿ê s³awy w ziemi ¿yj¹cych.
21. Bo uczyniê to, ¿e bêdziesz na wielki postrach, gdy ciê nie stanie; a choæby ciê 
szukano, nie znajd¹ ciê na wieki, mówi panuj¹cy Pan.
*27
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. A ty, synu cz³owieczy! podnieœ nad Tyrem lament,
3. A rzecz do Tyru, który le¿y nad portami morskiemi i handluje z narodami na wielu 
wyspach: Tak mówi panuj¹cy Pan: O Tyrze! tyœ mówi³: Jam jest doskona³y w piêknoœci.
4. W poœrodku morza by³y granice twoje, budownicy twoi doskona³¹ uczynili piêknoœæ 
twojê.
5. Z jedliny z Sanir pobudowaliæ wszystkie piêtra twoje, cedry z Libanu brali, aby 
czynili maszty twoje.
6. Z dêbów Basañskich czynili wios³a twoje, ³awy twoje urobili z koœci s³oniowych i 
z bukszpanu z wysep Cytymskich.
7. Bisior haftowany egipski bywa³ p³ótnem twojem, z któregoœ ¿agle miewa³; hijacynt 
i szar³at z wysep Elisa by³ nakryciem twojem.
8. Obywatele Sydonu, i Arwadczycy bywali ¿eglarzami twymi; mêdrcy twoi, Tyrze! 
którzy bywali w tobie, ci byli sternikami twymi.
9. Starcy z Giebal, i mêdrcy jego oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie 
okrêty morskie i ¿eglarze ich bywali w tobie, handluj¹c z tob¹.
10. Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mê¿owie waleczni 
twoi; tarcz i przy³bicê zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.
11. Synowie Arwad z wojskiem twojem na murach twoich w oko³o, tak¿e Gamadczycy na 
wie¿ach twoich bywali, tarcze twoje zawieszali na murach twoich w oko³o; ciæ s¹, 
którzy doskona³¹ uczynili piêknoœæ twojê.
12. Zamorscy kupcy twoi dla wielkoœci wszelakich dostatków, srebrem, ¿elazem, cyn¹ 
i o³owiem kupczyli na jarmarkach twoich.
13. Jawan, Tubal, i Mesech, kupcy twoi, ludzi i naczynie miedziane dawali na 
zamianê tobie.



14. Z domu Togorma koñmi, i jezdnymi, i mu³ami kupczyli na jarmarkach twoich.
15. Synowie Dedanowi, kupcy twoi, i wiele wysep przekupowali towary rêki twojej, 
rogi, koœci s³oniowe, i drzewo hebanowe dawali na zamianê za zap³atê twojê.
16. Syryjczycy kupcy twoi dla mnóstwa przemyœlnych robót twoich, karbunku³ami, 
szar³atem, i haftarskiemi rzeczami, p³ótnem subtelnem, i koralami, i kryszta³ami 
handlowali na jarmarkach twoich.
17. Juda i ziemia Izraelska, i ci kupcy twoi, pszenicê z Minnit i z Pannag, i miód, 
i oliwê. i kadzid³o na zamianêæ dawali.
18. Damaszczanie, kupcy twoi dla mnóstwa przemyœlnych robót twoich, i dla mnóstwa 
wszelkich dostatków, winem z Helbonu i we³nê bia³¹ kupczyli.
19. Tak¿e Dan i Jawan, kramarze na jarmarkach twoich, sprzedawali ¿elazo 
polerowane, kassyjê, i Tatarskie ziela na zamianêæ dawali.
20. Dedan kupczy³ w tobie suknami kosztownemi na wozy.
21. Arabczycy, i wszyscy ksi¹¿êta Kedarscy, i ci kupczyli z tob¹ skopami i 
baranami, i koz³ami, tem handlowali w tobie.
22. Kupcy Sabejscy i z Ramy kupczyli z tob¹ wszelakiemi przedniejszemi wonnemi 
rzeczami, i wszelakim kamieniem drogim i z³otem kupczyli na jarmarkach twoich;
23. Haran, i Kanne, i Eden kupcy z Saby; Assur i Kilmad kupczy³ w tobie.
24. Ci kupcy twoi, sztukami hijacyntu, i rzeczami haftowanemi, i skrzyniami dla 
kosztownych szat, tak¿e towarami, które powrozami obwi¹zuj¹ albo w skrzyniach 
cedrowych zawieraj¹, kupczyli w tobie.
25. Okrêty morskie przodkowa³y w kupiectwie twojem; i by³oœ nape³nione i uwielbione 
bardzo w poœród morza.
26. Na wody wielkie zaprowadzili ciê ¿eglarze twoi; wiatr wschodni rozbije ciê w 
poœród morza.
27. Bogactwa twoje, i jarmarki twoje, kupiectwo twoje, ¿eglarze twoi, i sternicy 
twoi, i ci, którzy zaprawiali rozpadliny twoje, i kupcy towarów twoich, i wszyscy 
mê¿owie waleczni twoi, którzy byli w tobie, i wszystko mnóstwo twoje, które jest w 
poœród ciebie, wpadn¹ w poœród morza w dzieñ upadku twego.
28. Na g³os krzyku sterników twoich zadr¿¹ wa³y morskie;
29. I wyst¹pi¹ z okrêtów swoich wszyscy robi¹cy wios³em, ¿eglarze, i wszyscy 
sternicy morscy na ziemi stan¹.
30. I bêd¹ narzekali nad tob¹ g³osem wielkim, i bêd¹ gorzko wo³ali, a sypi¹c proch 
na g³owy swoje, w popiele siê walaæ bêd¹.
31. Nadto poczyni¹ sobie dla ciebie ³ysiny, a opasz¹ siê worami; i bêd¹ p³akaæ nad 
tob¹ w gorzkoœci duszy swej p³aczem gorzkim.
32. Uczyni¹, mówiê, nad tob¹ lament ¿a³oœny, a bêd¹ narzekali nad tob¹, mówi¹c: 
Które¿ miasto podobne jest Tyrowi, wyciêtemu w poœrodku morza?
33. Gdy wychodzi³y towary twoje z morza, nasyca³oœ wiele narodów; mnóstwem bogactw 
twoich i handlów twoich bogaci³oœ królów ziemskich.
34. Ale gdy bêdziesz podruzgotane od morza w g³êbokoœciach wód, kupiectwo twoje i 
wszystko mnóstwo twoje w poœrodku ciebie upadnie.
35. Wszyscy na wyspach mieszkaj¹cy zdumiej¹ siê nad tob¹, a królowie ich strachem 
zdjêci bêd¹c, bardzo siê zatrwo¿¹.
36. Kupcy miêdzy narodami zaœwisn¹ nad tob¹; na postrach im bêdziesz, a nie bêdzie 
ciê na wieki.
*28
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! mów ksi¹¿êciu Tyrskiemu: Tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, i¿ siê 
podnios³o serce twoje, a mówisz: Jam jest Bóg, siedzê w poœród morza na stolicy 
Boskiej, gdy¿eœ ty cz³owiek, a nie Bóg, choæ serce swoje stawiasz jako serce Bo¿e;
3. Otoœ mêdrszym nad Danijela, ¿adna tajemnica nie jest zakryta przed tob¹,
4. M¹droœci¹ twoj¹ i roztropnoœci¹ twoj¹ nazbiera³eœ sobie bogactw, i naby³eœ z³ota 
i srebra do skarbów toich;
5. Wielkoœci¹ m¹droœci twojej w kupiectwie twojem rozmno¿y³eœ bogactwa twoje; a tak 
podnios³o siê serce twoje dla bogactw twoich.
6. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Poniewa¿ stawiasz serce twoje jako serce Bo¿e,
7. Dlatego oto Ja przywiodê na ciê cudzoziemców najsro¿szych z narodów, którzy 
dobywszy mieczów swoich na piêknoœæ m¹droœci twojej splugawi¹ jasnoœæ twojê;



8. W dó³ ciê wepchn¹, i umrzesz srog¹ œmierci¹ w poœród morza.
9. Izali mówi¹c rzeczesz przed tym, który ciê zabijaæ bêdzie: Jestem Bóg? gdy¿eœ 
cz³owiek a nie Bóg w rêku mordercy twego.
10. Œmierci¹ nieobrzezañców umrzesz od rêki cudzoziemców; bo Ja mówi³em, mówi 
panuj¹cy Pan.
11. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
12. Synu cz³owieczy! podnieœ lament nad królem Tyrskim, a mów do niego: Tak mówi 
panuj¹cy Pan: Ty, co pieczêtujesz sumy, pe³en m¹droœci i doskona³ej piêknoœci;
13. By³eœ w Eden, ogrodzie Bo¿ym; wszelki kamieñ drogi by³ nakryciem twojem, 
sardyjusz, topazyjusz, i jaspis, chrysolit, onyks, i beryl, szafir, kabunku³, i 
szmaragd, i z³oto; w ten dzieñ, któregoœ ty stworzony, zgotowane s¹ u ciebie 
narzêdy bêbnów twoich i piszcza³ek twoich.
14. Tyœ by³ Cherubinem pomazanym, nakrywaj¹cym; Jam ciê wystawi³, by³eœ na górze 
Bo¿ej œwiêtej, w poœród kamienia ognistego przechadza³eœ siê,
15. By³eœ doskona³ym na drogach twoich ode dnia tego, któregoœ jest stworzony, a¿ 
siê znalaz³a nieprawoœæ w tobie.
16. Dla wielkoœci kupiectwa twego pe³no w poœród ciebie bezprawia, i zgrzeszy³eœ; 
dlatego wytracê ciê z góry Bo¿ej, o Cherubinie nakrywaj¹cy! a z poœrodku kamienia 
ognistego wygubiê ciê.
17. Podnios³o ciê serce twoje dla piêknoœci twojej, na z³eœ u¿ywa³ m¹droœci swojej 
dla jasnoœci twojej; przeto¿ ciê uderzê o ziemiê, a przed obliczem królów po³o¿ê 
ciê, abyæ siê dziwowali.
18. Dla mnóstwa nieprawoœci twoich, i dla sprawiedliwoœci kupiectwa twego 
splugwi³eœ œwi¹tnicê twojê; przeto¿ wywiodê ogieñ z poœrodku ciebie, który ciê 
po¿re, a obrócê ciê w popió³ na ziemi przed oczyma wszystkich, co na ciê patrz¹,.
19. Wszyscy, co ciê znali miêdzy narodami, zdumiewaj¹ siê nad tob¹; bêdziesz na 
wielki postrach, a nie bêdzie ciê a¿ na wieki.
20. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
21. Synu cz³owieczy! obróæ twarz swojê przeciw Sydonowi, a prorokuj przeciw niemu,
22. I mów: Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko tobie, o Sydonie! a bêdê 
uwielbiony w poœród ciebie; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, gdy nad nimi s¹dy wykonam, 
i w nim poœwiêcony bêdê.
23. I poœlê nañ mór, i krew na ulice jego, i upadn¹ zranieni w poœrodku niego od 
miecza, który na nich przyjdzie ze wszystkich stron; a dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
24. A tak nie bêdzie mia³ wiêcej dom Izraelski ciernia kol¹cego, i g³ogu boleœci 
zadawaj¹cego z wszystkich okolicznych swych, którzy ich pustosz¹; i dowiedz¹ siê, 
¿em Ja panuj¹cy Pan.
25. Tak mówi panuj¹cy Pan: Gdy zgromadzê dom Izraelski z narodów, miêdzy którymi s¹ 
rozproszeni, i poœwiêcony bêdê w nich przed oczyma pogan, i bêd¹ mieszkali w ziemi 
swojej, któr¹m by³ da³ s³udze memu Jakóbowi;
26. Tedy w niej bêd¹ bezpiecznie mieszkali, a pobuduj¹ domy, i naszczepi¹ winnic; 
mieszkaæ mówiê bêd¹ bezpiecznie, gdy wykonam s¹dy nad wszystkimi okolicznymi ich, 
którzy ich pustoszyli; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, Bóg ich.
*29
1. Roku dzies¹tego, dzies¹tego miesi¹ca, dwunastego dnia tego¿ miesi¹ca sta³o siê 
s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz swojê przeciwko Faraonowi, królowi Egipskiemu, a 
prorokuj przeciw niemu i przeciwko wszystkiemu Egiptowi;
3. Mów, a rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko tobie o Faraonie, królu 
Egipski, wielorybie wielki, który le¿ysz w poœrodku rzek twoich, i mówisz: Mojaæ 
jest rzeka, i jam j¹ sobie uczyni³;
4. Przeto¿ w³o¿ê wêdê w czeluœci twoje, i uczyniê, ¿e powiêzn¹ ryby rzek twoich na 
³uskach twych, i wywlekê ciê z poœrodku rzek twoich i wszystkie ryby rzek twoich, 
które na ³uskach twoich powiêzn¹;
5. I zostawiê ciê na puszczy, ciebie i wszystkie ryby rzek twoich: polê¿esz na 
polu, i nie bêdziesz zebrany ani zgromadzony; dam ciê bestyjom ziemskim i ptastwu 
niebieskiemu ku po¿arciu;
6. I dowiedz¹ siê wszyscy mieszkaj¹cy w Egipcie, ¿em Ja Pan, przeto ¿eœcie lask¹ 
trzcinian¹ domowi Izraelskiemu.



7. Gdy siê ciebie rêk¹ chwytaj¹, ³amiesz siê i rozcinasz im wszystko ramiê; a gdy 
siê podpieraj¹ tob¹, kruszysz siê, choæ im nadstawiasz wszystkich biódr.
8. Dlatego¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja przywiodê na ciê miecz, i wyg³adzê z 
ciebie cz³owieka i bydlê;
9. A ziemia Egipska bêdzie pustyni¹ i spustoszeniem, i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, 
dlatego, ¿eœ mówi³: Rzeka moja, i jam j¹ uczyni³;
10. Przeto¿ oto Ja bêdê przeciwko tobie i przeciwko rzece twojej, i podam ziemiê 
Egipsk¹ w spustoszenie, i we srogie poburzenie, od wie¿y Sewene a¿ do granic 
Murzyñskich.
11. Nie przejdzie przez ni¹ noga cz³owiecza, i noga bydlêca nie przejdzie przez 
ni¹, ani w niej bêd¹ mieszkaæ przez czterdzieœci lat.
12. A tak uczyniê ziemiê Egipsk¹ pustni¹ nad inne ziemie spustoszone, a miasta jej 
nad inne miasta spustoszone, bêd¹ spustoszone przez czterdzieœci lat: gdy¿ 
rozproszê Egipczan miêdzy narody, i rozwiejê ich po ziemiach.
13. A wszak¿e tak mówi panuj¹cy Pan: Gdy siê skoñczy czterdzieœci lat, zgromadzê 
Egipczan z narodów, do których rozproszeni bêd¹.
14. I przywrócê zasiê wiêŸniów Egipskich, i przywiodê ich do ziemi Patros, do ziemi 
mieszkania ich, i bêd¹ tam królestwem pod³em.
15. Miêdzy innemi królestwami bêdzie najpodlejszen, a nie wyniesie siê wiêcej nad 
inne narody, i umniejszê ich, aby nie panowali nad narodami.
16. I nie bêdzie wiêcej domowi Izraelskiemu ufnoœci¹, któraby mi na pamiêæ 
przywodzi³a nieprawoœæ, gdyby siê ogl¹dali na nie; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja panuj¹cy 
Pan.
17. Potem sta³o siê dwudziestego i siódmego roku, pierwszego miesi¹ca, pierwszego 
dnia tego¿ miesi¹ca, sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
18. Synu cz³owieczy! Nabuchodonozor, król Babiloñski, przyniewoli³ gwa³tem wojsko 
swe do s³u¿by ciê¿kiej przeciwko Tyrowi; ka¿da g³owa ob³ysia³a, i ka¿de ramiê 
obna¿one, a przecie nie ma zap³aty on, ani wojsko jego z Tyru za onê s³u¿bê, któr¹ 
podejmo wa³, walcz¹c przeciwko jemu.
19. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja dajê Nabuchodonozorowi, królowi 
Babiloñskiemu, ziemiê Egipsk¹, aby zabra³ dostatki jej, i rozszarpa³ ³upy jej, i 
rozchwyci³ korzyœci jej, aby mia³o zap³atê wojsko jego.
20. Za pracê ich, któr¹ dla mnie podjêli, dam im ziemiê Egipsk¹, przeto, ¿e mnie 
pracowali, mówi panuj¹cy Pan.
21. Dnia onego uczyniê, ¿e wyroœnie róg domu Izraelskiego, tobie te¿ usta twoje 
otworzê w poœrodku ich; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
*30
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! prorokuj a mów: Tak mówi panuj¹cy Pan; kwilcie mówi¹c: Ach 
niestety¿ na ten dzieñ!
3. Bo bliski jest dzieñ, bliski jest mówiê dzieñ Pañski; ten bêdzie dzieñ chmury, i 
czas narodów.
4. I przyjdzie miecz na Egipt, a bêdzie wielka trwoga w ziemi Murzyñskiej, gdy 
polegn¹ pobici w Egipcie, a zabior¹ dostatki jego, i podwrócone bêd¹ grunty jego.
5. Murzyni i Putejczycy, i Ludczycy, i wszystko pospólstwo, i Kubejczycy, i 
obywatele innych ziem, w przymierzu bêd¹cych, z nimi od miecza upadn¹.
6. Tak mówi Pan, ¿e upadn¹, którzy podpieraj¹ Egipt, i str¹cona bêdzie pycha mocy 
jego; od wie¿y Sewene od miecza upadn¹ w niej, mówi panuj¹cy Pan.
7. I bêd¹ spustoszeni nad inne ziemie spustoszone, a miasta ich nad inne miasta 
poburzone bêd¹;
8. I dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, gdy zapalê ogieñ w Egipcie, i bêd¹ potarci wszyscy 
pomocnicy jego.
9. Dnia onego wynijd¹ pos³owie od oblicza mego w okrêtach na postrach ziemi 
Murzyñskiej bezpiecznej; i bêdzie wielka trwoga miêdzy nimi, jaka by³a w dzieñ 
pora¿ki Egipskiej; bo oto pewnie przychodzi.
10. Tak mówi panuj¹cy Pan: Uczyniê zaiste koniec mnóstwu Egipskiemu przez rêkê 
Nabuchodonozora, króla Babiloñskiego.
11. On i lud jego z nimi, najsro¿si z narodów, przywiedzeni bêd¹ na wytracenie tej 
ziemi; bo dobêd¹ mieczów swych przeciw Egiptowi, i nape³ni¹ ziemiê pobitymi.



12. I wysuszê rzeki, a zaprzedam ziemiê w rêkê z³oœników; a tak spustoszê ziemiê, i 
pe³noœæ jej przez rêkê cudzoziemców. Ja Pan mówi³em.
13. Tak mówi panuj¹cy Pan: Wytracê te¿ plugawe ba³wany, i zniosê obraz z Nof, a 
ksi¹¿êcia ziemi Egipskiej wiêcej nie bêdzie, gdy¿ puszczê strach na ziemiê Egipsk¹;
14. Bo spustoszê Patros, a rozniecê ogieñ w Soan, i wykonam s¹d nad No;
15. Wylejê te¿ popêdliwoœæ mojê na Syn, obronne miejsce Egipskie, a wytracê mnóstwo 
z No.
16. Gdy¿ rozniecê ogieñ w Egipcie, Syn bolej¹c boleæ bêdzie, i No rozwalone bêdzie, 
a Nof na ka¿dy dzieñ udrêczone bêdzie.
17. M³odzieñcy miasta On i Bubasto od miecza polegn¹, a panny w pojmanie pójd¹.
18. Tak¿e w Tachpanches zaæmi siê dzieñ, gdy tam pokruszê zawory Egipskie, i 
ustanie w niem pycha mocy jego, chmura je okryje, a córki jego w pojmanie pójd¹.
19. A tak wykonam s¹dy nad Egiptem, i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
20. I sta³o siê jedenastego roku, pierwszego miesi¹ca, siódmego dnia sta³o siê 
s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
21. Synu cz³owieczy! z³ama³em ramiê Faraona, króla Egipskiego; a oto nie bêdzie 
zawi¹zane, aby by³o uleczone, ani bêdzie chustkami obwinione, ani bêdzie zwi¹zane, 
aby by³o zmocnione do trzymania miecza.
22. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko Faraonowi, królowi Egipskiemu, 
a skruszê ramiona jego, tak mocne jako i z³amane, i wytr¹cê miecz z rêki jego;
23. I rozproszê Egipczan miêdzy narody, a rozwiejê ich po ziemiach.
24. Umocniê zasiê ramiona króla Babiloñskiego, i dam miecz mój w rêce jego, a 
ramiona Faraonowe z³amiê, i bêdzie stêka³ przed obliczem jego, jako stêka zraniony 
na œmieræ.
25. Umocniê, mówiê, ramiona króla Babiloñskiego, a ramiona Faraonowe upadn¹; i 
dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, gdy dam miecz mój w rêkê króla Babiloñskiego, aby go 
wyci¹gn¹³ na ziemiê Egipsk¹.
26. A tak rozproszê Egipczan miêdzy narody, i rozwiejê ich po ziemiach: i dowiedz¹ 
siê, ¿em Ja Pan.
*31
1. Potem jedenastego roku, trzeciego miesi¹ca, pierwszego dnia tego¿ miesi¹ca, 
sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! mów do Faraona, króla Egipskiego, i do ludu jego: Komu¿eœ 
podobnym w wielmo¿noœci twojej?
3. Oto Assur by³ jako cedr na Libanie, piêknych ga³êzi i szeroko cieñ podawaj¹cy i 
wysokiego wzrostu, a miêdzy gêstwin¹ ga³êzi by³ wierzch jego.
4. Wody mu wzrost da³y, g³êbokoœæ go wywy¿szy³a, a rzekami jej otoczony by³ w oko³o 
korzeñ jego, a strumienie tylko swoje wypuszcza³a na wszystkie drzewa polne,
5. Tak, ¿e siê wywy¿szy³ wzrost jego nad wszystkie drzewa polne, i rozkrzewi³y siê 
latoroœle jego, a dla obfitoœci wód rozszerzy³y siê ga³êzie jego, które wypuœci³.
6. Na ga³êziach jego czyni³o gniazda wszelakie ptastwo niebieskie, a pod 
latoroœlami jego mno¿y³y siê wszelkie zwierzêta polne, i pod cieniem jego siada³y 
wszystkie narody zacne.
7. I by³ piêkny dla wielkoœci swojej, i dla d³ugoœci ga³êzi swoich; bo korzeñ jego 
by³ przy wodach obfitych.
8. Cedry go nie przewy¿sza³y w ogrodzie Bo¿ym, jedliny nie by³y równe latoroœlom 
jego, a kasztanowe drzewa nie by³y podobne ga³êziom jego; ¿adne drzewo w ogrodzie 
Bo¿ym nie by³o mu równe w piêknoœci swojej.
9. Jam go piêknym uczyni³ dla mnóstwa ga³êzi jego, i zajrza³y mu wszystkie drzewa w 
Eden, które by³y w ogrodzie Bo¿ym.
10. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿e wysoko wzrós³, a wywy¿szy³ wierzch 
swój miêdzy gêstwin¹ ga³êzi, i podnios³o siê serce jego dla wysokoœci jego:
11. Przeto¿en go poda³ w rêkê najmocniejszego z narodów, aby siê z nim srogo 
obchodzi³; dla niezbo¿noœci jego odrzuci³em go.
12. A tak wyg³adzili go cudzoziemcy najsro¿si z narodów, i porzucili go; na górach 
i na wszystkich dolinach odpad³y ga³êzie jego, i po³amane s¹ latoroœli jego przy 
wszystkich strumieniach tej ziemi; dlatego ust¹pi³y z cienia jego wszystkie narody 
zie mskie, i opuœci³y go.
13. Na obaleniu jego mieszka wszelkie ptastwo niebieskie, a na ga³êziach jego jest 



wszelki zwierz polny,
14. Dlatego, aby siê na potem nie wywy¿sza³o wzrostem swoim ¿adne drzewo przy 
wodach, i ¿eby nie wypuszcza³o wierzchów swoich, miêdzy gêstwin¹ ga³êzi, i nie 
wspina³o siê nad inne wysokoœci¹ swoj¹ ¿adne drzewo wodami opojone. Albowiem ci 
wszyscy podan i s¹ na œmieræ, i wrzuceni w niskoœci ziemi w poœród synów ludzkich z 
tymi, którzy zstêpuj¹ do do³u.
15. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dnia, którego on zst¹pi³ do grobu, uczyni³em lament, 
zawar³em dla niego przepaœæ, i zahamowa³em strumienie jej, aby siê zastanowi³y wody 
wielkie; i uczyni³aem, ¿e siê zaæmi³ dla niego Liban, a wszystkie drzewa polne dla 
nie go zemdla³y.
16. Od grzmotu upadku jego zatrwo¿y³em narody, gdym go wepchn¹³ do grobu z tymi, co 
w dó³ zstêpuj¹, nad czem siê ucieszy³y na ziemi na dole wszystkie drzewa Eden, i co 
jest najwyborniejszego, i najlepszego na Libanie, i wszystko, co jest opojone 
wod¹ .
17. I ci z nim zst¹pili do grobu, do pobitych mieczem, którzy byli ramieniem jego, 
i którzy siadali w cieniu jego w poœrodku narodów.
18. Komu¿eœ podobny by³ s³aw¹ i wielkoœci¹ miêdzy drzewami Eden? Oto zrzucony 
bêdziesz z drzewami Eden na dó³ na ziemiê; w poœrodku nieobrzezañców polê¿esz 
miêdzy pobitymi mieczem. Toæ jest Farao i wszystka zgraja jego, mówi panuj¹cy Pan.
*32
1. A dwunastego roku, miesi¹ca dwunastego, pierwszego dnia tego¿ miesi¹ca, sta³o 
siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! podnieœ lament nad Faraonem, królem Egipskim, a powiedz mu: 
Podobnyœ ty lwowi m³odemu miêdzy narodami, tyœ jest jako wieloryb w morzu, gdy¿ 
bujaj¹c po rzekach twoich m¹cisz wodê nogami twemi, i miêszasz rzeki jego.
3. Tak mówi panuj¹cy Pan: Rozci¹gnê te¿ na ciê sieæ mojê przez zebranie wielu 
narodów, którzy ciê wyci¹gn¹ niewodem moim;
4. I zostawiê ciê na ziemi, na polu porzucê ciê, i sprawiê, ¿e mieszkaæ bêdzie na 
tobie wszelkie ptastwo niebieskie, i nakarmiê tob¹ zwierza wszystkiej ziemi;
5. I rozrzucê miêso twoje po górach, i nape³niê doliny wysokoœci¹ twoj¹,
6. I napojê ziemiê twojê, w której p³ywasz, krwi¹ twoj¹ a¿ do gór, tak, ¿e i rzeki 
bêd¹ nape³nione tob¹.
7. A gdy ciê zgaszê, zakryjê niebiosa, i ciemne uczyniê gwiazdy ich, s³oñce 
ob³okiem zas³oniê, a ksiê¿yc nie da œwiat³a swego.
8. Wszystkie œwiat³a jasne na niebiosach zaæmiê dla ciebie, i przywiodê ciemnoœæ na 
ziemiê twojê, mówi panuj¹cy Pan.
9. Nadto zasmucê serce wielu narodów, gdy za spraw¹ moj¹ przyjdzie wieœæ o starciu 
twojem miêdzy narody, do ziem, którycheœ nie zna³.
10. Uczyniê, mówiê, ¿e siê zdumieje nad tob¹ wiele narodów, a królowie ich zatrwo¿¹ 
siê bardzo dla ciebie, gdy szermowaæ bêdê mieczem swoim przed twarz¹ ich; bêd¹ siê 
zaiste lêkaæ co chwila ka¿dy o duszê swojê w dzieñ upadku twego.
11. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Miecz króla Babiloñskiego przyjdzie na ciê.
12. Mieczami mocarzów pora¿ê zgrajê twojê; najokrutniejsi ze wszystkich narodów, ci 
ska¿¹ pychê Egipsk¹, i bêdzie zg³adzone wszystko mnóstwo jego.
13. Zag³adzê i wszystko byd³o jego, które jest przy wodach wielkich, tak, ¿e ich 
wiêcej nie zm¹ci noga cz³owiecza, ani kopyta bydlêce m¹ciæ ich bêd¹.
14. Tedy uczyniê, ¿e siê wody ich ustoj¹, a rzeki ich jako oliwa pójd¹, mówi 
panuj¹cy Pan.
15. Gdy¿ obrócê ziemiê Egipsk¹ w spustoszenie, a ziemia bêdzie wypró¿niona z 
pe³noœci swojej, gdy pobijê wszystkich mieszkaj¹cych w niej; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja 
Pan.
16. Toæ jest lament, którym nad ni¹ lamentowaæ bêd¹; córki narodów narzekaæ bêd¹ 
nad ni¹, nad Egiptem i nad wszystkiem mnóstwem jego narzekaæ bêd¹, mówi panuj¹cy 
Pan.
17. Potem dwunastego roku, piêtnastego dnia tego¿ miesi¹ca, sta³o siê s³owo Pañskie 
do mnie, mówi¹c;
18. Synu cz³owieczy! narzekaj nad mnóstwem Egipskiem, a zepchnij je, i córki tych 
narodów s³awnych a¿ do najni¿szych miejsc ziemi, do tych, co zstêpuj¹ do do³u,
19. I mów: Nad kogo¿eœ wdziêczniejszy? Zst¹p, a po³ó¿ siê z nieobrzezañcami.



20. W poœród pobitych mieczem upadn¹; pod miecz podany jest, wywleczcie¿ go ze 
wszystk¹ zgraj¹ jego.
21. Mówiæ do niego bêd¹ najmocniejsi z mocarzów z poœrodku grobu z pomocnikami 
jego, którzy tam zst¹piwszy, le¿¹ z nieobrzezañcami pobitymi mieczem.
22. Tam jest Assur, i wszystka zgraja jego, w oko³o niego s¹ groby jego; wszyscy ci 
pobici upadli od miecza.
23. Którego groby po³o¿one s¹ przy stronach do³u, aby by³a zgraja jego w oko³o 
grobu jego; ci wszyscy pobici polegli od miecza, którzy puszczali strach w ziemi 
¿yjacych.
24. Tam Elam i wszystka zgraja jego oko³o grobu jego, ci wszyscy pobici upadli od 
miecza, którzy zst¹pili w nieobrzezce do niskoœci ziemi, którzy puszczali strach 
swój w ziemi ¿yj¹cych; ju¿ci odnosz¹ hañbê swoj¹ z tymi, którzy zstêpuj¹ do do³u.
25. W poœrodku pobitych postawili mu ³o¿e, i wszystkiej zgrai jego, w oko³o niego 
s¹ groby jego; wszyscy ci nieobrzezañcy pobici s¹ mieczem, przychodzi³ strach ich 
na ziemiê ¿yj¹cych, ju¿ci odnosz¹ hañbê swojê z tymi, którzy zst¹pili do grobu, a w 
poœ rodku pobitych po³o¿eni s¹.
26. Tam Mesech, Tubal i wszystka zgraja jego, i w oko³o niego groby jego, ci 
wszyscy nieobrzezañcy pobici mieczem, choæ puszczali strach swój w ziemi ¿yj¹cych.
27. Aczkolwiekci jeszcze nie polegli z mocarzami, którzy upadli z nieobrzezañców, 
co zst¹pili do grobu z wojennym orê¿em swoim, i po³o¿yli miecze swe pod g³owy swe; 
a wszak¿e przyjdzie nieprawoœæ ich na koœci ich, chocia¿ strach tych mocarzów by³ w 
ziemi ¿yj¹cych.
28. I ty w poœrodku nieobrzezañców starty bêdziesz, i bêdziesz le¿a³ miêdzy 
pobitymi mieczem.
29. Tam Edom, i królowie jego, i wszyscy ksi¹¿êta jego, którzy po³o¿eni s¹, z moc¹ 
swoj¹ i z pobitymi mieczem; i ci z nieobrzezañcami le¿eæ bêd¹, i z tymi, którzy 
zstêpuj¹ do do³u.
30. Tam wszyscy zgo³a ksi¹¿êta pó³nocnej strony, i wszyscy Sydoñczycy, którzy 
zstêpuj¹ do pobitych z strachem swoim, za moc swojê wstydziæ siê bêd¹, i le¿eæ bêd¹ 
ci nieobrzezañcy z pobitymi mieczem, a odnios¹ hañbê swojê z tymi, którzy zstêpuj¹ 
do do³u.
31. Tych ujrzawszy Farao ucieszy siê nad wszystk¹ zgraj¹ swoj¹, która jest mieczem 
pobita, Farao i wszystko wojsko jego, mówi panuj¹cy Pan.
32. Bo puszczê strach mój w ziemi ¿yj¹cych, i po³o¿ony bêdzie miêdzy 
nieobrzezañcami z pobitymi mieczem Farao i wszystka zgraja jego, mówi panuj¹cy Pan.
*33
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! mów do synów ludu twego, a rzecz do nich: Gdy przywiodê miecz 
na któr¹ ziemiê, jeŸli¿e lud onej ziemi weŸmie mê¿a jednego z granic swoich, a 
postanowi go sobie za stró¿a,
3. A on widz¹c miecz przychodz¹cy na onê ziemiê, zatr¹bi³by w tr¹bê i przestrzeg³by 
lud,
4. A któryby s³ysza³ g³os tr¹by, i nie dba³by na przestrogê, a wtem przyszed³szy 
miecz, zg³adzi³by go; krew jego bêdzie na g³owie jego;
5. Bo g³os tr¹by s³ysza³, wszak¿e nie dba³ na przestrogê, dlatego krew jego na nim 
bêdzie; byæ by³ przyj¹³ przestrogê, zachowa³by by³ duszê swojê.
6. Ale jeŸliby stró¿ ujrza³ miecz przychodz¹cy, a nie zatr¹bi³by w tr¹bê, a luduby 
nie przestrzeg³, i przyszed³by miecz, i zniós³by którego z nich, takowy bêdzie w 
nieprawoœci swojej zachwycony; ale krwi jego z rêki onego stró¿a szukaæ bêdê.
7. Ciebieæ, synu cz³owieczy! ciebiem postanowi³ stró¿em domu Izraelskiego, abyœ 
s³ysz¹c s³owo z ust moich, przestrzeg³ ich odemnie.
8. Gdybym Ja tedy rzek³ niezbo¿nemu: Niezbo¿niku! œmierci¹, umrzesz, a tybyœ mu 
tego nie powiedzia³, przestrzegaj¹c niezbo¿nika od drogi jego; tenci niezbo¿nik dla 
nieprawoœci swojej umrze; ale krwi jego z rêki twojej szukaæ bêdê.
9. Ale jeŸlibyœ ty przestrzeg³ niezbo¿nego od drogi jego, aby siê od niej odwróci³, 
wszak¿e nie odwróci³by siê od drogi swojej, onci dla nieprawoœci swojej umrze; ale 
ty duszê swojê wybawisz.
10. A tak ty, synu cz³owieczy! mów do domu Izraelskiego: Tak powiadacie mówi¹c: 
Przeto, ¿e wystêpki nasze i grzechy nasze s¹ na nas, tak, ¿e w nich schniemy, i 



jako¿byœmy ¿yæ mogli?
11. Rzecz¿e tedy do nich: Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan: Nie chcê œmierci 
niepobo¿nego, ale aby siê odwróci³ niepobo¿ny od drogi sojej, a ¿y³. Odwróæcie¿ 
siê, odwróæcie¿ siê od z³ych dróg swoich, przecz¿e macie umrzeæ, o domie Izraelski!
12. Ty tedy, synu cz³owieczy! mów do synów ludu swego: Sprawiedliwoœæ 
sprawiedliwego nie wybawi go w dzieñ przestêpstwa jego, a niezbo¿ny nie upadnie w 
swojej niezbo¿noœci w dzieñ, któregoby siê odwróci³ od niezbo¿noœci swojej; tak¿e 
sprawiedliwy nie bêdzie móg³ ¿yæ dla sprawiedliwoœci swojej w dzieñ, któregoby 
zgrzeszy³.
13. JeŸlibym zaœ rzek³ sprawiedliwemu: Pewnie ¿yæ bêdziesz, a onby ufaj¹c 
sprawiedliwoœci swojej czyni³ nieprawoœæ, ¿adna sprawiedliwoœæ jego nie przyjdzie 
na pamiêæ; ale dla tej nieprawoœci swojej, któr¹ czyni³, umrze.
14. Zasiê, rzekêli niepobo¿nemu: Œmierci¹ umrzesz, a onby siê odwróci³ od grzechu 
swego, i czyni³by s¹d i sprawiedliwoœæ,
15. Wróci³by niezbo¿ny zastaw, a co wydar³, odda³liby, i chodzi³by w ustawach 
¿ywota, nie czyni¹c nieprawoœci, pewnie ¿yæ bêdzie, a nie umrze.
16. ¯adne grzechy jego, któremi grzeszy³, nie bêd¹ mu wspominane; s¹d i 
sprawiedliwoœæ czyni³, pewnie ¿yæ bêdzie.
17. A w¿dy mówi¹ synowie ludu twego: Nie prawa jest droga Pañska, choæ onych samych 
droga nie jest prawa.
18. Gdyby siê odwróci³ sprawiedliwy od sprawiedliwoœci swojej, a czyni³by 
nieprawoœæ, umrze dla niej;
19. Ale gdyby siê odwróci³ niezbo¿ny od niezbo¿noœci swojej, a czyni³by s¹d i 
sprawiedliwoœæ, dlatego ¿yæ bêdzie.
20. A przecie mówicie: Nie prawa jest droga Pañska; ka¿dego z was wed³ug drogi jego 
s¹dziæ bêdê, o domie Izraelski!
21. I sta³o siê dwunastego roku, dziesi¹tego miesi¹ca, pi¹tego dnia tego¿ miesi¹ca 
od zaprowadzenia naszego, ¿e przyszed³ do mnie jeden, który uszed³ z Jeruzalemu, 
mówi¹c: Dobyto miasta.
22. A rêka Pañska by³a przy mnie w wieczór przedtem, ni¿ przyszed³ ten, który 
uciek³, i otworzy³a usta moje, a¿ do mnie rano przyszed³; otworzy³a mówiê usta 
moje, abym niemym dalej nie by³.
23. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
24. Synu cz³owieczy! Obywatele tych spustoszonych miejsc w ziemi Izraelskiej 
powiadaj¹, mówi¹c: Abraham sam jeden by³, a w¿dy posiad³ tê ziemiê; ale nas jest 
wiele, namci dana jest ta ziemia w osiad³oœæ.
25. Dlatego¿ mów do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Ze krwi¹ jadacie, i oczy swe 
podnosicie do plugawych ba³wanów swoich, i krew wylewacie, a chcielibyœcie tê 
ziemiê posi¹œæ?
26. Stoicie na mieczu waszym, czynicie obrzydliwoœæ, a ka¿dy ¿onê bliŸniego swego 
plugawi; izali ziemiê posi¹dziecie?
27. Tak rzecz do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Jako ¿yjê Ja, ¿e ci, którzy s¹ na 
miejscach spustoszonych, od miecza polegn¹; a kto jest na polu, tego podam bestyjom 
na po¿arcie; a którzy s¹ na zamkach albo w jaskiniach, morem pomr¹;
28. I podam ziemiê na wielkie spustoszenie, i ustanie pycha mocy jej; i spustoszej¹ 
góry Izraelskie, a nie bêdzie, ktoby po nich chodzi³.
29. I dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, gdy podam ziemiê ich na wielkie spustoszenie dla 
wszystkich obrzydliwoœci ich, które czynili.
30. Ale ty, synu cz³owieczy! s³uchaj. Synowie ludu twojego czêsto mówi¹ o tobie 
oko³o œcian i we drzwiach domów, i mówi jeden do drugiego, i ka¿dy do bliŸniego 
swego, mówi¹c: PójdŸcie, a pos³uchajcie, co za s³owo od Pana wysz³o.
31. I schodz¹ siê do ciebie, tak, jako siê schodzi lud, i siadaj¹ przed obliczem 
twojem, jako lud mój, i s³uchaj¹ s³ów twoich, ale ich nie czyni¹; a choæ je sobie 
usty swemi smakuj¹, wszak¿e za szkaradnym zyskiem swoim serce ich chodzi.
32. A oto tyœ im jest jako pieœñ wdziêczna piêknego g³osu, i dobrze umiejêtnego 
œpiewaka; s³uchaj¹c w prawdzie s³ów twoich, ale ich nie czyni¹.
33. Lecz gdy to przyjdzie, (jako¿ oto przychodzi) dopiero siê dowiedz¹, ¿e prorok 
by³ w poœrodku nich.
*34



1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! prorokuj przeciwko pasterzom Izraelskim, prorokuj, a mówi do 
tych pasterzy: Tak mówi panuj¹cy Pan: Biada pasterzom Izraelskim, którzy sami 
siebie pas¹!
3. Izali pasterze trzody paœæ nie maj¹? T³ustoœæ jadacie, a we³n¹ siê 
przyodziewacie, to, co jest t³ustego zabijacie, a trzody nie pasiecie;
4. S³abych nie posilacie, a chorego nie leczycie, i z³amanego nie zawi¹zujecie, a 
zap³oszonego nie przywodzicie, ani zgubionego nie szukacie, owszem, nad nimi 
surowie i srodze panujecie.
5. Tak, ¿e rozproszone bêd¹c s¹ bez paterza i sta³y siê na po¿arcie wszelkiemu 
zwierzowi polnemu. poniewa¿ siê rozpierzchnê³y.
6. B³¹kaj¹ siê owce moje po wszystkich górach, i po ka¿dym pagórku wysokim; owszem, 
po wszystkiej ziemi rozproszy³y siê owce moje, a nie by³, ktoby ich szuka³, i ktoby 
siê za niemi pyta³.
7. Dlatego, wy pasterze! s³uchajcie s³owa Pañskiego,
8. Jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan: Przeto, i¿ trzoda moje jest na ³up dana, a owce 
moje s¹ na po¿arcie wszelkiemu zwierzowi polnemu, bêd¹c bez pasterza a i¿ nie 
szukaj¹ pasterze moi owiec moich, ale tylko pasterze samych siebie pas¹, a owiec 
moich nie pas¹;
9. Przeto¿ o pasterze! s³uchajcie s³owo Pañskiego.
10. Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko pasterzom, i szukaæ bêdê owiec moich z 
r¹k ich, a uczyniê, ¿e oni przestan¹ paœæ owiec moich, aby nie paœli wiêcej 
pasterze samych siebie; wydrê zaiste owce moje z gêby ich, i nie bêd¹ im wiêcej 
pokarmem.
11. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja, Ja szukaæ bêdê owiec moich, i pytaæ siê za 
niemi.
12. Jako siê pyta pasterz o trzodê swojê, kiedy bywa w poœrodku owiec swoich 
rozproszonych: tak siê Ja bêdê pyta³ za owcami mojemi, i wyrwê je ze wszystkich 
miejsc, kêdy by³y rozproszone w dzieñ ob³oku i chmury;
13. I wywiodê je z narodów, a zgromadzê je z ziem, i przywiodê je do ziemi ich, a 
paœæ je bêdê na górach Izraelskich nad strumieniami, i po wszystkich mieszkaniach 
tej ziemi.
14. Na pastwiskach dobrych paœæ je bêdê, a na górach wysokich Izraelskich bêd¹ 
pastwiska ich; tam odpoczywaæ bêd¹ w trawach bujnych, a w paszach t³ustych paœæ siê 
bêd¹ na górach Izraelskich.
15. Ja sam paœæ bêdê owce moje, i Ja im poczyniê legowiska, mówi panuj¹cy Pan.
16. Zgubionej szukaæ bêdê, a zap³oszon¹ przywiodê, i po³aman¹ zawi¹¿ê, a s³ab¹ 
posilê; ale t³ust¹ i mocn¹ wytracê; bo je bêdê pas³ w s¹dzie.
17. A wy, trzodo moja! tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja uczyniê s¹d miêdzy owc¹ a 
owc¹, miêdzy barany a koz³y.
18. Aza¿ wam na tem ma³o, paœæ siê na dobrej paszy, ¿e jeszcze ostatek pastwisk 
waszychdepczecie nogami swojemi? a czyst¹ wodê piæ, ¿e ostatek nogami swemi 
m¹cicie?
19. Tak, ¿e siê owce moje tem, co by³o podeptane nogami waszemi, paœæ, a mêciny nóg 
waszych piæ musz¹.
20. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan do nich: Oto Ja, Ja s¹d uczyniê miêdzy bydlêciem 
t³ustym i miêdzy bydlêciem chudem,
21. Dlatego, ¿e wy bokami i plecami tr¹cacie, a rogami waszemi bodziecie wszystkie 
s³abe, tak ¿eœcieje precz rozegnali.
22. Przeto¿ wyzwolê owce moje, ¿e ju¿ dalej ³upem nie bêd¹, i uczyniê s¹d miêdzy 
owc¹ i owc¹;
23. I wzbudzê nad niemi pasterza jednego, który je paœæ bêdzie, s³ugê mego Dawida, 
on je paœæ bêdzie, i on bêdzie pasterzem ich.
24. A Ja Pan bêdê im Bogiem, a s³uga mój Dawid ksi¹¿êciem w poœrodku nich, Ja Pan 
mówi³em to.
25. I uczyniê z nimi przymierze pokoju, a wygubiê z³y zwierz z ziemi; i bêd¹ na 
puszczy bezpiecznie mieszkaæ, a w lasach sypiaæ bêd¹;
26. Nadto dam im, i okolicy pagórka mego, b³ogas³awieñstwo, i spuszczaæ bêdê deszcz 
czasu swego; deszcze to b³ogos³wieñstwa bêd¹;



27. I wypuœci drzewo polne owoc swój, a ziemia wyda urodzaj swój, i bêd¹ na ziemi 
swojej bezpieczni, a dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, gdy po³amiê zawory jarzma ich, a 
wyrwiê je z rêki tych, którzy je zniewalaj¹.
28. I nie bêd¹ wiêcej ³upem narodom, a zwierz ziemiski po¿eraæ ich nie bêdzie; ale 
mieszkaæ bêd¹ bezpiecznie, a nie bêdzie, ktoby je straszy³.
29. I wzbudzê im latoroœl s³awn¹, ¿e nie bêd¹ wiêcej g³odem niszczeni na ziemi, ani 
ponios¹ pohañbienia od pogan.
30. I dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan, Bóg ich, z nimi, a oni lud mój, dom Izraelski, mówi 
panuj¹cy Pan.
31. Ale wy owce moje, owce pastwiska mego, wyœcie lud mój, a Jam Bóg wasz, mówi 
panuj¹cy Pan.
*35
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz swojê przeciwko górze Seir, a prorokuj przeciwko 
niej,
3. I mów do niej: Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciwko tobie, góro Seir! a 
wyci¹gnê rêkê mojê na ciê, i podam ciê na wielkie spustoszenie.
4. Miasta twoje w spustoszenie obrócê, ¿e bêdziesz spustoszona, i dowiesz siê, ¿em 
Ja Pan.
5. Przeto, i¿ wieczn¹ nieprzyjaŸñ wiedziesz, i rozpraszasz synów Izraelskich 
ostrzem miecza czasu utrapienia ich, czasu wykonywania kaŸni ich;
6. Dlatego, jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy pan, ¿e ciê podam na zabicie, a krew ciê 
œcigaæ bêdzie; poniewa¿ krwi rozlewania w nienawiœci nie masz, przeto¿ ciê krew 
œcigaæ bêdzie.
7. I obrócê górê Seir w wielkie spustoszenie, a wygubiê z niej przechodz¹cego, i 
wracaj¹cego siê;
8. I nape³niê góry jej pobitymi jej; na pagórkach twoich,i na dolinach twoich, i 
przy wszystkich strumieniach twoich pobici mieczem polegn¹ na nich;
9. Na pustynie wieczne podam ciê, i w miastach twoich mieszkaæ nie bêd¹; a dowiecie 
siê, ¿em Ja Pan.
10. Przeto¿ i¿ mówisz: Te dwa narody, i te dwie ziemie moje bêd¹ a posi¹dziemy tê, 
w której Pan mieszka³;
11. Dlatego¿, jako ¿yjê Ja, mówi panuj¹cy Pan, ¿e uczyniê wed³ug gniewu twego i 
wed³ug zawiœci twojej, któr¹œ czyni³a w nienawiœci swej przeciwko nim; i bêdê 
poznany od nich, gdy ciê s¹dziæ bêdê;
12. I dowiesz siê, ¿em Ja Pan s³ysza³ wszystkie ur¹gania twoje, któreœ wyrzek³a 
przeciw górom Izraelskim, mówi¹c: Spustoszone s¹, a nam podane s¹ ku po¿arciu.
13. Boœcie siê przeciwko mnie wynosili usty waszemi, a rozmno¿yliœcie s³owa swoje 
przeciwko mnie, com Ja s³ysza³.
14. Tak mówi panuj¹cy Pan: Jako siê ta wszystka ziemia weseli, tak ciê obrócê w 
pustniê.
15. Jako siê ty weselisz nad dziedzictwem domu Izraelskiego, przeto, ¿e jest 
spustoszone, tak uczyniê i tobie; bêdziesz spustoszona, o góro Seir! a zgo³a 
wszystka ziemia Edomska; i dowiedz¹ siê ¿em Ja Pan.
*36
1. A ty synu cz³owieczy! prorokuj o górach Izraelskich, a mów: Góry Izraelskie! 
s³uchajcie s³owa Pañskiego;
2. Tak mówi panuj¹cy Pan: Przeto, i¿ nieprzyjaciel rzek³ o was: Hej, hej! i 
wysokoœci wieczne dosta³y siê nam w dziedzictwo;
3. Przeto¿ prorokuj a mów: Tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, dlatego, mówiê, i¿ was 
zburzyli, a poch³onêli zewsz¹d, i staliœcie siê dziedzictwem pozosta³ym narodom, i 
przyszliœcie na jêzyk i na obmowisko ludzkie;
4. Przeto¿, góry Izraelskie! s³uchajcie s³owa panuj¹cego Pana. Tak mówi panuj¹cy 
Pan górom i pagórkom, strumieniom i dolinom, pustyniom, obalinom, i miastom 
opuszczonym, które s¹ na splundrowanie, i na poœmiewisko ostatkowi narodów 
okolicznych.
5. Dlatego, tak mówi panuj¹cy Pan, zaprawdê w ogniu zapalczywoœci mojej mówiæ bêdê 
przeciw ostatkom tych narodów, i przeciwko wszystkiej ziemi Edomskiej, którzy sobie 
przyw³aszczyli ziemiê mojê za dziedzictwo z weselem ca³ego serca, i z ochotnem pust 



oszeniem, aby siedlisko wygnanych jego by³o na rozszarpanie,
6. Przeto¿ prorokuj o ziemi Izrelskiej, a mów górom, i pagórkom, strumieniom i 
dolinom: Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja w zapalczywoœci mojej, i w popêdliwoœci 
mojej mówiê, dlatego, i¿ hañbê od narodów ponosicie.
7. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Jam podniós³ rêkê mojê, i¿ te narody, które s¹ 
zewsz¹d oko³o was, sami hañbê swojê ponios¹.
8. A wy, góry Izraelskie! wypuœcie ga³¹zki swe, i owoc swój przynieœcie ludowi memu 
Izraelskiemu, gdy siê przybli¿¹ a przyjd¹.
9. Bo oto Ja idê do was, i nawrócê siê do was, a uprawiane i posiewane bêdziecie;
10. I rozmno¿ê na was ludzi, wszystek zgo³a dom Izarelski; i bêd¹ mieszkaæ w 
miastach, a miejsca zburzone pobudowane bêd¹.
11. Rozmno¿ê, mówiê, na was ludzi i dobytek, a rozmno¿¹ siê i urosn¹; i sprawiê, ¿e 
mieszkaæ bêdziecie jako za dawnych czasów waszych, i lepiej wam czyniæ bêdê ni¿ 
przedtem, i dowiecie siê, ¿em Ja Pan.
12. Bo przyprowadzê na was ludzi, lud mój Izraelski, i posi¹d¹ ciê, i bêdziesz im 
dziedzictwem, a wiêcej ich nie osierocisz.
13. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dlatego, ¿e o was powiadaj¹: Tyœ jest ta ziemia, która 
po¿erasz ludzi, i osieracasz narody twoje;
14. Przeto¿ nie bêdziesz wiêcej ludzi po¿era³a, ani narodów twoich wiêcej 
osieraca³a, mówi panuj¹cy Pan.
15. I nie dopuszczê w tobie wiêcej s³yszeæ hañby narodów, ani zel¿ywoœci ludzkiej 
nie poniesiesz wiêcej, i narodów twoich nie przywiedziesz wiêcej do upadku, mówi 
panuj¹cy Pan.
16. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
17. Synu cz³owieczy!dom Izrelski mieszkaj¹c w ziemi swej splugawia³ j¹ drogami 
swemi i sprawami swemi, tak, ¿e droga ich przed obliczem mojem by³a jako 
nieczystoœæ niewiasty od³¹czonej.
18. Przeto¿ wyla³em gniew mój na nich dla krwi, któr¹ wylali na ziemiê, i dla 
plugawych ba³wanów ich, któremi j¹ splugawili.
19. I rozproszy³em ich miêdzy narody, a rozwiani s¹ po ziemiach; wed³ug dróg ich i 
wed³ug spraw ich s¹dzi³em ich.
20. A gdy weszli do narodów, do których przyszli, pomazali tam imiê œwi¹tobliwoœci 
mojej, gdy o nich mówiono: Lud to Pañski, a z ziemi jego wyszli.
21. Alem im sfolgowa³ dla imienia œwiêtobliwoœci mojej, które splugawi³ dom 
Izraelski miêdzy narodami, do których przyszli;
22. Przeto¿ mów do domu Izraelskiego: Tak mówi panuj¹cy Pan: Nie dla was Ja to 
czyniê, o domie Izraelski! ale dla imienia œwiêtobliwoœci mojej, któreœcie 
splugawili miêdzy narodami, do którycheœcie przyszli;
23. Abym poœwiêci³ wielkie imiê moje, które by³o splugawione miêdzy narodami, 
któreœcie wy zmazali w poœrodku ich; i dowiedz¹ siê narody, ¿em Ja Pan, mówi 
panuj¹cy Pan, gdy poœwiêcony bêdê w was przed oczyma ich;
24. Bo was zbiorê z narodów, i zgromadzê was ze wszystkich ziem, i przywiodê was do 
ziemi waszej;
25. I pokropiê was wod¹ czyst¹, a oczyszczeni bêdziecie od wszystkich nieczystót 
waszych, i od wszystkich plugawych ba³wanów waszych oczyszczê was;
26. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnêtrznoœci waszych, i odejmê serce 
kamienne z cia³a waszego, a dam wam serce miêsiste.
27. Ducha mego, mówiê, dam do wnêtrznoœci waszej, a uczyniê, ¿e w ustawach moich 
chodziæ, a s¹dów moich przestrzegaæ, i czyniæ je bêdziecie.
28. A bêdziecie mieszkaæ w ziemi, któr¹m da³ ojcom waszym, i bêdziecie ludem moim, 
a Ja bêdê Bogiem waszym.
29. Bo was wyzwolê od wszystkich nieczystót waszych, i przywo³am zbo¿a, i rozmno¿ê 
je, a nie dopuszczê na was g³odu.
30. Rozmno¿ê te¿ owoc drzew, i urodzaje polne, abyœcie wiêcej nie nosili hañby 
g³odu miêdzy narodami.
31. I wspomnicie na z³e drogi wasze, i na sprawy wasze, które nie by³y dobre, i 
omierzniecie sami sobie w oczach swoich dla nieprawoœci waszych i dla obrzydliwoœci 
waszych.
32. Nie dla wasci Ja to czyniê, mówi panuj¹cy Pan, niech wam to jawno bêdzie; 



sromajcie siê, a wstydŸcie siê za drogi wasze, o domie Izraelski!
33. Tak mówi panuj¹cy Pan: Którego was dnia oczyszczê od wszystkich nieprawoœci 
waszych, osadzê miasta, a miejsca zburzone bêd¹ pobudowane.
34. A tak ziemia spustosza³a sprawowana bêdzie, która przedtem by³a spustoszona 
przed oczyma wszystkich przechodz¹cych.
35. I rzek¹: Ziemia ta spustosza³a sta³a siê jako ogród Eden; tak¿e miasta puste i 
opuszczone i rozwalone, obronne s¹ i osadzone.
36. I dowiedz¹ siê narody, którekolwiek zostn¹ oko³o was, ¿em Ja Pan pobudowa³ 
rozwaliny, a nasadzi³ miejsca spustoszone. Ja Pan mówi³em, i uczyniê.
37. Tak mówi panuj¹cy Pan: Jeszcze tego bêdzie u mnie szuka³ dom Izraelski, abym to 
im uczyni³, abym ich rozmno¿y³ w ludzi jako trzodê.
38. Jako trzodê na ofiary, jako trzodê Jeruzalemsk¹ na œwiêta jego uroczyste, tak 
spustoszone miasta bêd¹ nape³nione trzodami ludzi; i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
*37
1. By³a nademn¹ rêka Pañska, i wywiód³ miê Pan w duchu, i postawi³ miê w poœrodku 
pola, które by³o pe³ne koœci;
2. I przewiód³ miê przez nie w oko³o a w oko³o, a oto by³o ich bardzo wiele na onem 
polu, a oto by³y bardzo suche.
3. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! o¿yj¹li te koœci? I rzek³em: Panuj¹cy Panie! 
ty wiesz.
4. W tem rzek³ do mnie: Prorokuj o tych koœciach, a mów do nich: Koœci suche, 
s³uchajcie s³owa Pañskiego!
5. Tak mówi panuj¹cy Pan o tych koœciach: Oto ja wprowadzê w was ducha, a o¿yjecie;
6. A w³o¿ê na was ¿y³y, i uczyniê, ¿e poroœnie na was miêso, i powlekê was skór¹, a 
dam wam ducha, i o¿yjecie, i poznacie, ¿em Ja Pan.
7. Prorokowa³em tedy, jako mi rozkazano; i sta³ siê szum, gdym ja prorokowa³, a oto 
poruszenie; i przyst¹pi³y koœci, koœæ do koœci swojej.
8. I ujrza³em, a oto na nich ¿y³y, i miêso poros³o, i powleczone by³y skór¹ po 
wierzchu; ale ducha nie by³o w nich.
9. I rzek³ do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, synu cz³owieczy! i rzecz do ducha: 
Tak mówi panuj¹cy Pan: Od czterech wiatrów przyjdŸ, duchu! i natchnij te pobite, a 
niech o¿yj¹.
10. Prorokowa³em tedy jako mi by³ rozkaza³, i wst¹pi³ w nie duch, a o¿y³y, i 
stanê³y na nogach swoich, wojsko nader bardzo wielkie.
11. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! te koœci s¹ wszystek dom Izraelski. Oto 
mówi¹: Wysch³y koœci nasze, i zginê³a nadzieja nasza, wyg³adzeni jesteœmy.
12. Dlatego¿ prorokuj, a mów do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja otworzê groby 
wasze, i wywiodê was z grobów waszych, ludu mój! i przywiodê was do ziemi 
Izraelskiej!
13. I dowiecie siê, ¿em Ja Pan, gdy Ja otworzê groby wasze, a wywiodê was z grobów 
waszych, ludu mój!
14. I dam w was ducha mego, a o¿yjecie, i dam wam odpocz¹æ w ziemi waszej; i 
dowiecie siê, ¿e Ja Pan mówiê to i uczyniê, mówi Pan.
15. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
16. A ty, synu cz³owieczy! weŸmij sobie jedno drewno, i napisz na niem: Judzie i 
synom Izraelskim, towarzyszom jego. WeŸmij te¿ i drugie drewno, a napisz na niem: 
Józefowi drewnu Efraimowemu, i wszystkiemu domowi Izraelskiemu, towarzyszom jego!
17. I z³ó¿ je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby by³y jako jedno w rêce 
twojej.
18. A gdy rzekn¹ do ciebie synowie ludu twego, mówi¹c: Izali nam nie oznajmisz, co 
przez to rozumiesz?
19. Rzeczesz im: Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja wezmê drewno Józefowe, które jest w 
rêce Efraimowej i pokolenia Izraelskie, towarzyszów jego, i przy³o¿ê je z nim do 
drewna Judowego, i uczyniê je jednem drewnem, a bêd¹ jednem w rêce mojej.
20. A gdy bêd¹ one drewna, na których napiszesz, w rêce twojej przed oczyma ich,
21. Tedy rzecz do nich: Tak mówi panuj¹cy Pan: Oto Ja wezmê synów Izraelskich z 
poœrodku tych narodów, do których byli zaszli, i zgromadzê ich zewsz¹d, a przywiodê 
ich do ziemi ich;
22. I uczyniê ich narodem jednym w ziemi, na górach Izraelskich, i bêdzie król 



jeden nad onymi wszystkimi za króla; a nie bêd¹ wiêcej dwa narody, nie rozdziel¹ 
siê nigdy wiêcej na dwoje królestw;
23. Nie splugwi¹ siê wiêcej plugawemi ba³wanami swemi, i obrzydliwoœciami swemi, 
ani jakiemi przestêpstwy swemi; i wybawiê ich z ka¿dego mieszkania ich, gdzie 
zgrzeszyli, i oczyszczê ich, i bêd¹ ludem moim, a Ja bêdê Bogiem ich.
24. A s³uga mój Dawid bêdzie królem nad nimi, i pasterza jednego wszyscy mieæ bêd¹, 
aby w s¹dach moich chodzili, i ustaw moich przestrzegali, i czynili je.
25. I bêd¹ mieszkaæ w onej ziemi, któr¹m by³ da³ s³udze memu Jakóbowi, w której 
mieszkali ojcowie wasi; bêd¹, mówiê, w niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie 
synów ich a¿ na wieki, a Dawid, s³uga mój, bêdzie ksi¹¿êciem ich na wieki.
26. I uczyniê te¿ z nimi przymierze pokoju, a przymierze wieczne bêdzie z nimi; i 
osadzê ich i rozmno¿ê ich, i za³o¿ê œwi¹tnicê mojê w poœrodku ich na wieki.
27. I bêdzie przybytek mój miêdzy nimi, i bêdê Bogiem ich, a oni bêd¹ ludem moim.
28. I dowiedz¹ siê narody, ¿em Ja Pan, który poœwiêcam Izraela, gdy bêdzie 
œwi¹tnica moja w poœrodku ich na wieki.
*38
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie mówi¹c:
2. Synu cz³owieczy! obróæ twarz swojê przeciw Gogowi w ziemi Magog, ksi¹¿êciu 
g³ównemu w Mesech i Tubal, a prorokuj przeciw niemu.
3. I rzecz: Tak mówi panuj¹cy Pan: Otom Ja przeciw tobie, o Gogu, ksiêciu g³ówny w 
Mesechu i w Tubalu!
4. Bo ciê zawrócê, i w³o¿ê wêdzid³o w czeluœci twoje, i wywiodê ciê, i wszystko 
wojsko twoje, konie i jezdnych wszystkich poubieranych w zupe³ny kirys, hufy 
wielkie z tarczami i z przy³bicami, wszystkich tych, którzy w³adaj¹ mieczem.
5. Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z 
przy³bicami;
6. Gomer i wszystkie hufy jego, dom Togormy mieszkaj¹cego w stronach pó³nocnych, i 
wszystkie poczty jego, narodów wiele z tob¹.
7. Gotuj siê, a wypraw siê, ty i wszystkie pó³ki twoje, które siê zebra³y do 
ciebie, a b¹dŸ stró¿em ich.
8. Po wielu dniach nawiedziony bêdziesz, a w ostatnie lata przyci¹gniesz na lud 
uwolniony od miecza, i zebrany z wielu narodów, na góry Izraelskie, które by³y 
pustyni¹ ustawiczn¹, gdy¿ oni z narodów bêd¹c wywiedzieni, wszyscy bezpiecznie 
mieszkaæ bêd¹.
9. W tem przyci¹gniesz i przyjdziesz jako burza, bêdziesz jako ob³ok okrywaj¹cy 
ziemiê, ty i wszystkie poczty twoje, i wiele narodów z tob¹.
10. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dnia onego wst¹pi¹ dziwne rzeczy na serce twoje, a 
bêdziesz z³e zamys³y myœla³,
11. I rzeczesz: Wtargnê do ziemi, w której s¹ wsi; przypadnê na spokojnych i 
bezpiecznie mieszkaj¹cych, na wszystkich, którzy mieszkaj¹ bez muru, a zawór i bram 
nie maj¹;
12. Abym wzi¹³ ³upy, a rozchwyci³ korzyœci; abym obróci³ rêkê swojê na spustoszone 
miejsca ju¿ znowu osadzone, i na lud zgromadzony z narodów, którzy siê byd³em i 
kupiectwem bawi¹, a mieszkaj¹ w poœrodku ziemi.
13. Seba, i Dedan, i kupcy morscy, i wszystkie lwiêta jego rzekn¹ do ciebie: Izali 
ty na branie ³upów idziesz? Izali na rozchwycenie korzyœci zebra³eœ pó³ki twoje, 
abyœ wybra³ srebro i z³oto, i zabra³ dobytek i majêtnoœci, a ¿ebyœ zebra³ ³up 
wielki?
14. Przeto¿ prorokuj, synu cz³owieczy! a mów do Goga: Tak mówi panuj¹cy Pan: Izali 
siê w on dzieñ, gdy lud mój Izraelski bezpiecznie mieszkaæ bêdzie, nie dowiesz?
15. I przyjdziesz z miejsca swego z stron pó³nocnych, ty i narodów wiele z tob¹, 
wszyscy wsiadaj¹cy na konie, lud wielki i wojsko gwa³towne;
16. I przypadniesz na lud mój Izraelski jako ob³ok, abyœ okry³ tê ziemiê. W 
ostatnie dni przywiodê ciê do ziemi mojej, aby miê pozna³y narody, gdy bêdê 
poœwiêcony w tobie, przed oczyma ich, o Gogu!
17. Tak mówi panuj¹cy Pan: Aza¿eœ ty nie jest on, o którymem powiedzia³ za dni 
dawnych przez s³ug moich, proroków Izraelskich, którzy prorokowali za dni onych 
lat, ¿em ciê mia³ przywieœæ na nich?
18. Wszak¿e w on dzieñ, w dzieñ, którego przyci¹gnie Gog na ziemiê Izraelsk¹, mówi 



panuj¹cy Pan, wzruszy siê gniew mój w popêdliwoœci mojej;
19. A w gorliwoœci mojej, i w ogniu gniewu mego mówiæ bêdê, ¿e dnia onego bêdzie 
wielki rozruch w ziemi Izraelskiej;
20. I zadr¿¹ od oblicznoœci mojej ryby morskie, i ptastwo niebieskie, i zwierz 
polny, i wszelka gadzina p³azaj¹ca siê po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy s¹ na 
obliczu ziemi; i porozwalaj¹ siê góry, i upadn¹ wysokie wie¿e, i ka¿dy mur obali 
siê na zie miê.
21. Bo przywo³am przeciwko niemu po wszystkich górach moich miecz, mówi panuj¹cy 
Pan; miecz ka¿dego obróci siê na brata jego.
22. I bêdê siê z nim s¹dzi³ morem i krwi¹, a deszcz gwa³towny i grad kamienny, 
ogieñ i siarkê spuszczê nañ, i na wojska jego, i na wiele narodów, które z nim 
bêd¹.
23. I poka¿ê siê wielmo¿nym, i poœwiêcê siê, i znajomym siê uczyniê przed oczyma 
wielu narodów, i dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
*39
1. A ty, synu cz³owieczy! prorokuj przeciwko Gogowi, a mów: Tak mówi panuj¹cy Pan: 
Otom Ja przeciwko tobie, Gogu, ksiêciu g³ówny w Mesechu i w Tubalu!
2. I zawrócê ciê, a szeœciorak¹ plag¹ œcisnê ciê, i wywiodê ciê z stron pó³nocych, 
a przywiodê ciê na góry Izraelskie;
3. A wytr¹cê ³uk twój z rêki twojej lewej, i strza³y twoje z prawej rêki twojej 
wybijê.
4. Na górach Izraelskich upadniesz, ty i wszystkie hufy twoje, i narody, które z 
tob¹ bêd¹; ptastwu i wszelkiej rzeczy skrzydlastej, i zwierzowi polnenu podam ciê 
na po¿arcie.
5. Na obliczu pola upadniesz; bom Ja to wyrzek³, mówi panuj¹cy Pan.
6. I puszczê ogieñ na Magoga, i na tych, co bezpiecznie na wyspach mieszkaj¹; a 
dowiedz¹ siê, ¿em Ja Pan.
7. A imiê œwiêtobliwoœci mojej oznajmiê w poœrodku ludu mego Izraelskiego, i nie 
dopuszczê wiêcej zmazaæ imienia œwiêtobliwoœci mojej; i dowiedz¹ siê narody, ¿em Ja 
Pan, œwiêty w Izraelu.
8. Oto przyjdzie i stanie siê to, mówi panuj¹cy Pan, tego¿ dnia, o któremem mówi³.
9. Tedy wynijd¹ obywatele miast Izraelskich, a zapaliwszy spal¹ orê¿e i tarcze, i 
drzewca, ³uki i strza³y, kije rêczne i w³ócznie, i bêd¹ z nich nieciæ ogieñ przez 
siedm lat;
10. A nie bêd¹ drew nosiæ z pola, ani ich r¹baæ w lasach, ale z orê¿a ogieñ nieciæ 
bêd¹ a z³upi¹ tych, którzy ich ³upili, i splundruj¹ tych, którzy ich plundrowali, 
mówi panuj¹cy Pan.
11. I stanie siê dnia onego, ¿e dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, dolinê, 
którêdy chodz¹ na wschód s³oñca ku morzu, która zatka usta mimo id¹cych; i 
pogrzebi¹ tam Goga i wszystkie zgraje jego, a bêd¹ j¹ zwaæ dolin¹ mnóstwa Gogowego;
12. Bo ich grzeœæ bêdzie dom Izrelski przez siedm miesiêcy aby oczyœcili ziemiê.
13. A tak pogrzebie ich wszystek lud onej ziemi, i obróci siê im to w s³awê, w 
dzieñ, którego Ja bêdê uwielbiony, mówi panuj¹cy Pan.
14. I obior¹ mê¿ów ustwaicznych, którzyby siê przechodzili po onej ziemi, 
przechodzili, mówiê, a chowali tych, którzyby zostali na ziemi, aby j¹ wyczyœcili, 
a po wyjœciu siedmiu miesiêcy szukaæ poczn¹.
15. A ci przechodz¹c chodziæ bêd¹ po ziemi, a ujrzawszy koœci cz³owiecze postawi¹ 
przy nich znak, aby je pochowali ci, co chowaj¹ umar³ych, w dolini mnóstwa 
Gogowego.
16. Owszem, to mnóstwo jego bêdzie ku s³awie miastu, gdy oczyszcz¹ onê ziemiê.
17. A ty synu cz³owieczy! tak mówi panuj¹cy Pan: Rzecz ptastwu i wszelkiej rzeczy 
skrzydlastej, i ka¿dej bestyi polnej: Zbierzcie siê, a przyjdŸcie, zgromadŸcie siê 
zewsz¹d na ofiarê mojê, któr¹ Ja wam sprawujê, ofiarê wielk¹ na górach 
Izraelskiech, ¿ebyœcie jedli miêso, i pili krew.
18. Miêso mocarzy jeœæ bêdziecie, a krew ksi¹¿¹t ziemskich piæ bêdziecie, baranów, 
baranków, i koz³ów, i cielców, którzy wszyscy potyli w Basan.
19. Najecie siê t³ustoœci do sytoœci a napijecie siê krwi do upicia z tej ofiary 
mojej, któr¹ wam nagotujê.
20. I nasycicie siê z sto³u mego koñmi, i jeŸdŸcami, mocarzami, i ka¿dym mê¿em 



walecznym, mówi panuj¹cy Pan.
21. A tak objawiê chwa³ê mojê miêdzy narodami, i ogl¹daj¹ wszystkie narody s¹d mój, 
którym uczyni³, i rêkê mojê, któr¹m na nie wyci¹gn¹³;
22. A dowie siê dom Izraelski, ¿em Ja Pan, Bóg ich od onego dnia i na potem.
23. Poznaj¹ te¿ i narody, i¿ dla nieprawoœci swojej zawiedzieni s¹ do wiêzienia dom 
Izraelski, dlatego, i¿ wyst¹pili przeciwko mnie. Dlategom te¿ by³ zakry³ oblicze 
swoje przed nimi, a poda³em ich w rêce nieprzyjació³ ich, aby wszyscy od miecza 
polegli.
24. Wed³ug nieczystoœci ich, i wed³ug przewrotnoœci ich obszed³em siê z nimi, i 
zakry³em oblicze moje przed nimi.
25. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Ju¿ci przywrócê wiêŸniów Jakóbowych; a zmi³ujê 
siê nad wszystkim domem Izraelskim; i gorliwym bêdê dla imienia œwiêtobliwoœci 
mojej,
26. Gdy odnios¹ pohañbienie swoje i wszystko przestêpstwo swoje, którem wyst¹pili 
przeciwko mnie, gdy bezpiecznie mieszkali w ziemi swojej, a nie by³, ktoby ich 
trwo¿y³;
27. A gdy ich przywrócê z narodów, i zgromadzê ich z ziem nieprzyjació³ ich, i bêdê 
poœwiêcony w nich przed oczyma wielu narodów.
28. Tedy siê dowiedz¹, ¿em Ja Pan, Bóg ich, gdy zawiód³szy ich do narodów zasiê ich 
zgromadzê do ziemi ich, a nie zostawiê tam wiêcej ¿adnego z nich.
29. I nie zakryjê wiêcej oblicza mego przed nimi, gdy¿ wylejê ducha mojego na dom 
Izraelski, mówi panuj¹cy Pan.
*40
1. Dwudziestego i pi¹tego roku zaprowadzenia naszego, na pocz¹tku roku, dziesi¹tego 
dnia miesi¹ca, czternastego roku po zburzeniu miasta, tego¿ prawie dnia by³a 
nademn¹ rêka Pañska, a przywiód³ miê tam.
2. W widzeniach Bo¿ych przywiód³ miê do ziemi Izraelskiej, a postawi³ miê na górze 
bardzo wysokiej, na której by³o jakoby budowanie miasta na po³udnie.
3. I przywiód³ miê tam, a oto m¹¿, który by³ na wejrzeniu jako kszta³t miedzi, 
maj¹c sznur lniany w rêce swej i laskê ku rozmierzaniu, a ten sta³ w bramie.
4. I mówi³ do mnie ten m¹¿: Synu cz³owieczy! patrz oczyma swemi, a uszyma swemi 
s³uchaj, i przy³ó¿ serce swoje do wszystkiego, coæ oka¿ê; boœ tu na to 
przywiedziony, abyæ to ukazano, a ty oznajmisz wszystko, co widzisz, domowi 
Izraelskiemu.
5. A oto mur zewn¹trz przy domu zewsz¹d w oko³o; a w rêce onego mê¿a by³a laska ku 
rozmierzaniu na szeœæ ³okci, (a ka¿dy ³okieæ na d³oñ by³ nad zwyczajny d³u¿szy.) i 
wymierzy³ szerokoœæ onego budowania na laskê jednê, i wysokoœæ na laskê jednê,
6. Potem wszed³szy do bramy, która by³a na drodze wschodniej, wst¹pi³ po schodach 
jej, i wymierzy³ próg bramy na laskê jednê wszerz, a próg drugiej na jednê laskê 
wszerz;
7. Ka¿d¹ te¿ komorê na jednê laskê wd³u¿, a na jednê laskê wszerz; a miêdzy 
komorami by³ plac na piêæ ³okci, próg te¿ bramy podle przysionku bramy wewn¹trz by³ 
na jednê laskê.
8. I wymierzy³ przysionek bramy wewn¹trz na jednê laskê.
9. Wymierzy³ te¿ przysionek bramy na oœm ³okci, a podwoje jej na dwa ³okcie, a ten 
przysionek bramy by³ wewn¹trz.
10. Komory te¿ bramy ku drodze wschodniej by³y trzy z jednej a trzy z drugiej 
strony; jednaka miara by³a wszystkich trzech, jednaka te¿ miara podwoi ich z obu 
stron.
11. Wymierzy³ te¿ szerokoœæ drzwi onej bramy na dziesiêæ ³okci, a d³ugoœæ bramy na 
trzynaœcie ³okci.
12. By³a te¿ wystawa przed komorami na jeden ³okieæ, tak¿e wystawa z drugiej strony 
na jeden ³okieæ, a ka¿da te¿ komora na szeœæ ³okci z jednej, a na szeœæ ³okci z 
drugiej strony.
13. Potem wymierzy³ bramê od dachu komory jednej a¿ do dachu drugiej, szerokoœæ na 
dwadzieœcia i piêæ ³okci, a drzwi by³y przeciwko drzwiom.
14. I uczyni³ podwoje na szeœædziesi¹t ³okci, a ka¿dy podwój u sieni i u bramy 
zewsz¹d w oko³o by³ pod jedn¹ miar¹.
15. A od przodku bramy, gdzie siê wchodzi do przodku przysionka bramy wnêtrznej, 



by³o piêædziesiêt ³okci.
16. Okna te¿ pochodziste by³y w komorach, i nad podwojami ich wewn¹trz bramy 
zewsz¹d w oko³o, tak¿e te¿ i w przysionkach, a na oknach zewsz¹d w oko³o wewn¹trz, 
i na podwojach by³y palmy.
17. Potem miê przywiód³ do sieni zewnêtrznej, a oto komory i t³o uczynione by³o w 
sieni wszêdy w oko³o, a trzydzieœci komór by³o na onem tle.
18. A to t³o by³o po stronach bram, jako d³ugie by³y bramy, a toæ by³o t³o ni¿sze.
19. Wymierzy³ tak¿e szerokoœæ od przodku bramy ni¿szej a¿ do przodku sieni 
wewnêtrznej z dworu na sto ³okci ku wschodowi i ku pó³nocy.
20. Bramê te¿, która by³a ku pó³nocy przy sieni zewnêtrznej, wymierzy wd³u¿ i 
wszerz:
21. (A komory jej by³y trzy z jednej, a trzy z drugiej strony, a podwoje jej i 
przysionki jej by³y wed³ug pomiaru pierwszej bramy;) na piêædziesi¹t ³okci by³a 
d³ugoœæ jej, a szerokoœæ na dwadzieœcia i piêæ ³okci.
22. Okna te¿ jej, i przysionki jej, i palmy jej by³y wed³ug pomiaru bramy onej, 
która patrzy³a na wschód, a po siedmiu stopniach wstêpowano na ni¹, a przysionki 
jej by³y tu¿ przed schodami.
23. Tak¿e brama sieni wewnêtrznej by³a przeciw bramie ku pó³nocy i ku wschodowi, a 
wymierzy³ od bramy do bramy sto ³okci.
24. Potem miê wywiód³ na drogê po³udniow¹, a oto brama by³a ku drodze po³udniowej, 
i wymierzy³ podwoje jej, i przysionki jej wed³ug tej¿e miary.
25. (A okna jej, i przysionki jej wszêdy w oko³o by³y, tak¿e jako i drugie) na 
piêædziesiêt ³okci wd³u¿ a wszerz na dwadzieœcia i piêæ ³okci,
26. Wschód te¿ by³ do niej o siedmiu stopniach, a przysionki jej by³y przed nimi, 
tak¿e i palmy, jedna z jednej a druga z drugiej strony przy podwojach jej.
27. Rozmierzy³ te¿ bramê sieni wewnêtrznej ku po³udniu, od bramy do bramy ku 
po³udniu sto ³okci.
28. Potem miê wwiód³ do sieni wewnêtrznej przez po³udniow¹ bramê, i rozmierzy³ onê 
bramê po³udniow¹ wed³ug tych¿e miar.
29. A komory jej i podwoje jej i przysionki jej by³y wed³ug tych¿e miar, a okna jej 
i przysionki jej oko³o niej zewsz¹d maj¹ce na piêædziesi¹t ³okci wd³u¿ a wszerz na 
dwadzieœcia i piêæ ³okci.
30. A przysionki zewsz¹d w oko³o na dwadzieœcia i piêæ ³okci wd³u¿, a wszerz na 
piêædziesi¹t ³okci.
31. A przysionki jej by³y jako sieñ zewnêtrzna, maj¹c palmy na podwojach; wchód te¿ 
by³ do niej o oœmiu stopniach.
32. Wwiód³ miê tak¿e do sieni wewnêtrznej drog¹ wschodni¹, i wymierzy³ onê bramê 
wed³ug onych¿e miar;
33. Ta¿e komory jej i podwoje jej i przysionki jej wed³ug onych¿e miar, i okna jej 
i przysionki jej wszêdy w oko³o; wd³u¿ na piêædziesi¹t ³okci, a wszerz na 
dwadzieœcia i piêæ ³okci.
34. Ta¿e przysionki jej przy sieni zewnêtrznej, i palmy przy podwojach jej z obu 
stron; wchód te¿ by³ do niej o oœmiu stopniach.
35. Potem miê wwiód³ do bramy pó³nocnej, i wymierzy³ j¹ wed³ug onych¿e miar.
36. Komory jej, podwoje jej, i przysionki jej i okna jej by³y wszêdy w oko³o wd³u¿ 
na piêædziesi¹t ³okci, a wszerz na dwadzieœcia i piêæ ³okci.
37. A podwoje jej przy sieni zewnêtrznej, i palmy przy podwojach jej z obu stron, a 
wchód by³ do niej o oœmiu stopniach.
38. By³y te¿ komory i drzwi ich przy podwojach bram, a tam omywano ca³opalenia.
39. W przysionku te¿ bramy by³y dwa sto³y z jednej strony, a dwa sto³y z drugiej 
strony, na których bito ca³opalenia, i ofiary za grzech, i ofiary za wystêpek.
40. Na stronie te¿ przed wchodem przy drzwiach bramy pó³nocnej by³y dwa sto³y, 
tak¿e i przy drugiej stronie, która jest u przysionku bramy, by³y dwa sto³y.
41. Cztery sto³y z jednej, a cztery sto³y z drugiej strony by³y przy stronie bramy; 
oœm by³o wszystkich sto³ów, na których bito ofiary.
42. A cztery sto³y do ca³opalenia by³y z ciosanego kamienia, na pó³tora ³okcia 
wd³u¿, a wszerz na pó³tora ³okcia, a wzwy¿ na jeden ³okieæ; na których k³adziono 
naczynia, któremi bito ca³opalenia i inne ofiary.
43. Haki te¿ wmiêsz na jednê d³oñ w domu wszêdy w oko³o by³y zgotowane, a miêso na 



sto³ach dla ofiar.
44. By³y te¿ zewn¹trz przed bram¹ wnêtrzn¹ komory œpiewaków w sieni wnêtrznej, 
których rz¹d jeden by³ przy stronie bramy pó³nocnej, patrz¹cy na po³udnie; drugi 
rz¹d by³ przy stronie bramy wschodniej, patrz¹cy na pó³noc.
45. I rze³ do mnie: Te komory, które patrz¹ ku drodze po³udniowej, s¹ dla kap³anów 
stra¿ trzymaj¹cych w domu.
46. A te zaœ komory, których przodek jest ku drodze pó³nocnej, s¹ dla kap³anów 
stra¿ trzymaj¹cych ko³o o³tarza; ci s¹ synowie Sadokowi, którzy siê przybli¿aj¹ z 
synów Lewiego do Pana, aby mu s³u¿yli.
47. I wymierzy³ tê sieñ na cztery granie, wd³u¿ na sto ³okci, a wszerz na sto 
³okci, a o³tarz by³ przed domem.
48. Wwiód³ miê potem do przysionka domu, i rozmierzy³ podwoje przysionka na piêæ 
³okci z jednej, a na piêæ ³okci z drugiej strony; szerz zasiê bramy by³a na trzy 
³okcie z jednej, a na trzy ³okcie z drugiej strony.
49. A d³ugoœæ przysionka by³a na dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ na jedenaœcie 
³okci, a po stopniach wchodzono do niego; s³upy te¿ by³y przy podwojach, jeden z 
jednej, a drugi z drugiej strony.
*41
1. I wwiód³ miê do koœcio³a, a wymierzy³ podwoje, szeœæ ³okci wszerz z jednej 
strony, a szeœæ ³okci wszerz z drugiej strony, wed³ug szerokoœci namiotu.
2. A szerokoœæ drzwi by³a na dziesiêæ ³okci, a boki drzwi na piêæ ³okci z jednej, a 
na piêæ ³okci z drugiej strony; i rozmierzy³ d³ugoœæ ich na czterdzieœci ³okci, a 
szerokoœæ na dwadzieœcia ³okci.
3. A wszed³szy wewn¹trz wymierzy³ podwoje na dwa ³okcie, a drzwi na szeœæ ³okci, a 
szerokoœæ drzwi na siedm ³okci.
4. Wymierzy³ te¿ d³ugoœæ œwi¹tnicy na dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ jej na 
dwadzieœcia ³okci w koœciele, i rzek³ do mnie: To jest œwi¹tnica œwiêtych.
5. Wymierzy³ te¿ mur domu na szeœæ ³okci, a szerokoœæ komory na cztery ³okcie 
wszêdy oko³o domu.
6. A te komory, komora nad komor¹, by³y na trzydzieœci i na trzy stopy, a schodzi³y 
siê przy murze domu spo³em, tak, ¿e siê komory wszêdy w oko³o trzyma³y, a nie 
trzyma³y siê na murze domu.
7. Bo siê rozszerza³ mur w oko³o im dalej tem bardziej z wierzchu dla komór, które 
by³y oko³o domu, od wierzchu a¿ do do³u zewsz¹d w oko³o domu, poniewa¿ on dom im 
dalej tem szerszy by³ od wierzchu, a tak najni¿sze komory rozszerza³y siê ku 
wierzchow i dla œredniej komory.
8. Widzia³em te¿ przy domu i najwy¿sze komory wszêdy w oko³o, a pod³ogi onych komór 
by³y wymierzone na ca³¹ laskê, to jest, na szeœæ ³okci a¿ do koñca.
9. Szerokoœæ te¿ muru przy komorach z dworu by³a na piêæ ³okci, i plac pró¿ny pod 
komorami, które by³y przy domu.
10. A miêdzy komorami i komórkami by³a szerokoœæ na dwadzieœcia ³okci oko³o domu 
zewsz¹d.
11. A drzwi do komór by³y ku placowi onemu pró¿nemu, i by³y drzwi jedne ku drodze 
pó³nocnej, a drugie ku drodze po³udniowej, a szerokoœæ onego pró¿nego placu by³a na 
piêæ ³okci zewsz¹d w oko³o.
12. A budowanie, które by³o przed piêtrem w k¹cie drogi zachodniej, by³o na 
siedmdziesi¹t ³okci na szerz, a mur onego budowania by³ na piêæ ³okci wszerz wszêdy 
w oko³o, a d³ugoœæ jego na dziewiêædziesi¹t ³okci.
13. Potem rozmierzy³ dom, którego d³ugoœæ by³a na sto ³okci; tak¿e i piêtro i 
budowanie, i mury jego by³y wd³u¿ na sto ³okci;
14. Tak¿e szerokoœæ przodku domu i piêtra ku wschodowi s³oñca by³a na sto ³okci.
15. Wymierzy³ te¿ i d³ugoœæ budowania przed piêtrem, które by³o za niem, tak¿e i 
ganki jego z jednej i z drugiej strony, a by³o tego na sto ³okci, tak¿e koœció³ 
wnêtrzny i z przysionkami sieni.
16. Progi i okna pochodziste, i ganki, które by³y w oko³o po trzech stronach ich 
przeciwko progom, obite by³y deskami wszêdy w oko³o od ziemi a¿ do okien, tak¿e i 
okna deskami obite by³y.
17. Od wierzchu drzwi a¿ do wnêtrznej i zewnêtrznej strony domu, wszystek mur 
zewsz¹d w oko³o wewn¹trz i zewn¹trz dobrze wymierzony.



18. Która robota by³a uczyniona z Cherubinami, i z palmami, a ka¿da palma by³a 
miêdzy Cherubinem a Cherubinem, a ka¿dy Cherubin mia³ dwie twarze;
19. Minowicie twarz ludzka by³a naprzeciwko palmy z jednej strony, a twarz lwiêca 
naprzeciwko palmy z drugiej strony; tak uczyniono po wszystkim domu wszêdy w oko³o.
20. Od ziemi a¿ do wierzchu drzwi byli Cherubinowie i palmy wyryte, ta¿e i na 
œcianie koœcielnej.
21. Podwoje koœcielne by³y na cztery granie, a kszta³t œwi¹tnicy by³ jako kszta³t 
koœcielny.
22. O³tarz drewniany by³ na trzy ³okcie wzwy¿, a wd³u¿ na dwa ³okcie z wêg³ami 
swemi; którego d³ugoœæ i œciany jego by³y drewniane. Tedy rzek³ do mnie: Oto ten 
jest stó³, który stoi przed obliczem Pañskiem.
23. A by³y dwoiste drzwi u koœcio³a i u œwi¹tnicy.
24. A dwoiste drzwi we wrotach, to jest, dwoiste drzwi obracaj¹ce siê, dwoiste we 
wrotach jednych i dwoiste we wrotach drugich.
25. A uczyniono na nich, to jest na tych drzwiach koœcielnych, Cherubiny i palmy, 
tak jako je by³o uczyniono na œcianach; belki tak¿e drewniane by³y przed 
przedsionkiem z dworu.
26. Tak¿e na oknach pochodzistych by³y palmy z obu stron na bokach przysionku, 
tak¿e i na komorach domu onego i na belkach.
*42
1. I wwiód³ miê do sieni zewnêtrznej drog¹, która idzie ku pó³nocy, i wwiód³ miê do 
onych komórek, które by³y przeciwko piêtru, a które by³y przeciwko budowaniu na 
pó³nocy.
2. Którego d³ugoœæ przy drzwiach na pó³nocy by³a na wejrzeniu na sto ³okci, a 
szerokoœæ na piêædziesi¹t ³okci.
3. Przeciwko sieni wewnêtrzej, która mia³a dwadzieœcia ³okci i przeciwko t³u, które 
by³o w sieni zewnêtrznej z dworu, by³ ganek przeciwko gankowi trzema rzêdami.
4. A przed komórkami by³ plac do przechadzki na dziesiêæ ³okci wszerz wewn¹trz, 
œcieszka do nich na jednym ³okciu, a drzwi ich by³y na pó³nocy.
5. A komórki najwy¿sze by³y ciaœniejsze, przeto, ¿e ganki by³y szersze ni¿ one, 
ni¿eli spodnie i œrednie budowania.
6. Bo by³o o trzech piêtrach, ale nie mia³o s³upów, jakie s³upy by³y w sieniach; 
przeto¿ w¹¿sze by³o ni¿ spodnie i ni¿ œrednie od ziemi.
7. Ogrodzenia te¿, które by³o z dworu przeciwko onym komorom ku sieni zewnêtrznej 
przed komórkami, d³ugoœæ by³a na piêædziesi¹t ³okci.
8. Bo d³ugoœæ komórek, które by³y w sieni zewnêtrzej, by³a na piêædziesi¹t ³okci, a 
przed koœcio³em sto ³okci.
9. A pod temi komórkami by³o wejœcie od wschodu s³oñca, przez które wchodzono do 
nich z onej sieni zewnêtrznej.
10. Na szerokoœci ogrodzenia onej sieni ku wschodowi przed piêtrem i przed 
budowaniem by³y komórki.
11. A œcieszka przed niemi by³a podobna œcieszce onych komórek, które by³y na 
pó³nocy; a jako by³a d³ugoœæ ich, taka te¿ by³a szerokoœæ ich, a wszystkie wyjœcia 
ich i drzwi ich by³y im podobne.
12. A drzwi onych komórek, które by³y na po³udnie, podobne by³y drzwiom na pocz¹tku 
drogi, drogi, mówiê, przed ogrodzeniem prosto na wschód s³oñca, kêdy siê wchodzi do 
nich.
13. Tedy rzek³ do mnie: Komórki na pó³nocy, i komórki na po³udnie, które s¹ przed 
piêtrem, s¹ komórki œwiête, gdzie bêd¹ jadali kap³ani, którzy przystêpuj¹ do Pana, 
przynosz¹c rzeczy najœwiêtsze; tam k³aœæ bêd¹ rzeczy najœwiêtsze, i ofiary œniedne, 
i ofiary za grzech, i za wystêpek; bo to miejsce œwiête jest.
14. Tam gdy wnijd¹ kap³ani, nie wynijd¹ z œwi¹tnicy do sieni zewnêtrznej, ale tam 
zostawi¹ odzienia swoje, w których s³u¿yli (bo œwiête jest) a oblok¹ siê w insze 
szaty, gdy bêd¹ mieli przyst¹piæ do tego, co nale¿y ludowi.
15. A gdy odprawi³ wymiar domu wewnêtrznego, wywiód³ miê drog¹ ku bramie, która 
idzie ku wschodowi, i wymierzy³ go wszêdy w oko³o.
16. Wymierzy³ stronê od wschodu s³oñca lask¹ pomiaru na piêæset lasek laski 
pomiarowej w oko³o.
17. Wymierzy³ te¿ stronê pó³nocn¹ na piêæset lasek lask¹ pomiaru w oko³o.



18. Tak¿e stronê od po³udnia wymierzy³ na piêæset lask¹ pomiaru.
19. A obróciwszy siê ku stronie zachodniej, wymierzy³ j¹ na piêæset lasek lask¹ 
pomiaru.
20. Na cztery strony wymierzy³ to, to jest mur zewsz¹d w oko³o, d³ugoœæ na piêæset, 
a szerokoœæ tak¿e na piêæset lasek, aby siê dzieli³o œwiête miejsce od pospolitego.
*43
1. Wiód³ miê potem ku bramie, która brama patrzy³a ku drodze na wschód s³oñca.
2. A oto chwa³a Boga Izraelskiego przychodzi³a drog¹ od wschodu, a szum jej by³ 
jako szum wód wielkich, a ziemia siê lœni³a od chwa³y jego.
3. A podobne by³o ono widzenie, którem widzia³, cale onemu widzeniu, którem 
widzia³, gdym przychodzi³, abym psu³ miasto; widzenie, mówiê, podobne onemu 
widzeniu, którem widzia³ u rzeki Chebar, i upad³em na twarz mojê.
4. A gdy chwa³a Pañska wchodzi³a do domu drog¹ bramy, która patrza³a ku drodze na 
wschód s³oñca,
5. Tedy miê podniós³ duch, i wwiód³ miê do sieni wewnêtrznej, a oto dom pe³en by³ 
chwa³y Pañskiej.
6. I us³ysza³em, a oto mówiono do mnie z domu, a on m¹¿ sta³ podle mnie,
7. I mówi³ do mnie: Synu cz³owieczy! miejsce stolicy mojej, i miejsce stóp nóg 
moich, na którem mieszkaæ bêdê w poœród synów Izraelskich na wieki; nie splugawi 
wiêcej dom Izraelski imienia œwiêtobliwoœci mojej, ani oni, ani królowie ich w 
szeteczeñs twy swemi i trupami królów swych, ani wy¿ynami swemi.
8. Gdy k³adli próg swój podle progu mego, a podwoje swoje podle podwoi moich, a 
œcianê miêdzy mn¹ i miêdzy sob¹; a tak splugawiali imiê œwiêtobliwoœci mojej 
obrzydliwoœciami swemi, które czynili, przeto¿em ich zniszczy³ w popêdliwoœci 
mojej.
9. Ale teraz niech odrzuc¹ wszeteczeñstwo swoje, i trupy królów swoich odemnie, a 
bêdê mieszka³ w poœrodku ich na wieki.
10. Ty, synu cz³owieczy! powiedz domowi Izraelskiemu o tym domu, a niech siê 
wstydz¹ za nieprawoœci swoje, i niech sobie rozmierz¹ wizerunek jego.
11. A jeŸliby siê zawstydzili za wszystko, co czynili, tydy im oznajmij wizerunek 
domu tego, i wymiar jego, wyjœcie jego, i wejœcie jego, i wszystkie kszta³ty jego, 
i wszystkie ustawy jego, wszystkie, mówiê, kszta³ty, i wszystkie prawa jego, a 
napisz przed oczyma ich, aby przestrzegali wszystkiego kszta³tu jego, i wszystkich 
ustaw jego, i czynili je.
12. A tenci jest zakon domu tego: Na wierzchu góry wszystko ogrodzenie jego 
wszêdzie w oko³o najœwiêtsze jest; oto tenci jest zakon domu tego.
13. A teæ s¹ pomiary o³tarza wed³ug tych¿e ³okci, a miara ³okcia na ³okieæ i na 
d³oñ; podstawek jego na ³okieæ wzwy¿, a wszerz tak¿e na ³okieæ, a kraniec jego a¿ 
do kraju jego w oko³o by³ na piêdŸ jedn¹; a taæ by³a wystawa o³tarza;
14. To jest od podstawku, który by³ przy ziemi, a¿ do przepasania ni¿szego, dwa 
³okcie, a szerokoœæ na jeden ³okieæ; a od mniejszego przepasania a¿ do przepasania 
wiêkszego cztery ³okcie, a szerokoœæ na ³okieæ;
15. Ale sam o³tarz niech bêdzie na cztery ³okcie, a z o³tarza w górê cztery rogi.
16. A o³tarz na dwanaœcie ³okci wd³u¿, a na dwanaœcie wszerz czworograniasty po 
czterech stronach swoich;
17. A przepasanie jego na czternaœcie ³okci wd³u¿, a na czternaœcie wszerz, po 
czterech stronach jego, a kraniec oko³o niego na pó³ ³okcia, a podstawek jego na 
³okieæ w oko³o, a wschód jego na wschód s³oñca.
18. I rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! tak mówi panuj¹cy Pan: Teæ s¹ ustawy oko³o 
o³tarza w dzieñ, w który zbudowany bêdzie, aby na nim ofiarowano ca³opalenia, i 
krwi¹ na nim kropiono.
19. A kap³anom Lewitom, którzy s¹ z nasienia Sadokowego, a przystêpuj¹ do mnie, 
mówi panuj¹cy Pan, aby mi s³u¿yli, dasz cielca m³odego na ofiarê za grzech;
20. WeŸmiesz tedy ze krwi jego, a w³o¿ysz na cztery rogi jego, i na cztery wêg³y 
przepasania, i na kraniec w oko³o; a tak go oczyœcisz, i poœwiêcisz go.
21. Potem weŸmiesz onego cielca za grzech, a spalisz go na miejscu postanowionem w 
onym domu zewn¹trz przed œwi¹tnic¹.
22. A wtórego dnia bêdziesz ofiarowa³ koz³a z kóz bez wady za grzech, i oczyszcz¹ 
o³tarz, tak jako go cielcem oczyœcili.



23. A gdy dokoñczysz oczyszczania, bêdziesz ofiarowa³ cielca m³odego bez wady, i 
barana z trzody bez wady.
24. Które gdy ofiarowaæ bêdziesz przed Panem, wrzuc¹ kap³ani na nie soli, i uczyni¹ 
z nich ofiarê ca³opalenia Panu.
25. Przez siedm dni bêdziesz ofiarowa³ koz³a za grzech na ka¿dy dzieñ, tak¿e i 
cielca m³odego, i barana z trzody bez wady ofiarowaæ bêd¹,
26. Przez siedm dni oczyszczaæ bêd¹ o³tarz, i oczyszcz¹ go, a poœwiêc¹ rêce swoje.
27. A wype³niwszy te dni, ósmego dnia napotem sprawowaæ bêd¹ kap³ani na o³tarzu 
ca³opalenia wasze, i spokojne ofiary wasze, i przyjmê was ³askawie, mówi panuj¹cy 
Pan.
*44
1. Tedy miê zaœ przywiód³ drog¹ ku bramie œwi¹tnicy zewnêtrznej, która patrzy na 
wschód s³oñca, a ta by³a zamkniona.
2. I rzek³ do mnie Pan: Ta brama zamkniona bêdzie, nie bêdzie otworzona, a ¿aden 
nie wnijdzie przez ni¹; bo Pan, Bóg Izraelski, przeszed³ przez ni¹, przeto¿ bêdzie 
zamkniona.
3. Ksi¹¿êca jest; ksi¹¿ê sam bêdzie siada³ w niej, aby jad³ chleb przed obliczem 
Pañskiem; drog¹ przysionku tej bramy wchodziæ, a drog¹ jej wychodziæ bêdzie.
4. I przywiód³ miê drog¹ bramy pó³nocnej ku przedniej stronie domu; i ujrza³em, a 
oto nape³ni³a chwa³a Pañska dom Pañski, i upad³em na oblicze swoje.
5. A Pan rzek³ do mnie: Synu cz³owieczy! uwa¿aj to, a obacz oczyma twemi, i uszyma 
twemi s³uchaj wszystkiego, co Ja mówiê tobie o wszystkich ustawach domu Pañskiego, 
i o wszystkich prawach jego; uwa¿aj, mówiê, abyœ obaczy³ wejœcie w dom, i wszystkie 
wyjœcia z œwi¹tnicy.
6. A rzecz odpornemu domowi Izraelskiemu: Tak mówi panuj¹cy Pan: Dosyæ miejcie na 
wszystkich obrzydliwoœciach waszych, o domie Izraelski!
7. ¯eœcie tu przywodzili cudzoziemców nieobrzezanych na sercu, i nie obrzezanych na 
ciele, ¿eby bywali w œwi¹tnicy mojej a splugawili dom mój; wyœcie te¿ ofiarowali 
chleb mój, t³ustoœæ, i krew, gdy oni ³amali przymierze moje mimo wszystkie 
obrzydliwoœc i wasze;
8. A nie trzymaliœcie stra¿y nad œwiêtymi rzeczami mojemi, aleœcie postawili 
stró¿ów na stra¿y mojej w œwi¹tnicy mojej miasto siebie.
9. Tak mówi panuj¹cy Pan: ¯aden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany 
na ciele nie wnijdzie do œwi¹tnicy mojej ze wszystkich cudzoziemców, którzy s¹ 
miêdzy synami Izraelskimi.
10. Tak¿e i Lewitowie, którzy siê oddalali odemnie, gdy b³¹dzi³ Izrael, którzy siê 
ob³¹dzili odemnie za plugawemi ba³wanami swemi, ci ponios¹ nieprawoœæ swojê.
11. Bo bêd¹ w œwi¹tnicy mojej za s³ug w powinnoœciach przy bramach domu, i za s³ug 
przy domu; oniæ bêd¹ biæ ofiary na ca³opalenie, i ofiary za lud, i oni staæ bêd¹ 
przed obliczem ich, aby im s³u¿yli.
12. Dlatego, ¿e im s³u¿yli przed plugawemi ba³wanami ich, a byli domowi 
Izraelskiemi przyczyn¹ upadku w nieprwoœæ, przeto¿em podniós³ rêkê mojê dla nich, 
mówi panuj¹cy Pan, ¿e ponios¹ nieprawoœæ swojê.
13. A nie przyst¹pi¹ do mnie, aby mi sprawowali urz¹d kap³añski, ani przyst¹pi¹ do 
jakich œwiêtych rzeczy moich, albo do najœwiêtszych, ale ponios¹ pohañbienie swoje 
i obrzydliwoœci swoje, które czynili.
14. Przeto¿ ich postanowiê za stró¿ów obrzêdów domu na ka¿d¹ pos³ugê jego, i na 
wszystko, co w nim bêdzie sprawowane.
15. Lecz kap³ani z Lewitów, synowie Sadokowi, którzy trzymali stra¿ nad œwi¹tnic¹ 
moj¹, gdy siê ob³¹dzili synowie Izraelscy odemnie, ci przst¹pi¹ do mnie, aby mi 
s³u¿yli, i stan¹ przed twarz¹ moj¹, aby mi ofiarowali t³ustoœæ i krew, mówi 
panuj¹cy Pan.
16. Ci wchodziæ bêd¹ do œwi¹tnicy mojej, ci te¿ przyst¹pi¹ do sto³u mego, aby mi 
s³u¿yli i stra¿ mojê trzymali.
17. A gdy bêd¹ mieli wchodziæ do bramy sieni wewnêtrznej, tedy siê oblek¹ w szaty 
lniane, a nie wezm¹ na siê nic we³nianego, gdy s³u¿yæ bêd¹ w bramach sieni 
wnêtrznej, i wewn¹trz.
18. Czapki lniane bêd¹ mieli na g³owie swojej, i ubiory p³ócienne bêd¹ na biodrach 
ich, a nie bêd¹ siê przepasywaæ niczem, coby pot czyni³o.



19. A gdy wychodziæ bêd¹ do sieni zewnêtrznej, do sieni mówiê zewnêtrznej do ludu, 
zewlek¹ szaty swe, w których s³u¿yli, a po³o¿¹ je w komorach œwi¹tnicy, i oblok¹ 
siê w inne szaty, a nie bêd¹ poœwiêcali ludu szatami swemi.
20. G³owy te¿ swojej nie bêd¹ goliæ, ani w³osów zapuszczaæ, ale je równo 
przystrzygaæ bêd¹ na g³owach swoich.
21. Wina te¿ nie bêdzie pi³ ¿aden kap³an, gdy bêdzie mia³ wchodziæ do sieni 
wnêtrznej.
22. Wdowy te¿ i porzuconej nie bêd¹ sobie pojmowaæ za ¿ony; ale panny z nasienia 
domu Izraelskiego, albo wdowê, któraby pozosta³a wdow¹ po kap³anie; pojmowaæ bêd¹.
23. A ludu mego uczyæ bêd¹ ró¿noœci miêdzy rzecz¹ œwiêt¹ i nieœwiêt¹, tak¿e miêdzy 
nieczystem i czystem niech ich ucz¹ ró¿noœci.
24. A gdy bêdzie jaki spór, oni siê niech stawi¹ do rozs¹dzania, a wed³ug s¹dów 
moich rozs¹dz¹ go; praw te¿ moich i ustaw moich we wszystkie uroczyste œwiêta moje 
strzedz bêd¹, a sabaty moje œwiêciæ bêd¹.
25. Do umar³ego te¿ cz³owieka nie wnijdzie kap³an, aby siê nie zmaza³; chyba do 
ojca i do matki; i do syna, i do córki, i do brata, i do siostry, któraby jeszcze 
nie by³a za mê¿em; przy tych mo¿e siê zmazaæ.
26. A po oczyszczeniu jego, (siedm dni nalicz¹ mu.)
27. W ten dzieñ, którego wnijdzie do œwi¹tnicy, do sieni wewnêtrznej, aby s³u¿y³ w 
œwi¹tnicy, uczyni ofiarê za grzech swój, mówi panuj¹cy Pan.
28. A miasto dziedzictwa ich Jam jest dziedzictwem ich; przeto¿ osiad³oœci nie 
dawajcie im w Izraelu, Jam jest osiad³oœci¹ ich.
29. Ofiarê œniedn¹ i ofiarê za grzech i za wystêpek, to oni jeœæ bêd¹; tak¿e 
wszelka rzecz ofiarowana Bogu w Izraelu ich bêdzie.
30. Tak¿e te¿ najprzedniejsze rzeczy wszystkich pierwocin ze wszystkiego, i ka¿da 
ofiara podnoszenia wszystkich rzeczy ze wszystkich ofiar waszych kap³añska bêdzie; 
pierwiastki te¿ ciast waszych dacie kap³anowi, aby w³o¿y³ b³ogos³awieñstwo na dom 
twój.
31. ¯adnego œcierwu, i rozszarpanego od zwierza ani z ptastwa ani z bydl¹t kap³ani 
jeœæ nie bêd¹.
*45
1. A gdy podzielicie losem tê ziemiê w dziedzictwo, oddacie za ofiarê Panu dzia³ 
œwiêty z tej ziemi, wd³u¿ na dwadzieœcia i piêæ tysiêcy ³okci, a wszerz na dziesiêæ 
tysiêcy; ten dzia³ bêdzie œwiêty po wszystkich granicach swoich w oko³o.
2. Z niego bêdzie miejsce œwiête na piêæ set wd³u¿, i na piêæ set wszerz, 
czworograniaste w oko³o; a niech ma piêædziesi¹t ³okci wolnego placu w oko³o.
3. Z tego¿ wymiaru odmierzysz wd³u¿ dwadzieœcia i piêæ tysiêcy ³okci, a wszerz 
dziesiêæ tysiêcy ³okci, aby na nim by³a œwi¹tnica, i œwi¹tnica najœwiêtsza.
4. Ten dzia³ ziemi œwiêty jest; kap³anom, s³ugom œwi¹tnicy, nale¿eæ bêdzie, którzy 
przystêpuj¹, aby s³u¿yli Panu, aby mieli miejsce dla domów, i miejsce œwiête dla 
œwi¹tnicy.
5. A tych dwadzieœcia i piêæ tysiêcy ³okci wd³u¿, a dziesiêæ tysiêcy wszerz niech 
bêdzie tak¿e Lewitom, którzy s³u¿¹ w domu onym, w dzier¿awê po dwadzieœcia komórek.
6. A na osadzenie miasta dacie piêæ tysiêcy ³okci wszerz, a wd³u¿ dwadzieœcia i 
piêæ tysiêcy przeciwko ofierze miejsca œwiêtego; a to bêdzie dla wszystkiego domu 
Izraelskiego.
7. A ksi¹¿êciu dacie z obu stron tej ofiary miejsca œwiêtego, i po³o¿enia miasta 
przed ofiar¹ miejsca œwiêtego, i przed po³o¿eniem miasta od strony zachodniej dzia³ 
ku zachodowi, a od strony wschodniej dzia³ ku wschodowi, a d³ugoœæ naprzeciwko 
ka¿dem u z tych dzia³ów od granicy zachodniej a¿ do granicy wschodniej.
8. Ten dzia³ ziemi bêdzie mu za osiad³oœæ w Izraelu, a nie bêd¹ wiêcej uciskali 
ksi¹¿êta moi ludu mego; ale wydziel¹ ziemiê domowi Izraelskiemu wed³ug pokolenia 
ich.
9. Tak mówi panuj¹cy Pan: Dosyæ miejsca na tem, o ksi¹¿êta Izraelscy! Gwa³tu i 
³upiestwa zaniechajcie, s¹d i sprawiedliwoœæ czyñcie, a odejmijcie obci¹¿enia wasze 
od ludu mego, mówi panuj¹cy Pan;
10. Wagê sprawiedliw¹ i Efa sprawiedliwe, i Bat sprawiedliwy mieæ bêdziecie.
11. Efa i Bat pod jedn¹ miar¹ niech bêd¹, aby Bat bra³ w siê dziesi¹t¹ czêœæ 
Chomeru, tak¿e Efa dziesi¹t¹ czêœæ Chomeru; wed³ug Chomeru jednaka obojga miara 



bêdzie.
12. A sykiel niech ma dwadzieœcia pieniêdzy a dwadzieœcia syklów, dwadzieœcia piêæ 
syklów, a piêtnaœcie syklów grzywn¹ wam bêdzie.
13. A tak bêdzie ofiara podnoszenia, któr¹ ofiarowaæ bêdziecie szóst¹ czêœæ Efy z 
Chomeru pszenicy, tak¿e szóst¹ czêœæ Efy dacie z Chomeru jêczmienia.
14. Ustawa zaœ oko³o oliwy ta jest: Bat jest miara oliwy; dziesi¹t¹ czêœæ Batu 
dacie z miary Chomeru, dziesiêciu Batów; bo dziesiêæ Batów jest Chomer.
15. Owcê te¿ jednê z trzody dwóch set z obfitych pastwisk Izraelskich na ofiarê 
œniedn¹, i na ca³opalenie, i na ofiary spokojne ku oczyszczeniu was, mówi panuj¹cy 
Pan.
16. Wszystek lud tej ziemi obowi¹zany bêdzie do tej ofiary podnoszenia i z 
ksi¹¿êciem w Izraelu.
17. Bo ksi¹¿ê bêdzie powinien dawaæ ca³opalenia, i œniedne i mokre ofiary na 
œwiêta, i na nowie miesiêcy, i na sabaty, i na wszystkie œwiêta uroczyste domu 
Izraelskiego; on sprawowaæ bêdzie ofiarê za grzech, i œniedn¹ i palon¹ ofiarê, i 
ofiary spokoj ne na oczyszczenie za dom Iazraelski.
18. Tak mówi panuj¹cy Pan: Pierwszego dnia pierwszego miesi¹ca weŸmiesz m³odego 
cielca bez wady, a oczyœcisz œwi¹tnicê.
19. WeŸmie te¿ kap³an ze krwi ofiary za grzech, i poma¿e podwoje domu, i cztery 
wêg³y onego przepasania na o³tarzu, i podwoje bramy sieni wnêtrznej.
20. Tak¿e te¿ uczyni siódmego dnia tego¿ miesi¹ca za ka¿dego, który z omy³ki i z 
prostoty zgrzeszy³; tak oczyœcicie dom.
21. Pierwszego miesi¹ca, czternastego dnia tego¿ miesi¹ca, bêdziecie mieæ œwiêto 
przejœcia, œwiêto siedm dni, których chleby przaœne jedzone bêd¹.
22. I bêdzie ksi¹¿ê ofiarowa³ dnia onego za siê, i za wszystek lud onej ziemi 
cielca na ofiarê za grzech.
23. A przez siedm dni onego œwiêta uroczystego ofiarowaæ bêdzie ca³opalenie Panu, 
siedm cielców i siedm baranów bez wady na ka¿dy dzieñ, przez siedm dni, a na ofiarê 
za grzech koz³a z kóz na ka¿dy dzieñ;
24. A ofiarê œniedn¹ Efy przy cielcu, i Efê przy baranie, tak¿e oliwy hyn przy 
Efie.
25. Siódmego miesi¹ca, dnia piêtnastego tego¿ miesi¹ca w œwiêto tak¿e w³aœnie 
ofiarowaæ bêdzie przez siedm dni, jako ofiarê za grzech, tak ca³opalenie, tak i 
ofiarê œniedn¹ i oliwê.
*46
1. Tak mówi panuj¹cy Pan: Brama sieni wnêtrznej, która patrzy na wschód s³oñca, 
zamkniona bêdzie przez szeœæ dni robotnych; ale bêdzie otworzona w dzieñ sabatu, 
tak¿e i w dzieñ nowiu miesi¹ca bêdzie otworzona.
2. I przyjdzie ksi¹¿ê drog¹ przysionku bramy zewn¹trz, a stanie u podwoi onej 
bramy, a kap³ani sprawowaæ bêd¹ ca³opalenie jego, i spokojne ofiary jego, a 
pok³oniwszy siê na progu bramy, potem wynijdzie, a brama nie bêdzie zamkniona a¿ do 
wieczora,
3. Aby siê k³ania³ lud onej ziemi u drzwi bramy we dni sabatu i na nowiu miesi¹ca 
przed obliczem Pañskiem.
4. Ale ca³opalenie, które bêdzie ksi¹¿ê sprawowa³ Panu w dzieñ sabatu, bêdzie szeœæ 
baranków zupe³nych i baran zupe³ny;
5. I ofiara œniedna, efa na barana, i na baranki ofiara œniedna wed³ug przemo¿enia 
rêki jego, a oliwy hyn na efa.
6. A na dzieñ nowiu miesi¹ca niech bêdzie cielec m³ody zupe³ny, i szeœæ baranków i 
baran zupe³ny.
7. Tak¿e niech ofiaruje efa ofiary suchej przy cielcu, i efa przy baranie, a przy 
barankach wed³ug przemo¿enia rêki swojej, a oliwy hyn na efa.
8. A ksi¹¿ê wchodz¹c drog¹ przysionku i bramy pójdzie, i drog¹ jej odejdzie.
9. Ale gdy bêdzie lud onej ziemi wchodzi³ przed oblicznoœæ Pañsk¹ na œwiêta 
uroczyste, tedy ten, co wnijdzie drog¹ bramy od pó³nocy, aby siê k³ania³, wynijdzie 
drog¹ bramy po³udniowej; a kto wnijdzie drog¹ bramy po³udniowej, wynijdzie drog¹ 
bramy pó³ nocnej; nie wróci siê drog¹ onej bramy, któr¹ wszed³, ale przeciwko niej 
wynijdzie.
10. A gdy oni wchodziæ bêd¹, ksi¹¿ê miêdzy nimi wchodziæ bêdzie; a gdy odchodziæ 



bêd¹, odejdzie.
11. Tak¿e na œwiêta i na uroczyste œwiêta niech bêdzie ofiara œniedna efa na 
cielca, i efa na barana, a na baranki, co przemo¿e rêka jego, a oliwy hyn na efa.
12. A bêdzieli ksi¹¿ê ofiarowa³ ofiarê dobrowoln¹, ca³opalenie albo spokojne 
dobrowolne ofiary Panu, tedy mu niech bêdzie otworzona brama, która patrzy na 
wschód s³oñca, a niech sprawuje ca³opalenie swoje albo spokojne ofiary swoje, jako 
ofiarê w dzieñ sabatu; potem odejdzie, i zamkn¹ bramê, gdy wynijdzie.
13. Nadto baranka rocznego zupe³nego Panu ofiarowaæ bêdzie co dzieñ na ca³opalenie; 
na ka¿dy poranek baranka ofiarowaæ bêdzie.
14. Tak¿e ofiarê œniedn¹ bêdzie ofiarowa³ przy nim na ka¿dy poranek szóst¹ czêœæ 
efy, a oliwy trzeci¹ czêœæ hynu na skropienie pszennej m¹ki, œniedn¹ mówiê ofiarê 
Panu postanowieniem wiecznem ustwicznie.
15. Tak tedy ofiarowaæ bêd¹ baranka i ofiarê œniedn¹ i oliwê na ka¿dy poranek, 
ca³opalenie ustwiczne.
16. Tak mówi panuj¹cy Pan: JeŸli komu da ksi¹¿e dar z synów swoich, póki 
dziedzictwem jego jest, synów jego niech bêdzie ku osiad³oœci i ku dziedzicwu ich.
17. Ale jeŸli da dar z dziedzictwa swego któremu z s³ug swoich, tedy bêdzie jego a¿ 
do roku wolnoœci, a potem wróci siê na onego ksiêcia; a wszak¿e dziedzictwo jego 
mieæ bêd¹ synowie jego.
18. Nie bêdzie te¿ nic bra³ ksi¹¿ê z dziedzictwa ludu, gwa³tem ich wyrzucaj¹c z 
osiad³oœci ich; ale z osiad³oœci swojej da dziedzictwo synom swoim, ¿eby nie by³ 
rozproszony lud mój, nikt z osiad³oœci swojej.
19. Tedy miê wwiód³ przez wejœcie, które jest przy stronie bramy, do kap³anów, do 
komórek œwiêtych, które patrzy³y na pó³nocy, a oto tu by³o miejsce po obu stronach 
ku zachodowi;
20. I rzek³ do mnie: To jest miejsce, gdzie warz¹ kap³ani ofiarê za wystêpek i za 
grzech, i sma¿¹ ofiarê œniedni¹, aby nic nie wynosili do sieni zewnêtrznej ku 
poœwiêcaniu ludu.
21. Potem miê wywiód³ do sieni zewnêtrznej, i obwiód³ miê po czterech k¹tach sieni, 
a oto sieñ by³a w ka¿dym k¹cie onej sieni.
22. Na czterech wêg³ach onej sieni by³y sieni z kominami na czterdzieœci ³okci 
wd³u¿ a na trzydzieœci ³okci wszerz, jedna¿ miara onych czterech sieni naro¿nych.
23. A w onych czterech by³y kuchnie w oko³o, tak¿e ogniska poczynione w onych 
kuchniach w oko³o.
24. I rzek³ mi: Te miejsca s¹ tych, którzy warz¹, gdzie s³udzy domu warz¹ ofiary 
ludu.
*47
1. Potem miê przywiód³ ku drzwiom domu, a oto wody wychodzi³y z pod progu domu na 
wschód s³oñca; bo przednia strona domu by³a na wschód s³oñca, a wody one schodzi³y 
spodkiem po prawej stronie domu po stronie po³udniowej o³tarza.
2. Stamt¹d miê wywiód³ drog¹ bramy pó³nocnej, i obwiód³ miê drog¹ zewnêtrzn¹ do 
bramy zewnêtrznej, drog¹, która patrzy na wschód s³oñca; a oto wody wynik³y po 
prawej stronie.
3. A gdy wychodzi³ on m¹¿ na wschód s³oñca, w którego rêku by³a miara, i wymierzy³ 
tysi¹c ³okci, i przewiód³ miê przez wodê, przez wodê a¿ do kostek;
4. Potem wymierzy³ drugi tysi¹c, a przewiód³ miê przez wodê, przez wodê a¿ do 
kolan; i zaœ wymierzy³ trzeci tysi¹c, i przewiód³ miê przez wodê a¿ do biódr.
5. A gdy zaœ wymierzy³ tysi¹c, by³ potok, któregom nie móg³ przebrn¹æ; bo by³y 
wezbra³y wody, wody, które trzeba by³o przep³yn¹æ, potok, któregom nie móg³ 
przebrn¹æ.
6. Tedy rzek³ do mnie: Widzia³¿eœ, synu cz³owieczy? I wywiód³ miê, i obróci³ miê na 
brzeg onego potoku.
7. A gdym siê obróci³, oto na brzegu onego potoku by³o drzewo bardzo wielkie po obu 
stronach;
8. I rzek³ do mnie: Te wody wychodz¹ od Galilei pierwszej, a schodz¹ po równinie, i 
wchodz¹ w morze; a gdy do morza wpadn¹, uzdrowione bywaj¹ wody.
9. I stanie siê, ¿e ka¿da dusza ¿yj¹ca, która siê p³aza, gdziekolwiek przyjd¹ 
potoki, ¿yæ bêdzie, i bêdzie ryb bardzo wiele, przeto, ¿e gdy przyjd¹ tam one wody, 
oczerstwiej¹, i ¿yæ bêd¹ wszêdy, kêdykolwiek przyjdzie ten potok.



10. Stanie siê i to, ¿e stan¹ podle niego rybitwi od Engaddy a¿ do zdroju Eglaim, 
tam bêd¹ rozci¹gaæ sieci; ryb bêdzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb 
morza wielkiego.
11. B³ota jego i ka³u¿e jego nie bêd¹ uzdrowine, ale soli oddane bêd¹.
12. A nad potokiem wyroœnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce 
przynosz¹ce, którego liœæ nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesi¹cach swoich 
przynosi pierwociny; bo wody jego z œwi¹tnicy wychodz¹, przeto¿ owoc jego jest na 
pokarm, a liœcie jego na lekarstwo.
13. Tak mówi panuj¹cy Pan: Taæ jest granica, w której sobie dziedzicznie 
przyw³aszczycie ziemiê wed³ug dwunastu pokoleñ Izraelskich; Józefowi siê dostan¹ 
dwa sznury.
14. Dziedzicznie, mówiê, posi¹dziecie j¹, równie jeden jako drugi, o któr¹ 
podnios³em rêkê mojê, ¿e j¹ dam ojcom waszym; i przypadnie wam ta ziemia w 
dziedzictwo.
15. Taæ jest tedy granica tej ziemi ku stronie pó³nocnej, od morza wielkiego, drog¹ 
do Hetlonu, kêdy wchodz¹ do Sedad.
16. Emat, Berota, Sybraim, które s¹ miêdzy granic¹ Damaszku i miêdzy granic¹ Emat, 
wsi poœrednie, które s¹ przy granicy Hawran.
17. A tak bêdzie granica od morza Chatzar Enon, bêdzie granica Damaszek, a pó³nocna 
strona na pó³nocy, i granica Emat; a toæ jest strona pó³nocna.
18. A strona wschodnia miêdzy Hawran i miêdzy Damaszkiem i miêdzy Galaad i miêdzy 
ziemi¹ Izraelsk¹ przy Jordanie; od tej granicy przy morzu wschodniem mierzyæ 
bêdziecie; a toæ jest strona wschodnia.
19. A strona po³udniowa na po³udnie od Tamar a¿ do wód poswarków w Kades, od potoku 
a¿ do morza wielkiego; a toæ jest strona po³udniwoa na po³udnie.
20. Strona zaœ zachodnia morze wielkie od granicy a¿ przeciwko kêdy siê wchodzi do 
Emat, taæ jest strona zachodnia.
21. A tak rozmierzycie sobie tê ziemiê, wed³ug pokoleñ Izraelskich.
22. A gdy j¹ rozmierzycie, bêdzie wam w dziedzictwo, i przychodniom, którzyby 
mieszkali miêdzy wami, którzyby sp³odzili synów miêdzy wami, bo wam bêd¹ jako tu 
zrodzeni miêdzy synami Izraelskimi; z wami dziedziczyæ bêd¹ miêdzy pokoleniami 
Izraelskiemi.
23. A w któremkolwiek pokoleniu przychodzieñ przychodniem bêdzie, tam mu dacie 
dziedzictwo jego, mówi panuj¹cy Pan.
*48
1. A teæ s¹ imiona pokoleñ: W granicach na pó³nocn¹ stronê podle drogi Hetlon, kêdy 
wchodz¹ do Emat Chatzar Enon, ku granicy Damaszku na pó³nocn¹ stronê podle Emat, od 
wschodniej strony a¿ na zachód osadzi siê pokolenie jedno, to jest Dan.
2. A przy granicy Dan, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, to jest 
Aser.
3. A przy granicy Aser, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, to 
jest Neftalim.
4. A przy granicy Neftalim, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, to 
jest Manase.
5. A przy granicy Manase, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, to 
jest Efraim.
6. A przy granicy Efraim, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, to 
jest Ruben.
7. A przy granicy Rubenowej, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, 
to jest Juda.
8. A przy granicy Judy, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej bêdzie ofiara, 
któr¹ ofiarowaæ bêd¹, dwadzieœcia i piêæ tysiêcy ³okci wszerz, a wd³u¿ zarówno z 
jednym z innych dzia³ów od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, i bêdzie 
œwi¹tnica w poœrodku niego.
9. Ta ofiara, któr¹ ofiarowaæ macie Panu, bêdzie wd³u¿ dwadzieœcia i piêæ tysiêcy 
³okci, a wszerz dziesiêæ tysiêcy.
10. A tym siê dostanie ta ofiara œwiêta, to jest kap³anom, na pó³nocy dwadzieœcia i 
piêæ tysiêcy ³okci, a na zachód wszerz dziesiêæ tysiêcy, a na wschód wszerz 
dziesiêæ tysiêcy, a na po³udnie wd³u¿ dwadzieœcia i piêæ tysiêcy, a œwi¹tnica 



Pañska bêdzie w poœród niego.
11. To ma byæ ka¿demu kap³anowi poœwiêconemu z synów Sadokowych, którzy trzymaj¹ 
stra¿ mojê, którzy nie b³¹dzili, gdy b³¹dzili synowie Izraelscy, jako b³¹dzili inni 
Lewitowie.
12. I bêdzie dzia³ ich ofiarowany z ofiary onej ziemi, rzecz najœwiêtsza, przy 
granicy Lewitów.
13. A Lewitów dzia³ bêdzie na przeciwko granicy kap³añskiej dwadzieœcia i piêæ 
tysiêcy ³okci wd³u¿, a wszerz dziesiêæ tysiêcy; ka¿da d³ugoœæ dwadzieœcia i piêæ 
tysiêcy, a szerokoœæ dziesiêæ tysiêcy.
14. I nie bêd¹ go sprzedawaæ, ani frymarczyæ, ani przynosiæ pierwocin ziemi, przeto 
¿e jest poœwiêcona Panu.
15. A piêæ tysiêcy ³okci, które pozostan¹ wszerz przeciwko onym dwudziestu i piêciu 
tysiêcy, bêdzie miejsce pospolite dla miasta na mieszkanie i dla przedmieœcia, a 
miasto bêdzie w poœrodku niego.
16. A teæ s¹ pomiary jego: Strona pó³nocna na cztery tysi¹ce i na piêæ set ³okci, 
tak¿e strona po³udniowa na cztery tysi¹ce i na piêæ set; od strony te¿ wschodniej 
cztery tysi¹ce i piêæ set, a strona zachodnia na cztery tysi¹ce i na piêæ set.
17. A bêdzie przedmieœcia miejskiego na pó³nocy dwieœcie i piêædziesi¹t ³okci; a na 
po³udnie dwieœcie i piêædziesi¹t, tak¿e na wschód s³oñca dwieœcie i piêædziesi¹t, a 
na zachód s³oñca dwieœcie i piêædziesi¹t;
18. A co zbêdzie wd³u¿ przeciw ofierze œwiêtej, dziesiêæ tysiêcy ³okci na wschód, i 
dziesiêæ tysiêcy na zachód; a z tego, co bêdzie naprzeciw onej ofierze œwiêtej, 
bêd¹ mieæ dochody ku wychowaniu s³udzy miasta.
19. A ci s³udzy miasta s³u¿yæ bêd¹ miastu ze wszystkich pokoleñ Izraelskich.
20. Wszystkê tê ofiarê na dwadzieœcia i piêæ tysiêcy ³okci wed³ug tych dwudziestu i 
piêciu tysiêcy, czworograniast¹ ofiarowaæ bêdziecie na ofiarê œwiêt¹ ku osiad³oœci 
miastu.
21. A to, co zostani, ksi¹¿êce bêdzie z obu stron ofiary œwiêtej, i osiad³oœci 
mejskiej, przed onemi dwudziestu i piêciu tysi¹cami ³okci ofiary a¿ ku granicy 
wschodniej, i od zachodu przeciwko tym¿e dwudziestu i piêciu tysi¹com ³okci, podle 
granicy zachodniej przciwko tym dzia³om, ksi¹¿êciu bêdzie; a to bêdzie ofiara 
œwiêta, a œwi¹tnica domu bêdzie w poœrodku niego.
22. A od osiad³oœci Lewitów i od osiad³oœci miejskiej w poœród tego, co jest 
ksi¹¿êcego, miêdzy granic¹ Judow¹ i miêdzy granic¹ Benijaminow¹, to ksi¹¿êce 
bêdzie,
23. A ostatnie pokolenia, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej osadzi siê 
pokolenie jedno, to jest Benjamin.
24. A przy granicy Benjaminowej od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, 
jedno, to jest Symeon.
25. A przy granicy Symeonowej, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, jedno, 
to jest Isaschar.
26. A przy granicy Isascharowej, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, 
jedno to jest Zabulon.
27. A przy granicy Zabulonowej, od strony wschodniej a¿ do strony zachodniej, 
jedno, to jest Gad.
28. A przy granicy Gadowej, ku stronie po³udniowej na po³udnie, tu bêdzie granica 
od Tamar a¿ do wód poswarku w Kades, ku potokowi przy morzu wielkiem.
29. Toæ jest ona ziemia, któr¹ losem rozdzielicie od potoku wed³ug pokoleñ 
Izraelskich, i teæ dzia³y ich, mówi panuj¹cy Pan.
30. Teæ te¿ s¹ granice miejskie od strony pó³nocnej cztery tysi¹ce i piêæ set ³okci 
miary.
31. A bramy miasta wed³ug imion pokoleñ Izraelskich; trzy bramy na pó³nocy, brama 
Rubenowa jedna, brama Judowa jedna, brama Lewiego jedna.
32. A od strony wschodniej cztery tysi¹ce i piêæ set, a bramy trzy, to jest brama 
Józefowa jedna, brama Benjaminowa jedna, bramam Danowa jedna.
33. Od strony te¿ po³udniowej cztery tysi¹ce i piêæ set ³okci miary, i trzy bramy: 
brama Symeonowa jedna, brama Isascharowa jedna, brama Zabulonowa jedna.
34. Od strony zachodniej cztery tysi¹cy i piêæ set, bramy ich trzy: Brama Gadowa 
jedna, brama Aserowa jedna, brama Neftalimowa jedna.



35. W okr¹g oœmnaœcie tysiêcy ³okci; a imiê miasta ode dnia tego bêdzie: Pan tam 
mieszka.

================================
     Danijel     
================================

*01
1. Roku trzeciego królowania Joakima, króla Judzkiego, przyci¹gn¹³ Nabuchodonozor, 
król Babiloñski, do Jeruzalemu, i obleg³ je.
2. I poda³ Pan w rêkê jego Joakima, króla Judzkiego, i czêœæ naczynia domu Bo¿ego, 
który je zawióz³ do ziemi Senaar, do domu boga swego, i wniós³ ono naczynie do domu 
skarbu boga swego.
3. I rozkaza³ król Aspenasowi prze³o¿onemu nad komornikami swymi, aby przyprowadzi³ 
z synów Izraelskich, i z nasienia królewskiego i z ksi¹¿¹t,
4. M³odzieñców, na którychby nie by³o ¿adnej zmazy, a piêknych na wejrzeniu i 
dowcipnych do wszelakiej m¹droœci, i sposobnych do umiejêtnoœci, i dost¹pienia jej, 
i którzyby byli sposobni, aby stali w pa³acu królewskim, a uczyli siê pisma i 
jêzyka chaldejskiego.
5. I postanowi³ im król obrok na ka¿dy dzieñ z potraw swoich królewskich i z wina, 
które on sam pija³, a ¿eby ich tak chowa³ przez trzy lata, a po wyjœciu ich ¿eby 
stawali przed obliczem królewskiem.
6. A byli miêdzy nimi z synów Judzkich: Danijel, Ananijasz, Misael, i Azaryjasz.
7. I da³ im prze³o¿ony nad komornikami imiona, a Danijela nazwa³ Baltazarem, a 
Ananijasza Sadrachem, a Misaela Mesachem, a Azaryjasza Abednegiem.
8. Ale Danijel postanowi³ w sercu swojem, ¿eby siê nie maza³ pokarmem potraw 
królewskich, ani winem, które król pija³; przeto¿ tego szuka³ u prze³o¿onego nad 
komornikami, ¿eby siê nie zmaza³.
9. I zjedna³ Bóg Danijelowi ³askê i mi³oœæ przed obliczem prze³o¿onego nad 
komornikami.
10. I rzek³ prze³o¿ony nad komornikami do Danijela: Ja siê bojê króla, pana mego, 
który wam postanowi³ pokarm wasz i napój wasz: który jeŸliby obaczy³, ¿e twarzy 
wasze chudsze s¹ ni¿ innych m³odzieñców, którzy jednako z wami maj¹ byæ wychowani, 
tedy miê przyprawicie o gard³o u króla.
11. I rzek³ Danijel do s³ugi, którego by³ postanowi³ prze³o¿ony nad komornikami nad 
Danijelem, Ananijaszem, Misaelem i Azaryjaszem:
12. Doœwiadcz proszê s³ug twoich przez dziesiêæ dni, a niech nam dadz¹ jarzyn, 
którebyœmy jedli, i wody, któr¹byœmy pili.
13. Potem przypatrzysz siê twarzom naszym, i twarzom innych m³odzieñców, którzy 
jadaj¹ pokarm z potraw królewskich, a jako obaczysz, tak uczynisz z s³ugami twymi.
14. I us³ucha³ ich w tem, a doœwiadczy³ ich przez dziesiêæ dni.
15. A po wyjœciu dziesiêciu dni okaza³o siê, ¿e twarze ich by³y piêkniejsze, i byli 
t³ustsi na ciele, ni¿ wszyscy m³odzieñcy, którzy jadali pokarm z potraw 
królewskich.
16. Przeto¿ on s³uga bra³ on obrok potraw ich, i wino napoju ich, a dawa³ im 
jarzyny.
17. A onym czterem m³odzieñcom da³ Bóg umiejêtnoœæ i rozum we wszelakiem piœmie i 
m¹droœci; nadto Danijelowi da³ wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów.
18. A gdy wysz³y dni, po których ich król przyprowadziæ rozkaza³, przywiód³ ich 
prze³o¿ony nad komornikami przed twarz Nabuchodonozora.
19. I mówi³ z nimi król; ale nie by³ znaleziony miêdzy onymi wszystkimi, jako 
Danijel, Ananijasz, Misael i Azaryjasz; i stawali przed obliczem królewskiem.
20. A w ka¿dem s³owie m¹droœci i rozumu, o które siê ich król pyta³, znalaz³ ich 



dziesiêæ kroæ bieglejszych nad wszystkich mêdrców i praktykarzy, którzy byli we 
wszystkiem królewstwie jego.
21. I by³ tam Danijel a¿ do roku pierwszego króla Cyrusa.
*02
1. Roku wtórego królowania Nabuchodonozora mia³ Nabuchodonozor sen, i strwo¿y³ siê 
duch jego, i przerwa³ mu siê sen jego.
2. Tedy król rozkaza³ zwo³aæ mêdrców, i praktykarzy, i czarnoksiê¿ników, i 
Chaldejczyków, aby oznajmili królowi sen jego; którzy przyszli i stanêli przed 
obliczem królewskiem.
3. I rzek³ król do nich: Mia³em sen, i strwo¿y³ siê duch mój, tak, ¿e nie wiem, co 
mi siê œni³o.
4. Tedy odpowiedzieli Chaldejczycy królowi po syryjsku: Królu, ¿yj na wieki! 
Powiedz sen s³ugom twoim, a oznajmiemyæ wyk³ad jego.
5. Odpowiedzia³ król i rzek³ do Chaldejczyków: Ta rzecz ju¿ mi z pamiêci wypad³a; 
jeŸli mi nie oznajmicie snu i wyk³adu jego, na sztuki rozsiekani bêdziecie, a domy 
wasze w gnojowisko obrócone bêd¹;
6. Ale jeŸli mi sen i wyk³ad jego oznajmicie, dary i upominki i uczciwoœæ wielk¹ 
odniesiecie odemnie; przeto¿ sen i wyk³ad jego oznajmijcie mi.
7. Odpowiedzieli powtóre, i rzekli: Król niech powie sen s³ugom swoim, a wyk³ad 
jego oznajmiemy.
8. Odpowiedzia³ król, i rzek³: Zaiste wiem, ¿e umyœlnie odw³aczacie, bacz¹c, ¿e mi 
ten sen z pamiêci wyszed³.
9. JeŸli¿e mi snu nie oznajmicie, pewny jest o was dekret, boœcie rzecz k³amliw¹ i 
przewrotn¹ umyœlili mówiæ przedemn¹, a¿by czas przemin¹³; przeto¿ mi sen 
powiedzcie, a dowiem siê, bêdziecieli mogli wyk³ad jego oznajmiæ.
10. Odpowiedzieli Chaldejczycy królowi, i rzekli: Niemasz cz³owieka na ziemi, 
któryby tê rzecz królowi oznajmiæ móg³; dotego ¿aden król, ksi¹¿ê albo pan o tak¹ 
siê rzecz nie pyta³ ¿adnego mêdrca, i praktykarza, i Chaldejczyka.
11. Bo rzecz, o któr¹ siê król pyta, trudna jest, a niemasz nikogo, coby j¹ móg³ 
królowi oznajmiæ, oprócz bogów, którzy nie mieszkaj¹ z ludŸmi.
12. Z tej przyczyny zasro¿y³ siê król, i rozgniewa³ siê bardzo, a rozkaza³ wytraciæ 
wszystkich mêdrców Babiloñskich.
13. A gdy wyszed³ dekret, aby mordowano mêdrców, szukano i Danijela i towarzyszów 
jego, aby ich zamordowano.
14. tedy Danijel odpowiedzia³ m¹drze i roztropnie Aryjochowi, hetmanowi nad 
¿o³nierzami królewskimi, który wyszed³, aby zabija³ mêdrców Babiloñskich;
15. A odpowiadaj¹c rzek³ do Aryjocha, hetmana królewskiego: Przecz ten dekret tak 
prêdko wyszed³ od króla? I oznajmi³ tê rzecz Aryjoch Danijelowi.
16. Sk¹d Danijel wszed³, i prosi³ króla, aby mu da³ czas na oznajmienie wyk³adu 
królowi.
17. Odszed³szy tedy Danijel do domu swego, oznajmi³ tê rzecz Ananijaszowi, 
Misaelowi i Azaryjaszowi, towarzyszom swoim,
18. Aby o mi³osierdzie prosili Boga niebieskiego dla tej tajemnicy, ¿eby nie 
zginêli Danijel i towarzysze jego z pozosta³ymi mêdrcami Babiloñskimi.
19. Tedy objawiona jest Danijelowi w widzeniu nocnem ta tajemnica, za co Danijel 
b³ogos³awi³ Bogu niebieskiemu.
20. A mówi¹c Danijel rzek³: Niech bêdzie imiê Bo¿e b³ogos³awione od wieku a¿ na 
wieki; albowiem m¹droœæ i moc jego jest;
21. On sam odmienia czasy i chwile; zrzuca królów i stanowi królów; daje m¹droœæ 
m¹drym, a umiejêtnym rozum;
22. On odkrywa rzeczy g³êbokie i skryte, zna, co jest w ciemnoœciach, a œwiat³oœæ z 
nim mieszka.
23. Ciebie ja, o Bo¿e ojców moich! wys³awiam i chwalê, ¿eœ mi da³ m¹droœæ i moc, 
owszem, ¿eœ mi teraz oznajmi³ to, o coœmy ciê prosili; boœ nam sen królewski 
oznajmi³.
24. Dla tego Danijel wszed³ do Aryjocha, którego by³ postanowi³ król, aby wytraci³ 
mêdrców Babiloñskich; a przyszed³szy tak rzek³ do niego: Nie traæ mêdrców 
Babiloñskich, wprowadŸ miê do króla, a ja ten wyk³ad królowi oznajmiê.
25. Tedy Aryjoch z kwapieniem wprowadzi³ Danijela do króla i tak mu rzek³: 



Znalaz³em mê¿a z wiêŸniów synów Judzkich, który ten wyk³ad królowi oznajmi.
26. Odpowiedzia³ król, i rzek³ Danijelowi, któremu imiê by³o Baltazar: Izali mnie 
ty mo¿esz oznajmiæ sen, którym widzia³, i wyk³ad jego?
27. Odpowiedzia³ Danijel królowi, i rzek³: Tajemnicy, o której siê król pyta, 
mêdrcy, praktykarze, czarnoksiê¿nicy i wieszczkowie królowi oznajmiæ nie mog¹;
28. A wszak¿e jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice, a on okaza³ królowi 
Nabuchodonozorowi, co ma byæ potomnych dni. Sen twój i widzenia, któreœ widzia³ na 
³o¿u twojem, te s¹:
29. Tobie o królu! przychodzi³o na myœl na ³o¿u twojem, coby mia³o byæ na potem, a 
ten, który odkrywa tajemnice, oznajmi³ ci to, co ma byæ.
30. Mnie te¿ nie przez m¹droœæ, któraby przy mnie by³a nad wszystkich ludzi, 
tajemnica ta objawiona jest, ale przez modlitwê, aby ten wyk³ad królowi oznajmiony 
by³, a i¿byœ siê myœli serca twego dowiedzia³.
31. Tyœ, królu! widzia³, a oto obraz jeden wielki( obraz to by³ wielki, a blask 
jego znaczny )sta³ przeciwko tobie, który na wejrzeniu by³ straszny.
32. Tego obrazu g³owa by³a ze z³ota szczerego, piersi jego i ramiona jego ze 
srebra, brzuch jego i biodra jego z miedzi;
33. Golenie jego z ¿elaza, nogi jego czêœci¹ z ¿elaza, a czêœci¹ z gliny.
34. Patrza³eœ na to, a¿ odciêty by³ kamieñ, który nie bywa³ w rêku, a uderzy³ ten 
obraz w nogi jego ¿elazne i gliniane, i skruszy³ je.
35. Tedy siê skruszy³o spo³em ¿elazo, glina, miedŸ, srebro i z³oto, a by³o to 
wszystko jako plewy na bojewisku w lecie, i rozniós³ to wiatr, tak, ¿e ich na 
¿adnem miejscu nie znaleziono; a kamieñ on, który uderzy³ o obraz, sta³ siê gór¹ 
wielk¹ i nape³ni³ wszystkê ziemiê.
36. Tenci jest sen. Wyk³ad te¿ jego powiemy przed królem:
37. Tyœ, królu! królem królów; bo tobie Bóg niebieski królestwo, moc, potêgê i 
s³awê da³;
38. I wszystko, gdzie jedno mieszkaj¹ synowie ludzcy, zwierz polny i ptastwo 
niebieskie, da³ w rêkê twojê i postanowi³ ciê panem nad tem wszystkiem, a tyœ jest 
t¹ g³ow¹ z³ot¹.
39. Ale po tobie powstanie królestwo insze, podlejsze ni¿eli twoje, a inne 
królestwo trzecie miedziane, które panowaæ bêdzie po wszystkiej ziemi.
40. A królestwo czwarte bêdzie mocne jako ¿elazo; bo jako ¿elazo ³amie i kruszy 
wszystko, jako ¿elazo, mówiê, kruszy wszystko, tak i ono po³amie i pokruszy 
wszystko.
41. A i¿eœ widzia³ nogi, i palce czêœci¹ z gliny garncarskiej a czêœci¹ z ¿elaza, 
królestwo rozdzielone znaczy, w którem bêdzie nieco mocy ¿elaznej, tak jakoœ 
widzia³ ¿elazo zmiêszane z skorup¹ glinian¹;
42. Ale palce nóg czêœci¹ z ¿elaza a czêœci¹ z gliny znacz¹ królestwo czêœci¹ mocne 
a czêœci¹ do skruszenia snadne.
43. A i¿eœ widzia³ ¿elazo zmiêszane z skorup¹ glinian¹, znaczy, ¿e siê spokrewni¹ z 
sob¹ ludzie; a wszak¿e nie bêdzie siê trzyma³ jeden drugiego, tak jako ¿elazo nie 
mo¿e siê zmiêszaæ z glin¹.
44. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute 
nie bêdzie, a królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono po³amie, i koniec 
uczyni tym wszystkim królestwom, a samo staæ bêdzie na wieki.
45. Tak jakoœ widzia³, i¿ z góry odciêty by³ kamieñ, który nie bywa³ w rêku, a 
skruszy³ ¿elazo, miedŸ, glinê, srebro i z³oto, przez to Bóg wielki królowi 
oznajmi³, co ma byæ na potem; i prawdziwy jest ten sen, i wierny wyk³ad jego.
46. Tedy król Nabuchodonozor pad³ na oblicze swoje, i uk³oni³ siê Danijelowi, a 
rozkaza³, aby mu ofiarê i kadzenia ofiarowali.
47. Tedy odpowiadaj¹c król Danijelowi rzek³: Zaprawdê Bóg wasz jest Bogiem bogów, a 
Panem królów, który odkrywa tajemnice, poniewa¿eœ móg³ objawiæ tê tajemnicê.
48. Zatem król zacnie wywy¿szy³ Danijela, i darów wielkich i wiele da³ mu, i 
uczyni³ go panem nad wszystk¹ krain¹ Babiloñsk¹, i ksi¹¿êciem nad prze³o¿onymi i 
nad wszystkimi mêdrcami Babiloñskimi.
49. Ale Danijel prosi³ króla, aby prze³o¿y³ nad sprawami krainy Babiloñskiej 
Sadracha, Mesacha i Abednego; a Danijel bywa³ w bramie królewskiej.
*03



1. Nabuchodonozor król uczyni³ obraz z³oty, którego wysokoœæ by³a na szeœædziesi¹t 
³okci, a szerokoœæ jego na szeœæ ³okci, i postawi³ go na polu Dura w krainie 
Babiloñskiej.
2. Tedy król Nabuchodonozor pos³a³, aby zebrano ksi¹¿¹t, starostów i hetmanów, 
starszych, poborców, w prawach bieg³ych, urzêdników, i wszystkich prze³o¿onych nad 
krainami, aby przyszli na poœwiêcenie obrazu, który by³ wystawi³ król 
Nabuchodonozor.
3. Tedy siê zgromadzili ksi¹¿êta, starostowie i hetmani, starsi, poborcy, w prawach 
biegli, urzêdnicy, i wszyscy prze³o¿eni nad krainami ku poœwiêcaniu obrazu, który 
by³ wystawi³ Nabuchodonozor król, i stanêli przed obrazem, który by³ wystawi³ 
Nabuch odonozor.
4. A woŸny wo³a³ wielkim g³osem: Wam siê opowiada, ludziom, narodom, i jêzykom;
5. Skoro us³yszycie g³os tr¹by, piszcza³ki, lutni, skrzypiec, harfy, symfona³u, i 
wszelakiego instrumentu muzyki, upadnijcie a k³aniajcie siê obrazowi z³otemu, który 
wystawi³ król Nabuchodonozor;
6. A ktoby nie upad³ i nie pok³oni³ siê, tej¿e godziny wrzucony bêdzie w poœród 
pieca ogniem pa³aj¹cego.
7. Zaraz tedy, skoro us³yszeli wszyscy ludzie g³os tr¹by, piszcza³ki, lutni, 
skrzypiec, harfy i wszelakiego instrumentu muzyki, upadli wszyscy ludzie, narody i 
jêzyki, k³aniaj¹c siê obrazowi z³otemu, który wystawi³ król Nabuchodonozor.
8. Przeto¿ tego czasu przyst¹piwszy mê¿owie Chaldejscy skargê uczynili przeciwko 
¯ydom;
9. A mówi¹c rzekli do króla Nabuchodonozora: Królu, ¿yj na wieki!
10. Ty, królu! uczyni³eœ dekret, ¿eby ka¿dy cz³owiek, któryby us³ysza³ g³os tr¹by, 
piszcza³ki, lutni, skrzypiec, harfy, i symfona³u i wszelakiego instrumentu muzyki, 
upad³ i pok³oni³ siê obrazowi z³otemu;
11. A ktobykolwiek nie upad³ i nie pok³oni³ siê, aby by³ wrzucony w poœrodek pieca 
ogniem pa³aj¹cego.
12. Wszak¿e siê znaleŸli niektórzy ¯ydowie, którycheœ prze³o¿y³ nad sprawami krainy 
Babiloñskiej, Sadrach, Mesach i Abednego; ci mê¿owie lekce powa¿yli, o królu! 
dekret twój, bogów twoich nie chwal¹, i obrazowi siê z³otemu, któryœ wystawi³, nie 
k³aniaj¹.
13. Tedy Nabuchodonozor w popêdliwoœci i w gniewie rozkaza³ przyprowadziæ Sadracha, 
Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
14. I mówi³ Nabuchodonozor a rzek³ im: Umyœlnie¿ wy, Sadrachu, Mesachu, i Abednego, 
bogów moich nie czcicie, i obrazowi siê z³otemu, którym wystawi³, nie k³aniacie?
15. Teraz tedy wy b¹dŸcie gotowi, abyœcie zaraz, skoro us³yszycie g³os tr¹by, 
piszcza³ki, lutni, skrzypiec, harfy i symfona³u i wszelakiego instrumentu muzyki, 
upadli, i pok³onili siê temu obrazowi, którym uczyni³; a oto jeŸli siê nie 
pok³onicie, tej ¿e godziny bêdziecie wrzuceni w poœród pieca ogniem pa³aj¹cego; a 
który¿ jest ten Bóg, coby was wyrwa³ z rêki mojej?
16. Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego, i rzekli do króla: O 
Nabuchodonozorze! my siê nie frasujemy o to, cobyœmy mieli odpowiedzieæ;
17. Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, (który mocen jest wyrwaæ nas z pieca 
ogniem pa³aj¹cego, i z rêki twojej, o królu!) wyrwie nas,
18. Lubo nie wyrwie, niech ci bêdzie wiadomo, o królu! ¿e bogów twoich chwaliæ, i 
obrazowi z³otemu, któryœ wystawi³, k³aniaæ siê nie bêdziemy.
19. Tedy Nabuchodonozor pe³en bêd¹c popêdliwoœci, tak, ¿e siê kszta³t twarzy jego 
odmieni³ przeciw Sadrachowi, Mesachowi i Abednegowi, odpowiadaj¹c rozkaza³ piec 
rozpaliæ siedm kroæ bardziej, ni¿eli by³ zwyczaj rozpalaæ go,
20. A mê¿om co mocniejszym, którzy byli w wojsku jego, rozkaza³, aby zwi¹zawszy 
Sadracha, Mesacha i Abednega, wrzucili do pieca ogniem pa³aj¹cego.
21. Tedy onych mê¿ów zwi¹zano w p³aszczach ich, w ubraniach ich i w czapkach ich i 
w szatach ich, a wrzucono ich w poœrodek pieca ogniem pa³aj¹cego.
22. A i¿ rozkazanie królewskie przynagla³o, a piec bardzo by³ rozpalony, dlatego 
onych mê¿ów, którzy wrzucili Sadracha, Mesacha i Abednega, zadusi³ p³omieñ ogniowy.
23. Ale ci trzej mê¿owie, Sadrach, Mesach i Abednego, wpadli w poœród pieca ogniem 
pa³aj¹cego zwi¹zani.
24. Tedy król Nabuchodonozor zdumia³ siê i powsta³ prêdko, a mówi¹c rzek³ hetmanom 



swoim: Izaliœmy nie trzech mê¿ów zwi¹zanych wrzucili w poœród ognia? którzy 
odpowiadaj¹c rzekli królowi: Prawda, królu!
25. A on odpowiadaj¹c rzek³: Oto Ja widzê czterech mê¿ów rozwi¹zanych 
przechodz¹cych siê w poœrodku ognia, a niemasz ¿adnego naruszenia przy nich, a 
osoba czwartego podobna jest Synowi Bo¿emu.
26. Tedy przyst¹piwszy Nabuchodonozor do czeluœci pieca ogniem pa³aj¹cego, rzek³ 
mówi¹c: Sadrachu, Mesachu i Abednegu, s³udzy Boga najwy¿szego! wynijdŸcie, a 
przyjdŸcie sam; i wyszli Sadrach, Mesach i Abednego z poœrodku ognia.
27. A zgromadziwszy siê ksi¹¿êta, starostowie urzêdnicy i hetmani królewscy 
ogl¹dali onych mê¿ów, ¿e nie panowa³ ogieñ nad cia³ami ich, i w³os g³owy ich nie 
opali³ siê, i p³aszcze ich nie naruszy³y siê, ani zapach ognia nie przeszed³ przez 
nich.
28. Tedy rzek³ Nabuchodonozor, mówi¹c: B³ogos³awiony Bóg ich, to jest, Sadracha, 
Mesacha i Abednega, który pos³a³ Anio³a swego, a wyrwa³ s³ug swoich, którzy ufali w 
nim, którzy s³owa królewskiego nie us³uchali, ale cia³a swe wydali, aby nie 
s³u¿yli, a nie k³aniali siê ¿adnemu bogu, oprócz Boga swego.
29. Przeto¿ ja dajê taki dekret, aby ka¿dy ze wszelkiego ludu, narodu, i jêzyka, 
ktobykolwiek bluŸnierstwo wyrzek³ przeciwko Bogu Sadrachowemu, Mesachowemu i 
Abednegowemu, by³ na sztuki rozsiekany, a dom jego w gnojowisko obrócony, gdy¿ 
niemasz Boga innego, któryby móg³ wyrwaæ, jako ten.
30. Tedy król zacnie wywy¿szy³ Sadracha, Mesacha i Abednega w krainie Babiloñskiej.
*04
1. Nabuchodonozor król, wszystkim ludziom, narodom, i jêzykom, którzy mieszkaj¹ po 
wszystkiej ziemi: Pokój siê wam niech rozmno¿y!
2. Znaki i dziwy, które uczyni³ ze mn¹ Bóg najwy¿szy, zda³o mi siê za rzecz 
przystojn¹ opowiedzieæ.
3. O jako¿ s¹ wielkie znaki jego! a dziwy jego jako mocne! królestwo jego królestwo 
wieczne, i w³adza jego od narodu do narodu.
4. Ja Nabuchodonozor ¿yj¹c w pokoju w domu moim, i kwitn¹c na pa³acu moim,
5. Mia³em sen, który miê przestraszy³, i myœli, którem mia³ na ³o¿u mojem, a 
widzenia, którem widzia³, zatrwo¿y³y miê.
6. A przeto¿ wydany jest ode mnie dekret, aby przywiedziono przed miê wszystkich 
mêdrców Babiloñskich, którzyby mi wyk³ad snu tego oznajmili.
7. Tedy przyszli mêdrcy i praktykarze Chaldejscy, i wieszczkowie; i powiedzia³em im 
sen, a wszak¿e wyk³adu jego nie mogli mi oznajmiæ;
8. A¿ na ostatek przyszed³ przed miê Danijel, którego imiê Baltazar wed³ug imienia 
boga mego, a w którym jest duch bogów œwiêtych, a sen powiedzia³em przed nim,
9. Mówi¹c: Baltazarze, przedniejszy z mêdrców! Ja wiem, i¿ duch bogów œwiêtych jest 
w tobie, a ¿adna tajemnica nie jest ci trudna; widzenia snu mego, którym mia³, 
pos³uchaj, a wyk³ad jego powiedz mi.
10. Te s¹ widzenia, którem widzia³ na ³o¿u mojem: Widzia³em, a oto drzewo w 
poœrodku ziemi, którego wysokoœæ zbytnia by³a.
11. Wielkie by³o ono drzewo i mocne, a wysokoœæ jego dosiêga³a nieba, a okaza³e 
by³o a¿ do granic wszystkiej ziemi;
12. Ga³êzie jego piêkne, a owoc jego obfity, i pokarm dla wszystkich by³ na niem; 
pod sob¹ dawa³o cieñ zwierzowi polnemu, a na ga³êziach jego mieszka³o ptastwo 
niebieskie, a z niego mia³o po¿ywienie wszelkie cia³o.
13. Widzia³em nadto w widzeniach moich na ³o¿u mojem, a oto stró¿ i Œwiêty z nieba 
zst¹piwszy,
14. Wo³a³ ze wszystkiej mocy, i tak rzek³: Podr¹bcie to drzewo, i obetnijcie 
ga³êzie jego, a ot³uczcie liœcie jego, i rozrzuæcie owoc jego; niech siê rozbie¿y 
zwierz, który jest pod niem, i ptastwo z ga³êzi jego;
15. Wszak¿e pieñ korzenia jego w ziemi zostawcie, a niech bêdzie zwi¹zany ³añcuchem 
¿elaznym i miedzianym na trawie polnej, aby ros¹ niebiesk¹ by³ skrapiany, a z 
zwierzêtami niech siê pasie w trawie ziemskiej;
16. Serce jego od cz³owieczego niech siê odmieni, a serce zwierzêce niech mu dane 
bêdzie, a siedm lat niech pomin¹ nad nim.
17. Ta rzecz wed³ug wyroku stró¿ów, a to ¿¹danie wed³ug mowy œwiêtych stanie siê, 
a¿ do tego przyjdzie, ¿e poznaj¹ ludzie, i¿ Najwy¿szy panuje nad królestwem 



ludzkiem, a daje je, komu chce, a najpodlejszego z ludzi stanowi nad niem.
18. Ten sen widzia³em ja król Nabuchodonozor; a ty, Baltazarze! powiedz wyk³ad 
jego, gdy¿ wszyscy mêdrcy królestwa mego nie mogli mi tego wyk³adu oznajmiæ; ale ty 
mo¿esz, bo duch bogów œwiêtych jest w tobie.
19. Tedy Danijel, którego imiê Baltazar, zdumiewa³ siê przez jednê godzinê, a myœli 
jego trwo¿y³y go. A odpowiadaj¹c król rzek³: Baltazarze! sen i wyk³ad jego niech 
ciê nie trwo¿y. Odpowiedzia³ Baltazar, i rzek³: Panie mój! ten sen niech przyjdzie 
na tych, którzy ciê nienawidz¹, a wyk³ad jego na nieprzyjació³ twoich.
20. Drzewo, któreœ widzia³ ros³e i mocne, którego wysokoœæ dosiêga³a nieba, a które 
okaza³e by³o wszystkiej ziemi,
21. Którego ga³¹Ÿ piêkna, a owoc jego obfity, a pokarm dla wszystkich na niem, pod 
którem mieszka³ zwierz polny, a na ga³êziach jego przebywa³o ptastwo niebieskie,
22. Tyœ jest tym, o królu! któryœ siê rozwielmo¿y³ i zmocni³, a wielkoœæ twoja 
uros³a, i podnios³a siê a¿ do nieba, a w³adza twoja a¿ do koñczyn ziemi.
23. A i¿ król widzia³ stró¿a i Œwiêtego zstêpuj¹cego z nieba a mówi¹cego: Podr¹bcie 
to drzewo, a zepsujcie je, wszak¿e pieñ i z korzeniem jego w ziemi zostawcie, aby 
ros¹ niebiesk¹ by³ skrapiany a z zwierzêtami polnemi niech siê pasie, a¿by siê 
wype³ ni³o siedm lat nad nim;
24. Tenci jest wyk³ad, o królu! i ten dekret Najwy¿szego, który wyszed³ na króla, 
pana mego;
25. Bo ciê wyrzuc¹ od ludzi, a z zwierzem polnym bêdzie mieszkanie twoje, a traw¹ 
jako wó³ paœæ siê bêdziesz, a ros¹ niebiesk¹ skrapiany bêdziesz, a¿ siê wype³ni 
siedm lat nad tob¹, dok¹dbyœ nie pozna³, ¿e Najwy¿szy panuje nad królestwem 
ludzkiem, a ¿e je daje, komu chce.
26. A i¿ rozkazano zostawiæ pieñ i z korzeniem onego drzewa, znaczy, ¿e królestwo 
twoje tobie zostanie, gdy poznasz, ¿e niebiosa panuj¹.
27. Przeto¿ o królu! rada moja niech ci siê podoba, a grzechy twoje przerwij 
sprawiedliwoœci¹, a nieprawoœci twoje mi³osierdziem nad utrapionym, owa snaæ stanie 
siê przed³u¿enie pokoju twego.
28. Wszystko to przysz³o na króla Nabuchodonozora;
29. Bo po wyjœciu dwunastu miesiêcy, przechodz¹c siê w Babilonie na pa³acu 
królewskim,
30. Mówi³ król i rzek³: Izali nie to jest on Babilon wielki, którym ja w sile mocy 
mojej zbudowa³, aby by³ stolic¹ królestwa i ku ozdobie s³awy mojej?
31. A gdy jeszcze ta mowa by³a w ustach królewskich, oto g³os z nieba przyszed³ 
mówi¹c: Tobie siê mówi, królu Nabuchodonozorze! ¿e królestwo twoje odesz³o od 
ciebie;
32. I od ludzi wyrzuc¹ ciê, a z zwierzem polnym bêdzie mieszkanie twoje; traw¹ jako 
wó³ paœæ siê bêdziesz, a¿by siê wype³ni³o siedm lat nad tob¹, dok¹dbyœ nie pozna³, 
¿e Najwy¿szy panuje nad królestwem ludzkiem, a ¿e je daje, komu chce.
33. Tej¿e godziny wype³ni³o siê ono s³owo nad Nabuchodonozorem; bo go wyrzucono od 
ludzi, a trawê jada³ jako wó³, a ros¹ niebiesk¹ cia³o jego skrapiane by³o, a¿ na 
nim w³osy uros³y jako pierze orle, a paznogcie jego jako pazury u ptaków.
34. A po skoñczeniu onych dni podnios³em ja Nabuchodonozor w niebo oczy moje, a 
rozum mój do mnie siê zaœ wróci³, i b³ogos³awi³em Najwy¿szego, a ¯yj¹cego na wieki 
chwali³em i wys³awia³em; bo w³adza jego w³adza wieczna, a królestwo jego od narodu 
do narodu.
35. A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani s¹. Wed³ug woli swojej 
postêpuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstrêt 
uczyni³ rêce jego i rzek³ mu: Có¿ to czynisz?
36. Tego¿ czasu rozum mój wróci³ siê do mnie, a do s³awy królestwa mego ozdoba 
moja, i dostojnoœæ moja wróci³a siê do mnie; nadto hetmani moi i ksi¹¿êta moi 
szukali miê, a na królestwie mojem zmocni³em siê, i wielmo¿noœæ wiêksza mi jest 
przydana.
37. A tak teraz ja Nabuchodonozor chwalê, i wywy¿szam i wys³awiam króla 
niebieskiego, którego wszystkie sprawy s¹ prawd¹, a œcieszki jego s¹dem, a który 
chodz¹cych w hardoœci poni¿yæ mo¿e.
*05
1. Balsazar król uczyni³ ucztê wielk¹ na tysi¹c ksi¹¿¹t swoich, i przed onym 



tysi¹cem pi³ wino.
2. A gdy pi³ wino Balsazar, rozkaza³ przynieœæ naczynie z³ote i srebrne, które by³ 
zabra³ Nabuchodonozor, ojciec jego, z koœcio³a Jeruzalemskiego, aby pili z niego 
król i ksi¹¿êta jego, ¿ony jego, i za³o¿nice jego.
3. Tedy przyniesiono naczynia z³ote, które byli zabrali z koœcio³a domu Bo¿ego, 
który by³ w Jeruzalemie, i pili z nich król i ksi¹¿êta jego, ¿ony jego, i za³o¿nice 
jego;
4. A pij¹c wino chwalili bogi z³ote i srebrne, miedziane, ¿elazne, drewniane, i 
kamienne.
5. Tej¿e godziny wysz³y palce rêki cz³owieczej, które pisa³y przeciwko œwiecznikowi 
na œcianie pa³acu królewskiego, a król widzia³ czêœæ rêki, która pisa³a.
6. Tedy siê jasnoœæ królewska zmieni³a, a myœli jego zatrwo¿y³y nim, i zwi¹ski 
biódr jego rozwi¹za³y siê, a kolana jego jedno o drugie siê t³uk³y.
7. I zawo³a³ król ze wszystkiej si³y, aby przywiedziono praktykarzy, Chaldejczyków 
i wieszczków. A mówi¹c król rzek³ do mêdrców Babiloñskich: Ktokolwiek to pismo 
przeczyta, a wyk³ad jego mnie oznajmi, obleczony bêdzie w szar³at, a ³añcuch z³oty 
dadz¹ na szyjê jego, i trzecim w królestwie po mnie bêdzie.
8. Tedy weszli wszyscy mêdrcy królewscy; ale nie mogli ani pisma przeczytaæ, ani 
wyk³adu jego królowi oznajmiæ.
9. Sk¹d król Balsazar by³ bardzo zatrwo¿ony, a jasnoœæ jego zmieni³a siê na nim, i 
ksi¹¿êta jego potrwo¿yli siê.
10. Tedy królowa wesz³a do domu uczty dla tego, co siê przyda³o królowi i ksi¹¿êtom 
jego; a przemówiwszy królowa rzek³a: Królu, ¿yj na wieki! Niech ciê nie trwo¿¹ 
myœli twoje, a jasnoœæ twoja niech siê nie mieni.
11. Jest m¹¿ w królestwie twojem, w którym jest duch bogów œwiêtych, w którym siê 
znalaz³o za dni ojca twego oœwiecenie, i rozum, i m¹droœæ, jako m¹droœæ bogów, 
którego król Nabuchodonozor, ojciec twój, przedniejszym miêdzy mêdrcami, i 
praktykarzami Chaldejczykami, i wieszczkami, postanowi³, ojciec twój mówiê, o 
królu!
12. Dlatego, i¿ duch obfity, i umiejêtnoœæ, i zrozumienie, wyk³adanie snów, i 
objawienie zagadek, i rozwi¹zanie rzeczy trudnych znalaz³y siê przy Danijelu, 
któremu król da³ imiê Baltazar, teraz tedy niech przyzowi¹ Danijela, a oznajmiæ ten 
wyk³ad.
13. Tedy przywiedziony jest Danijel do króla; a król mówi¹c rzek³ Danijelowi: Ty¿eœ 
jest on Danijel, któryœ jest z synów wiêŸniów Judzkich, którego przywiód³ król, 
ojciec mój, z ziemi Judzkiej?
14. S³ysza³em zaiste o tobie, i¿ duch bogów jest w tobie, a oœwiecenie i rozum i 
m¹droœæ obfita znalaz³a siê w tobie.
15. A teraz przywiedziono przed miê mêdrców i praktykarzy, aby mi to pismo 
przeczytali, i wyk³ad jego oznajmili: wszak¿e nie mogli wyk³adu tej rzeczy 
oznajmiæ.
16. A jam s³ysza³ o tobie, ¿e mo¿esz to, co jest niepojêtego, wyk³adaæ, a co jest 
trudnego, rozwi¹zywaæ; przeto¿ teraz, mo¿eszli to pismo przeczytaæ a wyk³ad jego 
mnie oznajmiæ, w szar³at obleczony bêdziesz, i ³añcuch z³oty na szyjê twojê w³o¿ony 
bêdzie, a trzecim w królestwie po mnie bêdziesz.
17. Tedy odpowiedzia³ Danijel przed królem i rzek³: Upominki twoje niech tobie 
zostan¹, a dary twoje daj innemu; wszak¿e pismo przeczytam królowi, i wyk³ad mu 
oznajmiê.
18. Ty, królu! s³uchaj. Bóg najwy¿szy królestwo i wielmo¿noœæ i s³awê, i zacnoœæ 
da³ Nabuchodonozorowi, ojcu twemu;
19. A dla wielmo¿noœci, któr¹ mu by³ da³, wszyscy ludzie, narody i jêzyki dr¿eli i 
bali siê przed obliczem jego; bo kogo chcia³, zabija³, a kogo chcia³, ¿ywi³, a kogo 
chcia³, wywy¿sza³, a kogo chcia³, poni¿a³.
20. Ale gdy siê wynios³o serce jego, a duch jego zmocni³ siê w pysze, z³o¿ony jest 
z stolicy królestwa swego, a s³awa odjêta by³a od niego;
21. I by³ wyrzucony od synów ludzkich, a serce jego zwierzêcemu podobne by³o, i z 
dzikiemi os³ami by³o mieszkanie jego; traw¹ siê pas³ jako wó³, i ros¹ niebiesk¹ 
cia³o jego skrapiane by³o, dok¹d nie pozna³, ¿e Bóg najwy¿szy ma w³adzê nad 
królestwem ludzkiem, a tego, kogo chce, stanowi nad niem.



22. Ty, te¿, Balsazarze, synu jego! nie upokorzy³eœ serca swego, chocia¿eœ to 
wszystko wiedzia³.
23. Owszem, przeciwko Panu nieba podnios³eœ siê, i naczynie domu jego przyniesiono 
przed ciê; a ty i ksi¹¿êta twoi, ¿ony twoje, i za³o¿nice twoje, piliœcie wino z 
niego; nadto bogi srebrne i z³ote, miedziane, ¿elazne, drewniane, i kamienne, 
którzy nie widz¹, ani s³ysz¹, i nic nie wiedz¹, chwali³eœ, a Boga, w którego rêku 
jest tchnienie twoje, i u którego s¹ wszystkie drogi twoje, nie uczci³eœ.
24. Przeto¿ teraz od niego pos³ana jest ta czêœæ rêki, i pismo to wyra¿one jest.
25. A toæ jest pismo, które wyra¿one jest: Mene, Mene, Thekel, upharsin.
26. A tenci jest wyk³ad tych s³ów: Mene, zliczy³ Bóg królestwo twoje i do koñca je 
przywiód³.
27. Thekel, zwa¿onyœ na wadze, a znalezionyœ lekki.
28. Peres, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom.
29. Tedy rozkaza³ Balsazar; i obleczono Danijela w szar³at, a ³añcuch z³oty w³o¿ono 
na szyjê jego, i obwo³ano o nim, ¿e ma byæ trzecim panem w królestwie.
30. Tej¿e nocy zabity jest Balsazar, król Chaldejski.
31. A Daryjusz, Medczyk, uj¹³ królestwo, maj¹c lat oko³o szeœædziesi¹t i dwa.
*06
1. I podoba³o siê Daryjuszowi, aby postanowi³ nad królestwem sto i dwadzieœcia 
starostów, którzyby byli we wszystkiem królestwie.
2. A nad nimi troje ksi¹¿¹t, z których by³ Danijel przedniejszym, którymby oni 
starostowie liczbê czynili, aby król szkody nie mia³.
3. A sam Danijel przewy¿sza³ onych ksi¹¿¹t i starszych, przeto, ¿e duch 
znamienitszy by³ w nim, sk¹d go król myœla³ postanowiæ nad wszystkiem królestwem.
4. Tedy ksi¹¿êta i starostowie szukali, aby znaleŸli przyczynê przeciwko Danijelowi 
z strony królestwa; wszak¿e ¿adnej przyczyny ani wady znaleœæ nie mogli, poniewa¿ 
on by³ wiernym, ani ¿adna wina ani wada nie znajdowa³a siê w nim.
5. Przeto¿ rzekli oni mê¿owie: Nie znajdziemy przeciwko temu Danijelowi ¿adnej 
przyczyny, chyba ¿ebyœmy co znaleŸli przeciwko niemu w zakonie Boga jego.
6. Tedy oni ksi¹¿êta i starostowie zgromadzili siê do króla, i tak mu rzekli: 
Daryjuszu królu, ¿yj na wieki!
7. Uradzili wszyscy ksi¹¿êta królestwa, prze³o¿eni i starostowie, urzêdnicy i 
hetmani, aby postanowiony by³ dekret królewski, i stwierdzony wyrok, aby ka¿dy, 
któryby do trzydziestu dni o cokolwiek prosi³ którego boga albo cz³owieka oprócz 
ciebie, królu! by³ wrzucony do do³u lwiego.
8. A tak teraz, o królu! potwierdŸ ten wyrok, a podaj go na piœmie, ¿eby siê nie 
odmieni³ wed³ug prawa Medskiego i Perskiego, które siê nie odmienia.
9. Sk¹d król Daryjusz poda³ na piœmie ten wyrok.
10. Czego gdy siê Danijel dowiedzia³, ¿e by³ podany na piœmie, wszed³ do domu 
swego, gdzie otworzone by³y okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi, a trzy kroæ 
przez dzieñ klêka³ na kolana swoje, i modli³ siê, a chwa³ê dawa³ Bogu swemu, jako 
to by³ z wyk³ przedtem czyniæ.
11. Tedy oni mê¿owie zgromadziwszy siê, a znalaz³szy Danijela modl¹cego siê i 
proœby wylewaj¹cego do Boga swego,
12. Przyst¹pili i mówili królowi o wyroku królewskim: Izaliœ wyroku nie wyda³, aby 
ka¿dy cz³owiek, któryby do trzydziestu dni o cokolwiek prosi³ którego boga albo 
cz³owieka oprócz ciebie, królu! by³ wrzucony do do³u lwiego? Odpowiedzia³ król, i 
rzek³ : Prawdziwa to mowa wed³ug prawa Medskiego i Perskiego, które siê nie 
odmienia.
13. Tedy odpowiadaj¹c rzekli do króla: Ten Danijel, który jest z wiêŸniów synów 
Judzkich, nie ma wzglêdu na ciê, o królu! ani na twój wyrok, któryœ wyda³; bo trzy 
kroæ przez dzieñ odprawuje modlitwy swoje.
14. Te s³owa gdy król us³ysza³, bardzo siê zasmuci³ nad tem; i sk³oni³ król do 
Danijela serce swoje, aby go wyswobodzi³; a¿ do zachodu s³oñca stara³ siê, aby go 
wyrwa³.
15. Ale mê¿owie oni zgromadzili siê do króla, i rzekli królowi: Wiedz, królu! i¿ to 
jest prawo u Medów i u Persów, aby ¿aden wyrok i dekret, któryby król postanowi³, 
nie by³ odmieniony.
16. Tedy król rozkaza³, aby przywiedziono Danijela, i wrzucono go do do³u lwiego; a 



król mówi¹c rzek³ do Danijela: Bóg twój, któremu ty ustawicznie s³u¿ysz, ten ciê 
wybawi.
17. Tedy przyniesiono kamieñ jeden, i po³o¿ono go na dziurze onego do³u, i 
zapieczêtowa³ go król sygnetem swoim, i sygnetami ksi¹¿¹t swoich, aby nie by³ 
odmieniony dekret wydany przeciwko Danijelowi.
18. Potem odszed³ król na pa³ac swój, i przenocowa³ nic nie jad³szy, i nic nie 
przypuœci³ przed siê, coby go uweseliæ mog³o, tak, ¿e i sen jego odst¹pi³ od niego.
19. Tedy król wstawszy bardzo rano na œwitaniu z kwapieniem poszed³ do do³u lwiego;
20. A gdy siê przybli¿y³ do do³u, zawo³a³ na Danijela g³osem ¿a³oœnym, a mówi¹c 
król rzek³ do Danijela: Danijelu, s³ugo Boga ¿ywego! Bóg twój, któremu ty 
ustawicznie s³u¿ysz, móg³¿e ciê wybawiæ ode lwów?
21. Tedy Danijel do króla rzek³: Królu, ¿yj na wieki!
22. Bóg mój pos³a³ Anio³a swego, który zamkn¹³ paszczêkê lwom, aby mi nie 
zaszkodzi³y, dlatego, ¿e siê przed nim znalaz³a niewinnoœæ we mnie; owszem, ani 
przed tob¹, królu! nicem z³ego nie uczyni³.
23. Tedy siê król wielce ucieszy³ z tego, i rozkaza³ Danijela wyci¹gn¹æ z do³u; i 
wyci¹gniono Danijela z do³u, a ¿adnego obra¿enia nie znaleziono na nim; bo wierzy³ 
w Boga swego.
24. I rozkaza³ król, aby przywiedziono onych mê¿ów, którzy byli oskar¿yli Danijela, 
i wrzucono ich do do³u lwiego, onych samych, i synów ich, i ¿ony ich; a pierwej ni¿ 
dopadli do dna onego do³u, pochwyci³y ich lwy, i wszystkie koœci ich pokruszy³y.
25. Tedy król Daryjusz napisa³ do wszystkich ludzi, narodów, i jêzyków, którzy 
mieszkali po wszystkiej ziemi: Pokój siê wam niech rozmno¿y!
26. Wydany jest odemnie ten wyrok, aby po wszystkiem pañstwie królestwa mego 
wszyscy dr¿eli a bali siê oblicza Boga Danijelowego; bo on jest Bóg ¿yj¹cy i 
trwaj¹cy na wieki, a królestwo jego ani w³adza jego nie bêdzie ska¿ona a¿ do koñca;
27. On wyrywa i wybawia, a czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, który wyrwa³ 
Danijela z mocy lwów.
28. A Danijelowi siê szczêœliwie powodzi³o w królestwie Daryjusza, i w królestwie 
Cyrusa, Persy.
*07
1. Roku pierwszego Balsazara, króla Babiloñskiego, mia³ Danijel sen i widzenia 
swoje na ³o¿u swem; tedy spisa³ on sen, i sumê rzeczy powiedzia³.
2. A mówi¹c Danijel rzek³: Widzia³em w widzeniu mojem w nocy, a oto cztery wiatry 
niebieskie potyka³y siê na morzu wielkiem;
3. A cztery bestyje wielkie wystêpowa³y z morza, ró¿ne jedna od drugiej.
4. Pierwsza podobna lwowi, maj¹c skrzyd³a orle; i przypatrywa³em siê, a¿ wyrwane 
by³y skrzyd³a jej, któremi siê podnosi³a od ziemi, tak, ¿e na nogach jako cz³owiek 
stanê³a, a serce cz³owiecze jej dane jest.
5. Potem oto bestyja druga podobna niedŸwiedziowi; i stanê³a przy jednej stronie, a 
trzy ¿ebra by³y w paszczêce jej miêdzy zêbami jej, i tak mówiono do niej: Wstañ, 
na¿ryj siê dostatkiem miêsa.
6. Potemem widzia³, a oto inna bestyja podobna lampartowi, która mia³a cztery 
skrzyd³a ptasze na grzbiecie swym, cztery te¿ g³owy mia³a ta bestyja, i dano jej 
w³adzê wielk¹.
7. Potemem widzia³ w widzeniach nocnych, a oto bestyja czwarta straszna i sroga i 
bardzo mocna, maj¹ca zêby ¿elazne wielkie, która po¿era³a i kruszy³a, a ostatek 
nogami swemi depta³a; a ta by³a ró¿na od wszystkich bestyj, które by³y przed ni¹, i 
mia³ a dziesiêæ rogów.
8. Pilniem siê przypatrywa³ rogom, a oto róg poœledni ma³y wyrasta³ miêdzy niemi, i 
trzy z tych rogów pierwszych wy³amane s¹ przed nim; a oto w onym rogu by³y oczy 
podobne oczom cz³owieczym, i usta mówi¹ce rzeczy wielkie.
9. I przypatrywa³em siê, a¿ one stolice postawione by³y, a Starodawny usiad³, 
którego szata by³a jako œnieg bia³a, a w³osy g³owy jego jako we³na czysta, stolica 
jego jako p³omienie ogniste, a ko³a jej jako ogieñ gorej¹cy.
10. Rzeka ognista p³yn¹c wychodzi³a od oblicza jego. Tysi¹c tysiêcy s³u¿y³o mu, a 
dziesiêæ kroæ tysi¹c tysiêcy sta³o przed nim; s¹d zasiad³, a ksiêgi otworzone by³y.
11. Tedym siê przypatrywa³, skoro siê g³os pocz¹³ tych s³ów wielkich, które on róg 
mówi³; przypatrywa³em siê, a¿ by³a ta bestyja zabita, i zginê³o cia³o jej, a podane 



by³o na spalenie ogniem.
12. Tak¿e i pozosta³ym bestyjom odjêta jest w³adza ich: bo d³ugoœæ ¿ywota dana im 
by³a a¿ do czasu, a to do zamierzonego czasu.
13. Widzia³em te¿ w widzeniu nocnem, a oto przychodzi³ w ob³okach niebieskich 
podobny synowi cz³owieczemu, a przyszed³ a¿ do Starodawnego, i przywiedziono go 
przed oblicznoœæ jego.
14. I da³ mu w³adzê i czeœæ i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i jêzyki 
s³u¿yli; w³adza jego w³adza wieczna, która nie bêdzie odjêta, a królestwo jego, 
które nie bêdzie ska¿one.
15. I zatrwo¿y³ siê we mnie Danijelu duch mój w poœród cia³a mego, a widzenia, 
którem widzia³, przestraszy³y miê.
16. Tedym przyst¹pi³ do jednego z tych, którzy tam stali, a pewnoœcim siê 
dowiadywa³ od niego o tem wszystkiem, i powiedzia³ mi, i wyk³ad mów oznajmi³ mi.
17. Te bestyje wielkie, których s¹ cztery, s¹ cztery królowie, którzy powstan¹ z 
ziemi.
18. Ci ujm¹ królestwo œwiêtych najwy¿szych miejsc, którzy posi¹œæ maj¹ królestwo a¿ 
na wieki, i a¿ na wieki wieczne.
19. Tedym pragn¹³ wzi¹æ sprawê o bestyi czwartej, która by³a ró¿na od wszystkich 
innych, bardzo straszna, której zêby by³y ¿elazne, a paznogcie jej miedziane; która 
po¿era³a i kruszy³a, a ostatek nogami swemi depta³a.
20. Tak¿e o onych rogach dziesiêciu, które by³y na g³owie jej, i o poœlednim, który 
by³ wyrós³, przed którym wypad³y trzy; o tym rogu mówiê, który mia³ oczy i usta 
mówi¹ce wielkie rzeczy, a na wejrzeniu by³ wiêkszy nad inne rogi.
21. I przypatrywa³em siê, a oto róg ten walczy³ z œwiêtymi, i przemaga³ ich;
22. A¿ przyszed³ Starodawny a podany jest s¹d œwiêtym najwy¿szych miejsc, a czas 
przyszed³, aby to królestwo œwiêci otrzymali.
23. I rzek³ tak: Bestyja czwarta, czwarte królestwo znaczy na ziemi, które bêdzie 
ró¿ne od wszystkich królestw, a po¿re wszystkê ziemiê, a podepcze a pokruszy j¹;
24. A dziesiêæ rogów to znaczy, ¿e z królestwa onego dziesiêæ królów powstanie; a 
po nich powstanie poœledni, który bêdzie ró¿ny od pierwszych, i trzech królów 
poni¿y;
25. A s³owa przeciw Najwy¿szemu mówiæ bêdzie, i œwiête najwy¿szych miejsc zetrze; 
nadto bêdzie zamyœla³, aby odmieni³ czasy i prawa, gdy¿ wydane bêd¹ w rêce jego a¿ 
do czasu i czasów, i pó³ czasu.
26. Potem zasi¹dzie s¹d, a tam w³adzê jego odejm¹, aby by³ zniszczony i wytracony 
a¿ do koñca.
27. A królestwo i w³adza, i dostojeñstwo królewskie pod wszystkiem niebem dane 
bêdzie ludowi œwiêtych najwy¿szych miejsc, którego królestwo bêdzie królestwo 
wieczne, a wszystkie zwierzchnoœci jemu s³u¿yæ i onego s³uchaæ bêd¹.
28. A¿ dot¹d koniec tych s³ów. A mnie Danijela myœli moje wielce zatrwo¿y³y, a 
jasnoœæ moja zmieni³a siê przy mnie; wszak¿em to s³owo w sercu mojem zachowa³.
*08
1. Roku trzeciego królowania Balsazara, króla, okaza³o mi siê widzenie, mnie 
Danijelowi, po onem, które mi siê okaza³o na pocz¹tku.
2. I widzia³em w widzeniu, a (gdym to widzia³, by³em w Susan, mieœcie g³ównem, 
które by³o w krainie Elam) widzia³em, mówiê, w widzeniu, gdym by³ u potoku Ulaj.
3. I podnios³em oczy moje, i ujrza³em, a oto u onego potoku sta³ baran jeden maj¹cy 
dwa rogi, a te dwa rogi by³y wysokie, lecz jeden by³ wy¿szy ni¿ drugi; ale ten 
wy¿szy rós³ poœledzej.
4. Widzia³em onego barana trykaj¹cego na zachód, i na pó³noc, i na po³udnie, a 
¿adna mu bestyja zdo³aæ nie mog³a, i nie by³, ktoby co wyrwa³ z rêki jego; sk¹d 
czyni³ wed³ug woli swojej, i sta³ siê wielkim.
5. Co gdym ja uwa¿a³, oto kozie³ z kóz przychodzi³ od zachodu na oblicze wszystkiej 
ziemi, a nikt siê go nie dotyka³ na ziemi; a ten kozie³ mia³ róg znaczny miêdzy 
oczyma swemi.
6. I przyszed³ a¿ do onego barana, który mia³ dwa rogi, któregom widzia³ stoj¹cego 
u potoku; a przybie¿a³ do niego w popêdliwoœci si³y swojej.
7. Widzia³em tak¿e, i¿ natar³ na onego barana, a rozjad³szy siê nañ uderzy³ barana, 
tak, ¿e z³ama³ one oba rogi jego, i nie by³o mocy w baranie, ¿eby mu móg³ odpór; a 



rzuciwszy go o ziemiê zdepta³ go, a nie by³, ktoby wyrwa³ barana z mocy jego.
8. Tedy on kozie³ z kóz sta³ siê bardzo wielkim; ale gdy siê zmocni³, z³ama³ siê on 
róg wielki, a wyros³y cztery rogi znaczne miasto niego na cztery strony œwiata.
9. A z jednego z nich wyszed³ róg jeden ma³y, a ten wielce urós³ ku po³udniowi, i 
ku wschodowi i ku ziemi ozdobnej;
10. I wyrós³ a¿ do wojska niebieskiego, i zrzuci³ niektórych na ziemiê z onego 
wojska i z gwiazd, i podepta³ ich;
11. Nawet a¿ do ksi¹¿êcia onego wojska wyrós³; bo przezeñ odjêta by³a ustawiczna 
ofiara, i zarzucone miejsce œwi¹tnicy Bo¿ej,
12. Tak¿e wojsko one podane w przestêpstwo przeciwko ustawicznej ofierze, i 
porzuci³o prawdê na ziemiê, a cokolwiek czyni³o, szczêœci³o mu siê.
13. Tedym us³ysza³ jednego z œwiêtych mówi¹cego: i rzek³ ten œwiêty do onego, który 
maj¹c policzone tajemnice, mówi: Dok¹d¿e to widzenie o ofierze ustawicznej i 
przestêpstwo pustosz¹ce trwaæ bêdzie, i œwiête us³ugi, i wojsko na podeptanie 
podane bêdzie?
14. I rzek³ do mnie: A¿ do dwóch tysiêcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy 
przyjd¹ do odnowienia swego us³ugi œwiête.
15. A gdym ja Danijel patrzy³ na to widzenie, i pyta³em siê o wyrozumieniu jego, 
tedy oto stan¹³ ktoœ podle mnie, na wejrzeniu jako m¹¿.
16. S³ysza³em te¿ g³os ludzki miêdzy Ulajem, który zawo³awszy rzek³: Gabryjelu! 
wy³ó¿ mu to widzenie.
17. I przyszed³ do mnie, gdziem sta³; a gdy przyszed³, zlêk³em siê i pad³em na 
oblicze swoje. I rzek³ do mnie: Wyrozumij, synu cz³owieczy! bo czasu pewnego to 
widzenie siê wype³ni.
18. A gdy on mówi³ ze mn¹, usn¹³em twardo, le¿¹c twarz¹ swoj¹ na ziemi, i dotkn¹³ 
siê mnie, i postawi³ miê tam, gdziem pierwej sta³,
19. I rzek³: Oto ja tobie oznajmiê, co siê dziaæ bêdzie a¿ do wykonania tego 
gniewu; bo czasu naznaczonego koniec bêdzie.
20. Ten baran, któregoœ widzia³ maj¹cego dwa rogi, s¹ królowie, Medski i Perski.
21. A ten kozie³ kosmaty jest król Grecki, a ten róg wielki, który jest miêdzy 
oczyma jego, jest król pierwszy.
22. A i¿ z³amany jest, a powsta³y cztery miasto niego, czworo królestw z jego 
narodu powstan¹, ale nie z tak¹ moc¹.
23. A przy skoñczeniu królestwa ich, gdy przestêpnicy z³oœci dope³ni¹, powstanie 
król niewstydliwej twarzy i chytry;
24. I zmocni siê si³a jego, aczkolwiek nie jego si³¹, tak, ¿e na podziw bêdzie 
wytraca³, a szczêœliwie mu siê powiedzie, i wszystko wykona; bo wytracaæ bêdzie 
mocarzów i lud œwiêty;
25. A przemys³em jego poszczêœci mu siê zdrada w rêku jego, a uwielbi sam siebie w 
sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw ksi¹¿êciu ksi¹¿¹t 
powstanie, a wszak¿e bez rêki pokruszony bêdzie.
26. A to widzenie wieczorne i poranne, o którem powiedziano, jest sama prawda; 
przeto¿ ty zapieczêtuj to widzenie, bo jest wielu dni.
27. Tedym ja Danijel zemdla³, i chorowa³em przez kilka dni; potem wstawszy 
odprawowa³em sprawy królewskie, a zdumiewa³em siê nad onem widzeniem, czego jednak 
nikt nie obaczy³.
*09
1. Roku pierwszego Daryjusza, syna Aswerusowego, z nasienia Medów, który by³ 
postanowiony królem na królestwem Chaldejskiem;
2. Roku pierwszego królowania jego, ja Danijel zrozumia³em z ksi¹g liczbê lat, o 
których by³o s³owo Pañskie do Jeremijasza proroka, ¿e siê wype³niæ mia³o 
spustoszenie Jeruzalemskie w siedmdziesiêt lat.
3. I obróci³em oblicze moje do Pana Boga, szukaj¹c go modlitw¹ i proœbami w poœcie 
i w worze i w popiele.
4. Modli³em siê tedy Panu Bogu memu, a wzywaj¹c rzek³em: Proszê Panie! Bo¿e wielki 
i straszny, strzeg¹cy przymierza i mi³osierdzia tym, którzy ciê mi³uj¹, i strzeg¹ 
przykazañ twoich;
5. Zgrzeszyliœmy i przewrotnieœmy czynili, i niezbo¿nieœmy siê sprawowali, i 
sprzeciwiliœmy siê, a odst¹piliœmy od przykazañ twoich i od s¹dów twoich;



6. I nie s³uchaliœmy s³ug twoich, proroków , którzy mawiali w imieniu twojem do 
królów naszych, do ksi¹¿¹t naszych, i do ojców naszych, i do wszystkiego ludu 
ziemi.
7. Tobie, Panie! sprawiedliwoœæ, a nam zawstydzenie twarzy nale¿y, jako siê to 
dzieje dnia tego mê¿om Judzkim i obywatelom Jeruzalemskim i wszystkiemu Izraelowi, 
bliskim i dalekim we wszystkich ziemiach, do którycheœ ich wygna³ dla przestêpstwa 
ich, którem wyst¹pili przeciwko tobie.
8. Panie! namci nale¿y zawstydzenie twarzy, królom naszym, ksi¹¿êtom naszym i ojcom 
naszym, boœmy zgrzeszyli przeciwko tobie:
9. Ale Panu, Bogu naszemu, mi³osierdzie i litoœæ; poniewa¿eœmy mu odporni byli,
10. A nie byliœmy pos³uszni g³osowi Pana, Boga naszego, ¿ebyœmy chodzili w ustawach 
jego, które on da³ przed oblicze nasze przez proroków, s³ug swoich;
11. Owszem, wszyscy Izraelczycy przest¹pili zakon twój i odchylili siê, ¿eby nie 
s³uchali g³osu twego: przeto¿ siê wyla³o na nas to z³orzeczeñstwo i przeklêstwo, 
które jest napisane w zakonie Moj¿esza, s³ugi Bo¿ego; boœmy zgrzeszyli przeciwko 
niemu.
12. Sk¹d spe³ni³ s³owa swoje, które mówi³ przeciwko nam, i przeciwko sêdziom 
naszym, którzy nas s¹dzili, a przywiód³ na nas to wielkie z³e, które siê nie sta³o 
pod wszystkiem niebem, jakie siê sta³o w Jeruzalemie.
13. Tak jako napisano w zakonie Moj¿eszowym, wszystko to z³e przysz³o na nas; a 
w¿dyœmy nie prosili oblicza Pana, Boga naszego, abyœmy siê odwrócili od nieprawoœci 
naszych, a mieli wzgl¹d na prawdê jego.
14. Przeto¿ nie omieszka³ Pan z tem z³em, ale je przywiód³ na nas; bo sprawiedliwy 
jest Pan, Bóg nasz, we wszystkich sprawach swoich, które czyni, któregoœmy g³osu 
nie s³uchali.
15. Wszak¿e teraz, o Panie, Bo¿e nasz! któryœ wywiód³ lud swój z ziemi Egipskiej 
rêk¹ mo¿n¹, i uczyni³eœ sobie imiê. jako siê to dziœ pokazuje, zgrzeszyliœmy, 
niepobo¿nieœmy czynili.
16. O Panie! wed³ug wszystkich sprawiedliwoœci twoich niech siê proszê odwróci 
popêdliwoœæ twoja i gniew twój od miasta twego Jeruzalemu, góry œwiêtobliwoœci 
twojej: bo dla grzechów naszych i dla nieprawoœci ojców naszych Jeruzalem i lud 
twój nosi po hañbienie u wszystkich, którzy s¹ oko³o nas.
17. Teraz tedy wys³uchaj, o Bo¿e nasz! modlitwê s³ugi twego i proœby jego, a oœwieæ 
oblicze twoje nad spustoszon¹ œwi¹tnic¹ twoj¹, dla Pana.
18. Nak³oñ, Bo¿e mój! ucha twego a us³ysz; otwórz oczy twoje a obacz spustoszenia 
nasze i miasto, które jest nazwane od imienia twego; bo my przek³adamy modlitwy 
nasze przed obliczem twojem, nie dla jakiej naszej sprawiedliwoœci, ale dla 
obfitego mi³osierdzia twego.
19. O Panie! wys³uchaj, Panie! odpuœæ, Panie! obacz a uczyñ; nie odw³aczaj sam dla 
siebie, Bo¿e mój! bo od imienia twego nazwane jest to miasto i lud twój.
20. A gdym ja jeszcze mówi³, i modli³em siê, i wyznawa³em grzech mój i grzech ludu 
mego Izraelskiego, i przek³ada³em modlitwê mojê przed twarz¹ Pana, Boga mego, za 
górê œwiêtobliwoœci Boga mego;
21. Prawie gdym ja jeszcze mówi³ i modli³em siê, oto m¹¿ on Gabryjel, któregom 
widzia³ w widzeniu na pocz¹tku, prêdko lec¹c dotkn¹³ siê mnie czasu ofiary 
wieczornej,
22. A us³uguj¹c mi do zrozumienia mówi³ ze mn¹ i rzek³: Danijelu! terazem wyszed³, 
abym ciê nauczy³ wyrozumienia tajemnicy.
23. Na pocz¹tku modlitw twoich wysz³o s³owo, a jam przyszed³, abym ci je oznajmi³, 
boœ ty wielce przyjemny; a tak miej wzgl¹d na to s³owo, a zrozumiej to widzenie.
24. Siedmdziesi¹t tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu œwiêtemu na 
zniesienie przestêpstwa, i na zag³adzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawoœci, i 
na przywiedzienie sprawiedliwoœci wiecznej, i na zapieczêtowanie widzenia i 
proroctwa, a na pomazanie Œwiêtego œwiêtych.
25. Przeto¿ wiedz a zrozumiej, ¿e od wyjœcia s³owa o przywróceniu i zbudowaniu 
Jeruzalemu a¿ do Mesyjasza wodza bêdzie tygodni siedm, potem tygodni szeœædziesi¹t 
i dwa, gdy znowu zbudowana bêdzie ulica i przekopanie, a te czasy bêd¹ bardzo 
trudne.
26. A po onych szeœædzesiêciu i dwóch tygodniach zabity bêdzie Mesyjasz, wszak¿e mu 



to nic nie zaszkodzi; owszem, to miasto i tê œwi¹tnicê skazi lud wodza przysz³ego, 
tak, ¿e koniec jego bêdzie z powodzi¹, i a¿ do skoñczenia wojny bêdzie ustawiczne 
pustoszenie.
27. Wszak¿e zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w po³owie onego 
tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze œniednej, a przez wojsko 
obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, i a¿ do skoñczenia naznaczonego wyleje siê 
spustoszenie na te go, który ma byæ spustoszony.
*10
1. Roku trzeciego Cyrusa, króla Perskiego objawione by³o s³owo Danijelowi, którego 
imiê nazwano Baltazar; a to s³owo by³o prawdziwe, i czas zamierzony d³ugi; i 
zrozumia³ ono s³owo, bo wzi¹³ zrozumienie w widzeniu.
2. W one dni ja Danijel by³em smutny przez trzy tygodnie dni;
3. Chlebam smacznego nie jad³, a miêso i wino nie wchodzi³o w usta moje, anim siê 
maza³ olejkiem, a¿ siê wype³ni³y dni trzech tygodni.
4. A dnia dwudziestego i czwartego miesi¹ca pierwszego by³em nad brzegiem rzeki 
wielkiej, to jest Chydekel;
5. A podniós³szy oczy moje ujrza³em, a oto m¹¿ niejaki ubrany w szatê lnian¹, a 
biodra jego przepasane by³y z³otem szczerem z Ufas;
6. A cia³o jego by³o jako Tarsys, a oblicze jego na wejrzeniu jako b³yskawica, a 
oczy jego by³y jako lampy gorej¹ce, a ramiona jego i nogi jego na wejrzeniu jako 
miedŸ wypolerowana, a g³os s³ów jego jako g³os mnóstwa.
7. A widzia³em ja Danijel sam to widzenie; lecz mê¿owie, którzy byli ze mn¹ nie 
widzieli tego widzenia; ale strach wielki przypad³ na nich, i pouciekali a pokryli 
siê.
8. A jam sam zosta³, i widzia³em to wielkie widzenie; ale si³a nie zosta³a we mnie, 
i krasa moja odmieni³a siê we mnie, i skazi³a siê, i nie mia³em ¿adnej si³y.
9. Tedym s³ysza³ g³os s³ów jego; a us³yszawszy g³os s³ów jego usn¹³em twardo na 
twarzy mojej, na twarzy mojej, mówiê, na ziemi.
10. Wtem oto rêka dotknê³a siê mnie, i podnios³a miê na kolana moje, i na d³onie 
r¹k moich.
11. I rzek³ do mnie: Danijelu, mê¿u wielce przyjemny! miej wzgl¹d na s³owa moje, 
które ja bêdê mówi³ do ciebie, a stój na miejscu swem, bom teraz pos³any do ciebie. 
A gdy przemówi³ do mnie to s³owo, sta³em dr¿¹c.
12. I rzek³ do mnie: Nie bój siê Danijelu! bo od pierwszego dnia, jakoœ przy³o¿y³ 
serce twoje ku wyrozumieniu i trapi³eœ siê Bogiem twoim, wys³uchane s¹ s³owa twoje, 
a jam przyszed³ dla s³ów twoich.
13. Lecz ksi¹¿ê królestwa Perskiego sprzeciwia³ mi siê przez dwadzieœcia dni i 
jeden, a¿ oto Micha³, jeden z przedniejszych ksi¹¿¹t, przyszed³ mi na pomoc; 
przeto¿em ja tam zosta³ przy królach Perskich.
14. Alem przyszed³, abym ci oznajmi³, co ma przyjœæ na lud twój w ostateczne dni; 
bo jeszcze widzenie bêdzie o tych dniach.
15. A gdy mówi³ do mnie temi s³owy, spuœci³em twarz mojê ku ziemi, i zamilkn¹³em.
16. A oto jako podobieñstwo synów ludzkich dotknê³o siê warg moich; a otworzywszy 
usta swe mówi³em i rzek³em do stoj¹cego przeciwko mnie: Panie mój! dla tego 
widzenia obróci³y siê na miê boleœci moje, i nie mia³em ¿adnej si³y.
17. A jako¿ bêdzie móg³ taki s³uga Pana mego rozmówiæ siê z takim Panem moim? Gdy¿ 
od tego¿ czasu nie zosta³a we mnie si³a, ani tchnienie zosta³o we mnie.
18. Tedy siê mnie znowu dotkn¹³ na wejrzeniu jako cz³owiek, i posili³ miê,
19. I rzek³: Nie bój siê, mê¿u wielce przyjemny, pokój tobie! posil siê, posil siê, 
mówiê. A gdy mówi³ ze mn¹, wzi¹³em si³ê i rzek³em: Niech mówi Pan mój; albowiemeœ 
miê posili³.
20. I rzek³: Wiesz¿e, dlaczegom przyszed³ do ciebie? Potem siê wrócê, abym walczy³ 
z ksi¹¿êciem Perskim, a gdy odejdê, oto ksi¹¿ê Grecki przyci¹gnie.
21. Wszak¿e oznajmiêæ to, co jest wyra¿ono w piœmie prawdy; ale i jednego niemasz, 
któryby mê¿nie sta³ przy mnie w tych rzeczach, oprócz Micha³a, ksi¹¿êcia waszego.
*11
1. Ja tedy roku pierwszego za Daryjusza Medskiego stan¹³em, abym go posili³ i 
zmocni³.
2. A teraz ci prawdê oznajmiê: Oto jeszcze trzej królowie królowaæ bêd¹ w Perskiej 



ziemi; potem czwarty zbogaci siê bogactwy wielkimi nade wszystkich, a gdy siê 
zmocni w bogactwach swoich, pobudzi wszystkich przeciw królestwu Greckiemu.
3. I powstanie król mocny, a bêdzie panowa³ moc¹ wielk¹, a bêdzie czyni³ wed³ug 
woli swojej.
4. A gdy siê on zmocni, bêdzie skruszone królestwo jego, i bêdzie rozdzielone na 
cztery strony œwiata, wszak¿e nie miêdzy potomków jego, ani bêdzie pañstwo jego 
takie, jakie by³o; bo wykorzenione bêdzie królestwo jego, a innym mimo onych 
dostanie siê .
5. Tedy siê zmocni król z po³udnia i jeden z ksi¹¿¹t jego; ten mocniejszy bêdzie 
nadeñ, i panowaæ bêdzie, a pañstwo jego bêdzie pañstwo szerokie.
6. Lecz po wyjœciu kilku lat z³¹cz¹ siê; bo córka króla od po³udnia pójdzie za 
króla pó³nocnego, aby uczyni³a przymierze; wszak¿e nie otrzyma si³y ramienia, ani 
siê ostoi z ramieniem swojem, ale wydana bêdzie ona, i ci, którzy j¹ przyprowadz¹, 
i syn jej, i ten, co j¹ zmacnia³ za onych czasów.
7. Potem powstanie z latoroœli korzenia jej na miejsce jego, który przyci¹gnie z 
wojskiem swem, a uderzy na miejsce obronne króla pó³nocnego, i przewiedzie nad nimi 
i zmocni siê.
8. Nadto i bogów ich z ksi¹¿êtami ich, z naczyniem ich drogiem, srebrnem i z³otem w 
niewolê zawiedzie do Egiptu; a ten bêdzie bezpieczen przez wiele lat od króla 
pó³nocnego.
9. A tak wtargnie w królestwo król od po³udnia, i wróci siê do ziemi swojej.
10. Ale synowie jego walczyæ bêd¹, i zbior¹ mnóstwo wojsk wielkich; a z nag³a 
nastêpuj¹c jako powódŸ przechodziæ bêdzie, potem wracaj¹c siê, wojskiem nacieraæ 
bêdzie a¿ na twierdze jego.
11. Sk¹d rozdra¿niony bêd¹c król z po³udnia wyci¹gnie, i bêdzie walczy³ z nim, to 
jest, z królem pó³nocnym; a uszykuje mnóstwo wielkie, ale ono mnóstwo bêdzie podane 
w rêkê jego.
12. A gdy zniesione bêdzie ono mnóstwo, podniesie siê serce jego; a choæ porazi 
wiele tysiêcy, przecie siê nie zmocni.
13. Bo siê wróci król pó³nocny, i uszykuje wiêksze mnóstwo ni¿ pierwsze; lecz po 
wyjœciu czasu kilku lat z nag³a przyjdzie z wielkiem wojskiem i z wielkim 
dostatkiem.
14. Onych¿e czasów wiele ich powstanie przeciwko królowi z po³udnia; ale synowie 
przestêpników z ludu twego bêd¹ zniesieni dla utwierdzenia tego widzenia, i upadn¹.
15. Bo przyci¹gnie król z pó³nocy, i usypie wa³y, i weŸmie miasto obronne, a 
ramiona po³udniowe nie opr¹ siê, ani lud jego wybrany, i nie stanie im si³y, aby 
dali odpór.
16. I uczyni on, który przyci¹gnie przeciwko niemu, wed³ug woli swojej, i nie 
bêdzie nikogo, coby siê stawi³ przeciwko niemu; stawi siê te¿ w ziemi ozdobnej, 
która zniszczeje przez rêkê jego.
17. Potem obróci twarz swojê, aby przyszed³ z moc¹ wszystkiego królestwa swego, i 
okaza³ siê, jakoby zgody szuka³, i uczyni coœ; bo mu da córkê piêkn¹, aby go zgubi³ 
przez ni¹; ale ona w tem nie bêdzie stateczna, i nie bêdzie z nim przestawa³a.
18. Zatem obróci twarz swojê do wysep, i wiele ich pobierze; ale wódz wstrêt uczyni 
hañbieniu jego, owszem, ono hañbienie jego nañ obróci.
19. Dlaczego obróci twarz swojê ku twierdzom ziemi swej; lecz siê potknie i 
upadnie, i nie bêdzie wiêcej znaleziony.
20. I powstanie na miejsce jego taki, który rozeœle poborców w s³awie królewskiej; 
ale ten po niewielu dniach starty bêdzie, a to nie w gniewie ani przez wojnê.
21. Potem powstanie wzgardzony na jego miejsce, acz nie w³o¿¹ nañ ozdoby 
królewskiej; wszak¿e przyszed³szy w pokoju, otrzyma królestwo pochlebstwem.
22. A ramionami jako powodzi¹ wiele ich zachwyceni bêd¹ przed obliczem jego, i 
skruszeni bêd¹, tak¿e te¿ i sam wódz, który z nimi przymierze uczyni³.
23. Bo wszed³szy z nimi w przyjaŸñ, uczyni zdradê, a przyci¹gn¹wszy zmocni siê w 
ma³ym poczcie ludu.
24. Bezpiecznie i do najobfitszych miejsc onej krainy wpadnie, a uczyni to, czego 
nie czynili ojcowie jego, ani ojcowie ojców jego; ³up i korzyœæ i majêtnoœci 
rozdzieli im, nawet i o miejscach obronnych chytrze przemyœliwaæ bêdzie, a to a¿ do 
czasu.



25. Potem wzbudzi moc swojê, i serce swoje przeciw królowi z po³udnia z wojskiem 
wielkiem, z którem król z po³udnia walecznie siê potykaæ bêdzie z wojskiem wielkiem 
i bardzo mocnem; ale siê nie oprze, przeto, ¿e wymyœli przeciwko niemu zdradê.
26. Bo ci, którzy jedz¹ chleb jego, zniszcz¹ go, gdy wojsko onego jako powódŸ 
przypadnie, a pobitych wiele polê¿e.
27. Natenczas obaj królowie w sercu swem myœliæ bêd¹, jakoby jeden drugiemu 
szkodziæ móg³, a przy jednym¿e stole k³amstwo mówiæ bêd¹; ale siê im nie nada, gdy¿ 
jeszcze koniec na inszy czas od³o¿ony jest.
28. Przeto¿ siê wróci do ziemi swojej z bogactwy wielkiemi, a serce jego obróci siê 
przeciwko przymierzu œwiêtemu; co uczyniwszy wróci siê do ziemi swojej.
29. A czasu zamierzonego wróci siê i poci¹gnie na po³udnie; ale mu siê nie tak 
powiedzie, jako za pierwszym i za ostatnim razem.
30. Bo przyjd¹ przeciwko niemu okrêty z Cytym, sk¹d on nad tem bolej¹c znowu siê 
rozgniewa przeciwko przymierzu œwiêtemu; co uczyniwszy wróci siê, a bêdzie mia³ 
porozumienie z onymi, którzy opuœcili przymierze œwiête;
31. A wojska wielkie przy nim staæ bêd¹, które splugawi¹ œwi¹tnicê, i twierdze 
znios¹; odejm¹ te¿ ustawiczn¹ ofiarê, a postawi¹ obrzydliwoœæ spustoszenia.
32. Tak aby tych, którzy niezbo¿nie przeciwko przymierzu postêpowaæ bêd¹, w 
ob³udzie pochlebstwem utwierdzi³, a ¿eby lud znaj¹cy Boga swego imali, co te¿ 
uczyni¹.
33. Zaczem ci, którzy nauczaj¹ lud, którzy nauczaj¹ wielu, padaæ bêd¹ od miecza i 
od ognia, od pojmania i od ³upu przez wiele dni.
34. A gdy padaæ bêd¹, ma³¹ pomoc mieæ bêd¹; bo siê do nich wiele pochlebców 
przy³¹czy.
35. A z tych, którzy innych nauczaj¹, padaæ bêd¹, aby doœwiadczeni i oczyszczeni, i 
wybieleni byli a¿ do czasu zamierzonego; bo to jeszcze potrwa a¿ do czasu 
zamierzonego.
36. Tak uczyni król wed³ug woli swojej, i podniesie siê i wielmo¿nym siê uczyni nad 
ka¿dego boga, i przeciwko Bogu nad bogami dziwne rzeczy mówiæ bêdzie, i poszczêœci 
mu siê, a¿ siê dokona gniew, a¿by siê to, co jest postanowiono, wykona³o.
37. Ani na bogów ojców swych nie bêdzie dba³, ani o mi³oœæ niewiast, ani o ¿adnego 
boga dbaæ bêdzie, przeto, ¿e siê nade wszystko wyniesie.
38. A na miejscu Boga najmocniejszego czciæ bêdzie boga, którego nie znali ojcowie 
jego; czciæ bêdzie z³otem i srebrem i kamieniem drogiem i rzeczami kosztownemi.
39. A tak dowiedzie tego, ¿e twierdze Najmocniejszego bêd¹ boga obcego; a których 
mu siê bêdzie zda³o, tych rozmno¿y s³awê, i uczyni, aby panowali nad wiel¹, a 
rozdzieli im ziemiê miasto zap³aty.
40. A przy skoñczeniu tego czasu bêdzie siê z nim potyka³ król z po³udnia; ale król 
pó³nocny jako burza nañ przyjdzie z wozami i z jezdnymi i z wiel¹ okrêtów, a 
wtargnie w ziemiê, i jako powódŸ przejdzie.
41. Potem przyci¹gnie do ziemi ozdobnej, i wiele krain upadnie; wszak¿e ci ujd¹ r¹k 
jego, Edomczycy i Moabczycy, i pierwociny synów Ammonowych.
42. A gdy rêkê sw¹ œci¹gnie na krainy, ani ziemia Egipska tego ujœæ nie bêdzie 
mog³a.
43. Bo opanuje skarby z³ota i srebra, i wszystkie rzeczy drogie Egipskie, a 
Libijczycy i Murzynowie za nim pójd¹.
44. W tem wieœci od wschodu s³oñca i od pó³nocy przestrasz¹ go; przeto¿ wyci¹gnie z 
popêdliwoœci¹ wielk¹, aby wygubi³ i zamordowa³ wielu.
45. I rozbije namioty pa³acu swego miêdzy morzami na górze ozdobnej œwiêtobliwoœci; 
a gdy przyjdzie do koñca swego, nie bêdzie mia³ nikogo na pomocy.
*12
1. Tego czasu powstanie Micha³, ksi¹¿ê wielki, który siê zastawia za synami ludu 
twego; a bêdzie czas uciœnienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ, a¿ do 
tego czasu; tego, mówiê, czasu wyswobodzony bêdzie lud twój, ktokolwiek znaleziony 
bêdzie napisany w ksiêgach.
2. A wiele z tych, którzy œpi¹ w prochu ziemi, ocuc¹ siê, jedni ku ¿ywotowi 
wiecznemu, a drudzy na pohañbienie i na wzgardê wieczn¹.
3. Ale ci, którzy innych nauczaj¹, œwieciæ siê bêd¹ jako œwiat³oœæ na niebie, a 
którzy wielu ku sprawiedliwoœci przywodz¹, jako gwiazdy na wieki wieczne.



4. Ale ty, Danijelu! zamknij te s³owa, i zapieczêtuj tê ksiêgê a¿ do czau 
naznaczonego; bo to wiele ich przebie¿y, a rozmno¿y siê umiejêtnoœæ.
5. I widzia³em ja Danijel, a oto drudzy dwaj stali, jeden st¹d nad brzegiem rzeki, 
a drugi z on¹d nad drugim brzegiem rzeki;
6. I rzek³ do mê¿a obleczonego w szatê lnian¹, który sta³ nad wod¹ onej rzeki: 
Kiedy¿ przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom?
7. I us³ysza³em tego mê¿a obleczonego w szatê lnian¹, który sta³ nad wod¹ onej 
rzeki, ¿e podniós³szy prawicê swojê i lewicê swojê ku niebu przysi¹g³ przez 
¯yj¹cego na wieki, i¿ po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po po³owie 
czasu, i gdy do szczêtu rozproszy si³¹ rêki ludu œwiêtego, tedy siê to wszystko 
wype³ni.
8. A gdym ja to s³ysza³ a nie zrozumia³em, rzek³em: Panie mój! có¿ za koniec bêdzie 
tych rzeczy?
9. Tedy rzek³: IdŸ, Danijelu! bo zawarte i zapieczêtowane s¹ te s³owa a¿ do czasu 
zamierzonego.
10. Oczyszczonych i wybielonych i doœwiadczonych wiele bêdzie, a niezbo¿ni 
niezbo¿nie czyniæ bêd¹; nadto wszyscy niezbo¿ni nie zrozumiej¹, ale m¹drzy 
zrozumiej¹.
11. A od tego czasu, którego odjêta bêdzie ofiara ustawiczna, a postawiona bêdzie 
obrzydliwoœæ spustoszenia, bêdzie dni tysi¹c, dwieœcie i dziewiêædziesi¹t.
12. B³ogos³awiony, kto doczeka a dojdzie do tysi¹ca trzech set trzydziestu i piêciu 
dni.
13. Ale ty idŸ do miejsca twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim a¿ do 
skoñczenia dni.

================================
     Ozeasz     
================================

*01
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Ozeasza, syna Berowego, za dni Uzyjasza, 
Joatama, Achaza, Ezechyjasza, królów Judzkich, i za dni Jeroboama, syna Joazowego, 
króla Izraelskiego.
2. Gdy pocz¹³ Pan mówiæ do Ozeasza, rzek³ Pan do Ozeasza: IdŸ, pojmij sobie ¿onê 
wszetecznicê, i sp³ódŸ dzieci z wszeteczeñstwa; bo siê ta ziemia, bez wstydu 
wszeteczeñstwo p³odz¹c, od Pana odwróci³a.
3. Odszed³ tedy, i poj¹³ Gomorê, córkê Dyblaimsk¹, która poczê³a i porodzi³a mu 
syna.
4. I rzek³ Pan do niego: Nazów imiê jego Jezreel: bo jeszcze po ma³ym czasie 
nawiedzê krew Jezreel nad domem Jehu, a sprawiê to, ¿e ustanie królestwo domu 
Izraelskiego.
5. A dnia onego z³amiê ³uk Izraelski w dolinie Jezreel.
6. I poczê³a znowu i porodzi³a córkê; i rzek³ mu Pan: Nazów imiê jej Loruchama; bo 
siê wiêcej nie zmi³ujê nad domem Izraelskim, lecz ich zapewne wyg³adzê.
7. Ale nad domem Judzkim zmi³ujê siê, i wybawiê ich przez Pana, Boga ich, a nie 
wybawiê ich przez ³uk, i przez miecz, i przez wojnê, i przez konie i przez 
jezdnych.
8. Potem ostawiwszy Loruchamê znowu poczê³a i porodzi³a syna.
9. I rzek³ Pan: Nazów imiê jego Loami; boœcie wy nie ludem moim, a Ja te¿ nie bêdê 
waszym.
10. Wszak¿e liczba synów Izraelskich bêdzie jako piasek morski, który ani zmierzony 
ani zliczony byæ mo¿e; i stanie siê, ¿e miasto tego, co im rzeczono: Nie jesteœcie 
wy ludem moim, rzeczono im bêdzie: Wyœcie synami Boga ¿yj¹cego.



11. I bêd¹ zgromadzeni synowie Judzcy i synowie Izraelscy wespó³, a postanowiwszy 
nad sob¹ g³owê jednê, wynijd¹ z tej ziemi; bo bêdzie wielki dzieñ Jezreela.
*02
1. Mówcie braciom waszym, o ludu mój! i siostrom waszym, o ty, coœ mi³osierdzia 
dost¹pi³a!
2. Rozpierajcie siê z matk¹ wasz¹, rozpierajcie siê; bo ona nie jest ¿on¹ moj¹, a 
Jam te¿ nie jest mê¿em jej, póki nie odejmie wszeteczeñstw swoich od oblicza swego, 
a cudzo³óstw swych z poœród piersi swoich;
3. Bym jej snaæ nago nie zewlek³ a nie postawi³ jej, jak¹ by³a w dzieñ narodzenia 
swego, i nie uczyni³ jej jako pustynia, i nie zostawi³ jej jako ziemia sucha, i nie 
umorzy³ jej pragnieniem:
4. I nad synami jej nie zmi³owa³bym siê, przeto, ¿e s¹ synami z wszeteczeñstwa,
5. Bo wszeteczeñstwo p³odzi matka ich, sprosnoœæ czyni rodzicielka ich; bo mówi³a: 
Pójdê za mi³oœnikami moimi, którzy mi dodawaj¹ chleba mego, i wody mojej, we³ny 
mojej, i lnu mego, oliwy mojej i napojów moich.
6. Przeto¿ oto Ja zagrodzê cierniem drogê jej, a ugrodzê p³ot, aby œcie¿ek swoich 
nie znalaz³a.
7. Tedy biegaæ bêdzie za mi³oœnikami swymi, wszak¿e ich nie dogoni; i szukaæ ich 
bêdzie, ale nie znajdzie. Tedy rzecze: Pójdê a wrócê siê do mê¿a swego pierwszego; 
bo mi lepiej by³o na on czas, ni¿eli teraz.
8. Bo ona nie wie tego, ¿em Ja dawa³ jej zbo¿e, i moszcz, i oliwê; nawet dawa³em 
jej obfitoœæ srebra i z³ota, które oni obracaj¹ na Baala.
9. Dlatego wrócê siê, i zabiorê zbo¿e moje czasu jego, i moszcz mój czasu jego, i 
odbiorê jej we³nê mojê, i len mój dany na okrywanie nagoœci jej.
10. A teraz odkryjê sprosnoœæ jej przed oczyma mi³oœników jej, a nikt jej nie 
wyrwie z rêki mojej.
11. I uczyniê koniec wszystkiemu weselu jej, œwiêtom jej, nowym miesi¹com jej, i 
sabatom jej, i wszystkim uroczystym œwiêtom jej.
12. Popustoszê te¿ winne macice jej i figowe drzewa jej, przeto, ¿e mówi: Moja to 
zap³ata, któr¹ mi dali mi³oœnicy moi; i obrócê je w lasy, a po¿r¹ je zwierzêta 
polne.
13. I nawiedzê na niej dni Baalowe, w które im kadzi, a stroj¹c siê w nausznice 
swoje i w klejnoty swoje, chodzi za mi³oœnikami swymi, ale mnie zapomina, mówi Pan.
14. Przeto¿ oto Ja ni¹ ³udziæ bêdê, gdy j¹ wywiodê na puszczê, a ³askawie z ni¹ 
mówiæ bêdê;
15. I dam jej winnice jej od tego¿ miejsca, i dolinê Achor, miasto drzwi nadziei; i 
bêdzie tam œpiewa³a, jako za dni m³odoœci swojej, to jest, jako w dzieñ, którego 
wychodzi³a z ziemi Egipskiej.
16. A dnia onego mówi Pan, bêdziesz miê zwa³a: Mê¿u mój! a nie bêdziesz miê wiêcej 
zwa³a: Baalu mój!
17. Bo odejmê imiona Baalów od ust twoich, ¿e ani wspominani bêd¹ wiêcej imieniem 
swojem.
18. I uczyniê dla ciebie przymierze dnia onego z zwierzem polnym, i z ptastwem 
niebieskiem i z p³azem ziemskim, a ³uk i miecz pokruszê, i wojnê z ziemi zniosê, i 
sprawiê, ¿e bezpiecznie mieszkaæ bêd¹.
19. I poœlubiê ciê sobie na wieki: poœlubiê ciê, mówiê, sobie w sprawiedliwoœci i w 
s¹dzie i w mi³osierdziu i w litoœciach;
20. Poœlubiê ciê te¿ sobie w wierze, i poznasz Pana.
21. Dnia onego wys³ucham, mówi Pan, wys³ucham, mówi, niebiosa, a one wus³uchaj¹ 
ziemiê;
22. A ziemia wys³ucha zbo¿e i moszcz i oliwê, a te rzeczy wys³uchaj¹ Jezreela.
23. Bo j¹ sobie rozsiejê na ziemi, a zmi³ujê siê nad t¹, co by³a w nie³asce, i 
rzekê do tego, co nie by³ ludem moim: Tyœ jest lud mój! a on rzecze: Tyœ jest Bóg 
mój.
*03
1. I rzek³ Pan do mnie: Jeszcze idŸ, a rozmi³uj siê niewiasty umi³owanej od innego, 
a cudzo³o¿nicy, tak jako mi³uje Pan synów Izraelskich, choæ siê oni ogl¹daj¹ na 
cudzych bogów, a mi³uj¹ fasy wina.
2. I kupi³em j¹ sobie za piêtnaœcie srebrników i za pó³tora homera jêczmienia;



3. I rzek³em do niej: SiedŸ mi tak przez wiele dni, a nie p³ódŸ wszeteczeñstwa, ani 
chodŸ za m¹¿, a ja te¿ dla ciebie.
4. Bo przez wiele dni bêd¹ synowie Izraelscy bez króla i bez ksi¹¿êcia, i bez 
ofiary i bez ba³wana, i bez Efodu i bez Terafim.
5. A potem nawróc¹ siê synowie Izraelscy i szukaæ bêd¹ Pana, Boga swego, i Dawida, 
króla swego, a przestraszeni bêd¹c pójd¹ do Pana i do dobrotliwoœci jego w ostatnie 
dni.
*04
1. S³uchajcie s³owa Pañskiego, o synowie Izraelscy! bo siê Pan rozpiera z 
obywatelami tej ziemi, gdy¿ niemasz prawdy, ani ¿adnego mi³osierdzia, ani 
znajomoœci Bo¿ej w tej ziemi.
2. Krzywoprzysiêstwem, i k³amstwem, i mê¿obójstwem, i z³odziejstwem, i cudzo³óstwem 
wylewali z brzegów, a mê¿obójstwo mê¿obójstwa œciga³o.
3. Dlatego ziemia kwiliæ bêdzie, a zemdleje wszystko, co na niej mieszka; zwierz 
polny i ptastwo niebieskie, nawet i ryby morskie zgin¹.
4. A wszak¿e niech siê nikt z nimi nie spiera, ani ich kto strofuje; bo lud twój 
jest jako ci, którzy siê z kap³anem wadz¹.
5. Przeto¿ upadniesz we dnie, upadnie te¿ i prorok z tob¹ w nocy; zag³adzê i matkê 
twojê.
6. Lud mój wyg³adzony bêdzie dla nieumiejêtnoœci; a poniewa¿eœ ty odrzuci³ 
umiejêtnoœæ , i Ja te¿ ciebie odrzucê, abyœ mi kap³añskiego urzêdu nie odprawowa³; 
a i¿eœ zapomnia³ zakonu Boga twego, Ja te¿ zapomnê na synów twoich.
7. Czem siê wiêcej rozmno¿yli, tem wiêcej grzeszyli przeciwko mnie; dlatego s³awê 
ich odmieniê w hañbê.
8. Ofiary za grzech ludu mego jedz¹: przeto¿ do nieprawoœci ich podnosz¹ duszê 
swojê.
9. Przeto¿ stanie siê jako ludowie, tak i kap³anowi; bo nawiedzê na nim drogi jego, 
a uczynki jego oddam mu.
10. I bêd¹ jeœæ, wszak¿e siê nie nasyc¹, nierz¹d p³odziæ bêd¹, ale siê nie 
rozrodz¹; bo nie chc¹ mieæ wzglêdu na Pana.
11. Wszeteczñstwo, i wino, i moszcz odejmuje serce.
12. Lud mój drewna swego siê pyta, a kij jego odpowiada mu; bo ich duch 
wszeteczeñstwa w b³¹d prowadzi, aby nierz¹d p³odzili, odstêpuj¹c od Boga swego.
13. Na wierzchach gór ofiaruj¹, a na pagórkach kadz¹ pod dêbin¹ i pod topolin¹, i 
pod wiêzin¹, bo dobry jest cieñ ich; dlatego wszeteczeñstwo p³odz¹ córki wasze, a 
niewiasty wasze cudzo³o¿¹.
14. Nie mia³¿ebym nawiedziæ córek waszych, gdy nierz¹d p³odz¹? i niewiast waszych, 
gdy cudzo³o¿¹? Albo gdy siê i oni sami z nierz¹dnicami od³¹czaj¹, i z 
wszetecznicami ofiaruj¹? Owszem, lud, który sobie tego w rozum nie bierze, upadnie.
15. JeŸli nierz¹d p³odzisz, ty Izraelu! niech¿e w¿dy nie wystêpuje Juda; przeto¿ 
nie chodŸcie do Galgal, ani wstêpujcie do Bet Awen, ani przysiêgajcie mówi¹c: Jako 
¿yje Pan!
16. Bo Izrael jest nieokrócony jako ja³owica nieokrócona: zaprawdê Pan ich paœæ 
bêdzie, jako baranki na przestrzeñstwie.
17. Stowarzyszy³ siê Efraim z ba³wanami; zaniechaj go.
18. Odpornymi ich czyni napój ich, nierz¹d ustawicznie p³odz¹; obroñcy jego z hañb¹ 
mi³uj¹ dary.
19. Zachwyci ich wiatr skrzyd³ami swemi, i bêd¹ zawstydzeni dla ofiar swoich.
*05
1. S³uchajcie tego, o kap³ani! a miejcie wzgl¹d na to, domie Izraelski! i ty, domie 
królewski! s³uchajcie; bo przeciwko wam s¹d jest, przeto, ¿eœcie sid³em w Masfa, a 
sieci¹ rozci¹gnion¹ na wierzchu Tabor.
2. Owszem, udawaj¹c siê na zabijanie, przypadaj¹ do ziemi; ale Ja pokarzê ka¿dego z 
nich.
3. Ja znam Efraima, i Izrael nie jest skryty przedemn¹; bo teraz nierz¹d p³odzisz, 
Efraimie! a Izrael splugawi³ siê.
4. Nie maj¹ siê do tego, aby siê nawrócili do Boga swego, przeto, ¿e duch 
wszeteczeñstwa jest w poœrodku nich, a Pana nie poznali.
5. Œwiadczyæ te¿ bêdzie hardoœæ Izraelska przeciwko niemu; przeto¿ Izrael i Efraim 



upadn¹ dla nieprawoœci swojej, upadnie te¿ i Juda z nimi.
6. Z trzodami swemi i z byd³em swojem pójd¹ szukaæ Pana; wszak¿e go nie znajd¹; bo 
odst¹pi³ od nich.
7. Wyst¹pili przeciwko Panu, bo synów cudzych nap³odzili; a tak teraz po¿re ich 
miesi¹c z majêtnoœciami ich.
8. Zatr¹bcie w tr¹bê w Gabaa, i w tr¹bê w Rama; krzyczcie w Bet Awen: Nieprzyjaciel 
za tob¹, o Benjaminie!
9. Efraim spustoszony bêdzie w dzieñ karania, w pokoleniach Izraelskich oznajmi³em, 
¿e to prawda.
10. Ksi¹¿êta Judzcy stali siê jako ci, którzy granice przenosz¹; wylejê na nich 
popêdliwoœæ mojê jako wodê.
11. Uciœniony jest Efraim, pokruszony s¹dem; wszak¿e przecie ma wolê chodziæ za 
rozkazaniem ludzkiem.
12. Przeto¿ i Ja by³em Efraimowi jako mól, a domowi Judzkiemu jako spróchnia³oœæ.
13. Sk¹d widz¹c Efraim md³oœæ swojê a Juda ranê swojê, uciek³ siê Efraim do Assura, 
i pos³a³ do króla Jareba; ale on was nie bêdzie móg³ uzdrowiæ, ani was uleczy od 
rany waszej.
14. Bom Ja jest Efraimowi jako lew srogi, a domowi Judzkiemu jako lwiê; Ja, Ja 
porwê, i odejdê; wezmê, a nikt mi nie wydrze;
15. Pójdê, wrócê siê do miejsca mego, a¿ siê winnymi dadz¹ a szukaæ bêdê oblicza 
mojego.
*06
1. W utrapieniu swojem rano miê szukaæ bêd¹, mówi¹c: PójdŸcie, a nawróæmy siê do 
Pana; bo on porwa³, a uzdrowi nas; uderzy³, i zawi¹¿e rany nasze;
2. O¿ywi nas po dwóch dniach, a dnia trzeciego wzbudzi nas, i ¿yæ bêdziemy przed 
obliczem jego.
3. Tedy poznawszy Pana staraæ siê bêdziemy, abyœmy go wiêcej poznali; bo wyjœcie 
jego jako ranna zorza zgotowane jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnê i w 
jesieni na zimê.
4. Có¿ mam czyniæ z tob¹, o Efraimie? có¿ mam czyniæ z tob¹, o Judo? gdy¿ 
mi³osierdzie wasze jest jako ob³ok poranny a jako rosa rano przemijaj¹ca.
5. Dlatego ociosywa³em ich przez proroków, zabija³em ich s³owy ust moich, aby 
œwiat³oœæ s¹dów twoich wesz³a.
6. Bo mi³osierdzia chcê, a nie ofiary, a znajomoœci Bo¿ej wiêcej, ni¿ ca³opalenia.
7. Ale oni przest¹pili przymierze moje, jako ludzkie, a temci wyst¹pili przeciwko 
mnie.
8. Galaad jest miastem czyni¹cych nieprawoœæ, pe³ne stóp krwawych.
9. A jako zbójcy czyni¹, którzy na kogo czyhaj¹ na drodze, kêdy chodz¹ do Sychem, 
tak czyni rota kap³anów; bo umyœlnie niecnotê p³odz¹.
10. W domu Izraelskim widzê sprosnoœæ; tam siê wszeteczeñstwem Efraimowem splugawi³ 
Izrael;
11. I w tobie, o Judo! Efraim ¿niwo po³o¿y³, gdym Ja zaœ przywróci³ pojmany lud 
mój.
*07
1. Gdy leczê Izraela, tedy siê odkrywa nieprawoœæ Efraimowa i z³oœci Samaryjskie, 
bo siê bawi¹ k³amstwem; w miastach z³odziejstwo, a na dworze ³upiestwo przewodz¹;
2. A nie myœl¹ w sercu swojem, ¿e na wszystkie z³oœci ich pamiêtam; a teraz ich 
ogarniaj¹ sprawy ich, i s¹ przed obliczem mojem.
3. Króla uweselaj¹ z³oœci¹ swoj¹ a ksi¹¿¹t k³amstwy swemi.
4. Wszyscy zgo³a cudzo³o¿¹, s¹ jako piec rozpalony od piekarza, który przestaje 
czuæ, gdy zaczyni³ ciasto, a¿by ukisia³o.
5. W dzieñ króla naszego w chorobê go wprawiaj¹ ksi¹¿êta ³agwiami wina, tak ¿e i on 
rêkê sw¹ z naœmiewcami wyci¹ga.
6. Bo przy³o¿yli serce swe do zasadzek, jako piec rozpalony; ca³¹ noc œpi piekarz 
ich, a z poranku gore jako p³omieñ ognia.
7. Wszyscy zgo³a rozpalili siê jako piec, a po¿eraj¹ sêdziów swoich; wszyscy 
królowie ich upadaj¹, niemasz miêdzy nimi, ktoby wo³a³ do mnie.
8. Efraim ten siê z narodami zmiesza³; Efraim bêdzie jako podp³omyk nieprzewracany.
9. Po¿arli obcy si³ê jego, a on o tem nie wie; sêdziwoœæ te¿ nañ wystêpuje, wszak¿e 



on tego nie wie.
10. A choæ pycha Izraelska œwiadczy w oczy przeciwko niemu, wszak¿e siê nie 
nawracaj¹ do Pana, Boga swego, ani go w tem wszystkiem szukaj¹.
11. I sta³ siê Efraim jako go³êbica g³upia, nie maj¹ca serca; Egiptu przyzywaj¹ a 
do Assura siê uciekaj¹.
12. Ale gdy odejd¹, rozci¹gnê na nich sieæ mojê, a jako ptastwo niebieskie potargnê 
ich; skarzê ich, jako im o tem powiadano w zgromadzeniu ich.
13. Biada im, ¿e siê rozbiegli odemnie! spustoszenie przyjdzie na nich, bo 
wyst¹pili przeciwko mnie; choæem Ja ich odkupi³, ale oni przeciwko mnie mówili 
k³amstwa;
14. I nie wo³aj¹ do mnie z serca swego, gdy wyj¹ na ³o¿ach swoich; wprawdŸieæ dla 
zbo¿a i moszczu zgromadzaj¹ siê, ale miê potem odstêpuj¹.
15. Choæem utwierdza³ ramiona ich pokarawszy ich, ale oni z³e myœl¹ przeciwko mnie.
16. Nawracaj¹ siê, ale nie do Najwy¿szego; s¹ jako ³uk zdradliwy, polegn¹ od 
miecza, ksi¹¿êta ich od popêdliwoœci jêzyka ich, co im jest ku poœmiewisku w ziemi 
Egipskiej.
*08
1. Przy³ó¿ tr¹bê do ust twoich, a rzecz: Oto leci na dom Pañski jako orze³, przeto, 
¿e przest¹pili przymierze moje, a przeciwko zakonowi mojemu wykroczyli.
2. Bêd¹æ do mnie wo³aæ: Bo¿e mój! My, lud twój Izrael, znamy ciê;
3. Ale Izrael opuœci³ dobro; przeto¿ go nieprzyjaciel goniæ bêdzie.
4. Oni stanowi¹ królów, ale bezemnie: ksi¹¿¹t obieraj¹, do których siê Ja nie znam; 
ze srebra swego i ze z³ota swego czyni¹ sobie ba³wany na swoje zginienie.
5. Opuœci ich cielec twój, o Samaryja! gdy siê zapali na nich gniew mój; dok¹d¿e 
nie bêd¹ mogli przestrzegaæ niewinnoœci?
6. Wszak i on jest z Izraela; rzemieœlnik go urobi³, a nie jest Bogiem; bo siê w 
proch obróci cielec Samaryjski.
7. Bo i¿ wiatr siali, wicher te¿ ¿¹æ bêd¹, a ¿adnego ŸdŸb³a mieæ nie bêd¹; urodzaj 
nie wyda m¹ki, a choæby wyda³, cudzoziemcy to zjedz¹.
8. Izrael po¿arty bêdzie, wnet¿e bêdzie miêdzy poganami jako naczynie, z którego 
niemasz ¿adnej uciechy.
9. Przeto, ¿e siê oni do Assyryjczyka, os³a leœnego, uciekaj¹, który siê samotnie 
chowa, a ¿e Efraim sobie mi³oœników najmuje,
10. A i¿ dary posy³ali miêdzy pogan: przeto¿ i Ja ich wnet¿e zbiorê, owszem, ju¿ 
coœkolwiek ucierpieli dla brzemienia króla ksi¹¿¹t.
11. Bo i¿ rozmno¿y³ Efraim o³tarze ku grzeszeniu, sta³y mu siê one o³tarze ku 
grzeszeniu.
12. Spisa³em mu wielkie rzeczy w zakonie moim; ale tak je sobie wa¿y jako co 
obcego.
13. Z ofiar darów moich ofiaruj¹ miêso i jedz¹, ale ich Pan nie przyjmuje; ju¿ 
wspomnê nieprawoœci ich, i nawiedzê grzechy ich, ¿e siê oni do Egiptu nawracaj¹;
14. A ¿e zapomnia³ Izrael stworzyciela swego, i nabudowa³ koœcio³ów, a Juda 
rozmno¿y³ miasta obronne, przeto¿ poœlê ogieñ na miasta jego, który po¿re pa³ace 
jego.
*09
1. Nie wesel siê, Izraelu! nie raduj siê jako inne narody, ¿e nierz¹d p³odzisz, 
odwracaj¹c siê od Boga swego, a mi³ujesz zap³atê wszetecznicy na wszystkich 
bojewiskach zbo¿a.
2. Bojewisko ani prasa nie bêdzie ich ¿ywi³a, a moszcz omyli ich.
3. Nie bêd¹ mieszkaæ w ziemi Pañskiej; ale siê Efraim wróci do Egiptu, a w Assyryi 
nieczyste rzeczy jeœæ bêd¹.
4. Nie bêd¹ Panu wina ofiarowali, ani mu bêd¹ przyjemne. Ofiary ich bêd¹ im jako 
chleb p³acz¹cych; którzybykolwiek z niego jedli, zmazaliby siê, przeto, ¿e chleb 
ich za umar³ych ich nie wnijdzie do domu Pañskiego.
5. Có¿ bêdziecie czyniæ w dzieñ uroczysty i w dzieñ œwiêta Pañskiego?
6. Bo oto zagin¹ przez spustoszenie, Egipt zgromadzi ich a Memfis pogrzebie ich; 
srebro ich po¿¹dane pokrzywa odziedziczy, a ciernie porosn¹ w przybytkach ich.
7. Przyjd¹ dni nawiedzenia, przyjd¹ dni zap³aty; pozna to Izrael, ¿e ten prorok ich 
jest g³upi, szalony, m¹¿ nikczemny dla mnóstwa nieprawoœci twojej i dla wielkiej 



nienawiœci twojej, o Izraelu!
8. Prorok, który stra¿ trzyma nad Efraimem pospo³u z Bogiem moim, sta³ siê sid³em 
ptasznika na wszystkich drogach jego, nienawiœæ jest w domu boga jego.
9. G³êboko zabrnêli, popsuli siê jako za dni Gabaa; wspomniæ Pan na nieprawoœci 
ich, i nawiedzi grzechy ich.
10. Znalaz³em Izraela jako jagody winne na puszczy; widzia³em ojców waszych jako 
pierwszy owoc figowy na pocz¹tku ich; ale oni poszli za Baal Fegorem, a oddali siê 
tej obrzydliwoœci; przeto¿ bêd¹ obrzyd³ymi, tak jako siê im upodoba³o.
11. Efraim uleci jako ptak, a s³awa ich zaraz od porodzenia, i od ¿ywota, i od 
poczêcia.
12. A choæby odchowali synów swych, przecie ich pozbawiê wieku mêskiego; owszem, i 
onym biada, gdy Ja ich odst¹piê.
13. Efraim, jako widzê, jest jako Tyr wszczepiony na miejscu rozkosznem; wszak¿e 
Efraim wywiedzie do mordercy synów swoich.
14. Daj im Panie! Có¿ im dasz? Daj im ¿ywot niep³odny a piersi wysch³e.
15. Wszystka z³oœæ ich jest w Galgal, przeto¿ i tam ich nienawidzê; dla z³oœci 
uczynków ich z domu mego wyrzucê ich, nie bêdê ich wiêcej mi³owa³, wszyscy ksi¹¿êta 
ich odporni s¹.
16. Efraim pora¿ony bêdzie, korzeñ ich uschnie, owocu nie przynios¹; a choæby te¿ 
sp³odzili, tedy wybijê najmilsze dziatki ¿ywota ich.
17. Odrzuci ich Bóg mój, bo go s³uchaæ nie chc¹; a miêdzy poganami tu³aczami bêd¹.
*10
1. Izrael jest macic¹ pró¿n¹, owoc przynosi sobie; czem wiêcej miewa³ owocu swego, 
tem wiêcej nabudowa³ o³tarzów; a czem obfitsza jest ziemia jego, tem wiêcej 
nastawia³ obrazów.
2. Rozdziela siê serce ich, przeto¿ winnymi s¹; on pokruszy o³tarze ich, i obrazy 
ich popsuje.
3. Poniewa¿ mówi¹: Nie mamy króla, nawet nie boimy siê Pana, a król nam co uczyni?
4. Mówi¹ s³owa, przysiêgaj¹c k³amliwie, gdy czyni¹ przymierze; i wzroœnie s¹d jako 
jad na zagonach polnych.
5. Dla ja³owic Bet Aweñskich zatrwo¿¹ siê obywatele Samaryjscy, gdy kwiliæ bêd¹ nad 
nim, lud jego, i popije go, (którzy siê wiêc radowali z niego) przeto, ¿e s³awa 
jego odchodzi od niego.
6. Nawet i sam do Assyryi zaprowadzony bêdzie za dar królowi Jareb; zawstydzi siê 
Efraim, i zasroma siê Izrael za radê swojê.
7. Wyciêty bêdzie król Samaryjski, jako piana na wierzchu wody.
8. I bêd¹ wy¿yny Awenu wytracone, grzech Izraelski; ciernie i oset wyroœnie na 
o³tarzach ich; a rzekn¹ górom: Przykryjcie nas; a pagórkom: Upadnijcie na nas.
9. Ode dni Gabaa grzeszy³eœ, Izraelu! tam siê ostali, nie zachwyci³a ich w Gabaa 
bitwa przeciwko synom nieprawoœci podniesiona.
10. Przeto¿ ich pokarzê wed³ug upodobania mego; bo siê zbior¹ na nich narody, aby 
byli karani dla dwojakich nieprawoœci swoich.
11. Bo Efraim jest jako ja³owica wyuczona, kocha siê w m³óceniu, chocia¿em Ja 
nastêpowa³ na cudny kark jej, abym do jazdy u¿ywa³ Efraima, Juda aby ora³, a Jakób 
aby w³óczy³.
12. I mówi³em: Siejcie sobie ku sprawiedliwoœci; ¿nijcie ku mi³osierdziu, orzcie 
sobie nowinê; bo czas jest szukaæ Pana, a¿ przyjdzie, i spuœci na was 
sprawiedliwoœæ jako deszcz.
13. Aleœcie orali niepobo¿noœæ, ¿êliœcie nieprawoœæ, jedliœcie owoc k³amstwa; 
albowiem ufasz w drodze swej i w mnóstwie mocarzów twoich.
14. Dlatego¿ powstanie rozruch miêdzy ludem twoim, a wszystkie zamki twoje 
poburzone bêd¹, tak jako poburzy³ Salman Bet Arbel w dzieñ bitwy; matki z synami 
roztr¹cone bêd¹.
15. Oto tak wam uczyni Betel dla wielkiej z³oœci waszej; król Izraelski na œwitaniu 
do szczêtu zg³adzony bêdzie.
*11
1. Gdy Izrael by³ dzieciêciem, mi³owa³em go, a z Egiptu wezwa³em syna mego.
2. Wzywali ich prorocy, ale oni tem wiêcej uchodzili od oblicza ich, Baalom ofiary 
czynili, a ba³wanom rytym kadzili.



3. Chocia¿em Ja Efraima na nogi stawia³, przecie on ich bra³ na ramiona swoje; a 
nie chcieli znaæ, ¿em Ja ich leczy³.
4. Powrozami ludzkiemi poci¹ga³em ich, powrozami mi³oœci, a by³em im jako którzy 
odejmuj¹ jarzmo z czeluœci ich, i dawa³em im pokarm.
5. Nie wróciæ siê do ziemi Egipskiej: ale Assur bêdzie królem jego, przeto ¿e siê 
nie chcieli nawróciæ do mnie.
6. Nadto miecz bêdzie trwaæ w miastach jego, i skazi zawory jego, a po¿re ich dla 
rady ich.
7. Bo lud mój uda³ siê na to, aby siê odwraca³ odemnie; a chocia¿ go wo³aj¹ do 
Najwy¿szego, przecie¿ go nikt nie wywy¿sza.
8. Jako¿bym ciê poda³, o Efraimie? jako¿bym ciê poda³, o Izraelu? jako¿bym ciê 
poda³ jako Adamê i po³o¿y³ jako Seboim? Ale siê obróci³o we mnie serce moje, nawet 
i wnêtrznoœci litoœci poruszy³y siê.
9. Nie wykonam gniewu zapalczywoœci mojej, nie udam siê na ska¿enie Efraima; bom Ja 
Bóg, a nie cz³owiek, w poœrodku ciebie œwiêty, i nie przyjdê przeciwko miastu.
10. Pójd¹ za Panem, który jako lew bêdzie rycza³; on zaiste tak ryczeæ bêdzie, ¿e 
ze strachem przybie¿¹ synowie od morza.
11. Ze strachem przybie¿¹ jako ptaki z Egiptu, i jako go³êbica z ziemi 
Assyryjskiej, i posadzê ich w domach ich, mówi Pan.
12. Efraimczycy miê ogarnêli k³amstwem, a dom Izraelski zdrad¹, gdy jeszcze Juda 
panowa³ z Bogiem, a z œwiêtymi wierny by³.
*12
1. Efraim siê karmi wiatrem, a goni wiatr wschodni, przez ca³y dzieñ mno¿y k³amstwo 
i spustoszenie; bo przymierze z Assyryjczykami stanowi, i oliwê do Egiptu wynosi.
2. Ma te¿ Pan poswarek z Jud¹, a nawiedzi Jakóba wed³ug dróg jego, wed³ug spraw 
jego odda mu.
3. Jeszcze w ¿ywocie za piêtê dzier¿y³ brata swego, a moc¹ swoj¹ mê¿nie sobie 
poczyna³ z Bogiem.
4. Mê¿nie, mówiê, sobie poczyna³ z Anio³em, a przemóg³; p³aka³ i prosi³ go; w 
Betelu go znalaz³, i tam mówi³ z nami.
5. Toæ jest Pan, Bóg zastêpów, Pan jest pamiêtne imiê jego.
6. Przeto¿ siê ty do Boga twego nawróæ, mi³osierdzia i s¹du przestrzegaj, a 
oczekiwaj zaw¿dy na Boga twego.
7. Kupcem jest, w którego rêku s¹ szale fa³szywe; gwa³t umi³owa³.
8. I mówi Efraim: Zaiste zbogaci³em siê, naby³em sobie bogactw we wszystkich 
pracach moich, nie znajd¹ przy mnie nieprawoœci, coby grzechem by³a.
9. Alem Ja jest Panem, Bogiem twoim, od wyjœcia z ziemi Egipskiej; jeszczeæ 
dopuszczê mieszkaæ w namiotach, jako za dni uroczystych œwi¹t;
10. A mówi¹c przez proroków widzenia wiele pokazywaæ bêdê, a przez proroków 
podobieñstwa podawaæ bêdê.
11. Czyli tylko w Galaad by³a nieprawoœæ i marnoœæ? I w Galgalu wo³y ofiaruj¹, 
owszem, i o³tarzów ich pe³no jako gromad na zagonach pól moich.
12. Tamci by³ uciek³ Jakób z krainy Syryjskiej, gdzie s³u¿y³ Izrael za ¿onê, i za 
¿onê strzeg³ stada;
13. Ale tu przez proroka Pan Izraela przywiód³ z Egiptu, i przez proroka by³ 
strze¿ony.
14. Lecz Efraim Pana pobudzi³ do gniewu gorzkiego; przeto¿ siê nañ wyleje krew 
jego, a pohañbienie jego odda mu Pan jego.
*13
1. Gdy mawia³ Efraim, strach bywa³, bo by³ wywy¿szony w Izraelu; ale gdy zgrzeszy³ 
przy Baalu, tedy umar³.
2. A teraz jeszcze przyczyniaj¹ grzechu; bo sobie czyni¹ i lej¹ z srebra swego 
wed³ug przemys³u swego straszne ba³wany, co wszystko tylko jest robot¹ 
rzemieœlnika, o których jednak sami mówi¹: Ludzie, którzy chc¹ ofiarowaæ, niech 
ca³uj¹ cielce,
3. (Przeto¿ siê stan¹ jako ob³ok poranny, a jako rosa poranna przechodz¹ca, i jako 
plewy od wichru porwane z bojewiska, i jako dym z komina.)
4. Gdy¿em Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjœcia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie 
nie pozna³eœ, i niemasz zbawiciela oprócz mnie.



5. Jam ciê pozna³ na puszczy w ziemi bardzo suchej.
6. Dobremi pastwiskami swemi nasyceni s¹; ale gdy siê nasycili, podnios³o siê serce 
ich; przeto¿ miê zapomnieli.
7. Dlatego bêdê im jako lew srogi, jako lampart przy drodze bêdê czyha³.
8. Zabierzê im jako niedŸwied¿ osierocia³y, a roztargam zawarcie serca ich, i po¿rê 
ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpaj¹c ich.
9. Zginienie twoje z ciebie, o Izraelu! ale ze mnie wspomo¿enie twoje.
10. Gdzie¿ jest król twój? gdzie¿ jest? Niech ciê zachowa we wszystkich miastach 
twoich! I sêdziowie twoi, o którycheœ mówi³: Daj mi króla i ksi¹¿¹t.
11. Da³em ci tedy króla w zapalczywoœci mojej, alem go odj¹³ w zagniewaniu mojem.
12. Zwi¹zana jest nieprawoœæ Efraimowa, schowany jest grzech jego.
13. Boleœci rodz¹cej ogarn¹ go; on synem niem¹drym, bo inaczej nie zostawa³by tak 
d³ugo w ¿ywocie matki.
14. Z rêki grobu wybawiê ich, od œmierci wykupiê ich. O œmierci! bêdê œmierci¹ 
twoj¹; o grobie! bêdê ska¿eniem twojem; ¿a³oœæ skryta bêdzie od oczów moich.
15. Bo on miêdzy braæmi owoc przyniesie; pierwej jednak przyjdzie wiatr ze wschodu, 
wiatr Pañski od puszczy wystêpuj¹cy, i wysuszy Ÿród³o jego, wysuszy i zdrój jego; 
onci rozchwyci skarby wszelkiego naczynia po¿¹danego.
16. Samaryja bêdzie spustoszona, przeto, ¿e siê sprzeciwi³a Bogu swemu; od miecza 
upadn¹, maluczcy jej roztr¹ceni bêd¹, a brzemienne jej rozciête bêd¹.
*14
1. O Izraelu! nawróæ siê cale do Pana, Boga swego; albowiemeœ upad³ dla nieprawoœci 
swojej.
2. WeŸmijcie z sob¹ s³owa, i nawróæcie siê do Pana, mówcie do niego: Odpuœæ 
wszystkê nieprawoœæ, a daj to, co jest dobrego, tedy¿ oddamy cielce warg naszych.
3. Assur nie wzybawi nas, na koniach jeŸdziæ nie bêdziemy, i nie rzeczemy wiêcej 
robocie r¹k naszych: Wyœcie bogowie nasi; bo w tobie sierotka znajduje 
mi³osierdzie.
4. Uzdrowiê odwrócenie ich, a rozmi³ujê siê w nich dobrowolnie; bo siê odwróci 
zapalczywoœæ moja od nich.
5. Bêdê Izraelowi jako rosa, ¿e siê rozkwitnie jako lilija, a zapuœci korzenie swe 
jako Liban.
6. Rozrosn¹ siê ga³êzie jego, a ozdoba jego bêdzie jako oliwne drzewo, a woñ jego 
jako Libañska.
7. Nawróc¹ siê, aby siedzieli pod cieniem jego, o¿yj¹ jako zbo¿e, i puszcz¹ siê 
jako winna macica, której pami¹tka bêdzie jako wino Libañskie.
8. Efraimie! có¿ mi ju¿ do ba³wanów? Ja ciê wys³ucham, i wejrzê na ciê; Jam jest 
jako jod³a zielona, ze mnie siê owoc twój znalaz³.
9. Kto m¹dry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna; bo drogi Pañskie 
s¹ proste, a sprawiedliwi po nich chodziæ bêd¹, ale przestêpcy na nich upadn¹.

================================
     Joel     
================================

*01
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Joela syna Patuelowego.
2. S³uchajcie tego starcy, a bierzcie w uszy wszyscy obywatele tej ziemi! Izali siê 
to sta³o za dni waszych, albo za dni ojców waszych?
3. Powiadajcie o tem synom waszym, a synowie wasi synom swoim, a synowie ich 
rodzajowi potomnemu.
4. Co zosta³o po g¹sienicach, pojad³a szarañcza, a co zosta³o po szarañczy, pojad³ 
chrz¹szcz, a co zosta³o po chrz¹szczu, pojad³ czerw.



5. Ocuæcie siê pijani a p³aczcie, i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie wino, dla 
moszczu; bo wydarty jest od ust waszych.
6. Albowiem naród przyci¹gn¹³ do ziemi mojej mocny a niezliczony; zêby jego zêby 
lwie, a trzonowe zêby jako lwa srogiego.
7. Winn¹ macicê mojê poda³ na spustoszenie, a figowe drzewo moje na ob³upienie; w 
szcz¹t je obna¿y³ i porzuci³, tak, ¿e zbiela³y ga³êzie ich.
8. Narzekaj, jako panna przepasana worem nad mê¿em m³odoœci swojej.
9. Odjêta jest œniedna i mokra ofiara od domu Pañskiego; p³acz¹ kap³ani, s³udzy 
Pañscy.
10. Spustoszone jest pole, i smuci siê ziemia, przeto, ¿e popsowano zbo¿e; wysech³ 
moszcz, oliwa zginê³a.
11. Wstydz¹ siê oracze, narzekaj¹ winiarze dla pszenicy i dla jêczmienia; bo 
zginê³o ¿niwo polne.
12. Winna macica usch³a, a figowe drzewo uwiêd³o; drzewo granatowe i palma, i 
jab³oñ, i wszystkie drzewa polne posch³y, i wesele zginê³o od synów ludzkich.
13. Przepaszcie siê, a p³aczcie, o kap³ani! narzekajcie s³udzy o³tarza; wnijdŸcie a 
legajcie w nocy w worach, s³udzy Boga mojego! bo zawœci¹gniona jest od domu Boga 
waszego ofiara œniedna i ofiara mokra.
14. Poœwiêæcie post, zwo³ajcie zgromadzenia, zbierzcie starców i wszystkich 
obywateli ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wo³ajcie do Pana:
15. Ach biada na ten dzieñ! bo bliski jest dzieñ Pañski, a przychodzi jako 
spustoszenie od Wszechmocnego.
16. Izali przed oczyma naszemi nie zginê³a ¿ywnoœæ, a z domu Boga naszego radoœæ i 
wesele?
17. Pogni³y ziarna pod skibami swemi, spustoszone s¹ gumna, zburzone s¹ 
szpichlerze; bo wysch³o zbo¿e.
18. Czemu wzdycha byd³o? B³¹kaj¹ siê stada wo³ów, ¿e nie maj¹ pastwisk, nawet i 
trzody owiec wyginê³y.
19. Do ciebie wo³am, o Panie! bo ogieñ po¿ar³ pastwiska na puszczy a p³omieñ 
popali³ wszystkie drzewa polne;
20. Tak¿e i zwierzêta polne rycz¹ do ciebie, przeto, ¿e wysch³y strumienie wód, a 
ogieñ po¿ar³ pastwiska na puszczy.
*02
1. Tr¹bcie w tr¹bê na Syonie, a krzyczcie na œwiêtej górze mojej! niechaj zadr¿¹ 
wszyscy obywatele ziemi; bo przychodzi dzieñ Pañski, bo ju¿ bliski jest;
2. Dzieñ ciemnoœci i mroku, dzieñ ob³oku i chmury, jako ranna zorza rozci¹gniona po 
górach; lud wielki a mocny, któremu równego nie by³o od wieku, i nie bêdzie po nim 
nigdy a¿ do lat rodzaju i rodzaju.
3. Przed obliczem jako ogieñ po¿eraj¹cy, a za nim p³omieñ pa³aj¹cy; ta ziemia jest 
przed nim jako ogród Eden, ale po nim bêdzie pustyni¹ pust¹ i nie ujdzie nikt przed 
nim.
4. Kszta³t ich jest jako kszta³t koni, a tak pobie¿¹ jako jezdni.
5. Po wierzchu gór skakaæ bêd¹ jako grzmot wozów, a jako szum p³omienia ognistego 
po¿eraj¹cego œciernisko, jako lud mo¿ny uszykowany do bitwy.
6. Ulêkn¹ siê narody przed obliczem jego, wszystkie twarze ich jako garniec 
poczerniej¹.
7. Pobie¿¹ jako mocarze, a wbie¿¹ na mury jako mê¿owie waleczni; ka¿dy z nich drog¹ 
swoj¹ pójdzie, a nie ust¹pi¹ z œcie¿ek swoich.
8. Jeden drugiego nie œciœnie, ka¿dy drog¹ swoj¹ pójdzie; a choæ i na miecz upadn¹, 
nie bêd¹ zranieni.
9. Po mieœcie chodziæ bêd¹, po murze biegaæ, na domy wst¹pi¹, a oknami wlez¹ jako 
z³odziej.
10. Przed obliczem jego ziemia zadr¿y, niebiosa siê porusz¹, s³oñce i miesi¹c siê 
zaæmi, a gwiazdy zawœci¹gn¹ jasnoœæ swojê.
11. A Pan wyda g³os swój przed wojskiem swojem, przeto, ¿e bardzo wielki bêdzie 
obóz jego, przeto, ¿e mocny ten, co wykona s³owo jego; wielki bowiem dzieñ Pañski 
bêdzie i straszliwy bardzo, i któ¿ go zniesie?
12. A przeto¿ jeszcze i teraz mówi Pan: Nawróæcie siê do mnie samego ca³em sercem 
swojem, i w poœcie i w p³aczu i w kwileniu.



13. Rozedrzyjcie serce wasze a nie szaty wasze, i nawróæcie siê do Pana, Boga 
waszego; boæ on jest ³askawy i mi³osierny, nierych³y ku gniewu, a hojny w 
mi³osierdziu, i ¿a³uj¹cy z³ego.
14. Któ¿ wie, nie obrócili siê, a nie bêdzieli mu ¿al, i nie zostawili po sobie 
b³ogos³awieñstwa na œniedn¹ i mokr¹ ofiarê Panu, Bogu waszemu.
15. Tr¹bcie w tr¹bê na Syonie, poœwiêæcie post, zwo³ajcie zgromadzenie.
16. ZgromadŸcie lud, poœwiêæcie zgromadzenie, zbierzcie starców, znieœcie maluczkie 
i ss¹ce piersi; niech wynijdzie oblubieniec z ³o¿nicy swojej, a oblubienica z 
pokoju swego.
17. Kap³ani, s³udzy Pañscy, miêdzy przysionkiem a o³tarzem niech p³acz¹ i mówi¹: 
Przepuœæ, Panie! ludowi twemu, a nie daj dziedzictwa swego na pohañbienie, aby nad 
nimi poganie panowaæ mieli. Przecz¿eby mówiono miêdzy narodami: Gdzie¿ jest Bóg 
ich?
18. I zapali siê Pan mi³oœci¹ ku ziemi swojej, a zmi³uje siê nad ludem swoim.
19. I ozwie siê Pan, a rzecze do ludu swego: Oto Ja poœlê wam zbo¿e, i moszcz, i 
oliwê, a bêdziecie niemi nasyceni, i nie podam was wiêcej na pohañbienie miêdzy 
pogan.
20. Bo pó³nocne wojsko oddalê od was, a zapêdzê je do ziemi suchej i spustoszonej; 
przedni huf jego obróci siê ku morzu wschodniemu, a koniec jego ku morzu 
ostatecznemu, i wynijdzie z niego smród i zgni³oœæ, choæ sobie hardzie poczyna.
21. Nie bój siê, ziemio! wesel siê a raduj siê; bo Pan wielkie rzeczy uczyni.
22. Nie bójcie siê zwierzêta pól moich; boæ wzros³o pastwisko na pustyni, a drzewa 
przynios¹ owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadz¹ moc swojê.
23. I wy, synowie Syoñscy! weselcie siê i radujcie siê w Panu, Bogu waszym; bo wam 
da deszcz wczesny, a zeœle wam deszcz obfity w jesieni i na wiosnê.
24. I bêd¹ gumna zbo¿em nape³nione, a prasy op³ywaæ bêd¹ moszczem i oliw¹.
25. A tak nagrodzê wam lata, które zjad³a szarañcza, czerw, chrz¹szcze i g¹sienice, 
wojsko moje wielkie, którem posy³a³ na was.
26. Tedy jedz¹c jeœæ bêdziecie, a nasyceni bêd¹c chwaliæ bêdziecie imiê Pana, Boga 
swego, który uczyni³ z wami dziwne rzeczy, i nie bêdzie pohañbiony lud mój na 
wieki.
27. I dowiecie siê, ¿em Ja jest w poœród Izraela, a ¿em Ja Panem, Bogiem waszym, a 
¿e niemasz inszego; boæ nie bêdzie pohañbiony lud mój na wieki.
28. A potem wylejê Ducha mego na wszelkie cia³o, a prorokowaæ bêd¹ synowie wasi i 
córki wasze; starcom waszym sny siê œniæ bêd¹, a m³odzieñcy wasi widzenia widzieæ 
bêd¹.
29. Nawet i na s³ugi i na s³u¿ebnice wylejê w one dni Ducha mego.
30. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogieñ i s³upy dymowe.
31. S³oñce obróci siê w ciemnoœæ, a miesi¹c w krew, pierwej ni¿ dzieñ Pañski wielki 
a straszny przyjdzie.
32. Wszak¿e stanie siê, ¿e ktobykolwiek wzywa³ imienia Pañskiego, wybawiony bêdzie; 
bo na górze Syon i w Jeruzalemie bêdzie wybawienie, jako rzek³ Pan, to jest w 
ostatkach, które Pan powo³a.
*03
1. Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócê pojmany lud Judzki i Jeruzalemski,
2. Zgromadzê te¿ wszystkie narody, i sprowadzê je na dolinê Jozafat, i bêdê siê tam 
z nimi s¹dzi³ o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli 
miêdzy pogan, i ziemiê mojê rozdzielili.
3. O lud te¿ mój los miotali, a dawali m³odzieniaszka za wszetecznicê, a dzieweczkê 
sprzedawali za wino, aby pili.
4. Ale wy có¿ przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sydoñczycy i wszystkie granice 
Filistyñskie? Izali wy mnie nagrodê czynicie? JeŸli mi tak nagrodê czynicie, 
snadnieæ i prêdko i Ja obrócê nagrodê waszê na g³owê waszê,
5. Którzy srebro moje i z³oto moje zabieracie, a klejnoty moje wyborne wnosicie do 
koœcio³ów swoich;
6. A synów Judzkich i synów Jeruzalemskich sprzedawacie synom Jawanowym, abyœcie 
ich oddalili od granic ich.
7. Oto Ja wzbudzê ich z tego miejsca, na któreœcie ich zaprzedali, a obrócê nagrodê 
waszê na g³owê waszê;



8. I zaprzedam synów waszych i córki wasze w rêce synów Judzkich, i zaprzedadz¹ ich 
Sebejcykom do narodu dalekiego; bo Pan mówi³.
9. Obwo³ajcie to miêdzy narodami, og³oœcie wojnê, pobudŸcie mocarzów, niech 
przyci¹gn¹ a dadz¹ siê naj¹æ wszyscy mê¿owie waleczni.
10. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto s³aby, niech 
rzecze: Mocnym ja.
11. ZgromadŸcie siê, a zbie¿cie siê wszystkie narody okoliczne, zbierzcie siê; 
spraw to, o Panie! ¿e tam zst¹pi¹ mocarze twoi.
12. Niech siê ocuc¹ i przyci¹gn¹ te narody na dolinê Jozafat; bo tam siedzieæ bêdê, 
abym s¹dzi³ wszystkie narody okoliczne.
13. Zapuœæciesz sierp, bo siê dosta³o ¿niwo; pójdŸcie, zst¹pcie, bo pe³na jest 
prasa; op³ywaj¹ kadzi, bo wiele jest z³oœci ich.
14. Gromady, gromady le¿eæ bêd¹ w dolinie posieczenia; bo bliski jest dzieñ Pañski 
w dolinie posieczenia.
15. S³oñce i miesi¹c zaæmi¹ siê, a gwiazdy strac¹ jasnoœæ swojê.
16. Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda g³os swój, tak, ¿e zadr¿¹ 
niebiosa i ziemia; Ale Pan jest ucieczk¹ ludu swego i si³¹ synów Izraelskich.
17. I dowiecie siê, ¿em Ja Pan, Bóg wasz, mieszkaj¹cy na Syonie, górze 
œwiêtobliwoœci swojej; a tak Jeruzalem bêdzie œwiête, a obcy nie przejd¹ wiêcej 
przez nie.
18. I stanie siê dnia onego, ¿e góry kropiæ bêd¹ moszczem a pagórki op³ywaæ 
mlekiem, i wszystkie strumienie Judzkie bêd¹ pe³ne wody, a z domu Pañskiego 
wynijdzie Ÿród³o, które obleje dolinê Syttym.
19. Egipt przyjdzie na spustoszenie, a ziemia Edomska w straszn¹ siê pustyniê 
obróci dla gwa³tu synom Judzkim uczynionego; bo wylewali krew niewinn¹ w ziemi ich.
20. Ale Juda na wieki trwaæ bêdzie, a Jeruzalem od narodu do narodu;
21. I oczyszczê tych, którychem krwi nie oczyœci³; a Pan mieszka na Syonie.

================================
     Amos     
================================

*01
1. S³owa Amosa, który by³ miêdzy pasterzami z Tekua, które widzia³ o Izraelu za dni 
Uzyjasza, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joazowego, króla Izraelskiego, 
dwa lata przed trzêsieniem ziemi.
2. i rzek³: Zaryczy Pan z Syonu, z Jeruzalemu wyda g³os swój;i bêd¹ p³aka³y 
mieszkania pasterzy, a wyschn¹ pola najwyborniejsze.
3. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Damaszku, owszem, dla czterech, nie 
przepuszczê mu, przeto, ¿e m³ócili wozami ¿elaznemi Galaada;
4. Ale poœlê ogieñ na dom Hazaela, który po¿re pa³ace Benadadowe.
5. Po³amiê te¿ zaworê w Damaszku, a wykorzeniê obywatela z doliny Awen, i tego, 
który trzyma sceptr z domu Heden; i pójdzie w niewolê lud Syryjski do Kir, mówi 
Pan.
6. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Gazy, owszem, dla czterech, nie przepuszczê 
im, przeto, ¿e ich pojmawszy, w wiêzienie wieczne podawali Edomczykom;
7. Ale poœlê ogieñ na mur Gazy, który po¿re pa³ace jej.
8. Wykorzeniê te¿ obywatela z Azotu, i tego, który trzyma sceptr z Aszkalonu, i 
obrócê rêkê mojê przeciwko Akkaronowi, ¿e zginie ostatek Filistynów, mówi panuj¹cy 
Pan.
9. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Tyru, owszem, dla czterech, nie przepuszczê 
mu, przeto, ¿e ich w wiêzienie wieczne podali Edomczykom, a nie wspomnieli na 
przymierze braterskie;



10. Ale poœlê ogieñ na mur Tyrski, który po¿re pa³ace jego.
11. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Edoma, owszem, dla czterech, nie przepuszczê 
mu, przeto, ¿e zepsowawszy w sobie wszelak¹ litoœæ swojê przeœladuje mieczem brata 
swego, a gniewem swym ustawicznie pa³a, owszem, zapalczywoœæ jego rozsila siê bez 
przestania;
12. Ale poœlê ogieñ na Teman, i po¿re pa³ace w Bocra.
13. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków synów Amonowych, owszem, dla czterech, nie 
przepuszczê mu, przeto, i¿ rozcinali brzemienne w Galaad, tylko aby rozszerzali 
granice swoje;
14. Ale rozniecê ogieñ na murze Rabby, który po¿re pa³ace jego z krzykiem w dzieñ 
wojny, i z wichrem w dzieñ niepogody.
15. I pójdzie król ich w niewolê, on i ksi¹¿êta jego z nim, mówi Pan.
*02
1. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Moaba, owszem, dla czterech, nie przepuszczê 
mu, przeto, i¿ spali³ koœci króla Edomskiego na popió³;
2. Ale poœlê ogieñ na Moaba, który po¿re pa³ace Karyjot; i umrze Moab w huku, w 
krzyku i w g³osie tr¹by.
3. I wyg³adzê sêdziów z poœrodku jego, i wszystkich ksi¹¿¹t jego pobijê z nim, mówi 
Pan.
4. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Judzkich, owszem, dla czterech, nie 
przepuszczê mu, przeto, ¿e odrzucaj¹ zakon Pañski, i ustaw jego nie przestrzegaj¹, 
a dadz¹ siê zwodziæ k³amstwom swoim, których naœladowali ojcowie ich;
5. Ale poœlê ogieñ na Judê, który po¿re pa³ace Jeruzalemskie.
6. Tak mówi Pan: Dla trzech wystêpków Izraelskich, owszem, dla czterech, nie 
przepuszczê mu, przeto, ¿e sprawiedliwego za pieni¹dze sprzedawaj¹, a ubogiego za 
parê trzewików;
7. Którzy usi³uj¹, aby na proch potarli g³owy ubogich, a drogê pokornych 
podwracaj¹; nadto syn i ojciec jego wchodz¹ do jednej¿e dziewki, aby splugawili 
imiê œwiêtobliwoœci mojej;
8. I na szatach zastawionych k³aniaj¹ siê przy ka¿dym o³tarzu, a wino tych, co 
podpadli pod kaŸñ, pij¹ w domu bogów swoich.
9. Chocia¿em Ja wytraci³ Amorejczyka od oblicza ich, którego wysokoœæ by³a jako 
wysokoœæ cedrów, aczkolwiek warownie sta³ jako d¹b, wszak¿em skazi³ owoc jego z 
wierzchu, a korzenie jego ze spodku.
10. A was wywiod³em z ziemi Egipskiej, i prowadzi³em was po puszczy czterdzieœci 
lat, ¿ebyœcie posiedli ziemiê Amorejczyka.
11. Nadto wzbudza³em z synów waszych proroków, a z m³odzieñców waszych 
Nazarejczyków; izali nie tak jest, o synowie Izraelowi? mówi Pan.
12. Aleœcie wy napawali Nazarejczyków winem, a prorokom zakazywaliœcie, mówi¹c: Nie 
prorokujcie.
13. Oto Ja œcisnê ziemiê waszê, tak jako ciœnie wóz nape³niony snopami.
14. I zginie ucieczka od prêdkiego, a mocarz nie pokrzepi mocy swojej, i du¿y nie 
wybawi duszy swojej;
15. A ten, który trzyma ³uk, nie ostoi siê, i prêdki na nogi swe nie uciecze, a 
ten, który jeŸdzi na koniu, nie zachowa duszy swej,
16. Ale i rycerz serca zmê¿a³ego miêdzy mocarzami nago uciecze w on dzieñ, mówi 
Pan.
*03
1. S³uchajcie s³owa tego, które mówi Pan przeciwko wam, synowie Izraelscy! 
przeciwko wszystkiemu rodzajowi, którym wywiód³ z ziemi Egipskiej, mówi¹c:
2. Tylkom was samych pozna³ ze wszystkich rodzajów ziemi; przeto¿ was nawiedzê dla 
wszystkich nieprawoœci waszych.
3. Izali dwa spo³em pójd¹ nie zgodziwszy siê?
4. Izali zaryczy lew w lesie, gdyby nie mia³ ³upu? Izali wyda lwiê g³os swój z 
jaskini swojej, gdyby ³apaæ nie mia³o?
5. Izali ptak wpadnie w sid³o na ziemi, gdyby sid³a nie by³o? Izali bêdzie 
podniesione sid³o z ziemi, gdyby nic nie uwiêz³o?
6. Izali siê ludzie nie lêkaj¹, gdy tr¹ba w mieœcie zabrzmi? izali jest w mieœcie 
co z³ego, którego by Pan nie uczyni³?



7. Zaiste nic nie czyni panuj¹cy Pan, chyba ¿eby objawi³ tajemnice swojê s³ugom 
swoim, prorokom.
8. Lew ryczy, któ¿by siê nie ba³? Panuj¹cy Pan mówi, któ¿by nie prorokowa³?
9. Obwo³ajcie w pa³acach w Azocie i w pa³acach ziemi Egipskiej, a mówcie: Zbierzcie 
siê na góry Samaryi, a obaczcie wielkie zamiêszania w poœrodku jej, i ucisk 
cierpi¹cych w niej;
10. I ¿e nie umiej¹ czyniæ, co jest prawego, mówi Pan, zbieraj¹c na pa³acach swoich 
skarby z zdzierstwa i z ³upiestwa.
11. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Oto nieprzyjaciel oko³o tej ziemi, a ten odejmie 
od ciebie si³ê twojê, i rozchwycone bêd¹ pa³ace twoje.
12. Tak mówi Pan: Jako wyrywa pasterz z paszczêki lwiej dwa gnaty albo kês ucha, 
tak wyrwani bêd¹ synowie Izraelscy, którzy mieszkaj¹ w Samaryi na stronie ³o¿a, i 
na stronie poœcieli.
13. S³uchajcie a oœwiadczajcie w domu Jakóbowym, mówi panuj¹cy Pan, Bóg zastêpów.
14. Bo dnia onego, którego Izraela nawiedzê dla przestêpstwa jego, nawiedzê te¿ 
o³tarze w Betel, i odciête bêd¹ rogi o³tarza, tak, ¿e na ziemiê upadn¹;
15. I uderzê dom zimy o dom lata, a zgin¹ domy z koœci s³oniowych, a domy zacne 
koniec wezm¹, mówi Pan.
*04
1. S³uchajcie s³owa tego, o krowy Basañskie! któreœcie na górach Samaryi, które 
uciskacie nêdzników a niszczycie ubogich, które mówicie panom ich: Przynieœcie, 
abyœmy pi³y.
2. Przysi¹g³ panuj¹cy Pan przez œwiêtobliwoœæ swojê, i¿ oto dni id¹ na was, których 
nieprzyjaciel weŸmie was na haki, a potomki wasze na wêdy rybackie, i wyjdziecie 
przerwami, ka¿da tak jako stoi;
3. I bêdziecie rozrzucaæ cokolwiek by³o w pa³acach waszych, mówi Pan.
4. IdŸcie¿ do Betel a b¹dzcie tu³aczami w Galgal; rozmnó¿cie przestêpstwa, a 
przynoœcie na ka¿dy poranek ofiary wasze, i trzeciego roku dziesiêciny wasze;
5. A pal¹c ofiarê chwa³y z kwaszonych rzeczy, obwo³ajcie ofiary dobrowolne, i 
rozg³oœcie, poniewa¿ siê wam tak podoba, o synowie Izraelscy! mówi panuj¹cy Pan.
6. A chocia¿em Ja wam da³ czystoœæ zêbów we wszystkich miastach waszych, to jest, 
niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, wszak¿eœcie siê nie nawrócili 
do mnie, mówi Pan.
7. Jam te¿ zahamowa³ od was deszcz, gdy jeszcze by³y trzy miesiêce do ¿niwa, a 
spuœci³em deszcz na jedne miasto, a na drugiem miasto nie spuœci³; jedna dziedzina 
by³a deszczem odwil¿ona, a druga dziedzina, na któr¹ deszcz nie pada³, usch³a.
8. I chodzi³y dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pi³y wodê, a nie mog³y siê 
napiæ; a wszak¿eœcie siê nie nawrócili do mnie, mówi Pan.
9. Uderzy³em was susz¹ i rdz¹; obfitoœæ, któr¹ przynosi³y ogrody wasze, i winnice 
wasze, i figowe sady wasze, i oliwnice wasze, g¹sienice po¿ar³y, a wszak¿eœcie siê 
nie nawrócili do mnie, mówi Pan.
10. Pos³a³em na was mór, tak jako na Egipt, pobi³em mieczem m³odzieñców waszych, w 
pojmaniem poda³ konie wasze, i sprawi³em, ¿e smród wojsk waszych wystêpowa³ w 
nozdrza wasze; a wszak¿eœcie siê nie nawrócili do mnie, mówi Pan.
11. Wywróci³em was, jako Bóg wywróci³ Sodomê i Gomorê, tak, ¿eœcie byli jako 
g³ownia wyrwana z ognia; a wszak¿eœcie siê nie nawrócili do mnie, mówi Pan.
12. Przeto¿ tak ci uczyniê, o Izraelu! a i¿ ci tak uczyniæ chcê, b¹dŸ¿e gotowym na 
zabie¿enie Bogu swemu, o Izraelu!
13. Albowiem oto on jest, który kszta³tuje góry, a tworzy wiatry, i który oznajmuje 
cz³owiekowi, jaka jest myœl jego; on z rannej zorzy ciemnoœæ czyni, a depcze 
wysokoœci ziemi; Pan Bóg zastêpów jest imiê jego.
*05
1. S³uchajcie s³owa tego, które Ja wydajê przeciwko wam, to jest narzekania, o 
domie Izraelski!
2. Upadnie, a nie powstanie wiêcej panna Izraelska; opuszczona bêdzie w ziemi swej, 
a nie bêdzie, ktoby j¹ podniós³.
3. Bo tak mówi panuj¹cy Pan: W mieœcie, z którego wychodzi³o tysi¹c, zostanie sto, 
a w tem, z którego wychodzi³o sto, zostanie dziesiêæ domowi Izraelskiemu.
4. Bo tak mówi Pan domowi Izraelskiemu: Szukajcie miê, a ¿yæ bêdziecie;



5. A nie szukajcie Betela, ani chodŸcie do Galgal, i do Beerseby nie udawajcie 
siê,; bo Galgal w niewolê zawiedzione bêdzie, a Betel siê wniwecz obróci.
6. Szukajcie Pana, a ¿yæ bêdziecie, by snaæ domu Józefowego nie przenikn¹³ jako 
ogieñ, i nie poch³on¹³ Betel, a nie by³by, ktoby ugasi³;
7. Którzy obracacie s¹d w pio³un, a sprawiedliwoœæ na ziemi opuszczacie: Szukajcie, 
mówiê.
8. Tego, który uczyni³ Baby na niebie i Oriona, który cieñ œmierci w poranek 
odmienia i dzieñ w ciemnoœci nocne; który przywo³uje wody morskie, a wylewa je na 
oblicze ziemi, Pan jest imiê jego;
9. Który pokrzepia s³abego przeciwko mocarzowi, tak ¿e ten os³abia³y do twierdzy 
uchodzi.
10. Maj¹ w nienawiœci tego, który ich w bramie karze; a tym, co mówi rzeczy dobre, 
brzydz¹ siê.
11. Przeto¿, i¿ uciskacie ubogiego, a brzemiê zbo¿a bierzecie od niego, domuweœcie 
wprawdzie z ciosanego kamienia nabudowali, ale nie bêdziecie w nich mieszkaæ; 
winnic rozkosznych nasadziliœcie, ale wina z nich piæ nie bêdziecie.
12. Bo wiem o wielkich przestêpstwach waszych, i srogich grzechach waszych, ¿e 
ciemiê¿ycie sprawiedliwego, bior¹c poczty, a ubogich sprawy w bramie podwracacie.
13. Przeto¿ roztropny czasu onego milczeæ musi; bo czas z³y jest.
14. Szukajcie dobrego a nie z³ego, abyœcie ¿yli; a bêdzie tak Pan Bóg zastêpów z 
wami, jako mówicie.
15. Miejcie w nienawiœci z³e, a mi³ujcie dobre, a s¹d postanówcie w bramie; owa siê 
snaæ Pan, Bóg zastêpów, nad ostatkiem Józefa zmi³uje.
16. Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan, Bóg zastêpów: Po wszystkich ulicach bêdzie 
narzekanie, a po wszystkich stronach zakrzykn¹: Biada, biada! i zawo³aj¹ oracza do 
p³aczu i do kwilenia z tymi, którzy narzekaæ umiej¹.
17. Owszem, i po wszystkich winnicach bêdzie narzekanie, gdy przejdê przez poœrodek 
ciebie, mówi Pan.
18. Biada tym, którzy ¿¹daj¹ dnia Pañskiego! có¿ wam po tym dniu Pañskim, poniewa¿ 
jest ciemnoœci¹, a nie œwiat³oœci¹?
19. Jako gdyby kto ucieka³ przede lwem, a zabie¿a³ mu niedŸwiedŸ; albo gdyby wszed³ 
do domu, a podpar³ siê rêk¹ sw¹ na œcianie, uk¹si³by go w¹¿.
20. Izali dzieñ Pañski nie jest dzieñ ciemnoœci, a nie œwiat³oœci, w którym niemasz 
jasnoœci, ale chmura?
21. Mam w nienawiœci i odrzuci³em uroczyste œwiêta wasze, ani siê kocham w ofiarach 
zgromadzenia waszego.
22. Bo jeŸli mi ofiarowaæ bêdziecie ca³opalenia, i œniedne ofiary wasze, nie 
przyjmê ich, a na spokojne ofiary t³ustych byde³ waszych nie wejrzê.
23. Odejmij odemnie wrzask pieœni swoich; bo ich i dŸwiêku harf waszych s³uchaæ nie 
chcê.
24. Ale s¹d nawalnie pop³ynie, jako woda, a sprawiedliwoœæ jako strumieñ gwa³towny.
25. Izaliœcie mi ofiary i dar ofiarowali na puszczy przez czterdzieœci lat, domie 
Izraelski?
26. Owszem, nosiliœcie namiot Molocha waszego i Kijuna, obrazy wasze, gwiazdê bogów 
waszych, którycheœcie sobie naczynili.
27. Przeto¿ was zaprowadzê za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastêpów imiê jego.
*06
1. Biada bezpiecznym na Syonie, i ufaj¹cym w górze Samaryjskiej! którzy s¹ s³awni 
mimo innych u tych narodów, do których siê schodzi dom Izraelski.
2. ZajdŸcie do Chalny, i idŸcie z on¹d do Emat wielkiego, a zst¹pcie do Giet 
Filistyñskiego, a obaczcie, s¹li które królestwa lepsze ni¿eli te, i je¿eli szersza 
jest granica ich, ni¿ granica wasza.
3. (Biada wam) którzy mniemacie, ¿e daleki jest dzieñ z³y, a przystawiacie stolicê 
drapiestwa!
4. Którzy sypiacie na ³o¿ach s³oniowych, a rozci¹gacie siê na poœcielach waszych; 
którzy jadacie barany z trzody, a cielce tuczone ze stani;
5. Którzy œpiewacie przy lutni, wymyœlaj¹c sobie naczynia muzyczne, jako Dawid;
6. Którzy pijacie wino czaszami, a drogiemi siê maœciami namazujecie, i nie 
bolejecie nad utrapieniem Józefowem.



7. Przeto¿ teraz pójd¹ w niewolê na czele pojmanych; a tak odst¹pi biesiada od 
zbyteczników.
8. Przysi¹g³ panuj¹cy Pan sam przez siê, mówi Pan, Bóg zastêpów: Zbrzydzi³em sobie 
pychê Jakóbow¹ i pa³ace jego mam w nienawiœci; przeto¿ podam miasto i wszystko, co 
w niem jest, nieprzyjacielowi;
9. A zostanieli dziesiêæ osób w domu jednym, i ci pomr¹.
10. I weŸmie ka¿dego z nich stryj jego, i spali go, aby wyniós³ koœci z domu, a 
rzecze temu, który jest w gmachach domu: Jest¿e kto wiêcej z tob¹? I odpowie: 
Niemasz. Tedy rzecze: Milcz; przeto, ¿e nie wspominali imienia Pañskiego.
11. Bo oto Pan rozka¿e, i uderzy na dom wielki rozst¹pieniem, a na dom mniejszy 
rozpadlinami.
12. Izali konie mog¹ biegaæ po skale? Izali tam wo³ami oraæ mog¹? Boœcie obrócili 
s¹d w truciznê, a owoc sprawiedliwoœci w pio³un;
13. Biada wam! którzy siê weselicie, a niemasz z czego, mówi¹c: Izaliœmy sobie nie 
nasz¹ moc¹ wziêli rogi?
14. Ale oto Ja wzbudzê przeciwko wam, o domie Izraelski! mówi Pan, Bóg zastêpów, 
naród, który was uciœnie od wejœcia do Emat a¿ do strumienia pustyni.
*07
1. To mi ukaza³ panuj¹cy Pan. Oto tworzy³ szarañczê, gdy najpierwej pocz¹³ odrastaæ 
potraw, gdy oto potraw by³ po pokoszeniu królewskiem.
2. A gdy zjad³y trawê ziemi, rzek³em: Panuj¹cy Panie! sfolguj proszê; bo któ¿ 
zostanie Jakóbowi, gdy¿ maluczki jest?
3. I ¿a³owa³ Pan tego; a rzek³ Pan: Nie stanie siê.
4. Tedy mi ukaza³ panuj¹cy Pan, a oto panuj¹cy Pan wo³a³, ¿e sprawê swojê powiedzie 
ogniem, a spaliwszy przepaœæ wielk¹, spali³ i czêœæ królestwa Izraelskiego.
5. Tedym rzek³: Panuj¹cy Panie! przestañ proszê; bo któ¿ zostanie Jakóbowi, gdy¿ 
maluczki jest?
6. I ¿a³owa³ Pan tego, a rzek³ panuj¹cy Pan: I toæ siê nie stanie.
7. Potem ukaza³ mi, a oto Pan sta³ na murze wed³ug sznuru zbudowanym, w którego 
rêku by³o prawid³o.
8. I rzek³ Pan do mnie: Có¿ widzisz Amosie? I rzek³em: Prawid³o. Tedy rzek³ Pan: 
Oto Ja po³o¿ê prawid³o w poœrodku ludu mego Izraelskiego, a ju¿ mu wiêcej nie bêdê 
przegl¹da³.
9. Bo wy¿yny Izaakowe spustoszone bêd¹, a œwi¹tnice Izraelskie zburzone bêd¹, gdy 
powstanê przeciwko domowi Jeroboamowemu z mieczem.
10. Tedy pos³a³ Amazyjasz, kap³an Betelski, do Jeroboama, króla Izraelskiego, 
mówi¹c: Sprzysi¹g³ siê przeciwko tobie w poœrodku domu Izraelskiego, tak, i¿ ziemia 
nie mo¿e znieœæ wszystkich s³ów jego.
11. Bo tak mówi Amos: Jeroboam od miecza umrze, a Izrael zapewne do wiêzienia z 
ziemi swojej zaprowadzony bêdzie.
12. Potem rzek³ Amazyjasz do Amosa: O widz¹cy! uchodŸ, uciekaj do ziemi Judzkiej, a 
jedz tam chleb, i tam prorokuj;
13. Ale w Betelu wiêcej nie prorokuj; bo to jest œwi¹tnica królewska, i dom 
królewski.
14. Tedy odpowiedzia³ i rzek³ do Amazyjasza: Nie by³em ja prorokiem, nawet ani 
synem prorockim; alem by³ skotarzem, a zbiera³em figi leœne.
15. Ale miê Pan wzi¹³, gdym chodzi³ za byd³em, i rzek³ do mnie Pan: IdŸ, prorokuj 
ludowi memu Izraelskiemu.
16. Teraz tedy s³uchaj s³owa Pañskiego. Ty mówisz: Nie prorokuj w Izraelu, i nie 
ka¿ w domu Izaakowym;
17. Przeto¿ tak mówi Pan: ¯ona twoja w mieœcie nierz¹d p³odziæ bêdzie, a synowie 
twoi i córki twoje od miecza polegn¹, a ziemia twoja sznurem bêdzie podzielona, a 
ty w ziemi splugawionej umrzesz; lecz Izrael zapewne zaprowadzony bêdzie do 
wiêzienia z ziemi swojej.
*08
1. To mi jeszcze ukaza³ panuj¹cy Pan, oto by³ kosz letniego owocu.
2. Tedy rzek³: Có¿ widzisz Amosie? I rzek³em: Kosz letniego owocu. Znowu rzek³ Pan 
do mnie: Przyszed³ koniec ludowi memu Izraelskiemu, nie bêdê mu ju¿ wiêcej 
przegl¹da³.



3. Tedy siê obróc¹ w kwilenie pieœni koœcielne dnia onego, mówi panuj¹cy Pan, 
mnóstwa trupów na ka¿de miejsce po cichu narzucaj¹.
4. S³uchajcie¿ tego, którzy po¿eracie ubogiego, abyœcie wygubili chudziny z ziemi;
5. I mawiacie: Kiedy¿ przeminie nów miesi¹ca, abyœmy sprzedawali zbo¿e? i sabat, 
abyœmy otworzyli spichlerze? abyœmy umniejszyli miary efa, a podwy¿szyli wagi, a 
szale zdradliwie sfa³szowali.
6. Kupuj¹c ubogich za pieni¹dze, a chudzinê za parê trzewików; nadto abyœmy 
odmieciny zbó¿ sprzedawali.
7. Przysi¹g³ Pan przez zacnoœæ Jakóbow¹, ¿e nie zapomnê na wieki wszystkich spraw 
ich.
8. Izali by siê i ziemia nad tem nie poruszy³a, i nie p³aka³by ka¿dy, kto mieszka 
na niej? i owszem, wzbierze wszystka jako rzeka, i porwana i zatopiona bêdzie jako 
rzek¹ Egipsk¹.
9. A dnia onego, mówi panuj¹cy Pan, sprawiê, ¿e s³oñce zajdzie o po³udniu, i 
przywiodê ciemnoœæ na ziemiê w dzieñ jasny;
10. I obrócê w p³acz œwiêta wasze, a wszystkie pieœni wasze w narzekanie, i sprawiê 
to, ¿e bêdzie na wszystkich biodrach wór, i na ka¿dej g³owie ob³ysienie; i bêdzie w 
tej ziemi kwilenie, jako nad jednorocznym, a ostateczne rzeczy jej jako dzieñ gorz 
koœci.
11. Oto dni przychodz¹, mówi panuj¹cy Pan, ¿e poœlê g³ód na ziemiê, nie g³ód 
chleba, ani pragnienie wody, ale s³uchania s³ów Pañskich,
12. Tak, ¿e siê tu³aæ bêd¹ od morza a¿ do morza, i od pó³nocy a¿ na wschód biegaæ 
bêd¹, szukaj¹c s³owa Pañskiego, wszak¿e nie znajd¹.
13. Dnia onego pomdlej¹ panienki piêkne, nawet i m³odzieñcy od onego pragnienia;
14. Którzy przysiêgaj¹ przez obrzydliwoœæ Samaryi, i mówi¹: Jako ¿yje Bóg twój, o 
Dan! i jako ¿yje droga Beerseba; i upadn¹, a nie powstan¹ wiêcej.
*09
1. Widzia³em Pana stoj¹cego na o³tarzu, który rzek³: Uderz w ga³kê, a¿ zadr¿¹ 
podwoje, a rozetnij je wszystkie od wierzchu ich, a ostatek mieczem pobijê; ¿aden z 
nich nie uciecze, i nie bêdzie z nich nikt, coby tego uszed³.
2. Choæby siê zakopali w ziemiê, i stamt¹dby ich rêka moja wziê³a; choæby wst¹pili 
a¿ do nieba, i stamt¹dby ich stargn¹³.
3. A choæby siê skryli na wierzchu Karmelu, wyszpiegujê i wezmê ich stamt¹d; a 
choæby siê skryli przed oczyma mojemi na dnie morskiem, przyka¿ê wê¿owi, aby ich i 
stamt¹d wyk¹sa³;
4. A choæby poszli w niewolê przed nieprzyjació³mi swymi, i tam przyka¿ê mieczowi, 
aby ich pomordowa³; obrócê zaiste przeciwko nim oko swe na z³e, a nie na dobre.
5. Bo panuj¹cy Pan zastêpów, gdy siê dotknie ziemi, rozp³ywa siê, a p³acz¹ wszyscy 
mieszkaj¹cy na niej, i wzbiera wszystka jako rzeka, a zatopiona bywa jako rzek¹ 
Egipsk¹.
6. Który na niebiesiech zbudowa³ pa³ace swoje, a zastêp swój na ziemi uszykowa³; 
który mo¿e zawo³aæ wody morskie, a wylaæ je na oblicze ziemi; Pan jest imiê jego.
7. Izali nie jesteœcie podobni synom Murzyñskim przedemn¹, o synowie Izraelscy? 
mówi Pan; izalim Izraela nie wywiód³ z ziemi Egipskiej jako Filistyñczyków z 
Kaftor, i Syryjczyków z Kir?
8. Oto oczy panuj¹cego Pana przeciwko temu królestwu grzesz¹cemu, abym je wyg³adzi³ 
z oblicza ziemi; wszak¿e nie wyg³adzê do szczêtu domu Jakóbowemu, mówi Pan.
9. Bom oto Ja rozkaza³, a rozmiecê miêdzy wszystkie narody dom Izraelski jako 
miotana bywa pszenica na przetaku, tak, i¿ nie przepadnie i kamyk na ziemiê.
10. Wszyscy grzesznicy z ludu mojego od miecza pomr¹, którzy mówi¹: Nie przybli¿y 
siê do nas, ani nas zachwyci to z³e.
11. Dnia onego wystawiê upad³y przybytek Dawidowy, a zagrodzê rozerwanie jego, i 
obaliny jego naprawiê, a pobudujê go, jako za dni dawnych;
12. Aby posiedli ostatki Edomczyków i wszystkie narody nad którymi wzywano imienia 
mojego, mówi Pan, który to czyni.
13. Oto dni id¹, mówi Pan, ¿e oracz ¿eñcê zajmie, a ten, co t³oczy winne jagody, 
rozsiewaj¹cego nasienie; a góry moszczem kropiæ bêd¹, a wszystkie pagórki siê 
rozp³yn¹.
14. I nawrócê zaœ z wiêzienia lud mój Izraelski, i pobuduj¹ miasta spustoszone, a 



mieszkaæ w nich bêd¹; s¹dziæ te¿ bêd¹ winnice, i wino z nich piæ bêd¹; sadów te¿ 
naszczepi¹, i owoc ich jeœæ bêd¹.
15. A tak ich wszczepiê w ziemi ich, ¿e nie bêd¹ wiêcej wykorzenieni z ziemi 
swojej, któr¹m im da³, mówi Pan, Bóg twój.

================================
     Abdyjasz     
================================

*01
1. Widzenie Abdyjaszowe. Tak mówi panuj¹cy Pan o ziemi Edomskiej: S³yszeliœmy wieœæ 
od Pana i od pos³a wys³anego do narodów: Ruszcie siê, a powstañmy przeciwko niemu 
ku bitwie,
2. Oto ciê maluczkim uczyniê miêdzy narodami, ty bêdziesz bardzo wzgardzony.
3. Pycha serca twego zdradzi³a ciê, o ty! który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, 
w wysokiem mieszkaniu twojem, który mówisz w sercu swojem: Któ¿ miê na ziemiê 
œci¹gnie?
4. Choæbyœ siê wywy¿szy³ jako orze³, owszem, choæbyœ miêdzy gwiazdami po³o¿y³ 
gniazdo twoje, i stamt¹d ciê stargnê, mówi Pan.
5. O jako¿eœ zniszczony! Izali¿ z³odzieje przyszli na ciê? Izali zbójcy nocni? 
Izaliby kradli nad potrzebê swojê? Gdyby ci na ciê przyszli, co wino zbieraj¹, 
izaliby nie zostawili którego grona?
6. Jako¿ wyszpiegowane s¹ skarby Ezaw, a wynalezione s¹ skryte rzeczy jego.
7. A¿ do granicy wypchn¹ ciê wszyscy, z którymi masz przymierze; zdradz¹ ciê, moc 
wezm¹ nad tob¹ ci, z którymi masz pokój; którzy chleb twój jedz¹, ranêæ zdradliwie 
zadadz¹, tak, i¿ siê nie obaczysz.
8. Izali dnia onego, mówi Pan, nie wytracê mêdrców z Edom, a roztropnych z góry 
Ezawa?
9. I ulêkn¹ siê mocarze twoi, o Temanie! dlatego, ¿e pora¿eni bêd¹c wygubieni bêd¹ 
wszyscy z góry Ezawa.
10. Dla bezprawia bratu twemu Jakóbowi uczynionego hañba ciê okryje, a wykorzeniony 
bêdziesz na wieki.
11. Sta³eœ dnia onego naprzeciwko, dnia onego, gdy cudzy imali wojsko jego, i gdy 
cudzoziemcy wchodzili w bramy jego, a o Jeruzalem los miotali, tyœ te¿ by³ jako 
jeden z nich.
12. Nie patrz¿e tedy na dzieñ brata swego, na dzieñ pojmania jego; ani siê wesel 
nad synami Judzkimi w dzieñ zginienia ich, ani hardzie mów usty swemi w dzieñ 
ucisku.
13. Nie wchodŸ w bramê ludu mego w dzieñ utrapienia ich, ani patrz na z³e jego w 
dzieñ doleg³oœci jego, ani œci¹gaj rêki swej na majêtnoœæ jego, w dzieñ skruszenia 
jego;
14. Ani stój na rozstaniu dróg, abyœ zatraca³ tych, którzy z nich uchodz¹; ani 
podawaj nieprzyjacielowi w moc tych, którzy z nich zostali w dzieñ ucisku.
15. Bo bliski jest dzieñ Pañski przeciwko tym wszystkim narodom; jakoœ uczyni³, tak 
ci siê stanie, nagroda twoja obróci siê na g³owê twojê.
16. Bo poniewa¿ wy piæ bêdziecie na górze mojej œwiêtej, tak piæ bêd¹ wszystkie 
narody; ustawicznie, mówiê, piæ i po¿eraæ bêd¹, a¿ siê stan¹, jakoby ich nie by³o.
17. A na górze Syon bêdzie wybawienie, a ta góra bêdzie œwiêta, i posiêdzie dom 
Jakóbowy osiad³oœci swe.
18. I stanie siê dom Jakóbowy ogniem, a dom Józefowy p³omieniem, dom zaœ Ezawowy 
œcierniskiem; i rozpali siê na nich, i strawi ich, a nikt nie zostanie z domu 
Ezawowego; bo Pan to mówi³.
19. A tak odziedzicz¹ krainê po³udniow¹ z gór¹ Ezawa, i równinê z Filistyñczykami; 



posiêd¹ te¿ krainê Efraimow¹, i krainê Samaryi, i Benjaminow¹ i Galaadsk¹.
20. A zaprowadzeni w niewolê tego wojska synów Izraelskich posiêd¹ to, co by³o 
Chananejczyków a¿ do Sarepty; a zaprowadzeni w niewolê Jeruzalemczyków posiêd¹ to, 
co jest na koñcu pañstwa, posiêd¹ z miastami na po³udnie.
21. I wst¹pi¹ wybawiciele na górê Syon, aby s¹dzili górê Ezawa; a tak bêdzie 
królestwo samego Pana.

================================
     Jonasz     
================================

*01
1. I sta³o siê s³owo Pañskie do Jonasza, syna Amaty, mówi¹c:
2. Wstañ, idŸ do Niniwy miasta tego wielkiego, a wo³aj przeciwko niemu; bo wst¹pi³a 
z³oœæ ich przed oblicze moje.
3. Ale Jonasz wsta³, aby uciek³ do Tarsu od oblicza Pañskiego; a przyszed³szy do 
Joppen, znalaz³ okrêt, który mia³ iœæ do Tarsu, a zap³aciwszy od niego wst¹pi³ nañ, 
aby p³yn¹³ z nimi do Tarsu od oblicza Pañskiego.
4. Ale Pan wzruszy³ wiatr wielki na morzu, i powsta³ wicher wielki na morzu; i 
zda³o siê, jakoby siê okrêt rozbiæ mia³.
5. A ¿eglarze ulêk³szy siê wo³ali ka¿dy do boga swego, a wyrzucali do morza to, co 
mieli na okrêcie, aby tem l¿ejszy by³; ale Jonasz zszed³ by³ na stronê okrêtu, a 
po³o¿ywszy siê spa³ twardo.
6. Tedy przyst¹pi³ do niego sternik, i rzek³ mu: Có¿ czynisz ty, ospalcze? wstañ, 
wo³aj do Boga swego, owa snaæ wspomni Bóg na nas, abyœmy nie zginêli.
7. Tedy rzek³ jeden do drugiego: ChodŸcie, rzuæmy losy, abyœmy siê dowiedzieli, dla 
kogo to z³e na nas przysz³o; rzucili tedy losy, i pad³ los na Jonasza.
8. I rzekli do niego: Powiedz nam proszê, dla kogo to z³e przysz³o na nas? coœ za 
rzemios³a? sk¹d idziesz? z którejœ ziemi i z któregoœ narodu?
9. I rzek³ do nich: Jestem Hebrejczyk, a bojê siê Pana, Boga niebieskiego, który 
stworzy³ morze i ziemiê.
10. Tedy siê zlêkli mê¿owie strachem wielkim; a dowiedziawszy siê mê¿owie oni, ¿e 
od oblicza Pañskiego ucieka, (bo im by³ oznajmi³) rzekli do niego: Có¿eœ to 
uczyni³?
11. Nadto rzekli do niego: Có¿ z tob¹ uczynimy, aby siê morze uspokoi³o? Bo siê 
morze im dalej tem bardziej burzy³o.
12. Tedy rzek³ do nich: WeŸmijcie miê, a wrzuæcie miê w morze, a uspokoi siê morze 
przed wami, gdy¿ ja wiem, i¿ dla mnie to wzruszenie wielkie na was przysz³o.
13. Ale oni mê¿owie robili wios³ami, chc¹c siê do brzegu dostaæ, wszak¿e nie mogli; 
bo siê morze im dalej tem wiêcej burzy³o przeciwko nim.
14. Wo³ali tedy do Pana, mówi¹c: O Panie! prosimy, abyœmy nie zginêli dla œmierci 
mê¿a tego, ani wk³adaj na nas krwi niewinnej; bo ty, o Panie! jako chcesz, tak 
czynisz.
15. Zatem wziêli Jonasza i wrzucili go w morze; i uspokoi³o siê morze od wzburzenia 
swego.
16. Bali siê tedy mê¿owie strachem wielkim Pana, i ofiarowali ofiarê Panu, i œluby 
czynili.
*02
1. Lecz Pan by³ nagotowa³ rybê wielk¹, ¿eby po¿ar³a Jonasza; i by³ Jonasz we 
wnêtrznoœciach onej ryby trzy dni i trzy nocy.
2. I modli³ siê Jonasz Panu, Bogu swemu, we wnêtrznoœciach onej ryby,
3. I rzek³: Wo³a³em z ucisku swego do Pana, a ozwa³ mi siê; z g³êbokoœci grobu 
wo³a³em, a wys³ucha³eœ g³os mój.



4. Boœ miê wrzuci³ w g³êbokoœæ w poœrodek morza, i rzeka ogarnê³a miê; wszystkie 
nawa³noœci twoje i powodzi twoje zwali³y siê na miê.
5. Ju¿em by³ rzek³: Wygnanym jest od oczów twoich, wszak¿e jeszcze bêdê patrza³ na 
koœció³ twój œwiêty.
6. Ogarnê³y miê wody a¿ do duszy, przepaœæ miê ogarnê³a, rogo¿em obwiniona by³a 
g³owa moja.
7. Zst¹pi³em a¿ do spodku gór, ziemia siê zaworami swemi zawar³a nademn¹ na wieki; 
tyœ jednak wywiód³ z do³u ¿ywot mój, o Panie, Bo¿e mój!
8. Gdy ustawa³a we mnie dusza moja, wspomnia³em na Pana; modlitwa moja przysz³a do 
ciebie, do œwiêtego koœcio³a twego.
9. Którzy pilnuj¹ marnoœci nikczemnych, pozbawiaj¹ siê mi³osierdzia Bo¿ego;
10. Ale ja z g³osem dziêkczynienia ofiarowaæ ci bêdê, com œlubowa³, spe³niê; od 
Pana jest obfite wybawienie.
11. I rozkaza³ Pan onej rybie, a wyrzuci³a Jonasza na brzeg.
*03
1. Tedy siê sta³o s³owo Pañskie do Jonasza powtóre, mówi¹c:
2. Wstañ, idŸ do Niniwy, tego miasta wielkiego, a ka¿ przeciwko niemu to, coæ 
rozkazujê.
3. Wsta³ tedy Jonasz, i poszed³ do Niniwy wed³ug s³owa Pañskiego. (A Niniwe by³o 
miasto bardzo wielkie na trzy dni drogi.)
4. Tedy Jonasz pocz¹³ chodziæ po mieœcie, ile móg³ za jeden dzieñ ujœæ, i wo³a³ 
mówi¹c: Po czterdziestu dniach Niniwe bêdzie wywrócone.
5. I uwierzyli Niniwczycy Bogu; a zapowiedziawszy post oblekli siê w wory, od 
najwiêkszego z nich a¿ do najmniejszego z nich.
6. Bo gdy ta rzecz przysz³a do króla Niniwskiego, powstawszy z stolicy swojej 
z³o¿y³ z siebie odzienie swoje, a oblek³szy siê w wór, siedzia³ w popiele.
7. I rozkaza³ wywo³aæ i opowiadaæ w Niniwie z dekretu królewskiego, i ksi¹¿¹t 
swoich, tak mówi¹c: Ludzie i byd³o, wo³y i owce niech nic nie ukuszaj¹, i niech siê 
nie pas¹, i wody nie pij¹;
8. Ale siê niech okryj¹ worami ludzie i byd³o, a niech do Boga gorliwie wo³aj¹, a 
niech siê odwróci ka¿dy od z³ej drogi swojej i od ³upiestwa, które jest w rêku 
jego.
9. Kto wie, jeŸli siê nie obróci Bóg, a nie u¿ali siê tego, nie odwrócili siê, 
mówiê, od popêdliwoœci gniewu swego, abyœmy nie zginêli.
10. I widzia³ Bóg sprawy ich, i¿ siê odwrócili od z³ej drogi swej i u¿ali³ siê Bóg 
nad tem z³em, które rzek³, ¿e im mia³ uczyniæ, a nie uczyni³.
*04
1. I nie podoba³o siê to bardzo Jonaszowi, i rozpali³ siê gniew jego.
2. Przeto¿ siê modli³ Panu, i rzek³: Proszê Panie! aza¿em tego nie mówi³, gdym 
jeszcze by³ w ziemi mojej? Dlategom siê pospieszy³, abym uciek³ do Tarsu, gdy¿em 
wiedzia³, ¿eœ ty Bóg ³askawy i litoœciwy, d³ugo cierpliwy i wielkiego mi³osierdzia, 
a który ¿a³ujesz z³ego.
3. A teraz, o Panie! proszê, odbierz duszê mojê odemnie: bo mi lepiej umrzeæ, 
ni¿eli ¿yæ.
4. I rzek³ Pan: A dobrze¿ to, ¿e siê tak gniewasz?
5. Bo wyszed³ by³ Jonasz z miasta, i siedzia³ na wschód s³oñca przeciwko miastu; a 
uczyniwszy tam sobie budê, usiad³ pod ni¹ w cieniu, a¿by ujrza³, coby siê dzia³o z 
onem miastem.
6. A Pan Bóg by³ zgotowa³ baniê, która wyros³a nad Jonaszem, aby zas³ania³a g³owê 
jego, i zastawia³a go od gor¹ca; tedy siê Jonasz bardzo z onej bani radowa³.
7. Wtem nazajutrz na œwitaniu nagotowa³ Bóg robaka, który podgryz³ onê baniê, tak, 
¿e usch³a.
8. I sta³o siê, gdy wesz³o s³oñce, wzbudzi³ Bóg wiatr suchy od wschodu s³oñca, i 
bi³o s³oñce na g³owê Jonaszow¹, tak, i¿ omdlewa³, i ¿yczy³ sobie œmierci, mówi¹c: 
Lepiej mi umrzeæ, ni¿eli ¿yæ.
9. I rzek³ Bóg do Jonasza: Dobrze¿ to, ¿e siê tak gniewasz o tê baniê? I rzek³: 
Dobrze, ¿e siê gniewam a¿ na œmieræ.
10. Tedy mu rzek³ Pan: Ty ¿a³ujesz tej bani, oko³o którejœ nie pracowa³, aniœ jej 
da³ wzrost, która jednej nocy uros³a, i jednej nocy zginê³a;



11. A Jabym nie mia³ ¿a³owaæ Niniwy, miasta tak wielkiego? w którem jest wiêcej 
ni¿eli sto i dwadzieœcia tysiêcy ludzi, którzy nie umiej¹ rozeznaæ miêdzy prawic¹ 
swoj¹ i lewic¹ swoj¹, i byd³a wiele.

================================
     Micheasz     
================================

*01
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Micheasza Morastytczyka za dni Joatama, 
Achaza, i Ezechyjasza, królów Judzkich, które w widzeniu s³ysza³ o Samaryi i o 
Jeruzalemie.
2. S³uchajcie wszystkie narody! niech s³ucha ziemia, i wszystko, co na niej jest, a 
niech bêdzie panuj¹cy Pan przeciwko wam œwiadkiem, panuj¹cy z koœcio³a 
œwiêtobliwoœci swojej.
3. Bo oto Pan wyjdzie z miejsca swojego, a zst¹piwszy deptaæ bêdzie po wysokoœciach 
ziemi;
4. I rozp³yn¹ siê góry pod nim, a doliny popadaj¹ siê, tak jako wosk od ognia, i 
jako wody, które spadaj¹ na dó³.
5. To wszystko siê stanie dla przestêpstwa Jakóbowego, i dla grzechów domu 
Izraelskiego. Któ¿ jest przyczyn¹ przestêpstwa Jakóbowego? izali nie Samaryja? i 
któ¿ wy¿yn Judzkich? izali nie Jeruzalem?
6. Przeto¿ obrócê Samaryjê w gromadê gruzu, jako bywa na polu oko³o winnic, i 
powrzucam w dolinê kamienie jej, a grunty jej odkryjê.
7. I wszystkie obrazy jej ryte bêd¹ pot³uczone, i wszystkie jej dary ogniem 
spalone, i wszystkie jej ba³wany obrócê w pustyniê; bo to z zap³aty nierz¹dnicy 
zgromadzi³a, przeto¿ siê to zaœ na zap³atê nierz¹dnicy obróci.
8. Nad tem kwiliæ i narzekaæ bêdê, chodz¹c zewleczony i nagi; uczyniê lament jako 
smoki i narzekanie jako m³ode strusiêta;
9. Przeto, ¿e nieuleczone s¹ rany jej, gdy¿ dosz³y a¿ do Judy, a dosiêg³y do bramy 
ludu mego a¿ do Jeruzalemu.
10. W Giet tego nie opowiadajcie, ani kwil¹c p³aczcie; walaj siê w prochu w domu 
Orfa;
11. Przejdziesz ty, która mieszkasz na miejscu piêknem, obna¿on¹ maj¹c hañbê; nie 
wnijdzie ta, która mieszka na miejscu w byd³o obfitem; p³acz bêdzie w miejscach 
okolicznych, które od was maj¹ ¿ywnoœæ swojê.
12. Bêdzie bowiem bolesna dla dobrych rzeczy ta, która mieszka na miejscach 
przykrych, przeto, ¿e zst¹pi z³e od Pana a¿ do bramy Jeruzalemskiej.
13. Zaprzê¿ w wóz prêdkie konie, obywatelko Lachys! któraœ powodem grzechu córki 
Syoñskiej, gdy¿ w tobie znalezione s¹ przestêpstwa Izraelskie.
14. Przeto¿ poœlê upominki swe do Moreset w Giet; domy Achzyb na oszukanie bêd¹ 
królom Izraelskim.
15. Jeszczeæ dziedzice przywiodê, o obywatelko Maresy! przyjdzie a¿ do Odollam, i 
a¿ do chwa³y Izraelskiej.
16. Ob³yœ siê i ostrzy¿ siê dla synów rozkoszy twoich; rozszerz ³ysinê twojê jako 
orze³, bo siê prowadz¹ od ciebie.
*02
1. Biada tym, którzy wymyœlaj¹ nieprawoœæ, i knuj¹ z³e na ³o¿ach swoich, a na 
œwitaniu rano do skutku je przywodz¹, gdy¿ to jest w mocy r¹k ich.
2. Po¿¹daj¹ pól, i wydzieraj¹; tak¿e i domów, i odejmuj¹; a tak przewodz¹ gwa³t nad 
mê¿em i domem jego, nad ka¿dym mê¿em i nad dziedzictwem jego.
3. Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja z³e myœlê przeciwko rodzajowi temu, z którego nie 
wyjmiecie szyj waszych, ani bêdziecie chodziæ pysznie; bo czas z³y bêdzie.



4. W on dzieñ uroœnie o was przypowieœæ, i narzekaæ bêd¹ nad wami p³aczem ¿a³oœnym, 
mówi¹c: Spustoszeniœmy do szczêtu, Pan odmieni³ dzia³ ludu mojego; o jakoæ mi go 
odj¹³! jakoæ wzi¹wszy pole nasze rozdzieli³!
5. Dlatego nie bêdziesz mia³, ktoby rzuci³ sznurem na los w zgromadzeniu Pañskiem.
6. Mówi¹: Nie prorokujcie, niech nam inni prorokuj¹; bo nie prorokuj¹ tak jako ci; 
¿aden z nich nie przestaje mów zel¿ywych.
7. O ty ludu, który s³yniesz domem Jakóbowym! izali ukrócony ma byæ duch Pañski? 
Izali takowe s¹ sprawy jego? Aza¿ s³owa moje nie s¹ dobre temu, który chodzi w 
uprzejmoœci?
8. Wczoraj by³ ludem moim, a dziœ jako nieprzyjaciel powstaje; maj¹c odzienie, 
zdzieracie p³aszcz z tych, którzy chodz¹ bezpiecznie, którzy siê wracaj¹ z wojny;
9. ¯ony ludu mego wyganiacie z domu rozkoszy ich, od dziatek ich ustawicznie 
odejmujecie s³awê mojê.
10. Wstañcie, a odejdŸcie, bo tu nie masz odpocznienia; pogubi was dla 
nieczystoœci, a to pogubieniem srogiem.
11. Gdy siê kto za proroka udaje, a k³amstwo opowiadaj¹c mówi: Bêdêæ prorokowa³ o 
winie albo o napoju mocnym: takowyæ bywa mi³ym prorokiem ludu tego.
12. Zgromadzaj¹c cale ciê zgromadzê, Jakóbie! zgromadzaj¹c zgromadzê ostatki 
Izraela, a spêdzê je w gromadê jako owce Bocra, jako trzodê w poœród obory jego, i 
wyjdzie huk od ludu.
13. Zst¹pi ten, który prze³amywaæ bêdzie przed nimi; prze³amie, a przejd¹ bram¹, i 
wnijd¹ przez ni¹; nawet i król ich pójdzie przed nimi, a Pan na czele ich.
*03
1. Przeto¿ mówiê: S³uchajcie przedniejsi w Jakóbie, i wodzowie domu Izraelskiego! 
izali wy nie macie byæ powiadomi s¹du?
2. Ale oni nienawidz¹ dobrego, a mi³uj¹ z³e; odzieraj¹ lud z skóry ich, i miêso ich 
z koœci ich;
3. A jedz¹ miêso ludu mojego, a skórê ich z nich zdzieraj¹,i koœci ich ³ami¹, i 
r¹bi¹ je jako do garnca, a jako miêso do kot³a.
4. Tedy do Pana wo³aæ bêd¹, a nie wys³ucha ich, owszem, zakryje oblicze swoje przed 
nimi czasu onego, tak jako oni wykonywali z³e przedsiêwziêcia swoje.
5. Tak mówi Pan o tych prorokach, którzy w b³¹d zawodz¹ lud mój, a k¹saj¹c zêbami 
swemi opowiadaj¹ pokój, a przeciwko temu, któryby im nic do gêby nie da³, wojnê 
podnosz¹.
6. Dlatego siê wam widzenie obróci w noc, a wieszczba wasza w ciemnoœæ; bo tym 
prorokom s³oñce zajdzie, a dzieñ im siê zaæmi.
7. I bêd¹ siê wstydzili oni widz¹cy, a wieszczkowie siê zap³on¹, a ci wszyscy 
zakryj¹ zwierzchni¹ wargê swojê, przeto, ¿e nie bêdzie ¿adnej odpowiedzi Bo¿ej.
8. Alem ja nape³niony si³¹ ducha Pañskiego i s¹dem i moc¹, abym oznajmi³ Jakóbowi 
przestêpstwa jego, a Izraelowi grzech jego.
9. S³uchajcie¿ ju¿ tego przedniejsi w domu Jakóbowym, i wodzowie domu Izraelskiego, 
którzy macie s¹d w obrzydliwoœci, a co jest sprawiedliwego, podwracacie.
10. Ka¿dy buduje Syon krwi¹, a Jeruzalem nieprawoœci¹.
11. Przedniejsi jego s¹dz¹ wed³ug darów, a kap³ani jego za zap³atê ucz¹, a prorocy 
jego za pieni¹dze prorokuj¹; a przecie na Panu polegaj¹, mówi¹c: Izali nie jest Pan 
w poœrodku nas? Nie przyjdzieæ na nas nic z³ego.
12. Przeto¿ Syon dla was jako pole poorany bêdzie, a Jeruzalem w gromady gruzu 
obrócone bêdzie, a góra domu Bo¿ego w wysokie lasy.
*04
1. Ale siê stanie w ostateczne dni, ¿e utwierdzona bêdzie góra domu Pañskiego na 
wierzchu gór, i wywy¿szona nad pagórki, a narody siê do niej zbiegaæ bêd¹.
2. I pójdzie wiele narodów, mówi¹c: PójdŸcie, a wst¹pmy na górê Pañsk¹, to jest do 
domu Boga Jakóbowego, a bêdzie nas naucza³ dróg swoich, i bêdziemy chodzili 
œcieszkami jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a s³owo Pañskie z Jeruzalemu.
3. Onci s¹dziæ bêdzie miêdzy wieloma narodami, a karaæ bêdzie narody mocne na 
d³ugie czasy; i przekuj¹ miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy: nie 
podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani siê wiêcej æwiczyæ bêd¹ do boju
4. Ale ka¿dy bêdzie siedzia³ pod winn¹ macic¹ swoj¹, i pod figowem drzewem swojem, 
a nie bêdzie nikt, coby ich przestraszy³; bo to usta Pana zastêpów mówi³y.



5. Bo wszystkie narody chodziæ bêd¹, ka¿dy w imieniu boga swego; ale my chodziæ 
bêdziemy w imieniu Pana, Boga naszego, na wieki wieków.
6. Dnia onego, mówi Pan, zgromadzê chrom¹ i wygnan¹ zbiorê, i onê, którejm by³ Ÿle 
uczyni³:
7. A dam tej chromej potomstwo, a precz wygnanej naród mo¿ny; i bêdzie Pan królowa³ 
nad nimi na górze Syon odt¹d a¿ na wieki.
8. A ty, wie¿o trzody, baszto córki Syoñskiej! wiedz, ¿e a¿ do ciebie przyjdzie; 
przyjdzie mówiê, pierwsze pañstwo, i królestwo córki Jeruzalemskiej.
9. Czemu¿ teraz tak bardzo krzyczysz? Izali króla niemasz w tobie? Izali radca twój 
zgin¹³, ¿e ciê zj¹³ ból, jako rodz¹c¹?
10. Bolej a stêkaj, córko Syoñska? jako rodz¹ca; bo ju¿ wyjdziesz z miasta, i 
bêdziesz mieszka³a w polu, a przyjdziesz a¿ do Babilonu; tam bêdziesz wybawiona, 
tam ciê Pan odkupi z r¹k nieprzyjació³ twoich.
11. A choæ siê teraz zebra³o przeciwko tobie wiele narodów, które mówi¹: Niech 
bêdzie splugawiony Syon, a niech na to patrzy oko nasze,
12. Wszak¿e one nie znaj¹ myœli Pañskich, ani rozumiej¹ rady jego, i¿ je zgromadza 
jako snopy na bojewisko.
13. Wstañ¿e, a m³óæ, córko Syoñska! bo róg twój uczyniê ¿elazny, a kopyta twoje 
uczyniê miedziane, i pokruszysz wiele narodów; i poœwiêcê Panu korzyœci ich, a 
majêtnoœci ich Panu wszystkiej ziemi.
*05
1. Zbierz¿e siê teraz w hufy, o walecznico! oblê¿ nas; niech lask¹ bij¹ w lice 
sêdziego Izraelskiego.
2. Ale ty, Betlehemie Efrata! aczeœ najmniejszy miêdzy tysi¹cami Judzkimi, z ciebie 
mi jednak wyjdzie ten, który bêdzie panuj¹cym w Izraelu, a wyjœcia jego s¹ z dawna, 
ode dni wiecznych.
3. Przeto¿ choæ ich wyda w rozproszenie a¿ do czasu, któregoby rodz¹ca porodzi³a, 
wszak¿e ostatek braci jego nawróc¹ siê z synami Izraelskimi.
4. I stanie siê a paœæ ich bêdzie w sile Pañskiej, i w s³awie imienia Pana, Boga 
swego; i bêd¹ mieszkaæ, bo ju¿ wielmo¿nym bêdzie a¿ do granic ziemi.
5. I bêdzie taki pokój, ¿e gdy Assyryjczyk wtargnie w ziemiê naszê, i gdy podepcze 
pa³ace nasze, tedy wystawimy przeciw niemu siedmiu pasterzy, i oœmiu ksi¹¿¹t z 
ludu.
6. Ci wypas¹ ziemiê Assyryjsk¹ mieczem, i ziemiê Nimrodow¹ w granicach ich; a tak 
wyrwie nas Assyryjczykowi, gdy przyci¹gnie do ziemi naszej, i gdy bêdzie depta³ 
granicê nasze.
7. Przeto¿ ostatki Jakóbowe w poœrodku wielu narodów bêd¹ jako rosa od Pana, jako 
ciche deszcze skrapiaj¹ce trawê, których siê nie spodziewa od cz³owieka, ani ich 
czeka od synów ludzkich.
8. Bêd¹ te¿ ostatki Jakóbowe miêdzy poganami w poœrodku wielu narodów jako lew 
miêdzy zwierzêtami leœnemi, a jako szczeniê lwie miêdzy trzod¹ owiec, które gdy 
idzie, a depcze i ³apie, niemasz nikogo, ktoby wydar³.
9. Wywy¿szy siê rêka twoja nad nieprzyjacio³mi twoimi, a wszyscy przeciwnicy twoi 
wykorzenieni bêd¹.
10. I stanie siê dnia onego, mówi Pan, ¿e wytracê konie twoje z poœrodku ciebie, a 
wozy twoje popsujê,
11. I wygubiê miasta ziemi twojej, a poburzê wszystkie twierdze twoje.
12. Wygubiê te¿ gus³a z ciebie, a wieszczków nie bêdzie w tobie.
13. Wygubiê te¿ ryte ba³wany twoje i obrazy twoje z poœrodku ciebie, a nie bêdziesz 
siê wiêcej k³ania³ robocie r¹k twoich.
14. Wykorzeniê i gaje twoje z poœrodku ciebie, a wyg³adzê nieprzyjació³ twoich.
15. A tak w gniewie i w zapalczywoœci wykonam pomstê nad narodami, które nie by³y 
pos³uszne.
*06
1. S³uchajcie, proszê, co mówi Pan: Wstañ, rozpieraj siê z temi górami, a niech 
s³uchaj¹ pagórki g³osu twego.
2. S³uchajcie góry sporu Pañskiego, i najmocniejsze grunty ziemi; bo Pan ma spór z 
ludem swoim, a z Jeruzalemem prawo wiedzie.
3. Ludu mój! có¿em ci uczyni³, a w czemem ci siê uprzykrzy³? Od³ó¿ œwiadectwo 



przeciwko mnie.
4. Wszakiem ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, a z domu niewolników odkupi³em ciê, i 
pos³a³em przed obliczem twojem Moj¿esza, Aarona i Maryjê.
5. Ludu mój! Wspomnij teraz, co za radê uczyni³ Balak, król Moabski, a co mu 
odpowiedzia³ Balaam, syn Beorowy; wspomnij te¿, coæ siê dzia³o od Syttym a¿ do 
Galgal, abyœ pozna³ sprawiedliwoœci Pañskie.
6. Ale mówisz: Z czem¿e siê stawiê przed Panem, a pok³oniê siê Bogu najwy¿szemu? 
Izali siê przedeñ stawiê z ofiarami ca³opalonemi, z cielcami rocznemi?
7. Izali siê Pan kocha w tysi¹cach baranów, i w tysi¹cu tysiêcy strumieni oliwy? 
Izali dam pierworodnego swego za przestêpstwo moje? albo owoc ¿ywota mego za grzech 
duszy mojej?
8. Oznajmi³ ci cz³owiecze, co jest dobrego, i czego¿ Pan chce po tobie; tylko abyœ 
czyni³ s¹d, a mi³owa³ mi³osierdzie i pokornie chodzi³ z Bogiem twoim.
9. G³os Pañski na miasto wo³a: (ale roztropny sam siê ogl¹da na imiê twoje, o 
Bo¿e!) S³uchajcie¿ o rózdze, i kto j¹ postanowi³.
10. Izali jeszcze s¹ w domu niezbo¿nego skarby niesprawiedliwe, i miara 
niesprawiedliwa i obrzyd³a?
11. Izali mam usprawiedliwiæ szale niesprawiedliwe, i w worku gwichty fa³szywe?
12. Bogacze jego pe³ni s¹ zdzierstwa, a obywatele jego mówi¹ k³amstwa, i jêzyk ich 
k³amliwy jest w ustach ich;
13. Przeto¿ i Ja ciê te¿ nawiedzê chorob¹, uderzê ciê, i zniszczê ciê dla grzechów 
twoich.
14. Jeœæ bêdziesz, a nie nasycisz siê, i poni¿enie twoje bêdzie w poœrodku ciebie: 
pochwycisz ale nie wyniesiesz; a co wyniesiesz, na miecz podam.
15. Ty bêdziesz sia³, ale nie bêdziesz ¿¹³; ty bêdziesz t³oczy³ oliwki, ale nie 
bêdziesz siê oliw¹ maza³, i moszcz, ale nie bêdziesz pi³ wina.
16. Bo to miasto pilnie przestrzega ustaw Amrego, i wszelakiej sprawy domu 
Achabowego,i sprawujecie siê radami ich, tak abym ciê wyda³ na spustoszenie, i 
obywateli jego na poœmiech; przeto¿ hañbê ludu mego nosiæ bêdziecie.
*07
1. Biada mnie! ¿em jako ostatki po sprz¹tanieniu owoców letnich, jako pozosta³e 
grona po zbieraniu wina; niemasz grona ku zjedzeniu, pierwocin z owocu pragnie 
dusza moja.
2. Pobo¿ny z ziemi zgin¹³, a szczerego niemasz miêdzy ludŸmi; wszyscy zgo³a o 
wylaniu krwi myœl¹, ka¿dy ³owi sieci¹ brata swego.
3. Co z³ego robi¹ rêkoma, chc¹, aby to za dobre usz³o; ksi¹¿ê podatków ¿¹da, a 
sêdzia z datku s¹dzi, a kto mo¿ny jest, ten mówi przewrotnoœæ duszy swojej, i w 
gromadê j¹ plot¹.
4. Najlepszy z nich jest jako oset, najszczerszy przechodzi ciernie; dzieñ stró¿ów 
twoich i nawiedzenia twego przychodzi; ju¿ nastanie powik³anie ich.
5. Nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi; przed t¹, która le¿y na ³onie 
twojem, strze¿ drzwi ust swoich.
6. Bo syn lekce wa¿y ojca, a córka powstaje przeciwko matce swej, synowa przeciwko 
œwiekrze swej, a nieprzyjaciele ka¿dego s¹ domownicy jego.
7. Przeto¿ ja na Pana patrzyæ bêdê, oczekiwaæ bêdê Boga zbawienia mego; Bóg mój 
wys³ucha miê.
8. Nie wesel siê ze mnie, nieprzyjació³ko moja! jeŸlim upad³a, powstanê; jeŸli 
siedzê w ciemnoœciach, Pan jest œwiat³oœci¹ moj¹.
9. Gniew Pañski poniosê: bom przeciwko niemu zgrzeszy³, a¿ siê w¿dy zastawi o 
sprawê mojê, a wykona s¹d mój: wywiedzie miê na œwiat³o, ujrzê sprawiedliwoœæ jego.
10. Ujrzy to nieprzyjació³ka moja, a wstyd okryje tê, która do mnie mówi: Gdzie¿ 
jest Pan, Bóg twój? Oczy moje na ni¹ patrzyæ bêd¹, gdy jako b³oto na ulicach 
podeptana bêdzie.
11. Dnia onego, którego pobudowane bêd¹ parkany twoje, dnia onego, mówiê, daleko 
siê wyrok rozejdzie.
12. Onego¿ dnia przychodziæ bêd¹ do ciebie i z Assyryi a¿ do miast obronnych, i od 
miast obronnych a¿ do rzeki, i od morza a¿ do morza, i od góry a¿ do góry.
13. Wszak¿e ta ziemia spustoszona bêdzie dla obywateli swoich, dla owocu wynalazków 
ich.



14. Paœ¿e lud twój lask¹ twoj¹, trzodê dziedzictwa twego, która osobno mieszka w 
lesie i w poœród pola; niech wypas¹ Basan i Galaad jako za dni starodawnych.
15. Uka¿ê mu dziwne rzeczy, jako za dni, którycheœ wyszed³ z ziemi Egipskiej.
16. Co widz¹c narody zawstydz¹ siê nad wszystk¹ moc¹ swoj¹, w³o¿¹ rêkê na usta, a 
uszy ich og³uszej¹
17. Proch jako w¹¿ lizaæ bêd¹, jako gadziny ziemskie rusz¹ siê z lochów swoich, do 
Pana, Boga naszego, z strachem pobie¿¹, i baæ siê ciebie bêd¹.
18. Który¿ Bóg jest podobny tobie? Któryby nieprawoœæ odpuszcza³, i mija³ 
przestêpstwa ostatków dziedzictwa swego, któryby nie zatrzymywa³ na wieki gniewu 
swego, przeto, ¿e siê kocha w mi³osierdziu.
19. Nawróci siê, a zmi³uje siê nad nami; zat³umi nieprawoœci nasze i wrzuci w 
g³êbokoœæ morsk¹ wszystkie grzechy nasze.
20. Poka¿esz siê Jakóbowi prawdomównym, a mi³osiernym Abrahamowi, jakoœ przysi¹g³ 
ojcom naszym ode dni dawnych.

================================
     Nahum     
================================

*01
1. Brzemiê Niniwy. Ksiêgi widzenia Nahuma Elkosejczyka.
2. Pan jest Bóg zapalczywy i mœciwy; mœciwy jest Pan a gniewliwy; Pan, który siê 
mœci nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew przeciwko nieprzyjacio³om swoim.
3. Pan nierych³y do gniewu a wielkiej mocy, który winnego nie czyni niewinnym; w 
wichrze i w burzy jest droga Pañska, a ob³ok jest prochem nóg jego,
4. Który gromi morze i wysusza je, i wszystkie rzeki wysusza; przed nim Basan i 
Karmel mdleje, a kwiat Libañski wiêdnie;
5. Góry dr¿¹ przed nim, a pagórki siê rozp³ywaj¹; ziemia gore od oblicza jego, i 
okr¹g ziemi i wszyscy mieszkaj¹cy na nim.
6. Przed rozgniewaniem jego, któ¿ siê ostoi? a kto siê stawi przeciwko popêdliwoœci 
gniewu jego? Gniew jego siê wylewa jako ogieñ, a ska³y siê padaj¹ przed nim.
7. Dobry jest Pan, i posila w dzieñ uciœnienia, a zna tych, którzy ufaj¹ w nim;
8. Przeto¿ powodzi¹ prêdk¹ koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjació³ Bo¿ych 
ciemnoœci goniæ bêd¹.
9. Có¿ zamyœlacie przeciwko Panu?onci koniec uczyni, utrapienie drugi raz nie 
powstanie.
10. Bo tak jako ciernie splecieni a opojeni s¹ jako winem; przeto¿ jako œciernisko 
suche do szczêtu po¿arci bêd¹.
11. Z ciebie wyszed³ ten, który z³e myœli przeciwko Panu, radca z³oœliwy.
12. Tak mówi Pan: Byæ siê byli spokojnie zachowali, zosta³oby ich by³o wiele, 
alboby tylko byli przerzedzeni, by³oby ich to minê³o, a nietrapi³bym ich by³ 
wiêcej, tak jakom ich trapi³.
13. Ale teraz skruszê jarzmo jego, aby na tobie nie le¿a³o, a zwi¹zki twoje 
potargam.
14. Bo przeciwko tobie, o Niniwczyku! Pan przykaza³, ¿e nie bêdzie wiêcej imienia 
nasienia twego; z domu boga twego wyg³adzê ryte i lane obrazy, a gdy zniewa¿ony 
bêdziesz, grób ci zgotujê.
15. Oto na tych górach nogi wdziêczne poselstwo opowiadaj¹cego, zwiastuj¹cego 
pokój. ObchodŸ¿e, o Judo! uroczyste œwiêta twoje, oddawaj œluby twoje; bo siê 
wiêcej z³oœnik mimo ciê chodziæ nie pokusi, do szczêtu jest wyg³adzony.
*02
1. Ci¹gnie ska¿yciel przeciw tobie, o Niniwe! opatrz miejsca obronne, wygl¹daj na 
drogê, zmocnij biodra, a bardzo umocnij si³ê twojê;



2. Bo Pan odwróci³ pychê Jakóbow¹, jako pychê Izraelow¹, przeto, ¿e ich wyniszczyli 
ska¿yciele, a latoroœle ich popsowali.
3. Tarcza mocarzy jego czerwona, rycerstwo jego szar³atem odziane, wozy jego jako 
pochodnie gorej¹ce iskrzyæ siê bêd¹ w dzieñ potykania jego, a jod³y straszne trz¹œæ 
siê bêd¹.
4. Wozy po ulicach grzmieæ i po rynku skrzypieæ bêd¹; na wejrzeniu bêd¹ jako 
pochodnie, a jako b³yskawice biegaæ bêd¹.
5. Szykuje mocarzy swoich, ale jednak upadn¹ w szyku swym; pospieszy siê do murów, 
jakoby tam zgotowana by³a obrona.
6. Bramy siê przy rzekach otworz¹, a koœció³ siê rozp³ynie;
7. A Chusab pojmana bêd¹c zawiedziona bêdzie, a s³u¿ebnice jej prowadziæ j¹ bêd¹, 
hucz¹c jako go³êbica a bij¹c siê w piersi swe.
8. A aczkolwiek Niniwe by³o jako sadzawka wód od pocz¹tku swego, wszak¿e ju¿ sami 
uciekaj¹; a choæ kto rzecze: Stójcie, stójcie! wszak¿e siê nikt nie obejrzy.
9. Rozchwyæcie¿ srebro, rozchwyæcie¿ z³oto, i niezmierne bogactwa, i cokolwiek 
najkosztowniejszego ze wszystkich klejnotów drogich.
10. Wyplundrowane i wybrane bêdzie, owszem, do szczêtu spustoszone bêdzie; serce 
siê rozp³ynie, kolano o kolano t³uc siê bêdzie, i boleœæ na wszystkich biodrach 
bêdzie, a oblicza wszystkich poczerniej¹.
11. Gdzie¿ jest jaskinia lwów, i pastwisko lwi¹t? gdzie chodzi³ lew, lew, mówiê, i 
lwica, a nie by³o nikogo, ktoby je przestraszy³.
12. Lew, który dostatkiem chwyta³ lwiêtom swoim i zadusza³ dla lwic swoich, który 
nape³nia³ ³upem jaskinie swoje, a ob³owem ³o¿yska swoje.
13. Otom Ja przeciwko tobie, mówi Pan zastêpów, a popalê na proch wozy twoje, a 
miecz po¿re lwiêta twoje; i wykorzeniê z ziemi ³up twój, a nie bêdzie wiêcej 
s³yszany g³os pos³ów twoich.
*03
1. Biada miastu krwawemu; wszystko k³amstwa i ³upiestwa pe³ne jest, a Ÿdzierstwo z 
niego nie wychodzi.
2. Tam bêdzie s³yszane trzaskanie biczów, i grzmot kó³, i tupanie koni, i skakanie 
wozów.
3. Jezdny dobêdzie b³yszcz¹cego miecza swego, i lœni¹cego oszczepa; tam bêdzie 
wiele pobitych i wielkie gromady trupów, tak, ¿e nie bêdzie liczby trupów, a przez 
cia³a pobitych waliæ siê bêd¹:
4. Dla wielkoœci wszeteczeñstw nierz¹dnicy rozkosznej, która siê bawi³a czarami, a 
zaprzedawa³a narody wszeteczeñstwami swemi, i ludzi gus³ami swemi.
5. Otom Ja przeciwko tobie, mówi Pan zastêpów, i odkryjê podo³ek twój na twarz 
twojê, a oka¿ê narodom sprosnoœæ twojê, a królestwom hañbê twojê:
6. I wyrzucê na ciê obrzydliwoœci i zel¿ê ciê, i wystawiê ciê za dziw,
7. Tak, ¿e ktokolwiek ciê ujrzy, oddali siê od ciebie i rzecze: Zburzone jest 
Niniwe, któ¿by siê go u¿ali³? Gdzie¿bym szuka³ tych, którzyby ciê cieszyli?
8. Izaliœ ty lepsza, ni¿ ludne miasto No, które le¿a³o miêdzy rzekami, wodami 
otoczone bêd¹c; którego wa³em by³o morze, i od morza mur jego?
9. Murzyñska ziemia i Egipt by³y si³¹ jego, i narody niezliczone, Putczycy i 
Lubimczycy, by³y mu na pomocy;
10. Wszak¿e i to w zaprowadzenie i w pojmanie przysz³o; maluczkie jego na rogach 
wszystkich ulic roztr¹cano a o najs³awniejszych jego losy miotano, nawet wszyscy 
przedniejsi jego okowani s¹ w pêta.
11. Tak¿eæ i ty opojona bêdziesz, i skryæ siê musisz, i ty szukaæ bêdziesz pomocy 
przeciwko nieprzyjacielowi.
12. Wszystkie twierdze twoje s¹ jako figowe drzewo z owocem rannym, którym gdy kto 
zatrz¹œnie, zaraz wpadaj¹ w usta tego, co je jeœæ chce.
13. Oto lud twój s¹ niewiastami w poœród ciebie; nieprzyjacio³om twoim szeroko 
otworzone bêd¹ bramy ziemi twojej, a ogieñ po¿re zawory twoje.
14. Naczerpaj sobie wody do oblê¿enia, zmacniaj twierdze twoje, wleŸ w b³oto, i 
depcz glinê, oprawiwszy cegielnicê;
15. Tam ciê po¿re ogieñ, wytnie ciê miecz, po¿re ciê jako chrz¹szcze; zgromadŸ siê 
jako chrz¹szcze, zbierz siê jako szarañcza.
16. Rozmno¿y³eœ kupców twoich nad gwiazdy niebieskie; ale jako chrz¹szcze 



przypadaj¹ i odlatuj¹, tak i ci.
17. Panowie twoi s¹ jako szarañcza, a hetmani twoi jako wielcy chrz¹szcze, którzy 
siê k³ad¹ obozami na p³otach czasu zimna, jedno s³oñce wesz³o, aliæ odlatuj¹, i nie 
znaæ miejsca ich, gdzie byli.
18. Zdrzemi¹ siê pasterze twoi, o królu Assyryjski! le¿eæ bêd¹ s³awni twoi; 
obfitoœæ ludu twego bêdzie po górach, ale nie bêdzie, ktoby go zgromadzi³.
19. Niemasz lekarstwa na ranê twojê, nieuleczona jest plaga twoja; wszyscy, którzy 
powieœæ o tobie us³ysz¹, klaskaæ bêd¹ rêkoma nad tob¹; bo na kogo¿ ustawicznie nie 
przychodzi³o okrucieñstwo twoje?

================================
     Abakuk     
================================

*01
1. Brzemiê, które widzia³ prorok Abakuk.
2. Dok¹d¿e wo³aæ bêdê, o Panie! a nie wys³uchasz? Dok¹d¿e do ciebie przed gwa³tem 
krzyczeæ bêdê, a nie wybawisz?
3. Przecz¿e dopuszczasz, abym patrzy³ na nieprawoœæ, i widzia³ bezprawie, i zgubê, 
i gwa³t przeciwko sobie? i przecz siê znajduje ten, który swar i niezgodê roznieca?
4. Dlatego naruszony bywa zakon, a prawu siê nigdy dosyæ nie dzieje; albowiem 
niepobo¿ny otacza sprawiedliwego, dlatego wychodzi s¹d przewrotny.
5. Spojrzyjcie na narody a obaczcie i dziwujcie siê z zdumieniem, przeto, i¿ czyniê 
nieco za dni waszych, o czem gdy wam powiadaæ bêd¹, nie uwierzycie.
6. Albowiem oto Ja wzbudzê Chaldejczyków, naród srogi i prêdki, który szeroko 
pójdzie przez ziemiê, aby posiad³ mieszkania cudze.
7. Straszny jest i ogromny; od niego samego wynijdzie s¹d jego, i wywy¿szenie jego.
8. Konie jego prêdsze bêd¹ ni¿ lamparty, a sro¿sze nad wilki wieczorne; szeroko 
rozci¹gn¹ siê jezdni jego, a jezdni jego z daleka przyjd¹, przylec¹ jako orze³ 
spiesz¹cy siê do ¿eru.
9. Ka¿dy z nich dla ³upiestwa przyjdzie; obróc¹ twarze swoje na wschód s³oñca, a 
wiêŸniów zgromadz¹ jako piasek.
10. Ten i z królów szydziæ bêdzie, a ksi¹¿êta bêd¹ na poœmiech u niego; ten te¿ z 
ka¿dej twierdzy naœmiewaæ siê bêdzie, a usypawszy wa³y weŸmie j¹.
11. Tedy siê odmieni duch jego, a wyst¹pi i przewini, myœl¹c, ¿e ta moc jego jest 
boga jego.
12. Izaliœ ty nie jest od wieku, Panie, Bo¿e mój, œwiêty mój? myæ nie pomrzemy; o 
Panie! postawi³eœ go na s¹d; ty, o ska³o nasza! na karanieœ go ugruntowa³.
13. Czyste s¹ oczy twoje, tak, ¿e na z³e patrzyæ i bazprawia widzieæ nie mog¹; 
przecz¿ebyœ mia³ patrzyæ na czyni¹cych przewrotnoœæ? Przecz¿ebyœ mia³ milczeæ, 
poniewa¿ niezbo¿nik po¿era sprawiedliwszego ni¿eli sam?
14. Mia³¿ebyœ zaniechaæ ludzi jako ryb morskich, jako p³azu, który nie ma pana?
15. Wszystkie wêd¹ wyci¹ga, zagarnia je niewodem swoim, i zgromadza je do sieci 
swoich; dlatego¿ siê weseli i raduje.
16. Przeto ofiaruje niewodowi swemu i kadzi sieci swojej; albowiem przez nie uty³ 
dzia³ jego, a po¿ywienie jego hojniejsze.
17. Izali dlatego bêdzie zapuszcza³ niewód swój, a ustawicznie zabija³ narody bez 
litoœci?
*02
1. Na stra¿y swej staæ bêdê, i stanê na baszcie, wygl¹daj¹c, abym obaczy³, co 
bêdzie Bóg mówi³, cobym mia³ odpowiedzieæ po karaniu mojem.
2. Tedy mi odpowiedzia³ Pan, mówi¹c: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na 
tablicach, aby je prêdko czytelnik przeczyta³,



3. Przeto, ¿e jeszcze do pewnego czasu od³o¿one jest widzenie, które wypowie na 
skoñczeniu jego, a nie sk³amie; a jeŸliby na chwilê odw³acza³, oczekuj nañ; boæ 
zapewne przyjdzie, a nie omieszka.
4. Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; ale 
sprawiedliwy z wiary swej ¿yæ bêdzie.
5. Dopiero¿ cz³owiek opi³y, przewrotny i hardy nie ostoi siê w mieszkaniu swojem, 
który rozszerza jako piek³o duszê swojê, a jest jako œmieræ, która siê nie mo¿e 
nasyciæ, choæby zgromadzi³ do siebie wszystkie narody, a zebra³ do siebie 
wszystkich lud zi.
6. Izali ci wszyscy o nim przypowieœci nie uczyni¹ i wyk³adów i gadanin o nim? 
mówi¹c: Biada temu, który rozmna¿a rzeczy nie swoje, ( a dok¹d¿e? ) i obci¹¿a siê 
gêstem b³otem!
7. Izali nie powstan¹ z prêdka, którzy ciê k¹saæ bêd¹, i nie ocuc¹ siê, którzy ciê 
szarpaæ bêd¹? i staniesz siê im ³upem.
8. Bo i¿eœ ty z³upi³ wiele narodów, z³upi¹ ciê te¿ wszystkie ostatki narodów, dla 
krwi ludzkiej i dla gwa³tu uczynionego ziemi i miastu i wszystkim, którzy mieszkaj¹ 
w niem.
9. Biada temu, który ³akomie szuka zysku szkaradnego domowi swemu, aby wystawi³ 
wysoko gniazdo swoje, a tak uszed³ z mocy z³ego!
10. Uradzi³eœ hañbê domowi swemu, abyœ wytraci³ wiele narodów, a grzeszy³ przeciwko 
duszy swojej.
11. Albowiem kamieñ z muru wo³aæ bêdzie, i sêk z drzewa wyda o tem œwiadectwo.
12. Biada temu, który krwi¹ buduje miasto, a utwierdza miasta nieprawoœci¹!
13. Aza¿ to nie jest od Pana zastêpów, i¿ ko³o czego ludzie pracuj¹, to ogieñ 
skazi, a nad czem siê narody spracowa³y, to nadaremno bêdzie?
14. Albowiem ziemia bêdzie nape³niona znajomoœci¹ chwa³y Pañskiej, jako morze wody 
nape³niaj¹.
15. Biada temu, który poi bliŸniego swego, przystawiaj¹c naczynia swego, tak aby go 
upoi³, i napatrzy³ siê nagoœci jego!
16. Nasycisz siê hañby dla s³awy; piæ bêdziesz i ty, a obna¿ony bêdziesz; obróci 
siê do ciebie kielich prawicy Pañskiej, i zwrócenie sromotne przyjdzie na s³awê 
twojê.
17. Bo ciê ³upiestwo Libanu okryje i spustoszenie zwierz¹t, które ich straszy³o: 
dla krwi ludzkiej i dla gwa³tu ziemi i miasta, i wszystkich, którzy mieszkaj¹ w 
niem.
18. Có¿ pomo¿e ryty obraz, ¿e go wyry³ rzemieœlnik jego? albo odlewany obraz i 
nauczyciel k³amstwa, ¿e ufa rzemieœlnik w robocie swojej, czyni¹c ba³wany nieme?
19. Biada temu! który mówi drewnu: Ocuæ siê, a kamieniowi niememu: ObudŸ siê! Ten¿e 
to ma uczyæ? Spojrzyj nañ, powleczonyæ jest z³otem i srebrem; ale w nim niemasz 
zgo³a ¿adnego ducha.
20. Pan jest w koœciele œwiêtobliwoœci swojej; umilknij przed obliczem jego 
wszystka ziemio!
*03
1. Modlitwa Abakuka proroka wed³ug rozmaitych pieœni z³o¿ona.
2. O Panie! us³yszawszy wyrok twój ulêk³em siê. O Panie! zachowaj sprawê twojê w 
poœrodku lat, i objaw j¹ w poœrodku lat; w gniewie wspomnij na mi³osierdzie.
3. Gdy Bóg szed³ od po³udnia, a Œwiêty z góry Faran, Sela! okry³a niebiosa s³awa 
jego, a chwa³y jego ziemia pe³na by³a.
4. Jasnoœæ jego by³a jako œwiat³oœæ, rogi by³y na bokach jego, a tam by³a skryta 
si³a jego.
5. Przed obliczem jego szed³ mór, a wêgle pa³aj¹ce sz³y przed nogami jego.
6. Stan¹³ i rozmierzy³ ziemiê, wejrza³ i rozproszy³ narody, skruszone s¹ góry 
wieczne, i sk³oni³y siê pagórki dawne: drogi jego s¹ wieczne.
7. Widzia³em namioty Chusan pró¿noœci poddane, a opony ziemi Madyjañskiej dr¿a³y.
8. Izali siê na rzeki, o Panie! izali siê na rzeki rozpali³ gniew twój? Izali na 
morze rozgniewanie twoje, gdyœ jecha³ na koniach twoich, i na wozach twoich 
zbawiennych?
9. Jawnie odkryty jest ³uk twój dla przysiêgi pokoleniom wyrzeczonej, Sela!
10. Rozdzieli³eœ rzeki ziemi: widzia³y ciê góry i zadr¿a³y, powódŸ wód przeminê³a; 



przepaœæ wyda³a g³os swój, g³êbokoœæ rêce swoje podnios³a.
11. S³oñce i miesi¹c zastanowi³ siê w mieszkaniu swojem, przy jego¿ œwietle lata³y 
strza³y twe, i przy blasku lœni¹cej siê w³óczni twojej.
12. W zagniewaniu podepta³eœ ziemiê, w zapalczywoœci m³óci³eœ pogan;
13. Wyszed³eœ na wybawienie ludu swego, na wybawienie z pomazañcem twoim; przebi³eœ 
g³owê z domu niezbo¿nika, odkrywszy grunt a¿ do szyi, Sela!
14. Pot³uk³eœ kijmi jego g³owê wsi jego, gdy siê burzyli jako wicher, aby miê 
rozproszyli; weselili siê, jakoby po¿reæ mieli ubogiego w skrytoœci.
15. Jecha³eœ przez morze na koniach twoich, przez gromadê wód wielkich.
16. Gdym to s³ysza³, zatrz¹sn¹³ siê brzuch mój! na ten g³os dr¿a³y wargi moje, 
zgni³oœæ wesz³a w koœci moje, i wszystekem siê trz¹s³, s³ysz¹c, ¿e mam odpocz¹æ w 
dzieñ utrapienia, gdy przyci¹gnie na ten lud nieprzyjaciel, aby go przez wojnê 
wyg³adzi³.
17. Choæby figowe drzewo nie zakwitnê³o i nie by³o urodzaju na winnicach, choæby i 
owoc oliwy pochybi³, i role nie przynios³yby po¿ytku, i z owczarniby owce wybite 
by³y, a nie by³oby byd³a w oborach;
18. Wszak¿e siê ja w Panu weseliæ bêdê, rozradujê siê w Bogu zbawienia mego.
19. Panuj¹cy Pan jest si³¹ moj¹, który czyni nogi moje, jako nogi ³ani, i po 
miejscach wysokich poprowadzi miê. Przedniejszemu nad œpiewakami na muzycznem 
naczyniu mojem.

================================
     Sofonijasz     
================================

*01
1. S³owo Pañskie, które siê sta³o do Sofonijasza, syna Chusego, syna 
Godolijaszowego, syna Amaryjaszowego, syna Ezechyjaszowego, za dni Jozyjasza, syna 
Amonowego, króla Judzkiego.
2. Wszystko zapewne zniosê z oblicza tej ziemi, mówi Pan.
3. Zniosê ludzi i byd³o, zniosê ptastwo niebieskie i ryby morskie, i zgorszenie z 
niepobo¿nymi; wykorzeniê cz³owieka z oblicza tej ziemi, mówi Pan.
4. Bo wyci¹gnê rêkê mojê na Judê, i na wszystkich obywateli Jeruzalemskich; 
wykorzeniê z miejsca tego ostatki Baalowe, i popy jego z kap³anami;
5. I tych, którzy siê k³aniaj¹ na dachach wojsku niebieskiemu, i tych, którzy 
k³aniaj¹c siê przysiêgaj¹ przez Pana, tak¿e i tych, którzy przysiêgaj¹ przez 
Molocha swego;
6. I tych, którzy siê odwracaj¹ od naœladowania Pana, i którzy nie szukaj¹ Pana, 
ani siê pytaj¹ o nim.
7. Umilknij przed obliczem panuj¹cego Pana, gdy¿ bliski jest dzieñ Pañski; bo Pan 
zgotowa³ ofiarê, i poœwiêci³ wezwanych swoich.
8. A w dzieñ ofiary Pañskiej nawiedzê ksi¹¿¹t i synów królewskich, i wszystkich, 
którzy siê ob³ócz¹ w szaty cudzoziemskie.
9. Nawiedzê te¿ dnia onego ka¿dego, który próg przeskakuje, którzy nape³niaj¹ domy 
panów swych ³upiestwem i bezprawiem.
10. A dnia onego, mówi Pan, bêdzie g³os wo³ania od bramy rybnej, i narzekanie od 
drugiej strony ( miasta ), i skruszenie wielkie od pagórków.
11. Narzekajcie wy, którzy mieszkacie wewn¹trz: bo wyg³adzony bêdzie wszystek lud 
kupiecki, wyg³adzeni bêd¹ wszyscy, którzy srebro nosz¹.
12. I stanie siê w on czas, ¿e Jeruzalem szpiegowaæ bêdê z pochodniami, i nawiedzê 
mê¿ów, którzy polgnêli w dro¿d¿ach swoich, mówi¹c w sercu swojem: Pan nie uczyni 
dobrze, ani Ÿle uczyni.
13. Bo majêtnoœæ ich przyjdzie na rozchwycenie, i domy ich na spustoszenie; 



pobuduj¹ domy, lecz w nich mieszkaæ nie bêd¹; i bêd¹ sadziæ winnice, ale z nich 
wina piæ nie bêd¹.
14. Bliski jest wielki dzieñ Pañski, bliski jest i spieszny bardzo g³os dnia 
Pañskiego; tam i mocarz gorzko wo³aæ bêdzie.
15. Dzieñ gniewu bêdzie ten dzieñ, dzieñ utrapienia i ucisku, dzieñ zamiêszania i 
spustoszenia, dzieñ ciemnoœci i mroku, dzieñ ob³oku i chmury;
16. Dzieñ tr¹by i tr¹bienia przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim,
17. W który ludzi utrapieniem œcisnê, ¿e jako œlepi chodziæ bêd¹, poniewa¿ 
przeciwko Panu zgrzeszyli; i wylana bêdzie krew ich jako proch, a cia³a ich jako 
gnój.
18. Ani srebro ich, ani z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wyrwaæ w dzieñ gniewu 
Pañskiego; bo ogniem zapalczywoœci jego bêdzie ta wszystka ziemia po¿arta, przeto, 
¿e zapewne koniec prêdki uczyni wszystkim obywatelom ziemi.
*02
1. Wejrzyjcie w siê, wejrzyjcie w siê, mówiê, o narody przemierz³e!
2. Pierwej, ni¿eli wyjdzie dekret, i ni¿ dzieñ jako plewa przeminie; pierwej ni¿ 
przyjdzie na was gniew zapalczywoœci Pañskiej, pierwej ni¿ przyjdzie na was dzieñ 
gniewu Pañskiego.
3. Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy s¹d jego czynicie; szukajcie 
sprawiedliwoœci, szukajcie pokory, snaæ siê ukryjecie w dzieñ zapalczywoœci 
Pañskiej;
4. Bo Gaza opuszczona bêdzie, i Aszkalon spustoszony, Azot w po³udnie wyrzuc¹, a 
Akkaron wykorzeniony bêdzie.
5. Biada mieszkaj¹cym w krainie pomorskiej, narodowi Ceretejczyków! s³owo Pañskie 
przeciwko wam jest, o ziemio Chananejska Filystyñczyków! ¿e ciê tak wytracê, aby 
nie by³o obywatela.
6. I bêdzie kraina pomorska owczarniami i budami pasterskiemi, i obor¹ dla trzód.
7. Bêdzie te¿ i ostatkowi domu Judzkiego krain¹ dla pasienia; w domach Aszkalon na 
wieczór legaæ bêd¹, gdy¿ ich nawiedzi Pan, Bóg ich, i przywróci zaœ wiêŸniów ich.
8. S³ysza³em ur¹ganie Moabczyków i hañbienia synów Amonowych, któremi ur¹gali 
ludowi mojemu, i wynosili siê na granicach ich.
9. Przeto¿ jako ¿yjê Ja, mówi Pan zastêpów, Bóg Izraelski, ¿e siê Moab stanie jako 
Sodoma, a synowie Ammonowi jako Gomora, miejscem pokrzyw i jam¹ soln¹ i pustyni¹ a¿ 
na wieki; ostatki ludu mego rozchwyc¹ ich, i pozostali z ludu mego osiêd¹ ich.
10. To ich spotka za pychê ich, i¿ l¿yli i wynosili siê nad lud Pana zastêpów.
11. Straszny im bêdzie Pan, bo sprawi, ¿e schudn¹ wszyscy bogowie ziemi; i bêdzie 
mu siê k³ania³ ka¿dy z miejsca swego, wszystkie wyspy narodów.
12. I wy te¿, Murzynowie! mieczem moim pobici bêdziecie;
13. Bo wyci¹gnê rêkê mojê na pó³nocy, i wytracê Assura, i podam Niniwê w 
spustoszenie i suszê, jako pustyniê.
14. I bêd¹ trzody lega³y w poœrodku jego, i wszystek zwierz narodów, i pelikan i 
sowa na ga³kach jego przebywaæ bêd¹, g³os ptastwa w oknach s³yszany bêdzie, podwoje 
jego spustoszej¹, gdy cedrowe listwowania jego odedr¹.
15. Takieæ bêdzie ono miasto wesel¹ce siê, które siedzi bezpiecznie, mówi¹ce w 
sercu swojem: Jam miasto, a oprócz mnie niemasz takiego. Jakoæ siê sta³o 
spustoszeniem! jaskini¹ zwierzowi! ka¿dy przechodz¹cy przez nie zaœwiœnie, i kiwaæ 
bêdzie rêk¹ swo j¹.
*03
1. Biada temu miastu zmazanemu i splugawionemu, gwa³ty czyni¹cemu!
2. Nie s³ucha g³osu, ani przyjmuje karnoœci, w Panu nie ufa, do Boga swego nie 
przybli¿a siê.
3. Ksi¹¿êta jego w poœrodku jego s¹ lwy rycz¹ce, sêdziowie jego s¹ wilki wieczorne, 
które nie gryz¹ koœci a¿ do poranku.
4. Prorocy jego skwapliwi, mê¿owie przewrotni; kap³ani jego splugawili rzeczy 
œwiête, zakon gwa³c¹.
5. Pan sprawiedliwy jest w poœród niego, nie czyni nieprawoœci, ka¿dego dnia s¹d 
swój wydaje na œwiat³oœæ bez przestania; wszak¿e z³oœnik wstydziæ siê nie umie.
6. Wykorzeni³em narody, spustoszone s¹ zamki ich, obróci³em w pustyniê ulice ich, 
tak, ¿e niemasz, ktoby przez nie chodzi³; spustoszone s¹ miasta ich, tak, ¿e 



niemasz ani cz³owieka ani obywatela.
7. Rzek³em: W¿dyæ siê mnie baæ bêdziesz, przyjmiesz karnoœæ, aby nie by³ wytracony 
przybytek twój, przez to, czemem ciê nawiedziæ chcia³; ale rano wstawszy psuj¹ 
wszystkie przedsiêwziêcia swoje.
8. Przeto¿ oczekiwajcie na miê, mówi Pan, do dnia, którego powstanê do ³upu; bo s¹d 
mój jest, abym zebra³ narody, i zgromadzi³ królestwa, abym na nie wyla³ 
rozgniewanie moje i wszystkê popêdliwoœæ gniewu mego; ogniem zaiste gorliwoœci 
mojej bêdzie po ¿arta ta wszystka ziemia.
9. Bo na ten czas przywrócê narodom wargi czyste, któremiby wzywali wszyscy imienia 
Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomyœlnie.
10. Ci, którzy s¹ za rzekami ziemi Murzyñskiej, pok³on mi oddaj¹ z córk¹ 
rozproszonych moich, przynios¹ mi dary.
11. Dnia onego nie zawstydzisz siê za ¿adne uczynki twoje, któremiœ wyst¹pi³o 
przeciwko mnie; bo na ten czas odejmê z poœrodku ciebie tych, którzy siê wesel¹ z 
s³awy twojej, a nie bêdziesz siê wiêcej wywy¿sza³o na górze œwiêtobliwoœci mojej.
12. I zostawiê w poœrodku ciebie lud ubogi a nêdzny, i ufaæ bêd¹ w imieniu 
Pañskiem.
13. Ostatki Izraela nie bêd¹ czyni³y nieprawoœci, ani bêd¹ mówi³y k³amstwa, ani siê 
znajdzie w ustach ich jêzyk zdradliwy; ale siê paœæ bêd¹ i odpoczywaæ, a nie 
bêdzie, ktoby je przestraszy³.
14. Zaœpiewaj, córko Syoñska! wykrzykajcie, Izraelczycy! wesel siê a raduj siê ze 
wszystkiego serca, córko Jeruzalemska!
15. ¯e odj¹³ Pan s¹dy twoje, uprz¹tn¹³ nieprzyjaciela twego; król Izraelski jest 
Panem w poœrodku ciebie, nie ogl¹dasz wiêcej z³ego.
16. Dnia onego rzek¹ do Jeruzalemu: Nie bój siê! a do Syonu: Niech nie mdlej¹ rêce 
twoje!
17. Pan, Bóg twój, w poœrodku ciebie mocny zachowa ciê, rozweseli siê wielce nad 
tob¹, przestanie na mi³oœci swej przeciwko tobie, i rozweseli siê nad tob¹ z 
œpiewaniem, mówi¹c:
18. Têskni¹cych po Jeruzalemie zasiê zgromadzê, bo z ciebie s¹ i smutni dla 
brzemienia zel¿ywoœci w³o¿onej na ciê.
19. Oto Ja koniec uczyniê wszystkim, którzy ciê trapiæ bêd¹ na on czas, a zachowam 
chrom¹, i wygnan¹ zgromadzê; owszem sposobiê im chwa³ê i imiê po wszystkiej ziemi, 
w której zel¿ywoœæ ponosili.
20. Wtenczas przywiodê was, wtenczas, mówiê, zgromadzê was; albowiem dam wam imiê i 
chwa³ê miêdzy wszystkimi narodami ziemi, gdy zaœ przywiodê wiêŸnie wasze przed 
oczyma waszemi, mówi Pan.

================================
     Aggieusz     
================================

*01
1. Roku wtórego Daryjusza króla, miesi¹ca szóstego, dnia pierwszego tego¿ miesi¹ca, 
sta³o siê s³owo Pañskie przez Aggieusza proroka do Zorobabela, syna Salatyjelowego, 
ksi¹¿êcia Judzkiego, i do Jesuego, syna Jozedekowego, kap³ana najwy¿szego, mówi¹c:
2. Tak powiada Pan zastêpów, mówi¹c: Ten lud mówi: Jeszcze nie przyszed³ czas, czas 
budowania domu Pañskiego.
3. Przeto¿ siê sta³o s³owo Pañskie przez Aggieusza proroka, mówi¹c:
4. Izali wam jest czas, abyœcie mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten 
aby pusty sta³?
5. Teraz tedy tak mówi Pan zastêpów: Uwa¿ajcie¿, jako siê wam powodzi;
6. Siejecie wiele, a ma³o zbieracie; jecie, ale siê nie nasycacie; pijecie, ale nie 



ugaszacie pragnienia; ob³óczycie siê, ale siê nikt nie mo¿e zagrzaæ, a ten, co 
sobie zap³atê zgromadza, zgromadza j¹ do worka dziurawego.
7. Tak mówi Pan zastêpów: Uwa¿ajcie, jako siê wam powodzi;
8. Wst¹pcie na tê górê, i zwoŸcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham siê w nim, i 
bêdê uwielbiony, mówiPan.
9. Pogl¹dacie na wiele, a oto, ma³o dostawacie, a co wnosicie do domu, to Ja 
rozdmuchywam; dlaczego? mówi Pan zastêpów; dlatego, ¿e dom mój jest pusty, a 
miêdzytem siê ka¿dy z was stara o dom swój.
10. Przeto¿ siê nad wami niebo zawar³o, aby rosy nie dawa³o; ziemia tak¿e zawar³a 
siê, aby nie wydawa³a urodzaju swego.
11. A tak przyzwa³em suszê na tê ziemiê, i na te góry, i na pszenicê, i na moszcz, 
i na oliwê, i na to, coby mia³a wydaæ ziemia, i na ludzi i na byd³o, i na wszystkê 
pracê rêczn¹.
12. Tedy us³ucha³ Zorobabel, syn Salatyjelowy, i Jesua, syn Jozedekowy, kap³an 
najwy¿szy, i wszystkie ostatki ludu, g³osu Pana, Boga swego, i s³ów Aggieusza 
proroka, poniewa¿ go pos³a³ Pan, Bóg ich; bo siê lud ba³ oblicza Pañskiego.
13. Tedy Aggieusz, pose³ Pañski, rzek³ do ludu, bêd¹c w poselstwie Pañskiem, 
mówi¹c: Jam z wami, mówi Pan.
14. Wtem wzbudzi³ Pan ducha Zorobabela, syna Salatyjelowego, ksi¹¿êcia Judzkiego, i 
ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kap³ana najwy¿szego, i ducha ostatków wszystkiego 
ludu, ¿e przyszed³szy robili oko³o domu Pana zastêpów, Boga swego.
*02
1. Dnia dwudziestego i czwartego, miesi¹ca szóstego, roku wtórego Daryjusza króla;
2. Siódmego miesi¹ca, dwudziestego i pierwszego dnia tego¿ miesi¹ca sta³o siê s³owo 
Pañskie przez Aggieusza proroka, mówi¹c:
3. Mów teraz do Zorobabela, syna Salatyjelowego, ksi¹¿êcia Judzkiego, i do Jesuego, 
syna Jozedekowego, kap³ana najwy¿szego, i do ostatku ludu, mówi¹c:
4. Któ¿ miêdzy wami pozosta³, co widzia³ ten dom w s³awie pierwszej jego? I jaki wy 
teraz widzicie? Izali nie jest przeciwko onemu jako nic w oczach waszych?
5. Jednak teraz zmocnij siê Zorobabelu! mówi Pan; zmocnij siê, Jesue, synu 
Jozedekowy, kap³anie najwy¿szy! zmocnij siê te¿ wszystek ludu tej ziemi, mówi Pan, 
a róbcie; bom Ja z wami, mówi Pan zastêpów,
6. Wed³ug s³owa, któremem przymierze uczyni³ z wami, gdyœcie wychodzili z Egiptu; 
duch tak¿e mój stanie w poœrodku was, nie bójcie¿ siê.
7. Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to po ma³ym czasie, poruszê 
niebem i ziemi¹, i morzem i such¹;
8. Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do Po¿¹danego od wszystkich narodów; 
i nape³niê ten dom chwa³¹, mówi Pan zastêpów.
9. Mojeæ jest srebro, i moje z³oto, mówi Pan zastêpów.
10. Wiêksza bêdzie s³awa domu tego poœledniego, ni¿ onego pierwszego, mówi Pan 
zastêpów; bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan zastêpów.
11. Dwudziestego i czwartego dnia, dziewi¹tego miesi¹ca, roku wtórego Daryjusza, 
sta³o siê s³owo Pañskie przez Aggieusza proroka, mówi¹c:
12. Tak mówi Pan zastêpów: Pytaj siê teraz kap³anów o zakon, mówi¹c:
13. Gdyby kto niós³ miêso poœwiêcone w podo³ku sukni swej, alboby siê dotkn¹³ 
podo³kiem swoim chleba, albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego 
pokarmu, izali siê poœwiêci? I odpowiedzieli kap³ani a rzekli: Nie.
14. Tedy rzek³ Aggieusz: JeŸli kto bêd¹c nieczysty od trupa, dotkn¹³by siê czego z 
tych rzeczy, bêdzieli nieczyste? I odpowiedzieli kap³ani i rzekli: Bêdzie 
nieczyste.
15. Tedy odpowiadaj¹c Aggieusz rzek³: Takci lud ten, tak i naród ten przed obliczem 
mojem, mówi Pan, tak i wszystka sprawa r¹k ich, i cokolwiek tam ofiarowali, 
nieczyste by³o.
16. A tak uwa¿ajcie¿, proszê, jako siê wam powodzi³o od tego dnia a¿ do onego, 
kiedy przestano k³aœæ kamienia na kamieniu w koœciele Pañskim;
17. Od tego czasu, gdy kto przyszed³ do gromady zbo¿a, od dwudziestu korcy znalaz³ 
dziesiêæ; gdy przyszed³ do prasy, aby naczerpa³ piêædziesi¹t wiader wina, znalaz³ 
tylko dwadzieœcia;
18. Kara³em was zaraz¹ zbó¿ i rdz¹, i gradem wszystkie prace r¹k waszych; wszak¿e 



¿aden z was nie wróci³ siê do mnie, mówi Pan.
19. Uwa¿ajcie¿ teraz ode dnia tego a¿ do onego, ode dnia dwudziestego i czwartego 
miesi¹ca dziewi¹tego a¿ do dnia, którego by³ za³o¿ony koœció³ Pañski, uwa¿ajcie, 
mówiê:
20. Izali jeszcze jest nasienie w szpichlerzu? I owszem, ani macica winna, ani 
figowe ani granatowe ani oliwne drzewo nie wyda³y owocu; lecz ode dnia tego bêdê 
b³ogos³awi³.
21. Potem sta³o siê s³owo Pañskie powtóre do Aggieusza dnia dwudziestego i 
czwartego tego¿ miesi¹ca, mówi¹c:
22. Mów do Zorobabela, ksi¹¿êcia Judzkiego, a rzecz: Ja poruszê niebiosa i ziemiê;
23. I podwrócê stolice królestw, i zepsujê moc królestw pogañskich; podwrócê, 
mówiê, wóz, i tych, którzy na nim je¿d¿¹, i upadn¹ konie i je¿d¿¹cy na nich, ka¿dy 
od miecza brata swego.
24. W on dzieñ, mówi Pan zastêpów, wezmê ciê, Zorobabelu, synu Salatyjelowy, s³ugo 
mój! mówi Pan, i uczyniê ciê jako sygnet; albowiem wybra³em ciê, mówi Pan zastêpów.

================================
     Zacharyjasz     
================================

*01
1. Miesi¹ca ósmego roku wtórego Daryjusza sta³o siê s³owo Pañskie do mnie 
Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, syna Iddowego, proroka, mówi¹c:
2. Rozgniewa³ siê Pan na ojców waszych bardzo.
3. Przeto¿ rzecz do nich: Tak mówi Pan zastêpów: Nawróæcie siê do mnie, mówi Pan 
zastêpów, a nawrócê siê do was, mówi Pan zastêpów.
4. Nie b¹dŸcie¿ jako ojcowie wasi, na których wo³ali ojcowie pierwsi, mówi¹c: Tak 
mówi Pan zastêpów: Nawróæcie¿ siê teraz od z³ych dróg waszych, i od z³ych spraw 
waszych; ale nie us³uchali, ani dbali na miê, mówi Pan.
5. Gdzie¿ s¹ ojcowie wasi, i prorocy? Izali na wieki ¿yæ bêd¹?
6. Wszak¿e izali s³owa moje i ustawy moje, którem rozkaza³ prorokom, s³ugom moim, 
nie zasiêg³y ojców waszych? tak, ¿e nawróciwszy siê rzekli: Jako nam Pan zastêpów 
uczyniæ umyœli³ wed³ug dróg naszych i wed³ug uczynków naszych, tak nam uczyni³.
7. Dnia dwudziestego i czwartego jedenastego miesi¹ca (ten jest miesi¹c Sebat) roku 
wtórego Daryjuszowego sta³o siê s³owo Pañskie do Zacharyjasza, syna 
Barachyjaszowego, syna Iddowego, proroka, mówi¹c:
8. Widzia³em w nocy, a oto m¹¿ jecha³ na koniu rydzym, który sta³ miêdzy mirtami, 
które by³y w nizinie, a za nim konie rydze, czarne i bia³e.
9. Tedym rzek³: Co zacz s¹ ci, panie mój? I rzek³ do mnie Anio³ rozmawiaj¹cy zemn¹: 
Ja tobie oka¿ê, co zacz s¹.
10. I odpowiedzia³ m¹¿, który sta³ miêdzy mirtami, i rzek³: Ci s¹, których pos³a³ 
Pan, aby przeszli ziemiê.
11. I odpowiedzieli Anio³owi Pañskiemu stoj¹cemu miêdzy mirtami, i rzekli: 
Przeszliœmy ziemiê, a oto wszystka ziemia bezpieczeñstwa i pokoju u¿ywa.
12. Tedy odpowiedzia³ Anio³ Pañski, i rzek³: O Panie zastêpów! i dok¹d¿e siê nie 
zmi³ujesz nad Jeruzalemem, i nad miastami Judzkiemi, na któreœ siê gniewa³ ju¿ 
siedmdziesi¹t lat?
13. I odpowiedzia³ Pan Anio³owi onemu, który mówi³ zemn¹, s³owy dobremi, s³owy 
pociesznemi.
14. I rzek³ do mnie Anio³, który mówi³ zemn¹: Wo³aj a rzecz: Tak mówi Pan zastêpów: 
Zapali³em siê za Jeruzalemem i za Syonem gorliwoœci¹ wielk¹.
15. A gniewam siê bardzo na te narody, które u¿ywaj¹ pokoju; bo gdym siê Ja trochê 
zagniewa³, tedy one pomaga³y do z³ego.



16. Przeto¿ tak mówi Pan: Nawróci³em siê do Jeruzalemu w mi³osierdziu, dom mój 
zbudowany bêdzie w niem, mówi Pan zastêpów, i sznur rozci¹gniony bêdzie na 
Jeruzalem.
17. Jeszcze wo³aj, mówi¹c: Tak mówi Pan zastêpów: Jeszcze siê osadz¹ miasta moje 
dla obfitoœci dobrego; bo jeszcze Pan Syon pocieszy, i obierze jeszcze Jeruzalem.
18. Tedym podniós³ oczy swe i ujrza³em, a oto cztery rogi.
19. I rzek³em do Anio³a, który mówi³ zemn¹: Có¿ to jest? I rzek³ do mnie: Teæ s¹ 
rogi, które rozrzuci³y Judê i Izraela i Jeruzalem.
20. Ukaza³ mi te¿ Pan czterech kowali.
21. I rzek³em: Có¿ ci id¹ czyniæ? I odpowiedzia³, mówi¹c: Teæ s¹ rogi, które 
rozrzuci³y Judê, tak, i¿ ¿aden nie móg³ podnieœæ g³owy swojej; przeto¿ ci przyszli, 
aby je przestraszyli, i str¹cili rogi tych narodów, które podnios³y róg przeciwko 
ziemi Judzkiej, aby j¹ rozrzuci³y.
*02
1. Potem podnios³em oczy swoje i ujrza³em, a oto m¹¿, w którego rêce by³ sznur 
pomiarowy.
2. I rzek³em: Dok¹d idziesz? I rzek³ do mnie: Abym rozmierzy³ Jeruzalem, i obaczy³, 
jako wielka jest szerokoœæ jego, i jako wielka d³ugoœæ jego.
3. A oto gdy on Anio³, który rozmawia³ zemn¹, wychodzi³, inszy Anio³ wychodzi³ 
przeciwko niemu.
4. I rzek³ do niego: Bie¿, rzecz do tego m³odzieñca, mówi¹c: Jeruzalemczycy po 
wsiach mieszkaæ bêd¹ dla mnóstwa ludu i byd³a w poœrodku jego.
5. A ja bêdê, mówi Pan, murem jego ognistym w oko³o, i bêdê s³aw¹ w poœrodku jego.
6. Nu¿e, nu¿e! Ucieczcie ju¿ z ziemi pó³nocnej, mówi Pan, poniewa¿ na cztery strony 
œwiata, mówi Pan, rozproszy³em was.
7. Nu¿e Syonie! który mieszkasz u córki Babiloñskiej, wyswobódŸ siê.
8. Bo tak mówi Pan zastêpów: Pos³a³ miê po s³awê przeciwko tym narodom, którzy was 
z³upili; bo kto siê was dotyka, dotyka siê Ÿrenicy oka mego.
9. Albowiem oto Ja podniosê rêkê mojê przeciwko nim, i bêd¹ ³upem s³ugom swoim, a 
dowiecie siê, i¿ miê Pan zastêpów pos³a³.
10. Zaœpiewaj a rozraduj siê, córko Syoñska! bo oto Ja przyjdê, a mieszkaæ bêdê w 
poœrodku ciebie, mówi Pan.
11. I przy³¹czy siê w on dzieñ wiele narodów do Pana, i bêd¹ ludem moim, i bêdê 
mieszka³ w poœród ciebie, a dowiesz siê, i¿ Pan zastêpów pos³a³ miê do ciebie.
12. Tedy Pan Judê weŸmie w osiad³oœæ za dzia³ swój w ziemi œwiêtej, i obierze zaœ 
Jeruzalem.
13. Niech umilknie wszelkie cia³o przed obliczem Pañskiem; albowiem siê ocuci z 
mieszkania œwiêtobliwoœci swojej.
*03
1. Zatem mi okaza³ Jesuego, kap³ana najwy¿szego, stoj¹cego przed Anio³em Pañskim, i 
szatana stoj¹cego po prawicy jego, aby mu siê sprzeciwi³.
2. Ale Pan rzek³ do szatana: Niech ciê Pan zgromi, szatanie! niech ciê, mówiê, 
zgromi Pan, który obra³ Jeruzalem. Izali ten nie jest jako g³ownia wyrwana z ognia?
3. Ale Jesua by³ obleczon w szatê plugaw¹, a sta³ przed Anio³em.
4. A odpowiadaj¹c rzek³ do tych, którzy stali przed nim, mówi¹c: Zdejmijcie tê 
szatê plugaw¹ z niego. I rzek³ do niego: Otom przeniós³ z ciebie nieprawoœæ twojê, 
a oblek³em ciê w szaty odmienne.
5. Znowu rzek³: Niech w³o¿¹ piêkn¹ czapkê na g³owê jego; i w³o¿yli piêkn¹ czapkê na 
g³owê jego, i oblekli go w szaty, a Anio³ Pañski sta³ przytem.
6. I oœwiadcza³ siê Anio³ Pañski przed Jesuem, mówi¹c:
7. Tak mówi Pan zastêpów: JeŸli drogami mojemi chodziæ bêdziesz, a jeŸli ustaw 
moich przestrzegaæ bêdziesz, tedy te¿ ty bêdziesz s¹dzi³ dom mój, i bêdziesz 
strzeg³ sieni moich; i dam ci to zapewne, abyœ chodzi³ miêdzy tymi, którzy tu 
stoj¹.
8. S³uchaj¿e tedy teraz, Jesue, kap³anie najwy¿szy! ty i towarzysze twoi, którzy 
siedz¹ przed tob¹: Aczkolwiek ci mê¿owie s¹ dziwem, wszak¿e oto Ja przywiodê s³ugê 
mego Latoroœl.
9. Albowiem oto ten kamieñ, który k³adê przed Jesuego, na ten kamieñ jeden obrócone 
bêd¹ siedm oczów; oto Ja wyrze¿ê na nim rzezanie, mówi Pan zastêpów, a odejmê 



nieprawoœæ tej ziemi, dnia jednego.
10. Dnia onego, mówi Pan zastêpów, wezwie ka¿dy bliŸniego swego pod macicê winn¹ i 
pod figowe drzewo.
*04
1. Potem nawróci³ siê Anio³, który mówi³ zemn¹, i obudzi³ miê, jako gdy kto budzony 
bywa ze snu swego;
2. I rzek³ do mnie: Có¿ widzisz? I rzek³em: Widzê, a oto œwiecznik wszystek z³oty, 
a czasza na wierzchu jego, i siedm lamp jego na nim, siedm te¿ nalewek do onych 
siedmiu lamp, które s¹ na wierzchu jego;
3. Dwie te¿ oliwy przytem, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie 
jej.
4. Tedy odpowiadaj¹c rzek³em do Anio³a, który mówi³ zemn¹, mówi¹c: Có¿ to jest, 
panie mój?
5. I odpowiedzia³ Anio³, który mówi³ zemn¹, i rzek³ mi: Iza¿ nie wiesz, co to jest? 
I rzek³em: Nie wiem, panie mój!
6. Tedy odpowiadaj¹c rzek³ do mnie, mówi¹c: Toæ jest s³owo Pañskie do Zorobabela 
mówi¹ce: Nie wojskiem ani si³¹ stanie siê to, ale duchem moim, mówi Pan zastêpów.
7. Có¿eœ ty jest,o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo on wywiedzie 
kamieñ g³ówny z g³oœnym okrzykiem: £aska, ³aska nad nim.
8. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
9. Rêce Zorobabelowe za³o¿y³y dom ten, i rêce jego dokonaj¹ go; a dowiesz siê, ¿e 
Pan zastêpów pos³a³ miê do was.
10. Bo któ¿by wzgardzi³ dniem ma³ych pocz¹tków? poniewa¿ siê wesel¹, patrz¹c na ten 
kamieñ, to jest, na prawid³o w rêce Zorobabelowej, na te siedm oczów Pañskich 
przechodz¹cych wszystkê ziemiê.
11. Tedy odpowiadaj¹c rzek³em mu: Có¿ s¹ te dwie oliwy po prawej stronie tego 
œwiecznika, i po lewej stronie jego?
12. Znowu odpowiadaj¹c rzek³em mu: Có¿ s¹ te dwie oliwki, które s¹ miêdzy dwoma 
rurkami z³otemi, które z siebie z³oto wylewaj¹?
13. Tedy rzek³ do mnie, mówi¹c: Izali nie wiesz, co to jest? Rzek³em: Nie wiem, 
Panie mój.
14. I rzek³: Teæ s¹ one dwie oliwy, które s¹ u Panuj¹cego na wszystkiej ziemi.
*05
1. Potemem siê obróci³, a podniós³szy oczu swych ujrza³em, a oto ksiêga lecia³a.
2. I rzek³ do mnie: Có¿ widzisz? I rzek³em: Widzê ksiêgê lec¹c¹, której d³ugoœæ na 
dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ na dziesiêæ ³okci.
3. I rzek³ do mnie: Toæ jest przeklêstwo, które wyjdzie na oblicze wszystkiej 
ziemi: bo ka¿dy z³odziej wed³ug tego przeklêstwa, jako i ta ziemia, wyg³adzony, i 
ka¿dy fa³szywie przysiêgaj¹cy wed³ug niego, jako i ona, wyg³adzony bêdzie.
4. Wywiodê je, mówi Pan zastêpów, aby przysz³o na dom z³odzieja, i na dom k³amliwie 
przez imiê moje przysiêgaj¹cego; owszem, mieszkaæ bêdzie w poœrodku domu jego, i 
zniszczy go, i drzewo jego i kamienie jego.
5. Wyszed³ tedy Anio³ on, który zemn¹ mówi³, i rzek³ mi: Podnieœ¿e teraz oczu 
swych, a obacz, co to jest, co wychodzi.
6. I rzek³em: Có¿ jest? A on odpowiedzia³: To jest efa wychodz¹ce. Potem rzek³: Toæ 
jest oko ich przypatruj¹ce siê wszystkiej ziemi.
7. A oto sztukê o³owiu niesiono, a przytem by³a niewiasta jedna, która siedzia³a w 
poœrodku efa.
8. Tedy rzek³ Anio³: Toæ jest ona niezbo¿noœæ; i wrzuci³ j¹ w poœród efa, wrzuci³ i 
onê sztukê o³owiu na wierzch efy.
9. A podniós³szy oczu swych ujrza³em, a oto dwie niewiasty wychodzi³y, maj¹ce wiatr 
w skrzyd³ach swych, a mia³y skrzyd³a, jako skrzyd³a bocianie, i podnios³y ono efa 
miêdzy ziemiê i miêdzy niebo.
10. Tedym rzek³ do onego Anio³a, który mówi³ zemn¹: Dok¹d¿e nios¹ to efa?
11. I rzek³ do mnie: Aby mu zbudowano dom w ziemi Senaar, gdzieby umocnione by³o i 
postawione na podstawku swoim.
*06
1. Potem obróciwszy siê podnios³em oczu swych i ujrza³em, a oto cztery wozy 
wychodzi³y z poœrodku dwóch gór, a góry one by³y góry miedziane.



2. W pierwszym wozie by³y konie rydze, a w drugim wozie konie wrone (kare):
3. W trzecim wozie konie bia³e, a w czwartym wozie by³y konie strokate, a wszystkie 
mocne.
4. Tedy odpowiadaj¹c rzek³em do Anio³a, który mówi³ zemn¹: Co to jest, Panie mój?
5. I odpowiedzia³ Anio³ a rzek³ do mnie: Te s¹ cztery wiatry niebieskie, wychodz¹ce 
z miejsca, gdzie sta³y, przed panuj¹cym nad wszystk¹ ziemi¹.
6. Konie wrone zaprzê¿one wychodz¹ do ziemi pó³nocnej, a bia³e wychodz¹ za nimi, 
strokate zaœ wychodz¹ do ziemi po³udniowej.
7. Te tedy mocne konie wyszed³szy chcia³y iœæ, aby obesz³y ziemiê; tedy rzek³: 
IdŸcie, a obejdŸcie ziemiê! I obesz³y ziemiê.
8. A zawo³awszy miê rzek³ do mnie, mówi¹c: Oto te, które wysz³y do ziemi pó³nocnej, 
uspokoi³y ducha mego w ziemi pó³nocnej.
9. I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c:
10. WeŸmij od tych, co byli pojmani od Cheldajego i od Tobijasza, i od Jedajasza; 
(a ty przyjdziesz tego¿ dnia, i wnijdziesz do domu Josyjasza, syna Sofonijaszowego) 
którzy id¹ z Babilonu;
11. WeŸmij, mówiê, srebro i z³oto, a uczyñ korony, a w³ó¿ je na g³owê Jesuego, syna 
Jozedekowego, kap³ana najwy¿szego.
12. I rzecz do niego, mówi¹c: Tak powiada Pan zastêpów, mówi¹c: Oto m¹¿, którego 
imiê jest Latoroœl, który z miejsca swego wyroœnie, ten wystawi koœció³ Panu.
13. Bo ten ma wystawiæ koœció³ Panu, ten zaœ przyniesie s³awê, i siedzieæ i panowaæ 
bêdzie na stolicy swojej, i bêdzie kap³anem na stolicy swojej, a rada pokoju bêdzie 
miêdzy nimi obiema.
14. A te korony zostan¹ Chelemowi, i Tobijaszowi, i Jedajaszowi, i Chenowi, synowi 
Sofonijaszowemu, na pami¹tkê w koœciele Pañskim.
15. Bo dalecy przyjd¹, a bêd¹ budowaæ koœció³ Pañski; i dowiecie siê, ¿e Pan 
zastêpów pos³a³ miê do was; a to siê stanie, jeŸli pilnie s³uchaæ bêdziecie g³osu 
Pana, Boga swego.
*07
1. Potem sta³o siê roku czwartego Daryjusza króla, sta³o siê s³owo Pañskie do 
Zacharyjasza dnia czwartego, miesi¹ca dziewi¹tego, który jest Kislew;
2. Gdy pos³a³ lud do domu Bo¿ego Sarassara i Regiemmelecha, i mê¿ów jego, aby siê 
modlili przed obliczem Pañskiem;
3. I aby mówili do kap³anów, którzy byli w domu Pana zastêpów, tak¿e i do proroków, 
mówi¹c: Izali jeszcze p³akaæ bêdê miesi¹ca pi¹tego, wy³¹czywszy siê tak, jakom ju¿ 
czyni³ przez kilka lat?
4. I sta³o siê s³owo Pana zastêpów do mnie, mówi¹c:
5. Rzecz do wszystkiego ludu tej ziemi, i do kap³anów, mówi¹c: Gdyœcie poœcili i 
p³akali pi¹tego i siódmego miesi¹ca przez te siedmdziesi¹t lat, iza¿eœcie mnie, 
mnie, mówiê, post poœcili?
6. A gdy jecie albo pijecie, izali nie sobie jecie i nie sobie pijecie?
7. Izaliœcie nie tak czyniæ mieli wed³ug s³owa, które przepowiedzia³ Pan przez 
proroków przesz³ych, gdy jeszcze Jeruzalem bezpieczeñstwa i pokoju u¿ywa³o, i 
miasta jego oko³o niego, i lud w stronie po³udniowej i po polach mieszka³ (w 
pokoju?)
8. I sta³o siê s³owo Pañskie do Zacharyjasza, mówi¹c:
9. Tak powiedzia³ Pan zastêpów, mówi¹c: Sprawiedliwie s¹dŸcie, a mi³osierdzie i 
litoœæ pokazujcie ka¿dy nad bliŸnim swoim;
10. A wdowy i sieroty, i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i z³ego jeden 
przeciwko drugiemu nie myœlcie w sercu swojem.
11. Ale nie chcieli dbaæ; i obrócili siê ty³em, a uszy swe zatulili, aby nie 
s³uchali.
12. Serca te¿ swe zatwardzili jako dyjament, aby nie s³uchali zakonu tego i s³ów, 
które posy³a³ Pan zastêpów duchem swoim przez proroków przesz³ych, sk¹d przyszed³ 
wielki gniew od Pana zastêpów.
13. Bo jako oni, gdy ich wo³ano, nie s³uchali, tak te¿, gdy oni wo³ali, nie 
wys³ucha³em, mówi Pan zastêpów.
14. I rozproszy³em ich jako wicher miêdzy wszystkie narody, które nie znali, i ta 
ziemia spustosza³a po nich, tak, ¿e nie by³ przechodz¹cy i wracaj¹cy siê, a tak 



ziemiê po¿¹dan¹ w spustoszenie obrócili.
*08
1. Potem sta³o siê s³owo Pana zastêpów, mówi¹c:
2. Tak mówi Pan zastêpów: Zapali³em siê nad Syonem gorliwoœci¹ wielk¹, owszem, 
rozgniewaniem wielkiem zapali³em siê.
3. Tak mówi Pan: Nawróci³em siê do Syonu, i mieszkam w poœród Jeruzalemu, aby 
Jeruzalem zwano miastem wiernem, a górê Pana zastêpów, gór¹ œwiêtobliwoœci.
4. Tak mówi Pan zastêpów: Jeszcze siadaæ bêd¹ starcy i baby na ulicach 
Jeruzalemskich, maj¹c ka¿dy z nich laskê w rêce swej dla zesz³oœci wieku.
5. Ulice tak¿e miasta pe³ne bêd¹ ch³opi¹t i dziewcz¹t graj¹cych na ulicach jego.
6. Tak mówi Pan zastêpów: Izali, ¿e siê to niepodobna widzi przed oczyma ostatków 
ludu tego tych dni, bêdzie te¿ to niepodobna przed oczyma mojemi? mówi Pan 
zastêpów.
7. Tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja wybawiê lud mój z ziemi na wschód, i z ziemi na 
zachód s³oñca.
8. I przywiodê ich zaœ; a bêd¹ mieszkaæ w poœród Jeruzalemu, i bêd¹ ludem moim, a 
Ja bêdê Bogiem ich w prawdzie i w sprawiedliwoœci.
9. Tak mówi Pan zastêpów: Niech siê zmocni¹ rêce wasze, którzyœcie s³uchali w tych 
dniach s³ów tych z ust proroków, którzy byli ode dnia, którego za³o¿ony jest dom 
Pana zastêpów, ¿e koœció³ ma byæ dobudowany.
10. Bo siê przed temi dniami praca ludzka i praca bydl¹t nie nagradza³a, nawet 
wychodz¹cemu i wchodz¹cemu nie by³o pokoju dla nieprzyjaciela; bom Ja spuœci³ 
wszystkich ludzi jednego z drugim.
11. Lecz teraz nie tak jako za dni przesz³ych czyniê ostatkowi ludu tego, mówi Pan 
zastêpów:
12. Ale siewy macie spokojne; winna macica wydaje owoc swój, i ziemia wydaje 
urodzaj swój, niebiosa tak¿e wydawaj¹ rosê twojê, a to wszystko dajê w osiad³oœæ 
ostatkom ludu tego.
13. I stanie siê, ¿e jakoœcie byli przeklêstwem miêdzy poganami, o domie Judzki i 
domie Izraelski! tak was zaœ bêdê ochrania³, i bêdziecie b³ogos³awieñstwem; nie 
bójcie siê, niech siê zmacniaj¹ rêce wasze.
14. Bo tak mówi Pan zastêpów: Jakom wam by³ umyœli³ Ÿle uczyniæ, gdy miê do gniewu 
pobudzali ojcowie wasi, mówi Pan zastêpów, a nie ¿a³owa³em tego,
15. Tak nawróciwszy siê umyœli³em w te dni dobrze czyniæ Jeruzalemowi i domowi 
Judzkiemu; nie bójcie¿ siê.
16. Teæ s¹ rzeczy, które czyniæ bêdziecie: Prawdê mówcie ka¿dy z bliŸnim swoim, 
prawy i spokojny s¹d czyñcie w bramach waszych;
17. A jeden drugiemu nic z³ego nie myœlcie w sercach waszych, a w 
krzywoprzysiêstwie siê nie kochajcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzê, mówi 
Pan.
18. I sta³o siê s³owo Pana zastêpów do mnie, mówi¹c:
19. Tak mówi Pan zastêpów: Post czwartego, i post pi¹tego, i post siódmego, i post 
dziesi¹tego miesi¹ca obróci siê domowi Judzkiemu w radoœæ i wesele, i w rozkoszne 
uroczyste œwiêta; ale prawdê i pokój mi³ujcie.
20. Tak mówi Pan zastêpów: Jeszczeæ bêd¹ przychodziæ narody i obywatele wielu 
miast;
21. Przychodziæ, mówiê, bêd¹ obywatele jednego miasta do drugiego, mówi¹c: PójdŸmy 
ochotnie b³agaæ oblicze Pañskie, a szukaæ Pana zastêpów; i rzecze ka¿dy: Pójdê i 
ja.
22. A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukaæ Pana zastêpów w 
Jeruzalemie, i b³agaæ oblicze Pañskie.
23. Tak mówi Pan zastêpów: W one dni uchwyc¹ siê dziesiêæ mê¿ów ze wszystkich 
jêzyków onych narodów; uchwyc¹ siê, mówiê, podo³ka jednego ¯yda, mówi¹c: Pójdziemy 
z wami, bo s³yszymy, ¿e Bóg jest z wami.
*09
1. Brzemiê s³owa Pañskiego przeciwko ziemi, która jest w oko³o ciebie, a Damaszek 
bêdzie odpocznieniem jego; albowiem oko Pañskie przypatruje siê ludziom i wszystkim 
pokoleniom Izraelskim;
2. Nawet i do Emat dosiê¿e, i do Tyru i do Sydonu, choæ jest m¹dry bardzo.



3. Bo sobie Tyr obronê zbudowa³, i nazbiera³ srebra jako prochu, a z³ota jako b³ota 
po ulicach.
4. Oto Pan go wypêdzi, a wrazi w morze si³ê jego, a sam od ognia po¿arty bêdzie.
5. Co widz¹c Aszkalon, ulêknie siê, tak¿e Gaza wielce ¿a³oœne bêdzie, i Akaron, 
przeto, ¿e je zawstydzi³a nadzieja ich; i zginie król z Gazy, a Aszkalon nie bêdzie 
osadzone;
6. I bêdzie mieszka³ bêkart w Azocie, a tak wykorzeniê pychê Filistyñczyków.
7. I odejmê krew ka¿dego od ust jego, i obrzydliwoœci jego od zêbów jego; 
zostawiony te¿ bêdzie i on Bogu naszemu, aby by³ jako ksi¹¿ê w Judzie, a Akaron 
jako Jebuzejczycy.
8. I po³o¿ê siê obozem u domu swego dla wojska, i dla przechodz¹cego a wracaj¹cego 
siê; i nie przejdzie wiêcej przez nich ³upie¿ca, przeto, ¿e siê tak teraz podoba w 
oczach moich.
9. Wesel siê bardzo, córko Syoñska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto król twój 
przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedz¹cy na oœle, to jest, na 
oœlêciu, Ÿrebi¹tku oœlicy.
10. Bo wytracê wozy z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i bêdzie po³amany ³uk wojenny; 
i og³osi pokój narodom, a w³adza jego (bêdzie) od morza a¿ do morza, i od rzeki a¿ 
do koñczyn ziemi.
11. Owszem, ty wesel siê dla krwi przymierza swego; albowiem wypuœci³em wiêŸniów 
twoich z do³u, w którym niemasz wody.
12. Wróæcie¿ siê tedy do twierdzy, o wiêŸniowie, którzy nadziejê macie! albowiemci 
i dziœ dwojako opowiadam i nagrodzê.
13. Gdy¿ sobie naci¹gnê Judê, a ³uk nape³niê Efraimem; i wzbudzê synów twoich, o 
Syonie! przeciwko synom twoim, o Jawanie! i zgotujê ciê jako miecz mocarza.
14. Bo siê Pan uka¿e przeciwko nim, a jako blask wyniknie strza³a jego; panuj¹cy, 
mówiê, Pan zatr¹bi w tr¹bê, a pójdzie w wichrach po³udniowych.
15. Pan zastêpów ochraniaæ bêdzie lud swój, aby podbiwszy sobie kamienie z procy, 
jedli i pili wykrzykaj¹c jako od wina; i nape³ni¹, jako miednice, tak i rogi 
o³tarza.
16. A tak wybawi ich dnia onego Pan, Bóg ich, jako trzodê ludu swego; bo kamienie 
wieñcami ozdobione, wystawione bêd¹ miasto chor¹gwi w ziemi jego.
17. Albowiem oto o jakie b³ogos³awieñstwo jego! i jako wielka ozdoba jego! Zbo¿e 
m³odzieñców, a moszcz panny mowne uczyni.
*10
1. ¯¹dajcie od Pana d¿d¿u czasu potrzebnego, a Pan uczyni ob³oki d¿d¿yste, a deszcz 
obfity da wam i ka¿demu trawê na polu.
2. Bo obrazy mówi¹ pró¿noœæ, a wieszczkowie prorokuj¹ k³amstwo i sny pró¿ne 
opowiadaj¹, daremnie ciesz¹; dlatego poszli w niewolê, jako trzoda, utrapieni s¹, 
¿e nie mieli pasterza.
3. Przeciwko takim pasterzom zapali³a siê popêdliwoœæ moja, a te koz³y nawiedzê; 
ale trzodê swojê, dom Judzki, nawiedzi Pan zastêpów, i wystawi ich jako ubranego 
konia do boju.
4. Od niego wêgiel, od niego gwóŸdŸ, od niego ³uk wojenny, od niego tak¿e wynijdzie 
wszelki poborca;
5. I bêd¹ jako mocarze depcz¹cy w b³oto po ulicach w bitwie, i walczyæ bêd¹, bo Pan 
z nimi; a zawstydz¹ tych, którzy wsiadaja na koñ.
6. I umocniê dom Judowy, a dom Józefowy wybawiê, i w pokoju ich osadzê, bo mam 
litoœæ nad nimi; i bêd¹, jakobym ich nie odrzuci³; bom Ja jest Pan, Bóg ich, a 
wys³ucham ich.
7. I bêd¹ Efraimczycy jako mocarz, a rozweseli siê jako od wina serce ich; a 
synowie ich widz¹c to weseliæ siê bêd¹, i rozraduje siê serce ich w Panu.
8. Zaœwisnê na nich, a zgromadzê ich, bo ich odkupiê; i bêd¹ rozmno¿eni, jako 
przedtem rozmno¿eni byli.
9. I rozsiejê ich miêdzy narody, aby na miejscach dalekich wspomnieli na miê, a 
¿ywi bêd¹c z synami swoimi nawrócili siê.
10. A tak ich przywiodê z ziemi Egipskiej, i z Assyryi zgromadzê ich, a do ziemi 
Galaad i do Libanu przywiodê ich; ale im miejsca stawaæ nie bêdzie.
11. Przeto¿ dla ciasnoœci przez morze przejdzie, i rozbije na morzu wa³y, i wyschn¹ 



wszystkie g³êbokoœci rzeki; tedy bêdzie zni¿ona pycha Assyryi, a sceptr od Egiptu 
odjêty bêdzie.
12. Zmocniê ich te¿ w Panu, a w imieniu jego chodziæ bêd¹, mówi Pan.
*11
1. Otwórz, Libanie! wrota swe, niech po¿re ogieñ cedry twoje.
2. Rozkwil siê jod³o! bo upad³ cedr, bo wielmo¿ni spustoszeni s¹; kwilcie dêby 
Basañskie, bo wyciêty jest las ogrodzony.
3. G³os narzekania pasterzy s³yszany jest, i¿ zburzona jest wielmo¿noœæ ich; g³os 
ryku lwi¹t, i¿ zburzona jest pycha Jordanu.
4. Tak mówi Pan, Bóg mój: Paœ owce na rzeŸ zgotowane;
5. Które dzier¿awcy ich zabijaj¹, a nie bywaj¹ obwinieni, i owszem, sprzedawaj¹cy 
je mówi¹: B³ogos³awiony Pan, ¿eœmy siê zbogacili, a którzy je pas¹, nie maj¹ 
litoœci nad niemi.
6. Przeto¿ nie sfolgujê wiêcej obywatelom tej ziemi, mówi Pan; bo oto Ja podam tych 
ludzi ka¿dego w rêkê bliŸniego jego, i w rêkê króla ich, i potr¹ ziemiê, a nie 
wyrwie jej z r¹k ich.
7. Bom pas³ owce zgotowane na rzeŸ, was, mówiê, o nêdzne owce! i wzi¹wszy sobie 
dwie laski, jednêm nazwa³ Uciech¹, a drug¹m nazwa³ Zwi¹zuj¹cych, a pas³em one owce.
8. I zg³adzi³em trzech pasterzy w jednym miesi¹cu; ale utêskni³a sobie dusza moja z 
nimi, przeto, ¿e dusza ich brzydzi³a siê mn¹.
9. Rzek³em tedy: Nie bêdêæ was pas³; co zdycha, niech zdechnie, a co ma byæ 
wyg³adzone, niech bêdzie wyg³adzone, a które pozostan¹, niech po¿era miêso jedna 
drugiej.
10. Przeto¿ wzi¹wszy laskê mojê Uciechy, por¹ba³em j¹, wzruszywszy przymierze moje, 
którem postanowi³ z tym wszystkim ludem.
11. A dnia onego, gdy wzruszone by³o, pewnie poznali nêdzni z trzody, którzy siê na 
miê ogl¹dali, ¿e to s³owo Pañskie.
12. Bom rzek³ do nich: JeŸli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zap³atê mojê, a 
jeŸli nie, zaniechajcie¿; tedy odwa¿yli zap³atê mojê trzydzieœci srebrników.
13. Zatem rzek³ Pan do mnie: Porzuæ je przed garncarza; zacna¿ to zap³ata, któr¹m 
jest od nich tak drogo oszacowany! Wzi¹³em tedy trzydzieœci srebrników, a 
porzuci³em je w domu Pañskim przed garncarza.
14. Potem por¹ba³em laskê mojê drug¹ Zwi¹zuj¹cych, wzruszywszy braterstwo miêdzy 
Jud¹ i miêdzy Izraelem.
15. I rzek³ Pan do mnie: WeŸmij sobie jeszcze orê¿ pasterza g³upiego.
16. Bo oto Ja wzbudzê pasterza w tej ziemi, który nie bêdzie ob³¹kanych nawiedza³, 
ani bêdzie jagni¹tek szuka³, z³amanego te¿ leczyæ , i tego, co ustanie, nosiæ nie 
bêdzie; ale miêso t³ustych jeœæ bêdzie, a kopyta ich postr¹ca.
17. Biada pasterzowi niepo¿ytecznemu, który opuszcza trzodê! miecz nad ramieniem 
jego i nad prawem okiem jego; ramiê jego cale uschnie, a prawe oko jego cale 
zaæmione bêdzie.
*12
1. Brzemiê s³owa Pañskiego nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostar³ niebiosa, a 
ugruntowa³ ziemiê, który tworzy ducha cz³owieczego we wnêtrznoœciach jego:
2. Oto Ja postawiê Jeruzalem kubkiem opojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy 
bêd¹ przeciwko Judzie na oblê¿enie, i przeciwko Jeruzalemowi.
3. Owszem, stanie siê dnia onego, ¿e uczyniê Jeruzalem kamieniem ciê¿kim wszystkim 
narodom; wszyscy, którzy go dŸwigaæ bêd¹, bardzo siê ura¿¹, choæby siê zgromadzi³y 
przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
4. Dnia onego, mówi Pan, zara¿ê ka¿dego konia zdrêtwieniem i jeŸdŸca jego 
szaleñstwem; ale nad domem Juda otworzê oczy moje, a ka¿dego konia narodów zara¿ê 
œlepot¹.
5. I rzekn¹ ksi¹¿êta Judzcy w sercu swem: Mamy si³ê i obywatele Jeruzalemscy w Panu 
zastêpów, Bogu swoim.
6. Dnia onego po³o¿ê ksi¹¿¹t Judzkich jako wêgle ogniste miêdzy drwy, a jako 
pochodniê gorej¹c¹ miêdzy snopy; i po¿r¹ na praw¹ i na lew¹ stronê wszystkie narody 
okoliczne, i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swem w Jeruzalemie.
7. Zachowa Pan i namioty Judzkie pierwej, aby siê nie wywy¿sza³a chwa³a domu 
Dawidowego, i chwa³a obywateli Jeruzalemskich przeciwko Judzie.



8. Dnia onego Pan bêdzie broni³ obywateli Jeruzalemskich, a któryby by³ miêdzy nimi 
najs³abszy, stanie siê dnia onego podobny Dawidowi, a dom Dawidowy podobny bogom, 
podobny Anio³owi Pañskiemu przed nimi.
9. Bo siê stanie dnia onego, ¿e szukaæ bêdê wszystkie narody, które przyci¹gn¹ 
przeciwko Jeruzalemowi, abym je wytraci³.
10. I wylejê na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha ³aski i modlitw, 
a patrzyæ bêd¹ na miê, którego przebodli; i p³akaæ bêd¹ nad nim p³aczem, jako nad 
jednorodzonym; gorzko, mówiê, p³akaæ bêd¹ nad nim, jako gorzko p³acz¹ nad 
pierworodnym.
11. Dnia onego bêdzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na 
polu Magieddon;
12. Bo ziemia kwiliæ bêdzie, ka¿de pokolenie osobno, pokolenie domu Dawidowego 
osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie domu Natanowego osobno, i niewiasty ich 
osobno;
13. Pokolenie domu Lewiego osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie Semejego 
osobno, i niewisty ich osobno;
14. Wszystkie insze pokolenia, ka¿de pokolenie osobno, i niewiasty ich osobno.
*13
1. W on dzieñ bêdzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom 
Jeruzalemskim na omycie grzechu i nieczystoœci.
2. I stanie siê dnia onego, mówi Pan zastêpów, ¿e wykorzeniê imiona ba³wanów z 
ziemi, tak, ¿e nie bêd¹ wiêcej wspominane; dotego i tych proroków i ducha 
nieczystego zniosê z ziemi.
3. I stanie siê, gdyby kto dalej prorokowa³, ¿e mu rzekn¹ ojciec jego i matka jego, 
którzy go sp³odzili: Nie bêdziesz ¿y³, przeto ¿eœ k³amstwo mówi³ w imieniu 
Pañskiem; i przebij¹ go ojciec jego i matka jego, którzy go sp³odzili, ¿e 
prorokowa³.
4. I stanie siê dnia onego, ¿e siê zawstydz¹ oni prorocy, ka¿dy za widzenie swoje, 
gdyby prorokowali, i nie oblek¹ siê w sukniê kosmat¹, aby k³amali;
5. Ale ka¿dy rzecze: Nie jestem ja prorokiem, ale rolnikiem; bo miê tego nauczono 
od dzieciñstwa mego.
6. A je¿eli mu kto rzecze: Có¿ to masz za rany na rêkach twoich? Tedy rzecze: Temi 
jestem zraniony w domu tych, którzy miê mi³uj¹.
7. O mieczu! ocknij siê na pasterza mego, i na mê¿a towarzysza mego, mówi Pan 
zastêpów; uderz pasterza, a owce rozproszone bêd¹; ale zaœ obrócê rêkê mojê ku 
maluczkim.
8. Bo siê stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, ¿e dwie czêœci w niej wytracone 
bêd¹ i pomr¹, a trzecia zostanie w niej.
9. I wwiodê i onê trzeci¹ czêœæ do ognia, a wyp³awiê je jako p³awi¹ srebro, a 
doœwiadczaæ ich bêdê, jako doœwiadczaj¹ z³ota; ka¿dy bêdzie wzywa³ imienia mego, a 
Ja go wys³ucham: rzekê: Tyœ lud mój, a on rzecze: Tyœ Pan Bóg mój.
*14
1. Oto przychodzi dzieñ Pañski, a rozdzielone bêd¹ korzyœci twoje w poœrodku 
ciebie.
2. Bo zgromadzê wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnê, a miasto wziête 
bêdzie, i domy rozchwycone bêd¹, i niewiasty pogwa³cone bêd¹; a gdy pójdzie czêœæ 
miasta w pojmanie, ostatek ludu nie bêdzie wyg³adzony z miasta.
3. Bo wyjdzie Pan, i bêdzie walczy³ przeciwko onym narodom, jako zwyk³ wojowaæ w 
dzieñ potykania.
4. I stan¹ nogi jego w on dzieñ na górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi 
na wschód s³oñca, a góra Oliwna siê na po³y rozszczepi, na wschód i na zachód 
s³oñca rozpadlin¹ bardzo wielk¹, i odwali siê po³owa onej góry na pó³noc, a po³owa 
jej na po³udnie.
5. Tedy ucieczecie przed dolin¹ gór; (bo dolina tych gór dosiê¿e a¿ do Azal) 
bêdziecie, mówiê, uciekaæ, jakoœcie uciekali przed trzêsieniem ziemi za dni 
Ozyjasza, króla Judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy œwiêci z nim.
6. I stanie siê dnia onego, ¿e nie bêdzie œwiat³oœci drogiej, ani ciemnoœci gêstej;
7. Lecz bêdzie dzieñ jeden, który jest wiadomy Panu, a nie bêdzie dnia ani nocy; 
wszak¿e czasu wieczornego bêdzie œwiat³o.



8. A dnia onego wyjd¹ wody ¿ywe z Jeruzalemu; po³owa ich do morza na wschód s³oñca, 
a po³owa ich do morza ostatniego, a to bêdzie w lecie i w zimie.
9. A Pan bêdzie królem nad wszystk¹ ziemi¹; w on dzieñ bêdzie Pan jeden, i imiê 
jego jedno.
10. I uczyniona bêdzie ta wszystka ziemia, jako równina od Gabaa a¿ do Remmon na 
po³udnie ku Jeruzalemowi, który wywy¿szony bêd¹c, staæ bêdzie na miejscu swojem od 
bramy Benjaminowej a¿ do miejsca bramy pierwszej i a¿ do bramy wêgielnej, a od 
wie¿y Chananeel a¿ do pras królewskich.
11. I bêd¹ w nim mieszkaæ, a nie bêdzie wiêcej przeklêstwem, a Jeruzalem 
bezpiecznie mieszkaæ bêdzie.
12. A taæ bêdzie plaga, któr¹ uderzy Pan wszystkie narody, któreby walczy³y 
przeciwko Jeruzalemowi: Cia³o ka¿dego stoj¹cego na nogach swoich schn¹æ bêdzie, a 
oczy ich wyp³yn¹ z do³ków swoich, i jêzyk ich uschnie w ustach ich.
13. I stanie siê dnia onego wielkie uciœnienie Pañskie miêdzy nimi, tak, i¿ rêkê 
jeden drugiego uchwyci, a rêka jego podniesie siê na rêkê bliŸniego swego.
14. I tyæ te¿, Judo! walczyæ bêdziesz w Jeruzalemie, a zgromadzone bêd¹ bogactwa 
wszystkich narodów okolicznych, z³oto i srebro i szat obfitoœæ wielka.
15. A taka¿ bêdzie plaga na konie, mu³y, wielb³¹dy, i os³y, i na wszystkie bydlêta, 
które bêd¹ w onym obozie, jako i ta plaga.
16. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyci¹gnê³y przeciwko 
Jeruzalemowi, bêd¹ przychodziæ od roku do roku, pok³on oddawaæ królowi, Panu 
zastêpów, i obchodziæ œwiêto Kuczek;
17. A ktoby nie szed³ z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pok³on oddawaæ królowi, Panu 
zastêpów, na tych deszcz padaæ nie bêdzie.
18. A jeœli pokolenie Egipskie nie wst¹pi, i nie przyjdzie, choæ na nich deszcz nie 
pada, przyjdzie jednak ta plaga, któr¹ uderzy Pan narody, które nie przysz³y, 
obchodziæ œwiêta Kuczek.
19. A taæ bêdzie kaŸñ grzechu Egipskiego, i kaŸñ grzechu wszystkich narodów, 
któreby nie przychodzi³y ku obchodzeniu œwiêta Kuczek.
20. Dnia onego bêdzie na rzêdach koñskich napisane: Œwiêtobliwoœæ Pañska; a kot³ów 
bêdzie w domu Pañskim, jako miednic przed o³tarzem.
21. Owszem, ka¿dy kocie³ w Jeruzalemie i w Judzie poœwiêcony bêdzie Panu zastêpów; 
a przychodz¹c wszyscy, którzy ofiarowaæ maj¹, braæ je i warzyæ w nich bêd¹, a nie 
bêdzie Chananejczyka wiêcej w domu Pana zastêpów dnia onego.

================================
     Malachyjasz     
================================

*01
1. Brzemiê s³owa Pañskiego przeciwko Izraelowi, przez Malachyjasza.
2. Umi³owa³em was, mówi Pan, a wy mówicie: W czem¿eœ nas umi³owa³? Izali Ezaw nie 
by³ bratem Jakóbowi? mówi Pan; wszak¿em umi³owa³ Jakóba,
3. A Ezawa mia³em w nienawiœci, i poda³em góry jego na spustoszenie, a dziedzictwo 
jego smokom na pustyni.
4. JeŸliby rzek³a ziemia Edomska: Staliœmy siê ubogimi, ale wrócimy siê, i 
pobudujemy miejsca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastêpów: Niechaj oni buduj¹, a 
Ja rozwalê; i nazwiê ich granic¹ niepobo¿noœci i ludem, który sobie zbrzydzi³ Pan 
a¿ na wiek i.
5. To ogl¹daj¹ oczy wasze, a wy rzeczecie: Niech bêdzie Pan uwielbiony w granicach 
Izraelskich.
6. Syn ma w uczciwoœci ojca, a s³uga pana swego; jaŸlim tedy Ja ojcem, gdzie¿ jest 
czeœæ moja? i jeŸli¿em Ja panem, gdzie¿ jest bojaŸñ moja? mówi Pan zastêpów wam, o 



kap³ani! którzy lekce powa¿acie imiê moje, a wszak¿e mówicie: W czem¿e lekce 
powa¿amy imiê twoje?
7. Którzy przynosz¹c na o³tarz mój ofiarê splugawion¹, mówicie: Czem¿eœmy ciê 
splugawili? Tem, ¿e mówicie: Stó³ Pañski splugawiony jest.
8. Bo gdy przywodzicie, co œlepego jest, na ofiarê, izali to nie z³a rzecz? I gdy 
przywodzicie chrome i chore, izali to nie z³a rzecz? Ofiaruj to jedno ksi¹¿êciu 
twemu, obaczysz, je¿eli mu siê to podobaæ bêdzie, a przyjmieli twarz twojê, mówi 
Pan zas têpów.
9. Przeto¿ teraz b³agajcie, proszê, oblicze Bo¿e, aby siê zmi³owa³ nad nami; ale 
póki siê to dzieje z rêki waszej, izali przyjmie oblicze którego z was? mówi Pan 
zastêpów.
10. Owszem, kto jest miêdzy wami, aby zawar³ drzwi, albo darmo zapali³ na o³tarzu 
moim? Nie mam chêci do was, mówi Pan zastêpów, i ofiary nie przyjmiê z rêki waszej.
11. Albowiem od wschodu s³oñca a¿ do zachodu jego wielkie jest imiê moje miêdzy 
narodami, a na wszelkiem miejscu przyniesione bêdzie kadzenie imieniowi memu i 
ofiara czysta; wielkie zaiste imiê moje bêdzie miêdzy narodami, mówi Pan zastêpów.
12. Lecz wy plugawicie je, gdy mówicie: Stó³ Pañski splugawiony jest; a co nañ 
k³ad¹, jest wzgardzonym pokarmem.
13. Mówicie te¿: O jaka¿ to praca! choæbyœcie to zdmuchn¹æ mogli mówi Pan zastêpów; 
bo przynosicie to, co jest wydartego, i chromego i schorza³ego, a przynosicie to na 
ofiarê: izali to przyjmê z rêki waszej? mówi Pan.
14. I owszem przeklêty jest zdradliwy, który maj¹c w trzodzie swej samca, a przeciê 
czyni¹c œluby ofiaruje Panu to, co jest u³omnego; bom Ja królem wielkim mówi Pan 
zastêpów, a imiê moje straszne jest miêdzy narody.
*02
1. A tak teraz do was mówiê to rozkazanie, o kap³ani!
2. JeŸli nie us³uchacie, i jeŸli nie z³o¿ycie do serca, abyœcie dali chwa³ê 
imieniowi memu, mówi Pan zastêpów, tedy poœlê na was przeklêstwo, a przeklinaæ bêdê 
b³ogos³awieñstwa wasze; owszem ju¿em je przekl¹³: boœcie tego nie z³o¿yli do serca.
3. Oto, Ja wam popsujê siewy wasze, a wrzucê ³ajno na twarzy wasze, ³ajno, mówiê, 
ofiar waszych, tak, ¿e was przytargnie do siebie.
4. I dowiecie siê, i¿em pos³a³ do was to rozkazanie, aby by³o przymierze moje z 
Lewim, mówi Pan zastêpów.
5. Przymierze moje by³o z nim ¿ywota i pokoju, a da³em mu je dla bojaŸni; bo siê 
mnie ba³, i dla imienia mojego skruszony by³.
6. Zakon prawdy by³ w ustach jego, a nieprawoœæ nie by³a znaleziona w wargach jego; 
chodzi³ zemn¹ w pokoju i w prawoœci, i wielu odwróci³ od nieprawoœci.
7. Bo wargi kap³añskie umiejêtnoœci strzedz maj¹, a pytaæ siê bêd¹ na zakon z ust 
jego; Anio³em zaiste jest Pana zastêpów.
8. Aleœcie wy zst¹pili z drogi, i byliœcie zgorszeniem wielom w zakonie, 
zepsowaliœcie przymierze Lewiego, mówi Pan zastêpów.
9. Przeto¿ i Jam was uczyni³ wzgardzone i poni¿one u wszystkich ludzi, tak jakoœcie 
wy nie strzegli dróg moich, a mieliœcie wzgl¹d na osobê w zakonie.
10. Izali nie jeden ojciec jest nas wszystkich? Izali nie jaden Bóg stworzy³ nas? 
Czemu¿ tedy brat zdradza brata swego, gwa³c¹c przymierze ojców naszych?
11. Zdradliwie siê sprawuje Juda, a obrzydliwoœæ siê dzieje w Izraelu i w 
Jeruzalemie; bo Juda splugawi³ œwiêtobliwoœæ Pañsk¹, w której siê kochaæ mia³, 
poj¹wszy za ¿one córkê boga obcego.
12. Pan mê¿a, który to czyni, wykorzeni z namiotów Jakóbowych, tak czuj¹cego, jako 
i odpowiadaj¹cego i ofiaruj¹cego dar Panu zastêpów.
13. A toœcie drugi raz uczynili, okrywaj¹c ³zami o³tarz Pañski, p³aczem i wo³aniem, 
tak, ¿e wiêcej nie patrzy na dar, i nie przyjmuje wdziêcznej ofiary z rêki waszej.
14. Wszak¿e mówicie: Dlaczego¿ to? Dla tego, ¿e Pan jest œwiadkiem miêdzy tob¹ i 
miêdzy ¿on¹ m³odoœci twojej, przeciw którejœ ty wyst¹pi³, gdy¿ ona jest towarzyszk¹ 
twoj¹, i ¿on¹ przymierza twego.
15. Bo aza¿ nie uczyni³ jednym, choæ mu jeszcze ducha zbywa³o? A czemu¿ jednym? aby 
szukali nasienia Bo¿ego; a tak strze¿cie ducha swego, a z ¿on¹ m³odoœci swojej siê 
zdradliwie nie obchodŸcie;
16. Bo on ma w nienawiœci opuszczenie ¿ony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przto ¿e taki 



okrywa okrucieñstwo p³aszczem jego, mówi Pan zastêpów; a tak strze¿cie ducha 
waszego, a nie obchodŸcie siê zdradliwie.
17. Pracêœcie zadali Panu s³owy swojemi, a przeciê mówicie: W czem¿eœmy mu pracê 
zadali? W tem, gdy mówicie: Wszelki, który z³oœæ czyni, podoba siê Panu, i w tych 
ma kochanie; albo: Gdzie¿ jest Bóg s¹du?
*03
1. Oto ja posy³am Anio³a mego, który zgotuje drogê przed obliczem mojem; a zarazem 
przyjdzie do koœcio³a swego Panuj¹cy, którego wy szukacie, i Anio³ przymierza, 
którego wy ¿¹dacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastêpów.
2. Lecz któ¿ bêdzie móg³ znieœæ dzieñ przyjœcia jego? I kto siê ostoi, gdy on siê 
oka¿e? Bo on jest jako ogieñ roztapiaj¹cy, i jako myd³o blecharzów.
3. I bêdzie siedzia³ roztapiaj¹c i wyczyszczaj¹c srebro, i oczyœci syny Lewiego, i 
przep³awi je jako z³oto i jako srebro, i bêd¹ ofiarowaæ Panu dar w sprawiedliwoœci.
4. Tedy Panu bêdzie wdziêczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni 
pierwszych i jako za lat starodawnych.
5. Ale siê do was przybli¿ê z s¹dem, i bêdê œwiadkiem prêdkim przeciwko 
czarownikom, i przeciwko cudzo³o¿nikom, i przeciwko krzywoprzysiê¿com, i przeciwko 
tym, którzy krzywdê czyni¹c zatrzymywaj¹ zap³atê najemnikowi, wdowie i sierocie i 
cudzoziemcowi krzywdê czyni¹, a nie boj¹ siê mnie, mówi Pan zastêpów.
6. Gdy¿ ja Pan nie odmieniam siê, przeto¿ wy, synowie Jakóbowi! nie jesteœcie 
zniszczeni.
7. Zaraz ode dni ojców waszych odst¹piliœcie od ustaw moich, a nie strzegliœcie 
ich; nawróæcie¿ siê do mnie, a nawrócê siê do was, mówi Pan zastêpów. Ale mówicie: 
W czem¿e siê nawrócimy?
8. Izali cz³owiek ma Boga z³upiæ, ¿e wy mnie ³upicie? Wszak¿e mówicie: W czem¿e ciê 
³upimy? W dziesiêcinach i w ofiarach.
9. Zgo³aœcie przeklêci, i¿ miê tak ³upicie, wy i wszystek naród wasz.
10. Znieœcie wszystkê dziesiêcinê do szpichle¿a, aby by³a ¿ywnoœæ w domu moim, a 
doœwiadczcie miê teraz w tem, mówi Pan zastêpów; jeŸli wam nie otworzê okien 
niebieskich, a nie wylejê na was b³ogos³awieñstwa, tak ¿e go nie bêdziecie mieli 
gdzie podziaæ;
11. I zgromiê dla was po¿eraj¹cego, a nie popsujê wam urodzaju ziemskiego, i nie 
pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastêpów.
12. I bêd¹ was b³ogos³awiæ wszyscy narodowie; bo wy bêdziecie ziemi¹ rozkoszn¹, 
mówi Pan zastêpów.
13. Zmocni³y siê przeciwko mnie s³owa wasze, mówi Pan; wszak¿e mówicie: Có¿eœmy 
mówili przeciwko tobie?
14. Mówiliœcie: Pró¿na to Bogu s³u¿yæ, a có¿ za po¿ytek, choæ bêdziemy strzedz 
rozkazania jego, i bêdziemy smêtnie chodziæ, boj¹c siê Pana zastêpów?
15. Owszem, pyszne mamy za b³ogos³awione, poniewa¿ siê ci buduj¹, którzy czyni¹ 
niezbo¿noœæ, a którzy kusz¹ Boga, zachowani bywaj¹.
16. Tedy rozmawiali o tem ci, którzy siê boj¹ Pana, ka¿dy z bliŸnim swoim. I 
obaczy³ Pan, a us³ysza³, i napisano ksiêgê pami¹tki przed obliczem jego dla 
boj¹cych siê Pana i myœl¹cych o imieniu jego.
17. Ciæ mi bêd¹, mówi Pan zastêpów, w dzieñ, który Ja uczyniê, w³asnoœci¹; i 
zmi³ujê siê nad nimi, jako siê zmi³owywa ojciec nad synem swoim, który mu s³u¿y.
18. Tedy siê nawrócicie, a obaczycie ró¿noœæ miêdzy sprawiedliwym i niezbo¿nym, 
miêdzy tym, który s³u¿y Bogu, i miêdzy tym, który mu nie s³u¿y.
*04
1. Bo oto, przychodzi dzieñ pa³aj¹cy jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy 
czyni¹cy niezbo¿noœæ bêd¹ jako ciernisko, a popali je ten dzieñ przysz³y, mówi Pan 
zastêpów, tak, ¿e im nie zostawi ani korzenia ani ga³¹zki.
2. Ale wam, którzy siê boicie imienia mego, wznijdzie s³oñce sprawiedliwoœci, a 
zdrowie bêdzie na skrzyd³ach jego; tedy wychodziæ bêdziecie, i poroœciecie jako 
cielêta karmne.
3. A podepczecie niezbo¿ne, tak, ¿e bêd¹ jako proch pod nogami waszemi w dzieñ, 
który Ja uczyniê, mówi Pan zastêpów.
4. Pamiêtajcie¿ na zakon Moj¿esza, s³ugi mego, któremum rozkaza³ na Horebie, 
przed³o¿yæ wszystkiemu Izraelowi ustawy i s¹dy.



5. Oto, Ja wam poœlê Elijasza proroka, pierwej ni¿ przyjdzie on wielki i straszny 
dzieñ Pañski,
6. Aby obróci³ serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszed³szy 
ziemi przeklêstwem nie skara³.

================================
     Mateusza     
================================

*01
1. Ksiêga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2. Abraham sp³odzi³ Izaaka, a Izaak sp³odzi³ Jakóba, a Jakób sp³odzi³ Judê, i braci 
jego.
3. A Juda sp³odzi³ Faresa i Zarê z Tamary, a Fares sp³odzi³ Hesrona, a Hesron 
sp³odzi³ Arama.
4. A Aram sp³odzi³ Aminadaba, a Aminadab sp³odzi³ Naasona, a Naason sp³odzi³ 
Salmona.
5. A Salmon sp³odzi³ Booza z Rachaby, a Booz sp³odzi³ Obeda z Ruty, a Obed sp³odzi³ 
Jessego.
6. A Jesse sp³odzi³ Dawida króla, a Dawid król sp³odzi³ Salomona z tej, która by³a 
¿on¹ Uryjaszow¹.
7. A Salomon sp³odzi³ Roboama, a Roboam sp³odzi³ Abijasza, a Abijasz sp³odzi³ Azê.
8. A Aza sp³odzi³ Jozafata, a Jozafat sp³odzi³ Jorama, a Joram sp³odzi³ Ozyjasza.
9. A Ozyjasz sp³odzi³ Joatama, a Joatam sp³odzi³ Achaza, a Achaz sp³odzi³ 
Ezechijasza.
10. A Ezechijasz sp³odzi³ Manasesa, a Manases sp³odzi³ Amona, a Amon sp³odzi³ 
Jozyjasza.
11. A Jozyjasz sp³odzi³ Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do 
Babilonu.
12. A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz sp³odzi³ Salatyjela, a Salatyjel 
sp³odzi³ Zorobabela.
13. A Zorobabel sp³odzi³ Abijuda, a Abijud sp³odzi³ Elijakima, a Elijakim sp³odzi³ 
Azora.
14. A Azor sp³odzi³ Sadoka, a Sadok sp³odzi³ Achima, a Achim sp³odzi³ Elijuda.
15. A Elijud sp³odzi³ Eleazara, a Eleazar sp³odzi³ Matana, a Matan sp³odzi³ Jakóba.
16. A Jakób sp³odzi³ Józefa, mê¿a Maryi, z której siê narodzi³ Jezus, którego zowi¹ 
Chrystus.
17. A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama a¿ do Dawida jest pokoleñ czternaœcie, 
a od Dawida a¿ do zaprowadzenia do Babilonu, pokoleñ czternaœcie, a od 
zaprowadzenia do Babilonu a¿ do Chrystusa, pokoleñ czternaœcie.
18. A narodzenie Jezusa Chrystusa takie by³o: Albowiem gdy Maryja, matka jego, 
poœlubiona by³a Józefowi, pierwej ni¿eli siê zeszli, znaleziona jest brzemienn¹ z 
Ducha Œwiêtego.
19. Ale Józef, m¹¿ jej, bêd¹c sprawiedliwym i nie chc¹c jej os³awiæ, chcia³ j¹ 
potajemnie opuœciæ.
20. A gdy on o tem zamyœla³, oto mu siê Anio³ Pañski we œnie ukaza³, mówi¹c: 
Józefie, synu Dawidów! nie bój siê przyj¹æ Maryi, ¿ony twojej; albowiem, co siê w 
niej poczê³o, z Ducha Œwiêtego jest.
21. A urodzi syna, i nazowiesz imiê jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od 
grzechów ich.
22. A to siê wszystko sta³o, aby siê wype³ni³o, co powiedziano od Pana przez 
proroka, mówi¹cego:
23. Oto panna bêdzie brzemienna i porodzi syna, a nazowi¹ imiê jego Emanuel, co siê 



wyk³ada: Bóg z nami.
24. Tedy Józef ocuciwszy siê ze snu, uczyni³, jako mu rozkaza³ Anio³ Pañski, i 
przyj¹³ ¿onê swojê;
25. Ale jej nie uzna³, a¿ porodzi³a onego syna swego pierworodnego, i nazwa³ imiê 
jego Jezus.
*02
1. A gdy siê Jezus narodzi³ w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mêdrcy 
ze wschodu s³oñca przybyli do Jeruzalemu, mówi¹c:
2. Gdzie¿ jest ten, który siê narodzi³, król ¿ydowski? Boœmy widzieli gwiazdê jego 
na wschód s³oñca, i przyjechaliœmy, abyœmy mu siê pok³onili.
3. Co gdy król Herod us³ysza³, zatrwo¿y³ siê, i wszystko Jeruzalem z nim.
4. Przeto¿ zebrawszy wszystkie przedniejsze kap³any i nauczyciele ludu, dowiadywa³ 
siê od nich, gdzie by siê mia³ Chrystus narodziæ.
5. A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:
6. I ty Betlehemie, ziemio Judzka! ¿adn¹ miar¹ nie jesteœ najmniejsze miêdzy 
ksi¹¿êty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rz¹dziæ bêdzie lud mój 
Izraelski.
7. Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mêdrców, pilnie siê wywiadywa³ od nich o 
czasie, którego siê gwiazda ukaza³a.
8. A pos³awszy je do Betlehemu, rzek³: Jechawszy, pilnie siê wywiadujcie o tem 
dzieci¹tku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pok³oni³ mu 
siê.
9. Oni tedy, wys³uchawszy króla, poszli; a oto ona gwiazda, któr¹ widzieli na 
wschód s³oñca, prowadzi³a je, a¿ przyszed³szy, stanê³a nad miejscem, gdzie by³o 
dzieci¹tko;
10. A gdy ujrzeli onê gwiazdê, uradowali siê radoœci¹ bardzo wielk¹;
11. I wszed³szy w dom, znaleŸli dzieci¹tko z Maryj¹, matk¹ jego, a upad³szy, 
pok³onili mu siê, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: z³oto i kadzid³o 
i myrrê.
12. Lecz bêd¹c upomnieni od Boga we œnie, aby siê nie wracali do Heroda, insz¹ 
drog¹ wrócili siê do krainy swojej.
13. A gdy oni odeszli, oto Anio³ Pañski ukaza³ siê we œnie Józefowi mówi¹c: 
Wstawszy, weŸmij to dzieci¹tko i matkê jego, a uciecz do Egiptu, a b¹dŸ tam, a¿ ci 
powiem; albowiem Herod bêdzie szuka³ dzieci¹tka, aby je zatraci³.
14. Który wstawszy, wzi¹³ dzieci¹tko i matkê jego w nocy, i uszed³ do Egiptu;
15. I by³ tam a¿ do œmierci Herodowej, aby siê wype³ni³o, co powiedziano od Pana 
przez proroka, mówi¹cego: Z Egiptum wezwa³ syna mego.
16. Tedy Herod ujrzawszy, ¿e by³ oszukany od mêdrców, rozgniewa³ siê bardzo, a 
pos³awszy pobi³ wszystkie dziatki, które by³y w Betlehemie i po wszystkich 
granicach jego, od dwóch lat i ni¿ej, wed³ug czasu, o którym siê by³ pilnie 
wywiedzia³ od mêdrców.
17. Tedy siê wype³ni³o, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówi¹cego:
18. G³os w Ramie s³yszany jest, lament, i p³acz, i narzekanie wielkie: Rachel 
p³acz¹ca synów swoich nie da³a siê pocieszyæ, przeto, ¿e ich nie masz.
19. A gdy umar³ Herod, oto Anio³ Pañski ukaza³ siê we œnie Józefowi w Egipcie,
20. Mówi¹c: Wstawszy, weŸmij dzieci¹tko i matkê jego, a idŸ do ziemi Izraelskiej; 
albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dzieciêcej.
21. A on wstawszy, wzi¹³ do siebie dzieci¹tko i matkê jego, i przyszed³ do ziemi 
Izraelskiej.
22. Lecz gdy us³ysza³, i¿ Archelaus królowa³ w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, 
ojca swego, ba³ siê tam iœæ; ale napomniany bêd¹c od Boga we œnie, ust¹pi³ w strony 
Galilejskie;
23. I przyszed³szy mieszka³ w mieœcie, które zowi¹ Nazaret, aby siê wype³ni³o co 
powiedziano przez proroki: I¿ Nazarejczykiem nazwany bêdzie.
*03
1. W one dni przyszed³ Jan Chrzciciel, ka¿¹c na puszczy w ziemi Judzkiej,
2. A mówi¹c: Pokutujcie; albowiem siê przybli¿y³o królestwo niebieskie.
3. Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówi¹cego: 
G³os wo³aj¹cego na puszczy: Gotujcie drogê Pañsk¹, proste czyñcie œcie¿ki jego.



4. A ten Jan mia³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej, i pas skórzany oko³o biódr 
swoich, a pokarm jego by³ szarañcza i miód leœny.
5. Tedy wychodzi³o do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina 
oko³o Jordanu;
6. I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawaj¹c grzechy swoje.
7. A gdy ujrza³ wiele z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodz¹cych do chrztu swego, 
rzek³ im: Rodzaju jaszczurczy! któ¿ wam pokaza³, ¿ebyœcie uciekali przed przysz³ym 
gniewem?
8. Przynoœcie¿ tedy owoce godne pokuty;
9. A nie mniemajcie, ¿e mo¿ecie mówiæ sami o sobie: Ojca mamy Abrahama; albowiemci 
powiadam wam, i¿ Bóg i z tych kamieni wzbudziæ mo¿e dzieci Abrahamowi.
10. A ju¿ i siekiera do korzenia drzew przy³o¿ona jest; wszelkie tedy drzewo, które 
nie przynosi owocu dobrego, bywa wyciête, i w ogieñ wrzucone.
11. Jaæ was chrzczê wod¹ ku pokucie; ale ten, który idzie za mn¹, mocniejszy jest 
nad miê; któregom obuwia nosiæ nie jest godzien; ten was chrzciæ bêdzie Duchem 
Œwiêtym i ogniem.
12. Którego ³opata jest w rêku jego, a wyczyœci bojewisko swoje, i zgromadzi 
pszenicê swojê do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
13. Tedy Jezus przyszed³ od Galilei nad Jordan do Jana, aby by³ ochrzczony od 
niego;
14. Ale mu Jan bardzo zabrania³, mówi¹c: Ja potrzebujê, abym by³ ochrzczony od 
ciebie, a ty idziesz do mnie?
15. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ do niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak przystoi na 
nas, abyœmy wype³nili wszelk¹ sprawiedliwoœæ; tedy go zaniecha³.
16. A Jezus ochrzczony bêd¹c, wnet wyst¹pi³ z wody, a oto siê mu otworzy³y 
niebiosa, i widzia³ Ducha Bo¿ego, zstêpuj¹cego jako go³êbicê, i przychodz¹cego na 
niego;
17. A oto g³os z niebios mówi¹cy: Ten jest on Syn mój mi³y, w którym mi siê 
upodoba³o.
*04
1. Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczê od Ducha, aby by³ kuszony od dyjab³a.
2. A gdy poœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, potem ³akn¹³.
3. I przyst¹piwszy do niego kusiciel, rzek³: JeŸliœ jest Syn Bo¿y, rzecz, aby siê 
te kamienie sta³y chlebem.
4. A on odpowiadaj¹c rzek³: Napisano: Nie samym chlebem cz³owiek ¿yæ bêdzie, ale 
ka¿dem s³owem pochodz¹cem przez usta Bo¿e.
5. Tedy go wzi¹³ dyjabe³ do miasta œwiêtego, i postawi³ go na ganku koœcielnym,
6. I rzek³ mu: JeŸliœ jest Syn Bo¿y, spuœæ siê na dó³, albowiem napisano: I¿ 
Anio³om swoim przykaza³ o tobie, i bêd¹ ciê na rêkach nosili, abyœ snaæ nie obrazi³ 
o kamieñ nogi swojej.
7. Rzek³ mu Jezus: Zasiê napisano: Nie bêdziesz kusi³ Pana, Boga twego.
8. Wzi¹³ go zasiê dyjabe³ na górê bardzo wysok¹, i pokaza³ mu wszystkie królestwa 
œwiata i s³awê ich,
9. I rzek³ mu: To wszystko dam tobie, jeŸli upad³szy, pok³onisz mi siê.
10. Tedy mu rzek³ Jezus: PójdŸ precz, szatanie! albowiem napisano: Panu Bogu twemu 
k³aniaæ siê bêdziesz, i jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz.
11. Tedy go opuœci³ dyjabe³, a oto Anio³owie przyst¹pili i s³u¿yli mu.
12. A gdy us³ysza³ Jezus, i¿ Jan by³ podany do wiêzienia, wróci³ siê do Galilei;
13. A opuœciwszy Nazaret, przyszed³, i mieszka³ w Kapernaum, które jest nad morzem 
w granicach Zabulonowych i Neftalimowych;
14. Aby siê wype³ni³o, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówi¹cego:
15. Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, 
Galilea poganów;
16. Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, widzia³ œwiat³oœæ wielk¹, a siedz¹cym w 
krainie i w cieniu œmierci wesz³a im œwiat³oœæ.
17. Od onego czasu pocz¹³ Jezus kazaæ i mówiæ: Pokutujcie, albowiem siê przybli¿y³o 
królestwo niebieskie.
18. A gdy Jezus chodzi³ nad morzem Galilejskiem, ujrza³ dwóch braci: Szymona, 
którego zowi¹ Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieæ w morze; 



albowiem byli rybitwy.
19. I rzek³ im: PójdŸcie za mn¹, a uczyniê was rybitwami ludzi.
20. A oni zaraz opuœciwszy sieci, szli za nim.
21. A post¹piwszy stamt¹d, ujrza³ drugich dwóch braci, Jakóba, syna Zebedeuszowego, 
i Jana, brata jego, w ³odzi z Zebedeuszem, ojcem ich, poprawiaj¹cych sieci swoje, i 
wezwa³ ich.
22. A oni wnet¿e opuœciwszy ³ódŸ i ojca swego, poszli za nim.
23. I obchodzi³ Jezus wszystkê Galilej¹, ucz¹c w bó¿nicach ich, i ka¿¹c Ewangielij¹ 
królestwa, a uzdrawiaj¹c wszelk¹ chorobê i wszelk¹ niemoc miêdzy ludem.
24. I rozesz³a siê wieœæ o nim po wszystkiej Syryi; i przywodzono do niego 
wszystkie Ÿle siê maj¹ce, a rozmaitemi chorobami i mêkami zdjête, tak¿e i opêtane, 
i lunatyki i powietrzem ruszone; i uzdrawia³ je.
25. A szed³ za nim lud wielki z Galilei, z dziesiêciu miast, i z Jeruzalemu, i z 
Judzkiej ziemi, i zza Jordanu.
*05
1. A Jezus widz¹c lud, wst¹pi³ na górê; a gdy usiad³, przyst¹pili do niego 
uczniowie jego.
2. A otworzywszy usta swe, uczy³ je, mówi¹c:
3. B³ogos³awieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
4. B³ogos³awieni, którzy siê smêc¹; albowiem pocieszeni bêd¹.
5. B³ogos³awieni cisi; albowiem oni odziedzicz¹ ziemiê.
6. B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci; albowiem oni nasyceni 
bêd¹.
7. B³ogos³awieni mi³osierni: albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
8. B³ogos³awieni czystego serca; albowiem oni Boga ogl¹daj¹.
9. B³ogos³awieni pokój czyni¹cy; albowiem oni synami Bo¿ymi nazwani bêd¹.
10. B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci; albowiem ich 
jest królestwo niebieskie.
11. B³ogos³awieni jesteœcie, gdy wam z³orzeczyæ bêd¹, i przeœladowaæ was, i mówiæ 
wszystko z³e przeciwko wam, k³amaj¹c dla mnie.
12. Radujcie siê, i weselcie siê; albowiem zap³ata wasza obfita jest w niebiesiech; 
tak bowiem przeœladowali proroki, którzy byli przed wami.
13. Wy jesteœcie sól ziemi; jeŸli tedy sól zwietrzeje, czem¿e soliæ bêd¹? Do 
niczego siê ju¿ nie zgodzi, tylko aby by³a precz wyrzucona i od ludzi podeptana.
14. Wy jesteœcie œwiat³oœæ œwiata, nie mo¿e siê miasto ukryæ na górze le¿¹ce.
15. Ani zapalaj¹ œwiecy, i stawiaj¹ jej pod korzec, ale na œwiecznik, i œwieci 
wszystkim, którzy s¹ w domu.
16. Tak niechaj œwieci œwiat³oœæ wasza przed ludŸmi, aby uczynki wasze dobre 
widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech.
17. Nie mniemajcie, abym przyszed³ rozwi¹zywaæ zakon albo proroki; nie przyszed³em 
rozwi¹zywaæ, ale wype³niæ.
18. Zaprawdê bowiem powiadam wam: A¿ przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo 
jedna kreska nie przeminie z zakonu, a¿by siê wszystko sta³o.
19. Kto by tedy rozwi¹za³ jedno z tych przykazañ najmniejszych, i uczy³by tak 
ludzi, najmniejszym bêdzie nazwany w królestwie niebieskiem; a ktokolwiek by czyni³ 
i uczy³, ten bêdzie wielkim nazwany w królestwie niebieskiem.
20. Albowiem powiadam wam: JeŸli nie bêdzie obfitsza sprawiedliwoœæ wasza, ni¿ 
nauczonych w Piœmie i Faryzeuszów, ¿adnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa 
niebieskiego.
21. S³yszeliœcie, i¿ rzeczono starym: Nie bêdziesz zabija³; a ktobykolwiek zabi³, 
bêdzie winien s¹du;
22. Ale ja wam powiadam: I¿ ka¿dy, kto siê gniewa na brata swego bez przyczyny, 
bêdzie winien s¹du; a ktokolwiek rzecze bratu swemu: Racha; bêdzie winien rady, a 
ktokolwiek rzecze: B³aŸnie! bêdzie winien ognia piekielnego.
23. A tak jeŸlibyœ ofiarowa³ dar twój na o³tarzu, a tam byœ wspomnia³, i¿ brat twój 
ma co przeciwko tobie,
24. Zostaw tam dar twój przed o³tarzem, a odejdŸ, pierwej siê pojednaj z bratem 
twoim; a potem przyszed³szy ofiaruj dar twój.
25. ZgódŸ siê z przeciwnikiem twoim rych³o, pókiœ jest z nim w drodze, by ciê snaæ 



przeciwnik nie poda³ sêdziemu, a sêdzia by ciê poda³ s³udze, i by³byœ wrzucony do 
wiêzienia.
26. Zaprawdê ci powiadam: Nie wynijdziesz stamt¹d, póki byœ nie odda³ do ostatniego 
pieni¹¿ka.
27. S³yszeliœcie, i¿ rzeczono starym: Nie bêdziesz cudzo³o¿y³;
28. Aleæ Ja wam powiadam: I¿ ka¿dy, który patrzy na niewiastê, aby jej po¿¹da³, ju¿ 
z ni¹ cudzo³óstwo pope³ni³ w sercu swojem.
29. JeŸli ciê tedy oko twoje prawe gorszy, wy³up je, a zarzuæ od siebie; albowiem 
po¿yteczniej jest tobie, aby zgin¹³ jeden z cz³onków twoich, a wszystko cia³o twoje 
nie by³o wrzucone do ognia piekielnego.
30. A jeŸli¿ ciê prawa rêka twoja gorszy, odetnij j¹, i zarzuæ od siebie; albowiem 
po¿yteczniej jest tobie, aby zgin¹³ jeden z cz³onków twoich, a wszystko cia³o twoje 
nie by³o wrzucone do ognia piekielnego.
31. Zasiê rzeczono: Ktobykolwiek opuœci³ ¿onê swoj¹, niech jej da list rozwodny;
32. Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuœci³ ¿onê swojê oprócz przyczyny 
cudzo³óstwa, przywodzi j¹ w cudzo³óstwo, a kto by opuszczon¹ poj¹³, cudzo³o¿y.
33. S³yszeliœcie zasiê, i¿ rzeczono starym: Nie bêdziesz krzywo przysiêga³, ale 
oddasz Panu przysiêgi twoje;
34. Ale Ja wam powiadam, abyœcie zgo³a nie przysiêgali, ani na niebo, gdy¿ jest 
stolic¹ Bo¿¹;
35. Ani na ziemiê, gdy¿ jest podnó¿kiem nóg jego; ani na Jeruzalem, gdy¿ jest 
miasto wielkiego króla;
36. Ani na g³owê twojê bêdziesz przysiêga³, gdy¿ nie mo¿esz jednego w³osa bia³ym 
albo czarnym uczyniæ.
37. Ale mowa wasza niech bêdzie: Tak, tak; nie, nie; a co wiêcej nadto jest, to od 
z³ego jest.
38. S³yszeliœcie, i¿ rzeczono: Oko za oko, a z¹b za z¹b;
39. Ale Ja wam powiadam: ¯ebyœcie siê nie sprzeciwiali z³emu, ale kto by ciê 
uderzy³ w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi;
40. I temu, który siê z tob¹ chce prawowaæ, a sukniê twojê wzi¹æ, puœæ mu i 
p³aszcz;
41. A kto by ciê przymusza³ iœæ milê jednê, idŸ z nim i dwie;
42. Temu, co ciê prosi, daj, a od tego, co chce u ciebie po¿yczyæ, nie odwracaj 
siê.
43. S³yszeliœcie, i¿ rzeczono: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego twego, a bêdziesz mia³ w 
nienawiœci nieprzyjaciela twego;
44. Aleæ Ja wam powiadam: Mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze; b³ogos³awcie tym, którzy 
was przeklinaj¹; dobrze czyñcie tym, którzy was maj¹ w nienawiœci, i módlcie siê za 
tymi, którzy wam z³oœæ wyrz¹dzaj¹ i przeœladuj¹ was;
45. Abyœcie byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, ¿e 
s³oñce jego wschodzi na z³e i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na 
niesprawiedliwe,
46. Albowiem jeŸli mi³ujecie te, którzy was mi³uj¹, jak¹¿ zap³atê macie? aza¿ i 
celnicy tego nie czyni¹?
47. A jeŸlibyœcie tylko braci waszych pozdrawiali, có¿ osobliwego czynicie? aza¿ i 
celnicy tak nie czyni¹?
48. B¹dŸcie¿ wy tedy doskona³ymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, 
doskona³y jest.
*06
1. Strze¿cie siê, abyœcie ja³mu¿ny waszej nie czynili przed ludŸmi dlatego, abyœcie 
byli widziani od nich; inaczej nie bêdziecie mieli zap³aty u Ojca waszego, który 
jest w niebiesiech.
2. Przeto¿, gdy czynisz ja³mu¿nê, nie tr¹b przed sob¹, jako ob³udnicy czyni¹ w 
bó¿nicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi; zaprawdê powiadam wam, 
odbieraj¹ zap³atê swojê.
3. Ale ty gdy czynisz ja³mu¿nê, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica 
twoja.
4. Aby ja³mu¿na twoja by³a w skrytoœci, a Ojciec twój, który widzi w skrytoœci, ten 
ci jawnie odda.



5. A gdy siê modlisz, nie b¹dŸ jako ob³udnicy; albowiem siê oni radzi w bó¿nicach i 
na rogach ulic stoj¹c, modl¹, aby byli widziani od ludzi; zaprawdê powiadam wam, i¿ 
odbieraj¹ zap³atê swojê.
6. Ale ty, gdy siê modlisz, wnijdŸ do komory swojej, a zawar³szy drzwi swoje, módl 
siê Ojcu twemu, który jest w skrytoœci; a Ojciec twój, który widzi w skrytoœci, 
odda ci jawnie.
7. A modl¹c siê, nie b¹dŸcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemaj¹, ¿e 
dla swojej wielomównoœci wys³uchani bêd¹.
8. Nie b¹dŸcie¿ tedy im podobni, gdy¿ wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej 
ni¿byœcie wy go prosili.
9. Wy tedy tak siê módlcie; Ojcze nasz, któryœ jest w niebiesiech! Œwiêæ siê imiê 
twoje;
10. PrzyjdŸ królestwo twoje; b¹dŸ wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
11. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
12. I odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
13. I nie wódŸ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z³ego; albowiem twoje jest 
królestwo i moc i chwa³a na wieki. Amen.
14. Bo jeŸli odpuœcicie ludziom upadki ich, odpuœci i wam Ojciec wasz niebieski;
15. A jeŸli nie odpuœcicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuœci wam 
upadków waszych.
16. A gdy poœcicie, nie b¹dŸcie¿ smêtnej twarzy, jako ob³udnicy; szpec¹ bowiem 
twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, ¿e poszcz¹; zaprawdê powiadam wam, 
odbieraj¹ zap³atê swojê.
17. Ale ty, gdy poœcisz, nama¿ g³owê twojê, i umyj twarz twojê,
18. Abyœ nie by³ widziany od ludzi, ¿e poœcisz, ale od Ojca twojego, który jest w 
skrytoœci; a Ojciec twój, który widzi w skrytoœci, odda ci jawnie.
19. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, i gdzie z³odzieje 
podkopywuj¹ i kradn¹;
20. Ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza psuje, i gdzie 
z³odzieje nie podkopywuj¹, ani kradn¹.
21. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
22. Oko twoje jestci œwiec¹ cia³a twego; jeŸliby tedy oko twoje by³o szczere, 
wszystko cia³o twoje jasne bêdzie;
23. JeŸliby zaœ oko twoje z³e by³o, wszystko cia³o twoje ciemne bêdzie; jeŸli tedy 
œwiat³oœæ, która jest w tobie, ciemnoœci¹ jest, sama ciemnoœæ jaka¿ bêdzie?
24. Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ, gdy¿ albo jednego bêdzie mia³ w nienawiœci, a 
drugiego bêdzie mi³owa³; albo jednego trzymaæ siê bêdzie, a drugim pogardzi; nie 
mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie.
25. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê o ¿ywot wasz, co byœcie jedli, albo co 
byœcie pili, ani o cia³o wasze, czem byœcie siê odziewali; aza¿ ¿ywot nie jest 
zacniejszy ni¿ pokarm, i cia³o ni¿ odzienie?
26. Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, i¿ nie siej¹ ani ¿n¹, ani zbieraj¹ do gumien, 
a w¿dy Ojciec wasz niebieski ¿ywi je; izali wy nie jesteœcie daleko zacniejsi nad 
nie?
27. I któ¿ z was troskliwie myœl¹c, mo¿e przydaæ do wzrostu swego ³okieæ jeden?
28. A o odzienie przecz¿e siê troszczycie? Przypatrzcie siê liliom polnym, jako 
rosn¹; nie pracuj¹, ani przêd¹.
29. A Ja wam powiadam, i¿ ani Salomon we wszystkiej s³awie swojej nie by³ tak 
przyodziany, jako jedna z tych.
30. JeŸli tedy trawê poln¹, która dziœ jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak 
przyodziewa, aza¿ nie daleko wiêcej was! o ma³owierni!
31. Nie troszczcie siê tedy, mówi¹c: Có¿ bêdziemy jeœæ? albo co bêdziemy piæ? albo 
czem siê bêdziemy przyodziewaæ?
32. Boæ tego wszystkiego poganie szukaj¹; wieæ bowiem Ojciec wasz niebieski, ¿e 
tego wszystkiego potrzebujecie.
33. Ale szukajcie naprzód królestwa Bo¿ego, i sprawiedliwoœci jego, a to wszystko 
bêdzie wam przydano.
34. Przeto¿ nie troszczcie siê o jutrzejszy dzieñ: albowiem jutrzejszy dzieñ 
troskaæ siê bêdzie o swoje potrzeby. Dosyæci ma dzieñ na swojem utrapieniu.
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1. Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni;
2. Albowiem jakim s¹dem s¹dzicie, takim s¹dzeni bêdziecie, i jak¹ miar¹ mierzycie, 
tak¹ wam odmierzono bêdzie.
3. A czemu¿ widzisz ŸdŸb³o w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, nie 
baczysz?
4. Albo jako¿ rzeczesz bratu twemu: Dopuœæ, i¿ wyjmê ŸdŸb³o z oka twego, a oto 
balka jest w oku twojem.
5. Ob³udniku! wyjmij pierwej balkê z oka twego, tedy przejrzysz, abyœ wyj¹³ ŸdŸb³o 
z oka brata twego.
6. Nie dawajcie œwiêtego psom, ani mieæcie pere³ waszych przed œwinie, by ich snaæ 
nie podepta³y nogami swemi, i obróciwszy siê nie rozszarpa³y was.
7. Proœcie, a bêdzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a bêdzie wam 
otworzono.
8. Ka¿dy bowiem, kto prosi, bierze; a kto szuka, znajduje; a temu, co ko³acze, 
bêdzie otworzono.
9. I który¿ z was jest cz³owiek, którego prosi³liby syn jego o chleb, izali mu da 
kamieñ?
10. A prosi³by o rybê, izali mu da wê¿a?
11. JeŸli wy tedy bêd¹c z³ymi, umiecie dary dobre dawaæ dzieciom waszym, czem¿e 
wiêcej Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go 
prosz¹.
12. Wszystko tedy, co byœcie chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyñcie im; 
tenci bowiem jest zakon i prorocy.
13. WchodŸcie przez ciasn¹ bramê; albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, 
która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez niê wchodz¹.
14. A ciasna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ywota; a ma³o ich jest, 
którzy j¹ znajduj¹.
15. A strze¿cie siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w odzieniu 
owczem, ale wewn¹trz s¹ wilcy drapie¿ni.
16. Z owoców ich poznacie je; izali zbieraj¹ z ciernia grona winne, albo z ostu 
figi?
17. Tak ci wszelkie drzewo dobre owoce dobre przynosi; ale z³e drzewo owoce z³e 
przynosi.
18. Nie mo¿e dobre drzewo owoców z³ych przynosiæ, ani drzewo z³e owoców dobrych 
przynosiæ.
19. Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wyciête i w ogieñ 
wrzucone.
20. A tak z owoców ich poznacie je.
21. Nie ka¿dy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale 
który czyni wolê Ojca mojego, który jest w niebiesiech.
22. Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! iza¿eœmy w imieniu twojem nie 
prorokowali, i w imieniu twojem dyjab³ów nie wyganiali, i w imieniu twojem wiele 
cudów nie czynili?
23. A tedy im wyznam: ¯em was nigdy nie zna³; odst¹pcie ode mnie, którzy czynicie 
nieprawoœæ.
24. Wszelkiego tedy, który s³ucha tych s³ów moich i czyni je, przypodobam mê¿owi 
m¹dremu, który zbudowa³ dom swój na opoce;
25. I spad³ gwa³towny deszcz, i przysz³a powódŸ, i wiatry wia³y, i uderzy³y na on 
dom, ale nie upad³, bo by³ za³o¿ony na opoce.
26. A wszelki, który s³ucha tych s³ów moich, a nie czyni ich, przypodobany bêdzie 
mê¿owi g³upiemu, który zbudowa³ dom swój na piasku;
27. I spad³ deszcz gwa³towny, i przysz³a powódŸ, i wiatry wia³y, a uderzy³y na on 
dom, i upad³, a by³ wielki upadek jego.
28. I sta³o siê, gdy dokoñczy³ Jezus tych s³ów, ¿e siê zdumiewa³ lud nad nauk¹ 
jego.
29. Albowiem je uczy³ jako moc maj¹cy, a nie jako nauczeni w Piœmie.
*08
1. A gdy zstêpowa³ z góry, szed³ za nim wielki lud;



2. A oto trêdowaty przyszed³szy, pok³oni³ mu siê, mówi¹c: Panie! jeŸli chcesz, 
mo¿esz mnie oczyœciæ.
3. I wyci¹gn¹wszy Jezus rêkê, dotkn¹³ siê go, mówi¹c: Chcê, b¹dŸ oczyszczony; i 
zaraz oczyszczony jest tr¹d jego.
4. Tedy mu rzek³ Jezus: Patrz, abyœ nikomu nie powiada³, ale idŸ, uka¿ siê 
kap³anowi, i ofiaruj dar on, który przykaza³ Moj¿esz na œwiadectwo przeciwko nim.
5. A gdy Jezus wszed³ do Kapernaum, przyszed³ do niego setnik, prosz¹c go,
6. I mówi¹c: Panie! s³uga mój le¿y w domu powietrzem ruszony, i ciê¿ko siê trapi.
7. I rzek³ mu Jezus: Ja przyjdê i uzdrowiê go.
8. A odpowiadaj¹c setnik rzek³: Panie! nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach 
mój; ale tylko rzecz s³owo, a bêdzie uzdrowiony s³uga mój.
9. Bomci i ja cz³owiek pod moc¹ innego, maj¹cy pod sob¹ ¿o³nierze; i mówiê temu: 
IdŸ, a idzie; a drugiemu: PrzyjdŸ, a przychodzi; a s³udze memu: Czyñ to, a czyni.
10. A gdy to us³ysza³ Jezus, zadziwi³ siê, i rzek³ tym, którzy szli za nim: 
Zaprawdê powiadam wam: Anim w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalaz³.
11. A powiadam wam: I¿ wiele ich od wschodu i od zachodu s³oñca przyjdzie, a usi¹d¹ 
za sto³em z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakóbem w królestwie niebieskiem.
12. Ale synowie królestwa bêd¹ wyrzuceni w ciemnoœci zewnêtrzne, tam bêdzie p³acz i 
zgrzytanie zêbów.
13. I rzek³ Jezus setnikowi: IdŸ, a jakoœ uwierzy³, niech ci siê stanie; i 
uzdrowiony jest s³uga jego onej¿e godziny.
14. A gdy Jezus przyszed³ do domu Piotrowego, ujrza³ œwiekrê jego, le¿¹c¹ na ³o¿u i 
maj¹c¹ gor¹czkê.
15. I dotkn¹³ siê rêki jej, i opuœci³a j¹ gor¹czka; i wsta³a, a pos³ugowa³a im.
16. A gdy by³ wieczór, przywiedli do niego wiele opêtanych: i wygania³ duchy 
s³owem; i wszystkie, którzy siê Ÿle mieli, uzdrawia³;
17. Aby siê wype³ni³o, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówi¹cego: On niemocy 
nasze na siê wzi¹³, a choroby nasze nosi³.
18. A widz¹c Jezus wielki lud oko³o siebie, kaza³ siê przeprawiæ na drug¹ stronê 
morza.
19. Tedy przyst¹piwszy niektóry z nauczonych w Piœmie, rzek³ mu: Mistrzu! pójdê za 
tob¹, gdziekolwiek pójdziesz.
20. I rzek³ mu Jezus: Liszki maj¹ jamy, a ptaki niebieskie gniazda; ale Syn 
cz³owieczy nie ma, gdzie by g³owê sk³oni³.
21. A drugi z uczniów jego rzek³ mu: Panie! dopuœæ mi pierwej odejœæ i pogrzeœæ 
ojca mego;
22. Ale mu Jezus rzek³: PójdŸ za mn¹, a niechaj umarli grzebi¹ umar³e swoje.
23. A gdy on wst¹pi³ w ³ódŸ, wst¹pili za nim i uczniowie jego.
24. A oto siê wzruszenie wielkie sta³o na morzu, tak i¿ siê ³ódŸ wa³ami okrywa³a; a 
on spa³.
25. A przyst¹piwszy uczniowie jego, obudzili go, mówi¹c: Panie! ratuj nas, giniemy.
26. I rzek³ do nich: Przecz¿e jesteœcie bojaŸliwi? o ma³owierni! Tedy wstawszy, 
zgromi³ wiatry i morze, i sta³o siê uciszenie wielkie.
27. A ludzie siê dziwowali, mówi¹c: Jaki¿ to jest ten, ¿e mu i wiatry i morze 
pos³uszne s¹?
28. A gdy siê on przewióz³ na drug¹ stronê do krainy Giergiezeñczyków, zabie¿eli mu 
dwaj opêtani z grobów wychodz¹cy, bardzo okrutni, tak i¿ nie móg³ nikt przechodziæ 
on¹ drog¹.
29. A oto zakrzyknêli, mówi¹c: Có¿ my z tob¹ mamy, Jezusie, Synu Bo¿y? Przyszed³eœ 
tu przed czasem, drêczyæ nas?
30. I by³a daleko od nich trzoda wielka œwiñ pas¹cych siê.
31. Tedy go dyjabli prosili, mówi¹c: JeŸli nas wyganiasz, dopuœæ nam wnijœæ w 
trzodê tych œwiñ.
32. I rzek³ im: IdŸcie. A oni wyszed³szy, weszli w onê trzodê œwiñ, a oto porwawszy 
siê ona wszystka trzoda œwiñ, z przykra wpad³a w morze, i pozdycha³a w wodach.
33. Lecz pasterze uciekli, a poszed³szy do miasta, opowiedzieli wszystko, i to, co 
siê z onymi opêtanymi sta³o.
34. A oto wszystko miasto wysz³o przeciwko Jezusowi, a ujrzawszy go prosili, aby z 
ich granic odszed³.
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1. Tedy wst¹piwszy w ³ódŸ, przewióz³ siê, i przyszed³ do miasta swego;
2. A oto przynieœli mu powietrzem ruszonego, na ³o¿u le¿¹cego. A widz¹c Jezus wiarê 
ich, rzek³ powietrzem ruszonemu: Ufaj, synu! odpuszczone s¹ tobie grzechy twoje.
3. A oto niektórzy z nauczonych w Piœmie mówili sami w sobie: Ten bluŸni.
4. A widz¹c Jezus myœli ich, rzek³: Przecz¿e wy myœlicie z³e rzeczy w sercach 
waszych?
5. Albowiem có¿ ³atwiej rzec: Odpuszczone s¹ tobie grzechy, czyli rzec: Wstañ, a 
chodŸ?
6. Ale abyœcie wiedzieli, i¿ ma moc Syn cz³owieczy na ziemi odpuszczaæ grzechy, 
tedy rzek³ powietrzem ruszonemu: Wstawszy, weŸmij ³o¿e twoje, a idŸ do domu twego.
7. Tedy wstawszy, poszed³ do domu swego.
8. Co ujrzawszy lud, dziwowa³ siê, i chwali³ Boga, który da³ tak¹ moc ludziom.
9. A odchodz¹c stamt¹d Jezus, ujrza³ cz³owieka siedz¹cego na cle, którego zwano 
Mateusz, i rzek³ mu: PójdŸ za mn¹; tedy wstawszy, szed³ za nim.
10. I sta³o siê, gdy Jezus siedzia³ za sto³em w domu jego, ¿e oto wiele celników i 
grzeszników przyszed³szy, usiedli z Jezusem i z uczniami jego.
11. Co widz¹c Faryzeuszowie, rzekli uczniom jego: Przecz¿e z celnikami i 
grzesznikami je nauczyciel wasz?
12. A Jezus us³yszawszy to, rzek³ im: Nie potrzebuj¹æ zdrowi lekarza, ale ci, co 
siê Ÿle maj¹.
13. Owszem idŸcie, a nauczcie siê, co to jest: Mi³osierdzia chcê, a nie ofiary; bom 
nie przyszed³ wzywaæ sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
14. Tedy przyszli do niego uczniowie Janowi, mówi¹c: Przecz my i Faryzeuszowie 
czêsto poœcimy, a uczniowie twoi nie poszcz¹?
15. I rzek³ im Jezus: Izali siê mog¹ synowie ³o¿nicy ma³¿eñskiej smêciæ, póki z 
nimi jest oblubieniec? Ale przyjd¹ dni, gdy od nich bêdzie oblubieniec odjêty, a 
tedy poœciæ bêd¹.
16. A ¿aden nie wprawuje ³aty sukna nowego w szatê wiotch¹; albowiem ono za³atanie 
ujmuje nieco od szaty, i stawa siê gorsze rozdarcie;
17. Ani lej¹ wina m³odego w stare statki; bo inaczej pukaj¹ siê statki, a wino 
wycieka, i statki siê psuj¹; ale m³ode wino lej¹ w nowe statki, i oboje bywaj¹ 
zachowane.
18. To gdy on do nich mówi³, oto niektóry prze³o¿ony bó¿nicy przyszed³szy pok³oni³ 
mu siê, mówi¹c: Córka moja dopiero skona³a; ale pójdŸ, a w³ó¿ na ni¹ rêkê twojê, a 
o¿yje.
19. Tedy wstawszy Jezus, szed³ za nim, i uczniowie jego.
20. (A oto niewiasta, która p³ynienie krwi ode dwunastu lat cierpia³a, 
przyst¹piwszy z ty³u, dotknê³a siê podo³ka szat jego;
21. Bo rzek³a sama w sobie: JeŸli siê tylko dotknê szaty jego, bêdê uzdrowiona.
22. Ale Jezus obróciwszy siê i ujrzawszy j¹, rzek³: Ufaj, córko! wiara twoja ciebie 
uzdrowi³a; i uzdrowiona by³a niewiasta od onej godziny.)
23. A gdy przyszed³ Jezus w dom prze³o¿onego, i ujrza³ piszczki i lud zgie³k 
czyni¹cy,
24. Rzek³ im: Ust¹pcie; albowiem dzieweczka nie umar³a, ale œpi. I naœmiewali siê z 
niego.
25. Ale gdy wygnany by³ on lud, wszed³szy, uj¹³ j¹ za rêkê jej, i wsta³a 
dzieweczka.
26. I rozesz³a siê ta wieœæ po wszystkiej ziemi.
27. A gdy Jezus odchodzi³ stamt¹d, szli za nim dwaj œlepi, wo³aj¹c i mówi¹c: Synu 
Dawidowy! zmi³uj siê nad nami.
28. A gdy on wszed³ do domu, przyszli do niego œlepi; i rzek³ im Jezus: Wierzycie¿, 
i¿ to mogê uczyniæ? Rzekli mu: Owszem Panie!
29. Tedy siê dotkn¹³ oczu ich, mówi¹c: Wed³ug wiary waszej niechaj siê wam stanie.
30. I otworzy³y siê oczy ich; i przygrozi³ im srodze Jezus, mówi¹c: Patrzcie¿, aby 
nikt o tem nie wiedzia³.
31. Lecz oni wyszed³szy, rozs³awili go po wszystkiej onej ziemi.
32. A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu cz³owieka niemego, opêtanego od 
dyjab³a.



33. A gdy by³ wygnany on dyjabe³, przemówi³ niemy; i dziwowa³ siê lud, mówi¹c: 
Nigdy siê taka rzecz nie pokaza³a w Izraelu.
34. Ale Faryzeuszowie mówili: Przez ksi¹¿êcia dyjabelskiego wygania dyjab³y.
35. I obchodzi³ Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczaj¹c w bó¿nicach ich, i 
ka¿¹c Ewangielijê królestwa, a uzdrawiaj¹c wszelk¹ chorobê, i wszelk¹ niemoc miêdzy 
ludem.
36. A widz¹c on lud, u¿ali³ siê go, i¿ by³ strudzony i rozproszony jako owce nie 
maj¹ce pasterza.
37. Tedy rzek³ uczniom swoim: ¯niwoæ wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o.
38. Proœcie tedy Pana ¿niwa, aby wypchn¹³ robotniki na ¿niwo swoje.
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1. A zwo³awszy dwunastu uczniów swoich, da³ im moc nad duchy nieczystymi, aby je 
wyganiali, i uzdrawiali wszelk¹ chorobê i wszelk¹ niemoc.
2. A dwunastu Aposto³ów te s¹ imiona: Pierwszy Szymon, którego zowi¹ Piotr, i 
Andrzej, brat jego; Jakób, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego;
3. Filip i Bart³omiej, Tomasz i Mateusz on celnik, Jakób, syn Alfeusza, i Lebeusz, 
nazwany Tadeusz;
4. Szymon Kananejczyk, i Judasz Iszkaryjot, który go te¿ wyda³.
5. Tych dwunastu pos³a³ Jezus, rozkazuj¹c im i mówi¹c: Na drogê poganów nie 
zachodŸcie, i do miasta Samarytañczyków nie wchodŸcie;
6. Ale raczej idŸcie do owiec, które zginê³y z domu Izraelskiego;
7. A id¹c ka¿cie, mówi¹c: Przybli¿y³o siê królestwo niebieskie.
8. Chore uzdrawiajcie, trêdowate oczyszczajcie, umar³e wskrzeszajcie, dyjab³y 
wyganiajcie; darmoœcie wziêli, darmo dawajcie.
9. Nie bierzcie z sob¹ z³ota, ani srebra, ani miedzi w trzosy wasze;
10. Ani taistry na drogê, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski; albowiem godzien 
jest robotnik ¿ywnoœci swojej.
11. A do któregokolwiek miasta albo miasteczka wnijdziecie, wywiadujcie siê, kto by 
w niem tego by³ godzien, a tam¿e mieszkajcie, póki nie wynijdziecie;
12. A wszed³szy w dom, pozdrówcie go.
13. A jeŸliby on dom tego by³ godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz; a jeŸliby 
nie by³ godny, pokój wasz niech siê wróci do was.
14. A kto by was nie przyj¹³, ani s³ucha³ s³ów waszych, wychodz¹c z domu albo z 
miasta onego, otrz¹œnijcie proch z nóg waszych.
15. Zaprawdê wam powiadam: L¿ej bêdzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzieñ s¹dny, 
ni¿eli miastu onemu.
16. Oto Ja was posy³am jako owce miêdzy wilki; b¹dŸcie¿ tedy roztropnymi jako wê¿e, 
a szczerymi jako go³êbice,
17. A strze¿cie siê ludzi; albowiem was bêd¹ wydawaæ do rady, i w zgromadzeniach 
swoich was biczowaæ bêd¹.
18. Tak¿e przed starosty i przed króle wodzeni bêdziecie dla mnie, na œwiadectwo 
przeciwko nim i poganom.
19. Ale gdy was podadz¹, nie troszczcie siê, jako i co byœcie mówili; albowiem wam 
dano bêdzie onej¿e godziny, co byœcie mówili;
20. Bo wy nie jesteœcie, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was.
21. I wyda brat brata na œmieræ, i ojciec syna, i powstan¹ dzieci przeciwko 
rodzicom, i bêd¹ je zabijaæ.
22. I bêdziecie w nienawiœci u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do 
koñca, ten bêdzie zbawion.
23. A gdy was przeœladowaæ bêd¹ w tem mieœcie, uciekajcie do drugiego; bo zaprawdê 
powiadam wam, ¿e nie obejdziecie miast Izraelskich, a¿ przyjdzie Syn cz³owieczy.
24. Nie jestci uczeñ nad mistrza, ani s³uga nad Pana swego;
25. Dosyæ uczniowi, aby by³ jako mistrz jego, a s³uga jako Pan jego; jeŸliæ 
gospodarza Beelzebubem nazywali, czem wiêcej domowniki jego nazywaæ bêd¹.
26. Przeto¿ nie bójcie siê ich; albowiem nic nie jest skrytego, co by nie mia³o byæ 
objawiono, i nic tajemnego, czego by siê dowiedzieæ nie miano.
27. Co wam w ciemnoœci mówiê, powiadajcie na œwietle; a co w ucho s³yszycie, 
obwo³ywajcie na dachach;
28. A nie bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie mog¹; ale 



raczej bójcie siê tego, który mo¿e i duszê i cia³o zatraciæ w piekielnym ogniu.
29. Izali dwóch wróbelków za pieni¹¿ek nie sprzedaj¹, a w¿dy jeden z nich nie 
upadnie na ziemiê oprócz woli Ojca waszego.
30. Nawet i w³osy wszystkie na g³owie waszej policzone s¹.
31. Nie bójcie siê tedy; nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteœcie.
32. Wszelki tedy, który by miê wyzna³ przed ludŸmi, wyznam go Ja te¿ przed Ojcem 
moim, który jest w niebiesiech;
33. A kto by siê mnie zapar³ przed ludŸmi, zaprê siê go i Ja przed Ojcem moim, 
który jest w niebiesiech.
34. Nie mniemajcie, ¿em przyszed³ dawaæ pokój na ziemiê; nie przyszed³em dawaæ 
pokoju, ale miecz.
35. Bom przyszed³, abym rozerwanie uczyni³ miêdzy synem a ojcem jego, i miêdzy 
córk¹ a matk¹ jej, tak¿e miêdzy synow¹ i œwiekr¹ jej;
36. I nieprzyjacio³mi bêd¹ cz³owiekowi domownicy jego.
37. Kto mi³uje ojca albo matkê nad miê, nie jest miê godzien; a kto mi³uje syna 
albo córkê nad miê, nie jest miê godzien;
38. A kto nie bierze krzy¿a swego, i nie idzie za mn¹, nie jest miê godzien.
39. Kto by znalaz³ duszê swojê, straci j¹; a kto by straci³ duszê swojê dla mnie, 
znajdzie j¹.
40. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który 
miê pos³a³.
41. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zap³atê proroka weŸmie; a kto 
przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zap³atê weŸmie.
42. Kto by te¿ napoi³ jednego z tych to ma³ych tylko kubkiem zimnej wody w imiê 
ucznia, zaprawdê powiadam wam, nie straci zap³aty swojej.
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1. I sta³o siê, gdy Jezus przesta³ rozkazywaæ dwunastu uczniom swoim, poszed³ z 
on¹d, aby uczy³ i kaza³ w miastach ich.
2. A Jan us³yszawszy w wiêzieniu o uczynkach Chrystusowych, pos³awszy dwóch z 
uczniów swoich,
3. Rzek³ mu: Ty¿eœ jest on, który ma przyjœæ, czyli inszego czekaæ mamy?
4. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Szed³szy, oznajmijcie Janowi, co s³yszycie i 
widzicie.
5. Œlepi widz¹, a chromi chodz¹, trêdowaci bior¹ oczyszczenie, a g³usi s³ysz¹, 
umarli zmartwychwstaj¹, i ubogim Ewangielija opowiadana bywa;
6. A b³ogos³awiony jest, który siê nie zgorszy ze mnie.
7. A gdy oni odeszli, pocz¹³ Jezus mówiæ do ludu o Janie: Coœcie wyszli na puszczê 
widzieæ? Izali trzcinê chwiej¹c¹ siê od wiatru?
8. Ale coœcie wyszli widzieæ? Izali cz³owieka w miêkkie szaty obleczonego? oto 
którzy miêkkie szaty nosz¹, w domach królewskich s¹.
9. Ale coœcie wyszli widzieæ? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i wiêcej ni¿ 
proroka.
10. Boæ ten jest, o którym napisano: Oto ja posy³am Anio³a mego przed obliczem 
twojem, który zgotuje drogê twojê przed tob¹.
11. Zaprawdê powiadam wam: Nie powsta³ z tych, którzy siê z niewiast rodz¹, wiêkszy 
nad Jana Chrzciciela; ale który jest najmniejszym w królestwie niebieskiem, wiêkszy 
jest, ni¿eli on.
12. A ode dni Jana Chrzciciela a¿ dot¹d królestwo niebieskie gwa³t cierpi, a 
gwa³townicy porywaj¹ je.
13. Bo wszyscy prorocy i zakon a¿ do Jana prorokowali.
14. A jeŸli chcecie przyj¹æ, onci jest Elijasz, który mia³ przyjœæ.
15. Kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha.
16. Ale komu¿ przypodobam ten naród? podobny jest dziatkom, które siedz¹ na 
rynkach, i wo³aj¹ na towarzysze swoje,
17. I mówi¹: Gra³yœmy wam na piszcza³ce, a nie tañcowa³yœcie; œpiewa³yœmy pieœni 
¿a³obne, a nie p³aka³yœcie.
18. Albowiem przyszed³ Jan ani jedz¹c ani pij¹c, a mówi¹: I¿ dyjabelstwo ma.
19. Przyszed³ Syn cz³owieczy jedz¹c i pij¹c, a mówi¹: Oto cz³owiek ob¿erca i 
pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników; i usprawiedliwiona jest m¹droœæ 



od synów swoich.
20. Tedy pocz¹³ przymawiaæ miastom, w których siê najwiêcej dzia³o cudów jego, ¿e 
nie pokutowa³y, mówi¹c:
21. Biada tobie Chorazynie! biada tobie Betsaido! bo gdyby siê by³y w Tyrze i w 
Sydonie te cuda sta³y, które siê w was sta³y, dawno by by³y w worze i w popiele 
pokutowa³y.
22. Wszak¿e powiadam wam: L¿ej bêdzie Tyrowi i Sydonowi w dzieñ s¹dny, ni¿eli wam.
23. A ty Kapernaum! któreœ a¿ do nieba wywy¿szone, a¿ do piek³a str¹cone bêdziesz; 
bo gdyby siê by³y w Sodomie te cuda dzia³y, które siê dzia³y w tobie, zosta³aby 
by³a a¿ do dnia dzisiejszego.
24. Nawet powiadam wam: I¿ l¿ej bêdzie ziemi Sodomskiej w dzieñ s¹dny, ni¿eli 
tobie.
25. W on czas odpowiadaj¹c Jezus, rzek³: Wys³awiam ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi! 
¿eœ te rzeczy zakry³ przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je niemowl¹tkom.
26. Zaprawdê, Ojcze! tak siê upodoba³o tobie.
27. Wszystkie rzeczy dane mi s¹ od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by chcia³ Syn objawiæ.
28. PójdŸcie do mnie wszyscy, którzyœcie spracowani i obci¹¿eni, a Ja wam sprawiê 
odpocznienie;
29. WeŸmijcie jarzmo moje na siê, a uczcie siê ode mnie, ¿em Ja cichy i pokornego 
serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym;
30. Albowiem jarzmo moje wdziêczne jest, a brzemiê moje lekkie jest.
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1. W on czas szed³ Jezus w sabat przez zbo¿a, a uczniowie jego ³aknêli, i poczêli 
rwaæ k³osy i jeœæ.
2. A ujrzawszy to Faryzeuszowie, rzekli mu: Oto uczniowie twoi czyni¹, czego siê 
nie godzi czyniæ w sabat.
3. A on im rzek³: Izaœcie nie czytali, co uczyni³ Dawid, gdy ³akn¹³, on i ci, 
którzy z nim byli?
4. Jako wszed³ do domu Bo¿ego, i chleby pok³adne jad³, których mu siê nie godzi³o 
jeœæ, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kap³anom.
5. Alboœcie nie czytali w zakonie, ¿e w sabat i kap³ani w koœciele sabat gwa³c¹, a 
bez winy s¹?
6. Ale mówiê wam, i¿ tu wiêkszy jest ni¿ koœció³.
7. A gdybyœcie wiedzieli, co to jest: Mi³osierdzia chcê, a nie ofiary, nie 
potêpialibyœcie niewinnych;
8. Albowiem Syn cz³owieczy Panem jest i sabatu.
9. A odszed³szy stamt¹d przyszed³ do bó¿nicy ich;
10. A oto by³ tam cz³owiek maj¹cy rêkê usch³¹; i pytali go, mówi¹c: Godzili siê w 
sabat uzdrawiaæ? aby go oskar¿yli.
11. A on im rzek³: Który¿ cz³owiek z was bêdzie, który by mia³ owcê jedn¹, a gdyby 
mu ta w sabat w dó³ wpad³a, izali jej nie dobêdzie i nie wyci¹gnie?
12. A czem¿e zacniejszy jest cz³owiek ni¿eli owca? Przeto¿ godzi siê w sabat dobrze 
czyniæ.
13. Tedy rzek³ cz³owiekowi onemu: Wyci¹gnij rêkê twojê; a on wyci¹gn¹³, i 
przywrócona jest do zdrowia jako i druga.
14. A wyszed³szy Faryzeuszowie, uczynili radê przeciwko niemu, jakoby go stracili.
15. Ale Jezus poznawszy to, odszed³ stamt¹d, i szed³ za nim lud wielki; i uzdrowi³ 
one wszystkie,
16. I przygrozi³ im, aby go nie objawiali,
17. ¯eby siê wype³ni³o, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówi¹cego:
18. Oto ten s³uga mój, któregom obra³, ten umi³owany mój, w którym siê upodoba³o 
duszy mojej; po³o¿ê ducha mojego na nim, a s¹d narodom opowie;
19. Nie bêdzie siê wadzi³, ani bêdzie wo³a³, i nikt na ulicach nie us³yszy g³osu 
jego;
20. Trzciny na³amanej nie do³amie, a lnu kurz¹cego siê nie zagasi, a¿ wystawi s¹d 
ku zwyciêstwu;
21. A w imieniu jego narodowie bêd¹ nadziejê mieli.
22. Tedy przywiedziono do niego opêtanego, œlepego i niemego, i uzdrowi³ go, tak i¿ 



on œlepy i niemy i mówi³ i widzia³.
23. I zdumia³ siê wszystek lud, i mówili: Nie ten¿e jest on syn Dawidowy?
24. Ale Faryzeuszowie us³yszawszy to, rzekli: Ten nie wygania dyjab³ów, tylko przez 
Beelzebuba, ksi¹¿êcia dyjabelskiego.
25. Lecz Jezus widz¹c myœli ich, rzek³ im: Ka¿de królestwo rozdzielone samo 
przeciwko sobie pustoszeje, i ka¿de miasto albo dom, sam przeciwko sobie 
rozdzielony, nie ostoi siê.
26. A jeŸli¿ szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest; jako¿ 
siê tedy ostoi królestwo jego?
27. A jeŸli¿ ja przez Beelzebuba wyganiam dyjab³y, synowie wasi przez kogo¿ 
wyganiaj¹? Przeto¿ oni sêdziami waszymi bêd¹;
28. A jeŸli¿ ja duchem Bo¿ym wyganiam dyjab³y, tedy¿ do was przysz³o królestwo 
Bo¿e.
29. Albo jako¿ mo¿e kto wnijœæ do domu mocarza, i sprzêt jego rozchwyciæ, jeŸliby 
pierwej nie zwi¹za³ mocarza onego? to¿ dopiero dom jego rozchwyci.
30. Kto nie jest ze mn¹, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mn¹, rozprasza.
31. Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluŸnierstwo ludziom odpuszczone bêdzie; 
ale bluŸnierstwo przeciwko Duchowi Œwiêtemu nie bêdzie odpuszczone ludziom.
32. I ktobykolwiek rzek³ s³owo przeciwko Synowi cz³owieczemu, bêdzie mu 
odpuszczono; ale kto by mówi³ przeciwko Duchowi Œwiêtemu, nie bêdzie mu 
odpuszczono, ani w tym wieku ani w przysz³ym.
33. Czyñcie¿ albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czyñcie drzewo z³e, i owoc 
jego z³y; albowiem z owocu drzewo poznane bywa.
34. Rodzaju jaszczurczy! jako¿ mo¿ecie mówiæ dobre rzeczy, bêd¹c z³ymi, gdy¿ z 
obfitoœci serca usta mówi¹?
35. Dobry cz³owiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a z³y cz³owiek ze 
z³ego skarbu wynosi rzeczy z³e.
36. Ale powiadam wam, i¿ z ka¿dego s³owa pró¿nego, które by mówili ludzie, dadz¹ z 
niego liczbê w dzieñ s¹dny;
37. Albowiem z mów twoich bêdziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich bêdziesz 
os¹dzony.
38. Tedy odpowiedzieli niektórzy z nauczonych w Piœmie i Faryzeuszów, mówi¹c: 
Nauczycielu, chcemy od ciebie znamiê widzieæ.
39. A on odpowiadaj¹c rzek³ im: Rodzaj z³y i cudzo³o¿ny znamienia szuka; ale mu nie 
bêdzie znamiê dane, tylko ono znamiê Jonasza proroka.
40. Albowiem jako Jonasz by³ w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak bêdzie 
Syn cz³owieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.
41. Mê¿owie Niniwiccy stan¹ na s¹dzie z tym rodzajem, i potêpi¹ go, przeto ¿e 
pokutowali na kazanie Jonaszowe; a oto tu wiêcej ni¿eli Jonasz.
42. Królowa z po³udnia stanie na s¹dzie z tym rodzajem, i potêpi go; i¿ przysz³a od 
krajów ziemi, aby s³ucha³a m¹droœci Salomonowej; a oto tu wiêcej ni¿eli Salomon.
43. A gdy nieczysty duch od cz³owieka wychodzi, przechadza siê po miejscach 
suchych, szukaj¹c odpocznienia, ale nie znajduje.
44. Tedy mówi: Wrócê siê do domu mego, sk¹dem wyszed³; a przyszed³szy znajduje go 
pró¿ny i umieciony i ochêdo¿ony.
45. Tedy idzie, i bierze z sob¹ siedm inszych duchów gorszych, ni¿eli sam: a 
wszed³szy mieszkaj¹ tam, i bywaj¹ ostatnie rzeczy cz³owieka onego gorsze, ni¿eli 
pierwsze. Tak siê stanie i temu rodzajowi z³emu.
46. A gdy on jeszcze mówi³ do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem chc¹c 
z nim mówiæ.
47. I rzek³ mu niektóry: Oto matka twoja i bracia twoi stoj¹ przed domem, chc¹c z 
tob¹ mówiæ.
48. A on odpowiadaj¹c, rzek³ temu, co mu to powiedzia³: Która¿ jest matka moja? i 
którzy s¹ bracia moi?
49. A wyci¹gn¹wszy rêkê swojê na uczniów swoich, rzek³: Oto matka moja i bracia 
moi!
50. Albowiem ktobykolwiek czyni³ wolê Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten 
jest bratem moim, i siostr¹ i matk¹.
*13



1. A dnia onego wyszed³szy Jezus z domu, usiad³ nad morzem:
2. I zebra³ siê do niego wielki lud, tak i¿ wst¹piwszy w ³ódŸ, siedzia³, a wszystek 
lud sta³ na brzegu.
3. I mówi³ do nich wiele w podobieñstwach i rzek³: Oto wyszed³ rozsiewca, aby 
rozsiewa³;
4. A gdy on rozsiewa³, niektóre pad³o podle drogi; i przylecia³y ptaki, a 
podzioba³y je.
5. Drugie zasiê pad³o na miejsce opoczyste, gdzie nie mia³o wiele ziemi; i wnet 
wesz³o, i¿ nie mia³o g³êbokoœci ziemi.
6. Ale gdy s³oñce wesz³o, wygorza³o, a i¿ nie mia³o korzenia, usch³o.
7. A drugie pad³o miêdzy ciernie, i wzros³y ciernie, a zadusi³y je.
8. A drugie pad³o na ziemiê dobr¹ i wyda³o po¿ytek, jedno setny, drugie 
szeœædziesi¹tny, a drugie trzydziestny.
9. Kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha.
10. Tedy przyst¹piwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego¿ im w podobieñstwach mówisz?
11. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Wam dano wiedzieæ tajemnicê królestwa 
niebieskiego, ale onym nie dano;
12. Albowiem kto ma, bêdzie mu dano, i obfitowaæ bêdzie, ale kto nie ma, i to, co 
ma, bêdzie od niego odjêto.
13. Dlategoæ im w podobieñstwach mówiê, i¿ widz¹c nie widz¹, i s³ysz¹c nie s³ysz¹, 
ani rozumiej¹.
14. I pe³ni siê w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: S³uchem s³uchaæ bêdziecie, 
ale nie zrozumiecie; i widz¹c widzieæ bêdziecie, ale nie ujrzycie;
15. Albowiem zaty³o serce ludu tego, a uszyma ciê¿ko s³yszeli, i oczy swe 
zamru¿yli, ¿eby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie s³yszeli, a sercem nie 
zrozumieli, i nie nawrócili siê, a uzdrowi³bym je.
16. Ale oczy wasze b³ogos³awione, ¿e widz¹, i uszy wasze, ¿e s³ysz¹;
17. Bo zaprawdê powiadam wam, i¿ wiele proroków i sprawiedliwych ¿¹da³o widzieæ to, 
co wy widzicie, ale nie widzieli, i s³yszeæ to, co s³yszycie, ale nie s³yszeli .
18. Wy tedy s³uchajcie podobieñstwa onego rozsiewcy.
19. Gdy kto s³ucha s³owa o tem królestwie, a nie rozumie, przychodzi on z³y i 
porywa to, co wsiano w serce jego; tenci jest on, który podle drogi posiany jest.
20. A na opoczystych miejscach posiany, ten jest, który s³ucha s³owa i zaraz je z 
radoœci¹ przyjmuje;
21. Ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest; a gdy przychodzi ucisk, albo 
przeœladowanie dla s³owa, wnet siê gorszy.
22. A miêdzy ciernie posiany, ten jest, który s³ucha s³owa; ale pieczo³owanie 
œwiata tego i omamienie bogactw zadusza s³owo, i staje siê bez po¿ytku.
23. A na dobrej ziemi posiany, jest ten, który s³ucha s³owa i rozumie, tenci 
po¿ytek przynosi; a przynosi jeden setny, drugi szeœædziesi¹tny, a drugi 
trzydziestny.
24. Drugie podobieñstwo prze³o¿y³ im, mówi¹c: Podobne jest królestwo niebieskie 
cz³owiekowi, rozsiewaj¹cemu dobre nasienie na roli swojej.
25. A gdy ludzie zasnêli, przyszed³ nieprzyjaciel jego, i nasia³ k¹kolu miêdzy 
pszenic¹, i odszed³.
26. A gdy uros³a trawa i po¿ytek przynios³a, tedy siê pokaza³ i k¹kol.
27. Tedy przyst¹piwszy s³udzy gospodarscy, rzekli mu: Panie! izaliœ dobrego 
nasienia nie nasia³ na roli twojej? Sk¹d¿e tedy ma k¹kol?
28. A on im rzek³: Nieprzyjaciel cz³owiek to uczyni³. I rzekli s³udzy do niego: A 
chcesz¿e, i¿ pójdziemy, a zbierzemy go?
29. A on rzek³: Nie! byœcie snaæ zbieraj¹c k¹kol, nie wykorzenili zaraz z nim i 
pszenicy.
30. Dopuœæcie obojgu spo³em roœæ a¿ do ¿niwa; a czasu ¿niwa rzekê ¿eñcom: Zbierzcie 
pierwej k¹kol, a zwi¹¿cie go w snopki ku spaleniu; ale pszenicê zgromadŸcie do 
gumna mojego.
31. Insze podobieñstwo prze³o¿y³ im, mówi¹c: Podobne jest królestwo niebieskie 
ziarnu gorczycznemu, które wzi¹wszy cz³owiek, wsia³ na roli swojej.
32. Które najmniejszeæ jest ze wszystkich nasion; ale kiedy uroœnie, najwiêksze 
jest ze wszystkich jarzyn, i staje siê drzewem, tak i¿ ptaki niebieskie 



przylatuj¹c, gniazda sobie czyni¹ na ga³¹zkach jego.
33. Insze podobieñstwo powiedzia³ im: Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, 
który wzi¹wszy niewiasta, zakry³a we trzy miary m¹ki, a¿by wszystka skwaœnia³a.
34. To wszystko mówi³ Jezus w podobieñstwach do ludu, a bez podobieñstwa nie mówi³ 
do nich;
35. Aby siê wype³ni³o, co powiedziano przez proroka mówi¹cego: Otworzê w 
podobieñstwach usta moje, wypowiem skryte rzeczy od za³o¿enia œwiata.
36. Tedy rozpuœciwszy on lud, przyszed³ Jezus do domu; i przyst¹pili do niego 
uczniowie jego, mówi¹c: Wy³ó¿ nam podobieñstwo o k¹kolu onej roli.
37. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn 
cz³owieczy;
38. A rola jest œwiat, a dobre nasienie s¹ synowie królestwa; ale k¹kol s¹ synowie 
onego z³ego;
39. Nieprzyjaciel zasiê, który go rozsia³, jestci dyjabe³, a ¿niwo jest dokonanie 
œwiata, a ¿eñcy s¹ Anio³owie.
40. Jako tedy zbieraj¹ k¹kol, a pal¹ go ogniem, tak bêdzie przy dokonaniu œwiata 
tego.
41. Poœle Syn cz³owieczy Anio³y swoje, a oni zbior¹ z królestwa jego wszystkie 
zgorszenia, i te, którzy nieprawoœæ czyni¹;
42. I wrzuc¹ je w piec ognisty, tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
43. Tedy sprawiedliwi lœniæ siê bêd¹ jako s³oñce w królestwie Ojca swego. Kto ma 
uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha.
44. Zasiê podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który 
znalaz³szy cz³owiek skry³, i od radoœci, któr¹ mia³ z niego, odchodzi, i wszystko, 
co ma, sprzedaje, i kupuje onê rolê.
45. Zasiê podobne jest królestwo niebieskie cz³owiekowi kupcowi, szukaj¹cemu 
piêknych pere³;
46. Który znalaz³szy jednê per³ê bardzo drog¹, odszed³, i posprzedawa³ wszystko, co 
mia³, i kupi³ j¹.
47. Zasiê podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, i ryby 
wszelkiego rodzaju zagarniaj¹cemu.
48. Który gdy by³ pe³en, wyci¹gnêli rybitwi na brzeg, a usiad³szy, wybierali dobre 
ryby w naczynia, a z³e precz wyrzucali.
49. Takci bêdzie przy dokonaniu œwiata; wynijd¹ Anio³owie, i wy³¹cz¹ z³e z poœrodku 
sprawiedliwych,
50. I wrzuc¹ je w piec ognisty; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
51. Rzek³ im Jezus: Wyrozumieliœcie to wszystko? Rzekli mu: Tak, Panie!
52. A on im rzek³: Przeto¿ ka¿dy nauczony w Piœmie, wyæwiczony w królestwie 
niebieskiem, podobny jest cz³owiekowi gospodarzowi, który wynosi z skarbu swego 
nowe i stare rzeczy.
53. I sta³o siê, gdy Jezus dokoñczy³ tych podobieñstw, puœci³ siê stamt¹d.
54. A przyszed³szy do ojczyzny swojej, naucza³ je w bó¿nicy ich, tak i¿ siê bardzo 
zdumiewali i mówili: Sk¹d¿e temu ta m¹droœæ, i ta moc?
55. Iza¿ ten nie jest on syn cieœli? Iza¿ matki jego nie zowi¹ Maryj¹, a bracia 
jego Jakób, i Jozes, i Szymon, i Judas?
56. A siostry jego izali wszystkie u nas nie s¹? Sk¹d¿e tedy temu to wszystko?
57. I gorszyli siê z niego; ale Jezus rzek³ im: Nie jest prorok beze czci, tylko w 
ojczyŸnie swojej i w domu swoim.
58. I nie uczyni³ tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich.
*14
1. W on czas us³ysza³ Herod Tetrarcha, wieœæ o Jezusie.
2. I rzek³ s³ugom swoim: Tenci jest Jan Chrzciciel; on to zmartwychwsta³, i dlatego 
siê cuda przez niego dziej¹.
3. Albowiem Herod pojmawszy Jana, zwi¹za³ go by³ i wsadzi³ do wiêzienia dla 
Herodyjady, ¿ony Filipa, brata swego.
4. Bo mu Jan mówi³: Nie godzi ci siê jej mieæ.
5. Ale gdy go on chcia³ zabiæ, ba³ siê ludu: albowiem go za proroka mieli.
6. Gdy tedy obchodzono dzieñ narodzenia Herodowego, tañcowa³a córka Herodyjady w 
poœrodku goœci, i podoba³a siê Herodowi.



7. Sk¹d pod przysiêg¹ obieca³ jej daæ, czegobykolwiek ¿¹da³a.
8. A ona przedtem bêd¹c naprawiona od matki swojej, rzek³a: Daj mi tu na misie 
g³owê Jana Chrzciciela.
9. I zasmuci³ siê król; ale dla przysiêgi i dla spó³siedz¹cych kaza³ jej daæ.
10. A pos³awszy kata, œci¹³ Jana w wiêzieniu.
11. I przyniesiono g³owê jego na misie, i oddano dzieweczce, i odnios³a j¹ matce 
swojej.
12. A przyszed³szy uczniowie jego wziêli cia³o i pogrzebli je, a szed³szy 
powiedzieli Jezusowi.
13. To us³yszawszy Jezus, ust¹pi³ stamt¹d w ³odzi na miejsce puste osobno; a 
us³yszawszy lud, szli za nim z miast pieszo.
14. Wyszed³szy tedy Jezus ujrza³ wielki lud, i u¿ali³ siê ich, a uzdrawia³ chore 
ich.
15. A gdy nadchodzi³ wieczór, przyst¹pili do niego uczniowie jego, mówi¹c: Puste 
jest to miejsce, a czas ju¿ przemin¹³; rozpuœæ ten lud, aby odszed³szy do 
miasteczek, kupili sobie ¿ywnoœci.
16. A Jezus im rzek³: Nie potrzeba im odchodziæ, dajcie wy im co jeœæ.
17. Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu, tylko piêæ chlebów i dwie ryby.
18. A on rzek³: Przynieœcie mi je tu.
19. I rozkazawszy ludowi usi¹œæ na trawie, wzi¹³ onych piêæ chlebów i dwie ryby, a 
wejrzawszy w niebo, b³ogos³awi³, a ³ami¹c dawa³ uczniom chleby, a uczniowie ludowi.
20. I jedli wszyscy, a nasyceni byli; i zebrali, co zbywa³o u³omków, dwanaœcie 
koszów pe³nych.
21. A tych, którzy jedli, by³o oko³o piêciu tysiêcy mê¿ów, oprócz niewiast i 
dziatek.
22. A wnet¿e przymusi³ Jezus uczniów swoich, aby wst¹pili w ³ódŸ, i uprzedzili go 
na drug¹ stronê, a¿by rozpuœci³ lud.
23. A rozpuœciwszy lud, wst¹pi³ na górê z osobna, aby siê modli³; a gdy by³ 
wieczór, sam tam by³.
24. A ³ódŸ ju¿ w poœrodku morza bêd¹c, miotana by³a od wa³ów; albowiem by³ wiatr 
przeciwny.
25. Lecz o czwartej stra¿y nocnej szed³ do nich Jezus, chodz¹c po morzu.
26. A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodz¹cego, zatrwo¿yli siê, mówi¹c: Ob³uda to 
jest! i od bojaŸni krzyknêli.
27. Lecz wnet rzek³ do nich Jezus, mówi¹c: Ufajcie! Jam ci to jest; nie bójcie siê.
28. A odpowiadaj¹c mu Piotr rzek³: Panie! JeŸli¿eœ ty jest, ka¿ mi przyjœæ do 
ciebie po wodzie.
29. A on rzek³: PójdŸ! A Piotr, wyst¹piwszy z ³odzi, szed³ po wodzie, aby przyszed³ 
do Jezusa;
30. Ale widz¹c wiatr gwa³towny, zl¹k³ siê; a gdy pocz¹³ ton¹æ, zakrzykn¹³, mówi¹c: 
Panie, ratuj miê!
31. A Jezus zaraz wyci¹gn¹wszy rêkê, uchwyci³ go i rzek³ mu: O ma³owierny! 
przecz¿eœ w¹tpi³?
32. A gdy oni wst¹pili w ³ódŸ, uciszy³ siê wiatr.
33. A ci, którzy byli w ³odzi, przyst¹piwszy pok³onili mu siê, mówi¹c: Prawdziwie 
jesteœ Synem Bo¿ym.
34. I przeprawiwszy siê, przyszli do ziemi Gienezaret.
35. A poznawszy go mê¿owie miejsca onego, pos³ali do wszystkiej onej okolicznej 
krainy; i przyniesiono do niego wszystkie, którzy siê Ÿle mieli.
36. I prosili go, aby siê tylko podo³ku szaty jego dotykali; a którzykolwiek siê 
dotknêli, uzdrowieni s¹.
*15
1. Tedy przyst¹pili do Jezusa z Jeruzalemu nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie, 
mówi¹c:
2. Czemu uczniowie twoi przestêpuj¹ ustawê starszych? albowiem nie umywaj¹ r¹k 
swych, gdy maj¹ jeœæ chleb.
3. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Czemu¿ i wy przestêpujecie przykazanie Bo¿e dla 
ustawy waszej?
4. Albowiem Bóg przykaza³, mówi¹c: Czcij ojca twego i matkê; i kto by z³orzeczy³ 



ojcu albo matce, œmierci¹ niechaj umrze.
5. Ale wy powiadacie: Kto by rzek³ ojcu albo matce: Dar, którykolwiek jest ode 
mnie, tobie po¿yteczny bêdzie; a nie uczci³by ojca swego albo matki swojej, bez 
winy bêdzie.
6. I wzruszyliœcie przykazania Bo¿e dla ustawy waszej.
7. Ob³udnicy! dobrze o was prorokowa³ Izajasz, mówi¹c:
8. Lud ten przybli¿a siê do mnie usty swemi, i wargami czci miê; ale serce ich 
daleko jest ode mnie.
9. Lecz pró¿no miê czcz¹, nauczaj¹c nauk, które s¹ przykazania ludzkie.
10. A zawo³awszy do siebie ludu, rzek³ im: S³uchajcie, a rozumiejcie.
11. Nie to, co wchodzi w usta, pokala cz³owieka; ale co wychodzi z ust, to pokala 
cz³owieka.
12. Tedy przyst¹piwszy uczniowie jego, rzekli mu: Wiesz, i¿ Faryzeuszowie, 
us³yszawszy tê mowê, zgorszyli siê?
13. A on odpowiadaj¹c rzek³: Wszelki szczep, którego nie szczepi³ Ojciec mój 
niebieski, wykorzeniony bêdzie.
14. Zaniechajcie ich; œlepi s¹ wodzowie œlepych, a œlepy jeŸliby œlepego prowadzi³, 
obadwa w dó³ wpadn¹.
15. A odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ mu: Wy³ó¿ nam to podobieñstwo.
16. I rzek³ Jezus: Jeszcze¿ i wy bezrozumni jesteœcie?
17. Jeszcze¿ nie rozumiecie, i¿ wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie, i do 
wychodu bywa wyrzucono?
18. Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a toæ pokala cz³owieka.
19. Albowiem z serca wychodz¹ z³e myœli, mê¿obójstwa, cudzo³óstwa, wszeteczeñstwa, 
z³odziejstwa, fa³szywe œwiadectwa, bluŸnierstwa.
20. Toæ jest, co pokala cz³owieka: ale jeœæ nieumytemi rêkoma, toæ nie pokala 
cz³owieka.
21. A wyszed³szy Jezus stamt¹d, ust¹pi³ w strony Tyru i Sydonu.
22. A oto niewiasta Chananejska z onych granic wyszed³szy, wo³a³a, mówi¹c do niego: 
Zmi³uj siê nade mn¹ Panie, synu Dawidowy! córka moja ciê¿ko bywa od dyjab³a 
drêczona.
23. A on jej nie odpowiedzia³ i s³owa. Tedy przyst¹piwszy uczniowie jego, prosili 
go, mówi¹c: Odpraw j¹, boæ wo³a za nami.
24. A on odpowiadaj¹c rzek³: Nie jestem pos³any, tylko do owiec, które zginê³y z 
domu Izraelskiego.
25. Lecz ona przyst¹piwszy, pok³oni³a mu siê, mówi¹c: Panie, ratuj miê!
26. A on odpowiadaj¹c rzek³: Niedobra jest braæ chleb dziecinny, a miotaæ 
szczeniêtom.
27. A ona rzek³a: Tak jest, Panie! a wszak¿e i szczeniêta jedz¹ odrobiny, które 
padaj¹ z sto³u panów ich.
28. Tedy odpowiadaj¹c Jezus rzek³ jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja; 
niechaj ci siê stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onej¿e godziny.
29. A Jezus poszed³szy stamt¹d, przyszed³ nad morze Galilejskie, a wst¹piwszy na 
górê, siedzia³ tam.
30. I przyszed³ do niego wielki lud, maj¹c z sob¹ chrome, œlepe, nieme, u³omne i 
inszych wiele, i k³adli je u nóg Jezusowych, i uzdrawia³ je,
31. Tak i¿ siê on lud dziwowa³, widz¹c, ¿e niemi mówi¹, u³omni uzdrowieni s¹, 
chromi chodz¹, a œlepi widz¹; i wielbili Boga Izraelskiego.
32. Lecz Jezus zwo³awszy uczniów swoich, rzek³: ¯al mi tego ludu; albowiem ju¿ trzy 
dni przy mnie trwaj¹, a nie maj¹, co by jedli, a nie chcê ich rozpuœciæ g³odnych, 
by snaæ nie pomdleli na drodze.
33. Tedy mu rzekli uczniowie jego: Sk¹d¿e byœmy wziêli tak wiele chleba na tej 
puszczy, abyœmy tak wielki lud nasycili?
34. I rzek³ im Jezus: Wiele¿ macie chlebów? A oni rzekli: Siedm, i trochê rybek.
35. Tedy rozkaza³ ludowi, aby siedli na ziemi.
36. A wzi¹wszy one siedm chlebów i one ryby, uczyniwszy dziêki, ³ama³ i da³ uczniom 
swoim, a uczniowie ludowi.
37. I jedli wszyscy i nasyceni s¹, i zebrali, co zby³o u³omków, siedm koszów 
pe³nych.



38. A by³o tych, którzy jedli, cztery tysi¹ce mê¿ów, oprócz niewiast i dziatek.
39. Tedy rozpuœciwszy lud, wst¹pi³ w ³ódŸ, i przyszed³ na granice Magdalañskie.
*16
1. A przyst¹piwszy Faryzeuszowie i Saduceuszowie, kusz¹c prosili go, aby im znamiê 
z nieba ukaza³.
2. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Gdy bywa wieczór, mówicie: Pogoda bêdzie; bo siê 
niebo czerwieni.
3. A rano: Dziœ bêdzie niepogoda; albowiem siê niebo pochmurne czerwieni. 
Ob³udnicy! postawê nieba rozs¹dziæ umiecie, a znamion tych czasów nie mo¿ecie.
4. Rodzaj z³y i cudzo³o¿ny znamienia szuka; ale mu znamiê nie bêdzie dane, tylko 
ono znamiê Jonasza proroka. I opuœciwszy je, odszed³.
5. A gdy siê przeprawili uczniowie jego na drug¹ stronê morza, zapamiêtali wzi¹æ 
chleba.
6. I rzek³ im Jezus: Patrzcie, a strze¿cie siê kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów.
7. A oni rozmawiali miêdzy sob¹, mówi¹c: Nie wziêliœmy chleba.
8. Co obaczywszy Jezus, rzek³ im: O czem¿e rozmawiacie miêdzy sob¹, o ma³owierni, 
¿eœcie chleba nie wziêli?
9. Jeszcze¿ nie rozumiecie, ani pamiêtacie onych piêciu chlebów, a onych piêciu 
tysiêcy ludzi, i jakoœcie wiele koszów zebrali?
10. Ani onych siedmiu chlebów i czterech tysiêcy ludzi, a jakoœcie wiele koszów 
nazbierali?
11. Jako¿ nie rozumiecie, ¿em wam nie o chlebie powiedzia³, mówi¹c: Abyœcie siê 
strzegli kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów?
12. Tedy zrozumieli, ¿e nie mówi³, aby siê strzegli kwasu chleba, ale nauki 
Faryzeuszów i Saduceuszów.
13. A gdy przyszed³ Jezus w strony Cezaryi Filippowej, pyta³ uczniów swoich, 
mówi¹c: Kim¿e miê powiadaj¹ byæ ludzie Syna cz³owieczego?
14. A oni rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, insi te¿ 
Jeremijaszem, albo jednym z proroków.
15. I rzek³ im: A wy kim miê byæ powiadacie?
16. A odpowiadaj¹c Szymon Piotr rzek³: Tyœ jest Chrystus, on Syn Boga ¿ywego.
17. Tedy odpowiadaj¹c Jezus rzek³ mu: B³ogos³awiony jesteœ Szymonie, synu 
Jonaszowy! bo tego cia³o i krew nie objawi³y tobie, ale Ojciec mój, który jest w 
niebiesiech.
18. A Ja ci te¿ powiadam, ¿eœ ty jest Piotr; a na tej opoce zbudujê koœció³ mój, a 
bramy piekielne nie przemog¹ go:
19. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, 
bêdzie zwi¹zane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane 
i w niebiesiech.
20. Tedy przykaza³ uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, ¿e on jest Jezus 
Chrystus.
21. I odt¹d pocz¹³ Jezus pokazywaæ uczniom swoim, i¿ musi odejœæ do Jeruzalemu, i 
wiele cierpieæ od starszych i od przedniejszych kap³anów i nauczonych w Piœmie, a 
byæ zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstaæ.
22. A wzi¹wszy go Piotr na stronê, pocz¹³ go strofowaæ, mówi¹c: Zmi³uj siê sam nad 
sob¹, Panie! nie przyjdzie to na ciê.
23. A on obróciwszy siê, rzek³ Piotrowi: IdŸ ode mnie, szatanie! jesteœ mi 
zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bo¿ego, ale co jest ludzkiego.
24. Tedy rzek³ Jezus do uczniów swoich: JeŸli kto chce iœæ za mn¹, niechaj¿e samego 
siebie zaprze, a weŸmie krzy¿ swój, i naœladuje miê!
25. Bo kto by chcia³ duszê swojê zachowaæ, straci j¹; a kto by straci³ duszê swojê 
dla mnie, znajdzie j¹.
26. Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby wszystek œwiat pozyska³, a na duszy 
swojej szkodowa³? albo co za zamianê da cz³owiek za duszê swojê?
27. Albowiem Syn cz³owieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anio³y swoimi, a tedy 
odda ka¿demu wed³ug uczynków jego.
28. Zaprawdê powiadam wam: S¹ niektórzy z tych, co tu stoj¹, którzy nie ukusz¹ 
œmierci, a¿by ujrzeli Syna cz³owieczego, id¹cego w królestwie swojem.
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1. A po szeœciu dniach wzi¹³ Jezus Piotra i Jakóba i Jana, brata jego, i wprowadzi³ 
je na górê wysok¹ osobno.
2. I przemieniony jest przed nimi, a rozjaœni³o siê oblicze jego jako s³oñce, a 
szaty jego sta³y siê bia³e jako œwiat³oœæ.
3. A oto ukazali siê im Moj¿esz i Elijasz, z nim rozmawiaj¹cy.
4. I odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ do Jezusa: Panie! dobrze nam tu byæ; jeŸli chcesz, 
uczynimy tu trzy namioty, tobie jeden, i Moj¿eszowi jeden, i Elijaszowi jeden.
5. A gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok jasny zacieni³ je; a oto g³os z ob³oku 
mówi¹cy: Ten jest Syn mój mi³y, w którym mi siê upodoba³o, tego s³uchajcie.
6. To us³yszawszy uczniowie, upadli na twarz swojê i bali siê bardzo.
7. Tedy przyst¹piwszy Jezus dotkn¹³ siê ich i rzek³: Wstañcie, a nie bójcie siê.
8. A oni podniós³szy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.
9. A gdy zstêpowali z góry, przykaza³ im Jezus, mówi¹c: Nikomu nie powiadajcie tego 
widzenia, a¿ Syn cz³owieczy zmartwychwstanie.
10. I pytali go uczniowie jego, mówi¹c: Có¿ tedy nauczeni w Piœmie powiadaj¹, ¿e ma 
Elijasz pierwej przyjœæ?
11. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³ im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;
12. Ale wam powiadam: I¿ Elijasz ju¿ przyszed³, wszak¿e nie poznali go, ale 
uczynili mu, cokolwiek chcieli; takci i Syn cz³owieczy ma ucierpieæ od nich.
13. Tedy zrozumieli uczniowie, ¿e o Janie Chrzcicielu mówi³ do nich.
14. A gdy przyszli do ludu, przyst¹pi³ do niego cz³owiek, i upad³ przed nim na 
kolana,
15. I rzek³: Panie! zmi³uj siê nad synem moim: albowiem lunatykiem jest, i ciê¿ko 
siê trapi; czêstokroæ bowiem wpada w ogieñ, i czêstokroæ w wodê.
16. I przywiod³em go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowiæ.
17. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dok¹d¿e bêdê z 
wami? Dok¹d¿e was bêdê cierpia³? przywiedŸcie mi go sam.
18. I zgromi³ onego dyjab³a Jezus; i wyszed³ od niego, i uzdrowiony jest on 
m³odzieniec od onej¿e godziny.
19. Tedy przyst¹piwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemu¿eœmy go my 
wygnaæ nie mogli?
20. Lecz Jezus rzek³ do nich: Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdê bowiem powiadam 
wam: JeŸlibyœcie, maj¹c wiarê jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieœ 
siê st¹d na ono miejsce, tedy siê przeniesie, a nic niemo¿ebnego wam nie bêdzie.
21. Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwê i przez post.
22. A gdy przebywali w Galilei, rzek³ do nich Jezus: Syn cz³owieczy bêdzie wydany w 
rêce ludzkie;
23. I zabij¹ go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zasmucili siê bardzo.
24. A gdy przyszli do Kapernaum, przyst¹pili do Piotra ci, którzy podatek 
wybierali, i rzekli: Izali nauczyciel wasz nie daje podatku?
25. I rzek³: Tak. A gdy wchodzi³ w dom, uprzedzi³ go Jezus, mówi¹c: Có¿ ci siê zda, 
Szymonie? Królowie ziemscy od kogo¿ bior¹ c³o albo czynsz? od synów swoich, czyli 
od obcych?
26. Rzek³ mu Piotr: Od obcych. I rzek³ mu Jezus: Toæ tedy synowie s¹ wolni.
27. Wszak¿e abyœmy ich nie zgorszyli, szed³szy do morza, zarzuæ wêdkê, a tê rybê, 
która najpierwej uwiêŸnie, weŸmij, a otworzywszy gêbê jej, znajdziesz stater, który 
wzi¹wszy, daj im za miê i za siê.
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1. Onej godziny przyst¹pili uczniowie do Jezusa, mówi¹c: Któ¿ w¿dy najwiêkszy jest 
w królestwie niebieskiem?
2. A zawo³awszy Jezus dzieciêcia, postawi³ je w poœrodku ich,
3. I rzek³: Zaprawdê powiadam wam: JeŸli siê nie nawrócicie i nie staniecie siê 
jako dzieci, ¿adnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego.
4. Kto siê tedy uni¿y jako to dzieciê, tenci jest najwiêkszym w królestwie 
niebieskiem.
5. A kto by przyj¹³ jedno dzieciê takie w imieniu mojem, mnie przyjmuje.
6. Kto by zaœ zgorszy³ jednego z tych ma³ych, którzy we miê wierz¹, po¿yteczniej by 
mu by³o, aby zawieszony by³ kamieñ m³yñski na szyi jego, a utopiony by³ w 
g³êbokoœci morskiej.



7. Biada œwiatu dla zgorszenia! albowiem musz¹ zgorszenia przyjœæ; wszak¿e biada 
cz³owiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie!
8. Przeto¿ jeŸli rêka twoja albo noga twoja gorszy ciê, odetnij j¹ i zarzuæ od 
siebie; lepiej jest tobie wnijœæ do ¿ywota chromym albo u³omnym, ni¿eli dwie rêce 
albo dwie nogi maj¹c, wrzuconym byæ do ognia wiecznego.
9. A jeŸli ciê oko twoje gorszy, wy³up je i zarzuæ od siebie; lepiej jest tobie 
jednookim wnijœæ do ¿ywota, ni¿eli oba oczy maj¹c, byæ wrzuconym do ognia 
piekielnego.
10. Patrzajcie¿, abyœcie nie gardzili ¿adnym z tych maluczkich; albowiem wam 
powiadam, i¿ Anio³owie ich w niebiesiech zawsze patrz¹ na oblicze Ojca mojego, 
który jest w niebiesiech.
11. Przyszed³ bowiem Syn cz³owieczy, aby zbawi³ to, co by³o zginê³o.
12. Co siê wam zda? Gdyby który cz³owiek mia³ sto owiec, a zab³¹ka³aby siê jedna z 
nich, aza¿ nie zostawia onych dziewiêædziesiêciu i dziewiêciu, a poszed³szy na 
góry, nie szuka zb³¹kanej?
13. A jeŸli mu siê zdarzy, znaleŸæ j¹, zaprawdê powiadam wam, ¿e siê z niej 
bardziej raduje, ni¿ z onych dziewiêædziesiêciu i dziewiêciu nie zb³¹kanych.
14. Tak nie jest wola Ojca waszego, który jest w niebiesiech, aby zgin¹³ jeden z 
tych maluczkich.
15. A jeŸliby zgrzeszy³ przeciwko tobie brat twój, idŸ, strofuj go miêdzy tob¹ i 
onym samym: jeŸli ciê us³ucha, pozyska³eœ brata twego.
16. Ale jeŸli ciê nie us³ucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby 
w uœciech dwóch albo trzech œwiadków stanê³o ka¿de s³owo.
17. A jeŸliby ich nie us³ucha³, powiedz zborowi; a jeŸliby zboru nie us³ucha³, 
niech ci bêdzie jako poganin i celnik.
18. Zaprawdê powiadam wam: Cokolwiek byœcie zwi¹zali na ziemi, bêdzie zwi¹zane i na 
niebie; a co byœcie rozwi¹zali na ziemi; bêdzie rozwi¹zane i na niebie.
19. Zasiê powiadam wam: I¿ gdyby siê z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelk¹ rzecz, 
o któr¹ by prosili, stanie siê im od Ojca mego, który jest w niebiesiech.
20. Albowiem gdzie s¹ dwaj albo trzej zgromadzeni w imiê moje, tam jestem w 
poœrodku ich.
21. Tedy przyst¹piwszy do niego Piotr, rzek³: Panie! wielekroæ zgrzeszy przeciwko 
mnie brat mój, a odpuszczê mu? czy¿ a¿ do siedmiu kroæ?
22. I rzek³ mu Jezus: Nie mówiê ci a¿ do siedmiu kroæ, ale a¿ do siedmdziesi¹t 
siedmiu kroæ.
23. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie cz³owiekowi królowi, który siê chcia³ 
rachowaæ z s³ugami swymi.
24. A gdy siê pocz¹³ rachowaæ, stawiono mu jednego, który by³ winien dziesiêæ 
tysiêcy talentów.
25. A gdy nie mia³ sk¹d oddaæ, kaza³ go pan jego zaprzedaæ, i ¿onê jego, i dzieci, 
i wszystko, co mia³, i d³ug oddaæ.
26. Upad³szy tedy s³uga on, pok³oni³ mu siê, mówi¹c: Panie! miej cierpliwoœæ nade 
mn¹, a wszystko ci oddam.
27. A u¿aliwszy siê pan onego s³ugi, uwolni³ go, i d³ug mu odpuœci³.
28. A wyszed³szy on s³uga, znalaz³ jednego z spó³s³ug swoich, który mu by³ winien 
sto groszy; a porwawszy go, dusi³ go, mówi¹c: Oddaj mi, coœ winien.
29. Przypad³szy tedy on spó³s³uga jego do nóg jego, prosi³ go, mówi¹c: Miej 
cierpliwoœæ nade mn¹, a oddam ci wszystko.
30. Lecz on nie chcia³, ale szed³szy wrzuci³ go do wiêzienia, a¿by odda³, co by³ 
winien.
31. Ujrzawszy tedy spó³s³udzy jego, co siê sta³o, zasmucili siê bardzo, a szed³szy 
oznajmili panu swemu wszystko, co siê sta³o.
32. Tedy zawo³awszy go pan jego, rzek³ mu: S³ugo z³y! wszystek on d³ug odpuœci³em 
ci, ¿eœ miê prosi³.
33. Aza¿eœ siê i ty nie mia³ zmi³owaæ nad spó³s³ug¹ twoim, jakom siê i ja zmi³owa³ 
nad tob¹?
34. A rozgniewawszy siê pan jego, poda³ go katom, a¿by odda³ to wszystko, co mu by³ 
winien.
35. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeŸli nie odpuœcicie ka¿dy bratu swemu z 



serc waszych upadków ich.
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1. I sta³o siê, gdy dokoñczy³ Jezus tych mów, odszed³ z Galilei, a przyszed³ na 
granice Judzkie nad Jordan.
2. I szed³ za nim wielki lud, i uzdrawia³ je tam.
3. Tedy przyszli do niego Faryzeuszowie, kusz¹c go i mówi¹c mu: Godzili siê 
cz³owiekowi opuœciæ ¿onê swoj¹ dla ka¿dej przyczyny?
4. A on odpowiadaj¹c rzek³ im: Nie czytaliœcie, i¿ ten, który stworzy³ na pocz¹tku 
cz³owieka, mê¿czyznê i niewiastê uczyni³ je?
5. I rzek³: Dlatego opuœci cz³owiek ojca i matkê, a przy³¹czy siê do ¿ony swojej, i 
bêd¹ dwoje jednem cia³em.
6. A tak ju¿ nie s¹ dwoje, ale jedno cia³o; co tedy Bóg z³¹czy³, cz³owiek niechaj 
nie roz³¹cza.
7. Rzekli mu: Przecz¿e tedy Moj¿esz kaza³ daæ list rozwodny i opuœciæ j¹?
8. Rzek³ im: Moj¿esz dla zatwardzenia serca waszego dopuœci³ wam, opuœciæ ¿ony 
wasze, lecz z pocz¹tku nie by³o tak.
9. Ale ja powiadam wam: I¿ ktobykolwiek opuœci³ ¿onê swojê, (oprócz dla 
wszeteczeñstwa), a insz¹ by poj¹³, cudzo³o¿y; a kto by opuszczon¹ poj¹³, cudzo³o¿y.
10. Rzekli mu uczniowie jego: JeŸliæ taka jest sprawa mê¿a z ¿on¹, tedy nie jest 
dobrze ¿eniæ siê.
11. A on im rzek³: Nie wszyscy pojmuj¹ tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
12. Albowiem s¹ rzezañcy, którzy siê tak z ¿ywota matki narodzili; s¹ te¿ rzezañcy, 
którzy od ludzi s¹ urzezani; s¹ te¿ rzezañcy, którzy siê sami urzezali dla 
królestwa niebieskiego. Kto mo¿e poj¹æ, niechaj pojmuje!
13. Tedy mu przynoszono dziatki, aby na nie rêce wk³ada³ i modli³ siê; ale 
uczniowie gromili je.
14. Lecz Jezus rzek³: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodziæ do 
mnie; albowiem takich jest królestwo niebieskie.
15. A w³o¿ywszy na nie rêce, poszed³ stamt¹d.
16. A oto jeden przyst¹piwszy, rzek³ mu: Nauczycielu dobry! co dobrego mam czyniæ, 
abym mia³ ¿ywot wieczny?
17. Ale mu on rzek³: Przecz miê zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, 
to jest Bóg; a jeŸli chcesz wnijœæ do ¿ywota, przestrzegaj przykazañ.
18. I rzek³ mu: Których? A Jezus rzek³: Nie bêdziesz zabija³, nie bêdziesz 
cudzo³o¿y³, nie bêdziesz krad³, nie bêdziesz mówi³ fa³szywego œwiadectwa;
19. Czcij ojca twego i matkê, i mi³owaæ bêdziesz bliŸniego swego, jako siebie 
samego.
20. Rzek³ mu m³odzieniec: Tegom wszystkiego przestrzega³ od m³odoœci swojej; czego¿ 
mi jeszcze nie dostaje?
21. Rzek³ mu Jezus: JeŸli chcesz byæ doskona³ym, idŸ, sprzedaj majêtnoœci twoje, i 
rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie, a przyszed³szy, naœladuj miê.
22. A gdy m³odzieniec te s³owa us³ysza³, odszed³ smutny; albowiem wiele mia³ 
majêtnoœci.
23. Tedy Jezus rzek³ uczniom swoim: Zaprawdê powiadam wam, ¿e z trudnoœci¹ bogaty 
wnijdzie do królestwa niebieskiego.
24. I zasiê powiadam wam: ¯e snadniej wielb³¹dowi przez ucho igielne przejœæ, ni¿ 
bogatemu wnijœæ do królestwa Bo¿ego.
25. Co us³yszawszy uczniowie jego, zdumieli siê bardzo, mówi¹c: Któ¿ tedy mo¿e byæ 
zbawion?
26. A Jezus wejrzawszy na nie, rzek³ im: U ludziæ to nie mo¿na; lecz u Boga 
wszystko jest mo¿ebne.
27. Tedy odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ mu: Otoœmy my opuœcili wszystko, i poszliœmy za 
tob¹; có¿ nam tedy za to bêdzie?
28. A Jezus rzek³ im: Zaprawdê powiadam wam: I¿ wy, którzyœcie miê naœladowali w 
odrodzeniu, gdy usi¹dzie Syn cz³owieczy na stolicy chwa³y swojej, usi¹dziecie i wy 
na dwunastu stolicach, s¹dz¹c dwanaœcie pokoleñ Izraelskich.
29. A ka¿dy, kto by opuœci³ domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkê, 
albo ¿onê, albo dzieci, albo rolê, dla imienia mego, stokroæ wiêcej weŸmie, i ¿ywot 
wieczny odziedziczy.



30. A wiele pierwszych bêd¹ ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
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1. Albowiem podobne jest królestwo niebieskie cz³owiekowi gospodarzowi, który 
wyszed³ bardzo rano najmowaæ robotników do winnicy swojej.
2. A zmówiwszy siê z robotnikami z grosza na dzieñ pos³a³ je do winnicy swojej.
3. A wyszed³szy o trzeciej godzinie, ujrza³ drugich, którzy stali na rynku 
pró¿nuj¹cy;
4. I rzek³ im: IdŸcie i wy do winnicy, a co bêdzie sprawiedliwego, dam wam.
5. A oni poszli. Zasiê wyszed³szy o szóstej i dziewi¹tej godzinie, tak¿e uczyni³.
6. Potem o jedenastej godzinie wyszed³szy, znalaz³ drugie, którzy stali pró¿nuj¹cy, 
i rzek³ im: Przecz tu stoicie ca³y dzieñ pró¿nuj¹cy?
7. Rzekli mu: I¿ nas nikt nie naj¹³; i rzek³ im: IdŸcie i wy do winnicy, a co 
bêdzie sprawiedliwego, weŸmiecie.
8. A gdy by³ wieczór, rzek³ pan winnicy sprawcy swemu: Zawo³aj robotników, a oddaj 
im zap³atê, pocz¹wszy od ostatnich a¿ do pierwszych.
9. A gdy przyszli oni, którzy o jedenastej godzinie byli najêci, wzi¹³ ka¿dy z nich 
po groszu.
10. Przyszed³szy te¿ i pierwsi, mniemali, ¿e wiêcej wezm¹; ale wziêli i oni, ka¿dy 
z nich, po groszu.
11. A wzi¹wszy, szemrali przeciwko gospodarzowi,
12. Mówi¹c: Ci ostatni jednê godzinê robili, a uczyni³eœ je nam równymi, którzyœmy 
znosili ciê¿ar dnia i upalenie.
13. A on odpowiadaj¹c rzek³ jednemu z nich: Przyjacielu! nie czyniê ci krzywdy; 
aza¿ siê nie z grosza zmówi³ ze mn¹?
14. WeŸmij, co twojego jest, a idŸ; chcê bowiem temu ostatniemu daæ jako i tobie.
15. Aza¿ mi siê nie godzi czyniæ z mojem, co chcê? Czyli oko twoje z³oœliwe jest, 
i¿em ja jest dobry?
16. Takci bêd¹ ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest 
wezwanych, ale ma³o wybranych.
17. A wstêpuj¹c Jezus do Jeruzalemu, wzi¹³ z sob¹ dwanaœcie uczniów na osobne 
miejsce w drodze, i rzek³ im:
18. Oto wstêpujemy do Jeruzalemu, Syn cz³owieczy bêdzie wydany przedniejszym 
kap³anom i nauczonym w Piœmie, i os¹dz¹ go na œmieræ.
19. I wydadz¹ go poganom na poœmiewanie i na ubiczowanie i na ukrzy¿owanie; ale 
trzeciego dnia zmartwychwstanie.
20. Tedy przyst¹pi³a do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, k³aniaj¹c 
mu siê, i prosz¹c nieco od niego.
21. A on jej rzek³; Czegó¿ chcesz? Rzek³a mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie 
moi, jeden po prawicy twojej a drugi po lewicy w królestwie twojem.
22. Ale Jezus odpowiadaj¹c rzek³: Nie wiecie, o co prosicie; mo¿ecie¿ piæ kielich, 
który ja bêdê pi³? i chrztem, którym siê ja chrzczê, byæ ochrzczeni? Rzekli mu: 
Mo¿emy.
23. Tedy im rzek³: Kielichci mój piæ bêdziecie, i chrztem, którym siê ja chrzczê, 
ochrzczeni bêdziecie; ale siedzieæ po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest 
moja rzecz daæ wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego.
24. A us³yszawszy to oni dziesiêciu, rozgniewali siê na onych dwóch braci.
25. Ale Jezus zwo³awszy ich, rzek³: Wiecie, i¿ ksi¹¿êta narodów panuj¹ nad nimi, a 
którzy wielcy s¹, mocy dokazuj¹ nad nimi.
26. Lecz nie tak bêdzie miêdzy wami: ale ktobykolwiek miêdzy wami chcia³ byæ 
wielkim, niech bêdzie s³ug¹ waszym.
27. A ktobykolwiek miêdzy wami chcia³ byæ pierwszym, niech bêdzie s³ug¹ waszym.
28. Jako i Syn cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, ale aby s³u¿y³, i aby da³ 
duszê sw¹ na okup za wielu.
29. A gdy oni wychodzili z Jerycha, szed³ za nim wielki lud.
30. A oto dwaj œlepi, siedz¹cy przy drodze, us³yszawszy, i¿ Jezus przechodzi³, 
zawo³ali, mówi¹c: Zmi³uj siê nad nami, Panie, synu Dawidowy!
31. Ale on lud gromi³ ich, aby milczeli; lecz oni tem wiêcej wo³ali, mówi¹c: Zmi³uj 
siê nad nami, Panie, synu Dawidowy!
32. A zastanowiwszy siê Jezus, zawo³a³ ich i rzek³: Có¿ chcecie, abym wam uczyni³?



33. Rzekli mu: Panie! aby by³y otworzone oczy nasze.
34. A u¿aliwszy siê ich Jezus, dotkn¹³ siê oczu ich, a zaraz przejrza³y oczy ich; i 
szli za nim.
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1. A gdy siê przybli¿yli do Jeruzalemu, i przyszli do Betfagie, do góry oliwnej, 
tedy Jezus pos³a³ dwóch uczniów,
2. Mówi¹c im: IdŸcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a zaraz znajdziecie 
oœlicê uwi¹zan¹ i oœlê z ni¹; odwi¹¿cie¿ je, a przywiedŸcie do mnie.
3. A jeŸliby wam co kto rzek³, powiedzcie, i¿ Pan ich potrzebuje; a zarazem puœci 
je.
4. A to siê wszystko sta³o, aby siê wype³ni³o, co powiedziano przez proroka, 
mówi¹cego:
5. Powiedzcie córce Syoñskiej: Oto król twój idzie tobie cichy, a siedz¹cy na 
oœlicy, i na oœlêciu, synu oœlicy pod jarzmem bêd¹cej.
6. Szed³szy tedy uczniowie, a uczyniwszy tak, jako im by³ rozkaza³ Jezus,
7. Przywiedli oœlicê i oœlê, i w³o¿yli na nie szaty swoje, i wsadzili go na nie.
8. A wielki lud s³a³ szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali ga³¹zki z drzew, i 
s³ali na drodze.
9. A lud wprzód i pozad id¹cy wo³a³, mówi¹c: Hosanna synowi Dawidowemu! 
b³ogos³awiony, który idzie w imieniu Pañskiem, Hosanna na wysokoœciach!
10. A gdy on wjecha³ do Jeruzalemu, wzruszy³o siê wszystko miasto, mówi¹c: Któ¿ ten 
jest?
11. A lud mówi³: Tenci jest Jezus, on prorok z Nazaretu Galilejskiego.
12. Tedy wszed³ Jezus do koœcio³a Bo¿ego, i wygna³ wszystkie sprzedawaj¹ce i 
kupuj¹ce w koœciele, a sto³y tych, co pieniêdzmi handlowali, i sto³ki 
sprzedawaj¹cych go³êbie poprzewraca³,
13. I rzek³ im: Napisano: Dom mój dom modlitwy nazwany bêdzie; aleœcie wy uczynili 
z niego jaskiniê zbójców.
14. Tedy przyst¹pili do niego œlepi i chromi w koœciele, i uzdrowi³ je.
15. A obaczywszy przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie cuda, które czyni³, i 
dzieci wo³aj¹ce w koœciele, i mówi¹ce: Hosanna synowi Dawidowemu: rozgniewali siê.
16. I rzekli mu: S³yszysz¿e, co ci mówi¹? A Jezus im rzek³: I owszem. Nigdyœcie¿ 
nie czytali, i¿ z ust niemowl¹tek i ss¹cych wykona³eœ chwa³ê?
17. A opuœciwszy je, wyszed³ z miasta do Betanii, i tam zosta³;
18. A rano wracaj¹c siê do miasta, ³akn¹³.
19. I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszed³ do niego, i nie znalaz³ 
nic na niem, tylko same liœcie, i rzek³ mu: Niechaj siê wiêcej z ciebie owoc nie 
rodzi na wieki. I usch³o zarazem one figowe drzewo.
20. A ujrzawszy to uczniowie, dziwowali siê, mówi¹c: Jakoæ prêdko usch³o to figowe 
drzewo!
21. Tedy odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Zaprawdê powiadam wam: JeŸlibyœcie mieli 
wiarê, a nie w¹tpilibyœcie, nie tylko to, co siê sta³o z figowem drzewem, 
uczynicie, ale gdybyœcie i tej górze rzekli: Podnieœ siê, a rzuæ siê w morze, 
stanie siê.
22. I wszystko, o cobyœciekolwiek prosili w modlitwie wierz¹c, weŸmiecie.
23. A gdy on przyszed³ do koœcio³a, przyst¹pili do niego, gdy uczy³, przedniejsi 
kap³ani i starsi ludu, mówi¹c: Któr¹¿ moc¹ to czynisz? a kto ci da³ tê moc?
24. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Spytam i ja was o jednê rzecz, któr¹ jeŸli mi 
powiecie, i ja wam powiem, któr¹ moc¹ to czyniê.
25. Chrzest Jana sk¹d by³? z nieba czyli z ludzi? A oni myœleli sami w sobie, 
mówi¹c: JeŸli powiemy z nieba, rzecze nam: Czemu¿eœcie mu tedy nie uwierzyli?
26. JeŸli zaœ powiemy z ludzi, boimy siê ludu; bo Jana wszyscy maj¹ za proroka.
27. A odpowiadaj¹c Jezusowi rzekli: Nie wiemy. Rzek³ im i on: I ja wam nie powiem, 
któr¹ moc¹ to czyniê.
28. Ale có¿ siê wam zda? Cz³owiek niektóry mia³ dwóch synów; a przyst¹piwszy do 
pierwszego, rzek³: Synu! idŸ, rób dziœ na winnicy mojej.
29. Ale on odpowiadaj¹c rzek³: Nie chcê, a potem obaczywszy siê, poszed³.
30. A przyst¹piwszy do drugiego, rzek³ tak¿e; a on odpowiadaj¹c rzek³: Ja idê, 
panie! ale nie szed³.



31. Który¿ z tych dwóch uczyni³ wolê ojcowsk¹? Rzekli mu: On pierwszy. Rzek³ im 
Jezus: Zaprawdê powiadam wam, ¿e was celnicy i wszetecznice uprzedzaj¹ do królestwa 
Bo¿ego.
32. Albowiem przyszed³ do was Jan drog¹ sprawiedliwoœci, a nie uwierzyliœcie mu, 
ale celnicy i wszetecznice uwierzyli mu: a wy widz¹c to, przecie¿ siê nie 
obaczyliœcie, abyœcie mu uwierzyli.
33. Drugiego podobieñstwa s³uchajcie: Cz³owiek niektóry by³ gospodarzem, który 
nasadzi³ winnicê, i p³otem j¹ ogrodzi³, i wkopa³ w niej prasê, i zbudowa³ wie¿ê, i 
naj¹³ j¹ winiarzom, i odjecha³ precz.
34. A gdy siê przybli¿y³ czas odbierania po¿ytków, pos³a³ s³ugi swoje do onych 
winiarzy, aby odebrali po¿ytki jej.
35. Ale winiarze pojmawszy s³ugi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego 
ukamionowali.
36. Zasiê pos³a³ inszych s³ug, wiêcej ni¿ pierwszych; i tak¿e im uczynili.
37. Ale na ostatek pos³a³ syna swego, mówi¹c: Bêd¹ siê wstydziæ syna mego.
38. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli miêdzy sob¹: Tenci jest dziedzic; 
pójdŸcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego.
39. Tedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili.
40. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, có¿ uczyni onym winiarzom?
41. Rzekli mu: Z³e, Ÿle potraci, a winnicê najmie inszym winiarzom, którzy mu 
oddawaæ bêd¹ po¿ytki czasów swoich.
42. Rzek³ im Jezus: Nie czytaliœcie¿ nigdy w Pismach: Kamieñ, który odrzucili 
buduj¹cy, ten siê sta³ g³ow¹ wêgieln¹: od Panaæ siê to sta³o, i dziwne jest w 
oczach naszych?
43. Przeto¿ powiadam wam: I¿ od was odjête bêdzie królestwo Bo¿e, i bêdzie dane 
narodowi czyni¹cemu po¿ytki jego.
44. A kto by pad³ na ten kamieñ, roztr¹ci siê, a na kogo by on upad³, zetrze go.
45. A us³yszawszy przedniejsi kap³ani i Faryzeuszowie podobieñstwa jego, domyœlili 
siê, i¿ o nich mówi³;
46. A chc¹c go pojmaæ, bali siê ludu, poniewa¿ go mieli za proroka.
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1. A odpowiadaj¹c Jezus, zasiê im rzek³ w podobieñstwach, mówi¹c:
2. Podobne jest królestwo niebieskie cz³owiekowi królowi, który sprawi³ wesele 
synowi swemu;
3. I pos³a³ s³ugi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele; ale nie chcieli przyjœæ.
4. Znowu pos³a³ insze s³ugi, mówi¹c: Powiedzcie zaproszonym: Otom obiad mój 
nagotowa³, wo³y moje i co by³o karmnego, pobito, i wszystko gotowe, pójdŸcie¿ na 
wesele.
5. Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego;
6. A drudzy pojmawszy s³ugi jego, zel¿yli i pobili je.
7. Co gdy król us³ysza³, rozgniewa³ siê, a pos³awszy wojska swoje, wytraci³ one 
morderce, i miasto ich zapali³.
8. Tedy rzek³ s³ugom swoim: Weseleæ wprawdzie jest gotowe; lecz zaproszeni nie byli 
godni.
9. Przeto¿ idŸcie na rozstania dróg, kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele.
10. Tedy wyszed³szy oni s³udzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek 
znaleŸli, z³e i dobre, i nape³nione jest wesele goœæmi.
11. A wszed³szy król, aby ogl¹da³ goœcie, obaczy³ tam cz³owieka nie odzianego szat¹ 
weseln¹;
12. I rzek³ mu: Przyjacielu! jakoœ tu wszed³, nie maj¹c szaty weselnej? A on 
zamilkn¹³.
13. Tedy rzek³ król s³ugom: Zwi¹zawszy nogi i rêce jego, weŸmijcie go, a wrzuæcie 
do ciemnoœci zewnêtrznych, tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
14. Albowiem wiele jest wezwanych, ale ma³o wybranych.
15. Tedy odszed³szy Faryzeuszowie uczynili radê, jako by go usidlili w mowie.
16. I pos³ali do niego ucznie swoje z Herodyjany, mówi¹c: Nauczycielu! wiemy, ¿eœ 
jest prawdziwy, i drogi Bo¿ej w prawdzie uczysz, a nie dbasz na nikogo; albowiem 
nie patrzysz na osobê ludzk¹.
17. Przeto¿ powiedz nam, co ci siê zda? Godzili siê daæ czynsz cesarzowi, czyli 



nie?
18. Ale Jezus poznawszy z³oœæ ich, rzek³ im: Czemu¿ miê kusicie, ob³udnicy?
19. Poka¿cie mi monetê czynszow¹; a oni mu podali grosz.
20. I rzek³ im: Czyj¿e to obraz i napis?
21. Rzekli mu: Cesarski. Tedy im rzek³: Oddawajcie¿ tedy, co jest cesarskiego, 
cesarzowi, a co jest Bo¿ego, Bogu.
22. To us³yszawszy, zadziwili siê, a opuœciwszy go, odeszli.
23. Dnia onego przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówi¹, i¿ nie masz 
zmartwychwstania, i pytali go,
24. Mówi¹c: Nauczycielu! Moj¿esz powiedzia³: JeŸliby kto umar³, nie maj¹c dzieci, 
aby brat jego prawem powinowactwa poj¹³ ¿onê jego, i wzbudzi³ nasienie bratu swemu.
25. By³o tedy u nas siedm braci; a pierwszy poj¹wszy ¿onê, umar³, a nie maj¹c 
nasienia, zostawi³ ¿onê swojê bratu swemu.
26. Tak¿e te¿ wtóry i trzeci, a¿ do siódmego.
27. A na ostatek po wszystkich umar³a i ona niewiasta.
28. Przeto¿ przy zmartwychwstaniu, którego¿ z tych siedmiu bêdzie ¿on¹, gdy¿ j¹ 
wszyscy mieli?
29. A odpowiadaj¹c Jezus rzek³ im: B³¹dzicie, nie bêd¹c powiadomieni Pisma, ani 
mocy Bo¿ej.
30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani siê ¿eniæ, ani za m¹¿ chodziæ nie bêd¹, ale 
bêd¹ jako Anio³owie Bo¿y w niebie.
31. A o powstaniu umar³ych nie czytaliœcie, co wam powiedziano od Boga mówi¹cego:
32. Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem 
umar³ych, ale ¿ywych.
33. A us³yszawszy to lud, zdumia³ siê nad nauk¹ jego.
34. Lecz gdy us³yszeli Faryzeuszowie, ¿e zawar³ usta Saduceuszom, zeszli siê 
wespó³.
35. I spyta³ go jeden z nich, zakonnik, kusz¹c go i mówi¹c:
36. Nauczycielu! które jest najwiêksze przykazanie w zakonie?
37. A Jezus mu rzek³: Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca 
twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myœli twojej.
38. To jest pierwsze i najwiêksze przykazanie.
39. A wtóre podobne jest temu¿: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego twego, jako samego 
siebie.
40. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnêli.
41. A gdy siê Faryzeuszowie zebrali, spyta³ ich Jezus,
42. Mówi¹c: Co siê wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu: Dawidowym.
43. I rzek³ im: Jako¿ tedy Dawid w duchu nazywa go Panem? mówi¹c:
44. Rzek³ Pan Panu memu: Si¹dŸ po prawicy mojej, a¿ po³o¿ê nieprzyjacio³y twoje 
podnó¿kiem nóg twoich.
45. Poniewa¿ go tedy Dawid nazywa Panem, jako¿ jest synem jego?
46. A ¿aden mu nie móg³ odpowiedzieæ i s³owa, i nie œmia³ go nikt wiêcej od onego 
dnia pytaæ.
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1. Tedy Jezus rzek³ do ludu i do uczniów swoich, mówi¹c:
2. Na stolicy Moj¿eszowej usiedli nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie.
3. Przeto¿ wszystkiego, czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegaæ, przestrzegajcie 
i czyñcie, ale wed³ug uczynków ich nie czyñcie; albowiem oni mówi¹, ale nie czyni¹.
4. Bo wi¹¿¹ brzemiona ciê¿kie i nieznoœne, i k³ad¹ je na ramiona ludzkie, lecz 
palcem swoim nie chc¹ ich ruszyæ.
5. A wszystkie uczynki swoje czyni¹, aby byli widziani od ludzi, i rozszerzaj¹ 
bramy swoje, i rozpuszczaj¹ podo³ki p³aszczów swoich.
6. Nadto mi³uj¹ pierwsze miejsca na wieczerzach, i pierwsze sto³ki w bó¿nicach.
7. I pozdrawiania na rynkach, i aby je nazywali ludzie: Mistrzu, mistrzu!
8. Ale wy nie nazywajcie siê mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; 
ale wy jesteœcie wszyscy braæmi.
9. I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, 
który jest w niebiesiech.
10. A niechaj was nie zowi¹ mistrzami, gdy¿ jeden jest mistrz wasz, Chrystus.



11. Ale kto z was najwiêkszy jest, bêdzie s³ug¹ waszym.
12. A kto by siê wywy¿sza³, bêdzie poni¿ony; a kto by siê poni¿a³, bêdzie 
wywy¿szony.
13. Lecz biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ zamykacie 
królestwo niebieskie przed ludŸmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, 
którzy by wnijœæ chcieli, wchodziæ nie dopuszczacie.
14. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ po¿eracie domy wdów, a 
to pod pokrywk¹ d³ugich modlitw, dlatego ciê¿szy s¹d odniesiecie.
15. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ obchodzicie morze i 
ziemiê, abyœcie uczynili jednego nowego ¯yda; a gdy siê stanie, czynicie go synem 
zatracenia, dwakroæ wiêcej ni¿eliœcie sami.
16. Biada wam, wodzowie œlepi! którzy powiadacie: kto by przysi¹g³ na koœció³, nic 
nie jest: ale kto by przysi¹g³ na z³oto koœcielne, winien jest.
17. G³upi i œlepi! albowiem có¿ jest wiêkszego, z³oto czy koœció³, który poœwiêca 
z³oto?
18. A kto by przysi¹g³ na o³tarz, nic nie jest; lecz kto by przysi¹g³ na dar, który 
jest na nim, winien jest.
19. G³upi i œlepi! albowiem có¿ wiêkszego jest? dar, czyli o³tarz, który poœwiêca 
dar?
20. Kto tedy przysiêga na o³tarz, przysiêga na niego, i na to wszystko, co na nim 
jest;
21. A kto przysiêga na koœció³, przysiêga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
22. I kto przysiêga na niebo, przysiêga na stolicê Bo¿¹, i na tego, który siedzi na 
niej.
23. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ dawacie dziesiêcinê z 
miêtki i z any¿u i z kminu, a opuszczacie powa¿niejsze rzeczy w zakonie, s¹d i 
mi³osierdzie i wiarê; te rzeczy mieliœcie czyniæ, a onych nie opuszczaæ.
24. Wodzowie œlepi! którzy przecedzacie komara, i wielb³¹da po³ykacie.
25. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ oczyszczacie kubek z 
wierzchu i misê, a wewn¹trz pe³ne s¹ drapiestwa i zbytku.
26. Faryzeuszu œlepy! oczyœæ pierwej to, co jest wewn¹trz w kubku i w misie, aby i 
to, co jest z wierzchu, czystem by³o.
27. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿eœcie podobni grobom 
pobielanym, które siê zdadz¹ z wierzchu byæ cudne, ale wewn¹trz pe³ne s¹ koœci 
umar³ych i wszelakiej nieczystoœci.
28. Tak¿e i wy z wierzchu zdacie siê byæ ludziom sprawiedliwi; ale wewn¹trz 
jesteœcie pe³ni ob³udy i nieprawoœci.
29. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! i¿ budujecie groby 
proroków, i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
30. I mówicie: Byœmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyœmy uczestnikami ich we 
krwi proroków.
31. A tak œwiadczycie sami przeciwko sobie, ¿e jesteœcie synowie tych, którzy 
proroki pozabijali.
32. I wy te¿ dope³niacie miary ojców waszych.
33. Wê¿owie! rodzaju jaszczurczy! i jako¿ bêdziecie mogli ujœæ przed s¹dem ognia 
piekielnego?
34. Przeto¿ oto ja posy³am do was proroki, i mêdrce, i nauczone w Piœmie, a z nich 
niektóre zabijecie i ukrzy¿ujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w bó¿nicach 
waszych, i bêdziecie je przeœladowaæ od miasta do miasta;
35. Aby przysz³a na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla 
sprawiedliwego a¿ do krwi Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, któregoœcie zabili 
miêdzy koœcio³em i o³tarzem.
36. Zaprawdê powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na ten naród.
37. Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które kamionujesz te, którzy do 
ciebie byli posy³ani: ilekroæ chcia³em zgromadziæ dzieci twoje, tak jako zgromadza 
kokosz kurczêta swoje pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie?
38. Oto wam dom wasz pusty zostanie.
39. Albowiem powiadam wam, ¿e miê nie ujrzycie od tego czasu, a¿ rzeczecie: 
B³ogos³awiony, który idzie w imieniu Pañskiem.



*24
1. A wyszed³szy Jezus z koœcio³a szed³; i przyst¹pili uczniowie jego, aby mu 
ukazali budowanie koœcielne.
2. I rzek³ im Jezus: Iza¿ nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdê powiadam wam, nie 
zostanie tu kamieñ na kamieniu, który by nie by³ rozwalony.
3. A gdy siedzia³ na górze oliwnej, przyst¹pili do niego uczniowie osobno, mówi¹c: 
Powiedz nam, kiedy siê to stanie, i co za znak przyjœcia twego i dokonania œwiata?
4. I odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Patrzcie, aby was kto nie zwiód³.
5. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówi¹c: Jam jest Chrystus; i 
wiele ich zwiod¹.
6. I us³yszycie wojny i wieœci o wojnach; patrzcie¿, abyœcie sob¹ nie trwo¿yli; 
albowiem musi to wszystko byæ, ale jeszcze nie tu jest koniec.
7. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i 
bêd¹ g³ody i mory i trzêsienia ziemi miejscami.
8. Ale to wszystko jest pocz¹tkiem boleœci.
9. Tedy was podadz¹ w udrêczenie, i bêd¹ was zabijaæ, i bêdziecie w nienawiœci u 
wszystkich narodów dla imienia mego.
10. A tedy wiele siê ich zgorszy, a jedni drugich wydadz¹, i jedni drugich 
nienawidzieæ bêd¹.
11. I wiele fa³szywych proroków powstanie, i zwiod¹ wielu.
12. A i¿ siê rozmno¿y nieprawoœæ, oziêbnie mi³oœæ wielu.
13. Ale kto wytrwa a¿ do koñca, ten zbawion bêdzie.
14. I bêdzie kazana ta Ewangielija królestwa po wszystkim œwiecie, na œwiadectwo 
wszystkim narodom. A tedyæ przyjdzie koniec.
15. Przeto¿ gdy ujrzycie obrzydliwoœæ spustoszenia, opowiedzian¹ przez Danijela 
proroka, stoj¹c¹ na miejscu œwiêtem, (kto czyta, niechaj uwa¿a),
16. Tedy ci, co bêd¹ w ziemi Judzkiej, niech uciekaj¹ na góry;
17. A kto na dachu, niechaj nie zstêpuje, aby co wzi¹³ z domu swego;
18. A kto na roli, niech siê nazad nie wraca, aby wzi¹³ szaty swe.
19. A biada brzemiennym i piersiami karmi¹cym w one dni!
20. Przeto¿ módlcie siê, aby nie by³o uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
21. Albowiem naonczas bêdzie wielki ucisk, jaki nie by³ od pocz¹tku œwiata a¿ 
dot¹d, ani potem bêdzie.
22. A gdyby nie by³y skrócone one dni, nie by³oby zbawione ¿adne cia³o: ale dla 
wybranych bêd¹ skrócone one dni.
23. Tedy jeŸliby wam kto rzek³: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
24. Albowiem powstan¹ fa³szywi Chrystusowie, i fa³szywi prorocy, i czyniæ bêd¹ 
znamiona wielkie i cuda, tak i¿by zwiedli (by mo¿na) i wybrane.
25. Otom wam przepowiedzia³.
26. JeŸliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodŸcie; oto w komorach, 
nie wierzcie.
27. Albowiem jako b³yskawica wychodzi od wschodu s³oñca i ukazuje siê a¿ na zachód, 
tak bêdzie i przyjœcie Syna cz³owieczego.
28. Bo gdziekolwiek bêdzie œcierw, tam siê zgromadz¹ i or³y.
29. A zaraz po utrapieniu onych dni s³oñce siê zaæmi, a ksiê¿yc nie da jasnoœci 
swojej, i gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba, i mocy niebieskie porusz¹ siê.
30. Tedyæ siê uka¿e znamiê Syna cz³owieczego na niebie, a tedy bêd¹ narzekaæ 
wszystkie pokolenia ziemi, i ujrz¹ Syna cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³okach 
niebieskich, z moc¹ i z chwa³¹ wielk¹;
31. I poœle Anio³y swoje z tr¹b¹ g³osu wielkiego, i zgromadz¹ wybrane jego od 
czterech wiatrów, od krajów niebios a¿ do krajów ich.
32. A od drzewa figowego nauczcie siê tego podobieñstwa: Gdy siê ju¿ ga³¹Ÿ jego 
odm³adza i liœcie wypuszcza, poznajecie, i¿ blisko jest lato.
33. Tak¿e i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, i¿ blisko jest, a we 
drzwiach.
34. Zaprawdê powiadam wam, ¿e nie przeminie ten wiek, a¿by siê to wszystko sta³o.
35. Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹.
36. A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Anio³owie niebiescy, tylko sam 
Ojciec mój.



37. Ale jako by³o za dni Noego, tak bêdzie i przyjœcie Syna cz³owieczego.
38. Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i o¿eniali siê i za m¹¿ 
wydawali, a¿ do onego dnia, którego wszed³ Noe do korabia,
39. I nie spostrzegli siê, a¿ przyszed³ potop i zabra³ wszystkie: tak bêdzie i 
przyjœcie Syna cz³owieczego.
40. Tedy bêd¹ dwaj na roli; jeden bêdzie wziêty, a drugi zostawiony;
41. Dwie bêd¹ mleæ we m³ynie; jedna bêdzie wziêta, a druga zostawiona;
42. Czujcie¿ tedy, poniewa¿ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie.
43. A to wiedzcie, ¿e, gdyby wiedzia³ gospodarz, o której stra¿y z³odziej ma 
przyjœæ, w¿dyby czu³, i nie da³by podkopaæ domu swego.
44. Przeto¿ i wy b¹dŸcie gotowi; bo której siê godziny nie spodziejecie, Syn 
cz³owieczy przyjdzie.
45. Który¿ tedy jest s³uga wierny i roztropny, którego postanowi³ pan jego nad 
czeladzi¹ swoj¹, aby im dawa³ pokarm na czas s³uszny?
46. B³ogos³awiony on s³uga, którego by, przyszed³szy Pan jego, znalaz³ tak 
czyni¹cego;
47. Zaprawdê powiadam wam, ¿e go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi.
48. A jeŸliby rzek³ on z³y s³uga w sercu swojem: Odw³acza pan mój z przyjœciem 
swojem;
49. I pocz¹³by biæ spó³s³ugi, a jeœæ i piæ z pijanicami:
50. Przyjdzie pan s³ugi onego, dnia, którego siê nie spodzieje, i godziny, której 
nie wie;
51. I od³¹czy go, a czêœæ jego po³o¿y z ob³udnikami; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie 
zêbów.
*25
1. Tedy podobne bêdzie królestwo niebieskie dziesiêciu pannom, które wzi¹wszy lampy 
swoje, wysz³y przeciwko oblubieñcowi.
2. A by³o z nich piêæ m¹drych, a piêæ g³upich.
3. One g³upie wzi¹wszy lampy swoje, nie wziê³y oleju z sob¹.
4. Lecz m¹dre wziê³y oleju w naczynia swoje z lampami swemi.
5. A gdy oblubieniec odw³acza³ z przyjœciem, zdrzema³y siê wszystkie i posnê³y.
6. A o pó³nocy sta³ siê krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdŸcie przeciwko niemu!
7. Tedy wsta³y one wszystkie panny i ochêdo¿y³y lampy swoje.
8. Ale g³upie rzek³y do m¹drych: Dajcie nam z oleju waszego, boæ lampy nasze gasn¹.
9. I odpowiedzia³y one m¹dre, mówi¹c: Nie damy, by snaæ nam i wam nie dosta³o; 
idŸcie raczej do sprzedawaj¹cych, a kupcie sobie.
10. A gdy odesz³y kupowaæ, przyszed³ oblubieniec; a te, które by³y gotowe, wesz³y z 
nim na wesele; i zamknione s¹ drzwi.
11. Lecz potem przysz³y i one drugie panny, mówi¹c: Panie, Panie, otwórz nam!
12. A on odpowiadaj¹c, rzek³: Zaprawdê powiadam wam, nie znam was.
13. Czujcie¿ tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn cz³owieczy przyjdzie.
14. Albowiem jako cz³owiek precz odje¿d¿aj¹cy zwo³a³ s³ug swoich i odda³ im dobra 
swoje;
15. I da³ jednemu piêæ talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, ka¿demu wed³ug 
przemo¿enia jego, i zaraz precz odjecha³.
16. A poszed³szy on, który wzi¹³ piêæ talentów, robi³ niemi, i zyska³ drugie piêæ 
talentów.
17. Tak¿e i on, który wzi¹³ dwa, zyska³ i ten drugie dwa.
18. Ale ten, który wzi¹³ jeden, odszed³szy wykopa³ dó³ w ziemi, i skry³ pieni¹dze 
pana swego.
19. A po d³ugim czasie przyszed³ pan onych s³ug, i rachowa³ siê z nimi.
20. Tedy przyst¹piwszy on, który by³ wzi¹³ piêæ talentów, przyniós³ drugie piêæ 
talentów, mówi¹c: Panie! odda³eœ mi piêæ talentów, otom drugie piêæ talentów zyska³ 
niemi.
21. I rzek³ mu pan jego: To dobrze, s³ugo dobry i wierny! nad ma³em by³eœ wiernym, 
nad wielem ciê postanowiê; wnijdŸ do radoœci pana twego.
22. A przyst¹piwszy i on, który by³ dwa talenty wzi¹³, rzek³: Panie! odda³eœ mi dwa 
talenty, otom drugie dwa talenty zyska³ niemi.
23. Rzek³ mu pan jego: To dobrze, s³ugo dobry i wierny! gdy¿eœ by³ wierny nad 



ma³em, nad wielem ciê postanowiê; wnijdŸ do radoœci pana twego.
24. A przyst¹piwszy i ten, który by³ wzi¹³ jeden talent, rzek³: Panie! wiedzia³em, 
¿e jesteœ cz³owiek srogi, który ¿niesz, gdzieœ nie rozsiewa³, i zbierasz, gdzieœ 
nie rozsypywa³;
25. Boj¹c siê tedy, szed³em i skry³em talent twój w ziemiê; oto masz, co twego 
jest.
26. A odpowiadaj¹c pan jego, rzek³ mu: S³ugo z³y i gnuœny! wiedzia³eœ, i¿ ¿nê, 
gdziem nie rozsiewa³, i zbieram, gdziem nie rozsypywa³;
27. Przeto¿eœ mia³ pieni¹dze moje daæ tym, co pieniêdzmi handluj¹, a ja 
przyszed³szy, wzi¹³bym by³, co jest mojego, z lichw¹.
28. Przeto¿ weŸmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesiêæ 
talentów.
29. (Albowiem ka¿demu, który ma, bêdzie dano, i obfitowaæ bêdzie; a od tego, który 
nie ma, i to, co ma, bêdzie od niego odjêto.)
30. A niepo¿ytecznego s³ugê wrzuæcie do onych ciemnoœci zewnêtrznych, tam bêdzie 
p³acz i zgrzytanie zêbów.
31. A gdy przyjdzie Syn cz³owieczy w chwale swojej, i wszyscy œwiêci Anio³owie z 
nim, tedy usi¹dzie na stolicy chwa³y swojej,
32. I bêd¹ zgromadzone przed niego wszystkie narody, i od³¹czy je, jedne od 
drugich, jako pasterz od³¹cza owce od koz³ów.
33. A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a koz³y po lewicy.
34. Tedy rzecze król tym, którzy bêd¹ po prawicy jego: PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca 
mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od za³o¿enia œwiata.
35. Albowiem ³akn¹³em, a daliœcie mi jeœæ; pragn¹³em, a daliœcie mi piæ; by³em 
goœciem, a przyjêliœcie miê;
36. By³em nagim, a przyodzialiœcie miê; by³em chorym, a nawiedziliœcie miê; by³em w 
wiêzieniu, a przychodziliœcie do mnie.
37. Tedy mu odpowiedz¹ sprawiedliwi, mówi¹c: Panie! kiedy¿eœmy ciê widzieli 
³akn¹cym, a nakarmiliœmy ciê? albo pragn¹cym, a napoiliœmy ciê?
38. I kiedyœmy ciê widzieli goœciem, a przyjêliœmy ciê? albo nagim, a 
przyodzialiœmy ciê?
39. Albo kiedyœmy ciê widzieli chorym, albo w wiêzieniu, a przychodziliœmy do 
ciebie?
40. A odpowiadaj¹c król, rzecze im: Zaprawdê powiadam wam, cokolwiekieœcie uczynili 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie uczynili.
41. Potem rzecze i tym, którzy bêd¹ po lewicy: IdŸcie ode mnie, przeklêci! w ogieñ 
wieczny, który zgotowany jest dyjab³u i Anio³om jego.
42. Albowiem ³akn¹³em, a nie daliœcie mi jeœæ; pragn¹³em, a nie daliœcie mi piæ;
43. By³em goœciem, a nie przyjêliœcie miê; nagim, a nie przyodzialiœcie miê; chorym 
i w wiêzieniu, a nie nawiedziliœcie miê.
44. Tedy mu odpowiedz¹ i oni, mówi¹c: Panie! kiedyœmy ciê widzieli ³akn¹cym, albo 
pragn¹cym, albo goœciem, albo nagim, albo chorym, albo w wiêzieniu, a nie 
s³u¿yliœmy tobie?
45. Tedy im odpowie, mówi¹c: Zaprawdê powiadam wam, czegoœciekolwiek nie uczynili 
jednemu z tych najmniejszych, i mnieœcie nie uczynili.
46. I pójd¹ ci na mêki wieczne; ale sprawiedliwi do ¿ywota wiecznego.
*26
1. I sta³o siê, gdy dokoñczy³ Jezus tych wszystkich mów, rzek³ do uczniów swoich:
2. Wiecie, i¿ po dwóch dniach bêdzie wielkanoc, a Syn cz³owieczy bêdzie wydany, aby 
by³ ukrzy¿owany.
3. Tedy siê zebrali przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie i starsi ludu do dworu 
najwy¿szego kap³ana, którego zwano Kaifasz;
4. I naradzali siê, jakoby Jezusa zdrad¹ pojmali i zabili;
5. Lecz mówili: Nie w œwiêto, aby nie by³ rozruch miêdzy ludem.
6. A gdy Jezus by³ w Betanii, w domu Szymona trêdowatego,
7. Przyst¹pi³a do niego niewiasta, maj¹ca s³oik alabastrowy maœci bardzo 
kosztownej, i wyla³a j¹ na g³owê jego, gdy siedzia³ u sto³u.
8. Co widz¹c uczniowie jego, rozgniewali siê, mówi¹c: I na có¿ ta utrata?
9. Albowiem mog³a byæ ta maœæ drogo sprzedana, i mog³o siê to daæ ubogim.



10. Co gdy pozna³ Jezus, rzek³ im: Przecz siê przykrzycie tej niewieœcie? Dobry 
zaprawdê uczynek uczyni³a przeciwko mnie.
11. Albowiem ubogie zawsze macie z sob¹, ale mnie nie zawsze mieæ bêdziecie.
12. Bo ona wylawszy tê maœæ na cia³o moje, uczyni³a to, gotuj¹c miê ku pogrzebowi.
13. Zaprawdê powiadam wam: Gdziekolwiek bêdzie kazana ta Ewangielija po wszystkim 
œwiecie, i to bêdzie powiadano, co ona uczyni³a, na pami¹tkê jej.
14. Tedy odszed³szy jeden ze dwunastu, którego zwano Judaszem Iszkaryjotem, do 
przedniejszych kap³anów,
15. Rzek³ im: Co mi chcecie daæ, a ja go wam wydam? A oni mu odwa¿yli trzydzieœci 
srebrników.
16. A odt¹d szuka³ czasu sposobnego, aby go wyda³.
17. A pierwszego dnia przaœników przyst¹pili uczniowie do Jezusa, mówi¹c mu: Gdzie¿ 
chcesz, ¿eæ nagotujemy, abyœ jad³ baranka?
18. A on rzek³: IdŸcie do miasta, do niektórego cz³owieka, a rzeczcie mu: Kaza³ci 
nauczyciel powiedzieæ: Czas mój blisko jest, u ciebie jeœæ bêdê baranka z uczniami 
moimi.
19. I uczynili uczniowie, jako im rozkaza³ Jezus, i nagotowali baranka.
20. A gdy by³ wieczór, usiad³ za sto³em ze dwunastoma.
21. A gdy jedli, rzek³: Zaprawdê powiadam wam, i¿ jeden z was wyda miê.
22. I zasmuciwszy siê bardzo, poczêli mówiæ do niego ka¿dy z nich: Aza¿em ja jest 
Panie?
23. A on odpowiadaj¹c, rzek³: Który macza ze mn¹ rêkê w misie, ten miê wyda.
24. Synci cz³owieczy idzie, jako napisano o nim; ale biada cz³owiekowi temu, przez 
którego Syn cz³owieczy wydany bywa! dobrze by mu by³o, by siê by³ nie narodzi³ ten 
cz³owiek.
25. A odpowiadaj¹c Judasz, który go wydawa³, rzek³: Izalim ja jest, Mistrzu? Mówi 
mu: Tyœ powiedzia³.
26. A gdy oni jedli, wzi¹wszy Jezus chleb, a pob³ogos³awiwszy ³ama³, i da³ uczniom 
i rzek³: Bierzcie, jedzcie, to jest cia³o moje.
27. A wzi¹wszy kielich i podziêkowawszy, da³ im, mówi¹c: Pijcie z tego wszyscy;
28. Albowiem to jest krew moja nowego testamentu, która siê za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów.
29. Ale powiadam wam, i¿ nie bêdê pi³ odt¹d z tego rodzaju winnej macicy, a¿ do 
dnia onego, gdy go bêdê pi³ z wami nowy w królestwie Ojca mego.
30. I zaœpiewawszy pieœñ, wyszli na górê oliwn¹.
31. Tedy im rzek³ Jezus: Wy wszyscy zgorszycie siê ze mnie tej nocy; albowiem 
napisano: Uderzê pasterza, i bêd¹ rozproszone owce trzody.
32. Lecz gdy ja zmartwychwstanê, poprzedzê was do Galilei.
33. A odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ mu: Choæby siê wszyscy zgorszyli z ciebie, ja siê 
nigdy nie zgorszê.
34. Rzek³ mu Jezus: Zaprawdê powiadam ci, i¿ tej nocy, pierwej ni¿ kur zapieje, 
trzykroæ siê mnie zaprzesz.
35. Rzek³ mu Piotr: Choæbym z tob¹ mia³ i umrzeæ, nie zaprê siê ciebie. Tak¿e i 
wszyscy uczniowie mówili.
36. Tedy przyszed³ Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzek³ 
uczniom: Si¹dŸcie¿ tu, a¿ odszed³szy, bêdê siê tam modli³.
37. A wzi¹wszy z sob¹ Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, pocz¹³ siê smêciæ i 
têskniæ.
38. Tedy im rzek³ Jezus: Smêtna jest dusza moja a¿ do œmierci; zostañcie¿ tu, a 
czujcie ze mn¹.
39. A post¹piwszy trochê, pad³ na oblicze swoje, modl¹c siê i mówi¹c: Ojcze mój, 
jeŸli mo¿na, niech miê ten kielich minie; a wszak¿e nie jako ja chcê, ale jako ty.
40. Tedy przyszed³ do uczniów, i znalaz³ je œpi¹ce, i rzek³ Piotrowi: Tak¿eœcie nie 
mogli przez jednê godzinê czuæ ze mn¹?
41. Czujcie¿, a módlcie siê, abyœcie nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, 
ale cia³o md³e.
42. Zasiê po wtóre odszed³szy, modli³ siê, mówi¹c: Ojcze mój, jeŸli miê nie mo¿e 
ten kielich min¹æ, tylko abym go pi³, niech siê stanie wola twoja.
43. A przyszed³szy, znalaz³ je zasiê œpi¹ce; albowiem oczy ich by³y obci¹¿one.



44. A zaniechawszy ich, znowu odszed³ i modli³ siê po trzecie, te¿ s³owa mówi¹c.
45. Tedy przyszed³ do uczniów swoich i rzek³ im: Œpijcie¿ ju¿ i odpoczywajcie; oto 
siê przybli¿y³a godzina, a Syn cz³owieczy bêdzie wydany w rêce grzeszników.
46. Wstañcie, pójdŸmy! oto siê przybli¿y³ ten, który miê wydaje.
47. A gdy on jeszcze mówi³, oto Judasz, jeden z dwunastu, przyszed³, a z nim wielka 
zgraja z mieczami i z kijami, od przedniejszych kap³anów i starszych ludu;
48. Ale ten, który go wydawa³, da³ by³ im znak, mówi¹c: Któregokolwiek poca³ujê, 
tenci jest; imajcie¿ go.
49. A wnet przyst¹piwszy do Jezusa, rzek³: B¹dŸ pozdrowiony, Mistrzu! i poca³owa³ 
go.
50. Ale mu rzek³ Jezus: Przyjacielu! na coœ przyszed³? Tedy przyst¹piwszy, rzucili 
rêce na Jezusa i pojmali go.
51. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyci¹gn¹³ rêkê, i doby³ miecza 
swego, a uderzywszy s³ugê kap³ana najwy¿szego, uci¹³ mu ucho.
52. Tedy mu rzek³ Jezus: Obróæ miecz swój na miejsce jego; albowiem wszyscy, którzy 
miecz bior¹, od miecza pogin¹.
53. Aza¿ mniemasz, ¿e bym nie móg³ teraz prosiæ Ojca mego, a stawi³by mi wiêcej ni¿ 
dwanaœcie wojsk Anio³ów?
54. Ale jako¿by siê wype³ni³y Pisma, które mówi¹, i¿ siê tak musi staæ?
55. Onej¿e godziny mówi³ Jezus do onej zgrai: Wyszliœcie jako na zbójcê z mieczami 
i z kijmi, pojmaæ miê; na ka¿dy dzieñ siada³em u was, ucz¹c w koœciele, a nie 
pojmaliœcie miê.
56. Aleæ siê to wszystko sta³o, aby siê wype³ni³y Pisma prorockie. Tedy uczniowie 
jego wszyscy opuœciwszy go, uciekli.
57. A oni pojmawszy Jezusa, wiedli go do Kaifasza, najwy¿szego kap³ana, gdzie siê 
byli zebrali nauczeni w Piœmie i starsi.
58. Ale Piotr szed³ za nim z daleka a¿ do dworu najwy¿szego kap³ana; a wszed³szy 
tam, siedzia³ z s³ugami, aby ujrza³ koniec.
59. Ale przedniejsi kap³ani i starsi, i wszelka rada szukali fa³szywego œwiadectwa 
przeciwko Jezusowi, aby go na œmieræ wydali.
60. Ale nie znaleŸli; i choæ wiele fa³szywych œwiadków przychodzi³o, przeciê nie 
znaleŸli. A na ostatek wyst¹piwszy dwaj fa³szywi œwiadkowie,
61. Rzekli: Ten mówi³: Mogê rozwaliæ koœció³ Bo¿y, a za trzy dni zbudowaæ go.
62. A wstawszy najwy¿szy kap³an, rzek³ mu: Nic nie odpowiadasz? Có¿ to jest, co ci 
przeciwko tobie œwiadcz¹?
63. Lecz Jezus milcza³. A odpowiadaj¹c najwy¿szy kap³an rzek³: Poprzysiêgam ciê 
przez Boga ¿ywego, abyœ nam powiedzia³, jeŸliœ ty jest Chrystus, on Syn Bo¿y?
64. Rzek³ mu Jezus: Tyœ powiedzia³; wszak¿e powiadam wam: Odt¹d ujrzycie Syna 
cz³owieczego siedz¹cego na prawicy mocy Bo¿ej, i przychodz¹cego na ob³okach 
niebieskich.
65. Tedy najwy¿szy kap³an rozdar³ szaty swoje, mówi¹c: BluŸni³! Có¿ jeszcze 
potrzebujemy œwiadków? Otoœcie teraz s³yszeli bluŸnierstwo jego.
66. Có¿ siê wam zda? A oni odpowiadaj¹c, rzekli: Winien jest œmierci.
67. Tedy plwali na oblicze jego, i piêœciami go bili, a drudzy go policzkowali,
68. Mówi¹c: Prorokuj nam, Chrystusie! kto jest ten, co ciê uderzy³?
69. Ale Piotr siedzia³ przed domem na podwórzu. Tedy przyst¹pi³a do niego jedna 
dziewka, mówi¹c: I tyœ by³ z tym Jezusem Galilejskim.
70. A on siê zaprza³ przed wszystkimi, mówi¹c: Nie wiem, co powiadasz.
71. A gdy on wychodzi³ do przysionka, ujrza³a go insza dziewka, i rzek³a do tych, 
co tam byli: I tenci by³ z tym Jezusem Nazareñskim.
72. Tedy po wtóre zaprza³ siê z przysiêg¹, mówi¹c: Nie znam tego cz³owieka.
73. A przyst¹piwszy po ma³ej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwie 
i tyœ jest z nich; bo i mowa twoja ciebie wydaje.
74. Tedy siê pocz¹³ przeklinaæ i przysiêgaæ, mówi¹c: Nie znam tego cz³owieka; a 
zarazem kur zapia³.
75. I wspomnia³ Piotr na s³owa Jezusowe, który mu by³ powiedzia³: Pierwej ni¿ kur 
zapieje, trzykroæ siê mnie zaprzesz; a wyszed³szy precz, gorzko p³aka³.
*27
1. A gdy by³o rano, weszli w radê wszyscy przedniejsi kap³ani i starsi ludu 



przeciwko Jezusowi, aby go zabili;
2. I zwi¹zawszy go, wiedli i podali Ponckiemu Pi³atowi, staroœcie.
3. Tedy Judasz, który go by³ wyda³, widz¹c, i¿ by³ os¹dzony, ¿a³uj¹c tego, wróci³ 
trzydzieœci srebrników, przedniejszym kap³anom i starszym ludu.
4. Mówi¹c: Zgrzeszy³em, wydawszy krew niewinn¹! A oni rzekli: Có¿ nam do tego? ty 
ujrzysz!
5. A porzuciwszy one srebrniki w koœciele, odszed³, a odszed³szy powiesi³ siê.
6. Ale przedniejsi kap³ani wzi¹wszy one srebrniki, mówili: Nie godzi siê ich k³aœæ 
do skarbu koœcielnego, gdy¿ zap³ata jest krwi.
7. I naradziwszy siê, kupili za nie rolê garncarzow¹ na pogrzeb goœciom.
8. Dlatego ona rola nazwana jest rol¹ krwi, a¿ do dnia dzisiejszego.
9. Tedy siê wype³ni³o, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówi¹cego: I 
wziêli trzydzieœci srebrników, zap³atê oszacowanego, który by³ oszacowany od synów 
Izraelskich;
10. I dali je za rolê garncarzow¹, jako mi postanowi³ Pan.
11. A Jezus sta³ przed starost¹; i pyta³ go starosta, mówi¹c: Ty¿eœ jest on król 
¿ydowski? A Jezus mu rzek³: Ty powiadasz.
12. A gdy nañ skar¿yli przedniejsi kap³ani i starsi, nic nie odpowiedzia³.
13. Tedy mu rzek³ Pi³at: Nie s³yszysz¿e jako wiele przeciwko tobie œwiadcz¹?
14. Lecz mu nie odpowiedzia³ i na jedno s³owo, tak i¿ siê starosta bardzo dziwowa³.
15. Ale na œwiêto zwyk³ by³ starosta wypuszczaæ ludowi jednego wiêŸnia, którego by 
chcieli.
16. I mieli natenczas wiêŸnia znacznego, którego zwano Barabbasz.
17. A gdy siê zebrali, rzek³ do nich Pi³at: Którego¿ chcecie, abym wam wypuœci³? 
Barabbasza, czyli Jezusa, którego zowi¹ Chrystusem?
18. Bo wiedzia³, i¿ go z nienawiœci wydali.
19. A gdy on siedzia³ na s¹dowej stolicy, pos³a³a do niego ¿ona jego, mówi¹c: Nie 
miej ¿adnej sprawy z tym sprawiedliwym; bom wiele ucierpia³a dziœ we œnie dla 
niego.
20. Ale przedniejsi kap³ani i starsi namówili lud, aby prosili o Barabbasza, a 
Jezusa, aby stracili.
21. A odpowiadaj¹c starosta, rzek³ im: Którego chcecie, abym wam z tych dwóch 
wypuœci³? a oni odpowiedzieli: Barabbasza.
22. Rzek³ im Pi³at: Có¿ tedy uczyniê z Jezusem, którego zowi¹ Chrystusem? Rzekli mu 
wszyscy: Niech bêdzie ukrzy¿owany.
23. A starosta rzek³: Có¿ w¿dy z³ego uczyni³? Ale oni tem bardziej wo³ali, mówi¹c: 
Niech bêdzie ukrzy¿owany!
24. A widz¹c Pi³at, i¿ to nic nie pomaga³o, ale owszem siê wiêkszy rozruch 
wszczyna³, wzi¹wszy wodê, umy³ rêce przed ludem, mówi¹c: Nie jestem ja winien krwi 
tego sprawiedliwego; wy ujrzycie.
25. A odpowiadaj¹c wszystek lud, rzek³: Krew jego na nas i na dziatki nasze.
26. Tedy im wypuœci³ Barabbasza; ale Jezusa ubiczowawszy, wyda³ go, aby by³ 
ukrzy¿owany.
27. Tedy ¿o³nierze staroœcini przywiód³szy Jezusa na ratusz, zebrali do niego 
wszystkê rotê;
28. A zewlek³szy go, przyodziali go p³aszczem szar³atowym;
29. I uplót³szy koronê z ciernia, w³o¿yli na g³owê jego, i dali trzcinê w praw¹ 
rêkê jego, a upadaj¹c przed nim na kolana, naœmiewali siê z niego, mówi¹c: B¹dŸ 
pozdrowiony, królu ¿ydowski!
30. A pluj¹c na niego, wziêli onê trzcinê, i bili go w g³owê jego.
31. A gdy siê z niego naœmiali, zewlekli go z onego p³aszcza, i oblekli go w szatê 
jego, i wiedli go, aby by³ ukrzy¿owany.
32. A wychodz¹c znaleŸli cz³owieka Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, 
aby niós³ krzy¿ jego.
33. A przyszed³szy na miejsce rzeczone Golgota, które zowi¹ miejscem trupich g³ów,
34. Dali mu piæ ocet z ¿ó³ci¹ zmieszany; a skosztowawszy, nie chcia³ piæ.
35. A ukrzy¿owawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby siê wype³ni³o, 
co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los 
miotali.



36. A siedz¹c, strzegli go tam.
37. I przybili nad g³ow¹ jego winê jego napisan¹: Ten jest Jezus, król ¿ydowski.
38. Byli te¿ ukrzy¿owani z nim dwaj zbójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
39. A ci, którzy mimo chodzili, bluŸnili go, chwiej¹c g³owami swojemi,
40. I mówi¹c: Ty, co rozwalasz koœció³, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego 
siebie; jeŸliœ jest Syn Bo¿y, zst¹p z krzy¿a.
41. Tak¿e i przedniejsi kap³ani z nauczonymi w Piœmie, i z starszymi, naœmiewaj¹c 
siê, mówili:
42. Inszych ratowa³, a samego siebie ratowaæ nie mo¿e; jeŸli¿ jest król Izraelski, 
niech teraz zst¹pi z krzy¿a, a uwierzymy mu.
43. Dufa³ w Bogu, niech¿e go teraz wybawi, jeŸli siê w nim kocha; boæ powiedzia³: 
Jestem Synem Bo¿ym.
44. Tak¿e te¿ i zbójcy, którzy byli z nim ukrzy¿owani, ur¹gali mu.
45. A od szóstej godziny sta³a siê ciemnoœæ po wszystkiej ziemi a¿ do dziewi¹tej 
godziny.
46. A oko³o dziewi¹tej godziny zawo³a³ Jezus g³osem wielkim, mówi¹c: Eli, Eli, Lama 
Sabachtani! to jest, Bo¿e mój! Bo¿e mój! czemuœ miê opuœci³?
47. Tedy niektórzy z tych, co tam stali, us³yszawszy to, mówili: Elijasza ten wo³a.
48. A zarazem bie¿awszy jeden z nich, wzi¹³ g¹bkê, i nape³ni³ j¹ octem, a w³o¿ywszy 
na trzcinê, da³ mu piæ.
49. A drudzy mówili: Zaniechaj; patrzajmy, jeŸli przyjdzie Elijasz, aby go wybawi³.
50. Ale Jezus zawo³awszy po wtóre g³osem wielkim, odda³ ducha.
51. A oto zas³ona koœcielna rozerwa³a siê na dwoje od wierzchu a¿ do do³u, i 
trzês³a siê ziemia, a ska³y siê rozpada³y.
52. I groby siê otwiera³y, a wiele cia³ œwiêtych, którzy byli zasnêli, powsta³o:
53. A wyszed³szy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta œwiêtego, i 
pokazali siê wielom.
54. Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widz¹c trzêsienie ziemi, i to, co 
siê dzia³o, zlêkli siê bardzo, mówi¹c: Prawdziwieæ ten by³ Synem Bo¿ym.
55. A by³o tam wiele niewiast z daleka siê przypatruj¹cych, które by³y przysz³y za 
Jezusem od Galilei, pos³uguj¹c mu;
56. Miêdzy któremi by³a Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa i Jozesowa, i 
matka synów Zebedeuszowych.
57. A gdy by³ wieczór, przyszed³ cz³owiek bogaty z Arymatyi, imieniem Józef, który 
te¿ by³ uczniem Jezusowym.
58. Ten przyszed³szy do Pi³ata, prosi³ o cia³o Jezusowe. Tedy Pi³at rozkaza³, aby 
mu by³o ono cia³o oddane;
59. A Józef wzi¹wszy ono cia³o, uwin¹³ je w czyste przeœcierad³o;
60. I po³o¿y³ je w nowym grobie swoim, który by³ w opoce wykowa³; a przywaliwszy do 
drzwi grobowych kamieñ wielki, odszed³.
61. A by³a tam Maryja Magdalena, i druga Maryja, które siedzia³y przeciwko grobowi.
62. A drugiego dnia, który by³ pierwszy po przygotowaniu, zgromadzili siê 
przedniejsi kap³ani i Faryzeuszowie do Pi³ata.
63. Mówi¹c: Panie! wspomnieliœmy, i¿ on zwodziciel powiedzia³, gdy jeszcze ¿yw by³: 
Po trzech dniach zmartwychwstanê.
64. Rozka¿ tedy obwarowaæ grób a¿ do dnia trzeciego, by snaæ przyszed³szy uczniowie 
jego w nocy, nie ukradli go, i nie powiedzieli ludowi, i¿ powsta³ od umar³ych; i 
bêdzie poœledni b³¹d gorszy ni¿ pierwszy.
65. Rzek³ im Pi³at: Macie stra¿, idŸcie¿, obwarujcie, jako umiecie.
66. A oni poszed³szy, osadzili grób stra¿¹, zapieczêtowawszy kamieñ.
*28
1. A gdy siê skoñczy³ sabat, i ju¿ œwita³o na pierwszy dzieñ onego tygodnia, 
przysz³a Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób ogl¹da³y.
2. A oto sta³o siê wielkie trzêsienie ziemi; albowiem Anio³ Pañski zst¹piwszy z 
nieba, przyst¹pi³ i odwali³ kamieñ ode drzwi, i usiad³ na nim.
3. A by³o wejrzenie jego jako b³yskawica, a szata jego bia³a jako œnieg.
4. A ci, którzy strzegli grobu, dr¿eli, boj¹c siê go, i stali siê jako umarli.
5. Ale Anio³ odpowiadaj¹c, rzek³ do niewiast: Nie bójcie siê wy; boæ wiem, i¿ 
Jezusa ukrzy¿owanego szukacie.



6. Nie maszci go tu; albowiem powsta³, jako powiedzia³; chodŸcie, ogl¹dajcie 
miejsce, gdzie le¿a³ Pan.
7. A prêdko id¹c, powiedzcie uczniom jego, ¿e zmartwychwsta³; a oto uprzedza was do 
Galilei, tam go ujrzycie; otom wam powiedzia³.
8. Tedy wyszed³szy prêdko od grobu z bojaŸni¹ i z radoœci¹ wielk¹, bie¿a³y, aby to 
opowiedzia³y uczniom jego.
9. A gdy sz³y, aby to opowiedzia³y uczniom jego, oto Jezus spotka³ siê z niemi, 
mówi¹c: B¹dŸcie pozdrowione. A one przyst¹piwszy, uchwyci³y siê nóg jego i 
pok³oni³y mu siê.
10. Tedy im rzek³ Jezus: Nie bójcie siê; idŸcie, opowiedzcie braciom moim, aby 
poszli do Galilei, a tam miê ujrz¹.
11. A gdy one posz³y, oto niektórzy z stra¿y przyszed³szy do miasta, oznajmili 
przedniejszym kap³anom wszystko, co siê sta³o.
12. Którzy zgromadziwszy siê z starszymi, i naradziwszy siê, dali niema³o pieniêdzy 
¿o³nierzom,
13. Mówi¹c: Powiadajcie, i¿ uczniowie jego w nocy przyszed³szy, ukradli go, gdyœmy 
spali.
14. A jeŸliby siê to do starosty donios³o, my go namówimy, a was bezpiecznymi 
uczynimy.
15. A oni wzi¹wszy pieni¹dze, uczynili, jako ich nauczono. I roznios³a siê ta 
powieœæ miêdzy ¯ydy a¿ do dnia dzisiejszego.
16. Lecz jedenaœcie uczniów poszli do Galilei na górê, gdzie im by³ naznaczy³ 
Jezus.
17. Ale ujrzawszy go, pok³onili mu siê; lecz niektórzy w¹tpili.
18. Ale Jezus przyst¹piwszy, mówi³ do nich, a rzek³: Dana mi jest wszelka moc na 
niebie i na ziemi.
19. Id¹c tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcz¹c je w imiê Ojca, i Syna, i 
Ducha Œwiêtego;
20. Ucz¹c je przestrzegaæ wszystkiego, com wam przykaza³. A oto Jam jest z wami po 
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata. Amen.

================================
     Marka     
================================

*01
1. Ten jest pocz¹tek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego.
2. Jako napisano w prorokach: Oto Ja posy³am Anio³a mego przed obliczem twojem, 
który zgotuje drogê twojê przed tob¹.
3. G³os wo³aj¹cego na puszczy: Gotujcie drogê Pañsk¹, proste czyñcie œcie¿ki jego.
4. Jan chrzci³ na puszczy, i kaza³ chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
5. I wychodzi³a do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli 
od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawaj¹c grzechy swoje.
6. Ale Jan przyodziany by³ sierœci¹ wielb³¹dow¹, a pas skórzany by³ oko³o biódr 
jego, a jada³ szarañczê i miód leœny.
7. I kaza³, mówi¹c: Idzie za mn¹ mo¿niejszy ni¿eli ja, któremum nie jest godzien, 
schyliwszy siê, rozwi¹zaæ rzemyka u obuwia jego.
8. Jamci was chrzci³ wod¹; ale on was bêdzie chrzci³ Duchem Œwiêtym.
9. I sta³o siê w one dni, ¿e przyszed³ Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a ochrzczony 
jest od Jana w Jordanie.
10. A zarazem wyst¹piwszy z wody, ujrza³ rozstêpuj¹ce siê niebiosa, i Ducha jako 
go³êbicê na niego zstêpuj¹cego.
11. I sta³ siê g³os z nieba: Tyœ jest on Syn mój mi³y, w którym mi siê upodoba³o.



12. A zaraz Duch wypêdzi³ go na puszcz¹.
13. I by³ tam na puszczy przez czterdzieœci dni, bêd¹c kuszony od szatana, a by³ z 
zwierzêty, a Anio³owie s³u¿yli mu.
14. Lecz potem, gdy Jan by³ podany do wiêzienia, przyszed³ Jezus do Galilei, ka¿¹c 
Ewangielijê królestwa Bo¿ego,
15. A mówi¹c: Wype³ni³ siê czas i przybli¿y³o siê królestwo Bo¿e: Pokutujcie, a 
wierzcie Ewangielii.
16. A przechodz¹c siê nad morzem Galilejskiem, ujrza³ Szymona i Andrzeja, brata 
jego, zapuszczaj¹cych sieæ w morze; bo byli rybitwi.
17. I rzek³ im Jezus: PójdŸcie za mn¹, a uczyniê was rybitwami ludzi.
18. A oni zarazem opuœciwszy sieci swoje, poszli za nim.
19. A stamt¹d troszeczkê odszed³szy, ujrza³ Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, 
brata jego, a oni w ³odzi poprawiali sieci.
20. I zaraz ich powo³a³; a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w ³odzi z 
czeladzi¹, poszli za nim.
21. Potem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszed³szy Jezus do bó¿nicy, naucza³.
22. I zdumiewali siê nad nauk¹ jego; albowiem on ich uczy³ jako maj¹cy moc, a nie 
jako nauczeni w Piœmie.
23. A by³ w bó¿nicy ich cz³owiek maj¹cy ducha nieczystego, który zawo³a³,
24. Mówi¹c: Ach! có¿ my z tob¹ mamy, Jezusie Nazareñski? Przyszed³eœ, abyœ nas 
wytraci³. Znam ciê, ktoœ jest, ¿eœ on œwiêty Bo¿y.
25. I zgromi³ go Jezus, mówi¹c: Umilknij, a wynijdŸ z niego.
26. Tedy rozdar³szy go duch nieczysty i zawo³awszy g³osem wielkim, wyszed³ z niego.
27. I wylêkli siê wszyscy, tak i¿ siê pytali miêdzy sob¹, mówi¹c: Có¿ to jest? có¿ 
to za nowa nauka, i¿ moc¹ i duchom nieczystym rozkazuje, i s¹ mu pos³uszni?
28. I rozesz³a siê powieœæ o nim prêdko po wszystkiej krainie, le¿¹cej oko³o 
Galilei.
29. A wyszed³szy zaraz z bó¿nicy, przyszli do domu Szymonowego i Andrzejowego z 
Jakóbem i z Janem.
30. A œwiekra Szymonowa le¿a³a, maj¹c gor¹czkê, o której mu wnet powiedzieli.
31. Tedy przyst¹piwszy podniós³ j¹, uj¹wszy j¹ za rêkê jej; a zaraz j¹ gor¹czka 
opuœci³a, i pos³ugowa³a im.
32. A gdy by³ wieczór i s³oñce zachodzi³o, przynosili do niego wszystkie, którzy 
siê Ÿle mieli, i opêtane;
33. A wszystko miasto zgromadzi³o siê do drzwi.
34. I uzdrowi³ wiele tych, co siê Ÿle mieli na rozliczne choroby, i wygna³ wiele 
dyjab³ów, a nie dopuœci³ mówiæ dyjab³om; bo go znali.
35. A bardzo rano przede dniem wstawszy, wyszed³ i odszed³ na puste miejsce, a tam 
siê modli³.
36. I poszli za nim Szymon i ci, którzy z nim byli;
37. A znalaz³szy go, rzekli mu: Wszyscy ciê szukaj¹.
38. Tedy im on rzek³: IdŸmy do przyleg³ych miasteczek, abym i tam kaza³; bom na to 
przyszed³.
39. I kaza³ w bó¿nicach ich po wszystkiej Galilei, i wygania³ dyjab³y.
40. Tedy przyszed³ do niego trêdowaty, prosz¹c go i upadaj¹c przed nim na kolana, i 
mówi¹c mu: JeŸli chcesz, mo¿esz miê oczyœciæ.
41. A tak Jezus u¿aliwszy siê, wyci¹gn¹³ rêkê, a dotkn¹³ siê go i rzek³ mu: Chcê, 
b¹dŸ oczyszczony!
42. A gdy to Pan rzek³, zarazem odszed³ tr¹d od niego, i by³ oczyszczony.
43. A srodze mu przygroziwszy Jezus, zaraz go odprawi³;
44. I rzek³ mu: Patrz, abyœ nikomu nic nie powiada³, ale idŸ, a uka¿ siê kap³anowi, 
i ofiaruj za oczyszczenie twoje to, co rozkaza³ Moj¿esz, na œwiadectwo przeciwko 
nim.
45. Ale on odszed³szy, pocz¹³ wiele opowiadaæ i rozs³awiaæ tê rzecz, tak i¿ ju¿ nie 
móg³ Jezus jawnie wnijœæ do miasta, ale by³ na ustroniu na miejscach pustych. I 
schodzili siê do niego zewsz¹d.
*02
1. A zasiê przyszed³ po kilku dniach do Kapernaum, i us³yszano, ¿e jest w domu.
2. A wnet zesz³o siê ich tak wiele, ¿e siê zmieœciæ nie mogli ani przede drzwiami; 



i opowiada³ im s³owo Bo¿e.
3. Tedy przyszli do niego nios¹cy powietrzem ruszonego, którego czterej nieœli.
4. A gdy do niego przyst¹piæ nie mogli dla ci¿by, odarli dach, gdzie by³ Jezus, a 
prze³amawszy go, spuœcili po powrozach na dó³ ³o¿e, na którem le¿a³ powietrzem 
ruszony.
5. A widz¹c Jezus wiarê ich, rzek³ powietrzem ruszonemu: Synu! odpuszczone s¹ tobie 
grzechy twoje.
6. A byli tam niektórzy z nauczonych w Piœmie, siedz¹c i myœl¹c w sercach swoich:
7. Czemu¿ ten takie mówi bluŸnierstwa? któ¿ mo¿e grzechy odpuszczaæ, tylko sam Bóg?
8. A zaraz poznawszy Jezus duchem swym, i¿ tak w sobie myœleli, rzek³ im: Czemu¿ 
tak myœlicie w sercach waszych?
9. Có¿ ³atwiejszego jest, rzec powietrzem ruszonemu: Odpuszczone s¹ tobie grzechy, 
czyli rzec: Wstañ i weŸmij ³o¿e twoje, a chodŸ?
10. Ale ¿ebyœcie wiedzieli, i¿ Syn cz³owieczy ma moc na ziemi grzechy odpuszczaæ, 
rzek³ powietrzem ruszonemu:
11. Tobie mówiê: Wstañ, a weŸmij ³o¿e twoje, a idŸ do domu twego.
12. A on zarazem wsta³, i wzi¹wszy ³o¿e swoje, wyszed³ przed wszystkimi, tak i¿ siê 
wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówi¹c: Nigdyœmy nic takiego nie widzieli.
13. I wyszed³ zasiê nad morze, a wszystek lud przychodzi³ do niego, i naucza³ je.
14. A id¹c mimo c³a, ujrza³ Lewiego, syna Alfeuszowego, siedz¹cego na cle, i rzek³ 
mu: PójdŸ za mn¹! a on wstawszy szed³ za nim.
15. I sta³o siê, gdy Jezus siedzia³ za sto³em w domu jego, ¿e wiele celników i 
grzeszników wespó³ siedzia³o z Jezusem i z uczniami jego; bo ich wiele by³o, i 
chodzili za nim.
16. A nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie widz¹c go, ¿e jad³ z celnikami i z 
grzesznikami, mówili do uczniów jego: Có¿ jest, i¿ z celnikami i z grzesznikami je 
i pije?
17. A us³yszawszy to Jezus, rzek³ im: Nie potrzebuj¹ zdrowi lekarza, ale ci, co siê 
Ÿle maj¹; nie przyszed³em, wzywaæ sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
18. A uczniowie Janowi i Faryzejscy poœcili, a przyszed³szy mówili do niego: Czemu¿ 
uczniowie Janowi i Faryzejscy poszcz¹, a twoi uczniowie nie poszcz¹?
19. I rzek³ im Jezus: Izali mog¹ synowie ³o¿nicy ma³¿eñskiej poœciæ, póki z nimi 
jest oblubieniec? Póki z sob¹ oblubieñca maj¹, nie mog¹ poœciæ.
20. Ale przyjd¹ dni, gdy od nich odjêty bêdzie oblubieniec, a tedy bêd¹ poœciæ w 
one dni.
21. A ¿aden nie wprawuje ³aty sukna nowego w szatê wiotch¹, inaczej ona jego ³ata 
nowa ujmuje nieco od wiotchej szaty, i stawa siê gorsze rozdarcie.
22. I ¿aden nie leje wina m³odego w stare statki; bo inaczej wino m³ode rozsadza 
statki, i wycieka wino, a statki siê psuj¹; ale wino nowe ma byæ wlewane w statki 
nowe.
23. I sta³o siê, ¿e szed³ Jezus w sabat przez zbo¿a, i poczêli uczniowie jego id¹c 
rwaæ k³osy.
24. Ale Faryzeuszowie mówili do niego: Oto czemu ci czyni¹ w sabat, czego siê nie 
godzi czyniæ?
25. A on im rzek³: Nigdyœcie nie czytali, co uczyni³ Dawid, gdy niedostatek 
cierpia³, a ³akn¹³, sam i ci, którzy z nim byli?
26. Jako wszed³ do domu Bo¿ego za Abijatara, kap³ana najwy¿szego, i jad³ chleby 
pok³adne, (których siê nie godzi³o jeœæ, tylko kap³anom), a da³ i tym, którzy z nim 
byli.
27. Dotego rzek³ im: Sabat dla cz³owieka uczyniony, a nie cz³owiek dla sabatu.
28. Dlatego Syn cz³owieczy jest Panem i sabatu.
*03
1. Wszed³ zasiê do bó¿nicy, a by³ tam cz³owiek, który mia³ rêkê usch³¹.
2. I podstrzegali go, jeŸliby go w sabat uzdrowi³, aby go oskar¿yli.
3. I rzek³ onemu cz³owiekowi, który mia³ rêkê usch³¹: Wyst¹p w poœrodek.
4. I rzek³ do nich: Godzili siê w sabat dobrze czyniæ, czyli Ÿle czyniæ? cz³owieka 
zachowaæ, czyli zabiæ? a oni milczeli.
5. Tedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy siê nad zatwardzeniem serca 
ich, rzek³ onemu cz³owiekowi: Wyci¹gnij rêkê twojê! i wyci¹gn¹³; i przywrócona jest 



rêka jego do zdrowia jako i druga.
6. Tedy wyszed³szy Faryzeuszowie, uczynili wnet radê z Herodyjany przeciwko niemu, 
jakoby go stracili.
7. Ale Jezus z uczniami swymi ust¹pi³ nad morze, a wielkie mnóstwo sz³o za nim z 
Galilei i z ziemi Judzkiej,
8. I z Jeruzalemu, i z Idumei, i zza Jordanu, i z tych, którzy mieszkali oko³o Tyru 
i Sydonu, wielkie mnóstwo, s³ysz¹c, jak wielkie rzeczy czyni³, przyszli do niego.
9. I rozkaza³ uczniom swoim, aby ³ódkê mieli zawsze w pogotowiu, dla ludu, aby go 
nie cisnêli.
10. Albowiem ich wiele uzdrawia³, tak i¿ nañ padali, aby siê go dotykali, 
którzykolwiek choroby mieli.
11. A duchowie nieczyœci, gdy go ujrzeli, upadali przed nim i wo³ali, mówi¹c: Ty 
jesteœ Syn Bo¿y!
12. Ale ich on srodze gromi³, ¿eby go nie objawiali.
13. I wst¹pi³ na górê, a wezwa³ do siebie tych, których sam chcia³, i przyszli do 
niego.
14. I postanowi³ ich dwanaœcie , aby z nim byli, a i¿by je wys³a³ kazaæ 
Ewangielijê:
15. I ¿eby mieli moc uzdrawiaæ choroby i wyganiaæ dyjab³y:
16. Szymona, któremu imiê da³ Piotr;
17. I Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakóbowego, (którym da³ imiê 
Boanerges, to jest: synowie gromu);
18. I Andrzeja, i Filipa, i Bart³omieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakóba, syna 
Alfeuszowego, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka;
19. I Judasza Iszkaryjota, który go te¿ wyda³.
20. I przyszli do domu. I zgromadzi³ siê znowu lud, tak i¿ nie mogli ani chleba 
jeœæ.
21. A gdy o tem us³yszeli jego powinni, przyszli, aby go pojmali; bo mówili, ¿e 
odszed³ od rozumu.
22. A nauczeni w Piœmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu, mówili: I¿ ma 
Beelzebuba, a i¿ przez ksi¹¿êcia dyjabelskiego wygania dyjab³y.
23. I wezwawszy ich, mówi³ do nich w podobieñstwach: Jako¿ mo¿e szatan szatana 
wyganiaæ?
24. A jeŸli¿e królestwo samo w sobie bêdzie rozdzielone, nie mo¿e siê ostaæ ono 
królestwo.
25. I dom, jeŸliby sam przeciwko sobie by³ rozdzielony, nie bêdzie siê móg³ ostaæ 
on dom.
26. Takci, jeŸli szatan powsta³ sam przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie mo¿e 
siê ostaæ, ale koniec bierze.
27. Nikt nie mo¿e sprzêtu mocarzowego, wszed³szy do domu jego, rozchwyciæ, jeŸliby 
pierwej mocarza onego nie zwi¹za³; a potem dom jego spl¹druje.
28. Zaprawdê powiadam wam, ¿e wszystkie grzechy synom ludzkim bêd¹ odpuszczone, i 
bluŸnierstwa, któremibykolwiek bluŸnili;
29. Ale kto bluŸni przeciwko Duchowi Œwiêtemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale 
winien jest s¹du wiecznego.
30. Bo mówili: Ma ducha nieczystego.
31. Przyszli tedy bracia i matka jego, a stoj¹c przed domem, pos³ali do niego, i 
kazali go zawo³aæ.
32. A lud siedzia³ oko³o niego, i rzekli mu: Oto matka twoja i bracia twoi szukaj¹ 
ciê przed domem.
33. Ale im on odpowiedzia³, mówi¹c: Któ¿ jest matka moja, i bracia moi?
34. A spojrzawszy woko³o po tych, którzy ko³o niego siedzieli, rzek³: Oto matka 
moja, i bracia moi!
35. Albowiem ktobykolwiek czyni³ wolê Bo¿¹, ten jest brat mój, i siostra moja, i 
matka moja.
*04
1. I pocz¹³ zasiê uczyæ przy morzu; i zgromadzi³ siê do niego lud wielki, tak i¿ 
wst¹piwszy w ³ódŸ, siedzia³ na morzu, a wszystek lud by³ przy morzu na ziemi.
2. I naucza³ ich wiele rzeczy w podobieñstwach, a mówi³ do nich w nauce swojej: 



S³uchajcie!
3. Oto wyszed³ rozsiewca, aby rozsiewa³.
4. I sta³o siê, gdy rozsiewa³, ¿e jedno pad³o podle drogi, a ptaki niebieskie 
przylecia³y i podzioba³y je.
5. Drugie zasiê pad³o na miejsce opoczyste, gdzie nie mia³o wiele ziemi; i prêdko 
wesz³o, przeto i¿ nie mia³o g³êbokoœci ziemi;
6. A gdy s³oñce wesz³o, wygorza³o, a i¿ korzenia nie mia³o, usch³o.
7. A drugie pad³o miêdzy ciernie; i wzros³y ciernie i zadusi³y je, i nie wyda³o 
po¿ytku.
8. Drugie zasiê pad³o na ziemiê dobr¹, i wyda³o po¿ytek bujno wschodz¹cy i rosn¹cy; 
i przynios³o jedno trzydziesi¹tny, a drugie szeœædziesi¹tny, a drugie setny.
9. I mówi³ im: Kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha.
10. A gdy sam tylko by³, pytali go ci, co przy nim byli ze dwunastoma, o to 
podobieñstwo.
11. A on im odpowiedzia³: Wam dano wiedzieæ tajemnicê królestwa Bo¿ego; ale tym, 
którzy s¹ obcymi, wszystko siê podawa w podobieñstwach;
12. Aby patrz¹c patrzeli, ale nie widzieli, i s³ysz¹c s³yszeli, ale nie zrozumieli, 
by siê snaæ nie nawrócili, a by³yby im grzechy odpuszczone.
13. Zatem rzek³ do nich: Nie rozumiecie tego podobieñstwa? A jako¿ zrozumiecie 
wszystkie inne podobieñstwa?
14. Rozsiewca on rozsiewa s³owo.
15. A którzy podle drogi, ci s¹, którym siê rozsiewa s³owo; ale gdy us³yszeli, 
zaraz przychodzi szatan, a wybiera s³owo wsiane w serca ich.
16. Tak¿e i ci, którzy na opoczystych miejscach posiani s¹, ci s¹, którzy, gdy 
us³yszeli s³owo, zaraz je z radoœci¹ przyjmuj¹;
17. Wszak¿e nie maj¹ korzenia w sobie, ale s¹ doczesnymi; potem, gdy przychodzi 
ucisk albo przeœladowanie dla s³owa, wnet siê gorsz¹;
18. A którzy miêdzy cierniem s¹ posiani, ci s¹, którzy s³uchaj¹ s³owa;
19. Ale pieczo³owanie œwiata tego i omamienie bogactw, i po¿¹dliwoœci innych 
rzeczy, wszed³szy zaduszaj¹ s³owo, i staje siê bez po¿ytku.
20. A którzy na dobr¹ ziemiê przyjêli nasienie, ci s¹, co s³uchaj¹ s³owa, i 
przyjmuj¹ je, przynosz¹ po¿ytek, jedno trzydziesi¹tny, a drugie szeœædziesi¹tny, a 
drugie setny.
21. Nadto mówi³ im: Izali przynosz¹ œwiecê, aby wstawiona by³a pod korzec albo pod 
³o¿e? izali nie dlatego, aby j¹ na œwiecznik wstawiono?
22. Bo nic nie masz tajemnego, co by nie mia³o byæ objawiono; ani siê sta³o co 
skrytego, aby na jaw nie wysz³o.
23. JeŸli kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha!
24. I rzek³ do nich: Patrzcie¿, czego s³uchacie; jak¹ miar¹ mierzycie, tak¹ wam 
bêdzie odmierzono, a bêdzie wam przydano, którzy s³uchacie.
25. Albowiem kto ma, bêdzie mu dano; a kto nie ma, i to, co ma, bêdzie od niego 
odjêto.
26. I mówi³: Takie jest królestwo Bo¿e, jako gdyby cz³owiek wrzuci³ nasienie w 
ziemiê;
27. A spa³by i wstawa³by we dnie i w nocy, a nasienie by wesz³o i uros³o, gdy on 
nie wie.
28. Boæ ziemia sama z siebie po¿ytek wydawa, naprzód trawê, potem k³os, a potem 
zupe³ne zbo¿e w k³osie.
29. A skoro siê oka¿e urodzaj, wnet gospodarz zapuszcza sierp; bo ¿niwo przysz³o.
30. Nad to rzek³: Do czego przypodobamy królestwo Bo¿e, albo którem je 
podobieñstwem wyrazimy?
31. Jest jako ziarno gorczyczne; które, gdy wsiane bywa w ziemiê, najmniejsze jest 
ze wszystkich nasion, które s¹ na ziemi.
32. Ale gdy bywa wsiane, wzrasta, i bywa najwiêksze nad wszystkie jarzyny, i 
rozpuszcza ga³êzie wielkie, tak i¿ pod cieniem jego mog¹ sobie czyniæ gniazda ptaki 
niebieskie.
33. I przez wiele takich podobieñstw mówi³ do nich s³owo, tak jako s³uchaæ mogli.
34. A bez podobieñstwa nie mówi³ do nich; wszak¿e uczniom swym wszystko z osobna 
wyk³ada³.



35. I rzek³ do nich w ten¿e dzieñ, gdy ju¿ by³ wieczór: Przeprawmy siê na drug¹ 
stronê.
36. A rozpuœciwszy lud, wziêli go z sob¹, tak jako by³ w ³odzi; ale i inne ³ódki 
by³y przy nim.
37. Tedy powsta³a wielka nawa³noœæ wiatru, a wa³y bi³y na ³ódŸ, tak ¿e siê ju¿ 
nape³nia³a.
38. A on na zadzie ³odzi spa³ na wezg³ówku; i obudzili go i mówili mu: Nauczycielu! 
nie dbasz, ¿e giniemy?
39. A tak ockn¹wszy siê, zgromi³ wiatr, i rzek³ morzu: Umilknij, a uœmierz siê. I 
przesta³ wiatr, a sta³o siê wielkie uciszenie.
40. Zatem rzek³ im: Przecz jesteœcie tak bojaŸliwi? Jako¿ nie macie wiary?
41. I bali siê bojaŸni¹ wielk¹, i mówili jedni do drugich: Któ¿ w¿dy ten jest, ¿e 
mu i wiatr i morze s¹ pos³uszne?
*05
1. Tedy siê przeprawili za morze do krainy Gadareñczyków.
2. A gdy on wyszed³ z ³odzi, zaraz mu zabie¿a³ z grobów cz³owiek maj¹cy ducha 
nieczystego;
3. Który mia³ mieszkanie w grobach, a nie móg³ go nikt i ³añcuchami zwi¹zaæ,
4. Przeto ¿e on czêsto bêd¹c pêtami i ³añcuchami zwi¹zany, ³añcuchy porwa³, i pêta 
pokruszy³; a nie móg³ go nikt ukróciæ.
5. A zawsze we dnie i w nocy na górach w grobach by³, wo³aj¹c i kamieniem siê 
t³uk¹c.
6. Ujrzawszy tedy Jezusa z daleka, bie¿a³ i pok³oni³ mu siê;
7. A wo³aj¹c g³osem wielkim, rzek³: Có¿ mam z tob¹ Jezusie, Synu Boga najwy¿szego? 
Poprzysiêgam ciê przez Boga, abyœ miê nie trapi³.
8. (Albowiem mu mówi³: WynijdŸ, duchu nieczysty! z tego cz³owieka.)
9. Tedy go pyta³: Co masz za imiê? A on odpowiadaj¹c, rzek³: Imiê moje jest wojsko: 
albowiem nas jest wiele.
10. I prosi³ go bardzo, aby ich nie wygania³ z onej krainy.
11. A by³a tam przy górach wielka trzoda œwini, która siê pas³a.
12. I prosili go oni wszyscy dyjabli, mówi¹c: Puœæ nas w te œwinie, abyœmy w nie 
weszli.
13. I pozwoli³ im zaraz Jezus. A wyszed³szy oni duchowie nieczyœci, weszli w one 
œwinie; i porwa³a siê ona trzoda z przykra w morze (a by³o ich oko³o dwóch 
tysiêcy,) i potonê³y w morzu.
14. A oni, którzy œwinie paœli, uciekli, i oznajmili to w mieœcie i we wsiach; i 
wyszli, aby ogl¹dali to, co siê sta³o.
15. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli onego, który by³ opêtany, i siedzia³ obleczony, 
bêd¹c przy dobrem baczeniu; onego, mówiê, w którym by³o wojsko dyjab³ów; i bali 
siê.
16. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co siê dzia³o z onym opêtanym, i o 
œwiniach.
17. Tedy go poczêli prosiæ, aby odszed³ z granic ich.
18. A gdy wst¹pi³ w ³ódŸ, prosi³ go on, co by³ opêtanym, aby by³ przy nim.
19. Lecz mu Jezus nie dopuœci³, ale mu rzek³: IdŸ do domu swego, do swoich, a 
oznajmij im, jakoæ wielkie rzeczy Pan uczyni³, a jako siê nad tob¹ zmi³owa³.
20. Tedy odszed³, i pocz¹³ opowiadaæ w dziesiêciu miastach, jako mu wielkie rzeczy 
uczyni³ Jezus; i dziwowali siê wszyscy.
21. A gdy siê zasiê Jezus przeprawi³ w ³odzi na drug¹ stronê, zebra³ siê do niego 
wielki lud; a on by³ nad morzem.
22. A oto przyszed³ jeden z prze³o¿onych bó¿nicy, imieniem Jairus, a ujrzawszy go, 
przypad³ do nóg jego.
23. I prosi³ go wielce, mówi¹c: Poniewa¿ córeczka moja kona, pójdŸ¿e, w³ó¿ na niê 
rêce, aby by³a uzdrowiona, i bêdzie ¿ywa. I poszed³ z nim.
24. I szed³ za nim lud wielki, i cisnêli go.
25. Tedy niektóra niewiasta, która cierpia³a p³ynienie krwi ode dwunastu lat.
26. I wiele ucierpia³a od wielu lekarzy, i wyna³o¿y³a wszystko, co mia³a; a nic jej 
nie pomog³o, owszem siê jej tem wiêcej pogorsza³o:
27. Us³yszawszy o Jezusie, przysz³a z ty³u miêdzy ludem, i dotknê³a siê szaty jego;



28. Bo mówi³a: JeŸli siê tylko dotknê szaty jego, bêdê uzdrowiona.
29. A zarazem wysch³o Ÿród³o krwi jej, i poczu³a na ciele, ¿e uzdrowiona by³a od 
choroby swojej.
30. A wnet poznawszy Jezus sam w sobie, ¿e z niego moc wysz³a, obróci³ siê do ludu 
i rzek³: Kto siê dotkn¹³ szat moich?
31. I rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, ¿e ciê ten lud ciœnie, a mówisz: Kto siê 
mnie dotkn¹³?
32. I spojrza³ w ko³o, aby ujrza³ tê, która to uczyni³a:
33. Ale niewiasta ona z bojaŸni¹ i ze dr¿eniem, wiedz¹c, co siê przy niej sta³o, 
przyst¹pi³a i upad³a przed nim, a powiedzia³a mu wszystkê prawdê.
34. Zatem jej on rzek³: Córko! wiara twoja ciebie uzdrowi³a, idŸ¿e w pokoju, a b¹dŸ 
zdrowa od choroby twojej.
35. A gdy on jeszcze mówi³, przyszli s³udzy od prze³o¿onego bó¿nicy, mówi¹c: Córka 
twoja umar³a, czemu¿ jeszcze trudzisz nauczyciela?
36. Ale Jezus skoro us³ysza³ to, co oni mówili, rzek³ do prze³o¿onego bó¿nicy: Nie 
bój siê, tylko wierz!
37. I nie dopuœci³ nikomu iœæ za sob¹, tylko Piotrowi, i Jakóbowi, i Janowi, bratu 
Jakóbowemu.
38. A przyszed³ do domu prze³o¿onego bó¿nicy, i ujrza³ tam zgie³k, i p³acz¹ce i 
bardzo narzekaj¹ce.
39. Wszed³szy tedy, rzek³ im: Przecz zgie³k czynicie i p³aczecie? nie umar³aæ 
dzieweczka, ale œpi.
40. I naœmiewali siê z niego. Ale on wygnawszy wszystkie, wzi¹³ z sob¹ ojca i matkê 
dzieweczki, i te, którzy przy nim byli, i wszed³ tam, gdzie dzieweczka le¿a³a.
41. A uj¹wszy za rêkê onê dzieweczkê, rzek³ do niej: Talita kumi! co siê wyk³ada: 
Dzieweczko (tobie mówiê) wstañ!
42. A zaraz dzieweczka wsta³a, i chodzi³a; albowiem by³a w dwunastym roku. I 
zdumieli siê zdumieniem wielkiem.
43. Tedy im przykaza³ wielce, aby tego nikt nie wiedzia³, i rozkaza³, aby jej dano 
jeœæ.
*06
1. A wyszed³szy stamt¹d przyszed³ do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.
2. A gdy przyszed³ sabat, pocz¹³ uczyæ w bó¿nicy, a wiele ich s³uchaj¹c, zdumiewali 
siê i mówili: Sk¹d¿e temu to wszystko? a co to za m¹droœæ, która mu jest dana, ¿e 
siê i takie mocy dziej¹ przez rêce jego?
3. Izali ten nie jest cieœla, syn Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i 
Szymona? Aza¿ tu nie masz i sióstr jego u nas? I gorszyli siê z niego.
4. Ale Jezus rzek³ do nich: Nie jestci prorok beze czci, chyba w ojczyŸnie swojej, 
a miêdzy pokrewnymi, i w domu swoim.
5. I nie móg³ tam uczyniæ ¿adnego cudu, oprócz i¿ niektóre chore, wk³adaj¹c na nie 
rêce, uzdrowi³.
6. A dziwowa³ siê niedowiarstwu ich, i obchodzi³ okoliczne miasteczka, nauczaj¹c.
7. Tedy zwo³awszy do siebie onych dwunastu, pocz¹³ je po dwóch rozsy³aæ, i da³ im 
moc nad duchami nieczystymi.
8. I rozkaza³ im, aby nic nie brali na drogê, jedno tylko laskê: ani taistry, ani 
chleba, ani w trzos pieniêdzy;
9. Ale ¿eby siê obuli w trzewiki, a nie ob³oczyli dwóch sukien.
10. Zatem mówi³ do nich: Gdziekolwiek wnijdziecie w dom, tam zostañcie, póki byœcie 
stamt¹d nie wyszli.
11. A którzykolwiek by was nie przyjêli, ani was s³uchali, wyszed³szy stamt¹d, 
otrz¹œnijcie proch z nóg waszych na œwiadectwo im; zaprawdê powiadam wam: L¿ej 
bêdzie Sodomie i Gomorze w dzieñ s¹dny, ni¿ miastu onemu.
12. Tedy wyszed³szy kazali, aby ludzie pokutowali.
13. I wyganiali wiele dyjab³ów, i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je.
14. A us³ysza³ o tem król Herod, (bo siê imiê jego sta³o rozs³awione,) i rzek³: Jan 
Chrzciciel zmartwychwsta³, dlatego siê cuda dziej¹ przez niego.
15. A drudzy mówili: Elijasz to jest; drudzy zaœ mówili: Prorok to jest, albo jako 
jeden z onych proroków.
16. Co us³yszawszy Herod, rzek³: Ten jest Jan, któregom ja œci¹³, on 



zmartwychwsta³.
17. Albowiem ten¿e Herod pos³awszy pojma³ Jana, i wsadzi³ go do wiêzienia dla 
Herodyjady, ¿ony Filipa, brata swego, i¿ j¹ by³ poj¹³ za ¿onê.
18. Bo Jan mówi³ Herodowi: Nie godzi siê mieæ ¿ony brata twego.
19. A Herodyjas czyha³a nañ, i chcia³a go zabiæ, ale nie mog³a;
20. Albowiem Herod obawia³ siê Jana, wiedz¹c, i¿ by³ mê¿em sprawiedliwym i œwiêtym; 
i ogl¹da³ siê nañ, i s³uchaj¹c go, wiele czyni³ i rad go s³ucha³.
21. A gdy przyszed³ dzieñ sposobny, którego Herod, obchodz¹c pami¹tkê narodzenia 
swego, wieczerz¹ sprawi³ na ksi¹¿êta swoje i na hetmany i na przedniejsze z 
Galilei;
22. A gdy wesz³a córka onej Herodyjady i tañcowa³a, i podoba³a siê Herodowi i 
spó³siedz¹cym, rzek³ król do dzieweczki: Proœ miê o co chcesz, a dam ci.
23. I przysi¹g³ jej: O cokolwiek byœ miê prosi³a, dam ci, a¿ do po³owy królestwa 
mego.
24. Ona tedy wyszed³szy, rzek³a matce swojej: O co mam prosiæ? A ona rzek³a: O 
g³owê Jana Chrzciciela.
25. A tak ona zaraz wszed³szy prêdko do króla, prosi³a mówi¹c: Chcê, abyœ mi teraz 
da³ na misie g³owê Jana Chrzciciela.
26. I zasmuci³ siê król bardzo, wszak¿e dla przysiêgi i dla spó³siedz¹cych nie 
chcia³ jej odmówiæ.
27. A zarazem pos³awszy król kata, rozkaza³ przynieœæ g³owê jego.
28. A on poszed³szy œci¹³ go w wiêzieniu, i przyniós³ g³owê jego na misie, a da³ j¹ 
dzieweczce, a dzieweczka da³a j¹ matce swojej.
29. Co gdy us³yszeli uczniowie jego, przyszli i wziêli cia³o jego, i po³o¿yli je w 
grobie.
30. A Aposto³owie zszed³szy siê do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, i co czynili, 
i czego uczyli.
31. I rzek³ im: PójdŸcie wy sami osobno na miejsce puste, a odpocznijcie trochê; bo 
ich wiele by³o, co przychodzili, i odchodzili, tak i¿ nie mieli wolnego czasu, ¿eby 
jedli.
32. I odjechali w ³odzi na miejsce puste osobno.
33. A widz¹c je lud, ¿e odje¿d¿ali, pozna³o go wiele ich, i zbie¿eli siê tam pieszo 
ze wszystkich miast, i poprzedzili je, i zgromadzili siê do niego.
34. A wyszed³szy Jezus ujrza³ wielki lud, i u¿ali³ siê ich, i¿ byli jako owce nie 
maj¹ce pasterza, i pocz¹³ ich nauczaæ wiele rzeczy.
35. A gdy ju¿ czas mija³, przyst¹piwszy do niego uczniowie jego, rzekli: To miejsce 
jest puste, a ju¿ czas mija.
36. Rozpuœæ je, aby poszed³szy do okolicznych wsi i miasteczek, nakupili sobie 
chleba; bo nie maj¹, coby jedli.
37. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Dajcie wy im jeœæ. I rzekli mu: Szed³szy kupimy za 
dwieœcie groszy chleba, a damy im jeœæ?
38. A on im rzek³: Wiele¿ chleba macie? IdŸcie, a dowiedzcie siê. A oni 
dowiedziawszy siê, powiedzieli: Piêcioro, i dwie ryby.
39. Tedy im kaza³ wszystkie gromadami posadziæ na zielonej trawie.
40. I usiedli rz¹d podle rz¹du, tu po stu, tu zaœ po piêædziesi¹t.
41. A wzi¹wszy one piêæ chlebów, i one dwie ryby, wejrzawszy w niebo, b³ogos³awi³. 
I po³ama³ one chleby i dawa³ uczniom swoim, aby k³adli przed nie; i one dwie ryby 
rozdzieli³ miêdzy wszystkie.
42. I jedli wszyscy, i nasyceni byli.
43. I zebrali u³omków, dwanaœcie koszów pe³nych, i z onych ryb.
44. A by³o tych, którzy jedli chleby, oko³o piêciu tysiêcy mê¿ów.
45. I wnet przymusi³ ucznie swoje, aby wst¹pili w ³ódŸ, i uprzedzili go na drug¹ 
stronê ku Betsaidzie, a¿by on rozpuœci³ lud.
46. A odprawiwszy je, odszed³ na górê, aby siê modli³.
47. A gdy by³ wieczór, by³a ³ódŸ w poœród morza, a on sam by³ na ziemi.
48. I widzia³, ¿e siê spracowali, wios³ami robi¹c; (bo wiatr mieli przeciwny,) a 
tak oko³o czwartej stra¿y nocnej przyszed³ do nich, chodz¹c po morzu, i chcia³ je 
wymin¹æ.
49. Ale oni ujrzawszy go chodz¹cego po morzu, mniemali, ¿eby by³a ob³uda, i 



krzyknêli:
50. (Bo go wszyscy widzieli, i wylêkli siê.) Ale zaraz przemówi³ do nich, i rzek³ 
im: Ufajcie, jam jest; nie bójcie siê!
51. I wst¹pi³ do nich w ³ódŸ, i uciszy³ siê wiatr; a oni siê sami w sobie nader 
zdumiewali i dziwowali.
52. Bo nie zrozumieli z strony chlebów, gdy¿ serce ich by³o zdrêtwia³o.
53. A przeprawiwszy siê przyszli do ziemi Gienezaret i przybili siê do brzegu.
54. A gdy wyszli z ³odzi, zaraz ci, co go poznali,
55. Obie¿awszy wszystkê onê okoliczn¹ krainê, poczêli nosiæ na ³o¿ach tych, którzy 
siê Ÿle mieli, gdziekolwiek us³yszeli o nim, ¿e tam jest.
56. A gdziekolwiek on wszed³ do miasteczek, albo do miast, albo do wsi, k³adli 
niemocne po ulicach, i prosili go, aby siê tylko dotykali podo³ka szaty jego; a ile 
siê go ich dotknêli, byli uzdrowieni.
*07
1. Tedy siê zgromadzili do niego Faryzeuszowie, i niektórzy z nauczonych w Piœmie, 
którzy byli przyszli z Jeruzalemu;
2. A ujrzawszy niektóre z uczniów jego, ¿e pospolitemi rêkoma, (to jest, 
nieumytemi) jedli chleb, ganili to.
3. Albowiem Faryzeuszowie i wszyscy ¯ydzi nie jedz¹, jeŸliby pilnie r¹k nie umyli, 
trzymaj¹c ustawê starszych.
4. I z rynku przyszed³szy, jeŸliby siê nie umyli, nie jedz¹; i innych rzeczy wiele 
jest, które przyjêli ku trzymaniu, jako umywanie kubków, konewek, i miednic, i 
sto³ów.
5. Potem go pytali Faryzeuszowie i nauczeni w Piœmie: Przecz uczniowie twoi nie 
chodz¹ wed³ug podania starszych, ale nieumytemi rêkoma chleb jedz¹?
6. Tedy on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Dobrze Izajasz o was ob³udnikach prorokowa³, 
jako napisano: Lud ten czci miê wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
7. Lecz pró¿no miê czcz¹ nauczaj¹c nauk i ustaw ludzkich.
8. Albowiem wy opuœciwszy przykazania Bo¿e, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie 
konewek i kubków, i wiele innych takich tym podobnych rzeczy czynicie.
9. Mówi³ im te¿: Wy czysto znosicie przykazania Bo¿e, abyœcie ustawy wasze 
zachowali.
10. Bo Moj¿esz rzek³: Czcij ojca twego i matkê twojê; a kto z³orzeczy ojcu albo 
matce, niech œmierci¹ umrze.
11. Ale wy mówicie: JeŸliby cz³owiek rzek³ ojcu albo matce: Korban, (co jest dar), 
którykolwiek bêdzie ode mnie, tobie po¿yteczny bêdzie, bez winy bêdzie;
12. I nie dopuœcicie mu nic wiêcej czyniæ ojcu swemu albo matce swojej,
13. Wniwecz obracaj¹c s³owo Bo¿e ustaw¹ wasz¹, któr¹œcie ustawili; i wiele innych 
rzeczy tym podobnych czynicie.
14. A zwo³awszy wszystkiego ludu, mówi³ im: S³uchajcie miê wszyscy, a zrozumiejcie!
15. Nie masz nic z rzeczy zewnêtrznych, które wchodz¹ w cz³owieka, co by go mog³o 
pokalaæ; ale to, co pochodzi z niego, to jest, co pokala cz³owieka.
16. JeŸli kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha!
17. A gdy wszed³ w dom od onego ludu, pytali go uczniowie jego o to podobieñstwo.
18. Tedy im rzek³: Tak¿e i wy bezrozumni jesteœcie? Aza¿ nie rozumiecie, i¿ 
wszystko, co zewn¹trz wchodzi w cz³owieka, nie mo¿e go pokalaæ?
19. Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch, i do wychodu wychodzi, 
czyszcz¹c wszystkie pokarmy.
20. I powiedzia³, ¿e co pochodzi z cz³owieka, to pokala cz³owieka.
21. Bo z wnêtrznoœci serca ludzkiego pochodz¹ z³e myœli, cudzo³óstwa, 
wszeteczeñstwa, mê¿obójstwa,
22. Kradzie¿e, ³akomstwa, z³oœci, zdrada, niewstyd, oko z³e, bluŸnierstwo, pycha, 
g³upstwo.
23. Wszystkie te z³e rzeczy pochodz¹ z wnêtrznoœci, i pokalaj¹ cz³owieka.
24. A stamt¹d wstawszy, poszed³ na granice Tyru i Sydonu, a wszed³szy w dom, nie 
chcia³, aby kto wiedzia³; lecz siê utaiæ nie móg³.
25. Albowiem us³yszawszy o nim niewiasta, której córeczka mia³a ducha nieczystego, 
przysz³a i przypad³a do nóg jego,
26. (A ta niewiasta by³a Grecka, rodem z Syrofenicyi) i prosi³a go, aby dyjab³a 



wygna³ z córki jej.
27. Ale jej Jezus rzek³: Niech siê pierwej dzieci nasyc¹; boæ nie jest dobra, braæ 
chleb dzieciom i miotaæ szczeniêtom.
28. A ona odpowiedzia³a i rzek³a mu: Tak jest, Panie! Wszak¿e i szczeniêta jadaj¹ 
pod sto³em z odrobin dziecinnych.
29. I rzek³ do niej: Dla tej mowy idŸ, wyszed³ dyjabe³ z córki twojej.
30. A gdy ona odesz³a do domu swego, znalaz³a i¿ dyjabe³ wyszed³, a córka le¿a³a na 
³o¿u.
31. A wyszed³szy zaœ z granic Tyrskich i Sydoñskich, przyszed³ nad morze 
Galilejskie, poœrodkiem granic dziesiêciu miast.
32. I przywiedli mu g³uchego i z ciê¿koœci¹ mówi¹cego, a prosili go, aby na niego 
rêkê w³o¿y³.
33. A wzi¹wszy go Pan od ludu osobno, w³o¿y³ palce swoje w uszy jego, a plun¹wszy 
dotkn¹³ siê jêzyka jego;
34. A wejrzawszy w niebo, westchn¹³ i rzek³ do niego: Efata! to jest, otwórz siê.
35. I wnet siê otworzy³y uszy jego, i rozwi¹za³a siê zwi¹zka jêzyka jego, i 
wymawia³ dobrze.
36. Tedy im zakaza³, aby tego nikomu nie powiadali.
37. Ale czem on im bardziej zakazywa³, tem oni to bardziej rozg³aszali, i nader siê 
bardzo zdumiewali, mówi¹c: Dobrze wszystko uczyni³; bo czyni, i¿ g³usi s³ysz¹ i 
niemi mówi¹.
*08
1. A w one¿ dni, gdy nader wielki lud by³, a nie mieli, co by jedli, zwo³awszy 
Jezus uczniów swoich, rzek³ im:
2. ¯al mi tego ludu; bo ju¿ trzy dni trwaj¹ przy mnie, a nie maj¹, co by jedli;
3. A jeŸli je rozpuszczê g³odne do domów ich, pomdlej¹ na drodze; albowiem 
niektórzy z nich z daleka przyszli.
4. Tedy mu odpowiedzieli uczniowie jego: Sk¹d¿e te kto bêdzie móg³ nasyciæ chlebem 
tu na puszczy?
5. I spyta³ ich: Wiele¿ macie chlebów? A oni rzekli: Siedm.
6. I rozkaza³ ludowi, ¿eby usiad³ na ziemi; a wzi¹wszy one siedm chlebów, 
podziêkowawszy ³ama³, i dawa³ uczniom swoim, aby przed lud k³adli; i k³adli przed 
lud.
7. Mieli te¿ trochê rybek, które pob³ogos³awiwszy, kaza³ i one przed lud k³aœæ.
8. Jedli tedy i nasyceni s¹, i zebrali, co zby³o u³omków, siedm koszów.
9. A by³o tych, co jedli, oko³o czterech tysiêcy; i rozpuœci³ je.
10. A wnet wst¹piwszy w ³ódŸ z uczniami swoimi, przyszed³ w strony Dalmanutskie.
11. I wyszli Faryzeuszowie, a poczêli z nim spór wieœæ, szukaj¹c od niego znamienia 
z nieba, a kusz¹c go.
12. Tedy westchn¹wszy serdecznie w duchu swym, rzek³: Przecz¿e ten rodzaj znamienia 
szuka? Zaprawdê powiadam wam, ¿e nie bêdzie dane znamiê temu rodzajowi.
13. I opuœciwszy ich, wst¹pi³ zasiê w ³ódŸ, i przeprawi³ siê na drug¹ stronê.
14. A zapomnieli byli uczniowie wzi¹æ z sob¹ chleba, i nie mieli z sob¹ nic wiêcej, 
tylko jeden chleb w ³odzi.
15. Tedy im przykaza³, mówi¹c: Baczcie¿, a strze¿cie siê kwasu Faryzeuszów i kwasu 
Herodowego.
16. I rozmawiali miêdzy sob¹ i rzekli: O tem snaæ mówi, ¿e nie mamy chleba.
17. Co poznawszy Jezus, rzek³ im: O czem¿e rozmawiacie, i¿ nie macie chleba? 
Jeszcze¿ nie baczycie i nie zrozumiewacie? Jeszcze¿ macie serce swoje zdrêtwia³e?
18. Oczy maj¹c nie widzicie, i uszy maj¹c nie s³yszycie, i nie pamiêtacie?
19. Gdym onych piêæ chlebów ³ama³ miêdzy piêæ tysiêcy ludzi, wiele ¿eœcie pe³nych 
koszów u³omków zebrali? Rzekli mu: Dwanaœcie;
20. A gdym onych siedm chlebów ³ama³ miêdzy cztery tysi¹ce ludzi, wieleœcie koszów 
pe³nych u³omków zebrali? A oni rzekli: Siedm.
21. A on im rzek³: Jako¿ tedy nie rozumiecie?
22. Potem przyszed³ do Betsaidy; i przywiedli do niego œlepego, prosz¹c go, aby siê 
go dotkn¹³.
23. A uj¹wszy onego œlepego za rêkê, wywiód³ go precz za miasteczko, i plun¹wszy na 
oczy jego, w³o¿y³ na niego rêce, i pyta³ go, jeŸliby co widzia³.



24. A on spojrzawszy w górê, rzek³: Widzê ludzi; bo widzê, ¿e chodz¹ jako drzewa.
25. Potem zasiê w³o¿y³ rêce na oczy jego, i rozkaza³ mu w górê spojrzeæ; i 
uzdrowiony jest na wzroku, tak ¿e i z daleka wszystkich jasno widzia³.
26. I odes³a³ go do domu jego, mówi¹c: I do tego miasteczka nie wchodŸ, i nikomu z 
miasteczka nie powiadaj.
27. Tedy wyszed³ Jezus i uczniowie jego do miasteczek nale¿¹cych do Cezaryi 
Filipowej, a w drodze pyta³ uczniów swoich, mówi¹c im: Kim¿e miê powiadaj¹ byæ 
ludzie?
28. A oni mu odpowiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy 
jednym z proroków.
29. Ale on im rzek³: A wy kim miê byæ powiadacie? A odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ mu: 
Tyœ jest on Chrystus.
30. I przygrozi³ im, aby o nim nikomu nie powiadali.
31. I pocz¹³ je nauczaæ, ¿e Syn cz³owieczy musi wiele ucierpieæ, i odrzuconym byæ 
od starszych ludu, i od przedniejszych kap³anów i nauczonych w Piœmie, i byæ 
zabity, a po trzech dniach zmartwychwstaæ.
32. A to mówi³ jawnie. Tedy go Piotr wzi¹wszy na stronê, pocz¹³ go strofowaæ.
33. Ale on obróciwszy siê, a wejrzawszy na ucznie swoje, zgromi³ Piotra, mówi¹c: 
IdŸ ode mnie, szatanie; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bo¿ego, ale co jest 
ludzkiego.
34. A zwo³awszy ludu z uczniami swoimi, rzek³ im: Ktokolwiek chce za mn¹ iœæ, niech 
samego siebie zaprze, a weŸmie krzy¿ swój, i naœladuje miê.
35. Albowiem kto by chcia³ zachowaæ duszê sw¹, straci j¹; a kto by straci³ duszê 
sw¹ dla mnie i dla Ewangielii, ten j¹ zachowa.
36. Bo có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby wszystek œwiat pozyska³, a szkodowa³by na 
duszy swojej?
37. Albo co za zamianê da cz³owiek za duszê swojê?
38. Albowiem kto by siê wstydzi³ za miê i za s³owa moje miêdzy tym rodzajem 
cudzo³o¿nym i grzesznym, i Syn cz³owieczy wstydziæ siê za niego bêdzie, gdy 
przyjdzie w chwale Ojca swego z Anio³y œwiêtymi.
*09
1. I mówi³ im: Zaprawdê powiadam wam, i¿ s¹ niektórzy z tych, co tu stoj¹, którzy 
nie ukusz¹ œmierci, a¿by ujrzeli, ¿e królestwo Bo¿e przysz³o w mocy.
2. A po szeœciu dniach wzi¹³ z sob¹ Jezus Piotra, Jakóba i Jana, i wiód³ je na górê 
wysok¹ same osobno, i przemieni³ siê przed nimi.
3. A szaty jego sta³y siê lœni¹ce, i bardzo bia³e jako œnieg, jak ich blecharz na 
ziemi nie mo¿e wybieliæ.
4. I ujrzeli Elijasza z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
5. A odpowiadaj¹c Piotr, rzek³ Jezusowi: Mistrzu! dobrze nam tu byæ; przeto¿ 
uczynimy tu trzy namioty, tobie jeden, Moj¿eszowi jeden, i Elijaszowi jeden.
6. Albowiem nie wiedzia³, co by mówi³; bo przestraszeni byli.
7. I sta³ siê ob³ok, który je zacieni³, a przyszed³ g³os z ob³oku mówi¹cy: Ten jest 
Syn mój mi³y, tego¿ s³uchajcie.
8. A wnet obejrzawszy siê, nikogo wiêcej nie widzieli, tylko Jezusa samego z sob¹.
9. A gdy oni zstêpowali z góry, przykaza³ im, aby tego nikomu nie powiadali, co 
widzieli, a¿ kiedy by Syn cz³owieczy zmartwychwsta³.
10. A tak oni zatrzymali tê rzecz u siebie, pytaj¹c siê miêdzy sob¹, co by to by³o 
zmartwychwstaæ.
11. I pytali go, mówi¹c: Có¿ tedy nauczeni w Piœmie powiadaj¹, ¿e Elijasz pierwej 
przyjœæ ma?
12. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Elijaszci przyszed³szy pierwej, naprawi wszystko, 
a jako napisano o Synu cz³owieczym, ¿e musi wiele ucierpieæ, a za nic poczytanym 
byæ.
13. Aleæ wam powiadam, ¿e i Elijasz przyszed³, i uczynili mu cokolwiek chcieli, 
jako o nim napisano.
14. A przyszed³szy do uczniów, ujrza³ lud wielki oko³o nich, i nauczone w Piœmie 
spór maj¹ce z nimi.
15. A wnet¿e lud wszystek ujrzawszy go, polêkali siê, i zbie¿awszy siê, przywitali 
go.



16. I pyta³ nauczonych w Piœmie: O có¿ spór macie miêdzy sob¹?
17. A odpowiadaj¹c jeden z onego ludu, rzek³: Nauczycielu! przywiod³em do ciebie 
syna mego, który ma ducha niemego.
18. Ten gdziekolwiek go popadnie, rozdziera go, a on siê œlini, i zgrzyta zêbami 
swemi i schnie; i mówi³em uczniom twoim, aby go wygnali; ale nie mogli.
19. Lecz on odpowiadaj¹c mu, rzek³: O rodzaju niewierny! dok¹d¿e z wami bêdê? i 
dok¹d¿e was cierpieæ bêdê? przywiedŸcie go do mnie.
20. I przywiedli go do niego; a skoro go ujrza³, zaraz go duch rozdar³, a on 
upad³szy na ziemiê, przewraca³ siê, œlini¹c siê.
21. Zatem spyta³ Jezus ojca jego: Jako¿ mu siê to dawno przyda³o? A on powiedzia³: 
Z dzieciñstwa.
22. I czêsto go miota³ w ogieñ i w wodê, ¿eby go straci³, ale mo¿eszli co, ratuj 
nas, u¿aliwszy siê nad nami.
23. Ale mu Jezus rzek³: JeŸli mo¿esz temu wierzyæ? Wszystko jest mo¿no wierz¹cemu.
24. A zarazem zawo³awszy ojciec onego m³odzieñca, ze ³zami rzek³: Wierzê, Panie! ty 
ratuj niedowiarstwa mego.
25. A widz¹c Jezus, i¿ siê lud zbiega³, zgromi³ onego ducha nieczystego, mówi¹c mu: 
Duchu niemy i g³uchy! ja tobie rozkazujê, wynijdŸ z niego, a nie wchodŸ wiêcej w 
niego.
26. Zawo³awszy tedy bardzo, rozdar³szy go, wyszed³; i sta³ siê on cz³owiek jako 
umar³y, tak ¿e ich wiele mówi³o, i¿ umar³.
27. Ale Jezus uj¹wszy go za rêkê, podniós³ go; i wsta³.
28. A gdy wszed³ w dom, pytali go osobno uczniowie jego: Czemu¿eœmy go wygnaæ nie 
mogli?
29. A on im rzek³: Ten rodzaj dyjab³ów inaczej wynijœæ nie mo¿e, tylko przez 
modlitwê i przez post.
30. A stamt¹d wyszed³szy, szli z sob¹ przez Galilejê; ale nie chcia³, aby kto o tem 
wiedzia³.
31. Albowiem uczy³ ucznie swoje, i mówi³ im: Syn cz³owieczy bêdzie wydany w rêce 
ludzkie, i zabij¹ go; ale gdy bêdzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie.
32. Lecz oni tej rzeczy nie rozumieli; wszak¿e bali siê go spytaæ.
33. Zatem przyszed³ do Kapernaum, a bêd¹c w domu, pyta³ ich: O czem¿eœcie w drodze 
miêdzy sob¹ rozmawiali?
34. Lecz oni milczeli; albowiem rozmawiali miêdzy sob¹ w drodze, kto by z nich by³ 
wiêkszy.
35. A usiad³szy, zawo³a³ dwunastu i mówi³ im: JeŸli kto chce byæ pierwszym, niech 
bêdzie ze wszystkich ostatnim, i s³ug¹ wszystkich.
36. A wzi¹wszy dzieci¹tko, postawi³ je w poœrodku nich, a wzi¹wszy je na rêce, 
rzek³ im:
37. Kto by jedno z takich dziateczek przyj¹³ w imieniu mojem, mnie przyjmuje; a kto 
by mnie przyj¹³, nie mnie przyjmuje, ale onego, który miê pos³a³.
38. Tedy mu odpowiedzia³ Jan, mówi¹c: Nauczycielu! widzieliœmy niektórego w imieniu 
twojem dyjab³y wyganiaj¹cego, który nie chodzi za nami, i zabranialiœmy mu, przeto 
¿e nie chodzi za nami.
39. Ale Jezus rzek³: Nie zabraniajcie mu; albowiem nikt nie jest, co by czyni³ cuda 
w imieniu mojem, aby móg³ snadnie mówiæ Ÿle o mnie.
40. Bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest.
41. Albowiem kto by was napoi³ kubkiem wody w imieniu mojem, dlatego i¿ jesteœcie 
Chrystusowi, zaprawdê powiadam wam, nie straci zap³aty swojej.
42. A kto by zgorszy³ jednego z tych ma³ych, którzy w miê wierz¹, daleko by mu 
lepiej by³o, aby by³ zawieszony kamieñ m³yñski u szyi jego, i w morze by³ wrzucony.
43. A jeŸliby ciê gorszy³a rêka twoja, odetnij j¹; bo lepiej jest tobie u³omnym 
wnijœæ do ¿ywota, ni¿eli dwie rêce maj¹c, iœæ do piek³a w on ogieñ nieugaszony,
44. Gdzie robak ich nie umiera, a ogieñ nie gaœnie.
45. A jeŸliby ciê noga twoja gorszy³a, odetnij j¹; bo lepiej tobie chromym wnijœæ 
do ¿ywota, ni¿eli dwie nogi maj¹c, byæ wrzuconym do piek³a, w ogieñ nieugaszony,
46. Gdzie robak ich nie umiera, a ogieñ nie gaœnie.
47. A jeŸliby ciê oko twoje gorszy³o, wy³up je; bo lepiej tobie jednookim wnijœæ do 
królestwa Bo¿ego, ni¿eli dwoje oczu maj¹c, wrzuconym byæ do ognia piekielnego.



48. Gdzie robak ich nie umiera, a ogieñ nie gaœnie.
49. Albowiem ka¿dy cz³owiek ogniem osolony bêdzie, i ka¿da ofiara sol¹ osolona 
bêdzie.
50. Dobraæ jest sól; ale jeŸli siê sól nies³on¹ stanie, czem¿e j¹ osolicie? 
Miejcie¿ sól sami w sobie, a miejcie pokój miêdzy sob¹.
*10
1. A wstawszy stamt¹d, przyszed³ do granic Judzkich przez krainê za Jordanem 
le¿¹c¹; i zszed³ siê zaœ do niego lud, i uczy³ je zaœ jako mia³ zwyczaj.
2. Tedy przyst¹piwszy Faryzeuszowie, pytali go: Godzili siê mê¿owi ¿onê opuœciæ? a 
to czynili, kusz¹c go.
3. Ale on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Có¿ wam przykaza³ Moj¿esz?
4. A oni rzekli: Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list rozwodny i opuœciæ j¹.
5. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Dla zatwardzenia serca waszego napisa³ wam to 
przykazanie.
6. Aleæ od pocz¹tku stworzenia mê¿czyznê i niewiastê uczyni³ je Bóg.
7. Dlatego opuœci cz³owiek ojca swego i matkê, a przy³¹czy siê do ¿ony swojej,
8. I bêd¹ dwoje jednem cia³em; a tak ju¿ nie s¹ dwoje, ale jedno cia³o.
9. Co tedy Bóg z³¹czy³, cz³owiek niechaj nie roz³¹cza.
10. A w domu zaœ uczniowie jego o to¿ go pytali.
11. I rzek³ im: Ktobykolwiek opuœci³ ¿onê sw¹, a poj¹³by inn¹, cudzo³o¿y przeciwko 
niej;
12. A jeŸliby niewiasta opuœci³a mê¿a swego, a sz³aby za drugiego, cudzo³o¿y.
13. Tedy przynoszono do niego dziatki, aby siê ich dotyka³; ale uczniowie gromili 
tych, którzy je przynosili.
14. Co ujrzawszy Jezus, rozgniewa³ siê i rzek³ im: Dopuœæcie dziatkom przychodziæ 
do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Bo¿e.
15. Zaprawdê powiadam wam: Ktobykolwiek nie przyj¹³ królestwa Bo¿ego jako 
dzieci¹tko, nie wnijdzie do niego.
16. I bior¹c je na rêce swoje, i k³ad¹c na nie rêce, b³ogos³awi³ im.
17. A gdy on wychodzi³ w drogê, przybie¿a³ jeden, i upad³szy przed nim na kolana, 
pyta³ go: Nauczycielu dobry! có¿ czyniæ mam, abym odziedziczy³ ¿ywot wieczny?
18. Ale mu Jezus rzek³: Przecz miê zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 
jeden, to jest Bóg.
19. Przykazania umiesz: nie bêdziesz cudzo³o¿y³, nie bêdziesz zabija³, nie bêdziesz 
krad³, nie bêdziesz mówi³ œwiadectwa fa³szywego, nie bêdziesz oszukiwa³ nikogo, 
czcij ojca twego i matkê twojê.
20. A on odpowiadaj¹c, rzek³ mu: Nauczycielu! tegom wszystkiego przestrzega³ od 
m³odoœci mojej.
21. A Jezus spojrzawszy nañ, rozmi³owa³ siê go, i rzek³ mu: Jednego ci nie dostaje; 
idŸ, sprzedaj co masz, a rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie, a przyjdŸ, 
naœladuj miê, wzi¹wszy krzy¿.
22. A on zafrasowawszy siê dla tego s³owa, odszed³ smutny; albowiem mia³ wiele 
majêtnoœci.
23. A spojrzawszy Jezus w oko³o, rzek³ do uczniów swoich: Jako¿ trudno ci, którzy 
maj¹ bogactwa, wnijd¹ do królestwa Bo¿ego!
24. Tedy uczniowie zdumieli siê nad temi s³owami jego. Lecz Jezus zaœ odpowiadaj¹c, 
rzek³ im: Dziatki! jako¿ jest trudno tym, co ufaj¹ w bogactwach, wnijœæ do 
królestwa Bo¿ego.
25. Snadniej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogaczowi wnijœæ do 
królestwa Bo¿ego.
26. A oni siê tem wiêcej zdumiewali, mówi¹c miêdzy sob¹: I któ¿ mo¿e byæ zbawiony?
27. A Jezus spojrzawszy na nie, rzek³: U ludziæ to niemo¿no, ale nie u Boga; 
albowiem u Boga wszystko jest mo¿no.
28. I pocz¹³ Piotr mówiæ do niego: Otoœmy my opuœcili wszystko, a poszliœmy za 
tob¹.
29. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³: Zaprawdê powiadam wam: Nikt nie jest, kto by 
opuœci³ dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkê, albo ¿onê, albo 
dzieci, albo role dla mnie i dla Ewangielii,
30. ¯eby nie mia³ wzi¹æ stokrotnie teraz w tym czasie domów, i braci, i sióstr, i 



matek, i dzieci, i ról z przeœladowaniem, a w przysz³ym wieku ¿ywota wiecznego.
31. Aleæ wiele pierwszych bêd¹ ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
32. I byli w drodze, wstêpuj¹c do Jeruzalemu; a Jezus szed³ przed nimi, i 
zdumiewali siê, a id¹c za nim, bali siê. A on wzi¹wszy zasiê z sob¹ onych 
dwanaœcie, pocz¹³ im powiadaæ, co nañ przyjœæ mia³o,
33. Mówi¹c: Oto wstêpujemy do Jeruzalemu, a Syn cz³owieczy bêdzie wydany 
przedniejszym kap³anom i nauczonym w Piœmie, i os¹dz¹ go na œmieræ, i wydadz¹ go 
poganom.
34. A oni siê z niego naœmiewaæ bêd¹, i ubiczuj¹ go, i bêd¹ nañ plwaæ, i zabij¹ go; 
ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
35. Tedy przyst¹pili do niego Jakób i Jan, synowie Zebedeuszowi, mówi¹c: 
Nauczycielu! chcemy, abyœ nam uczyni³, o co ciê prosiæ bêdziemy.
36. A on im rzek³: Có¿ chcecie, abym wam uczyni³?
37. A oni mu rzekli: Daj nam, abyœmy jeden na prawicy twojej a drugi na lewicy 
twojej siedzieli w chwale twojej.
38. Lecz im Jezus rzek³: Nie wiecie, o co prosicie. Mo¿ecie¿ piæ kielich, który ja 
pijê, i chrztem, którym siê ja chrzczê, byæ ochrzczeni?
39. A oni mu rzekli: Mo¿emy. A Jezus im rzek³: Kielichci, który ja pijê, piæ 
bêdziecie i chrztem, którym ja siê chrzczê, ochrzczeni bêdziecie.
40. Ale siedzieæ po prawicy mojej albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest daæ; 
ale bêdzie dano tym, którym zgotowano.
41. A us³yszawszy to oni dziesiêciu, poczêli siê gniewaæ na Jakóba i na Jana.
42. Ale Jezus zwo³awszy ich, rzek³ im: Wiecie, i¿ ci, którym siê zda, ¿e w³adzê 
maj¹ nad narody, panuj¹ nad nimi, a którzy z nich wielcy s¹, moc przewodz¹ nad 
nimi.
43. Lecz nie tak bêdzie miêdzy wami; ale ktobykolwiek chcia³ byæ wielkim miêdzy 
wami, bêdzie s³ug¹ waszym;
44. A ktobykolwiek z was chcia³ byæ pierwszym, bêdzie s³ug¹ wszystkich.
45. Bo i Syn cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, ale aby s³u¿y³, i aby da³ 
duszê sw¹ na okup za wielu.
46. Tedy przyszli do Jerycha; a gdy on wychodzi³ z Jerycha, i uczniowie jego i lud 
wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz œlepy, siedzia³ podle drogi ¿ebrz¹c.
47. A us³yszawszy, i¿ jest Jezus on Nazareñski, pocz¹³ wo³aæ, mówi¹c: Jezusie, Synu 
Dawida! zmi³uj siê nade mn¹.
48. I gromi³o go wiele ich, aby milcza³, ale on tem wiêcej wo³a³: Synu Dawida! 
zmi³uj siê nade mn¹.
49. Tedy zastanowiwszy siê Jezus, kaza³ go zawo³aæ. I zawo³ano œlepego, mówi¹c mu: 
Ufaj, wstañ, wo³a ciê.
50. A on porzuciwszy p³aszcz swój, wsta³, i przyszed³ do Jezusa.
51. I odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ mu: Có¿ chcesz, abym ci uczyni³? A œlepy mu rzek³: 
Mistrzu! abym przejrza³.
52. A Jezus mu rzek³: IdŸ, wiara twoja ciebie uzdrowi³a. A zarazem przejrza³, i 
szed³ drog¹ za Jezusem.
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1. A gdy siê przybli¿yli do Jeruzalemu i do Betfagie i do Betanii ku górze oliwnej, 
pos³a³ dwóch z uczniów swoich,
2. I rzek³ im: IdŸcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a wszed³szy do 
niego, zaraz znajdziecie oœlê uwi¹zane, na którem nikt z ludzi nie siedzia³; 
odwi¹¿cie¿ je, a przywiedŸcie.
3. A jeŸliby wam kto rzek³: Có¿ to czynicie? Powiedzcie, i¿ go Pan potrzebuje; a 
wnet je tu poœle.
4. Szli tedy i znaleŸli oœlê uwi¹zane u drzwi na dworze na rozstaniu dróg, i 
odwi¹zali je.
5. Tedy niektórzy z onych, co tam stali, mówili: Có¿ czynicie, ¿e odwi¹zujecie 
oœlê?
6. A oni im rzekli, jako im by³ rozkaza³ Jezus. I puœcili je.
7. Przywiedli tedy oœlê do Jezusa, i w³o¿yli na nie szaty swoje; i wsiad³ na nie.
8. A wiele ich s³ali szaty swoje na drodze; drudzy zasiê obcinali ga³¹zki z drzew, 
i s³ali na drodze.



9. A którzy wprzód szli, i którzy pozad szli, wo³ali, mówi¹c: Hosanna, 
b³ogos³awiony, który idzie w imieniu Pañskiem!
10. B³ogos³awione królestwo ojca naszego Dawida, które przysz³o w imieniu Pañskiem! 
Hosanna na wysokoœciach!
11. I wjecha³ Jezus do Jeruzalemu i przyszed³ do koœcio³a, a obejrzawszy wszystko, 
gdy ju¿ by³a wieczorna godzina, wyszed³ do Betanii z dwunastoma.
12. A drugiego dnia, gdy wychodzili z Betanii, ³akn¹³.
13. I ujrzawszy z daleka figowe drzewo, maj¹ce liœcie, przyszed³, jeŸliby snaæ co 
na niem znalaz³; a gdy do niego przyszed³, nic nie znalaz³, tylko liœcie; bo nie 
by³ czas figom.
14. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ mu: Niechaj¿e wiêcej na wieki nikt z ciebie owocu 
nie je. A s³yszeli to uczniowie jego.
15. I przyszli do Jeruzalemu; a wszed³szy Jezus do koœcio³a, pocz¹³ wyganiaæ 
sprzedawaj¹ce i kupuj¹ce w koœciele, i poprzewraca³ sto³y tych, co pieniêdzmi 
handlowali, i sto³ki tych, co sprzedawali go³êbie;
16. A nie dopuœci³, ¿eby kto mia³ nieœæ naczynie przez koœció³.
17. I naucza³, mówi¹c im: Aza¿ nie napisano: ¯e dom mój, dom modlitwy bêdzie 
nazwany od wszystkich narodów? a wyœcie go uczynili jaskini¹ zbójców.
18. A s³yszeli to nauczeni w Piœmie i przedniejsi kap³ani i szukali, jakoby go 
stracili; albowiem siê go bali, przeto i¿ wszystek lud zdumiewa³ siê nad nauk¹ 
jego.
19. A gdy przyszed³ wieczór, wyszed³ z miasta.
20. A rano id¹c mimo figowe drzewo, ujrzeli, i¿ z korzenia usch³o.
21. Tedy wspomniawszy Piotr, rzek³ mu: Mistrzu! oto figowe drzewo, któreœ przekl¹³, 
usch³o.
22. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³ im: Miejcie wiarê w Boga.
23. Bo zaprawdê powiadam wam, i¿ ktobykolwiek rzek³ tej górze: Podnieœ siê, a rzuæ 
siê w morze, a nie w¹tpi³by w sercu swojem, leczby wierzy³, ¿e siê stanie, co mówi, 
stanie siê mu, cokolwiek rzecze.
24. Przeto¿ powiadam wam: O cokolwiekbyœcie, modl¹c siê, prosili, wierzcie, ¿e 
weŸmiecie, a stanie siê wam.
25. A gdy stoicie modl¹c siê, odpuœæcie¿, jeŸli co przeciw komu macie, aby i Ojciec 
wasz, który jest w niebiesiech, odpuœci³ wam upadki wasze.
26. Bo jeŸli wy nie odpuœcicie, i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie 
odpuœci wam upadków waszych.
27. I przyszli znowu do Jeruzalemu. A gdy siê on przechodzi³ po koœciele, 
przyst¹pili do niego przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie i starsi;
28. I mówili do niego: Któr¹¿ to moc¹ czynisz? a kto ci da³ tê moc, abyœ to czyni³?
29. Tedy Jezus odpowiadaj¹c, rzek³ im: Spytam was i ja o jednê rzecz; odpowiedzcie¿ 
mi, a powiem, któr¹ moc¹ to czyniê.
30. Chrzest Jana z nieba¿ by³, czyli z ludzi? Odpowiedzcie mi.
31. I rozbierali to sami miêdzy sob¹, mówi¹c: JeŸli powiemy, z nieba, rzecze: 
Przecz¿eœcie mu tedy nie wierzyli?
32. A jeŸli powiemy, z ludzi, bojemy siê ludu; albowiem wszyscy Jana mieli za 
prawdziwego proroka.
33. Tedy odpowiadaj¹c rzekli Jezusowi: Nie wiemy. Jezus te¿ odpowiadaj¹c rzek³ im: 
I ja wam nie powiem, któr¹ moc¹ to czyniê.
*12
1. Tedy pocz¹³ do nich mówiæ w podobieñstwach: Cz³owiek jeden nasadzi³ winnicê, i 
ogrodzi³ j¹ p³otem, i wykopa³ prasê, i zbudowa³ wie¿ê, i naj¹³ j¹ winiarzom, i 
odjecha³ precz.
2. I pos³a³, gdy tego by³ czas, s³ugê do winiarzy, aby od winiarzy odebra³ po¿ytki 
onej winnicy.
3. Lecz oni pojmawszy go, ubili, i odes³ali pró¿nego.
4. I zasiê pos³a³ do nich s³ugê drugiego, którego te¿ oni ukamionowawszy, g³owê mu 
zranili, i odes³ali obel¿onego.
5. I zasiê pos³a³ inszego s³ugê; ale i tego zabili, i wiele innych, z których jedne 
ubili, a drugie pozabijali.
6. A maj¹c jeszcze jednego¿ swego mi³ego syna, pos³a³ na ostatek do nich i tego, 



mówi¹c: W¿dyæ siê bêd¹ wstydzili syna mego.
7. Ale oni winiarze rzekli miêdzy sob¹: Tenci jest dziedzic; pójdŸcie, zabijmy go, 
a bêdzie nasze dziedzictwo.
8. I wzi¹wszy go zabili, a wyrzucili precz z winnicy.
9. Có¿ tedy uczyni pan onej winnicy? Przyjdzie, a potraci one winiarze, i da 
winnicê innym.
10. Izaliœcie nie czytali tego pisma: Kamieñ, który odrzucili buduj¹cy, ten siê 
sta³ g³ow¹ wêgieln¹?
11. Od Panaæ siê to sta³o, i jest dziwne w oczach naszych.
12. Starali siê tedy, jakoby go pojmaæ, ale siê ludu bali; bo poznali, i¿ przeciwko 
nim ono podobieñstwo powiedzia³. I zaniechawszy go, odeszli.
13. Potem pos³ali do niego niektóre z Faryzeuszów i z Herodyjanów, aby go usidlili 
w mowie.
14. A tak oni przyszed³szy rzekli mu: Nauczycielu! wiemy, ¿eœ jest prawdziwy, a nie 
dbasz na nikogo; albowiem nie patrzysz na osobê ludzk¹, ale w prawdzie drogi Bo¿ej 
uczysz; godzi¿ siê daæ czynsz cesarzowi, czyli nie? Mamy¿ go daæ, czyli nie daæ?
15. A on poznawszy ob³udê ich, rzek³ im: Czemu¿ miê kusicie? Przynieœcie mi grosz, 
abym go ogl¹da³.
16. Tedy mu oni przynieœli; a on im rzek³: Czyj¿e to jest obraz i napis? A oni mu 
powiedzieli: Cesarski.
17. I odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Oddawajcie¿ tedy, co jest cesarskiego, 
cesarzowi, a co jest Bo¿ego, Bogu. I dziwowali mu siê.
18. I przyszli do niego Saduceuszowie, którzy mówi¹, i¿ nie masz zmartwychwstania, 
i pytali go mówi¹c:
19. Nauczycielu! Moj¿esz nam napisa³, i¿ jeŸliby czyj brat umar³, i zostawi³ ¿onê, 
a dziatek by nie zostawi³, aby brat jego poj¹³ ¿onê jego, a wzbudzi³ nasienie bratu 
swemu.
20. By³o tedy siedm braci; a pierwszy poj¹wszy ¿onê umar³, i nie zostawi³ nasienia;
21. A drugi poj¹wszy j¹, umar³, lecz i ten nie zostawi³ nasienia; tak¿e i trzeci.
22. A tak j¹ pojê³o onych siedm braci, a nie zostawili nasienia. Na ostatek po 
wszystkich umar³a i ona niewiasta.
23. Przeto¿ przy zmartwychwstaniu gdy powstan¹, którego¿ z nich bêdzie ¿on¹? bo 
siedm ich mieli j¹ za ¿onê.
24. Na to Jezus odpowiadaj¹c rzek³ im: Za¿ nie dlatego b³¹dzicie, i¿eœcie nie 
powiadomi Pisma ani mocy Bo¿ej?
25. Albowiem gdy zmartwychwstan¹, ani siê ¿eni¹, ani za m¹¿ wydawaj¹; ale s¹ jako 
Anio³owie w niebiesiech.
26. A o umar³ych, i¿ bêd¹ wzbudzeni, nie czytaliœcie¿ w ksiêgach Moj¿eszowych, jako 
Bóg do niego ze krza mówi³, i rzek³: Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg 
Jakóba?
27. Bóg nie jestci Bogiem umar³ych, ale Bogiem ¿ywych: przeto¿ wy bardzo b³¹dzicie.
28. A przyst¹piwszy jeden z nauczonych w Piœmie, s³ysz¹c, ¿e z sob¹ gadali, a 
widz¹c, ¿e im dobrze odpowiedzia³, spyta³ go: Które jest najpierwsze ze wszystkich 
przykazanie?
29. A Jezus mu odpowiedzia³: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: S³uchaj, 
Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.
30. Przeto¿ bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze 
wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myœli twojej, i ze wszystkiej si³y twojej; 
toæ jest pierwsze przykazanie.
31. A wtóre temu podobne to jest: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego twego, jako samego 
siebie. Wiêkszego przykazania innego nad to nie masz.
32. Tedy mu rzek³ on nauczony w Piœmie: Nauczycielu! zaprawdê dobrzeœ powiedzia³, 
i¿ jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego.
33. I mi³owaæ go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myœli i ze wszystkiej duszy i 
ze wszystkiej si³y, a mi³owaæ bliŸniego jako samego siebie, wiêcej jest nad 
wszystkie ca³opalenia i ofiary.
34. A widz¹c Jezus, ¿e on m¹drze odpowiedzia³, rzek³ mu: Niedalekoœ jest od 
królestwa Bo¿ego. I nie œmia³ go nikt dalej pytaæ.
35. Tedy Jezus odpowiadaj¹c rzek³, gdy uczy³ w koœciele: Jako¿ mówi¹ nauczeni w 



Piœmie, i¿ Chrystus jest Syn Dawida?
36. Bo sam Dawid przez Ducha Œwiêtego powiedzia³: Rzek³ Pan Panu memu, si¹dŸ po 
prawicy mojej, a¿ po³o¿ê nieprzyjacio³y twoje podnó¿kiem nóg twoich.
37. Poniewa¿ go sam Dawid nazywa Panem, jako¿ tedy jest synem jego? a wielki lud 
rad go s³ucha³.
38. I mówi³ do nich w nauce swojej: Strze¿cie siê nauczonych w Piœmie, którzy chc¹ 
w d³ugich szatach chodziæ, a byæ pozdrawiani na rynkach;
39. I na pierwszych sto³kach siadaæ w bó¿nicach, i pierwsze miejsca mieæ na 
wieczerzach;
40. Którzy po¿eraj¹ domy wdów, a to pod pokrywk¹ d³ugich modlitw; ciæ odnios¹ 
ciê¿szy s¹d.
41. A Jezus siedz¹c przeciwko skarbnicy, przypatrywa³ siê, jako lud rzuca³ 
pieni¹dze do skarbnicy, i jako wiele bogaczów wiele rzuca³o.
42. I przyszed³szy jedna wdowa uboga, wrzuci³a dwa drobne pieni¹¿ki, co czyni 
kwartnik.
43. Tedy zwo³awszy uczniów swoich rzek³ im: Zaprawdê wam powiadam, ¿e ta uboga 
wdowa wiêcej wrzuci³a, ni¿eli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy.
44. Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywa³o, rzucali; ale ta z ubóstwa swego 
wszystko, co mia³a, wrzuci³a, wszystkê ¿ywnoœæ swojê.
*13
1. A gdy on wychodzi³ z koœcio³a, rzek³ mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu! 
patrz, jakie to kamienie, i jakie budowania?
2. A Jezus odpowiadaj¹c rzek³ mu: Widzisz te wielkie budowania? Nie bêdzie 
zostawiony kamieñ na kamieniu, który by nie by³ rozwalony.
3. A gdy siedzia³ na górze oliwnej przeciwko koœcio³owi, pytali go osobno Piotr, i 
Jakób, i Jan, i Andrzej:
4. Powiedz nam, kiedy siê to stanie, i co za znak, kiedy siê to wszystko pe³niæ 
bêdzie?
5. A Jezus odpowiadaj¹c im, pocz¹³ mówiæ: Patrzcie, aby was kto nie zwiód³.
6. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówi¹c: Jam jest Chrystus, a 
wiele ich zwiod¹.
7. Gdy tedy us³yszycie wojny, i wieœci o wojnach, nie trwo¿cie¿ sob¹; boæ to musi 
byæ; ale jeszcze nie tu koniec.
8. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i 
bêd¹ miejscami trzêsienia ziemi, i bêd¹ g³ody i zamieszania.
9. A toæ pocz¹tki boleœci. Lecz wy strze¿cie samych siebie; boæ was podawaæ bêd¹ 
przed rady i do zgromadzenia, bêd¹ was biæ, a przed starostami i królmi dla mnie 
stawaæ bêdziecie na œwiadectwo przeciwko nim.
10. Ale u wszystkich narodów musi byæ przedtem kazana Ewangielija.
11. A gdy was powiod¹ wydawaj¹c, nie troszczcie¿ siê przed czasem, co byœcie mówiæ 
mieli, ani o tem myœlcie, ale co wam bêdzie dano onej¿e godziny, to mówcie; 
albowiem nie wy jesteœcie, którzy mówicie, ale Duch Œwiêty.
12. I wyda brat brata na œmieræ, a ojciec syna; i powstan¹ dzieci przeciwko 
rodzicom, i bêd¹ je zabijaæ.
13. A bêdziecie w nienawiœci u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa a¿ do 
koñca, ten bêdzie zbawion.
14. Gdy tedy ujrzycie onê obrzydliwoœæ spustoszenia, opowiedzian¹ od Danijela 
proroka, stoj¹c¹, gdzie staæ nie mia³a, (kto czyta, niechaj uwa¿a,) tedy ci, którzy 
bêd¹ w Judzkiej ziemi, niech uciekaj¹ na góry.
15. A kto bêdzie na dachu, niech nie zstêpuje do domu, ani wchodzi, aby co wzi¹³ z 
domu swego;
16. A kto bêdzie na roli, niech siê nie wraca nazad, aby wzi¹³ szatê swojê.
17. Lecz biada brzemiennym i piersiami karmi¹cym w one dni!
18. Przeto¿ módlcie siê, aby uciekanie wasze nie by³o w zimie.
19. Albowiem bêd¹ te dni takiem uciœnieniem, jakiego nie by³o od pocz¹tku 
stworzenia, które stworzy³ Bóg, a¿ dot¹d, ani bêdzie.
20. A jeŸliby Pan nie skróci³ dni onych, nie by³oby ¿adne cia³o zbawione; lecz dla 
wybranych, które wybra³, skróci³ dni onych.
21. A tedy jeŸliby wam kto rzek³: Oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie.



22. Boæ powstan¹ fa³szywi Chrystusowie, i fa³szywi prorocy, i bêd¹ czyniæ znamiona 
i cuda ku zwiedzeniu, by mo¿na, i wybranych.
23. Wy tedy strze¿cie siê; otom wam wszystko przepowiedzia³.
24. Ale w one dni po uciœnieniu onem, zaæmi siê s³oñce, i ksiê¿yc nie wyda 
œwiat³oœci swojej;
25. I gwiazdy niebieskie bêd¹ pada³y, a mocy, które s¹ na niebie, porusz¹ siê.
26. A tedy ujrz¹ Syna cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³okach z moc¹ i z chwa³¹ 
wielk¹.
27. A tedy poœle Anio³y swoje i zgromadzi wszystkie wybrane swoje od czterech 
wiatrów, od koñczyn ziemi a¿ do koñczyn nieba.
28. A od figowego drzewa nauczcie siê tego podobieñstwa: Gdy siê ju¿ ga³¹Ÿ jego 
odm³adza i puszcza liœcie, poznajecie, i¿ blisko jest lato.
29. Tak¿e i wy, gdy ujrzycie, i¿ siê to dziaæ bêdzie, poznawajcie, ¿e blisko jest i 
we drzwiach.
30. Zaprawdê powiadam wam, ¿eæ nie przeminie ten rodzaj, a¿by siê to wszystko 
sta³o.
31. Niebo i ziemia przemin¹; ale s³owa moje nie przemin¹.
32. Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Anio³owie, którzy s¹ w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec.
33. Patrzcie¿, czujcie, a módlcie siê; bo nie wiecie, kiedy ten czas bêdzie.
34. Jako cz³owiek, który precz odje¿d¿aj¹c, zostawi³ dom swój, i rozda³ urzêdy 
s³ugom swoim, i ka¿demu robotê jego, i wrotnemu przykaza³, aby czu³.
35. Czujcie¿ tedy; (bo nie wiecie, kiedy Pan domu onego przyjdzie, z wieczorali, 
czyli o pó³nocy, czyli gdy kury piej¹, czyli rano.)
36. By snaæ niespodzianie przyszed³szy, nie znalaz³ was œpi¹cymi.
37. A co wam mówiê, wszystkimci mówiê: Czujcie.
*14
1. A po dwóch dniach by³a wielkanoc, œwiêto przaœników; i szukali przedniejsi 
kap³ani i nauczeni w Piœmie, jakoby go zdrad¹ pojmawszy, zabili.
2. Lecz mówili: Nie w œwiêto, aby snaæ nie by³ rozruch miêdzy ludem.
3. A gdy on by³ w Betanii, w domu Szymona trêdowatego, gdy siedzia³ u sto³u, 
przysz³a niewiasta, maj¹c s³oik alabastrowy maœci szpikanardowej p³yn¹cej, bardzo 
kosztownej, a st³uk³szy s³oik alabastrowy, wyla³a j¹ na g³owê jego.
4. I gniewali siê niektórzy sami w sobie, a mówili: Na có¿ siê sta³a utrata tej 
maœci?
5. Albowiem siê to mog³o sprzedaæ dro¿ej ni¿ za trzysta groszy, i rozdaæ ubogim; i 
szemrali przeciwko niej.
6. Ale Jezus rzek³: Zaniechajcie jej, przecz¿e siê jej przykrzycie? Dobryæ uczynek 
uczyni³a przeciwko mnie.
7. Zawsze bowiem ubogie macie z sob¹, i kiedykolwiek chcecie, mo¿ecie im dobrze 
czyniæ; ale mnie nie zawsze mieæ bêdziecie.
8. Ona, co mog³a, to uczyni³a; poprzedzi³a, aby cia³o moje pomaza³a ku pogrzebowi.
9. Zaprawdê powiadam wam: Gdziekolwiek kazana bêdzie ta Ewangielija po wszystkim 
œwiecie, i to co ona uczyni³a, powiadano bêdzie na pami¹tkê jej.
10. Tedy Judasz Iszkaryjot, jeden ze dwunastu, odszed³ do przedniejszych kap³anów, 
aby im go wyda³.
11. Co oni us³yszawszy, uradowali siê, i obiecali mu daæ pieni¹dze. I szuka³ 
sposobnego czasu, jakoby go wyda³.
12. Pierwszego tedy dnia przaœników, gdy baranka wielkanocnego zabijano, rzekli mu 
uczniowie jego: Gdzie chcesz, abyœmy szed³szy nagotowali, ¿ebyœ jad³ baranka?
13. I pos³a³ dwóch z uczniów swych, i rzek³ im: IdŸcie do miasta, a spotka siê z 
wami cz³owiek, dzban wody nios¹cy; idŸcie¿ za nim.
14. A dok¹dkolwiek wnijdzie, rzeczcie gospodarzowi: Nauczyciel mówi: Gdzie¿ jest 
gospoda, kêdy bym jad³ baranka z uczniami moimi?
15. A on wam uka¿e salê wielk¹ us³an¹ i gotow¹, tam¿e nam nagotujecie.
16. I odeszli uczniowie jego, i przyszli do miasta, i znaleŸli tak, jako im by³ 
powiedzia³, i nagotowali baranka.
17. A gdy by³ wieczór, przyszed³ ze dwunastoma.
18. A gdy za sto³em siedzieli i jedli, rzek³ Jezus: Zaprawdê wam powiadam, i¿ jeden 



z was wyda miê, który je ze mn¹.
19. Tedy oni poczêli siê smuciæ, i do niego mówiæ, ka¿dy z osobna: Aza¿em ja jest? 
A drugi: Aza¿ ja?
20. Lecz on odpowiadaj¹c rzek³ im: Jeden ze dwunastu, który ze mn¹ macza w misie.
21. Synci cz³owieczy idzie, jako o nim napisano: ale biada cz³owiekowi temu, przez 
którego Syn cz³owieczy bêdzie wydany! dobrze by mu by³o, by siê by³ ten cz³owiek 
nie narodzi³.
22. A gdy oni jedli, wzi¹³ Jezus chleb, a pob³ogos³awiwszy, ³ama³ i da³ im, mówi¹c: 
Bierzcie, jedzcie, to jest cia³o moje.
23. A wzi¹wszy kielich, i podziêkowawszy, da³ im; i pili z niego wszyscy.
24. I rzek³ im: To jest krew moja nowego testamentu, która siê za wielu wylewa.
25. Zaprawdê powiadam wam: I¿ nie bêdê wiêcej pi³ z rodzaju winnej macicy, a¿ do 
dnia onego, gdy go piæ bêdê nowy w królestwie Bo¿em.
26. A zaœpiewawszy pieœñ, wyszli na górê oliwn¹.
27. Potem im rzek³ Jezus: Wszyscy wy zgorszycie siê ze mnie tej nocy; bo napisano: 
Uderzê pasterza, i bêd¹ rozproszone owce.
28. Lecz gdy zmartwychwstanê, poprzedzê was do Galileii.
29. Ale mu Piotr powiedzia³: Choæby siê wszyscy zgorszyli, ale ja nie.
30. I rzek³ mu Jezus: Zaprawdê powiadam tobie, i¿ dziœ tej nocy, pierwej ni¿ 
dwakroæ kur zapieje, trzykroæ siê mnie zaprzesz.
31. Ale on tem wiêcej mówi³: Bym z tob¹ mia³ i umrzeæ, nie zaprê siê ciebie. Toæ 
te¿ i wszyscy mówili:
32. I przyszli na miejsce, które zwano Gietsemane; tedy rzek³ do uczniów swoich: 
SiedŸcie tu, a¿ siê pomodlê.
33. I wzi¹wszy z sob¹ Piotra, i Jakóba, i Jana, pocz¹³ siê lêkaæ, i bardzo têskniæ;
34. I rzek³ im: Bardzo jest smutna dusza moja a¿ do œmierci; zostañcie tu, a 
czujcie.
35. A post¹piwszy trochê, pad³ na ziemiê i modli³ siê, aby, jeŸli mo¿na, odesz³a od 
niego ta godzina;
36. I rzek³: Abba Ojcze! wszystko tobie jest mo¿no, przenieœ ode mnie ten kielich; 
wszak¿e nie co ja chcê, ale co Ty.
37. Tedy przyszed³, i znalaz³ je œpi¹ce, i rzek³ Piotrowi: Szymonie, œpisz? nie 
mog³eœ czuæ jednej godziny?
38. Czujcie, a módlcie siê, abyœcie nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, 
ale cia³o md³e.
39. I odszed³szy znowu, modli³ siê, te¿ s³owa mówi¹c.
40. A wróciwszy siê znalaz³ je zasiê œpi¹ce, (bo oczy ich by³y obci¹¿one,) a nie 
wiedzieli, co mu odpowiedzieæ mieli.
41. I przyszed³ po trzecie, a rzek³ im: Œpijcie¿ ju¿ i odpoczywajcie! Dosyæci! 
przysz³aæ ta godzina, oto wydany bywa Syn cz³owieczy w rêce grzeszników.
42. Wstañcie, pójdŸmy! oto który miê wydawa, blisko jest.
43. A wnet¿e, gdy on jeszcze mówi³, przyszed³ Judasz, który by³ jeden ze dwunastu, 
a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kap³anów, i od 
nauczonych w Piœmie i od starszych.
44. A ten, który go wydawa³, da³ im by³ znak, mówi¹c: Któregokolwiek poca³ujê, 
tenci jest, imajcie¿ go, a wiedŸcie ostro¿nie.
45. A przyszed³szy, zarazem przyst¹pi³ do niego, i rzek³: Mistrzu, Mistrzu! i 
poca³owa³ go.
46. Tedy siê oni na niego rêkoma rzucili, i pojmali go.
47. A jeden z tych, co tam stali, dobywszy miecza, uderzy³ s³ugê najwy¿szego 
kap³ana, i uci¹³ mu ucho.
48. A Jezus odpowiadaj¹c rzek³ im: Jako na zbójcê wyszliœcie z mieczami i z kijami, 
abyœcie miê pojmali.
49. Na ka¿dy dzieñ bywa³em u was w koœciele, ucz¹c, a nie pojmaliœcie miê: ale 
trzeba, aby siê wype³ni³y Pisma.
50. A tak opuœciwszy go, wszyscy uciekli.
51. A jeden jakiœ m³odzieniec szed³ za nim, przyodziany przeœcierad³em na nagie 
cia³o; i uchwycili go m³odzieñcy.
52. Ale on opuœciwszy przeœcierad³o, nago uciek³ od nich.



53. Tedy przywiedli Jezusa do najwy¿szego kap³ana: a zeszli siê do niego wszyscy 
przedniejsi kap³ani, i starsi, i nauczeni w Piœmie.
54. A Piotr szed³ z nim z daleka a¿ do dworu najwy¿szego kap³ana, i siedzia³ z 
s³ugami, grzej¹c siê u ognia.
55. Ale przedniejsi kap³ani, i wszystka rada szukali przeciwko Jezusowi œwiadectwa, 
aby go na œmieræ wydali; wszak¿e nie znaleŸli.
56. Albowiem ich wiele fa³szywie œwiadczyli przeciwko niemu; ale œwiadectwa ich nie 
by³y zgodne.
57. Tedy niektórzy powstawszy, fa³szywie œwiadczyli przeciwko niemu, mówi¹c:
58. Myœmy to s³yszeli, ¿e mówi³: Ja rozwalê ten koœció³ rêk¹ uczyniony, a we trzech 
dniach inny nie rêk¹ uczyniony zbudujê.
59. Lecz i tak nie by³o zgodne œwiadectwo ich.
60. Tedy stan¹wszy w poœrodku najwy¿szy kap³an, pyta³ Jezusa, mówi¹c: Nie 
odpowiadasz nic? Có¿ to jest, co ci przeciwko tobie œwiadcz¹?
61. Ale on milcza³, a nic nie odpowiedzia³. Znowu go pyta³ najwy¿szy kap³an, i 
rzek³ mu: Ty¿eœ jest on Chrystus, Syn onego B³ogos³awionego?
62. A Jezus rzek³: Jam jest; i ujrzycie Syna cz³owieczego, siedz¹cego na prawicy 
mocy Bo¿ej, i przychodz¹cego z ob³okami niebieskiemi.
63. Tedy najwy¿szy kap³an rozdar³szy szaty swoje, rzek³: Có¿ jeszcze potrzebujemy 
œwiadków?
64. S³yszeliœcie bluŸnierstwo. Có¿ siê wam zda? A oni wszyscy os¹dzili go winnym 
byæ œmierci.
65. I poczêli niektórzy nañ plwaæ, i zakrywaæ oblicze jego, i biæ weñ piêœciami i 
mówiæ mu: Prorokuj! A s³udzy policzkowali go.
66. A gdy Piotr by³ we dworze na dole, przysz³a jedna z dziewek najwy¿szego 
kap³ana;
67. A ujrzawszy Piotra grzej¹cego siê, wejrza³a nañ, i rzek³a: I tyœ by³ z Jezusem 
Nazareñskim.
68. Ale on siê zaprza³, mówi¹c: Nie znam go, a nie wiem, co ty mówisz. I wyszed³ na 
dwór do przysionka, a kur zapia³.
69. Tedy dziewka ujrzawszy go zasiê, poczê³a mówiæ tym, którzy tam stali: Ten jest 
jeden z nich.
70. A on zasiê zaprza³ siê. A znowu po ma³ej chwilce ci, co tam stali, rzekli 
Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteœ; bo jesteœ i Galilejczyk, i mowa twoja podobna 
jest.
71. A on siê pocz¹³ przeklinaæ i przysiêgaæ, mówi¹c: Nie znam cz³owieka tego, o 
którym mówicie.
72. Tedy po wtóre kur zapia³. I wspomnia³ Piotr na s³owa, które mu by³ powiedzia³ 
Jezus: ¿e pierwej ni¿ kur dwakroæ zapieje, trzykroæ siê mnie zaprzesz. A 
wyszed³szy, p³aka³.
*15
1. A zaraz rano naradziwszy siê przedniejsi kap³ani z starszymi i z nauczonymi w 
Piœmie i ze wszystk¹ rad¹, zwi¹zali Jezusa, i wiedli go, i podali Pi³atowi.
2. I pyta³ go Pi³at: Ty¿eœ jest król ¯ydowski? A on mu odpowiadaj¹c rzek³: Ty 
powiadasz.
3. I skar¿yli nañ przedniejsi kap³ani o wiele rzeczy: (ale on nic nie 
odpowiedzia³.)
4. Tedy go zasiê pyta³ Pi³at, mówi¹c: Nic nie odpowiadasz? Oto jako wiele rzeczy 
œwiadcz¹ przeciwko tobie.
5. Ale Jezus przeciê nic nie odpowiedzia³, tak i¿ siê Pi³at dziwowa³.
6. A na œwiêto zwyk³ im by³ wypuszczaæ wiêŸnia jednego, o którego by prosili.
7. I by³ jeden, którego zwano Barabbasz, w wiêzieniu z tymi, co rozruch czyni¹, 
którzy byli w rozruchu mê¿obójstwo pope³nili.
8. Tedy lud wyst¹piwszy i g³osem zawo³awszy, pocz¹³ prosiæ, ¿eby uczyni³ tak, jako 
im zawsze czyni³,
9. Ale Pi³at im odpowiedzia³, mówi¹c: Chcecie¿, wypuszczê wam króla ¯ydowskiego?
10. (Wiedzia³ bowiem, i¿ go z nienawiœci wydali przedniejsi kap³ani.)
11. Ale przedniejsi kap³ani podburzali lud, i¿by im raczej Barabbasza wypuœci³.
12. A odpowiadaj¹c Pi³at, rzek³ im zasiê: Có¿ tedy chcecie, abym uczyni³ temu, 



którego nazywacie królem ¿ydowskim?
13. A oni znowu zawo³ali: Ukrzy¿uj go!
14. A Pi³at rzek³ do nich: I có¿ w¿dy z³ego uczyni³? Ale oni tem bardziej wo³ali: 
Ukrzy¿uj go!
15. A tak Pi³at, chc¹c ludowi dosyæ uczyniæ, wypuœci³ im Barabbasza, a Jezusa 
ubiczowawszy, poda³ im, aby by³ ukrzy¿owany.
16. Lecz ¿o³nierze wprowadzili go do dworu, to jest do ratusza, i zwo³ali 
wszystkiej roty.
17. A oblek³szy go w szar³at, i uplót³szy koronê z ciernia, w³o¿yli nañ;
18. I poczêli go pozdrawiaæ, mówi¹c: B¹dŸ pozdrowiony, królu ¿ydowski!
19. I bili g³owê jego trzcin¹ i plwali nañ, a upadaj¹c na kolana, k³aniali mu siê.
20. A gdy siê z niego naœmiali, zewlekli go z szar³atu, i oblekli go w szaty jego 
w³asne, i wiedli go, aby go ukrzy¿owali.
21. Tedy przymusili mimo id¹cego niektórego Szymona Cyrenejczyka, (który szed³ z 
pola,) ojca Aleksandrowego i Rufowego, aby niós³ krzy¿ jego.
22. I przywiedli go na miejsce Golgota, co siê wyk³ada: Miejsce trupich g³ów.
23. I dawali mu piæ wino z myrr¹; ale go on nie przyj¹³.
24. A gdy go ukrzy¿owali, rozdzielili szaty jego, miec¹c o nie los, co by kto wzi¹æ 
mia³.
25. A by³a trzecia godzina, gdy go ukrzy¿owali.
26. By³ te¿ napis winy jego napisany: Król ¿ydowski.
27. Ukrzy¿owali te¿ z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy 
jego.
28. I wype³ni³o siê Pismo, które mówi: Z z³oczyñcami jest policzony.
29. A ci, którzy mimo chodzili, bluŸnili go, chwiej¹c g³owami swemi a mówi¹c: Ehej! 
który rozwalasz koœció³, a we trzech dniach budujesz go!
30. Ratuj samego siebie, a zst¹p z krzy¿a!
31. Tak¿e te¿ i przedniejsi kap³ani naœmiewaj¹c siê, jedni do drugich z nauczonymi 
w Piœmie mówili: Innych ratowa³, a siebie samego ratowaæ nie mo¿e;
32. Niech¿e teraz Chrystus on król Izraelski zst¹pi z krzy¿a, abyœmy ujrzeli i 
uwierzyli. Ci te¿, co z nim byli ukrzy¿owani, ur¹gali mu.
33. A gdy by³o o godzinie szóstej, sta³a siê ciemnoœæ po wszystkiej ziemi, a¿ do 
godziny dziewi¹tej.
34. A o godzinie dziewi¹tej zawo³a³ Jezus g³osem wielkim, mówi¹c: Eloi! Eloi! Lamma 
sabachtani, co siê wyk³ada: Bo¿e mój! Bo¿e mój! czemuœ miê opuœci³?
35. A niektórzy z tych, co tam stali, us³yszawszy mówili: Oto Elijasza wo³a.
36. Zatem bie¿awszy jeden, nape³ni³ g¹bkê octem, a w³o¿ywszy j¹ na trzcinê, dawa³ 
mu piæ, mówi¹c: Zaniechajcie, patrzmy, jeŸli przyjdzie Elijasz, zdejmowaæ go.
37. A Jezus zawo³awszy g³osem wielkim, odda³ ducha.
38. I rozerwa³a siê zas³ona koœcielna na dwoje, od wierzchu a¿ do do³u.
39. Tedy widz¹c setnik, który sta³ przeciwko niemu, i¿ tak wo³aj¹c odda³ ducha, 
rzek³: Prawdziwie cz³owiek ten by³ Synem Bo¿ym.
40. By³y te¿ i niewiasty z daleka siê przypatruj¹c, miêdzy któremi by³a Maryja 
Magdalena, i Maryja, Jakóba ma³ego i Jozesa matka, i Salome;
41. Które gdy jeszcze by³y w Galilei, chodzi³y za nim, a pos³ugowa³y mu; i wiele 
innych, które z nim by³y wst¹pi³y do Jeruzalemu.
42. A gdy ju¿ by³ wieczór, (poniewa¿ by³ dzieñ przygotowania,) który jest przed 
sabatem,
43. Przyszed³szy Józef z Arymatyi, poczesny radny pan, który te¿ sam oczekiwa³ 
królestwa Bo¿ego, œmiele wszed³ do Pi³ata, i prosi³ o cia³o Jezusowe.
44. A Pi³at siê dziwowa³, jeŸliby ju¿ umar³; i zawo³awszy setnika, pyta³ go, 
dawnoli umar³?
45. A dowiedziawszy siê od setnika, darowa³ cia³o Józefowi.
46. A on kupiwszy przeœcierad³o, zdj¹wszy go, obwin¹³ w przeœcierad³o, i po³o¿y³ go 
w grobie, który by³ wykowany z opoki, i przywali³ kamieñ do drzwi grobowych.
47. Ale Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jozesowa, patrza³y, kêdy go po³o¿ono.
*16
1. A gdy min¹³ sabat, Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa, i Salome, 
nakupi³y wonnych rzeczy, aby przyszed³szy namaza³y go.



2. A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przysz³y do grobu, gdy wesz³o s³oñce.
3. I mówili do siebie: Któ¿ nam odwali kamieñ ode drzwi grobowych?
4. (A spojrzawszy ujrza³y, i¿ by³ kamieñ odwalony;) bo by³ bardzo wielki.
5. I wszed³szy w grób, ujrza³y m³odzieñca, siedz¹cego na prawicy, odzianego szat¹ 
bia³¹; i ulêk³y siê,
6. Ale im on rzek³: Nie lêkajcie siê; Jezusa szukacie onego Nazareñskiego, który 
by³ ukrzy¿owany; wsta³ z martwych, nie masz go tu; oto miejsce, gdzie go by³o 
po³o¿ono.
7. Ale idŸcie, a powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, ¿e was uprzedza do Galilei; 
tam go ogl¹dacie, jako wam powiedzia³.
8. A wyszed³szy prêdko, uciek³y od grobu: albowiem zdjê³o je dr¿enie i zdumienie, a 
nikomu nic nie powiada³y; bo siê ba³y.
9. A Jezus, gdy zmartwychwsta³ raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukaza³ siê 
naprzód Maryi Magdalenie, z której by³ wygna³ siedm dyjab³ów.
10. A ona szed³szy, opowiedzia³a tym, co z nim bywali, którzy siê smucili i 
p³akali.
11. A oni us³yszawszy, i¿ ¿yje, a i¿ jest widziany od niej, nie wierzyli.
12. Potem siê te¿ dwom z nich id¹cym ukaza³ w innym kszta³cie, gdy szli przez pole.
13. A ci szed³szy opowiedzieli drugim; i tym nie uwierzyli.
14. Na ostatek siê te¿ onym jedenastu wespó³ siedz¹cym ukaza³, i wyrzuca³ im na 
oczy niedowiarstwo ich, i zatwardzenie serca, i¿ tym, którzy go widzieli 
wzbudzonego, nie wierzyli.
15. I rzek³ im: Id¹c na wszystek œwiat, ka¿cie Ewangielijê wszystkiemu stworzeniu.
16. Kto uwierzy, a ochrzci siê, zbawion bêdzie; ale kto nie uwierzy, bêdzie 
potêpion.
17. A znamiona tych, co uwierz¹, te naœladowaæ bêd¹: W imieniu mojem dyjab³y 
wyganiaæ bêd¹, nowemi jêzykami mówiæ bêd¹;
18. Wê¿e braæ bêd¹, a choæby co œmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne 
rêce k³aœæ bêd¹, a dobrze siê mieæ bêd¹.
19. A tak Pan przestawszy z nimi mówiæ, wziêty jest do nieba, i usiad³ na prawicy 
Bo¿ej.
20. A oni wyszed³szy kazali wszêdy, a Pan im pomaga³, i s³owa ich potwierdza³ przez 
cuda, które czynili.

================================
     £ukasza     
================================

*01
1. Poniewa¿ wiele siê ich podjê³o sporz¹dziæ historyjê o tych sprawach, o których 
my pewn¹ wiadomoœæ mamy;
2. Tak jako nam podali ci, którzy od pocz¹tku sami widzieli, i s³ugami tego s³owa 
byli;
3. Zda³o siê te¿ i mnie, którym tego wszystkiego z pocz¹tku pilnie doszed³, tobie 
to porz¹dnie wypisaæ, zacny Teofilu!
4. Abyœ pozna³ pewnoœæ tych rzeczy, których ciê nauczono.
5. By³ za dni Heroda, króla Judzkiego, kap³an niektóry, imieniem Zacharyjasz, z 
przemiany Abijaszowej, a ¿ona jego by³a z córek Aaronowych, której imiê by³o 
El¿bieta.
6. A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bo¿em, chodz¹c we wszystkich 
przykazaniach i usprawiedliwieniach Pañskich bez nagany.
7. I nie mieli potomstwa, przeto i¿ El¿bieta by³a niep³odna, a byli oboje 
podesz³ymi w latach swoich.



8. Sta³o siê tedy, gdy odprawia³ urz¹d kap³añski w porz¹dku przemiany swojej przed 
Bogiem.
9. ¯e wed³ug zwyczaju urzêdu kap³añskiego przypad³ nañ los, aby kadzi³, wszed³szy 
do koœcio³a Pañskiego.
10. A wszystko mnóstwo ludu by³o na dworze, modl¹c siê w godzinê kadzenia.
11. Tedy mu siê pokaza³ Anio³ Pañski, stoj¹cy po prawej stronie o³tarza, na którym 
kadzono.
12. I zatrwo¿y³ siê Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaŸñ przypad³a nañ.
13. I rzek³ do niego Anio³: Nie bój siê, Zacharyjaszu! boæ jest wys³uchana modlitwa 
twoja, a El¿bieta, ¿ona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imiê jego Jan,
14. Z którego bêdziesz mia³ radoœæ i wesele, i wiele ich radowaæ siê bêd¹ z 
narodzenia jego.
15. Albowiem bêdzie wielkim przed obliczem Pañskiem; wina i napoju mocnego nie 
bêdzie pi³, a Duchem Œwiêtym bêdzie nape³niony zaraz z ¿ywota matki swojej.
16. A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich.
17. Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby 
obróci³ serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropnoœci sprawiedliwych, aby 
sporz¹dzi³ Panu lud gotowy.
18. I rzek³ Zacharyjasz do Anio³a: Po czem¿e to poznam? bom ja jest stary, a ¿ona 
moja podesz³a w dniach swych.
19. A odpowiadaj¹c Anio³, rzek³ mu: Jam jest Gabryjel, który stojê przed obliczem 
Bo¿em, a pos³anym jest, abym mówi³ do ciebie, a i¿bym ci to weso³e poselstwo 
odniós³.
20. A oto oniemiejesz, i nie bêdziesz móg³ mówiæ a¿ do onego dnia, którego siê to 
stanie, dlatego, ¿eœ nie uwierzy³ s³owom moim, które siê wype³ni¹ czasu swego.
21. A lud oczekiwa³ Zacharyjasza; i dziwowali siê, ¿e tak d³ugo bawi³ w koœciele.
22. A wyszed³szy nie móg³ do nich mówiæ; i poznali, ¿e widzenie widzia³ w koœciele; 
bo im przez znaki ukazywa³, i zosta³ niemym.
23. I sta³o siê, gdy siê wype³ni³y dni pos³ugiwania jego, odszed³ do domu swego.
24. A po onych dniach poczê³a El¿bieta, ¿ona jego, i kry³a siê przez piêæ miesiêcy, 
mówi¹c:
25. I¿ mi tak Pan uczyni³ we dni, w które na miê wejrza³, aby odj¹³ hañbê mojê 
miêdzy ludŸmi.
26. A w miesi¹cu szóstym pos³any jest Anio³ Gabryjel od Boga do miasta 
Galilejskiego, które zwano Nazaret,
27. Do Panny poœlubionej mê¿owi, któremu imiê by³o Józef, z domu Dawidowego, a imiê 
Panny Maryja.
28. A wszed³szy Anio³ do niej, rzek³: B¹dŸ pozdrowiona, ³ask¹ udarowana, Pan jest z 
tob¹; b³ogos³awionaœ ty miêdzy niewiastami.
29. Ale ona ujrzawszy go, zatrwo¿y³a siê na s³owa jego, i myœla³a, jakie by to by³o 
pozdrowienie.
30. I rzek³ jej Anio³: Nie bój siê, Maryjo! albowiem znalaz³aœ ³askê u Boga.
31. A oto poczniesz w ¿ywocie i porodzisz syna, i nazwiesz imiê jego Jezus.
32. Ten bêdzie wielki, a Synem Najwy¿szego bêdzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicê 
Dawida, ojca jego;
33. I bêdzie królowa³ nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie bêdzie 
koñca.
34. Zatem Maryja rzek³a do Anio³a: Jako¿ to bêdzie, gdy¿ ja mê¿a nie znam?
35. A odpowiadaj¹c Anio³, rzek³ jej: Duch Œwiêty zst¹pi na ciê, a moc Najwy¿szego 
zacieni ciê; przeto¿ i to, co siê z ciebie œwiête narodzi, nazwane bêdzie Synem 
Bo¿ym.
36. A oto El¿bieta, pokrewna twoja, i ona poczê³a syna w staroœci swojej, a ten 
miesi¹c jest szósty onej, któr¹ nazywano niep³odn¹.
37. Bo nie bêdzie niemo¿ne u Boga ¿adne s³owo.
38. I rzek³a Maryja: Oto s³u¿ebnica Pañska; niech¿e mi siê stanie wed³ug s³owa 
twego. I odszed³ od niej Anio³.
39. Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, posz³a w górn¹ krainê z kwapieniem do 
miasta Judzkiego.
40. A wszed³szy w dom Zacharyjaszowy, pozdrowi³a El¿bietê.



41. I sta³o siê, skoro us³ysza³a El¿bieta pozdrowienie Maryi, skoczy³o niemowl¹tko 
w ¿ywocie jej, i nape³niona jest El¿bieta Duchem Œwiêtym.
42. I zawo³a³a g³osem wielkim, i rzek³a: B³ogos³awionaœ ty miêdzy niewiastami, i 
b³ogos³awiony owoc ¿ywota twego!
43. A sk¹d¿e mi to, i¿ przysz³a matka Pana mego do mnie?
44. Albowiem jako doszed³ g³os pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczy³o od 
radoœci niemowl¹tko w ¿ywocie moim.
45. A b³ogos³awiona, która uwierzy³a: Gdy¿ siê wykonaj¹ te rzeczy, które jej s¹ 
opowiedziane od Pana.
46. Tedy rzek³a Maryja: Wielbi dusza moja Pana;
47. I rozradowa³ siê duch mój w Bogu, zbawicielu moim,
48. I¿ wejrza³ na uni¿enie s³u¿ebnicy swojej; albowiem oto odt¹d b³ogos³awion¹ miê 
zwaæ bêd¹ wszystkie narody.
49. Bo mi uczyni³ wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i œwiête imiê jego;
50. I którego mi³osierdzie zostaje od narodu do narodu nad tymi, co siê go boj¹.
51. Dokaza³ mocy ramieniem swojem, i rozproszy³ pyszne w myœlach serca ich.
52. Œci¹gn¹³ mocarze z stolic ich, a wywy¿szy³ uni¿one.
53. £akn¹ce nape³ni³ dobremi rzeczami, a bogacze rozpuœci³ pró¿ne.
54. Przyj¹³ Izraela, s³ugê swego, pamiêtaj¹c na mi³osierdzie swoje.
55. Jako mówi³ do ojców naszych, do Abrahama i nasienia jego na wieki.
56. I zosta³a z ni¹ Maryja jakoby trzy miesi¹ce; potem siê wróci³a do domu swego.
57. A El¿biecie wype³ni³ siê czas, aby porodzi³a, i porodzi³a syna.
58. A us³yszawszy s¹siedzi i pokrewni jej, i¿ Pan z ni¹ uczyni³ wielkie 
mi³osierdzie swoje, radowali siê pospo³u z ni¹.
59. I sta³o siê, ¿e ósmego dnia przyszli, aby obrzezali dzieci¹tko; i nazwali je 
imieniem ojca jego, Zacharyjaszem.
60. Ale odpowiadaj¹c matka jego rzek³a: Nie tak; lecz nazwany bêdzie Janem.
61. I rzekli do niej: ¯adnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem 
imieniem.
62. I skinêli na ojca jego, jako by go chcia³ nazwaæ.
63. A on kazawszy sobie podaæ tabliczkê, napisa³ mówi¹c: Jan jest imiê jego. I 
dziwowali siê wszyscy.
64. A zarazem otworzy³y siê usta jego, i jêzyk jego, i mówi³, wielbi¹c Boga.
65. I przyszed³ strach na wszystkie s¹siady ich, i po wszystkiej górnej krainie 
Judzkiej rozg³oszone s¹ wszystkie te s³owa.
66. Tedy wszyscy, którzy o tem s³yszeli, sk³adali to do serca swego, mówi¹c: Có¿ to 
w¿dy za dzieciê bêdzie? I by³a z nim rêka Pañska.
67. A Zacharyjasz, ojciec jego, nape³niony bêd¹c Duchem Œwiêtym, prorokowa³ mówi¹c:
68. B³ogos³awiony niech bêdzie Pan, Bóg Izraelski, i¿ nawiedzi³ i sprawi³ 
odkupienie ludowi swojemu;
69. I wystawi³ nam róg zbawienia w domu Dawida, s³ugi swego,
70. Tak jako mówi³ przez usta œwiêtych proroków swoich, którzy byli od wieku:
71. I¿ im mia³ daæ wybawienie od nieprzyjació³ naszych i z rêki wszystkich, którzy 
nas nienawidzili;
72. Aby uczyni³ mi³osierdzie z ojcami naszymi, i wspomnia³ na przymierze swoje 
œwiête,
73. I na przysiêgê, któr¹ przysi¹g³ Abrahamowi, ojcu naszemu, ¿e nam to daæ mia³,
74. I¿byœmy mu bez bojaŸni, z rêki nieprzyjació³ naszych bêd¹c wybawieni, s³u¿yli;
75. W œwiêtobliwoœci i w sprawiedliwoœci przed obliczem jego, po wszystkie dni 
¿ywota naszego.
76. A ty dzieci¹tko! Prorokiem Najwy¿szego nazwane bêdziesz; bo pójdziesz wprzód 
przed obliczem Pañskiem, abyœ gotowa³ drogi jego,
77. A i¿byœ da³ znajomoœæ zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich.
78. Przez wnêtrznoœci mi³osierdzia Boga naszego, w których nawiedzi³ nas Wschód z 
wysokoœci.
79. Aby siê ukaza³ siedz¹cym w ciemnoœci i w cieniu œmierci ku wyprostowaniu nóg 
naszych na drogê pokoju.
80. A ono dzieci¹tko ros³o, i umacnia³o siê w duchu, i by³o na pustyniach a¿ do 
onego dnia, którego siê okaza³o przed Izraelem.



*02
1. I sta³o siê w one dni, ¿e wyszed³ dekret od cesarza Augusta, aby popisano 
wszystek œwiat.
2. A ten popis pierwszy sta³ siê, gdy Cyreneusz by³ starost¹ Syryjskim.
3. I szli wszyscy, aby popisani byli, ka¿dy do miasta swego.
4. Wst¹pi³ te¿ i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta 
Dawidowego, które zowi¹ Betlehem, (przeto i¿ on by³ z domu i z familii Dawidowej;)
5. Aby by³ popisany z Maryj¹, poœlubion¹ sobie ma³¿onk¹, która by³a brzemienn¹.
6. I sta³o siê, gdy tam byli, wype³ni³y siê dni, aby porodzi³a.
7. I porodzi³a syna swego pierworodnego; a uwinê³a go w pieluszki, i po³o¿y³a go w 
¿³obie, przeto i¿ miejsca nie mieli w gospodzie.
8. A byli pasterze w onej krainie w polu nocuj¹cy i stra¿ nocn¹ trzymaj¹cy nad 
stadem swojem.
9. A oto Anio³ Pañski stan¹³ podle nich, a chwa³a Pañska zewsz¹d oœwieci³a je, i 
bali siê bojaŸni¹ wielk¹.
10. I rzek³ do nich Anio³: Nie bójcie siê; bo oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, 
która bêdzie wszystkiemu ludowi:
11. I¿ siê wam dziœ narodzi³ zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieœcie 
Dawidowem.
12. A to wam bêdzie za znak: znajdziecie niemowl¹tko uwinione w pieluszki, le¿¹ce w 
¿³obie.
13. A zaraz z onym Anio³em przyby³o mnóstwo wojsk niebieskich, chwal¹cych Boga i 
mówi¹cych:
14. Chwa³a na wysokoœciach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
15. I sta³o siê, gdy odeszli Anio³owie od nich do nieba, ¿e oni¿ pasterze rzekli 
jedni do drugich: PójdŸmy¿ a¿ do Betlehemu, a ogl¹dajmy tê rzecz, która siê sta³a, 
któr¹ nam Pan oznajmi³.
16. A tak spiesz¹c siê, przyszli i znaleŸli Maryjê i Józefa, i ono niemowl¹tko 
le¿¹ce w ¿³obie.
17. I ujrzawszy rozs³awili to, co im by³o powiedziano o tem dzieci¹tku.
18. A wszyscy, którzy s³yszeli, dziwowali siê temu, co im pasterze powiadali.
19. Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te s³owa, uwa¿aj¹c je w sercu swojem.
20. I wrócili siê pasterze, wielbi¹c i chwal¹c Boga ze wszystkiego, co s³yszeli i 
widzieli, tak jako im by³o powiedziano.
21. A gdy siê wype³ni³o oœm dni, aby obrzezano ono dzieci¹tko, tedy imiê jego 
nazwane jest Jezus, którem by³o nazwane od Anio³a, pierwej ni¿ siê w ¿ywocie 
poczê³o.
22. Gdy siê te¿ wype³ni³y dni oczyszczenia jej wed³ug zakonu Moj¿eszowego, 
przynieœli go do Jeruzalemu, aby go stawili Panu,
23. (Tak jako napisano w zakonie Pañskim: ¿e wszelki mê¿czyzna, otwieraj¹cy ¿ywot, 
œwiêtym Panu nazwany bêdzie.)
24. A ¿eby oddali ofiarê wed³ug tego, co powiedziano w zakonie Pañskim, parê 
synogarlic, albo dwoje go³¹bi¹t.
25. A oto by³ cz³owiek w Jeruzalemie, któremu imiê by³o Symeon; a ten cz³owiek by³ 
sprawiedliwy i bogobojny, oczekuj¹cy pociechy Izraelskiej, a Duch Œwiêty by³ nad 
nim.
26. I obwieszczony by³ od Boga przez Ducha Œwiêtego, ¿e nie mia³ ogl¹daæ œmierci, 
a¿by pierwej ogl¹da³ Chrystusa Pañskiego.
27. Ten przyszed³ z natchnienia Ducha Œwiêtego do koœcio³a; a gdy rodzice wnosili 
dzieci¹tko, Jezusa, aby uczynili wed³ug zwyczaju zakonnego przy nim.
28. Tedy on wzi¹wszy go na rêce swoje, chwali³ Boga i mówi³:
29. Teraz puszczasz s³ugê twego, Panie! wed³ug s³owa twego, w pokoju:
30. Gdy¿ oczy moje ogl¹da³y zbawienie twoje,
31. Któreœ zgotowa³ przed obliczem wszystkich ludzi;
32. Œwiat³oœæ ku objawieniu poganom, a chwa³ê ludu twego Izraelskiego.
33. A ojciec i matka jego dziwowali siê temu, co powiadano o nim.
34. I b³ogos³awi³ im Symeon, i rzek³ do Maryi, matki jego: Oto ten po³o¿ony jest na 
upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówiæ bêd¹.
35. (I twojê w³asn¹ duszê miecz przeniknie,) aby myœli z wielu serc objawione by³y.



36. A by³a Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Asser, która by³a bardzo 
podesz³a w latach, i ¿y³a siedm lat z mê¿em od panieñstwa swego.
37. A ta by³a wdow¹, oko³o oœmdziesi¹t i czterech lat; która nie wychodzi³a z 
koœcio³a, w postach i w modlitwach s³u¿¹c Bogu w nocy i we dnie.
38. Ta te¿ onej¿e godziny nadszed³szy, wyznawa³a Pana, i mówi³a o nim wszystkim, 
którzy oczekiwali odkupienia w Jeruzalemie.
39. A tak wykonawszy wszystko wed³ug zakonu Pañskiego, wrócili siê do Galilei, do 
miasta swego Nazaretu.
40. A dzieci¹tko ono ros³o, i umacnia³o siê w Duchu, pe³ne bêd¹c m¹droœci, a ³aska 
Bo¿a by³a nad niem.
41. A rodzice jego chadzali na ka¿dy rok do Jeruzalemu na œwiêto wielkanocne.
42. A gdy ju¿ by³ we dwunastym roku, a oni wstêpowali do Jeruzalemu wed³ug zwyczaju 
onego œwiêta;
43. I gdy skoñczyli one dni, a ju¿ siê wracali nazad, zosta³o dzieciê Jezus w 
Jeruzalemie, a tego nie wiedzia³ Józef i matka jego.
44. Lecz mniemaj¹c, ¿e jest w towarzystwie podró¿nem, uszli dzieñ drogi, i szukali 
go miêdzy krewnymi i miêdzy znajomymi.
45. A gdy go nie znaleŸli, wrócili siê do Jeruzalemu, szukaj¹c go,
46. I sta³o siê po trzech dniach, ¿e go znaleŸli siedz¹cego w koœciele w poœrodku 
doktorów, s³uchaj¹cego ich i pytaj¹cego ich.
47. I zdumiewali siê wszyscy, którzy go s³uchali, nad rozumem i nad odpowiedziami 
jego.
48. A ujrzawszy go rodzice, zdumieli siê. I rzek³a do niego matka jego: Synu! 
przecz¿eœ nam to uczyni³? Oto ojciec twój i ja z boleœci¹ szukaliœmy ciê.
49. I rzek³ do nich: Có¿ jest, ¿eœcie miê szukali? Izaliœcie nie wiedzieli, i¿ w 
tych rzeczach, które s¹ Ojca mego, ja byæ muszê?
50. Lecz oni nie zrozumieli tego s³owa, które im mówi³.
51. I zst¹pi³ z nimi, i przyszed³ do Nazaretu, a by³ im poddany. A matka jego 
zachowywa³a wszystkie te s³owa w sercu swojem.
52. A Jezus pomna¿a³ siê w m¹droœci, i we wzroœcie i w ³asce u Boga i u ludzi.
*03
1. A roku piêtnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Pi³at by³ starost¹ 
Judzkim, a Herod Tetrarch¹ Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarch¹ Iturejskim i 
krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarch¹ Abileñskim,
2. Za najwy¿szych kap³anów Annasza i Kaifasza, sta³o siê s³owo Bo¿e do Jana, 
Zacharyjaszowego syna, na puszczy.
3. I przyszed³ do wszystkiej krainy le¿¹cej oko³o Jordanu, ka¿¹c chrzest pokuty na 
odpuszczenie grzechów.
4. Jako napisano w ksiêgach proroctw Izajasza proroka, mówi¹cego: G³os wo³aj¹cego 
na puszczy; gotujcie drogê Pañsk¹, proste czyñcie œcie¿ki jego.
5. Ka¿dy padó³ bêdzie wype³niony, a ka¿da góra i pagórek bêdzie zni¿ony, i miejsca 
krzywe wyprostuj¹ siê, a ostre drogi bêd¹ g³adkiemi;
6. I ogl¹da wszelkie cia³o zbawienie Bo¿e.
7. Mówi³ tedy ludowi, który wychodzi³, aby by³ ochrzczony od niego: Rodzaju 
jaszczurczy! któ¿ wam pokaza³, ¿ebyœcie uciekali przed przysz³ym gniewem?
8. Przynoœcie¿ tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówiæ sami w sobie: Ojca 
mamy Abrahama; albowiem powiadam wam, ¿e Bóg mo¿e i z tych kamieni wzbudziæ dzieci 
Abrahamowi.
9. A ju¿ siekiera do korzenia drzew przy³o¿ona jest; przeto¿ ka¿de drzewo, które 
nie przynosi owocu dobrego, bywa wyciête i w ogieñ wrzucone.
10. I pyta³ go lud mówi¹c: Có¿ tedy czyniæ bêdziemy?
11. A on odpowiadaj¹c rzek³ im: Kto ma dwie suknie, niechaj udzieli temu, co nie 
ma; a kto ma pokarm niech tak¿e uczyni.
12. Przyszli te¿ i celnicy, aby byli chrzczeni, i rzekli do niego: Nauczycielu! a 
my có¿ czyniæ bêdziemy?
13. A on rzek³ do nich: Nic wiêcej nie wyci¹gajcie nad to, co wam postanowiono.
14. Pytali go te¿ i ¿o³nierze, mówi¹c: A my có¿ czyniæ bêdziemy? I rzek³ do nich: 
Nikomu gwa³tu nie czyñcie, i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na ¿o³dzie 
waszym.



15. A gdy lud oczekiwa³, i myœlili wszyscy w sercach swych o Janie, jeœliby snaæ on 
nie by³ Chrystusem,
16. Odpowiedzia³ Jan wszystkim, mówi¹c: Jaæ was chrzczê wod¹; lecz idzie mocniejszy 
nad miê, któremum nie jest godzien rozwi¹zaæ rzemyka u butów jego; ten was chrzciæ 
bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem.
17. Którego ³opata jest w rêku jego, a wyczyœci bojewisko swoje, i zgromadzi 
pszenicê do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
18. A tak wiele i innych rzeczy napominaj¹c, odpowiada³ ludowi.
19. A Herod Tetrarcha, bêd¹c strofowany od niego dla Herodyjady, ¿ony Filipa, brata 
jego, i dla wszystkich z³ych spraw, które czyni³ Herod.
20. Przyda³ i to nade wszystko, i¿ wsadzi³ Jana do wiêzienia.
21. I sta³o siê, gdy by³ ochrzczony wszystek lud, i gdy Jezus by³ ochrzczony, i 
modli³ siê, ¿e siê niebo otworzy³o;
22. I zst¹pi³ nañ Duch Œwiêty w kszta³cie cielesnym jako go³êbica, i sta³ siê g³os 
z nieba, mówi¹c: Tyœ jest on Syn mój mi³y; w tobie mi siê upodoba³o.
23. A Jezus poczyna³ byæ jakoby w trzydziestu latach, bêd¹c (jako mniemano,) synem 
Józefa, syna Helego,
24. Syna Matatowego, syna Lewiego, syna Melchyjego, syna Jannego, syna Józefowego,
25. Syna Matatyjaszowego, syna Amosowego, syna Naumowego, syna Eslego, syna 
Naggiego,
26. Syna Maatowego, syna Mattatyjaszowego, syna Semejego, syna Józefowego, syna 
Judowego,
27. Syna Joannowego, syna Resowego, syna Zorobabelowego, syna Salatyjelowego, syna 
Neryjego,
28. Syna Melchyjego, syna Addyjego, syna Kosamowego, syna Elmodamowego, syna 
Irowego,
29. Syna Jozego, syna Elijezerowego, syna Jorymowego, syna Mattatego, syna Lewiego,
30. Syna Symeonowego, syna Judowego, syna Józefowego, syna Jonanowego, syna 
Elijakimowego,
31. Syna Meleowego, syna Mainanowego, syna Mattatanowego, syna Natanowego, syna 
Dawidowego,
32. Syna Jessego, syna Obedowego, syna Boozowego, syna Salmonowego, syna 
Nasonowego,
33. Syna Aminadabowego, syna Aramowego, syna Esromowego, syna Faresowego, syna 
Judowego,
34. Syna Jakóbowego, syna Izaakowego, syna Abrahamowego, syna Tarego, syna 
Nachorowego,
35. Syna Saruchowego, syna Ragawowego, syna Falekowego, syna Heberowego, syna 
Salego,
36. Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna Semowego, syna Noego, syna 
Lamechowego,
37. Syna Matusalemowego, syna Enochowego, syna Jaredowego, syna Malaleelowego, syna 
Kainanowego,
38. Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bo¿ego.
*04
1. A Jezus pe³en bêd¹c Ducha Œwiêtego, wróci³ siê od Jordanu, i pêdzony jest od 
Ducha na puszcz¹.
2. I by³ przez czterdzieœci dni kuszony od dyjab³a, a nie jad³ nic przez one dni; 
ale gdy siê te skoñczy³y, potem ³akn¹³.
3. I rzek³ mu dyjabe³: JeŸliœ jest Syn Bo¿y, rzecz kamieniowi temu, aby siê sta³ 
chlebem.
4. Ale Jezus odpowiedzia³ mu, mówi¹c: Napisano, i¿ nie samym chlebem ¿yæ bêdzie 
cz³owiek, ale ka¿dem s³owem Bo¿em.
5. I wwiód³ go dyjabe³ na górê wysok¹, i pokaza³ mu wszystkie królestwa œwiata we 
mgnieniu oka.
6. I rzek³ mu dyjabe³: Dam ci tê wszystkê moc i s³awê ich; bo mi jest dana, a komu 
chcê, dawam j¹.
7. A tak jeŸli siê uk³onisz przede mn¹, bêdzie wszystko twoje.
8. A odpowiadaj¹c Jezus rzek³ mu: PójdŸ precz ode mnie, szatanie! albowiem 



napisano: Panu, Bogu twemu, k³aniaæ siê bêdziesz, i jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz.
9. Potem wiód³ go do Jeruzalemu, i postawi³ go na ganku koœcielnym, i rzek³ mu: 
JeŸliœ jest Syn Bo¿y, spuœæ siê st¹d na dó³;
10. Albowiem napisano: ¯e Anio³om swoim przykaza³ o tobie, aby ciê strzegli,
11. A ¿e ciê na rêkach nosiæ bêd¹, byœ snaæ nie obrazi³ o kamieñ nogi twojej.
12. A odpowiadaj¹c Jezus rzek³ mu: Powiedziano: Nie bêdziesz kusi³ Pana, Boga 
twego.
13. A gdy dokoñczy³ wszystkich pokus dyjabe³, odst¹pi³ od niego do czasu.
14. I wróci³ siê Jezus w mocy onego Ducha do Galilei. I rozesz³a siê o nim wieœæ po 
wszystkiej onej okolicznej krainie.
15. A on naucza³ w bó¿nicach ich, i by³ s³awiony od wszystkich.
16. I przyszed³ do Nazaretu, gdzie by³ wychowany, i wszed³ wed³ug zwyczaju swego w 
dzieñ sabatu do bó¿nicy, i wsta³, aby czyta³.
17. I podano mu ksiêgi Izajasza proroka; a otworzywszy ksiêgi, znalaz³ miejsce, 
gdzie by³o napisano:
18. Duch Pañski nade mn¹; przeto miê pomaza³, abym opowiada³ Ewangielijê ubogim; 
pos³a³ miê, abym uzdrawia³ skruszone na sercu, abym zwiastowa³ pojmanym wyzwolenie, 
i œlepym przejrzenie, i abym wypuœci³ uciœnione na wolnoœæ;
19. Abym opowiada³ rok Pañski przyjemny.
20. A zawar³szy ksiêgê i oddawszy j¹ s³udze, usiad³; a oczy wszystkich w bó¿nicy 
pilnie nañ patrza³y.
21. I pocz¹³ do nich mówiæ: Dziœci siê wype³ni³o to pismo w uszach waszych.
22. I wszyscy mu dawali œwiadectwo, i dziwowali siê wdziêcznoœci onych s³ów, które 
pochodzi³y z ust jego, i mówili: Iza¿ ten nie jest syn Józefowy?
23. I rzek³ do nich: Pewnie mi rzeczecie onê przypowieœæ: Lekarzu! ulecz samego 
siebie! Coœmy s³yszeli, ¿eœ uczyni³ w Kapernaum, uczyñ i tu w ojczyŸnie swojej.
24. I rzek³ do nich: Zaprawdê wam powiadam: ¯aden prorok nie jest przyjemnym w 
ojczyŸnie swojej.
25. Aleæ wam w prawdzie powiadam, ¿e wiele wdów by³o za dni Elijaszowych w ludzie 
Izraelskim, gdy by³o zamknione niebo przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak i¿ by³ 
wielki g³ód po wszystkiej ziemi;
26. Wszak¿e do ¿adnej z nich nie by³ pos³any Elijasz, tylko do Sarepty, miasta 
Sydoñskiego, do jednej wdowy.
27. I wiele by³o trêdowatych za Elizeusza proroka, w ludzie Izraelskim, wszak¿e 
¿aden z nich nie by³ oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk.
28. Tedy wszyscy w bó¿nicy, gdy to s³yszeli, nape³nieni byli gniewem;
29. A wstawszy, wypchnêli go precz z miasta, i wywiedli go na wierzch góry, na 
której miasto ich zbudowane by³o, aby go z niej na dó³ zrzucili.
30. Ale on przeszed³szy przez poœrodek ich, uszed³.
31. I zst¹pi³ do Kapernaum, miasta Galilejskiego, a tam je naucza³ w sabaty.
32. I zdumiewali siê nad nauk¹ jego; bo by³a mocna mowa jego.
33. A w bó¿nicy by³ cz³owiek, który mia³ ducha dyjab³a nieczystego, i zawo³a³ 
g³osem wielkim,
34. Mówi¹c: Ach! Có¿ my z tob¹ mamy, Jezusie Nazareñski? Przyszed³eœ, abyœ nas 
wytraci³; znam ciê, ktoœ jest, ¿eœ on Œwiêty Bo¿y.
35. I zgromi³ go Jezus, mówi¹c: Umilknij, a wynijdŸ z niego. Tedy dyjabe³ 
porzuciwszy go w poœrodek, wyszed³ z niego, nic mu nie zaszkodziwszy.
36. I przyszed³ strach na wszystkie, i rozmawiali miêdzy sob¹, mówi¹c: Có¿ to za 
s³owo, ¿e z w³adz¹ i z moc¹ rozkazuje duchom nieczystym, a wychodz¹?
37. I rozesz³a siê o nim wieœæ na wszystkie miejsca okolicznej krainy.
38. A Jezus wstawszy, z bó¿nicy wszed³ w dom Szymona, a œwiekra Szymonowa mia³a 
gor¹czkê wielk¹; i prosili go za ni¹.
39. Tedy on stan¹wszy nad ni¹, zgromi³ gor¹czkê, i opuœci³a j¹; a zarazem wstawszy, 
pos³ugiwa³a im.
40. A gdy s³oñce zachodzi³o, wszyscy, którzy mieli choruj¹ce na rozmaite niemocy, 
przywodzili je do niego, a on na ka¿dego z nich rêce w³o¿ywszy, uzdrawia³ je.
41. Ku temu wychodzili i dyjabli z wielu ich, wo³aj¹c i mówi¹c: Tyœ jest on 
Chrystus, Syn Bo¿y; ale on zgromiwszy je, nie dopuszcza³ im mówiæ; bo wiedzieli, i¿ 
on jest Chrystus.



42. A gdy by³ dzieñ, wyszed³szy, szed³ na miejsce puste. A lud go szuka³, i 
przyszli a¿ do niego, i zatrzymywali go, aby nie odchodzi³ od nich.
43. A on rzek³ do nich: I innym miastom muszê opowiadaæ królestwo Bo¿e; bom na to 
pos³any.
44. I kaza³ w bó¿nicach Galilejskich.
*05
1. I sta³o siê, gdy nañ lud nalega³, aby s³ucha³ s³owa Bo¿ego, ¿e on sta³ podle 
jeziora Gienezaretskiego.
2. I ujrza³ dwie ³odzi stoj¹ce przy jeziorze; ale rybitwi wyszed³szy z nich, 
p³ukali sieci.
3. A wst¹piwszy w jedn¹ z tych ³odzi, która by³a Szymonowa, prosi³ go, aby maluczko 
odjecha³ od brzegu; a usiad³szy, uczy³ on lud z onej ³odzi.
4. A gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymona: ZajedŸ na g³êbiê, a zapuœæcie sieci 
wasze ku ³owieniu.
5. A odpowiadaj¹c Szymon, rzek³ mu: Mistrzu! przez ca³¹ noc robi¹c, niceœmy nie 
pojmali, wszak¿e na s³owo twoje zapuszczê sieæ.
6. A gdy to uczynili, zagarnêli ryb mnóstwo wielkie, tak ¿e siê rwa³a sieæ ich.
7. I skinêli na towarzysze, którzy byli w drugiej ³odzi, aby przybywszy ratowali 
ich; i przybyli i nape³nili obie ³odzi, a¿ siê zanurza³y.
8. Co widz¹c Szymon Piotr, przypad³ do kolan Jezusowych, mówi¹c: WynijdŸ ode mnie; 
bom jest cz³owiek grzeszny, Panie!.
9. Albowiem go by³ strach ogarn¹³, i wszystkie, co z nim byli, z onego ob³owu ryb, 
które byli zagarnêli.
10. Tak¿e i Jakóba i Jana, syny Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze Szymonowi. I 
rzek³ Jezus do Szymona: Nie bój siê; od tego czasu ludzi ³owiæ bêdziesz.
11. A oni wyci¹gn¹wszy ³ódŸ na brzeg, wszystko opuœciwszy, poszli za nim.
12. I sta³o siê, gdy by³ w niektórem mieœcie, ¿e oto by³ tam m¹¿ pe³en tr¹du, który 
ujrzawszy Jezusa, pad³ na twarz, i prosi³ go, mówi¹c: Panie! jeŸli chcesz, mo¿esz 
miê oczyœciæ.
13. Tedy wyci¹gn¹wszy Jezus rêkê, dotkn¹³ siê go, mówi¹c: Chcê, b¹dŸ oczyszczony; i 
zaraz odszed³ tr¹d od niego.
14. I przykaza³ mu, aby tego nikomu nie powiada³: ale rzek³: IdŸ, a uka¿ siê 
kap³anowi, i ofiaruj za oczyszczenie twoje, tak jako rozkaza³ Moj¿esz, na 
œwiadectwo przeciwko nim.
15. I rozchodzi³a siê tem wiêcej powieœæ o nim; i schodzi³y siê mnóstwa wielkie, 
aby go s³ucha³y i uzdrowieni byli od niego od niemocy swoich.
16. Ale on odchodzi³ na pustyni¹, i modli³ siê.
17. I sta³o siê dnia niektórego, ¿e on naucza³, a siedzieli te¿ tam i Faryzeuszowie 
i nauczyciele Zakonu, którzy siê byli zeszli ze wszystkich miasteczek Galilejskich 
i Judzkich, i z Jeruzalemu; a moc Pañska przytomna by³a uzdrawianiu ich.
18. A oto mê¿owie nieœli na ³o¿u cz³owieka powietrzem ruszonego, i szukali, jakoby 
go wnieœæ i postawiæ przed nim.
19. A gdy nie znaleŸli, którêdy by go wnieœli, dla ci¿by, wst¹piwszy na dach, przez 
posowê spuœcili go ³o¿em w poœrodek przed Jezusa.
20. Który ujrzawszy wiarê ich, rzek³ mu: Cz³owiecze! odpuszczone s¹ tobie grzechy 
twoje.
21. Tedy poczêli myœliæ nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie, mówi¹c: Któ¿ to jest, co 
mówi bluŸnierstwa? Któ¿ mo¿e odpuszczaæ grzechy, tylko sam Bóg.
22. Ale Jezus poznawszy myœli ich, odpowiadaj¹c rzek³ do nich: Có¿ myœlicie w 
sercach waszych?
23. Có¿ jest ³atwiejszego, rzec: Odpuszczone s¹ tobie grzechy twoje, czyli rzec: 
Wstañ a chodŸ?
24. Ale i¿byœcie wiedzieli, ¿e Syn cz³owieczy ma moc na ziemi odpuszczaæ grzechy, 
(rzek³ powietrzem ruszonemu:) Tobie mówiê: Wstañ, a wzi¹wszy na siê ³o¿e swoje, idŸ 
do domu twego.
25. A on zarazem wstawszy przed nimi, wzi¹wszy na siê to, na czem le¿a³, szed³ do 
domu swego, wielbi¹c Boga.
26. I zdumieli siê wszyscy, i chwalili Boga, i nape³nieni byli bojaŸni¹, mówi¹c: 
Widzieliœmy dziœ dziwne rzeczy.



27. A potem wyszed³ i ujrza³ celnika, imieniem Lewiego, siedz¹cego na cle, i rzek³ 
mu: PójdŸ za mn¹.
28. I opuœci³ wszystko, a wstawszy, szed³ za nim.
29. I sprawi³ mu lewi ucztê wielk¹ w domu swoim; a by³o wielkie zgromadzenie 
celników i innych, którzy z nim za sto³em siedzieli.
30. Tedy szemrali nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie, mówi¹c do uczniów jego: Przecz 
z celnikami i z grzesznikami jecie i pijecie?
31. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³ do nich: Nie potrzebuj¹æ zdrowi lekarza, ale ci, co 
siê Ÿle maj¹;
32. Nie przyszed³em, wzywaæ sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
33. A oni mu rzekli: Przecz uczniowie Janowi czêsto poszcz¹ i modl¹ siê, tak¿e i 
Faryzejscy, a twoi jedz¹ i pij¹?
34. A on im rzek³: Izali mo¿ecie uczyniæ, ¿eby synowie ³o¿nicy ma³¿eñskiej poœcili, 
póki z nimi jest oblubieniec?
35. Lecz przyjd¹ dni, gdy oblubieniec odjêty bêdzie od nich; tedy w one dni poœciæ 
bêd¹.
36. Powiedzia³ im te¿ podobieñstwo: I¿ ¿aden ³aty z szaty nowej nie przyprawia do 
szaty wiotchej; bo inaczej to, co jest nowego, drze wiotche, a do wiotchego nie 
zgadza siê ³ata z nowego.
37. I nikt nie leje wina nowego w stare statki; bo inaczej wino m³ode rozsadzi 
statki, i samo wyciecze, i statki siê popsuj¹.
38. Ale m³ode wino ma byæ wlewane w statki nowe; a tak oboje bywaj¹ zachowane.
39. A nikt, kto siê napi³ starego, nie zaraz chce m³odego; ale mówi: Lepsze jest 
stare.
*06
1. I sta³o siê w drugi sabat, ¿e szed³ Jezus przez zbo¿a; i rwali uczniowie jego 
k³osy, a rêkami wycieraj¹c jedli.
2. Ale niektórzy z Faryzeuszów rzekli do nich: Przecz¿e czynicie to, czego siê nie 
godzi czyniæ w sabat?
3. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ do nich: Azaœcie tego nie czytali, co uczyni³ Dawid, 
gdy ³akn¹³ sam, i ci, którzy z nim byli?
4. Jako wszed³ do domu Bo¿ego, a wzi¹³ chleby pok³adne, i jad³, a da³ i tym, którzy 
z nim byli; których siê nie godzi³o jeœæ, tylko samym kap³anom?
5. I rzek³ im: Syn cz³owieczy jestci Panem i sabatu.
6. Sta³o siê tak¿e i w inszy sabat, ¿e Jezus wszed³ do bóŸnicy, i naucza³; i by³ 
tam cz³owiek, którego rêka prawa by³a usch³a.
7. I podstrzegli go nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie, jeŸliby w sabat uzdrawia³, 
aby znaleŸli, o coby nañ skar¿yli.
8. Ale on wiedzia³ myœli ich, i rzek³ cz³owiekowi, który mia³ rêkê usch³¹: Wstañ a 
stañ poœrodku. A on wstawszy, stan¹³.
9. Rzek³ tedy do nich Jezus: Spytam was o jednê rzecz: Godzili siê w sabaty dobrze 
czyniæ, czyli Ÿle czyniæ? Cz³owieka zachowaæ, czyli zatraciæ?
10. A spojrzawszy w ko³o po wszystkich, rzek³ onemu cz³owiekowi: Wyci¹gnij rêkê 
twojê! a on tak uczyni³ i przywrócona jest do zdrowia rêka jego, jako i druga.
11. Ale oni nape³nieni bêd¹c szaleñstwem, rozmawiali miedzy sob¹, coby uczyniæ 
mieli Jezusowi.
12. I sta³o siê w one¿ dni, odszed³ na górê, aby siê modli³; i by³ tam przez noc na 
modlitwie Bo¿ej.
13. A gdy by³ dzieñ, zwo³a³ uczniów swych i wybra³ z nich dwanaœcie, które te¿ 
nazwa³ Aposto³ami:
14. Szymona, którego te¿ nazwa³ Piotrem, i Andrzeja brata jego, Jakóba, i Jana, 
Filipa, i Bart³omieja;
15. Mateusza, i Tomasza, Jakóba, syna Alfeuszowego, i Szymona, którego zowi¹ 
Zelotes;
16. Judasza, brata Jakóbowego, i Judasza Iszkarjotê, który potem by³ zdrajc¹.
17. A zst¹piwszy z nimi stan¹³ na miejscu pola równego, i gormada uczniów jego, i 
wielkie mnóstwo ludu ze wszystkiej Judzkiej ziemi, i z Jeruzalemu, i z kraju 
pomorskiego, le¿¹cego przy Tyrze i Sydonie, którzy byli przyszli, aby go s³uchali, 
i byli uzdrowieni od chorób swoich;



18. I ci, którzy byli trapieni od duchów nieczystych, byli uzdrowieni.
19. A wszystek lud szuka³, jakoby siê go dotkn¹æ; albowiem moc wychodzi³a z niego, 
i uzdrawia³a wszystkich.
20. A on podniós³szy oczy swoje na uczniów, mówi³: B³ogos³awieni jesteœcie wy, 
ubodzy! bo wasze jest królestwo Bo¿e.
21. B³ogos³awieni jesteœcie, którzy teraz ³akniecie; bo bêdziecie nasyceni. 
B³ogos³awieni jesteœcie, którzy teraz p³aczecie; bo siê œmiaæ bêdziecie.
22. B³ogos³awieni bêdziecie, gdy was ludzie nienawidzieæ bêd¹, i gdy wy³¹cz¹, i 
bêd¹ was sromociæ, i imiê wasze wyrzuc¹ jako z³e, dla Syna cz³owieczego.
23. Radujcie siê dnia tego i weselcie siê; albowiem oto zap³ata wasza jest obfita w 
niebiesiech; boæ tak w³aœnie prorokom czynili ojcowie ich.
24. Ale biada wam bogaczom! bo ju¿ macie pociechê waszê.
25. Biada wam, którzyœcie nasyceni! albowiem ³akn¹æ bêdziecie. Biada wam, którzy 
siê teraz œmiejecie! bo siê smuciæ i p³akaæ bêdziecie.
26. Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie; bo tak czynili fa³szywym 
prorokom ojcowie ich.
27. Ale wam powiadam, którzy s³uchacie: Mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze, czyñcie 
dobrze tym, którzy was maj¹ w nienawiœci.
28. B³ogos³awcie tym, którzy was przeklinaj¹; módlcie siê za tymi, którzy wam z³oœæ 
wyrz¹dzaj¹.
29. Temu, któryby ciê uderzy³ w policzek, nastaw mu i drugiego: a temu, któryæby 
bra³ p³aszcz, i sukni nie zabraniaj;
30. I ka¿demu, któryby ciê prosi³, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj siê.
31. I cobyœcie chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyñcie.
32. Albowiem jeŸli mi³ujecie te, którzy was mi³uj¹, jak¹¿ ³askê macie? albowiem to¿ 
i grzesznicy w³aœnie czyni¹.
33. A jeŸli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czyni¹, jak¹¿ ³askê macie? 
albowiem to¿ i grzesznicy w³aœnie czyni¹.
34. A jeŸli po¿yczacie tym, od których siê spodziewacie odebraæ, jak¹¿ ³askê macie? 
albowiem i grzesznicy grzesznikom po¿yczaj¹, aby zasiê tyle odebrali.
35. Owszem mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze, i czyñcie im dobrze, i po¿yczajcie, nic 
siê st¹d nie spodziewaj¹c, a bêdzie wielka zap³ata wasza, i bêdziecie synami 
Najwy¿szego; albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdziêcznym i z³ym.
36. Przeto¿ b¹dŸcie mi³osierni, jako i Ojciec wasz mi³osierny jest.
37. Nie s¹dŸcie, a nie b¹dziecie s¹dzeni; nie potêpiajcie, a nie bêdziecie 
potêpieni, a bêdzie wam odpuszczono.
38. Dawajcie, a bêdzie wam dano; miarê dobr¹, nat³oczon¹, i potrzêsion¹, i 
op³ywaj¹c¹ dadz¹ na ³ono wasze; albowiem t¹¿ miar¹, któr¹ mierzycie, bêdzie wam zaœ 
obmierzono.
39. I powiedzia³ im podobieñstwo: Izali mo¿e œlepy œlepego prowadziæ? aza¿ nie 
obadwaj w dó³ wpadn¹?
40. Nie jestci uczeñ nad mistrza swego; lecz doskona³y bêdzie ka¿dy, bêdzieli jako 
mistrz jego.
41. A czemu¿ widzisz ŸdŸb³o w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, 
nie baczysz?
42. Albo jako¿ mo¿esz rzec bratu twemu: Bracie! dopuœæ, i¿ wyjmê ŸdŸb³o, które jest 
w oku twojem, a sam balki, która jest w oku twojem, nie widzisz? Ob³udniku! wyjmij 
pierwej balkê z oka twego, a tedy przejrzysz, abyœ wyj¹³ ŸdŸb³o, które jest w oku 
brata twego.
43. Nie jest bowiem drzewo dobre, które przynosi owoc z³y; ani jest drzewo z³e, 
które przynosi owoc dobry;
44. Gdy¿ ka¿de drzewo z owocu w³asnego poznane bywa; boæ nie zbieraj¹ z ciernia 
figów, ani z g³ogu zbieraj¹ winnych gron.
45. Cz³owiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a z³y cz³owiek 
ze z³ego skarbu serca swego wynosi rzeczy z³e; albowiem z obfitoœci serca mówi¹ 
usta jego.
46. Przecz¿e miê tedy zowiecie Panie, Panie! a nie czynicie tego, co mówiê?
47. Ka¿dy, który przychodzi do mnie, a s³ucha s³ów moich, i czyni je, poka¿ê wam, 
komu jest podobnym.



48. Podobny jest cz³owiekowi dom buduj¹cemu, który kopa³ i wykopa³ g³êboko, a 
za³o¿y³ grunt na opoce; a gdy przysz³a powódŸ, otr¹ci³a siê rzeka o on dom, ale nie 
mog³a go poruszyæ; bo by³ za³o¿ony na opoce.
49. Ale który s³ucha, a nie czyni, podobny jest cz³owiekowi, który zbudowa³ dom 
swój na ziemi bez gruntu; o który siê otr¹ci³a rzeka, i zarazem upad³, a by³ upadek 
domu onego wielki.
*07
1. A gdy dokoñczy³ wszystkich mów swoich przed onym ludem, wszed³ do Kapernaum;
2. A niektórego setnika s³uga Ÿle siê maj¹c, ju¿ prawie mia³ umrzeæ, którego on 
sobie bardzo powa¿a³.
3. Ten us³yszawszy o Jezusie, pos³a³ do niego starszych z ¯ydów, prosz¹c go, aby 
przyszed³szy uzdrowi³ s³ugê jego.
4. A oni przyszed³szy do Jezusa, prosili go z pilnoœci¹, mówi¹c: Godzien jest, abyœ 
mu to uczyni³;
5. Albowiem mi³uje naród nasz, i on nam bó¿nicê zbudowa³.
6. A tak Jezus szed³ z nimi. Ale gdy niedaleko by³ od domu, pos³a³ do niego on 
setnik przyjacio³y, mówi¹c mu: Panie! nie zadawaj sobie pracy; bomci nie jest 
godzien, abyœ wszed³ pod dach mój.
7. Przeto¿ i samego siebie nie mia³em za godnego, abym mia³ przyjœæ do ciebie; ale 
rzecz s³owo, a bêdzie uzdrowiony s³uga mój.
8. Bomci i ja cz³owiek pod moc¹ postanowiony, maj¹cy pod sob¹ ¿o³nierzy, i mówiê 
temu: IdŸ, a idzie, a drugiemu: PrzyjdŸ, a przychodzi, a s³udze mojemu: Czyñ to, a 
czyni.
9. Tedy us³yszawszy to Jezus, zadziwi³ mu siê, i obróciwszy siê, rzek³ do ludu, 
który za nim szed³: Powiadam wam, ¿em ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalaz³.
10. A wróciwszy siê do domu ci, którzy byli pos³ani, znaleŸli s³ugê, który siê Ÿle 
mia³, zdrowego.
11. I sta³o siê nazajutrz, ¿e szed³ do miasta, które zowi¹ Naim, a sz³o z nim 
uczniów jego wiele i lud wielki.
12. A gdy siê przybli¿y³ do bramy miejskiej, tedy oto wynoszono umar³ego, syna 
jedynego matki swojej, a ta by³a wdow¹, a z ni¹ szed³ wielki lud miasta onego.
13. Któr¹ ujrzawszy Pan u¿ali³ siê jej, i rzek³ jej: Nie p³acz!
14. I przyst¹piwszy dotkn¹³ siê trumny (mar), (a ci, co nieœli, stanêli) i rzek³: 
M³odzieñcze! tobie mówiê, wstañ.
15. I usiad³ on, który by³ umar³, i pocz¹³ mówiæ; i odda³ go matce jego.
16. Tedy wszystkich strach zdj¹³, a wielbili Boga, mówi¹c: Prorok wielki powsta³ 
miêdzy nami, a Bóg nawiedzi³ lud swój.
17. I rozesz³a siê o nim ta wieœæ po wszystkiej Judzkiej ziemi, i po wszystkiej 
okolicznej krainie.
18. I oznajmili Janowi uczniowie jego o tem wszystkiem. A Jan wezwawszy dwóch 
niektórych z uczniów swoich,
19. Pos³a³ je do Jezusa, mówi¹c: Ty¿eœ jest ten, który ma przyjœæ, czyli inszego 
czekaæ mamy?
20. A gdy przyszli do niego mê¿owie oni, rzekli: Jan Chrzciciel pos³a³ nas do 
ciebie, mówi¹c: Ty¿eœ jest ten, który ma przyjœæ, czyli inszego czekaæ mamy?
21. A onej¿e godziny wiele ich uzdrowi³ od chorób, od niemocy, i od duchów z³ych, i 
wiele œlepych wzrokiem darowa³.
22. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ im: Szed³szy oznajmijcie Janowi, coœcie widzieli i 
s³yszeli, i¿ œlepi widz¹, chromi chodz¹, trêdowaci bior¹ oczyszczenie, g³usi 
s³ysz¹, umarli zmartwychwstaj¹, a ubogim opowiadana bywa Ewangielija.
23. A b³ogos³awiony jest, kto by siê nie zgorszy³ ze mnie.
24. A gdy odeszli pos³owie Janowi, pocz¹³ mówiæ do ludu o Janie: Coœcie wyszli na 
puszczê widzieæ? Izali trzcinê chwiej¹c¹ siê od wiatru?
25. Ale coœcie wyszli widzieæ? Izali cz³owieka w miêkkie szaty obleczonego? Oto ci, 
którzy w szatach kosztownych i w rozkoszy ¿yj¹, s¹ w domach królewskich.
26. Ale coœcie wyszli widzieæ? Izali proroka? Zaiste powiadam wam, i¿ wiêcej ni¿ 
proroka.
27. Tenci bowiem jest, o którym napisano: Oto Ja posy³am Anio³a mego przed obliczem 
twojem, który zgotuje drogê twojê przed tob¹.



28. Albowiem powiadam wam: Wiêkszego proroka z tych, którzy siê z niewiast rodz¹, 
nie masz nad Jana Chrzciciela ¿adnego; lecz kto najmniejszy jest w królestwie 
Bo¿em, wiêkszy jest, ni¿eli on.
29. Tedy wszystek lud s³ysz¹c to, i celnicy, wielbili Boga, bêd¹c ochrzczeni 
chrztem Janowym.
30. Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili rad¹ Bo¿¹ sami przeciwko sobie, nie 
bêd¹c ochrzczeni od niego.
31. I rzek³ Pan: Komu¿ tedy przypodobam ludzi rodzaju tego, a komu s¹ podobni?
32. Podobni s¹ dzieciom, które siedz¹ na rynku, a jedne na drugie wo³aj¹, mówi¹c: 
Gra³yœmy wam na piszcza³kach, a nie tañcowaliœcie; œpiewa³yœmy ¿a³obne pieœni, a 
nie p³akaliœcie.
33. Albowiem przyszed³ Jan Chrzciciel, i chleba nie jedz¹c i wina nie pij¹c, a 
mówicie: Dyjabelstwo ma.
34. Przyszed³ Syn cz³owieczy jedz¹c i pij¹c, a mówicie: Oto cz³owiek ob¿erca i 
pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników.
35. Ale usprawiedliwiona jest m¹droœæ od wszystkich synów swoich.
36. I prosi³ go niektóry z Faryzeuszów, aby z nim jad³. A tak wszed³szy w dom 
Faryzeuszów, usiad³.
37. A oto niewiasta, która by³a w mieœcie grzeszna, dowiedziawszy siê, i¿ siedzi w 
domu Faryzeuszowym, przynios³a alabastrowy s³oik maœci;
38. A stan¹wszy z ty³u u nóg jego, p³acz¹c poczê³a ³zami polewaæ nogi jego, a 
w³osami g³owy swojej uciera³a, i ca³owa³a nogi jego, i maœci¹ maza³a.
39. A widz¹c to Faryzeusz, który go by³ wezwa³, rzek³ sam w sobie, mówi¹c: Byæ ten 
by³ prorokiem, wiedzia³by, która i jaka jest ta niewiasta, co siê go dotyka; bo 
jest grzesznica.
40. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ do niego: Szymonie! mam ci nieco powiedzieæ, a on 
rzek³: Powiedz, Nauczycielu!
41. Mia³ niektóry lichwiarz dwóch d³u¿ników; jeden d³u¿en by³ piêæset groszy, a 
drugi piêædziesi¹t.
42. A gdy oni nie mieli czem zap³aciæ, odpuœci³ obydwom. Powiedz tedy, który¿ z 
nich bardziej go mi³owaæ bêdzie?
43. A odpowiadaj¹c Szymon, rzek³: Mniemam, i¿ ten, któremu wiêcej odpuœci³. A on mu 
rzek³: Dobrzeœ rozs¹dzi³.
44. I obróciwszy siê do niewiasty, rzek³ Szymonowi: Widzisz tê niewiastê? Wszed³em 
do domu twego, nie da³eœ wody na nogi moje; ale ta ³zami pola³a nogi moje, i 
w³osami g³owy swej otar³a.
45. Nie poca³owa³eœ miê, ale ta jako wesz³a, nie przesta³a ca³owaæ nóg moich.
46. Nie pomaza³eœ oliw¹ g³owy mojej, ale ta maœci¹ pomaza³a nogi moje.
47. Dlaczego, mówiê tobie, odpuszczono jej wiele grzechów, gdy¿ wiele umi³owa³a; a 
komu ma³o odpuszczono, ma³o mi³uje.
48. A on jej rzek³: Odpuszczone s¹ tobie grzechy.
49. I poczêli spó³siedz¹cy mówiæ miêdzy sob¹: Któ¿ jest ten, który i grzechy 
odpuszcza?
50. I rzek³ do niewiasty: Wiara twoja ciebie zbawi³a. IdŸ¿e w pokoju.
*08
1. I sta³o siê potem, ¿e on chodzi³ po miastach i po miasteczkach ka¿¹c i 
opowiadaj¹c królestwo Bo¿e, a oni dwunastu byli z nim,
2. I niektóre niewiasty, które by³ uzdrowi³ od duchów z³ych i od niemocy ich, jako 
Maryja, któr¹ zwano Magdalen¹, z której by³o siedm dyjab³ów wysz³o;
3. I Joanna, ¿ona Chuzego, urzêdnika Herodowego, i Zuzanna, i inszych wiele, które 
mu s³u¿y³y z majêtnoœci swoich.
4. A gdy siê schodzi³ wielki lud, i z ró¿nych miast garnêli siê do niego, rzek³ 
przez podobieñstwo;
5. Wyszed³ rozsiewca, aby rozsiewa³ nasienie swoje; a gdy on rozsiewa³, tedy jedno 
pad³o podle drogi i podeptane jest, a ptaki niebieskie podzioba³y je.
6. A drugie pad³o na opokê, a gdy wzesz³o, usch³o, przeto i¿ nie mia³o wilgotnoœci.
7. A drugie pad³o miêdzy ciernie; ale ciernie wespó³ z niem wzros³y, i zadusi³y je.
8. A drugie pad³o na ziemiê dobr¹, a gdy wzesz³o, przynios³o po¿ytek stokrotny. To 
mówi¹c wo³a³: Kto ma uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha!



9. I pytali go uczniowie jego, mówi¹c: Co by to by³o za podobieñstwo?
10. A on im rzek³: Wam dano wiedzieæ tajemnicê królestwa Bo¿ego; ale innym w 
podobieñstwach, aby widz¹c nie widzieli, a s³ysz¹c nie rozumieli.
11. A to podobieñstwo takie jest: nasienie jest s³owo Bo¿e.
12. A którzy podle drogi, ci s¹, którzy s³uchaj¹, zatem przychodzi dyjabe³, i 
wybiera s³owo z serca ich, aby uwierzywszy, nie byli zbawieni.
13. A którzy na opoce, ci s¹, którzy gdy s³uchaj¹, z radoœci¹ s³owo przyjmuj¹, ale 
ci korzenia nie maj¹, ci do czasu wierz¹, a czasu pokusy odstêpuj¹.
14. A które pad³o miêdzy ciernie, ci s¹, którzy s³uchaj¹ s³owa: ale odszed³szy, od 
pieczo³owania i bogactw, i rozkoszy ¿ywota bywaj¹ zaduszeni, i nie przynosz¹ 
po¿ytku.
15. Ale które pad³o na ziemiê dobr¹, ci s¹, którzy w sercu uprzejmem i dobrem 
s³yszane s³owo zachowuj¹, i owoc przynosz¹ w cierpliwoœci.
16. A ¿aden zapaliwszy œwiecê, nie nakrywa jej naczyniem, ani jej k³adzie pod ³o¿e, 
ale j¹ stawia na œwieczniku, aby ci, którzy wchodz¹, widzieli œwiat³o.
17. Bo nie masz nic tajemnego, co by nie mia³o byæ objawiono; i nie masz nic 
skrytego, czego by siê nie dowiedziano, i co by na jaw nie wysz³o.
18. Przeto¿ patrzcie, jako s³uchacie: albowiem kto ma, temu bêdzie dane, a kto nie 
ma, i to, co mniema, ¿e ma, bêdzie odjête od niego.
19. Tedy przyszli do niego matka i bracia jego; ale do niego przyst¹piæ nie mogli 
dla ludu.
20. I dano mu znaæ, mówi¹c: Matka twoja i bracia twoi stoj¹ przed domem, chc¹c ciê 
widzieæ.
21. A on odpowiadaj¹c, rzek³ do nich: Matka moja i bracia moi s¹ ci, którzy s³owa 
Bo¿ego s³uchaj¹ i czyni¹ je.
22. I sta³o siê dnia jednego, ¿e on wst¹pi³ w ³ódŸ i uczniowie jego, i rzek³ do 
nich: Przeprawmy siê na drug¹ stronê jeziora. I puœcili siê.
23. A gdy p³ynêli, usn¹³. I przypad³a nawa³noœæ wiatru na jezioro, i ³ódŸ siê 
zalewa³a, tak ¿e byli w niebezpieczeñstwie.
24. A przyst¹piwszy, obudzili go, mówi¹c: Mistrzu, mistrzu! giniemy. A on ockn¹wszy 
siê, zgromi³ wiatr i wa³y wodne, i uœmierzy³y siê, i sta³o siê uciszenie.
25. Tedy im rzek³: Gdzie¿ jest wiara wasza? A boj¹c siê, dziwowali siê, mówi¹c 
jedni do drugich: Któ¿ w¿dy jest ten, ¿e i wiatrom rozkazuje i wodom, a s¹ mu 
pos³uszne?
26. I przewieŸli siê do krainy Gadareñczyków, która jest przeciw Galilei.
27. A gdy wst¹pi³ na ziemiê, zabie¿a³ mu m¹¿ niektóry z onego miasta, co mia³ 
dyjab³y od niema³ego czasu, a nie ob³óczy³ siê w szaty, i nie mieszka³ w domu, 
tylko w grobach.
28. Ten ujrzawszy Jezusa, zakrzykn¹³, i upad³ przed nim, a g³osem wielkim rzek³: 
Có¿ ja mam z tob¹, Jezusie, Synu Boga najwy¿szego? proszê ciê, nie drêcz miê.
29. Albowiem rozkaza³ onemu duchowi nieczystemu, aby wyszed³ z onego cz³owieka: bo 
od wielu czasów porywa³ go; a chocia¿ go wi¹zano ³añcuchami i w pêtach strze¿ono, 
jednak on porwawszy okowy, bywa³ od dyjab³a na pustyniê pêdzony.
30. I pyta³ go Jezus, mówi¹c: Co masz za imiê? A on rzek³: Wojsko; albowiem wiele 
dyjab³ów wst¹pi³o by³o weñ.
31. Tedy go prosili, aby im nie rozkazywa³ stamt¹d odejœæ w przepaœæ.
32. A by³a tam trzoda wielka œwiñ, która siê pas³a na górze, i prosili go, aby im 
dopuœci³ wst¹piæ w nie. I dopuœci³ im.
33. A wyszed³szy dyjabli z onego cz³owieka, weszli w œwinie; i porwa³a siê ona 
trzoda pêdem z przykra do jeziora, i utonê³a.
34. A widz¹c pasterze, co siê sta³o, uciekli; a poszed³szy, oznajmili to w mieœcie 
i we wsiach.
35. I wyszli, aby ogl¹dali to, co siê sta³o; a przyszed³szy do Jezusa, znaleŸli 
cz³owieka onego, z którego wyszli dyjabli, obleczonego, przy dobrem baczeniu, 
siedz¹cego u nóg Jezusowych, i bali siê.
36. Opowiedzieli im tedy ci, którzy widzieli, jako uzdrowiono tego, który by³ 
opêtany.
37. I prosi³o go wszystko mnóstwo onej okolicznej krainy Gadareñczyków, aby odszed³ 
od nich; albowiem ich by³ wielki strach ogarn¹³. A on wst¹piwszy w ³ódŸ, wróci³ 



siê.
38. I prosi³ go on m¹¿, z którego wyszli dyjabli, aby by³ przy nim; ale go Jezus 
odprawi³, mówi¹c:
39. Wróæ siê do domu twego, a opowiadaj, jakoæ wielkie rzeczy Bóg uczyni³. I 
odszed³, po wszystkiem mieœcie opowiadaj¹c, jako mu wielkie rzeczy Jezus uczyni³.
40. I sta³o siê, gdy siê wróci³ Jezus, ¿e go przyj¹³ lud; albowiem nañ wszyscy 
oczekiwali.
41. A oto przyszed³ m¹¿ imieniem Jairus, a ten by³ prze³o¿onym bó¿nicy; a 
przypad³szy do nóg Jezusowych, prosi³ go, aby wszed³ w dom jego.
42. Albowiem mia³ córkê jedyn¹ oko³o dwunastu lat, która ju¿ kona³a. (A gdy on 
szed³, cisn¹³ go lud.)
43. A niewiasta, która p³ynienie krwi cierpia³a od lat dwunastu, i wyna³o¿y³a by³a 
na lekarzy wszystko swoje po¿ywienie, a nie mog³a byæ od nikogo uleczona,
44. Przyst¹piwszy z ty³u, dotknê³a siê podo³ka szaty jego, a zarazem siê 
zastanowi³o p³ynienie krwi jej.
45. I rzek³ Jezus: Któ¿ jest, co siê mnie dotkn¹³? a gdy siê wszyscy zapierali, 
rzek³ Piotr, i ci, którzy z nim byli: Mistrzu! lud ciê ciœnie i t³oczy, a ty 
mówisz: Kto siê mnie dotkn¹³?
46. I rzek³ Jezus: Dotkn¹³ siê mnie ktoœ, bom pozna³, ¿e moc ode mnie wysz³a.
47. A widz¹c ona niewiasta, ¿e siê nie utai³a, ze dr¿eniem przyst¹pi³a i upad³a 
przed nim, i dlaczego siê go dotknê³a, powiedzia³a mu przed wszystkim ludem, i jako 
zaraz uzdrowiona by³a.
48. A on jej rzek³: Ufaj, córko! wiara twoja ciebie uzdrowi³a; idŸ¿e w pokoju.
49. A gdy on to jeszcze mówi³, przyszed³ niektóry od prze³o¿onego bó¿nicy, 
powiadaj¹c mu: I¿ umar³a córka twoja, nie trudŸ Nauczyciela.
50. Ale Jezus us³yszawszy to, odpowiedzia³ mu, mówi¹c: Nie bój siê, tylko wierz, a 
bêdzie uzdrowiona.
51. A wszed³szy w dom, nie dopuœci³ z sob¹ wnijœæ nikomu, tylko Piotrowi, i 
Jakóbowi, i Janowi, i ojcu i matce onej dzieweczki.
52. A p³akali wszyscy, i narzekali nad ni¹. Ale on rzek³: Nie p³aczcie¿! Nie 
umar³aæ, ale œpi.
53. I naœmiewali siê z niego, wiedz¹c, i¿ by³a umar³a.
54. A on wygnawszy precz wszystkich, i uj¹wszy j¹ za rêkê, zawo³a³, mówi¹c: 
Dzieweczko, wstañ!
55. I wróci³ siê duch jej; i wsta³a zaraz; i rozkaza³, aby jej jeœæ dano.
56. I zdumieli siê rodzice jej. A on im zakaza³, aby nikomu nie powiadali tego, co 
siê by³o sta³o.
*09
1. A zwo³awszy Jezus dwunastu uczniów swoich, da³ im moc i w³adzê nad wszystkimi 
dyjab³y, i aby uzdrawiali choroby.
2. I rozes³a³ je, ¿eby kazali królestwo Bo¿e, i uzdrawiali niemocne.
3. Tedy rzek³ do nich: Nie bierzcie nic na drogê, ani laski, ani taistry, ani 
chleba, ani pieniêdzy, ani dwóch sukien miejcie.
4. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, tam¿e zostañcie, i stamt¹d wynijdŸcie.
5. A którzybykolwiek was nie przyjêli, wychodz¹c z miasta onego, i proch z nóg 
waszych otrz¹œnijcie na œwiadectwo przeciwko nim.
6. Wyszed³szy tedy, obchodzili wszystkie miasteczka, opowiadaj¹c Ewangielijê, a 
wszêdzie chore uzdrawiaj¹c.
7. I us³ysza³ Herod, Tetrarcha, o wszystkiem, co siê dzia³o od niego, i by³ 
w¹tpliwym dla tego, ¿e niektórzy powiadali, i¿ Jan zmartwychwsta³.
8. A niektórzy zasiê: I¿ siê Elijasz ukaza³; a drudzy, i¿ prorok jeden z onych 
starych zmartwychwsta³.
9. Tedy rzek³ Herod: Janamci ja œci¹³; któ¿ w¿dy ten jest, o którym ja takie rzeczy 
s³yszê? i pragn¹³ go widzieæ.
10. A wróciwszy siê Aposto³owie, powiadali mu, cokolwiek czynili. A on wzi¹wszy je 
z sob¹, ust¹pi³ osobno na miejsce puste przy mieœcie, które zowi¹ Betsaida.
11. Czego gdy siê lud dowiedzia³, szed³ za nim; a przyj¹wszy je, mówi³ im o 
królestwie Bo¿em; a te, którzy uzdrowienia potrzebowali, uzdrawia³.
12. A gdy siê dzieñ pocz¹³ sk³aniaæ ku wieczorowi, przyst¹piwszy oni dwunastu, 



rzekli mu: Rozpuœæ ten lud, aby odszed³szy do miasteczek okolicznych, i do wsi, i 
do gospód, znaleŸli ¿ywnoœæ; boœmy tu na miejscu pustem.
13. Ale on rzek³ do nich: Dajcie¿ wy im jeœæ. A oni powiedzieli: Nie mamy wiêcej, 
tylko piêæ chlebów i dwie ryby, oprócz ¿ebyœmy szli, a kupili, na ten wszystek lud 
¿ywnoœci.
14. Albowiem by³o mê¿ów oko³o piêciu tysiêcy. I rzek³ do uczniów swoich: Rozka¿cie 
im usi¹œæ w ka¿dym rzêdzie po piêædziesi¹t.
15. I uczynili tak, i usiedli wszyscy.
16. A on wzi¹wszy onych piêæ chlebów i one dwie ryby, wejrzawszy w niebo, 
b³ogos³awi³ im, i ³ama³ i dawa³ uczniom, aby k³adli przed on lud.
17. I jedli, i nasyceni s¹ wszyscy; i zebrano, co im zby³o z u³omków, dwanaœcie 
koszów.
18. I sta³o siê, gdy siê on sam osobno modli³, ¿e z nim byli uczniowie; i pyta³ ich 
mówi¹c: Kim¿e miê byæ powiadaj¹ ludzie?
19. A oni odpowiadaj¹c rzekli: Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy 
mówi¹, i¿ prorok niektóry z onych starych zmartwychwsta³.
20. I rzek³ im: A wy kim miê byæ powiadacie? A odpowiadaj¹c Piotr rzek³: 
Chrystusem, onym Bo¿ym.
21. Ale on przygroziwszy im, rozkaza³, aby tego nikomu nie powiadali,
22. Mówi¹c: ¯e Syn cz³owieczy musi wiele cierpieæ, a byæ odrzuconym od starszych 
ludu i od przedniejszych kap³anów i od nauczonych w Piœmie, i byæ zabitym, a 
trzeciego dnia zmartwychwstaæ.
23. I mówi³ do wszystkich: Kto chce za mn¹ iœæ, niech zaprze samego siebie, a niech 
bierze krzy¿ swój na ka¿dy dzieñ, i naœladuje miê.
24. Albowiem ktobykolwiek chcia³ zachowaæ duszê swojê, straci j¹; a ktobykolwiek 
straci³ duszê sw¹ dla mnie, ten j¹ zachowa.
25. Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby wszystek œwiat pozyska³, gdyby samego 
siebie straci³, albo sobie uszkodzi³.
26. Albowiem ktokolwiek by siê wstydzi³ za miê i za s³owa moje, za tego siê Syn 
cz³owieczy wstydziæ bêdzie, gdy przyjdzie w chwale swej i w ojcowskiej i œwiêtych 
Anio³ów.
27. Aleæ wam powiadam prawdziwie: S¹ niektórzy z tych co tu stoj¹, którzy nie 
ukusz¹ œmierci, a¿ ogl¹daj¹ królestwo Bo¿e.
28. I sta³o siê po tych mowach, jakoby po oœmiu dniach, ¿e wzi¹wszy z sob¹ Piotra i 
Jana i Jakóba, wst¹pi³ na górê, aby siê modli³.
29. A gdy siê modli³, sta³ siê inakszy kszta³t oblicza jego, i szaty jego sta³y siê 
bia³e i œwietne.
30. A oto dwaj mê¿owie rozmawiali z nim, a ci byli Moj¿esz i Elijasz;
31. Którzy pokazawszy siê w s³awie, powiadali o jego œmierci, któr¹ mia³ podst¹piæ 
w Jeruzalemie.
32. A Piotr i ci, którzy byli z nim, obci¹¿eni byli snem, a ocuciwszy siê, ujrzeli 
chwa³ê jego i onych dwóch mê¿ów, którzy z nim stali.
33. I sta³o siê, gdy oni odeszli od niego, rzek³ Piotr do Jezusa: Mistrzu! dobrze 
nam tu byæ; przeto¿ uczyñmy trzy namioty, tobie jeden i Moj¿eszowi jeden i 
Elijaszowi jeden; nie wiedz¹c, co mówi³.
34. A gdy on to mówi³, sta³ siê ob³ok, i zacieni³ je; i bali siê, gdy oni wchodzili 
w ob³ok.
35. I sta³ siê g³os z ob³oku mówi¹cy: Ten jest Syn mój mi³y, tego s³uchajcie.
36. A gdy siê sta³ on g³os, znaleziony jest sam Jezus. A oni milczeli, i nie 
powiadali w one dni nikomu nic z tego, co widzieli.
37. I sta³o siê nazajutrz, gdy oni zst¹pili z góry, ¿e mu lud wielki zabie¿a³.
38. A oto m¹¿ z onego ludu zawo³a³, mówi¹c: Nauczycielu! proszê ciê, wejrzyj na 
syna mego; boæ jedynego mam.
39. A oto duch z³y popada go, a zaraz krzyczy, a on rozdziera go, œlini¹cego siê, a 
zaledwie odchodzi od niego, skruszywszy go.
40. I prosi³em uczniów twoich, aby go wygnali; ale nie mogli.
41. Tedy Jezus odpowiadaj¹c rzek³: O rodzaju niewierny i przewrotny! dok¹d¿e z wami 
bêdê, i dok¹d¿e was cierpieæ bêdê? PrzywiedŸ tu syna twego.
42. A wtem, gdy on przychodzi³, rozdar³ go dyjabe³ i roztarga³; ale Jezus zgromi³ 



ducha nieczystego i uzdrowi³ m³odzieñca, i odda³ go ojcu jego.
43. I zdumieli siê wszyscy nad wielmo¿noœci¹ Bo¿¹. A gdy siê wszyscy dziwowali 
wszystkim rzeczom, które czyni³ Jezus, rzek³ do uczniów swoich:
44. Sk³adajcie wy do uszów waszych s³owa te: albowiem Syn cz³owieczy ma byæ wydany 
w rêce ludzkie.
45. Lecz oni nie rozumieli s³owa tego, i by³o zakryte od nich, ¿e go poj¹æ nie 
mogli, i nie œmieli go pytaæ o to s³owo.
46. I wszczê³a siê gadka miêdzy nimi, kto by z nich by³ najwiêkszym.
47. A Jezus widz¹c myœl serca ich, wzi¹wszy dzieciê, postawi³ je podle siebie,
48. I rzek³ im: Ktobykolwiek przyj¹³ to dzieci¹tko w imieniu mojem, mnie przyjmuje; 
a ktobykolwiek mnie przyj¹³, przyjmuje onego, który miê pos³a³: albowiem kto jest 
najmniejszy miêdzy wszystkimi wami, tenci bêdzie wielkim.
49. A Jan odpowiadaj¹c, rzek³: Mistrzu! widzieliœmy niektórego w imieniu twojem 
dyjab³y wyganiaj¹cego, i zabranialiœmy mu, przeto ¿e za tob¹ z nami nie chodzi.
50. I rzek³ do niego Jezus: Nie zabraniajcie mu; bo kto nie jest przeciwko nam, za 
nami jest.
51. I sta³o siê, gdy siê wype³ni³y dni, aby by³ wziêty w górê, ¿e siê on na to 
uda³, aby szed³ do Jeruzalemu.
52. Tedy pos³a³ pos³y przed sob¹; którzy weszli do miasteczka Samarytañskiego, aby 
mu nagotowali gospodê.
53. Lecz oni go nie przyjêli, przeto ¿e oblicze jego obrócone by³o do Jeruzalemu.
54. A widz¹c to uczniowie jego, Jakób i Jan, rzekli: Panie! chcesz¿e, i¿ rzeczemy, 
aby ogieñ zst¹pi³ z nieba i spali³ je, jako i Elijasz uczyni³?
55. Ale Jezus obróciwszy siê, zgromi³ je, i rzek³: Nie wiecie wy, jakiego jesteœcie 
ducha.
56. Albowiem Syn cz³owieczy nie przyszed³, zatracaæ dusz ludzkich, ale zachowaæ. I 
szli do inszego miasteczka.
57. I sta³o siê, gdy oni szli, ¿e w drodze rzek³ niektóry do niego: Pójdê za tob¹, 
gdziekolwiek pójdziesz, Panie!
58. A Jezus mu rzek³: Liszki maj¹ jamy, i ptaszki niebieskie gniazda; ale Syn 
cz³owieczy nie ma, gdzie by g³owê sk³oni³.
59. I rzek³ do drugiego: PójdŸ za mn¹! Ale on rzek³: Panie! dopuœæ mi pierwej 
odejœæ i pogrzeœæ ojca mego.
60. Ale mu Jezus rzek³: Niechaj umarli grzebi¹ umar³ych swoich; a ty poszed³szy, 
opowiadaj królestwo Bo¿e.
61. Rzek³ te¿ i drugi: Pójdê za tob¹, Panie! ale mi pierwej dopuœæ po¿egnaæ siê z 
tymi, którzy s¹ w domu moim.
62. Rzek³ do niego Jezus: ¯aden, który by przy³o¿y³ rêkê swojê do p³uga, a 
ogl¹da³by siê nazad, nie jest sposobny do królestwa Bo¿ego.
*10
1. A potem naznaczy³ Pan i drugich siedmdziesi¹t, i rozes³a³ je po dwóch przed 
obliczem swojem do ka¿dego miasta i miejsca, do którego przyjœæ mia³.
2. I mówi³ im: ¯niwoæ wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o; proœcie¿ tedy Pana 
¿niwa, aby wypchn¹³ robotników na ¿niwo swoje.
3. IdŸcie¿: Oto ja was posy³am jako baranki wpoœród wilków.
4. Nie noœcie¿ mieszka, ani taistry, ani obuwia, i nikogo w drodze nie 
pozdrawiajcie;
5. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
6. A jeŸliby tam by³ który syn pokoju, odpocznie nad nim pokój wasz; a jeŸli¿ nie, 
wróci siê do was.
7. A w tym¿e domu zostañcie, jedz¹c i pij¹c to, co maj¹; albowiem godzien jest 
robotnik zap³aty swojej; nie przechodŸcie siê z domu do domu.
8. A do któregokolwiek miasta weszlibyœcie, a przyjêliby was, jedzcie, co przed was 
po³o¿¹;
9. I uzdrawiajcie niemocnych, którzy by w niem byli, a mówcie im: Przybli¿y³o siê 
do was królestwo Bo¿e.
10. A do któregobyœciekolwiek miasta weszli, a nie przyjêto by was, wyszed³szy na 
ulice jego, mówcie:
11. I proch, który przylgn¹³ do nas z miasta waszego, otrz¹samy na was; wszak¿e to 



wiedzcie, ¿e siê do was przybli¿y³o królestwo Bo¿e.
12. A mówiê wam: I¿ Sodomie w on dzieñ l¿ej bêdzie, ni¿ onemu miastu.
13. Biada tobie, Chorazynie! biada tobie, Betsaido! bo gdyby siê by³y w Tyrze i w 
Sydonie te cuda sta³y, które siê sta³y w was, dawno by by³y w worze i w popiele 
siedz¹c pokutowa³y.
14. Dlatego Tyrowi i Sydonowi l¿ej bêdzie na s¹dzie, ni¿eli wam.
15. A ty, Kapernaum! któreœ a¿ do nieba wywy¿szone, a¿ do piek³a str¹cone bêdziesz.
16. Kto was s³ucha, mnie s³ucha: a kto wami gardzi, mn¹ gardzi; a kto mn¹ gardzi, 
gardzi onym, który miê pos³a³.
17. A tak wrócili siê oni siedmdziesi¹t z weselem, mówi¹c: Panie! i dyjabliæ siê 
nam poddawaj¹ w imieniu twojem.
18. Tedy im rzek³: Widzia³em szatana, jako b³yskawicê z nieba spadaj¹cego.
19. Oto wam dajê moc, abyœcie deptali po wê¿ach i po niedŸwiadkach i po wszystkiej 
mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie uszkodzi.
20. Wszak¿e nie radujcie siê z tego, i¿ siê wam duchy poddawaj¹; ale raczej 
radujcie siê, ¿e imiona wasze napisane s¹ w niebiesiech.
21. Onej¿e godziny rozradowa³ siê Jezus w duchu, i rzek³: Wys³awiam ciê, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi! ¿eœ te rzeczy zakry³ przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ 
je niemowl¹tkom; zaprawdê, Ojcze! ¿e siê tak upodoba³o tobie.
22. Wszystkie rzeczy dane mi s¹ od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, tylko 
Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a komu by chcia³ Syn objawiæ.
23. Tedy obróciwszy siê do uczniów, rzek³ im z osobna: B³ogos³awione oczy, które 
widz¹, co wy widzicie.
24. Bo powiadam wam, i¿ wiele proroków i królów ¿¹dali widzieæ, co wy widzicie, ale 
nie widzieli; i s³yszeæ, co wy s³yszycie, ale nie s³yszeli.
25. A oto niektóry zakonnik powsta³, kusz¹c go i mówi¹c: Nauczycielu! co czyni¹c 
odziedziczê ¿ywot wieczny?
26. A on rzek³ do niego: W zakonie co napisano, jako czytasz?
27. A on odpowiadaj¹c rzek³: Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego 
serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej si³y twojej, i ze 
wszystkiej myœli twojej; a bliŸniego twego, jako samego siebie.
28. I rzek³ mu: Dobrzeœ odpowiedzia³; to czyñ, a bêdziesz ¿y³.
29. A on chc¹c samego siebie usprawiedliwiæ, rzek³ do Jezusa: I któ¿ jest mi 
bliŸni?
30. Ale Jezus odpowiadaj¹c rzek³: Cz³owiek niektóry zstêpowa³ z Jeruzalemu do 
Jerycha, i wpad³ miêdzy zbójców, którzy z³upiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli, 
na pó³ umar³ego zostawiwszy.
31. I przyda³o siê, ¿e kap³an niektóry szed³ t¹ drog¹, a ujrzawszy go, pomin¹³.
32. Tak¿e i Lewita, dostawszy siê na ono miejsce, a przyszed³szy i ujrzawszy go, 
pomin¹³.
33. Ale Samarytanin niektóry jad¹c, przyjecha³ do niego, a ujrzawszy, u¿ali³ siê 
go.
34. A przyst¹piwszy zawi¹za³ rany jego, a nalawszy oliwy i wina, i w³o¿ywszy go na 
bydlê swoje, wiód³ go do gospody, i mia³ staranie o nim.
35. A nazajutrz odje¿d¿aj¹c, wyj¹³ dwa grosze, i da³ gospodarzowi, mówi¹c: Miej o 
nim staranie, a cokolwiek nadto wy³o¿ysz, ja, gdy siê wrócê, oddam ci.
36. Który¿ tedy z tych trzech zda siê tobie bliŸnim byæ onemu, co by³ wpad³ miêdzy 
zbójców?
37. A on rzek³: Ten, który uczyni³ mi³osierdzie nad nim. Rzek³ mu tedy Jezus: 
IdŸ¿e, i ty uczyñ tak¿e.
38. I sta³o siê, gdy oni szli, ¿e on wszed³ do niektórego miasteczka, a niewiasta 
niektóra, imieniem Marta, przyjê³a go do domu swego.
39. A ta mia³a siostrê, któr¹ zwano Maryj¹, która usiad³szy u nóg Jezusowych, 
s³ucha³a s³ów jego.
40. Ale Marta roztargniona by³a oko³o rozmaitej pos³ugi; która przyst¹piwszy, 
rzek³a: Panie! i nie dbasz, ¿e siostra moja mnie sam¹ zostawi³a, abym pos³ugiwa³a? 
Rzecz¿e jej, aby mi pomog³a.
41. A odpowiadaj¹c Jezus rzek³ jej: Marto, Marto! troszczysz siê i k³opoczesz siê 
oko³o wielu rzeczy;



42. Aleæ jednego potrzeba. Lecz Maryja dobr¹ cz¹stkê obra³a, która od niej odjêta 
nie bêdzie.
*11
1. I sta³o siê, gdy on by³ na niektórem miejscu, modl¹c siê, ¿e gdy przesta³, rzek³ 
do niego jeden z uczniów jego, Panie! naucz nas modliæ siê, tak jako i Jan nauczy³ 
uczniów swoich.
2. I rzek³ im: Gdy siê modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryœ jest w niebiesiech! 
Œwiêæ siê imiê twoje; przyjdŸ królestwo twoje; b¹dŸ wola twoja, jako w niebie tak i 
na ziemi.
3. Chleba naszego powszedniego daj nam na ka¿dy dzieñ.
4. I odpuœæ nam grzechy nasze; bo te¿ i my odpuszczamy ka¿demu winowajcy naszemu. A 
nie wwódŸ nas na pokuszenie, ale nas zbaw od z³ego.
5. Zatem rzek³ do nich: Któ¿ z was mieæ bêdzie przyjaciela, i pójdzie do niego o 
pó³nocy i rzecze mu: Przyjacielu! po¿ycz mi trzech chlebów;
6. Albowiem przyjaciel mój przyszed³ z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego 
po³o¿yæ.
7. A on bêd¹c w domu, odpowiedzia³by mówi¹c: Nie uprzykrzaj mi siê; ju¿ s¹ drzwi 
zamkniête, a dziatki moje s¹ ze mn¹ w pokoju; nie mogê wstaæ, abym ci da³.
8. Powiadam wam: Chocia¿by mu nie da³ wstawszy, przeto ¿e jest przyjacielem jego, 
wszak¿e dla niewstydliwego nalegania jego wstawszy, da mu, ile potrzebuje.
9. I jaæ wam powiadam: Proœcie, a bêdzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; 
ko³aczcie, a bêdzie wam otworzono.
10. Ka¿dy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co ko³acze, 
bêdzie otworzono.
11. A który¿ jest z was ojciec, którego gdyby prosi³ syn o chleb, izali mu da 
kamieñ? Albo prosi³by o rybê, izali mu zamiast ryby da wê¿a?
12. Albo prosi³liby o jaje, izali mu da niedŸwiadka?
13. Poniewa¿ tedy wy, bêd¹c z³ymi, umiecie dobre dary dawaæ dzieciom waszym: jako¿ 
daleko wiêcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Œwiêtego tym, którzy go oñ prosz¹?
14. Tedy wygania³ dyjab³a, który by³ niemy. I sta³o siê, gdy wyszed³ on dyjabe³, 
przemówi³ niemy; i dziwowa³ siê lud.
15. Ale niektórzy z nich mówili: Przez Beelzebuba, ksi¹¿êcia dyjabelskiego, wygania 
dyjab³y.
16. Drudzy zasiê kusz¹c go, ¿¹dali znamienia od niego z nieba.
17. Ale on widz¹c myœli ich, rzek³ im: Ka¿de królestwo rozdzielone samo przeciwko 
sobie pustoszeje, a dom na dom upada.
18. A jeŸli¿eæ i szatan rozdzielony jest przeciwko sobie, jako¿ siê ostoi królestwo 
jego? albowiem powiadacie, i¿ ja przez Beelzebuba wyganiam dyjab³y.
19. A jeŸli¿ ja przez Beelzebuba wyganiam dyjab³y, synowie wasi przez kogo¿ 
wyganiaj¹? Przeto¿ oni bêd¹ sêdziami waszymi.
20. Ale jeŸli¿ ja palcem Bo¿ym wyganiam dyjab³y, zaisteæ przysz³o do was królestwo 
Bo¿e.
21. Gdy mocarz uzbrojony strze¿e pa³acu swego, w pokoju s¹ majêtnoœci jego;
22. Ale gdy mocniejszy nadeñ nadszed³szy, zwyciê¿y go, odejmuje wszystko orê¿e 
jego, w którem ufa³, a ³upy jego rozdaje.
23. Kto nie jest ze mn¹, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mn¹, rozprasza.
24. Gdy duch nieczysty wychodzi od cz³owieka, przechadza siê po miejscach suchych, 
szukaj¹c odpocznienia, a nie znalaz³szy, mówi: Wrócê siê do domu mego, sk¹dem 
wyszed³.
25. A przyszed³szy znajduje umieciony i ochêdo¿ony.
26. Tedy idzie i bierze z sob¹ siedm innych duchów gorszych ni¿eli sam, a wszed³szy 
mieszkaj¹ tam, i bywaj¹ rzeczy ostatnie cz³owieka onego gorsze, ni¿eli pierwsze.
27. I sta³o siê, gdy on to mówi³, ¿e wyniós³szy g³os niektóra niewiasta z ludu, 
rzek³a mu: B³ogos³awiony ¿ywot, który ciê nosi³, i piersi, któreœ ssa³!
28. Ale on rzek³: Owszem b³ogos³awieni s¹, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i strzeg¹ 
go.
29. A gdy siê lud gromadzi³, pocz¹³ mówiæ: Rodzaj ten rodzaj z³y jest; znamienia 
szuka, ale mu znamiê nie bêdzie dane, tylko ono znamiê Jonasza proroka.
30. Albowiem jako Jonasz by³ za znamiê Niniwczykom, tak bêdzie i Syn cz³owieczy 



temu rodzajowi.
31. Królowa z po³udnia stanie na s¹dzie z mê¿ami rodzaju tego, i potêpi je; bo 
przyjecha³a od koñczyn ziemi, aby s³ucha³a m¹droœci Salomonowej; a oto tu wiêcej, 
ni¿eli Salomon.
32. Mê¿owie Niniwiccy stan¹ na s¹dzie z tym rodzajem i potêpi¹ go, przeto ¿e 
pokutowali na kazanie Jonaszowe; a oto tu wiêcej, ni¿eli Jonasz.
33. A nikt œwiecê zapaliwszy, nie stawia jej w skrytoœci, ani pod korzec, ale na 
œwiecznik, aby ci, którzy wchodz¹, œwiat³o widzieli.
34. Œwiec¹ cia³a jest oko; jeŸliby tedy oko twoje by³o szczere, i cia³o twoje 
wszystko bêdzie jasne; a jeŸliby z³e by³o, i cia³o twoje ciemne bêdzie.
35. Patrzaj¿e tedy, aby œwiat³o, które jest w tobie, nie by³o ciemnoœci¹.
36. JeŸli tedy wszystko cia³o twoje jasne bêdzie, nie maj¹c jakiej cz¹stki 
zaæmionej, bêdzieæ wszystko tak jasne, ¿e ciê jako œwieca blaskiem oœwieci.
37. A gdy to mówi³, prosi³ go niektóry Faryzeusz, aby jad³ obiad u niego; wszed³szy 
tedy, usiad³ za sto³em.
38. A widz¹c to Faryzeusz, dziwowa³ siê, ¿e siê nie umy³ przed obiadem.
39. I rzek³ Pan do niego: Teraz wy, Faryzeuszowie! to, co jest zewn¹trz kubka i 
misy, ochêda¿acie, ale to, co jest wewn¹trz w was, pe³ne jest drapiestwa i z³oœci.
40. Szaleni! iza¿ ten, który uczyni³ to, co jest zewn¹trz, nie uczyni³ te¿ tego, co 
jest wewn¹trz?
41. Wszak¿e i z tego, co jest wewn¹trz, dawajcie ja³mu¿nê, a oto wszystkie rzeczy 
bêd¹ wam czyste.
42. Ale biada wam, Faryzeuszowie! ¿e dajecie dziesiêcinê z miêty, i z ruty, i z 
ka¿dego ziela, lecz opuszczacie s¹d i mi³oœæ Bo¿¹: teæ rzeczy trzeba czyniæ, a 
onych nie opuszczaæ.
43. Biada wam Faryzeuszowie! ¿e mi³ujecie pierwsze miejsca w bó¿nicach i 
pozdrawiania na rynkach.
44. Biada wam, nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie ob³udni! bo jesteœcie jako groby, 
których nie widaæ, a ludzie, którzy chodz¹ po nich, nie wiedz¹ o nich.
45. A odpowiadaj¹c niektóry z zakonników, rzek³ mu: Nauczycielu! to mówi¹c i nas 
hañbisz.
46. A on rzek³: I wam zakonnikom biada! albowiem obci¹¿acie ludzi brzemiony 
nieznoœnemi, a sami siê i jednym palcem swoim tych brzemion nie dotykacie.
47. Biada wam! ¿e budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali je.
48. Zaiste œwiadczycie, i¿ siê kochacie w uczynkach ojców waszych; albowiem oni je 
pozabijali, a wy budujecie groby ich.
49. Dlatego¿ te¿ m¹droœæ Bo¿a rzek³a: Poœlê do nich proroki i Aposto³y, a z nich 
niektóre zabijaæ i przeœladowaæ bêd¹;
50. Aby szukano od tego rodzaju krwi wszystkich proroków, która wylana jest od 
za³o¿enia œwiata,
51. Od krwi Abla a¿ do krwi Zacharyjasza, który zgin¹³ miêdzy o³tarzem, i 
koœcio³em; zaiste powiadam wam, bêd¹ jej szukaæ od rodzaju tego.
52. Biada wam zakonnikom! boœcie wziêli klucz umiejêtnoœci; samiœcie nie weszli, a 
tym, którzy wnijœæ chcieli, zabranialiœcie.
53. A gdy im to mówi³, poczêli nañ nauczeni w Piœmie i Faryzeuszowie bardzo 
nacieraæ, i przyczynê mu dawaæ do mówienia o wielu rzeczach;
54. Czyhaj¹c nañ i szukaj¹c, aby co uchwycili z ust jego, ¿eby go oskar¿yli.
*12
1. Miêdzy tem, gdy siê zgromadzi³o wiele tysiêcy ludu, tak i¿ jedni po drugich 
deptali, pocz¹³ mówiæ do uczniów swoich. Naprzód strze¿cie siê kwasu Faryzejskiego, 
który jest ob³uda.
2. Boæ nie jest nic skrytego, co by objawione byæ nie mia³o, ani tajemnego czego by 
siê dowiedzieæ nie miano.
3. Przeto¿, coœcie mówili w ciemnoœci, na œwietle s³yszane bêdzie, a coœcie w ucho 
szeptali w komorach, obwo³ane bêdzie na dachach.
4. A mówiê wam przyjacio³om moim: Nie bójcie siê tych, którzy cia³o zabijaj¹, a 
potem nie maj¹ co by wiêcej uczynili.
5. Ale wam oka¿ê, kogo siê baæ macie: Bójcie siê tego, który, gdy zabije, ma moc 
wrzuciæ do piekielnego ognia; zaiste powiadam wam, tego siê bójcie.



6. Izali piêciu wróblików nie sprzedaj¹ za dwa pieni¹¿ki? Wszak¿e jeden z nich nie 
jest w zapamiêtaniu przed obliczem Bo¿em.
7. Owszem i w³osy g³owy waszej wszystkie s¹ policzone. Przeto¿ siê nie bójcie, nad 
wiele wróblików wy jesteœcie zacniejsi.
8. A mówiê wam: Wszelaki, który by miê wyzna³ przed ludŸmi, i Syn cz³owieczy wyzna 
go przed Anio³y Bo¿ymi.
9. Ale kto by siê miê zaprza³ przed ludŸmi, zaprê siê go przed Anio³y Bo¿ymi.
10. I ka¿demu, kto by mówi³ s³owo przeciwko Synowi cz³owieczemu, bêdzie mu 
odpuszczone: ale temu, kto by przeciwko Duchowi Œwiêtemu bluŸni³, nie bêdzie 
odpuszczone.
11. A gdy was bêd¹ wodziæ do bó¿nic, i do prze³o¿onych, i do zwierzchnoœci, nie 
troszczcie siê, jako i co byœcie ku obronie odpowiedzieæ, albo co byœcie mówiæ 
mieli.
12. Albowiem Duch Œwiêty nauczy was onej¿e godziny, co byœcie mówiæ mieli.
13. I rzek³ mu niektóry z ludu: Nauczycielu! rzecz bratu memu, aby siê ze mn¹ 
podzieli³ dziedzictwem.
14. Ale mu on rzek³: Cz³owiecze! któ¿ miê postanowi³ sêdzi¹ albo dzielc¹ miêdzy 
wami?
15. I rzek³ do nich: Patrzcie, a strze¿cie siê ³akomstwa, gdy¿ nie w tem, ¿e kto ma 
obfite majêtnoœci, ¿ywot jego zale¿y.
16. I powiedzia³ im podobieñstwo, mówi¹c: Niektórego cz³owieka bogatego pole obfity 
urodzaj przynios³o.
17. I rozmyœla³ sam w sobie, mówi¹c: Có¿ uczyniê, gdy¿ nie mam, gdzie bym 
zgromadzi³ urodzaje moje?
18. I rzek³: To uczyniê: Rozwalê gumna moje, a wiêksze pobudujê i zgromadzê tam 
wszystkie urodzaje moje i dobra moje;
19. I rzekê do duszy mojej: Duszo! masz wiele dóbr z³o¿onych na wiele lat; 
odpocznij¿e, jedz, pij, b¹dŸ dobrej myœli.
20. Ale mu rzek³ Bóg: O g³upi, tej nocy upomnê siê duszy twojej od ciebie, a to, 
coœ nagotowa³, czyje¿ bêdzie?
21. Takci jest, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty.
22. I rzek³ do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam, nie troszczcie siê o ¿ywot 
wasz, co byœcie jedli, ani o cia³o, czem byœcie siê przyodziewali.
23. Zacniejszy jest ¿ywot, ni¿ pokarm, a cia³o, ni¿ odzienie.
24. Przypatrzcie siê krukom, i¿ nie siej¹ ani ¿n¹, i nie maj¹ spi¿arni, ani gumna, 
a w¿dy je Bóg ¿ywi; czem¿eœcie wy zacniejsi ni¿ ptacy?
25. I któ¿ z was troskliwie myœl¹c, mo¿e przydaæ do wzrostu swego ³okieæ jeden?
26. Poniewa¿ tedy i najmniejszej rzeczy nie przemo¿ecie, czemu¿ siê o inne 
troszczycie?
27. Przypatrzcie siê lilijom, jako rosn¹, nie pracuj¹, ani przêd¹; a powiadam wam, 
¿e ani Salomon we wszystkiej s³awie swojej nie by³ tak przyodziany, jako jedna z 
tych.
28. A jeŸli¿e trawê, która dziœ jest na polu, a jutro bêdzie w piec wrzucona, Bóg 
tak przyodziewa, jako¿ daleko wiêcej was, o ma³owierni!
29. Wy tedy nie pytajcie siê, co byœcie jeœæ, albo co byœcie piæ mieli, ani wysoko 
latajcie myœlami waszemi.
30. Albowiem tego wszystkiego narody œwiata szukaj¹; aleæ Ojciec wasz wie, ¿e tego 
potrzebujecie.
31. Owszem szukajcie królestwa Bo¿ego, a to wszystko bêdzie wam przydane.
32. Nie bój siê, o maluczkie stadko! albowiem siê upodoba³o Ojcu waszemu, daæ wam 
królestwo.
33. Sprzedawajcie majêtnoœci wasze, a dawajcie ja³mu¿nê; gotujcie sobie mieszki, 
które nie wiotszej¹, skarb, którego nie ubywa w niebiesiech, gdzie z³odziej 
przystêpu nie ma, ani mól psuje.
34. Bo gdzie jest skarb wasz, tam bêdzie i serce wasze.
35. Niech bêd¹ przepasane biodra wasze, i œwiece zapalone.
36. A wy b¹dŸcie podobni ludziom oczekuj¹cym pana swego, a¿eby siê wróci³ z wesela, 
¿eby gdyby przyszed³, a zako³ata³, wnet mu otworzyli.
37. B³ogos³awieni oni s³udzy, których gdy przyjdzie pan, czuj¹cych znajdzie; 



zaprawdê powiadam wam, i¿ siê przepasze, a posadzi ich za stó³, a przechadzaj¹c 
siê, bêdzie im s³u¿y³.
38. A jeŸliby przyszed³ o wtórej stra¿y, i o trzeciej stra¿y przyszed³liby, a tak 
by ich znalaz³, b³ogos³awieni s¹ oni s³udzy.
39. A to wiedzcie, i¿by gdyby wiedzia³ gospodarz, o której godzinie z³odziej ma 
przyjœæ, w¿dyby czu³, a nie dopuœci³by podkopaæ domu swego.
40. Przeto¿ i wy b¹dŸcie gotowi; bo o tej godzinie, o której siê nie spodziewacie, 
Syn cz³owieczy przyjdzie.
41. I rzek³ mu Piotr: Panie! do nas¿e mówisz to podobieñstwo, czyli do wszystkich?
42. A Pan rzek³: Który¿ tedy jest wierny szafarz i roztropny, którego Pan postanowi 
nad czeladzi¹ swoj¹, aby im na czas wydawa³ obrok naznaczony?
43. B³ogos³awiony jest on s³uga, którego gdyby przyszed³ pan jego, znajdzie, ¿e tak 
czyni;
44. Zaprawdê wam powiadam, ¿e go nad wszystkiemi dobrami swojemi postanowi.
45. Ale jeŸliby rzek³ on s³uga w sercu swojem: Odw³acza pan mój z przyjœciem 
swojem, i pocz¹³by biæ s³ugi i s³u¿ebnice, a jeœæ, piæ i opijaæ siê;
46. Przyjdzie pan s³ugi onego dnia, którego siê nie spodzieje, i godziny, której 
nie wie, i od³¹czy go, a czêœæ jego po³o¿y z niewiernymi.
47. Ten zasiê s³uga, który by zna³ wolê pana swego, a nie by³ gotowym, ani czyni³ 
wed³ug woli jego, wielce bêdzie karany;
48. Ale który nie zna³, a czyni³ rzeczy godne karania, mniej plag odniesie; a od 
ka¿dego, komu wiele dano, wiele siê od niego upominaæ bêd¹: a komu wiele 
powierzono, wiêcej bêd¹ chcieæ od niego.
49. Przyszed³em, abym ogieñ puœci³ na ziemiê, i czego¿ chcê, jeŸli ju¿ gore?
50. Aleæ mam byæ chrztem ochrzczony; a jakom jest œciœniony, póki siê to nie 
wykona.
51. Mniemacie, abym przyszed³, pokój dawaæ na ziemiê? Bynajmniej, powiadam wam, ale 
rozerwanie.
52. Albowiem od tego czasu bêdzie ich piêæ w domu jednym rozerwanych, trzej 
przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem.
53. Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, 
a córka przeciwko matce, œwiekra przeciwko synowej swojej, a synowa przeciwko 
œwiekrze swojej.
54. Mówi³ te¿ i do ludu: Gdy widzicie ob³ok wschodz¹cy od zachodu, zaraz mówicie: 
Przychodzi gwa³towny deszcz; i tak bywa.
55. A gdy wiatr wiej¹cy od po³udnia, mówicie: Gor¹co bêdzie; i bywa tak.
56. Ob³udnicy! postawê nieba i ziemi rozeznawaæ umiecie, a tego czasu jako¿ nie 
poznawacie?
57. Przecz¿e i sami przez siê nie s¹dzicie, co jest sprawiedliwego?
58. Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem swoim przed urz¹d, staraj¿e siê w drodze, abyœ 
by³ wolen, by ciê snaæ nie poci¹gn¹³ przed sêdziego, a sêdzia by ciê poda³ 
ceklarzowi, a ceklarz by ciê wrzuci³ do wiêzienia.
59. Powiadam ci: Nie wynijdziesz stamt¹d, póki byœ nie odda³ do ostatniego 
pieni¹¿ka.
*13
1. A prawie natenczas byli przytomni niektórzy, oznajmuj¹c mu o Galilejczykach, 
których krew Pi³at pomiesza³ z ofiarami ich.
2. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³ im: Mniemacie, ¿e ci Galilejczycy nad wszystkie inne 
Galilejczyki grzeszniejszymi byli, i¿ takowe rzeczy ucierpieli?
3. Bynajmniej, mówiê wam: i owszem, jeŸli nie bêdziecie pokutowaæ, wszyscy tak¿e 
poginiecie.
4. Albo oœmnaœcie onych, na które upad³a wie¿a w Syloe i pobi³a je, mniemacie ¿eby 
ci winniejszymi byli nad wszystkie ludzie mieszkaj¹ce w Jeruzalemie?
5. Bynajmniej, mówiê wam: i owszem, jeŸli pokutowaæ nie bêdziecie, wszyscy tak¿e 
poginiecie.
6. I powiedzia³ im to podobieñstwo: Cz³owiek niektóry mia³ figowe drzewo wsadzone 
na winnicy swojej, a przyszed³szy, szuka³ na niem owocu, ale nie znalaz³.
7. Tedy rzek³ do winiarza: Oto po trzy lata przychodzê, szukaj¹c owocu na tem 
drzewie figowem, ale nie znajdujê. Wytnij¿e je; bo przecz¿e tê ziemiê pró¿no 



zastêpuje?
8. Ale on odpowiadaj¹c rzek³ mu: Panie! zaniechaj go jeszcze i na ten rok, a¿ je 
okopiê i ob³o¿ê gnojem;
9. Owa snaæ przyniesie owoc, a jeŸli nie, potem je wytniesz.
10. I naucza³ w jednej bó¿nicy w sabat.
11. A oto by³a tam niewiasta, która mia³a ducha niemocy oœmnaœcie lat, a by³a 
skurczona, tak i¿ siê ¿adn¹ miar¹ nie mog³a rozprostowaæ.
12. Tê gdy ujrza³ Jezus, zawo³a³ jej do siebie i rzek³: Niewiasto! uwolnionaœ od 
niemocy twojej.
13. I w³o¿y³ na ni¹ rêce, a zarazem rozprostowa³a siê i chwali³a Boga.
14. Tedy odpowiadaj¹c prze³o¿ony nad bó¿nic¹, który siê bardzo gniewa³, ¿e Jezus w 
sabat uzdrawia³, rzek³ do ludu: Szeœæ dni jest, w które trzeba robiæ; w te tedy dni 
przychodz¹c, leczcie siê, a nie w dzieñ sabatu.
15. Ale mu odpowiedzia³ Pan i rzek³: Ob³udniku, aza¿ ka¿dy z was w sabat nie 
odwi¹zuje wo³u swego, albo os³a swego od ¿³obu, a nie wiedzie, ¿eby go napoi³?
16. A ta córka Abrahamowa, któr¹ by³ zwi¹za³ szatan oto ju¿ oœmnaœcie lat, za¿ nie 
mia³a byæ rozwi¹zana od tej zwi¹zki w dzieñ sabatu?
17. A gdy on to mówi³, zawstydzili siê wszyscy przeciwnicy jego: ale wszystek lud 
radowa³ siê ze wszystkich onych chwalebnych spraw, które siê dzia³y od niego.
18. Zatem rzek³ Jezus: Komu¿ podobne jest królestwo Bo¿e, a do czego¿ je 
przypodobam?
19. Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wzi¹wszy cz³owiek, wrzuci³ do ogrodu 
swego; i ros³o i sta³o siê drzewem wielkiem, a ptaszki niebieskie czyni³y sobie 
gniazda na ga³êziach jego.
20. I rzek³ znowu: Do czego¿ przypodobam królestwo Bo¿e?
21. Podobne jest kwasowi, który wzi¹wszy niewiasta, zakry³a go we trzy miary m¹ki, 
a¿by wszystko skwaœnia³o.
22. I chodzi³ po miastach i miasteczkach, nauczaj¹c a id¹c w drogê do Jeruzalemu.
23. I rzek³ mu niektóry: Panie! czyli ma³o tych jest, którzy maj¹ byæ zbawieni? A 
on rzek³ do nich:
24. Usi³ujcie, abyœcie weszli przez ciasn¹ bramê; albowiem powiadam wam: Wiele ich 
bêd¹ chcieli wnijœæ, ale nie bêd¹ mogli.
25. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie staæ przede drzwiami, i 
ko³ataæ we drzwi, mówi¹c: Panie, Panie! otwórz nam, tedy on odpowiadaj¹c rzecze 
wam: Nie znam was, sk¹d jesteœcie.
26. Tedy poczniecie mówiæ: Jadaliœmy przed tob¹ i pijali, i uczy³eœ na ulicach 
naszych.
27. A on rzecze: Powiadam wam, nie znam was, sk¹d jesteœcie; odst¹pcie ode mnie 
wszyscy, którzy czynicie nieprawoœæ.
28. Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakóba, i 
wszystkie proroki w królestwie Bo¿em, a samych siebie precz wyrzuconych.
29. I przyjd¹ drudzy od wschodu i od zachodu, i od pó³nocy, i od po³udnia, a usi¹d¹ 
za sto³em w królestwie Bo¿em.
30. A oto s¹ ostatni, którzy bêd¹ pierwszymi, a s¹ pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi.
31. W on¿e dzieñ przyst¹pili niektórzy z Faryzeuszów, mówi¹c mu: WynijdŸ, a idŸ 
st¹d; bo ciê Herod chce zabiæ.
32. I rzek³ im: IdŸcie, a powiedzcie temu lisowi: Oto wyganiam dyjab³y, i uzdrawiam 
dziœ i jutro, a trzeciego dnia dokoñczenie wezmê.
33. Wszak¿e muszê dziœ i jutro i pojutrze odprawiaæ drogê: albowiem nie mo¿e byæ, 
aby mia³ prorok zgin¹æ, oprócz w Jeruzalemie.
34. Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, a kamionujesz te, którzy do 
ciebie bywaj¹ pos³ani; ilekroæ chcia³em zgromadziæ dzieci twoje, tak jako kokosz 
zgromadza kurczêta swoje pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie.
35. Oto¿ zostanie wam dom wasz pusty. A zaprawdêæ wam powiadam, ¿e miê nie 
ujrzycie, a¿ przyjdzie czas, gdy rzeczecie: B³ogos³awiony, który idzie w imieniu 
Pañskiem.
*14
1. I sta³o siê, gdy wszed³ Jezus w dom niektórego przedniejszego Faryzeusza w 
sabat, aby jad³ chleb, ¿e go oni podstrzegali.



2. A oto cz³owiek niektóry opuch³y by³ przed nim.
3. A odpowiadaj¹c Jezus, rzek³ do zakonników, i do Faryzeuszów, mówi¹c: Godzili siê 
w sabat uzdrawiaæ?
4. A oni milczeli. Tedy on uj¹wszy go, uzdrowi³ i odprawi³.
5. A odpowiadaj¹c rzek³ do nich: Którego¿ z was osie³ albo wó³ wpadnie w studniê, a 
nie wnet go wyci¹gnie w dzieñ sabatu?
6. I nie mogli mu na to odpowiedzieæ.
7. Powiedzia³ te¿ i wezwanym podobieñstwo, (bacz¹c, jako przedniejsze miejsca 
obierali,) mówi¹c do nich:
8. Gdybyœ by³ od kogo wezwany na wesele, nie siadaj¿e na przedniejszem miejscu, by 
snaæ zacniejszy nad ciê nie by³ wezwany od niego;
9. A przyszed³szy ten, który ciebie i onego wezwa³, rzek³by tobie: Daj temu 
miejsce: a tedy byœ ze wstydem pocz¹³ siedzieæ na poœledniem miejscu.
10. Ale gdybyœ by³ wezwany, szed³szy, usi¹dŸ na poœledniem miejscu; a gdyby 
przyszed³ ten, który ciê wezwa³, rzek³by tobie: Przyjacielu! posi¹dŸ siê wy¿ej; 
tedy bêdziesz mia³ czeœæ przed spó³siedz¹cymi z tob¹.
11. Bo wszelki, kto siê wywy¿sza, poni¿ony bêdzie, a kto siê poni¿a, wywy¿szony 
bêdzie.
12. Mówi³ te¿ i onemu, który go by³ wezwa³: Gdy sprawujesz obiad albo wieczerzê, 
nie wzywaj¿e przyjació³ twoich, ani braci twoich, ani krewnych twoich, ani s¹siadów 
bogatych, ¿eby ciê snaæ i oni zasiê nie wezwali, a sta³aby ci siê nagroda.
13. Ale gdy sprawujesz ucztê, wezwij¿e ubogich, u³omnych, chromych i œlepych,
14. A bêdziesz b³ogos³awionym; bo nie maj¹ tobie czem nagrodziæ, ale ci bêdzie 
nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
15. A us³yszawszy to niektóry z spó³siedz¹cych, rzek³ mu: B³ogos³awiony, który je 
chleb w królestwie Bo¿em.
16. A on mu rzek³: Cz³owiek niektóry sprawi³ wieczerzê wielk¹ i zaprosi³ wielu;
17. I pos³a³ s³ugê swego w godzinê wieczerzy, ¿eby rzek³ zaproszonym: PójdŸcie! bo 
ju¿ wszystko gotowe.
18. I poczêli siê wszyscy jednostajnie wymawiaæ. Pierwszy mu rzek³: Kupi³em wieœ, i 
muszê iœæ, a ogl¹daæ j¹, proszê ciê, miej miê za wymówionego.
19. A drugi rzek³: Kupi³em piêæ jarzm wo³ów, i idê, abym ich doœwiadczy³: proszê 
ciê, miej miê za wymówionego.
20. A drugi rzek³: ¯onêm poj¹³, a dlatego przyjœæ nie mogê.
21. A wróciwszy siê on s³uga, oznajmi³ to panu swemu. Tedy siê gospodarz 
rozgniewawszy, rzek³ s³udze swemu: WynijdŸ prêdko na ulice i na drogi miejskie, a 
ubogie i u³omne i chrome i œlepe wprowadŸ tu.
22. I rzek³ s³uga: Panie! sta³o siê, jakoœ rozkaza³, a jeszcze miejsce jest.
23. I rzek³ Pan do s³ugi: WynijdŸ na drogi i miêdzy op³otki, a przymuœ wnijœæ, aby 
by³ nape³niony dom mój.
24. Albowiem powiadam wam, ¿e ¿aden z onych mê¿ów, którzy byli zaproszeni, nie 
ukusi wieczerzy mojej.
25. I szed³ z nim wielki lud; a obróciwszy siê, rzek³ do nich:
26. JeŸli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiœci ojca swego, i matki, i ¿ony, i 
dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie mo¿e byæ uczniem moim.
27. A ktokolwiek nie niesie krzy¿a swego, a idzie za mn¹, nie mo¿e byæ uczniem 
moim.
28. Bo któ¿ z was jest, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, aby pierwej usiad³szy, nie obrachowa³ 
nak³adu, mali to, czemby jej dokoñczy³?
29. Aby snaæ, gdyby za³o¿y³ fundament, a dokoñczyæ nie móg³, wszyscy którzy by to 
widzieli, nie poczêli siê naœmiewaæ z niego,
30. Mówi¹c: Ten cz³owiek pocz¹³ budowaæ, a nie móg³ dokoñczyæ.
31. Albo który król jad¹c na wojnê, potykaæ siê z drugim królem, pierwej usiad³szy, 
nie radzi siê, móg³liby siê w dziesiêæ tysiêcy spotkaæ z onym, który we dwadzieœcia 
tysiêcy jedzie przeciwko niemu?
32. A jeŸli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, pos³y wyprawiwszy do niego, 
prosi o to, co nale¿y do pokoju.
33. Tak¿eæ i ka¿dy z was, kto by siê nie wyrzek³ wszystkich majêtnoœci swoich, nie 
mo¿e byæ uczniem moim.



34. Dobraæ jest sól; lecz jeŸli sól zwietrzeje, czem¿e j¹ naprawi¹?
35. Nie przygodzi siê ani do ziemi ani do gnoju, ale j¹ precz wyrzucaj¹. Kto ma 
uszy ku s³uchaniu, niechaj s³ucha.
*15
1. I przybli¿ali siê do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go s³uchali.
2. I szemrali Faryzeuszowie i nauczeni w Piœmie, mówi¹c: Ten grzeszniki przyjmuje i 
je z nimi.
3. I powiedzia³ im to podobieñstwo, mówi¹c:
4. Który¿ z was cz³owiek, gdyby mia³ sto owiec, a straci³by jednê z nich, izali nie 
zostawia onych dziewiêædziesiêciu i dziewiêciu na puszczy, a nie idzie za on¹, 
która zginê³a, a¿by j¹ znalaz³?
5. A znalaz³szy k³adzie j¹ na ramiona swoje, raduj¹c siê.
6. A przyszed³szy do domu, zwo³uje przyjació³, i s¹siadów, mówi¹c im: Radujcie siê 
ze mn¹; bom znalaz³ owcê, która by³a zginê³a.
7. Powiadam wam, ¿e taka bêdzie radoœæ w niebie nad jednym grzesznikiem 
pokutuj¹cym, wiêcej ni¿ nad dziewiêædziesi¹t i dziewiêciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebuj¹ pokuty.
8. Albo która niewiasta maj¹c dziesiêæ groszy, jeŸliby straci³a grosz jeden, izali 
nie zapala œwiecy, i nie umiata domu, a nie szuka z pilnoœci¹, a¿by znalaz³a?
9. A znalaz³szy, zwo³uje przyjació³ek i s¹siadek, mówi¹c: Radujcie siê ze mn¹; 
albowiem znalaz³am grosz, którym by³a straci³a.
10. Tak, powiadam wam, bêdzie radoœæ przed Anio³y Bo¿ymi nad jednym grzesznikiem 
pokutuj¹cym.
11. Nadto rzek³: Cz³owiek niektóry mia³ dwóch synów,
12. I rzek³ m³odszy z nich ojcu: Ojcze! daj mi dzia³ majêtnoœci na miê 
przypadaj¹cy. I rozdzieli³ im majêtnoœæ.
13. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko on m³odszy syn, odjecha³ w dalek¹ 
krainê, i rozproszy³ tam majêtnoœæ swojê, ¿yj¹c rozpustnie.
14. A gdy wszystko potraci³, sta³ siê g³ód wielki w onej krainie, a on pocz¹³ 
niedostatek cierpieæ.
15. A tak szed³szy, przysta³ do jednego mieszczanina onej krainy, który go pos³a³ 
do folwarku swego, aby pas³ œwinie.
16. I ¿¹da³ nape³niæ brzuch swój m³ótem, które jada³y œwinie; ale mu nikt nie 
dawa³.
17. Potem przyszed³szy do siebie, rzek³: O jako wiele najemników ojca mego maj¹ 
dosyæ chleba, a ja od g³odu ginê!
18. Wstawszy tedy, pójdê do ojca mego i rzekê mu: Ojcze! zgrzeszy³em przeciwko 
niebu i przed tob¹.
19. I nie jestem godzien wiêcej byæ nazywany synem twoim, uczyñ miê jako jednego z 
najemników twoich.
20. Tedy wstawszy, szed³ do ojca swego. A gdy on jeszcze by³ opodal, ujrza³ go 
ojciec jego, i u¿aliwszy siê go, przybie¿a³, a pad³szy na szyjê jego, poca³owa³ go.
21. I rzek³ mu syn: Ojcze! zgrzeszy³em przeciwko niebu i przed tob¹, i ju¿em nie 
jest godzien, abym by³ nazywany synem twoim.
22. Rzek³ tedy ojciec do s³ug swoich: Przynieœcie onê przedni¹ szatê, a obleczcie 
go, i dajcie pierœcieñ na rêkê jego, i obuwie na nogi jego.
23. A przywiód³szy ono t³uste cielê, zabijcie, a jedz¹c b¹dŸmy weseli.
24. Albowiem ten syn mój umar³ by³, a zasiê o¿y³; zgin¹³ by³, i znaleziony jest; i 
poczêli siê weseliæ.
25. Ale starszy syn jego by³ na polu; a gdy przychodz¹c przybli¿y³ siê ku domowi, 
us³ysza³ muzykê i tañce;
26. A zawo³awszy jednego z s³ug, pyta³, co by to by³o.
27. A on mu powiedzia³: Brat twój przyszed³, i zabi³ ojciec twój ono t³uste cielê, 
i¿ go zdrowego dosta³.
28. I rozgniewa³ siê, a nie chcia³ wnijœæ; ale ojciec jego wyszed³szy prosi³ go.
29. A on odpowiadaj¹c, rzek³ ojcu: Oto przez tak wiele lat s³u¿ê tobie, a nigdym 
nie przest¹pi³ przykazania twego; wszak¿eœ mi nigdy nie da³ koŸlêcia, abym siê z 
przyjacio³y moimi weseli³.
30. Ale gdy ten syn twój, który po¿ar³ majêtnoœæ twojê z wszetecznicami, przyszed³, 



zabi³eœ mu ono t³uste cielê.
31. A on mu rzek³; Synu! tyœ zawsze ze mn¹, a wszystkie dobra moje twoje s¹.
32. Lecz trzeba by³o weseliæ siê i radowaæ, ¿e ten brat twój umar³ by³, a zasiê 
o¿y³, i zgin¹³ by³ a znaleziony jest.
*16
1. Mówi³ te¿ i do uczniów swoich: Cz³owiek niektóry by³ bogaty, który mia³ 
szafarza, a ten by³ odniesiony do niego, jakoby rozprasza³ dobra jego.
2. A zawo³awszy go, rzek³ mu: Có¿ s³yszê o tobie? Oddaj liczbê z szafarstwa twego; 
albowiem ju¿ wiêcej nie bêdziesz móg³ szafowaæ.
3. I rzek³ on szafarz sam w sobie: Có¿ uczyniê, gdy¿ pan mój odbiera ode mnie 
szafarstwo? Kopaæ nie mogê, ¿ebraæ siê wstydzê.
4. Wiem, co uczyniê, ¿e gdy bêdê z³o¿ony z szafarstwa, przyjm¹ miê do domów swoich.
5. Zawo³awszy tedy do siebie ka¿dego z d³u¿ników pana swego rzek³ pierwszemu: 
Wieleœ winien panu memu?
6. A on rzek³: Sto bare³ oliwy. I rzek³ mu: WeŸmij zapis twój, a siad³szy prêdko, 
napisz piêædziesi¹t.
7. Potem drugiemu rzek³: A tyœ wiele winien? A on mu rzek³: Sto korcy pszenicy. I 
rzek³ mu: WeŸmij zapis twój, a napisz oœmdziesi¹t.
8. I pochwali³ pan szafarza niesprawiedliwego, i¿ roztropnie uczyni³; bo synowie 
tego œwiata roztropniejsi s¹ nad syny œwiat³oœci w rodzaju swoim.
9. I jaæ wam powiadam: Czyñcie sobie przyjacio³y z mammony niesprawiedliwoœci, aby 
gdy ustaniecie, przyjêli was do wiecznych przybytków.
10. Kto wierny jest w ma³em, i w wielu wiernym jest; a kto w ma³em niesprawiedliwy, 
i w wielu niesprawiedliwym jest.
11. Poniewa¿eœcie tedy w mammonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego 
któ¿ wam powierzy?
12. A jeŸliœcie w cudzem wiernymi nie byli, któ¿ wam da, co waszego jest?
13. ¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ, gdy¿ albo jednego bêdzie mia³ w 
nienawiœci, a drugiego bêdzie mi³owa³; albo siê jednego trzymaæ bêdzie, a drugim 
pogardzi; nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mammonie.
14. A s³uchali tego wszystkiego i Faryzeuszowie, którzy byli ³akomi, i naœmiewali 
siê z niego.
15. I rzek³ im: Wy jesteœcie, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludŸmi, 
ale Bóg zna serca wasze; bo co jest u ludzi wynios³ego, obrzydliwoœci¹ jest przed 
Bogiem.
16. Zakon i prorocy a¿ do Jana; a od tego czasu królestwo Bo¿e opowiadane bywa, a 
ka¿dy siê do niego gwa³tem ciœnie.
17. I ³atwiej jest niebu i ziemi przemin¹æ, ni¿eli jednej kresce zakonu upaœæ.
18. Wszelki, który opuszcza ¿onê swojê, a inn¹ pojmuje, cudzo³o¿y; a kto od mê¿a 
opuszczon¹ pojmuje, cudzo³o¿y.
19. A by³ niektóry cz³owiek bogaty, który siê ob³óczy³ w szar³at i w bisior, i 
u¿ywa³ na ka¿dy dzieñ hojnie.
20. By³ te¿ niektóry ¿ebrak, imieniem £azarz, który le¿a³ u wrót jego owrzodzia³y.
21. Pragn¹c byæ nasycony z odrobin, które pada³y z sto³u bogaczowego; ale i psy 
przychodz¹c liza³y wrzody jego.
22. I sta³o siê, ¿e umar³ on ¿ebrak, i odniesiony by³ od Anio³ów na ³ono 
Abrahamowe; umar³ te¿ i bogacz, i pogrzebiony jest.
23. A bêd¹c w piekle, podniós³szy oczy swe, gdy by³ w mêkach, ujrza³ Abrahama z 
daleka, i £azarza na ³onie jego.
24. Tedy bogacz zawo³awszy, rzek³: Ojcze Abrahamie! zmi³uj siê nade mn¹, a poœlij 
£azarza, aby omoczy³ koniec palca swego w wodzie, a och³odzi³ jêzyk mój, bo mêki 
cierpiê w tym p³omieniu.
25. I rzek³ Abraham: Synu! wspomnij, ¿eœ ty odebra³ dobre rzeczy twoje za ¿ywota 
twego, a £azarz tak¿e z³e; a teraz on ma pociechê, a ty mêki cierpisz.
26. A nad to wszystko miêdzy nami i wami otch³añ wielka jest utwierdzona, aby ci, 
którzy chc¹ st¹d przyjœæ do was, nie mogli, ani owi stamt¹d przyjœæ do nas.
27. A on rzek³: Proszê ciê tedy, ojcze! abyœ pos³a³ do domu ojca mego:
28. Albowiem mam piêæ braci, aby im œwiadectwo wyda³, ¿eby te¿ i oni nie przyszli 
na to miejsce mêki.



29. I rzek³ mu Abraham: Maj¹æ Moj¿esza i proroków, niech¿e ich s³uchaj¹.
30. A on rzek³: Nie, ojcze Abrahamie! ale gdyby kto z umar³ych szed³ do nich, bêd¹ 
pokutowaæ.
31. I rzek³ mu: Poniewa¿ Moj¿esza i proroków nie s³uchaj¹, tedy, choæby te¿ kto 
zmartwychwsta³, nie uwierz¹.
*17
1. I rzek³ do uczniów: Nie mo¿na, aby zgorszenia przyjœæ nie mia³y; ale biada temu, 
przez którego przychodz¹!
2. Lepiej by mu by³o, aby m³yñski kamieñ zawieszony by³ na szyi jego, i wrzucony 
by³ w morze, ni¿by jednego z tych ma³ych zgorszyæ mia³.
3. Miejcie¿ siê na pieczy. A jeŸliby zgrzeszy³ przeciwko tobie brat twój, strofuj 
go, a jeŸliby siê upamiêta³, odpuœæ mu.
4. A choæby siedmkroæ na dzieñ zgrzeszy³ przeciwko tobie, i siedmkroæ przez dzieñ 
siê do ciebie nawróci³, mówi¹c: ¯al mi tego; odpuœæ mu.
5. I rzekli Aposto³owie Panu: Przymnó¿ nam wiary.
6. A Pan rzek³: JeŸlibyœcie mieli wiarê jako ziarno gorczyczne, a rzeklibyœcie temu 
drzewu leœnej figi: Wyrwij siê z korzenia, a wsadŸ siê w morzu, us³ucha³oby was.
7. I któ¿ z was jest, co by mia³ s³ugê orz¹cego albo pas¹cego, który gdyby siê 
wróci³, zaraz by mu rzek³: PójdŸ, a usi¹dŸ za stó³?
8. I owszem, izali mu nie rzecze: Nagotuj, co bym wieczerza³, a przepasawszy siê, 
s³u¿ mi, a¿ siê najem i napijê, a potem i ty jedz i pij?
9. Izali dziêkuje s³udze onemu, i¿ uczyni³ to, co mu by³o rozkazano? Nie zda mi 
siê.
10. Tak¿e i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: S³udzy 
nieu¿yteczni jesteœmy, bo coœmy byli powinni uczyniæ, uczyniliœmy.
11. I sta³o siê, gdy szed³ do Jeruzalemu, ¿e szed³ poœrodkiem Samaryi i Galilei.
12. A gdy wchodzi³ do niektórego miasteczka, zabie¿a³o mu dziesiêæ mê¿ów 
trêdowatych, którzy stanêli z daleka.
13. A ci podniós³szy g³os swój, rzekli: Jezusie, Nauczycielu! zmi³uj siê nad nami.
14. Które on ujrzawszy, rzek³ im: Szed³szy oka¿cie siê kap³anom. I sta³o siê, gdy 
szli, ¿e oczyszczeni s¹.
15. Ale jeden z nich ujrzawszy, ¿e jest uzdrowiony, wróci³ siê, wielkim g³osem 
chwal¹c Boga;
16. I pad³ na oblicze swoje u nóg jego, dziêkuj¹c mu; a ten by³ Samarytanin.
17. A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³: Za¿ nie dziesiêæ jest oczyszczonych, a dziewiêæ 
kêdy?
18. Nie znaleŸli siê, aby siê wrócili, i dali chwa³ê Bogu, jedno ten cudzoziemiec?
19. I rzek³ mu: Wstañ, idŸ, wiara twoja ciebie uzdrowi³a.
20. A bêd¹c pytany od Faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Bo¿e, odpowiedzia³ im 
i rzek³: Nie przyjdzieæ królestwo Bo¿e z postrze¿eniem;
21. Ani rzek¹: Oto tu, albo oto tam jest: albowiem oto królestwo Bo¿e wewn¹trz was 
jest.
22. I rzek³ do uczniów: Przyjd¹ dni, ¿e bêdziecie ¿¹daæ, abyœcie widzieli jeden 
dzieñ ze dni Syna cz³owieczego, ale nie ogl¹dacie.
23. I rzek¹ wam: Oto tu, albo oto tam jest; ale nie chodŸcie, ani siê za nimi 
udawajcie.
24. Albowiem jako b³yskawica, b³yskaj¹c siê od jednej strony, która jest pod 
niebem, a¿ do drugiej, która jest pod niebem, œwieci: tak bêdzie i Syn cz³owieczy w 
dzieñ swój.
25. Ale pierwej musi wiele ucierpieæ, i byæ odrzuconym od narodu tego.
26. A jako by³o za dni Noego, tak bêdzie i za dni Syna cz³owieczego.
27. Jedli, pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali a¿ do onego dnia, którego wszed³ Noe 
do korabia, i przyszed³ potop, a wytraci³ wszystkie.
28. Tak¿e te¿ jako siê dzia³o za dni Lotowych, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, 
szczepili, budowali.
29. Ale dnia tego, gdy wyszed³ Lot z Sodomy, spad³ jako deszcz ogieñ z siark¹ z 
nieba, i wytraci³ wszystkie.
30. Takci te¿ bêdzie w on dzieñ, którego siê Syn cz³owieczy objawi.
31. Onego¿ dnia, by³liby kto na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie zstêpuje, 



aby je pobra³; a kto na roli, niech siê tak¿e nie wraca do tego, co jest pozad.
32. Pamiêtajcie na ¿onê Lotow¹.
33. Ktobykolwiek chcia³ zachowaæ duszê swojê, straci j¹; a kto by j¹ kolwiek 
straci³, o¿ywi j¹.
34. Powiadam wam: Onej nocy bêd¹ dwaj na jednem ³o¿u; jeden wziêty bêdzie, a drugi 
zostawiony.
35. Dwie bêd¹ mleæ z sob¹; jedna wziêta bêdzie, a druga zostawiona.
36. Dwaj bêd¹ na roli; jeden bêdzie wziêty, a drugi zostawiony.
37. A odpowiadaj¹c rzekli mu: Gdzie¿ Panie? A on im rzek³: Gdzie bêdzie œcierw, tam 
siê zgromadz¹ i or³y.
*18
1. I powiedzia³ im jeszcze podobieñstwo do tego zmierzaj¹ce, i¿ siê zawsze potrzeba 
modliæ, a nie ustawaæ,
2. Mówi¹c: By³ niektóry sêdzia w jednem mieœcie, który siê Boga nie ba³, i 
cz³owieka siê nie wstydzi³.
3. By³a te¿ wdowa w tem¿e mieœcie, która przychodzi³a do niego, mówi¹c: Pomœcij siê 
krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim.
4. Lecz on d³ugo nie chcia³. Ale potem rzek³ sam w sobie: Aczci siê Boga nie bojê i 
cz³owieka siê nie wstydzê,
5. Wszak¿e i¿ mi siê uprzykrza ta wdowa, pomszczê siê krzywdy jej, aby na ostatek 
przyszed³szy, nie by³a mi ciê¿k¹.
6. Rzek³ tedy Pan: S³uchajcie¿, co mówi niesprawiedliwy sêdzia.
7. A Bóg izali siê nie pomœci krzywdy wybranych swoich, wo³aj¹cych do siebie we 
dnie i w nocy, chocia¿ im d³ugo cierpi?
8. Powiadam wam, i¿ siê pomœci krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie Syn 
cz³owieczy, izali znajdzie wiarê na ziemi?
9. Rzek³ te¿ i do niektórych, którzy ufali sami w sobie, ¿e byli sprawiedliwymi, a 
inszych za nic nie mieli, to podobieñstwo:
10. Dwoje ludzi wst¹pi³o do koœcio³a, aby siê modlili, jeden Faryzeusz a drugi 
celnik.
11. Faryzeusz stan¹wszy, tak siê sam u siebie modli³: Dziêkujê tobie, Bo¿e! ¿em nie 
jest jako inni ludzie, drapie¿ni, niesprawiedliwi, cudzo³o¿nicy, albo jako i ten 
celnik.
12. Poszczê dwakroæ w tydzieñ; dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co mam.
13. A celnik stoj¹c z daleka, nie chcia³ podnieœæ i oczu swych w niebo, ale siê bi³ 
w piersi swoje, mówi¹c: Bo¿e! b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu.
14. Powiadam wam, ¿eæ ten odszed³ usprawiedliwionym do domu swego, wiêcej ni¿eli 
on: albowiem kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie 
wywy¿szony.
15. Przynoszono te¿ do niego i niemowl¹tka, aby siê ich dotyka³; co gdy widzieli 
uczniowie, gromili je.
16. Ale Jezus zwo³awszy ich, rzek³: Dopuœæcie dziatkom przychodziæ do mnie, a nie 
zabraniajcie im; albowiem takowych jest królestwo Bo¿e.
17. Zaprawdê powiadam wam: Ktobykolwiek nie przyj¹³ królestwa Bo¿ego jako 
dzieci¹tko, nie wnijdzie do niego.
18. I pyta³ go niektóry ksi¹¿ê, mówi¹c: Nauczycielu dobry! co czyni¹c odziedziczê 
¿ywot wieczny?
19. I rzek³ mu Jezus: Przecz miê zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, 
to jest Bóg.
20. Umiesz przykazania? Nie cudzo³ó¿, nie zabijaj, nie kradnij, nie œwiadcz 
fa³szywie, czcij ojca twego i matkê twojê.
21. A on rzek³: Tegom wszystkiego przestrzega³ od m³odoœci mojej.
22. Co us³yszawszy Jezus, rzek³ mu: Jednego ci jeszcze nie dostaje; wszystko, co 
masz, sprzedaj, a rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie; a przyszed³szy 
naœladuj miê.
23. A on us³yszawszy to, bardzo siê zasmuci³; bo by³ nader bogaty.
24. A gdy go Jezus ujrza³ bardzo zasmuconego, rzek³: Jako¿ trudno ci, co maj¹ 
pieni¹dze, wnijd¹ do królestwa Bo¿ego!
25. Albowiem ³atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu 



wnijœæ do królestwa Bo¿ego.
26. Tedy rzekli ci, którzy to s³yszeli: I któ¿ mo¿e byæ zbawiony?
27. Ale on rzek³: Co jest niemo¿ebne u ludzi, mo¿ebne jest u Boga.
28. I rzek³ Piotr: Otoœmy my opuœcili wszystko, a poszliœmy za tob¹.
29. Tedy im on rzek³: Zaprawdê powiadam wam, i¿ nie masz nikogo, co by opuœci³ dom, 
albo rodziców, albo braci, albo ¿onê, albo dzieci dla królestwa Bo¿ego,
30. Aby nie wzi¹³ daleko wiêcej w tym czasie, a w przysz³ym wieku ¿ywota wiecznego.
31. A wzi¹wszy z sob¹ onych dwunastu, rzek³ im: Oto wstêpujemy do Jeruzalemu, a 
wype³ni siê wszystko, co napisano przez proroki o Synu cz³owieczym.
32. Bo bêdzie wydany poganom, i bêdzie naœmiewany, i zel¿ony, i uplwany:
33. A ubiczowawszy zabij¹ go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
34. Lecz oni z tego nic nie zrozumieli, i by³o to s³owo zakryte przed nimi, i nie 
wiedzieli, co mówiono.
35. I sta³o siê, gdy siê on przybli¿a³ do Jerycha, œlepy niektóry siedzia³ podle 
drogi, ¿ebrz¹c.
36. A us³yszawszy lud przechodz¹cy, pyta³, co by to by³o?
37. I powiedziano mu, i¿ Jezus Nazareñski têdy idzie.
38. I zawo³a³, mówi¹c: Jezusie, Synu Dawidowy! zmi³uj siê nade mn¹.
39. Lecz ci, co szli wprzód, gromili go, aby milcza³. Ale on tem wiêcej wo³a³: Synu 
Dawidowy! zmi³uj siê nade mn¹.
40. Zastanowiwszy siê tedy Jezus, kaza³ go przywieœæ do siebie; a gdy siê 
przybli¿y³, pyta³ go, mówi¹c:
41. Co chcesz, abym ci uczyni³? A on rzek³: Panie! abym przejrza³.
42. A Jezus mu rzek³: Przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowi³a.
43. I zarazem przejrza³, i szed³ za nim, wielbi¹c Boga. Co wszystek lud widz¹c, da³ 
chwa³ê Bogu.
*19
1. A Jezus wszed³szy, szed³ przez Jerycho.
2. A oto m¹¿, którego zwano imieniem Zacheusz, który by³ prze³o¿ony nad celnikami, 
a ten by³ bogaty.
3. I ¿¹da³ widzieæ Jezusa, co by zacz by³; lecz nie móg³ przed ludem, bo by³ ma³ego 
wzrostu.
4. A bie¿awszy naprzód, wst¹pi³ na drzewo leœnej figi, aby go ujrza³; bo tamtêdy 
iœæ mia³.
5. A gdy przyszed³ na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górê, ujrza³ go, i rzek³ do 
niego: Zacheuszu! zst¹p prêdko na dó³, albowiem dziœ muszê zostaæ w domu twoim.
6. I zst¹pi³ prêdko i przyj¹³ go z radoœci¹.
7. A widz¹c to wszyscy, szemrali, mówi¹c: U cz³owieka grzesznego gospod¹ stan¹³.
8. A stan¹wszy Zacheusz, rzek³ do Pana: Oto po³owê majêtnoœci moich dam ubogim, 
Panie! a jeŸli¿em kogo w czem podszed³, oddam w czwórnasób.
9. I rzek³ mu Jezus: Dziœ siê sta³o zbawienie domowi temu, dlatego ¿e i on jest 
synem Abrahamowym.
10. Bo przyszed³ Syn cz³owieczy, aby szuka³ i zachowa³, co by³o zginê³o.
11. Tedy gdy oni s³uchali, mówi¹c dalej powiedzia³ im podobieñstwo, dlatego ¿e by³ 
blisko od Jeruzalemu, a i¿ oni mniemali, ¿e siê wnet królestwo Bo¿e objawiæ mia³o.
12. Rzek³ tedy: Niektóry cz³owiek rodu zacnego jecha³ w dalek¹ krainê, aby sobie 
wzi¹³ królestwo, i zasiê siê wróci³.
13. A zawo³awszy dziesiêciu s³ug swoich, da³ im dziesiêæ grzywien i rzek³ do nich: 
Handlujcie, a¿ przyjadê.
14. Lecz mieszczanie jego mieli go w nienawiœci, i wyprawili za nim poselstwo, 
mówi¹c: Nie chcemy, aby ten królowa³ nad nami.
15. I sta³o siê, gdy siê wróci³ wzi¹wszy królestwo, ¿e rozkaza³ do siebie zawo³aæ 
s³ug onych, którym by³ da³ pieni¹dze, aby siê dowiedzia³, co który handluj¹c 
zyska³.
16. Tedy przyszed³ pierwszy, mówi¹c: Panie! grzywna twoja dziesiêæ grzywien 
urobi³a.
17. I rzek³ mu: Dobrze, s³ugo dobry! i¿eœ by³ nad ma³em wiernym, miej¿e w³adzê nad 
dziesiêcioma miastami.
18. Przyszed³ i drugi, mówi¹c: Panie! grzywna twoja piêæ grzywien urobi³a.



19. Rzek³ i temu: I ty b¹dŸ nad piêcioma miastami.
20. A inszy przyszed³, mówi¹c: Panie! oto grzywna twoja, któr¹m mia³ schowan¹ w 
chustce;
21. Bom siê ciebie ba³, ¿eœ jest cz³owiek srogi; bierzesz, czegoœ nie po³o¿y³, a 
¿niesz, czegoœ nie sia³.
22. Tedy mu rzek³: Z ust twoich s¹dzê ciê, z³y s³ugo! Wiedzia³eœ, ¿em ja jest 
cz³owiek srogi, który biorê, czegom nie po³o¿y³, a ¿nê, czegom nie sia³.
23. Przecz¿eœ tedy nie da³ srebra mego do lichwiarzy? a ja przyszed³szy, wzi¹³bym 
je by³ z lichw¹.
24. I rzek³ tym, którzy tu¿ stali: WeŸmijcie od niego tê grzywnê, a dajcie temu, 
który ma dziesiêæ grzywien.
25. I rzekli mu: Panie! maæ dziesiêæ grzywien.
26. Zaprawdê powiadam wam, i¿ wszelkiemu, który ma, bêdzie dane, a od tego, który 
nie ma, i to, co ma, bêdzie od niego odjête.
27. Ale i nieprzyjacio³y moje, którzy nie chcieli, abym królowa³ nad nimi, 
przywiedŸcie tu, a pobijcie przede mn¹.
28. A to powiedziawszy, szed³ wprzód, wstêpuj¹c do Jeruzalemu.
29. I sta³o siê, gdy siê przybli¿y³ do Betfagie i Betanii, ku górze, któr¹ zowi¹ 
oliwn¹, pos³a³ dwóch z uczniów swoich,
30. Mówi¹c: IdŸcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, do którego wszed³szy, 
znajdziecie oœlê uwi¹zane, na którem ¿aden cz³owiek nigdy nie siedzia³; odwi¹zawszy 
je, przywiedŸcie:
31. A jeŸliby was kto spyta³, przecz je odwi¹zujecie? tak mu powiecie: Przeto, ¿e 
go Pan potrzebuje.
32. Odszed³szy tedy ci, którzy byli pos³ani, znaleŸli, jako im by³ powiedzia³.
33. A gdy oni odwi¹zywali ono oœlê, rzekli panowie jego do nich: Przecz 
odwi¹zujecie oœlê?
34. A oni powiedzieli: Pan go potrzebuje.
35. I przywiedli je do Jezusa, a w³o¿ywszy szaty swoje na ono oœlê, wsadzili Jezusa 
na nie.
36. A gdy on jecha³, s³ali szaty swoje na drodze.
37. A gdy siê ju¿ przybli¿a³ tam, gdzie siê spuszczaj¹ z góry oliwnej, poczê³o 
wszystko mnóstwo uczniów raduj¹c siê chwaliæ Boga g³osem wielkim ze wszystkich 
cudów, które widzieli,
38. Mówi¹c: B³ogos³awiony król, który idzie w imieniu Pañskiem; pokój na niebie, a 
chwa³a na wysokoœciach.
39. Ale niektórzy z Faryzeuszów z onego ludu rzekli do niego: Nauczycielu! zgrom 
ucznie twoje.
40. A on odpowiadaj¹c, rzek³ im: Powiadam wam, jeŸliby ci milczeli, wnet kamienie 
wo³aæ bêd¹.
41. A gdy siê przybli¿y³, ujrzawszy miasto, p³aka³ nad niem, mówi¹c:
42. O gdybyœ pozna³o i ty, a zw³aszcza w ten to dzieñ twój, co jest ku pokojowi 
twemu! lecz to teraz zakryte od oczów twoich.
43. Albowiem przyjd¹ na ciê dni, gdy ciê otocz¹ nieprzyjaciele twoi wa³em, i oblêg¹ 
ciê, i œcisn¹ ciê zewsz¹d;
44. I zrównaj¹ ciê z ziemi¹, i dzieci twoje w tobie, a nie zostawi¹ w tobie 
kamienia na kamieniu, dlatego ¿eœ nie pozna³o czasu nawiedzenia twego.
45. A wszed³szy do koœcio³a, pocz¹³ wyganiaæ te, którzy w nim sprzedawali i 
kupowali.
46. Mówi¹c im: Napisano: Dom mój dom modlitwy jest, a wyœcie go uczynili jaskini¹ 
zbójców.
47. I uczy³ na ka¿dy dzieñ w koœciele; lecz przedniejsi kap³ani i nauczeni w 
Piœmie, i przedniejsi z ludu szukali go straciæ;
48. Ale nie znaleŸli, co by mu uczynili; albowiem wszystek lud zawiesza³ siê na 
nim, s³uchaj¹c go.
*20
1. I sta³o siê z onych dni dnia jednego, gdy uczy³ lud w koœciele i kaza³ 
Ewangelijê, ¿e nadeszli przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie z starszymi,
2. I rzekli do niego, mówi¹c: Powiedz nam, któr¹ moc¹ to czynisz, albo kto jest 



ten, coæ da³ tê moc?
3. A on odpowiadaj¹c, rzek³ do nich: Spytam i ja was o jednê rzecz, a powiedzcie 
mi:
4. Chrzest Jana by³li z nieba, czyli z ludzi?
5. A oni myœlili sami w sobie, mówi¹c: JeŸli powiemy, z nieba, rzecze: Czemu¿eœcie 
mu tedy nie wierzyli?
6. JeŸli¿ zasiê rzeczemy, z ludzi, wszystek lud ukamionuje nas, poniewa¿ za pewne 
maj¹, ¿e Jan jest prorokiem.
7. I odpowiedzieli, ¿e nie wiedz¹, sk¹d by by³.
8. A Jezus im rzek³: I ja wam nie powiem, któr¹ moc¹ to czyniê.
9. I pocz¹³ do ludu mówiæ to podobieñstwo: Cz³owiek niektóry nasadzi³ winnicê, i 
naj¹³ j¹ winiarzom, i odjecha³ precz na czas niema³y.
10. A czasu swego pos³a³ s³ugê do onych winiarzy, aby mu dali z po¿ytku onej 
winnicy; ale oni winiarze ubiwszy go, odes³ali pró¿nego.
11. I pos³a³ zasiê drugiego s³ugê; ale oni i tego ubiwszy i zel¿ywszy, odes³ali 
pró¿nego.
12. I pos³a³ zasiê trzeciego; ale oni i tego zraniwszy, wyrzucili precz.
13. A tak rzek³ Pan onej winnicy: Có¿ uczyniê? poœlê syna mego mi³ego, snaæ gdy 
tego ujrz¹, zawstydz¹ siê.
14. Ale winiarze ujrzawszy go, rzekli miêdzy sob¹, mówi¹c: Tenci jest dziedzic; 
pójdŸcie zabijmy go, aby nasze by³o dziedzictwo.
15. I wypchn¹wszy go precz z winnicy, zabili. Có¿ im tedy uczyni Pan onej winnicy?
16. Przyjdzie, a potraci one winiarze, a winnicê odda innym. Co oni us³yszawszy, 
rzekli: Nie daj tego Bo¿e!
17. Lecz on spojrzawszy na nie, rzek³: Có¿ tedy jest ono, co napisano: Kamieñ, 
który odrzucili buduj¹cy, ten siê sta³ g³ow¹ wêgieln¹?
18. Wszelki, który upadnie na ten kamieñ, roztr¹ci siê, a na kogo by upad³, zetrze 
go.
19. I starali siê przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie, jakoby nañ rêce wrzucili 
onej¿e godziny, ale siê ludu bali; albowiem poznali, i¿ przeciwko nim wyrzek³ to 
podobieñstwo.
20. A tak podstrzegaj¹c go, pos³ali szpiegi, którzy zmyœlali, jakoby byli 
sprawiedliwymi, aby go podchwycili w mowie jego, a potem aby go podali 
zwierzchnoœci i w moc staroœcin¹.
21. I pytali go, mówi¹c: Nauczycielu! wiemy, ¿e dobrze mówisz i uczysz, ani 
przyjmujesz osób; ale drogi Bo¿ej w prawdzie uczysz.
22. Godzili siê nam daæ czynsz cesarzowi, czyli nie?
23. Ale on obaczywszy chytroœæ ich, rzek³ do nich: Czemu¿ miê kusicie?
24. Uka¿cie mi grosz; czyj ma obraz i napis? A odpowiadaj¹c rzekli: Cesarza.
25. Zatem on im rzek³: Oddawajcie¿ tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest 
Bo¿ego, Bogu.
26. I nie mogli go podchwyciæ w mowie jego przed ludem, a zadziwiwszy siê 
odpowiedzi jego, umilknêli.
27. A przyszed³szy niektórzy z Saduceuszów, (którzy przecz¹ i mówi¹, i¿ nie masz 
zmartwychwstania), pytali go,
28. Mówi¹c: Nauczycielu! Moj¿esz nam napisa³: JeŸliby komu brat umar³, maj¹c ¿onê, 
a umar³by bez dziatek, aby brat jego poj¹³ jego ¿onê, a wzbudzi³ nasienie bratu 
swemu.
29. By³o tedy siedm braci, z których pierwszy poj¹wszy ¿onê, umar³ bez dziatek.
30. I poj¹³ wtóry onê ¿onê, a umar³ i ten bez dziatek.
31. Potem j¹ poj¹³ i trzeci, tak¿e i oni wszyscy siedmiu, a nie zostawiwszy 
dziatek, pomarli.
32. Po wszystkich te¿ umar³a i ona niewiasta.
33. Przeto¿ przy zmartwychwstaniu, którego¿ z nich ona bêdzie ¿on¹, poniewa¿ 
siedmiu ich mia³o j¹ za ¿onê?
34. Tedy odpowiadaj¹c, rzek³ im Jezus: Synowie tego wieku ¿eni¹ siê i za m¹¿ 
wydaj¹.
35. Ale ci, którzy godni s¹, aby dost¹pili onego wieku, i powstan¹ od umar³ych, ani 
siê ¿eniæ, ani za m¹¿ dawaæ bêd¹.



36. Albowiem umieraæ wiêcej nie bêd¹ mogli; bo bêd¹ równi Anio³om, bêd¹c synami 
Bo¿ymi, gdy¿ s¹ synami zmartwychwstania.
37. A i¿ umarli zmartwychwstan¹, i Moj¿esz pokaza³ przy onym krzaku, gdy zowie Pana 
Boga Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakóbowym.
38. A Bógci nie jest Bogiem umar³ych, ale ¿ywych; bo jemu wszyscy ¿yj¹.
39. Tedy odpowiadaj¹c niektórzy z nauczonych w Piœmie, rzekli: Nauczycielu! dobrzeœ 
powiedzia³.
40. I nie œmieli go wiêcej o nic pytaæ.
41. I rzek³ do nich: Jako¿ powiadaj¹, ¿e Chrystus jest synem Dawidowym?
42. A sam Dawid mówi w ksiêgach Psalmów: Rzek³ Pan Panu memu: Si¹dŸ po prawicy 
mojej
43. A¿ po³o¿ê nieprzyjacio³y twoje podnó¿kiem nóg twoich.
44. Poniewa¿ go tedy Dawid nazywa Panem, i jako¿ jest synem jego?
45. A gdy s³ucha³ wszystek lud, rzek³ uczniom swoim:
46. Strze¿cie siê nauczonych w Piœmie, którzy chc¹ chodziæ w szatach d³ugich, i 
mi³uj¹ pozdrawiania na rynkach i pierwsze sto³ki w bó¿nicach, i pierwsze miejsca na 
wieczerzach;
47. Którzy po¿eraj¹ domy wdów, a to pod pokrywk¹ d³ugich modlitw: ciæ odnios¹ 
ciê¿szy s¹d.
*21
1. A spojrzawszy ujrza³ bogacze rzucaj¹ce dary swoje do skarbnicy.
2. Ujrza³ te¿ i niektór¹ wdowê ubo¿uchn¹, wrzucaj¹c¹ tam¿e dwa drobne pieni¹¿ki.
3. I rzek³: Prawdziwieæ wam powiadam, ¿eæ ta uboga wdowa wiêcej ni¿ ci wszyscy 
wrzuci³a.
4. Ci bowiem wszyscy z tego, co im zbywa³o, wrzucili do darów Bo¿ych, ale ta z 
niedostatku swego wszystkê ¿ywnoœæ, któr¹ mia³a, wrzuci³a.
5. A gdy niektórzy mówili o koœciele, i¿ by³ piêknym kamieniem i upominkami 
ozdobiony, rzek³:
6. Z tego, co widzicie, przyjd¹ dni, w które nie bêdzie zostawiony kamieñ na 
kamieniu, który by nie by³ rozwalony.
7. I pytali go, mówi¹c: Nauczycielu! kiedy¿ to bêdzie? a co za znak, gdy siê to 
bêdzie mia³o dziaæ?
8. A on rzek³: Patrzcie, abyœcie nie byli zwiedzeni; boæ wiele ich przyjdzie w 
imieniu mojem, mówi¹c: Jam jest Chrystus, a czas siê przybli¿y³; nie udawajcie¿ siê 
tedy za nimi.
9. A gdy us³yszycie o wojnach i rozruchach, nie lêkajcie siê; albowiem musi to byæ 
pierwej, aleæ jeszcze nie tu jest koniec.
10. Tedy im mówi³: Powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko 
królestwu;
11. I bêd¹ miejscami wielkie trzêsienia ziemi, i g³ody i mory, tak¿e strachy i 
znaki wielkie z nieba bêd¹.
12. Ale przed tem wszystkiem wrzuc¹ na was rêce swoje, i bêd¹ was przeœladowaæ, 
podawaj¹c do bó¿nic i do wiêzienia, wodz¹c przed króle i przed starosty dla imienia 
mego.
13. A to was spotka na œwiadectwo.
14. Przeto¿ z³ó¿cie to do serc waszych, abyœcie przed czasem nie myœlili, jako 
byœcie odpowiadaæ mieli.
15. Albowiem ja wam dam usta i m¹droœæ, której nie bêd¹ mogli odeprzeæ, ani siê 
sprzeciwiæ wszyscy przeciwnicy wasi.
16. A bêdziecie te¿ wydani od rodziców i od braci i od krewnych i od przyjació³, i 
zabij¹ niektóre z was;
17. Bêdziecie w nienawiœci u wszystkich dla imienia mego.
18. Ale ani w³os z g³owy waszej nie zginie.
19. W cierpliwoœci waszej posiadajcie dusze wasze.
20. A gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, ¿eæ siê przybli¿y³o 
spustoszenie jego.
21. Tedy ci, co s¹ w Judzkiej ziemi, niech uciekaj¹ na góry, a ci, co s¹ w poœrodku 
jej, niech wychodz¹, a ci, co s¹ w polach, niechaj nie wchodz¹ do niej.
22. Albowiem te dni s¹ pomsty, aby siê wype³ni³o wszystko, co napisane.



23. Ale biada brzemiennym i piersiami karmi¹cym w owe dni! albowiem bêdzie ucisk 
wielki w tej ziemi i gniew Bo¿y nad tym ludem.
24. I polegn¹ od ostrza miecza, i zapêdzeni bêd¹ w niewolê miêdzy wszystkie narody, 
i bêdzie Jeruzalem deptane od pogan, a¿ siê wype³ni¹ czasy pogan.
25. Tedy bêd¹ znaki na s³oñcu i na ksiê¿ycu i na gwiazdach, a na ziemi uciœnienie 
narodów z rozpacz¹, gdy zaszumi morze i wa³y;
26. Tak, i¿ ludzie drêtwieæ bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które 
przyjd¹ na wszystek œwiat; albowiem mocy niebieskie porusz¹ siê.
27. A tedy ujrz¹ Syna cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³oku z moc¹ i chwa³¹ wielk¹.
28. A gdy siê to pocznie dziaæ, spogl¹dajcie¿ a podnoœcie g³owy wasze, przeto i¿ 
siê przybli¿a odkupienie wasze.
29. I powiedzia³ im podobieñstwo: Spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie 
drzewa;
30. Gdy siê ju¿ pukaj¹, widz¹c to sami to uznawacie, ¿e ju¿ blisko jest lato.
31. Tak¿e i wy, gdy ujrzycie, i¿ siê to dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest królestwo 
Bo¿e.
32. Zaprawdê powiadam wam, ¿eæ nie przeminie ten wiek, a¿by siê to wszystko sta³o.
33. Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹.
34. A strze¿cie siê, aby snaæ nie by³y obci¹¿one serca wasze ob¿arstwem i opilstwem 
i pieczo³owaniem o ten ¿ywot, a nagle by na was przyszed³ ten dzieñ.
35. Albowiem jako sid³o przypadnie na wszystkie, którzy mieszkaj¹ na obliczu 
wszystkiej ziemi.
36. Przeto¿ czujcie, modl¹c siê na ka¿dy czas, abyœcie byli godni ujœæ tego 
wszystkiego, co siê dziaæ ma, i stan¹æ przed Synem cz³owieczym.
37. I naucza³ we dnie w koœciele; ale w nocy wychodz¹c, przebywa³ na górze, któr¹ 
zowi¹ oliwn¹.
38. A wszystek lud rano siê schodzi³ do niego, aby go s³ucha³ w koœciele.
*22
1. A przybli¿a³o siê œwiêto przaœników, które zowi¹ wielkanoc¹.
2. I szukali przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie, jakoby go zabili; ale siê 
bali ludu.
3. I wst¹pi³ szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryjotem, który by³ z liczby 
dwunastu.
4. Ten tedy odszed³szy, zmówi³ siê z przedniejszymi kap³anami, i z prze³o¿onymi 
koœcio³a, jakoby go im wyda³.
5. I uradowali siê, i umówili siê z nim, ¿e mu chc¹ daæ pieni¹dze.
6. I obieca³, i szuka³ sposobnego czasu, aby go im wyda³ bez rozruchu.
7. Tedy przyszed³ dzieñ przaœników, którego mia³ baranek byæ zabity.
8. I pos³a³ Piotra i Jana, mówi¹c: Poszed³szy nagotujcie nam baranka, abyœmy jedli.
9. Ale oni mu rzekli: Gdzie¿ chcesz, abyœmy go nagotowali?
10. A on rzek³ do nich: Oto gdy do miasta wchodziæ bêdziecie, spotka siê z wami 
cz³owiek, nios¹cy dzban wody; idŸcie¿ za nim do domu, do którego wnijdzie,
11. A rzeczcie gospodarzowi domu onego: Kaza³ ci powiedzieæ nauczyciel: Gdzie jest 
gospoda, kêdy bym jad³ baranka z uczniami moimi?
12. A on wam uka¿e salê wielk¹ us³an¹, tam¿e nagotujcie.
13. Tedy odszed³szy znaleŸli, jako im by³ powiedzia³, i nagotowali baranka.
14. A gdy przysz³a godzina, usiad³ za stó³, i dwanaœcie aposto³ów z nim.
15. I rzek³ do nich: ¯¹daj¹c ¿¹da³em tego baranka jeœæ z wami, pierwej ni¿bym 
cierpia³.
16. Boæ wam powiadam, ¿e go wiêcej jeœæ nie bêdê, a¿ siê wype³ni w królestwie 
Bo¿em.
17. A wzi¹wszy kielich i podziêkowawszy, rzek³: WeŸmijcie to, a podzielcie miêdzy 
siê.
18. Albowiem powiadam wam, ¿e nie bêdê pi³ z rodzaju winnej macicy, a¿ przyjdzie 
królestwo Bo¿e.
19. A wzi¹wszy chleb i podziêkowawszy, ³ama³ i da³ im, mówi¹c: To jest cia³o moje, 
które siê za was daje; to czyñcie na pami¹tkê mojê.
20. Tak¿e i kielich, gdy by³o po wieczerzy, mówi¹c: Ten kielich jest nowy testament 
we krwi mojej, która siê za was wylewa.



21. Ale oto rêka tego, co miê wydaje, ze mn¹ jest za sto³em.
22. Synci zaiste cz³owieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada 
cz³owiekowi temu, który go wydaje!
23. Tedy siê oni poczêli miêdzy sob¹ pytaæ o tem, kto by w¿dy z nich by³, co by to 
uczyniæ mia³.
24. A wszcz¹³ siê te¿ spór miêdzy nimi o tem, kto by siê z nich zda³ byæ wiêkszy.
25. Ale on im rzek³: Królowie narodów panuj¹ nad nimi, a którzy nad nimi moc maj¹, 
dobrodziejami nazywani bywaj¹.
26. Lecz wy nie tak: owszem kto najwiêkszy jest miêdzy wami, niech bêdzie jako 
najmniejszy, a kto jest wodzem, bêdzie jako ten, co s³u¿y.
27. Bo który¿ wiêkszy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co s³u¿y? Izali nie ten, co 
siedzi? Alem ja jest w poœrodku was jako ten, co s³u¿y.
28. A wy jesteœcie, którzyœcie wytrwali przy mnie w pokusach moich.
29. I jaæ wam sporz¹dzam, jako mi sporz¹dzi³ Ojciec mój, królestwo,
30. Abyœcie jedli i pili za sto³em moim w królestwie mojem, i siedzieli na 
stolicach, s¹dz¹c dwanaœcie pokoleñ Izraelskich.
31. I rzek³ Pan: Szymonie, Szymonie! oto szatan wyprosi³ was, aby was odwiewa³ jako 
pszenicê,
32. Alem ja prosi³ za tob¹, aby nie usta³a wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy 
siê, utwierdzaj braci twoich.
33. A on mu rzek³: Panie! gotówem z tob¹ iœæ i do wiêzienia i na œmieræ.
34. A on rzek³: Powiadam ci, Piotrze! nie zapieje dziœ kur, a¿ siê pierwej trzykroæ 
zaprzesz, ¿e miê nie znasz.
35. I rzek³ im: Gdym was posy³a³ bez mieszka, i bez taistry, i bez butów, izali wam 
czego nie dostawa³o? A oni rzekli: Niczego.
36. Tedy im rzek³: Ale teraz kto ma mieszek, niech go weŸmie, tak¿e i taistrê; a 
kto nie ma miecza, niech sprzeda sukniê swojê, a kupi miecz.
37. Albowiem powiadam wam, i¿ siê jeszcze musi to, co napisano, wype³niæ na mnie, 
mianowicie: I z z³oczyñcami policzony jest; boæ te rzeczy, które œwiadcz¹ o mnie, 
koniec bior¹.
38. Ale oni rzekli: Panie! oto tu dwa miecze. A on im rzek³: Dosyæ jest.
39. I wyszed³szy szed³ wed³ug zwyczaju na górê Oliwn¹, a szli za nim i uczniowie 
jego.
40. A gdy przyszed³ na miejsce, rzek³ im: Módlcie siê, abyœcie nie weszli w 
pokuszenie.
41. A sam oddali³ siê od nich, jakoby na ciœnienie kamieniem, a klêkn¹wszy na 
kolana, modli³ siê,
42. Mówi¹c: Ojcze! jeŸli chcesz, przenieœ ten kielich ode mnie; wszak¿e nie moja 
wola, lecz twoja niech siê stanie.
43. I ukaza³ mu siê Anio³ z nieba, posilaj¹cy go.
44. Ale bêd¹c w boju, gorliwiej siê modli³, a by³ pot jego jako krople krwi 
œciekaj¹ce na ziemiê.
45. A wstawszy od modlitwy, przyszed³ do uczniów, i znalaz³ je œpi¹ce od smutku.
46. I rzek³ im: Có¿ œpicie? wstañcie, a módlcie siê, byœcie nie weszli w 
pokuszenie.
47. A gdy on jeszcze mówi³, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden ze 
dwunastu, szed³ przed nimi, i przybli¿y³ siê do Jezusa, aby go poca³owa³.
48. A Jezus mu rzek³: Judaszu! poca³owaniem wydajesz Syna cz³owieczego?
49. A widz¹c ci, którzy przy nim byli, co siê dziaæ mia³o, rzekli mu: Panie! mamyli 
biæ mieczem?
50. I uderzy³ jeden z nich s³ugê najwy¿szego kap³ana, i uci¹³ mu ucho prawe.
51. Ale Jezus odpowiadaj¹c, rzek³: Zaniechajcie a¿ póty; a dotkn¹wszy siê ucha 
jego, uzdrowi³ go.
52. I rzek³ Jezus do onych, którzy byli przyszli przeciwko niemu, do przedniejszych 
kap³anów i prze³o¿onych œwi¹tyni, i do starszych: Wyszliœcie jako na zbójcê z 
mieczami i z kijami.
53. Gdym na ka¿dy dzieñ bywa³ z wami w koœciele, nie œci¹gnêliœcie r¹k na miê; ale 
taæ jest ona godzina wasza i moc ciemnoœci.
54. Pojmawszy go tedy, prowadzili go i przyprowadzili go w dom najwy¿szego kap³ana, 



a Piotr szed³ za nim z daleka.
55. A gdy oni rozniecili ogieñ w poœrodku dworu i wespó³ usiedli, usiad³ i Piotr 
miêdzy nimi.
56. A ujrzawszy go niektóra dziewka u ognia siedz¹cego, i pilnie mu siê 
przypatrzywszy, rzek³a: I ten z nim by³.
57. A on siê go zaprza³, mówi¹c: Niewiasto! Nie znam go.
58. A po ma³ej chwili ujrzawszy go drugi, rzek³: I tyœ jest z nich; ale Piotr 
rzek³: Cz³owiecze! nie jestem.
59. A gdy wysz³a jakoby jedna godzina, ktoœ inszy twierdzi³, mówi¹c: Prawdziwie i 
ten z nim by³; bo te¿ jest Galilejczyk.
60. A Piotr rzek³: Cz³owiecze! nie wiem, co mówisz; a zatem zaraz, gdy on jeszcze 
mówi³, kur zapia³.
61. A Pan obróciwszy siê, spojrza³ na Piotra. I wspomnia³ Piotr na s³owo Pañskie, 
jako mu by³ powiedzia³: I¿ pierwej ni¿ kur zapieje, trzykroæ siê mnie zaprzesz.
62. A Piotr wyszed³szy precz, gorzko p³aka³.
63. Lecz mê¿owie, którzy wespó³ trzymali Jezusa, naœmiewali siê z niego, bij¹c go;
64. A zakrywszy go, bili twarz jego i pytali go, mówi¹c: Prorokuj, kto jest, co ciê 
uderzy³.
65. I wiele innych rzeczy bluŸni¹c mówili przeciwko niemu.
66. A gdy by³ dzieñ, zeszli siê starsi z ludu i najwy¿si kap³ani i nauczeni w 
Piœmie, a przywiedli go do rady swojej.
67. Mówi¹c: JeŸliœ ty jest Chrystus, powiedz nam? I rzek³ im: Choæbym wam 
powiedzia³, nie uwierzycie.
68. A jeŸlibym te¿ o co pyta³, nie odpowiecie mi, ani miê wypuœcicie.
69. Od tego czasu bêdzie Syn cz³owieczy siedzia³ na prawicy mocy Bo¿ej.
70. I rzekli wszyscy: Tyœ tedy jest on syn Bo¿y? A on rzek³ do nich: Wy powiadacie, 
¿em ja jest.
71. A oni rzekli: Có¿ jeszcze potrzebujemy œwiadectwa? Wszakieœmy sami s³yszeli z 
ust jego.
*23
1. Tedy powstawszy wszystko mnóstwo ich, wiedli go do Pi³ata.
2. I poczêli nañ skar¿yæ, mówi¹c: Tegoœmy znaleŸli, ¿e odwraca lud i zakazuje dani 
dawaæ cesarzowi, powiadaj¹c: ¯e on jest Chrystusem królem.
3. I pyta³ go Pi³at, mówi¹c: Ty¿eœ jest on król ¿ydowski? A on mu odpowiadaj¹c 
rzek³: Ty powiadasz.
4. I rzek³ Pi³at do przedniejszych kap³anów i do ludu: ¯adnej winy nie znajdujê w 
tym cz³owieku.
5. Lecz siê oni bardziej silili, mówi¹c: I¿ wzrusza lud, ucz¹c po wszystkiej 
Judzkiej ziemi, pocz¹wszy od Galilei a¿ dot¹d.
6. Tedy Pi³at us³yszawszy o Galilei, pyta³, jeŸliby by³ cz³owiekiem Galilejskim?
7. A gdy siê dowiedzia³, i¿ by³ z pañstwa Herodowego, odes³a³ go do Heroda, który 
te¿ w Jeruzalemie by³ w one dni.
8. A Herod ujrzawszy Jezusa, uradowa³ siê bardzo; bo go z dawna pragn¹³ widzieæ, 
dlatego, i¿ wiele o nim s³ysza³, i spodziewa³ siê, i¿ mia³ ujrzeæ jaki cud od niego 
uczyniony.
9. I pyta³ go wiel¹ s³ów; ale mu on nic nie odpowiada³.
10. A przedniejsi kap³ani i nauczeni w Piœmie stali, potê¿nie skar¿¹c nañ.
11. Ale wzgardziwszy nim Herod z ¿o³nierstwem swem i naœmiawszy siê z niego, oblek³ 
go w szatê bia³¹ i odes³a³ go zaœ do Pi³ata.
12. I stali siê sobie przyjacio³mi Pi³at z Herodem onego¿ to dnia; bo sobie byli 
przedtem nieprzyjacio³mi.
13. A Pi³at zwo³awszy przedniejszych kap³anów i prze³o¿onych, i ludu,
14. Rzek³ do nich: Oddaliœcie mi tego cz³owieka, jakoby lud odwraca³: a oto ja 
przed wami pytaj¹c go, ¿adnej winy nie znalaz³em w tym cz³owieku z tego, co nañ 
skar¿ycie;
15. Ale ani Herod, bom was odes³a³ do niego, a oto nic mu siê godnego œmierci nie 
sta³o;
16. Przeto¿ skarawszy wypuszczê go.
17. A musia³ im Pi³at wypuszczaæ jednego na œwiêto.



18. Tedy zawo³a³o spo³em wszystko mnóstwo, mówi¹c: Straæ tego a wypuœæ nam 
Barabbasza!
19. Który by³ dla niejakiego rozruchu w mieœcie uczynionego, i dla mê¿obójstwa 
wsadzony do wiêzienia.
20. Tedy Pi³at znowu mówi³, chc¹c wypuœciæ Jezusa.
21. Ale oni przeciê wo³ali, mówi¹c: Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj go!
22. A on po trzecie rzek³ do nich: I có¿ w¿dy ten z³ego uczyni³? ¯adnej winy 
œmierci nie znalaz³em w nim; przeto¿ skarawszy wypuszczê go.
23. A oni przeciê nalegali g³osy wielkimi, ¿¹daj¹c, aby by³ ukrzy¿owany; i 
zmacnia³y siê g³osy ich i przedniejszych kap³anów.
24. A tak Pi³at przys¹dzi³, aby siê dosyæ sta³o ¿¹dnoœci ich.
25. I wypuœci³ im onego, który by³ dla rozruchu i mê¿obójstwa wsadzony do 
wiêzienia, o którego prosili; ale Jezusa poda³ na wolê ich.
26. Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona niektórego Cyrenejczyka, id¹cego z 
pola, w³o¿yli nañ krzy¿, aby go niós³ za Jezusem.
27. I sz³o za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go p³aka³y i narzeka³y.
28. Ale Jezus obróciwszy siê do nich, rzek³: Córki Jeruzalemskie! nie p³aczcie nade 
mn¹, ale raczej same nad sob¹ p³aczcie i nad dziatkami waszemi.
29. Albowiemci oto id¹ dni, których bêd¹ mówiæ: B³ogos³awione niep³odne i ¿ywoty, 
które nie rodzi³y, i piersi, które nie karmi³y.
30. Tedy poczn¹ mówiæ górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas!
31. Albowiem poniewa¿ siê to na zielonem drzewie dzieje, a có¿ bêdzie na suchem?
32. Wiedzieni te¿ byli i inni dwaj z³oczyñcy, aby wespó³ z nim straceni byli.
33. A gdy przyszli na miejsce, które zowi¹ trupich g³ów, tam go ukrzy¿owali, i 
onych z³oczyñców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
34. Tedy Jezus rzek³: Ojcze! odpuœæ im: boæ nie wiedz¹, co czyni¹. A rozdzieliwszy 
szaty jego, los o nie miotali.
35. I sta³ lud, przypatruj¹c siê, a naœmiewali siê z niego i prze³o¿eni z nimi, 
mówi¹c: Inszych ratowa³, niech¿e ratuje samego siebie, jeŸli¿e on jest Chrystus, on 
wybrany Bo¿y.
36. Naœmiewali siê te¿ z niego i ¿o³nierze, przystêpuj¹c, a ocet mu podawaj¹c,
37. I mówi¹c: JeŸliœ ty jest król ¿ydowski, ratuj¿e samego siebie.
38. A by³ te¿ i napis napisany nad nim literami Greckiemi i £aciñskiemi i 
¯ydowskiemi: Tenci jest on król ¿ydowski.
39. A jeden z onych z³oczyñców, którzy z nim wisieli, ur¹ga³ mu, mówi¹c: JeŸli¿eœ 
ty jest Chrystus, ratuj¿e siebie i nas.
40. A odpowiadaj¹c drugi, gromi³ go mówi¹c: I ty siê Boga nie boisz, chocia¿eœ jest 
w tem¿e skazaniu?
41. A myæ zaiste sprawiedliwie; (bo godn¹ zap³atê za uczynki nasze bierzemy;) ale 
ten nic z³ego nie uczyni³.
42. I rzek³ do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego.
43. A Jezus mu rzek³: Zaprawdê powiadam tobie, dziœ ze mn¹ bêdziesz w raju.
44. A by³o oko³o szóstej godziny, i sta³a siê ciemnoœæ po wszystkiej ziemi a¿ do 
godziny dziewi¹tej.
45. I zaæmi³o siê s³oñce, a zas³ona koœcielna rozerwa³a siê w pó³.
46. A Jezus zawo³awszy g³osem wielkim, rzek³: Ojcze! w rêce twoje polecam ducha 
mojego; a to rzek³szy, skona³.
47. A widz¹c setnik, co siê dzia³o, chwali³ Boga, mówi¹c: Zaprawdê cz³owiek to by³ 
sprawiedliwy.
48. Tak¿e i wszystek lud, który siê by³ zszed³ na to dziwowisko, widz¹c, co siê 
dzia³o, bij¹c siê w piersi swoje, wraca³ siê.
49. A znajomi jego wszyscy z daleka stali, i niewiasty, które za nim by³y przysz³y 
z Galilei, przypatruj¹c siê temu.
50. A oto m¹¿, imieniem Józef, który by³ senatorem, m¹¿ dobry i sprawiedliwy,
51. Który by³ nie zezwoli³ na radê i na uczynek ich, z Arymatyi, miasta Judzkiego, 
który te¿ oczekiwa³ królestwa Bo¿ego;
52. Ten przyszed³szy do Pi³ata, prosi³ o cia³o Jezusowe.
53. I zdj¹wszy je, obwin¹³ je przeœcierad³em a po³o¿y³ je w grobie w opoce 
wykowanym, w którym jeszcze nikt nigdy nie by³ po³o¿ony.



54. A by³ dzieñ przygotowania, i sabat nastawa³.
55. Poszed³szy te¿ za nim i niewiasty, które by³y z nim przysz³y z Galilei, 
ogl¹da³y grób, i jako by³o po³o¿one cia³o jego.
56. A wróciwszy siê, nagotowa³y wonnych rzeczy i maœci; ale w sabat odpoczê³y 
wed³ug przykazania.
*24
1. A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przysz³y do grobu, nios¹c rzeczy wonne, 
które by³y nagotowa³y i niektóre inne z niemi;
2. I znalaz³y kamieñ odwalony od grobu.
3. A wszed³szy w grób, nie znalaz³y cia³a Pana Jezusowego.
4. I sta³o siê, gdy siê dlatego zatrwo¿y³y, ¿e oto dwaj mê¿owie stanêli przy nich w 
szatach œwietnych.
5. A gdy siê one ba³y i schyli³y twarz swojê ku ziemi, rzekli do nich: Có¿ szukacie 
¿yj¹cego miêdzy umar³ymi?
6. Nie maszci go tu, ale wsta³: wspomnijcie, jako wam powiada³, gdy jeszcze by³ w 
Galilei,
7. Mówi¹c: I¿ Syn cz³owieczy musi byæ wydany w rêce ludzi grzesznych, i byæ 
ukrzy¿owany, a trzeciego dnia zmartwychwstaæ.
8. I wspomnia³y na s³owa jego.
9. A wróciwszy siê od grobu, oznajmi³y to wszystko onym jedenastu i innym 
wszystkim.
10. A by³a Maryja Magdalena i Joanna, i Maryja, matka Jakóbowa, i inne z niemi, 
które to powiada³y Aposto³om.
11. Ale siê im zda³y jako plotki s³owa ich, i nie wierzyli im.
12. Tedy Piotr wstawszy, bie¿a³ do grobu, a nachyliwszy siê, ujrza³ same tylko 
przeœcierad³a le¿¹ce, i odszed³, dziwuj¹c siê sam u siebie temu, co siê sta³o.
13. A oto dwaj z nich tego¿ dnia szli do miasteczka, które by³o na szeœædziesi¹t 
stajan od Jeruzalemu, które zwano Emaus.
14. A ci rozmawiali z sob¹ o tem wszystkiem, co siê by³o sta³o.
15. I sta³o siê, gdy oni rozmawiali i wespó³ siê pytali, ¿e i Jezus przybli¿ywszy 
siê, szed³ z nimi.
16. Ale oczy ich by³y zatrzymane, aby go nie poznali.
17. I rzek³ do nich: Có¿ to za rozmowy, które macie miêdzy sob¹ id¹c, a jesteœcie 
smutni?
18. A odpowiadaj¹c mu jeden, któremu by³o imiê Kleofas, rzek³ mu: Tyœ sam 
przychodniem w Jeruzalemie, a nie wiesz, co siê w niem w tych dniach sta³o?
19. I rzek³ im: Có¿? A oni mu rzekli: O Jezusie Nazareñskim, który by³ m¹¿ prorok, 
mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem;
20. A jako go wydali przedniejsi kap³ani i prze³o¿eni nasi, aby by³ skazany na 
œmieræ; i ukrzy¿owali go.
21. A myœmy siê spodziewali, i¿ on mia³ odkupiæ Izraela; ale teraz temu wszystkiemu 
dziœ jest trzeci dzieñ, jako siê to sta³o.
22. Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszy³y nas, które raniuczko by³y u 
grobu;
23. A nie znalaz³szy cia³a jego, przysz³y powiadaj¹c, i¿ widzenie Anielskie 
widzia³y, którzy powiadaj¹, i¿ on ¿yje.
24. I chodzili niektórzy z naszych do grobu, i tak znaleŸli, jako i niewiasty 
powiada³y; ale samego nie widzieli.
25. Tedy on rzek³ do nich: O g³upi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, 
co powiedzieli prorocy!
26. Aza¿ nie musia³ Chrystus tego cierpieæ i wnijœæ do chwa³y swojej?
27. A pocz¹wszy od Moj¿esza i od wszystkich proroków, wyk³ada³ im wszystkie one 
Pisma, które o nim napisane by³y.
28. I przybli¿y³ siê ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywa³, jakoby mia³ 
dalej iœæ.
29. Ale go oni przymusili, mówi¹c: Zostañ z nami, boæ siê ma ku wieczorowi, i ju¿ 
siê dzieñ nachyli³. I wszed³, aby zosta³ z nimi.
30. I sta³o siê, gdy on siedzia³ z nimi za sto³em, wzi¹wszy chleb, b³ogos³awi³, a 
³ami¹c podawa³ im.



31. I otworzy³y siê oczy ich, i poznali go; ale on znikn¹³ z oczu ich.
32. I mówili miêdzy sob¹: Izali serce nasze nie pa³a³o w nas, gdy z nami w drodze 
mówi³, i gdy nam Pisma otwiera³?
33. A wstawszy onej¿e godziny, wrócili siê do Jeruzalemu, i znaleŸli zgromadzonych 
onych jedenaœcie, i tych, którzy z nimi byli,
34. Powiadaj¹cych: I¿ wsta³ Pan prawdziwie, i ukaza³ siê Szymonowi.
35. A oni te¿ powiedzieli, co siê sta³o w drodze, i jako go poznali w ³amaniu 
chleba.
36. A gdy oni to mówili, stan¹³ sam Jezus w poœrodku nich, i rzek³ im: Pokój wam!
37. A oni przelêkn¹wszy siê i przestraszeni bêd¹c, mniemali, i¿ ducha widzieli.
38. I rzek³ im: Czemuœcie siê zatrwo¿yli, i czemu myœli wstêpuj¹ do serc waszych?
39. Ogl¹dajcie rêce moje i nogi moje, ¿emci ja jest on; dotykajcie siê mnie, a 
obaczcie; bo duch nie ma cia³a ani koœci, jako widzicie, ¿e ja mam.
40. A to rzek³szy, pokaza³ im rêce i nogi.
41. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli od radoœci, ale siê dziwowali, rzek³ im: 
Macie tu co jeœæ?
42. A oni mu podali sztukê ryby pieczonej i plastr miodu.
43. A on wzi¹wszy, jad³ przed nimi.
44. I rzek³ do nich: Teæ s¹ s³owa, którem mówi³ do was, bêd¹c jeszcze z wami, i¿ 
siê musi wype³niæ wszystko, co napisano w zakonie Moj¿eszowym i w prorokach, i w 
psalmach o mnie.
45. Tedy im otworzy³ zmys³, ¿eby rozumieli Pisma.
46. I rzek³ im: Takci napisano, i tak musia³ Chrystus cierpieæ, i trzeciego dnia 
zmartwychwstaæ;
47. I aby by³a kazana w imieniu jego pokuta i odpuszczenie grzechów miêdzy 
wszystkimi narody, pocz¹wszy od Jeruzalemu.
48. A wy jesteœcie œwiadkami tego.
49. A oto ja poœlê na was obietnicê Ojca mego, a wy zostañcie w mieœcie 
Jeruzalemie, dok¹d nie bêdziecie przyobleczeni moc¹ z wysokoœci.
50. I wywiód³ je precz a¿ do Betanii, a podniós³szy rêce swoje b³ogos³awi³ im.
51. I sta³o siê, gdy im b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi, i by³ niesiony w górê do 
nieba.
52. A oni pok³oniwszy mu siê, wrócili siê do Jeruzalemu z radoœci¹ wielk¹.
53. I byli zawsze w koœciele, chwal¹c i b³ogos³awi¹c Boga. Amen.

================================
     Jana     
================================

*01
1. Na pocz¹tku by³o S³owo, a ono S³owo by³o u Boga, a Bogiem by³o ono S³owo.
2. To by³o na pocz¹tku u Boga.
3. Wszystkie rzeczy przez nie siê sta³y, a bez niego nic siê nie sta³o, co siê 
sta³o.
4. W niem by³ ¿ywot, a ¿ywot by³ on¹ œwiat³oœci¹ ludzk¹.
5. A ta œwiat³oœæ w ciemnoœciach œwieci, ale ciemnoœci jej nie ogarnê³y.
6. By³ cz³owiek pos³any od Boga, któremu imiê by³o Jan.
7. Ten przyszed³ na œwiadectwo, aby œwiadczy³ o tej œwiat³oœci, aby przezeñ wszyscy 
uwierzyli.
8. Nie by³ci on t¹ œwiat³oœci¹, ale przyszed³, aby œwiadczy³ o tej œwiat³oœci.
9. Tenci by³ t¹ prawdziw¹ œwiat³oœci¹, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, 
przychodz¹cego na œwiat.
10. Na œwiecie by³, a œwiat przezeñ uczyniony jest; ale go œwiat nie pozna³.



11. Do swej w³asnoœci przyszed³, ale go w³aœni jego nie przyjêli.
12. Lecz którzykolwiek go przyjêli, da³ im tê moc, aby siê stali synami Bo¿ymi, to 
jest tym, którzy wierz¹ w imiê jego.
13. Którzy nie z krwi, ani z woli cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga narodzeni s¹.
14. A to S³owo cia³em siê sta³o, i mieszka³o miêdzy nami, i widzieliœmy chwa³ê 
jego, chwa³ê jako jednorodzonego od Ojca, pe³ne ³aski i prawdy.
15. Jan œwiadczy³ o nim, i wo³a³, mówi¹c: Tenci by³, o którymem powiada³: Który po 
mnie przyszed³szy, uprzedzi³ miê; bo pierwej by³ ni¿ ja.
16. A z pe³noœci jego myœmy wszyscy wziêli i ³askê za ³askê.
17. Albowiem zakon przez Moj¿esza jest dany, a ³aska i prawda przez Jezusa 
Chrystusa sta³a siê.
18. Boga nikt nigdy nie widzia³: on jednorodzony syn, który jest w ³onie 
ojcowskiem, ten nam opowiedzia³.
19. A toæ jest œwiadectwo Janowe, gdy pos³ali ¯ydzi z Jeruzalemu kap³any i Lewity, 
aby go pytali: Ty ktoœ jest?
20. I wyzna³, a nie zaprza³, a wyzna³, ¿em ja nie jest Chrystus.
21. I pytali go: Có¿eœ tedy? Elijaszeœ ty? A on rzek³: Nie jestem. A oni: 
Prorokiemeœ ty? i odpowiedzia³: Nie jestem.
22. Rzekli mu tedy: Któ¿eœ jest, ¿ebyœmy odpowiedŸ dali tym, którzy nas pos³ali? 
Có¿ w¿dy powiadasz o sobie?
23. Rzek³: Jam jest g³os wo³aj¹cego na puszczy: Prostujcie drogê Pañsk¹, jako 
powiedzia³ Izajasz prorok.
24. A ci, którzy byli pos³ani, byli z Faryzeuszów.
25. I pytali go i rzekli mu: Czemu¿ tedy chrzcisz, jeŸli¿eœ ty nie jest Chrystus, 
ani Elijasz, ani prorok?
26. Odpowiedzia³ im Jan, mówi¹c: Jaæ chrzczê wod¹; ale w poœrodku was stoi, którego 
wy nie znacie.
27. Tenci jest, który po mnie przyszed³szy, uprzedzi³ miê, któremum ja nie jest 
godzien, ¿ebym rozwi¹za³ rzemyk obuwia jego.
28. To siê sta³o w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzci³.
29. A nazajutrz ujrza³ Jan Jezusa id¹cego do siebie, i rzek³: Oto Baranek Bo¿y, 
który g³adzi grzech œwiata.
30. Tenci jest, o którymem powiada³, ¿e idzie za mn¹ m¹¿, który miê uprzedzi³; bo 
pierwej by³ ni¿ ja.
31. A jam go nie zna³; ale aby by³ objawiony Izraelowi, dlategom ja przyszed³, 
chrzcz¹c wod¹.
32. I œwiadczy³ Jan, mówi¹c: Widzia³em Ducha zstêpuj¹cego jako go³êbicê z nieba, i 
zosta³ na nim.
33. A jam go nie zna³; ale który miê pos³a³ chrzciæ wod¹, ten mi rzek³: Na kogo byœ 
ujrza³ Ducha zstêpuj¹cego i zostaj¹cego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem 
Œwiêtym.
34. A jam widzia³ i œwiadczy³, ¿e ten jest Syn Bo¿y.
35. Nazajutrz zasiê sta³ Jan i dwaj z uczniów jego.
36. A ujrzawszy Jezusa chodz¹cego, rzek³: Oto Baranek Bo¿y.
37. I s³yszeli go oni dwaj uczniowie mówi¹cego, i szli za Jezusem.
38. A obróciwszy siê Jezus i ujrzawszy je za sob¹ id¹ce, rzek³ do nich: Czego 
szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi! (co siê wyk³ada: Mistrzu), gdzie mieszkasz?
39. Rzek³ im: PójdŸcie, a ogl¹dajcie. I szli i widzieli, gdzie mieszka³, a zostali 
przy nim onego dnia; bo by³o oko³o dziesi¹tej godziny.
40. A by³ Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to s³yszeli od 
Jana, i szli byli za nim.
41. Ten najpierw znalaz³ Szymona, brata swego w³asnego, i rzek³ mu: ZnaleŸliœmy 
Mesyjasza, co siê wyk³ada Chrystus.
42. I przywiód³ go do Jezusa. A wejrzawszy nañ Jezus, rzek³: Tyœ jest Szymon, syn 
Jonasza; ty bêdziesz nazwany Kiefas, co siê wyk³ada Piotr.
43. A nazajutrz chcia³ Jezus wynijœæ do Galilei, i znalaz³ Filipa i rzek³ mu: PójdŸ 
za mn¹.
44. A Filip by³ z Betsaidy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego.
45. Filip znalaz³ Natanaela i rzek³ mu: ZnaleŸliœmy onego, o którym pisa³ Moj¿esz w 



zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.
46. I rzek³ mu Natanael: Mo¿esz z Nazaretu byæ co dobrego? Rzek³ mu Filip: PójdŸ, a 
ogl¹daj!
47. Ujrzawszy tedy Jezus Natanaela id¹cego do siebie, rzek³ o nim: Oto prawdziwie 
Izraelczyk, w którym nie masz zdrady.
48. Rzek³ mu Natanael: Sk¹d¿e miê znasz? Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ mu: Pierwej ni¿ 
ciê Filip zawo³a³, gdyœ by³ pod figowem drzewem, widzia³em ciê.
49. Odpowiedzia³ Natanael i rzek³ mu: Mistrzu! tyœ jest on Syn Bo¿y, tyœ jest on 
król Izraelski.
50. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ mu: I¿em ci powiedzia³: Widzia³em ciê pod figowem 
drzewem, wierzysz; wiêksze rzeczy nad te ujrzysz.
51. I rzek³ mu: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Od tego czasu ujrzycie niebo 
otworzone i Anio³y Bo¿e wstêpuj¹ce i zstêpuj¹ce na Syna cz³owieczego.
*02
1. A dnia trzeciego by³o wesele w Kanie Galilejskiej, i by³a tam matka Jezusowa.
2. Wezwany te¿ by³ i Jezus i uczniowie jego na ono wesele.
3. A gdy nie sta³o wina, rzek³a matka Jezusowa do niego: Wina nie maj¹.
4. Rzek³ jej Jezus: Co ja mam z tob¹, niewiasto? jeszczeæ nie przysz³a godzina 
moja.
5. Rzek³a matka jego s³ugom: Cokolwiek wam rzecze, uczyñcie.
6. I by³o tam szeœæ st¹gwi kamiennych, postawionych wed³ug oczyszczenia 
¿ydowskiego, bior¹cych w siê ka¿da dwie albo trzy wiadra.
7. Rzek³ im Jezus: Nape³nijcie te st¹gwie wod¹; i nape³nili je a¿ do wierzchu.
8. Tedy im rzek³: Czerpajcie¿ teraz, a donieœcie prze³o¿onemu wesela. I donieœli.
9. A gdy skosztowa³ prze³o¿ony wesela onej wody, która siê sta³a winem, (a nie 
wiedzia³, sk¹d by by³o; lecz s³udzy wiedzieli, którzy wodê czerpali), zawo³a³ on 
prze³o¿ony oblubieñca;
10. I rzek³ mu: Ka¿dy cz³owiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpij¹, tedy 
podlejsze; a tyœ dobre wino zachowa³ a¿ do tego czasu.
11. Tenci pocz¹tek cudów uczyni³ Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawi³ chwa³ê 
swojê; i uwierzyli weñ uczniowie jego.
12. Potem zst¹pi³ do Kapernaum, on i matka jego i bracia jego i uczniowie jego, i 
zamieszkali tam niewiele dni;
13. Albowiem by³a blisko wielkanoc ¿ydowska; i wst¹pi³ Jezus do Jeruzalemu.
14. I znalaz³ w koœciele siedz¹ce te, co sprzedawali wo³y i owce i go³êbie, i te, 
co pieniêdzmi handlowali.
15. A uczyniwszy bicz z powrozków, wszystkie wygna³ z koœcio³a, i owce i wo³y: a 
tych, co pieniêdzmi handlowali, pieni¹dze rozsypa³ i sto³y poprzewraca³;
16. A tym, co go³êbie sprzedawali, rzek³: Wynieœcie to st¹d, a nie czyñcie domu 
Ojca mego domem kupieckim.
17. I wspomnieli sobie uczniowie jego, i¿ napisano: Gorliwoœæ domu twego z¿ar³a 
miê.
18. Tedy odpowiedzieli ¯ydowie i rzekli mu: Có¿ nam za znak poka¿esz, i¿ to 
czynisz?
19. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ im: Rozwalcie ten koœció³, a we trzech dniach 
wystawiê go.
20. Rzekli tedy ¯ydowie: Czterdzieœci i szeœæ lat budowano ten koœció³, a ty go we 
trzech dniach wystawisz?
21. Ale on mówi³ o koœciele cia³a swego.
22. Przeto¿, gdy zmartwychwsta³, wspomnieli uczniowie jego, i¿ im to by³ 
powiedzia³; i uwierzyli Pismu i s³owu, które wyrzek³ Jezus.
23. A gdy by³ w Jeruzalemie na wielkanoc w œwiêto, wiele ich uwierzy³o w imiê jego, 
widz¹c cuda jego, które czyni³.
24. Ale Jezus nie zwierza³ im samego siebie, przeto i¿ on zna³ wszystkie,
25. A i¿ nie potrzebowa³, aby mu kto œwiadectwo wydawa³ o cz³owieku; albowiem on 
wiedzia³, co by³o w cz³owieku.
*03
1. A by³ niektóry cz³owiek z Faryzeuszów, imieniem Nikodem, ksi¹¿ê ¿ydowski.
2. Ten przyszed³ do Jezusa w nocy i rzek³ mu: Mistrzu! wiemy, ¿eœ przyszed³ od Boga 



nauczycielem; bo nikt tych cudów czyniæ nie mo¿e, które ty czynisz, jeŸliby Bóg z 
nim nie by³.
3. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ mu: Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci: JeŸli siê kto nie 
narodzi znowu, nie mo¿e widzieæ królestwa Bo¿ego.
4. Rzek³ do niego Nikodem: Jako¿ siê mo¿e cz³owiek narodziæ, bêd¹c stary? izali 
powtóre mo¿e wnijœæ w ¿ywot matki swojej i narodziæ siê?
5. Odpowiedzia³ Jezus: Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci: JeŸliby siê kto nie narodzi³ 
z wody i z Ducha, nie mo¿e wnijœæ do królestwa Bo¿ego.
6. Co siê narodzi³o z cia³a, cia³o jest, a co siê narodzi³o z Ducha, duch jest.
7. Nie dziwuj siê, ¿em ci powiedzia³: Musicie siê znowu narodziæ.
8. Wiatr, gdzie chce, wieje i g³os jego s³yszysz, ale nie wiesz, sk¹d przychodzi i 
dok¹d idzie; tak¿eæ jest ka¿dy, który siê narodzi³ z Ducha.
9. Odpowiedzia³ Nikodem i rzek³ mu: Jako¿ to byæ mo¿e?
10. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ mu: Tyœ jest nauczycielem w Izraelu, a tego nie 
wiesz?
11. Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci, i¿ co wiemy, mówimy, a coœmy widzieli, 
œwiadczymy: ale œwiadectwa naszego nie przyjmujecie.
12. JeŸli¿ gdym wam ziemskie rzeczy powiada³, a nie wierzycie, jako¿, bêdêli wam 
powiada³ niebieskie, uwierzycie?
13. A nikt nie wst¹pi³ do nieba, tylko ten, który zst¹pi³ z nieba, Syn cz³owieczy, 
który jest w niebie.
14. A jako Moj¿esz wê¿a na puszczy wywy¿szy³, tak musi byæ wywy¿szony Syn 
cz³owieczy.
15. Aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.
16. Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, 
kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.
17. Boæ nie pos³a³ Bóg Syna swego na œwiat, aby s¹dzi³ œwiat, ale aby œwiat by³ 
zbawiony przezeñ.
18. Kto wierzy weñ, nie bêdzie os¹dzony; ale kto nie wierzy, ju¿ jest os¹dzony, i¿ 
nie uwierzy³ w imiê jednorodzonego Syna Bo¿ego.
19. A tenci jest s¹d, ¿e œwiat³oœæ przysz³a na œwiat, lecz ludzie bardziej 
umi³owali ciemnoœæ ni¿ œwiat³oœæ; bo by³y z³e uczynki ich.
20. Ka¿dy bowiem, kto Ÿle czyni, nienawidzi œwiat³oœci i nie idzie na œwiat³oœæ, 
aby nie by³y zganione uczynki jego.
21. Lecz kto czyni prawdê, przychodzi do œwiat³oœci, aby by³y jawne uczynki jego, 
i¿ w Bogu s¹ uczynione.
22. Potem przyszed³ Jezus i uczniowie jego do Judzkiej ziemi, i tam przemieszkiwa³ 
z nimi i chrzci³.
23. Chrzci³ te¿ i Jan w Enon, blisko Salim; bo tam by³o wiele wód, a ludzie 
przychodzili i chrzcili siê.
24. Bo jeszcze Jan nie by³ podany do wiêzienia.
25. Wszczê³a siê tedy gadka miêdzy uczniami Janowymi i miêdzy ¯ydami o 
oczyszczaniu.
26. I przyszli do Jana i rzekli mu: Mistrzu! ten, który by³ z tob¹ za Jordanem, 
któremuœ ty da³ œwiadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy id¹ do niego.
27. Odpowiedzia³ Jan i rzek³: Nie mo¿e nic wzi¹æ cz³owiek, jeŸliby mu nie by³o dane 
z nieba.
28. Wy sami jesteœcie mi œwiadkami, ¿em powiedzia³: Nie jestem ja Chrystus, ale ¿em 
pos³any przed nim.
29. Kto ma oblubienicê, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieñca, który stoi, 
a s³ucha go, weseli siê weselem dla g³osu oblubieñcowego; przeto¿ to wesele moje 
wype³nione jest.
30. On musi roœæ, a mnie musi ubywaæ.
31. Kto z góry przyszed³, nade wszystkie jest; kto z ziemi jest, ziemski jest i 
ziemskie rzeczy mówi; ten, który z nieba przyszed³, nade wszystkie jest.
32. A co widzia³ i s³ysza³, to œwiadczy, ale œwiadectwa jego ¿aden nie przyjmuje.
33. Kto przyjmuje œwiadectwo jego, ten zapieczêtowa³, ¿e Bóg jest prawdziwy.
34. Albowiem ten, którego Bóg pos³a³, s³owo Bo¿e mówi; boæ mu nie pod miar¹ daje 
Bóg Ducha.



35. Ojciec mi³uje Syna, i wszystko da³ w rêce jego.
36. Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogl¹da 
¿ywota, lecz gniew Bo¿y zostaje nad nim.
*04
1. A gdy pozna³ Pan, i¿ us³yszeli Faryzeuszowie, ¿e Jezus wiêcej uczniów czyni³ i 
chrzci³ ni¿eli Jan,
2. (Chocia¿ sam Jezus nie chrzci³, ale uczniowie jego),
3. Opuœci³ Judzk¹ ziemiê i odszed³ zasiê do Galilei.
4. A musia³ iœæ przez Samaryjê.
5. I przyszed³ do miasta Samaryi, które zowi¹ Sychar, blisko folwarku, który by³ 
da³ Jakób Józefowi, synowi swemu.
6. I by³a tam studnia Jakóbowa; przeto¿ bêd¹c Jezus na drodze spracowany, siedzia³ 
tak na studni; a by³o oko³o szóstej godziny.
7. I przysz³a niewiasta z Samaryi czerpaæ wodê, której rzek³ Jezus: Daj mi piæ!
8. (Bo uczniowie jego odeszli byli do miasta, aby nakupili ¿ywnoœci.)
9. Rzek³a mu tedy ona niewiasta Samarytañska: Jako¿ ty bêd¹c ¯ydem, ¿¹dasz ode mnie 
napoju, od niewiasty Samarytanki? (gdy¿ ¯ydowie nie obcuj¹ z Samarytany.)
10. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ jej: Gdybyœ wiedzia³a ten dar Bo¿y, i kto jest ten, 
co ci mówi: Daj mi piæ, ty byœ go prosi³a, a da³by ci wodê ¿yw¹.
11. I rzek³a mu niewiasta: Panie! nie masz i czem naczerpaæ, a studnia jest 
g³êboka, sk¹d¿e tedy masz tê wodê ¿yw¹?
12. Iza¿eœ ty jest wiêkszy ni¿eli ojciec nasz Jakób, który nam da³ tê studniê, i 
sam z niej pi³, i synowie jego, i dobytek jego?
13. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ jej: Ka¿dy, kto pije tê wodê, zasiê bêdzie pragn¹³;
14. Lecz kto by pi³ onê wodê, któr¹ ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki; ale ta 
woda, któr¹ ja mu dam, stanie siê w nim studni¹ wody wyskakuj¹cej ku ¿ywotowi 
wiecznemu.
15. Rzek³a do niego niewiasta: Panie! daj mi tej wody, abym nie pragnê³a, ani tu 
czerpaæ chodzi³a.
16. Rzek³ jej Jezus: IdŸ, zawo³aj mê¿a swego, a przyjdŸ tu.
17. Odpowiedzia³a niewiasta i rzek³a: Nie mam mê¿a. Rzek³ jej Jezus: Dobrzeœ 
rzek³a: Nie mam mê¿a.
18. Albowiemeœ piêciu mê¿ów mia³a, a teraz ten, którego masz, nie jest mê¿em twoim; 
toœ prawdê powiedzia³a.
19. Rzek³a mu niewiasta: Panie! widzê, ¿eœ ty jest prorok.
20. Ojcowie nasi na tej górze chwalili Boga, a wy powiadacie, ¿e w Jeruzalemie jest 
miejsce, kêdy przyzwoita chwaliæ.
21. Rzek³ jej Jezus: Niewiasto! wierz mi, i¿ idzie godzina, gdy ani na tej górze, 
ani w Jeruzalemie nie bêdziecie chwalili Ojca.
22. Wy chwalicie, co nie wiecie; a my chwalimy, co wiemy; albowiem zbawienie jest z 
¯ydów.
23. Aleæ idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy bêd¹ chwaliæ Ojca w 
duchu i w prawdzie.
24. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy 
go chwal¹, powinni go chwaliæ w duchu i w prawdzie.
25. Rzek³a mu niewiasta: Wiem, ¿e przyjdzie Mesyjasz, którego zowi¹ Chrystusem, 
ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko.
26. Rzek³ jej Jezus: Jam jest ten, który z tob¹ mówiê.
27. A wtem przyszli uczniowie jego, i dziwowali siê, i¿ z niewiast¹ mówi³; wszak¿e 
¿aden nie rzek³: O co siê pytasz, albo co z ni¹ rozmawiasz?
28. I zostawi³a ona niewiasta wiadro swoje, a sz³a do miasta i rzek³a onym ludziom:
29. PójdŸcie, ogl¹dajcie cz³owieka, który mi powiedzia³ wszystko, comkolwiek 
czyni³a, nie tenci jest Chrystus?
30. A przeto¿ wyszli z miasta i przyszli do niego.
31. A tymczasem prosili go uczniowie, mówi¹c: Mistrzu! jedz.
32. A on im rzek³: Mamci ja pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie wiecie.
33. Mówili tedy uczniowie miêdzy sob¹: Alboæ mu kto przyniós³ jeœæ?
34. Rzek³ im Jezus: Mójci jest pokarm, abym czyni³ wolê tego, który miê pos³a³, a 
dokona³ sprawy jego.



35. Iza¿ wy nie mówicie, ¿e jeszcze s¹ cztery miesi¹ce, a ¿niwo przyjdzie? Oto¿ 
powiadam wam: Podnieœcie oczy wasze, a przypatrzcie siê krainom, ¿eæ ju¿ bia³e s¹ 
ku ¿niwu.
36. A kto ¿nie, bierze zap³atê, i zbiera owoc do ¿ywota wiecznego, aby i ten, który 
sieje, radowa³ siê wespó³, i ten, który ¿nie.
37. Albowiem w tem prawdziwe jest ono przys³owie: ¯e inszy jest, który sieje, a 
inszy, który ¿nie.
38. Jam was pos³a³, ¿¹æ to, oko³o czegoœcie wy nie pracowali; insiæ pracowali, a 
wyœcie weszli w pracê ich.
39. Tedy z miasta onego wiele Samarytanów uwierzy³o weñ dla powieœci onej 
niewiasty, która œwiadczy³a: ¯e mi wszystko powiedzia³, comkolwiek czyni³a.
40. Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich zosta³; i zosta³ 
tam przez dwa dni.
41. I daleko wiêcej ich uwierzy³o dla s³owa jego.
42. A onej niewieœcie mówili: I¿ ju¿ nie dla twojej powieœci wierzymy; albowiemeœmy 
sami s³yszeli i wiemy, ¿e ten jest prawdziwie zbawiciel œwiata, Chrystus.
43. A po dwóch dniach wyszed³ stamt¹d i szed³ do Galilei.
44. Albowiem sam Jezus œwiadectwo wyda³, i¿ prorok w ojczyŸnie swojej nie jest we 
czci.
45. A gdy przyszed³ do Galilei, przyjêli go Galilejczycy, widz¹c wszystko, co 
czyni³ w Jeruzalemie w œwiêto; bo i oni byli przyszli na œwiêto.
46. Tedy zasiê przyszed³ Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie by³ uczyni³ z wody wino. 
A by³ niektóry dworzanin królewski w Kapernaum, którego syn chorowa³.
47. Ten us³yszawszy, i¿ Jezus przyszed³ z Judzkiej ziemi do Galilei, szed³ do niego 
i prosi³ go, aby zst¹pi³, a uzdrowi³ syna jego; bo poczyna³ umieraæ.
48. I rzek³ do niego Jezus: JeŸli nie ujrzycie znamion i cudów, nie uwierzycie.
49. Rzek³ mu on królewski dworzanin: Panie! zst¹p pierwej ni¿ umrze dzieciê moje.
50. Rzek³ mu Jezus: IdŸ, syn twój ¿yje. I uwierzy³ on cz³owiek mowie, któr¹ mu 
powiedzia³ Jezus, i poszed³.
51. A gdy ju¿ szed³, zabie¿eli mu s³udzy jego i oznajmili, mówi¹c: Dzieciê twoje 
¿yje.
52. Tedy ich pyta³ o godzinê, w któr¹ by siê lepiej mia³o; i rzekli mu, ¿e wczoraj 
o siódmej godzinie opuœci³a go gor¹czka.
53. Pozna³ tedy ojciec, i¿ to ona godzina by³a, której mu by³ rzek³ Jezus: I¿ syn 
twój ¿yje. I uwierzy³ sam i wszystek dom jego.
54. Tenci zasiê wtóry cud uczyni³ Jezus, przyszed³szy z Judzkiej ziemi do Galilei.
*05
1. By³o potem œwiêto ¿ydowskie, i wst¹pi³ Jezus do Jeruzalemu.
2. A by³a w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, któr¹ zowi¹ po ¿ydowsku 
Betesda, maj¹ca piêæ ganków.
3. W tych le¿a³o mnóstwo wielkie niedo³ê¿nych, œlepych, chromych, wysch³ych, którzy 
czekali poruszenia wody.
4. Albowiem Anio³ czasu pewnego zstêpowa³ w sadzawkê i porusza³ wodê; a tak, kto 
pierwszy wst¹pi³ po wzruszeniu wody, stawa³ siê zdrowym, jak¹bykolwiek chorob¹ 
zdjêty by³.
5. A by³ tam niektóry cz³owiek trzydzieœci i oœm lat chorob¹ z³o¿ony.
6. Tego gdy Jezus ujrza³ le¿¹cego, a poznawszy, ¿e ju¿ przez d³ugi czas chorowa³, 
rzek³ mu: Chcesz byæ zdrów?
7. Odpowiedzia³ mu on chory: Panie! nie ma cz³owieka, który by miê, gdy bywa 
poruszona woda, wrzuci³ do sadzawki; ale gdy ja idê, inszy przede mn¹ wstêpuje.
8. Rzek³ mu Jezus: Wstañ, weŸmij ³o¿e twoje, a chodŸ.
9. A zarazem sta³ siê zdrowym on cz³owiek, i wzi¹³ ³o¿e swoje, i chodzi³. A by³ 
sabat onego dnia.
10. Tedy rzekli ¯ydowie onemu uzdrowionemu: Sabat jest, nie godzi ci siê ³o¿a 
nosiæ.
11. Odpowiedzia³ im: Ten, który miê uzdrowi³, ten¿e mi rzek³: WeŸmij ³o¿e twoje, a 
chodŸ.
12. I pytali go: Który¿ jest ten cz³owiek, co ci powiedzia³: WeŸmij ³o¿e twoje, a 
chodŸ?



13. A on uzdrowiony nie wiedzia³, kto by by³; albowiem by³ Jezus ust¹pi³, poniewa¿ 
wiele ludu by³o na onem miejscu.
14. Potem go Jezus znalaz³ w koœciele i rzek³ mu: Otoœ siê sta³ zdrowym, nie grzesz 
wiêcej, aby co gorszego na ciê nie przysz³o.
15. A odszed³szy on cz³owiek, powiedzia³ ¯ydom, i¿ to by³ Jezus, który go uzdrowi³.
16. A przeto¿ ¯ydowie przeœladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, ¿e to 
uczyni³ w sabat.
17. A Jezus im odpowiedzia³: Ojciec mój a¿ dot¹d pracuje, i ja pracujê;
18. Dlatego tedy tem wiêcej szukali ¯ydowie, jakoby go zabili, nie tylko, i¿ 
gwa³ci³ sabat, ale ¿e i Ojca swego powiada³ byæ Bogiem, czyni¹c siê równym Bogu.
19. Odpowiedzia³ tedy Jezus i rzek³ im: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, nie mo¿e 
Syn sam od siebie nic czyniæ, jedno co widzi, ¿e Ojciec czyni; albowiem cokolwiek 
on czyni, to tak¿e i Syn czyni.
20. Boæ Ojciec mi³uje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i wiêksze mu nad te 
sprawy poka¿e, abyœcie siê wy dziwowali.
21. Albowiem jako Ojciec wzbudza umar³e i o¿ywia, tak i Syn, które chce, o¿ywia.
22. Bo Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz wszystek s¹d da³ Synowi,
23. Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czcz¹ Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i 
Ojca, który go pos³a³.
24. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto s³owa mego s³ucha i wierzy onemu, który 
miê pos³a³, ma ¿ywot wieczny i nie przyjdzie na s¹d, ale przeszed³ z œmierci do 
¿ywota.
25. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: ¯e idzie godzina i teraz jest, gdy umarli 
us³ysz¹ g³os Syna Bo¿ego, a którzy us³ysz¹, ¿yæ bêd¹.
26. Albowiem jako Ojciec ma ¿ywot sam w sobie, tak da³ i Synowi, aby mia³ ¿ywot w 
samym sobie.
27. I da³ mu moc i s¹d czyniæ; bo jest Synem cz³owieczym.
28. Nie dziwujcie¿ siê temu; boæ przyjdzie godzina, w któr¹ wszyscy, co s¹ w 
grobach, us³ysz¹ g³os jego;
29. I pójd¹ ci, którzy dobrze czynili, na powstanie ¿ywota; ale ci, którzy Ÿle 
czynili, na powstanie s¹du.
30. Nie mogêæ ja sam od siebie nic czyniæ; jako s³yszê, tak s¹dzê, a s¹d mój jest 
sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który miê pos³a³, Ojca.
31. JeŸli¿eæ ja sam o sobie œwiadczê, œwiadectwo moje nie jest prawdziwe.
32. Inszy jest, co o mnie œwiadczy, i wiem, ¿e prawdziwe jest œwiadectwo, które 
wydaje o mnie.
33. Wyœcie s³ali do Jana, a on da³ œwiadectwo prawdzie.
34. Ale ja nie od cz³owieka œwiadectwo biorê, ale to mówiê, abyœcie wy byli 
zbawieni.
35. Onci by³ œwiec¹ gorej¹c¹ i œwiec¹c¹, a wyœcie siê chcieli do czasu poradowaæ w 
œwiat³oœci jego.
36. Ale ja mam œwiadectwo wiêksze ni¿ Janowe; albowiem sprawy, które mi da³ Ojciec, 
abym je wykona³, te same sprawy, które ja czyniê, œwiadcz¹ o mnie, i¿ miê Ojciec 
pos³a³.
37. A Ojciec, który miê pos³a³, on¿e œwiadczy³ o mnie, któregoœcie wy g³osu nigdy 
nie s³yszeli, aniœcie osoby jego widzieli;
38. I s³owa jego nie macie w sobie mieszkaj¹cego; albowiem, którego on pos³a³, temu 
nie wierzycie.
39. Badajcie¿ siê Pism; boæ siê wam zda, ¿e w nich ¿ywot wieczny macie, a one s¹, 
które œwiadectwo wydawaj¹ o mnie.
40. A w¿dy do mnie przyjœæ nie chcecie, abyœcie ¿ywot mieli.
41. Chwa³y od ludzi nie przyjmujê.
42. Alem was pozna³, ¿e mi³oœci Bo¿ej nie macie w sobie.
43. Jam przyszed³ w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie: jeŸli¿by przyszed³ 
inny w imieniu swojem, onego przyjmiecie.
44. Jako¿ wy mo¿ecie wierzyæ, chwa³ê jedni od drugich przyjmuj¹c, poniewa¿ chwa³y, 
która jest od samego Boga, nie szukacie?
45. Nie mniemajcie, abym ja was mia³ oskar¿aæ przed Ojcem; jestci, który skar¿y na 
was, Moj¿esz, w którym wy nadziejê macie.



46. Bo gdybyœcie wierzyli Moj¿eszowi, wierzylibyœcie i mnie; gdy¿ on o mnie pisa³.
47. Ale poniewa¿ pismom jego nie wierzycie, i jako¿ s³owom moim uwierzycie?
*06
1. Potem odszed³ Jezus za morze Galilejskie, które jest Tyberyjadzkie;
2. I szed³ za nim lud wielki, i¿ widzieli cuda jego, które czyni³ nad chorymi.
3. I wszed³ Jezus na górê, i siedzia³ tam z uczniami swoimi;
4. A by³a blisko wielkanoc, œwiêto ¿ydowskie.
5. Tedy podniós³ Jezus oczy i ujrzawszy, i¿ wielki lud idzie do niego, rzek³ do 
Filipa: Sk¹d kupimy chleba, aby ci jedli?
6. (Ale to mówi³, kusz¹c go; bo on wiedzia³, co mia³ czyniæ.)
7. Odpowiedzia³ mu Filip: Za dwieœcie groszy chleba nie dosyæ im bêdzie, choæby 
ka¿dy z nich ma³o co wzi¹³.
8. Rzek³ mu jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra:
9. Jest tu jedno pacholê, co ma piêcioro chleba jêczmiennego i dwie rybki; ale có¿ 
to jest na tak wielu?
10. Tedy rzek³ Jezus: Ka¿cie ludowi usi¹œæ. A by³o trawy doœæ na onem¿e miejscu, i 
usiad³o mê¿ów w liczbie oko³o piêciu tysiêcy.
11. Wzi¹³ tedy Jezus one chleby, a podziêkowawszy rozda³ uczniom, a uczniowie 
siedz¹cym; tak¿e i z onych rybek, ile jedno chcieli.
12. A gdy byli nasyceni, rzek³ uczniom swoim: Zbierzcie te u³omki, które zbywaj¹, 
¿eby nic nie zginê³o.
13. I zebrali i nape³nili dwanaœcie koszów u³omków z onego piêciorga chleba 
jêczmiennego, które zbywa³y tym, co jedli.
14. A oni ludzie, ujrzawszy cud, który uczyni³ Jezus, mówili: Tenci jest zaprawdê 
on prorok, który mia³ przyjœæ na œwiat.
15. Tedy Jezus poznawszy, i¿ mieli przyjœæ i porwaæ go, aby go uczynili królem, 
uszed³ zasiê sam tylko na górê.
16. A gdy by³ wieczór, zst¹pili uczniowie jego do morza.
17. A wst¹piwszy w ³ódŸ, jechali za morze do Kapernaum, a ju¿ by³o ciemno, a Jezus 
nie przyszed³ by³ do nich.
18. A morze, gdy powsta³ wielki wiatr, burzyæ siê poczyna³o.
19. Gdy tedy odp³ynêli jakoby na dwadzieœcia i piêæ lub trzydzieœci stajan, ujrzeli 
Jezusa chodz¹cego po morzu, przybli¿aj¹cego siê ku ³odzi, i ulêkli siê.
20. A on im rzek³: Jamci jest, nie bójcie siê.
21. I wziêli go ochotnie do ³odzi, a zarazem ³ódŸ przyp³ynê³a do ziemi, do której 
jechali.
22. Nazajutrz lud, który by³ za morzem, widz¹c, ¿e tam nie by³o drugiej ³odzi, 
tylko ona jedna, w któr¹ byli wst¹pili uczniowie jego, a i¿ Jezus nie wszed³ by³ w 
³ódŸ z uczniami swoimi, ale sami uczniowie jego ujechali;
23. (Przysz³y te¿ by³y drugie ³odzie z Tyberyjady, blisko do onego miejsca, gdzie 
jedli chleb, gdy by³ Pan dziêki uczyni³.)
24. To gdy obaczy³ lud, i¿ tam nie by³o Jezusa, ani uczniów jego, wst¹pili i oni w 
³odzie i przeprawili siê do Kapernaum, szukaj¹c Jezusa;
25. A znalaz³szy go za morzem, rzekli mu: Mistrzu! kiedyœ tu przyby³?
26. Odpowiedzia³ im Jezus i rzek³: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Szukacie miê 
nie przeto, i¿eœcie widzieli cuda, ale i¿eœcie jedli chleb, i byliœcie nasyceni.
27. Sprawujcie¿ nie pokarm, który ginie, ale pokarm, który trwa ku ¿ywotowi 
wiecznemu, który wam da Syn cz³owieczy; albowiem tego zapieczêtowa³ Bóg Ojciec.
28. Rzekli tedy do niego: Có¿ bêdziemy czynili, abyœmy sprawowali sprawy Bo¿e?
29. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ im: Toæ jest sprawa Bo¿a, abyœcie wierzyli w tego, 
którego on pos³a³.
30. Rzekli mu tedy: Có¿ w¿dy ty za znak czynisz, abyœmy widzieli i wierzyli tobie? 
Có¿ czynisz?
31. Ojcowie nasi jedli mannê na puszczy, jako jest napisano: Chleb z nieba da³ im 
ku jedzeniu.
32. Rzek³ im tedy Jezus: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Nie Moj¿esz wam da³ chleb 
z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb on prawdziwy z nieba.
33. Albowiem chleb Bo¿y ten jest, który zstêpuje z nieba i ¿ywot daje œwiatu.
34. Tedy mu rzekli: Panie! daj nam zawsze tego chleba.



35. I rzek³ im Jezus: Jamci jest on chleb ¿ywota; kto do mnie przychodzi, ³akn¹æ 
nie bêdzie, a kto wierzy w miê, nigdy pragn¹æ nie bêdzie.
36. Alem wam powiedzia³: Owszem, widzieliœcie miê, a nie wierzycie.
37. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, 
nie wyrzucê precz.
38. Bom zst¹pi³ z nieba, nie i¿bym czyni³ wolê mojê, ale wolê onego, który miê 
pos³a³.
39. A taæ jest wola onego, który miê pos³a³, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi 
da³, nic nie straci³, ale abym to wzbudzi³ w on ostateczny dzieñ.
40. A taæ jest wola onego, który miê pos³a³, aby ka¿dy, kto widzi Syna, a wierzy 
weñ, mia³ ¿ywot wieczny; a ja go wzbudzê w on ostateczny dzieñ.
41. I szemrali ¯ydowie o nim, i¿ rzek³: Jam jest on chleb, który z nieba zst¹pi³.
42. I mówili: Iza¿ ten nie jest Jezus, syn Józefa, którego my ojca i matkê znamy; 
jako¿ teraz tedy ten powiada: ¯em z nieba zst¹pi³?
43. Tedy odpowiedzia³ Jezus i rzek³ im: Nie szemrzyjcie miêdzy sob¹.
44. ¯aden do mnie przyjœæ nie mo¿e, jeŸli go Ojciec mój, który miê pos³a³, nie 
poci¹gnie; a ja go wzbudzê w ostateczny dzieñ.
45. Napisano w prorokach: I bêd¹ wszyscy wyuczeni od Boga; przeto¿ ka¿dy, kto 
s³ysza³ od Ojca, a nauczy³ siê, przychodzi do mnie.
46. Nie i¿by kto widzia³ Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widzia³ Ojca.
47. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto w miê wierzy, ma ¿ywot wieczny.
48. Jam jest on chleb ¿ywota.
49. Ojcowie wasi jedli mannê na puszczy, a pomarli.
50. Ten jest on chleb, który z nieba zstêpuje; jeŸliby go kto jad³, nie umrze.
51. Jamci jest chleb on ¿ywy, którym z nieba zst¹pi³: jeŸliby kto jad³ z tego 
chleba, ¿yæ bêdzie na wieki; a chleb, który ja dam, jest cia³o moje, które ja dam 
za ¿ywot œwiata.
52. Wadzili siê tedy ¯ydowie miêdzy sob¹, mówi¹c: Jako¿ ten mo¿e nam daæ cia³o 
swoje ku jedzeniu?
53. I rzek³ im Jezus: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: JeŸli nie bêdziecie jedli 
cia³a Syna cz³owieczego, i pili krwi jego, nie macie ¿ywota w sobie.
54. Kto je cia³o moje, a pije krew mojê, ma ¿ywot wieczny, a ja go wzbudzê w on 
ostateczny dzieñ.
55. Albowiem cia³o moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój.
56. Kto je cia³o moje i pije krew mojê, we mnie mieszka, a ja w nim.
57. Jako miê pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec, i ja ¿yjê przez Ojca; tak kto mnie po¿ywa, i on 
¿yæ bêdzie przez miê.
58. Tenci jest chleb on, który z nieba zst¹pi³, nie jako ojcowie wasi jedli mannê, 
a pomarli; kto je ten chleb, ¿yæ bêdzie na wieki.
59. To mówi³ w bó¿nicy, ucz¹c w Kapernaum.
60. Wiele ich tedy z uczniów jego s³ysz¹c to, mówili: Twardaæ to jest mowa, któ¿ 
jej s³uchaæ mo¿e?
61. Ale wiedz¹c Jezus sam w sobie, i¿ o tem szemrali uczniowie jego, rzek³ im: To¿ 
was obra¿a?
62. Có¿, gdybyœcie ujrzeli Syna cz³owieczego wstêpuj¹cego, gdzie by³ pierwej?
63. Duchci jest, który o¿ywia, cia³o nic nie pomaga; s³owa, które ja wam mówiê, 
duch s¹ i ¿ywot s¹.
64. Ale s¹ niektórzy z was, co nie wierz¹; albowiem wiedzia³ od pocz¹tku Jezus, 
którzy byli, co nie wierzyli, i kto jest, co go mia³ wydaæ;
65. I mówi³: Dlategomci wam powiedzia³: I¿ ¿aden nie mo¿e przyjœæ do mnie, jeŸliby 
mu nie by³o dane od Ojca mojego.
66. Od tego czasu wiele uczniów jego odesz³o nazad, a wiêcej z nim nie chodzili.
67. Tedy rzek³ Jezus do onych dwunastu: Izali i wy chcecie odejœæ?
68. I odpowiedzia³ mu Szymon Piotr: Panie! do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ywota 
wiecznego;
69. A myœmy uwierzyli i poznali, ¿eœ ty jest Chrystus, on Syn Boga ¿ywego.
70. Odpowiedzia³ im Jezus: Izalim ja nie dwunastu was obra³? a jeden z was jest 
dyjabe³.
71. A to mówi³ o Judaszu, synu Szymona, Iszkaryjocie; bo go ten wydaæ mia³, bêd¹c 



jednym z onych dwunastu.
*07
1. A potem chodzi³ Jezus po Galilei; bo siê nie chcia³ bawiæ w ziemi Judzkiej, 
przeto ¿e ¯ydowie szukali, aby go zabili.
2. I by³o blisko œwiêto ¿ydowskie kuczek.
3. Tedy rzekli do niego bracia jego: OdejdŸ st¹d, a idŸ do Judzkiej ziemi, ¿eby 
uczniowie twoi widzieli sprawy twoje, które czynisz.
4. Albowiem ¿aden nic w skrytoœci nie czyni, kto chce byæ widziany; przeto¿ ty, 
jeŸli takie rzeczy czynisz, objaw siê œwiatu.
5. Bo i bracia jego nie wierzyli weñ.
6. I rzek³ im Jezus: Czas mój jeszcze nie przyszed³; ale czas wasz zawsze jest w 
pogotowiu.
7. Nie mo¿eæ was œwiat nienawidzieæ, ale mnie nienawidzi; bo ja œwiadczê o nim, i¿ 
sprawy jego z³e s¹.
8. IdŸcie¿ wy na to œwiêto, jaæ jeszcze nie pójdê na to œwiêto; bo mój czas jeszcze 
siê nie wype³ni³.
9. A to im powiedziawszy, zosta³ w Galilei.
10. A gdy poszli bracia jego, tedy i on szed³ na œwiêto, nie jawnie, ale jakoby 
potajemnie.
11. A ¯ydowie szukali go w œwiêto i mówili: Gdzie¿ on jest?
12. I by³o o nim wielkie szemranie miêdzy ludem; bo jedni mówili: ¯e jest dobry; a 
drudzy mówili: Nie, ale zwodzi lud.
13. Wszak¿e o nim ¿aden jawnie nie mówi³, dla bojaŸni ¿ydowskiej.
14. A gdy ju¿ by³o w pó³ œwiêta, wst¹pi³ Jezus do koœcio³a i uczy³.
15. I dziwowali siê ¯ydowie, mówi¹c: Jako¿ ten umie Pismo, gdy¿ siê nie uczy³?
16. Odpowiedzia³ im Jezus i rzek³: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który miê 
pos³a³.
17. JeŸliby kto chcia³ czyniæ wolê jego, ten bêdzie umia³ rozeznaæ, jeŸli ta nauka 
jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówiê.
18. Ktoæ z samego siebie mówi, chwa³y w³asnej szuka; ale kto szuka chwa³y tego, 
który go pos³a³, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim niesprawiedliwoœci.
19. Izali wam Moj¿esz nie da³ zakonu? a ¿aden z was nie przestrzega zakonu. 
Przecz¿e szukacie, abyœcie miê zabili?
20. Odpowiedzia³ lud i rzek³: Dyjabelstwo masz; któ¿ ciê szuka zabiæ?
21. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ im: Jedenem uczynek uczyni³, a wszyscy siê temu 
dziwujecie!
22. Wszak Moj¿esz wyda³ wam obrzezkê, (nie i¿by by³a z Moj¿esza, ale z ojców), a w 
sabat obrzezujecie cz³owieka.
23. Poniewa¿ cz³owiek przyjmuje obrzezkê w sabat, aby nie by³ zgwa³cony zakon 
Moj¿eszowy, przecz siê na miê gniewacie, ¿em ca³ego cz³owieka uzdrowi³ w sabat?
24. Nie s¹dŸcie wed³ug widzenia, ale sprawiedliwy s¹d s¹dŸcie.
25. Mówili tedy niektórzy z Jeruzalemczyków: Izali to nie jest ten, którego szukaj¹ 
zabiæ?
26. A oto jawnie mówi, a nic mu nie mówi¹. Izali prawdziwie poznali ksi¹¿êta, i¿ 
ten jest prawdziwie Chrystus?
27. Ale o tym wiemy, sk¹d jest: ale gdy Chrystus przyjdzie, nikt nie bêdzie 
wiedzia³, sk¹d by by³.
28. Wo³a³ tedy Jezus w koœciele ucz¹c a mówi¹c: I mnie znacie, i sk¹dem jest, 
wiecie; a nie przyszed³em sam od siebie, ale jest prawdziwy, który miê pos³a³, 
którego wy nie znacie.
29. Lecz go ja znam; bom od niego jest, a on miê pos³a³.
30. I szukali, jakoby go pojmaæ; ale ¿aden nie œci¹gn¹³ nañ rêki; bo jeszcze nie 
przysz³a godzina jego.
31. A wiele ich z ludu uwierzyli weñ i mówili: Chrystus gdy przyjdzie, iza¿ wiêcej 
cudów uczyni nad te, które ten uczyni³?
32. A s³yszeli Faryzeuszowie, i¿ to lud o nim szemra³; i pos³ali Faryzeuszowie i 
przedniejsi kap³ani s³ugi, aby go pojmali.
33. Rzek³ im tedy Jezus: Jeszcze na ma³y czas jestem z wami; potem odejdê do tego, 
który miê pos³a³.



34. Szukaæ miê bêdziecie, ale nie znajdziecie; a gdzie ja bêdê, wy przyjœæ nie 
mo¿ecie.
35. Mówili tedy ¯ydowie miêdzy sob¹: Dok¹d¿e ten pójdzie, ¿e my go nie znajdziemy? 
czyli do rozproszonych poganów pójdzie i bêdzie uczy³ pogany?
36. Có¿ to za mowa, któr¹ wyrzek³: Szukaæ miê bêdziecie, ale nie znajdziecie, i 
gdzie ja bêdê, wy przyjœæ nie mo¿ecie?
37. A w on ostateczny dzieñ wielki œwiêta onego stan¹³ Jezus i wo³a³ mówi¹c: JeŸli 
kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
38. Kto wierzy w miê, jako mówi Pismo, rzeki wody ¿ywej pop³yn¹ z ¿ywota jego.
39. (A to mówi³ o Duchu, którego wzi¹æ mieli wierz¹cy weñ; albowiem jeszcze nie by³ 
dany Duch Œwiêty, przeto ¿e jeszcze Jezus nie by³ uwielbiony.)
40. Wiele ich tedy z owego ludu s³ysz¹c te s³owa, mówili: Tenci jest prawdziwie on 
prorok.
41. A drudzy mówili: Ten jest Chrystus; ale niektórzy mówili: Aza¿ z Galilei 
przyjdzie Chrystus?
42. Aza¿ nie mówi Pismo, i¿ z nasienia Dawidowego i z Betlehemu miasteczka, gdzie 
by³ Dawid, przyjdzie Chrystus?
43. A tak sta³o siê rozerwanie dla niego miêdzy ludem.
44. I chcieli go niektórzy z nich pojmaæ; ale ¿aden nie œci¹gn¹³ nañ r¹k swoich.
45. Przyszli tedy s³udzy do przedniejszych kap³anów i do Faryzeuszów; którzy im 
rzekli: Przecz¿eœcie go nie przywiedli?
46. Odpowiedzieli oni s³udzy: Nigdy tak nie mówi³ cz³owiek jako ten cz³owiek.
47. I odpowiedzieli im Faryzeuszowie: Alboœcie i wy zwiedzeni?
48. Izali kto uwierzy³ weñ z ksi¹¿¹t albo z Faryzeuszów?
49. Tylko ten gmin, który nie zna zakonu; przeklêci s¹.
50. I rzek³ do nich Nikodem, który by³ przyszed³ w nocy do niego, bêd¹c jeden z 
nich:
51. Izali zakon nasz s¹dzi cz³owieka, jeŸliby pierwej nie s³ysza³ od niego i nie 
pozna³by, co czyni?
52. A oni mu odpowiedzieli i rzekli: Izaliœ i ty Galilejczyk? Badaj¿e siê, a obacz, 
¿eæ prorok z Galilei nie powsta³.
53. I poszed³ ka¿dy do domu swego.
*08
1. A Jezus poszed³ na górê Oliwn¹.
2. Potem zasiê raniuczko przyszed³ do koœcio³a, a lud wszystek zszed³ siê do niego; 
i siad³szy uczy³ je.
3. I przywiedli do niego nauczeni w Piœmie i Faryzeusze niewiastê na cudzo³óstwie 
zastan¹, a postawiwszy j¹ w poœrodku,
4. Rzekli mu: Nauczycielu! tê niewiastê zastano na samem uczynku cudzo³óstwa;
5. A w zakonie nam Moj¿esz przykaza³ takie kamionowaæ; a ty co mówisz?
6. A to mówili kusz¹c go, aby go mogli oskar¿yæ. A Jezus schyliwszy siê na dó³, 
pisa³ palcem na ziemi.
7. A gdy siê go nie przestawali pytaæ, podniós³ siê, rzek³ do nich: Kto z was jest 
bez grzechu, niech na ni¹ pierwszy kamieniem rzuci.
8. A zasiê schyliwszy na dó³, pisa³ na ziemi.
9. A gdy oni us³yszeli, bêd¹c od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, 
pocz¹wszy od starszych a¿ do ostatecznych, i¿ tylko sam Jezus zosta³, a ona 
niewiasta w poœrodku stoj¹ca.
10. A podniós³szy siê Jezus i ¿adnego nie widz¹c, tylko onê niewiastê, rzek³ jej: 
Niewiasto! gdzie¿ s¹ oni, co na ciê skar¿yli? ¯aden ciê nie potêpi³?
11. A ona niewiasta rzek³a: ¯aden, Panie! A Jezus jej rzek³: Ani ja ciebie 
potêpiam; idŸ¿e, a ju¿ wiêcej nie grzesz.
12. Zasiê im rzek³ Jezus, mówi¹c: Jam jest œwiat³oœæ œwiata; kto miê naœladuje, nie 
bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, ale bêdzie mia³ œwiat³oœæ ¿ywota.
13. I rzekli mu tedy Faryzeuszowie: Ty sam o sobie œwiadczysz, a œwiadectwo twoje 
nie jest prawdziwe.
14. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³ im: Chocia¿ ja œwiadczê sam o sobie, jednak 
prawdziwe jest œwiadectwo moje; bo wiem, sk¹dem przyszed³ i dok¹d idê; lecz wy nie 
wiecie, sk¹dem przyszed³ i dok¹d idê.



15. Wy wed³ug cia³a s¹dzicie; ale ja nikogo nie s¹dzê.
16. A choæbym i ja s¹dzi³, s¹d mój jest prawdziwy; bom nie jest sam, ale ja i który 
miê pos³a³, Ojciec.
17. W zakonie waszym napisane jest: I¿ dwojga ludzi œwiadectwo prawdziwe jest.
18. Jam jest, który sam o sobie œwiadczê; œwiadczy o mnie i ten, który miê pos³a³, 
Ojciec.
19. Tedy mu rzekli: Gdzie¿ jest ten twój Ojciec? Odpowiedzia³ Jezus: Ani mnie 
znacie, ani Ojca mego; byœcie mnie znali, i Ojca byœcie mego znali.
20. Te s³owa mówi³ Jezus w skarbnicy, ucz¹c w koœciele, a ¿aden go nie pojma³; bo 
jeszcze by³a nie przysz³a godzina jego.
21. Rzek³ im tedy zasiê Jezus: Ja idê, i bêdziecie miê szukaæ, a w grzechu waszym 
pomrzecie; gdzie ja idê, wy przyjœæ nie mo¿ecie.
22. Mówili tedy ¯ydowie: Albo¿ siê sam zabije, ¿e mówi: Gdzie ja idê, wy przyjœæ 
nie mo¿ecie?
23. I rzek³ do nich: Wyœcie z niskoœci, a jam z wysokoœci; wyœcie z tego œwiata, a 
jam zasiê nie jest z tego œwiata.
24. Przetomci wam powiedzia³, i¿ pomrzecie w grzechach waszych; bo jeŸli nie 
wierzycie, ¿em ja jest, pomrzecie w grzechach waszych.
25. Tedy mu rzekli: Któ¿eœ ty jest? I rzek³ im Jezus: To, co wam z pocz¹tku 
powiadam.
26. Wieleæ mam o was mówiæ i s¹dziæ; ale ten, który miê pos³a³, jest prawdziwy, a 
ja, com od niego s³ysza³, to mówiê na œwiecie.
27. Ale nie zrozumieli, ¿e im o Ojcu mówi³.
28. Przeto¿ im rzek³ Jezus: Gdy wywy¿szycie Syna cz³owieczego, tedy poznacie, ¿em 
ja jest, a sam od siebie nic nie uczyniê, ale jako miê nauczy³ Ojciec mój, tak 
mówiê.
29. A ten, który miê pos³a³, ze mn¹ jest; nie zostawi³ miê samego Ojciec; bo co mu 
siê podoba, to ja zawsze czyniê.
30. To gdy on mówi³, wiele ich weñ uwierzy³o.
31. Tedy mówi³ Jezus do tych ¯ydów, co mu uwierzyli: JeŸli wy zostaniecie w s³owie 
mojem, prawdziwie uczniami moimi bêdziecie;
32. Poznacie prawdê, a prawda was wyswobodzi.
33. I odpowiedzieli mu: Myœmy nasienie Abrahamowe, a nigdyœmy nie s³u¿yli nikomu; 
jako¿ ty mówisz: I¿ wolnymi bêdziecie.
34. Odpowiedzia³ im Jezus: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam, i¿ wszelki, kto czyni 
grzech, s³ug¹ jest grzechu.
35. A s³ugaæ nie mieszka w domu na wieki, ale Syn mieszka na wieki.
36. A przeto¿ jeŸli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie.
37. Wiem, ¿eœcie nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyœcie miê zabili, i¿ mowa 
moja nie ma u was miejsca.
38. Ja com widzia³ u Ojca mego, powiadam, a wy te¿ to, coœcie widzieli u ojca 
waszego, czynicie.
39. Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzek³ im Jezus: Byœcie 
byli synami Abrahamowymi, czynilibyœcie uczynki Abrahamowe.
40. Ale teraz szukacie, byœcie miê zabili, cz³owieka tego, którym wam prawdê mówi³, 
któr¹m s³ysza³ od Boga; tego Abraham nie czyni³.
41. Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierz¹du nie jesteœmy 
sp³odzeni, jednego¿ Ojca mamy, Boga.
42. Tedy im rzek³ Jezus: Byæ by³ Bóg Ojcem waszym, tedy byœcie miê mi³owali, gdy¿em 
ja od Boga wyszed³ i przyszed³em, anim sam od siebie przyszed³, ale miê on pos³a³.
43. Przecz¿e tej powieœci mojej nie pojmujecie? przeto, i¿ nie mo¿ecie s³uchaæ mowy 
mojej.
44. Wyœcie z ojca dyjab³a i po¿¹dliwoœci ojca waszego czyniæ chcecie; onci by³ 
mê¿obójc¹ od pocz¹tku i w prawdzie nie zosta³, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi 
k³amstwo, z swego w³asnego mówi, i¿ jest k³amc¹ i ojcem k³amstwa.
45. A ja, ¿e prawdê mówiê, nie wierzycie mi.
46. Któ¿ miê z was obwini z grzechu? JeŸli¿ prawdê mówiê, przecz¿e wy mi nie 
wierzycie?
47. Ktoæ z Boga jest, s³ów Bo¿ych s³ucha; dlatego wy nie s³uchacie, ¿e z Boga nie 



jesteœcie.
48. Odpowiedzieli tedy ¯ydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówimy, ¿eœ ty jest 
Samarytanin i dyjabelstwo masz?
49. Odpowiedzia³ Jezus: Jaæ dyjabelstwa nie mam, ale czczê Ojca mego; a wyœcie miê 
nie uczcili.
50. Jaæ nie szukam chwa³y mojej; jest ten, który szuka i s¹dzi.
51. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: JeŸli kto s³owa moje zachowywaæ bêdzie, 
œmierci nie ogl¹da na wieki.
52. Tedy mu rzekli ¯ydowie: Tera¿eœmy poznali, ¿e dyjabelstwo masz, Abraham umar³ i 
prorocy, a ty powiadasz: JeŸli kto s³owa moje zachowywaæ bêdzie, œmierci nie 
skosztuje na wieki;
53. Izaœ ty nie wiêkszy nad ojca naszego Abrahama, który umar³? i prorocy pomarli; 
kim¿e siê ty w¿dy czynisz?
54. Odpowiedzia³ Jezus: JeŸli siê ja sam chwalê, chwa³a moja nic nie jest. Jestci 
Ojciec mój, który miê chwali, o którym wy powiadacie, ¿e jest Bogiem waszym.
55. Lecz go nie znacie, a ja go znam; i jeŸlibym rzek³, ¿e go nie znam, by³bym 
podobnym wam, k³amc¹; ale go znam i s³owa jego zachowujê.
56. Abraham, ojciec wasz, z radoœci¹ ¿¹da³, aby ogl¹da³ dzieñ mój, i ogl¹da³ i 
radowa³ siê.
57. Tedy rzekli ¯ydowie do niego: Piêædziesi¹t lat jeszcze nie masz, a Abrahamaœ 
widzia³?
58. Rzek³ im Jezus: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Pierwej ni¿ Abraham by³, jam 
jest.
59. Porwali tedy kamienie, aby nañ ciskali; lecz Jezus schroni³ siê, i wyszed³ z 
koœcio³a, przechodz¹c przez poœrodek ich, i tak uszed³.
*09
1. A mimo id¹c, ujrza³ cz³owieka œlepego od narodzenia.
2. I pytali go uczniowie jego, mówi¹c: Mistrzu! któ¿ zgrzeszy³, ten czyli rodzice 
jego, i¿ siê œlepym narodzi³?
3. Odpowiedzia³ Jezus: Ani ten zgrzeszy³, ani rodzice jego; ale ¿eby siê okaza³y 
sprawy Bo¿e na nim.
4. Jaæ muszê sprawowaæ sprawy onego, który miê pos³a³, pok¹d dzieñ jest; przychodzi 
noc, gdy ¿aden nie bêdzie móg³ nic sprawowaæ.
5. Pókim jest na œwiecie, jestem œwiat³oœci¹ œwiata.
6. To rzek³szy plun¹³ na ziemiê, a uczyni³ b³oto z œliny i pomaza³ onem b³otem oczy 
œlepego,
7. I rzek³ mu: IdŸ, umyj siê w sadzawce Syloe, co siê wyk³ada pos³any. Poszed³ tedy 
i umy³ siê, i przyszed³ widz¹c.
8. A tak s¹siedzi i którzy go przedtem widywali œlepego, mówili: Izali nie ten 
jest, który siada³ i ¿ebra³?
9. Drudzy mówili: I¿ ten jest; a drudzy, i¿ jest jemu podobny. Lecz on mówi³, ¿em 
ja jest.
10. Tedy mu rzekli: Jako¿ s¹ otworzone oczy twoje?
11. A on odpowiedzia³ i rzek³: Cz³owiek, którego zowi¹ Jezusem, uczyni³ b³oto i 
pomaza³ oczy moje, a rzek³ mi: IdŸ do sadzawki Syloe, a umyj siê; a tak odszed³szy 
i umywszy siê, przejrza³em.
12. Tedy mu rzekli: Gdzie¿ on jest? Rzek³: Nie wiem.
13. Tedy przywiedli onego, który przedtem by³ œlepy, do Faryzeuszów.
14. A by³ sabat, gdy Jezus uczyni³ b³oto i otworzy³ oczy jego.
15. Tedy go znowu pytali i Faryzeuszowie, jako przejrza³? A on im rzek³: W³o¿y³ mi 
b³ota na oczy, i umy³em siê i widzê.
16. Tedy niektóry z Faryzeuszów rzek³: Cz³owiek ten nie jest z Boga; bo nie strze¿e 
sabatu. Drudzy zasiê mówili: Jako¿ mo¿e cz³owiek grzeszny takowe cuda czyniæ? I 
by³o rozerwanie miêdzy nimi.
17. Rzekli tedy œlepemu po wtóre: Ty co mówisz o nim, poniewa¿ otworzy³ oczy twoje? 
A on rzek³: Prorok jest.
18. A nie wierzyli ¯ydowie o nim, ¿eby by³ œlepym, a ¿e przejrza³, a¿ zawo³ali 
rodziców onego, który przejrza³.
19. I pytali ich, mówi¹c: Ten¿e jest syn wasz, o którym wy powiadacie, i¿ siê œlepo 



narodzi³? jako¿ w¿dy teraz widzi?
20. Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli: Wiemy, ¿eæ to jest syn nasz, i ¿e siê 
œlepo narodzi³;
21. Lecz jako teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzy³ oczy jego, my nie wiemy; 
maæ lata, pytajcie¿ go, on sam o sobie powie.
22. Tak mówili rodzice jego, ¿e siê bali ¯ydów; albowiem ju¿ byli ¯ydowie 
postanowili, aby ktokolwiek by go Chrystusem wyzna³, by³ z bó¿nicy wy³¹czony.
23. Przeto¿ rzekli rodzice jego: Maæ lata, pytajcie¿ go.
24. Tedy zawo³ali powtóre cz³owieka onego, który by³ œlepy, i rzekli mu: Daj chwa³ê 
Bogu; myæ wiemy, i¿ ten cz³owiek jest grzeszny.
25. A on odpowiedzia³ i rzek³: JeŸli grzeszny jest, nie wiem; to tylko wiem, i¿ 
bêd¹c œlepym, teraz widzê.
26. I rzekli mu znowu: Có¿ ci uczyni³? Jako¿ otworzy³ oczy twoje?
27. Odpowiedzia³ im: Ju¿emci wam powiedzia³, a nie s³yszeliœcie; przecz¿e jeszcze 
s³yszeæ chcecie? Izali i wy chcecie byæ uczniami jego?
28. Tedy mu z³orzeczyli i rzekli: Ty b¹dŸ uczniem jego; aleœmy my uczniami 
Moj¿eszowymi.
29. My wiemy, ¿e Bóg do Moj¿esza mówi³; lecz ten, sk¹d by by³, nie wiemy.
30. Odpowiedzia³ on cz³owiek i rzek³ im: Toæ zaprawdê rzecz dziwna, ¿e wy nie 
wiecie, sk¹d jest, a otworzy³ oczy moje.
31. A wiemy, i¿ Bóg grzeszników nie wys³uchiwa; ale jeŸliby kto chwalc¹ Bo¿ym by³ i 
wolê jego czyni³, tego wys³uchiwa.
32. Od wieku nie s³yszano, aby kto otworzy³ oczy œlepo narodzonego.
33. Byæ ten nie by³ od Boga, nie móg³ciby nic uczyniæ.
34. Odpowiedzieli i rzekli mu: Tyœ siê wszystek w grzechach narodzi³, a ty nas 
uczysz? I wygnali go precz.
35. A us³yszawszy Jezus, i¿ go precz wygnali i znalaz³szy go, rzek³ mu: Wierzysz¿e 
ty w Syna Bo¿ego?
36. A on odpowiedzia³ i rzek³: A któ¿ jest, Panie! abym weñ wierzy³?
37. I rzek³ mu Jezus: I widzia³eœ go, i który mówi z tob¹, onci jest.
38. A on rzek³: Wierzê Panie! i pok³oni³ mu siê.
39. I rzek³ mu Jezus: Na s¹demci ja przyszed³ na ten œwiat, aby ci, którzy nie 
widz¹, widzieli, a ci, którzy widz¹, aby œlepymi byli.
40. I us³yszeli to niektórzy z Faryzeuszów, którzy byli z nim, i rzekli mu: Izali i 
my œlepymi jesteœmy?
41. Rzek³ im Jezus: Byœcie byli œlepymi, nie mielibyœcie grzechu; lecz teraz 
mówicie, i¿ widzimy, przeto¿ grzech wasz zostaje.
*10
1. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale 
wchodzi inêdy, ten jest z³odziej i zbójca;
2. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec.
3. Temu odŸwierny otwiera i owce s³uchaj¹ g³osu jego, a on swoich w³asnych owiec z 
imienia wo³a i wywodzi je.
4. A gdy wypuœci owce swoje, idzie przed niemi, a owce id¹ za nim; bo znaj¹ g³os 
jego.
5. Ale za cudzym nie id¹, lecz uciekaj¹ od niego; bo nie znaj¹ g³osu obcych.
6. Tê im przypowieœæ Jezus powiedzia³; lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówi³.
7. Rzek³ im tedy zasiê Jezus: Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, i¿em ja jest 
drzwiami owiec.
8. Wszyscy, ile ich przede mn¹ przysz³o, z³odzieje s¹ i zbójcy; ale ich nie 
s³ucha³y owce.
9. Jamci jest drzwiami; jeŸli kto przez miê wnijdzie, zbawiony bêdzie, a wnijdzie i 
wynijdzie, a pastwisko znajdzie.
10. Z³odziej nie przychodzi, jedno ¿eby krad³, a zabija³ i traci³; jam przyszed³, 
aby ¿ywot mia³y, i obficie mia³y.
11. Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszê swojê k³adzie za owce.
12. Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie s¹ owce w³asne, 
widz¹c wilka przychodz¹cego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza 
owce.



13. A najemnik ucieka, i¿ jest najemnik i nie ma pieczy o owcach.
14. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje miê te¿ znaj¹.
15. Jako miê zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszê mojê k³adê za owce.
16. A mam i drugie owce, które nie s¹ z tej owczarni, i teæ muszê przywieœæ; i 
g³osu mego s³uchaæ bêd¹, a bêdzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
17. Dlatego miê mi³uje Ojciec, i¿ ja k³adê duszê mojê, abym j¹ zasiê wzi¹³.
18. ¯aden jej nie bierze ode mnie, ale ja k³adê j¹ sam od siebie; mam moc po³o¿yæ 
j¹ i mam moc zasiê wzi¹æ j¹. Toæ rozkazanie wzi¹³em od Ojca mego.
19. Tedy siê sta³o znowu rozerwanie miêdzy ¯ydami dla tych s³ów.
20. I mówi³o ich wiele z nich: Dyjabelstwo ma i szaleje; czemu¿ go s³uchacie?
21. Drudzy mówili: Te s³owa nie s¹ dyjabelstwo maj¹cego; izali dyjabe³ mo¿e œlepych 
oczy otwieraæ?
22. A by³o w Jeruzalemie poœwiêcanie koœcio³a, a zima by³a.
23. I przechadza³ siê Jezus w koœciele, w przysionku Salomonowym.
24. Tedy go obst¹pili ¯ydowie i rzekli mu: Dok¹d¿e dusze nasze na rzeczy trzymasz? 
JeŸli¿eœ ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.
25. Odpowiedzia³ im Jezus: Powiedzia³em wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja 
czyniê w imieniu Ojca mego, te o mnie œwiadcz¹.
26. Ale wy nie wierzycie; bo nie jesteœcie z owiec moich, jakom wam powiedzia³.
27. Owce moje g³osu mego s³uchaj¹, a ja je znam i id¹ za mn¹;
28. A ja ¿ywot wieczny dajê im i nie zgin¹ na wieki, ani ich ¿aden wydrze z rêki 
mojej.
29. Ojciec mój, który mi je da³, wiêkszy jest nad wszystkie, a ¿aden nie mo¿e ich 
wydrzeæ z rêki Ojca mego.
30. Ja i Ojciec jedno jesteœmy.
31. Porwali tedy znowu kamienie ¯ydowie, aby go ukamionowali.
32. Odpowiedzia³ im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukaza³em wam od Ojca mego, dla 
którego¿ z tych uczynków kamionujecie miê?
33. Odpowiedzieli mu ¯ydowie, mówi¹c: Dla dobrego uczynku nie kamionujemy ciê, ale 
dla bluŸnierstwa, to jest, ¿e ty bêd¹c cz³owiekiem, czynisz siê sam Bogiem.
34. Odpowiedzia³ im Jezus: Izali nie jest napisano w zakonie waszym: Jam rzek³: 
Bogowie jesteœcie?
35. JeŸli¿eæ one nazwa³ bogami, do których siê sta³o s³owo Bo¿e, a nie mo¿e byæ 
Pismo ska¿one;
36. A mnie, którego Ojciec poœwiêci³ i pos³a³ na œwiat, wy mówicie: BluŸnisz, ¿em 
rzek³: Jestem Synem Bo¿ym?
37. JeŸli¿ nie czyniê spraw Ojca mego, nie wierzcie¿ mi.
38. A jeŸli¿ czyniê, chocia¿byœcie mnie nie wierzyli, wierzcie¿ uczynkom, abyœcie 
poznali i wierzyli, ¿eæ Ojciec jest we mnie, a ja w nim.
39. Tedy zasiê szukali, jakoby go pojmaæ; ale uszed³ z r¹k ich.
40. I odszed³ zasiê za Jordan na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chrzci³, i tam¿e 
mieszka³.
41. A wiele ich do niego przychodzi³o i mówili: Janci wprawdzie ¿adnego cudu nie 
uczyni³; wszak¿e wszystko, cokolwiek Jan o tym powiedzia³, prawdziwe by³o.
42. I wiele ich tam uwierzy³o weñ.
*11
1. A by³ niektóry chory £azarz z Betanii, z miasteczka Maryi i Marty, siostry jej.
2. (A to by³a ona Maryja, która pomaza³a Pana maœci¹, i uciera³a nogi jego w³osami 
swojemi, której brat £azarz chorowa³.)
3. Pos³a³y tedy siostry do niego, mówi¹c: Panie! oto ten, którego mi³ujesz, 
choruje.
4. A us³yszawszy to Jezus, rzek³: Ta choroba nie jest na œmieræ, ale dla chwa³y 
Bo¿ej, aby by³ uwielbiony Syn Bo¿y przez ni¹.
5. A Jezus umi³owa³ Martê i siostrê jej, i £azarza.
6. A gdy us³ysza³, i¿ choruje, tedy zosta³ przez dwa dni na onem¿e miejscu, gdzie 
by³.
7. Lecz potem rzek³ do uczniów swoich: IdŸmy zasiê do Judzkiej ziemi.
8. Rzekli mu uczniowie: Mistrzu! teraz szukali ¯ydowie, jakoby ciê ukamionowali, a 
zasiê tam idziesz?



9. Odpowiedzia³ Jezus: Aza¿ nie dwanaœcie jest godzin dnia? JeŸli kto chodzi we 
dnie, nie obrazi siê; bo widzi œwiat³oœæ tego œwiata.
10. A jeŸli kto chodzi w nocy, obrazi siê; bo w nim œwiat³a nie masz.
11. To powiedziawszy, potem rzek³ do nich: £azarz, przyjaciel nasz, œpi; ale idê, 
abym go ze snu obudzi³.
12. Tedy rzekli uczniowie jego: Panie! jeŸli¿e œpi, bêdzie zdrów.
13. Ale Jezus mówi³ o œmierci jego; lecz oni mniemali, i¿ o zaœniêciu snem mówi³.
14. Tedy im rzek³ Jezus jawnie: £azarz umar³.
15. I radujê siê dla was, (abyœcie wierzyli), ¿em tam nie by³; ale pójdziemy do 
niego.
16. Rzek³ zatem Tomasz, którego zwano Dydymus, spó³uczniom: PójdŸmy i my, abyœmy z 
nim pomarli.
17. Przyszed³szy tedy Jezus, znalaz³ go ju¿ cztery dni w grobie le¿¹cego.
18. (A by³a Betania blisko Jeruzalemu, jakoby na piêtnaœcie stajan.)
19. A przysz³o by³o wiele ¯ydów do Marty i Maryi, aby je cieszyli po bracie ich.
20. Marta tedy, gdy us³ysza³a, ¿e Jezus idzie, bie¿a³a przeciwko niemu; ale Maryja 
w domu siedzia³a.
21. I rzek³a Marta do Jezusa: Panie! byœ tu by³, nie umar³by by³ brat mój.
22. Ale i teraz wiem, ¿e o cokolwiek byœ prosi³ Boga, da ci to Bóg.
23. Rzek³ jej Jezus: Wstanieæ brat twój.
24. Rzek³a mu Marta: Wiem, i¿ wstanie przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzieñ.
25. I rzek³ jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i ¿ywot; kto w miê wierzy, choæby 
te¿ umar³, ¿yæ bêdzie.
26. A wszelki, który ¿yje, a wierzy w miê, nie umrze na wieki. Wierzysz¿e temu?
27. Rzek³a mu: I owszem Panie! Jam uwierzy³a, ¿eœ ty jest Chrystus, Syn Bo¿y, który 
mia³ przyjœæ na œwiat.
28. A to rzek³szy sz³a i potajemnie zawo³a³a Maryjê, siostrê swojê, mówi¹c: jest tu 
nauczyciel, i wo³a ciê.
29. Ona skoro us³ysza³a, wnet wsta³a i sz³a do niego.
30. (A Jezus jeszcze by³ nie przyszed³ do miasteczka, ale by³ na tem¿e miejscu, 
gdzie Marta by³a wysz³a przeciwko niemu.)
31. ¯ydowie tedy, którzy z ni¹ byli w domu, a cieszyli j¹, ujrzawszy Maryjê, i¿ 
prêdko wsta³a i wysz³a, szli za ni¹, mówi¹c: Idzie do grobu, aby tam p³aka³a.
32. Ale Maryja, gdy tam przysz³a, gdzie by³ Jezus, ujrzawszy go, przypad³a do nóg 
jego i rzek³a: Panie! byœ tu by³, nie umar³by by³ brat mój.
33. Jezus tedy, gdy j¹ ujrza³ p³acz¹c¹, i ¯ydy, którzy byli z ni¹ przyszli, 
p³acz¹ce, rozrzewni³ siê w duchu i zafrasowa³ siê,
34. I rzek³: Gdzieœcie go po³o¿yli? Rzekli mu: Panie! pójdŸ, a ogl¹daj.
35. I zap³aka³ Jezus.
36. Tedy rzekli ¯ydowie: Wej! jakoæ go mi³owa³.
37. A niektórzy z nich mówili: Nie móg³¿e ten, który otworzy³ oczy œlepego, 
uczyniæ, ¿eby ten by³ nie umar³?
38. Ale Jezus zasiê rozrzewniwszy siê sam w sobie, przyszed³ do grobu; a by³a 
jaskinia, a kamieñ by³ po³o¿ony na niej.
39. I rzek³ Jezus: Odejmijcie ten kamieñ. Rzek³a mu Marta, siostra onego umar³ego: 
Panie! ju¿ci cuchnie; bo ju¿ cztery dni w grobie.
40. Powiedzia³ jej Jezus: Aza¿em ci nie rzek³, i¿ jeŸli uwierzysz, ogl¹dasz chwa³ê 
Bo¿¹?
41. Odjêli tedy kamieñ, gdzie by³ umar³y po³o¿ony. A Jezus podniós³szy oczy swe w 
górê, rzek³: Ojcze! dziêkujê tobie, ¿eœ miê wys³ucha³.
42. A jamci wiedzia³, ¿e miê zawsze wys³uchiwasz; alem to rzek³ dla ludu woko³o 
stoj¹cego, aby wierzyli, ¿eœ ty miê pos³a³.
43. A to rzek³szy, zawo³a³ g³osem wielkim: £azarzu! wynijdŸ sam!
44. I wyszed³ ten, który by³ umar³, maj¹c zwi¹zane rêce i nogi chustkami, a twarz 
jego by³a chustk¹ obwi¹zana. Rzek³ im Jezus: Rozwi¹¿cie go, a niechaj odejdzie.
45. Wiele tedy z ¯ydów, którzy byli przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczyni³ 
Jezus, uwierzy³o weñ.
46. Niektórzy te¿ z nich odeszli do Faryzeuszów i powiedzieli im, co uczyni³ Jezus.
47. Tedy siê zebrali przedniejsi kap³ani i Faryzeuszowie w radê, i mówili: Có¿ 



uczynimy? Albowiem ten cz³owiek wiele cudów czyni.
48. A jeŸli go tak zaniechamy, wszyscy weñ uwierz¹, i przyjd¹ Rzymianie, a wezm¹ 
nam to miejsce nasze i lud.
49. A jeden z nich, Kaifasz, bêd¹c najwy¿szym kap³anem onego roku, rzek³ im: Wy nic 
nie wiecie,
50. Ani myœlicie, i¿ nam jest po¿yteczno, ¿eby jeden cz³owiek umar³ za lud, a ¿eby 
wszystek ten naród nie zgin¹³.
51. A tegoæ nie mówi³ sam od siebie, ale bêd¹c najwy¿szym kap³anem roku onego, 
prorokowa³, i¿ Jezus mia³ umrzeæ za on naród;
52. A nie tylko za on naród, ale ¿eby te¿ syny Bo¿e rozproszone w jedno zgromadzi³.
53. Od onego tedy dnia radzili siê spo³em, aby go zabili.
54. A Jezus ju¿ nie chodzi³ jawnie miêdzy ¯ydami, ale stamt¹d odszed³ do krainy, 
która jest blisko puszczy, do miasta, które zowi¹ Efraim, i tam¿e mieszka³ z 
uczniami swoimi.
55. A by³a blisko wielkanoc ¿ydowska, a wiele ich sz³o do Jeruzalemu z onej krainy 
przed wielkanoc¹, aby siê oczyœcili.
56. I szukali Jezusa, i mówili jedni do drugich, w koœciele stoj¹c: Co siê wam zda, 
¿e nie przyszed³ na œwiêto?
57. A przedniejsi kap³ani i Faryzeuszowie wydali byli rozkazanie: JeŸliby siê kto 
dowiedzia³, gdzie by by³, ¿eby oznajmi³, aby go pojmali.
*12
1. Tedy Jezus szóstego dnia przed wielkanoc¹ przyszed³ do Betanii, kêdy by³ £azarz, 
który by³ umar³, którego wzbudzi³ od umar³ych .
2. Tam¿e mu sprawili wieczerzê, a Marta pos³ugiwa³a, a £azarz by³ jednym z onych, 
którzy z nim spo³em u sto³u siedzieli.
3. A Maryja wzi¹wszy funt maœci szpikanardowej bardzo drogiej, namaœci³a nogi 
Jezusowe, i utar³a w³osami swojemi nogi jego, i nape³niony by³ on dom wonnoœci¹ 
onej maœci.
4. Tedy rzek³ jeden z uczniów jego, Judasz, syn Szymona, Iszkaryjot, który go mia³ 
wydaæ:
5. Przecz¿e tej maœci nie sprzedano za trzysta groszy, a nie dano ubogim?
6. A to mówi³, nie i¿by mia³ piecz¹ o ubogich, ale i¿ by³ z³odziejem, i mieszek 
mia³, a cokolwiek w³o¿ono, nosi³.
7. Tedy rzek³ Jezus: Zaniechaj jej; na dzieñ pogrzebu mego to chowa³a.
8. Albowiem ubogie zawsze z sob¹ macie, ale mnie nie zawsze mieæ bêdziecie.
9. Dowiedzia³ siê tedy lud wielki z ¯ydów, i¿ tam by³, i przyszli nie tylko dla 
Jezusa, ale te¿ aby £azarza widzieli, którego by³ wzbudzi³ od umar³ych.
10. I radzili siê przedniejsi kap³ani, ¿eby i £azarza zabili.
11. Bo wiele z ¯ydów dla niego odstêpowali i wierzyli w Jezusa.
12. Nazajutrz wielki lud, który by³ przyszed³ na œwiêto, us³yszawszy, i¿ Jezus 
idzie do Jeruzalemu,
13. Nabrali ga³¹zek palmowych i wyszli naprzeciwko niemu i wo³ali: Hosanna! 
b³ogos³awiony, który idzie w imieniu Pañskiem, król Izraelski!
14. A dostawszy Jezus oœlêcia, wsiad³ na nie, jako jest napisane:
15. Nie bój siê, córko Syoñska! oto król twój idzie, siedz¹c na oœlêciu.
16. Ale tego z przodku nie zrozumieli uczniowie jego, ale gdy by³ Jezus uwielbiony, 
tedy wspomnieli, i¿ to by³o o nim napisane, a ¿e mu to uczynili.
17. Œwiadczy³ tedy lud, który z nim by³, i¿ £azarza zawo³a³ z grobu i wzbudzi³ go 
od umar³ych.
18. Dlatego te¿ wyszed³ przeciwko niemu lud, ¿e s³ysza³, i¿ on ten cud uczyni³.
19. Tedy mówili Faryzeuszowie miêdzy sob¹: Widzicie, ¿e nic nie sprawicie; oto 
œwiat za nim poszed³.
20. A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, ¿eby siê 
modlili w œwiêto.
21. Ci tedy przyszli do Filipa, który by³ z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, 
mówi¹c: Panie, chcemy Jezusa widzieæ.
22. Przyszed³ Filip i powiedzia³ Andrzejowi, a Andrzej zasiê i Filip powiedzieli 
Jezusowi.
23. A Jezus odpowiedzia³ im, mówi¹c: Przysz³a godzina, aby by³ uwielbiony Syn 



cz³owieczy.
24. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: JeŸliby ziarno pszeniczne wpad³szy do ziemi, 
nie obumar³o, ono samo zostaje; lecz jeŸliby obumar³o, wielki po¿ytek przynosi.
25. Kto mi³uje duszê swojê, utraci j¹, a kto nienawidzi duszy swojej na tym 
œwiecie, ku wiecznemu ¿ywotowi strze¿e jej.
26. JeŸli mnie kto s³u¿y, niech¿e miê naœladuje, a gdziem ja jest, tam i s³uga mój 
bêdzie; a jeŸli mnie kto s³u¿yæ bêdzie, uczci go Ojciec mój.
27. Terazci dusza moja zatrwo¿ona jest; i có¿ rzekê? Ojcze! zachowaj miê od tej 
godziny; alemci dlatego przyszed³ na tê godzinê.
28. Ojcze! uwielbij imiê twoje. Przyszed³ tedy g³os z nieba: Uwielbi³em i jeszcze 
uwielbiê.
29. A lud ten, który sta³ i s³ysza³, mówi³: Zagrzmia³o; a drudzy mówili: Anio³ do 
niego mówi³.
30. Odpowiedzia³ Jezus i rzek³: Nie dla mnie siê ten g³os sta³, ale dla was.
31. Teraz jest s¹d œwiata tego, teraz ksi¹¿ê œwiata tego precz wyrzucony bêdzie.
32. A ja jeŸli bêdê podwy¿szony od ziemi, poci¹gnê wszystkich do siebie.
33. (A mówi³ to, oznajmuj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.)
34. Odpowiedzia³ mu on lud: Myœmy s³yszeli z zakonu, i¿ Chrystus trwa na wieki; a 
jako¿ ty mówisz, ¿e musi byæ podwy¿szony Syn cz³owieczy? i który¿ to jest Syn 
cz³owieczy?
35. Tedy im rzek³ Jezus: Jeszcze do ma³ego czasu jest z wami œwiat³oœæ; chodŸcie¿ 
tedy, póki œwiat³oœæ macie, ¿eby was ciemnoœæ nie ogarnê³a; bo kto w ciemnoœci 
chodzi, nie wie, kêdy idzie.
36. Póki œwiat³oœæ macie, wierzcie w œwiat³oœæ, abyœcie byli synami œwiat³oœci. To 
powiedzia³ Jezus, a odszed³szy schroni³ siê od nich.
37. A choæ tak wiele cudów uczyni³ przed nimi, przeciê nie uwierzyli weñ,
38. Aby siê wype³ni³o s³owo Izajasza proroka, które powiedzia³: Panie! i któ¿ 
uwierzy³ kazaniu naszemu, a ramiê Pañskie komu¿ jest objawione?
39. Dlatego uwierzyæ nie mogli, i¿ jeszcze powiedzia³ Izajasz:
40. Zaœlepi³ oczy ich, i zatwardzi³ serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie 
zrozumieli, i nie nawrócili siê, abym je uzdrowi³.
41. To powiedzia³ Izajasz, gdy widzia³ chwa³ê jego, i mówi³ o nim.
42. Wszak¿e jednak i z ksi¹¿¹t wiele ich weñ uwierzy³o; ale dla Faryzeuszów nie 
wyznali, aby z bó¿nicy nie byli wy³¹czeni.
43. Bo umi³owali chwa³ê ludzk¹ wiêcej, ni¿ chwa³ê Bo¿¹.
44. I wo³a³ Jezus, a mówi³: Kto wierzy w miê, nie w miê wierzy, ale w onego, który 
miê pos³a³.
45. I kto miê widzi, widzi onego, który miê pos³a³.
46. Ja œwiat³oœæ przyszed³em na œwiat, aby ¿aden, kto wierzy w miê, w ciemnoœciach 
nie zosta³.
47. A jeŸliby kto s³ucha³ s³ów moich, a nie uwierzy³by, jaæ go nie s¹dzê; bom nie 
przyszed³, a¿ebym s¹dzi³ œwiat, ale a¿ebym zbawi³ œwiat.
48. Kto mn¹ gardzi, a nie przyjmuje s³ów moich, ma kto by go s¹dzi³; s³owa, którem 
ja mówi³, one go os¹dz¹ w ostateczny dzieñ.
49. Bom ja z siebie samego nie mówi³, ale ten, który miê pos³a³, Ojciec, on mi 
rozkazanie da³, co bym mówi³ i co bym powiadaæ mia³;
50. I wiem, ¿e rozkazanie jego jest ¿ywot wieczny; przeto¿ to, co ja wam mówiê, 
jako mi powiedzia³ Ojciec, tak mówiê.
*13
1. A przed œwiêtem wielkanocnem wiedz¹c Jezus, i¿ przysz³a godzina jego, aby 
przeszed³ z tego œwiata do Ojca, umi³owawszy swoje, którzy byli na œwiecie, a¿ do 
koñca umi³owa³ je.
2. A gdy by³a wieczerza, a dyjabe³ ju¿ by³ wrzuci³ w serce Judasza, syna 
Szymonowego Iszkaryjoty, aby go wyda³;
3. Widz¹c Jezus, i¿ wszystko Ojciec poda³ do r¹k jego, a i¿ od Boga wyszed³ i do 
Boga idzie,
4. Wsta³ od wieczerzy i z³o¿y³ szaty, a wzi¹wszy przeœcierad³o, przepasa³ siê.
5. Potem nala³ wody do miednicy, i pocz¹³ nogi umywaæ uczniom i ucieraæ 
przeœcierad³em, którem by³ przepasany.



6. Tedy przyszed³ do Szymona Piotra; a on mu rzek³: Panie! i ty¿ mnie masz nogi 
umywaæ?
7. Odpowiedzia³ Jezus, i rzek³ mu: Co ja czyniê, ty nie wiesz teraz, ale siê potem 
dowiesz.
8. Rzek³ mu Piotr: Nie bêdziesz ty nóg moich umywa³ na wieki. Odpowiedzia³ mu 
Jezus: JeŸli ciê nie umyjê, nie bêdziesz mia³ cz¹stki ze mn¹.
9. Tedy mu rzek³ Szymon Piotr: Panie! nie tylko nogi moje, ale i rêce, i g³owê.
10. Rzek³ mu Jezus: Ktoæ jest umyty, nie potrzebuje, jedno aby nogi umy³, bo czysty 
jest wszystek; i wy jesteœcie czystymi, ale nie wszyscy;
11. Albowiem wiedzia³, który go wydaæ mia³; dlatego¿ rzek³: Nie wszyscy jesteœcie 
czystymi.
12. Gdy tedy umy³ nogi ich i wzi¹³ szaty swoje, usiad³szy zasiê za stó³, rzek³ im: 
Wiecie¿, com wam uczyni³?
13. Wy miê nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; bomci jest nim.
14. Poniewa¿em ja tedy umy³ nogi wasze, Pan i nauczyciel, i wyœcie powinni jedni 
drugim nogi umywaæ.
15. Albowiem da³em wam przyk³ad, abyœcie jakom ja wam uczyni³, i wy czynili.
16. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Nie jest s³uga wiêkszy nad pana swego, ani 
pose³ jest wiêkszy nad onego, który go pos³a³.
17. JeŸliæ to wiecie, b³ogos³awieni jesteœcie, jeŸli to uczynicie.
18. Nie o wszystkichci was mówiê, jaæ wiem, którem obra³; ale ¿eby siê wype³ni³o 
Pismo: Który je ze mn¹ chleb, podniós³ przeciwko mnie piêtê swojê.
19. Teraz wam powiadam, przedtem ni¿ siê to stanie, abyœcie gdy siê to stanie, 
uwierzyli, ¿em ja jest.
20. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego bym pos³a³, miê 
przyjmuje; a kto miê przyjmuje, onego przyjmuje, który miê pos³a³.
21. To rzek³szy Jezus, zasmuci³ siê w duchu, i oœwiadczy³, a rzek³: Zaprawdê, 
zaprawdê powiadam wam, ¿e jeden z was wyda miê.
22. Tedy uczniowie spogl¹dali po sobie, w¹tpi¹c, o kim by to mówi³.
23. A by³ jeden z uczniów jego, który siê by³ po³o¿y³ na ³onie Jezusowem, ten, 
którego mi³owa³ Jezus.
24. Przeto¿ na tego skin¹³ Szymon Piotr, aby siê wypyta³, który by to by³, o którym 
mówi³.
25. A on po³o¿ywszy siê na piersiach Jezusowych, rzek³ mu: Panie! który¿ to jest?
26. Odpowiedzia³ Jezus: Ten jest, któremu ja omoczywszy sztuczkê chleba, podam; a 
omoczywszy sztuczkê chleba, da³ Judaszowi, synowi Szymona, Iszkaryjotowi.
27. A zaraz po onej sztuczce chleba wst¹pi³ weñ szatan. Tedy mu rzek³ Jezus: Co 
czynisz, czyñ rych³o.
28. A tego ¿aden nie zrozumia³ z spó³siedz¹cych, na co mu to rzek³.
29. Albowiem niektórzy mniemali, gdy¿ Judasz mia³ mieszek, i¿ mu rzek³ Jezus: 
Nakup, czego nam potrzeba na œwiêto, albo i¿by co da³ ubogim.
30. Tedy on wzi¹wszy onê sztuczkê chleba, zarazem wyszed³; a noc by³a.
31. A gdy wyszed³, rzek³ Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn cz³owieczy, a Bóg 
uwielbiony jest w nim.
32. A poniewa¿ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy go te¿ Bóg uwielbi sam w sobie, i 
wnet¿e uwielbi go.
33. Synaczkowie! jeszcze maluczko jestem z wami; bêdziecie miê szukaæ, ale ja jakom 
rzek³ ¯ydom: Gdzie ja idê, wy przyjœæ nie mo¿ecie; tak i wam teraz powiadam.
34. Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê spo³ecznie mi³owali; jakom i ja was 
umi³owa³, abyœcie siê i wy spo³ecznie mi³owali.
35. St¹dci poznaj¹ wszyscy, ¿eœcie uczniami moimi, jeŸli mi³oœæ mieæ bêdziecie 
jedni przeciwko drugim.
36. Rzek³ mu Szymon Piotr: Panie! dok¹d¿e idziesz? Odpowiedzia³ mu Jezus: Dok¹d ja 
idê, ty teraz za mn¹ iœæ nie mo¿esz, ale potem pójdziesz za mn¹.
37. Tedy mu rzek³ Piotr: Panie! czemu¿ teraz za tob¹ iœæ nie mogê? Duszê mojê za 
ciê po³o¿ê.
38. Odpowiedzia³ mu Jezus: Duszê twojê za miê po³o¿ysz? Zaprawdê, zaprawdê powiadam 
ci: Nie zapieje kur, a¿ siê mnie po trzykroæ zaprzesz.
*14



1. Niechaj siê nie trwo¿y serce wasze; wierzycie w Boga i w miê wierzycie.
2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeŸli nie, w¿dybymci wam powiedzia³.
3. Idê, abym wam zgotowa³ miejsce; a gdy odejdê i zgotujê wam miejsce, przyjdê 
zasiê i wezmê was do siebie, ¿ebyœcie, gdziem ja jest, i wy byli.
4. A dok¹d ja idê, wiecie, i drogê wiecie.
5. Rzek³ mu Tomasz: Panie! nie wiemy, dok¹d idziesz, a jako¿ mo¿emy drogê wiedzieæ?
6. Rzek³ mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i ¿ywot; ¿aden nie przychodzi do 
Ojca, tylko przez miê.
7. Gdybyœcie miê znali, i Ojca byœcie te¿ mego znali; i ju¿ go teraz znacie i 
widzieliœcie go.
8. Rzek³ mu Filip: Panie! uka¿ nam Ojca, a dosyæ nam na tem.
9. Rzek³ mu Jezus: Przez tak d³ugi czas jestem z wami, a nie pozna³eœ miê? Filipie! 
kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jako¿ ty mówisz: Uka¿ nam Ojca?
10. Nie wierzysz, i¿em ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? S³owa, które ja do was mówiê, 
nie od samego siebie mówiê, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.
11. Wierzcie mi, ¿em ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; w¿dy przynajmniej dla samych 
spraw wierzcie mi.
12. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Kto wierzy w miê, sprawy które Ja czyniê, i on 
czyniæ bêdzie, i wiêksze nad te czyniæ bêdzie; bo ja odchodzê do Ojca mego.
13. A o cokolwiek prosiæ bêdziecie w imieniu mojem, to uczyniê, aby by³ uwielbiony 
Ojciec w Synu.
14. JeŸli o co bêdziecie prosiæ w imieniu mojem, ja uczyniê.
15. JeŸli miê mi³ujecie, przykazania moje zachowajcie.
16. A ja prosiæ bêdê Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszka³ na 
wieki,
17. Onego Ducha prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e; bo go nie widzi, ani go 
zna; lecz wy go znacie, gdy¿ u was mieszka i w was bêdzie.
18. Nie zostawiê was sierotami, przyjdê do was.
19. Jeszcze maluczko, a œwiat miê ju¿ wiêcej nie ogl¹da; lecz wy miê ogl¹dacie; bo 
ja ¿yjê, i wy ¿yæ bêdziecie.
20. W on dzieñ wy poznacie, ¿em ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
21. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który miê mi³uje; a kto miê 
mi³uje, bêdzie go te¿ mi³owa³ Ojciec mój; i ja go mi³owaæ bêdê, i objawiê mu siebie 
samego.
22. Powiedzia³ mu Judasz, nie on Iszkaryjot: Panie! có¿ jest, ¿e siê nam objawiæ 
masz, a nie œwiatu?
23. Odpowiedzia³ Jezus, i rzek³ mu: JeŸli miê kto mi³uje, s³owo moje zachowywaæ 
bêdzie; i Ojciec mój umi³uje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego 
uczynimy.
24. Kto miê nie mi³uje, s³ów moich nie zachowywuje; a s³owo, które s³yszycie, nie 
jest moje, ale onego, który miê pos³a³, Ojca.
25. Tomci wam powiedzia³, u was mieszkaj¹c.
26. Lecz pocieszyciel on, Duch Œwiêty, którego poœle Ojciec w imieniu mojem, onci 
was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedzia³.
27. Pokój zostawujê wam, pokój on mój dajê wam; nie jako daje œwiat, ja wam dajê; 
niech¿e siê nie trwo¿y serce wasze, ani siê lêka.
28. S³yszeliœcie, ¿em ja wam powiedzia³: Odchodzê, i zaœ przyjdê do was. Gdybyœcie 
miê mi³owali, w¿dybyœcie siê radowali, ¿em rzek³: Idê do Ojca; bo Ojciec mój 
wiêkszy jest ni¿ ja.
29. I terazem wam powiedzia³, przedtem ni¿ siê to stanie, ¿ebyœcie gdy siê to 
stanie, uwierzyli.
30. Ju¿ dalej z wami wiele mówiæ nie bêdê; albowiem idzie ksi¹¿ê œwiata tego, a we 
mnie nic nie ma;
31. Ale i¿by pozna³ œwiat, ¿e mi³ujê Ojca, a jako mi rozkaza³ Ojciec, tak czyniê. 
Wstañcie¿, pójdŸmy st¹d.
*15
1. Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem.
2. Ka¿d¹ latoroœl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a ka¿d¹, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynios³a.



3. Ju¿ wy jesteœcie czystymi, dla s³ów, którem do was mówi³.
4. Mieszkajcie¿ we mnie, a ja w was; jako latoroœl nie mo¿e przynosiæ owocu sama z 
siebie, jeŸli nie bêdzie trwa³a w winnej macicy, tak¿e ani wy, jeŸli we mnie 
mieszkaæ nie bêdziecie.
5. Jam jest winna macica, a wyœcie latoroœle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten 
przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie.
6. JeŸliby kto nie mieszka³ we mnie, precz wyrzucony bêdzie jako latoroœl, i 
uschnie; i zbior¹ je i na ogieñ wrzuc¹, i zgoreje.
7. JeŸli we mnie mieszkaæ bêdziecie i s³owa moje w was mieszkaæ bêd¹, 
czegobyœciekolwiek chcieli, proœcie, a stanie siê wam.
8. W tem bêdzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a bêdziecie 
moimi uczniami.
9. Jako miê umi³owa³ Ojciec, tak i ja umi³owa³em was; trwajcie¿ w mi³oœci mojej.
10. JeŸli przykazania moje zachowacie, trwaæ bêdziecie w mi³oœci mojej, jakom i ja 
zachowa³ przykazania Ojca mego i trwam w mi³oœci jego.
11. Tomci wam powiedzia³, aby wesele moje w was trwa³o, a wesele wasze by³o 
zupe³ne.
12. Toæ jest przykazanie moje, abyœcie siê spo³ecznie mi³owali, jakom i ja was 
umi³owa³.
13. Wiêkszej mi³oœci nad tê ¿aden nie ma, jedno gdyby kto duszê swojê po³o¿y³ za 
przyjacio³y swoje.
14. Wy jesteœcie przyjaciele moi, jeŸli czyniæ bêdziecie, cokolwiek ja wam 
przykazujê.
15. Ju¿ci was dalej nie bêdê zwa³ s³ugami; bo s³uga nie wie, co czyni pan jego; 
leczem was nazwa³ przyjació³mi, bo wszystko, comkolwiek s³ysza³ od Ojca mego, 
oznajmi³em wam.
16. Nie wyœcie mnie obrali, alem ja was obra³; i postanowi³em, abyœcie wyszli i 
przynieœli owoc, a owoc wasz aby trwa³, i o cokolwiek byœcie prosili Ojca w imieniu 
mojem, ¿eby wam da³.
17. Toæ wam przykazujê, abyœcie siê spo³ecznie mi³owali.
18. JeŸli was œwiat nienawidzi, wiedzcie, ¿eæ miê pierwej, ni¿eli was, mia³ w 
nienawiœci.
19. Byœcie byli z œwiata, œwiat, co jest jego, mi³owa³by; lecz i¿ nie jesteœcie z 
œwiata, alem ja was wybra³ z œwiata, przeto¿ was œwiat nienawidzi.
20. Wspomnijcie na s³owo, którem ja wam powiedzia³: Nie jest s³uga wiêkszy nad pana 
swego. JeŸliæ miê przeœladowali, i was przeœladowaæ bêd¹; jeŸli s³owa moje 
zachowywali, i wasze zachowywaæ bêd¹.
21. Aleæ wam to wszystko czyniæ bêd¹ dla imienia mego, i¿ nie znaj¹ onego, który 
miê pos³a³.
22. Bym by³ nie przyszed³, a nie mówi³ im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie maj¹ 
wymówki z grzechu swego.
23. Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.
24. Bym by³ tych uczynków nie czyni³ miêdzy nimi, których ¿aden inszy nie czyni³, 
grzechu by nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzili i mnie, i Ojca mego.
25. Ale i¿by siê wype³ni³o s³owo, które jest w zakonie ich napisane: ¯e miê darmo 
mieli w nienawiœci.
26. A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poœlê od Ojca, Duch prawdy, 
który od Ojca przychodzi, on o mnie œwiadczyæ bêdzie.
27. Ale i wy œwiadczyæ bêdziecie; bo ze mn¹ od pocz¹tku jesteœcie.
*16
1. Tomci wam powiedzia³, abyœcie siê nie gorszyli.
2. Wy³¹czaæ was bêd¹ z bó¿nic; owszem przyjdzie godzina, ¿e wszelki, który was 
zabije, bêdzie mniema³, ¿e Bogu pos³ugê czyni.
3. A toæ wam uczyni¹, i¿ nie poznali Ojca ani mnie.
4. Alemci wam to powiedzia³, abyœcie gdy przyjdzie ta godzina, wspomnieli na to, 
¿em ja wam opowiedzia³; a tegom wam z pocz¹tku nie powiada³, bom by³ z wami.
5. Lecz teraz idê do onego, który miê pos³a³, a ¿aden z was nie pyta miê: Dok¹d 
idziesz?
6. Ale ¿em wam to powiedzia³, smutek nape³ni³ serce wasze.



7. Lecz ja wam prawdê mówiê, wamci to po¿yteczno, abym ja odszed³; bo jeŸli ja nie 
odejdê, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeŸli odejdê, poœlê go do was.
8. A on przyszed³szy, bêdzie kara³ œwiat z grzechu i z sprawiedliwoœci, i z s¹du;
9. Z grzechu mówiê, i¿ nie uwierzyli we mnie;
10. Z sprawiedliwoœci zasiê, i¿ do Ojca mego idê, a ju¿ mnie wiêcej nie ujrzycie;
11. Z s¹du, i¿ ksi¹¿ê tego œwiata ju¿ jest os¹dzony.
12. Mamci wam jeszcze wiele mówiæ, ale teraz znieœæ nie mo¿ecie.
13. Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelk¹ prawdê; bo nie sam 
od siebie mówiæ bêdzie, ale cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie, i przysz³e rzeczy wam 
opowie.
14. On miê uwielbi; bo z mego weŸmie, a opowie wam.
15. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlategom rzek³: ¯e z mego weŸmie, a wam 
opowie.
16. Maluczko, a nie ujrzycie miê, i zasiê maluczko, a ujrzycie miê; bo ja idê do 
Ojca.
17. Mówili tedy niektórzy z uczniów jego miêdzy sob¹: Có¿ to jest, co nam mówi: 
Maluczko, a nie ujrzycie miê, i zasiê maluczko, a ujrzycie miê, a i¿ ja idê do 
Ojca?
18. Przeto¿ mówili: Có¿ to jest, co mówi: Maluczko? Nie wiemy, co mówi.
19. Tedy Jezus pozna³, ¿e go pytaæ chcieli, i rzek³ im: O tem siê pytacie miêdzy 
sob¹, ¿em rzek³: Maluczko, a nie ujrzycie miê, i zasiê maluczko, a ujrzycie miê.
20. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: ¯e wy bêdziecie p³akaæ i narzekaæ, a œwiat siê 
bêdzie weseli³; wy smutni bêdziecie, ale smutek wasz obróci siê wam w wesele.
21. Niewiasta gdy rodzi, smutek ma, bo przysz³a godzina jej; lecz gdy porodzi 
dzieci¹tko, ju¿ nie pamiêta uciœnienia, dla radoœci, i¿ siê cz³owiek na œwiat 
narodzi³.
22. I wy teraz smutek macie; ale zasiê ujrzê was, a bêdzie siê radowa³o serce 
wasze, a radoœci waszej nikt nie odejmie od was.
23. A dnia onego nie bêdziecie mnie o nic pytaæ. Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: O 
cokolwiek byœcie prosili Ojca w imieniu mojem, da wam.
24. Dot¹d o niceœcie nie prosili w imieniu mojem; proœcie¿, a weŸmiecie, aby radoœæ 
wasza by³a doskona³a.
25. Tomci wam przez przypowieœæ mówi³; ale idzie godzina, gdy ju¿ dalej nie przez 
przypowieœci mówiæ wam bêdê, ale jawnie o Ojcu moim oznajmiê wam.
26. W on dzieñ w imieniu mojem prosiæ bêdziecie; a nie mówiê wam: I¿ ja bêdê Ojca 
prosi³ za wami;
27. Albowiem sam Ojciec mi³uje was, ¿eœcie wy miê umi³owali i uwierzyliœcie, ¿em ja 
od Boga przyszed³.
28. Wyszed³em od Ojca, a przyszed³em na œwiat; i zasiê opuszczam œwiat, a idê do 
Ojca.
29. Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a ¿adnej przypowieœci nie 
powiadasz;
30. Teraz wiemy, ¿e wszystko wiesz, a nie potrzebujesz, aby ciê kto pyta³; przez to 
wierzymy, ¿eœ od Boga wyszed³.
31. Odpowiedzia³ im Jezus: Teraz wierzycie.
32. Oto przyjdzie godzina; owszem ju¿ przysz³a, ¿e siê rozproszycie ka¿dy do swego, 
a miê samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mn¹.
33. Tomci wam powiedzia³, abyœcie we mnie pokój mieli. Na œwiecie ucisk mieæ 
bêdziecie; ale ufajcie, jam zwyciê¿y³ œwiat.
*17
1. To powiedziawszy Jezus, podniós³ oczy swoje w niebo i rzek³: Ojcze! przysz³a 
godzina, uwielbij Syna twego, aby te¿ i Syn twój uwielbi³ ciebie.
2. Jakoœ mu da³ moc nad wszelkiem cia³em, aby tym wszystkim, któreœ mu da³, da³ 
¿ywot wieczny.
3. A toæ jest ¿ywot wieczny, aby ciê poznali samego prawdziwego Boga, i któregoœ 
pos³a³, Jezusa Chrystusa.
4. Jam ciê uwielbi³ na ziemi, i dokoñczy³em sprawê, któr¹œ mi da³, abym j¹ czyni³.
5. A teraz uwielbij miê ty, Ojcze! u siebie samego t¹ chwa³¹, któr¹m mia³ u ciebie, 
pierwej, ni¿eli œwiat by³.



6. Objawi³em imiê twoje ludziom, któreœ mi da³ z œwiata; toæ byli i da³eœ mi je, i 
zachowali s³owa twoje.
7. A teraz poznali, i¿ wszystko, coœ mi da³, od ciebie jest.
8. Albowiem s³owa, któreœ mi da³, da³em im; a oni je przyjêli, i poznali 
prawdziwie, i¿em od ciebie wyszed³, a uwierzyli, ¿eœ ty miê pos³a³.
9. Jaæ za nimi proszê, a nie za œwiatem proszê, ale za tymi, któreœ mi da³; bo twoi 
s¹.
10. I wszystko moje jest twoje, a twoje moje, i uwielbionym jest w nich.
11. A nie jestem wiêcej na œwiecie, ale oni s¹ na œwiecie, a ja do ciebie idê. 
Ojcze œwiêty, zachowaj je w imieniu twojem, któreœ mi da³, aby byli jedno, jako i 
my.
12. Gdym z nimi by³ na œwiecie, jam je zachowa³ w imieniu twojem, któreœ mi da³; 
strzeg³em ich i ¿aden z nich nie zgin¹³, tylko on syn zatracenia, ¿eby siê Pismo 
wype³ni³o.
13. Ale teraz do ciebie idê i mówiê to na œwiecie, aby mieli radoœæ mojê doskona³¹ 
w sobie.
14. Jam im da³ s³owo twoje, a œwiat je mia³ w nienawiœci; bo nie s¹ z œwiata, jako 
i ja nie jestem z œwiata.
15. Nie proszê, abyœ je wzi¹³ z œwiata, ale abyœ je zachowa³ ode z³ego.
16. Nie s¹æ z œwiata, jako i ja nie jestem z œwiata.
17. Poœwiêæ je w prawdzie twojej; s³owo twoje jest prawd¹.
18. Jakoœ ty miê pos³a³ na œwiat, tak i ja posy³am je na œwiat.
19. A ja poœwiêcam samego siebie za nich, aby i oni poœwiêceni byli w prawdzie.
20. Nie tylko za tymi proszê, lecz i za onymi, którzy przez s³owo ich uwierz¹ w 
miê;
21. Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas 
jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ ty miê pos³a³.
22. A ja tê chwa³ê, któr¹œ mi da³, da³em im, aby byli jedno, jako my jedno 
jesteœmy;
23. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskona³ymi w jedno, a i¿by pozna³ œwiat, ¿eœ 
ty miê pos³a³, a i¿eœ je umi³owa³, jakoœ i miê umi³owa³.
24. Ojcze! któreœ mi da³, chcê, abym gdziem ja jest, i oni byli ze mn¹, aby 
ogl¹dali chwa³ê mojê, któr¹œ mi da³; albowiemeœ miê umi³owa³ przed za³o¿eniem 
œwiata.
25. Ojcze sprawiedliwy! i œwiat ciê nie pozna³; alem ja ciê pozna³, a i ci poznali, 
¿eœ ty miê pos³a³.
26. I uczyni³em im znajome imiê twoje i znajome uczyniê, aby mi³oœæ, któr¹œ miê 
umi³owa³, w nich by³a, a ja w nich.
*18
1. To powiedziawszy Jezus wyszed³ z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie by³ 
ogród, do którego on wszed³ i uczniowie jego.
2. A wiedzia³ i Judasz, który go wydawa³, ono miejsce; bo siê tam czêsto schadza³ 
Jezus z uczniami swoimi.
3. Przeto¿ Judasz wzi¹wszy rotê i s³ugi od przedniejszych kap³anów i Faryzeuszów, 
przyszed³ tam z latarniami i z pochodniami, i z broniami.
4. Tedy Jezus wiedz¹c wszystko, co nañ przyjœæ mia³o, wyszed³szy rzek³ im: Kogo 
szukacie?
5. Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareñskiego. Rzek³ im Jezus: Jam jest. A sta³ z nimi 
i Judasz, który go wydawa³.
6. A skoro im rzek³: Jam jest, post¹pili nazad i padli na ziemiê.
7. Tedy ich zasiê spyta³: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareñskiego.
8. Odpowiedzia³ Jezus: Powiedzia³em wam, ¿em ja jest; jeŸli tedy miê szukacie, 
dopuœæcie¿ tym odejœæ;
9. Aby siê wype³ni³y s³owa, które by³ powiedzia³: Nie straci³em ¿adnego z tych, 
któreœ mi da³.
10. Tedy Szymon Piotr maj¹c miecz, doby³ go, i uderzy³ s³ugê kap³ana najwy¿szego, i 
uci¹³ mu ucho jego prawe; a temu s³udze imiê by³o Malchus.
11. I rzek³ Jezus Piotrowi: W³ó¿ miecz twój w pochwê; izali nie mam piæ kielicha 
tego, który mi da³ Ojciec?



12. Rota tedy i rotmistrz, i s³udzy ¿ydowscy pojmali Jezusa i zwi¹zali go.
13. I wiedli go naprzód do Annasza; bo by³ œwiekier Kaifaszowy, który by³ 
najwy¿szym kap³anem roku onego.
14. A Kaifasz ten by³, który ¯ydom radzi³, ¿e po¿yteczno jest, aby jeden cz³owiek 
umar³ za lud.
15. I szed³ za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeñ. A ten uczeñ by³ znajomy 
najwy¿szemu kap³anowi, i wszed³ z Jezusem do dworu najwy¿szego kap³ana.
16. Ale Piotr sta³ u drzwi na dworze. Wyszed³ tedy on drugi uczeñ, który by³ 
znajomy najwy¿szemu kap³anowi, i mówi³ z odŸwiern¹, i wprowadzi³ tam Piotra.
17. Tedy rzek³a Piotrowi dziewka odŸwierna: Izaliœ i ty nie jest z uczniów tego 
cz³owieka? On odpowiedzia³: Nie jestem.
18. Stali tedy s³udzy i czeladŸ, uczyniwszy ogieñ, bo zimno by³o; i grzali siê; by³ 
te¿ z nimi Piotr, stoj¹c i grzej¹c siê.
19. A tak najwy¿szy kap³an pyta³ Jezusa o jego uczniów i o naukê jego.
20. Odpowiedzia³ mu Jezus: Jam jawnie mówi³ œwiatu; Jam zawsze uczy³ w bó¿nicy i w 
koœciele, gdzie siê zewsz¹d ¯ydowie schadzaj¹, a potajemnie nicem nie mówi³.
21. Có¿ miê pytasz? Pytaj tych, którzy s³uchali, com im mówi³; ciæ to wiedz¹, com 
ja mówi³.
22. A gdy on to mówi³, jeden z s³ug, który tam sta³, wyci¹³ policzek Jezusowi, 
mówi¹c: I tak¿e (to) odpowiadasz najwy¿szemu kap³anowi?
23. Odpowiedzia³ mu Jezus: Izalim Ÿle rzek³, daj œwiadectwo o z³em, a jeŸlim 
dobrze, przecz¿e miê bijesz?
24. I odes³a³ go Annasz zwi¹zanego do Kaifasza, najwy¿szego kap³ana.
25. A Szymon Piotr sta³ i grza³ siê. I rzekli do niego: Aza¿eœ i ty nie jest z 
uczniów jego? A on siê zaprza³, mówi¹c: Nie jestem.
26. Rzek³ mu niektóry z s³ug kap³ana najwy¿szego, powinowaty onego, któremu by³ 
Piotr uci¹³ ucho: Iza¿em ja ciebie nie widzia³ w ogrodzie z nimi?
27. Zaprza³ siê zasiê Piotr, a zarazem kur zapia³.
28. Prowadzili tedy Jezusa od Kaifasza na ratusz, a by³o rano. I nie weszli sami na 
ratusz, aby siê nie zmazali, ale i¿by po¿ywali baranka wielkanocnego.
29. Tedy wyszed³ do nich Pi³at, i rzek³: Jak¹¿ skargê przynosicie przeciwko 
cz³owiekowi temu?
30. Odpowiedzieli mu i rzekli: Byæ ten nie by³ z³oczyñc¹, tedybyœmy ci go nie 
podali.
31. I rzek³ Pi³at: WeŸmijcie¿ go wy, a wed³ug zakonu waszego os¹dŸcie go. Rzekli mu 
¯ydowie: Nam siê nie godzi zabijaæ nikogo;
32. Aby siê wype³ni³y s³owa Jezusowe, które rzek³ oznajmuj¹c, jak¹ mia³ œmierci¹ 
umrzeæ.
33. Tedy zasiê wszed³ Pi³at na ratusz i zawo³a³ Jezusa i rzek³ mu: Ty¿eœ jest król 
¿ydowski?
34. Odpowiedzia³ mu Jezus: A sam¿e to od siebie mówisz, czyliæ insi powiedzieli o 
mnie?
35. Odpowiedzia³ Pi³at: Aza¿em ja ¯yd? Naród twój i przedniejsi kap³ani podali mi 
ciê; có¿eœ w¿dy uczyni³?
36. Odpowiedzia³ Jezus: Królestwo moje nie jest z tego œwiata; gdyby królestwo moje 
z tego œwiata by³o, w¿dyæ by miê s³udzy moi bronili, abym nie by³ wydany ¯ydom; 
lecz teraz królestwo moje nie jest st¹d.
37. Tedy mu rzek³ Pi³at: Toœ ty przeciê jest królem? Odpowiedzia³ mu Jezus: Ty 
powiadasz, ¿em jest królem. Jam siê na to narodzi³ i na tom przyszed³ na œwiat, 
abym œwiadectwo wyda³ prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, s³ucha g³osu mego.
38. Rzek³ mu Pi³at: Có¿ jest prawda? A to rzek³szy, wyszed³ zasiê do ¯ydów i rzek³ 
im: Ja w nim ¿adnej winy nie znajdujê.
39. A te¿ u was jest ten zwyczaj, abym wam jednego wypuœci³ na wielkanoc; chcecie¿ 
tedy, abym wam wypuœci³ tego króla ¯ydowskiego?
40. Tedy zasiê wszyscy zawo³ali, mówi¹c: Nie tego, ale Barabbasza! A ten Barabbasz 
by³ zbójca.
*19
1. Tedy Pi³at wzi¹³ Jezusa i ubiczowa³ go.
2. A ¿o³nierze uplót³szy koronê z cierni, w³o¿yli na g³owê jego i p³aszczem 



szar³atowym przyodziali go,
3. A mówili: B¹dŸ pozdrowiony, królu ¿ydowski! i dawali mu policzki.
4. I zasiê wyszed³ Pi³at na dwór, i rzek³ im: Oto go wam wywiodê na dwór, abyœcie 
wiedzieli, i¿ w nim ¿adnej winy nie znajdujê.
5. Tedy Jezus wyszed³ na dwór, nios¹c onê cierniow¹ koronê i on p³aszcz szar³atowy; 
i rzek³ im Pi³at: Oto cz³owiek!
6. A gdy go ujrzeli przedniejsi kap³ani i s³udzy ich, zawo³ali mówi¹c: Ukrzy¿uj, 
ukrzy¿uj go! Rzek³ im Pi³at: WeŸmijcie go wy, a ukrzy¿ujcie, boæ ja w nim ¿adnej 
winy nie znajdujê.
7. Odpowiedzieli mu ¯ydowie: Myæ zakon mamy i wed³ug zakonu naszego ma umrzeæ; bo 
siê czyni³ Synem Bo¿ym.
8. A gdy Pi³at us³ysza³ te s³owa, bardziej siê ul¹k³.
9. I wszed³ zasiê do ratusza i rzek³ do Jezusa: Sk¹d¿eœ ty jest? Lecz mu Jezus nie 
da³ odpowiedzi.
10. Tedy mu rzek³ Pi³at: Nie mówisz ze mn¹? Nie wiesz, i¿ mam moc ukrzy¿owaæ ciê i 
mam moc wypuœciæ ciê?
11. Odpowiedzia³ Jezus: Nie mia³byœ ¿adnej mocy nade mn¹, jeŸliby ci nie by³a dana 
z góry; przeto¿, kto miê tobie wyda³, wiêkszy grzech ma.
12. Odt¹d Pi³at stara³ siê o to, jakoby go wypuœci³; lecz ¯ydowie wo³ali mówi¹c: 
JeŸli go wypuœcisz, nie jesteœ przyjacielem cesarskim; ka¿dy bowiem, co siê królem 
czyni, sprzeciwia siê cesarzowi.
13. A przeto¿ Pi³at us³yszawszy te s³owa, wywiód³ Jezusa na dwór i siad³ na 
stolicy, na miejscu, które zowi¹ Litostrotos, a po ¿ydowsku Gabbata.
14. A by³o to w dzieñ przygotowania przed wielkanoc¹, oko³o szóstej godziny, i 
rzek³ Pi³at ¯ydom: Oto król wasz!
15. A oni zawo³ali: Straæ, straæ! Ukrzy¿uj go! Rzek³ im Pi³at: Króla¿ waszego 
ukrzy¿ujê? Odpowiedzieli przedniejsi kap³ani: Nie mamy króla, tylko cesarza.
16. Tedy im go wyda³, ¿eby by³ ukrzy¿owany. I wziêli Jezusa i wywiedli.
17. A on nios¹c krzy¿ swój, wyszed³ na ono miejsce, które zwano trupich g³ów, a po 
¿ydowsku zowi¹ je Golgota;
18. Gdzie go ukrzy¿owali, a z nim drugich dwóch z obu stron, a w poœrodku Jezusa.
19. Napisa³ te¿ Pi³at i napis, i postawi³ nad krzy¿em; a by³o napisane: Jezus 
Nazareñski, król ¿ydowski.
20. A ten napis czyta³o wiele ¯ydów; bo blisko miasta by³o ono miejsce, gdzie by³ 
ukrzy¿owany Jezus; a by³o napisane po ¿ydowsku, po grecku i po ³acinie.
21. Tedy rzekli Pi³atowi przedniejsi kap³ani ¿ydowscy: Nie pisz król ¿ydowski; ale 
i¿ on powiada³: Jestem królem ¿ydowskim.
22. Odpowiedzia³ Pi³at: Com napisa³, tom napisa³.
23. A gdy ¿o³nierze Jezusa ukrzy¿owali, wziêli szaty jego i uczynili cztery czêœci, 
ka¿demu ¿o³nierzowi czêœæ, i sukni¹; a by³a ta suknia nie szyta, ale od wierzchu 
wszystka dziana.
24. Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, ale o niê rzuæmy losy, czyja ma 
byæ; aby siê Pismo wype³ni³o, które mówi: Podzielili miêdzy siê szaty moje, a o 
odzienie moje los miotali. To tedy uczynili ¿o³nierze.
25. A sta³y podle krzy¿a Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maryja, ¿ona 
Kleofaszowa, i Maryja Magdalena.
26. Tedy Jezus ujrzawszy matkê i ucznia, którego mi³owa³, tu¿ stoj¹cego, rzek³ 
matce swojej: Niewiasto, oto syn twój!
27. Potem rzek³ uczniowi: Oto matka twoja! a od onej godziny wzi¹³ j¹ on uczeñ do 
siebie.
28. Potem widz¹c Jezus, i¿ siê ju¿ wszystko wykona³o, aby siê wype³ni³o Pismo, 
rzek³: Pragnê.
29. A by³o tam naczynie postawione octu pe³ne; tedy oni nape³niwszy g¹bkê octem, a 
ob³o¿ywszy (j¹) hizopem podali do ust jego.
30. A gdy Jezus skosztowa³ octu, rzek³: Wykona³o siê; a nachyliwszy g³owê, odda³ 
ducha.
31. Tedy ¯ydowie, aby cia³a na krzy¿u na sabat nie zosta³y, poniewa¿ by³ dzieñ 
przygotowania, (albowiem by³ wielki on dzieñ sabatu,) prosili Pi³ata, aby im 
golenie po³amano, i zdjêto je.



32. Przyszli tedy ¿o³nierze, a pierwszemu wprawdzie z³amali golenie i drugiemu, 
który z nim by³ ukrzy¿owany.
33. Ale do Jezusa przyszed³szy, gdy ujrzeli, ¿e ju¿ umar³, nie ³amali goleni jego.
34. Lecz jeden z ¿o³nierzy w³óczni¹ otworzy³ bok jego, a zarazem wysz³a krew i 
woda.
35. A ten, co to widzia³, œwiadczy³ o tem i prawdziwe jest œwiadectwo jego; a on 
wie, i¿ prawdê powiada, abyœcie wy wierzyli.
36. Albowiem siê to sta³o, aby siê wype³ni³o Pismo: Koœæ jego nie bêdzie z³amana.
37. I zasiê drugie Pismo mówi: Ujrz¹, kogo przebodli.
38. A potem prosi³ Pi³ata Józef z Arymatyi, (który by³ uczniem Jezusowym, ale 
tajemnym dla bojaŸni ¿ydowskiej), aby zdj¹³ cia³o Jezusowe. I pozwoli³ Pi³at. Szed³ 
tedy i zdj¹³ cia³o Jezusowe.
39. Przyszed³ te¿ i Nikodem, (który by³ przedtem przyszed³ w nocy do Jezusa), 
nios¹c zmieszanej myrry i aloes, oko³o sta funtów.
40. Wziêli tedy cia³o Jezusowe i uwinêli je w przeœcierad³a z onemi rzeczami 
wonnemi, jako jest zwyczaj ¯ydom umar³e chowaæ.
41. A by³ na onem miejscu, gdzie by³ ukrzy¿owany, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w 
którym jeszcze nikt nie by³ po³o¿ony.
42. Przeto¿ tam dla dnia przygotowania ¿ydowskiego, i¿ on grób by³ blisko, po³o¿yli 
Jezusa.
*20
1. A pierwszego dnia po sabacie Maryja Magdalena przysz³a rano do grobu, gdy 
jeszcze by³o ciemno, i ujrza³a kamieñ odwalony od grobu.
2. I bie¿a³a, a przysz³a do Szymona Piotra i do onego drugiego ucznia, którego 
mi³owa³ Jezus, i rzek³a im: Wziêli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go po³o¿yli.
3. Tedy wyszed³ Piotr i on drugi uczeñ, a szli do grobu.
4. I bie¿eli obaj spo³em; ale on drugi uczeñ wyœcign¹³ Piotra i pierwej przyszed³ 
do grobu.
5. A nachyliwszy siê, ujrza³ le¿¹ce przeœcierad³a; wszak¿e tam nie wszed³.
6. Przyszed³ te¿ i Szymon Piotr, id¹c za nim, i wszed³ w grób, i ujrza³ 
przeœcierad³a le¿¹ce,
7. I chustkê, która by³a na g³owie jego, nie z przeœcierad³ami po³o¿on¹, ale z 
osobna na jednem miejscu zwiniêt¹.
8. Potem wszed³ i on drugi uczeñ, który by³ pierwej przyszed³ do grobu, i ujrza³, a 
uwierzy³.
9. Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, i¿ mia³ zmartwychwstaæ.
10. I odeszli zaœ oni uczniowie do domu.
11. Ale Maryja sta³a u grobu, na dworze p³acz¹c; a gdy p³aka³a, nachyli³a siê w 
grób.
12. I ujrza³a dwóch Anio³ów w bieli siedz¹cych, jednego u g³owy, a drugiego u nóg, 
tam gdzie by³o po³o¿one cia³o Jezusowe.
13. Którzy jej rzekli: Niewiasto! czemu p³aczesz? Rzek³a im: I¿ wziêli Pana mego, a 
nie wiem, gdzie go po³o¿yli.
14. A to rzek³szy, obróci³a siê nazad i ujrza³a Jezusa stoj¹cego; lecz nie 
wiedzia³a, i¿ Jezus by³.
15. Rzek³ jej Jezus: Niewiasto! czemu p³aczesz? kogo szukasz? A ona mniemaj¹c, ¿e 
by³ ogrodnik, rzek³a mu: Panie! jeŸliœ go ty wzi¹³, powiedz mi, gdzieœ go po³o¿y³, 
a ja go wezmê.
16. Rzek³ jej Jezus: Maryjo! Która obróciwszy siê, rzek³a mu: Rabbuni! co siê 
wyk³ada: Nauczycielu!
17. Rzek³ jej Jezus: Nie dotykaj siê mnie, bom jeszcze nie wst¹pi³ do Ojca mego; 
ale idŸ do braci moich, a powiedz im: Wstêpujê do Ojca mego i Ojca waszego, i do 
Boga mego i Boga waszego.
18. Tedy przysz³a Maryja Magdalena, oznajmuj¹c uczniom, ¿e widzia³a Pana, a ¿e jej 
to powiedzia³.
19. A gdy by³ wieczór dnia onego pierwszego po sabacie, a drzwi by³y zamkniête, 
gdzie byli uczniowie zgromadzeni dla bojaŸni ¿ydowskiej, przyszed³ Jezus i stan¹³ w 
poœrodku nich, i rzek³ im: Pokój wam!
20. A to rzek³szy pokaza³ im rêce i bok swój; a uradowali siê uczniowie, ujrzawszy 



Pana.
21. Rzek³ im zasiê Jezus: Pokój wam; jako miê pos³a³ Ojciec, tak i ja was posy³am.
22. A to rzek³szy tchn¹³ na nie i rzek³ im: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego.
23. Którymkolwiek grzechy odpuœcicie, s¹ im odpuszczone, a którymkolwiek 
zatrzymacie, s¹ zatrzymane.
24. A Tomasz, jeden ze dwunastu, którego zowi¹ Dydymus, nie by³ z nimi, gdy by³ 
przyszed³ Jezus.
25. I rzekli mu drudzy uczniowie: Widzieliœmy Pana. Ale im on rzek³: JeŸli nie 
ujrzê w rêku jego znaków gwoŸdzi, a nie w³o¿ê palca mego w znaki gwoŸdzi, a nie 
w³o¿ê rêki mojej w bok jego, nie uwierzê.
26. A po oœmiu dniach byli zasiê uczniowie jego w domu, i Tomasz z nimi. I 
przyszed³ Jezus, gdy by³y drzwi zamkniête, a stan¹³ w poœrodku nich, i rzek³: Pokój 
wam!
27. Potem rzek³ Tomaszowi: W³ó¿ sam palec twój, a ogl¹daj rêce moje i œci¹gnij rêkê 
twojê, i w³ó¿ j¹ w bok mój, a nie b¹dŸ niewiernym, ale wiernym.
28. Tedy odpowiedzia³ Tomasz i rzek³ mu: Panie mój, i Bo¿e mój!
29. Rzek³ mu Jezus: ¯eœ miê ujrza³, Tomaszu, uwierzy³eœ; b³ogos³awieni którzy nie 
widzieli, a uwierzyli.
30. Wieleæ i innych cudów uczyni³ Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie s¹ 
napisane w tych ksiêgach.
31. Ale te s¹ napisane, abyœcie wy wierzyli, ¿e Jezus jest Chrystus, Syn Bo¿y, a 
¿ebyœcie wierz¹c ¿ywot mieli w imieniu jego.
*21
1. Potem siê zaœ ukaza³ Jezus uczniom u morza Tyberyjadzkiego, a ukaza³ siê tak.
2. Byli pospo³u Szymon Piotr i Tomasz, którego zowi¹ Dydymus, i Natanael, który by³ 
z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów jego.
3. Rzek³ im Szymon Piotr: Pójdê ryby ³owiæ. Mówi¹ mu: Pójdziemy i my z tob¹. I 
szli, i wnet wst¹pili w ³ódŸ, a onej nocy nic nie pojmali.
4. A gdy ju¿ by³o rano, stan¹³ Jezus na brzegu; wszak¿e nie wiedzieli uczniowie, 
¿eby by³ Jezus.
5. Rzek³ im tedy Jezus: Dzieci! a macie¿ co jeœæ? Odpowiedzieli mu: Nie mamy.
6. A on im rzek³: Zapuœæcie sieæ po prawej stronie ³odzi, a znajdziecie. I 
zapuœcili, a ju¿ dalej nie mogli jej ci¹gn¹æ przed mnóstwem ryb.
7. I rzek³ on uczeñ, którego mi³owa³ Jezus Piotrowi: Pan jest. Szymon tedy Piotr, 
us³yszawszy i¿ Pan jest, przepasa³ siê koszul¹, (albowiem by³ nagi) i rzuci³ siê w 
morze.
8. A drudzy zasiê uczniowie przybyli w ³odzi; (bo niedaleko by³o od brzegu, ale 
jakoby na dwieœcie ³okci) ci¹gn¹c sieæ z rybami.
9. A gdy wst¹pili na brzeg, ujrzeli wêgle na³o¿one, i rybê na nich le¿¹c¹ i chleb.
10. Rzek³ im Jezus: Przynieœcie z tych ryb, któreœcie teraz pojmali.
11. Wst¹pi³ tedy Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ sieæ na ziemiê, pe³n¹ wielkich ryb, 
których by³o sto piêædziesi¹t i trzy; a choæ ich tak wiele by³o, nie zdar³a siê 
sieæ.
12. Rzek³ im Jezus: PójdŸcie, obiadujcie. I ¿aden z uczniów nie œmia³ go pytaæ: Ty 
ktoœ jest? wiedz¹c, ¿e jest Pan.
13. Tedy przyszed³ Jezus i wzi¹³ on chleb, i da³ im, tak¿e i rybê.
14. A toæ ju¿ trzeci raz ukaza³ siê Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu.
15. A gdy obiad odprawili, rzek³ Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie Jonaszowy, 
mi³ujesz miê wiêcej ni¿eli ci? Rzek³ mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, ¿e ciê mi³ujê. 
Rzek³ mu: Paœ¿e baranki moje.
16. Rzek³ mu zasiê po wtóre: Szymonie Jonaszowy! mi³ujesz miê? Rzek³ mu: Tak jest, 
Panie! ty wiesz, ¿e ciê mi³ujê. Rzek³ mu: Paœ¿e owce moje.
17. Rzek³ mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy! mi³ujesz miê? I zasmuci³ siê Piotr, ¿e 
mu po trzecie rzek³: Mi³ujesz miê? I odpowiedzia³ mu : Panie! ty wszystko wiesz, ty 
znasz, ¿e ciê mi³ujê. Rzek³ mu Jezus: Paœ¿e owce moje.
18. Zaprawdê, zaprawdê powiadam tobie: Gdyœ by³ m³odszym, opasywa³eœ siê i 
chodzi³eœ, kêdyœ chcia³; lecz gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce twoje, a inny 
ciê opasze i poprowadzi, gdzie byœ nie chcia³.
19. A to powiedzia³, daj¹c znaæ, jak¹ œmierci¹ mia³ uwielbiæ Boga. A to 



powiedziawszy, rzek³ mu: PójdŸ za mn¹.
20. A Piotr obróciwszy siê, ujrza³ onego ucznia, którego mi³owa³ Jezus, pozad 
id¹cego, który siê te¿ by³ po³o¿y³ przy wieczerzy na piersiach jego, i rzek³ by³: 
Panie! który¿ jest ten, co ciê wyda?
21. Tego ujrzawszy Piotr, rzek³ Jezusowi: Panie! a ten co?
22. Rzek³ mu Jezus: JeŸlibym chcia³, ¿eby on zosta³, a¿ przyjdê, co tobie do tego? 
Ty pójdŸ za mn¹.
23. I wysz³a ta powieœæ miêdzy braci, ¿eby on uczeñ umrzeæ nie mia³. Lecz mu nie 
rzek³ Jezus, i¿ nie mia³ umrzeæ; ale: JeŸli chcê, aby zosta³ a¿ przyjdê, có¿ tobie 
do tego?
24. Tenci jest on uczeñ, który œwiadczy o tem, i to napisa³; a wiemy, ¿e prawdziwe 
jest œwiadectwo jego.
25. Jest te¿ jeszcze i innych wiele rzeczy, które czyni³ Jezus; które gdyby mia³y 
byæ wszystkie z osobna spisane, tuszê, i¿ i sam œwiat nie móg³by ogarn¹æ ksi¹g, 
które by napisane by³y. Amen.

================================
     Dzieje Apostolskie     
================================

*01
1. Pierwsze wprawdzie ksiêgi napisa³em, o Teofilu! o wszystkiem, co pocz¹³ Jezus i 
czyniæ, i uczyæ.
2. A¿ do dnia onego, którego dawszy rozkazanie Aposto³om, które by³ przez Ducha 
Œwiêtego obra³, wziêty jest w górê.
3. Którym te¿ samego siebie po mêce swojej ¿ywym stawi³ w wielu niew¹tpliwych 
dowodach, przez czterdzieœci dni ukazuj¹c siê im i mówi¹c o królestwie Bo¿em.
4. A zgromadziwszy je przykaza³ im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale i¿by 
czekali obietnicy ojcowskiej, o którejœcie mówiæ s³yszeli ode mnie.
5. Albowiemci Jan chrzci³ wod¹; ale wy bêdziecie ochrzczeni Duchem Œwiêtym po 
niewielu tych dniach.
6. A tak oni zszed³szy siê, pytali go, mówi¹c: Panie! izali w tym czasie naprawisz 
królestwo Izraelskie?
7. Lecz on rzek³ do nich: Nie wasza rzecz jest, znaæ czasy i chwile, które Ojciec w 
swojej mocy po³o¿y³.
8. Ale przyjmiecie moc Ducha Œwiêtego, który przyjdzie na was; i bêdziecie mi 
œwiadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, a¿ do 
ostatniego kraju ziemi.
9. A to rzek³szy, gdy oni patrzali, w górê podniesiony jest, a ob³ok wzi¹³ go od 
oczów ich.
10. A gdy za nim do nieba id¹cym pilnie patrzali, oto dwaj mê¿owie stanêli przy 
nich w bia³em odzieniu,
11. I rzekli: Mê¿owie Galilejscy! przecz stoicie, patrz¹c w niebo? Ten Jezus, który 
w górê wziêty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoœcie go widzieli id¹cego do 
nieba.
12. Tedy siê wrócili do Jeruzalemu od góry, któr¹ zowi¹ oliwn¹, która jest blisko 
Jeruzalemu, maj¹c drogi przez jeden sabat.
13. A gdy weszli, wst¹pili na salê, gdzie mieszkali Piotr, i Jakób, i Jan, i 
Andrzej, i Filip, i Tomasz, Bart³omiej, i Mateusz, Jakób Alfeuszowy, i Szymon 
Zelotes, i Judas Jakóbowy.
14. Ci wszyscy trwali jednomyœlnie na modlitwie i proœbach, z ¿onami i z Maryj¹, 
matk¹ Jezusow¹, i z braæmi jego.
15. A w one¿ dni, powstawszy Piotr w poœrodku uczniów, rzek³: (A by³ poczet osób 



wespó³ zgromadzonych oko³o sta i dwudziestu):
16. Mê¿owie bracia! musia³o siê wype³niæ ono pismo, które opowiedzia³ Duch Œwiêty 
przez usta Dawidowe o Judaszu, który by³ wodzem tych, co pojmali Jezusa;
17. Bo by³ policzony z nami i dosta³ by³ cz¹stki tego us³ugiwania.
18. Tenci wprawdzie otrzyma³ rolê z zap³aty niesprawiedliwoœci, a powiesiwszy siê, 
rozpuk³ siê na po³y i wyp³ynê³y wszystkie wnêtrznoœci jego.
19. I by³o to jawne wszystkim mieszkaj¹cym w Jeruzalemie, tak i¿ nazwano onê rolê 
w³asnym ich jêzykiem Akieldama, to jest rola krwi.
20. Albowiem napisano w ksiêgach Psalmów: Niechaj bêdzie mieszkanie jego puste, a 
niech nie bêdzie, kto by w niem mieszka³, a biskupstwo jego niech weŸmie inny.
21. Potrzeba tedy, aby jeden z tych mê¿ów, którzy z nami bywali po wszystek czas, 
który Pan Jezus przebywa³ miêdzy nami,
22. Pocz¹wszy od chrztu Janowego, a¿ do tego dnia, którego jest wziêty w górê od 
nas, by³ z nami œwiadkiem zmartwychwstania jego.
23. I postawili dwóch: Józefa, którego zwano Barsabaszem, którego te¿ nazywano 
Justem, i Macieja.
24. A modl¹c siê mówili: Ty Panie! który znasz serca wszystkich, oka¿ z tych dwóch 
jednego, któregoœ obra³;
25. Aby przyj¹³ cz¹stkê us³ugiwania tego i apostolstwa, z którego wypad³ Judasz, 
aby odszed³ na miejsce swoje.
26. I rzucili losy ich. I pad³ los na Macieja; a przy³¹czony jest spólnem zdaniem 
do jedenastu Aposto³ów.
*02
1. A gdy przyszed³ dzieñ piêædziesi¹ty, byli wszyscy jednomyœlnie pospo³u.
2. Tedy siê sta³ z prêdka z nieba szum, jakoby przypadaj¹cego wiatru gwa³townego i 
nape³ni³ wszystek dom, kêdy siedzieli.
3. I ukaza³y siê im rozdzielone jêzyki na kszta³t ognia, który usiad³ na ka¿dym z 
nich.
4. I nape³nieni s¹ wszyscy Duchem Œwiêtym, a poczêli mówiæ innemi jêzykami, jako im 
Duch on dawa³ wymawiaæ.
5. A byli w Jeruzalemie mieszkaj¹cy ¯ydowie, mê¿owie nabo¿ni, z ka¿dego narodu 
tych, którzy s¹ pod niebem.
6. A gdy siê sta³ ten g³os, zesz³o siê mnóstwo ludzi i strwo¿yli siê, ¿e je s³ysza³ 
ka¿dy z nich mówi¹ce w³asnym jêzykiem swoim.
7. I zdumiewali siê wszyscy, i dziwowali siê, mówi¹c jedni do drugich: Izali oto ci 
wszyscy, którzy mówi¹, nie s¹ Galilejczycy?
8. A jako¿ my od nich s³yszymy ka¿dy z nas swój w³asny jêzyk, w którymeœmy siê 
urodzili?
9. Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej 
ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi;
10. W Frygii, i w Pamfilii, w Egipcie, i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, 
i przychodniowie Rzymscy; ¯ydowie, i nowonawróceni;
11. Kreteñczycy, i Arabczycy; s³yszymy ich, mówi¹cych jêzykami naszemi wielkie 
sprawy Bo¿e.
12. I zdumiewali siê wszyscy, i dziwowali siê, mówi¹c jeden do drugiego: Có¿ to 
w¿dy ma byæ?
13. Lecz drudzy naœmiewaj¹c siê, mówili: Ci siê m³odem winem popili.
14. A stan¹wszy Piotr z jedenastoma, podniós³ g³os swój i przemówi³ do nich: 
Mê¿owie Judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalemie! niech wam to jawno 
bêdzie, a przyjmijcie w uszy s³owa moje.
15. Albowiem nie s¹ ci, jako wy mniemacie, pijani, gdy¿ dopiero jest trzecia na 
dzieñ godzina.
16. Aleæ to jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela:
17. I bêdzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wylejê z Ducha mego na wszelkie cia³o, a 
prorokowaæ bêd¹ synowie wasi i córki wasze, a m³odzieñcy wasi widzenia widzieæ 
bêd¹, a starcom waszym sny siê œniæ bêd¹.
18. Nawet w one¿ dni na s³ugi moje i na s³u¿ebnice moje wylejê z Ducha mego, i bêd¹ 
prorokowaæ;
19. I uka¿ê cuda na niebie w górze i znamiona na ziemi nisko, krew, i ogieñ, i parê 



dymu.
20. S³oñce siê obróci w ciemnoœæ, a ksiê¿yc w krew, przedtem ni¿ przyjdzie on dzieñ 
Pañski wielki i znaczny.
21. I stanie siê, ¿e ktobykolwiek wzywa³ imienia Pañskiego, zbawion bêdzie.
22. Mê¿owie Izraelscy! s³uchajcie s³ów tych Jezusa, onego Nazareñskiego, mê¿a od 
Boga ws³awionego u was mocami i cudami, i znamionami, które czyni³ Bóg przez niego 
w poœrodku was, jako i wy sami wiecie;
23. Tego za u³o¿on¹ rad¹ i przejrzeniem Bo¿em wydanego wzi¹wszy, a przez rêce 
niezbo¿ników ukrzy¿owawszy, zabiliœcie.
24. Którego Bóg wzbudzi³, rozwi¹zawszy boleœci œmierci, jako¿ by³o to niepodobne, 
aby od niej mia³ byæ zatrzymany.
25. Albowiem o nim mówi Dawid: Upatrywa³em zawsze Pana przed obliczem mojem; bo mi 
jest po prawicy, abym nie by³ wzruszony.
26. Przeto¿ rozweseli³o siê serce moje i rozradowa³ siê jêzyk mój, nadto i cia³o 
moje odpocznie w nadziei;
27. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz œwiêtemu twojemu 
ogl¹daæ ska¿enia.
28. Oznajmi³eœ mi drogi ¿ywota, a nape³nisz miê radoœci¹ przed obliczem twojem.
29. Mê¿owie bracia! mogê bezpiecznie mówiæ do was o patryjarsze Dawidzie, ¿eæ umar³ 
i pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas a¿ do dnia dzisiejszego.
30. Bêd¹c tedy prorokiem i wiedz¹c, ¿e mu siê Bóg obowi¹za³ przysiêg¹, i¿ z owocu 
biódr jego wed³ug cia³a mia³ wzbudziæ Chrystusa, a posadziæ na stolicy jego.
31. To przegl¹daj¹c, powiedzia³ o zmartwychwstaniu Chrystusowem, i¿ nie zosta³a 
dusza jego w piekle, ani cia³o jego widzia³o ska¿enia.
32. Tegoæ Jezusa wzbudzi³ Bóg, czego my wszyscy jesteœmy œwiadkami.
33. Prawic¹ tedy Bo¿¹ bêd¹c wywy¿szony, a obietnicê Ducha Œwiêtego wzi¹wszy od 
Ojca, wyla³ to, co wy teraz widzicie i s³yszycie.
34. Albowiemci Dawid nie wst¹pi³ do nieba, lecz sam powiada: Rzek³ Pan Panu memu, 
si¹dŸ po prawicy mojej,
35. A¿ po³o¿ê nieprzyjacio³y twoje podnó¿kiem nóg twoich.
36. Niechaj¿e tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, ¿e go Bóg i Panem, i 
Chrystusem uczyni³, tego Jezusa, któregoœcie wy ukrzy¿owali.
37. A to s³ysz¹c, przera¿eni s¹ na sercu i rzekli do Piotra i do innych Aposto³ów: 
Có¿ mamy czyniæ, mê¿owie bracia?
38. Tedy Piotr rzek³ do nich: Pokutujcie, a ochrzcij siê ka¿dy z was w imieniu 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weŸmiecie dar Ducha Œwiêtego.
39. Albowiemci wam ta obietnica nale¿y i dziatkom waszym, i wszystkim, którzy 
daleko s¹, którekolwiek by powo³a³ Pan, Bóg nasz.
40. I wiel¹ inszych s³ów oœwiadcza³ siê i napomina³ je, mówi¹c: Wyzwólcie siê od 
tego rodzaju przewrotnego.
41. Którzy tedy wdziêcznie przyjêli s³owa jego, ochrzczeni s¹ i przysta³o dnia 
onego dusz oko³o trzech tysiêcy.
42. I trwali w nauce apostolskiej i w spo³ecznoœci, i w ³amaniu chleba, i w 
modlitwach.
43. I przyszed³ strach na ka¿d¹ duszê, a wiele siê znamion i cudów przez Aposto³ów 
dzia³o.
44. A wszyscy, którzy uwierzyli byli pospo³u, i wszystkie rzeczy mieli spólne.
45. A osiad³oœci i majêtnoœci sprzedawali, i udzielali ich wszystkim, jako komu 
by³o potrzeba.
46. A na ka¿dy dzieñ trwaj¹c zgodnie w koœciele i chleb ³ami¹c po domach, 
przyjmowali pokarm z radoœci¹ i w prostocie serdecznej.
47. Chwal¹c Boga i maj¹c ³askê u wszystkiego ludu. A Pan przydawa³ zborowi na ka¿dy 
dzieñ tych, którzy mieli byæ zbawieni.
*03
1. A Piotr i Jan spo³em wstêpowali do koœcio³a w godzinê modlitwy, dziewi¹t¹.
2. A m¹¿ niektóry bêd¹c chromy, zaraz z ¿ywota matki swojej by³ noszony, którego na 
ka¿dy dzieñ sadzano u drzwi koœcielnych, które zwano piêkne, aby prosi³ ja³mu¿ny od 
tych, którzy wchodzili do koœcio³a.
3. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, ¿e mieli wnijœæ do koœcio³a, prosi³ ich o ja³mu¿nê.



4. A Piotr z Janem pilnie na niego patrz¹c, rzekli: Wejrzyj na nas!
5. Tedy on z pilnoœci¹ patrza³ na nie, spodziewaj¹c siê co wzi¹æ od nich.
6. I rzek³ Piotr: Srebra i z³ota nie mam; lecz co mam, to ci dajê: W imieniu Jezusa 
Chrystusa Nazareñskiego wstañ, a chodŸ.
7. A uj¹wszy go za praw¹ rêkê jego, podniós³ go, a zarazem utwierdzone by³y nogi 
jego i kostki.
8. I wyskoczywszy, stan¹³ i chodzi³, a wszed³ z nimi do koœcio³a, chodz¹c i 
skacz¹c, a chwal¹c Boga.
9. A widzia³ go wszystek lud chodz¹cego i chwal¹cego Boga.
10. I poznali go, i¿ to on by³, który dla ja³mu¿ny siada³ u drzwi piêknych 
koœcielnych; i nape³nieni s¹ strachu i zdumienia nad tem, co mu siê sta³o.
11. A gdy siê trzyma³ on chromy, który by³ uzdrowiony, Piotra i Jana, zbie¿a³ siê 
do nich wszystek lud do przysionka, który zwano Salomonowym, zdumiawszy siê.
12. Co widzi¹c Piotr, przemówi³ do ludu: Mê¿owie Izraelscy! có¿ siê temu 
dziwujecie, albo czemu siê nam tak pilnie przypatrujecie, jakobyœmy to w³asn¹ moc¹ 
albo pobo¿noœci¹ uczynili, aby ten chodzi³?
13. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbi³ Jezusa, Syna swego, 
któregoœcie wy wydali i zaparliœcie siê go przed twarz¹ Pi³atow¹, który go s¹dzi³ 
byæ godnym wypuszczenia.
14. A wyœcie siê onego œwiêtego i sprawiedliwego zaparli, a prosiliœcie o 
mê¿obójcê, aby wam by³ darowany.
15. I zabiliœcie dawcê ¿ywota, którego Bóg wzbudzi³ od umar³ych, czego my œwiadkami 
jesteœmy.
16. A przez wiarê w imiê jego, tego, którego wy widzicie i znacie, utwierdzi³o imiê 
jego; wiara, mówiê, która przez niego jest, da³a temu to zupe³ne zdrowie przed 
obliczem was wszystkich.
17. Ale teraz, bracia! wiem, ¿eœcie to z niewiadomoœci uczynili, jako i ksi¹¿êta 
wasi.
18. Lecz Bóg, co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedzia³, i¿ Chrystus 
jego cierpieæ mia³, to tak ziœci³.
19. Przeto¿ pokutujcie, a nawróæcie siê, aby by³y zg³adzone grzechy wasze.
20. Gdyby przysz³y czasy och³ody od oblicznoœci Pañskiej, a pos³a³by onego, który 
wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa.
21. Który zaiste niebiosa ma obj¹æ a¿ do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co 
by³ przepowiedzia³ Bóg przez usta wszystkich œwiêtych swoich proroków od wieków.
22. Albowiem Moj¿esz do ojców rzek³: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci 
waszych, jako miê; onego s³uchaæ bêdziecie we wszystkiem, cokolwiek do was mówiæ 
bêdzie.
23. I stanie siê, ¿e ka¿da dusza, która by nie s³ucha³a tego proroka, bêdzie 
wyg³adzona z ludu.
24. Aleæ i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ilekolwiek ich mówi³o, 
przepowiadali te¿ te dni.
25. Wy jesteœcie synami prorockimi i przymierza, które postanowi³ Bóg z ojcami 
naszymi, mówi¹c do Abrahama: A w nasieniu twojem b³ogos³awione bêd¹ wszystkie 
narody ziemi.
26. Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, pos³a³ go, aby wam 
b³ogos³awi³; ¿eby siê ka¿dy z was odwróci³ od z³oœci swoich.
*04
1. A gdy to oni mówili do ludu, nadeszli ich kap³ani i hetmani koœcielni, i 
Saduceuszowie.
2. Obra¿aj¹c siê, i¿ uczyli lud, a opowiadali w Jezusie powstanie od umar³ych.
3. I wrzucili na nie rêce, a podali je do wiêzienia a¿ do jutra; bo ju¿ by³ 
wieczór.
4. A wiele z tych, którzy one s³owa s³yszeli, uwierzyli; i by³a liczba mê¿ów oko³o 
piêciu tysiêcy.
5. I sta³o siê nazajutrz, ¿e siê zebrali prze³o¿eni ich i starsi, i nauczeni w 
Piœmie w Jeruzalemie,
6. I Annasz, najwy¿szy kap³an, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i ile ich by³o z 
rodu najwy¿szych kap³anów;



7. A postawiwszy je w poœrodku, pytali ich: Któr¹ moc¹ a któremeœcie to imieniem 
uczynili?
8. Tedy Piotr, bêd¹c pe³en Ducha Œwiêtego, rzek³ do nich: Prze³o¿eni ludu i starsi 
Izraelscy!
9. Poniewa¿ my dziœ mamy byæ s¹dzeni dla dobrodziejstwa cz³owiekowi niemocnemu 
uczynionego, jakoby on by³ uzdrowiony;
10. Niech wam wszystkim wiadomo bêdzie i wszystkiemu ludowi Izraelskiemu, ¿e w 
imieniu Jezusa Chrystusa Nazareñskiego, któregoœcie wy ukrzy¿owali, którego Bóg 
wzbudzi³ od umar³ych, przez tego ten stoi przed wami zdrowym.
11. Tenci jest kamieñ on wzgardzony od was buduj¹cych, który siê sta³ g³ow¹ 
wêgieln¹.
12. I nie masz w ¿adnym innym zbawienia; albowiem nie masz ¿adnego imienia pod 
niebem, danego ludziom, przez które byœmy mogli byæ zbawieni.
13. Widz¹c tedy bezpiecznoœæ Piotrow¹ i Janow¹, i zrozumiawszy, i¿ ludŸmi byli 
nieuczonymi i prostakami, dziwowali siê i poznali je, i¿ byli z Jezusem.
14. Widz¹c te¿ onego cz³owieka z nimi stoj¹cego, który by³ uzdrowiony, nie mieli co 
przeciwko temu mówiæ.
15. A rozkazawszy im precz ust¹piæ z rady, radzili siê miêdzy sob¹,
16. Mówi¹c: Có¿ uczynimy tym ludziom? Bo, ¿e jawny cud przez nie jest uczyniony, to 
wszystkim mieszkaj¹cym w Jeruzalemie wiadomo jest, a nie mo¿emy tego zaprzeæ.
17. Ale aby siê to wiêcej nie rozs³awia³o miêdzy ludŸmi, zagroŸmy im srodze, aby 
wiêcej w tem imieniu ¿adnemu cz³owiekowi nie mówili.
18. A zawo³awszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili, ani uczyli w imieniu 
Jezusowem.
19. Lecz Piotr i Jan odpowiedziawszy rzekli do nich: JeŸli¿ to sprawiedliwa przed 
obliczem Bo¿em, was raczej s³uchaæ ni¿ Boga, rozs¹dŸcie.
20. Albowiem my nie mo¿emy tego, coœmy widzieli i s³yszeli, nie mówiæ.
21. A oni zagroziwszy im, wypuœcili je, nic nie znalaz³szy, jakoby je skaraæ dla 
ludu i wszyscy chwalili Boga za to, co siê by³o sta³o.
22. Bo onemu cz³owiekowi by³o wiêcej ni¿ czterdzieœci lat, nad którym siê sta³ ten 
cud uzdrowienia.
23. A gdy je wypuszczono, przyszli do swoich i oznajmili im, cokolwiek do nich 
przedniejsi kap³ani i starsi mówili.
24. Którzy us³yszawszy to, jednomyœlnie podnieœli g³os swój ku Bogu i rzekli: 
Panie! tyœ jest Bóg, któryœ uczyni³ niebo i ziemiê, i morze i wszystko, co w nich 
jest:
25. Któryœ Duchem Œwiêtym przez usta Dawida, s³ugi swego, powiedzia³: Przecz¿e siê 
zburzyli narodowie, a ludzie pró¿ne rzeczy przemyœlali?
26. Stanêli królowie ziemi i ksi¹¿êta zebrali siê wespó³ przeciwko Panu i przeciwko 
pomazañcowi jego.
27. Albowiem siê zebrali prawdziwie przeciwko œwiêtemu Synowi twemu Jezusowi, 
któregoœ pomaza³, Herod i Poncki Pi³at z pogany i z ludem Izraelskim.
28. Aby uczynili, cokolwiek rêka twoja i rada twoja przedtem postanowi³a, aby siê 
sta³o.
29. Przeto¿ teraz, Panie! wejrzyj na pogró¿ki ich, a daj s³ugom twoim ze wszystkiem 
bezpieczeñstwem mówiæ s³owo twoje,
30. Œci¹gaj¹c rêkê twojê ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów, przez imiê 
œwiêtego Syna twego Jezusa.
31. A gdy siê oni modlili, zatrz¹snê³o siê ono miejsce, na którem byli zgromadzeni, 
i nape³nieni s¹ wszyscy Duchem Œwiêtym i mówili s³owo Bo¿e z bezpieczeñstwem.
32. A onego mnóstwa wierz¹cych by³o serce jedno i dusza jedna, a ¿aden z majêtnoœci 
swoich nie zwa³ nic swojem w³asnem, ale mieli wszystkie rzeczy spólne.
33. A wielk¹ moc¹ Aposto³owie dawali œwiadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusowem i 
by³a wielka ³aska nad nimi wszystkimi.
34. Bo ¿adnego nie by³o miêdzy nimi niedostatecznego; gdy¿ którzykolwiek mieli role 
albo domy, sprzedawaj¹c przynosili pieni¹dze za to, co posprzedawali,
35. I k³adli przed nogi apostolskie, i rozdawano to ka¿demu, ile komu by³o 
potrzeba.
36. Tedy Jozes, który nazwany by³ od Aposto³ów Barnabaszem, (co siê wyk³ada: syn 



pociechy), Lewita, z Cypru rodem,
37. Maj¹c rolê, sprzedawszy j¹, przyniós³ pieni¹dze i po³o¿y³ je u nóg 
apostolskich.
*05
1. A m¹¿ niektóry imieniem Ananijasz, z Safir¹, ¿on¹ swoj¹, sprzeda³ majêtnoœæ,
2. I uj¹³ nieco z onych pieniêdzy z wiadomoœci¹ ¿ony swojej, a przyniós³szy czêœæ 
niejak¹, po³o¿y³ u nóg apostolskich.
3. I rzek³ Piotr: Ananijaszu! przecz¿e szatan nape³ni³ serce twoje, abyœ k³ama³ 
Duchowi Œwiêtemu i uj¹³ z pieniêdzy za rolê?
4. Izali to, coœ mia³, nie twoje by³o? a coœ sprzeda³, nie w twojej mocy zostawa³o? 
Przecz¿eœ tê rzecz przypuœci³ do serca twego? Nie sk³ama³eœ ludziom, ale Bogu.
5. Tedy us³yszawszy Ananijasz te s³owa, pad³ nie¿ywy. I przyszed³ strach wielki na 
wszystkich, którzy to s³yszeli.
6. A wstawszy m³odzieñcy, porwali go, a wyniós³szy pogrzebli.
7. I sta³o siê po chwili, jakoby po trzech godzinach, ¿e i ¿ona jego nie wiedz¹c, 
co siê sta³o, wesz³a.
8. I rzek³ jej Piotr: Powiedz mi, jeŸliœcie za tyle tê rolê sprzedali? A ona 
rzek³a: Tak jest, za tyle.
9. A Piotr rzek³ do niej: Przecz¿eœcie siê z sob¹ zmówili, abyœcie kusili Ducha 
Pañskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebli mê¿a twego, u drzwi s¹ i ciebieæ 
wynios¹.
10. I pad³a zaraz przed nogami jego nie¿ywa. A wszed³szy m³odzieñcy, znaleŸli j¹ 
umar³¹, a wyniós³szy pogrzebli j¹ podle mê¿a jej.
11. I przyszed³ strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to s³yszeli.
12. Lecz przez rêce apostolskie dzia³o siê wiele znamion i cudów miêdzy ludem, (a 
byli wszyscy jednomyœlnie w przysionku Salomonowym.
13. A z innych ¿aden nie œmia³ siê do nich przy³¹czyæ; ale lud wiele o nich 
trzyma³.
14. I owszem przybywa³o mnóstwo wierz¹cych Panu, mê¿ów i niewiast).
15. Tak ¿e i na ulice wynosili chorych i k³adli je na poœcielach i ³ó¿kach, aby 
przynajmniej cieñ Piotra przychodz¹cego zacieni³ niektórych z nich.
16. Schodzi³o siê te¿ i mnóstwo z okolicznych miast do Jeruzalemu, przynosz¹c 
chorych i nagabanych od duchów nieczystych; a ci wszyscy byli uzdrowieni.
17. Tedy powstawszy najwy¿szy kap³an i wszyscy, którzy z nim byli, którzy byli z 
sekty Saduceuszów, nape³nieni s¹ zazdroœci¹;
18. I targnêli siê rêkoma na Aposto³y i podali je do wiêzienia pospolitego.
19. Ale Anio³ Pañski w nocy otworzy³ drzwi u wiêzienia, a wywiód³szy je rzek³:
20. IdŸcie¿, a stawiwszy siê, mówcie do ludu w koœciele wszystkie s³owa tego 
¿ywota.
21. Tedy oni us³yszawszy to, weszli na œwitaniu do koœcio³a i uczyli. A 
przyszed³szy najwy¿szy kap³an i którzy z nim byli, zwo³ali radê i wszystkie starsze 
synów Izraelskich, i pos³ali do wiêzienia, aby byli przywiedzieni.
22. A gdy s³udzy przyszli, nie znaleŸli ich w wiêzieniu, co wróciwszy siê, 
oznajmili, mówi¹c:
23. Wiêzienieæ wprawdzie znaleŸliœmy zamknione ze wszelk¹ pilnoœci¹ i stró¿e na 
dworze przede drzwiami stoj¹ce, lecz otworzywszy, ¿adnegoœmy w niem nie znaleŸli.
24. A gdy te s³owa us³yszeli i najwy¿szy kap³an, i hetman koœcielny, i przedniejsi 
kap³ani w¹tpili o nich, co by to by³o.
25. A przyszed³szy ktoœ, oznajmi³ im, mówi¹c: Oto mê¿owie, któreœcie podali do 
wiêzienia, stoj¹ w koœciele, a ucz¹ lud.
26. Tedy poszed³ hetman z s³ugami i przywiód³ je bez gwa³tu; (bo siê ludu bali, aby 
nie byli ukamionowani.)
27. A przywiód³szy je, stawili je przed rad¹; i pyta³ ich najwy¿szy kap³an, mówi¹c:
28. Izaliœmy wam surowo nie zakazali, abyœcie w tem imieniu nie uczyli? A oto 
nape³niliœcie Jeruzalem nauk¹ wasz¹ i chcecie na nas wprowadziæ krew cz³owieka 
tego.
29. Tedy odpowiadaj¹c Piotr i Aposto³owie, rzekli: Wiêcej trzeba s³uchaæ Boga, ni¿ 
ludzi.
30. Bóg on ojców naszych wzbudzi³ Jezusa, któregoœcie wy zabili, zawiesiwszy na 



drzewie.
31. Tego Bóg za ksi¹¿êcia i zbawiciela wywy¿szy³ prawic¹ swoj¹, aby dana by³a 
ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.
32. A my jesteœmy œwiadkami jego w tem, co mówimy, tak¿e i Duch Œwiêty, którego da³ 
Bóg tym, którzy mu s¹ pos³uszni.
33. A oni to s³ysz¹c, pukali siê i radzili o tem, jakoby je zg³adziæ.
34. Tedy powstawszy w radzie niektóry Faryzeusz, imieniem Gamalijel, nauczyciel 
zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkaza³, aby na ma³¹ chwilê precz wywiedziono 
Aposto³y;
35. I rzek³ do nich: Mê¿owie Izraelscy! miejcie siê na baczeniu z strony tych 
ludzi, co byœcie mieli czyniæ.
36. Albowiem przed temi dniami powsta³ by³ Teudas, udawaj¹c siê za coœ, do którego 
siê przywi¹za³o mê¿ów w liczbie oko³o czterechset; którego zabito, a wszyscy, 
którzy z nim przestawali, rozproszeni s¹ i wniwecz siê obrócili.
37. Po nim powsta³ Judas Galilejczyk za dni popisu i uwiód³ wiele ludu za sob¹; ale 
i on zgin¹³, i wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni s¹.
38. Przeto¿ teraz powiadam wam: Dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich; 
albowiem jeŸli¿eæ jest z ludzi ta rada albo ta sprawa, wniwecz siê obróci;
39. Ale jeŸliæ jest z Boga, nie bêdziecie mogli tego rozerwaæ, byœcie snaæ i z 
Bogiem walcz¹cymi nie byli znalezieni.
40. I us³uchali go. A zawo³awszy Aposto³ów i ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w 
imieniu Jezusowem; i wypuœcili je.
41. A tak oni szli od oblicznoœci onej rady, raduj¹c siê, i¿ siê stali godnymi 
odnosiæ zel¿ywoœæ dla imienia Jezusowego.
42. I nie przestawali na ka¿dy dzieñ w koœciele i po domach nauczaæ i opowiadaæ 
Jezusa Chrystusa.
*06
1. A w one¿ dni, gdy siê przymna¿a³o uczniów, wszczê³o siê szemranie Greków 
przeciwko ¯ydom, i¿ by³y zaniedbywane w pos³ugiwaniu powszedniem wdowy ich.
2. A tak oni dwunastu zwo³awszy mnóstwo uczniów, rzekli: Nie jest s³uszna, ¿ebyœmy 
my opuœciwszy s³owo Bo¿e, s³u¿yli sto³om.
3. Upatrzcie¿ tedy, bracia! miêdzy sob¹ siedm mê¿ów, dobre œwiadectwo maj¹cych, 
pe³nych Ducha Œwiêtego i m¹droœci, których byœmy postanowili nad t¹ spraw¹.
4. A my modlitwy i us³ugi s³owa pilnowaæ bêdziemy.
5. I podoba³a siê ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, mê¿a 
pe³nego wiary i Ducha Œwiêtego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i 
Parmena, i Miko³aja, nowonawróconego Antyjocheñczyka.
6. Tych stawili przed Aposto³ów, którzy pomodliwszy siê, k³adli na nich rêce.
7. I ros³o s³owo Bo¿e, i pomna¿a³ siê bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie 
te¿ mnóstwo kap³anów by³o pos³uszne wierze.
8. A Szczepan bêd¹c pe³en wiary i mocy, czyni³ cuda i znamiona wielkie miêdzy 
ludem.
9. I powstali niektórzy z tych, którzy byli z bó¿nicy, któr¹ zowi¹ Libertynów i 
Cyrenejczyków, i Aleksandryjanów, i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, gadaj¹c z 
Szczepanem.
10. Lecz nie mogli odporu daæ m¹droœci i duchowi, który mówi³.
11. Tedy naprawili mê¿ów, którzy powiedzieli: Myœmy go s³yszeli mówi¹cego s³owa 
bluŸniercze przeciwko Moj¿eszowi i przeciwko Bogu.
12. A tak wzruszyli lud i starszych, i nauczonych w Piœmie; a powstawszy, porwali 
go i przywiedli do rady.
13. I stawili fa³szywych œwiadków, którzy rzekli: Ten cz³owiek nie przestaje mówiæ 
s³ów bluŸnierczych przeciwko temu œwiêtemu miejscu i zakonowi.
14. Albowiemeœmy go s³yszeli mówi¹cego: I¿ ten Jezus Nazareñski zburzy to miejsce i 
odmieni ustawy, które nam poda³ Moj¿esz.
15. A patrz¹c na niego pilnie oni wszyscy, którzy siedzieli w radzie, widzieli 
oblicze jego jako oblicze anielskie.
*07
1. Tedy rzek³ najwy¿szy kap³an: A tak¿e siê ma ta rzecz?
2. A on rzek³: Mê¿owie bracia i ojcowie, s³uchajcie! Bóg chwa³y ukaza³ siê ojcu 



naszemu Abrahamowi, gdy by³ w Mezopotamii, przedtem ni¿ mieszka³ w Haranie.
3. I rzek³ do niego: WynijdŸ z ziemi twojej i od twojej rodziny, a idŸ do ziemi, 
któr¹ ci uka¿ê.
4. Tedy wyszed³szy z ziemi Chaldejskiej, mieszka³ w Haranie, a stamt¹d, gdy umar³ 
ojciec jego, przeniós³ go Bóg do ziemi tej, w której wy teraz mieszkacie.
5. I nie da³ mu w niej dziedzictwa i na stopê nogi, choæ mu j¹ by³ obieca³ daæ w 
dzier¿awê, i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze nie mia³ potomka.
6. I mówi³ mu tak Bóg: Nasienie twoje bêdzie przychodniem w cudzej ziemi i zniewol¹ 
je, i trapiæ je bêd¹ przez czterysta lat.
7. Ale ten naród, któremu s³u¿yæ bêd¹, ja bêdê s¹dzi³, rzek³ Bóg; a potem wynijd¹ i 
s³u¿yæ mi bêd¹ na tem miejscu.
8. I da³ mu przymierze obrzezki; i tak Abraham sp³odzi³ Izaaka i obrzeza³ go dnia 
ósmego, a Izaak Jakóba, a Jakób dwunastu patryjarchów.
9. A patryjarchowie nienawidz¹c Józefa, sprzedali go do Egiptu; ale Bóg by³ z nim.
10. I wyrwa³ go ze wszystkich jego ucisków, a da³ mu ³askê i m¹droœæ przed 
Faraonem, królem Egipskim, który go postanowi³ ksi¹¿êciem nad Egiptem i nad 
wszystkim domem swoim.
11. Potem przyszed³ g³ód na wszystkê ziemiê Egipsk¹ i Chananejsk¹, i ucisk wielki, 
i nie znajdowali ¿ywnoœci ojcowie nasi.
12. A gdy us³ysza³ Jakób, i¿ zbo¿a by³y w Egipcie, pos³a³ ojców naszych pierwszy 
raz.
13. A za wtórym razem poznany jest Józef od braci swych i objawiony jest Faraonowi 
naród Józefowy.
14. Tedy Józef pos³awszy, przyzwa³ ojca swego Jakóba i wszystkê swojê rodzinê w 
siedmdziesi¹t i piêciu duszach.
15. I zst¹pi³ Jakób do Egiptu, i tam umar³ on i ojcowie nasi.
16. I przeniesieni s¹ do Sychem, i po³o¿eni w grobie, który by³ kupi³ Abraham za 
pieni¹dze u synów Hemora, ojca Sychemowego.
17. A gdy siê przybli¿y³ czas obietnicy, o któr¹ by³ przysi¹g³ Bóg Abrahamowi, 
rozrodzi³ siê lud i rozmno¿y³ siê w Egipcie.
18. A¿ nasta³ inny król, który nie zna³ Józefa.
19. Ten podchodz¹c zdradliwie naród nasz, trapi³ ojców naszych, tak i¿ musieli 
wymiataæ niemowl¹tka swoje, ¿eby siê nie rozkrzewia³y.
20. Pod ten czas narodzi³ siê Moj¿esz, a by³ krasnym z daru Bo¿ego, którego chowano 
przez trzy miesi¹ce w domu ojca jego.
21. A gdy by³ wyrzucony, wziê³a go córka Faraonowa i wychowa³a go sobie za syna.
22. I wyæwiczony jest Moj¿esz we wszelkiej m¹droœci Egipskiej, a by³ mo¿ny w mowach 
i w uczynkach.
23. A gdy mu by³o czterdzieœci lat, przysz³o mu na myœl, aby nawiedzi³ braci swych, 
syny Izraelskie.
24. A ujrzawszy jednego ukrzywdzonego, uj¹³ siê oñ i pomœci³ siê krzywdy tego, 
który bezprawie cierpia³, zabiwszy Egipczanina.
25. Albowiem mniema³, ¿e bracia jego rozumiej¹, ¿e Bóg przez rêkê jego daje im 
wybawienie; lecz oni tego nie rozumieli.
26. A nazajutrz pokaza³ siê im, gdy siê z sob¹ bili i prowadzi³ je do pokoju, 
mówi¹c: Mê¿owie! bracia jesteœcie sobie; przecz¿e siê spo³em krzywdzicie?
27. Lecz ten, co krzywdzi³ bliŸniego, odegna³ go, mówi¹c: Któ¿ ciê postanowi³ 
ksi¹¿êciem i sêdzi¹ nad nami?
28. Izali miê ty chcesz zabiæ, jakoœ wczoraj zabi³ Egipczanina?
29. I uciek³ Moj¿esz za temi s³owy i by³ przychodniem w ziemi Madyjañskiej, gdzie 
sp³odzi³ dwóch synów.
30. A gdy siê wype³ni³o czterdzieœci lat, ukaza³ mu siê na puszczy góry Synaj Anio³ 
Pañski w p³omieniu ognistym w krzaku.
31. A Moj¿esz ujrzawszy, zadziwi³ siê onemu widzeniu; a gdy przyst¹pi³, aby siê 
temu przypatrzy³, sta³ siê do niego g³os Pañski:
32. Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba. A zadr¿awszy 
Moj¿esz nie œmia³ siê przypatrywaæ.
33. I rzek³ mu Pan: Zzuj obuwie z nóg twoich; bo miejsce, na którem stoisz, jest 
ziemia œwiêta.



34. Widz¹c widzia³em utrapienie ludu mego, który jest w Egipcie, i s³ysza³em 
wzdychanie ich, a zst¹pi³em, ¿ebym je wybawi³; przeto¿ teraz chodŸ, poœlê ciê do 
Egiptu.
35. Tego Moj¿esza, którego siê byli zaprzali, mówi¹c: Któ¿ ciê postanowi³ 
ksi¹¿êciem i sêdzi¹? Tego Bóg ksi¹¿êciem i wybawicielem pos³a³ przez rêkê Anio³a, 
który mu siê ukaza³ w krzaku.
36. I ten je wywiód³, czyni¹c cuda i znamiona w ziemi Egipskiej i na morzu 
Czerwonem, i na puszczy, przez czterdzieœci lat.
37. Tenci jest Moj¿esz, który rzek³ synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg 
wasz, z braci waszych, jako miê, onego s³uchaæ bêdziecie;
38. Ten jest, który by³ w zgromadzeniu na puszczy z Anio³em, który mówi³ do niego 
na górze Synaj, i z ojcami naszymi, który przyj¹³ s³owa Bo¿e ¿ywe, aby je nam 
poda³.
39. Któremu nie chcieli pos³uszni byæ ojcowie nasi; ale go odrzucili i obrócili siê 
sercy swemi do Egiptu.
40. Mówi¹c do Aarona: Uczyñ nam bogi, którzy by szli przed nami; albowiem 
Moj¿eszowi onemu, który nas wywiód³ z ziemi Egipskiej, nie wiemy co siê sta³o.
41. I uczynili w one dni cielca i sprawowali ofiarê onemu ba³wanowi, i weselili siê 
w sprawach r¹k swoich;
42. I odwróci³ siê Bóg i poda³ je, aby s³u¿yli wojsku niebieskiemu, jako napisano 
jest w ksiêgach prorockich: Za¿eœcie mu bite i inne ofiary ofiarowali na puszczy 
przez czterdzieœci lat, domu Izraelski?
43. Owszem nosiliœcie namiot Molocha i gwiazdê boga waszego Remfana, te obrazy, 
któreœcie sobie uczynili, abyœcie siê im k³aniali; przeto¿ was zaprowadzê za 
Babilon.
44. Namiot œwiadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, jako by³ rozrz¹dzi³ ten, który 
powiedzia³ Moj¿eszowi, aby go uczyni³ wed³ug kszta³tu, który widzia³.
45. Który wzi¹wszy ojcowie nasi, wnieœli z Jozuem tam, gdzie by³a osiad³oœæ 
poganów, których Bóg wygna³ od oblicznoœci ojców naszych, a¿ do dni Dawidowych;
46. Który znalaz³ ³askê przed obliczem Bo¿em i prosi³, aby znalaz³ namiot Bogu 
Jakóbowemu.
47. A Salomon zbudowa³ mu dom.
48. Ale on Najwy¿szy nie mieszka w koœcio³ach rêk¹ uczynionych, jako prorok mówi:
49. Niebo jest stolica moja, a ziemia podnó¿ek nóg moich. Có¿ mi za dom zbudujecie, 
mówi Pan, albo które jest miejsce odpocznienia mego?
50. Izali rêka moja tego wszystkiego nie uczyni³a?
51. Ludzie twardego karku i nieobrzezanego serca, i uszów! wy siê zaw¿dy 
sprzeciwiacie Duchowi Œwiêtemu jako ojcowie wasi, tak i wy.
52. Którego¿ z proroków nie przeœladowali ojcowie wasi, i nie pozabijali tych, 
którzy przedtem opowiadali o przyjœciu tego Sprawiedliwego, któregoœcie wy siê 
teraz stali zdrajcami i mordercami?
53. Którzyœcie wziêli zakon przez rozrz¹dzenie anielskie, a nie strzegliœcie go.
54. Tedy s³uchaj¹c tego, pukali siê w sercach swych i zgrzytali na niego zêbami.
55. A on bêd¹c pe³en Ducha Œwiêtego, patrz¹c pilnie w niebo, ujrza³ chwa³ê Bo¿¹ i 
Jezusa stoj¹cego po prawicy Bo¿ej.
56. I rzek³: Oto widzê niebiosa otworzone i Syna cz³owieczego stoj¹cego po prawicy 
Bo¿ej.
57. A oni krzykn¹wszy g³osem wielkim, zatulili uszy swoje i rzucili siê na niego 
jednomyœlnie.
58. A wypchn¹wszy go z miasta, kamionowali; a œwiadkowie z³o¿yli szaty swoje u stóp 
m³odzieñca, którego zwano Saul.
59. I kamionowali Szczepana modl¹cego siê i mówi¹cego: Panie Jezu! przyjmij ducha 
mojego!
60. A klêkn¹wszy na kolana, zawo³a³ g³osem wielkim: Panie! nie poczytaj im tego za 
grzech! A to rzek³szy, zasn¹³.
*08
1. A Saul zezwoli³ na zabicie jego. I wszczê³o siê onego¿ czasu wielkie 
przeœladowanie przeciwko zborowi, który by³ w Jeruzalemie, i rozproszyli siê 
wszyscy po krainach ziemi Judzkiej i Samaryi, oprócz Aposto³ów.



2. I pogrzebli Szczepana mê¿owie bogobojni i uczynili nad nim p³acz wielki.
3. A Saul niszczy³ zbór, wchodz¹c w domy, a wyw³óczaj¹c mê¿e i niewiasty, podawa³ 
je do wiêzienia.
4. A ci, którzy byli rozproszeni, chodzili opowiadaj¹c s³owo Bo¿e.
5. Lecz Filip zaszed³szy do miasta Samaryjskiego, opowiada³ im Chrystusa.
6. A lud mia³ wzgl¹d jednomyœlnie na to, co Filip mówi³, s³uchaj¹c i widz¹c cuda, 
które czyni³.
7. Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wo³aj¹c g³osem wielkim 
wychodzi³y, a wiele powietrzem ruszonych i chromych uzdrowieni s¹.
8. I sta³a siê radoœæ wielka w onem mieœcie.
9. A niektóry m¹¿, imieniem Szymon, by³ przedtem w onem mieœcie bawi¹cy siê nauk¹ 
czarnoksiêsk¹ i lud Samaryjski mami³, powiadaj¹c siê byæ czymœ wielkim.
10. Na którego siê ogl¹dali wszyscy od najmniejszego a¿ do najwiêkszego, mówi¹c: 
Tenci jest ona moc Bo¿a wielka.
11. A ogl¹dali siê nañ przeto, i¿ je od niema³ego czasu mami³ czarnoksiêstwy swemi.
12. A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadaj¹cemu królestwo Bo¿e i imiê Jezusa 
Chrystusa, chrzcili siê mê¿owie i niewiasty.
13. Tedy i sam Szymon uwierzy³, a ochrzciwszy siê, trzyma³ siê Filipa, a widz¹c 
cuda i mocy wielkie, które siê dzia³y, zdumiewa³ siê.
14. A us³yszawszy Aposto³owie, którzy byli w Jeruzalemie, i¿ Samaryja przyjê³a 
s³owo Bo¿e, pos³ali do nich Piotra i Jana.
15. Którzy tam przyszed³szy, modlili siê za nimi, aby przyjêli Ducha Œwiêtego.
16. (Albowiem jeszcze by³ na ¿adnego z nich nie zst¹pi³; ale tylko pochrzczeni byli 
w imiê Pana Jezusowe.)
17. Tedy na nie wk³adali rêce, a oni przyjmowali Ducha Œwiêtego.
18. A ujrzawszy Szymon, ¿e przez wk³adanie r¹k apostolskich by³ dawany Duch Œwiêty, 
przyniós³ im pieni¹dze.
19. Mówi¹c: Dajcie i mnie tê moc, aby ten, na któregokolwiek bym rêce w³o¿y³, wzi¹³ 
Ducha Œwiêtego.
20. I rzek³ mu Piotr: Pieni¹dze twoje niech z tob¹ bêd¹ na zginienie, ¿eœ mniema³, 
¿eby dar Bo¿y mia³ byæ za pieni¹dze nabywany.
21. Nie masz w tej rzeczy cz¹stki, ani losu, gdy serce twoje nie jest proste przed 
obliczem Bo¿em.
22. Przeto¿ pokutuj z tej twojej z³oœci, a proœ Boga; owaæ snaæ bêdzie odpuszczony 
ten zamys³ serca twego.
23. Albowiem ciê widzê byæ w gorzkoœci ¿ó³ci i w zwi¹zce nieprawoœci.
24. Odpowiedziawszy tedy Szymon, rzek³: Módlcie siê wy za mn¹ Panu, aby na miê nic 
nie przysz³o z tych rzeczy, któreœcie powiedzieli.
25. A tak oni oœwiadczywszy i opowiedziawszy s³owo Pañskie, wrócili siê do 
Jeruzalemu i w wielu miasteczkach Samarytañskich Ewangielijê opowiadali.
26. Lecz Anio³ Pañski rzek³ do Filipa, mówi¹c: Wstañ, a idŸ ku po³udniowi na drogê, 
która od Jeruzalemu idzie ku Gazie, która jest pusta.
27. A on wstawszy, szed³. A oto m¹¿ Murzyn rzezaniec, komornik królowej murzyñskiej 
Kandaces, który by³ nad wszystkiemi skarbami jej, a przyjecha³ by³ do Jeruzalemu, 
aby siê modli³;
28. I wraca³ siê, siedz¹c na wozie swoim, a czyta³ Izajasza proroka.
29. I rzek³ Duch Filipowi: Przyst¹p, a przy³¹cz siê do tego wozu.
30. A przybie¿awszy Filip, us³ysza³ go czytaj¹cego Izajasza proroka i rzek³: 
Rozumiesz¿e, co czytasz?
31. A on rzek³: Jako¿ mogê rozumieæ, jeŸliby mi kto nie wy³o¿y³? I prosi³ Filipa, a 
wst¹pi³ i siedzia³ z nim.
32. A miejsce onego Pisma, które czyta³, to by³o: Jako owca ku zabiciu wiedziony 
jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzy¿e, tak nie otworzy³ ust 
swoich;
33. W uni¿eniu jego s¹d jego zniesiony jest, a rodzaj jego któ¿ wypowie? albowiem 
zniesiony by³ z ziemi ¿ywot jego.
34. A odpowiadaj¹c rzezaniec Filipowi, rzek³: Proszê ciê, o kim to prorok mówi? Sam 
o sobie, czyli o kim innym?
35. Tedy otworzywszy Filip usta swe, a pocz¹wszy od tego Pisma, opowiada³ mu 



Jezusa.
36. A gdy jechali drog¹, przyjechali nad jednê wodê. Tedy rzek³ rzezaniec: Otó¿ 
woda! Có¿ na przeszkodzie, abym nie mia³ byæ ochrzczony?
37. I rzek³ Filip: JeŸli¿ wierzysz z ca³ego serca, wolnoæ. A on odpowiedziawszy, 
rzek³: Wierzê, i¿ Jezus Chrystus jest Syn Bo¿y.
38. I kaza³ stan¹æ wozowi; i zst¹pili obadwaj w wodê, Filip i rzezaniec, i ochrzci³ 
go.
39. A gdy wyst¹pili z wody, porwa³ Filipa Duch Pañski i nie widzia³ go wiêcej 
rzezaniec, ale jecha³ drog¹ swoj¹, raduj¹c siê.
40. A Filip a¿ w Azocie jest znaleziony, a chodz¹c kaza³ Ewangielijê po wszystkich 
miastach, a¿ przyszed³ do Cezaryi.
*09
1. A Saul jeszcze dychaj¹c groŸb¹ i morderstwem przeciwko uczniom Pañskim, 
przyszed³ do najwy¿szego kap³ana.
2. I prosi³ go o listy do Damaszku do bó¿nic, i¿ jeŸliby tam znalaz³ tej drogi (t¹ 
drog¹ id¹cych) których mê¿ów albo niewiasty, aby ich zwi¹zane przywiód³ do 
Jeruzalemu.
3. A gdy jecha³, sta³o siê, gdy siê przybli¿a³ do Damaszku, ¿e z prêdka oœwieci³a 
go œwiat³oœæ z nieba.
4. A pad³szy na ziemiê, us³ysza³ g³os do siebie mówi¹cy: Saulu! Saulu! przecz¿e miê 
przeœladujesz?
5. Tedy rzek³: Ktoœ jest, Panie? A Pan rzek³: Jam jest Jezus, którego ty 
przeœladujesz; trudno tobie przeciw oœcieniowi wierzgaæ.
6. A Saul dr¿¹c i boj¹c siê, rzek³: Panie! co chcesz, abym ja uczyni³? A Pan do 
niego: Wstañ, a wnijdŸ do miasta, a tam ci powiedz¹, co byœ ty mia³ czyniæ.
7. A mê¿owie, którzy z nim byli w drodze, stanêli, zdumiawszy siê; g³os tylko 
s³ysz¹c, ale nikogo nie widz¹c.
8. I wsta³ Saul z ziemi, a otworzywszy oczy swoje, nikogo nie widzia³. Tedy uj¹wszy 
go za rêkê; prowadzili go do Damaszku,
9. Kêdy by³ trzy dni nie widz¹c, i nie jad³ ani pi³.
10. A by³ niektóry uczeñ w Damaszku, imieniem Ananijasz; i rzek³ Pan do niego w 
widzeniu: Ananijaszu! A on rzek³: Otom ja, Panie!
11. A Pan rzek³ do niego: Wstañ, a idŸ na ulicê, któr¹ zowi¹ prost¹, a szukaj w 
domu Judowym Saula imieniem Tarseñczyka; albowiem oto siê modli.
12. I widzia³ w widzeniu mê¿a, imieniem Ananijasz, wchodz¹cego i rêkê na siê 
wk³adaj¹cego, aby przejrza³.
13. I odpowiedzia³ Ananijasz: Panie! s³ysza³em od wielu o tym mê¿u, jako wiele 
z³ego czyni³ œwiêtym twoim w Jeruzalemie.
14. I tu ma moc od najwy¿szych kap³anów, aby wi¹za³ wszystkie wzywaj¹ce imienia 
twego.
15. I rzek³ do niego Pan: IdŸ¿e, albowiem mi ten jest naczyniem wybranem, aby nosi³ 
imiê moje przed pogany i królmi, i przed syny Izraelskimi.
16. Albowiem ja mu uka¿ê, jako wiele musi cierpieæ dla imienia mego.
17. I poszed³ Ananijasz, i wszed³ do onego domu, a w³o¿ywszy na niego rêce, rzek³: 
Saulu, bracie! Pan miê pos³a³, Jezus on, któryæ siê ukaza³ w drodze, któr¹œ jecha³, 
abyœ przejrza³, a by³ nape³niony Duchem Œwiêtym.
18. I zarazem spad³y z oczów jego jako ³uski i wnet przejrza³, a wstawszy 
ochrzczony jest.
19. A wzi¹wszy pokarm, posili³ siê. I by³ Saul z uczniami, którzy byli w Damaszku, 
kilka dni.
20. I zaraz kaza³ w bó¿nicach Chrystusa, ¿e on jest Synem Bo¿ym.
21. I zdumiewali siê wszyscy, którzy go s³uchali, i mówili: Izali to nie jest ten, 
który burzy³ w Jeruzalemie tych, którzy wzywali imienia tego? i tuæ na to 
przyszed³, aby ich zwi¹zawszy, wiód³ do najwy¿szych kap³anów?
22. A Saul tem wiêcej zmacnia³ siê i zawstydza³ ¯ydy, którzy mieszkali w Damaszku, 
dowodz¹c, i¿ ten jest Chrystus.
23. A gdy przesz³o niema³o dni, uradzili ¯ydowie miêdzy sob¹, aby go zabili.
24. Ale siê dowiedzia³ Saul o zasadzce ich. Strzegli te¿ bram we dnie i w nocy, aby 
go zabili.



25. Lecz uczniowie wzi¹wszy go w nocy, spuœcili go po powrozie przez mur w koszu.
26. A gdy przyszed³ Saul do Jeruzalemu, kusi³ siê przy³¹czyæ do uczniów; ale siê go 
wszyscy bali, nie wierz¹c, aby by³ uczniem.
27. Lecz Barnabasz wzi¹wszy go, przywiód³ go do Aposto³ów i powiada³ im, jako w 
drodze widzia³ Pana, a i¿ mówi³ do niego, i jako w Damaszku bezpiecznie mówi³ w 
imieniu Jezusowem.
28. I mieszka³ z nimi w Jeruzalemie.
29. A bezpiecznie sobie poczynaj¹c w imieniu Pana Jezusowem, mówi³ i gada³ z 
Grekami; a oni siê starali, jako by go zabiæ.
30. O czem dowiedziawszy siê bracia, odprowadzili go do Cezaryi i odes³ali go do 
Tarsu.
31. A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samaryi mia³y pokój, 
buduj¹c siê i chodz¹c w bojaŸni Pañskiej, a przez pociechê Ducha Œwiêtego 
rozmna¿a³y siê.
32. I sta³o siê, gdy Piotr obchodzi³ wszystkie, przyszed³ te¿ do œwiêtych, którzy 
mieszkali w Liddzie.
33. Tam¿e znalaz³ cz³owieka niektórego, imieniem Eneasz, od oœmiu lat na ³o¿u 
le¿¹cego, który by³ powietrzem ruszony.
34. I rzek³ mu Piotr: Eneaszu! uzdrawia ciê Jezus Chrystus; wstañ¿e, a poœciel 
sobie. I zarazem wsta³.
35. A widzieli go wszyscy, którzy mieszkali w Liddzie i w Saronie, którzy siê 
nawrócili do Pana.
36. A by³a w Joppie niektóra uczennica, imieniem Tabita, która wy³o¿ywszy, zowie 
siê Dorka; ta by³a pe³na dobrych uczynków i ja³mu¿ny, które czyni³a.
37. I sta³o siê w one dni, ¿e rozniemóg³szy siê, umar³a; któr¹ omywszy, po³o¿yli na 
sali.
38. A i¿ Lidda by³a blisko Joppy, uczniowie us³yszawszy, ¿e tam jest Piotr, pos³ali 
do niego dwóch mê¿ów, prosz¹c go, aby siê nie leni³ przyjœæ do nich.
39. Tedy wstawszy Piotr, szed³ z nimi; a gdy przyszed³, wprowadzili go na salê i 
obst¹pi³y go wszystkie wdowy, p³acz¹c i ukazuj¹c suknie i p³aszcze, które im Dorka 
robi³a, póki by³a z nimi.
40. A Piotr wygnawszy precz wszystkie, klêkn¹³ na kolana i modli³ siê, a obróciwszy 
siê do onego cia³a, rzek³: Tabito, wstañ! a ona otworzy³a oczy swoje i ujrzawszy 
Piotra, usiad³a.
41. A on podawszy jej rêkê, podniós³ j¹, a zawo³awszy œwiêtych i wdów, stawi³ j¹ 
¿yw¹.
42. I rozs³awi³o siê to po wszystkiej Joppie, i wiele ich uwierzy³o w Pana.
43. I sta³o siê, ¿e przez wiele dni zosta³ Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, 
garbarza.
*10
1. A w Cezaryi by³ m¹¿ niektóry, imieniem Kornelijusz, setnik, z roty, któr¹ zwano 
W³osk¹;
2. Pobo¿ny i boj¹cy siê Boga ze wszystkim domem swoim, i czyni¹cy ja³mu¿ny wielkie 
ludowi.
3. A ten siê zawsze Bogu modl¹c, widzia³ jawnie w widzeniu, jakoby o dziewi¹tej 
godzinie na dzieñ, Anio³a Bo¿ego, ¿e wszed³ do niego i rzek³ mu: Kornelijuszu!
4. A on pilnie nañ patrz¹c, a przestraszony bêd¹c, rzek³: Có¿ jest, Panie? I rzek³ 
mu: Modlitwy twoje i ja³mu¿ny twoje wst¹pi³y na pamiêæ przed oblicznoœæ Bo¿¹.
5. Przeto¿ teraz poœlij mê¿e do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowi¹ Piotrem.
6. Ten ma gospodê u niektórego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem; ten ci 
powie, co byœ mia³ czyniæ.
7. A gdy odszed³ Anio³, który mówi³ z Kornelijuszem, zawo³awszy dwóch s³ug swoich i 
¿o³nierza pobo¿nego z tych, którzy przy nim ustawicznie byli;
8. A rozpowiedziawszy im wszystko, pos³a³ je do Joppy.
9. A nazajutrz, gdy byli w drodze, a przybli¿ali siê do miasta, wst¹pi³ Piotr na 
dach, aby siê modli³ oko³o godziny szóstej.
10. A bêd¹c ³akn¹cym chcia³ jeœæ; a gdy mu oni jeœæ gotowali, przypad³o na niego 
zachwycenie.
11. I ujrza³ niebo otworzone i zstêpuj¹ce na siê naczynie niejakie, jakoby 



przeœcierad³o wielkie, za cztery rogi uwi¹zane i spuszczone na ziemiê;
12. W którem by³y wszelkie ziemskie czworonogie zwierzêta i bestyje, i gadziny i 
ptastwo niebieskie.
13. I sta³ siê g³os do niego: Wstañ Piotrze! rze¿, a jedz.
14. A Piotr rzek³: ¯adn¹ miar¹, Panie! gdy¿em nigdy nie jad³ nic pospolitego albo 
nieczystego.
15. Tedy zasiê powtóre sta³ siê g³os do niego: Co Bóg oczyœci³, ty nie miej tego za 
nieczyste.
16. A to siê sta³o po trzykroæ. I wziête jest zasiê ono naczynie do nieba.
17. A gdy Piotr sam w sobie w¹tpi³, co by to by³o za widzenie, które widzia³, tedy 
oto ci mê¿owie, którzy byli pos³ani do Kornelijusza, pytaj¹cy siê o dom Szymonowy, 
stali przede drzwiami;
18. A zawo³awszy, wywiadywali siê, jeŸliby tam Szymon, którego zowi¹ Piotrem, 
gospodê mia³.
19. A gdy Piotr myœli³ o onem widzeniu, rzek³ mu Duch: Oto ciê trzej mê¿owie 
szukaj¹.
20. Przeto¿ wstawszy, zst¹p, a idŸ z nimi, nic nie w¹tpi¹c, bomci ja je pos³a³.
21. Tedy Piotr zst¹piwszy do onych mê¿ów, którzy od Kornelijusza do niego pos³ani 
byli, rzek³: Otom ja jest, którego szukacie. Có¿ za przyczyna, dla którejœcie 
przyszli?
22. A oni rzekli: Kornelijusz setnik, m¹¿ sprawiedliwy i boj¹cy siê Boga i maj¹cy 
dobre œwiadectwo od wszystkiego narodu ¿ydowskiego, w widzeniu jest od Anio³a 
œwiêtego napomniony, aby ciê wezwa³ w dom swój i s³ucha³ s³ów od ciebie.
23. Tedy zawo³awszy ich do domu, przyj¹³ je do gospody. A drugiego dnia Piotr szed³ 
z nimi i niektórzy z braci z Joppy szli z nimi.
24. A nazajutrz weszli do Cezaryi. A Kornelijusz czeka³ ich, wezwawszy powinowatych 
swoich i bliskich przyjació³.
25. I sta³o siê, gdy wchodzi³ Piotr, zabie¿awszy mu Kornelijusz, przypad³ do nóg 
jego i pok³oni³ siê.
26. Ale go Piotr podniós³, mówi¹c: Wstañ! i jamci te¿ jest cz³owiek.
27. A rozmawiaj¹c z nim, wszed³, a znalaz³ wiele tych, którzy siê byli zeszli.
28. I rzek³ do nich: Wy wiecie, ¿e siê nie godzi mê¿owi ¯ydowinowi przy³¹czaæ albo 
schadzaæ z cudzoziemcem; lecz mnie Bóg ukaza³, ¿ebym ¿adnego cz³owieka nie nazywa³ 
pospolitym albo nieczystym.
29. Przeto¿em te¿ nie zbraniaj¹c siê przyszed³, wezwany bêd¹c; pytam tedy, 
dlaczegoœcie miê wezwali?
30. A Kornelijusz rzek³: Od czwartego dnia a¿ do tej godziny poœci³em, a o 
dziewi¹tej godzinie modli³em siê w domu moim, a oto m¹¿ niektóry stan¹³ przede mn¹ 
w odzieniu jasnem,
31. I rzek³: Kornelijuszu! wys³uchana jest modlitwa twoja, a ja³mu¿ny twoje 
przysz³y na pamiêæ przed oblicznoœæ Bo¿¹.
32. Przeto¿ poœlij do Joppy, a przyzwij Szymona, którego nazywaj¹ Piotrem; ten ma 
gospodê w domu Szymona, garbarza, nad morzem, który przyszed³szy, mówiæ z tob¹ 
bêdzie.
33. Zaraz tedy pos³a³em do ciebie, a tyœ dobrze uczyni³, ¿eœ przyszed³. Teraz tedy 
jesteœmy wszyscy przed obliczem Bo¿em przytomni, abyœmy s³uchali wszystkiego, coæ 
rozkazano od Boga.
34. Tedy Piotr otworzywszy usta, rzek³: Prawdziwie dochodzê tego, i¿ Bóg nie ma 
wzglêdu na osoby;
35. Ale w ka¿dym narodzie, kto siê go boi, a czyni sprawiedliwoœæ, jest mu 
przyjemnym.
36. A co siê tknie s³owa, które pos³a³ synom Izraelskim, opowiadaj¹c pokój przez 
Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego,
37. Wy wiecie, co siê dzia³o po wszystkiem ¯ydostwie, pocz¹wszy od Galilei, po 
chrzcie, który Jan opowiada³;
38. Jako Jezusa z Nazaretu pomaza³ Bóg Duchem Œwiêtym i moc¹, który chodzi³, 
czyni¹c dobrze i uzdrawiaj¹c wszystkie opanowane od dyjab³a; albowiem Bóg by³ z 
nim.
39. A myœmy œwiadkami wszystkiego tego, co czyni³ w krainie Judzkiej i w 



Jeruzalemie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie.
40. Tego Bóg wzbudzi³ dnia trzeciego i sprawi³, ¿eby by³ objawiony;
41. Nie wszystkiemu ludowi, ale œwiadkom przedtem sporz¹dzonym od Boga, nam, 
którzyœmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu.
42. I rozkaza³ nam, abyœmy kazali ludowi i œwiadczyli, ¿e on jest onym 
postanowionym od Boga sêdzi¹ ¿ywych i umar³ych.
43. Temu wszyscy prorocy œwiadectwo wydaj¹, i¿ przez imiê jego odpuszczenie 
grzechów weŸmie ka¿dy, co w niego wierzy.
44. A gdy jeszcze Piotr mówi³ te s³owa, przypad³ Duch Œwiêty na wszystkie 
s³uchaj¹ce tych s³ów.
45. I zdumieli siê oni, którzy byli z obrzezania wierz¹cy, którzy byli z Piotrem 
przyszli, ¿e i na pogany dar Ducha Œwiêtego jest wylany.
46. Albowiem s³yszeli je mówi¹ce jêzykami rozlicznemi i wielbi¹ce Boga. Tedy 
odpowiedzia³ Piotr:
47. Izali kto mo¿e zabroniæ wody, ¿eby ci nie byli pochrzczeni, którzy wziêli Ducha 
Œwiêtego jako i my?
48. I rozkaza³ je pochrzciæ w imieniu Pañskiem. I prosili go, aby u nich zosta³ na 
kilka dni.
*11
1. I us³yszeli Aposto³owie i bracia, którzy byli w Judzkiej ziemi, ¿e i poganie 
przyjêli s³owo Bo¿e.
2. A gdy Piotr przyszed³ do Jeruzalemu, spierali siê z nim ci, którzy byli z 
obrzezania,
3. Mówi¹c: Wszed³eœ do mê¿ów nieobrzezanych, a jad³eœ z nimi.
4. Tedy pocz¹wszy Piotr, powiada³ im porz¹dnie, mówi¹c:
5. By³em w mieœcie Joppie, modl¹c siê; i widzia³em w zachwyceniu widzenie, naczynie 
niejakie zstêpuj¹ce jako przeœcierad³o wielkie, za cztery rogi uwi¹zane, i 
spuszczone z nieba, i przysz³o a¿ do mnie.
6. W które pilnie wejrzawszy, obaczy³em i widzia³em czworonogie ziemskie zwierzêta 
i bestyje, i gadziny, i ptastwo niebieskie;
7. I us³ysza³em g³os mówi¹cy do mnie: Wstañ, Piotrze; rze¿, a jedz.
8. I rzek³em: ¯adn¹ miar¹, Panie! albowiem nigdy nic pospolitego albo nieczystego 
nie wchodzi³o w usta moje.
9. Tedy mi odpowiedzia³ po wtóre g³os z nieba: Co Bóg oczyœci³, ty nie miej tego za 
nieczyste.
10. A to siê sta³o po trzykroæ i zasiê to wszystko wci¹gniono do nieba.
11. A oto zarazem trzej mê¿owie stanêli przed domem, w którymem by³, pos³ani bêd¹c 
do mnie z Cezaryi.
12. I rzek³ mi Duch, abym z nimi szed³, nic nie w¹tpi¹c. Szli te¿ ze mn¹ i ci szeœæ 
bracia, i weszliœmy do domu onego mê¿a;
13. Który nam oznajmi³, jako widzia³ Anio³a w domu swym stoj¹cego i mówi¹cego do 
siebie: Poœlij mê¿e do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowi¹ Piotrem.
14. On ci powie s³owa, przez które zbawiony bêdziesz ty i wszystek dom twój.
15. A gdym ja pocz¹³ mówiæ, przypad³ Duch Œwiêty na nie, jako i na nas na pocz¹tku.
16. I wspomnia³em na s³owo Pañskie, jako by³ powiedzia³: Janci chrzci³ wod¹, ale wy 
bêdziecie ochrzczeni Duchem Œwiêtym.
17. Poniewa¿ im tedy Bóg da³ równy dar i jako i nam, wierz¹cym w Pana Jezusa 
Chrystusa, i któ¿em ja by³, abym móg³ zabroniæ Bogu?
18. A to us³yszawszy, uspokoili siê i chwalili Boga mówi¹c; Toæ tedy i poganom da³ 
Bóg pokutê ku ¿ywotowi.
19. Lecz oni, którzy byli rozproszeni przed utrapieniem, które siê sta³o dla 
Szczepana, przeszli a¿ do Fenicyi i Cypru, i do Antyjochii, nikomu nie opowiadaj¹c 
s³owa Bo¿ego, tylko samym ¯ydom.
20. A byli niektórzy z nich mê¿owie z Cypru i z Cyreny, którzy przyszed³szy do 
Antyjochii, mówili Grekom, opowiadaj¹c Pana Jezusa.
21. A by³a z nimi rêka Pañska, a wielki poczet uwierzywszy, nawróci³ siê do Pana.
22. I przysz³a o nich wieœæ do uszów zboru, który by³ w Jeruzalemie, i pos³ali 
Barnabasza, aby szed³ a¿ do Antyjochii.
23. Który tam przyszed³szy a ujrzawszy ³askê Bo¿¹, uradowa³ siê i napomina³ 



wszystkich, aby w przedsiêwziêciu serca trwali przy Panu.
24. Albowiem by³ m¹¿ dobry i pe³en Ducha Œwiêtego i wiary. I przyby³o wielkie 
mnóstwo Panu.
25. Potem odszed³ Barnabasz do Tarsu, aby szuka³ Saula, a znalaz³szy go, 
przyprowadzi³ go do Antyjochii.
26. I bawili siê przez ca³y rok przy onym zborze, i uczyli mnóstwo wielkie; a 
najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani s¹ Chrzeœcijanami.
27. A w one dni przyszli prorocy z Jeruzalemu do Antyjochii.
28. A powstawszy jeden z nich imieniem Agabus, oznajmi³ przez Ducha, i¿ mia³ byæ 
g³ód wielki po wszystkim okrêgu ziemskiem, który te¿ by³ za Klaudyjusza cesarza.
29. Tedy uczniowie, ka¿dy z nich wed³ug przemo¿enia swego, postanowili pos³aæ na 
wspomo¿enie braci, którzy mieszkali w Judzkiej ziemi.
30. Co te¿ uczynili, pos³awszy do starszych przez rêkê Barnabaszow¹ i Saulow¹.
*12
1. A pod on¿e czas, uda³ siê na to Herod król, aby trapi³ niektóre ze zboru.
2. I zabi³ Jakóba, brata Janowego, mieczem.
3. A widz¹c, ¿e siê to podoba³o ¯ydom, umyœli³ pojmaæ i Piotra: (a by³y dni 
przaœników).
4. Którego pojmawszy, poda³ do wiêzienia, poruczywszy go szesnastu ¿o³nierzom, aby 
go strzegli, chc¹c go po wielkanocy wywieœæ ludowi.
5. Tedy strze¿ono Piotra w wiêzieniu, a modlitwa ustawiczna dzia³a siê od zboru do 
Boga za nim.
6. A gdy go ju¿ mia³ wywieœæ Herod, onej¿e nocy spa³ Piotr miêdzy dwoma 
¿o³nierzami, zwi¹zany dwoma ³añcuchami, a stró¿e przed drzwiami strzegli wiêzienia.
7. A oto Anio³ Pañski przyst¹pi³, a œwiat³oœæ siê rozœwieci³a w gmachu; a tr¹ciwszy 
w bok Piotra, obudzi³ go, mówi¹c: Wstañ rych³o! I opad³y ³añcuchy z r¹k jego.
8. I rzek³ Anio³ do niego: Opasz siê, a powi¹¿ obuwie twoje. I uczyni³ tak. I rzek³ 
mu: Odziej siê w p³aszcz twój, a pójdŸ za mn¹.
9. Tedy wyszed³szy Piotr, szed³ za nim, a nie wiedzia³, ¿e siê to dzia³o po 
prawdzie, co siê dzia³o przez Anio³a; lecz mniema³, ¿e widzenie widzia³.
10. A gdy minêli pierwsz¹ i wtór¹ stra¿, przyszli do bramy ¿elaznej, która wiedzie 
do miasta; a ta siê im sama przez siê otworzy³a. A wyszed³szy, przeszli jednê 
ulicê, a zarazem odst¹pi³ Anio³ od niego.
11. Tedy Piotr przyszed³szy do siebie rzek³: Teraz znam prawdziwie, i¿ pos³a³ Pan 
Anio³a swego i wyrwa³ miê z rêki Herodowej i ze wszystkiego oczekiwania ludu 
¿ydowskiego.
12. A obaczywszy siê, przyszed³ do domu Maryi, matki Janowej, którego nazywano 
Markiem, gdzie siê ich by³o wiele zgromadzi³o i modlili siê.
13. A gdy Piotr ko³ata³ we drzwi u przysionka, wysz³a dzieweczka, imieniem Rode, 
aby pos³ucha³a:
14. A poznawszy g³os Piotrowy, od radoœci nie otworzy³a drzwi, ale wbie¿awszy 
oznajmi³a, i¿ Piotr stoi u drzwi.
15. A oni rzekli do niej: Szalejesz! Wszak¿e ona twierdzi³a, i¿ siê tak rzecz ma. A 
oni rzekli: Anio³ jego jest.
16. Ale Piotr nie przesta³ ko³ataæ; a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli siê.
17. A skin¹wszy na nie rêk¹, aby umilknêli, rozpowiedzia³ im, jako go Pan wywiód³ z 
wiêzienia i rzek³: Oznajmijcie to Jakóbowi i braciom. A wyszed³szy, szed³ na inne 
miejsce.
18. A gdy by³ dzieñ, sta³ siê rozruch niema³y miêdzy ¿o³nierzami o to, co by siê z 
Piotrem sta³o.
19. Lecz Herod, gdy siê o nim wywiadywa³, a nie znalaz³ go, uczyniwszy s¹d o 
stró¿ach, kaza³ je na stracenie wywieœæ; a wyjechawszy z Judzkiej ziemi do Cezaryi, 
mieszka³ tam.
20. A natenczas Herod myœli³ o wojnie przeciwko Tyryjczykom i Sydoñczykom; ale oni 
jednomyœlnie przyszli do niego, a namówiwszy Blasta, podkomorzego królewskiego, 
prosili o pokój, dlatego i¿ kraina ich mia³a ¿ywnoœæ z dzier¿awy królewskiej.
21. A dnia pewnego Herod oblek³szy siê w szatê królewsk¹ i siad³szy na stolicy, 
uczyni³ rzecz do nich.
22. A lud wo³a³: G³os Bo¿y a nie cz³owieczy.



23. A zarazem uderzy³ go Anio³ Pañski, przeto, ¿e nie da³ chwa³y Bogu, a bêd¹c 
roztoczony od robactwa, zdech³.
24. A s³owo Pañskie rozrasta³o siê i rozmna¿a³o.
25. A Barnabasz i Saul wrócili siê z Jeruzalemu, wykonawszy pos³ugê, wzi¹wszy z 
sob¹ Jana, którego nazywano Markiem.
*13
1. A byli w Antyjochii we zborze, który tam by³, niektórzy prorocy i nauczyciele, 
jako Barnabasz i Symeon, którego zwano Niger, i Lucyjus Cyrenejczyk, i Manahen, 
który by³ wychowany z Herodem Tetrarch¹, i Saul.
2. A gdy oni s³u¿bê Pañsk¹ jawnie odprawiali i poœcili, rzek³ im Duch Œwiêty: 
Od³¹czcie mi Barnabasza i Saula do tej sprawy, do którejm ich powo³a³.
3. Tedy poszcz¹c i modl¹c siê, i wk³adaj¹c na nie rêce, odprawili je.
4. Oni tedy wys³ani bêd¹c od Ducha Œwiêtego, przyszli do Seleucyi, a stamt¹d 
p³ynêli do Cypru.
5. A gdy byli w Salaminie, opowiadali s³owo Bo¿e w bó¿nicach ¿ydowskich, a mieli z 
sob¹ i Jana do us³ugi.
6. A przeszed³szy onê wyspê a¿ do Pafu, znaleŸli tam jakiegoœ czarnoksiê¿nika, 
fa³szywego proroka, ¯yda, któremu imiê by³o Barjezus.
7. Który by³ przy zacnym staroœcie, Sergijuszu Pawle, mê¿u roztropnym. Ten 
przyzwawszy Barnabasza i Saula, pragn¹³ s³uchaæ s³owa Bo¿ego.
8. Lecz siê im sprzeciwi³ Elimas, on czarnoksiê¿nik, (albowiem siê tak wyk³ada imiê 
jego), staraj¹c siê, jakoby starostê od wiary odwróci³:
9. Tedy Saul, (którego zowi¹ i Paw³em) nape³niony bêd¹c Ducha Œwiêtego, a pilnie na 
niego patrz¹c,
10. Rzek³: O pe³ny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotnoœci, synu dyjabelski, 
nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwoœci! nie przestaniesz¿e podwracaæ prostych 
dróg Pañskich?
11. A oto teraz rêka Pañska nad tob¹: i bêdziesz œlepym, nie widz¹c s³oñca a¿ do 
czasu. A zarazem przypad³a na niego chmura i ciemnoœæ, a b³¹kaj¹c siê szuka³, kto 
by go wiód³ za rêkê.
12. Tedy widz¹c starosta, co siê sta³o, uwierzy³, zdumiewaj¹c siê nad nauk¹ Pañsk¹.
13. A puœciwszy siê z Pafu Pawe³ i ci, którzy z nim byli, przyszli do Pergi 
Pamfiliejskiej. A Jan odszed³szy od nich, wróci³ siê do Jeruzalemu.
14. A oni odszed³szy z Pergi, przyszli do Antyjochii Pisydejskiej, a wszed³szy do 
bó¿nicy w dzieñ sobotni, usiedli.
15. A po przeczytaniu zakonu i proroków, pos³ali do nich prze³o¿eni bó¿nicy, 
mówi¹c: Mê¿owie bracia! macieli wolê jakie napominanie uczyniæ do ludu, mówcie.
16. Tedy powstawszy Pawe³, a rêk¹ skin¹wszy rzek³: Mê¿owie Izraelscy i którzy siê 
boicie Boga! s³uchajcie:
17. Bóg ludu tego Izraelskiego wybra³ ojców naszych i wywy¿szy³ lud, gdy byli 
przychodniami w ziemi egipskiej, i w ramieniu wyci¹gnionem wywiód³ je z niej.
18. I przez czas czterdziestu lat znosi³ obyczaje ich na puszczy.
19. A wyg³adziwszy siedm narodów w ziemi Chananejskiej, losem rozdzieli³ miêdzy nie 
onê ziemiê ich.
20. A potem oko³o czterysta i piêædziesi¹t lat dawa³ im sêdziów, a¿ do Samuela 
proroka.
21. A od onego czasu prosili o króla. I da³ im Bóg Saula, syna Cysowego, mê¿a z 
pokolenia Benjaminowego, przez lat czterdzieœci.
22. A gdy go odrzuci³, wzbudzi³ im Dawida za króla, któremu te¿ œwiadectwo 
wydawaj¹c powiedzia³: Znalaz³em Dawida, syna Jessego, mê¿a wed³ug serca mego, który 
bêdzie czyni³ wszystkê wolê mojê.
23. Z jego¿ nasienia Bóg wed³ug obietnicy wzbudzi³ Izraelowi zbawiciela Jezusa.
24. Przed którego przyjœciem kaza³ Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi 
Izraelskiemu.
25. A gdy Jan dokona³ biegu swego, rzek³: Kim miê byæ mniemacie? Nie jestem ja, ale 
oto idzie za mn¹, u którego nóg obuwia nie jestem godzien rozwi¹zaæ.
26. Mê¿owie bracia, synowie narodu Abrahamowego i którzy siê miêdzy wami Boga boj¹! 
wamci s³owo zbawienia tego pos³ane jest.
27. Albowiem ci, co mieszkaj¹ w Jeruzalemie i prze³o¿eni ich, nie znaj¹c tego 



Jezusa i g³osów prorockich, które przez ka¿dy sabat bywaj¹ czytane, wype³nili je, 
os¹dziwszy go.
28. A ¿adnej przyczyny œmierci w nim nie znalaz³szy, prosili Pi³ata, aby by³ 
zabity.
29. A gdy wykonali wszystko, co o nim by³o napisane, zdj¹wszy go z drzewa, w³o¿yli 
go do grobu.
30. Ale go Bóg wzbudzi³ od umar³ych.
31. Który widziany jest przez wiele dni od tych, którzy z nim pospo³u przyszli z 
Galilei do Jeruzalemu, którzy s¹ œwiadkami jego przed ludem.
32. I my wam opowiadamy tê obietnicê, która siê ojcom sta³a, i¿ j¹ Bóg wype³ni³ 
nam, dziatkom ich, wzbudziwszy Jezusa.
33. Jako te¿ w Psalmie wtórym napisane jest: Syn mój jesteœ ty, jam ciebie dziœ 
sp³odzi³.
34. A i¿ go wzbudzi³ od umar³ych, aby siê wiêcej nie wróci³ do ska¿enia, tak 
powiedzia³: Dam wam œwiête dobrodziejstwa Dawidowe wierne.
35. Przeto i indziej powiada: Nie dasz Œwiêtemu twemu widzieæ ska¿enia.
36. Albowiemci Dawid za wieku swego us³u¿ywszy woli Bo¿ej, zasn¹³ i przy³¹czony 
jest do ojców swoich, a widzia³ ska¿enie.
37. Lecz ten, którego Bóg wzbudzi³, nie widzia³ ska¿enia.
38. Niech¿e wam tedy bêdzie wiadomo, mê¿owie bracia, i¿ siê wam przez tego opowiada 
odpuszczenie grzechów:
39. I od wszystkiego od czegoœcie nie mogli byæ przez zakon Moj¿eszowy 
usprawiedliwieni, przez tego ka¿dy wierz¹cy usprawiedliwiony bywa.
40. A przeto¿ patrzcie, aby na was nie przysz³o to, co powiedziano w prorokach:
41. Obaczcie wy wzgardziciele i dziwujcie siê, a wniwecz siê obróæcie; bo ja 
sprawujê sprawê za dni waszych, sprawê, której nie wierzycie, choæby wam kto o niej 
powiada³.
42. A gdy oni wychodzili z bó¿nicy ¿ydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi 
sabat mówili do nich te¿ s³owa.
43. A po rozpuszczeniu zgromadzenia, posz³o wiele ¯ydów i nabo¿nych nowowierników 
za Paw³em i Barnabaszem, którzy mówi¹c do nich, radzili im, aby trwali w ³asce 
Bo¿ej.
44. A w drugi sabat niemal wszystko miasto siê zgromadzi³o na s³uchanie s³owa 
Bo¿ego.
45. Tedy ¯ydowie widz¹c lud, nape³nieni s¹ zazdroœci¹ i sprzeciwiali siê temu, co 
Pawe³ powiada³, mówi¹c przeciwko temu i bluŸni¹c.
46. A Pawe³ i Barnabasz, bezpiecznie mówi¹c, rzekli: Wamci najpierwej mia³o byæ 
opowiadane s³owo Bo¿e; ale poniewa¿ je odrzucacie, a s¹dzicie siê byæ niegodnymi 
¿ywota wiecznego, oto siê obracamy do pogan.
47. Albowiem nam tak rozkaza³ Pan, mówi¹c: Po³o¿y³em ciê œwiat³oœci¹ poganom, abyœ 
by³ zbawieniem a¿ do krajów ziemi.
48. A s³ysz¹c to poganie, radowali siê i wielbili s³owo Pañskie, i uwierzyli, 
ilekolwiek ich by³o sporz¹dzonych do ¿ywota wiecznego.
49. I roznosi³o siê s³owo Pañskie po wszystkiej onej krainie.
50. A ¯ydowie poduszczali niewiasty nabo¿ne i uczciwe, i przedniejsze w mieœcie; a 
wzbudzili przeœladowanie przeciwko Paw³owi i przeciwko Barnabaszowi, i wygnali je z 
granic swoich.
51. A oni otrz¹sn¹wszy proch z nóg swoich na nie, przyszli do Ikonii.
52. A uczniowie byli nape³nieni radoœci i Ducha Œwiêtego.
*14
1. I sta³o siê w Ikonii, ¿e tak¿e weszli do bó¿nicy ¿ydowskiej, a tak mówili, ¿e 
uwierzy³o i ¯ydów, i Greków wielkie mnóstwo.
2. Lecz ¯ydowie, którzy nie uwierzyli, podburzyli i zaj¹trzyli serca pogan 
przeciwko braciom.
3. I byli tam przez d³ugi czas, bezpiecznie mówi¹c w Panu, który dawa³ œwiadectwo 
s³owu ³aski swojej i czyni³ to, ¿e siê dzia³y znamiona i cuda przez rêce ich.
4. I rozerwa³o siê mnóstwo miejskie, a byli jedni z ¯ydami a drudzy z Aposto³ami.
5. A gdy siê wzburzyli i poganie, i ¯ydzi z ksi¹¿êty swoimi, aby je zel¿yli i 
ukamionowali:



6. Zrozumiawszy to, uciekli do miast Likaoñskich, do Listry i do Derby, i do 
okolicznej krainy,
7. A tam kazali Ewangielijê.
8. A m¹¿ niektóry w Listrze chory na nogi siedzia³, bêd¹c chromy z ¿ywota matki 
swojej, który nigdy nie chodzi³.
9. Ten s³ucha³ Paw³a mówi¹cego; który nañ pilnie patrz¹c i widz¹c, i¿ mia³ wiarê, 
¿eby móg³ byæ uzdrowiony,
10. Rzek³ wielkim g³osem: Stañ prosto na nogi twoje; i wyskoczy³ i chodzi³.
11. A lud widz¹c, co Pawe³ uczyni³, podnieœli g³os swój, mówi¹c po likaoñsku: 
Bogowie stawszy siê podobni ludziom, zst¹pili do nas.
12. I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Paw³a Merkuryjuszem, poniewa¿ on prowadzi³ 
rzecz.
13. Tedy kap³an Jowisza, który by³ przed miastem ich, wo³y z wieñcami do wrót 
przywiód³szy, chcia³ ofiary z ludem sprawowaæ.
14. Co gdy us³yszeli Aposto³owie Barnabasz i Pawe³, rozdar³szy szaty swoje, wpadli 
miêdzy lud, wo³aj¹c,
15. I mówi¹c: Mê¿owie! có¿ to czynicie? I myœmyæ ludzie, tym¿e biedom jako i wy 
poddani, którzy wam opowiadamy, abyœcie siê od tych marnoœci nawrócili do Boga 
¿ywego, który uczyni³ niebo i ziemiê i morze, i wszystko co w nich jest.
16. Który za przesz³ych wieków dopuszcza³ wszystkim poganom, aby chodzili za 
drogami swemi.
17. Aczkolwiek nie zaniecha³ samego siebie prócz œwiadectwa, czyni¹c dobrze, 
dawaj¹c nam z nieba d¿d¿e i czasy urodzajne, nape³niaj¹c pokarmem i weselem serca 
nasze.
18. A to mówi¹c, zaledwie uspokoili lud, ¿e im nie ofiarowa³.
19. A nadeszli z Antyjochyi i z Ikonii ¯ydowie, którzy namówiwszy lud i 
ukamionowawszy Paw³a, wywlekli za miasto, mniemaj¹c ¿eby umar³.
20. Lecz gdy go uczniowie obst¹pili, wstawszy wszed³ do miasta, a nazajutrz odszed³ 
z Barnabaszem do Derby.
21. A opowiedziawszy Ewangielijê onemu miastu i wiele uczniów pozyskawszy, wrócili 
siê do Listry, do Ikonii, i do Antyjochyi;
22. Utwierdzaj¹c dusze uczniów i napominaj¹c, aby trwali w wierze, i mówi¹c: ¯e 
przez wiele ucisków musimy wnijœæ do królestwa Bo¿ego.
23. A gdy im przez g³osy postanowili starsze w ka¿dym zborze i modlili siê z 
postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli.
24. A przeszed³szy Pisydyjê, przyszli do Pamfilii.
25. I opowiedziawszy s³owo Bo¿e w Pergi, poszli do Atalii.
26. A stamt¹d p³ynêli do Antyjochyi, sk¹d byli oddani ³asce Bo¿ej ku tej sprawie, 
któr¹ wykonali.
27. A gdy tam przyszli i zgromadzili zbór, oznajmili, co Bóg przez nie uczyni³, a 
i¿ poganom drzwi wiary otworzy³.
28. I mieszkali tam czas niema³y z uczniami.
*15
1. A niektórzy przyszed³szy z Judzkiej ziemi, nauczali braci: I¿ jeŸli siê nie 
obrze¿ecie wed³ug zwyczaju Moj¿eszowego, nie mo¿ecie byæ zbawieni.
2. A gdy ró¿nicê i spór niema³y Pawe³ i Barnabasz mieli z nimi, postanowili, aby 
Pawe³ i Barnabasz i niektórzy inni z nich szli do Aposto³ów i do starszych do 
Jeruzalemu, z strony tego sporu.
3. Oni tedy bêd¹c odprowadzeni od zboru, szli przez Fenicyjê i Samaryjê, powiadaj¹c 
o nawróceniu poganów i uczynili wielk¹ radoœæ wszystkim braciom.
4. A gdy przyszli do Jeruzalemu, przyjêci byli od zboru i od Aposto³ów, i 
starszych, i opowiedzieli, cokolwiek Bóg przez nie czyni³.
5. Ale powstali niektórzy z sekty Faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówi¹c: ¯e 
ich trzeba obrzezaæ i rozkazaæ im, ¿eby zachowali zakon Moj¿eszowy.
6. Zgromadzili siê tedy Aposto³owie i starsi, aby wejrzeli w tê sprawê.
7. A gdy by³ wielki spór o tem, powstawszy Piotr, rzek³ do nich: Mê¿owie bracia! wy 
wiecie, ¿e od dawnych dni Bóg miê obra³ miêdzy wami, aby przez usta moje poganie 
s³uchali s³owa Ewangielii i uwierzyli.
8. A Bóg, który zna serca, wyda³ im œwiadectwo, dawszy im Ducha Œwiêtego, jako i 



nam.
9. I nie uczyni³ ¿adnej ró¿nicy miêdzy nami a nimi, wiar¹ oczyœciwszy serca ich.
10. Przeto¿ teraz, przecz kusicie Boga, k³ad¹c jarzmo na szyjê uczniów, którego ani 
ojcowie nasi, ani myœmy znosiæ nie mogli?
11. Ale przez ³askê Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, i¿ bêdziemy zbawieni tym 
sposobem, jako i oni.
12. I milcza³o wszystko ono mnóstwo, a s³uchali Barnabasza i Paw³a, którzy 
opowiadali, jako wielkie znamiona i cuda czyni³ Bóg przez nie miêdzy pogany.
13. A gdy oni umilknêli, odpowiedzia³ Jakób, mówi¹c: Mê¿owie bracia! s³uchajcie 
miê.
14. Szymon powiedzia³, jako Bóg najpierwej wejrza³ na pogany, aby z nich wzi¹³ lud 
imieniowi swemu.
15. A z tem siê zgadzaj¹ mowy prorockie, jako jest napisano:
16. Potem siê wrócê, a pobudujê zasiê przybytek Dawidowy upad³y, a obaliny jego 
zasiê pobudujê i znowu go wystawiê,
17. Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi 
wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni.
18. Znajomeæ s¹ Bogu od wieku wszystkie sprawy jego.
19. Przeto¿ moje zdanie jest, ¿eby nie trwo¿yæ tych, którzy siê z poganów do Boga 
nawracaj¹.
20. Ale raczej pisaæ do nich, aby siê wstrzymywali od splugawienia ba³wanów i od 
wszeteczeñstwa, i od rzeczy d³awionych, i ode krwi.
21. Albowiem Moj¿esz od dawnych wieków ma w ka¿dym mieœcie te, którzy go 
opowiadaj¹, gdy¿ go w bó¿nicach na ka¿dy sabat czytaj¹.
22. Tedy siê zda³o Aposto³om i starszym ze wszystkim zborem, aby wybrane spoœród 
siebie mê¿e pos³ali do Antyjochyi z Paw³em i z Barnabaszem, to jest Judasa, którego 
zwano Barsabaszem, i Sylê, mê¿e przedniejsze miêdzy braæmi.
23. Napisawszy to przez rêkê ich: Aposto³owie i starsi, i bracia tym, którzy s¹ w 
Antyjochyi i w Syryi, i w Cylicyi, braciom którzy s¹ z pogan, zdrowia ¿yczymy;
24. Poniewa¿eœmy s³yszeli, ¿e niektórzy wyszed³szy od nas, zatrwo¿yli was s³owy, 
w¹tl¹c dusze wasze, a mówi¹c, ¿e siê musicie obrzezaæ i zakon zachowywaæ, 
którymeœmy tego nie poruczyli,
25. Zda³o siê nam jednomyœlnie zgromadzonym, pos³aæ do was mê¿e wybrane z mi³ymi 
naszymi, Barnabaszem i z Paw³em,
26. Z ludŸmi, którzy wydali dusze swe dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
27. Przeto¿ pos³aliœmy Judasa i Sylê, którzy wam i ustnie to¿ powiedz¹.
28. Albowiem zda³o siê Duchowi Œwiêtemu i nam, abyœmy wiêcej nie k³adli na was 
¿adnego ciê¿aru, oprócz tych rzeczy potrzebnych;
29. Abyœcie siê wstrzymywali od rzeczy ba³wanom ofiarowanych, i od krwi, i od 
rzeczy d³awionych, i od wszeteczeñstwa, których rzeczy jeŸli siê strzec bêdziecie, 
dobrze uczynicie. Miejcie siê dobrze.
30. A tak oni bêd¹c odprawieni, przyszli do Antyjochyi, a zgromadziwszy mnóstwo, 
oddali list.
31. A przeczytawszy, radowali siê z onej pociechy.
32. A Judas i Sylas, bêd¹c i oni prorokami, d³ugiemi s³owy napominali braci i 
utwierdzali je.
33. A zamieszkawszy tam do czasu, odprawieni s¹ z pokojem od braci do Aposto³ów.
34. Lecz Syli zda³o siê tam zostaæ.
35. Tak¿e Pawe³ i Barnabasz zamieszkali w Antyjochyi, nauczaj¹c i opowiadaj¹c z 
wieloma innymi s³owo Pañskie.
36. A po kilku dniach rzek³ Pawe³ do Barnabasza: Wróciwszy siê , nawiedŸmy braci 
naszych po wszystkich miastach, w którycheœmy opowiadali s³owo Pañskie, jakoli siê 
maj¹.
37. Tedy Barnabasz radzi³, aby z sob¹ wziêli i Jana, którego zwano Markiem.
38. Ale siê to Paw³owi nie zda³o braæ tego z sob¹, który by³ odszed³ od nich z 
Pamfilii, a nie chodzi³ z nimi na onê pracê.
39. I wszcz¹³ siê miêdzy nimi wielki gniew, tak i¿ odszed³ jeden od drugiego, a 
Barnabasz wzi¹wszy z sob¹ Marka, p³yn¹³ do Cypru.
40. Ale Pawe³ obrawszy sobie Sylê, wyszed³, bêd¹c poruczony ³asce Bo¿ej od braci:



41. I przechodzi³ Syryjê, i Cilicyjê, utwierdzaj¹c zbory.
*16
1. I przyszed³ do Derby i do Listry; a oto tam by³ uczeñ niektóry, imieniem 
Tymoteusz, syn niektórej niewiasty ¯ydówki wiernej a ojca Greka.
2. Temu œwiadectwo dawali bracia, którzy byli w Listrze i w Ikonii.
3. Chcia³ tedy Pawe³, aby ten z nim szed³, którego wzi¹wszy, obrzeza³ dla ¯ydów, 
którzy byli na onych miejscach; bo wszyscy wiedzieli, ¿e ojciec jego by³ Grekiem.
4. A gdy chodzili po miastach, podawali im ku chowaniu ustawy, które by³y 
postanowione od Aposto³ów i starszych, którzy byli w Jeruzalemie.
5. A tak siê zbory utwierdza³y w wierze i przybywa³o ich w liczbie na ka¿dy dzieñ.
6. Tedy przeszed³szy Frygijê i Galatsk¹ krainê, zawœci¹gnieni bêd¹c od Ducha 
Œwiêtego, aby nie opowiadali s³owa Bo¿ego w Azyi,
7. Przyszed³szy do Mizyi, kusili siê iœæ do Bitynii, ale im Duch Jezusowy nie 
dopuœci³.
8. Tedy min¹wszy Mizyjê, zst¹pili do Troady.
9. I pokaza³o siê Paw³owi w nocy widzenie: M¹¿ niejaki Macedoñczyk sta³, prosz¹c go 
i mówi¹c: Przepraw siê do Macedonii, a ratuj nas.
10. A ujrzawszy to widzenie, zarazeœmy siê starali o to, jakobyœmy siê puœcili do 
Macedonii, bêd¹c tego pewni, i¿ nas Pan powo³a³, abyœmy im kazali Ewangielijê.
11. Puœciwszy siê tedy z Troady, prostoœmy bie¿eli do Samotracyi, a nazajutrz do 
Neapolu.
12. A stamt¹d do Filipowa, które jest pierwsze miasto tej czêœci Macedonii nowo 
osadzone; i zostaliœmy w onem mieœcie przez kilka dni.
13. A w dzieñ sabatu wyszliœmy przed miasto nad rzekê, gdzie zwyk³y bywaæ modlitwy, 
a usiad³szy mówiliœmy do niewiast, które siê tam by³y zesz³y.
14. A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szar³at sprzedawa³a w mieœcie 
Tyjatyrskiem, Boga siê boj¹ca, s³ucha³a; której Pan otworzy³ serce, aby pilnie 
s³ucha³a tego, co Pawe³ mówi³.
15. A gdy siê ochrzci³a i dom jej, prosi³a, mówi¹c: Poniewa¿eœcie miê os¹dzili 
wiern¹ byæ Panu, wszed³szy do domu mego, mieszkajcie; i przymusi³a nas.
16. I sta³o siê, gdyœmy szli na modlitwê, i¿ niektóra dzieweczka, co mia³a ducha 
wieszczego, zabie¿a³a nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosi³a, wró¿¹c.
17. Ta chodz¹c za Paw³em i za nami, wo³a³a mówi¹c: Ci ludzie s³ugami s¹ Boga 
najwy¿szego, którzy nam opowiadaj¹ drogê zbawienia.
18. A to czyni³a przez wiele dni; ale Pawe³ bolej¹c nad tem i obróciwszy siê, rzek³ 
onemu duchowi: Rozkazujê ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyœ wyszed³ od niej. I 
wyszed³ onej¿e godziny.
19. A widz¹c panowie jej, i¿ zginê³a nadzieja zysku ich, pojmawszy Paw³a i Sylê, 
ci¹gnêli je na rynek przed urz¹d,
20. A stawiwszy je przed hetmany, rzekli: Ci ludzie czyni¹ zamieszanie w mieœcie 
naszem, bêd¹c ¯ydami:
21. I opowiadaj¹ zwyczaje, których siê nam nie godzi przyjmowaæ ani zachowywaæ, 
poniewa¿ jesteœmy Rzymianie.
22. I powsta³o pospólstwo przeciwko nim, a hetmani rozdar³szy szaty ich, kazali je 
siec rózgami.
23. A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do wiêzienia przykazawszy stró¿owi 
wiêzienia, aby ich dobrze opatrzy³.
24. Który wzi¹wszy takie rozkazanie, wsadzi³ je do najg³êbszego wiêzienia, a nogi 
ich zamkn¹³ w k³odê.
25. A o pó³nocy Pawe³ i Sylas modl¹c siê, chwalili Boga pieœniami, tak ¿e je 
s³yszeli wiêŸniowie.
26. I powsta³o z prêdka wielkie trzêsienie ziemi, ¿e siê poruszy³y grunty 
wiêzienia, i zarazem siê otworzy³y wszystkie drzwi, i wszystkich siê zwi¹zki 
rozwi¹za³y.
27. A ocuciwszy siê stró¿ wiêzienia i ujrzawszy otworzone drzwi u wiêzienia, doby³ 
miecza, chc¹c siê sam zabiæ, mniemaj¹c, i¿ wiêŸniowie pouciekali.
28. Lecz Pawe³ zawo³a³ g³osem wielkim, mówi¹c: Nie czyñ sobie nic z³ego: bo 
jesteœmy sami wszyscy.
29. A kazawszy zaœwieciæ, wpad³ tam, a dr¿¹c przypad³ do nóg Paw³owi i Syli:



30. A wywiód³szy je z wiêzienia, rzek³: Panowie! co mam czyniæ, abym by³ zbawiony?
31. A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a bêdziesz zbawiony, ty i dom 
twój.
32. I opowiadali mu s³owo Pañskie i wszystkim, którzy byli w domu jego.
33. A wzi¹wszy je onej¿e godziny w nocy, omy³ rany ich i ochrzci³ siê zaraz, on i 
wszyscy domownicy jego.
34. A wprowadziwszy je do domu swego, nagotowa³ im stó³ i weseli³ siê ze wszystkim 
domem swoim, uwierzywszy Bogu.
35. A gdy by³ dzieñ, pos³ali hetmani s³ugi miejskie, mówi¹c: Wypuœæ one ludzie.
36. I oznajmi³ stró¿ wiêzienia te s³owa Paw³owi, i¿ hetmani pos³ali, abyœcie byli 
wypuszczeni: teraz tedy wyszed³szy, idŸcie w pokoju.
37. Ale im Pawe³ rzek³: Usiek³szy nas jawnie rózgami nie przekonanych, gdy¿eœmy s¹ 
ludzie Rzymianie, wrzucili do wiêzienia; a teraz nas potajemnie wyganiaj¹? Nic z 
tego; ale sami niech przyjd¹ i wyprowadz¹ nas.
38. Tedy powiedzieli hetmanom s³udzy miejscy te s³owa. I zlêkli siê, us³yszawszy, 
¿e byli Rzymianie,
39. A przyszed³szy, przeprosili ich, a wywiód³szy ich, prosili ich, aby wyszli z 
miasta.
40. Wyszed³szy tedy z wiêzienia, weszli do Lidyi, a ujrzawszy braci pocieszyli je i 
odeszli.
*17
1. A przeszed³szy Amfipolim i Apolonijê przyszli do Tesaloniki, gdzie by³a bó¿nica 
¿ydowska.
2. Tedy Pawe³ wed³ug zwyczaju swego wszed³ do nich, a przez trzy sabaty kaza³ im z 
Pisma.
3. Wywodz¹c i pokazuj¹c to, ¿e Chrystus mia³ cierpieæ i powstaæ od umar³ych, a i¿ 
ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam.
4. I uwierzyli niektórzy z nich, a przy³¹czyli siê do Paw³a i do Syli, i wielkie 
mnóstwo nabo¿nych Greków, i niewiast przedniejszych niema³o.
5. Ale ¯ydowie, którzy nie uwierzyli, zdjêci zazdroœci¹, przywzi¹wszy do siebie 
niektórych lekkomyœlnych i z³ych mê¿ów, a zebrawszy kupê uczynili rozruch w 
mieœcie, a naszed³szy na dom Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud.
6. A nie znalaz³szy ich, ci¹gnêli Jazona i niektórych braci do prze³o¿onych miasta, 
wo³aj¹c: Oto ci, którzy wszystek œwiat wzruszyli i tu te¿ przyszli;
7. Które przyj¹³ Jazon; a ci wszyscy czyni¹ przeciwko dekretom cesarskim, 
powiadaj¹c, i¿ jest inszy król, Jezus.
8. A tak wzburzyli pospólstwo i prze³o¿onych miasta, którzy to s³yszeli.
9. Ale oni wzi¹wszy s³uszn¹ sprawê od Jazona i od innych, puœcili je.
10. A bracia wnet w nocy wys³ali i Paw³a, i Sylê do Berei; którzy tam przyszed³szy 
weszli do bó¿nicy ¿ydowskiej.
11. A ciæ byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy przyjêli s³owo Bo¿e 
ze wszystk¹ ochot¹, na ka¿dy dzieñ rozs¹dzaj¹c Pisma, jeŸliby siê tak mia³o.
12. Przeto¿ wiele ich z nich uwierzy³o, i Greckich niewiast uczciwych, i mê¿ów 
niema³o.
13. A gdy siê dowiedzieli oni, co byli z Tesaloniki ¯ydowie, ¿e i w Berei 
opowiadane by³o s³owo Bo¿e od Paw³a, przyszli i tam, podburzaj¹c pospólstwo.
14. Ale bracia wnet wys³ali Paw³a, aby szed³ jakoby do morza; a Sylas i Tymoteusz 
tam zostali.
15. A ci, którzy prowadzili Paw³a, doprowadzili go a¿ do Aten, a wzi¹wszy 
rozkazanie do Syli i do Tymoteusza, ¿eby co najrychlej przyszli do niego, odeszli.
16. A gdy ich Pawe³ w Atenach czeka³, porusza³ siê w nim duch jego, widz¹c ono 
miasto poddane ba³wochwalstwu.
17. A przeto¿ miewa³ rozmowê z ¯ydami i z ludŸmi nabo¿nymi, w bó¿nicy i na rynku na 
ka¿dy dzieñ, z kim siê mu trafi³o.
18. Tedy niektórzy z Epikurejczyków i Stoików filozofowie spierali siê z nim, a 
niektórzy mówili: Có¿ w¿dy ten plotkarz mówiæ chce? A drudzy: Zdaje siê byæ 
opowiadaczem obcych bogów; bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiada³.
19. A porwawszy go, wiedli do Areopagu, mówi¹c: Mo¿emyli wiedzieæ, co to jest za 
nowa nauka, któr¹ ty opowiadasz?



20. Bo jakieœ obce rzeczy przynosisz do uszów naszych; chcemy tedy wiedzieæ, co 
w¿dy z tego ma byæ?
21. (A wszyscy Ateñczycy i cudzoziemscy goœcie niczem inszem siê nie bawili, tylko 
powiadaniem albo s³uchaniem nowin.)
22. Tedy Pawe³ stan¹wszy w poœrodku Areopagu, rzek³: Mê¿owie Ateñscy! z ka¿dej 
miary was widzê nader nabo¿nych.
23. Albowiem przechadzaj¹c siê i przypatruj¹c waszym nabo¿eñstwom, znalaz³em te¿ 
o³tarz, na którym napisano: Nieznajomemu Bogu. Którego tedy nie znaj¹c chwalicie, 
tego ja wam opowiadam.
24. Bo Bóg, który uczyni³ œwiat i wszystko, co na nim, ten bêd¹c Panem nieba i 
ziemi, nie mieszka w koœcio³ach rêk¹ uczynionych.
25. Ani rêkoma ludzkiemi chwalony bywa, jakoby czego potrzebowa³, poniewa¿ on daje 
wszystkim ¿ywot i oddech, i wszystko.
26. I uczyni³ z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszka³ po wszystkiem 
obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozrz¹dzone czasy i zamierzone granice 
mieszkania ich;
27. Aby szukali Pana, owaby go snaæ namacali i znaleŸli, aczkolwiek od ka¿dego z 
nas nie jest daleko.
28. Albowiem w nim ¿yjemy i ruszamy siê, i jesteœmy, jako i niektórzy z waszych 
poetów powiedzieli: ¯eœmy i my rodzin¹ jego.
29. Bêd¹c tedy rodzin¹ Bo¿¹, nie mamy rozumieæ, ¿eby z³otu albo srebru, albo 
kamieniowi misternie rytemu, albo wymys³owi cz³owieczemu, Bóg mia³ byæ podobny.
30. Aczkolwiek tedy przegl¹da³ Bóg czasom tej niewiadomoœci, ale teraz oznajmuje 
ludziom wszystkim wszêdy, aby pokutowali;
31. Przeto i¿ postanowi³ dzieñ, w który bêdzie s¹dzi³ wszystek œwiat w 
sprawiedliwoœci przez mê¿a, którego na to naznaczy³, upewniaj¹c o tem wszystkich, 
wzbudziwszy go od umar³ych.
32. A us³yszawszy o zmartwychwstaniu jedni siê naœmiewali, a drudzy mówili: 
Bêdziemy ciê znowu o tem s³uchaæ.
33. I tak Pawe³ wyszed³ z poœrodku ich.
34. A mê¿owie niektórzy przy³¹czywszy siê do niego, uwierzyli, miêdzy którymi te¿ 
by³ Dyjonizyjusz Areopagitczyk i niewiasta imieniem Damarys, i inni z nimi.
*18
1. Potem Pawe³ odszed³szy z Aten, przyszed³ do Koryntu;
2. A znalaz³szy niektórego ¯yda, imieniem Akwilas, rodem z Pontu, który by³ œwie¿o 
z W³och przyszed³ z Pryscyll¹, ¿on¹ sw¹, (dlatego, i¿ by³ Klaudyjusz postanowi³, 
aby wszyscy ¯ydowie z Rzymu wyszli), przyszed³ do nich;
3. A i¿ by³ tego¿ rzemios³a, mieszka³ u nich i robi³; albowiem rzemios³o ich by³o 
robiæ namioty.
4. Tedy miewa³ rozmowê w bó¿nicy na ka¿dy sabat i pozyskiwa³ i ¯ydy, i Greki.
5. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, œciœniony by³ w duchu Pawe³, 
oœwiadczaj¹c ¯ydom, ¿e Jezus jest Chrystusem.
6. Lecz gdy siê oni sprzeciwiali i bluŸnili, otrz¹sn¹wszy proch z szat, rzek³ do 
nich: Krew wasza na g³owê waszê; jam jest czysty, od tego czasu pójdê do pogan.
7. A odszed³szy stamt¹d wszed³ do domu niejakiego cz³owieka, imieniem Justus, 
s³u¿¹cego Bogu, którego dom by³ podle samej bó¿nicy.
8. Lecz Kryspus, prze³o¿ony bó¿nicy, uwierzy³ Panu ze wszystkim domem swoim, i 
wiele z Koryntczyków s³uchaj¹c, uwierzyli i ochrzczeni s¹.
9. Zatem Pan rzek³ Paw³owi w nocy w widzeniu: Nie bój siê, ale mów, a nie milcz.
10. Bom ja jest z tob¹, a ¿aden siê na ciê nie targnie, abyæ mia³ co z³ego uczyniæ; 
albowiem ja wielki lud mam w tem mieœcie.
11. I mieszka³ tam rok i szeœæ miesiêcy, nauczaj¹c u nich s³owa Bo¿ego.
12. A gdy Galijo by³ starost¹ w Achai, powstali jednomyœlnie ¯ydowie przeciwko 
Paw³owi i przywiedli go do s¹du, mówi¹c:
13. Ten namawia ludzi, aby przeciwko zakonowi Boga chwalili.
14. A gdy Pawe³ mia³ usta otworzyæ, rzek³ Galijo do ¯ydów: O ¯ydowie! gdyby siê wam 
by³o jakie bezprawie sta³o, albo jaka krzywda, s³usznie bym was znosi³;
15. Lecz jeŸli jest jaka gadka o s³owach i o imionach i o zakonie waszym, sami tego 
patrzcie; albowiem ja tego sêdzi¹ byæ nie chcê.



16. I odegna³ je od s¹dowej stolicy.
17. Tedy porwawszy wszyscy Grekowie Sostena, prze³o¿onego bó¿nicy, bili go przed 
s¹dow¹ stolic¹, a Galijo na to nic nie dba³.
18. A Pawe³ pomieszkawszy tam jeszcze przez niema³o dni, po¿egnawszy siê z braæmi, 
p³yn¹³ do Syryi, a z nim Pryscylla i Akwilas, ogoliwszy g³owê w Kienchreach: bo by³ 
uczyni³ œlub.
19. Zatem przyszed³ do Efezu i tam je zostawi³, a sam wszed³szy do bó¿nicy, mia³ 
rozmowê z ¯ydami.
20. A gdy go oni prosili, aby u nich przez d³u¿szy czas zamieszka³, nie zezwoli³;
21. Ale siê z nimi po¿egnawszy, rzek³: Koniecznie ja muszê œwiêto nadchodz¹ce w 
Jeruzalemie obchodziæ; lecz siê zasiê do was wrócê, bêdzieli wola Bo¿a. I puœci³ 
siê z Efezu .
22. A gdy przyszed³ do Cezaryi, wst¹piwszy do Jeruzalemu a pozdrowiwszy zbór, szed³ 
do Antyjochyi.
23. I zamieszkawszy tam przez niektóry czas, wyszed³ obchodz¹c krainê Galatsk¹ i 
Frygijê, utwierdzaj¹c wszystkich uczniów.
24. A ¯yd niektóry imieniem Apollos, rodem z Aleksandryi, m¹¿ wymowny, przyszed³ do 
Efezu, bêd¹c mo¿nym w Pismach.
25. Ten by³ wprawiony w drogê Pañsk¹, a pa³aj¹c w duchu, mówi³ i naucza³ pilnie o 
Panu, wiedz¹c tylko o chrzcie Janowym.
26. Ten pocz¹³ bezpiecznie mówiæ w bó¿nicy. Którego us³yszawszy Akwilas i 
Pryscylla, przyjêli go do siebie i dostateczniej mu wy³o¿yli drogê Bo¿¹.
27. A gdy chcia³ iœæ do Achai, napomniawszy go bracia, pisali do uczniów, aby go 
przyjêli; który gdy tam przyszed³, wiele pomaga³ tym, którzy uwierzyli z ³aski 
Bo¿ej.
28. Albowiem potê¿nie ¯ydy przekonywa³, jawnie tego dowodz¹c z Pisma, i¿ Jezus jest 
Chrystusem.
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1. I sta³o siê, gdy Apollos by³ w Koryncie, i¿ Pawe³ obszed³szy górne krainy, 
przyszed³ do Efezu; a znalaz³szy tam niektórych uczniów,
2. Rzek³ do nich: Izaliœcie wziêli Ducha Œwiêtego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: 
Owszemeœmy ani s³yszeli, jeŸli jest Duch Œwiêty.
3. Tedy rzek³ do nich: W có¿eœcie tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy.
4. Zatem rzek³ Pawe³: Janci chrzci³ chrztem pokuty, mówi¹c ludowi, aby w onego, 
który mia³ przyjœæ po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa.
5. A us³yszawszy to, ochrzczeni s¹ w imiê Pana Jezusowe.
6. A gdy na nie w³o¿y³ Pawe³ rêce, zst¹pi³ na nie Duch Œwiêty i mówili jêzykami i 
prorokowali.
7. A by³o wszystkich mê¿ów oko³o dwunastu.
8. A wszed³szy do bó¿nicy, mówi³ bezpiecznie przez trzy miesi¹ce, nauczaj¹c i 
namawiaj¹c ich do królestwa Bo¿ego.
9. A gdy siê niektórzy zatwardzili, a wierzyæ nie chcieli, Ÿle mówi¹c o tej drodze 
Bo¿ej przed mnóstwem, odst¹piwszy od nich, od³¹czy³ ucznie, na ka¿dy dzieñ ucz¹c w 
szkole niektórego Tyranna.
10. A to siê dzia³o przez dwa lata, tak i¿ wszyscy, którzy mieszkali w Azyi, 
s³uchali s³owa Pana Jezusowego, tak ¯ydowie, jako i Grekowie.
11. A nie lada cuda czyni³ Bóg przez rêce Paw³owe;
12. Tak i¿ na chore przynoszono chustki albo przepaski od cia³a jego, i odchodzi³y 
od nich choroby, i duchowie Ÿli wychodzili z nich.
13. Tedy niektórzy z biegunów ¿ydowskich, którzy siê bawili zaklinaniem, wa¿yli siê 
wzywaæ imienia Pana Jezusowego nad tymi, którzy mieli duchy z³e, mówi¹c: 
Poprzysiêgamy was przez Jezusa, którego Pawe³ opowiada.
14. A by³o ich siedm synów jednego ¯yda, imieniem Scewas, najwy¿szego kap³ana, 
którzy to czynili.
15. Tedy odpowiedziawszy duch z³y, rzek³: Znam Jezusa i wiem co Pawe³; ale wy 
coœcie zacz?
16. A rzuciwszy siê na nie cz³owiek on, w którym by³ duch z³y, a opanowawszy je, 
zmocni³ siê przeciwko nim, tak i¿ nadzy i zranieni wybiegli z onego domu.
17. I by³o to wiadomo wszystkim, i ¯ydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie; i 



przypad³ strach na nie wszystkie, i by³o uwielbione imiê Pana Jezusowe.
18. A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodzi³o, wyznawaj¹c i oznajmuj¹c sprawy 
swoje.
19. I wiele z tych, którzy siê naukami niepotrzebnemi parali, zniós³szy ksiêgi, 
spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenê ich, znaleŸli tego piêædziesi¹t 
tysiêcy srebrników.
20. Tak potê¿nie ros³o s³owo Pañskie i zmacnia³o siê.
21. A gdy siê to dokona³o, postanowi³ Pawe³ w duchu, aby przeszed³szy Macedonijê i 
Achajê, szed³ do Jeruzalemu, mówi¹c: I¿ potem, gdy tam bêdê, muszê i Rzym widzieæ.
22. A pos³awszy do Macedonii dwóch z tych, którzy mu s³u¿yli, Tymoteusza i Erasta, 
sam do czasu zosta³ w Azyi.
23. A pod on czas sta³ siê rozruch niema³y oko³o drogi Bo¿ej.
24. Albowiem niektóry z³otnik, imieniem Demetryjusz, który robi³ koœcio³y srebrne 
Dyjany, niema³y zysk przywodzi³ rzemieœlnikom;
25. Które zgromadziwszy i inne, którzy takie¿ rzemios³o robili, rzek³: Mê¿owie! 
wiecie, i¿ z tego rzemios³a mamy dostatki nasze.
26. A widzicie i s³yszycie, ¿e nie tylko w Efezie, ale ma³o nie po wszystkiej Azyi 
ten Pawe³ namówi³ i odwróci³ wielki lud, mówi¹c: ¯e to nie s¹ bogowie, którzy s¹ 
rêkami uczynieni.
27. Przeto¿ nam siê obawiaæ potrzeba, aby nie tylko rzemios³o nasze w lekkie 
powa¿enie nie przysz³o, ale aby i koœció³ wielkiej bogini Dyjany za nic nie by³ 
poczytany, a ¿eby nie przysz³o do skazy dostojeñstwo jej, któr¹ wszystka Azyja i 
wszystek œwiat chwali.
28. A s³uchaj¹c tego i bêd¹c pe³ni gniewu, krzyknêli, mówi¹c: Wielka jest Dyjana 
Efeska!
29. I by³o pe³no po wszystkiem mieœcie zamieszania, i wpadli jednomyœlnie na plac, 
porwawszy Gaja i Arystarcha, Macedoñczyki, podró¿ne towarzysze Paw³owe.
30. A gdy Pawe³ chcia³ wnijœæ do pospólstwa, nie dopuœcili mu uczniowie.
31. A niektórzy te¿ z przedniejszych mê¿ów Azyjackich, bêd¹c mu przyjacio³mi, 
pos³awszy do niego, prosili go, aby nie wychodzi³ na plac.
32. Tedy jedni tak, a drudzy inaczej wo³ali; albowiem ona gromada by³a zamieszana, 
a wiêcej ich nie wiedzia³o, dlaczego siê zbie¿eli.
33. A z onej zgrai wywlekli Aleksandra, którego popychali ¯ydowie; a Aleksander 
skin¹wszy rêk¹, chcia³ daæ sprawê ludowi.
34. Ale gdy poznali, i¿ by³ ¯ydem, wszcz¹³ siê jednostajny g³os od wszystkich, 
jakoby przez dwie godziny wo³aj¹cych: Wielka jest Dyjana Efeska!
35. Tedy pisarz uœmierzywszy onê zgrajê, rzek³: Mê¿owie Efescy! i który¿ jest 
cz³owiek, co by nie wiedzia³, i¿ miasto Efeskie opiekuje siê koœcio³em wielkiej 
boginii Dyjany i obrazem, który spad³ od Jowisza?
36. A poniewa¿ siê temu nikt sprzeciwiæ nie mo¿e, s³uszna, abyœcie siê uspokoili, a 
nic skwapliwie nie czynili.
37. Albowiemeœcie przywiedli tych mê¿ów, którzy nie s¹ ani œwiêtokradcami, ani 
bluŸniercami boginii waszej.
38. A jeŸli¿ Demetryjusz i ci, którzy z nim s¹ rzemieœlnicy, maj¹ co przeciw komu, 
wszak bywa prawo, s¹ te¿ starostowie, niech¿e jedni drugich pozywaj¹.
39. JeŸli siê te¿ o czem inszem pytacie, to siê mo¿e w porz¹dnem zgromadzeniu 
odprawiæ.
40. Albowiem trzeba siê obawiaæ, abyœmy oskar¿eni nie byli o rozruch dzisiejszy, 
gdy¿ nie masz ¿adnej przyczyny, z której byœmy mogli daæ sprawê, ¿eœmy siê tu 
zbiegli. A to powiedziawszy, rozpuœci³ ono zgromadzenie.
*20
1. A gdy siê on rozruch uciszy³, zwo³awszy Pawe³ uczniów i z nimi siê po¿egnawszy, 
wyszed³ stamt¹d, aby szed³ do Macedonii.
2. A przeszed³szy one strony i napomniawszy je szerokiemi s³owy, przyszed³ do 
Grecyi.
3. A tam zamieszkawszy przez trzy miesi¹ce, gdzie nañ ¯ydowie zasadzkê uczynili, 
gdy mia³ p³yn¹æ do Syryi, umyœli³ siê powróciæ przez Macedonijê.
4. I puœci³ siê z nim a¿ do Azyi Sopater, Bereeñczyk, a z Tesaloñczyków Arystarchus 
i Sekundus, i Gajus Derbejczyk, i Tymoteusz;



5. A z Azyjatczyków Tychykus i Trofimus, którzy wprzód poszed³szy, czekali nas w 
Troadzie.
6. A my po dniach przaœników odp³ynêliœmy z Filipowa i przyszliœmy do nich do 
Troady za piêæ dni, gdzieœmy zamieszkali siedm dni.
7. Tedy pierwszy dzieñ po sabacie, gdy siê uczniowie zgromadzili na ³amanie chleba, 
Pawe³ rozmawia³ z nimi, maj¹c iœæ precz nazajutrz, i przed³u¿y³ mowê a¿ do pó³nocy.
8. A by³o wiele lamp na onej sali, gdzie byli zgromadzeni.
9. Tam siedz¹c niektóry m³odzieniec, imieniem Eutychus, w oknie, bêd¹c ciê¿kim snem 
zdjêty, gdy tak Pawe³ d³ugo mówi³, snem zmorzony pad³ na dó³ z trzeciego piêtra i 
podniesiony jest umar³y.
10. A Pawe³ zst¹piwszy na dó³, przypad³ nañ, a ujrzawszy go, rzek³: Nie trwo¿cie 
siê; boæ w nim jest dusza jego.
11. A wst¹piwszy zasiê, ³ama³ chleb i jad³, i kaza³ im d³ugo a¿ do œwitania; potem 
odszed³ precz.
12. I przywiedli onego m³odzieñca ¿ywego, i byli nader ucieszeni.
13. A my przyszed³szy wprzód do okrêtu, puœciliœmy siê do Assonu, abyœmy stamt¹d 
wziêli Paw³a; albowiem tak by³ postanowi³, maj¹c sam pieszo iœæ.
14. A gdy siê z nami zszed³ w Assonie, wzi¹wszy go, przyjechaliœmy do Mityleny.
15. A stamt¹d odp³yn¹wszy, drugiego dnia przyszliœmy przeciw Chyju, a trzeciego 
dnia przyp³ynêliœmy do Samu, a pomieszkawszy w Trogillu, nazajutrz przyszliœmy do 
Miletu.
16. Albowiem Pawe³ umyœli³ by³ min¹æ Efez, aby mu nie przysz³o czasu trawiæ w Azyi, 
bo siê kwapi³, jeŸliby mu mo¿na, aby na dzieñ œwi¹teczny by³ w Jeruzalemie.
17. Tedy z Miletu pos³awszy do Efezu, przyzwa³ do siebie starszych zborowych.
18. Którzy gdy do niego przyszli, rzek³ im: Wy wiecie od pierwszego dnia, któregom 
przyszed³ do Azyi, jakom z wami po wszystek czas by³,
19. S³u¿¹c Panu ze wszelk¹ uni¿onoœci¹ i z wiel¹ ³ez i pokus, które na miê 
przychadza³y z zasadzek ¿ydowskich.
20. Jakom siê nie schrania³ niczego, co by by³o po¿yteczne, abym wam nie oznajmi³ i 
nie uczy³ was jawnie i po domach.
21. Œwiadectwo wydawaj¹c i ¯ydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.
22. A oto teraz ja bêd¹c zwi¹zany duchem, idê do Jeruzalemu, nie wiedz¹c co tam na 
miê przyjœæ ma.
23. Tylko ¿e Duch Œwiêty po miastach œwiadczy, powiadaj¹c, ¿e miê wiêzienie i 
uciski czekaj¹.
24. Wszak¿e ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja, bym tylko bieg 
mój z radoœci¹ wykona³ i pos³ugê, któr¹m wzi¹³ od Pana Jezusa na oœwiadczenie 
Ewangielii ³aski Bo¿ej.
25. A teraz oto ja wiem, ¿e ju¿ wiêcej nie ogl¹dacie oblicza mojego wy wszyscy, 
miêdzy którymim chodzi³, ka¿¹c królestwo Bo¿e.
26. Przeto¿ oœwiadczam siê wam dnia dzisiejszego, ¿em ja jest czysty od krwi 
wszystkich.
27. Albowiem nie chroni³em siê, ¿ebym wam nie mia³ oznajmiæ wszelkiej rady Bo¿ej.
28. Pilnujcie¿ tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Œwiêty 
postanowi³ biskupami, abyœcie paœli zbór Bo¿y, którego naby³ przez w³asn¹ krew.
29. Boæ ja to wiem, ¿e po odejœciu mojem wnijd¹ miêdzy was wilcy okrutni, którzy 
trzodzie folgowaæ nie bêd¹.
30. A z was samych powstan¹ mê¿owie, mówi¹cy rzeczy przewrotne, aby za sob¹ 
poci¹gnêli uczniów.
31. Przeto¿ czujcie, pomn¹c, ¿em przez trzy lata w nocy i we dnie nie przestawa³ 
napominaæ ze ³zami ka¿dego z was.
32. A teraz, bracia! poruczam was Bogu i s³owu ³aski jego, który mo¿e pobudowaæ i 
daæ wam dziedzictwo miêdzy wszystkimi poœwiêconymi.
33. Srebra albo z³ota, albo szaty nie po¿¹da³em od nikogo.
34. Owszem sami wiecie, ¿e moim potrzebom i tych, którzy s¹ ze mn¹, s³u¿y³y te 
rêce,
35. Wszystkomci wam okaza³, i¿ tak pracuj¹c, musimy podejmowaæ s³abe, a pamiêtaæ na 
s³owa Pana Jezusowe, ¿e on rzek³: Szczêœliwsza jest rzecz dawaæ, ni¿eli braæ.



36. A to powiedziawszy, klêkn¹³ na kolana swoje i modli³ siê z nimi wszystkimi.
37. I sta³ siê wielki p³acz wszystkich, a upadaj¹c na szyjê Paw³ow¹, ca³owali go;
38. Smuc¹c siê bardzo, najwiêcej tych s³ów, które im rzek³, ¿e ju¿ wiêcej nie mieli 
ogl¹daæ oblicza jego. I prowadzili go do okrêtu.
*21
1. A gdyœmy odjechali, rozstawszy siê z nimi, prosto jad¹c, przyjechaliœmy do Kou, 
a nazajutrz do Rodu, a stamt¹d do Patary.
2. A tam znalaz³szy okrêt, który mia³ p³yn¹æ do Fenicyi, wsiad³szy weñ, jechaliœmy.
3. A gdy siê nam ukaza³ Cypr, tedy zostawiwszy go po lewej stronie, p³ynêliœmy do 
Syryi i przyp³ynêliœmy do Tyru; albowiem tam z okrêtu towary sk³adaæ miano.
4. A znalaz³szy uczniów, zamieszkaliœmy tam siedm dni; którzy mówili Paw³owi przez 
ducha, aby nie chodzi³ do Jeruzalemu.
5. A gdyœmy przemieszkali one dni, wyszed³szy, poszliœmy, a wszyscy nas prowadzili 
z ¿onami i z dziatkami a¿ za miasto, a klêkn¹wszy na kolana na brzegu, modliliœmy 
siê.
6. A po¿egnawszy siê jedni z drugimi, wst¹piliœmy w okrêt, a oni siê wrócili do 
domu.
7. A my odprawiwszy p³ynienie z Tyru, przyp³ynêliœmy do Ptolemaidy, a pozdrowiwszy 
braci, zamieszkaliœmy u nich przez jeden dzieñ.
8. A nazajutrz wyszed³szy Pawe³ i my, którzyœmy z nim byli, przyszliœmy do Cezaryi, 
a wszed³szy w dom Filipa Ewangielisty, który by³ jeden z onych siedmiu, zostaliœmy 
u niego.
9. A ten mia³ cztery córki panny, które prorokowa³y.
10. A gdyœmy tam przez niema³o dni zamieszkali, przyszed³ z Judzkiej ziemi prorok 
niektóry, imieniem Agabus.
11. Ten przyszed³szy do nas i wzi¹wszy pas Paw³a, a zwi¹zawszy sobie rêce i nogi, 
rzek³: To mówi Duch Œwiêty: Mê¿a, którego jest ten pas, tak zwi¹¿¹ w Jeruzalemie 
¯ydowie i podadz¹ go w rêce poganom.
12. A gdyœmy to us³yszeli, prosiliœmy i my i ci, którzy na onem miejscu byli, aby 
on nie chodzi³ do Jeruzalemu.
13. Tedy odpowiedzia³ Pawe³: Có¿ czynicie p³acz¹c i serce mi psuj¹c? Albowiem ja 
nie tylko byæ zwi¹zanym, ale i umrzeæ jestem gotowy w Jeruzalemie dla imienia Pana 
Jezusowego.
14. A gdy siê on nie da³ namówiæ, daliœmy pokój, mówi¹c: Niech siê stanie wola 
Pañska.
15. A po onych dniach, wzi¹wszy rzeczy swoje, szliœmy do Jeruzalemu.
16. A szli z nami i niektórzy uczniowie z Cezaryi, wiod¹c z sob¹ tego, u któregoœmy 
gospod¹ staæ mieli, niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia.
17. A gdyœmy przyszli do Jeruzalemu, wdziêcznie nas bracia przyjêli.
18. A nazajutrz wszed³ z nami Pawe³ do Jakóba, gdzie siê byli wszyscy starsi 
zeszli.
19. Które pozdrowiwszy, rozpowiedzia³ im wszystko porz¹dnie, co Bóg uczyni³ miêdzy 
pogany przez us³ugê jego.
20. Co oni us³yszawszy, chwalili Pana i rzekli mu: Widzisz, bracie! jako jest wiele 
tysiêcy ¯ydów, którzy uwierzyli; a ci wszyscy gorliwi s¹ mi³oœnicy zakonu.
21. Ale o tobie wziêli sprawê, ¿e odwodzisz od Moj¿esza wszystkich tych ¯ydów, 
którzy s¹ miêdzy pogany, mówi¹c, ¿e nie maj¹ obrzezywaæ dziatek, ani maj¹ chodziæ 
wed³ug ustaw zakonnych.
22. Có¿ tedy jest? Koniecznieæ siê musi zejœæ lud; bo us³ysz¹, ¿eœ przyszed³.
23. A przeto¿ czyñ to, coæ mówimy; Mamy tu czterech mê¿ów, którzy na sobie œlub 
maj¹;
24. Tych wzi¹wszy do siebie, oczyœæ siê z nimi i uczyñ nak³ad na nie, aby ogolili 
g³owy; a poznaj¹ wszyscy, ¿e to, co o tobie s³yszeli, nic nie jest, ale ¿e i ty sam 
chodzisz przestrzegaj¹c zakonu.
25. A o tych, którzy uwierzyli z pogan, myœmy pisali, stanowi¹c, aby nic takowego 
nie zachowywali, tylko aby siê wystrzegali tego, co jest ofiarowane ba³wanom i od 
krwi, i od rzeczy d³awionych, i od wszeteczeñstwa.
26. Tedy Pawe³ wzi¹wszy z sob¹ one mê¿e, nazajutrz oczyszczony bêd¹c z nimi, wszed³ 
do koœcio³a, opowiadaj¹c wype³nienie dni oczyszczenia, a¿ za ka¿dego z nich oddana 



by³a ofiara.
27. A gdy siê mia³o wype³niæ siedm dni, niektórzy ¯ydowie z Azyi, ujrzawszy go w 
koœciele, wzbudzili wszystek lud i wrzucili na niego rêce,
28. Wo³aj¹c: Mê¿owie Izraelscy, ratujcie! Tenci to jest cz³owiek, który przeciwko 
ludowi i zakonowi, i miejscu temu wszystkich wszêdy uczy, nadto i Greki wprowadzi³ 
do koœcio³a, i splugawi³ to miejsce œwiête.
29. Albowiem przedtem widzieli z nim w mieœcie Trofima Efeskiego, o którym 
mniemali, ¿eby go Pawe³ wprowadzi³ do koœcio³a.
30. I wzruszy³o siê miasto wszystko, i zbieg³ siê lud; a pojmawszy Paw³a, wywlekli 
go precz z koœcio³a, a zatem zaraz drzwi zamkniono.
31. A gdy siê starali, jakoby go zabili, dano znaæ hetmanowi wojska, i¿ siê 
wzruszy³o wszystko Jeruzalem.
32. Który zarazem wzi¹wszy z sob¹ ¿o³nierze i setniki, przybie¿a³ do nich. A oni 
ujrzawszy hetmana i ¿o³nierze, przestali Paw³a biæ.
33. Tedy hetman przybli¿ywszy siê, pojma³ go i kaza³ go dwoma ³añcuchami zwi¹zaæ, i 
wywiadywa³ siê, kto by by³ i co by uczyni³?
34. A jedni tak, drudzy inaczej miêdzy ludem wo³ali; a gdy siê nic pewnego dla 
zgie³ku dowiedzieæ nie móg³, rozkaza³ go wieœæ do obozu.
35. A gdy by³ u wschodu, przyda³o siê, ¿e go prawie ¿o³nierze nieœli dla gwa³tu 
onego ludu.
36. Albowiem wielki lud szed³ za nim, wo³aj¹c: Zg³adŸ go.
37. A gdy mia³ byæ Pawe³ prowadzony do obozu, rzek³ hetmanowi: A godzi mi siê co 
mówiæ do ciebie? A on rzek³: Umiesz po grecku?
38. I nie ty¿eœ jest on Egipczanin, któryœ przed temi dniami uczyni³ rozruch i 
wywiod³eœ na puszczê cztery tysi¹ce mê¿ów zbójców?
39. A Pawe³ rzek³: Jamci jest cz³owiek ¯yd Tarseñczyk, mieszczanin nie z pod³ego 
miasta w Cylicyi: przeto¿ proszê ciê, dopuœæ mi mówiæ do ludu.
40. A gdy on dopuœci³, Pawe³ stoj¹c na wschodzie, skin¹³ rêk¹ na lud. A gdy by³o 
wielkie milczenie, uczyni³ rzecz do nich ¿ydowskim jêzykiem, mówi¹c:
*22
1. Mê¿owie bracia i ojcowie! s³uchajcie mojej, któr¹ teraz do was czyniê, obrony.
2. A gdy us³yszeli, i¿ do nich rzecz czyni³ ¿ydowskim jêzykiem, tem siê bardziej 
uciszyli. I rzek³:
3. Jamci jest m¹¿ ¯yd, urodzony w Tarsie Cylicyjskim, lecz wychowany w mieœcie tem 
u nóg Gamalijelowych, wyæwiczony dostatecznie w zakonie ojczystym, gorliwym bêd¹c 
mi³oœnikiem Bo¿ym, jako wy wszyscy dziœ jesteœcie.
4. Którym przeœladowa³ tê drogê a¿ na œmieræ, wi¹¿¹c i podawaj¹c do wiêzienia i 
mê¿e, i niewiasty,
5. Jako mi tego i najwy¿szy kap³an jest œwiadkiem, i wszyscy starsi, od których te¿ 
list wzi¹wszy do braci, jecha³em do Damaszku, abym i te, którzy tam byli, zwi¹zane 
przywiód³ do Jeruzalemu, aby byli karani.
6. I sta³o siê, gdym jecha³ i gdym siê przybli¿a³ do Damaszku o po³udniu, ¿e z 
nag³a ogarnê³a miê œwiat³oœæ wielka z nieba.
7. I upad³em na ziemiê, a us³ysza³em g³os mówi¹cy do mnie: Saulu! Saulu! czemu miê 
przeœladujesz?
8. A jam odpowiedzia³: Ktoœ jest, Panie? I rzek³ do mnie: Jam jest Jezus 
Nazareñski, którego ty przeœladujesz.
9. A ci, którzy byli ze mn¹, acz widzieli œwiat³oœæ i polêkli siê, ale g³osu nie 
s³yszeli onego, który ze mn¹ mówi³.
10. I rzek³em: Có¿ uczyniê, Panie? A Pan rzek³ do mnie: Wstañ; idŸ do Damaszku, a 
tam ci powiedz¹ o wszystkiem, co postanowiono, abyœ ty uczyni³.
11. A gdym nie widzia³ przed jasnoœci¹ œwiat³oœci onej, bêd¹c prowadzony za rêkê od 
tych, co ze mn¹ byli, przyszed³em do Damaszku.
12. Tam niejaki Ananijasz, m¹¿ pobo¿ny wed³ug zakonu, maj¹c œwiadectwo od 
wszystkich ¯ydów tam mieszkaj¹cych,
13. Przyszed³szy do mnie i przyst¹piwszy, rzek³ mi: Saulu bracie, przejrzyj! A jam 
tej¿e godziny wejrza³ na niego.
14. A on rzek³: Bóg ojców naszych obra³ ciê, abyœ pozna³ wolê jego, a i¿byœ ogl¹da³ 
onego sprawiedliwego i s³ucha³ g³osu z ust jego.



15. Albowiem mu bêdziesz œwiadkiem u wszystkich ludzi tego, coœ widzia³ i s³ysza³.
16. Przeto¿ teraz có¿ odw³aczasz? Wstañ, a ochrzcij siê, a omyj grzechy twoje, 
wzywaj¹c imienia Pañskiego.
17. I sta³o siê potem, gdym siê wróci³ do Jeruzalemu, a modli³em siê w koœciele, 
¿em by³ w zachwyceniu.
18. I widzia³em go mówi¹cego do siebie: Spiesz siê; a wynijdŸ rych³o z Jeruzalemu, 
poniewa¿ œwiadectwa twego nie przyjm¹ o mnie.
19. A jam rzek³: Panie! oniæ wiedz¹, ¿emci ja podawa³ do wiêzienia i bija³ w 
bó¿nicach te, którzy wierzyli w ciê.
20. I gdy wylewano krew Szczepana, œwiadka twojego, jam te¿ przy tem sta³ i 
zezwala³em na zabicie jego, i strzeg³em szat tych, którzy go zabijali.
21. I rzek³ do mnie: IdŸ¿e, boæ ja ciê do pogan daleko poœlê.
22. A s³uchali go a¿ do tego s³owa; i podnieœli g³os swój, mówi¹c: Zg³adŸ z ziemi 
takiego; bo nie s³uszna, aby mia³ ¿yæ.
23. A gdy oni wo³ali i miotali szaty, i ciskali proch na powietrze,
24. Rozkaza³ go hetman wieœæ do obozu i kaza³ go biczami spróbowaæ, ¿eby siê 
dowiedzia³, dla której by przyczyny nañ tak wo³ano.
25. A gdy go rozci¹gniono, aby go biczami bito, rzek³ Pawe³ do setnika, który tu¿ 
sta³: Izali siê wam godzi cz³owieka Rzymianina nieos¹dzonego biczami biæ?
26. Co us³yszawszy setnik, przyst¹piwszy do hetmana, powiedzia³ mu, mówi¹c: Patrz, 
co czynisz; boæ ten cz³owiek jest Rzymianinem.
27. A przyst¹piwszy hetman, rzek³ mu: Powiedz mi, jeŸliœ ty jest Rzymianinem? A on 
rzek³: Tak jest.
28. I odpowiedzia³ hetman: Jam za wielk¹ summê tego miejskiego prawa dosta³. A 
Pawe³ rzek³: A jam siê Rzymianinem i urodzi³.
29. A wnet¿e odst¹pili od niego ci, którzy go mieli wzi¹æ na próby. Do tego i 
hetman siê ba³, dowiedziawszy siê, ¿e by³ Rzymianinem, a i¿ go by³ kaza³ zwi¹zaæ.
30. A tak nazajutrz chc¹c siê pewnie dowiedzieæ tego, o co by by³ oskar¿ony od 
¯ydów, uwolni³ go od onych zwi¹zek i rozkaza³ siê zejœæ przedniejszym kap³anom i 
wszystkiej radzie ich, a wywiód³szy Paw³a, stawi³ go przed nimi.
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1. A Pawe³ pilnie patrz¹c na onê radê rzek³: Mê¿owie bracia! ja ze wszystkiego 
sumienia dobrego chodzi³em przed Bogiem a¿ do dnia tego.
2. Tedy Ananijasz, najwy¿szy kap³an, rozkaza³ go tym, którzy przy nim stali, biæ w 
gêbê.
3. Tedy rzek³ Pawe³ do niego: Uderzy ciê Bóg, œciano pobielana! i ty siedzisz, 
s¹dz¹c miê wed³ug zakonu, a rozkazujesz miê biæ przeciwko zakonowi?
4. Zatem ci, którzy tam stali, rzekli: Najwy¿szemu kap³anowi Bo¿emu z³orzeczysz?
5. A Pawe³ rzek³: Nie wiedzia³em, bracia! ¿eby by³ najwy¿szym kap³anem; bo 
napisano: Ksi¹¿êciu ludu twego z³orzeczyæ nie bêdziesz.
6. A poznawszy Pawe³, ¿e ich jedna czêœæ by³a Saduceuszów a druga Faryzeuszów, 
zawo³a³ w onej radzie: Mê¿owie bracia! jam jest Faryzeusz, syn Faryzeusza: o 
nadziejê i o powstanie umar³ych miê tu dziœ s¹dz¹.
7. A gdy on to mówi³, wszcz¹³ siê rozruch miêdzy Faryzeuszami i Saduceuszami, i 
rozerwa³o siê ono mnóstwo.
8. Albowiem Saduceuszowie mówi¹, i¿ nie masz zmartwychwstania, ani Anio³a, ani 
ducha; ale Faryzeuszowie to oboje wyznawaj¹.
9. I wszczê³o siê wo³anie wielkie. A powstawszy nauczeni w Piœmie z strony 
Faryzeuszów, spierali siê mówi¹c: Niceœmy z³ego nie znaleŸli w tym cz³owieku; i 
jeŸli mu co powiedzia³ duch albo Anio³, nie walczmy¿ z Bogiem.
10. A gdy siê wszcz¹³ wielki rozruch, obawiaj¹c siê hetman, aby Paw³a miêdzy sob¹ 
nie rozszarpali, rozkaza³ iœæ ¿o³nierzom na dó³, a wydrzeæ go z poœrodku ich i 
odwieœæ do obozu.
11. A drugiej nocy stan¹wszy przy nim Pan, rzek³: B¹dŸ dobrego serca, Pawle! 
albowiem jakoœ o mnie œwiadczy³ w Jeruzalemie, tak musisz œwiadczyæ i w Rzymie.
12. A gdy by³ dzieñ, zszed³szy siê niektórzy z ¯ydów, zawi¹zali siê kl¹tw¹, mówi¹c: 
¯e nie mieli jeœæ ani piæ, a¿by Paw³a zabili.
13. A by³o ich wiêcej ni¿ czterdzieœci, którzy to przysiê¿enie uczynili.
14. Którzy przyszed³szy do przedniejszych kap³anów i do starszych, rzekli: 



Kl¹tw¹œmy siê zawi¹zali, ¿e nic nie ukusimy, a¿byœmy Paw³a zabili.
15. Przeto¿ wy teraz dajcie znaæ hetmanowi z pozwoleniem wszystkiej rady, aby go 
jutro do was wywiód³, jakobyœcie siê chcieli dostateczniej wywiedzieæ o sprawach 
jego, a my, pierwej ni¿ tu przyjdzie, jesteœmy gotowi go zabiæ.
16. A gdy us³ysza³ siostrzeniec Paw³a o tej zasadzce, przyszed³, a wszed³szy do 
obozu, oznajmi³ to Paw³owi.
17. Tedy Pawe³ zawo³awszy jednego z setników, rzek³: ZaprowadŸ tego m³odzieñca do 
hetmana, bo mu coœ ma powiedzieæ.
18. A tak on wzi¹wszy go, wiód³ go do hetmana i rzek³: Pawe³ wiêzieñ, zawo³awszy 
miê, prosi³, abym tego m³odzieñca przywiód³ do ciebie, któryæ ma coœ powiedzieæ.
19. Tedy hetman wzi¹wszy go za rêkê i ust¹piwszy na stronê, wywiadywa³ siê: Có¿ to 
jest, co mi masz powiedzieæ?
20. A on rzek³: Postanowili ¯ydowie prosiæ ciê, abyœ jutro wywiód³ Paw³a przed 
radê, jakoby siê chcieli co dostateczniejszego wywiedzieæ o nim.
21. Ale ty nie pozwalaj im tego; bo siê nañ nasadzi³o z nich wiêcej ni¿ 
czterdzieœci mê¿ów, którzy siê kl¹tw¹ zawi¹zali, i¿ nie maj¹ ani jeœæ ani piæ, a¿by 
go zabili; i s¹ ju¿ w pogotowiu, czekaj¹c od ciebie odpowiedzi.
22. Tedy hetman odprawi³ onego m³odzieñca, przykazawszy mu, aby tego przed nikim 
nie powiada³, i¿ mu to oznajmi³.
23. A zawo³awszy dwóch niektórych z setników, rzek³: Nagotujcie dwieœcie ¿o³nierzy, 
aby szli a¿ do Cezaryi; do tego siedmdziesi¹t jezdnych i dwieœcie drabantów na 
trzeci¹ godzinê w nocy;
24. Nagotowaæ te¿ bydlêta, aby wsadziwszy Paw³a na nie, zdrowo go zaprowadzono do 
Feliksa starosty;
25. Napisawszy list w ten sposób:
26. Klaudyjusz Lizyjasz najmo¿niejszemu staroœcie Feliksowi zdrowia ¿yczy.
27. Tego mê¿a pojmanego od ¯ydów, gdy ju¿ od nich mia³ byæ zabity, przypad³szy z 
rot¹, odj¹³em go, dowiedziawszy siê, i¿ jest Rzymianinem.
28. A chc¹c wiedzieæ przyczynê, dla której by nañ skar¿yli, wywiod³em go przed ich 
radê;
29. I znalaz³em, ¿e nañ skar¿¹ o jakieœ gadki z strony zakonu ich, a ¿e nie ma 
¿adnej winy, dla której by by³ godzien œmierci albo wiêzienia.
30. A gdy mi powiedziano o zasadzce, któr¹ mieli uczyniæ ¯ydzi na tego mê¿a, 
zarazem go pos³a³ do ciebie, opowiedziawszy te¿ tym, co nañ skar¿yli, aby przed 
tob¹ mówili to, co by przeciwko niemu mieli. Miej siê dobrze.
31. ¯o³nierze tedy tak, jako im by³o rozkazano, wzi¹wszy Paw³a, prowadzili go noc¹ 
do Antypatrydy.
32. A nazajutrz, zostawiwszy jezdne, aby z nim jechali, wrócili siê do obozu.
33. Którzy przyjechawszy do Cezaryi, a oddawszy list staroœcie, stawili przed nim i 
Paw³a.
34. A starosta list przeczytawszy, spyta³ go, z której by by³ krainy, a 
zrozumiawszy, ¿e by³ z Cylicyi,
35. Rzek³: Bêdê ciê s³ucha³, gdy te¿ przybêd¹ ci, którzy na ciê skar¿¹. I rozkaza³ 
go strzec na ratuszu Herodowym.
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1. A po piêciu dniach jecha³ najwy¿szy kap³an Ananijasz z starszymi i z Tertullem 
niejakim prokuratorem; którzy stanêli przed starost¹ przeciwko Paw³owi.
2. A gdy by³ pozwany, pocz¹³ nañ skar¿yæ Tertullus, mówi¹c:
3. Poniewa¿eœmy wielkiego pokoju dost¹pili i wiele siê dobrego temu narodowi sta³o 
przez twojê opatrznoœæ, i zawsze i wszêdy to ze wszelkiem dziêkowaniem przyznajemy, 
wielmo¿ny Feliksie!
4. Ale ¿ebym ciê d³ugo nie bawi³, proszê, abyœ nas maluczko pos³ucha³ wed³ug 
zwyk³ej twojej ludzkoœci.
5. Albowiemeœmy znaleŸli tego mê¿a zaraŸliwego i wszczynaj¹cego rozruch miêdzy 
wszystkimi ¯ydami po wszystkim œwiecie, i herszta tej sekty Nazarejczyków.
6. Który siê te¿ wa¿y³ splugawiæ koœció³; któregoœmy te¿ pojmawszy, wed³ug zakonu 
naszego chcieli s¹dziæ.
7. Lecz przyszed³szy hetman Lizyjasz z wielk¹ moc¹, wzi¹³ go z r¹k naszych.
8. Rozkazawszy tym, którzy nañ skar¿¹, iœæ do ciebie, od którego siê ty sam 



bêdziesz móg³, wywiaduj¹c siê, dowiedzieæ tego wszystkiego, o co my nañ skar¿ymy.
9. Na co siê zgodzili i ¯ydowie, mówi¹c: ¯e siê tak rzecz ma.
10. Tedy Pawe³ odpowiedzia³, gdy nañ starosta skin¹³, aby mówi³: Od wielu lat 
wiedz¹c ciê byæ sêdzi¹ tego narodu, tem ochotniej dam sprawê o tem, co siê mnie 
dotycze.
11. Gdy¿ ty wiedzieæ mo¿esz, i¿ nie masz wiêcej dni tylko dwanaœcie, jakom ja 
przyszed³ do Jeruzalemu, abym siê modli³.
12. Do tego ani miê znaleŸli w koœciele z kim gadaj¹cego albo buntuj¹cego lud, ani 
w bó¿nicach, ani w mieœcie;
13. Ani tego mog¹ dowieœæ, co tu teraz na miê skar¿¹.
14. To jednak przed tob¹ wyznajê, ¿e wed³ug onej drogi, któr¹ oni powiadaj¹ byæ 
heretyctwem, tak s³u¿ê ojczystemu Bogu, wierz¹c wszystkiemu, cokolwiek napisano w 
zakonie i w prorokach,
15. Maj¹c nadziejê w Bogu, ¿e bêdzie, którego i oni czekaj¹, zmartwychwstanie i 
sprawiedliwych, i niesprawiedliwych.
16. A sam siê o to pilnie staram, abym zawsze mia³ sumienie bez obra¿enia przed 
Bogiem i przed ludŸmi.
17. A po wielu latach przyszed³em, abym przyniós³ ja³mu¿ny narodowi memu i ofiary.
18. Na tem znaleŸli miê w koœciele oczyszczonego (nie z ludem ani z rozruchem) 
niektórzy ¯ydowie z Azyi.
19. Którzy te¿ tu mieli stan¹æ przed tob¹ i skar¿yæ, jeŸliby co mieli przeciwko 
mnie.
20. Albo niechaj ci sami powiedz¹, jeŸli we mnie znaleŸli jak¹ nieprawoœæ, gdym 
sta³ przed rad¹;
21. Oprócz tego jednego g³osu, ¿em miêdzy nimi stoj¹c, zawo³a³: Dla 
zmartwychwstania umar³ych ja dziœ s¹dzony bywam od was.
22. A us³yszawszy to Feliks, od³o¿y³ sprawê ich, mówi¹c: Gdy siê o tej drodze 
dostateczniej wywiem, kiedy tu hetman Lizyjasz przyjedzie, rozeznam sprawy wasze.
23. I rozkaza³ setnikowi, aby strzeg³ Paw³a i pofolgowa³ mu, i aby nie broni³ 
¿adnemu z przyjació³ jego pos³ugiwaæ mu albo go nawiedzaæ.
24. A po kilku dniach przyjechawszy Feliks, z Drusyll¹, ¿on¹ swoj¹, która by³a 
¯ydówk¹, kaza³ zawo³aæ Paw³a i s³ucha³ go o wierze w Chrystusa.
25. A gdy on rzecz czyni³ o sprawiedliwoœci i o powœci¹gliwoœci, i o przysz³ym 
s¹dzie, ul¹k³ siê Feliks i odpowiedzia³: Ju¿ teraz odejdŸ, a gdy czas upatrzê, ka¿ê 
ciê zawo³aæ.
26. A przy tem spodziewa³ siê, ¿e mu Pawe³ mia³ daæ pieni¹dze, ¿eby go wypuœci³; 
dlatego te¿ tem czêœciej go wzywaj¹c do siebie, rozmawia³ z nim.
27. A po wyjœciu dwóch lat mia³ po sobie Feliks namiestnika, Porcyjusa Festa; a 
chc¹c sobie Feliks ³askê zjednaæ u ¯ydów, zostawi³ Paw³a w wiêzieniu.
*25
1. Tedy Festus wjechawszy na pañstwo, po trzech dniach przyjecha³ do Jeruzalemu z 
Cezaryi.
2. I stawili siê przed nim najwy¿szy kap³an i przedniejsi z ¯ydów przeciwko 
Paw³owi, i prosili go,
3. ¯¹daj¹c ³aski przeciwko niemu, aby go kaza³ przywieœæ do Jeruzalemu, uczyniwszy 
zasadzkê, aby go zabili na drodze.
4. Ale Festus powiedzia³: I¿ Pawe³ jest pod stra¿¹ w Cezaryi, a i¿ sam tam w rychle 
pojedzie.
5. Którzy tedy, mówi, z was mog¹, niech¿e z nami jad¹; a jeŸli jest jaka wina w tym 
mê¿u, niech¿e nañ skar¿¹.
6. A zamieszkawszy u nich nie wiêcej tylko dziesiêæ dni, jecha³ do Cezaryi, a 
nazajutrz usiad³szy na s¹dzie, kaza³ Paw³a przywieœæ.
7. Który gdy przyszed³, obst¹pili go ci, którzy byli przyszli z Jeruzalemu ¯ydowie, 
przynosz¹c wiele i ciê¿kich skarg przeciwko Paw³owi, których dowieœæ nie mogli;
8. Gdy¿ on sprawê dawa³ o sobie: ¯em ani przeciwko zakonowi ¿ydowskiemu, ani 
przeciwko koœcio³owi, ani przeciwko cesarzowi nic nie zgrzeszy³.
9. Ale Festus chc¹c sobie zjednaæ ³askê u ¯ydów, odpowiedziawszy Paw³owi, rzek³: 
Chcesz¿e iœæ do Jeruzalemu, a tam o te rzeczy s¹dzony byæ przede mn¹?
10. Ale Pawe³ rzek³: Przed s¹dem cesarskim stojê, gdzie miê s¹dziæ potrzeba: 



¯ydówem w niczem nie krzywdzi³, jako i ty lepiej wiesz.
11. Bo jeŸlim w czem nieprawy i co godnego œmierci uczyni³, nie zbraniam siê 
umrzeæ; ale jeŸli nie masz nic takiego z tych rzeczy, o które na miê skar¿¹, nikt 
miê im wydaæ nie mo¿e; apelujê do cesarza.
12. Tedy Festus rozmówiwszy siê z rad¹, odpowiedzia³: Do cesarzaœ apelowa³? do 
cesarza pójdziesz.
13. A gdy wysz³o kilka dni, król Agrypa i Bernice przyjechali do Cezaryi, witaæ 
Festa.
14. A gdy tam niema³o dni zamieszkali, Festus prze³o¿y³ królowi sprawê Paw³ow¹, 
mówi¹c: M¹¿ niektóry zostawiony jest od Feliksa w wiêzieniu.
15. Dla którego, gdym by³ w Jeruzalemie, stawili siê przede mn¹ przedniejsi kap³ani 
i starsi ¿ydowscy, prosz¹c o dekret przeciwko niemu.
16. Którymem odpowiedzia³, ¿e tego nie maj¹ w zwyczaju Rzymianie, aby którego 
cz³owieka mieli wydaæ na stracenie, a¿by pierwej oskar¿ony mia³ przed sob¹ te, co 
nañ skar¿¹, i dano by mu plac do odpowiedzi na to, w czem go obwiniaj¹.
17. Gdy siê tedy tu zeszli, bez wszelkiej odw³oki nazajutrz zasiad³szy na s¹dzie, 
kaza³em przywieœæ tego mê¿a.
18. Przeciw któremu stan¹wszy ci, co nañ skar¿yli, ¿adnej winy nie przynieœli z 
tych, którychem siê ja spodziewa³ .
19. Lecz jakieœ spory o swoich zabobonach mieli przeciwko niemu i o niejakim 
Jezusie umar³ym, o którym Pawe³ twierdzi³, ¿e ¿yw jest.
20. Ja tedy w¹tpi¹c o tem, o czem ten spór by³, rzek³em: JeŸliby chcia³ iœæ do 
Jeruzalemu, a tam o tem byæ s¹dzony?
21. Lecz i¿ Pawe³ apelowa³, aby zachowany by³ do Augustowego rozeznania, rozkaza³em 
go chowaæ, a¿bym go pos³a³ do cesarza.
22. Zatem Agrypa rzek³ do Festa: Chcia³bym ja tego cz³owieka s³yszeæ. A on rzek³: 
Jutro go us³yszysz.
23. Nazajutrz tedy, gdy przyszed³ Agrypa i Bernice z wielk¹ okaza³oœci¹, i weszli w 
dom s¹dowy z hetmanami i mê¿ami przedniejszymi miasta onego, na rozkazanie Festowe 
przywiedziono Paw³a.
24. I rzek³ Festus: Królu Agrypo i wszyscy mê¿owie, którzyœcie tu z nami! widzicie 
tego, o którego miê wszystek lud ¿ydowski prosi³, i w Jeruzalemie i tu wo³aj¹c, ¿e 
nie s³uszna, aby ten d³u¿ej ¿yæ mia³.
25. A ja zrozumiawszy, ¿e nie uczyni³ nic œmierci godnego, a i¿ i on sam apelowa³ 
do Augusta, uczyni³em dekret, aby by³ pos³any.
26. O którym, co bym panu pewnego pisaæ mia³, nie mam. Przeto¿ kaza³em go przed was 
przywieœæ, a najwiêcej przed ciê, królu Agrypo! abym, po rozs¹dzeniu sprawy jego, 
mia³ co pisaæ.
27. Bo mi siê nies³uszna widzi, pos³aæ wiêŸnia, a tego, o co go obwiniaj¹, nie 
oznajmiæ.
*26
1. Zatem Agrypa rzek³ do Paw³a: Pozwala ci siê, abyœ mówi³ sam od siebie. Tedy 
Pawe³ wyci¹gn¹wszy rêkê, tak¹ sprawê da³:
2. Na to wszystko, z czego miê obwiniaj¹ ¯ydowie, królu Agrypo! poczytam siê byæ za 
szczêœliwego, i¿ dziœ mam odpowiadaæ przed tob¹.
3. A zw³aszcza, ¿eœ ty powiadom tych wszystkich, które s¹ miêdzy ¯ydami, zwyczajów 
i sporów; przeto¿ ciê proszê, ¿ebyœ miê cierpliwie pos³ucha³.
4. Co siê tedy tknie ¿ywota mego od m³odoœci, jaki by³ od pocz¹tku miêdzy narodem 
moim w Jeruzalemie, wiedz¹ wszyscy ¯ydowie,
5. Bêd¹c mi œwiadkami z dawna, (gdyby œwiadectwo wydaæ chcieli), i¿ wed³ug 
najdoskonalszej sekty nabo¿eñstwa naszego ¿y³em, bêd¹c Faryzeuszem.
6. A teraz o nadziejê onej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej, stojê przed s¹dem;
7. Której dwanaœcie naszych pokoleñ ustawicznie dniem i noc¹ s³u¿¹c Bogu, maj¹ 
nadziejê dost¹piæ; o tê nadziejê skar¿¹ na miê ¯ydowie, o królu Agrypo!
8. Có¿ za rzecz do wiary niepodobn¹ u siebie s¹dzicie, ¿e Bóg umar³e wzbudza?
9. Mnieæ siê wprawdzie samemu zda³o, ¿em by³ powinien przeciwko imieniowi Jezusa 
Nazareñskiego wiele przeciwnych rzeczy czyniæ.
10. Com te¿ czyni³ w Jeruzalemie i wielem ja œwiêtych sadza³ do wiêzienia, wzi¹wszy 
moc od przedniejszych kap³anów; a gdy mieli byæ zabijani, wotowa³em przeciwko nim.



11. I po wszystkich bó¿nicach czêstokroæ je trapi¹c, przymusza³em bluŸniæ, a nader 
wœciekle przeciwko nim postêpuj¹c, przeœladowa³em je a¿ i do obcych miast.
12. W czem, gdym te¿ do Damaszku jecha³, maj¹c w³adzê i zlecenie od przedniejszych 
kap³anów,
13. W po³udnie, w drodze bêd¹c, widzia³em; o królu! œwiat³oœæ z nieba, jaœniejsz¹ 
nad jasnoœæ s³oneczn¹, która oœwieci³a mnie i tych, którzy jechali ze mn¹.
14. A gdyœmy wszyscy upadli na ziemiê, us³ysza³em g³os mówi¹cy do siebie, a mówi¹cy 
¿ydowskim jêzykiem: Saulu! Saulu! przecz¿e miê przeœladujesz? trudno tobie 
przeciwko oœcieniowi wierzgaæ.
15. A jam rzek³: Ktoœ jest, Panie? A on rzek³: Jam jest Jezus, którego ty 
przeœladujesz.
16. Ale wstañ, a stañ na nogach twoich; gdy¿em ci siê dlatego pokaza³, abym ciê 
uczyni³ s³ug¹ i œwiadkiem tak tych rzeczy, któreœ widzia³, jako i innych, w których 
ci siê poka¿ê.
17. Wyrywaj¹c ciê od tego ludu i od pogan, do których ciê teraz posy³am,
18. Ku otworzeniu oczu ich, aby siê nawrócili z ciemnoœci do œwiat³oœci, a z mocy 
szatañskiej do Boga, aby tak wziêli odpuszczenie grzechów i dzia³ miêdzy 
poœwiêconymi przez wiarê, która jest w miê.
19. Przeto¿, o królu Agrypo! nie by³em niepos³usznym temu niebieskiemu widzeniu.
20. Ale najprzód tym, którzy s¹ w Damaszku i w Jeruzalemie, i we wszystkiej krainie 
Judzkiej, i poganom opowiada³em, aby pokutowali i nawrócili siê do Boga, czyni¹c 
uczynki godne pokuty.
21. Dla tych rzeczy ¯ydowie w koœciele miê pojmawszy, chcieli miê zabiæ.
22. Ale za pomoc¹ Bo¿¹ jeszcze a¿ do dnia tego stojê, œwiadcz¹c i ma³emu, i 
wielkiemu, nic nie mówi¹c oprócz tego, co opowiedzieli prorocy i Moj¿esz, ¿e siê 
staæ mia³o;
23. To jest, i¿ Chrystus mia³ cierpieæ, a bêd¹c pierwszym z zmartwychwstania 
opowiadaæ mia³ œwiat³oœæ ludowi temu i poganom.
24. To gdy on ku obronie swojej powiedzia³, rzek³ Festus g³osem wielkim: Szalejesz 
Pawle! wielka nauka przywodzi ciê do szaleñstwa.
25. Ale on rzek³: Nie szalejê, najmo¿niejszy Feœcie! aleæ prawdziwe i zdrowe s³owa 
powiadam.
26. Wie bowiem i król o tych rzeczach, przed którym bezpiecznie mówiê, gdy¿ nie 
tuszê, aby co z tych rzeczy u niego by³o tajno, poniewa¿ siê to nie w k¹cie dzia³o.
27. Wierzysz, królu Agrypo! prorokom? Wiem, i¿ wierzysz.
28. Zatem Agrypa rzek³ do Paw³a: Ma³o byœ mnie nie namówi³, ¿ebym zosta³ 
chrzeœcijaninem.
29. Ale Pawe³ rzek³: ¯yczy³bym od Boga, aby i w ma³u, i w wielu, nie tylko ty, ale 
i wszyscy, którzy miê dziœ s³uchaj¹, stali siê takimi, jakim i ja jest, oprócz tych 
zwi¹zek.
30. A gdy on to rzek³, wsta³ król i starosta, i Bernice, i ci, którzy siedzieli z 
nim.
31. A ust¹piwszy na stronê, rzekli jedni do drugich, mówi¹c: Nic godnego œmierci 
albo wiêzienia nie czyni ten cz³owiek.
32. Lecz Agrypa rzek³ do Festa: Móg³ ten cz³owiek byæ uwolniony, by by³ do cesarza 
nie apelowa³.
*27
1. A gdy skazano, ¿ebyœmy p³ynêli do W³och, oddano i Paw³a, i niektóre inne wiêŸnie 
setnikowi, imieniem Julijuszowi, roty Augustowej.
2. Tedy wsiad³szy w okrêt Adramiteñski, maj¹c p³yn¹æ podle krain Azyi, puœcili siê 
od brzegu, a by³ z nami Arystarchus, Macedoñczyk z Tesaloniki.
3. A drugiego dnia przyp³ynêliœmy do Sydonu, kêdy Julijusz ludzko siê Paw³owi 
stawiwszy, pozwoli³ mu iœæ do przyjació³, aby wczasu za¿y³.
4. A stamt¹d siê puœciwszy, przyp³ynêliœmy pod Cypr, dlatego ¿e by³y wiatry 
przeciwne.
5. A przep³yn¹wszy ono morze, które jest podle Cylicyi i Pamfilii, przybyliœmy do 
Miry, miasta Licyjskiego.
6. A tam setnik znalaz³szy okrêt Aleksandryjski, który p³yn¹³ do W³och, wsadzi³ nas 
weñ.



7. A gdyœmy przez wiele dni z wolna p³ynêli, a zaledwie przeciwko Knidowi 
przyjechali, przeto ¿e nam wiatr nie dopuszcza³, pop³ynêliœmy pod Kretê podle 
Salmonu.
8. A ledwie j¹ przemin¹wszy, przyszliœmy na miejsce niektóre, które zowi¹ piêkne 
porty, od którego blisko by³o miasto Lasea.
9. A gdy czas niema³y wyszed³, i ju¿ by³o niebezpieczne ¿eglowanie, przeto i¿ ju¿ 
by³ i post przemin¹³, napomina³ je Pawe³,
10. Mówi¹c do nich: Mê¿owie! widzê ja, i¿ z ukrzywdzeniem i z wielk¹ szkod¹ nie 
tylko towarów i okrêtów, ale te¿ i dusz naszych bêdzie to ¿eglowanie.
11. Jednak setnik wiêcej ufa³ sprawcy okrêtu i sternikowi, ni¿ temu, co Pawe³ 
powiada³.
12. A gdy nie by³o portu sposobnego ku zimowaniu, wiele ich radê dawa³o puœciæ siê 
stamt¹d, owaby jako¿kolwiek mogli przeprawiwszy siê do Fenicyi, przezimowaæ u portu 
Kreteñskiego, który le¿y miêdzy wiatrem po³udniowym i zachodnim.
13. A gdy powion¹³ wiatr z po³udnia, mniemaj¹c, ¿e swego przedsiêwziêcia dopiêli, 
puœciwszy siê od brzegu, p³ynêli blisko Krety.
14. Lecz nied³ugo potem uderzy³ na nie wiatr gwa³towny, który zowi¹ Euroklidon.
15. A gdy by³ okrêt porwany, a nie móg³ siê oprzeæ wiatrowi, puœciwszy siê 
p³ynêliœmy.
16. A gdyœmy pod niektór¹ ma³¹ wysepkê przyp³ynêli, któr¹ zowi¹ Klauda, ledwieœmy 
mogli bacik zatrzymaæ.
17. Który wci¹gn¹wszy, ratunku u¿ywali, podpasawszy okrêt, a boj¹c siê, ¿eby nie 
wpad³ na hak, spuœciwszy ¿agle, tak p³ynêli.
18. A i¿ nami nawa³noœci bardzo miota³y, nazajutrz towary wyrzucili.
19. A trzeciego dnia rêkami naszemi okrêtowe naczynia wyrzuciliœmy.
20. Lecz gdy siê ani s³oñce, ani gwiazdy przez wiele dni nie ukaza³y, a nawa³noœæ 
niema³a nalega³a, na ostatek odjêta by³a wszystka nadzieja, ¿ebyœmy byli mogli byæ 
zachowani.
21. A gdyœmy d³ugo nie jedli, tedy Pawe³ stoj¹c w poœrodku ich rzek³: Mieliœcie 
zaprawdê, o mê¿owie! us³yszawszy miê, nie puszczaæ siê od Krety, a tak ujœæ tej 
straty i zguby.
22. Lecz i teraz napominam was, abyœcie byli dobrej myœli; boæ nie zginie z was 
¿adna dusza, oprócz okrêtu.
23. Albowiem stan¹³ przy mnie tej nocy Anio³ Boga tego, któregom ja jest i któremu 
s³u¿ê;
24. Mówi¹c: Nie bój siê, Pawle! musisz stawiony byæ przed cesarzem, a oto darowa³ 
ci Bóg wszystkich, którzy p³yn¹ z tob¹.
25. Przeto¿ b¹dŸcie dobrej myœli, mê¿owie! albowiem wierzê Bogu, ¿e tak bêdzie, 
jako mi powiedziano.
26. A musimy opaœæ na niektórej wyspie.
27. A gdy przysz³a noc czternasta, a myœmy siê b³¹kali po morzu Adryjatyckiem, 
oko³o pó³nocy zda³o siê ¿eglarzom, i¿ siê im okazywa³a niektóra kraina.
28. Tedy spuœciwszy sznur z o³owiem, znaleŸli g³êbiej dwadzieœcia s¹¿ni; a maluczko 
odp³yn¹wszy, zasiê spuœcili o³ów i znaleŸli piêtnaœcie s¹¿ni.
29. A boj¹c siê, aby snaæ na miejsca ostre nie wpadli, zrzuciwszy cztery kotwice z 
steru, pragnêli, aby dzieñ by³.
30. A gdy ¿eglarze myœlili z okrêtu uciec i spuœcili bacik na morze, chc¹c rzekomo 
od przodku okrêtu zarzucaæ kotwice,
31. Rzek³ Pawe³ setnikowi i ¿o³nierzom: JeŸli ci nie zostan¹ w okrêcie, wy 
zachowani byæ nie mo¿ecie.
32. Tedy ¿o³nierze obciêli powrozy u bacika i dopuœcili mu odpaœæ.
33. A miêdzy tem ni¿ siê rozednia³o, napomina³ Pawe³ wszystkie, aby pokarm 
przyjêli, mówi¹c: Dziœ temu czternasty dzieñ, jako czekaj¹c trwacie bez pokarmu, 
nic nie jedz¹c.
34. Dlatego proszê was, abyœcie pokarm przyjêli; bo to s³u¿y ku zachowaniu waszemu, 
gdy¿ ¿adnego z was w³os z g³owy nie spadnie.
35. A to rzek³szy i chleb wzi¹wszy, podziêkowa³ Bogu przed wszystkimi i z³amawszy 
pocz¹³ jeœæ.
36. Zatem wszyscy bêd¹c lepszej myœli i sami pokarm przyjmowali.



37. A by³o nas wszystkich dusz w okrêcie dwieœcie siedmdziesi¹t i szeœæ.
38. Bêd¹c tem pokarmem nasyceni, ul¿enie czynili okrêtowi, wyrzucaj¹c zbo¿e w 
morze.
39. A gdy by³ dzieñ, nie poznali ziemi; wszak¿e obaczyli niejak¹ odnogê maj¹c¹ 
brzeg, do którego uradzili jeŸliby mog³o byæ, przybiæ okrêt.
40. A wyci¹gn¹wszy kotwice, puœcili siê na morze; a rozpuœciwszy zawiasy sterowe i 
podniós³szy ¿agiel po wietrze, mieli siê do brzegu;
41. Ale napad³szy na miejsce, które mia³o z obu stron morze, otr¹cili okrêt; a 
przodek okrêtu uwiêzn¹wszy, zosta³ nie ruszaj¹c siê, lecz zad rozbija³ siê od 
gwa³townych wa³ów.
42. Tedy ¿o³nierze radzili, aby wiêŸnie pozabijali, i¿by który wyp³yn¹wszy nie 
uciek³.
43. Ale setnik chc¹c zachowaæ Paw³a, pohamowa³ je od tego przedsiêwziêcia i 
rozkaza³ tym, którzy mogli p³ywaæ, aby siê wprzód w morze puœcili i na brzeg 
wyszli;
44. Inni zasiê, niektórzy na deskach, a niektórzy na sztukach okrêtu. I tak siê 
sta³o, ¿e wszyscy zdrowo wyszli na ziemiê.
*28
1. A gdy zdrowo uszli, dopiero poznali, i¿ onê wyspê Melit¹ nazywano.
2. Ale on gruby lud pokaza³ nam nie lada ludzkoœæ; albowiem zapaliwszy stos drew, 
przyjêli nas wszystkich dla deszczu padaj¹cego i dla zimna.
3. A gdy Pawe³ nagarn¹³ gromadê chrustu i k³ad³ na ogieñ, wyrwawszy siê ¿mija z 
gor¹ca, przypiê³a siê do rêki jego.
4. A gdy on lud gruby ujrza³ onê gadzinê wisz¹c¹ u rêki jego, mówili jedni do 
drugich: Pewnie ten cz³owiek jest mê¿obójc¹; bo choæ z morza uszed³, przeciê mu 
pomsta ¿ywym byæ nie dopuœci³a.
5. Lecz on otrz¹sn¹wszy onê gadzinê w ogieñ, nic z³ego nie ucierpia³.
6. A oni czekali, ¿eby opuch³ albo nagle upad³szy umar³; a gdy tego d³ugo czekali, 
a widzieli, i¿ mu siê nic z³ego nie sta³o, odmieniwszy siê, mówili, ¿e jest Bogiem.
7. A przy onych miejscach mia³ folwarki przedniejszy onej wyspy, imieniem 
Publijusz, który przyj¹wszy nas, przez trzy dni przyjacielsko podejmowa³.
8. I sta³o siê, ¿e ojciec onego Publijusza, maj¹c gor¹czkê i biegunkê, le¿a³; do 
którego Pawe³ wszed³szy modli³ siê, a w³o¿ywszy nañ rêce uzdrowi³ go.
9. To gdy siê sta³o, tedy drudzy, którzy byli z³o¿eni chorobami na onej wyspie, 
przychodzili i byli uzdrowieni;
10. Którzy nam te¿ wielk¹ uczciwoœæ wyrz¹dzali, a gdyœmy precz p³yn¹æ mieli, 
nak³adli nam, czego by³o potrzeba.
11. A po trzech miesi¹cach puœciliœmy siê w okrêcie Aleksandryjskim, który zimowa³ 
na onej wyspie, maj¹cym za herb Kastora i Polluksa.
12. A przyp³yn¹wszy do Syrakus, zamieszkaliœmy tam trzy dni.
13. A stamt¹d p³yn¹c ko³em, przybyliœmy do Regijum, a po jednym dniu, gdy powsta³ 
wiatr po³udniowy, wtórego dnia p³ynêliœmy do Puteolów.
14. Gdzie znalaz³szy braci, uproszeniœmy byli od nich, ¿ebyœmy zamieszkali u nich 
przez siedm dni; a takieœmy szli do Rzymu.
15. St¹d, gdy us³yszeli bracia o nas, wyszli przeciwko nam a¿ do rynku 
Appijuszowego i do Trzech Karczem; których gdy Pawe³ ujrza³, podziêkowawszy Bogu, 
wzi¹³ œmia³oœæ.
16. A gdyœmy przyszli do Rzymu, setnik odda³ wiêŸnie hetmanowi wojska; ale Paw³owi 
dopuszczono, mieszkaæ osobno z ¿o³nierzem, który go strzeg³.
17. I sta³o siê po trzech dniach, ¿e zwo³a³ Pawe³ przedniejszych z ¯ydów; a gdy siê 
zeszli, rzek³ do nich: Mê¿owie bracia! ja nic nie uczyniwszy przeciwko ludowi i 
zwyczajom ojczystym, bêd¹c zwi¹zany w Jeruzalemie, podanym jest w rêce Rzymian;
18. Którzy wys³uchawszy miê, chcieli miê wypuœciæ dlatego, ¿e we mnie ¿adnej winy 
godnej œmierci nie by³o.
19. Lecz gdy siê temu sprzeciwiali ¯ydowie, musia³em apelowaæ do cesarza; nie ¿ebym 
mia³ naród mój w czem oskar¿aæ.
20. Dla tej tedy przyczyny zwo³a³em was, abym siê z wami ujrza³ i rozmówi³; 
albowiem dla nadziei ludu Izraelskiego tym ³añcuchem jestem opasany.
21. Lecz oni rzekli do niego: My aniœmy listów dostali o tobie z Judzkiej ziemi, 



ani kto z braci przyszed³szy oznajmi³, albo mówi³ o tobie co z³ego.
22. Wszak¿e byœmy radzi od ciebie s³yszeli, co rozumiesz; albowiem o tej sekcie 
wiemy, i¿ wszêdzie przeciwko niej mówi¹.
23. A postanowiwszy mu dzieñ, przysz³o ich do niego do gospody niema³o, którym z 
doœwiadczeniem wyk³ada³ królestwo Bo¿e, namawiaj¹c ich do tych rzeczy, które s¹ o 
Jezusie, z zakonu Moj¿eszowego i z proroków, od poranku a¿ do wieczora.
24. Tedy niektórzy uwierzyli temu, co mówi³, a niektórzy nie uwierzyli.
25. A bêd¹c niezgodnymi miêdzy sob¹, rozeszli siê, gdy Pawe³ rzek³ to jedno s³owo: 
I¿ dobrze Duch Œwiêty powiedzia³ przez Izajasza proroka, do ojców naszych,
26. Mówi¹c: IdŸ do tego ludu, a mów: S³uchem s³uchaæ bêdziecie, ale nie 
zrozumiecie, a widz¹c widzieæ bêdziecie, ale nic nie ujrzycie;
27. Albowiem zgrubia³o serce ludu tego, a ciê¿ko uszyma s³yszeli i zamru¿yli oczy 
swe, aby snaæ oczyma nie widzieli, a uszyma nie s³yszeli, i sercem nie zrozumieli, 
i nie nawrócili siê, a uzdrowi³bym je.
28. Niech¿e wam tedy wiadomo bêdzie, i¿ poganom pos³ane jest to zbawienie Bo¿e, a 
oni s³uchaæ bêd¹.
29. A gdy to on rzek³, odeszli ¯ydowie, maj¹c miêdzy sob¹ wielki spór.
30. I mieszka³ Pawe³ przez ca³e dwa lata w najemnej gospodzie swojej, i przyjmowa³ 
wszystkich, którzy przychodzili do niego;
31. Ka¿¹c o królestwie Bo¿em i ucz¹c tych rzeczy, które s¹ o Panu Jezusie 
Chrystusie, ze wszystkiem bezpieczeñstwem bez przeszkody.

================================
     Rzymian     
================================

*01
1. Pawe³, s³uga Jezusa Chrystusa, powo³any Aposto³, od³¹czony ku opowiadaniu 
Ewangielii Bo¿ej;
2. Któr¹ przedtem obieca³ przez proroki swoje w pismach œwiêtych,
3. O Synu swoim, który siê narodzi³ z nasienia Dawidowego wed³ug cia³a;
4. A pokaza³ siê Synem Bo¿ym mo¿nie, wed³ug Ducha poœwiêcenia, przez 
zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
5. Przez którego wziêliœmy ³askê i urz¹d apostolski ku pos³uszeñstwu wiary miêdzy 
wszystkimi narody, dla imienia jego;
6. Miêdzy którymi jesteœcie i wy powo³ani od Jezusa Chrystusa.
7. Wszystkim, którzy jesteœcie w Rzymie, umi³owanym Bo¿ym, powo³anym œwiêtym, ³aska 
niech bêdzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
8. Najprzód tedy dziêkujê Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, i¿ 
wiara wasza s³ynie po wszystkim œwiecie.
9. Œwiadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu s³u¿ê w duchu moim w Ewangielii Syna 
jego, i¿ bez przestanku wzmiankê o was czyniê,
10. Zawsze w modlitwach moich prosz¹c, i¿by mi siê w¿dy kiedykolwiek droga zdarzy³a 
za wol¹ Bo¿¹ przyjœæ do was.
11. Albowiem pragnê was widzieæ, abym wam móg³ udzieliæ jakiego daru duchownego ku 
utwierdzeniu waszemu;
12. To jest, abyœmy siê u was zobopólnie ucieszyli przez spo³eczn¹ wiarê, i waszê, 
i mojê.
13. A nie chcê, abyœcie i wy wiedzieæ nie mieli, bracia! ¿em czêsto zamyœla³ pójœæ 
do was; (alem by³ dot¹d zawœci¹gniony), abym mia³ jaki po¿ytek i miêdzy wami, jako 
i miêdzy inszymi pogany.
14. I Grekom, i grubym narodom, i m¹drym, i g³upim jestem d³u¿nikiem,
15. Tak, i¿ ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyœcie w Rzymie, Ewangielijê 



opowiadaæ.
16. Albowiem nie wstydzê siê za Ewangielijê Chrystusow¹, poniewa¿ jest moc¹ Bo¿¹ ku 
zbawieniu ka¿demu wierz¹cemu, ¯ydowi najprzód, potem i Greczynowi.
17. Bo sprawiedliwoœæ Bo¿a w niej bywa objawiona z wiary w wiarê, jako napisano: ¯e 
sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie.
18. Bo gniew Bo¿y objawia siê z nieba przeciwko wszelkiej niepobo¿noœci i 
niesprawiedliwoœci tych ludzi, którzy zatrzymuj¹ prawdê Bo¿¹ w niesprawiedliwoœci.
19. Przeto i¿ co mo¿e byæ wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdy¿ im Bóg objawi³.
20. Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia œwiata, przez rzeczy uczynione 
widzialne bywaj¹, to jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez 
wymówki.
21. Przeto i¿ poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani mu dziêkowali, owszem 
znikczemnieli w myœlach swoich i zaæmi³o siê bezrozumne serce ich;
22. Mieni¹c siê byæ m¹drymi, zg³upieli;
23. I odmienili chwa³ê nieskazitelnego Boga w podobieñstwo obrazu skazitelnego 
cz³owieka i ptaków, i czworonogich zwierz¹t, i p³azów.
24. A przeto¿ poda³ je Bóg po¿¹dliwoœciom serc ich ku nieczystoœci, aby l¿yli cia³a 
swoje miêdzy sob¹,
25. Jako te, którzy odmienili prawdê Bo¿¹ w k³amstwo i chwalili stworzenie, i 
s³u¿yli mu raczej ni¿ Stworzycielowi, który jest b³ogos³awiony na wieki. Amen.
26. Dlatego poda³ je Bóg w namiêtnoœci sromotne, gdy¿ i niewiasty ich odmieni³y 
u¿ywanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.
27. Tak¿e i mê¿czyŸni opuœciwszy przyrodzone u¿ywanie niewiasty, zapalili siê w 
swej po¿¹dliwoœci jedni ku drugim, mê¿czyzna z mê¿czyzn¹ hañbê p³odz¹c, a nagrodê 
nale¿¹c¹ b³êdowi swemu na siê bior¹c.
28. A jako siê im nie upodoba³o mieæ w znajomoœci Boga, tak te¿ Bóg je poda³ w 
umys³ opaczny, aby czynili, co nie przystoi;
29. Nape³nieni bêd¹c wszelakiej nieprawoœci, wszeteczeñstwa, przewrotnoœci, 
³akomstwa, z³oœci, pe³ni zazdroœci, morderstwa, sporu, zdrady, z³ych obyczajów;
30. Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidz¹cy, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy 
z³ych rzeczy, rodzicom niepos³uszni,
31. Bezrozumni, przymierza nie trzymaj¹cy, bez przyrodzonej mi³oœci, nieprzejednani 
i niemi³osierni;
32. Którzy poznawszy prawo Bo¿e, i¿ ci, co takowe rzeczy czyni¹, godni s¹ œmierci, 
nie tylko sami je czyni¹, ale te¿ przestawaj¹ z tymi, co je czyni¹.
*02
1. Przeto¿ jesteœ bez wymówki, o cz³owiecze! który os¹dzasz; bo w czem drugiego 
os¹dzasz, samego siebie os¹dzasz, poniewa¿ to¿ czynisz, który drugiego os¹dzasz.
2. Lecz wiemy, i¿ s¹d Bo¿y jest wed³ug prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy 
czyni¹.
3. Czy mniemasz, o cz³owiecze! który os¹dzasz tych, co takowe rzeczy czyni¹, a sam 
je czynisz, ¿e ty ujdziesz s¹du Bo¿ego?
4. Czy bogactwy dobrotliwoœci jego i cierpliwoœci, i nieskwapliwoœci pogardzasz, 
nie wiedz¹c, i¿ ciê dobrotliwoœæ Bo¿a do pokuty prowadzi?
5. Ale pod³ug zatwardzia³oœci twojej i serca niepokutuj¹cego skarbisz sobie samemu 
gniew na dzieñ gniewu i objawienia sprawiedliwego s¹du Bo¿ego.
6. Który odda ka¿demu pod³ug uczynków jego;
7. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukaj¹ s³awy i czci i 
nieskazitelnoœci, odda ¿ywot wieczny;
8. A zaœ swarliwym i prawdzie niepos³usznym, lecz pos³usznym niesprawiedliwoœci, 
odda zapalczywoœæ i gniew;
9. Utrapienie i ucisk duszy ka¿dego cz³owieka, który z³oœæ pope³nia, ¯yda najprzód, 
potem i Greka;
10. A chwa³ê i czeœæ, i pokój wszelkiemu czyni¹cemu dobre, ¯ydowi najprzód, potem i 
Grekowi.
11. Albowiem nie masz wzglêdu na osoby u Boga.
12. A którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu te¿ pogin¹; a którzykolwiek w 
zakonie zgrzeszyli, przez zakon s¹dzeni bêd¹.
13. (Gdy¿ nie s³uchacze zakonu sprawiedliwymi s¹ u Boga; ale czyniciele zakonu 



usprawiedliwieni bêd¹.)
14. Bo poniewa¿ poganie nie maj¹cy zakonu, z przyrodzenia czyni¹, co jest w 
zakonie, ci, zakonu nie maj¹c, sami sobie s¹ zakonem;
15. Którzy ukazuj¹ skutek zakonu, napisany na sercach swych, z poœwiadczaniem 
sumienia ich i myœli wespó³ siebie oskar¿aj¹cych albo te¿ wymawiaj¹cych,
16. W dzieñ, gdy s¹dziæ bêdzie Bóg skryte rzeczy ludzkie wed³ug Ewangielii mojej 
przez Jezusa Chrystusa.
17. Oto siê ty nazywasz ¯ydem i polegasz na zakonie, a chlubisz siê Bogiem.
18. I znasz wolê jego i rozeznajesz rzeczy ró¿ne od niej, wyæwiczony bêd¹c z 
zakonu;
19. I masz za to, ¿eœ jest wodzem œlepych, œwiat³oœci¹ tych, którzy s¹ w ciemnoœci;
20. Mistrzem bezrozumnych, nauczycielem niemowl¹tek, maj¹c kszta³t znajomoœci i 
prawdy w zakonie.
21. Który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który opowiadasz, ¿eby 
nie kradziono, kradniesz?
22. Który mówisz, ¿eby nie cudzo³o¿ono, cudzo³o¿ysz? który siê brzydzisz ba³wany, 
œwiête rzeczy kradniesz?
23. Który siê chlubisz zakonem, przez przestêpstwo zakonu Boga l¿ysz?
24. Albowiem imiê Bo¿e dla was bluŸnione bywa miêdzy pogany, jako napisano.
25. Boæ obrzezanie jest po¿yteczne, jeŸlibyœ pe³ni³ zakon; ale jeŸlibyœ by³ 
przestêpc¹ zakonu, twoje obrzezanie sta³o siê nieobrzezk¹.
26. JeŸliby tedy nieobrzezka przestrzega³a praw zakonnych, aza¿ jego nieobrzezka 
nie bêdzie przyczyn¹ za obrzezkê?
27. I os¹dzi nieobrzezka z przyrodzenia zakon pe³ni¹ca ciebie, który przez literê i 
obrzezkê jesteœ przestêpc¹ zakonu.
28. Albowiem nie ten jest ¯ydem, który jest ¯ydem na jawie, ani to jest obrzezka, 
która jest na jawie na ciele;
29. Ale który jest w skrytoœci ¯ydem i obrzezka serca, która jest w duchu, nie w 
literze, której chwa³a nie jest z ludzi, ale z Boga.
*03
1. Czem¿e tedy zacniejszy ¯yd? albo co za po¿ytek obrzezki?
2. Wielki z ka¿dej miary. Albowiem to najpierwsza, i¿ im zwierzone by³y wyroki 
Bo¿e.
3. Bo có¿ na tem, jeŸli niektórzy nie uwierzyli? Aza¿ niedowiarstwo ich niszczy 
wiarê Bo¿¹?
4. Nie daj tego Bo¿e! I owszem niech Bóg bêdzie prawdziwy, a wszelki cz³owiek 
k³amc¹, jako napisano: A abyœ by³ usprawiedliwiony w mowach twoich, a ¿ebyœ 
zwyciê¿y³, gdybyœ s¹dzi³.
5. JeŸli tedy niesprawiedliwoœæ nasza Bo¿¹ sprawiedliwoœæ zaleca, có¿ rzeczemy? 
Aza¿ niesprawiedliwy jest Bóg, który gniew przywodzi? (Po ludzku mówiê.)
6. Nie daj tego Bo¿e! albowiem jako¿by Bóg s¹dzi³ œwiat?
7. Bo jeŸli prawda Bo¿a przez moje k³amstwo obfitowa³a ku chwale jego, czemu¿ 
jeszcze i ja bywam s¹dzony jako grzesznik?
8. A nie raczej tak mówimy: (jako nas szkaluj¹ i jako niektórzy udawaj¹, ¿ebyœmy 
mówili:) Bêdziemy czyniæ z³e rzeczy, aby przysz³y dobre? Których potêpienie jest 
sprawiedliwe.
9. Có¿ tedy? Mamy¿ nad nie? ¯adnym sposobem; gdy¿eœmy przedtem dowiedli, ¿e ¯ydowie 
i Grekowie, wszyscy s¹ pod grzechem,
10. Jako napisano: Nie masz sprawiedliwego ani jednego;
11. Nie masz rozumnego i nie masz, kto by szuka³ Boga.
12. Wszyscy siê odchylili, wespó³ siê stali nieu¿ytecznymi, nie masz kto by czyni³ 
dobre, nie masz a¿ do jednego.
13. Grobem otworzonym jest gard³o ich, jêzykami swemi zdradzali, jad ¿miji pod 
wargami ich.
14. Których usta nape³nione s¹ przeklinania i gorzkoœci;
15. Nogi ich prêdkie s¹ ku wylewaniu krwi;
16. Skruszenie z bied¹ w drogach ich,
17. A drogi pokoju nie poznali;
18. Nie masz bojaŸni Bo¿ej przed oczami ich.



19. A wiemy, i¿ cokolwiek zakonowi mówi, tym którzy s¹ pod zakonem, mówi, aby 
wszelkie usta by³y zatulone i aby wszystek œwiat podlega³ karaniu Bo¿emu.
20. Przeto z uczynków zakonu nie bêdzie usprawiedliwione ¿adne cia³o przed 
oblicznoœci¹ jego, gdy¿ przez zakon jest poznanie grzechu.
21. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwoœæ Bo¿a objawiona jest, maj¹ca œwiadectwo z 
zakonu i z proroków;
22. Sprawiedliwoœæ, mówiê, Bo¿a przez wiarê Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na 
wszystkie wierz¹ce; boæ ró¿noœci nie masz.
23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwa³y Bo¿ej.
24. A bywaj¹ usprawiedliwieni darmo z ³aski jego przez odkupienie, które siê sta³o 
w Chrystusie Jezusie.
25. Którego Bóg wystawi³ ub³aganiem przez wiarê we krwi jego, ku okazaniu 
sprawiedliwoœci swojej przez odpuszczenie przedtem pope³nionych grzechów w 
cierpliwoœci Bo¿ej,
26. Ku okazaniu sprawiedliwoœci swojej w teraŸniejszym czasie, na to, aby on by³ 
sprawiedliwym i usprawiedliwiaj¹cym tego, który jest z wiary Jezusowej.
27. Gdzie¿ tedy jest chluba? Odrzucona jest. Przez który¿ zakon? Czyli uczynków? 
Nie, ale przez zakon wiary.
28. Przeto¿ mamy za to, ¿e cz³owiek bywa usprawiedliwiony wiar¹ bez uczynków 
zakonu.
29. Izali Bóg jest tylko Bogiem ¯ydów? izali te¿ nie pogan? Zaiste i pogan.
30. Poniewa¿ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezkê z wiary i nieobrzezkê 
przez wiarê.
31. To tedy zakon niszczymy przez wiarê? Nie daj tego Bo¿e! i owszem zakon 
stanowimy.
*04
1. Có¿ tedy, rzeczemy, znalaz³ Abraham, ojciec nasz wed³ug cia³a?
2. Bo jeŸli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma siê czem chlubiæ, ale nie 
u Boga.
3. Albowiem có¿ Pismo mówi? Uwierzy³ Abraham Bogu i przyczytano mu to za 
sprawiedliwoœæ.
4. A robi¹cemu zap³ata nie bywa przyczytana pod³ug ³aski, ale pod³ug d³ugu;
5. Nie robi¹cemu zaœ, lecz wierz¹cemu w tego, który usprawiedliwia niepobo¿nego, 
przyczytana bywa wiara jego za sprawiedliwoœæ.
6. Jako i Dawid powiada, ¿e b³ogos³awieñstwo cz³owieka jest, któremu Bóg przyczyta 
sprawiedliwoœæ bez uczynków, mówi¹c:
7. B³ogos³awieni, których odpuszczone s¹ nieprawoœci, a których zakryte s¹ grzechy;
8. B³ogos³awiony m¹¿, któremu Pan grzechu nie przyczyta.
9. To tedy b³ogos³awieñstwo tylko na obrzezkê przychodzi, czy te¿ na nieobrzezkê? 
Gdy¿ mówimy, i¿ wiara Abrahamowi jest przyczytana za sprawiedliwoœæ.
10. Jako¿ mu tedy jest przyczytano? Gdy by³ w obrzezce, czyli w nieobrzezce? Nie w 
obrzezce, ale w nieobrzezce.
11. I przyj¹³ znak obrzezki za pieczêæ sprawiedliwoœci onej wiary, która by³a w 
nieobrzezce, na to, aby by³ ojcem wszystkich wierz¹cych w nieobrzezce, aby i onym 
przyczytana by³a sprawiedliwoœæ;
12. I aby by³ ojcem obrzezki, nie tylko tych, którzy s¹ z obrzezki, ale te¿ i tych, 
którzy chodz¹ stopami wiary ojca naszego Abrahama, która by³a w nieobrzezce.
13. Albowiem nie przez zakon siê sta³a obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby 
by³ dziedzicem œwiata, ale przez sprawiedliwoœæ wiary.
14. Bo jeŸli ci, którzy s¹ z zakonu, dziedzicami s¹, tedyæ zniszcza³a wiara i 
wniwecz siê obróci³a obietnica.
15. Gdy¿ zakon gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani 
przestêpstwa.
16. Przeto¿ z wiary jest dziedzictwo, aby by³o z ³aski, i ¿eby by³a warowna 
obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, które jest z zakonu, ale i temu, 
które jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich;
17. (Jako napisano: Ojcem wielu narodów wystawi³em ciê) przed Bogiem, któremu 
uwierzy³, który o¿ywia umar³e i który przywo³uje te rzeczy, których nie masz, i 
jakoby by³y.



18. Który (Abraham) przeciwko nadziei w nadziejê uwierzy³, ¿e siê stanie ojcem 
wielu narodów wed³ug tego, co mu powiedziano: Tak bêdzie nasienie twoje.
19. A nie bêd¹c s³abym w wierze, nie patrzy³ na cia³o swoje ju¿ obumar³e, maj¹c 
oko³o stu lat, ani na obumar³y ¿ywot Sary.
20. O obietnicy tedy Bo¿ej nie w¹tpi³ z niedowiarstwa; ale siê umocni³ wiar¹ i da³ 
chwa³ê Bogu,
21. Bêd¹c te¿ tego pewien, ¿e cokolwiek on obieca³, mocen jest i uczyniæ.
22. Przeto¿ przyczytano mu to za sprawiedliwoœæ.
23. A nie napisano tego dla niego samego, i¿ mu to przyczytano,
24. Ale i dla nas, którym ma byæ przyczytano, którzy wierzymy w tego, który 
wzbudzi³ Jezusa, Pana naszego, z martwych;
25. Który wydany jest dla grzechów naszych, a wsta³ z martwych dla 
usprawiedliwienia naszego.
*05
1. Bêd¹c tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa;
2. Przez któregoœmy te¿ przystêp otrzymali wiar¹ ku ³asce, w której stoimy i 
chlubimy siê nadziej¹ chwa³y Bo¿ej.
3. A nie tylko to, ale siê te¿ chlubimy z ucisków, wiedz¹c, i¿ ucisk cierpliwoœæ 
sprawuje,
4. A cierpliwoœæ doœwiadczenie, a doœwiadczenie nadziejê,
5. A nadzieja nie pohañbia, przeto i¿ mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Œwiêtego, który nam jest dany.
6. Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliœmy md³ymi, wed³ug czasu umar³ za niepobo¿ne.
7. Choæ ledwie by kto umar³ za sprawiedliwego; wszak¿e za dobrego snaæby siê kto 
umrzeæ wa¿y³.
8. Lecz zaleca Bóg mi³oœæ swojê ku nam, ¿e gdy jeszcze byliœmy grzesznymi, Chrystus 
za nas umar³.
9. Daleko tedy wiêcej teraz usprawiedliwieni bêd¹c krwi¹ jego, zachowani bêdziemy 
przez niego od gniewu.
10. Bo jeŸli¿e bêd¹c nieprzyjacio³mi, pojednaniœmy z Bogiem przez œmieræ Syna jego; 
daleko wiêcej bêd¹c pojednani, zachowani bêdziemy przez ¿ywot jego.
11. A nie tylko to, ale siê te¿ chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez któregoœmy teraz pojednanie otrzymali.
12. Przeto¿ jako przez jednego cz³owieka grzech wszed³ na œwiat, a przez grzech 
œmieræ; tak te¿ na wszystkich ludzi œmieræ przysz³a, poniewa¿ wszyscy zgrzeszyli.
13. Albowiem a¿ do zakonu grzech by³ na œwiecie; ale grzech nie bywa przyczytany, 
gdy zakonu nie masz.
14. Lecz œmieræ królowa³a od Adama a¿ do Moj¿esza i nad tymi, którzy nie 
zgrzeszyli, na podobieñstwo przestêpstwa Adamowego, który jest wzorem onego, który 
mia³ przyjœæ.
15. Ale nie jako upadek, tak i dar z ³aski; albowiem jeŸli przez upadek jednego 
wiele ich pomar³o, daleko wiêcej ³aska Bo¿a i dar z ³aski onego jednego cz³owieka 
Jezusa Chrystusa na wiele ich op³ywa³a.
16. A dar nie jest taki, jako to, co przysz³o przez jednego, który zgrzeszy³. 
Albowiem wina jest z jednego upadku ku potêpieniu, ale dar z ³aski z wielu upadków 
ku usprawiedliwieniu.
17. Albowiem jeŸli dla jednego upadku œmieræ królowa³a przez jednego, daleko 
wiêcej, którzy obfitoœæ onej ³aski i dar sprawiedliwoœci przyjmuj¹, w ¿ywocie 
królowaæ bêd¹ przez tego¿ jednego Jezusa Chrystusa.
18. Przeto¿ tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przysz³a wina ku 
potêpieniu; tak te¿ przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszed³ 
dar ku usprawiedliwieniu ¿ywota.
19. Bo jako przez niepos³uszeñstwo jednego cz³owieka wiele siê ich sta³o 
grzesznymi; tak przez pos³uszeñstwo jednego cz³owieka wiele siê ich sta³o 
sprawiedliwymi.
20. A zakon przytem nast¹pi³, aby obfitowa³ grzech; lecz gdzie siê grzech 
rozmno¿y³, tam ³aska tem wiêcej obfitowa³a.
21. Aby jako grzech królowa³ ku œmierci, tak te¿ aby ³aska królowa³a przez 



sprawiedliwoœæ ku ¿ywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
*06
1. Có¿ tedy rzeczemy? Zostaniemy¿ w grzechu, aby ³aska obfitowa³a?
2. Nie daj tego Bo¿e! albowiem którzyœmy umarli grzechowi, jako¿ jeszcze w nim ¿yæ 
bêdziemy?
3. Aza¿ nie wiecie, i¿ którzykolwiek ochrzczeni jesteœmy w Chrystusa Jezusa, w 
œmieræ jego ochrzczeni jesteœmy?
4. Pogrzebieniœmy tedy z nim przez chrzest w œmieræ, aby jako Chrystus wzbudzony 
jest z martwych przez chwa³ê ojcowsk¹, tak ¿ebyœmy i my w nowoœci ¿ywota chodzili.
5. Bo jeŸli¿eœmy z nim wszczepieni w podobieñstwo œmierci jego, tedy te¿ i w 
podobieñstwo zmartwychwstania wszczepieni z nim bêdziemy.
6. To wiedz¹c, ¿e stary nasz cz³owiek pospo³u jest z nim ukrzy¿owany, aby cia³o 
grzechu by³o zniszczone, ¿ebyœmy ju¿ wiêcej nie s³u¿yli grzechowi;
7. Bo ktoæ umar³, usprawiedliwiony jest od grzechu.
8. JeŸliœmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, i¿ te¿ z nim ¿yæ bêdziemy,
9. Wiedz¹c, ¿e Chrystus powstawszy z martwych, wiêcej nie umiera i œmieræ mu wiêcej 
nie panuje.
10. Bo i¿ umar³, grzechowi raz umar³, a i¿ ¿yje, ¿yje Bogu.
11. Tak te¿ i wy rozumiejcie, ¿eœcie wy umar³ymi grzechowi, aleœcie ¿ywymi Bogu w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
12. Niech¿e tedy nie króluje grzech w œmiertelnem ciele waszem, ¿ebyœcie mu 
pos³uszni byli w po¿¹dliwoœciach jego.
13. Ani stawiajcie cz³onków waszych orê¿em niesprawiedliwoœci grzechowi: ale 
stawiajcie siebie samych Bogu, jako z umar³ych ¿ywi, i cz³onki wasze orê¿em 
sprawiedliwoœci Bogu.
14. Albowiem grzech panowaæ nad wami nie bêdzie; bo jesteœcie nie pod zakonem, ale 
pod ³ask¹.
15. Có¿ tedy? Bêdziemy¿ grzeszyli, ¿eœmy nie pod zakonem, ale pod ³ask¹? Nie daj 
tego Bo¿e!
16. Aza¿ nie wiecie, ¿e komu siê stawiacie za s³ugi ku pos³uszeñstwu, tegoœcie 
s³ugami, komuœcie pos³uszni; b¹dŸ grzechowi ku œmierci, b¹dŸ pos³uszeñstwu ku 
sprawiedliwoœci?
17. Ale chwa³a Bogu, ¿e bywszy s³ugami grzechu, us³uchaliœcie z serca sposobu onej 
nauki, którejœcie siê poddali.
18. A bêd¹c uwolnieni od grzechu, staliœcie siê niewolnikami sprawiedliwoœci.
19. Po ludzku mówiê dla md³oœci cia³a waszego. Albowiem jakoœcie stawiali cz³onki 
wasze na s³u¿bê nieczystoœci i nieprawoœci ku czynieniu nieprawoœci: tak teraz 
stawiajcie cz³onki wasze na s³u¿bê sprawiedliwoœci ku poœwiêceniu.
20. Bo pókiœcie byli s³ugami grzechu, byliœcie wolnymi od sprawiedliwoœci:
21. Jaki¿eœcie tedy naonczas po¿ytek mieli onych rzeczy, za które siê teraz 
wstydzicie? Bo koniec onych jest œmieræ.
22. Lecz teraz, bêd¹c uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie po¿ytek swój 
ku poœwiêceniu, a koniec ¿ywot wieczny.
23. Albowiem zap³ata za grzech jest œmieræ; ale dar z ³aski Bo¿ej jest ¿ywot 
wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
*07
1. Aza¿ nie wiecie, bracia! (bo powiadomym zakonu mówiê), i¿ zakon panuje nad 
cz³owiekiem, póki ¿yje?
2. Albowiem niewiasta, która jest za mê¿em, póki ¿yw m¹¿, obowi¹zana mu jest 
zakonem; a jeŸliby m¹¿ umar³, uwolniona jest od zakonu mê¿owego.
3. Przeto¿ tedy, póki m¹¿ ¿yje, bêdzie zwana cudzo³o¿nic¹, jeŸliby ¿on¹ inszego 
mê¿a zosta³a; a jeŸliby m¹¿ jej umar³, wolna jest od zakonu onego, aby nie by³a 
cudzo³o¿nic¹, choæby siê inszego mê¿a ¿on¹ sta³a.
4. A tak, bracia moi! i wyœcie umartwieni zakonowi przez cia³o Chrystusowe, abyœcie 
siê stali inszego, to jest tego, który wzbudzony jest z martwych, abyœmy owoc 
przynosili Bogu.
5. Albowiem gdyœmy byli w ciele, namiêtnoœci grzechów, które siê wznieca³y przez 
zakon, mocy dokazywa³y w cz³onkach naszych ku przynoszeniu owocu œmierci.
6. Lecz teraz staliœmy siê wolni od zakonu, umar³szy temu, w którymeœmy byli 



zatrzymani, abyœmy Bogu s³u¿yli w nowoœci ducha, a nie w staroœci litery.
7. Có¿ tedy rzeczemy? I¿ zakon jest grzechem? Nie daj tego Bo¿e! I owszemem grzechu 
nie pozna³, tylko przez zakon; bo i o po¿¹dliwoœci bym by³ nie wiedzia³, by by³ 
zakon nie rzek³: Nie bêdziesz po¿¹da³.
8. Lecz grzech wzi¹wszy przyczynê przez przykazanie, sprawi³ we mnie wszelk¹ 
po¿¹dliwoœæ; albowiem bez zakonu grzech jest martwy.
9. I jam ¿y³ niekiedy bez zakonu; lecz gdy przysz³o przykazanie, grzech o¿y³, a jam 
umar³.
10. I znalaz³o siê, ¿e to przykazanie, które mia³o byæ ku ¿ywotowi, jest mi ku 
œmierci.
11. Gdy¿ grzech, wzi¹wszy przyczynê przez przykazanie, zawiód³ miê i przez nie 
zabi³ miê.
12. A tak zakon jest œwiêty i przykazanie œwiête, i sprawiedliwe, i dobre.
13. To tedy dobre sta³o¿ mi siê œmierci¹? Nie daj tego Bo¿e! I owszem grzech, aby 
siê pokaza³ byæ grzechem, sprawi³ mi œmieræ przez dobre, ¿eby siê sta³ nader 
grzesz¹cym on grzech przez ono przykazanie.
14. Bo wiemy, i¿ zakon jest duchowny, alem ja cielesny, zaprzedany pod grzech.
15. Albowiem tego, co czyniê, nie pochwalam; bo nie, co chcê, to czyniê, ale czego 
nienawidzê, to czyniê.
16. A jeŸli czego nie chcê, to czyniê, przyzwalam zakonowi, ¿e dobry jest.
17. Ju¿ tedy teraz nie ja to czyniê, ale grzech we mnie mieszkaj¹cy;
18. Gdy¿ wiem, ¿e nie mieszka we mnie (to jest w ciele mojem) dobre; albowiem chêæ 
jest we mnie, ale wykonaæ to, co jest dobrego, nie znajdujê.
19. Bo nie czyniê dobrego, które chcê; ale z³e, którego nie chcê, to czyniê.
20. A jeŸli¿ ja to czyniê, czego nie chcê, ju¿ ja wiêcej nie czyniê tego, ale 
grzech, który we mnie mieszka.
21. Znajdujê tedy ten zakon w sobie, gdy chcê dobre czyniæ, ¿e siê mnie z³e trzyma.
22. Albowiem kocham siê w zakonie Bo¿ym wed³ug wewnêtrznego cz³owieka.
23. Lecz widzê inszy zakon w cz³onkach moich, odporny zakonowi umys³u mego i który 
miê zniewala pod zakon grzechu, który jest w cz³onkach moich.
24. Nêdzny¿ ja cz³owiek! Któ¿ miê wybawi z tego cia³a œmierci?
25. Dziêkujê Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przeto¿ tedy ja sam umys³em 
s³u¿ê zakonowi Bo¿emu, lecz cia³em zakonowi grzechu.
*08
1. Przeto¿ teraz ¿adnego potêpienia nie masz tym, który bêd¹c w Chrystusie Jezusie 
nie wed³ug cia³a chodz¹, ale wed³ug Ducha.
2. Albowiem zakon Ducha ¿ywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolni³ miê od 
zakonu grzechu œmierci.
3. Bo co niemo¿nego by³o zakonowi, w czem on by³ s³aby dla cia³a, Bóg pos³awszy 
Syna swego w podobieñstwie grzesznego cia³a i dla grzechu, potêpi³ grzech w ciele,
4. Aby ona sprawiedliwoœæ zakonu by³a wype³niona w nas, którzy nie wed³ug cia³a 
chodzimy, ale wed³ug Ducha.
5. Albowiem, którzy s¹ wed³ug cia³a, o tem myœl¹, co jest cielesnego; ale którzy s¹ 
wed³ug Ducha, myœl¹ o tem, co jest duchowego.
6. Gdy¿ zmys³ cia³a jest œmieræ; ale zmys³ ducha jest ¿ywot i pokój,
7. Przeto i¿ zmys³ cia³a jest nieprzyjacielem Bogu; bo siê zakonowi Bo¿emu nie 
poddaje, gdy¿ te¿ i nie mo¿e.
8. Przeto¿ którzy s¹ w ciele, Bogu siê podobaæ nie mog¹.
9. Lecz wy nie jesteœcie w ciele, ale w duchu, gdy¿ Duch Bo¿y mieszka w was: a 
jeŸli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
10. Ale jeŸli Chrystus w was jest, tedy cia³o jest martwe dla grzechu, a duch jest 
¿ywy dla sprawiedliwoœci.
11. A jeŸli Duch tego, który Jezusa wzbudzi³ z martwych, mieszka w was, ten który 
wzbudzi³ Chrystusa z martwych, o¿ywi i œmiertelne cia³a wasze przez Ducha swego, 
który w was mieszka.
12. A tak, bracia! d³u¿nikami jesteœmy nie cia³u, abyœmy wed³ug cia³a ¿yli.
13. Albowiem jeŸlibyœcie wed³ug cia³a ¿yli, pomrzecie; ale jeŸlibyœcie Duchem 
sprawy cia³a umartwili, ¿yæ bêdziecie.
14. Bo którzykolwiek Duchem Bo¿ym prowadzeni bywaj¹, ci s¹ synami Bo¿ymi.



15. Gdy¿eœcie nie wziêli ducha niewoli znowu ku bojaŸni, aleœcie wziêli Ducha 
przysposobienia synowskiego, przez którego wo³amy: Abba, to jest Ojcze!
16. Ten¿e duch poœwiadcza duchowi naszemu, i¿ jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi.
17. A jeŸli¿ dzieæmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bo¿ymi, a 
spó³dziedzicami Chrystusowymi, jeŸli tylko z nim cierpimy, abyœmy te¿ z nim byli 
uwielbieni.
18. Albowiem, (bracia!) mam za to, i¿ utrapienia teraŸniejszego czasu nie s¹ godne 
onej przysz³ej chwa³y, która siê ma objawiæ w nas.
19. Bo troskliwe wygl¹danie stworzenia oczekuje objawienia synów Bo¿ych.
20. Gdy¿ stworzenie marnoœci jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je 
podda³,
21. Pod nadziej¹, ¿e i samo stworzenie bêdzie uwolnione z niewoli ska¿enia na 
wolnoœæ chwa³y dziatek Bo¿ych.
22. Bo wiemy, i¿ wszystko stworzenie wespó³ wzdycha i wespó³ boleje a¿ dot¹d.
23. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, i my sami 
w sobie wzdychamy, oczekuj¹c przysposobienia synowskiego, odkupienia cia³a naszego.
24. Albowiem nadziej¹œmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadziej¹; bo co kto 
widzi, przecz siê tego spodziewa?
25. Ale czego nie widzimy, tego siê spodziewamy i tego przez cierpliwoœæ 
oczekujemy.
26. Tak¿e te¿ i Duch dopomaga md³oœciom naszym. Albowiem o co byœmy siê modliæ 
mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale ten¿e Duch przyczynia siê za nami wzdychaniem 
niewymownem.
27. A ten, który siê serc bada, wie, który jest zmys³ Ducha, poniewa¿ wed³ug Boga 
przyczynia siê za œwiêtymi.
28. A wiemy, i¿ tym, którzy mi³uj¹ Boga, wszystkie rzeczy dopomagaj¹ ku dobremu, to 
jest tym, którzy wed³ug postanowienia Bo¿ego powo³ani s¹.
29. Albowiem, które on przejrza³, te te¿ przenaznaczy³, aby byli przypodobani 
obrazowi Syna jego, ¿eby on by³ pierworodnym miêdzy wieloma braæmi,
30. A które przenaznaczy³, te te¿ powo³a³; a które powo³a³, te te¿ usprawiedliwi³; 
a które usprawiedliwi³, te te¿ uwielbi³.
31. Có¿ tedy rzeczemy na to? JeŸli Bóg za nami, któ¿ przeciwko nam?
32. Który ani w³asnemu Synowi nie przepuœci³, ale go za nas wszystkich wyda³: jako¿ 
by wszystkiego z nim nie darowa³ nam?
33. Któ¿ bêdzie skar¿y³ na wybrane Bo¿e? Bóg jest, który usprawiedliwia.
34. Któ¿ jest, co by je potêpi³? Chrystus jest, który umar³, owszem i 
zmartwychwsta³, który te¿ jest na prawicy Bo¿ej, który siê te¿ przyczynia za nami.
35. Któ¿ nas od³¹czy od mi³oœci Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli 
przeœladowanie? czyli g³ód? czyli nagoœæ? czyli niebezpieczeñstwo? czyli miecz?
36. Jako napisano: Dla ciebie ca³y dzieñ zabijani bywamy, poczytaniœmy jako owce na 
rzeŸ naznaczone;
37. Ale w tem wszystkiem przezwyciê¿amy przez tego, który nas umi³owa³.
38. Albowiem pewienem tego, i¿ ani œmieræ, ani ¿ywot, ani Anio³owie, ani ksiêstwa, 
ani mocarstwa, ani teraŸniejsze ani przysz³e rzeczy,
39. Ani wysokoœæ, ani g³êbokoœæ, ani ¿adne insze stworzenie nie bêdzie nas mog³o 
od³¹czyæ od mi³oœci Bo¿ej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
*09
1. Prawdê mówiê w Chrystusie, a nie k³amiê, w czem mi poœwiadcza sumienie moje 
przez Ducha Œwiêtego:
2. ¯e mam wielki smutek i nieustawaj¹cy ból w sercu mojem.
3. Albowiem ¿¹da³bym sam, abym siê sta³ od³¹czonym od Chrystusa za braci moich, za 
pokrewnych moich wed³ug cia³a.
4. Którzy s¹ Izraelczycy, których jest przysposobienie synowskie i chwa³a, i 
przymierza, i zakonu danie, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice;
5. Których s¹ ojcowie i z których poszed³ Chrystus ile wed³ug cia³a, który jest nad 
wszystkimi Bóg b³ogos³awiony na wieki. Amen.
6. Lecz nie mo¿na, ¿eby mia³o upaœæ s³owo Bo¿e; albowiem nie wszyscy, którzy s¹ z 
Izraela, s¹ Izraelem;
7. Ani i¿ s¹ nasieniem Abrahamowem, wszyscy s¹ dzieæmi; ale rzeczono: W Izaaku 



bêdzie tobie nazwane nasienie;
8. To jest, nie dzieci cia³a s¹ dzieæmi Bo¿ymi; ale dzieci obietnicy bywaj¹ w 
nasienie policzone.
9. Albowiem obietnicy s³owo to jest: O tym w³aœnie czasie przyjdê, a Sara bêdzie 
mia³a syna;
10. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy z jednego ojca naszego Izaaka brzemienn¹ 
zosta³a.
11. Gdy siê jeszcze by³y dziatki nie narodzi³y, ani co dobrego albo z³ego uczyni³y, 
aby siê osta³o postanowienie Bo¿e wed³ug wybrania, nie z uczynków, ale z tego, 
który powo³uje,
12. Rzeczono jej, ¿e wiêkszy bêdzie s³u¿y³ mniejszemu;
13. Jako napisano: Jakóbam umi³owa³, alem Ezawa mia³ w nienawiœci.
14. Có¿ tedy rzeczemy? Jest¿e niesprawiedliwoœæ u Boga? Nie daj tego Bo¿e!
15. Albowiem do Moj¿esza mówi: Zmi³ujê siê, nad kim siê zmi³ujê; a zlitujê siê, nad 
kim siê zlitujê.
16. A przeto¿ nie zale¿y na tym co chce, ani na tym, co bie¿y, ale na Bogu, który 
siê zmi³owywa.
17. Albowiem mówi Pismo do Faraona: Na tom ciê samo wzbudzi³, abym okaza³ moc mojê 
na tobie, a i¿by opowiadane by³o imiê moje po wszystkiej ziemi.
18. A tak nad kim chce, zmi³owywa siê, a kogo chce, zatwardza.
19. Ale mi rzeczesz: Przecz¿e siê jeszcze uskar¿a? bo któ¿ siê sprzeciwi³ woli 
jego?
20. I owszem, o cz³owiecze! któ¿eœ ty jest, który spór wiedziesz z Bogiem? Izali 
lepianka rzecze lepiarzowi: Przecz¿eœ miê tak uczyni³?
21. Izali nie ma mocy garncarz nad glin¹, ¿eby z tej¿e gliny uczyni³ jedno naczynie 
ku uczciwoœci, a drugie ku zel¿ywoœci?
22. A jeŸli¿ Bóg chc¹c okazaæ gniew i znajom¹ uczyniæ mo¿noœæ swojê, znosi³ w 
wielkiej cierpliwoœci naczynia gniewu na zginienie zgotowane,
23. A i¿by znajome uczyni³ bogactwo chwa³y swojej nad naczyniem mi³osierdzia, które 
zgotowa³ ku chwale;
24. Których i powo³a³, to jest nas, nie tylko z ¯ydów, ale i z poganów.
25. Jako te¿ u Ozeasza mówi: Nazwiê lud, który nie by³ moim, ludem moim, a onê, 
która nie by³a umi³owan¹, nazwiê umi³owan¹.
26. I stanie siê, ¿e na tem miejscu, gdzie im mawiano: Nie jesteœcie wy ludem moim, 
tam nazwani bêd¹ synami Boga ¿ywego.
27. A Izajasz wo³a nad Izraelem, mówi¹c: Choæby liczba synów Izraelskich by³a jako 
piasek morski, ostatki zachowane bêd¹.
28. Albowiem sprawê skoñczy i skróci w sprawiedliwoœci; sprawê zaiste skrócon¹ 
uczyni Pan na ziemi.
29. I jako przedtem powiedzia³ Izajasz: By nam by³ Pan zastêpów nie zostawi³ 
nasienia, bylibyœmy siê stali jako Sodoma i Gomorze bylibyœmy podobni.
30. Có¿ tedy rzeczemy? To, i¿ poganie, którzy nie szukali sprawiedliwoœci, 
dost¹pili sprawiedliwoœci, a sprawiedliwoœci, która jest z wiary.
31. A Izrael szukaj¹c zakonu sprawiedliwoœci, nie doszed³ zakonu sprawiedliwoœci.
32. Dlaczego¿? I¿ nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu jej szukali; albowiem siê 
obrazili o kamieñ obra¿enia,
33. Jako napisano: Oto k³adê w Syonie kamieñ obra¿enia i opokê otr¹cenia, a 
wszelki, który w niego wierzy, nie bêdzie pohañbiony.
*10
1. Bracia! przychylna wola serca mego i modlitwa, któr¹ czyniê do Boga za Izraelem, 
jestci ku zbawieniu.
2. Albowiem dajê im œwiadectwo, i¿ gorliwoœæ ku Bogu maj¹, ale nie wed³ug 
wiadomoœci.
3. Bo nie znaj¹c sprawiedliwoœci Bo¿ej, a chc¹c w³asn¹ sprawiedliwoœæ wystawiæ, 
sprawiedliwoœci Bo¿ej nie byli poddani.
4. Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwoœci ka¿demu wierz¹cemu.
5. Gdy¿ Moj¿esz pisze o sprawiedliwoœci, która jest z zakonu, i¿ ktobykolwiek te 
rzeczy czyni³, przez nie ¿yæ bêdzie.
6. Ale sprawiedliwoœæ, która jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swem: Kto 



wst¹pi na niebo? to jest Chrystusa na dó³ sprowadziæ:
7. Albo kto zst¹pi do przepaœci? to jest Chrystusa od umar³ych wyprowadziæ.
8. Ale (Moj¿esz) có¿ mówi: Blisko ciebie jest s³owo w ustach twoich i w sercu 
twojem. Toæ jest s³owo wiary, które opowiadamy:
9. ¯e jeŸlibyœ usty wyzna³ Pana Jezusa i uwierzy³byœ w sercu twojem, ¿e go Bóg z 
martwych wzbudzi³, zbawiony bêdziesz.
10. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwoœci, ale siê usty wyznanie dzieje 
ku zbawieniu.
11. Bo Pismo mówi: Wszelki, kto w niego wierzy, nie bêdzie pohañbiony;
12. Gdy¿ nie masz ró¿noœci miêdzy ¯ydem i Grekiem; bo ten¿e Pan wszystkich, bogaty 
jest ku wszystkim, którzy go wzywaj¹.
13. Ka¿dy bowiem, kto by wzywa³ imienia Pañskiego, zbawiony bêdzie.
14. Jako¿ tedy wzywaæ bêd¹ tego, w którego nie uwierzyli? a jako uwierz¹ w tego, o 
którym nie s³yszeli? a jako us³ysz¹ bez kaznodziei?
15. Jako¿ te¿ bêd¹ kazaæ, jeŸliby nie byli pos³ani? Jako napisano: O jako œliczne 
s¹ nogi tych, którzy opowiadaj¹ pokój, tych, którzy opowiadaj¹ dobre rzeczy.
16. Aleæ nie wszyscy pos³uszni byli Ewangielii; albowiem Izajasz mówi: Panie! któ¿ 
uwierzy³ kazaniu naszemu?
17. Wiara tedy jest z s³uchania, a s³uchanie przez s³owo Bo¿e.
18. Ale mówiê: Izali nie s³yszeli? i owszem na wszystkê ziemiê wyszed³ g³os ich i 
na koñczyny okrêgu ziemi s³owa ich.
19. Ale mówiê: Izali tego nie pozna³ Izrael? Pierwszy Moj¿esz mówi: Ja was do 
zawiœci pobudzê przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny 
rozdra¿niê was.
20. A Izajasz œmia³oœci u¿ywaj¹c mówi: Jestem znaleziony od tych, którzy mnie nie 
szukali, i jestem objawiony tym, którzy siê o mnie nie pytali.
21. Ale przeciwko Izraelowi mówi: Ca³y dzieñ wyci¹ga³em rêce moje do ludu upornego 
i sprzeciwiaj¹cego siê.
*11
1. Mówiê tedy: Izali Bóg odrzuci³ lud swój? Nie daj tego Bo¿e! Albowiem i jam jest 
Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
2. Nie odrzuci³ci Bóg ludu swego, który przejrza³. Aza¿ nie wiecie, co mówi Pismo o 
Elijaszu? jako siê przyczynia do Boga przeciwko Izraelowi mówi¹c:
3. Panie! Proroki twoje pomordowali i o³tarze twoje zburzyli, a zosta³em ja sam i 
szukaj¹ duszy mojej.
4. Ale có¿ mu mówi Boska odpowiedŸ? Zostawi³em sobie siedm tysiêcy mê¿ów, którzy 
nie sk³onili kolana Baalowi.
5. Tak tedy i teraŸniejszego czasu ostatki pod³ug wybrania z ³aski zosta³y.
6. A poniewa¿ z ³aski, tedyæ ju¿ nie z uczynków, inaczej ³aska ju¿ by nie by³a 
³ask¹; a jeŸli z uczynków, ju¿ci nie jest ³aska; inaczej uczynek ju¿ by nie by³ 
uczynkiem.
7. Có¿ tedy? Czego Izrael szuka, tego nie dost¹pi³; ale wybrani dost¹pili, a inni 
zatwardzeni s¹,
8. (Jako napisano: Da³ im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, 
aby nie s³yszeli), a¿ do dzisiejszego dnia.
9. A Dawid mówi: Niechaj im bêdzie stó³ ich sid³em i u³owieniem i otr¹ceniem i 
odp³at¹.
10. Niech zaæmione bêd¹ oczy ich, aby nie widzieli, a grzbietu ich zawsze nachylaj.
11. Mówiê tedy: Aza¿ siê potknêli, aby padli? Nie daj tego Bo¿e! Ale przez ich 
upadek dosz³o zbawienie pogan, aby je do zawiœci przywiód³.
12. A poniewa¿ upadek ich jest bogactwem œwiata, a umniejszenie ich bogactwem 
pogan, jako¿ daleko wiêcej ich zupe³noœæ?
13. Albowiem mówiê wam poganom, ilem ja jest Aposto³em pogan, us³ugiwanie moje 
zalecam,
14. Aza¿bym jako ku zawiœci pobudzi³ cia³o moje i zbawi³bym niektóre z nich.
15. Albowiem jeŸliæ odrzucenie ich jest pojednaniem œwiata, có¿ bêdzie przyjêcie 
ich, tylko o¿ycie od umar³ych?
16. Poniewa¿ jeŸli pierwiastki œwiête, tedyæ i zaczynienie; a jeŸli korzeñ œwiêty, 
tedyæ i ga³êzie.



17. A jeŸli niektóre z ga³êzi od³amane s¹, a ty, któryœ by³ p³onn¹ oliw¹, jesteœ 
wszczepiony zamiast nich i sta³eœ siê uczestnikiem korzenia i t³ustoœci oliwnego 
drzewa:
18. Nie chlub¿e siê przeciw ga³êziom, bo jeŸli siê chlubisz, wiedz¿e, i¿ nie ty 
korzenia nosisz, ale korzeñ ciebie.
19. Ale rzeczesz: Od³amane s¹ ga³êzie, abym ja by³ wszczepiony.
20. Dobrze; dla niedowiarstwa od³amane s¹, ale ty wiar¹ stoisz; nie b¹dŸ¿e hardej 
myœli, ale siê bój.
21. Albowiem jeŸli Bóg przyrodzonym ga³êziom nie przepuœci³, wiedz, ¿e i tobie nie 
przepuœci.
22. Obacz¿e tedy dobrotliwoœæ i srogoœæ Bo¿¹; przeciwko tym wprawdzie, którzy 
upadli, srogoœæ, ale przeciwko tobie dobrotliwoœæ, jeŸlibyœ trwa³ w dobroci; 
inaczej i ty bêdziesz wyciêty.
23. Aleæ i oni, jeŸli nie bêd¹ trwali w niedowiarstwie, wszczepieni zaœ bêd¹, gdy¿ 
mocny jest Bóg one zasiê wszczepiæ.
24. Albowiem jeŸliœ ty jest wyciêty z oliwy, z przyrodzenia p³onnej, a przeciwko 
przyrodzeniu jesteœ wszczepiony w dobr¹ oliwê, jako¿ daleko wiêcej, którzy s¹ 
wed³ug przyrodzenia, wszczepieni bêd¹ w swojê w³asn¹ oliwê!
25. Bo nie chcê, abyœcie nie mieli wiedzieæ, bracia! tej tajemnicy, (¿ebyœcie nie 
byli sami u siebie m¹drymi), i¿ zatwardzenie z czêœci przysz³o na Izraela, póki by 
nie wesz³a zupe³noœæ pogan.
26. A tak wszystek Izrael bêdzie zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobo¿noœci od Jakóba.
27. A toæ bêdzie przymierze moje z nimi, gdy odejmê grzechy ich.
28. A tak wed³ug Ewangielii nieprzyjació³mi s¹ dla was; lecz wed³ug wybrania s¹ 
mi³ymi dla ojców.
29. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie ¿a³uje.
30. Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliœcie Bogu, ale teraz dost¹piliœcie 
mi³osierdzia dla ich niedowiarstwa,
31. Tak i oni teraz stali siê niepos³usznymi, aby dla mi³osierdzia wam okazanego i 
oni mi³osierdzia dost¹pili.
32. Albowiem zamkn¹³ je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby siê nad wszystkimi 
zmi³owa³.
33. O g³êbokoœci bogactwa i m¹droœci, i znajomoœci Bo¿ej! Jako s¹ niewybadane s¹dy 
jego i niedoœcignione drogi jego!
34. Bo któ¿ pozna³ umys³ Pañski? albo kto by³ rajc¹ jego?
35. Albo kto mu co pierwej da³, a bêdzie mu zasiê oddano?
36. Albowiem z niego i przez niego i w nim s¹ wszystkie rzeczy; jemu niech bêdzie 
chwa³a na wieki. Amen.
*12
1. Proszê was tedy, bracia! przez litoœci Bo¿e, abyœcie stawiali cia³a wasze ofiar¹ 
¿yw¹, œwiêt¹, przyjemn¹ Bogu, to jest rozumn¹ s³u¿bê waszê.
2. A nie przypodobywajcie siê temu œwiatu, ale siê przemieñcie przez odnowienie 
umys³u waszego na to, abyœcie doœwiadczyli, która jest wola Bo¿a dobra, przyjemna i 
doskona³a.
3. Albowiem powiadam przez ³askê, która mi jest dana, ka¿demu, co jest miêdzy wami, 
aby wiêcej o sobie nie rozumia³, ni¿eli potrzeba rozumieæ; ale ¿eby o sobie 
rozumia³ skromnie, tak jako komu Bóg udzieli³ miarê wiary.
4. Albowiem jako w jednem ciele wiele cz³onków mamy, ale wszystkie cz³onki nie 
jedno¿ dzie³o maj¹:
5. Tak wiele nas jest jednem cia³em w Chrystusie, aleœmy z osobna jedni drugich 
cz³onkami.
6. Maj¹c tedy ró¿ne dary wed³ug ³aski, która nam jest dana; jeŸli proroctwo, niech 
bêdzie wed³ug sznuru wiary;
7. JeŸli pos³ugowanie, niech bêdzie w pos³ugowaniu; jeŸli kto naucza, niech trwa w 
nauczaniu;
8. JeŸli kto napomina, w napominaniu; kto rozdaje, w szczeroœci; kto prze³o¿ony 
jest, w pilnoœci; kto czyni mi³osierdzie, niech czyni z ochot¹.
9. Mi³oœæ niech bêdzie nieob³udna; miejcie w obrzydliwoœci z³e; imaj¹c siê dobrego.



10. Mi³oœci¹ bratersk¹ jedni ku drugim sk³onni b¹dŸcie, uczciwoœci¹ jedni drugich 
uprzedzaj¹c.
11. W pracy nie leniwi, duchem pa³aj¹cy, Panu s³u¿¹cy;
12. W nadziei siê wesel¹cy, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni;
13. Potrzebom œwiêtych udzielaj¹cy, goœcinnoœci naœladuj¹cy.
14. Dobrorzeczcie tym, którzy was przeœladuj¹; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie.
15. Weselcie siê z wesel¹cymi, a p³aczcie z p³acz¹cymi.
16. B¹dŸcie miêdzy sob¹ jednomyœlni, wysoko o sobie nie rozumiej¹c, ale siê do 
niskich nak³aniaj¹c.
17. (Bracia!) nie b¹dŸcie m¹drymi sami u siebie; ¿adnemu z³em za z³e nie 
oddawajcie, obmyœliwaj¹c to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludŸmi.
18. JeŸli mo¿na, ile z was jest, ze wszystkimi ludŸmi pokój miejcie.
19. Nie mœcijcie siê sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem 
napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.
20. JeŸli tedy ³aknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeŸli pragnie, napój go: bo to 
czyni¹c, wêgle rozpalone zgarniesz na g³owê jego.
21. Nie daj siê zwyciê¿yæ z³emu, ale z³e dobrem zwyciê¿aj.
*13
1. Ka¿da dusza niech bêdzie zwierzchnoœciom wy¿szym poddana: boæ nie masz 
zwierzchnoœci, tylko od Boga; a te, które s¹ zwierzchnoœci, od Boga s¹ 
postanowione.
2. A tak, kto siê zwierzchnoœci sprzeciwia, Bo¿emu siê postanowieniu sprzeciwia; a 
którzy siê sprzeciwiaj¹, sami sobie potêpienie zjednaj¹.
3. Albowiem prze³o¿oni nie s¹ na postrach dobrym uczynkom, ale z³ym. A chcesz siê 
nie baæ zwierzchnoœci, czyñ, co jest dobrego, a bêdziesz mia³ pochwa³ê od niej;
4. Bo¿ym bowiem jest s³ug¹ tobie ku dobremu. Ale jeŸli uczynisz, co jest z³ego, bój 
siê; boæ nie darmo miecz nosi, gdy¿ jest s³ug¹ Bo¿ym, mszcz¹cym siê w gniewie nad 
czyni¹cym, co jest z³ego.
5. Przeto¿ trzeba byæ poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia.
6. Albowiem dla tego te¿ podatki dajecie, gdy¿ s¹ s³ugami Bo¿ymi, którzy tego 
samego ustawicznie pilnuj¹.
7. Oddawajcie¿ tedy ka¿demu, cobyœcie powinni: komu podatek, temu podatek, komu 
c³o, temu c³o, komu bojaŸñ, temu bojaŸñ; komu czeœæ, temu czeœæ.
8. Nikomu nic winni nie b¹dŸcie, tylko abyœcie siê spo³ecznie mi³owali; bo kto 
mi³uje bliŸniego, zakon wype³ni³.
9. Gdy¿ to przykazanie: Nie bêdziesz cudzo³o¿y³, nie bêdziesz zabija³, nie bêdziesz 
krad³, nie bêdziesz fa³szywie œwiadczy³, nie bêdziesz po¿¹da³, i jeŸli które insze 
jest przykazanie, w tem s³owie sumownie siê zamyka, mianowicie: Bêdziesz mi³owa³ 
bliŸniego twego, jako siebie samego.
10. Mi³oœæ bliŸniemu z³oœci nie wyrz¹dza; a tak wype³nieniem zakonu jest mi³oœæ.
11. A to czyñcie, wiedz¹c czas, i¿ ju¿ przysz³a godzina, abyœmy siê ze snu ocucili; 
albowiem teraz bli¿sze nas jest zbawienie, ani¿eli kiedyœmy uwierzyli.
12. Noc przeminê³a, a dzieñ siê przybli¿y³; odrzuæmy¿ tedy uczynki ciemnoœci, a 
obleczmy siê w zbrojê œwiat³oœci.
13. ChodŸmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijañstwach, nie we 
wszeteczeñstwach i rozpustach, nie w poswarkach ani w zazdroœci;
14. Ale obleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyñcie starania o ciele ku 
wykonywaniu po¿¹dliwoœci.
*14
1. A tego, który jest w wierze s³aby, przyjmujcie, nie na sprzeczania oko³o sporów.
2. Boæ jeden wierzy, i¿ mo¿e jeœæ wszystko, a drugi bêd¹c s³aby, jarzynê jada.
3. Ten, który je, niech lekce nie wa¿y tego, który nie je; a który nie je, niech 
nie potêpia tego, który je; albowiem go Bóg przyj¹³.
4. Ktoœ ty jest, co s¹dzisz cudzego s³ugê? Panu w³asnemu stoi, albo upada, a ostoi 
siê; albowiem go Bóg mo¿e utwierdziæ.
5. Bo jeden ró¿noœæ czyni miêdzy dniem a dniem, a drugi ka¿dy dzieñ za równo s¹dzi; 
ka¿dy niech bêdzie dobrze upewniony w zmyœle swoim.
6. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega; a kto nie przestrzega dnia, Panu nie 
przestrzega; kto je, Panu je, bo dziêkuje Bogu; a kto nie je, Panu nie je, a 



dziêkuje Bogu.
7. Albowiem nikt z nas sobie nie ¿yje, i nikt sobie nie umiera.
8. Bo choæ ¿yjemy, Panu ¿yjemy; choæ umieramy, Panu umieramy; przeto¿ choæ i 
¿yjemy, choæ i umieramy, Pañscy jesteœmy.
9. Gdy¿ na to Chrystus i umar³ i powsta³ i o¿y³, aby i nad umar³ymi i nad ¿ywymi 
panowa³.
10. Ale ty przecz¿e potêpiasz brata twego? Albo te¿ ty czemu lekcewa¿ysz brata 
twego, gdy¿ wszyscy staniemy przed stolic¹ Chrystusow¹?
11. Bo napisano: Jako ¿yjê Ja, mówi Pan, i¿ mi siê ka¿de kolano uk³oni, i ka¿dy 
jêzyk wys³awiaæ bêdzie Boga.
12. A przeto ka¿dy z nas sam za siê odda rachunek Bogu.
13. A tak ju¿ nie s¹dŸmy jedni drugich; ale raczej to rozs¹dzajcie, abyœcie nie 
k³adli obra¿enia, ani dawali zgorszenia bratu.
14. Wiem i upewnionym jest przez Pana Jezusa, i¿ nie masz nic przez siê 
nieczystego, tylko temu, który mniema co byæ nieczystem, to temu nieczyste jest.
15. Lecz jeŸli dla pokarmu brat twój bywa zasmucony, ju¿ nie postêpujesz wed³ug 
mi³oœci; nie zatracaj pokarmem twoim tego, za którego Chrystus umar³.
16. Niech¿e tedy dobro wasze bluŸnione nie bêdzie.
17. Albowiem królestwo Bo¿e nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwoœæ i pokój i 
radoœæ w Duchu Œwiêtym:
18. Bo kto w tych rzeczach s³u¿y Chrystusowi, mi³y jest Bogu, a przyjemny ludziom.
19. Przeto¿ tedy naœladujmy tego, co nale¿y do pokoju i do spo³ecznego budowania.
20. Dla pokarmu nie psuj sprawy Bo¿ej. Wszystkoæ wprawdzie jest czyste; ale z³e 
jest cz³owiekowi, który je z obra¿eniem.
21. Dobraæ jest, nie jeœæ miêsa i nie piæ wina, ani ¿adnej rzeczy, któr¹ siê brat 
twój obra¿a albo gorszy albo s³abieje.
22. Ty wiarê masz? miej¿e j¹ sam u siebie przed Bogiem. B³ogos³awiony, który samego 
siebie nie s¹dzi w tem, co ma za dobre.
23. Ale kto jest w¹tpliwy, jeŸliby jad³, potêpiony jest, i¿ nie je z wiary; 
albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest.
*15
1. A tak powinniœmy znosiæ, my, którzyœmy mocni, md³oœci s³abych, a nie podobaæ siê 
samym sobie.
2. Przeto¿ ka¿dy z nas niech siê bliŸniemu podoba ku dobremu dla zbudowania;
3. Poniewa¿ i Chrystus nie podoba³ siê samemu sobie, ale jako napisano: Ur¹gania 
ur¹gaj¹cych tobie przypad³y na miê.
4. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyœmy przez 
cierpliwoœæ i przez pociechê Pism nadziejê mieli.
5. A Bóg cierpliwoœci i pociechy niech wam da, abyœcie byli jednomyœlni miêdzy sob¹ 
wed³ug Chrystusa Jezusa.
6. Abyœcie jednomyœlnie jednemi usty wys³awiali Boga, Ojca Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
7. Przeto¿ przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyj¹³ nas do chwa³y Bo¿ej.
8. Bo powiadam, i¿ Jezus Chrystus by³ s³ug¹ obrzezki dla prawdy Bo¿ej, aby 
potwierdzi³ obietnice ojcom uczynione,
9. A poganie ¿eby za mi³osierdzie chwalili Boga, jako napisano: Dlatego bêdê ciê 
wys³awia³ miêdzy pogany i imieniowi twemu œpiewaæ bêdê.
10. I zasiê mówi: Weselcie siê poganie z ludem jego.
11. I zasiê: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wys³awiajcie go wszyscy ludzie.
12. I zasiê Izajasz mówi: Bêdzie korzeñ Jessego, a który powstanie, aby panowa³ nad 
pogany, w nim poganie nadziejê pok³adaæ bêd¹.
13. A Bóg nadziei niech was nape³ni wszelk¹ radoœci¹ i pokojem w wierze, abyœcie 
obfitowali w nadziei przez moc Ducha Œwiêtego.
14. A pewienem, bracia moi! i ja sam o was, ¿e jesteœcie i wy sami pe³ni dobroci, 
nape³nieni wszelk¹ znajomoœci¹, i mo¿ecie jedni drugich napominaæ.
15. A pisa³em do was, bracia! poniek¹d œmielej, jakoby was napominaj¹c przez ³askê, 
która mi jest dana od Boga.
16. Na to, abym by³ s³ug¹ Jezusa Chrystusa miêdzy pogany, œwiêtobliwie pracuj¹c w 
Ewangielii Bo¿ej, aby ofiara pogan sta³a siê przyjemna, poœwiêcona przez Ducha 



Œwiêtego.
17. Mam siê tedy czem chlubiæ w Chrystusie Jezusie, w rzeczach Bo¿ych.
18. Albowiem nie œmia³bym mówiæ tego, czego by nie sprawowa³ Chrystus przez miê w 
przywodzeniu ku pos³uszeñstwu pogan, przez s³owo i przez uczynek,
19. Przez moc znamion i cudów, przez moc Ducha Bo¿ego, tak i¿em od Jeruzalemu i 
okolicznych krain a¿ do Iliryku nape³ni³ Ewangielij¹ Chrystusow¹;
20. A to tak usi³uj¹c kazaæ Ewangielijê, gdzie i mianowany nie by³ Chrystus, abym 
na cudzym fundamencie nie budowa³.
21. Ale jako napisano: Którym nie powiadano o nim, ogl¹daj¹; a którzy o nim nie 
s³yszeli, zrozumiej¹.
22. Dlaczegom te¿ czêsto miewa³ przeszkody, ¿em do was przyjœæ nie móg³.
23. Lecz teraz nie mam wiêcej miejsca w tych samych krainach, a maj¹c chêæ przyjœæ 
do was od wielu lat.
24. Kiedykolwiek pójdê do Hiszpanii, przyjdê do was: bo siê spodziewam, ¿e tamtêdy 
id¹c ujrzê was, a ¿e wy miê tam poprowadzicie, kiedy siê pierwej z wami troszeczkê 
ucieszê.
25. A teraz idê do Jeruzalemu, us³uguj¹c œwiêtym.
26. Albowiem siê upodoba³o Macedonii i Achai, nieco spólnie z³o¿yæ na ubogich 
œwiêtych, którzy s¹ w Jeruzalemie.
27. Owa podoba³o siê im i s¹ ich d³u¿nikami; bo poniewa¿ dóbr ich duchownych 
poganie siê uczestnikami stali, powinni im te¿ s¹ cielesnemi us³ugiwaæ.
28. Przeto¿ gdy to wykonam, a onym jako zapieczêtowany ten po¿ytek oddam, pójdê 
przez was do Hiszpanii;
29. A wiem, i¿ gdy przyjdê do was, z hojnem b³ogos³awieñstwem Ewangielii 
Chrystusowej przyjdê.
30. A proszê was, bracia! przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez mi³oœæ Ducha, 
abyœcie wespó³ ze mn¹ pracowali w modlitwach za miê do Boga,
31. Abym by³ wybawiony od tych, którzy s¹ niewiernymi w ziemi Judzkiej, a i¿by 
us³uga moja, któr¹ wykonywam przeciw Jeruzalemowi, przyjemna by³a œwiêtym;
32. Abym z radoœci¹ przyszed³ do was za wol¹ Bo¿¹ i z wami siê wespó³ ucieszy³.
33. A Bóg pokoju niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.
*16
1. A zalecam wam Febê, siostrê naszê, która jest s³u¿ebnic¹ zboru Kienchreeñskiego;
2. Abyœcie j¹ przyjêli w Panu, jako przystoi œwiêtym, i stali przy niej, w 
którejkolwiek by was rzeczy potrzebowa³a; albowiem i ona wielom gospody u¿ycza³a, 
a¿ i mnie samemu.
3. Pozdrówcie Pryscyllê i Akwilê, pomocniki moje w Chrystusie Jezusie;
4. (Którzy za duszê mojê swojej w³asnej szyi nadstawiali; którym nie ja sam 
dziêkujê, ale i wszystkie zbory pogañskie.)
5. Tak¿e zbór, który jest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta mi³ego mojego, który jest 
pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
6. Pozdrówcie Maryjê, która wiele pracowa³a dla nas.
7. Pozdrówcie Andronika i Junijasza, krewnych moich i spó³wiêŸni moich, którzy 
znacznymi s¹ miêdzy Aposto³ami, którzy i przede mn¹ byli w Chrystusie.
8. Pozdrówcie Amplijasa, mi³ego mojego w Panu.
9. Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie i Stachyna mnie mi³ego.
10. Pozdrówcie Apellesa doœwiadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy s¹ z 
domu Arystobulowego.
11. Pozdrówcie Herodijona, pokrewnego mojego. Pozdrówcie tych, którzy s¹ z domu 
Narcyssowego, tych, którzy s¹ w Panu.
12. Pozdrówcie Tryfenê i Tryfosê, które pracuj¹ w Panu. Pozdrówcie Persydê mi³¹, 
która wiele pracowa³a w Panu.
13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu i matkê jego, i mojê.
14. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobê, Hermena i braci, którzy s¹ z 
nimi.
15. Pozdrówcie Filologa i Julijê, Nerego i siostrê jego, i Olimpa, i wszystkich 
œwiêtych, którzy s¹ z nimi.
16. Pozdrówcie jedni drugich z poca³owaniem œwiêtem. Pozdrawiaj¹ was zbory 
Chrystusowe.



17. A proszê was, bracia! abyœcie upatrywali tych, którzy czyni¹ rozerwania i 
zgorszenia przeciwko tej nauce, którejœcie siê wy nauczyli; i chroñcie siê ich.
18. Albowiem takowi Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie s³u¿¹, ale w³asnemu 
brzuchowi swemu, a przez ³agodn¹ mowê i pochlebstwo serca prostych zwodz¹.
19. Bo pos³uszeñstwo wasze wszystkich dosz³o. A przeto¿ radujê siê z was; ale chcê, 
abyœcie byli m¹drymi na dobre, a prostymi na z³e.
20. A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. £aska Pana naszego Jezusa 
Chrystusa niech bêdzie z wami. Amen.
21. Pozdrawiaj¹ was Tymoteusz, pomocnik mój, i Lucyjusz, i Jazon, i Sosypater, 
pokrewni moi.
22. Pozdrawiam was w Panu ja Tercyjusz, którym ten list pisa³.
23. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i wszystkiego zboru. Pozdrawia was Erastus, 
szafarz miejski, i Kwartus brat.
24. £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.
25. A temu, który was mo¿e utwierdziæ wed³ug Ewangielii mojej i opowiadania Jezusa 
Chrystusa, wed³ug objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej,
26. Lecz teraz objawionej i przez Pisma prorockie wed³ug postanowienia wiecznego 
Boga ku pos³uszeñstwu wiary miêdzy wszystkimi narody oznajmionej;
27. Temu, samemu m¹dremu Bogu niech bêdzie chwa³a przez Jezusa Chrystusa na wieki. 
Amen.

================================
     1 Koryntów     
================================
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1. Pawe³, powo³any Aposto³ Jezusa Chrystusa przez wolê Bo¿¹, i Sostenes brat.
2. Zborowi Bo¿emu, który jest w Koryncie, poœwiêconym w Chrystusie Jezusie, 
powo³anym œwiêtym, ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ imienia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa na wszelkiem miejscu, i ich, i naszem.
3. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa 
Chrystusa.
4. Dziêkujê Bogu mojemu zawsze za was dla ³aski Bo¿ej, która wam jest dana w 
Chrystusie Jezusie,
5. I¿eœcie we wszystkiem ubogaceni w nim we wszelkiej mowie i we wszelkiej 
znajomoœci;
6. Jako œwiadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
7. Tak i¿ wam na ¿adnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.
8. Który was te¿ utwierdzi a¿ do koñca, abyœcie byli bez nagany w dzieñ Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa.
9. Wiernyæ jest Bóg, przez którego jesteœcie powo³ani ku spo³ecznoœci Syna jego, 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
10. A proszê was, bracia! przez imiê Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyœcie to¿ 
mówili wszyscy, a i¿by nie by³y miêdzy wami rozerwania, ale abyœcie byli spojeni 
jednakim umys³em i jednakiem zdaniem.
11. Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, i¿ poswarki s¹ 
miêdzy wami.
12. A to powiadam, i¿ ka¿dy z was mówi: Jamci jest Paw³owy, a jam Apollosowy, a jam 
Kiefasowy, alem ja Chrystusowy.
13. Rozdzielony¿ jest Chrystus? Aza¿ Pawe³ za was ukrzy¿owany? Alboœcie w imiê 
Paw³owe ochrzczeni?
14. Dziêkujê Bogu, ¿em ¿adnego z was nie chrzci³, oprócz Kryspa i Gajusa;



15. Aby kto nie rzek³, ¿em chrzci³ w imiê moje.
16. Ochrzci³em te¿ i dom Stefanowy; nadto nie wiem, jeŸlim kogo drugiego ochrzci³.
17. Boæ mnie nie pos³a³ Chrystus chrzciæ, ale Ewangielijê kazaæ, wszak¿e nie w 
m¹droœci mowy, aby nie by³ wyniszczony krzy¿ Chrystusowy.
18. Albowiem mowa o krzy¿u tym, którzy gin¹, jest g³upstwem; ale nam, którzy bywamy 
zbawieni, jest moc¹ Bo¿¹.
19. Bo napisano: Wniwecz obrócê m¹droœæ m¹drych, a rozum rozumnych odrzucê.
20. Gdzie¿ jest m¹dry? Gdzie¿ jest uczony w Piœmie? Gdzie¿ badacz wieku tego? Izali 
w g³upstwo nie obróci³ Bóg m¹droœci œwiata tego?
21. Albowiem poniewa¿ w m¹droœci Bo¿ej œwiat nie pozna³ Boga przez m¹droœæ, 
upodoba³o siê Bogu przez g³upie kazanie zbawiæ wierz¹cych,
22. Gdy¿ i ¯ydowie siê cudów domagaj¹, a Grekowie m¹droœci szukaj¹.
23. Ale my ka¿emy Chrystusa ukrzy¿owanego, ¯ydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom 
g³upstwo;
24. Lecz samym powo³anym i ¯ydom, i Grekom ka¿emy Chrystusa, który jest moc¹ Bo¿¹ i 
m¹droœci¹ Bo¿¹.
25. Albowiem g³upstwo Bo¿e jest mêdrsze ni¿ ludzie; a md³oœæ Bo¿a jest mocniejsza 
ni¿ ludzie.
26. Widzicie zaiste powo³anie wasze, bracia! i¿ niewiele m¹drych wed³ug cia³a, 
niewiele mo¿nych, niewiele zacnego rodu;
27. Ale co g³upiego jest u œwiata tego, to wybra³ Bóg, aby zawstydzi³ m¹drych, a co 
md³ego u œwiata, wybra³ Bóg, aby zawstydzi³ mocnych.
28. A pod³ego rodu u œwiata i wzgardzone wybra³ Bóg, owszem te rzeczy, których nie 
masz, aby te, które s¹, zniszczy³.
29. Aby siê nie chlubi³o ¿adne cia³o przed obliczem jego.
30. Lecz z niego wy jesteœcie w Chrystusie Jezusie, który siê nam sta³ m¹droœci¹ od 
Boga i sprawiedliwoœci¹, i poœwiêceniem, i odkupieniem,
31. Aby, jako napisano: Kto siê chlubi, w Panu siê chlubi³.
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1. A ja gdym przyszed³ do was, bracia! nie przyszed³em z wynios³oœci¹ mowy albo 
m¹droœci, opowiadaj¹c wam œwiadectwo Bo¿e.
2. Albowiem nie os¹dzi³em za rzecz potrzebn¹, co inszego umieæ miêdzy wami, tylko 
Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzy¿owanego.
3. I by³em ja u was w s³aboœci i w bojaŸni i w strachu wielkim,
4. A mowa moja i kazanie moje nie by³o w powabnych m¹droœci ludzkiej s³owach, ale w 
okazaniu ducha i mocy,
5. Aby siê wiara wasza nie gruntowa³a na m¹droœci ludzkiej, ale na mocy Bo¿ej.
6. A m¹droœæ mówimy miêdzy doskona³ymi; ale m¹droœæ nie tego œwiata, ani ksi¹¿¹t 
tego œwiata, którzy gin¹;
7. Ale mówimy m¹droœæ Bo¿¹ w tajemnicy, która jest zakryta, któr¹ Bóg przeznaczy³ 
przed wieki ku chwale naszej,
8. Której ¿aden z ksi¹¿¹t tego œwiata nie pozna³; bo gdyby byli poznali, nigdy by 
Pana chwa³y nie ukrzy¿owali;
9. Ale opowiadamy, jako napisano: Czego oko nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o i na 
serce ludzkie nie wst¹pi³o, co nagotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹.
10. Ale nam to Bóg objawi³ przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego siê bada, 
i g³êbokoœci Bo¿ych.
11. Bo któ¿ z ludzi wie, co jest w cz³owieku, tylko duch cz³owieczy, który w nim 
jest? Tak¿e te¿ i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Bo¿y.
12. Aleœmy my nie przyjêli ducha œwiata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyœmy 
wiedzieli, które rzeczy nam s¹ od Boga darowane;
13. O których te¿ mówimy, nie temi s³owy, których ludzka m¹droœæ naucza, ale 
których Duch Œwiêty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosuj¹c.
14. Ale cielesny cz³owiek nie pojmuje tych rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego; albowiem 
mu s¹ g³upstwem i nie mo¿e ich poznaæ, przeto i¿ duchownie bywaj¹ rozs¹dzone.
15. Aleæ duchowny rozs¹dza wszystko; lecz sam od nikogo nie bywa rozs¹dzony.
16. Albowiem któ¿ pozna³ zmys³ Pañski? Któ¿ go bêdzie uczy³? Ale my zmys³ 
Chrystusowy mamy.
*03



1. I ja, bracia! nie mog³em wam mówiæ jako duchownym, ale jako cielesnym i jako 
niemowl¹tkom w Chrystusie.
2. Napawa³em was mlekiem, a nie karmi³em was pokarmem; boœcie jeszcze nie mogli 
znieœæ, owszem i teraz jeszcze nie mo¿ecie,
3. Gdy¿ jeszcze cielesnymi jesteœcie. Bo poniewa¿ miêdzy wami jest zazdroœæ i 
swary, i rozterki, aza¿eœcie nie cieleœni i wed³ug cz³owieka nie chodzicie?
4. Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Paw³owy, a drugi: Jam Apollosowy, aza¿ 
cielesnymi nie jesteœcie?
5. Bo któ¿ jest, Pawe³? Kto Apollos? jedno s³udzy, przez którycheœcie uwierzyli, a 
to jako ka¿demu Pan da³.
6. Jam szczepi³, Apollos polewa³, ale Bóg wzrost da³.
7. A tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost 
daje.
8. Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno s¹, a ka¿dy swojê zap³atê 
weŸmie wed³ug pracy swojej.
9. Albowiem jesteœmy pomocnikami Bo¿ymi, wy Bo¿¹ rol¹, Bo¿ym budynkiem jesteœcie.
10. Wed³ug ³aski Bo¿ej, która mi jest dana, jako m¹dry budownik za³o¿y³em grunt, a 
drugi na nim buduje: wszak¿e ka¿dy niechaj baczy, jako na nim buduje.
11. Albowiem gruntu innego nikt nie mo¿e za³o¿yæ, oprócz tego, który jest za³o¿ony, 
który jest Jezus Chrystus.
12. A jeŸli kto na tym gruncie buduje z³oto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, 
s³omê,
13. Ka¿dego robota jawna bêdzie; bo to dzieñ poka¿e, gdy¿ przez ogieñ objawiona 
bêdzie, a ka¿dego roboty, jaka jest, ogieñ doœwiadczy.
14. JeŸli czyja robota zostanie, któr¹ na nim budowa³, zap³atê weŸmie.
15. JeŸli czyja robota zgore, ten szkodê podejmie; lecz on sam bêdzie zachowany, 
wszak¿e tak jako przez ogieñ.
16. Aza¿ nie wiecie, i¿ koœcio³em Bo¿ym jesteœcie, a Duch Bo¿y mieszka w was?
17. A jeŸli kto gwa³ci koœció³ Bo¿y, tego Bóg skazi, albowiem koœció³ Bo¿y œwiêty 
jest, którym wy jesteœcie.
18. Niechaj¿e nikt samego siebie nie zwodzi; jeŸli siê kto sobie zda byæ m¹drym 
miêdzy wami na tym œwiecie, niech siê stanie g³upim, aby siê sta³ m¹drym.
19. Albowiem m¹droœæ tego œwiata g³upstwem jest u Boga; bo napisano: Który chwyta 
m¹drych w chytroœci ich;
20. I zasiê: Pan zna myœli m¹drych, i¿ s¹ marnoœci¹.
21. A tak niech siê nikt nie chlubi ludŸmi; albowiem wszystkie rzeczy s¹ wasze.
22. B¹dŸ Pawe³, b¹dŸ Apollos, b¹dŸ Kiefas, b¹dŸ œwiat, b¹dŸ ¿ywot, b¹dŸ œmieræ, 
b¹dŸ przytomne, b¹dŸ przysz³e rzeczy, wszystkie s¹ wasze;
23. Aleœcie wy Chrystusowi, a Chrystus Bo¿y.
*04
1. Tak niechaj o nas cz³owiek rozumie, jako o s³ugach Chrystusowych i o szafarzach 
tajemnic Bo¿ych.
2. A tegoæ wiêc szukaj¹ przy szafarzach, aby ka¿dy znaleziony by³ wiernym.
3. Aleæ u mnie to jest najmniejsza, ¿ebym by³ od was s¹dzony, albo od s¹du 
ludzkiego; lecz i sam siebie nie s¹dzê.
4. Albowiem choæ nic na siê nie wiem, wszak¿e nie przeto jestem usprawiedliwiony; 
ale ten, który mnie s¹dzi, Pan jest.
5. A tak nie s¹dŸcie przed czasem, a¿by Pan przyszed³, który te¿ oœwieci, co 
skrytego jest w ciemnoœci i objawi rady serc; a tedy ka¿dy bêdzie mia³ chwa³ê od 
Boga.
6. A te rzeczy, bracia! w podobieñstwie obróci³em na siê i na Apollosa dla was, 
abyœcie siê nauczyli z nas nad to, co napisane, nie rozumieæ, i¿byœcie siê jeden 
dla drugiego nie nadymali przeciwko drugiemu.
7. Albowiem któ¿ ciê ró¿nym czyni? I có¿ masz, czego byœ nie wzi¹³? A jeŸli¿eœ 
wzi¹³, przecz¿e siê chlubisz, jakobyœ nie wzi¹³?
8. Ju¿eœcie nasyceni, ju¿eœcie ubogaceni, bez nas królujecie; a bodajeœcie 
królowali, abyœmy i my z wami pospo³u królowali!
9. Bo mam za to, i¿ Bóg nas ostatnich Aposto³ów wystawi³ jakoby na œmieræ 
skazanych; albowiem staliœmy siê dziwowiskiem œwiatu, Anio³om i ludziom.



10. Myœmy g³upi dla Chrystusa, aleœcie wy roztropni w Chrystusie; myœmy s³abi, 
aleœcie wy mocni; wyœcie zacni, aleœmy my bezecni.
11. Jeszcze a¿ do tej godziny i ³akniemy, i pragniemy, i nadzy jesteœmy, i bywamy 
policzkowani, i tu³amy siê,
12. I pracujemy, robi¹c w³asnemi rêkami; gdy nas hañbi¹, dobrorzeczemy, gdy nas 
przeœladuj¹, znosimy;
13. Gdy nam z³orzecz¹, modlimy siê za nich: staliœmy siê jako œmieci tego œwiata i 
jako omieciny u wszystkich, a¿ dot¹d.
14. To piszê, nie przeto, abym was zawstydzi³; ale jako dziatki moje mi³e 
napominam.
15. Bo choæbyœcie mieli dziesiêæ tysiêcy pedagogów w Chrystusie, wszak¿e niewiele 
ojców macie; bom ja was w Jezusie Chrystusie przez Ewangielijê sp³odzi³.
16. Proszê was tedy, b¹dŸcie naœladowcami moimi.
17. Dlategom pos³a³ do was Tymoteusza, który jest syn mój mi³y i wierny w Panu; ten 
wam przypomni drogi moje w Chrystusie, jako wszêdy w ka¿dym zborze nauczam.
18. Ale tak siê niektórzy nadêli, jakobym nie mia³ przyjœæ do was.
19. Lecz przyjdê rych³o do was, jeŸli Pan bêdzie chcia³, i poznam nie mowê tych 
nadêtych, ale moc.
20. Albowiem nie w mowie zale¿y królestwo Bo¿e, ale w mocy.
21. Có¿ chcecie? z rózg¹li mam przyjœæ do was, czyli z mi³oœci¹ i duchem cichoœci?
*05
1. Zapewne s³ychaæ, ¿e jest miêdzy wami wszeteczeñstwo, a takie wszeteczeñstwo, 
jakie i miêdzy pogany nie bywa mianowane, aby kto mia³ mieæ ¿onê ojca swego.
2. A wyœcie siê nadêli, a nie raczejœcie siê smucili, aby by³ uprz¹tniony z 
poœrodku was ten, który ten uczynek pope³ni³.
3. Przeto¿ ja, aczem odleg³y cia³em, lecz przytomny duchem, ju¿em jakobym by³ 
przytomny, os¹dzi³ tego, który to tak pope³ni³,
4. Gdy siê w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, i z duchem moim, i 
z moc¹ Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
5. Oddaæ szatanowi na zatracenie cia³a, ¿eby duch by³ zachowany w on dzieñ Pana 
Jezusa.
6. Nie dobraæ to chluba wasza. Aza¿ nie wiecie, i¿ trochê kwasu wszystko 
zaczynienie zakwasza?
7. Wyczyœcie¿ tedy stary kwas, abyœcie byli nowem zaczynieniem, jako przaœnymi 
jesteœcie; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.
8. A tak obchodŸmy œwiêto nie w starym kwasie, ani w kwasie z³oœci i rozpusty, ale 
w przaœnikach szczeroœci i prawdy.
9. Pisa³em wam w liœcie, abyœcie siê nie mieszali z wszetecznikami;
10. Ale nie zgo³a z wszetecznikami tego œwiata albo z ³akomcami, albo z 
drapie¿cami, albo z ba³wochwalcami; bo inaczej musielibyœcie z tego œwiata wynijœæ.
11. Lecz teraz pisa³em wam, abyœcie siê nie mieszali; jeŸliby kto, mieni¹c siê byæ 
bratem, by³ wszetecznikiem, albo ³akomc¹, albo ba³wochwalc¹, albo obmówc¹, albo 
pijanic¹, albo Ÿdzierc¹, ¿ebyœcie z takowym i nie jadali.
12. Albowiem có¿ ja mam s¹dziæ i obcych? Aza¿ wy tych, co s¹ domowi, nie s¹dzicie?
13. Ale tych, którzy s¹ obcymi, Bóg s¹dzi. Przeto¿ uprz¹tnijcie tego z³oœnika z 
poœrodku samych siebie.
*06
1. Œmie¿ kto z was, maj¹c sprawê z drugim, s¹dziæ siê przed niesprawiedliwymi, a 
nie przed œwiêtymi?
2. Aza¿ nie wiecie, i¿ œwiêci bêd¹ s¹dzili œwiat? A jeŸli œwiat od was bêdzie 
s¹dzony, czyliœcie niegodni, abyœcie s¹dy mniejsze odprawiali?
3. Aza¿ nie wiecie, i¿ Anio³y s¹dziæ bêdziemy? A có¿ tych doczesnych rzeczy?
4. Przeto jeŸlibyœcie mieli s¹dy o rzeczy doczesne, tych, którzy s¹ najpodlejsi we 
zborze, na s¹d wysadzajcie.
5. Ku zawstydzeniu waszemu to mówiê. Nie masz¿e miêdzy wami m¹drego i jednego, 
który by móg³ rozs¹dziæ miêdzy braæmi swoimi?
6. Ale siê brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi?
7. Ju¿ tedy zapewne jest miêdzy wami niedostatek, ¿e siê z sob¹ prawujecie. Czemu¿ 
raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu¿ raczej szkody nie podejmujecie?



8. Owszem wy krzywdzicie i do szkody przywodzicie, a to braci.
9. Aza¿ nie wiecie, i¿ niesprawiedliwi królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹? Nie mylcie 
siê: ani wszetecznicy, ani ba³wochwalcy, ani cudzo³o¿nicy, ani pieszczotliwi, ani 
samco³o¿nicy,
10. Ani z³odzieje, ani ³akomcy, ani pijanicy, ani z³orzecz¹cy, ani Ÿdziercy 
królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹.
11. A takimiœcie niektórzy byli; aleœcie omyci, aleœcie poœwiêceni, aleœcie 
usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.
12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko po¿yteczno; wszystko mi wolno, ale ja siê 
nie dam zniewoliæ ¿adnej rzeczy.
13. Pokarmy brzuchowi nale¿¹, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; 
lecz cia³o nie nale¿y wszeteczeñstwu ale Panu, a Pan cia³u.
14. Bo Bóg i Pana wzbudzi³, i nas wzbudzi moc¹ swoj¹.
15. Aza¿ nie wiecie, i¿ cia³a wasze s¹ cz³onkami Chrystusowymi? Wzi¹wszy tedy 
cz³onki Chrystusowe, czyli je uczyniê cz³onkami wszetecznicy? Nie daj tego Bo¿e!
16. Aza¿ nie wiecie, i¿ ten, co siê z³¹cza z wszetecznic¹, jednem cia³em z ni¹ 
jest? albowiem mówi: Bêd¹ dwoje jednem cia³em.
17. A kto siê z³¹cza z Panem, jednym duchem jest z nim.
18. Uciekajcie przed wszeteczeñstwem. Wszelki grzech, który by cz³owiek pope³ni³, 
oprócz cia³a jest; lecz kto wszeteczeñstwo p³odzi, przeciwko swemu w³asnemu cia³u 
grzeszy.
19. Aza¿ nie wiecie, i¿ cia³o wasze jest koœcio³em Ducha Œwiêtego, który w was 
jest, którego macie od Boga? a nie jesteœcie sami swoi;
20. Albowiemeœcie drogo kupieni. Wys³awiajcie¿ tedy Boga w ciele waszym i w duchu 
waszym, które s¹ Bo¿e.
*07
1. Lecz o tem, coœcie mi pisali: Dobrzeæby cz³owiekowi, nie tykaæ siê niewiasty;
2. Ale dla uwarowania siê wszeteczeñstwa niech ka¿dy ma swojê w³asn¹ ¿onê, a ka¿da 
niech ma swego w³asnego mê¿a.
3. M¹¿ niech ¿onie powinn¹ chêæ oddaje, tak¿e te¿ i ¿ona mê¿owi.
4. ¯ona w³asnego cia³a swego w mocy nie ma, ale m¹¿; tak¿e te¿ i m¹¿ w³asnego cia³a 
swego w mocy nie ma, ale ¿ona.
5. Nie oszukiwajcie jeden drugiego; chybaby z spólnego zezwolenia do czasu, abyœcie 
siê uwolnili do postu i do modlitwy; a zasiê wespó³ siê schodŸcie, aby was szatan 
nie kusi³ dla waszej niepowœci¹gliwoœci.
6. Ale to mówiê jako pozwalaj¹c, a nie jako rozkazuj¹c.
7. Albowiem chcia³bym, aby wszyscy ludzie tak byli jako i ja; aleæ ka¿dy ma swój 
w³asny dar od Boga, jeden tak a drugi owak.
8. A mówiê nie¿onatym i wdowom: Dobrze im jest, jeŸliby tak zostali, jako i ja.
9. Ale jeŸli siê wstrzymaæ nie mog¹, niech¿e w stan ma³¿eñski wst¹pi¹; boæ lepiej w 
stan ma³¿eñski wst¹piæ, ni¿ upalenie cierpieæ.
10. Tym zasiê, którzy s¹ w stanie ma³¿eñskim, rozkazujê nie ja, ale Pan, mówi¹c: 
¯eby siê ¿ona od mê¿a nie od³¹cza³a.
11. Ale jeŸliby siê te¿ od³¹czy³a, niechaj¿e zostaje bez mê¿a, albo niech siê z 
mê¿em pojedna, a m¹¿ ¿ony niechaj nie opuszcza.
12. A inszym zasiê ja mówiê, a nie Pan: JeŸli który brat ma ¿onê niewiern¹, a ta z 
nim przyzwala mieszkaæ, niech¿e jej nie opuszcza.
13. A jeŸli która ¿ona mê¿a niewiernego ma, a on przyzwala z ni¹ mieszkaæ, niech¿e 
go nie opuszcza.
14. Albowiem poœwiêcony jest m¹¿ niewierny przez ¿onê i ¿ona niewierna poœwiêcona 
jest przez mê¿a; bo inaczej dziatki wasze by³yby nieczystemi, lecz teraz œwiêtemi 
s¹.
15. A jeŸli ten, co jest niewierny, chce siê od³¹czyæ, niech¿e siê od³¹czy; 
albowiem nie jest niewolnikiem brat albo siostra w takowych rzeczach; aleæ ku 
pokojowi nas Bóg powo³a³.
16. Albowiem co ty wiesz, ¿ono! jeŸli pozyskasz mê¿a? Albo co ty wiesz, mê¿u! 
pozyskaszli ¿onê?
17. Jednak jako ka¿demu udzieli³ Bóg, jako ka¿dego powo³a³ Pan, tak niech 
postêpuje; a takci we wszystkich zborach stanowiê.



18. Obrzezanym kto powo³any jest, niechaj nie wprowadza na siê nieobrzezki; a w 
nieobrzezce kto jest powo³any, niech siê nie obrzezuje.
19. Obrzezka nic nie jest, tak¿e nieobrzezka nic nie jest; ale zachowywanie 
przykazañ Bo¿ych.
20. Ka¿dy w tem powo³aniu, w którem powo³any jest, niech zostaje.
21. Jesteœ powo³any niewolnikiem, nie dbaj¿e na to; ale jeŸli te¿ mo¿esz byæ wolny, 
raczej wolnoœci u¿ywaj.
22. Albowiem kto w Panu powo³any jest niewolnikiem, wolny jest w Panu; tak¿e te¿, 
kto jest powo³any wolnym, niewolnikiem jest Chrystusowym.
23. Drogoœcie kupieni; nie b¹dŸcie niewolnikami ludzkimi,
24. Ka¿dy tedy, jakim jest powo³any bracia! takim niechaj zostaje przed Bogiem.
25. A o pannach rozkazania Pañskiego nie mam; wszak¿e radê dajê, jako ten, któremu 
Pan z mi³osierdzia swego da³, aby by³ wiernym.
26. Mniemam tedy, ¿e to jest rzecz dobra dla nastêpuj¹cej potrzeby, ¿e jest rzecz 
dobra cz³owiekowi tak byæ.
27. Przywi¹za³eœ siê do ¿ony, nie szukaj¿e rozwi¹zania; rozwi¹zanyœ od ¿ony, nie 
szukaj¿e ¿ony.
28. A jeŸlibyœ siê o¿eni³, nie zgrzeszy³eœ; jeŸliby te¿ panna sz³a za m¹¿, nie 
zgrzeszy³a; wszak¿e utrapienie w ciele takowi mieæ bêd¹; lecz ja was szanujê.
29. A toæ mówiê, bracia! poniewa¿ czas potomny ukrócony jest, aby i ci, którzy ¿ony 
maj¹, byli, jakoby ich nie mieli;
30. A którzy p³acz¹, jakoby nie p³akali; a którzy siê raduj¹, jakoby siê nie 
radowali; a którzy kupuj¹, jakoby nie trzymali;
31. A którzy u¿ywaj¹ tego œwiata, jakoby Ÿle nie u¿ywali; bo przemija kszta³t tego 
œwiata.
32. A chcê, abyœcie wy byli bez k³opotu, bo kto nie ma ¿ony, stara siê o rzeczy 
Pañskie, jakoby siê podoba³ Panu;
33. Ale kto siê o¿eni³, stara siê o rzeczy tego œwiata, jakoby siê podoba³ ¿onie.
34. Jest ró¿noœæ miêdzy mê¿atk¹ i pann¹; która nie sz³a za m¹¿, stara siê o rzeczy 
Pañskie, aby by³a œwiêta i cia³em i duchem; ale która sz³a za m¹¿, stara siê o 
rzeczy tego œwiata, jakoby siê podoba³a mê¿owi.
35. A toæ mówiê ku dobru waszemu; nie abym sid³o na was wrzuci³, ale abyœcie 
s³usznie i przystojnie stali przy Panu bez rozerwania.
36. A jeŸli kto mniema, ¿e nieprzystojnie sobie poczyna z pann¹ swoj¹, gdyby z lat 
swoich wysz³a, i do tego by jej przysz³o, co chce, niechaj czyni, nie grzeszy; 
niech¿e idzie za m¹¿.
37. Ale kto statecznie postanowi³ w sercu swem, potrzeby tego nie maj¹c, lecz ma w 
mocy w³asn¹ swojê wolê i to us¹dzi³ w sercu swem, aby zachowa³ pannê swojê, dobrze 
czyni.
38. A tak ten, kto daje za m¹¿, dobrze czyni; ale który nie daje za m¹¿, lepiej 
czyni.
39. ¯ona zwi¹zana jest zakonem, póki ¿yje m¹¿ jej; a jeŸliby umar³ m¹¿ jej, wolna 
jest, aby sz³a, za kogo chce, tylko w Panu.
40. Ale szczêœliwsz¹ jest, jeŸliby tak zosta³a wed³ug rady mojej; a mniemam, ¿e i 
ja mam Ducha Bo¿ego.
*08
1. A o rzeczach, które ba³wanom ofiarowane bywaj¹, wiemy, i¿ wszyscy umiejêtnoœæ 
mamy. Umiejêtnoœæ nadyma, ale mi³oœæ buduje.
2. A jeŸli kto mniema, ¿eby co umia³, jeszcze nic nie umie, tak jakoby mia³ umieæ;
3. Lecz jeŸli kto mi³uje Boga, ten jest wyuczony od niego.
4. A przeto¿ o pokarmach, które bywaj¹ ba³wanom ofiarowane, wiemy, i¿ ba³wan na 
œwiecie nic nie jest, a i¿ nie masz ¿adnego inszego Boga, tylko jeden.
5. Bo choæ s¹, którzy bogami nazywani bywaj¹ i na niebie, i na ziemi: (jako¿ jest 
wiele bogów i wiele panów.)
6. Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana 
Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeñ.
7. Ale nie we wszystkich jest ta umiejêtnoœæ; albowiem niektórzy sumienie maj¹c dla 
ba³wana a¿ dot¹d, jedz¹ jako rzecz ba³wanom ofiarowan¹, a sumienie ich bêd¹c md³e, 
pokalane bywa.



8. Aleæ nas pokarm nie zaleca Bogu; bo choæbyœmy jedli, nic nam nie przybywa; a 
choæbyœmy i nie jedli, nic nam nie ubywa.
9. Jednak baczcie, aby snaæ ta wolnoœæ wasza nie by³a md³ym ku zgorszeniu.
10. Albowiem jeŸliby kto ujrza³ ciê, który masz umiejêtnoœæ, w ba³wochwalni 
siedz¹cego, aza¿ sumienie onego, który jest md³y, nie bêdzie pobudzone ku jedzeniu 
rzeczy ba³wanom ofiarowanych?
11. I zginie dla onej twojej umiejêtnoœci brat md³y, za którego Chrystus umar³.
12. A grzesz¹c tak przeciwko braciom i md³e ich sumienie obra¿aj¹c, grzeszycie 
przeciwko Chrystusowi.
13. Przeto, jeŸli pokarm gorszy brata mego, nie bêdê jad³ miêsa na wieki, abym 
brata mego nie zgorszy³.
*09
1. Izalim nie jest Aposto³em? Izalim nie jest wolnym? Izalim Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego nie widzia³? Izali wy nie jesteœcie prac¹ moj¹ w Panu?
2. Choæbym innym nie by³ Aposto³em, alem wam jest; albowiem pieczêci¹ apostolstwa 
mego wy jesteœcie w Panu.
3. Taæ jest obrona moja przeciwko tym, którzy miê s¹dz¹.
4. Izali nie mamy wolnoœci jeœæ i piæ?
5. Izali nie mamy wolnoœci wodziæ z sob¹ siostry ¿ony, jako i drudzy Aposto³owie i 
bracia Pañscy, i Kiefas?
6. Izali ja tylko i Barnabasz nie mamy wolnoœci, abyœmy nie pracowali?
7. Któ¿ kiedy s³u¿y ¿o³nierkê swoim kosztem? Któ¿ sadzi winnicê, a owocu jej nie 
po¿ywa? Albo któ¿ trzodê pasie, a mleka trzody nie po¿ywa?
8. Izali to obyczajem ludzkim mówiê? Izali i zakon tego¿ nie mówi?
9. Albowiem w zakonie Moj¿eszowym napisano: Nie zawi¹¿esz gêby wo³owi m³óc¹cemu; 
izali siê Bóg o wo³y stara?
10. Czyli zgo³a dla nas to mówi? Albowiem dla nas to napisano; gdy¿ w nadziei ma 
oraæ ten, co orze, a kto m³óci w nadziei, nadziei swojej ma byæ uczestnikiem.
11. Poniewa¿eœmy my wam duchowne dobra siali, wielka¿ to, gdybyœmy wasze cielesne 
¿êli?
12. JeŸli¿ insi tej wolnoœci nad wami u¿ywaj¹, czemu¿ nie raczej my? A wszak¿eœmy 
tej wolnoœci nie u¿ywali, ale wszystko znaszamy, abyœmy jakiego wstrêtu Ewangielii 
Chrystusowej nie uczynili.
13. Aza¿ nie wiecie, i¿ ci, którzy oko³o rzeczy œwiêtych pracuj¹, z œwiêtych rzeczy 
jadaj¹? a którzy o³tarza pilnuj¹, spóln¹ cz¹stkê z o³tarzem maj¹?
14. Tak te¿ Pan postanowi³ tym, którzy Ewangielijê opowiadaj¹, aby z Ewangielii 
¿yli.
15. Alem ja nic z tych rzeczy nie u¿ywa³. I nie pisa³em tego, aby siê tak przy mnie 
dzia³o; bo mnie daleko lepiej umrzeæ, ni¿by kto przechwalanie moje mia³ pró¿nem 
uczyniæ.
16. Bo jeŸli Ewangielijê opowiadam, nie mam siê czem chlubiæ, gdy¿ ta powinnoœæ na 
mnie le¿y; a biada mnie, jeŸlibym Ewangielii nie opowiada³.
17. Albowiem jeŸli to dobrowolnie czyniê, mam zap³atê; jeŸli poniewolnie, 
szafarstwa mi powierzono.
18. Jak¹¿ tedy mam zap³atê? Abym Ewangielijê opowiadaj¹c, bez nak³adu wystawi³ 
Ewangielijê Chrystusow¹, na to, ¿ebym Ÿle nie u¿ywa³ wolnoœci mojej przy 
Ewangielii.
19. Albowiem bêd¹c wolnym od wszystkich, samegom siebie uczyni³ niewolnikiem 
wszystkim, abym ich wiêcej pozyska³.
20. I sta³em siê ¯ydom jako ¯yd, abym ¯ydów pozyska³; a tym, którzy s¹ pod zakonem, 
jakobym by³ pod zakonem, abym tych, którzy s¹ pod zakonem, pozyska³;
21. Tym, którzy s¹ bez zakonu, jakobym bez zakonu, (nie bêd¹c bez zakonu Bogu, ale 
bêd¹c pod zakonem Chrystusowi), abym pozyska³ tych, którzy s¹ bez zakonu.
22. Sta³em siê md³ym jako md³y, abym md³ych pozyska³. Wszystkim sta³em siê 
wszystko, abym przeciê niektórych zbawi³.
23. A to czyniê dla Ewangielii, abym siê jej sta³ uczestnikiem.
24. Aza¿ nie wiecie, i¿ ci, którzy w zawód bie¿¹, wszyscyæ wiêc bie¿¹, lecz jeden 
zak³ad bierze? Tak¿e bie¿cie, abyœcie otrzymali.
25. A ka¿dy, który siê potyka, we wszystkiem siê powœci¹ga, oniæ wprawdzie, aby 



wziêli koronê skaziteln¹, ale my nieskaziteln¹.
26. Ja tedy tak bie¿ê, nie jako na niepewne; tak szermujê, nie jako wiatr bij¹c.
27. Ale karzê cia³o moje i w niewolê podbijam, abym snaæ inszym ka¿¹c, sam nie by³ 
odrzucony.
*10
1. A nie chcê, abyœcie nie mieli wiedzieæ bracia! i¿ ojcowie nasi wszyscy pod 
ob³okiem byli i wszyscy przez morze przeszli;
2. I wszyscy w Moj¿esza ochrzczeni s¹ w ob³oku i w morzu;
3. I wszyscy ten¿e pokarm duchowny jedli;
4. I wszyscy ten¿e napój duchowny pili; albowiem pili z opoki duchownej, która za 
nimi sz³a; a t¹ opok¹ by³ Chrystus.
5. Lecz wiêkszej czêœci z nich nie upodoba³ sobie Bóg; albowiem polegli na puszczy.
6. A te rzeczy sta³y siê nam za wzór na to, abyœmy z³ych rzeczy nie po¿¹dali, jako 
i oni po¿¹dali
7. Nie b¹dŸcie¿ tedy ba³wochwalcami jako niektórzy z nich, tak jako napisano: Siad³ 
lud, aby jad³ i pi³, i wstali graæ.
8. Ani siê dopuszczajmy wszeteczeñstwa, jako siê niektórzy z nich wszeteczeñstwa 
dopuszczali i pad³o ich jednego dnia dwadzieœcia i trzy tysi¹ce.
9. Ani kuœmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wê¿ów poginêli.
10. Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali, i poginêli od tego, który 
wytraca.
11. A te wszystkie rzeczy przyda³y siê im za wzór, a napisane s¹ dla napomnienia 
naszego, na których koniec œwiata przyszed³.
12. A tak kto mniema, ¿e stoi, niech¿e patrzy, aby nie upad³.
13. Pokuszenie siê was nie jê³o, tylko ludzkie; ale wiernyæ jest Bóg, który nie 
dopuœci, abyœcie byli kuszeni nad mo¿noœæ waszê, ale uczyni z pokuszeniem i 
wyjœcie, abyœcie znosiæ mogli.
14. Przeto¿, najmilsi moi! uciekajcie przed ba³wochwalstwem.
15. Jako m¹drym mówiê; rozs¹dŸcie wy, co mówiê.
16. Kielich b³ogos³awienia, który b³ogos³awimy, izali nie jest spo³ecznoœci¹ krwi 
Chrystusowej? Chleb, który ³amiemy, izali nie jest spo³ecznoœci¹ cia³a 
Chrystusowego?
17. Albowiem jednym chlebem, jednym cia³em wiele nas jest; bo wszyscy chleba 
jednego jesteœmy uczestnikami.
18. Spojrzyjcie na Izraela, który jest wed³ug cia³a; iza¿ ci, którzy jedz¹ ofiary, 
nie s¹ uczestnikami o³tarza?
19. Có¿ tedy mówiê? ¯eby ba³wan mia³ byæ czem, a i¿by to, co bywa ba³wanom 
ofiarowane, mia³o czem byæ?
20. Owszem powiadam, i¿ to, co poganie ofiaruj¹, dyjab³om ofiaruj¹ a nie Bogu; a 
nie chcia³bym, abyœcie byli uczestnikami dyjab³ów.
21. Nie mo¿ecie piæ kielicha Pañskiego i kielicha dyjabelskiego; nie mo¿ecie byæ 
uczestnikami sto³u Pañskiego i sto³u dyjabelskiego.
22. I mamy¿ dra¿niæ Pana? Izaliœmy mocniejsi ni¿eli on?
23. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko po¿yteczne; wszystko mi wolno, ale nie 
wszystko buduje.
24. Nikt niechaj nie szuka tego, co jest jego, ale ka¿dy, co jest bliŸniego.
25. Cokolwiek w jatkach sprzedawaj¹, jedzcie, nic nie pytaj¹c dla sumienia.
26. Albowiem Pañska jest ziemia i nape³nienie jej.
27. A jeŸliby was kto zaprosi³ z niewiernych, a chcecie iœæ, wszystko, co przed was 
po³o¿¹, jedzcie, nic nie pytaj¹c dla sumienia.
28. Ale jeŸliby wam kto rzek³: To jest ba³wanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, 
który to oznajmi³ i dla sumienia; albowiem Pañska jest ziemia i nape³nienie jej.
29. A powiadam dla sumienia, nie twego, ale onego drugiego; bo przecz¿e wolnoœæ 
moja ma byæ os¹dzona od cudzego sumienia?
30. A poniewa¿ ja z dziêkowaniem po¿ywam, czemu¿ o to mam byæ bluŸniony, za co ja 
dziêkujê?
31. Przeto¿ lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bo¿ej 
czyñcie.
32. Nie b¹dŸcie obra¿eniem i ¯ydom, i Grekom, i zborowi Bo¿emu;



33. Jako i ja we wszystkiem siê wszystkim podobam, nie szukaj¹c w tem swego 
po¿ytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni.
*11
1. B¹dŸcie naœladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy;
2. A chwalê was, bracia! i¿ pamiêtacie wszystkie moje nauki, a jakom wam poda³, 
podania trzymacie.
3. A chcê, abyœcie wiedzieli, i¿ ka¿dego mê¿a g³ow¹ jest Chrystus, a g³ow¹ 
niewiasty m¹¿, a g³ow¹ Chrystusow¹ Bóg.
4. Ka¿dy m¹¿, gdy siê modli albo prorokuje z przykryt¹ g³ow¹, szpeci g³owê swojê.
5. I ka¿da niewiasta, gdy siê modli albo prorokuje, nie nakrywszy g³owy swojej, 
szpeci g³owê swojê; boæ to jedno, a to¿ samo jest, jakoby ogolona by³a.
6. Albowiem jeŸli siê nie nakrywa niewiasta, niech¿e siê te¿ strzy¿e; a jeŸli 
szpetna rzecz jest niewieœcie, strzyc siê albo goliæ, niech¿e siê nakrywa.
7. Albowiem m¹¿ nie ma nakrywaæ g³owy, gdy¿ jest wyobra¿eniem i chwa³¹ Bo¿¹; ale 
niewiasta jest chwa³¹ mê¿ow¹.
8. Bo m¹¿ nie jest z niewiasty, ale niewiasta z mê¿a.
9. Albowiem m¹¿ nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mê¿a.
10. A przeto¿ niewiasta powinna mieæ w³adzê na g³owie dla Anio³ów.
11. A wszak¿e m¹¿ nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez mê¿a w Panu.
12. Albowiem jako niewiasta z mê¿a jest, tak te¿ m¹¿ przez niewiastê; jednak 
wszystkie rzeczy s¹ z Boga.
13. Sami u siebie rozs¹dŸcie, przystoili niewieœcie bez nakrycia modliæ siê Bogu?
14. Aza¿ was i samo przyrodzenie nie uczy, i¿ mê¿owi, gdyby w³osy zapuszcza³, jest 
mu ku zel¿ywoœci?
15. Ale niewiasta, jeŸli zapuszcza w³osy, jest jej ku poczciwoœci, przeto i¿ jej 
w³osy dane s¹ za przykrycie.
16. A jeŸliby siê kto zda³ byæ swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory 
Bo¿e.
17. A to opowiadaj¹c nie chwalê, ¿e siê nie ku lepszemu, ale ku gorszemu 
schodzicie.
18. Albowiem najprzód, gdy siê wy schodzicie we zborze, s³yszê, i¿ rozerwania 
bywaj¹ miêdzy wami, i poniek¹d wierzê.
19. Bo musz¹ byæ kacerstwa miêdzy wami, aby ci, którzy s¹ doœwiadczeni, byli 
jawnymi miêdzy wami.
20. Gdy siê wy tedy wespó³ schodzicie, nie jest to u¿ywaæ wieczerzy Pañskiej.
21. Albowiem ka¿dy wieczerzê swojê pierwej zjada i jeden ³aknie, a drugi jest 
pijany.
22. Aza¿ domów nie macie do jedzenia i do picia? Albo zborem Bo¿ym gardzicie i 
zawstydzacie tych, którzy nie maj¹? Có¿ wam rzekê? Pochwalê¿ was? W tem nie chwalê.
23. Albowiem jam wzi¹³ od Pana, com te¿ wam poda³, i¿ Pan Jezus tej nocy, której 
by³ wydan, wzi¹³ chleb,
24. A podziêkowawszy, z³ama³ i rzek³: Bierzcie, jedzcie; to jest cia³o moje, które 
za was bywa ³amane; to czyñcie na pami¹tkê mojê.
25. Tak¿e i kielich, gdy by³o po wieczerzy mówi¹c: Ten kielich jest nowy testament 
we krwi mojej; to czyñcie, ilekroæ piæ bêdziecie, na pami¹tkê mojê
26. Albowiem ilekroæ byœcie jedli ten chleb i ten kielich byœcie pili, œmieræ 
Pañsk¹ opowiadajcie, a¿by przyszed³.
27. A tak, kto by jad³ ten chleb, albo pi³ ten kielich Pañski niegodnie, bêdzie 
winien cia³a i krwi Pañskiej.
28. Niech¿e tedy cz³owiek samego siebie doœwiadczy, a tak niech je z chleba tego i 
z kielicha tego niechaj pije.
29. Albowiem kto je i pije niegodnie, s¹d sobie samemu je i pije, nie rozs¹dzaj¹c 
cia³a Pañskiego.
30. Dlatego miêdzy wami wiele jest s³abych i chorych, i niema³o ich zasnê³o.
31. Bo gdybyœmy siê sami rozs¹dzali, nie bylibyœmy s¹dzeni.
32. Lecz gdy s¹dzeni bywamy, od Pana bywamy æwiczeni, abyœmy z œwiatem nie byli 
potêpieni.
33. Ale tak, bracia moi! gdy siê schodzicie ku jedzeniu, oczekiwajcie jedni 
drugich.



34. A jeŸli kto ³aknie, niech¿e je w domu, abyœcie siê na s¹d nie schodzili. A inne 
rzeczy, gdy przyjdê, postanowiê.
*12
1. A o duchownych darach, bracia! nie chcê, abyœcie wiedzieæ nie mieli.
2. Wiecie, i¿ gdyœcie poganami byli, do ba³wanów niemych, jako was wodzono, 
daliœcie siê prowadziæ.
3. Przeto¿ oznajmujê wam, i¿ nikt przez Ducha Bo¿ego mówi¹c, nie rzecze Jezusa byæ 
przeklêstwem; i nikt nie mo¿e nazwaæ Jezusa Panem, tylko przez Ducha Œwiêtego.
4. A ró¿neæ s¹ dary, ale ten¿e Duch.
5. I ró¿ne s¹ pos³ugi, ale ten¿e Pan.
6. I ró¿ne s¹ sprawy, ale ten¿e Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.
7. A ka¿demu bywa dane objawienie Ducha ku po¿ytkowi.
8. Albowiem jednemu przez Ducha bywa dana mowa m¹droœci, a drugiemu mowa 
umiejêtnoœci przez tego¿ Ducha;
9. A drugiemu wiara w tym¿e Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tym¿e Duchu, a 
drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów.
10. A drugiemu rozmaite jêzyki, a drugiemu wyk³adanie jêzyków.
11. A to wszystko sprawuje jeden a ten¿e Duch, udzielaj¹c z osobna ka¿demu, jako 
chce.
12. Albowiem jako cia³o jedno jest, a cz³onków ma wiele, ale wszystkie cz³onki 
cia³a jednego, choæ ich wiele jest, s¹ jednym cia³em: tak i Chrystus.
13. Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno cia³o jesteœmy ochrzczeni, b¹dŸ 
¯ydowie, b¹dŸ Grekowie, b¹dŸ niewolnicy, b¹dŸ wolni, a wszyscy napojeni jesteœmy w 
jednego Ducha.
14. Albowiem cia³o nie jest jednym cz³onkiem, ale wieloma.
15. JeŸliby rzek³a noga: Poniewa¿em nie jest rêk¹, nie jestem z cia³a; izali 
dlatego nie jest z cia³a?
16. A jeŸliby rzek³o ucho: Poniewa¿em nie jest okiem, nie jestem z cia³a; izali 
dlatego nie jest z cia³a?
17. JeŸli¿ wszystko cia³o jest okiem, gdzie¿ s³uch? a jeŸli¿ wszystko s³uchem, 
gdzie¿ powonienie?
18. Ale teraz Bóg u³o¿y³ cz³onki, ka¿dy z nich z osobna w ciele, jako chcia³.
19. A jeŸliby wszystkie by³y jednym cz³onkiem, gdzie¿by by³o cia³o?
20. Ale teraz, acz jest wiele cz³onków, lecz jedno jest cia³o.
21. Nie mo¿e tedy rzec oko rêce: Nie potrzebujê ciebie, albo zaœ g³owa nogom: Nie 
potrzebujê was.
22. I owszem daleko wiêcej cz³onki, które siê zdadz¹ byæ najmdlejsze w ciele, 
potrzebne s¹.
23. A które mamy za najniepoczciwsze w ciele, tym wiêksz¹ poczciwoœæ wyrz¹dzamy, a 
niepoczciwe cz³onki nasze obfitsz¹ poczciwoœæ maj¹.
24. Bo poczciwe cz³onki nasze tego nie potrzebuj¹; lecz Bóg tak umiarkowa³ cia³o, 
dawszy cz³onkowi, któremu czci nie dostaje, obfitsz¹ poczciwoœæ.
25. Aby nie by³o rozerwania w ciele, ale i¿by jedne cz³onki o drugich jednakie¿ 
staranie mia³y.
26. A przeto¿ jeŸli¿e jeden cz³onek cierpi, cierpi¹ z nim wszystkie cz³onki; a 
jeŸli bywa uczczony jeden cz³onek, raduj¹ siê z nim wszystkie cz³onki.
27. Lecz wy jesteœcie cia³em Chrystusowym i cz³onkami, ka¿dy z osobna.
28. A niektórych Bóg postanowi³ we zborze, najprzód Aposto³ów, potem proroków, po 
trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, 
rz¹dców, rozmaitoœæ jêzyków.
29. Izali wszyscy s¹ Aposto³ami? Izali wszyscy prorokami? Izali wszyscy 
nauczycielami? Izali wszyscy cudotwórcami?
30. Izali wszyscy maj¹ dary uzdrawiania? Izali wszyscy jêzykami mówi¹? Izali 
wszyscy t³umacz¹?
31. Starajcie siê usilnie o lepsze dary; a ja wam jeszcze zacniejsz¹ drogê uka¿ê.
*13
1. Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi i anielskimi, a mi³oœci bym nie mia³, sta³em siê 
jako miedŸ brz¹kaj¹ca, albo cymba³ brzmi¹cy.
2. I choæbym mia³ proroctwo i wiedzia³bym wszystkie tajemnice, i wszelk¹ 



umiejêtnoœæ, i choæbym mia³ wszystkê wiarê, tak ¿ebym góry przenosi³, a mi³oœci bym 
nie mia³, nicem nie jest.
3. I choæbym wyna³o¿y³ na ¿ywnoœæ ubogich wszystkê majêtnoœæ mojê, i choæbym wyda³ 
cia³o moje, abym by³ spalony, a mi³oœci bym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e.
4. Mi³oœæ jest d³ugo cierpliwa, dobrotliwa jest; mi³oœæ nie zajrzy, mi³oœæ nie jest 
rozpustna, nie nadyma siê;
5. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do 
gniewu, nie myœli z³ego;
6. Nie raduje siê z niesprawiedliwoœci, ale siê raduje z prawdy;
7. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê spodziewa, wszystko cierpi.
8. Mi³oœæ nigdy nie ustaje; bo choæ s¹ proroctwa, te zniszczej¹; choæ jêzyki, te 
ustan¹; choæ umiejêtnoœæ, wniwecz siê obróci.
9. Albowiem po czêœci znamy i po czêœci prorokujemy.
10. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskona³ego, tedy to, co jest po czêœci, 
zniszczeje.
11. Pókim by³ dzieciêciem, mówi³em jako dzieciê, rozumia³em jako dzieciê, 
rozmyœla³em jako dzieciê; lecz gdym siê sta³ mê¿em, zaniecha³em rzeczy dziecinnych.
12. Albowiem teraz widzimy przez zwierciad³o i niby w zagadce; ale na on czas 
twarz¹ w twarz; teraz poznajê po czêœci, ale na on czas poznam, jakom i poznany 
jest.
13. A teraz zostaje wiara, nadzieja, mi³oœæ, te trzy rzeczy; lecz z nich najwiêksza 
jest mi³oœæ.
*14
1. Naœladujcie mi³oœci, starajcie siê usilnie o dary duchowne; lecz najwiêcej, 
abyœcie prorokowali.
2. Albowiem kto mówi jêzykiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo ¿aden nie 
s³ucha, lecz on duchem mówi tajemnice.
3. Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechê.
4. Kto jêzykiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór 
buduje.
5. A chcia³bym, abyœcie wy wszyscy jêzykami mówili, ale abyœcie raczej prorokowali; 
albowiem wiêkszy jest ten, co prorokuje, ni¿ ten, co jêzykami obcymi mówi, chyba 
¿eby t³umaczy³, aby zbór bra³ zbudowanie.
6. Teraz tedy, bracia! gdybym przyszed³ do was, jêzykami obcymi mówi¹c, có¿ wam 
pomogê, jeŸlibym wam nie mówi³ albo przez objawienie, albo przez umiejêtnoœæ, albo 
przez proroctwo, albo przez naukê?
7. Wszak i rzeczy nie¿ywe, które dŸwiêk wydawaj¹ jako piszcza³ka albo cytra, 
jeŸliby ró¿nego dŸwiêku nie wydawa³y, jako¿ poznane bêdzie, co na piszcza³ce, albo 
co na cytrze graj¹?
8. Albowiem jeŸliby tr¹ba niepewny g³os da³a, któ¿ siê do boju gotowaæ bêdzie?
9. Tak¿e i wy, jeŸlibyœcie jêzykiem nie wydali mowy dobrze zrozumia³ej, jako¿ 
bêdzie zrozumia³e, co siê mówi? albowiem bêdziecie tylko na wiatr mówiæ.
10. Tak wiele, jako s³yszymy, jest ró¿nych g³osów na œwiecie, a nic nie jest bez 
g³osu.
11. JeŸlibym tedy nie zna³ mocy g³osu, bêdê temu, który mówi, cudzoziemcem; a ten, 
co mówi, bêdzie mi tak¿e cudzoziemcem.
12. Tak¿e i wy, poniewa¿ siê usilnie staracie o dary duchowne, szukajcie¿ tego, 
abyœcie obfitowali ku zbudowaniu zboru.
13. Dlatego kto mówi obcym jêzykiem, niech siê modli, aby móg³ t³umaczyæ.
14. Bo jeŸlibym siê modli³ obcym jêzykiem, modliæ siê bêdzie mój duch; ale rozum 
mój jest bez po¿ytku.
15. Có¿ tedy jest? Bêdê siê modli³ duchem, bêdê siê te¿ modli³ i wyrozumieniem; 
bêdê œpiewa³ duchem, bêdê te¿ œpiewa³ i wyrozumieniem.
16. Bo jeŸlibyœ b³ogos³awi³ duchem, jako¿ ten, który jest z pocztu prostaków, na 
twoje dziêkowanie rzecze Amen, poniewa¿ nie wie, co mówisz?
17. Bo choæ ty wprawdzie dobrze dziêkujesz, ale siê drugi nie buduje.
18. Dziêkujê Bogu mojemu, i¿ wiêcej, ni¿ wy wszyscy, jêzykami mówiê.
19. A wszak¿e we zborze wolê piêæ s³ów zrozumiale przemówiæ, abym i drugich 
nauczy³, ni¿eli dziesiêæ tysiêcy s³ów jêzykiem obcym.



20. Bracia! nie b¹dŸcie dzieæmi wyrozumieniem, ale b¹dŸcie dzieæmi z³oœci¹, a 
wyrozumieniem doros³ymi b¹dŸcie.
21. W zakonie napisano: I¿ obcemi jêzykami i obcemi wargami mówiæ bêdê ludowi temu; 
a przeciê mnie i tak nie us³uchaj¹, mówi Pan.
22. Przeto¿ jêzyki s¹ za cud, nie tym, którzy wierz¹, ale niewiernym; a proroctwo 
nie niewiernym, ale wierz¹cym.
23. JeŸliby siê tedy wszystek zbór na jedno miejsce zeszed³, a wszyscy by jêzykami 
obcemi mówili, a weszliby tam prostacy albo niewierni, izali nie rzek¹, ¿e 
szalejecie?
24. Ale jeŸliby wszyscy prorokowali, a wszed³by który niewierny albo prostak, od 
wszystkich przekonany i od wszystkich s¹dzony bywa.
25. A tak skrytoœci serca tego bywaj¹ objawione, a on upad³szy na oblicze, 
pok³onili siê Bogu, wyznawaj¹c, ¿e Bóg jest prawdziwie w was.
26. Có¿ tedy jest, bracia? Gdy siê schodzicie, ka¿dy z was ma psalm, ma naukê, ma 
jêzyk, ma objawienie, ma t³umaczenie; wszystko to niech siê dzieje ku zbudowaniu.
27. JeŸli kto jêzykiem mówi, niech to bêdzie po dwóch albo najwiêcej po trzech, i 
to na przemiany, a jeden niech t³umaczy.
28. A jeŸliby t³umacza nie by³o niech¿e we zborze milczy ten, który obcym jêzykiem 
mówi, a niech mówi sobie i Bogu.
29. Ale prorocy niech mówi¹ dwaj albo trzej, a drudzy niech rozs¹dz¹.
30. JeŸliby te¿ inszemu siedz¹cemu co by³o objawione, on pierwszy niechaj milczy.
31. Bo mo¿ecie wszyscy jeden po drugim prorokowaæ, aby siê wszyscy uczyli i wszyscy 
pocieszeni byli.
32. I duchy proroków s¹ poddane prorokom.
33. Albowiem Bóg nie jest powodem nieporz¹dku, ale pokoju, jako i we wszystkich 
zborach œwiêtych.
34. Niewiasty wasze niech milcz¹ we zborach; albowiem nie pozwolono im, aby mówi³y, 
ale aby poddanemi by³y, jako i zakon mówi.
35. A jeŸli siê czego nauczyæ chc¹, niech¿e w domu mê¿ów swoich pytaj¹, poniewa¿ 
sromota niewiastom we zborze mówiæ.
36. Izali od was s³owo Bo¿e wysz³o? Izali tylko do was samych przysz³o?
37. Izali kto zda siê byæ prorokiem albo duchownym, niech uzna, i¿ te rzeczy, które 
wam piszê, s¹ Pañskiem rozkazaniem.
38. A jeŸli kto nie wie, niechaj¿e nie wie.
39. A tak, bracia! starajcie siê usilnie o to, abyœcie prorokowali, a jêzykami 
obcemi mówiæ nie zabraniajcie.
40. Wszystko siê niech dzieje przystojnie i porz¹dnie.
*15
1. A oznajmujê wam, bracia! Ewangielijê, któr¹m wam opowiedzia³, któr¹œcie te¿ 
przyjêli i w której stoicie.
2. Przez któr¹ te¿ zbawienia dostêpujecie, jeŸli pamiêtacie, jakim sposobem 
opowiedzia³em wam, chyba jeŸliœcie pró¿no uwierzyli.
3. Albowiem naprzód poda³em wam, com te¿ wzi¹³, i¿ Chrystus umar³ za grzechy nasze 
wed³ug Pism;
4. A i¿ by³ pogrzebiony, a i¿ zmartwychwsta³ dnia trzeciego wed³ug Pism.
5. A i¿ widziany jest od Kiefasa, potem od onych dwunastu.
6. Potem widziany jest wiêcej ni¿ od piêciuset braci na raz, z których wiele ich 
zostaje a¿ dot¹d, a niektórzy te¿ zasnêli.
7. Potem jest widziany od Jakóba, potem od wszystkich Aposto³ów.
8. A na ostatek po wszystkich ukaza³ siê i mnie, jako poronionemu p³odowi.
9. Bom ja jest najmniejszy z Aposto³ów, którym nie jest godzien, abym by³ zwany 
Aposto³em, przeto ¿em przeœladowa³ zbór Bo¿y.
10. Lecz ³ask¹ Bo¿¹ jestem tem, czemem jest, a ³aska jego przeciwko mnie daremna 
nie by³a; alem obficiej ni¿ oni wszyscy pracowa³, wszak¿e nie ja, ale ³aska Bo¿a, 
która jest ze mn¹.
11. Przeto¿ i ja, i oni tak ka¿emy, i takeœcie uwierzyli.
12. A poniewa¿ siê o Chrystusie ka¿e, i¿ z martwych wzbudzony jest, jako¿ mówi¹ 
niektórzy miêdzy wami, i¿ zmartwychwstania nie masz?
13. Bo jeŸliæ zmartwychwstania nie masz, tedyæ i Chrystus nie jest wzbudzony.



14. A jeŸliæ Chrystus nie jest wzbudzony, tedyæ daremne kazanie nasze, daremna te¿ 
wiara wasza.
15. I bylibyœmy te¿ znalezieni fa³szywymi œwiadkami Bo¿ymi, i¿eœmy œwiadczyli o 
Bogu, ¿e Chrystusa wzbudzi³, którego nie wzbudzi³, jeŸli¿e umarli nie bywaj¹ 
wzbudzeni.
16. Albowiem jeŸli¿ umarli nie bywaj¹ wzbudzeni, i Chrystus nie jest wzbudzony.
17. A jeŸli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeœcie w 
grzechach waszych;
18. Zatem i ci poginêli, którzy zasnêli w Chrystusie.
19. Bo jeŸli tylko w tym ¿ywocie w Chrystusie nadziejê mamy, nad wszystkich ludzi 
jesteœmy najnêdzniejszymi.
20. Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i sta³ siê pierwiastkiem tych, 
którzy zasnêli.
21. Bo poniewa¿ przez cz³owieka œmieræ, przez cz³owieka te¿ powstanie umar³ych.
22. Albowiem jako w Adamie wszyscy umieraj¹, tak i w Chrystusie wszyscy o¿ywieni 
bêd¹.
23. Ale ka¿dy w swoim rzêdzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co s¹ 
Chrystusowi w przyjœcie jego.
24. A potem bêdzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie 
prze³o¿eñstwo i wszelk¹ zwierzchnoœæ, i moc.
25. Bo on musi królowaæ, póki by nie po³o¿y³ wszystkich nieprzyjació³ pod nogi 
jego.
26. A ostatni nieprzyjaciel, który bêdzie zniszczony, jest œmieræ.
27. Bo wszystkie rzeczy podda³ pod nogi jego. A gdy mówi, ¿e mu wszystkie rzeczy 
poddane s¹, jawna jest, i¿ oprócz tego, który mu podda³ wszystkie rzeczy.
28. A gdy mu wszystkie rzeczy poddane bêd¹, tedyæ te¿ i sam Syn bêdzie poddany 
temu, który mu podda³ wszystkie rzeczy, aby by³ Bóg wszystkim we wszystkim.
29. Bo inaczej có¿ uczyni¹ ci, którzy siê chrzcz¹ nad umar³ymi, jeŸli¿ zgo³a umarli 
nie bywaj¹ wzbudzeni? przecz¿e siê chrzcz¹ nad umar³ymi?
30. Przecz i my niebezpieczeñstwa podejmujemy ka¿dej godziny?
31. Na ka¿dy dzieñ umieram przez chwa³ê naszê, któr¹ mam w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym.
32. JeŸli¿em siê obyczajem ludzkim z bestyjami w Efezie potyka³, có¿ mam za 
po¿ytek, jeŸli umarli nie bywaj¹ wzbudzeni? Jedzmy i pijmy; boæ jutro pomrzemy.
33. Nie b³¹dŸcie¿; z³e rozmowy psuj¹ dobre obyczaje.
34. Ocuæcie¿ siê ku sprawiedliwoœci, a nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie maj¹ 
znajomoœci Bo¿ej; ku zawstydzeniu waszemu mówiê.
35. Ale rzecze kto: Jako¿ wzbudzeni bywaj¹ umarli i w jakim ciele wychodz¹?
36. O g³upi! To, co ty siejesz, nie bywaæ o¿ywione, jeŸliby nie umar³o.
37. I co siejesz, nie siejesz cia³a, które ma potem wyroœæ, ale go³e ziarno, jako 
siê trafi, albo pszeniczne, albo jakiekolwiek inne.
38. Ale Bóg daje mu cia³o jako chce, a ka¿demu nasieniu jego w³asne cia³o.
39. Nie ka¿de cia³o jest jednakiem cia³em; ale inszeæ jest cia³o ludzkie, a insze 
cia³o bydlêce, insze rybie, a insze ptasze.
40. I s¹ cia³a niebieskie i cia³a ziemskie; lecz insza jest chwa³a cia³ 
niebieskich, a insza ludzkich;
41. Insza chwa³a s³oñca, a insza chwa³a ksiê¿yca, i insza chwa³a gwiazd; albowiem 
gwiazda od gwiazdy ró¿na jest w jasnoœci.
42. Takci bêdzie i powstanie umar³ych. Bywa wsiane ziarno w skazitelnoœci, a bêdzie 
wzbudzone w nieskazitelnoœci.
43. Bywa wsiane w nies³awie, a bêdzie wzbudzone w s³awie; bywa wsiane w s³aboœci, a 
bêdzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane cia³o cielesne, a bêdzie wzbudzone cia³o 
duchowne.
44. Jest cia³o cielesne, jest te¿ cia³o duchowne.
45. Takci te¿ napisane: Sta³ siê pierwszy cz³owiek Adam w duszê ¿yw¹, ale poœledni 
Adam w ducha o¿ywiaj¹cego.
46. Wszak¿e nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne.
47. Pierwszy cz³owiek z ziemi ziemski; wtóry cz³owiek sam Pan z nieba.
48. Jaki jest ten ziemski, tacy te¿ i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy te¿ bêd¹ 



niebiescy.
49. A jakoœmy nosili wyobra¿enie ziemskiego, tak te¿ bêdziemy nosili wyobra¿enie 
niebieskiego.
50. To jednak powiadam, bracia! i¿ cia³o i krew królestwa Bo¿ego odziedziczyæ nie 
mog¹; ani skazitelnoœæ nie odziedziczy nieskazitelnoœci.
51. Oto ja tajemnicê wam powiadam; nie wszyscyæ zaœniemy, ale wszyscy przemienieni 
bêdziemy, bardzo prêdko w okamgnieniu, na tr¹bê ostateczn¹.
52. Albowiem zatr¹bi, a umarli wzbudzeni bêd¹ nieskazitelni, a my bêdziemy 
przemienieni.
53. Boæ musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelnoœæ, i co jest 
œmiertelnego, przyoblec nieœmiertelnoœæ.
54. A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelnoœæ, i to, co jest 
œmiertelnego, przyoblecze nieœmiertelnoœæ, tedy siê wype³ni ono s³owo, które 
napisane: Po³kniona jest œmieræ w zwyciêstwie.
55. Gdzie¿ jest, o œmierci! bodziec twój? Gdzie¿ jest, piek³o! zwyciêstwo twoje?
56. Lecz bodziec œmierci jest grzech, a moc grzechu jest zakon.
57. Ale niech bêd¹ Bogu dziêki, który nam da³ zwyciêstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
58. A tak, bracia moi mili! b¹dŸcie mocni, nieporuszeni, obfituj¹cy w uczynku 
Pañskim zawsze, wiedz¹c, i¿ praca wasza nie jest nadaremna w Panu.
*16
1. A oko³o sk³adania na œwiêtych, jakom postanowi³ we zborach Galickich, tak te¿ i 
wy czyñcie.
2. Ka¿dego pierwszego dnia w tygodniu ka¿dy z was niech odk³ada u siebie, zbieraj¹c 
wed³ug tego, jako mu siê powodzi, aby nie dopiero, gdy przyjdê, sk³adania czynione 
by³y.
3. A gdy przyjdê, którychkolwiek uchwalicie przez listy, tych poœlê, aby odnieœli 
dobrodziejstwo wasze do Jeruzalemu.
4. A jeŸliby s³uszna rzecz by³a, ¿ebym i ja szed³, wespó³ ze mn¹ pójd¹.
5. A przyjdê do was, gdy przejdê Macedonijê; (bo pójdê przez Macedonijê).
6. A podobno zamieszkam u was albo i przezimujê, abyœcie wy miê odprowadzili, 
kêdykolwiek pójdê.
7. Albowiem nie chcê was teraz widzieæ, mijaj¹c; ale spodziewam siê, i¿ pomieszkam 
z wami czas niejaki, bêdzieli Pan chcia³.
8. A zostanê w Efezie a¿ do Œwi¹tek.
9. Albowiem drzwi mi s¹ otworzone wielkie i mocne, i mam wiele przeciwników.
10. JeŸliby tedy przyszed³ Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaŸni by³ miêdzy wami, bo 
dzie³o Pañskie sprawuje, jako i ja.
11. Przeto¿ niechaj go nikt nie lekcewa¿y; ale odprowadŸcie go w pokoju, aby 
przyszed³ do mnie; bo go czekam z braæmi.
12. A o bracie Apollosie wiedzcie, ¿em go bardzo prosi³, aby szed³ do was z braæmi; 
ale zgo³a nie mia³ woli, aby teraz szed³; przyjdzie jednak, gdy czas po temu mieæ 
bêdzie.
13. Czujcie¿, stójcie w wierze, mê¿nie sobie poczynajcie, zmacniajcie siê.
14. Wszystkie rzeczy wasze niech siê dziej¹ w mi³oœci.
15. A proszê was, bracia! wiedzcie, i¿ dom Stefanowy jest pierwiastkiem Achai, a i¿ 
sami siebie oddali na pos³ugiwanie œwiêtym.
16. Abyœcie i wy poddani byli takowym, i ka¿demu pomagaj¹cemu i pracuj¹cemu.
17. A cieszê siê z przyjœcia Stefana i Fortunata, i Achaika; bo ci niedostatek wasz 
nape³nili.
18. Och³odzili bowiem ducha mego i waszego; znajcie¿ tedy takowych.
19. Pozdrawiaj¹ was zbory, które s¹ w Azyi. Pozdrawiaj¹ was wielce w Panu Akwilas i 
Pryscylla, ze zborem, który jest w domu ich.
20. Pozdrawiaj¹ was bracia wszyscy. Pozdrówcie jedni drugich w œwiêtem poca³owaniu.
21. Pozdrowienie rêk¹ moj¹ Paw³ow¹.
22. JeŸli¿e kto nie mi³uje Pana Jezusa Chrystusa, niech bêdzie przeklêstwem, które 
zowi¹ Maran ata.
23. £aska Pana Jezusa Chrystusa niech bêdzie z wami.
24. Mi³oœæ moja niech bêdzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.



================================
     2 Koryntów     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa przez wolê Bo¿¹, i Tymoteusz brat, zborowi 
Bo¿emu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi œwiêtymi, którzy s¹ we wszystkiej 
Achai.
2. £aska niech bêdzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
3. B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec 
mi³osierdzia a Bóg wszelkiej pociechy,
4. Który nas cieszy w ka¿dym ucisku naszym, abyœmy i my cieszyæ mogli i tych, 
którzy s¹ w jakimkolwiek ucisku, t¹¿ pociech¹, któr¹ my sami pocieszeni bywamy od 
Boga.
5. Gdy¿ jako w nas obfituj¹ utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i 
pociecha nasza.
6. Bo choæ bywamy uciœnieni, dla waszej to pociechy i zbawienia, które siê sprawuje 
przez znoszenie tego¿ utrapienia, które i my cierpimy; choæ te¿ pocieszeni bywamy, 
i to dla waszej pociechy i zbawienia;
7. A nadzieja nasza mocna jest o was, poniewa¿ wiemy, i¿ jakoœcie uczestnikami 
utrapienia, tak i pociechy.
8. Albowiem nie chcemy, abyœcie nie mieli wiedzieæ, bracia! o ucisku naszym, który 
nas spotka³ w Azyi, i¿eœmy nazbyt byli obci¹¿eni i nad mo¿noœæ, tak i¿eœmy byli 
poczêli w¹tpiæ i o ¿ywocie.
9. Owszem i sami w sobie mieliœmy wyrok œmierci, abyœmy nie ufali sami w sobie, ale 
w Bogu, który wzbudza umar³ych;
10. Który z tak wielkiej œmierci wyrwa³ nas i jeszcze wyrywa, w którym nadziejê 
mamy, i¿ i napotem wyrwie;
11. Zw³aszcza gdy siê te¿ i wy pomo¿ecie modliæ za nami, aby za ten dar, który 
przez wiele osób nam jest pokazany, by³y te¿ od wielu osób dziêki czynione za nas.
12. Albowiem toæ jest chluba nasza, œwiadectwo sumienia naszego, ¿eœmy w prostocie 
i w szczeroœci Bo¿ej, nie w cielesnej m¹droœci, ale w ³asce Bo¿ej na œwiecie 
obcowali, a najwiêcej miêdzy wami.
13. Albowiem nic inszego wam nie piszemy, tylko to, co czytacie, albo te¿ 
poznawacie, a spodziewam siê, i¿ te¿ a¿ do koñca poznacie,
14. Jakoœcie te¿ nas poznali po czêœci, ¿eœmy chlub¹ wasz¹, jako i wy nasz¹ w dzieñ 
Pana Jezusa.
15. I z t¹æ ufnoœci¹ chcia³em by³ iœæ do was najpierwej, abyœcie wtóre 
dobrodziejstwo odebrali;
16. I przez was iœæ do Macedonii, i zasiê z Macedonii przyjœæ do was, i od was byæ 
odprowadzony do Judzkiej ziemi.
17. O tem tedy myœl¹c, izalim co lekkomyœlnie uczyni³? albo to, o czem myœlê, izali 
wed³ug cia³a myœlê, aby by³o u mnie: Tak tak i Nie nie?
18. Aleæ wierny jest Bóg, i¿ mowa nasza do was nie by³a: Tak i Nie.
19. Albowiem Syn Bo¿y, Jezus Chrystus, który miêdzy wami przez nas jest opowiadany, 
to jest, przez miê i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie by³: Tak i Nie; ale Tak 
w nim by³o.
20. Bo ile jest obietnic Bo¿ych, w nim s¹ Tak i w nim s¹ Amen, ku chwale Bo¿ej 
przez nas.
21. Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomaza³, Bóg jest;
22. Który te¿ zapieczêtowa³ nas i da³ zadatek Ducha w serca nasze.
23. Aleæ ja Boga przyzywam na œwiadectwo na duszê mojê, i¿ szanuj¹c was, dot¹dem 



nie przyszed³ do Koryntu;
24. Nie i¿byœmy panowali nad wiar¹ wasz¹, ale i¿ jesteœmy pomocnikami wesela 
waszego; bo wiar¹ stoicie.
*02
1. A postanowi³em to u siebie, abym znowu nie przyszed³ z zasmuceniem do was.
2. Bo jeŸlibym ja was zasmuci³, i któ¿ jest, co by miê rozweseli³, tylko ten, który 
jest przez miê zasmucony?
3. A tomci wam napisa³, abym przyszed³szy, nie mia³ smutku z tych, z których 
mia³bym siê weseliæ; pewien bêd¹c o was wszystkich, ¿e radoœæ mojê wszyscy za swojê 
macie.
4. Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca, i z wiel¹ ³ez pisa³em wam, nie 
¿ebyœcie mieli byæ zasmuceni, ale ¿ebyœcie mi³oœæ poznali, któr¹ nader obficie mam 
przeciwko wam.
5. JeŸli tedy kto zasmuci³, nie mnieæ zasmuci³, ale poniek¹d (abym go nie 
obci¹¿y³), was wszystkich.
6. Dosyæci ma taki na zgromieniu tem, które siê sta³o od wielu,
7. Tak i¿ przeciwnym obyczajem, inaczej byœcie mu odpuœciæ mieli i onego pocieszyæ, 
by snaæ zbytni smutek takiego nie po¿ar³.
8. Przeto¿ proszê was, abyœcie mi³oœæ przeciwko niemu utwierdzili,
9. Albowiem i dlategom by³ napisa³, abym doœwiadczenia waszego dozna³, jeŸli¿e we 
wszystkiem pos³uszni jesteœcie.
10. A komu wy co odpuszczacie, temu i ja; gdy¿ i ja, jeŸlim co odpuœci³ temu, komum 
odpuœci³, uczyni³em to dla was przed oblicznoœci¹ Chrystusow¹, aby was szatan nie 
podszed³.
11. Albowiem zamys³y jego nie s¹ nam tajne.
12. A gdym przyszed³ do Troady dla opowiadania Ewangielii Chrystusowej, a drzwi mi 
by³y otworzone w Panu.
13. Nie mia³em ul¿enia w duchu moim dlatego, ¿em nie znalaz³ Tytusa, brata mego; 
ale rozstawszy siê z nimi, poszed³em do Macedonii.
14. Lecz chwa³a Bogu, który nam zawsze zwyciêstwo daje w Chrystusie i wonnoœæ 
znajomoœci swojej objawia przez nas na ka¿dem miejscu.
15. Boœmy dobr¹ wonnoœci¹ Chrystusow¹ Bogu w tych, którzy zbawieni bywaj¹ i w tych, 
którzy gin¹;
16. Tymci wonnoœci¹ œmierci na œmieræ, ale onym wonnoœci¹ ¿ywota ku ¿ywotowi; lecz 
do tego, któ¿ jest sposobny?
17. Bo nie jesteœmy jako wiele ich, którzy fa³szuj¹ s³owo Bo¿e; ale jako z 
szczeroœci, ale jako z Boga, przed oblicznoœci¹ Bo¿¹ o Chrystusie mówimy.
*03
1. Poczynamy¿ zasiê zalecaæ samych siebie? czyli potrzebujemy, jako niektórzy, 
listów zalecaj¹cych do was albo te¿ listów zalecaj¹cych od was?
2. Listem naszym wy jesteœcie, napisanym na sercach naszych, który znaj¹ i czytaj¹ 
wszyscy ludzie.
3. Gdy¿ to jawna jest, ¿eœcie listem Chrystusowym przez us³ugê naszê zgotowanym, 
napisanym nie inkaustem, ale Duchem Boga ¿ywego, nie na tablicach kamiennych, ale 
na tablicach serc miêsnych.
4. A takieæ ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu,
5. Nie i¿byœmy byli sposobni, co myœleæ sami z siebie, jako sami z siebie, ale 
sposobnoœæ nasza z Boga jest;
6. Który nas te¿ uczyni³ sposobnymi s³ugami nowego testamentu, nie litery, ale 
Ducha; albowiem litera zabija, ale Duch o¿ywia.
7. Bo jeŸliæ pos³ugiwanie œmierci literami wyra¿one na tablicach kamiennych by³o 
chwalebne, tak i¿ synowie Izraelscy nie mogli œmiele patrzeæ na oblicze Moj¿eszowe 
dla chwa³y oblicza jego, która mia³a byæ ska¿ona:
8. Jako¿ daleko wiêcej us³ugiwanie Ducha nie ma byæ chwalebne?
9. Bo jeŸliæ us³ugiwanie potêpienia by³o chwalebne, daleko wiêcej us³ugiwanie 
sprawiedliwoœci obfituje w chwale.
10. Albowiem i to, co chwa³ê mia³o, nie mia³o chwa³y w tej czêœci, co siê tknie 
onej przewy¿szaj¹cej chwa³y.
11. Bo jeŸliæ to, co niszczeje, by³o chwalebne, daleko wiêcej to, co zostaje, jest 



chwalebne.
12. Przeto¿ maj¹c tak¹ nadziejê, wielkiej bezpiecznoœci w mowie u¿ywamy.
13. A nie jesteœmy jako Moj¿esz, który k³ad³ zas³onê na oblicze swoje, aby synowie 
Izraelscy œmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczeæ mia³o.
14. Ale zatwardzone s¹ zmys³y ich; albowiem a¿ do dzisiejszego dnia ta¿ zas³ona w 
czytaniu starego testamentu zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa ska¿enie 
bierze.
15. Przeto¿ a¿ do dnia dzisiejszego, gdy Moj¿esz czytany bywa, zas³ona jest na 
sercu ich po³o¿ona.
16. Lecz gdyby siê do Pana obrócili, odjêta bêdzie ona zas³ona,
17. Aleæ Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pañski, tam i wolnoœæ.
18. Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwa³ê Pañsk¹, jako w zwierciadle 
patrzymy, w to¿ wyobra¿enie przemienieni bywamy z chwa³y w chwa³ê, jako od Ducha 
Pañskiego.
*04
1. Dlatego maj¹c to us³ugiwanie, tak jakoœmy mi³osierdzie otrzymali, nie 
s³abiejemy.
2. Aleœmy siê odrzekli skrytej sromoty, nie obchodz¹c siê chytrze, ani fa³szuj¹c 
s³owa Bo¿ego; ale objawieniem prawdy zalecaj¹c samych siebie u ka¿dego sumienia 
ludzkiego przed obliczem Bo¿em.
3. JeŸli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy gin¹.
4. W których bóg œwiata tego oœlepi³ zmys³y, to jest w niewiernych, aby im nie 
œwieci³a œwiat³oœæ Ewangielii chwa³y Chrystusowej, który jest wyobra¿eniem Bo¿em.
5. Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, ¿e jest Panem, a 
samych siebie s³ugami waszymi dla Jezusa.
6. Poniewa¿ Bóg, który rzek³, aby siê z ciemnoœci œwiat³oœæ rozœwieci³a, ten siê 
rozœwieci³ w sercach naszych ku rozœwieceniu (w nas) znajomoœci chwa³y Bo¿ej w 
obliczu Jezusa Chrystusa.
7. A mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby dostojnoœæ tej mocy by³a z Boga, a 
nie z nas.
8. Gdy zewsz¹d uciœnieni bywamy, ale nie bywamy pot³oczeni; pow¹tpiewamy, ale nie 
zw¹tpimy.
9. Przeœladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni; bywamy porzuceni, ale nie 
giniemy.
10. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i ¿ywot Jezusowy na ciele 
naszem by³ objawiony.
11. Zawsze bowiem my, którzy ¿yjemy, bywamy wydawani na œmieræ dla Jezusa, aby te¿ 
¿ywot Jezusowy by³ objawiony w œmiertelnem ciele naszem.
12. Dlatego œmieræ mocy swojej w nas dokazuje, ale w was ¿ywot.
13. Maj¹c tedy tego¿ ducha wiary, tak jako napisane: Uwierzy³em, przetom te¿ mówi³; 
i my wierzymy, przeto te¿ mówimy,
14. Wiedz¹c, i¿ ten, który wzbudzi³ Pana Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezusa, i 
postawi z wami.
15. Boæ to wszystko dzieje siê dla was, aby ³aska ona obfituj¹ca przez dziêkowanie 
wielu ich rozmno¿y³a siê ku chwale Bo¿ej.
16. Dlatego nie s³abiejmy, ale choæ siê te¿ nasz zewnêtrzny cz³owiek kazi, wszak¿e 
on wewnêtrzny siê odnawia ode dnia do dnia.
17. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwa³y wieczn¹ wagê nam 
sprawuje;
18. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne; albowiem rzeczy 
widzialne s¹ doczesne, ale niewidzialne s¹ wieczne.
*05
1. Wiemy bowiem, ¿e jeŸli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony 
bêdzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rêkoma urobiony, wieczny w niebiesiech.
2. Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba, ¿¹daj¹c byæ 
przyobleczeni.
3. JeŸli¿ tylko przyobleczonymi a nie nagimi znalezieni bêdziemy.
4. Bo którzyœmy w tym namiocie, wzdychamy, bêd¹c obci¹¿eni, poniewa¿ nie ¿¹damy byæ 
zewleczeni, ale przyobleczeni, aby po¿arta by³a œmiertelnoœæ od ¿ywota.



5. A ten, który nas ku temu¿ w³aœnie przygotowa³, jestci Bóg, który nam te¿ da³ 
zadatek Ducha.
6. Przeto¿ maj¹c zawsze ufnoœæ i wiedz¹c, ¿e póki mieszkamy w tem ciele, 
pielgrzymujemy od Pana:
7. (Bo przez wiarê chodzimy, a nie przez widzenie).
8. Lecz ufamy i wolimy raczej wynijœæ z cia³a, a iœæ na mieszkanie do Pana.
9. Przeto¿ te¿ usi³ujemy, b¹dŸ w ciele mieszkamy, b¹dŸ z cia³a wychodzimy, onemu 
siê podobaæ.
10. Albowiem musimy siê wszyscy pokazaæ przed s¹dow¹ stolic¹ Chrystusow¹, aby ka¿dy 
odniós³, co czyni³ w ciele, wed³ug tego, co czyni³, lub dobre, lub z³e.
11. Przeto¿ wiedz¹c o tym strachu Pañskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi 
jesteœmy; i mam nadziejê, i¿ w sumieniach waszych jawnymi jesteœmy.
12. Albowiem nie samych siebie wam znowu zalecamy, ale wam dajemy przyczynê, 
abyœcie siê chlubili nami i ¿ebyœcie mieli co mówiæ przeciwko tym, którzy siê 
chlubi¹ z powierzchownych rzeczy, a nie z serca.
13. Bo choæ od rozumu odchodzimy, Bogu odchodzimy, choæ przy rozumie jesteœmy, wam 
jesteœmy.
14. Albowiem mi³oœæ Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyœmy to os¹dzili, i¿ 
poniewa¿ jeden za wszystkich umar³, tedy wszyscy byli umar³ymi;
15. A ¿e za wszystkich umar³, aby ci, którzy ¿yj¹, ju¿ wiêcej sobie nie ¿yli, ale 
temu, który za nich umar³ i jest wzbudzony.
16. Dlatego my od tego czasu nikogo wed³ug cia³a nie znamy, a chociaœmy te¿ znali 
Chrystusa wed³ug cia³a, lecz ju¿ teraz wiêcej nie znamy.
17. A tak jeŸli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy 
przeminê³y, oto siê wszystkie nowemi sta³y.
18. A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sob¹ pojedna³ przez Jezusa 
Chrystusa i da³ nam us³ugiwanie tego pojednania,
19. Poniewa¿ Bóg by³ w Chrystusie, œwiat z samym sob¹ jednaj¹c, nie przyczytuj¹c im 
upadków ich, i po³o¿y³ w nas to s³owo pojednania:
20. Przeto¿ na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upomina³ 
przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie siê z Bogiem;
21. Albowiem on tego, który nie zna³ grzechu, za nas grzechem uczyni³, abyœmy siê 
my stali sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹ w nim.
*06
1. Przeto¿ pomagaj¹c mu, napominamy was, abyœcie nadaremno ³aski Bo¿ej nie 
przyjmowali.
2. (Bo mówi Bóg: Czasu przyjemnego wys³ucha³em ciê, a w dzieñ zbawienia poratowa³em 
ciê; oto teraz dzieñ przyjemny, oto teraz dzieñ zbawienia.)
3. ¯adnego w niczem nie dawaj¹c zgorszenia, aby nie by³o zganione us³ugiwanie 
nasze.
4. Ale we wszystkiem zalecaj¹c samych siebie, jako s³udzy Bo¿y, w wielkiej 
cierpliwoœci, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach,
5. W razach, w wiêzieniach, w pot³ukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach,
6. W czystoœci, w umiejêtnoœci, w nieskwapliwoœci, w dobrotliwoœci, w Duchu 
Œwiêtym, w mi³oœci nieob³udnej;
7. W mowie prawdy, w mocy Bo¿ej, przez orê¿e sprawiedliwoœci na prawo i na lewo;
8. Przez chwa³ê i zel¿ywoœæ, przez nies³awê i dobr¹ s³awê, jakoby zwodziciele, 
wszak¿e prawdziwi;
9. Jako nieznajomi, wszak¿e znajomi; jako umieraj¹cy, a oto ¿yjemy; jako pokarani, 
ale nie zabici;
10. Jako smutni, wszak¿e zawsze weseli; jako ubodzy, wszak¿e wielu ubogacaj¹cy; 
jako nic nie maj¹cy, wszak¿e wszystko trzymaj¹cy.
11. Usta nasze otworzone s¹ ku wam, o Koryntowie! serce nasze rozszerzone jest.
12. Nie jesteœcie œciœnieni w nas, lecz œciœnieni jesteœcie we wnêtrznoœciach 
waszych.
13. O wzajemn¹ tedy nagrodê jako dziatkom mówiê: Rozszerzcie¿ siê i wy.
14. Nie ci¹gnijcie¿ nierównego jarzma z niewiernymi; bo có¿ za spo³ecznoœæ 
sprawiedliwoœci z nieprawoœci¹? albo co za spo³ecznoœæ œwiat³oœci z ciemnoœci¹?
15. A co za zgoda Chrystusa z Belija³em? albo co za dzia³ wiernemu z niewiernym?



16. A co za zgoda koœcio³a Bo¿ego z ba³wanami? Albowiem wy jesteœcie koœcio³em Boga 
¿ywego, tak jako mówi Bóg: Bêdê mieszka³ w nich i bêdê siê przechadza³ w nich, i 
bêdê Bogiem ich, a oni bêd¹ ludem moim.
17. Przeto¿ wynijdŸcie z poœrodku ich i od³¹czcie siê, mówi Pan, a nieczystego siê 
nie dotykajcie, a Ja was przyjmê.
18. I bêdê wam za Ojca, a wy mi bêdziecie za synów i za córki, mówi Pan 
wszechmog¹cy.
*07
1. Te tedy obietnice maj¹c, najmilsi! oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej 
zmazy cia³a i ducha, wykonywaj¹c poœwiêcenie w bojaŸni Bo¿ej.
2. Przyjmijcie¿ nas; nikogoœmy nie ukrzywdzili, nikogoœmy nie uszkodzili, nikogoœmy 
przez ³akomstwo nie podeszli.
3. Nie mówiêæ tego, abym was potêpiaæ mia³; bom przedtem powiedzia³, i¿ wy w 
sercach naszych tak jesteœcie, ¿ebyœmy radzi z wami spo³ecznie umierali i 
spo³ecznie ¿yli.
4. Mam wielkie bezpieczeñstwo do mówienia u was, mam wielk¹ chlubê z was, 
nape³nionym jest pociech¹, nader obfitujê weselem w ka¿dym ucisku naszym.
5. Albowiem gdyœmy przyszli do Macedonii, cia³o nasze ¿adnego odpoczynku nie mia³o, 
ale we wszystkiem byliœmy uciœnieni, zewn¹trz walki, a wewn¹trz postrachy.
6. Ale Bóg, który cieszy uni¿onych, pocieszy³ nas przez przyjœcie Tytusowe.
7. A nie tylko przez przyjœcie jego, ale te¿ przez pociechê, któr¹ on ucieszony 
jest z was, oznajmiwszy nam ¿¹dnoœæ waszê, narzekanie wasze, gorliwoœæ waszê za 
mn¹, tak ¿em siê te¿ wiêcej uweseli³.
8. Bo chocia¿em was zasmuci³ przez list, nie ¿al mi tego, chocia¿ mi ¿al by³o; bo 
widzê, i¿ ten list, chocia¿ na chwilê, zasmuci³ was by³.
9. Jednak teraz weselê siê, nie dlatego, ¿eœcie zasmuceni byli, ale ¿eœcie 
zasmuceni byli w pokucie; albowiem byliœcie zasmuceni wed³ug Boga, ¿ebyœcie w 
niczem nie szkodowali przez nas.
10. Albowiem smutek, który jest wed³ug Boga, pokutê sprawuje ku zbawieniu, której 
nikt nie ¿a³uje; ale smutek wed³ug œwiata sprawuje œmieræ.
11. Bo oto to samo, ¿eœcie wed³ug Boga byli zasmuceni, jako wielk¹ w was pilnoœæ 
sprawi³o, owszem obronê, owszem zapalczywoœæ, owszem bojaŸñ, owszem ¿¹dnoœæ, owszem 
gorliwoœæ, owszem pomstê, tak i¿ we wszystkiem okazaliœcie siê byæ czystymi w tej 
sprawie.
12. A tak chocia¿em pisa³ do was, nie pisa³em dla tego, który krzywdê uczyni³, ani 
dla owego, któremu siê krzywda sta³a, ale dla tego, i¿by wam wiadoma by³a ona 
pilnoœæ nasza o was przed oblicznoœci¹ Bo¿¹.
13. Dlategoœmy siê ucieszyli z pociechy waszej; aleœmy siê wiêcej ucieszyli z 
wesela Tytusowego, i och³odzony jest duch jego od was wszystkich.
14. A i¿ jeŸlim siê w czem przed nim z was chlubi³, nie zawstydzi³em siê; ale 
jakoœmy wam prawdziwie wszystko mówili, tak siê te¿ chluba nasza przed Tytusem 
prawdziwa pokaza³a.
15. A wnêtrznoœci jego tem wiêcej sk³onione s¹ ku wam, gdy wspomina pos³uszeñstwo 
wszystkich was, i jakoœcie go bojaŸni¹ i ze dr¿eniem przyjêli.
16. Radujê siê tedy, i¿ wam we wszystkiem mogê zaufaæ.
*08
1. A oznajmujemy wam, bracia! o ³asce Bo¿ej, która jest dana zborom Macedoñskim;
2. I¿ w rozlicznem doœwiadczeniu utrapienia obfita ich radoœæ i bardzo wielkie 
ubóstwo ich obfitowa³o w bogactwo szczeroœci ich.
3. Bo dajê im œwiadectwo, ¿e wed³ug mo¿noœci i nad mo¿noœæ ochotnymi siê pokazali.
4. Z wielk¹ proœb¹ nas ¿¹daj¹c, abyœmy to dobrodziejstwo i spólne udzielenie, 
którem siê us³uguje œwiêtym, przyjêli.
5. A nie tylko tak sobie post¹pili, jakoœmy siê spodziewali; ale najprzód samych 
siebie oddali Panu, potem i nam za wol¹ Bo¿¹.
6. Tak, ¿eœmy musieli napomnieæ Tytusa, aby jako przedtem pocz¹³, tak aby te¿ 
dokona³ u was tego¿ dobrodziejstwa.
7. Przeto¿ jako we wszystkiem obfitujecie w wierze i w mowie, i w umiejêtnoœci, i 
we wszelakiej pilnoœci, i w mi³oœci waszej przeciwko nam, tak i w tem 
dobrodziejstwie obfitujcie.



8. Nie mówiê jako rozkazuj¹c, ale przez pilnoœæ innych, jako jest szczera mi³oœæ 
wasza, na jawi¹ wystawiaj¹c.
9. Albowiem znacie ³askê Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ¿e dla was sta³ siê 
ubogim, bêd¹c bogatym, abyœcie wy ubóstwem jego ubogaceni byli.
10. A w tem podajê wam zdanie swoje; albowiem to wam jest po¿yteczno, którzy nie 
tylko czyniæ, ale i chcieæ przedtemeœcie poczêli roku przesz³ego.
11. A teraz to, coœcie czyniæ poczêli, wykonajcie, aby jako by³a ochotna myœl ku 
chceniu, tak te¿ aby by³o i dokoñczenie z tego, co macie.
12. Albowiem jeŸli przedtem by³a ochotna myœl, ta¿ przyjemna jest wed³ug tego, co 
kto ma, a nie wed³ug tego, czego nie ma.
13. Bo nie chcê, aby insi mieli ul¿enie a wy uciœnienie, ale ¿eby za równo 
natenczas wasza obfitoœæ ich niedostatkowi us³u¿y³a;
14. Aby te¿ ich obfitoœæ waszemu niedostatkowi us³u¿y³a, ¿eby siê sta³o porównanie,
15. Jako napisane: Kto wiele nazbiera³, nie mia³ nazbyt; a kto ma³o nazbiera³, nie 
mia³ ma³o.
16. Ale chwa³a Bogu, który da³ takie¿ staranie o was do serca Tytusowego,
17. I¿ ono napomnienie przyj¹³, a stawszy siê pilniejszym, dobrowolnie poszed³ do 
was.
18. A pos³aliœmy wespó³ z nim brata, który ma chwa³ê w Ewangielii po wszystkich 
zborach;
19. A nie tylko to, ale obrany jest przez g³osy od zborów, za towarzysza drogi 
naszej z tem dobrodziejstwem, którem siê dzieje us³uga od nas ku chwale samego Pana 
i ku doœwiadczeniu ochotnego umys³u waszego,
20. Uchodz¹c tego, aby nam kto nie przygani³ dla tej obfitoœci, któr¹ siê przez nas 
us³uguje,
21. Pilnie siê staraj¹c o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale te¿ i przed 
ludŸmi.
22. A pos³aliœmy z nimi brata naszego, któregoœmy czêsto doœwiadczyli, w wielu 
rzeczach byæ pilnym, a teraz daleko pilniejszym dla wielkiej dowiernoœci, któr¹ ma 
przeciwko wam.
23. A jeŸli idzie o Tytusa, ten jest moim towarzyszem i u was pomocnikiem; a jeŸli 
te¿ o braci naszych, pos³ami s¹ zborów i chwa³¹ Chrystusow¹.
24. Przeto¿ oœwiadczenie mi³oœci waszej i chluby naszej z was poka¿cie przeciwko 
nim przed oblicznoœci¹ zborów.
*09
1. Lecz o us³udze, która siê dzieje œwiêtym, niepotrzebna mi jest wam pisaæ.
2. Bo znam ochotê umys³u waszego, któr¹ siê ja chlubiê z was u Macedoñczyków, i¿ 
Achaja gotowa by³a od przesz³ego roku; a ta wasza gorliwoœæ wiele ich pobudzi³a.
3. Pos³a³em tedy tych braci, ¿eby chluba nasza, któr¹ mamy z was, nie by³a daremna 
z tej miary, ale abyœcie (jakom powiedzia³), gotowymi byli;
4. Abyœmy snaæ, jeŸliby ze mn¹ przyszli Macedoñczycy, a znaleŸli was niegotowymi, 
nie zawstydzili siê my, (¿e nie rzekê wy), za tak bezpieczn¹ chlubê.
5. Zda³o mi siê tedy za rzecz potrzebn¹, napomnieæ braci, aby do was wprzód poszli 
i pierwej zgotowali przedtem opowiedzian¹ waszê szczodrobliwoœæ, aby by³a gotowa 
tak jako szczodrobliwoœæ, a nie jako rzecz przymuszona.
6. Ale tak mówiê: Kto sk¹po sieje, sk¹po te¿ ¿¹æ bêdzie; a kto obficie sieje, 
obficie te¿ ¿¹æ bêdzie.
7. Ka¿dy jako umyœli³ w sercu swem, tak niech uczyni, nie z zamarszczeniem ani z 
przymuszenia; albowiem ochotnego dawcê Bóg mi³uje.
8. A mocen jest Bóg uczyniæ, aby obfitowa³a na was wszelka ³aska, abyœcie maj¹c we 
wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,
9. Jako napisane: Rozproszy³, da³ ubogim, sprawiedliwoœæ jego zostaje na wieki.
10. A ten, który daje nasienie siej¹cemu, niech¿e i wam da chleb ku jedzeniu i 
rozmno¿y nasienie wasze, i przysporzy urodzajów sprawiedliwoœci waszej,
11. Abyœcie z ka¿dej miary byli ubogaceni ku wszelkiej prostoœci, która sprawuje 
przez nas, aby dziêki Bogu czynione by³y.
12. Albowiem us³ugiwanie tej ofiary nie tylko dope³nia niedostatki œwiêtych, ale 
te¿ op³ywa przez wielkie dziêkczynienia na Boga przez pochwa³ê tej pos³ugi;
13. Gdy Boga chwal¹ za wasze poddañstwo Ewangielii Chrystusowej, za szczeroœæ w 



udzielaniu przeciwko sobie i przeciwko wszystkim innym;
14. I modl¹ siê za wami, ¿¹daj¹c was dla ³aski Bo¿ej obfituj¹cej w was.
15. Lecz Bogu niech bêdzie chwa³a za niewypowiedziany dar jego.
*10
1. Ja te¿ Pawe³ sam was proszê przez cichoœæ i dobrotliwoœæ Chrystusow¹, który gdym 
jest wam przytomny, jestem pokorny miêdzy wami; lecz gdym nie jest przytomny, 
jestem œmia³y przeciwko wam.
2. A proszê, abym bêd¹c przytomnym, nie musia³ byæ œmia³y t¹ œmia³oœci¹, o której 
myœlê, abym œmia³y by³ przeciwko niektórym, którzy nas szacuj¹, jakobyœmy wed³ug 
cia³a chodzili.
3. Albowiem w ciele chodz¹c, nie wed³ug cia³a walczymy,
4. (Albowiem broñ ¿o³nierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku 
zburzeniu miejsc obronnych.)
5. Burz¹c rady i wszelak¹ wysokoœæ, wynosz¹c¹ siê przeciwko znajomoœci Bo¿ej, i 
podbijaj¹c wszelak¹ myœl pod pos³uszeñstwo Chrystusowe;
6. I w pogotowiu maj¹c pomstê na wszelakie niepos³uszeñstwo, gdy siê wype³ni 
pos³uszeñstwo wasze.
7. Na to¿ tylko, co przed oczyma jest, patrzycie? Mali kto tê nadziejê o sobie, i¿ 
jest Chrystusowy, niech¿e te¿ to sam z siebie uwa¿a, i¿ jako on jest Chrystusowy, 
tak te¿ i my Chrystusowymi jesteœmy.
8. Albowiem choæbym siê ja te¿ co wiêcej che³pi³ z mocy naszej, któr¹ nam da³ Pan 
ku zbudowaniu, a nie ku zepsowaniu waszemu, nie zawstydzê siê;
9. Abym siê nie zda³, jakobym was straszy³ przez listy.
10. Albowiem mówi¹: Listy wa¿ne s¹ i potê¿ne, ale cia³a obecnoœæ niepotê¿na jest i 
mowa niep³atna.
11. To niechaj myœli taki, i¿ jakimiœmy w mowie przez listy, nie bêd¹c obecnymi, 
takimi¿ bêdziemy i w uczynku, bêd¹c obecnymi.
12. Albowiem nie œmiemy samych siebie w poczet drugich k³aœæ, albo porównywaæ z 
niektórymi, którzy sami siebie zalecaj¹; ale i ci nie zrozumiewaj¹, i¿ siê sami 
sob¹ miarkuj¹ i sami siê do siebie przyrównywaj¹.
13. Ale my nie bêdziemy siê chlubili nad miarê, ale wed³ug sznuru miary, któr¹ 
miarê wymierzy³ nam Bóg, tak ¿eœmy dosiêgli a¿ do was,
14. Bo siê nie rozci¹gamy nad miarê, jakobyœmy nie dosiêgli a¿ do was; boœmy a¿ i 
do was przyszli w Ewangielii Chrystusowej.
15. A nie chlubimy siê nad miarê z cudzych prac; ale maj¹c nadziejê, i¿ gdy siê 
pomno¿y wiara wasza w was, pomno¿ymy siê i my miêdzy wami wed³ug sznuru naszego z 
obfitoœci¹,
16. Ku opowiadaniu Ewangielii w onych krainach, które le¿¹ za wami, nie chlubi¹c 
siê z rzeczy gotowych cudzego pomiaru.
17. Kto siê tedy chlubi, niech siê Panu chlubi.
18. Albowiem nie ten, co siê sam zaleca, doœwiadczony jest, ale ten, którego Pan 
zaleca.
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1. Obyœcie chcieli na chwilê znosiæ g³upstwo moje! ale i znaszajcie miê.
2. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwoœci¹ Bo¿¹; bom was przygotowa³, abym was 
stawi³ czyst¹ pann¹ jednemu mê¿owi Chrystusowi.
3. Lecz bojê siê, by snaæ jako w¹¿ oszuka³ Ewê chytroœci¹ swoj¹, tak te¿ ska¿one 
myœli wasze nie odpad³y od prostoty onej, która jest w Chrystusie.
4. Bo gdyby kto przyszed³, co by inszego Jezusa opowiada³, któregoœmy nie 
opowiadali; albo gdybyœcie innego ducha wziêli, któregoœcie nie wziêli, albo insz¹ 
Ewangielijê, którejœcie nie przyjêli, dobrze byœcie go znosili.
5. Boæ mam za to, ¿em nie by³ w niczem podlejszy, ni¿eli oni bardzo wielcy 
Aposto³owie.
6. Bo chocia¿em te¿ i prostakiem w mowie, wszak¿e nie w umiejêtnoœci; ale zgo³a 
jawnymiœmy siê stali we wszystkich rzeczach u was.
7. Izalim siê grzechu dopuœci³, ¿em samego siebie uni¿y³, abyœcie wy byli 
wywy¿szeni, a ¿em wam darmo Ewangielijê Bo¿¹ opowiada³?
8. Z³upi³em inne zbory, bior¹c od nich ¿o³d, abym wam s³u¿y³; a bêd¹c u was i 
cierpi¹c niedostatek, nie obci¹¿y³em pró¿nuj¹c nikogo.



9. Albowiem niedostatek mój dope³nili bracia, którzy przyszli z Macedonii, i we 
wszystkim strzeg³em siê, abym wam ciê¿kim nie by³, i na potem strzec siê bêdê.
10. Jestci prawda Chrystusowa we mnie, i¿ ta chluba nie bêdzie zat³umiona we mnie w 
krainach Achajskich.
11. Dlatego¿? czy ¿e was nie mi³ujê? Bógci wie,
12. Ale co czyniê, czyniæ jeszcze bêdê dlatego, abym odci¹³ przyczynê tym, którzy 
przyczyny szukaj¹, aby w tem, z czego siê chlubi¹, byli znalezieni tacy, jako i my.
13. Albowiem takowi fa³szywi Aposto³owie s¹ robotnicy zdradliwi, którzy siê 
przemieniaj¹ w Aposto³y Chrystusowe.
14. A nie dziw: bo i szatan sam przemienia siê w Anio³a œwiat³oœci.
15. Nie wielka tedy, jeŸli te¿ s³udzy jego przemieniaj¹ siê, jakoby byli s³ugami 
sprawiedliwoœci, których koniec bêdzie pod³ug uczynków ich.
16. Znowu powiadam, ¿eby miê kto nie mia³ za g³upiego; jeŸli¿ inaczej, wiêc jako 
g³upiego przyjmijcie miê, abym siê ja te¿ nieco maluczko przechwala³.
17. Co mówiê, nie mówiêæ jako od Pana, ale jako w g³upstwie z strony tej 
bezpiecznej chluby.
18. Poniewa¿ siê ich wiele chlubi wed³ug cia³a, i ja siê chlubiæ bêdê.
19. Bo radzi znosicie g³upich, bêd¹c sami m¹drymi.
20. Bo znosicie, choæ was kto zniewala, choæ kto po¿era, choæ kto bierze, choæ siê 
kto wynosi, choæ was kto policzkuje.
21. Mówi¹c wed³ug zel¿ywoœci, jakobyœmy byli s³abymi; lecz w czem kto œmia³ym jest, 
(w g³upstwie mówiê) i jam œmia³y.
22. ¯ydowie s¹, jestem i ja. Izraelczycy s¹, jestem i ja. Nasieniem Abrahamowem s¹, 
jestem i ja.
23. S³ugami Chrystusowymi s¹, (g³upio mówiê), wiêcej ja; w pracach obficiej, w 
razach nad miarê, w wiêzieniach obficiej, w œmierciach czêstokroæ.
24. Od ¯ydów wzi¹³em piêciokroæ po czterdzieœci plag bez jednej.
25. Trzykrociem by³ bity rózgami; razem by³ kamionowany; trzykroæ siê ze mn¹ okrêt 
rozbi³, dzieñ i noc by³em w g³êbokoœci morskiej;
26. W drogach czêstokroæ, w niebezpieczeñstwach na rzekach, w niebezpieczeñstwach 
od zbójców, w niebezpieczeñstwach od swego narodu, w niebezpieczeñstwach od pogan, 
w niebezpieczeñstwach w mieœcie, w niebezpieczeñstwach na puszczy, w 
niebezpieczeñstwach na morzu, w niebezpieczeñstwach miêdzy fa³szywymi braæmi;
27. W pracy i w utrapieniu, w niedosypianiu czêsto, w g³odzie, i w pragnieniu, w 
postach czêsto, i w zimnie, i w nagoœci;
28. Oprócz tego, co sk¹din¹d przyda, ono naleganie na miê na ka¿dy dzieñ i ono 
staranie o wszystkie zbory.
29. Któ¿ choruje, a ja nie chorujê? Któ¿ siê gorszy, a ja nie palê?
30. JeŸli siê mam chlubiæ, z krewkoœci moich chlubiæ siê bêdê.
31. Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jest b³ogos³awiony na wieki, 
wie, i¿ nie k³amiê.
32. W Damaszku hetman ludu króla Arety osadzi³ by³ stra¿¹ miasto Damaszek, chc¹c 
miê pojmaæ; alem oknem po powrozie w koszyku przez mur by³ spuszczony i uszed³em 
r¹k jego.
*12
1. Wprawdzieæ mi siê chlubiæ nie jest po¿yteczno: jednak przyjdê do widzenia i 
objawienia Pañskiego.
2. Znam cz³owieka w Chrystusie przed czternastoma laty, (jeŸli siê to dzia³o w 
ciele, nie wiem, jeŸli oprócz cia³a, nie wiem, Bóg wie), który zachwycony by³ a¿ do 
trzeciego nieba.
3. A znam takiego cz³owieka, (JeŸli siê to dzia³o w ciele, jeŸli oprócz cia³a, nie 
wiem, Bóg wie).
4. I¿ by³ zachwycony do raju i s³ysza³ niewypowiedziane s³owa, których cz³owiekowi 
nie godzi siê mówiæ.
5. Z takiego cz³owieka chlubiæ siê bêdê; ale z siebie samego chlubiæ siê nie bêdê, 
tylko z krewkoœci moich.
6. Albowiem jeŸlibym siê chcia³ chlubiæ, nie bêdê g³upi, bo prawdê powiem, ale 
wstrzymam siê, aby kto o mnie nie rozumia³ nad to, czem miê byæ widzi, albo co 
s³yszy ode mnie.



7. A i¿bym siê zacnoœci¹ objawienia nader nie wynosi³, dany mi jest bodziec cia³u, 
anio³ szatan, aby miê policzkowa³, ¿ebym siê nad miarê nie wynosi³.
8. Dlategom trzykroæ Pana prosi³, aby odst¹pi³ ode mnie.
9. Ale mi rzek³: Dosyæ masz na ³asce mojej; albowiem moc moja wykonywa siê w 
s³aboœci. Raczej siê tedy wiêcej chlubiæ bêdê z krewkoœci moich, aby we mnie 
mieszka³a moc Chrystusowa.
10. Dlatego siê kocham w krewkoœciach, w potwarzach, w niedostatkach, w 
przeœladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa; bo gdym jest s³aby, tedym jest mocny.
11. Sta³em siê g³upim, chlubi¹c siê; wyœcie miê do tego przymusili. Bom ja od was 
mia³ byæ chwalony, poniewa¿em nie by³ podlejszym, ni¿eli oni bardzo wielcy 
Aposto³owie, chocia¿em nic nie jest.
12. Jednak znaki Aposto³a pokazane s¹ u was we wszelkiej cierpliwoœci, w znamionach 
i w cudach, i w mocach.
13. Bo có¿ jest, w czem byœcie podlejsi byli nad insze zbory, tylko ¿em ja sam 
pró¿nuj¹c, nie obci¹¿y³ was? Odpuœæcie¿ mi tê krzywdê.
14. Oto trzeci raz jestem gotów przyjœæ do was, a nie obci¹¿ê was pró¿nuj¹c; 
albowiem nie szukam tego, co jest waszego, ale w was samych; boæ nie dziatki maj¹ 
rodzicom skarbiæ, ale rodzice dziatkom.
15. Lecz ja bardzo rad nak³ad uczyniê i samego siebie wyna³o¿ê za duszê waszê, 
aczkolwiek bardzo was mi³uj¹c, mniej bywam od was mi³owany.
16. Ale niech tak bêdzie; jam was nie obci¹¿y³, tylko chytrym bêd¹c, zdrad¹m was 
pojma³.
17. Izalim was przez którego z tych, którychem do was pos³a³, oszuka³?
18. Uprosi³em Tytusa i pos³a³em z nim brata tego. Izali was Tytus oszuka³? Izaliœmy 
nie jednym duchem postêpowali? Izali nie jednemi stopami?
19. Znowu¿ mniemacie, ¿e siê przed wami obawiamy? Przed oblicznoœci¹ Bo¿¹ w 
Chrystusie mówimy, a to wszystko, najmilsi! dla waszego zbudowania.
20. Bo siê bojê, bym snaæ przyszed³szy, nie znalaz³ was takimi, jakimi bym nie 
chcia³, a ja te¿ ¿ebym nie by³ znaleziony od was, jakiego byœcie wy nie chcieli; by 
snaæ miêdzy wami nie by³o swarów, zazdroœci, gniewów, zwad, obmowisk, mruczenia, 
nadymania i rozterków;
21. By miê zasiê Bóg mój, gdy przyjdê, nie poni¿y³ u was, i ¿a³owa³bym wielu tych, 
którzy przedtem grzeszyli, a nie pokutowali z nieczystoœci i z wszeteczeñstwa, i z 
rozpusty, któr¹ pope³nili.
*13
1. Trzeci to ju¿ raz idê do was. W ustach dwóch lub trzech œwiadków stanie ka¿de 
s³owo.
2. Powiedzia³em przedtem i znowu powiadam jako powtóre obecny, a teraz nie bêd¹c 
obecny piszê tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim inszym, ¿e jeŸli znowu 
przyjdê, nie przepuszczê im.
3. Poniewa¿ chcecie doœwiadczyæ tego, który we mnie mówi, Chrystusa, który ku wam 
nie jest s³aby, ale mocny jest w was.
4. Bo aczkolwiek ukrzy¿owany jest jako s³aby, ale ¿yje z mocy Bo¿ej, a tak i my 
jesteœmy z nim s³abymi, ale ¿yæ bêdziemy z nim z mocy Bo¿ej przeciwko wam.
5. Doœwiadczajcie samych siebie, jeŸli jesteœcie w wierze, samych siebie 
doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, ¿e Jezus Chrystus w was jest? chyba 
¿ebyœcie byli odrzuceni.
6. Mam jednak nadziejê, ¿e poznacie, i¿ my nie jesteœmy odrzuconymi.
7. I modlê siê Bogu, abyœcie nic z³ego nie czynili; nie i¿byœmy siê my 
doœwiadczonymi okazali, ale abyœcie wy to, co jest dobrego, czynili, a my ¿ebyœmy 
byli jako odrzuceni.
8. Boæ nie mo¿emy nic przeciwko prawdzie, ale za prawd¹.
9. Albowiem siê radujemy, ¿e chociaœmy my s³abymi, ale wy jesteœcie mocnymi; a 
tegoæ i ¿yczymy, abyœcie wy byli doskona³ymi.
10. Przeto¿ to piszê, nie bêd¹c obecny, abym bêd¹c obecnym, nie musia³ u¿ywaæ 
srogoœci wed³ug mocy, któr¹ mi da³ Pan na zbudowanie, a nie na zepsowanie.
11. Na ostatek, bracia! miejcie siê dobrze; doskona³ymi b¹dŸcie, cieszcie siê, 
jednomyœlnymi b¹dŸcie, w pokoju ¿yjcie, a Bóg mi³oœci i pokoju bêdzie z wami. 
Pozdrówcie jedni drugich œwiêtem poca³owaniem.



12. Pozdrawiaj¹ was wszyscy œwiêci.
13. £aska Pana Jezusa Chrystusa i mi³oœæ Bo¿a, i spo³ecznoœæ Ducha Œwiêtego niech 
bêdzie z wami wszystkimi. Amen.

================================
     Galatów     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ (nie od ludzi, ani przez cz³owieka, ale przez Jezusa Chrystusa i 
Boga Ojca, który go wzbudzi³ od umar³ych;)
2. I wszyscy bracia, którzy s¹ ze mn¹, zborom Galackim.
3. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
4. Który wyda³ samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwa³ z teraŸniejszego 
wieku z³ego wed³ug woli Boga i Ojca naszego;
5. Któremu niech bêdzie chwa³a na wieki wieków. Amen.
6. Dziwujê siê, i¿ tak prêdko dacie siê przenosiæ od tego, który was powo³a³ ku 
³asce Chrystusowej, do inszej Ewangielii;
7. Która nie jest insz¹; tylko niektórzy s¹, co was turbuj¹ i chc¹ wywróciæ 
Ewangielijê Chrystusow¹.
8. Ale choæbyœmy i my, albo Anio³ z nieba opowiada³ wam Ewangielijê mimo tê, 
któr¹œmy wam opowiadali, niech bêdzie przeklêty.
9. Jakoœmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówiê: JeŸliby wam kto inn¹ 
Ewangielijê opowiada³ mimo tê, któr¹œcie przyjêli, niech bêdzie przeklêty.
10. Albowiem teraz¿e do ludzi was namawiam, czyli do Boga? Albo szukamli, abym siê 
podoba³ ludziom? Zaiste, jeŸlibym siê jeszcze ludziom chcia³ podobaæ, nie by³bym 
s³ug¹ Chrystusowym.
11. A oznajmujê wam bracia! i¿ Ewangielija, która jest opowiadana ode mnie, nie 
jest wed³ug cz³owieka.
12. Albowiem ja anim jej wzi¹³, anim siê jej nauczy³ od cz³owieka, ale przez 
objawienie Jezusa Chrystusa.
13. Boœcie s³yszeli o mojem obcowaniu niekiedy w ¯ydostwie, ¿em nader przeœladowa³ 
zbór Bo¿y i burzy³em go;
14. I postêpowa³em w ¯ydostwie nad wiele rówieœników moich w narodzie moim, bêd¹c 
nader gorliwym mi³oœnikiem ustaw moich ojczystych.
15. Ale gdy siê upodoba³o Bogu, który miê od³¹czy³ z ¿ywota matki mojej, i powo³a³ 
z ³aski swojej,
16. Aby objawi³ Syna swego we mnie, abym go opowiada³ miêdzy poganami, wnet¿e nie 
radzi³em siê cia³a i krwi;
17. Anim siê wróci³ do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mn¹ byli Aposto³ami, alem 
szed³ do Arabii i wróci³em siê zasiê do Damaszku.
18. Potem po trzech latach wst¹pi³em do Jeruzalemu, abym siê ujrza³ z Piotrem; i 
mieszka³em u niego piêtnaœcie dni.
19. A inszegom z Aposto³ów nie widzia³, oprócz Jakóba, brata Pañskiego.
20. A co wam piszê, oto siê przed Bogiem oœwiadczam, ¿eæ nie k³amiê.
21. Zatemem przyszed³ do krain Syryi i Cylicyi;
22. A by³em nieznajomym z twarzy zborom ¿ydowskim, które s¹ w Chrystusie;
23. Lecz tylko byli us³yszeli, i¿ ten, który przeœladowa³ nas niekiedy, teraz 
opowiada wiarê, któr¹ przedtem burzy³. I chwalili Boga ze mnie.
*02
1. Potem po czternastu latach wst¹pi³em zasiê do Jeruzalemu z Barnabaszem, wzi¹wszy 
z sob¹ i Tytusa.
2. A wst¹pi³em wed³ug objawienia i prze³o¿y³em im Ewangielijê, któr¹ ka¿ê miêdzy 



poganami, a zw³aszcza zacniejszym, bym snaæ nadaremno nie bie¿a³, albo przedtem nie 
biega³.
3. Ale ani Tytus, który ze mn¹ by³, bêd¹c Grekiem, nie by³ przymuszony obrzezaæ 
siê,
4. A to dla wprowadzonych fa³szywych braci, którzy siê wkradli, aby wyszpiegowali 
wolnoœæ naszê, któr¹ mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolê podbili.
5. Którymeœmy i na chwilkê nie ust¹pili, i nie poddali siê, aby u was prawda 
Ewangielii zosta³a.
6. A od tych, którzy siê zdadz¹ byæ czemœ, (acz jakimi niekiedy byli, nic mi na 
tem; bo osoby cz³owieczej Bóg nie przyjmuje), ci mówiê, którzy siê zdali byæ czemœ, 
nic mi nie przydali.
7. Owszem, przeciwnym obyczajem, widz¹c, i¿ mi jest zwierzona Ewangielija miêdzy 
nieobrzezanymi, jako Piotrowi miêdzy obrzezanymi,
8. (Albowiem ten, który by³ skuteczny przez Piotra w apostolstwie miêdzy 
obrzezanymi, skuteczny by³ i we mnie miêdzy poganami.)
9. I poznawszy ³askê mnie dan¹, Jakób i Kiefas, i Jan, którzy siê zdadz¹ byæ 
filarami, podali prawicê mnie i Barnabaszowi na towarzystwo, abyœmy my miêdzy 
poganami, a oni miêdzy obrzezanymi kazali.
10. Tylko upomnieli, abyœmy na ubogich pamiêtali, o com siê te¿ pilnie stara³, abym 
to uczyni³.
11. A gdy przyszed³ Piotr do Antyjochii, sprzeciwi³em siê mu w twarz; i by³ godzien 
nagany.
12. Albowiem przedtem, ni¿ przyszli niektórzy od Jakóba, wespó³ z poganami jada³; a 
gdy ci przyszli, schrania³ siê i od³¹cza³, boj¹c siê tych, którzy byli z 
obrzezania.
13. A wespó³ z nim ob³udnie siê obchodzili i drudzy ¯ydzi, tak ¿e i Barnabasz 
uwiedziony by³ t¹ ich ob³ud¹.
14. Ale gdym obaczy³, i¿ nie prosto chodz¹ w prawdzie Ewangielii, rzek³em Piotrowi 
przed wszystkimi: Poniewa¿ ty, bêd¹c ¯ydem, po pogañsku ¿yjesz a nie po ¿ydowsku, 
czemu¿ pogan przymuszasz po ¿ydowsku ¿yæ?
15. My, którzyœmy z przyrodzenia ¯ydowie a nie z pogan grzesznicy,
16. Wiedz¹c, i¿ nie bywa usprawiedliwiony cz³owiek z uczynków zakonu, ale przez 
wiarê w Jezusa Chrystusa, i myœmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyœmy byli 
usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, przeto ¿e nie 
bêdzie usprawiedliwione z uczynków zakonu ¿adne cia³o.
17. A jeŸli my szukaj¹c, abyœmy byli usprawiedliwieni w Chrystusie, znajdujemy siê 
te¿ grzesznikami, tedyæ Chrystus jest s³ug¹ grzechu? Nie daj tego Bo¿e!
18. Albowiem jeŸli to, com zburzy³, znowu zasiê budujê, przestêpc¹ samego siebie 
czyniê.
19. Bom ja przez zakon zakonowi umar³, abym ¿y³ Bogu.
20. Z Chrystusem jestem ukrzy¿owany, a ¿yjê ju¿ nie ja, lecz ¿yje we mnie Chrystus; 
a to ¿e teraz w ciele ¿yjê, w wierze Syna Bo¿ego ¿yjê, który miê umi³owa³ i wyda³ 
samego siebie za miê.
21. Nie odrzucam tej ³aski Bo¿ej; bo jeŸli przez zakon jest sprawiedliwoœæ, tedyæ 
Chrystus pró¿no umar³.
*03
1. O g³upi Galatowie! Któ¿ was omami³, abyœcie prawdzie nie byli pos³uszni, którym 
przed oczyma Jezus Chrystus przedtem by³ wymalowany, i miêdzy wami ukrzy¿owany?
2. Tego tylko rad bym siê nauczy³ od was: Z uczynkówli zakonu wziêliœcie Ducha, 
czyli z s³uchania wiary?
3. Takeœcie g³upi? pocz¹wszy duchem, teraz cia³em dokonywacie?
4. Takeœcie wiele cierpieli darmo, jeŸli tylko i darmo?
5. Ten tedy, który wam dodaje ducha i czyni cuda miêdzy wami, z uczynków¿e zakonu 
to czyni, czyli z s³uchania wiary?
6. Tak jako "Abraham uwierzy³ Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwoœci".
7. Widzicie tedy, ¿e ci, którzy s¹ z wiary, ci s¹ synami Abrahamowymi.
8. A upatrzywszy to Pismo, i¿ z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem 
opowiedzia³o Abrahamowi, i¿ w tobie bêd¹ b³ogos³awione wszystkie narody.
9. A tak ci, którzy s¹ z wiary, dostêpuj¹ b³ogos³awieñstwa z wiernym Abrahamem.



10. Albowiem ile ich jest z uczynków zakonu, pod przeklêstwem s¹; bo napisane: 
Przeklêty ka¿dy, który by nie zosta³ we wszystkiem, co napisane w ksiêgach zakonu, 
aby to czyni³.
11. A i¿ przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest st¹d, 
bo "sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie".
12. Ale zakon nie jestci z wiary; lecz "cz³owiek, który by je czyni³, ¿yæ bêdzie 
przez nie".
13. Ale Chrystus odkupi³ nas z przeklêstwa zakonu, stawszy siê za nas przeklêstwem, 
(albowiem napisane: Przeklêty ka¿dy, który wisi na drzewie).
14. Aby na pogan b³ogos³awieñstwo Abrahamowe przysz³o w Chrystusie Jezusie, i 
abyœmy obietnicê Ducha wziêli przez wiarê.
15. Bracia! po ludzku mówiê: a wszak i cz³owieczego testamentu utwierdzonego nikt 
nie ³amie, ani do niego co przydaje.
16. Lecz Abrahamowi uczynione s¹ obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom 
jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus.
17. To tedy mówiê, i¿ przymierza przedtem od Boga utwierdzonego wzglêdem Chrystusa, 
zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nasta³, nie znosi, aby mia³ zepsuæ 
obietnicê Bo¿¹.
18. Albowiem jeŸli¿ z zakonu jest dziedzictwo, ju¿ci nie z obietnicy; lecz 
Abrahamowi przez obietnicê darowa³ je Bóg.
19. Có¿ tedy zakon? Dla przestêpstwa przydany jest, a¿by przysz³o ono nasienie, 
któremu siê sta³a obietnica, sporz¹dzony przez Anio³ów i przez rêkê poœrednika.
20. Lecz poœrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest.
21. Zakon tedy jest¿e przeciwko obietnicom Bo¿ym? Nie daj tego Bo¿e! albowiem gdyby 
by³ dany zakon, który by móg³ o¿ywiaæ, prawdziwieæ by z zakonu by³a sprawiedliwoœæ.
22. Ale Pismo zamknê³o wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa 
by³a dana wierz¹cym.
23. A przedtem, ni¿ przysz³a wiara, byliœmy pod zakonem strze¿eni, wespó³ zamknieni 
bêd¹c w tê wiarê, która potem mia³a byæ objawiona.
24. A przeto¿ zakon pedagogiem naszym by³ do Chrystusa, abyœmy z wiary byli 
usprawiedliwieni.
25. Ale gdy przysz³a wiara, ju¿ nie jesteœmy pod pedagogiem.
26. Albowiem wszyscy synami Bo¿ymi jesteœcie przez wiarê w Chrystusie Jezusie.
27. Bo którzykolwiek jesteœcie w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaœcie siê oblekli.
28. Nie masz ¯yda, ani Greka; nie masz niewolnika ani wolnego; nie masz mê¿czyzny i 
niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym jesteœcie w Chrystusie Jezusie.
29. A jeŸliœcie wy Chrystusowi, tedyœcie nasieniem Abrahamowem, a wed³ug obietnicy 
dziedzicami.
*04
1. Mówiê tedy: (bracia!) Pok¹d dziedzic jest dzieciêciem, nic nie jest ró¿ny od 
s³ugi, panem bêd¹c wszystkiego;
2. Ale jest pod opiekunami i dozorcami a¿ do czasu zamierzenia ojcowskiego.
3. Tak¿e i my, gdyœmy byli dzieæmi, pod ¿ywio³y œwiata byliœmy zniewoleni.
4. Lecz gdy przysz³o wype³nienie czasu, pos³a³ Bóg onego Syna swego, który siê 
urodzi³ z niewiasty, który siê sta³ pod zakonem,
5. Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupi³, ¿ebyœmy prawa przysposobienia za 
synów dost¹pili.
6. A i¿eœcie synowie, przeto¿ pos³a³ Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wo³aj¹cego 
Abba, to jest Ojcze.
7. A tak ju¿ wiêcej nie jesteœ niewolnikiem, ale synem; a poniewa¿ synem, tedy i 
dziedzicem Bo¿ym przez Chrystusa.
8. Aleæ naonczas nie znaj¹c Boga, s³u¿yliœcie tym, którzy z przyrodzenia nie s¹ 
bogowie.
9. A teraz poznawszy Boga, owszem i poznani bêd¹c od Boga, jako¿ siê zaœ nazad 
wracacie ku ¿ywio³om md³ym i mizernym, którym zasiê znowu s³u¿yæ chcecie?
10. Przestrzegacie dni i miesi¹ce, i czasy, i lata.
11. Bojê siê o was, bym snaæ darmo nie pracowa³ oko³o was.
12. B¹dŸcie jako ja, gdy¿em i ja jest jako wy, bracia! proszê was. W niczemeœcie 
mnie nie ukrzywdzili.



13. Bo wiecie, ¿em w s³aboœci cia³a wam z przodku Ewangielijê opowiada³.
14. A pokuszenia mego, które by³o w ciele mojem, sobie nie lekcewa¿yliœcie, aniœcie 
niem gardzili, aleœcie miê jako Anio³a Bo¿ego przyjêli i jako Chrystusa Jezusa.
15. Jakie¿ tedy by³o b³ogos³awieñstwo wasze? albowiem wam dajê œwiadectwo, i¿, by 
by³a rzecz mo¿na, dalibyœcie mi byli wy³upiwszy oczy wasze.
16. Tak¿em siê sta³ nieprzyjacielem waszym, prawdê wam mówi¹c?
17. Pa³aj¹ ku wam mi³oœci¹ nie dobrze, owszem chc¹ was odstrychn¹æ, abyœcie ich 
mi³owali.
18. A dobraæ rzecz, pa³aæ mi³oœci¹ w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest obecnym 
u was.
19. Dziatki moje! (które znowu z boleœci¹ rodzê, a¿by Chrystus by³ wykszta³towany w 
was),
20. Chcia³bym teraz byæ u was i odmieniæ g³os mój, poniewa¿ w¹tpiê o was.
21. Powiedzcie mi, którzy pod zakonem chcecie byæ, nie s³uchacie¿ zakonu?
22. Albowiem napisane, i¿ Abraham mia³ dwóch synów, jednego z niewolnicy, a 
drugiego z wolnej.
23. Lecz ten, który by³ z niewolnicy, wed³ug cia³a siê urodzi³, a który z wolnej, 
wed³ug obietnicy.
24. Przez co znacz¹ siê insze rzeczy; albowiem te s¹ one dwa testamenty; jeden z 
góry Synajskiej, który rodzi w niewolê; a ten jest jako Agar.
25. Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje siê do niej teraŸniejsze 
Jeruzalem; bo jest w niewoli z dziatkami swojemi.
26. Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matk¹ wszystkich nas.
27. Albowiem napisano: Rozwesel siê niep³odna, która nie rodzisz; porwij siê, a 
zawo³aj, która nie pracujesz w porodzeniu; bo ta opuszczona wiele ma dziatek, 
wiêcej ni¿ ta, która ma mê¿a.
28. My tedy, bracia! tak jako Izaak, jesteœmy dziatkami obietnicy.
29. Ale jako na on czas ten, który siê by³ urodzi³ wed³ug cia³a, przeœladowa³ tego, 
który siê by³ urodzi³ wed³ug ducha, tak siê dzieje i teraz.
30. Ale co mówi Pismo? Wyrzuæ niewolnicê i syna jej; albowiem nie bêdzie 
dziedziczy³ syn niewolnicy z synem wolnej,
31. A tak, bracia! nie jesteœmy dzieæmi niewolnicy, ale wolnej.
*05
1. Stójcie tedy w tej wolnoœci, któr¹ nas Chrystus wolnymi uczyni³, a nie 
poddawajcie siê znowu pod jarzmo niewoli.
2. Oto ja Pawe³ mówiê wam, i¿ jeŸli siê obrzezywaæ bêdziecie, Chrystus wam nic nie 
pomo¿e.
3. A oœwiadczam siê zasiê przed ka¿dym cz³owiekiem, który siê obrzezuje, i¿ 
powinien wszystek zakon pe³niæ.
4. Pozbawiliœcie siê Chrystusa, którzykolwiek siê przez zakon usprawiedliwiacie; 
wypadliœcie z ³aski.
5. Albowiem my duchem z wiary nadziei sprawiedliwoœci oczekujemy.
6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezka nic nie wa¿y, ani nieobrzezka, ale wiara 
przez mi³oœæ skuteczna;
7. Bie¿eliœcie dobrze; któ¿ wam przeszkodzi³, abyœcie nie byli pos³usznymi 
prawdzie?
8. Ta namowa nie jestci z tego, który was powo³uje.
9. Trochê kwasu wszystko zaczynienie zakwasza.
10. Ja mam nadziejê o was w Panu, i¿ nic inszego rozumieæ nie bêdziecie; a ten, 
który was turbuje, odniesie s¹d, ktokolwiek jest.
11. A ja, bracia! jeŸli jeszcze obrzezkê ka¿ê, czemu¿ jeszcze przeœladowanie 
cierpiê? Toæ tedy zniszczone jest zgorszenie krzy¿owe.
12. Bodaj¿e i odjêci byli, którzy wam niepokój czyni¹.
13. Albowiem wy ku wolnoœci powo³ani jesteœcie, bracia! tylko pod zas³on¹ tej 
wolnoœci cia³u nie pozwalajcie, ale z mi³oœci s³u¿cie jedni drugim.
14. Bo wszystek zakon w jednem siê s³owie zamyka, to jest w tem: Bêdziesz mi³owa³ 
bliŸniego twego jako samego siebie.
15. Ale jeŸli jedni drugich k¹sacie i po¿eracie, patrzajcie¿, abyœcie jedni od 
drugich nie byli strawieni.



16. A to mówiê: Duchem postêpujcie, a po¿¹dliwoœci cia³a nie wykonywajcie.
17. Albowiem cia³o po¿¹da przeciwko duchowi, a duch przeciwko cia³u; a te rzeczy s¹ 
sobie przeciwne, abyœcie nie to, co chcecie, czynili.
18. Lecz jeŸli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteœcie pod zakonem.
19. A jawneæ s¹ uczynki cia³a, które te s¹: Cudzo³óstwo, wszeteczeñstwo, 
nieczystoœæ, rozpusta,
20. Ba³wochwalstwo, czary, nieprzyjaŸni, swary, nienawiœci, gniewy, spory, 
niesnaski, kacerstwa,
21. Zazdroœci, mê¿obójstwa, pijañstwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których 
przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedzia³, i¿ którzy takowe rzeczy czyni¹, 
królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹.
22. Ale owoc Ducha jest mi³oœæ, wesele, pokój, nieskwapliwoœæ, dobrotliwoœæ, 
dobroæ, wiara, cichoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ.
23. Przeciwko takowym nie masz zakonu.
24. Albowiem którzy s¹ Chrystusowi, cia³o swoje ukrzy¿owali z namiêtnoœciami i z 
po¿¹dliwoœciami.
25. JeŸli duchem ¿yjemy, duchem te¿ postêpujmy.
26. Nie b¹dŸmy chciwi pró¿nej chwa³y, jedni drugich wyzywaj¹c, jedni drugim 
zajrz¹c.
*06
1. Bracia! jeŸliby te¿ cz³owiek zachwycony by³ w jakim upadku, wy duchowni: 
naprawiajcie takiego w duchu cichoœci, upatruj¹c ka¿dy samego siebie, abyœ i ty nie 
by³ kuszony.
2. Jedni drugich brzemiona noœcie, a tak wype³niajcie zakon Chrystusowy.
3. Albowiem jeŸli kto mniema, ¿eby czem by³, nie bêd¹c niczem, takiego zawodzi 
w³asny umys³ jego.
4. Ale ka¿dy niechaj w³asnego swego uczynku doœwiadcza, a tedy sam w sobie chwa³ê 
mieæ bêdzie, a nie w drugim.
5. Albowiem ka¿dy swoje w³asne brzemiê poniesie.
6. A niech udziela ten, który bywa nauczany w s³owie, temu, który go naucza, ze 
wszystkich dóbr.
7. Nie b³¹dŸcie; Bóg siê nie da z siebie naœmiewaæ; albowiem cobykolwiek sia³ 
cz³owiek, to te¿ ¿¹æ bêdzie.
8. Bo kto sieje cia³u swemu, z cia³a ¿¹æ bêdzie ska¿enie; ale kto sieje duchowi, z 
ducha ¿¹æ bêdzie ¿ywot wieczny.
9. A dobrze czyni¹c nie s³abiejmy; albowiem czasu swojego ¿¹æ bêdziemy nie 
ustawaj¹c.
10. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyñmy wszystkim, a najwiêcej domownikom 
wiary.
11. Widzicie, jakim d³ugi list wam napisa³ rêk¹ moj¹.
12. Którzykolwiek chc¹ byæ pozorni wed³ug cia³a, ci was przymuszaj¹, abyœcie siê 
obrzezali, tylko aby dla krzy¿a Chrystusowego przeœladowania nie cierpieli.
13. Albowiem i ci, którzy siê obrzezuj¹, nie zachowywuj¹ zakonu sami, ale chc¹, 
abyœcie siê wy obrzezali, ¿eby siê z cia³a waszego chlubili.
14. Ale ja, nie daj Bo¿e, abym siê mia³ chlubiæ, tylko w krzy¿u Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez którego mi jest œwiat ukrzy¿owany, a ja œwiatu.
15. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezka nic nie wa¿y, ani nieobrzezka, ale 
nowe stworzenie.
16. A którzykolwiek wed³ug tego sznuru postêpowaæ bêd¹, pokój na nich przyjdzie i 
mi³osierdzie, i na lud Bo¿y Izraelski.
17. Na ostatek niechaj mi nikt trudnoœci nie zadaje; albowiem ja piêtna Pana 
Jezusowe noszê na ciele mojem.
18. £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bêdzie z duchem waszym, bracia! Amen.

================================



     Efezów     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa przez wolê Bo¿¹, œwiêtym, którzy s¹ w Efezie, i 
wiernym w Chrystusie Jezusie.
2. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
3. B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas 
ub³ogos³awi³ wszelkiem b³ogos³awieñstwem duchownem w niebieskich rzeczach w 
Chrystusie;
4. Jako nas wybra³ w nim przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêtymi i 
nienaganionymi przed oblicznoœci¹ jego w mi³oœci.
5. Który nas przenaznaczy³ ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla 
siebie samego, wed³ug upodobania woli swojej,
6. Ku chwale s³awnej ³aski swojej, któr¹ nas udarowa³ w onym umi³owanym:
7. W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, wed³ug 
bogactwa ³aski jego,
8. Któr¹ hojnie pokaza³ przeciwko nam we wszelkiej m¹droœci i roztropnoœci.
9. Oznajmiwszy nam tajemnicê woli swojej wed³ug upodobania swego, które by³ 
postanowi³ w samym sobie;
10. Aby w rozrz¹dzeniu zupe³noœci czasów w jedno zgromadzi³ wszystkie rzeczy w 
Chrystusie, i te, które s¹ na niebiesiech, i te, które s¹ na ziemi;
11. W nim, mówiê, w którymeœmy i do dzia³u przypuszczeni, przenaznaczeni bêd¹c 
wed³ug postanowienia tego, który sprawuje wszystko wed³ug rady woli swojej;
12. Abyœmy my byli ku chwale s³awy jego, którzyœmy pierwej nadziejê mieli w 
Chrystusie,
13. W którym i wy nadziejê macie, us³yszawszy s³owo prawdy, to jest Ewangielijê 
zbawienia waszego, przez któr¹ te¿ uwierzywszy, jesteœcie zapieczêtowani Duchem 
onym Œwiêtym obiecanym,
14. Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej w³asnoœci, ku 
chwale s³awy jego.
15. Przeto¿ i ja us³yszawszy o tej wierze, któr¹ macie w Panu Jezusie, i o mi³oœci 
ku wszystkim œwiêtym,
16. Nie przestajê dziêkowaæ za was, wzmiankê czyni¹c o was w modlitwach moich,
17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwa³y, da³ wam Ducha m¹droœci 
i objawienia ku poznaniu samego siebie;
18. A¿eby oœwieci³ oczy myœli waszej, abyœcie wiedzieli, która jest nadzieja 
powo³ania jego i które jest bogactwo chwa³y dziedzictwa jego w œwiêtych;
19. I która jest ona przewy¿szaj¹ca wielkoœæ mocy jego przeciwko nam, którzy 
wierzymy wed³ug skutecznej mocy si³y jego,
20. Której dokaza³ w Chrystusie, gdy go wzbudzi³ od umar³ych i posadzi³ na prawicy 
swojej na niebiesiech,
21. Wysoko nad wszystkie ksiêstwa i zwierzchnoœci, i mocy, i pañstwa, i nad 
wszelkie imiê, które siê mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przysz³ym;
22. I wszystko podda³ pod nogi jego, a onego da³ za g³owê nad wszystkim koœcio³owi,
23. Który jest cia³em jego i pe³noœci¹ tego, który wszystko we wszystkich nape³nia.
*02
1. I was o¿ywi³, którzyœcie byli umarli w upadkach i w grzechach.
2. W którycheœcie niekiedy chodzili wed³ug zwyczaju œwiata tego i wed³ug ksi¹¿êcia, 
który ma w³adzê na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach 
niedowiarstwa.
3. Miêdzy którymi i my wszyscy obcowaliœmy niekiedy w po¿¹dliwoœciach cia³a 
naszego, czyni¹c to, co siê podoba³o cia³u i myœlom, i byliœmy z przyrodzenia 
dzieæmi gniewu, jako i drudzy.
4. Lecz Bóg, który jest bogaty w mi³osierdziu, dla wielkiej mi³oœci swojej, któr¹ 
nas umi³owa³.
5. I gdyœmy byli umar³ymi w grzechach, o¿ywi³ nas pospo³u z Chrystusem, (gdy¿ ³ask¹ 



zbawieni jesteœcie)
6. I pospo³u z nim wzbudzi³, i pospo³u z nim posadzi³ na niebiesiech w Chrystusie 
Jezusie,
7. Aby okaza³ w przysz³ych wiekach ono nader obfite bogactwo ³aski swojej, z 
dobrotliwoœci swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie.
8. Albowiem ³ask¹ jesteœcie zbawieni przez wiarê, i to nie jest z was, dar to Bo¿y 
jest;
9. Nie z uczynków, aby siê kto nie chlubi³.
10. Albowiem czynem jego jesteœmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom 
dobrym, które przedtem Bóg zgotowa³, abyœmy w nich chodzili.
11. Przeto¿ pamiêtajcie, ¿e wy niekiedy bêd¹c poganami w ciele, którzyœcie byli 
zwani nieobrzezk¹ od onych, których zwano obrzezk¹ w ciele, która siê rêk¹ dzieje;
12. I¿eœcie byli naonczas bez Chrystusa, oddaleni od spo³ecznoœci Izraelskiej i 
obcymi od umów obietnicy, nadziei nie maj¹cy i bez Boga na œwiecie.
13. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyœcie niekiedy byli dalekimi, staliœcie 
siê bliskimi przez krew Chrystusow¹,
14. Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczyni³ i œredni¹ œcianê, 
która by³a przegrod¹, rozwali³;
15. NieprzyjaŸñ, to jest zakon przykazañ, który zale¿a³ w ustawach, skaziwszy przez 
cia³o swoje, aby dwóch stworzy³ w samym sobie w jednego nowego cz³owieka, czyni¹c 
pokój;
16. I pojedna³ obydwóch w jednem ciele z Bogiem przez krzy¿, zg³adziwszy 
nieprzyjaŸñ przezeñ.
17. I przyszed³szy opowiedzia³ pokój wam, którzyœcie dalekimi i którzyœcie 
bliskimi.
18. Albowiem przezeñ mamy przystêp obie strony w jednym Duchu do Ojca.
19. A przeto¿ ju¿ wiêcej nie jesteœcie goœæmi i przychodniami, ale 
spó³mieszczaninami œwiêtych i domownikami Bo¿ymi.
20. Zbudowani na fundamencie Aposto³ów i proroków, którego jest gruntownym 
wêgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus,
21. Na którym wszystko budowanie wespó³ spojone roœnie w koœció³ œwiêty w Panu;
22. Na którym te¿ i wy siê wespó³ budujecie, abyœcie byli mieszkaniem Bo¿em w Duchu 
Œwiêtym.
*03
1. Dlatego ja Pawe³ jestem wiêŸniem Chrystusa Jezusa za was pogan;
2. JeŸliœcie tylko s³yszeli o udzieleniu ³aski Bo¿ej, która mi jest dana dla was,
3. I¿ mi Bóg przez objawienie oznajmi³ tajemnicê, (jakom wam przedtem krótko 
napisa³,
4. Sk¹d czytaj¹c mo¿ecie obaczyæ wiadomoœæ mojê w tajemnicy Chrystusowej).
5. Która inszych wieków nie by³a znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest 
œwiêtym Aposto³om jego i prorokom przez Ducha;
6. To jest, i¿ poganie s¹ spó³dziedzicami i spólnem cia³em, i spó³uczestnikami 
obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangielijê.
7. Której sta³em siê s³ug¹ wed³ug daru ³aski Bo¿ej, która mi jest dana wed³ug 
skutku mocy jego.
8. Mnie mówiê, najmniejszemu ze wszystkich œwiêtych dana jest ta ³aska, abym miêdzy 
poganami opowiada³ te niedoœcig³e bogactwa Chrystusowe.
9. A i¿bym objaœni³ wszystkim, jaka by by³a spo³ecznoœæ onej tajemnicy zakrytej od 
wieków w Bogu, który wszystko stworzy³ przez Jezusa Chrystusa;
10. Aby teraz przez zbór wiadoma by³a ksiêstwom i mocom na niebiesiech nader 
rozliczna m¹droœæ Bo¿a.
11. Wed³ug postanowienia wiecznego, które uczyni³ w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym,
12. W którym mamy bezpiecznoœæ i przystêp z ufnoœci¹ przez wiarê jego,
13. Przeto¿ proszê, abyœcie nie s³abieli dla ucisków moich za was, co jest chwa³¹ 
wasz¹.
14. Dlatego sk³aniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
15. Z którego siê wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa;
16. Aby wam da³ wed³ug bogactwa chwa³y swej, ¿ebyœcie byli moc¹ utwierdzeni przez 



Ducha jego w wewnêtrznym cz³owieku;
17. Aby Chrystus przez wiarê mieszka³ w sercach waszych;
18. ¯ebyœcie w mi³oœci wkorzenieni i ugruntowani bêd¹c, mogli doœcign¹æ ze 
wszystkimi œwiêtymi, która jest szerokoœæ i d³ugoœæ, i g³êbokoœæ, i wysokoœæ;
19. I poznaæ mi³oœæ Chrystusow¹ przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹ znajomoœæ, abyœcie 
nape³nieni byli wszelak¹ zupe³noœci¹ Bo¿¹.
20. A temu, który mo¿e nade wszystko uczyniæ daleko obficiej ni¿eli prosimy albo 
myœlimy, wed³ug onej mocy, która skuteczna jest w nas;
21. Temu niech bêdzie chwa³a w koœciele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy 
na wieki wieków. Amen.
*04
1. Proszê was tedy ja wiêzieñ w Panu, abyœcie chodzili tak, jako przystoi na 
powo³anie, którem jesteœcie powo³ani;
2. Ze wszelak¹ pokor¹ i cichoœci¹, i z nieskwapliwoœci¹, znosz¹c jedni drugich w 
mi³oœci,
3. Staraj¹c siê, abyœcie zachowali jednoœæ ducha w zwi¹zce pokoju.
4. Jedno jest cia³o i jeden duch, jako te¿ jesteœcie powo³ani w jednej nadziei 
powo³ania waszego.
5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich, i we 
wszystkich was.
7. Lecz ka¿demu z nas dana jest ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego.
8. Dlatego Pismo mówi: Wst¹piwszy na wysokoœæ, wiód³ pojmanych wiêŸni i da³ dary 
ludziom.
9. Ale to, ¿e wst¹pi³, có¿ jest, jedno i¿ pierwej by³ zst¹pi³ do najni¿szych stron 
ziemi?
10. A który zst¹pi³, ten jest, który i wst¹pi³ wysoko nad wszystkie niebiosa, aby 
nape³ni³ wszystko.
11. I ten¿e da³ niektóre Aposto³y, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, 
drugie te¿ pasterze i nauczyciele.
12. Ku spojeniu œwiêtych, ku pracy us³ugiwania, ku budowaniu cia³a Chrystusowego;
13. A i¿byœmy siê wszyscy zeszli w jednoœæ wiary i znajomoœci Syna Bo¿ego, w mê¿a 
doskona³ego, w miarê zupe³nego wieku Chrystusowego,
14. Abyœmy wiêcej nie byli dzieæmi, chwiej¹cymi siê i unosz¹cymi siê ka¿dym wiatrem 
nauki przez fortel ludzki i przez chytroœæ podejœcia b³êdem.
15. Ale szczerymi bêd¹c w mi³oœci, roœnijmy w onego we wszystkiem, który jest 
g³ow¹, to jest w Chrystusa,
16. Z którego wszystko cia³o przystojnie z³o¿one i spojone we wszystkich stawach, 
przez które jeden cz³onek drugiemu posi³ku dodaje przez moc, która jest w ka¿dym 
cz³onku, wed³ug miary jego, wzrost cia³u nale¿¹cy bierze ku budowaniu samego siebie 
w mi³oœci.
17. To tedy mówiê i oœwiadczam siê przez Pana, abyœcie ju¿ wiêcej nie postêpowali, 
jako insi poganie postêpuj¹, w pró¿noœci umys³u swego;
18. Zaæmiony maj¹c rozs¹dek, bêd¹c oddaleni od ¿ywota Bo¿ego dla nieumiejêtnoœci, 
która w nich jest z zatwardzenia serca ich.
19. Którzy zakamieniawszy, udali siê na rozpustê ku pope³nianiu wszelakiej 
nieczystoœci z chciwoœci¹.
20. Lecz wy nie takeœcie siê nauczyli Chrystusa,
21. JeŸliœcie go tylko s³uchali i o nim wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w 
Jezusie,
22. To jest, ¿ebyœcie z³o¿yli wed³ug pierwszego obcowania starego cz³owieka, który 
siê psuje przez po¿¹dliwoœci oszukiwaj¹ce;
23. I odnowili siê duchem umys³u waszego;
24. I oblekli siê w onego nowego cz³owieka, który wed³ug Boga stworzony jest w 
sprawiedliwoœci i w œwiêtobliwoœci prawdy.
25. Przeto¿ z³o¿ywszy k³amstwo mówcie prawdê, ka¿dy z bliŸnim swoim; boœcie 
cz³onkami jedni drugich.
26. Gniewajcie siê, a nie grzeszcie; s³oñce niech nie zachodzi na rozgniewanie 
wasze.



27. Nie dawajcie miejsca dyjab³u.
28. Kto krad³, niech wiêcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robi¹c rêkoma, 
co jest dobrego, aby mia³ sk¹d udzielaæ potrzebuj¹cemu.
29. ¯adna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi; ale jeŸli która jest dobra 
ku potrzebnemu zbudowaniu, aby by³a przyjemna s³uchaj¹cym.
30. A nie zasmucajcie Ducha Œwiêtego Bo¿ego, którym zapieczêtowani jesteœcie na 
dzieñ odkupienia.
31. Wszelka gorzkoœæ i zapalczywoœæ, i gniew, i wrzask, i bluŸnierstwo, niech 
bêdzie odjête od was, ze wszelak¹ z³oœci¹;
32. A b¹dŸcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, mi³osierni, odpuszczaj¹c sobie, 
jako wam Bóg w Chrystusie odpuœci³.
*05
1. B¹dŸcie¿ tedy naœladowcami Bo¿ymi, jako dzieci mi³e;
2. A chodŸcie w mi³oœci, jako i Chrystus umi³owa³ nas i wyda³ samego siebie na 
ofiarê i na zabicie Bogu ku wdziêcznej wonnoœci.
3. A wszeteczeñstwo i wszelka nieczystoœæ albo ³akomstwo niechaj nie bêdzie ani 
mianowane miêdzy wami, jako przystoi na œwiêtych.
4. Tak¿e sproœnoœæ i b³azeñskie mowy, i ¿arty, które nie przystoj¹, ale raczej 
dziêkowanie.
5. Bo to wiecie, i¿ ¿aden wszetecznik, albo nieczysty, albo ³akomca, (który jest 
ba³wochwalc¹), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bo¿em.
6. Niechaj was nikt nie zwodzi pró¿nemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi 
gniew Bo¿y na synów upornych;
7. Nie b¹dŸcie¿ tedy uczestnikami ich.
8. Albowiemeœcie byli niekiedy ciemnoœci¹; aleœcie teraz œwiat³oœci¹ w Panu; 
chodŸcie¿ jako dziatki œwiat³oœci,
9. (Bo owoc Ducha zale¿y we wszelakiej dobrotliwoœci i w sprawiedliwoœci i w 
prawdzie.)
10. Obieraj¹c to, co by siê podoba³o Panu;
11. A nie spó³kujcie z uczynkami niepo¿ytecznemi ciemnoœci, ale je raczej 
strofujcie.
12. Albowiem co siê potajemnie od nich dzieje, sromota i mówiæ.
13. Lecz to wszystko, gdy bywa od œwiat³oœci strofowane, bywa objawione; albowiem 
to wszystko, co bywa objawione, jest œwiat³oœci¹;
14. Dlatego mówi Pismo: Ocuæ siê, który œpisz i powstañ od umar³ych, a oœwieci ciê 
Chrystus.
15. Patrzajcie tedy, jakobyœcie ostro¿nie chodzili, nie jako niem¹drzy, ale jako 
m¹drzy.
16. Czas odkupuj¹c; bo dni z³e s¹.
17. Przeto¿ nie b¹dŸcie nierozumnymi, ale zrozumiewaj¹cymi, która jest wola Pañska.
18. A nie upijajcie siê winem, w którem jest rozpusta; ale b¹dŸcie nape³nieni 
duchem,
19. Rozmawiaj¹c z sob¹ przez psalmy i hymny, i pieœni duchowne, œpiewaj¹c i graj¹c 
w sercu swojem Panu,
20. Dziêki czyni¹c zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
Bogu i Ojcu.
21. Bêd¹c poddani jedni drugim w bojaŸni Bo¿ej.
22. ¯ony! b¹dŸcie poddane mê¿om swoim, jako Panu;
23. Albowiem m¹¿ jest g³ow¹ ¿ony, jako i Chrystus g³ow¹ koœcio³a; a on jest 
zbawicielem cia³a.
24. Jako tedy koœció³ poddany jest Chrystusowi, tak te¿ ¿ony mê¿om swoim we 
wszystkiem.
25. Mê¿owie! mi³ujcie ¿ony wasze, jako i Chrystus umi³owa³ koœció³ i wyda³ samego 
siebie za niego,
26. Aby go poœwiêci³, oczyœciwszy omyciem wody przez s³owo;
27. Aby go sobie wystawi³ chwalebnym koœcio³em, nie maj¹cym zmazy albo zmarszczku, 
albo czego takiego, ale i¿by by³ œwiêty i bez nagany.
28. Tak powinni mê¿owie mi³owaæ ¿ony swoje, jako swoje w³asne cia³a; kto mi³uje 
¿onê swojê, samego siebie mi³uje.



29. Albowiem ¿aden nigdy cia³a swego nie mia³ w nienawiœci, ale je ¿ywi i ogrzewa, 
jako i Pan koœció³.
30. Gdy¿eœmy cz³onkami cia³a jego, z cia³a jego i z koœci jego.
31. Dlatego opuœci cz³owiek ojca swego i matkê, i przy³¹czy siê do ¿ony swojej, i 
bêd¹ dwoje jednem cia³em.
32. Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówiê o Chrystusie i o koœciele.
33. A wszak¿e i ka¿dy z was z osobna niechaj mi³uje ¿onê swojê jako siebie samego, 
a ¿ona niech siê boi mê¿a swego.
*06
1. Dziatki! b¹dŸcie pos³uszne rodzicom waszym w Panu; boæ to jest sprawiedliwa.
2. Czcij ojca twego i matkê (toæ jest pierwsze przykazanie z obietnic¹).
3. Aby ci siê dobrze dzia³o i abyœ d³ugo ¿y³ na ziemi.
4. A wy ojcowie! nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w 
karnoœci i w napominaniu Pañskiem.
5. S³udzy! pos³uszni b¹dŸcie panom wed³ug cia³a, z bojaŸni¹ i ze dr¿eniem w 
prostoœci serca waszego, jako Chrystusowi;
6. Nie na oko s³u¿¹c, jako ci, którzy siê ludziom podobaæ chc¹, ale jako s³udzy 
Chrystusowi, czyni¹c z duszy wolê Bo¿¹.
7. Z dobr¹ wol¹ s³u¿¹c jako Panu a nie ludziom;
8. Wiedz¹c, i¿ ka¿dy, co by uczyni³ dobrego, za to odniesie nagrodê od Pana, choæ 
niewolnik, choæ wolny.
9. A wy panowie! tak¿e siê zachowujcie przeciwko nim, odpuszczaj¹c groŸby, wiedz¹c, 
¿e i wy sami macie Pana w niebiesiech, a wzglêdu na osoby u niego nie masz.
10. Na ostatek, bracia moi! zmacniajcie siê w Panu i w sile mocy jego;
11. Obleczcie siê w zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli staæ przeciwko zasadzkom 
dyjabelskim.
12. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i cia³u, ale przeciwko ksiêstwom, 
przeciwko zwierzchnoœciom, przeciwko dzier¿awcom œwiata ciemnoœci wieku tego, 
przeciwko duchownym z³oœciom, które s¹ wysoko.
13. A przeto¿ weŸmijcie zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli daæ odpór w dzieñ z³y, a 
wszystko wykonawszy, ostaæ siê.
14. Stójcie¿ tedy, przepasawszy biodra wasze prawd¹ i oblek³szy pancerz 
sprawiedliwoœci.
15. I obuwszy nogi w gotowoœæ Ewangielii pokoju.
16. A nade wszystko wzi¹wszy tarczê wiary, któr¹ byœcie mogli wszystkie strza³y 
ogniste onego z³oœnika zagasiæ.
17. Przy³bicê te¿ zbawienia weŸmijcie i miecz Ducha, który jest s³owo Bo¿e!
18. W ka¿dej modlitwie i w proœbie modl¹c siê na ka¿dy czas w duchu, i oko³o tego 
czuj¹c ze wszelk¹ ustawicznoœci¹ i z proœb¹ za wszystkich œwiêtych,
19. I za miê, aby mi by³a dana mowa ku otworzeniu ust moich z bezpieczeñstwem, abym 
oznajmia³ tajemnicê Ewangielii,
20. Dla której poselstwo sprawujê w ³añcuchu, abym w nim bezpiecznie mówi³, jako mi 
mówiæ potrzeba.
21. A i¿byœcie wiedzieli i wy, co siê ze mn¹ dzieje i co czyniê, wszystko wam 
oznajmi Tychykus, brat mi³y i wierny s³uga w Panu,
22. Któregom pos³a³ do was dla tego samego, abyœcie wiedzieli, co siê z nami dzieje 
i aby pocieszy³ serca wasze.
23. Pokój niech bêdzie braciom i mi³oœæ z wiar¹ od Boga Ojca i Pana Jezusa 
Chrystusa.
24. £aska niech bêdzie ze wszystkimi mi³uj¹cymi Pana naszego, Jezusa Chrystusa ku 
nieskazitelnoœci. Amen.

================================
     Filipensów     
================================



*01
1. Pawe³ i Tymoteusz, s³udzy Jezusa Chrystusa, wszystkim œwiêtym w Chrystusie 
Jezusie, którzy s¹ w mieœcie Filipis, z biskupami i z dyjakonami.
2. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa 
Chrystusa.
3. Dziêkujê Bogu memu, ilekroæ na was wspominam,
4. (Zawsze w ka¿dej modlitwie mojej za wszystkich was z radoœci¹ proœbê czyni¹c).
5. Za spo³ecznoœæ waszê w Ewangielii, od pierwszego dnia a¿ dot¹d;
6. Pewien tego bêd¹c, i¿ ten, który pocz¹³ w was dobr¹ sprawê, dokona a¿ do dnia 
Jezusa Chrystusa.
7. Jako¿ sprwiedliwa jest, abym ja to rozumia³ o was wszystkich, dlatego i¿ was mam 
w sercu mojem i w wiêzieniu mojem, i w obronie, i w utwierdzeniu Ewangielii, was, 
mówiê, wszystkich, którzy jesteœcie ze mn¹ uczestnikami ³aski.
8. Albowiem œwiadkiem mi jest Bóg, jako was wszystkich pragnê we wnêtrznoœciach 
Jezusa Chrystusa.
9. I o to siê modlê, aby mi³oœæ wasza im dalej tem wiêcej pomna¿a³a siê w 
znajomoœci i we wszelkim zmyœle,
10. Abyœcie mogli rozeznaæ rzeczy ró¿ne, ¿ebyœcie byli szczerymi i bez obra¿enia na 
dzieñ Chrystusowy,
11. Bêd¹c nape³nieni owocami sprawiedliwoœci, które przynosicie przez Jezusa 
Chrystusa ku s³awie i chwale Bo¿ej.
12. A chcê, bracia! abyœcie wiedzieli, i¿ to, co siê ze mn¹ dzieje, na wiêksze 
pomno¿enie Ewangielii wysz³o.
13. Tak i¿ zwi¹zki moje dla Chrystusa rozg³oszone s¹ po wszystkim pa³acu cesarskim 
i u wszystkich inszych.
14. A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich zwi¹zek, œmielszymi s¹, bez 
bojaŸni mówiæ s³owo.
15. Wszak¿e niektórzy z zazdroœci i z sporu, a niektórzy te¿ z dobrej woli 
Chrystusa ka¿¹.
16. A ci, którzy z sporu Chrystusa opowiadaj¹ nieszczerze, mniemaj¹, i¿ przydawaj¹ 
ucisku zwi¹zkom moim;
17. A którzy z mi³oœci, wiedz¹, ¿em jest wystawiony ku obronie Ewangielii,
18. Ale có¿ na tem? Owszem jakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie 
Chrystus bywa opowiadany, i z tego siê radujê, i jeszcze siê radowaæ bêdê;
19. Gdy¿ wiem, i¿ mi to wynijdzie na zbawienie przez modlitwê waszê i pomoc Ducha 
Jezusa Chrystusa,
20. Wed³ug troskliwego oczekiwania i nadziei mojej, i¿ siê w niczem nie zawstydzê; 
ale z wszelakiem bezpieczeñstwem, jako zawsze, tak i teraz, uwielbionym bêdzie 
Chrystus w ciele mojem, lub przez ¿ywot, lub przez œmieræ.
21. Albowiem mnie ¿yciem jest Chrystus, a umrzeæ zysk.
22. A jeŸli¿ ¿yæ w ciele jest mi to owocem pracy mojej, jednak nie wiem, co bym 
obraæ mia³.
23. Albowiem jestem œciœniony od tego obojga, pragn¹c byæ rozwi¹zany, a byæ z 
Chrystusem, bo to daleko lepiej:
24. Ale zostaæ w ciele potrzebniej jest dla was.
25. A bêd¹c tego pewien, wiem, i¿ zostanê i z wami wszystkimi pomieszkam ku waszemu 
pomno¿eniu i weselu wiary,
26. Aby obfitowa³a chluba wasza w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do was zasiê 
przybêdê.
27. Tylko siê tak sprawujcie, jako przystoi Ewangielii Chrystusowej, abym, lub 
przyjdê i ogl¹dam was, lub nie przyjdê, s³ysza³ o was, i¿ stoicie w jednym duchu, 
jednomyœlnie bojuj¹c w wierze Ewangielii.
28. Ani w czem nie strachaj¹c siê przeciwników, co onym jest pewnym znakiem 
zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga;
29. Gdy¿ wam to dane dla Chrystusa, abyœcie nie tylko weñ wierzyli, ale abyœcie te¿ 
dla niego cierpieli,



30. Ten¿e bój maj¹c, jakiœcie widzieli we mnie, i jaki teraz o mnie s³yszycie.
*02
1. JeŸli tedy macie jak¹ pociechê w Chrystusie, jeŸli jak¹ uciechê mi³oœci, jeŸli 
jak¹ spo³ecznoœæ ducha, jeŸli s¹ jakie wnêtrznoœci i zlitowania w was,
2. Dope³nijcie¿ wesela mojego, abyœcie jedno¿ rozumieli, jednostajn¹ mi³oœæ maj¹c, 
bêd¹c jednomyœlni i jedno¿ rozumiej¹cy;
3. Nic nie czyni¹c spornie, albo przez pró¿n¹ chwa³ê, ale w pokorze jedni drugich 
maj¹c za wy¿szych nad siê.
4. Nie upatrujcie ka¿dy tylko, co jest jego, ale ka¿dy te¿, co jest drugich.
5. Tego tedy b¹dŸcie o sobie rozumienia, które by³o i w Chrystusie Jezusie.
6. Który, bêd¹c w kszta³cie Bo¿ym, nie poczyta³ sobie tego za drapiestwo równym byæ 
Bogu,
7. Ale wyniszczy³ samego siebie, przyj¹wszy kszta³t niewolnika, stawszy siê podobny 
ludziom;
8. I postaw¹ znaleziony jako cz³owiek, sam siê poni¿y³, bêd¹c pos³usznym a¿ do 
œmierci, a to œmierci krzy¿owej.
9. Dlatego te¿ Bóg nader go wywy¿szy³ i darowa³ mu imiê, które jest nad wszystkie 
imiê;
10. Aby w imieniu Jezusowem wszelkie siê kolano sk³ania³o, tych, którzy s¹ na 
niebiesiech i tych, którzy s¹ na ziemi, i tych, którzy s¹ pod ziemi¹.
11. A wszelki jêzyk aby wyznawa³, ¿e Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
12. Przeto¿, moi mili! jakoœcie zawsze pos³uszni byli, nie tylko w przytomnoœci 
mojej, ale teraz daleko wiêcej w niebytnoœci mojej, z bojaŸni¹ i ze dr¿eniem 
zbawienie swoje sprawujcie.
13. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie wed³ug 
upodobania swego.
14. Wszystko czyñcie bez szemrania i poswarków,
15. Abyœcie byli bez nagany i szczeremi dziatkami Bo¿emi, nienaganionymi w poœrodku 
narodu z³ego i przewrotnego, miêdzy którymi œwiecicie jako œwiat³a na œwiecie.
16. Zachowywuj¹c s³owa ¿ywota ku chlubie mojej w dzieñ Chrystusowy, ¿em darmo nie 
bie¿a³ i darmo nie pracowa³.
17. Ale choæbym ofiarowany by³ dla ofiary i us³ugi wiary waszej, weselê siê i 
spó³weselê siê ze wszystkimi wami;
18. Z tego¿ tedy i wy weselcie siê i spó³weselcie siê ze mn¹.
19. A mam nadziejê w Panu Jezusie, i¿ Tymoteusza w rychle poœlê do was, abym siê i 
ja ucieszy³, dowiedziawszy siê, co siê z wami dzieje.
20. Albowiem nie mam nikogo w umyœle jemu równego, który by siê uprzejmie o rzeczy 
wasze staraæ chcia³;
21. Bo wszyscy swoich rzeczy szukaj¹, a nie tych, które s¹ Jezusa Chrystusa.
22. Ale wiecie, i¿ on jest doœwiadczonym, a i¿ jako syn z ojcem ze mn¹ s³u¿y³ w 
Ewangielii.
23. Mam tedy nadziejê, ¿e tego do was poœlê, skoro obaczê, co siê ze mn¹ dalej 
dziaæ bêdzie;
24. A mam ufnoœæ w Panu, ¿e i sam w rychle do was przyjdê.
25. Alem rozumia³ rzecz¹ potrzebn¹, Epafrodyta, brata i pomocnika i spó³bojownika 
mego, a waszego Aposto³a i s³ugê w potrzebie mojej, pos³aæ do was,
26. Poniewa¿ pragn¹³ was wszystkich i bardzo siê frasowa³, ¿eœcie s³yszeli, i¿ 
zachorowa³.
27. Bo wprawdzie chorowa³ ma³o nie na œmieræ; ale siê Bóg zmi³owa³ nad nim, a nie 
tylko nad nim, ale i nade mn¹, abym nie mia³ smutku na smutek.
28. Przeto¿ tem ochotniej pos³a³em go, abyœcie zasiê ujrzawszy go, uweselili siê, a 
ja abym mia³ mniej smutku.
29. Przyjmijcie¿ go tedy w Panu ze wszystkiem weselem; a takich w poczciwoœci 
miejcie;
30. Boæ dla dzie³a Chrystusowego bliskim by³ œmierci, odwa¿ywszy zdrowie swoje, aby 
dope³ni³ tego, czego nie dostawa³o w us³udze waszej przeciwko mnie.
*03
1. Dalej mówi¹c, bracia moi! radujcie siê w Panu. Jedne¿ rzeczy wam pisaæ mnie nie 
mierzi, a wam jest bezpiecznie.



2. Upatrujcie psy, upatrujcie z³ych robotników, upatrujcie rozerwanie.
3. Albowiem my jesteœmy obrzezaniem, którzy duchem s³u¿ymy Bogu i chlubimy siê w 
Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy.
4. Aczci i ja w ciele mam ufanie; jeŸli kto inszy zda siê mieæ ufanie w ciele, 
bardziej ja,
5. Obrzezany bêd¹c ósmego dnia, z narodu Izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, 
¯yd z ¯ydów, wed³ug zakonu Faryzeusz;
6. Wed³ug gorliwoœci przeœladowca koœcio³a, wed³ug sprawiedliwoœci onej, która jest 
z zakonu, bêd¹c bez przygany.
7. Ale to, co mi by³o zyskiem, tom poczyta³ dla Chrystusa za szkodê.
8. Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodê dla zacnoœci znajomoœci Chrystusa 
Jezusa, Pana mojego, dla któregom wszystko utraci³ i mam to sobie za gnój, abym 
Chrystusa zyska³,
9. I by³ znaleziony w nim, nie maj¹c sprawiedliwoœci mojej, tej która jest z 
zakonu, ale tê, która jest przez wiarê Chrystusow¹, to jest sprawiedliwoœæ z Boga, 
która jest przez wiarê;
10. ¯ebym go pozna³ i moc zmartwychwstania jego, i spo³ecznoœæ ucierpienia jego, 
przykszta³towany bêd¹c œmierci jego,
11. Owabym jakimkolwiek sposobem doszed³ do powstania z martwych.
12. Nie i¿bym ju¿ uchwyci³, albo ju¿ doskona³ym by³; ale œcigam, a¿bym te¿ uchwyci³ 
to, na com te¿ od Chrystusa Jezusa uchwycony.
13. Bracia! jaæ o sobie nie rozumiem, ¿ebym ju¿ uchwyci³.
14. Ale jedno czyniê, ¿e tego, co za mn¹ jest, zapamiêtywaj¹c, a do tego siê, co 
przede mn¹ jest, spiesz¹c, bie¿ê do kresu ku zak³adowi powo³ania onego Bo¿ego, 
które jest z góry w Chrystusie Jezusie.
15. Ile tedy nas doskona³ych, to¿ rozumiejmy; a jeŸli co inaczej rozumiecie, i toæ 
wam Bóg objawi.
16. Wszak¿e w tem, czegoœmy doszli, wed³ug jednego¿ sznuru postêpujmy i jedno¿ 
rozumiejmy.
17. B¹dŸcie¿ wespó³ naœladowcami moimi, bracia! a upatrujcie tych, którzy tak 
chodz¹, jako nas za wzór macie.
18. Albowiem wiele ich chodzi, o którychem wam czêsto powiada³, a teraz i z p³aczem 
mówiê, i¿ s¹ nieprzyjacio³mi krzy¿a Chrystusowego;
19. Których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwa³a w hañbie ich, 
którzy siê o rzeczy ziemskie staraj¹.
20. Aleæ nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech, sk¹d te¿ zbawiciela oczekujemy, 
Pana Jezusa Chrystusa.
21. Który przemieni cia³o nasze pod³e, aby siê podobne sta³o chwalebnemu cia³u 
jego, wed³ug skutecznej mocy, któr¹ te¿ wszystkie rzeczy sobie podbiæ mo¿e.
*04
1. Przeto¿, bracia moi mili i po¿¹dani! radoœci i korono moja! tak stójcie w Panu, 
najmilsi moi!
2. Ewodyi proszê i Syntychy proszê, aby jednego¿ rozumienia by³y w Panu.
3. Proszê te¿ i ciê, towarzyszu wierny! b¹dŸ tym na pomoc, które w Ewangielii 
wespó³ ze mn¹ pracowa³y, i z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona 
s¹ w ksiêgach ¿ywota.
4. Radujcie siê zawsze w Panu; znowu mówiê, radujcie siê.
5. Skromnoœæ wasza niech bêdzie wiadoma wszystkim ludziom; Pan blisko jest.
6. Nie troszczcie siê o ¿adn¹ rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwê i proœbê z 
dziêkowaniem ¿¹dnoœci wasze niech bêd¹ znajome u Boga.
7. A pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki rozum, bêdzie strzeg³ serc waszych i 
myœli waszych w Chrystusie Jezusie.
8. A dalej mówi¹c, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, 
cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek 
chwalebnego, jeŸli która cnota i jeŸli która chwa³a, o tem przemyœlajcie.
9. Czegoœcie siê te¿ nauczyli i coœcie przyjêli, i s³yszeli, i widzieli przy mnie, 
to czyñcie, a Bóg pokoju bêdzie z wami.
10. A uradowa³em siê wielce w Panu, ¿eœcie siê ju¿ w¿dy znowu zazielenili w swojem 
staraniu o miê, jako¿ i staraliœcie siê o to, lecz wam na sposobnym czasie 



schodzi³o.
11. Nie ¿ebym to mówi³ dla niedostatku; bomci siê ja nauczy³, na tem przestawaæ, co 
mam.
12. Umiem i uni¿aæ siê, umiem i obfitowaæ; wszêdy i we wszystkich rzeczach jestem 
wyæwiczony i nasyconym byæ, i ³akn¹æ, i obfitowaæ, i niedostatek cierpieæ;
13. Wszystko mogê w Chrystusie, który miê posila.
14. Wszak¿e dobrzeœcie uczynili, ¿eœcie spo³ecznie dogodzili uciskowi mojemu.
15. A wiecie i wy Filipensowie, i¿ na pocz¹tku Ewangielii, gdym wyszed³ z 
Macedonii, ¿aden mi zbór nie udzieli³ na rachunek dawania i brania, tylko wy sami;
16. Poniewa¿ i do Tesaloniki raz i drugi, czego potrzeba by³o, pos³aliœcie mi,
17. Nie przeto, ¿ebym datku szuka³; ale szukam po¿ytku, który by obfitowa³ na 
rachunku waszym.
18. Gdy¿em odebra³ wszystko i mam dostatek, pe³enem, wzi¹wszy od Epafrodyta, co 
pos³ano od was, wonnoœæ dobrego zapachu, ofiarê przyjemn¹ i Bogu siê podobaj¹c¹.
19. A Bóg mój nape³ni wszelk¹ potrzebê waszê wed³ug bogactwa swego, chwalebnie, w 
Chrystusie Jezusie.
20. A Bogu i Ojcu naszemu niech bêdzie chwa³a na wieki wieków. Amen.
21. Pozdrówcie wszystkich œwiêtych w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiaj¹ was bracia, 
którzy s¹ ze mn¹.
22. Pozdrawiaj¹ was wszyscy œwiêci; ale osobliwie, którzy s¹ z cesarskiego domu.
23. £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.

================================
     Kolosensów     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa przez wolê Bo¿¹, i Tymoteusz brat,
2. Tym, którzy s¹ w Kolosiech, œwiêtym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. 
£aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
3. Dziêkujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modl¹c siê za was,
4. Us³yszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i mi³oœci przeciwko wszystkim 
œwiêtym,
5. Dla nadziei onej wam od³o¿onej w niebiesiech, o którejœcie przedtem s³yszeli 
przez s³owo prawdy, to jest Ewangielii,
6. Która przysz³a do was jako i na wszystek œwiat, i przynosi owoc, jako i u was, 
od onego dnia, któregoœcie us³yszeli i poznali ³askê Bo¿¹ w prawdzie.
7. Jakoœcie siê te¿ nauczyli od Epafry, mi³ego spó³s³ugi naszego, który jest 
wiernym s³ug¹ Chrystusowym dla was;
8. Który te¿ oznajmi³ nam mi³oœæ waszê w duchu.
9. Dlatego i my od onego dnia, któregoœmy to us³yszeli, nie przestajemy siê za was 
modliæ i prosiæ, abyœcie byli nape³nieni znajomoœci¹ woli jego we wszelkiej 
m¹droœci i w wyrozumieniu duchownem.
10. Abyœcie chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w 
ka¿dym uczynku dobrym owoc przynosz¹c i rosn¹c w znajomoœci Bo¿ej,
11. Wszelk¹ moc¹ umocnieni bêd¹c wed³ug chwalebnej mocy jego, ku wszelkiej 
cierpliwoœci i nieskwapliwoœci z radoœci¹,
12. Dziêkuj¹c Ojcu, który nas godnymi uczyni³, abyœmy byli uczestnikami dziedzictwa 
œwiêtych w œwiat³oœci;
13. Który nas wyrwa³ z mocy ciemnoœci i przeniós³ do królestwa Syna swego mi³ego,
14. W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów;
15. Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy 
stworzonych.



16. Albowiem przezeñ stworzone s¹ wszystkie rzeczy, które s¹ na niebie i na ziemi, 
widzialne i niewidzialne, b¹dŸ trony, b¹dŸ pañstwa, b¹dŸ ksiêstwa, b¹dŸ 
zwierzchnoœci, wszystko przezeñ i dla niego stworzone jest.
17. A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi.
18. On te¿ jest g³ow¹ cia³a, to jest koœcio³a, który jest pocz¹tkiem i pierworodnym 
z umar³ych, aby on miêdzy wszystkimi przodkowa³;
19. Poniewa¿ siê upodoba³o Ojcu, aby w nim wszystka zupe³noœæ mieszka³a.
20. I ¿eby przezeñ z sob¹ pojedna³ wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzy¿a 
jego; przezeñ, mówiê, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech.
21. I was, którzyœcie niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umys³em w z³oœliwych 
uczynkach, teraz te¿ pojedna³.
22. Cia³em w³asnem swojem przez œmieræ, aby was wystawi³ œwiêtemi i niepokalanemi, 
i bez nagany przed obliczem swojem;
23. JeŸli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od 
nadziei Ewangielii, któr¹œcie s³yszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, 
które jest pod niebem, której ja Pawe³ sta³em siê s³ug¹;
24. Który siê teraz radujê w doleg³oœciach moich dla was i dope³niam ostatków 
ucisków Chrystusowych na ciele mojem za cia³o jego, które jest koœció³.
25. Któregom siê ja sta³ s³ug¹ wed³ug daru Bo¿ego, który mi jest dany dla was, abym 
wype³ni³ s³owo Bo¿e,
26. To jest, tajemnicê onê, która by³a zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz 
objawiona jest œwiêtym jego.
27. Którym chcia³ Bóg oznajmiæ, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej miêdzy 
poganami, która jest Chrystus miêdzy wami, nadzieja ona chwa³y;
28. Którego my opowiadamy, napominaj¹c ka¿dego cz³owieka i ucz¹c ka¿dego cz³owieka 
we wszelkiej m¹droœci, abyœmy wystawili ka¿dego cz³owieka doskona³ym w Chrystusie 
Jezusie;
29. W czem te¿ pracujê, bojuj¹c wed³ug skutecznej mocy jego, która we mnie dzie³o 
swoje potê¿nie sprawuje.
*02
1. Albowiem chcê, abyœcie wiedzieli jako wielk¹ trudnoœæ mam o was i o tych, którzy 
s¹ w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele;
2. Aby pocieszone by³y serca ich, bêd¹c spojone mi³oœci¹, a to ku wszelkiemu 
bogactwu zupe³nego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i 
Chrystusa,
3. W którym skryte s¹ wszystkie skarby m¹droœci i umiejêtnoœci.
4. A toæ mówiê, aby was nikt fa³szywemi dowodami nie oszuka³ przez wystawn¹ mowê.
5. Bo aczkolwiek nie jestem obecny cia³em, ale duchem jestem z wami, raduj¹c siê i 
widz¹c porz¹dek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa;
6. Przeto¿ jakoœcie przyjêli Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodŸcie,
7. Bêd¹c wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoœcie siê 
nauczyli, obfituj¹c w niej z dziêkowaniem.
8. Patrzcie¿, ¿eby was kto sobie w korzyœæ nie obróci³ przez filozofijê i przez 
pró¿ne oszukanie, ucz¹c wed³ug ustawy ludzkiej, wed³ug ¿ywio³ów œwiata, a nie 
wed³ug Chrystusa,
9. Gdy¿ w nim mieszka wszystka zupe³noœæ bóstwa cieleœnie.
10. I jesteœcie w nim dope³nieni, który jest g³ow¹ wszelkiego ksiêstwa i 
zwierzchnoœci,
11. W którym i obrzezani jesteœcie obrzezk¹ nie rêk¹ uczynion¹, to jest, zewlek³szy 
cia³o wszystkich grzechów cia³a przez obrzezkê Chrystusow¹.
12. Pogrzebieni z nim bêd¹c w chrzcie; w którymeœcie te¿ spo³em z nim wzbudzeni 
przez wiarê, któr¹ sprawuje Bóg, który go wzbudzi³ od umar³ych.
13. I was, gdyœcie byli umar³ymi w grzechach i nieobrzezce cia³a waszego, wespó³ z 
nim o¿ywi³, odpuœciwszy wam wszystkie grzechy.
14. Zmazawszy on, który by³ przeciwko nam, cyrograf w ustawach zale¿¹cy, który nam 
by³ przeciwny, zniós³ go z poœrodku, przybiwszy go do krzy¿a;
15. I z³upiwszy ksiêstwa i mocy, wiód³ je na podziw, jawnie tryumfuj¹c z nich sam 
przez siê.
16. Niechaj¿e was tedy nikt nie s¹dzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony 



œwiêta, albo nowiu miesi¹ca, albo sabatów,
17. Które s¹ cieniem rzeczy przysz³ych, ale prawd¹ jest cia³o Chrystusowe.
18. Niechaj was nikt wygranego zak³adu nie os¹dza, który siê dobrowolnie w pokorê i 
w s³u¿bê Anio³ów, których nie widzia³, wdaje, pró¿no siê nadymaj¹c z umys³u cia³a 
swego.
19. A nie trzymaj¹c siê g³owy Chrystusa, z którego wszystko cia³o przez stawy i 
zwi¹zania posi³ek bior¹c i wespó³ spojone bêd¹c, roœnie wzrostem Bo¿ym.
20. JeŸliœcie tedy umarli z Chrystusem ¿ywio³om œwiata tego, przecz¿e siê, 
jakobyœcie jeszcze ¿yli œwiatu, ustawami bawicie?
21. Mówi¹ niektórzy: Nie dotykaj siê, ani kosztuj, ani ruszaj;
22. Co wszystko kazi siê samem u¿ywaniem, wed³ug przykazañ i nauk ludzkich;
23. Które maj¹ kszta³t m¹droœci w nabo¿eñstwie dobrowolnie obranem i w pokorze, i w 
niefolgowaniu cia³u; wszak¿e nie maj¹ ¿adnej wagi, tylko do nasycenia cia³a s³u¿¹.
*03
1. A tak jeŸliœcie powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie 
Chrystus na prawicy Bo¿ej siedzi;
2. O tem, co jest w górze, myœlcie, nie o tem, co jest na ziemi.
3. Albowiemeœcie umarli i ¿ywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
4. Ale gdy siê Chrystus, on ¿ywot nasz, poka¿e, tedy i wy z nim oka¿ecie siê w 
chwale.
5. Umartwiajcie¿ tedy cz³onki wasze, które s¹ na ziemi; wszeteczeñstwo, 
nieczystoœæ, namiêtnoœæ, z³¹ po¿¹dliwoœæ i ³akomstwo, które jest ba³wochwalstwem,
6. Dla których rzeczy przychodzi gniew Bo¿y na syny odporne.
7. W którycheœcie i wy niekiedy chodzili, gdyœcie ¿yli w nich.
8. Lecz teraz z³ó¿cie i wy to wszystko: gniew, zapalczywoœæ, z³oœæ, bluŸnierstwo i 
sproœn¹ mowê z ust waszych.
9. Nie k³amcie jedni przeciwko drugim, gdy¿eœcie zewlekli cz³owieka starego z 
uczynkami jego,
10. A oblekliœcie nowego tego, który siê odnawia w znajomoœæ, pod³ug obrazu tego, 
który go stworzy³.
11. Gdzie nie masz Greka i ¯yda, obrzezki i nieobrzezki, cudzoziemca i Tatarzyna, 
niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
12. Przeto¿ przyobleczcie jako wybrani Bo¿y, œwiêci i umi³owani, wnêtrznoœci 
mi³osierdzia, dobrotliwoœæ, pokorê, cichoœæ, cierpliwoœæ,
13. Znaszaj¹c jedni drugich i odpuszczaj¹c sobie wzajemnie, jeŸli ma kto przeciw 
komu skargê: jako i Chrystus odpuœci³ wam, tak i wy.
14. A nad to wszystko (przyobleczcie) mi³oœæ, która jest zwi¹zk¹ doskona³oœci.
15. A pokój Bo¿y niech rz¹d prowadzi w sercach waszych, do któregoœcie te¿ powo³ani 
w jedno cia³o; a b¹dŸcie wdziêcznymi.
16. S³owo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelk¹ m¹droœci¹, nauczaj¹c 
i napominaj¹c samych siebie przez psalmy i hymny, i pieœni duchowne, wdziêcznie 
œpiewaj¹c w sercach waszych Panu.
17. A wszystko, cokolwiek czynicie w s³owie albo w uczynku, wszystko czyñcie w 
imieniu Pana Jezusa, dziêkuj¹c Bogu i Ojcu przezeñ.
18. ¯ony! B¹dŸcie poddane mê¿om swym, tak jako przystoi w Panu.
19. Mê¿owie! Mi³ujcie ¿ony wasze, a nie b¹dŸcie surowymi przeciwko nim.
20. Dziatki! Pos³uszne b¹dŸcie rodzicom we wszystkiem; albowiem siê to podoba Panu.
21. Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traci³y.
22. S³udzy! Pos³uszni b¹dŸcie we wszystkiem panom cielesnym, nie s³u¿¹c na oko jako 
ci, co siê ludziom podobaæ chc¹, ale w szczeroœci serca, boj¹c siê Boga.
23. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyñcie, jako Panu, a nie ludziom.
24. Wiedz¹c, i¿ od Pana weŸmiecie zap³atê dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi 
s³u¿ycie.
25. A ten, co krzywdê czyni, odniesie zap³atê ukrzywdzenia, a nie maszci wzglêdu na 
osoby u Boga.
*04
1. Panowie! Sprawiedliwie i s³usznie siê z s³ugami obchodŸcie, wiedz¹c, i¿ i wy 
Pana macie w niebiesiech.
2. W modlitwach trwajcie, czuj¹c w nich z dziêkowaniem,



3. Modl¹c siê spo³ecznie i za nami, aby nam Bóg otworzy³ drzwi s³owa, ¿ebyœmy 
mówili o tajemnicy Chrystusowej dla której te¿ jestem zwi¹zany.
4. Abym j¹ objawi³, jako mi siê godzi mówiæ.
5. M¹drze chodŸcie przed obcymi, czas odkupuj¹c.
6. Mowa wasza niech zawsze bêdzie przyjemna, sol¹ okraszona, abyœcie wiedzieli, 
jakobyœcie ka¿demu z osobna odpowiedzieæ mieli.
7. O wszystkiem, co siê ze mn¹ dzieje oznajmi wam Tychykus, mi³y brat i wierny 
s³uga, i spó³s³uga w Panu,
8. Któregom pos³a³ do was dla tego samego, aby siê wywiedzia³, co siê z wami dzieje 
i pocieszy³ serca wasze;
9. Z Onezymem, wiernym a mi³ym bratem, który jest z was; ci wam wszystko oznajmi¹, 
co siê tu dzieje.
10. Pozdrawia was Arystarchus spó³wiêzieñ mój i Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, 
(o któremeœcie wziêli rozkazanie: JeŸliby do was przyszed³, przyjmijcie¿ go.)
11. I Jezus, którego zowi¹ Justem, którzy s¹ z obrzezki. Ci tylko s¹ pomocnikami 
moimi w królestwie Bo¿em, którzy byli pociech¹ moj¹.
12. Pozdrawia was Epafras, który z was jest s³uga Chrystusowy, który zawsze bojuje 
za was w modlitwach, abyœcie stali doskona³ymi i zupe³nymi we wszelkiej woli Bo¿ej.
13. Bo mu dajê œwiadectwo, i¿ gorliw¹ mi³oœæ ma przeciwko wam i przeciwko tym, 
którzy s¹ w Laodycei i którzy s¹ w Hijerapolu.
14. Pozdrawia was £ukasz, lekarz mi³y, tak¿e i Demas.
15. Pozdrówcie braci, którzy s¹ w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu 
jego.
16. A gdy ten list u was przeczytany bêdzie, sprawcie to, aby te¿ by³ w 
Laodyceñskim zborze przeczytany; a ten, który jest pisany z Laodycei i wy te¿ 
przeczytajcie.
17. A powiedzcie Archipowi: Patrzaj na to pos³ugiwanie, któreœ przyj¹³ w Panu, abyœ 
je wype³ni³.
18. Pozdrowienie rêk¹ moj¹ Paw³ow¹. Pamiêtajcie na wiêzienie moje. £aska niech 
bêdzie z wami. Amen.

================================
     1 Tesalonicensów     
================================

*01
1. Pawe³ i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceñskiemu w Bogu Ojcu i w Panu 
Jezusie Chrystusie. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga Ojca naszego, i od Pana 
Jezusa Chrystusa.
2. Dziêkujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankê czyni¹c o was w modlitwach 
naszych,
3. Bez przestanku przypominaj¹c skuteczn¹ onê wiarê waszê i onê pracowit¹ mi³oœæ, i 
onê cierpliw¹ nadziejê w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem 
naszym.
4. Wiedz¹c, bracia umi³owani od Boga, wybranie wasze,
5. Gdy¿ Ewangielija nasza nie by³a u was tylko w mowie, ale te¿ w mocy i w Duchu 
Œwiêtym, i we wszelkiem upewnieniu, jako wiecie, jakimyœmy byli miêdzy wami dla 
was.
6. A wyœcie siê naœladowcami naszymi i Pañskimi stali, przyj¹wszy s³owo we 
wszelkiem uciœnieniu z radoœci¹ Ducha Œwiêtego,
7. Tak ¿eœcie siê wy stali za wzór wszystkim wierz¹cym w Macedonii i w Achai.
8. Albowiem od was siê rozg³osi³o s³owo Pañskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, 
ale siê te¿ rozesz³a na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak i¿ nam 



nie trzeba, o tem co mówiæ;
9. Poniewa¿ oni sami oznajmuj¹ o was, jakie by³o przyjœcie nasze do was i jakoœcie 
siê nawrócili do Boga od ba³wanów, abyœcie s³u¿yli Bogu ¿ywemu i prawdziwemu,
10. I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudzi³ od umar³ych, to jest Jezusa, 
który nas wyrwa³ od gniewu przysz³ego.
*02
1. Albowiem wy sami wiecie, bracia! ¿e przyjœcie nasze do was nie by³o pró¿ne;
2. Ale chocia¿eœmy i przedtem cierpieli, i zel¿eni byli (jako wiecie) w mieœcie 
Filipach, wszak¿e bezpiecznieœmy sobie poczêli w Bogu naszym, w opowiadaniu u was 
Ewangielii Bo¿ej z wielkim bojem,
3. Albowiem napominanie nasze nie by³o z oszukania, ani z nieczystoœci, ani z 
zdrady;
4. Ale jako nas Bóg sobie upodoba³, ¿eby nam by³a zwierzona Ewangielija, tak 
mówimy, nie jako ludziom siê podobaj¹c, ale Bogu, który sobie upodobywa serca 
nasze.
5. Albowiem nigdyœmy nie u¿ywali mowy pochlebnej, jako wiecie; aniœmy pod zas³on¹ 
czego ³akomstwu dogadzali; Bóg jest œwiadkiem;
6. Aniœmy szukali od ludzi chwa³y, ani od was, ani od inszych, mog¹c wam byæ 
ciê¿kimi, jako Aposto³owie Chrystusowi;
7. Aleœmy byli skromnymi miêdzy wami, jako gdy mamka odchowuje dziatki swoje.
8. Tak wam ¿yczliwymi bêd¹c, gotowiœmy byli u¿yczyæ wam nie tylko Ewangielii Bo¿ej, 
ale te¿ i dusz naszych, dlatego i¿eœcie nam mi³ymi byli.
9. Albowiem pamiêtajcie, bracia! pracê naszê i trudy, gdy¿ w nocy i we dnie robi¹c, 
abyœmy ¿adnego z was nie obci¹¿yli, kazaliœmy u was Ewangieliê Bo¿¹.
10. Wyœcie œwiadkami i Bóg, ¿eœmy œwiêtobliwie i sprawiedliwie, i bez nagany ¿yli 
miêdzy wami, którzyœcie uwierzyli.
11. Jako¿ wiecie, ¿eœmy ka¿dego z was, jako ojciec dziatki swoje, napominali i 
cieszyli,
12. I oœwiadczali siê, abyœcie chodzili godnie Bogu, który was powo³a³ do swego 
królestwa i do chwa³y.
13. Przeto¿ i my dziêkujemy Bogu bez przestanku, i¿ przyj¹wszy s³owo Bo¿e, 
któreœcie s³yszeli od nas, przyjêliœcie nie jako s³owo ludzkie, ale (jako w 
prawdzie jest) jako s³owo Bo¿e, które te¿ skuteczne jest w was, którzy wierzycie.
14. Albowiem wy, bracia! staliœcie siê naœladowcami zborów Bo¿ych, które s¹ w 
¿ydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie; boœcie i wy te¿ cierpieli od ziomków 
waszych, jako i oni od ¯ydów.
15. Którzy i Pana Jezusa zabili, i swoich w³asnych proroków, i nas wygnali, a Bogu 
siê nie podobaj¹, i wszystkim ludziom s¹ przeciwni,
16. Zabraniaj¹c nam, ¿ebyœmy nie mówili poganom, ¿eby byli zbawieni, aby tak zawsze 
dope³niali grzechów swoich; albowiem przyszed³ na nich gniew a¿ do koñca.
17. Lecz my, bracia! bêd¹c pozbawieni was na chwileczkê obliczem, nie sercem, tem 
pilniejœmy siê starali ogl¹daæ oblicze wasze z wielk¹ ¿¹dnoœci¹.
18. Dlategoœmy chcieli przyjœæ do was (zw³aszcza ja Pawe³) i raz, i drugi; ale nam 
przekazi³ szatan.
19. Albowiem która¿ jest nadzieja nasza, albo radoœæ, albo korona chluby? Izali nie 
wy przed oblicznoœci¹ Pana naszego, Jezusa Chrystusa w przyjœcie jego?
20. Wy zaiste jesteœcie chwa³¹ nasz¹ i radoœci¹.
*03
1. Przeto nie mog¹c d³u¿ej znosiæ, upodoba³o siê nam, abyœmy sami w Atenach 
zostali.
2. I pos³aliœmy Tymoteusza, brata naszego i s³ugê Bo¿ego, i pomocnika naszego w 
Ewangielii Chrystusowej, aby was utwierdzi³ i napomina³ z strony wiary waszej.
3. Aby siê ¿aden nie porusza³ w tych uciskach; gdy¿ sami wiecie, ¿eœmy na to 
wystawieni.
4. Albowiem gdyœmy byli u was, opowiadaliœmy wam, ¿eœmy mieli byæ uciœnieni, jako¿ 
siê te¿ to sta³o, i wiecie o tem.
5. Dlatego i ja, nie mog¹c tego d³u¿ej znosiæ, pos³a³em go, abym siê dowiedzia³ o 
wierze waszej, by was snaæ nie kusi³ ten, co kusi, a nie by³a daremna praca nasza.
6. Lecz teraz Tymoteusz od was do nas przyszed³ i zwiastowa³ nam weso³¹ nowinê o 



wierze i mi³oœci waszej, a i¿ nas zawsze dobrze wspominacie, ¿¹daj¹c nas widzieæ, 
tak jako i my was.
7. Dlatego pocieszeni jesteœmy, bracia! z was w ka¿dym utrapieniu i potrzebie 
naszej przez wiarê waszê;
8. Bo teraz my ¿yjemy, jeŸli wy stoicie w Panu.
9. Albowiem jakie¿ dziêkowanie mo¿emy Bogu oddaæ za was za wszelkie wesele, którem 
siê weselimy dla was przed Bogiem naszym?
10. W nocy i we dnie bardzo siê gorliwie modl¹c, abyœmy ogl¹dali oblicze wasze i 
dope³nili niedostatków wiary waszej.
11. Lecz sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus Chrystus, niech wyprostuje drogê 
naszê do was;
12. A was Pan niech pomno¿y i obfituj¹cymi uczyni w mi³oœci jednego ku drugiemu, i 
ku wszystkim, jako i nas ku wam,
13. Aby utwierdzone by³y serca wasze nienaganione w œwiêtobliwoœci przed Bogiem i 
Ojcem naszym, na przyjœcie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi œwiêtymi 
jego.
*04
1. A dalej mówi¹c, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoœcie 
przyjêli od nas, jakobyœcie sobie mieli postêpowaæ i Bogu siê podobaæ, ( ), abyœcie 
tem wiêcej obfitowali;
2. Gdy¿ wiecie, jakieœmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa.
3. Albowiem ta jest wola Bo¿a, to jest poœwiêcenie wasze, ¿ebyœcie siê powœci¹gali 
od wszeteczeñstwa;
4. A ¿eby umia³ ka¿dy z was naczyniem swojem w³adaæ w œwiêtobliwoœci i w 
uczciwoœci,
5. Nie w namiêtnoœci ¿¹dzy, jako i poganie, którzy nie znaj¹ Boga;
6. I aby nikt nie uciska³ i nie oszukiwa³ w ¿adnej sprawie brata swego: bo Pan jest 
mœcicielem tego wszystkiego, jakoœmy wam przedtem powiadali i oœwiadczali.
7. Bo nas nie powo³a³ Bóg ku nieczystoœci, ale ku poœwiêceniu.
8. A przeto¿ kto to odrzuca, nie odrzuca cz³owieka, ale Boga, który nam te¿ da³ 
Ducha swego Œwiêtego.
9. A o mi³oœci braterskiej nie potrzeba wam pisaæ; boœcie wy sami od Boga nauczeni, 
abyœcie mi³owali jedni drugich.
10. Albowiem te¿ to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy s¹ we wszystkiej 
Macedonii; ale was napominamy, bracia! i¿byœcie tem wiêcej obfitowali,
11. I pilnie siê starali, abyœcie spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i 
pracowali w³asnymi rêkami swemi, jakoœmy wam przykazali;
12. Abyœcie uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyœcie nie mieli 
niedostatku.
13. A nie chcê, bracia! abyœcie wiedzieæ nie mieli o tych, którzy zasnêli, i¿byœcie 
siê nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie maj¹.
14. Albowiem jeŸli wierzymy, i¿ Jezus umar³ i zmartwychwsta³, tak Bóg i tych, 
którzy zasnêli w Jezusie, przywiedzie z nim.
15. Boæ to wam powiadamy s³owem Pañskiem, ¿e my, którzy ¿ywi pozostaniemy do 
przyjœcia Pañskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnêli.
16. Gdy¿ sam Pan z okrzykiem, a g³osem archanielskim i z tr¹b¹ Bo¿¹ zst¹pi z nieba, 
a pomarli w Chrystusie powstan¹ najpierwej.
17. Zatem my ¿ywi, którzy pozostaniemy, wespó³ z nimi zachwyceni bêdziemy w 
ob³okach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem bêdziemy.
18. Przeto¿ pocieszajcie jedni drugich temi s³owy.
*05
1. A o czasach i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, aby wam pisano.
2. Albowiem sami dostatecznie wiecie, i¿ on dzieñ Pañski jako z³odziej w nocy, tak 
przyjdzie.
3. Bo gdy mówiæ bêd¹: Pokój i bezpieczeñstwo! tedy na nich nag³e zginienie 
przyjdzie, jako ból na niewiastê brzemienn¹, a nie ujd¹.
4. Lecz wy, bracia! nie jesteœcie w ciemnoœci, aby was on dzieñ jako z³odziej 
zachwyci³.
5. Wszyscy wy jesteœcie synowie œwiat³oœci i synowie dnia; nie jesteœmy synowie 



nocy ani ciemnoœci.
6. Przeto nie œpijmy jako i insi, ale czujmy i b¹dŸmy trzeŸwymi.
7. Albowiem którzy œpi¹, w nocy œpi¹, a którzy siê upijaj¹, w nocy siê upijaj¹.
8. Lecz my synami dnia bêd¹c, b¹dŸmy trzeŸwymi, oblek³szy siê w pancerz wiary i 
mi³oœci, i w przy³bicê nadziei zbawienia.
9. Gdy¿ Bóg nie postawi³ nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa,
10. Który umar³ za nas, abyœmy lub czujemy, lub œpimy, wespó³ z nim ¿yli.
11. Przeto¿ napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
12. A prosimy was, bracia! abyœcie poznali tych, którzy pracuj¹ miêdzy wami i 
którzy s¹ prze³o¿onymi waszymi w Panu, i napominaj¹ was;
13. Abyœcie ich jak najbardziej mi³owali dla ich pracy. Pokój te¿ zachowajcie 
miêdzy sob¹.
14. A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoj¹ w rzêdzie, cieszcie 
bojaŸliwych, znaszajcie s³abych, nieskwapliwymi b¹dŸcie przeciwko wszystkim;
15. Patrzcie, aby kto z³em za z³e komu nie oddawa³; ale zawsze dobrego naœladujcie, 
i sami miêdzy sob¹ i ku wszystkim.
16. Zawsze siê radujcie.
17. Bez przestanku siê módlcie.
18. Za wszystko dziêkujcie; albowiem taæ jest wola Bo¿a w Chrystusie Jezusie 
przeciwko wam.
19. Ducha nie zagaszajcie.
20. Proroctw nie lekcewa¿cie.
21. Wszystkiego doœwiadczajcie, a co jest dobrego, tego siê trzymajcie.
22. Od wszelkiego podobieñstwa z³oœci siê wstrzymywajcie.
23. A sam Bóg pokoju niech was zupe³nie poœwiêci; a ca³y duch wasz, i dusza, i 
cia³o niech bêd¹ bez nagany na przyjœcie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane.
24. Wierny¿ jest ten, który was powo³a³, który te¿ to uczyni,
25. Bracia! módlcie siê za nami.
26. Pozdrówcie braci wszystkich z poca³owaniem œwiêtem.
27. Poprzysiêgam was przez Pana, aby ten list przeczytany by³ wszystkim braciom 
œwiêtym.
28. £aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech bêdzie z wami. Amen.

================================
     2 Tesalonicensów     
================================

*01
1. Pawe³ i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceñskiemu w Bogu, Ojcu naszym, i w 
Panu Jezusie Chrystusie.
2. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
3. Powinniœmy Bogu zawsze dziêkowaæ za was, bracia! tak jako siê godzi, i¿ bardzo 
roœnie wiara wasza i pomna¿a siê mi³oœæ ka¿dego z was, jednych przeciwko drugim,
4. Tak i¿ i my sami chlubimy siê z was we zborach Bo¿ych z waszej cierpliwoœci i 
wiary we wszystkich przeœladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie.
5. Co jest jawnym dowodem sprawiedliwego s¹du Bo¿ego, abyœcie godnymi byli 
poczytani królestwa Bo¿ego, dla którego te¿ cierpicie,
6. Poniewa¿ sprawiedliwa jest u Boga, ¿eby wzajem odda³ uciœnienie tym, którzy was 
uciskaj¹;
7. A wam, którzyœcie uciœnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z 
nieba z Anio³ami mocy jego,
8. W ogniu p³omienistym oddawaj¹c pomstê tym, którzy Boga nie znaj¹ i tym, którzy 



nie s¹ pos³uszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa;
9. Którzy pomstê odnios¹, wieczne zatracenie od oblicznoœci Pañskiej i od chwa³y 
mocy jego.
10. Gdy przyjdzie, aby by³ uwielbiony w œwiêtych swoich i aby siê dziwnym okaza³ we 
wszystkich wierz¹cych (dlatego i¿ uwierzono naszemu œwiadectwu u was) w on dzieñ.
11. Dlaczego te¿ modlimy siê zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczyni³ 
powo³ania tego i wype³ni³ wszystko upodobanie dobrotliwoœci swojej, i skutek wiary 
w mocy.
12. Aby by³o uwielbione imiê Pana naszego, Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, 
wed³ug ³aski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
*02
1. A prosimy was, bracia! przez przyjœcie Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze 
zgromadzenie do niego,
2. Abyœcie siê nie zaraz dali zra¿aæ z zmys³u waszego, ani sob¹ trwo¿yæ, lub przez 
ducha lub przez mowê, lub przez list, jakoby od nas pisany, jakoby nadchodzi³ dzieñ 
Chrystusowy.
3. Niech was nikt nie zwodzi ¿adnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzieñ, a¿by 
pierwej przysz³o odst¹pienie i by³by objawiony cz³owiek on grzechu, on syn 
zatracenia.
4. Który siê sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co siê zowie Bogiem, albo co ma 
Bosk¹ czeœæ, tak i¿ on w koœciele Bo¿ym jako Bóg usi¹dzie, udawaj¹c siê za Boga.
5. Izali nie pamiêtacie, i¿ jeszcze z wami bêd¹c, o temem wam powiada³?
6. A teraz wiecie, co przeszkadza, aby by³ objawiony czasu swego.
7. Albowiem siê ju¿ sprawuje tajemnica nieprawoœci, tylko ¿e ten, który teraz 
przeszkadza, przeszkadzaæ bêdzie, a¿by by³ z poœrodku odjêty.
8. A tedy objawiony bêdzie on niezbo¿nik, którego Pan zabije duchem ust swoich i 
zniesie objawieniem przyjœcia swego.
9. Którego niezbo¿nika przyjœcie jest pod³ug skutku szatañskiego, ze wszelk¹ moc¹ i 
znakami, i cudami k³amliwemi,
10. I ze wszystkiem oszukaniem nieprawoœci w tych, którzy gin¹, przeto i¿ mi³oœci 
prawdy nie przyjêli, aby byli zbawieni.
11. A przeto¿ poœle im Bóg skutek b³êdów, aby wierzyli k³amstwu,
12. Aby byli os¹dzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali 
niesprawiedliwoœæ.
13. Lecz my powinniœmy Bogu dziêkowaæ zawsze za was, bracia umi³owani od Pana! i¿ 
was Bóg od pocz¹tku wybra³ ku zbawieniu w poœwiêceniu Ducha i w wierze prawdy,
14. Do czego was powo³a³ przez Ewangielijê naszê ku dost¹pieniu chwa³y Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa.
15. Przeto¿, bracia! stójcie, a trzymajcie siê nauki podanej, którejœcie siê 
nauczyli lub przez mowê, lub przez list nasz.
16. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umi³owa³ i da³ 
pociechê wieczn¹, i nadziejê dobr¹ przez ³askê,
17. Niech cieszy serca wasze i utwierdza was w ka¿dej mowie i w uczynku dobrym.
*03
1. Na ostatek, bracia! módlcie siê za nas, aby siê s³owo Pañskie szerzy³o i 
rozs³awia³o, jako i u was;
2. I abyœmy byli wyrwani od niezbêdnych i z³ych ludzi; albowiem nie wszystkich jest 
wiara.
3. Aleæ wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec bêdzie od z³ego.
4. A ufamy w Panu o was, i¿ to, co wam rozkazujemy, i czynicie i czyniæ bêdziecie.
5. A Pan niech sprawuje serca wasze ku mi³oœci Bo¿ej i ku cierpliwemu oczekiwaniu 
Chrystusa.
6. A rozkazujemy wam, bracia! w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyœcie siê 
od³¹czyli od ka¿dego brata nieporz¹dnie chodz¹cego, a nie wed³ug podanej nauki, 
któr¹ wzi¹³ od nas.
7. Albowiem sami wiecie, jako nas potrzeba naœladowaæ, poniewa¿eœmy nie ¿yli miêdzy 
wami nieporz¹dnie;
8. Aniœmy darmo chleba jedli u kogo, ale z prac¹ i z k³opotem we dnie i w nocy 
robi¹c, abyœmy nikomu z was ciê¿kimi nie byli;



9. Nie i¿byœmy tej mocy nie mieli, ale ¿ebyœmy wam sami siebie za przyk³ad podali, 
abyœcie nas naœladowali.
10. Albowiem gdyœmy byli u was, toœmy wam rozkazali, ¿e jeŸli kto nie chce robiæ, 
niechaj¿e te¿ nie je.
11. Bo s³yszymy, i¿ niektórzy miêdzy wami nieporz¹dnie chodz¹, nic nie robi¹c, ale 
siê niepotrzebnemi rzeczami bawi¹c.
12. Przeto¿ takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, aby w pokoju robi¹c, swój w³asny chleb jedli.
13. A wy, bracia! nie s³abiejcie, dobrze czyni¹c.
14. A jeŸli kto jest niepos³uszny s³owu naszemu przez list pisanemu, tego 
naznaczcie, a nie mieszajcie siê z nim, aby siê zawstydzi³;
15. Wszak¿e nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata.
16. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech 
bêdzie z wami wszystkimi.
17. Pozdrowienie rêk¹ moj¹ Paw³ow¹, co jest znakiem w ka¿dym liœcie; tak piszê.
18. £aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.

================================
     1 Tymoteusza     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa pod³ug rozrz¹dzenia Boga, zbawiciela naszego, i 
Pana Jezusa Chrystusa, który jest nadzieja nasza,
2. Tymoteuszowi, w³asnemu synowi w wierze, niech bêdzie ³aska, mi³osierdzie, pokój 
od Boga, Ojca naszego, i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
3. Jakom ciê prosi³, abyœ zosta³ w Efezie, gdym szed³ do Macedonii, patrz¿e, abyœ 
rozkaza³ niektórym, ¿eby inaczej nie uczyli.
4. I nie bawili siê baœniami i wywodami nieskoñczonemi rodzaju, które wiêcej sporów 
przynosz¹, ni¿ zbudowania Bo¿ego, które w wierze zale¿y.
5. Lecz koniec przykazania jest mi³oœæ z czystego serca i z sumienia dobrego, i z 
wiary nieob³udnej.
6. Czego niektórzy jako celu uchybiwszy, obrócili siê ku pró¿nomównoœci.
7. Chc¹c byæ nauczycielami zakonu, nie rozumiej¹ ani tego, co mówi¹, ani co za 
pewne twierdz¹.
8. A wiemy, ¿e dobry jest zakon, jeŸliby go kto przystojnie u¿ywa³,
9. Wiedz¹c to, ¿e sprawiedliwemu nie jest zakon postanowiony, ale niesprawiedliwym 
i niepoddanym, niepobo¿nym i grzesznikom, z³oœliwym i nieczystym, ojcomordercom i 
matkomordercom, mê¿obójcom,
10. Wszetecznikom, samco³o¿nikom, ludokradcom, k³amcom, krzywoprzysiê¿com, i jeŸli 
co innego jest przeciwnego zdrowej nauce.
11. Wed³ug chwalebnej Ewangielii b³ogos³awionego Boga, która mi jest zwierzona.
12. Przeto¿ dziêkujê temu, który miê umocni³, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, 
i¿ miê za wiernego os¹dzi³, na us³ugiwanie postanowiwszy miê.
13. Którym pierwej by³ bluŸnierc¹ i przeœladowc¹, i gwa³townikiem; alem 
mi³osierdzia dost¹pi³, bom to z niewiadomoœci czyni³, bêd¹c w niewierze.
14. Lecz nader obfitowa³a ³aska Pana naszego z wiar¹ i z mi³oœci¹, która jest w 
Chrystusie Jezusie.
15. Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjêcia godna, i¿ Chrystus Jezus przyszed³ 
na œwiat, aby grzeszników zbawi³, z których jam jest pierwszy.
16. Alem dlatego mi³osierdzia dost¹pi³, aby na mnie pierwszym okaza³ Jezus Chrystus 
wszelk¹ cierpliwoœæ na przyk³ad tym, którzy weñ uwierzyæ maj¹ ku ¿ywotowi 
wiecznemu.



17. Przeto¿ królowi wieków nieœmiertelnemu, niewidzialnemu samemu m¹dremu Bogu, 
niech bêdzie czeœæ i chwa³a na wieki wieków. Amen.
18. Toæ rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu! abyœ wed³ug proroctw, które uprzedzi³y 
o tobie, bojowa³ w nich on dobry bój,
19. Maj¹c wiarê i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodê podjêli w 
wierze;
20. Z których jest Hymeneusz i Aleksander, którychem odda³ szatanowi, aby pokarani 
bêd¹c, nauczyli siê nie bluŸniæ.
*02
1. Napominam tedy, aby przed wszystkiemi rzeczami czynione by³y proœby, modlitwy, 
przyczyny i dziêkowania za wszystkich ludzi;
2. Za królów i za wszystkich w prze³o¿eñstwie bêd¹cych, abyœmy cichy i spokojny 
¿ywot wiedli we wszelkiej pobo¿noœci i uczciwoœci.
3. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, zbawicielem naszym,
4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomoœci prawdy przyszli.
5. Boæ jeden jest Bóg, jeden tak¿e poœrednik miêdzy Bogiem i ludŸmi, cz³owiek 
Chrystus Jezus.
6. Który da³ samego siebie na okup za wszystkich, co jest œwiadectwem czasów jego.
7. Na com ja jest postanowiony za kaznodziejê i Aposto³a, (prawdê mówiê w 
Chrystusie, nie k³amiê), za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie.
8. Chcê tedy, aby siê mê¿owie modlili na ka¿dem miejscu, podnosz¹c czyste rêce bez 
gniewu i bez poswarku.
9. Tak¿e i niewiasty, aby siê ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnoœci¹ zdobi³y, 
nie z trefionemi w³osami, albo z³otem, albo per³ami, albo szatami kosztownemi,
10. Ale (jako przystoi niewiastom, które siê ozywaj¹ do pobo¿noœci), dobremi 
uczynkami.
11. Niewiasta niech siê uczy w milczeniu ze wszelkiem poddañstwem.
12. Bo niewieœcie nie pozwalam uczyæ, ani w³adzy mieæ nad mê¿em, ale aby by³a w 
milczeniu.
13. Bo Adam pierwszy stworzony jest, potem Ewa.
14. I Adam nie by³ zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona bêd¹c, przestêpstwa 
przyczyn¹ by³a.
15. Lecz zbawiona bêdzie przez rodzenie dziatek, jeŸliby zosta³y w wierze i w 
mi³oœci, i w œwiêtobliwoœci z miernoœci¹.
*03
1. Wierna jest ta mowa: JeŸli kto biskupstwa ¿¹da, dobrej pracy ¿¹da.
2. Ale biskup ma byæ nienaganiony, m¹¿ jednej ¿ony, czu³y, trzeŸwy, powa¿ny, 
goœcinny, ku nauczaniu sposobny;
3. Nie pijanica wina, nie bitny, nie sproœnego zysku chciwy, ale s³usznoœæ 
mi³uj¹cy, nieswarliwy, nie³akomy;
4. Który by dom swój dobrze rz¹dzi³, który by dziatki mia³ w pos³uszeñstwie ze 
wszelak¹ uczciwoœci¹;
5. (Bo jeŸliby kto nie umia³ swego w³asnego domu rz¹dziæ, jako¿ pieczê bêdzie mia³ 
o koœciele Bo¿ym?)
6. Nie nowotny, aby bêd¹c nadêty, nie wpad³ w s¹d potwarcy.
7. Musi te¿ mieæ œwiadectwo dobre od obcych, aby nie wpad³ w hañbê i w sid³o 
potwarcy.
8. Dyjakonowie tak¿e maj¹ byæ powa¿ni, nie dwoistego s³owa, nie pijanicy wielu 
wina, nie chciwi sproœnego zysku,
9. Maj¹cy tajemnicê wiary w czystem sumieniu.
10. A ci te¿ niech bêd¹ pierwej doœwiadczeni, zatem niech s³u¿¹, jeŸli s¹ bez 
nagany;
11. ¯ony tak¿e niech maj¹ powa¿ne, nie potwarliwe, trzeŸwe, wierne we wszystkiem.
12. Dyjakonowie niech bêd¹ mê¿ami jednej ¿ony, którzy by dziatki dobrze rz¹dzili i 
w³asne domy.
13. Albowiem którzy by dobrze s³u¿yli, stopieñ sobie dobry zjednaj¹ i wielkie 
bezpieczeñstwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.
14. Toæ tobie piszê, maj¹c nadziejê, ¿e w rychle przyjdê do ciebie;
15. A jeŸlibym omieszka³, abyœ wiedzia³, jako siê masz w domu Bo¿ym sprawowaæ, 



który jest koœcio³em Boga ¿ywego, filarem i utwierdzeniem prawdy.
16. A zaprawdê wielka jest tajemnica pobo¿noœci, ¿e Bóg objawiony jest w ciele, 
usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Anio³ów, kazany jest poganom, 
uwierzono mu na œwiecie, wziêty jest w górê do chwa³y.
*04
1. A Duch jawnie mówi, i¿ w ostateczne czasy odstan¹ niektórzy od wiary, s³uchaj¹c 
duchów zwodz¹cych i nauk dyjabelskich,
2. W ob³udzie k³amstwo mówi¹cych i piêtnowane maj¹cych sumienie swoje,
3. Zabraniaj¹cych wstêpowaæ w ma³¿eñstwo, rozkazuj¹cych wstrzymywaæ siê od 
pokarmów, które Bóg stworzy³ ku przyjmowaniu z dziêkowaniem wiernym i tym, którzy 
poznali prawdê.
4. Bo wszelkie stworzenie Bo¿e dobre jest, a nic nie ma byæ odrzuconem, co z 
dziêkowaniem bywa przyjmowane;
5. Albowiem poœwiêcone bywa przez s³owo Bo¿e i przez modlitwê.
6. To przek³adaj¹c braciom, bêdziesz dobrym s³ug¹ Chrystusa Jezusa, wychowanym w 
s³owach wiary i nauki dobrej, którejœ naœladowa³.
7. A œwieckich i babich baœni chroñ siê; ale siê æwicz w pobo¿noœci.
8. Albowiem cielesne æwiczenie ma³o jest po¿yteczne; lecz pobo¿noœæ do wszystkiego 
jest po¿yteczna, maj¹c obietnicê ¿ywota teraŸniejszego i przysz³ego.
9. Wierna to jest mowa i wszelkiego przyjêcia godna.
10. Albowiem przeto te¿ pracujemy i l¿eni bywamy, ¿e nadziejê mamy w Bogu ¿ywym, 
który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwiêcej wiernych.
11. To przykazuj i tego nauczaj.
12. ¯aden m³odoœci¹ twoj¹ niech nie gardzi; ale b¹dŸ przyk³adem wiernych w mowie, w 
obcowaniu, w mi³oœci, w duchu, w wierze, w czystoœci.
13. Póki nie przyjdê, pilnuj czytania, napominania i nauki.
14. Nie zaniedbywaj daru Bo¿ego, który w tobie jest, któryæ dany jest przez 
prorokowanie z w³o¿eniem r¹k starszych.
15. O tem rozmyœlaj, tem siê zabawiaj, aby postêpek twój jawny by³ wszystkim.
16. Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach; bo to czyni¹c, i 
samego siebie zbawisz, i tych, którzy ciê s³uchaj¹.
*05
1. Starszemu nie ³aj, ale jako ojca napominaj, m³odszych jako braci,
2. Starsze niewiasty jako matki, m³odsze jako siostry, ze wszelak¹ czystoœci¹.
3. Wdowy miej w uczciwoœci, które prawdziwie s¹ wdowami.
4. A jeŸli która wdowa dzieci albo wnuczêta ma, niech siê ucz¹ pierwej przeciwko 
domowi w³asnemu byæ pobo¿nemi i wzajem oddawaæ rodzicom; albowiem to jest rzecz 
chwalebna i przyjemna przed obliczem Bo¿em.
5. A która jest prawdziwie wdowa i osierocia³a, ma nadziejê w Bogu i trwa w 
proœbach i w modlitwach w nocy i we dnie.
6. Ale która w rozkoszach ¿yje, ta ¿yj¹c umar³¹ jest.
7. To tedy rozkazuj, ¿eby by³y nienaganione.
8. A jeŸli kto o swoich, a najwiêcej o domowych starania nie ma, wiary siê zaprza³ 
i gorszy jest ni¿ niewierny.
9. Wdowa niech bêdzie obrana, która by nie mia³a mniej ni¿ szeœædziesi¹t lat, która 
by³a ¿on¹ jednego mê¿a,
10. Maj¹ca œwiadectwo w dobrych uczynkach, jeŸli dzieci wychowa³a, jeŸli goœci 
przyjmowa³a, jeŸli œwiêtych nogi umywa³a, jeŸli utrapionych wspomaga³a, jeŸli 
ka¿dego uczynku dobrego naœladowa³a.
11. Wdów zasiê m³odszych chroñ siê; bo gdyby siê zbestwi³y przeciw Chrystusowi, 
chc¹ za m¹¿ iœæ,
12. Maj¹c os¹dzenie, i¿ pierwsz¹ wiarê odrzuci³y;
13. Owszem te¿ pró¿nuj¹c ucz¹ siê chodziæ od domu do domu; a nie tylko s¹ 
pró¿nuj¹ce, ale te¿ œwiegotliwe, niepotrzebnemi rzeczami siê bawi¹ce, mówi¹c, co 
nie przystoi.
14. Chcê tedy, aby m³odsze sz³y za m¹¿, dzieci rodzi³y, gospodyniami by³y; 
przeciwnikowi ¿adnej przyczyny nie dawa³y ku obmowisku;
15. Albowiem siê ju¿ niektóre obróci³y za szatanem.
16. Przeto¿, jeŸli który wierny albo która wierna ma wdowy, niech¿e je opatruje, a 



niech zbór nie bêdzie obci¹¿ony, aby tym, które s¹ prawdziwie wdowami, starczy³o.
17. Starsi, którzy siê w prze³o¿eñstwie dobrze sprawuj¹, niech bêd¹ mieni za 
godnych dwojakiej czci, a zw³aszcza ci, którzy pracuj¹ w s³owie i w nauce.
18. Albowiem Pismo mówi: Wo³owi m³óc¹cemu nie zawi¹¿esz gêby; i: Godzien jest 
robotnik zap³aty swojej.
19. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba za dwoma albo trzema œwiadkami.
20. A tych, którzy grzesz¹, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy bojaŸñ mieli.
21. Oœwiadczam siê przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, i przed Anio³y 
wybranymi, abyœ tych rzeczy przestrzega³, w osobach nie brakuj¹c, nic nie czyni¹c z 
przychylnoœci.
22. R¹k z prêdka na nikogo nie wk³adaj, ani b¹dŸ uczestnikiem cudzych grzechów: 
samego siebie czystym zachowaj.
23. Samej wody wiêcej nie pijaj, ale u¿ywaj po trosze wina dla ¿o³¹dka twego i 
czêstych chorób twoich.
24. Grzechy niektórych ludzi przedtem s¹ jawne i uprzedzaj¹ na s¹d, a za niektórymi 
id¹ pozad.
25. Tak¿e te¿ dobre uczynki przedtem s¹ jawne; ale które s¹ insze, utaiæ siê nie 
mog¹.
*06
1. Którzykolwiek s³udzy s¹ pod jarzmem, niech rozumiej¹ panów swych godnych byæ 
wszelakiej czci, aby imiê Bo¿e i nauka nie by³a bluŸniona.
2. A którzy maj¹ panów wiernych, niech nimi nie gardz¹, dlatego i¿ s¹ braæmi, ale 
tem raczej niech s³u¿¹, i¿ s¹ wierni i mili, dobrodziejstwa Bo¿ego uczestnicy. Tego 
nauczaj i do tego upominaj.
3. JeŸli kto inaczej uczy, a nie przystêpuje do zdrowych mów Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, i do tej nauki, która jest wed³ug pobo¿noœci,
4. Taki nadêty jest i nic nie umie, ale szaleje oko³o gadek i sporów o s³owa, z 
których pochodzi zazdroœæ, swar, z³orzeczenia, z³e podejrzenia,
5. Przewrotne æwiczenia ludzi umys³u ska¿onego i którzy pozbawieni s¹ prawdy, 
którzy rozumiej¹, ¿e pobo¿noœæ jest zyskiem cielesnym; odst¹p¿e od takich.
6. A jestci wielki zysk pobo¿noœæ z przestawaniem na swem;
7. Albowiem niceœmy nie przynieœli na ten œwiat, bez pochyby ¿e te¿ wynieœæ nic nie 
mo¿emy;
8. Ale maj¹c ¿ywnoœæ i odzienie, na tem przestawaæ mamy.
9. Bo którzy chc¹ bogatymi byæ, wpadaj¹ w pokuszenie i w sid³o, i w wiele g³upich i 
szkodliwych po¿¹dliwoœci, które pogr¹¿aj¹ ludzi na zatracenie i zginienie.
10. Albowiem korzeñ wszystkiego z³ego jest mi³oœæ pieniêdzy, których niektórzy 
pragn¹c, pob³¹dzili od wiary i poprzebijali siê wieloma boleœciami.
11. Ale ty, cz³owiecze Bo¿y! chroñ siê takich rzeczy, a naœladuj sprawiedliwoœci, 
pobo¿noœci, wiary, mi³oœci, cierpliwoœci, cichoœci.
12. Bojuj on dobry bój wiary, chwyæ siê ¿ywota wiecznego, do któregoœ te¿ powo³any, 
i wyzna³eœ dobre wyznanie przed wieloma œwiadkami.
13. Rozkazujê ci przed Bogiem, który wszystko o¿ywia i przed Chrystusem Jezusem, 
który oœwiadczy³ przed Ponckim Pi³atem dobre wyznanie,
14. Abyœ zachowa³ to przykazanie, bêd¹c bez zmazy, bez nagany, a¿ do objawienia 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
15. Które czasów swoich oka¿e on b³ogos³awiony i sam mo¿ny król króluj¹cych i Pan 
panuj¹cych;
16. Który sam ma nieœmiertelnoœæ i mieszka w œwiat³oœci nieprzystêpnej, którego nie 
widzia³ ¿aden z ludzi, ani widzieæ mo¿e; któremu niech bêdzie czeœæ i moc wieczna. 
Amen.
17. Bogaczom w tym teraŸniejszym wieku rozka¿, aby nie byli wysokomyœlnymi, ani 
nadziei pok³adali w bogactwie niepewnem, ale w Bogu ¿ywym, który nam wszystkiego 
obficie ku u¿ywaniu dodaje:
18. Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi 
udzielali,
19. Skarbi¹c sami sobie grunt dobry na przysz³y czas, aby otrzymali ¿ywot wieczny.
20. O Tymoteuszu! strze¿ tego, czegoæ siê powierzono, a brzydŸ siê œwieck¹ 
pró¿nomównoœci¹ i sprzeczaniem oko³o fa³szywie nazwanej umiejêtnoœci,



21. Któr¹ siê niektórzy szczyc¹c z strony wiary, celu uchybili. £aska niech bêdzie 
z tob¹. Amen.

================================
     2 Tymoteusza     
================================

*01
1. Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa przez wolê Bo¿¹, wed³ug obietnicy ¿ywota onego, 
który jest w Chrystusie Jezusie;
2. Tymoteuszowi, mi³emu synowi, niech bêdzie ³aska, mi³osierdzie i pokój od Boga 
Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
3. Dziêkujê Bogu, któremu s³u¿ê z przodków w czystem sumieniu, ¿e ciê bez 
przestanku wspominam w proœbach moich, w nocy i we dnie,
4. ¯¹daj¹c ciê widzieæ, wspominaj¹c na twoje ³zy, abym by³ radoœci¹ nape³niony,
5. Przywodz¹c sobie na pamiêæ onê, która w tobie jest, nieob³udn¹ wiarê, która 
pierwej mieszka³a w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewienem, ¿e i 
w tobie mieszka.
6. Dla której przyczyny przypominam ci, abyœ wznieca³ dar Bo¿y, który w tobie jest 
przez w³o¿enie r¹k moich.
7. Albowiem nie da³ nam Bóg Ducha bojaŸni, ale mocy i mi³oœci, i zdrowego zmys³u.
8. Przeto¿ nie wstydŸ siê za œwiadectwo Pana naszego, ani za miê, wiêŸnia jego, ale 
cierp z³e z Ewangielij¹ wed³ug mocy Bo¿ej.
9. Który nas zbawi³ i powo³a³ powo³aniem œwiêtem, nie wed³ug uczynków naszych, ale 
wed³ug postanowienia swego i ³aski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed 
czasy wiecznemi.
10. A teraz objawiona jest przez okazanie siê zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 
który i œmieræ zg³adzi³, i ¿ywot na jaœniê wywiód³, i nieœmiertelnoœæ przez 
Ewangielijê,
11. Której jam jest postanowiony kaznodziej¹ i Aposto³em, i nauczycielem pogan.
12. Dla której te¿ przyczyny te rzeczy cierpiê; aleæ siê nie wstydzê, gdy¿ wiem, 
komum uwierzy³ i pewienem, i¿ on mocen jest tego, czego mi siê powierzy³, strzec a¿ 
do onego dnia.
13. Zatrzymaj wzór zdrowych s³ów, któreœ ode mnie us³ysza³, w wierze i w mi³oœci, 
która jest w Chrystusie Jezusie.
14. Strze¿ dobrego pok³adu przez Ducha Œwiêtego, który w nas mieszka.
15. Wiesz to, i¿ miê odst¹pili wszyscy, którzy s¹ w Azyi, z których jest Fygellus i 
Hermogenes.
16. Niech da Pan mi³osierdzie swoje Onezyforowemu domowi, i¿ miê czêsto och³odzi³ i 
za ³añcuch mój siê nie wstydzi³;
17. Ale bêd¹c w Rzymie, bardzo miê pilno szuka³ i znalaz³.
18. Niech mu Pan da, aby znalaz³ mi³osierdzie u Pana w on dzieñ; a ty lepiej wiesz, 
jako mi wiele us³ugiwa³ w Efezie.
*02
1. Przeto¿ ty, synu mój! zmacniaj siê w ³asce, która jest w Chrystusie Jezusie;
2. A coœ s³ysza³ ode mnie przed wieloma œwiadkami, tego¿ siê powierz wiernym 
ludziom, którzy by sposobni byli i inszych nauczaæ.
3. Przeto¿ ty cierp z³e, jako dobry ¿o³nierz Jezusa Chrystusa.
4. ¯aden, który ¿o³nierkê s³u¿y, nie wikle siê sprawami tego ¿ywota, aby siê temu, 
od którego za ¿o³nierza przyjêty jest, podoba³.
5. A choæby siê te¿ kto potyka³, nie bywa koronowany, jeŸliby siê przystojnie nie 
potyka³.
6. Oracz, który pracuje, ma najprzód po¿ytki odbieraæ.



7. Rozumiej, co mówiê, a Pan niech ci da we wszystkiem wyrozumienie.
8. Pamiêtaj, i¿ Jezus Chrystus powsta³ z martwych, który jest z nasienia 
Dawidowego, wed³ug Ewangielii mojej,
9. W której cierpiê z³e, jakoby z³oczyñca, a¿ do zwi¹zek; aleæ s³owo Bo¿e nie jest 
zwi¹zane.
10. Przeto¿ wszystko znoszê dla wybranych, aby i oni zbawienia dost¹pili, które 
jest w Chrystusie Jezusie, z chwa³¹ wieczn¹.
11. Wierna jest ta mowa; albowiem jeŸliœmy z nim umarli, z nim te¿ ¿yæ bêdziemy.
12. JeŸli cierpimy, z nim te¿ królowaæ bêdziemy; jeŸli siê go zapieramy, i on siê 
nas zaprze.
13. JeŸliœmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeæ samego siebie nie mo¿e.
14. Te rzeczy przypominaj, oœwiadczaj¹c przed obliczem Pañskiem, aby siê nie 
wdawali w spory oko³o s³ów, co ku niczemu nie jest po¿yteczne, tylko ku podwróceniu 
tych, którzy s³uchaj¹.
15. Staraj siê, abyœ siê doœwiadczonym stawi³ Bogu robotnikiem, który by siê nie 
zawstydzi³ i który by dobrze rozbiera³ s³owo prawdy.
16. A œwieckim pró¿nomównoœciom czyñ wstrêt; albowiem postêpuj¹ ku wiêkszej 
niepobo¿noœci.
17. A mowa ich szerzy siê jako kancer (rak), z których jest Hymeneusz i Filetus,
18. Którzy wzglêdem prawdy celu uchybili, gdy powiadaj¹, i¿ siê ju¿ sta³o 
zmartwychwstanie i podwracaj¹ wiarê niektórych.
19. A wszak¿e mocny stoi grunt Bo¿y, maj¹c tê pieczêæ: Zna Pan, którzy s¹ jego; i 
Niech odst¹pi od niesprawiedliwoœci wszelki, który mianuje imiê Chrystusowe.
20. A w wielkim domu nie tylko s¹ naczynia z³ote i srebrne, ale te¿ drewniane i 
gliniane, a niektóre ku uczciwoœci, drugie zasiê ku zel¿ywoœci.
21. JeŸliby tedy kto samego siebie oczyœci³ od tych rzeczy, bêdzie naczyniem ku 
uczciwoœci, poœwiêconem i u¿ytecznem Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanem.
22. Chroñ siê te¿ po¿¹dliwoœci m³odzieñczych, a naœladuj sprawiedliwoœci, wiary, 
mi³oœci, pokoju z tymi, którzy wzywaj¹ Pana z czystego serca.
23. Chroñ siê te¿ gadek g³upich i nieumiejêtnych, wiedz¹c, i¿ rodz¹ zwady.
24. Ale s³uga Pañski nie ma byæ zwadliwy, lecz ma byæ uk³adny przeciwko wszystkim, 
sposobny ku nauczaniu, z³ych cierpliwie znaszaj¹cy;
25. Który by w cichoœci naucza³ tych, którzy siê sprzeciwiaj¹, owaby im kiedy Bóg 
da³ pokutê ku uznaniu prawdy,
26. Aby obaczywszy siê, wywik³ali siê z sid³a dyjabelskiego, od którego pojmani s¹ 
ku czynieniu woli jego.
*03
1. A to wiedz, i¿ w ostateczne dni nastan¹ czasy trudne.
2. Albowiem bêd¹ ludzie sami siebie mi³uj¹cy, ³akomi, chlubni, pyszni, bluŸniercy, 
rodzicom niepos³uszni, niewdziêczni, niepobo¿ni,
3. Bez przyrodzonej mi³oœci, przymierza nie trzymaj¹cy, potwarcy, niepowœci¹gliwi, 
nieskromni, dobrych nie mi³uj¹cy,
4. Zdrajcy, skwapliwi, nadêci, rozkoszy raczej mi³uj¹cy ni¿ mi³uj¹cy Boga;
5. Którzy maj¹ kszta³t pobo¿noœci, ale siê skutku jej zaparli; i tych siê chroñ.
6. Albowiem z tych s¹ ci, którzy siê wrywaj¹ w domy i pojmane wiod¹ niewiastki 
grzechami obci¹¿one, które uwodz¹ rozmaite po¿¹dliwoœci;
7. Które siê zawsze ucz¹, a nigdy do znajomoœci prawdy przyjœæ nie mog¹.
8. A jako Jannes i Jambres sprzeciwiali siê Moj¿eszowi, tak i ci sprzeciwiaj¹ siê 
prawdzie, ludzie rozumu ska¿onego, odrzuceni z strony wiary.
9. Ale nie post¹pi¹ dalej; albowiem g³upstwo ich jawne bêdzie wszystkim, jako i 
onych by³o.
10. Aleœ ty doszed³ nauki mojej, sposobu ¿ywota mego, przedsiêwziêcia wiary, 
nieskwapliwoœci, mi³oœci i cierpliwoœci,
11. Przeœladowania, ucierpienia, które miê spotka³y w Antyjochii, w Ikonii i w 
Listrze, jakiem przeœladowania podejmowa³; a ze wszystkich wyrwa³ miê Pan.
12. Aleæ i wszyscy, którzy chc¹ pobo¿nie ¿yæ w Chrystusie Jezusie, przeœladowani 
bêd¹.
13. Lecz Ÿli ludzie i zwodziciele post¹pi¹ w gorsze, jako zwodz¹cy tak i zwiedzeni.
14. Ale ty trwaj w tem, czegoœ siê nauczy³ i czegoæ powierzono, wiedz¹c, od kogoœ 



siê tego nauczy³.
15. A i¿ z dzieciñstwa umiesz Pisma œwiête, które ciê mog¹ uczyniæ m¹drym ku 
zbawieniu przez wiarê, która jest w Chrystusie Jezusie.
16. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i po¿yteczne ku nauce, ku strofowaniu, 
ku naprawie, ku æwiczeniu, które jest w sprawiedliwoœci;
17. Aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie 
wyæwiczony.
*04
1. Ja tedy oœwiadczam siê przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma s¹dziæ 
¿ywych i umar³ych w s³awnem przyjœciu swojem i królestwie swojem;
2. Ka¿ s³owo Bo¿e, nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj, grom i napominaj ze 
wszelk¹ cierpliwoœci¹ i nauk¹.
3. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie œcierpi¹, ale wed³ug swoich 
po¿¹dliwoœci zgromadz¹ sobie sami nauczycieli, maj¹c œwierzbi¹ce uszy,
4. A odwróc¹ uszy od prawdy, a ku baœniom je obróc¹.
5. Ale ty b¹dŸ czu³ym we wszystkiem, cierp z³e, wykonywaj uczynek kaznodziei, 
us³ugiwania twego zupe³nie dowódŸ.
6. Albowiem ja ju¿ bywam ofiarowany, a czas rozwi¹zania mego nadchodzi.
7. Dobrym bój bojowa³, biegem wykona³, wiarêm zachowa³;
8. Zatem od³o¿ona mi jest korona sprawiedliwoœci, któr¹ mi odda w on dzieñ Pan, 
sêdzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umi³owali s³awne 
przyjœcie jego.
9. Staraj siê, abyœ do mnie przyszed³ rych³o.
10. Albowiem Demas miê opuœci³, umi³owawszy ten œwiat, i poszed³ do Tesaloniki, 
Krescens do Galacyi, Tytus do Dalmacyi;
11. Sam tylko £ukasz ze mn¹ jest. Marka wzi¹wszy, przywiedŸ ze sob¹; bo mi jest 
bardzo po¿yteczny ku pos³udze.
12. A Tychykam pos³a³ do Efezu.
13. Opoñczê, któr¹m zostawi³ w Troadzie u Karpusa, gdy przyjdziesz, przynieœ z sob¹ 
i ksiêgi, zw³aszcza membrany.
14. Aleksander kotlarz wiele mi z³ego wyrz¹dzi³; niech mu Pan odda wed³ug uczynków 
jego.
15. Którego i ty siê strze¿; albowiem siê bardzo sprzeciwi³ s³owom naszym.
16. W pierwszej obronie mojej ¿aden przy mnie nie sta³, ale miê wszyscy opuœcili; 
niech im to nie bêdzie przyczytane.
17. Ale Pan przy mnie sta³ i umocni³ miê, aby przez miê zupe³nie utwierdzone by³o 
kazanie, a i¿by je s³yszeli wszyscy poganie, i by³em wyrwany z paszczêki lwiej.
18. A wyrwie miê Pan z ka¿dego uczynku z³ego i zachowa do królestwa swego 
niebieskiego; któremu chwa³a na wieki wieków. Amen.
19. Pozdrów Pryszkê i Akwilê, i dom Onezyforowy.
20. Erastus zosta³ w Koryncie, a Trofimam zostawi³ w Milecie chorego.
21. Staraj siê, abyœ przyszed³ przed zim¹. Pozdrawia ciê Eubulus i Pudens, i Linus, 
i Klaudyja, i bracia wszyscy.
22. Pan Jezus Chrystus niech bêdzie z duchem twoim. £aska Bo¿a niech bêdzie z wami. 
Amen.

================================
     Tytusa     
================================

*01
1. Pawe³, s³uga Bo¿y i Aposto³ Jezusa Chrystusa wed³ug wiary wybranych Bo¿ych i 
znajomoœci prawdy, która jest wed³ug pobo¿noœci,



2. Ku nadziei ¿ywota wiecznego, który obieca³ przed czasy wiekuistemi ten, który 
nie k³amie, Bóg, a objawi³ czasów swoich,
3. To s³owo swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone wed³ug rozrz¹dzenia 
zbawiciela naszego Boga:
4. Tytusowi, w³asnemu synowi wed³ug spólnej wiary, ³aska, mi³osierdzie i pokój 
niech bêdzie od Boga Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.
5. Dlategom ciê zostawi³ w Krecie, abyœ to, co tam jeszcze zostaje, w rz¹d dobry 
wprawi³ i postanowi³ po miastach starszych, jakom ci ja by³ rozkaza³;
6. JeŸli kto jest bez nagany, m¹¿ jednej ¿ony, dzieci wierne maj¹cy, które by nie 
mog³y byæ obwinione w zbytku, albo niepoddane rz¹dowi.
7. Albowiem biskup ma byæ bez nagany, jako szafarz Bo¿y, nie sam sobie siê 
podobaj¹cy, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukaj¹cy zysku 
sproœnego;
8. Ale goœcinny, dobre mi³uj¹cy, roztropny, sprawiedliwy, œwiêtobliwy, 
powœci¹gliwy,
9. Trzymaj¹cy siê onej wiernej mowy, która jest wed³ug nauki, i¿by te¿ móg³ 
napominaæ nauk¹ zdrow¹ i tych, którzy siê sprzeciwiaj¹, przekonywaæ;
10. Albowiem jest wiele rz¹dowi niepoddanych, pró¿nomównych i zwodzicieli myœli, a 
najwiêcej tych, którzy s¹ z obrzezki,
11. Którym trzeba usta zatkaæ; którzy ca³e domy podwracaj¹, ucz¹c rzeczy 
nies³usznych dla zysku sproœnego.
12. Powiedzia³ niektóry z nich w³asny ich prorok: Kreteñczycy zawsze s¹ k³amcami, 
z³emi bestyjami, brzuchami leniwemi.
13. To œwiadectwo jest prawdziwe; dla której przyczyny ostro ich karz, aby zdrowi 
byli w wierze.
14. Nie pilnuj¹c ¿ydowskich baœni i przykazañ ludzi tych, którzy siê odwracaj¹ od 
prawdy.
15. Wszystkoæ czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, 
ale pokalany jest i umys³, i sumienie ich.
16. Udawaj¹, ¿e Boga znaj¹; ale uczynkami swemi tego siê zapieraj¹, bêd¹c 
obrzyd³ymi i niepos³usznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi.
*02
1. A ty mów co nale¿y na zdrow¹ naukê.
2. Starcy, aby byli trzeŸwi, powa¿ni, roztropni, zdrowi w wierze, w mi³oœci, w 
cierpliwoœci.
3. Tak¿e i stare niewiasty niech chodz¹ w ubiorze przystojnym, jako przystoi 
œwiêtym; niech nie bêd¹ potwarliwe, nie kochaj¹ce siê w wielu wina, poczciwych 
rzeczy nauczaj¹ce;
4. Aby m³odych pañ rozumu uczy³y, jakoby mê¿ów swoich i dziatki mi³owaæ mia³y,
5. A by³y roztropne, czyste, domu pilne, dobrotliwe, mê¿om swym poddane, aby s³owo 
Bo¿e nie by³o bluŸnione.
6. M³odzieñców tak¿e napominaj, aby byli trzeŸwi;
7. We wszystkiem samego siebie wystawiaj¹c za wzór dobrych uczynków, maj¹c w nauce 
ca³oœæ, powagê,
8. S³owo zdrowe, nienaganione, aby ten, kto by siê sprzeciwi³, zawstydziæ siê 
musia³, nie maj¹c nic, co by o was mia³ z³ego mówiæ.
9. S³ug nauczaj, aby byli poddani panom swoim, we wszystkiem siê im podobaj¹c, nie 
odmawiaj¹c,
10. W niczem nie oszukuj¹c, ale we wszystkiem wiernoœæ uprzejm¹ pokazuj¹c, aby 
naukê zbawiciela naszego, Boga, we wszystkiem zdobili.
11. Albowiem okaza³a siê ³aska Bo¿a, zbawienna wszystkim ludziom,
12. Æwicz¹ca nas, abyœmy odrzek³szy siê niepobo¿noœci i œwieckich po¿¹dliwoœci, 
trzeŸwie i sprawiedliwie, i pobo¿nie ¿yli na tym œwiecie,
13. Oczekuj¹c onej b³ogos³awionej nadziei i objawienia chwa³y wielkiego Boga i 
zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;
14. Który da³ samego siebie za nas, aby nas wykupi³ od wszelkiej nieprawoœci i 
oczyœci³ sobie samemu lud w³asny, gorliwie naœladuj¹cy dobrych uczynków.
15. To mów i napominaj, i strofuj ze wszelk¹ powag¹; ¿aden tob¹ niechaj nie gardzi.
*03



1. Napominaj ich, aby zwierzchnoœciom i prze³o¿eñstwom poddanymi i pos³usznymi 
byli, i aby do ka¿dego dobrego uczynku gotowymi byli;
2. Nikogo nie l¿yli, byli niezwadliwymi, ale uk³adnymi, okazuj¹c wszelk¹ skromnoœæ 
przeciwko wszystkim ludziom.
3. Albowiem i myœmy byli niekiedy g³upimi, upornymi, b³¹dz¹cymi, s³u¿¹c 
po¿¹dliwoœciom i rozkoszom rozmaitym, w z³oœci i w zazdroœci mieszkaj¹c, 
przemierz³ymi, jedni drugich nienawidz¹cymi,
4. Ale gdy siê okaza³a dobrotliwoœæ i mi³oœæ ku ludziom zbawiciela naszego, Boga,
5. Nie z uczynków sprawiedliwoœci, które byœmy my czynili, ale pod³ug mi³osierdzia 
swego zbawi³ nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Œwiêtego,
6. Którego wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego,
7. Abyœmy usprawiedliwieni bêd¹c ³ask¹ jego, stali siê dziedzicami wed³ug nadziei 
¿ywota wiecznego.
8. Wiernaæ to mowa; a chcê, abyœ ty to twierdzi³, aby siê starali, jakoby w dobrych 
uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu.
9. A te rzeczy s¹ dobre i ludziom po¿yteczne; a g³upich gadek i wyliczania 
rodzajów, i sporów, i swarów zakonnych pohamuj; albowiem s¹ niepo¿yteczne i pró¿ne.
10. Cz³owieka heretyka po pierwszem i wtórem napominaniu strze¿ siê,
11. Wiedz¹c, i¿ takowy jest wywrócony i grzeszy, bêd¹c sam w³asnym s¹dem swoim 
os¹dzony.
12. Gdy poœlê do ciebie Artemana albo Tychyka, staraj siê, abyœ do mnie przyszed³ 
do Nikopolim; bom tam postanowi³ zimowaæ.
13. Zenasa nauczonego w zakonie i Apollona pilnie odprowadŸ, aby im na niczem nie 
schodzi³o.
14. A niech siê ucz¹ i nasi w dobrych uczynkach przodkowaæ, gdzie tego potrzeba, 
¿eby nie byli nieu¿ytecznymi.
15. Pozdrawiaj¹ ciê, którzy s¹ ze mn¹ wszyscy. Pozdrów tych, którzy nas mi³uj¹ w 
wierze. £aska Bo¿a niech bêdzie ze wszystkimi wami. Amen.

================================
     Filemona     
================================

*01
1. Pawe³, wiêzieñ Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi mi³emu a 
pomocnikowi naszemu,
2. I Apfii mi³ej i Archipowi, spo³ecznemu naszemu bojownikowi, i zborowi, który 
jest w domu twoim.
3. £aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
4. Dziêkujê Bogu mojemu zawsze wzmiankê czyni¹c o tobie w modlitwach moich,
5. S³ysz¹c o mi³oœci i o wierze, któr¹ masz przeciwko Panu Jezusowi i przeciwko 
wszystkim œwiêtym;
6. Aby spo³ecznoœæ wiary twojej by³a skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, 
które w was jest przez Chrystusa Jezusa.
7. Albowiem radoœæ wielk¹ mamy i pociechê z mi³oœci twojej, bracie! i¿ wnêtrznoœci 
œwiêtych s¹ och³odzone przez ciê.
8. Przeto¿ choæ mam wielk¹ bezpiecznoœæ w Chrystusie, abym ci rozkaza³, co 
przynale¿y;
9. Jednak dla mi³oœci raczej proszê, takowym bêd¹c, to jest Pawe³ stary, a teraz i 
wiêzieñ Jezusa Chrystusa.
10. Proszê ciê tedy za synem moim Onezymem, któregom urodzi³ w wiêzieniu mojem;
11. Który tobie niekiedy by³ niepo¿yteczny, ale teraz tobie i mnie bardzo 
po¿yteczny; któregom odes³a³,



12. Przeto¿ go ty jako wnêtrznoœci moje przyjmij.
13. Któregom ja chcia³ przy sobie zatrzymaæ, aby mi pos³ugiwa³ zamiast ciebie w 
wiêzieniu dla Ewangielii.
14. Ale bez woli twojej nie chcia³em nic uczyniæ, aby dobry twój uczynek nie by³ 
jako z przymuszenia, ale z dobrej woli.
15. Albowiem snaæ dla tego od³¹czy³ siê by³ na chwilê od ciebie, abyœ go zaœ mia³ 
wiecznie,
16. Ju¿ nie jako s³ugê, ale wiêcej ni¿ s³ugê, to jest brata mi³ego, zw³aszcza mnie, 
a jako daleko wiêcej tobie i wed³ug cia³a, i w Panu.
17. Przeto¿ maszli miê za towarzysza, przyjmij go jako miê.
18. A jeŸliæ w czem niepraw, albo ci co winien, to mnie przyczytaj.
19. Jam Pawe³ napisa³ rêk¹ moj¹, ja nagrodzê, ¿eæ nie rzekê, i¿eœ mi i samego 
siebie winien.
20. Tak, bracie! niech ciê w tem u¿yjê w Panu, och³odŸ wnêtrznoœci moje w Panu.
21. Pewien bêd¹c pos³uszeñstwa twego, pisa³em ci, wiedz¹c, ¿e i wiêcej, ni¿ mówiê 
uczynisz.
22. Zaraz mi te¿ i gospodê zgotuj; albowiem spodziewam siê, i¿ wam przez modlitwy 
wasze darowany bêdê.
23. Pozdrawiaj¹ ciê Epafras, spó³wiêzieñ mój w Chrystusie Jezusie,
24. Marek, Arystarchus, Demas, £ukasz, pomocnicy moi.
25. £aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech bêdzie z duchem waszym. Amen.

================================
     ¯ydów     
================================

*01
1. Czêstokroæ i wieloma sposobami mawia³ niekiedy Bóg ojcom przez proroków;
2. W te dni ostateczne mówi³ nam przez Syna swego, którego postanowi³ dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczyni³.
3. Który bêd¹c jasnoœci¹ chwa³y i wyra¿eniem istnoœci jego, i zatrzymuj¹c wszystkie 
rzeczy s³owem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie 
uczyniwszy, usiad³ na prawicy majestatu na wysokoœciach,
4. Tem siê zacniejszym stawszy nad Anio³y, czem zacniejsze nad nie odziedziczy³ 
imiê.
5. Albowiem któremu¿ kiedy z Anio³ów rzek³: Tyœ jest syn mój, jam ciê dziœ 
sp³odzi³? I zasiê: Ja mu bêdê ojcem, a on mnie bêdzie synem?
6. A zasiê, gdy wprowadza pierworodnego na okr¹g œwiata, mówi: A niech siê mu 
k³aniaj¹ wszyscy Anio³owie Bo¿y.
7. A zasiê o Anio³ach mówi: Który Anio³y swoje czyni duchami, a s³ugi swoje 
p³omieniem ognistym.
8. Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Bo¿e! na wieki wieków; laska sprawiedliwoœci 
jest laska królestwa twego.
9. Umi³owa³eœ sprawiedliwoœæ, a nienawidzi³eœ nieprawoœci; przeto¿ pomaza³ ciê, o 
Bo¿e! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
10. I tyœ, Panie! na pocz¹tku ugruntowa³ ziemiê, a niebiosa s¹ dzie³em r¹k twoich.
11. Oneæ pomin¹, ale ty zostajesz; a wszystkie jako szata zwiotszej¹.
12. A jako odzienie zwiniesz je i bêd¹ odmienione; ale ty ten¿eœ jest, a lata twoje 
nie ustan¹.
13. A do którego¿ kiedy z Anio³ów rzek³: Si¹dŸ po prawicy mojej, dok¹d nie po³o¿ê 
nieprzyjació³ twoich podnó¿kiem nóg twoich?
14. Izali wszyscy nie s¹ duchami us³uguj¹cymi, którzy na pos³ugê bywaj¹ pos³ani dla 
tych, którzy zbawienie odziedziczyæ maj¹?



*02
1. Przeto¿ musimy tem pilniej przestrzegaæ tego, coœmy s³yszeli, byœmy snaæ nie 
przeciekli.
2. Bo poniewa¿ przez Anio³y mówione s³owo by³o pewne, a ka¿de przestêpstwo i 
niepos³uszeñstwo wziê³o sprawiedliw¹ zap³atê pomsty:
3. Jako¿ my ucieczemy, jeŸli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wzi¹wszy 
pocz¹tek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go s³yszeli, nam jest 
potwierdzone?
4. Którym i Bóg œwiadectwo wydawa³ przez znamiona i cuda, i rozliczne mocy, i przez 
udzielanie Ducha Œwiêtego wed³ug woli swojej.
5. Albowiem nie Anio³om podda³ œwiat przysz³y, o którym mówimy.
6. A œwiadczy³ ktoœ na niektórem miejscu, mówi¹c: Có¿ jest cz³owiek, i¿ nañ 
pamiêtasz, albo syn cz³owieczy, i¿ go nawiedzasz?
7. Na ma³¹ chwilê mniejszym uczyni³eœ go od Anio³ów, chwa³¹ i czci¹ ukoronowa³eœ go 
i postanowi³eœ go nad uczynkami r¹k twoich,
8. Wszystkoœ podda³ pod nogi jego. A poddawszy mu wszystko, nic nie zostawi³, co by 
mu poddanego nie by³o; lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane 
by³o.
9. Ale tego, który na ma³¹ chwilê mniejszym sta³ siê od Anio³ów, Jezusa, widzimy 
przez ucierpienie œmierci chwa³¹ i czci¹ ukoronowanego, aby z ³aski Bo¿ej za 
wszystkich œmierci skosztowa³.
10. Albowiem nale¿a³o na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest 
wszystko, aby wiele synów do chwa³y przywodz¹c wodza zbawienia ich przez 
ucierpienie doskona³ym uczyni³.
11. Bo ten, który poœwiêca i ci, którzy bywaj¹ poœwiêceni, z jednego s¹ wszyscy, 
dla której przyczyny nie wstydzi siê ich braæmi nazywaæ,
12. Mówi¹c: Opowiem imiê twoje braciom moim, w poœrodku zgromadzenia œpiewaæ ci 
bêdê.
13. I zasiê: Ja w nim ufaæ bêdê; a zasiê: Oto ja i dzieci, które mi da³ Bóg.
14. Poniewa¿ tedy dzieci spo³ecznoœæ maj¹ cia³a i krwi, i on tak¿e sta³ siê ich 
uczestnikiem, aby przez œmieræ zniszczy³ tego, który mia³ w³adzê œmierci, to jest 
dyjab³a,
15. A i¿by wyswobodzi³ tych, którzy dla bojaŸni œmierci po wszystek czas ¿ywota 
podlegli byli niewoli.
16. Bo zaiste nigdzie nie przyj¹³ Anio³ów, ale nasienie Abrahamowe przyj¹³.
17. Sk¹d mia³ byæ we wszystkiem podobny braciom, aby by³ mi³osiernym i wiernym 
najwy¿szym kap³anem w tem, co siê u Boga na ub³aganie za grzechy ludzkie dziaæ 
mia³o.
18. Albowiem ¿e sam cierpia³ bêd¹c kuszony, mo¿e tych, którzy s¹ w pokusach, 
ratowaæ.
*03
1. Przeto¿, bracia œwiêci, powo³ania niebieskiego uczestnicy! obaczcie Aposto³a i 
najwy¿szego kap³ana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa,
2. Wiernego temu, który go postanowi³, jako i Moj¿esz by³ we wszystkim domu jego.
3. Albowiem tem wiêkszej chwa³y ten nad Moj¿esza godzien, im wiêksz¹ czeœæ ma 
budownik domu, ni¿eli sam dom.
4. Bo ka¿dy dom bywa budowany od kogo; ale który wszystkie rzeczy zbudowa³, Bóg 
jest.
5. A by³ci Moj¿esz wiernym we wszystkim domu jego, jako s³uga, na œwiadectwo tego, 
co potem mia³o byæ mówione.
6. Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteœmy, jeŸli 
tylko tê pewn¹ ufnoœæ i tê chwa³ê nadziei a¿ do koñca stateczn¹ zachowamy.
7. Przeto¿ jako mówi Duch Œwiêty: Dziœ, jeŸlibyœcie g³os jego us³yszeli,
8. Nie zatwardzajcie¿ serc waszych, jako w rozdra¿nieniu, w dzieñ onego pokuszenia 
na puszczy.
9. Gdzie miê kusili ojcowie wasi i doœwiadczali miê, i widzieli sprawy moje przez 
czterdzieœci lat.
10. Dlategom siê rozgniewa³ na ten naród i rzek³em: Ci zawsze b³¹dz¹ sercem, a oni 
nie poznawaj¹ dróg moich.



11. Jakom przysi¹g³ w gniewie moim, ¿e nie wnijd¹ do odpocznienia mojego.
12. Patrzcie¿, bracia! by snaæ nie by³o w którym z was serce z³e i niewierne, które 
by odstêpowa³o od Boga ¿ywego;
13. Ale napominajcie jedni drugich na ka¿dy dzieñ, póki siê Dziœ nazywa, aby kto z 
was nie by³ zatwardzony oszukaniem grzechu.
14. Albowiem staliœmy siê uczestnikami Chrystusa, jeŸli¿e tylko pocz¹tek tego 
gruntu a¿ do koñca stateczny zachowamy.
15. Przeto¿ póki bywa rzeczone: Dziœ, jeŸlibyœcie g³os jego us³yszeli, nie 
zatwardzajcie¿ serc waszych, jako w onem rozdra¿nieniu.
16. Albowiem niektórzy us³yszawszy, rozdra¿nili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli 
wyszli z Egiptu przez Moj¿esza.
17. A na których¿e siê gniewa³ przez czterdzieœci lat? Izali nie na tych, którzy 
grzeszyli, których cia³a poleg³y na puszczy?
18. A którym¿e przysi¹g³, ¿e nie mieli wnijœæ do odpocznienia jego? Aza¿ nie tym, 
którzy byli niepos³usznymi?
19. I widzimy, i¿ tam nie mogli wnijœæ dla niedowiarstwa.
*04
1. Bójmy¿ siê tedy, aby snaæ zaniedbawszy obietnicy o wejœciu do odpocznienia jego, 
nie zda³ siê kto z was byæ upoœledzony.
2. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangielija jako i onym; ale im nie pomog³o 
s³owo, które s³yszeli, przeto i¿ nie by³o z³¹czone z wiar¹ tych, którzy s³yszeli.
3. Albowiem wnijdziemy do odpocznienia, którzyœmy uwierzyli, jako powiedzia³: 
Przeto¿em przysi¹g³ w gniewie moim, ¿e nie wnijd¹ do odpocznienia mojego; choæ 
dokonane s¹ dzie³a Bo¿e od za³o¿enia œwiata.
4. Albowiem tak powiedzia³ na jednem miejscu o siódmym dniu: I odpocz¹³ Bóg dnia 
siódmego od wszystkich spraw swoich.
5. A tu zasiê: ¯e nie wnijd¹ do odpocznienia mego.
6. Poniewa¿ tedy to zostaje, ¿e niektórzy wchodz¹ do niego, a ci, którym pierwej 
zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa,
7. Zasiê naznacza dzieñ niektóry: Dziœ, mówi¹c przez Dawida po tak d³ugim czasie 
(jako powiedziano): Dziœ, jeŸlibyœcie g³os jego us³yszeli, nie zatwardzajcie¿ serc 
waszych.
8. Albowiem jeŸliby im Jozue odpocznienie sprawi³, nie mówi³by by³ potem o inszym 
dniu.
9. A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bo¿emu.
10. Albowiem ktobykolwiek wszed³ do odpocznienia jego i on tak¿e odpocz¹³ od spraw 
swoich, jako i Bóg od swoich.
11. Starajmy¿ siê tedy, abyœmy weszli do onego odpocznienia, ¿eby kto nie wpad³ w 
ten¿e przyk³ad niedowiarstwa.
12. Boæ ¿ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne, i przeraŸliwsze nad wszelki miecz po obu 
stronach ostry, i przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i 
szpików, i rozeznawaj¹ce myœli i zdania serdeczne.
13. A nie masz ¿adnego stworzenia, które by nie by³o jawne przed obliczem jego; 
owszem wszystkie rzeczy obna¿one s¹ i odkryte oczom tego, o którym mówimy.
14. Przeto¿ maj¹c najwy¿szego kap³ana wielkiego, który przenikn¹³ niebiosa, Jezusa, 
Syna Bo¿ego, trzymajmy¿ siê tego wyznania.
15. Albowiem nie mamy najwy¿szego kap³ana, który by nie móg³ z nami cierpieæ 
krewkoœci naszych, lecz skuszonego we wszystkiem na podobieñstwo nas, oprócz 
grzechu.
16. Przyst¹pmy¿ tedy z ufnoœci¹ do tronu ³aski, abyœmy dost¹pili mi³osierdzia i 
³askê znaleŸli ku pomocy czasu przygodnego.
*05
1. Albowiem ka¿dy najwy¿szy kap³an z ludzi wziêty, za ludzi bywa postanowiony w 
tych rzeczach, które do Boga nale¿¹, to jest, aby ofiarowa³ dary i ofiary za 
grzechy.
2. Który by móg³, jako przystoi, u¿aliæ siê nieumiejêtnych i b³¹dz¹cych, bêd¹cy sam 
ob³o¿ony krewkoœci¹.
3. A dla tej jest powinien, jako za lud, tak i sam za siê ofiarowaæ za grzechy.
4. A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powo³any od Boga jako i 



Aaron.
5. Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przyw³aszczy³, aby siê sta³ najwy¿szym 
kap³anem; ale ten, który mu rzek³: Syn mój jesteœ ty, jam ciê dziœ sp³odzi³.
6. Jako i na inszem miejscu mówi: Tyœ jest kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku 
Melchisedekowego.
7. Który za dni cia³a swego modlitwy i uni¿one proœby do tego, który go móg³ 
zachowaæ od œmierci, z wo³aniem wielkiem i ze ³zami ofiarowa³, i wys³uchany jest 
dla uczciwoœci.
8. A choæ by³ Synem Bo¿ym, wszak¿e z tego, co cierpia³, nauczy³ siê pos³uszeñstwa.
9. A tak doskona³ym bêd¹c, sta³ siê wszystkim sobie pos³usznym przyczyn¹ zbawienia 
wiecznego,
10. Nazwany bêd¹c od Boga kap³anem najwy¿szym wed³ug porz¹dku Melchisedekowego.
11. O którym wiele by siê mia³o mówiæ i trudnych rzeczy do wy³o¿enia; aleœcie siê 
wy stali leniwi ku s³uchaniu.
12. Albowiem maj¹c byæ nauczycielami wzglêdem czasu, zasiê potrzebujecie, aby was 
uczono, które s¹ pierwsze pocz¹tki mów Bo¿ych, i staliœcie siê jako mleka 
potrzebuj¹cy, a nie twardego pokarmu.
13. Bo ka¿dy, co siê tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomy mowy 
sprawiedliwoœci: (gdy¿ jest niemowl¹tkiem),
14. Aleæ doskona³ym nale¿y twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie 
maj¹ zmys³y wyæwiczone ku rozeznaniu dobrego i z³ego.
*06
1. Przeto¿ zaniechawszy pocz¹tkowych nauk o Chrystusie, miejmy siê ku doskona³oœci, 
nie znowu zak³adaj¹c grunty pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga.
2. Nauki o chrzcie i o wk³adaniu r¹k, i o powstaniu umar³ych, i o s¹dzie wiecznym;
3. A to uczynimy, jeŸli tylko Bóg dopuœci.
4. Albowiem niemo¿ebne jest, aby ci, którzy s¹ raz oœwieceni i skosztowali daru 
niebieskiego, i uczestnikami siê stali Ducha Œwiêtego,
5. Skosztowali te¿ dobrego s³owa Bo¿ego i mocy przysz³ego wieku,
6. Gdyby odpadli, aby siê zaœ odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu 
krzy¿uj¹ Syna Bo¿ego i jawnie go sromoc¹.
7. Albowiem ziemia, która czêsto na siê przychodz¹cy deszcz pije i rodzi ziele 
przygodne tym, którzy j¹ sprawuj¹, bierze b³ogos³awieñstwo od Boga;
8. Lecz która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przeklêstwa, która 
na koniec bywa spalona.
9. A wszak¿e, najmilsi! pewniœmy o was coœ lepszego i zbawienia bli¿szego, chocia¿ 
tak mówimy.
10. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiêta³ pracy waszej i pracowitej 
mi³oœci, któr¹œcie okazali ku imieniu jego, gdyœcie s³u¿yli œwiêtym i jeszcze 
s³u¿ycie.
11. A ¿¹damy, aby ka¿dy z was to¿ staranie pokazywa³ ku nabyciu zupe³nej nadziei a¿ 
do koñca.
12. Abyœcie nie byli gnuœnymi, ale naœladowcami tych, którzy przez wiarê i 
cierpliwoœæ odziedziczyli obietnicê.
13. Albowiem Bóg obietnicê czyni¹c Abrahamowi, gdy nie mia³ przez kogo wiêkszego 
przysi¹c, przysi¹g³ przez siebie samego,
14. Mówi¹c: Zaiste b³ogos³awi¹c b³ogos³awiæ ci bêdê i rozmna¿aj¹c rozmno¿ê ciê.
15. A tak d³ugo czekaj¹c, dost¹pi³ obietnicy.
16. Ludzieæ wprawdzie przez wiêkszego przysiêgaj¹, a przysiêga, która siê dzieje ku 
potwierdzeniu, jest miêdzy nimi koñcem wszystkich sporów.
17. Dlatego te¿ Bóg chc¹c dostatecznie okazaæ dziedzicom obietnicy nieodmiennoœæ 
rady swojej, uczyni³ na to przysiêgê,
18. Abyœmy przez dwie rzeczy nieodmienne (w których niemo¿ebne, aby Bóg k³ama³), 
warown¹ pociechê mieli, my, którzyœmy siê uciekli ku otrzymaniu wystawionej 
nadziei,
19. Któr¹ mamy jako kotwicê duszy, i bezpieczn¹, i pewn¹, i wchodz¹c¹ a¿ wewn¹trz 
za zas³onê,
20. Gdzie przewodnik dla nas wszed³, Jezus, stawszy siê wed³ug porz¹dku 
Melchisedekowego najwy¿szym kap³anem na wieki.
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1. Albowiem ten Melchisedek by³ król Salem, kap³an Boga najwy¿szego, który zaszed³ 
drogê Abrahamowi, gdy siê wraca³ od pora¿ki królów i b³ogos³awi³ mu.
2. Któremu i dziesiêciny ze wszystkiego udzieli³ Abraham; który najprzód wyk³ada 
siê król sprawiedliwoœci, potem te¿ król Salem, co jest król pokoju.
3. Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani pocz¹tku dni, ani koñca ¿ywota nie maj¹c, ale 
przypodobany bêd¹c Synowi Bo¿emu, zostaje kap³anem na wieki.
4. Obaczcie¿ tedy, jako wielki ten by³, któremu te¿ dziesiêcinê z ³upów da³ Abraham 
patryjarcha.
5. A ci, którzy s¹ z synów Lewiego, urz¹d kap³añski przyjmuj¹cy, rozkazanie maj¹, 
aby brali dziesiêcinê od ludu wed³ug zakonu, to jest od braci swoich, choæ wyszli z 
biódr Abrahamowych.
6. Ale ten, którego ród nie jest poczytany miêdzy nimi, dziesiêcinê wzi¹³ od 
Abrahama i temu, który mia³ obietnicê, b³ogos³awi³.
7. A bez wszelkiego sporu mniejszy od wiêkszego b³ogos³awieñstwo bierze.
8. A tuæ dziesiêciny bior¹ ludzie, którzy umieraj¹; tam zasiê on, o którym 
œwiadczono, i¿ ¿yje.
9. A i¿ tak rzekê i sam Lewi, który dziesiêciny bierze, da³ w Abrahamie 
dziesiêcinê.
10. Albowiem jeszcze by³ w biodrach ojcowskich, gdy wyszed³ przeciwko niemu 
Melchisedek.
11. A przeto¿ by³ali doskona³oœæ przez kap³añstwo lewickie, (gdy¿ za niego wydany 
jest zakon ludowi), jaka¿ tego jeszcze by³a potrzeba, aby inszy kap³an wed³ug 
porz¹dku Melchisedekowego powsta³, a nie by³ wed³ug porz¹dku Aaronowego mianowany?
12. A poniewa¿ kap³añstwo jest przeniesione, musi te¿ i zakon przeniesiony byæ.
13. Bo ten, o którym siê to mówi, inszego jest pokolenia, z którego ¿aden nie 
s³u¿y³ o³tarzowi.
14. Albowiem jawna jest, i¿ z pokolenia Judowego poszed³ Pan nasz, o którem 
pokoleniu nic z strony kap³añstwa nie mówi Moj¿esz.
15. Owszem obficie to jeszcze i z tego jawna jest, i¿ powsta³ inszy kap³an wed³ug 
porz¹dku Melchisedekowego,
16. Który siê sta³ nie wed³ug zakonu przykazania cielesnego, ale wed³ug mocy ¿ywota 
nieskazitelnego.
17. Albowiem tak œwiadczy: Tyœ jest kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku 
Melchisedekowego.
18. Bo siê sta³o zniesienie onego przysz³ego przykazania dla s³aboœci jego i 
niepo¿ytku.
19. Bo niczego do doskona³oœci nie przywiód³ zakon; ale na miejsce jego wprowadzona 
jest lepsza nadzieja, przez któr¹ siê przybli¿amy do Boga.
20. A to i wzglêdem tego, ¿e nie bez przysiêgi jest wprowadzona.
21. Boæ siê oni bez przysiêgi kap³anami stawali, a ten z przysiêg¹ przez tego, 
który rzek³ do niego: Przysi¹g³ Pan, a nie bêdzie tego ¿a³owa³: Tyœ jest kap³anem 
na wieki wed³ug porz¹dku Melchisedekowego,
22. Tak dalece lepszego przymierza rêkojmi¹ sta³ siê Jezus.
23. Wiêc te¿ onych wiele bywa³o kap³anów dlatego, i¿ im œmieræ nie dopuœci³a zawsze 
trwaæ.
24. Ale ten, i¿ na wieki zostaje, wieczne ma kap³añstwo,
25. Przeto¿ i doskonale zbawiæ mo¿e tych, którzy przez niego przystêpuj¹ do Boga, 
zawsze ¿yj¹c, aby orêdowa³ za nimi.
26. Takiegoæ zaiste przysta³o nam mieæ najwy¿szego kap³ana, œwiêtego, niewinnego, 
niepokalanego, od³¹czonego od grzeszników i który by siê sta³ wy¿szy nad niebiosa:
27. Który by nie potrzebowa³ na ka¿dy dzieñ, jako oni najwy¿si kap³ani, pierwej za 
swoje grzechy w³asne ofiar sprawowaæ, a potem za ludzkie; bo to uczyni³ raz samego 
siebie ofiarowawszy.
28. Albowiem zakon ludzi podleg³ych krewkoœci stanowi³ za najwy¿szych kap³anów: ale 
s³owo przysiêgi, które siê sta³o po zakonie, postanowi³o Syna Bo¿ego doskona³ego na 
wieki.
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1. Ale suma tego, co siê mówi, ta jest: I¿ takiego mamy najwy¿szego kap³ana, który 



usiad³ na prawicy stolicy wielmo¿noœci na niebiesiech;
2. S³ug¹ bêd¹c œwi¹tnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudowa³, a nie 
cz³owiek.
3. Albowiem ka¿dy najwy¿szy kap³an ku ofiarowaniu darów i ofiar bywa postanowiony, 
sk¹d potrzeba by³o, aby i ten mia³, co by ofiarowa³.
4. Bo gdyby by³ na ziemi, nie by³by kap³anem, póki by zostawali oni kap³ani, którzy 
wed³ug zakonu dary ofiaruj¹,
5. Którzy s³u¿¹ kszta³towi i cieniowi rzeczy niebieskich, jako Moj¿eszowi od Boga 
powiedziane by³o, gdy mia³ dokoñczyæ przybytku: Patrzaj¿e, ( mówi), abyœ uczyni³ 
wszystko wed³ug kszta³tu, który ci jest okazany na tej górze.
6. Ale teraz nasz kap³an tem zacniejszego urzêdu dost¹pi³, im jest poœrednikiem 
lepszego przymierza, które lepszemi obietnicami jest utwierdzone.
7. Bo gdyby ono pierwsze by³o bez przygany, tedyæby wtóremu nie szukano miejsca.
8. Albowiem gani¹c ¯ydów, mówi: Oto dni id¹, mówi Pan, gdy uczyniê z domem 
Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe.
9. Nie wed³ug przymierza, którem uczyni³ z ojcami ich w dzieñ, któregom ich uj¹³ za 
rêkê ich, abym ich wywiód³ z ziemi Egipskiej; albowiem oni nie zostali w tem 
przymierzu mojem, a Jam ich zaniedba³, mówi Pan.
10. Przeto¿ toæ jest przymierze, które postanowiê z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myœl ich i na sercach ich napiszê je, i bêdê 
Bogiem ich, a oni bêd¹ ludem moim.
11. I nie bêdzie uczy³ ¿aden bliŸniego swego, i ¿aden brata swego, mówi¹c: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy miê poznaj¹, od najmniejszego z nich a¿ do najwiêkszego z 
nich.
12. Bo mi³oœciw bêdê nieprawoœciom ich, a grzechów ich i nieprawoœci ich nie 
wspomnê wiêcej.
13. A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; a to, co wiotszeje i zestarzeje siê, 
bliskie jest zniszczenia.
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1. A mia³oæ i pierwsze ono przymierze ustawy oko³o s³u¿by Bo¿ej i œwi¹tnicê 
œwieck¹.
2. Albowiem sprawiony by³ przybytek pierwszy, w którym by³ œwiecznik, i stó³, i 
pok³adne chleby, który zwano œwi¹tnic¹.
3. A za drug¹ zas³on¹ by³ przybytek, który zwano œwi¹tnic¹ najœwiêtsz¹,
4. Maj¹c z³ot¹ kadzielnicê i skrzyniê przymierza zewsz¹d z³otem powleczon¹, w 
której by³o wiadro z³ote, maj¹ce w sobie mannê, i laska Aaronowa, która by³a 
zakwitnê³a, i tablice przymierza.
5. A nad skrzyni¹ byli Cherubinowie chwa³y, którzy zacieniali ub³agalniê, o których 
rzeczach teraz nie potrzeba mówiæ o ka¿dej z osobna.
6. A to gdy tak przygotowano, do pierwszego przybytku zawsze wchodz¹ kap³ani, 
s³u¿by Bo¿e odprawuj¹c;
7. Ale do drugiego raz w rok sam najwy¿szy kap³an, nie bez krwi, któr¹ ofiaruje sam 
za siê i za ludzkie niewiadomoœci.
8. Przez co daje znaæ Duch Œwiêty, i¿ jeszcze nie by³a objawiona droga do 
œwi¹tnicy, póki jeszcze trwa³ pierwszy przybytek,
9. Który by³ wzorem na ten teraŸniejszy czas, w którym dary i ofiary bywaj¹ 
ofiarowane, które nie mog¹ w sumieniu doskona³ym uczyniæ tego, co s³u¿bê Bo¿¹ 
odprawuje;
10. Tylko w pokarmach i w napojach, i w ró¿nych omywaniach, i w ustawach cielesnych 
a¿ do czasu naprawienia w³o¿one by³y.
11. Ale Chrystus przyszed³szy, najwy¿szy kap³an przysz³ych dóbr, przez wiêkszy i 
doskonalszy przybytek, nie rêk¹ zbudowany, to jest nie tego budynku;
12. Ani przez krew koz³ów i cielców, ale przez w³asn¹ krew swojê wszed³ raz do 
œwi¹tnicy, znalaz³szy wieczne odkupienie.
13. Albowiem jeŸli krew wo³ów i koz³ów, i popió³ ja³owicy pokrapiaj¹cy splugawione 
poœwiêca ku oczyszczeniu cia³a:
14. Jako¿ daleko wiêcej krew Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego samego siebie 
ofiarowa³ nienaganionym Bogu, oczyœci sumienie wasze od uczynków martwych ku 
s³u¿eniu Bogu ¿ywemu?



15. I dlatego jest nowego testamentu poœrednikiem, aby gdyby œmieræ nast¹pi³a na 
odkupienie onych wystêpków, które by³y pod pierwszym testamentem, ci którzy s¹ 
powo³ani, wziêli obietnicê wiecznego dziedzictwa.
16. Albowiem gdzie jest testament, potrzeba, aby œmieræ nast¹pi³a tego, który czyni 
testament.
17. Bo testament tych, którzy zmarli, mocny jest, gdy¿ jeszcze nie jest wa¿ny, póki 
¿yje ten, co testament uczyni³.
18. Sk¹d ani on pierwszy testament bez krwi nie by³ poœwiêcony.
19. Albowiem gdy Moj¿esz wszystko przykazanie wed³ug zakonu opowiedzia³ wszystkiemu 
ludowi, wzi¹wszy krew cielców i koz³ów z wod¹ i z we³n¹ szar³atow¹, i z hizopem, i 
same ksiêgi, i lud wszystek pokropi³,
20. Mówi¹c: Taæ jest krew przymierza, które wam Bóg przykaza³.
21. Do tego i przybytek, i wszystko naczynie do s³u¿by Bo¿ej nale¿¹ce krwi¹ tak¿e 
pokropi³.
22. A niemal wszystko wed³ug zakonu krwi¹ oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie 
bywa odpuszczenie grzechów.
23. A tak potrzeba by³o, aby kszta³ty onych rzeczy, które s¹ na niebie, temi 
rzeczami by³y oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszemi ofiarami, ni¿eli te.
24. Albowiem Chrystus nie wszed³ do œwi¹tnicy rêk¹ uczynionej, która by by³a 
wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby siê teraz okazywa³ przed 
oblicznoœci¹ Bo¿¹ za nami,
25. A nie i¿by czêsto ofiarowa³ samego siebie, jako najwy¿szy kap³an wchodzi do 
œwi¹tnicy co rok ze krwi¹ cudz¹;
26. (Bo inaczej musia³by by³ czêstokroæ cierpieæ od pocz¹tku œwiata), lecz teraz 
przy skoñczeniu wieków raz objawiony jest ku zg³adzeniu grzechu przez ofiarowanie 
samego siebie.
27. A jako postanowiono ludziom raz umrzeæ, a potem bêdzie s¹d:
28. Tak i Chrystus, raz bêd¹c ofiarowany na zg³adzenie wielu grzechów, drugi raz 
siê bez grzechu oka¿e tym, którzy go oczekuj¹ ku zbawieniu.
*10
1. Albowiem zakon maj¹c cieñ przysz³ych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jednakiemi¿ 
ofiarami, które na ka¿dy rok ustawicznie ofiaruj¹, nigdy nie mo¿e tych, którzy do 
nich przystêpuj¹, doskona³ymi uczyniæ.
2. Bo inaczej przestano by ich by³o ofiarowaæ, przeto ¿eby ju¿ nie mieli ¿adnego 
sumienia o grzechy ci, którzy ofiaruj¹, bêd¹c raz oczyszczeni.
3. Ale przy tych ofiarach dzieje siê przypomnienie grzechów na ka¿dy rok.
4. Albowiem nie mo¿na rzec, aby krew wo³ów i koz³ów mia³a g³adziæ grzechy.
5. Przeto¿ wchodz¹c na œwiat, mówi: Ofiary i obiaty nie chcia³eœ, aleœ mi cia³o 
sposobi³.
6. Ca³opalenia i ofiary za grzech nie upodoba³yæ siê.
7. Tedym rzek³: Oto idê (na pocz¹tku ksiêgi napisano o mnie), abym czyni³, o Bo¿e! 
wolê twojê;
8. Powiedziawszy wy¿ej: ¯eœ ofiary i obiaty, i ca³opalenia za grzech nie chcia³, 
ani sobie upodoba³, (które wed³ug zakonu bywaj¹ ofiarowane).
9. Tedy rzek³: Oto idê, abym czyni³, o Bo¿e wolê twojê; znosi pierwsze, aby wtóre 
postanowi³.
10. Przez któr¹ wolê jesteœmy poœwiêceni przez ofiarê cia³a Jezusa Chrystusa raz 
uczynion¹.
11. A wszelkiæ kap³an stoi na ka¿dy dzieñ, s³u¿bê Bo¿¹ odprawuj¹c, a jednakie¿ 
ofiary czêstokroæ ofiaruj¹c, które nigdy grzechów zg³adziæ nie mog¹.
12. Lecz ten jednê ofiarê ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy 
Bo¿ej,
13. Na koniec oczekuj¹c, a¿by po³o¿eni byli nieprzyjaciele jego podnó¿kiem nóg 
jego.
14. Albowiem jedn¹ ofiar¹ doskona³ymi uczyni³ na wieki tych, którzy bywaj¹ 
poœwiêceni.
15. A œwiadczy nam to i sam Duch Œwiêty; albowiem powiedziawszy pierwej:
16. Toæ jest przymierze, które postanowiê z nimi po onych dniach, mówi Pan: Dam 
prawa moje do serca ich, a na myœlach ich napiszê je.



17. A grzechów ich i nieprawoœci ich nie wspomnê wiêcej:
18. A gdzieæ jest odpuszczenie ich, ju¿ci wiêcej ofiary nie potrzeba za grzech.
19. Maj¹c tedy, bracia! wolnoœæ, wnijœæ do œwi¹tnicy przez krew Jezusow¹,
20. (Drog¹ now¹ i ¿yw¹, któr¹ nam poœwiêci³ przez zas³onê, to jest przez cia³o 
swoje.)
21. I kap³ana wielkiego nad domem Bo¿ym;
22. Przyst¹pmy¿ z prawdziwem sercem w zupe³noœci wiary, maj¹c oczyszczone serca od 
sumienia z³ego,
23. I omyte cia³o wod¹ czyst¹, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiej¹ce siê; (boæ 
wierny jest ten, który obieca³;)
24. I przypatrujmy siê jedni drugim ku pobudzaniu siê do mi³oœci i do dobrych 
uczynków,
25. Nie opuszczaj¹c spo³ecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj maj¹, 
ale napominaj¹c jedni drugich, a to tem wiêcej, czem wiêcej widzicie, i¿ siê on 
dzieñ przybli¿a.
26. Albowiem jeŸlibyœmy dobrowolnie grzeszyli po wziêciu znajomoœci prawdy, nie 
zostawa³aby ju¿ ofiara za grzechy;
27. Ale straszliwe niejakie oczekiwanie s¹du i zapalenie ognia, który po¿reæ ma 
przeciwników.
28. Kto by odrzuci³ zakon Moj¿eszowy, bez mi³osierdzia za œwiadectwem dwóch albo 
trzech umiera.
29. Co siê wam zda? Jako¿ sro¿szego karania godzien jest ten, kto by Syna Bo¿ego 
podepta³ i krew przymierza, przez któr¹ by³ poœwiêcony, za pospolit¹ mia³, i Ducha 
³aski zel¿y³?
30. Albowiem znamy tego, który powiedzia³: Mnie pomsta, Ja oddam, mówi Pan; i 
zasiê: Pan s¹dziæ bêdzie lud swój.
31. Strasznaæ rzecz jest wpaœæ w rêce Boga ¿ywego.
32. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których bêd¹c oœwieceni, znosiliœcie wielki bój 
utrapienia,
33. Lubo to, gdyœcie byli i ur¹ganiem, i utrapieniem na podziw wystawieni lub te¿ 
gdyœcie siê stali uczestnikami tych, z którymi siê tak obchodzono.
34. Albowiemeœcie i z wiêzienia mego ze mn¹ utrapieni byli i rozchwycenie 
majêtnoœci waszych przyjêliœcie z radoœci¹, wiedz¹c, ¿e macie w sobie lepsz¹ 
majêtnoœæ w niebie, i trwaj¹c¹.
35. Przeto¿ nie odrzucajcie ufnoœci waszej, która ma wielk¹ zap³atê.
36. Albowiem cierpliwoœci wam potrzeba, abyœcie wolê Bo¿¹ czyni¹c, odnieœli 
obietnicê.
37. Boæ jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjœæ, przyjdzie, a 
nie omieszka.
38. A sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie; a jeŸliby siê kto schrania³, nie kocha siê w 
nim dusza moja.
39. Lecz my nie jesteœmy z tych, którzy siê schraniaj¹ ku zginieniu, ale z tych, 
którzy wierz¹ ku pozyskaniu duszy.
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1. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których siê spodziewamy i dowodem rzeczy 
niewidzialnych.
2. Albowiem przez ni¹ œwiadectwa doszli przodkowie.
3. Wiar¹ rozumiemy, i¿ œwiat jest sprawiony s³owem Bo¿em, tak i¿ rzeczy, które 
widzimy, nie sta³y siê z rzeczy widzialnych, ale z niczego.
4. Wiar¹ lepsz¹ ofiarê ofiarowa³ Abel Bogu, ni¿eli Kain, przez któr¹ œwiadectwo 
otrzyma³, ¿e jest sprawiedliwy, jako¿ sam Bóg œwiadectwo da³ o darach jego, a przez 
te umar³szy jeszcze mówi.
5. Wiar¹ Enoch jest przeniesiony, aby nie ogl¹da³ œmierci i nie jest znaleziony, 
przeto ¿e go Bóg przeniós³; albowiem pierwej ni¿ jest przeniesiony, mia³ 
œwiadectwo, ¿e siê podoba³ Bogu.
6. A bez wiary nie mo¿na podobaæ siê Bogu; albowiem ten, co przystêpuje do Boga, 
wierzyæ musi, ¿e jest Bóg, a ¿e nagrodê daje tym, którzy go szukaj¹.
7. Wiar¹ obwieszczony bêd¹c od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie by³o widzieæ, 
uczciwoœci wyœwiadczaj¹c, przygotowa³ korab ku zachowaniu domu swego, przez który 



potêpi³ œwiat i sta³ siê dziedzicem sprawiedliwoœci tej, która jest z wiary.
8. Wiar¹ powo³any bêd¹c Abraham, us³ucha³ Boga, aby poszed³ na ono miejsce, które 
mia³ wzi¹æ za dziedzictwo i wyszed³, nie wiedz¹c, dok¹d idzie.
9. Wiar¹ mieszka³ w ziemi obiecanej jako w cudzej, mieszkaj¹c w namiotach z 
Izaakiem i z Jakóbem, spólnymi dziedzicami tej¿e obietnicy.
10. Albowiem oczekiwa³ miasta maj¹cego grunty, którego sprawc¹ i budownikiem jest 
Bóg.
11. Wiar¹ tak¿e Sara wziê³a moc ku przyjêciu nasienia i mimo czasu wieku porodzi³a, 
gdy¿ mia³a za wiernego tego, który obieca³.
12. A przeto¿ z jednego, i to obumar³ego, rozp³odzi³o siê potomstwo jako mnóstwo 
gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.
13. Wed³ug wiary umarli ci wszyscy, nie wzi¹wszy obietnic, ale z daleka je 
upatruj¹c i cieszyli siê niemi, i witali je i wyznawali, i¿ s¹ goœæmi i 
przychodniami na ziemi.
14. Bo ci, którzy tak mówi¹, jawnie okazuj¹, i¿ ojczyzny szukaj¹.
15. A wprawdzie, gdyby byli na onê pamiêtali, z której byli wyszli, mieli dosyæ 
czasu wróciæ siê zaœ.
16. Ale oni lepszej ¿¹daj¹, to jest niebieskiej; przeto¿ i sam Bóg nie wstydzi siê 
nazywaæ Bogiem ich, bo im miasto zgotowa³.
17. Wiar¹ ofiarowa³ Abraham Izaaka, bêd¹c kuszony, a ofiarowa³ jednorodzonego ten, 
który by³ wzi¹³ obietnicê.
18. Do którego rzeczono: W Izaaku tobie bêdzie nazwane nasienie;
19. Uwa¿aj¹c to, i¿ Bóg mo¿e i od umar³ych wzbudziæ; sk¹d go te¿ w podobieñstwie 
zmartwychwstania przyj¹³.
20. Wiar¹ oko³o przysz³ych rzeczy b³ogos³awi³ Izaak Jakóba i Ezawa.
21. Wiar¹ Jakób umieraj¹c, ka¿demu z synów Józefowych b³ogos³awi³ i pok³oni³ siê 
podpar³szy siê na wierzch laski swojej.
22. Wiar¹ Józef umieraj¹c, o wyjœciu synów Izraelskich wzmiankê uczyni³ i z strony 
koœci swoich rozkaza³.
23. Wiar¹ narodziwszy siê Moj¿esz, by³ ukryty przez trzy miesi¹ce od rodziców 
swoich, przeto ¿e widzieli nadobne dzieci¹tko i nie bali siê wyroku królewskiego.
24. Wiar¹ Moj¿esz, bêd¹c ju¿ doros³ym, zbrania³ siê byæ zwany synem córki 
Faraonowej,
25. Raczej sobie obrawszy z³e rzeczy cierpieæ z ludem Bo¿ym, ni¿eli doczesn¹ mieæ z 
grzechu rozkosz,
26. Za wiêksze pok³adaj¹c bogactwo nad skarby Egipskie ur¹ganie Chrystusowe; bo siê 
ogl¹da³ na odp³atê.
27. Wiar¹ opuœci³ Egipt, nie boj¹c siê gniewu królewskiego; bo jakoby widzia³ 
niewidzialnego, mê¿nie sobie poczyna³.
28. Wiar¹ obchodzi³ wielkanoc i wylanie krwi, aby ten, który traci³ pierworodnych, 
nie dotkn¹³ siê ich.
29. Wiar¹ przeszli przez morze Czerwone, jako po suszy, o co kusiwszy siê 
Egipczanie, potonêli.
30. Wiar¹ mury Jerycha upad³y, gdy je obchodzono przez siedm dni.
31. Wiar¹ Rachab wszetecznica nie zginê³a wespó³ z niepos³usznymi, przyj¹wszy z 
pokojem szpiegów do gospody.
32. A có¿ wiêcej mam mówiæ? Bo by mi czasu nie sta³o, gdybym mia³ powiadaæ o 
Giedeonie i o Baraku, i o Samsonie, i o Jefcie, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o 
prorokach.
33. Którzy przez wiarê zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwoœæ, dostêpowali 
obietnic, lwom paszczêki zawierali;
34. Zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi siê stawali z 
niemocnych, mê¿nymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili.
35. Niewiasty odbiera³y umar³ych swoich wzbudzonych; a drudzy s¹ na próbach 
rozci¹gnieni, nie przyj¹wszy wybawienia, aby lepszego dost¹pili zmartwychwstania.
36. Drudzy zasiê poœmiewisk i biczowania doœwiadczyli, nadto i zwi¹zek i wiêzienia.
37. Byli kamionowani, pi³¹ przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w 
owczych i kozich skórach; byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach;
38. (Których nie by³ œwiat godzien;) tu³ali siê po pustyniach i po górach, i 



jaskiniach, i jamach ziemi.
39. A ci wszyscy œwiadectwo otrzymawszy przez wiarê, nie dost¹pili obietnicy.
40. Przeto, ¿e Bóg o nas coœ lepszego przejrza³, aby oni bez nas nie stali siê 
doskona³ymi.
*12
1. Przeto¿ i my, maj¹c tak wielki oko³o siebie le¿¹cy ob³ok œwiadków, z³o¿ywszy 
wszelaki ciê¿ar i grzech, który nas snadnie obstêpuje, przez cierpliwoœæ bie¿my w 
zawodzie, który nam jest wystawiony;
2. Patrz¹c na Jezusa, wodza i dokoñczyciela wiary, który dla wystawionej sobie 
radoœci, podj¹³ krzy¿, wzgardziwszy sromotê, i usiad³ na prawicy stolicy Bo¿ej.
3. Przeto¿ uwa¿ajcie, jaki jest ten, który podejmowa³ takowe od grzeszników 
przeciwko sobie sprzeciwianie, abyœcie os³abiwszy w umys³ach waszych, nie ustawali.
4. Jeszczeœcie siê a¿ do krwi nie sprzeciwili, walcz¹c przeciwko grzechowi.
5. Czyliœcie zapamiêtali napominania, które wam jako synom mówi: Synu mój, nie 
lekcewa¿ sobie kaŸni Pañskiej, a nie traæ serca, gdy od niego bywasz karany;
6. Albowiem kogo Pan mi³uje, tego karze, a smaga ka¿dego, którego za syna 
przyjmuje.
7. JeŸli znosicie karanie, Bóg siê wam ofiaruje jako synom; albowiem który¿ jest 
syn, którego by ojciec nie kara³?
8. A jeŸli jesteœcie bez karania, którego wszyscy s¹ uczestnikami, tedy jesteœcie 
bêkartami, a nie synami.
9. A nadto cielesnych ojców naszych mieliœmy, którzy nas karali, a baliœmy siê ich; 
za¿ daleko wiêcej nie mamy byæ poddani Ojcu duchów, abyœmy ¿yli?
10. Albowiem oni na ma³o dni, jako siê im zda³o, nas karali; ale ten ku po¿ytkowi 
naszemu na to, abyœmy byli uczestnikami œwiêtobliwoœci jego.
11. A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda siê byæ weso³e, ale smutne; 
lecz potem owoc sprawiedliwoœci spokojny przynosi tym, którzy s¹ przez nie 
wyæwiczeni.
12. Przeto opuszczone rêce i zemdlone kolana wyprostujcie,
13. A czyñcie koleje proste nogami waszemi, i¿by to, co jest chromego, z drogi nie 
ust¹pi³o, ale raczej uzdrowione by³o.
14. Pokoju naœladujcie ze wszystkimi i œwiêtobliwoœci, bez której ¿aden nie ogl¹da 
Pana;
15. Upatruj¹c, ¿eby kto nie odpad³ od ³aski Bo¿ej, a ¿eby który korzeñ gorzkoœci 
nie podrós³, a nie przekazi³ i przez niego, aby siê ich wiele nie pokala³o;
16. Aby kto nie by³ wszetecznym albo sproœnym jako Ezaw, który za potrawê jedn¹ 
sprzeda³ pierworodztwo swoje.
17. Albowiem wiecie, i¿ i potem, gdy chcia³ odziedziczyæ b³ogos³awieñstwo, by³ 
odrzucony; bo nie znalaz³ miejsca pokuty, choæ jej z p³aczem szuka³.
18. Boœcie nie przyst¹pili do góry, która siê da dotkn¹æ, i do ognia gorej¹cego, i 
do wichru, i do ciemnoœci i do burzy,
19. I do dŸwiêku tr¹by, i do g³osu s³ów, który ci, co s³yszeli, prosili, aby wiêcej 
do nich nie mówiono;
20. (Albowiem nie mogli znieœæ tego, co im rozkazywano: Gdyby siê i bydlê góry 
dotknê³o, bêdzie ukamionowane, albo pociskiem przebite.
21. A tak straszne to by³o, co widzieli, ¿e te¿ Moj¿esz rzek³: Ul¹k³em siê i dr¿ê.)
22. Aleœcie przyst¹pili do góry Syon i do miasta Boga ¿ywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysiêcy Anio³ów;
23. Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy s¹ spisani w 
niebie, i do Boga, sêdziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskona³ych;
24. I do poœrednika nowego testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy 
mówi¹cej ni¿ Ablowa.
25. Patrzajcie¿, abyœcie nie gardzili tym, który mówi; albowiem jeŸli¿ oni nie 
uszli, którzy gardzili tym, który na ziemi na miejscu Bo¿em mówi³, daleko wiêcej 
my, jeŸli¿e siê od tego, który z nieba jest, odwrócimy;
26. Którego g³os na on czas poruszy³ by³ ziemi¹, a teraz obieca³, mówi¹c: Jeszcze 
ja raz poruszê nie tylko ziemi¹, ale i niebem.
27. A to te¿ mówi: Jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiej¹cych siê, jako 
tych, które s¹ uczynione, aby zostawa³y te, które siê nie chwiej¹.



28. Przeto¿ przyjmuj¹c królestwo nie chwiej¹ce siê, miejmy ³askê, przez któr¹ 
s³u¿ymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwoœci¹.
29. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawi¹cym.
*13
1. Mi³oœæ braterska niech zostaje.
2. Nie zapominajcie ochoty ku goœciom; albowiem przez tê niektórzy nie wiedz¹c, 
Anio³y za goœcie przyjmowali.
3. Pamiêtajcie na wiêŸniów, jakobyœcie spó³wiêŸniami byli; na utrapionych, jako ci, 
którzy te¿ w ciele jesteœcie.
4. Uczciwe jest ma³¿eñstwo miêdzy wszystkimi i ³o¿e niepokalane; ale wszeteczników 
i cudzo³o¿ników Bóg bêdzie s¹dzi³.
5. Obcowanie wasze niech bêdzie bez ³akomstwa, przestwaj¹c na tem, co macie; boæ 
sam powiedzia³: Nie zaniecham ciê, ani ciê opuszczê:
6. Tak abyœmy œmiele mówiæ mogli: Pan mi jest pomocnikiem, nie bêdê siê ba³, aby mi 
co mia³ uczyniæ cz³owiek.
7. Pamiêtajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili s³owo Bo¿e, których obcowania 
koniec upatruj¹c naœladujcie wiary ich.
8. Jezus Chrystus wczoraj i dziœ, ten¿e i na wieki.
9. Za naukami rozmaitemi i obcemi nie unoœcie siê; albowiem dobra rzecz jest, aby 
³ask¹ by³o utwierdzone serce a nie pokarmami, które nie pomog³y tym, co siê nimi 
bawili.
10. Mamy o³tarz, z którego nie maj¹ wolnoœci jeœæ ci, którzy przybytkowi s³u¿¹.
11. Albowiem bydl¹t, których krew bywa wnoszona za grzech do œwi¹tnicy przez 
najwy¿szego kap³ana, tych cia³a palone bywaj¹ za obozem.
12. Dlatego i Jezus, aby poœwiêci³ lud w³asn¹ krwi¹ swoj¹, za bram¹ ucierpia³.
13. WynijdŸmy¿ tedy do niego za obóz, nosz¹c ur¹ganie jego.
14. Albowiem nie mamy tu miasta trwa³ego, ale onego przysz³ego szukamy.
15. Przeto¿ przez niego ofiarujmy Bogu ofiarê chwa³y ustawicznie, to jest owoce 
warg wyznawaj¹cych imieniowi jego.
16. A dobroczynnoœci i udzielania nie przepominajcie; albowiem siê Bóg w takowych 
ofiarach kocha.
17. B¹dŸcie pos³uszni wodzom waszym i b¹dŸcie im oddani; albowiem oni czuj¹ nad 
duszami waszemi, jako ci, którzy liczbê oddaæ maj¹; aby to z radoœci¹ czynili, a 
nie z wzdychaniem; boæ wam to nie jest po¿yteczne.
18. Módlcie siê za nami; albowiem ufamy, i¿ mamy dobre sumienie, jako ci, którzy 
siê chcemy we wszystkiem dobrze zachowaæ.
19. A tem wiêcej proszê was, abyœcie to czynili, abym wam tem rychlej by³ 
przywrócony.
20. A Bóg pokoju, który wywiód³ od umar³ych we krwi przymierza wiecznego, onego 
wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
21. Niech was doskona³ymi uczyni w ka¿dym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, 
sprawuj¹c w was to, co przyjemnego przed obliczem jego, przez Jezusa Chrystusa, 
któremu niech bêdzie chwa³a na wieki wieków. Amen.
22. A proszê was, bracia! znoœcie cierpliwie s³owo napominania tego; bomci do was 
krótko pisa³.
23. Wiedzcie o bracie Tymoteuszu, ¿e jest wypuszczony, z którym (jeŸlibym szybko 
przyszed³), ogl¹dam was.
24. Pozdrówcie wszystkich wodzów waszych i wszystkich œwiêtych. Pozdrawiaj¹ was 
bracia z W³och.
25. £aska niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.

================================
     Jakóba     
================================



*01
1. Jakób, s³uga Bo¿y i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które s¹ w 
rozproszeniu, zdrowia ¿yczy.
2. Za najwiêksz¹ radoœæ miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,
3. Wiedz¹c, i¿ doœwiadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwoœæ;
4. A cierpliwoœæ niech ma doskona³y uczynek, ¿ebyœcie byli doskonali i zupe³ni, 
którym by na niczem nie schodzi³o.
5. A jeŸli komu z was schodzi na m¹droœci, niech prosi u Boga, który j¹ szczerze 
wszystkim daje, a nie wymawia; i bêdzie mu dana.
6. Ale niech prosi z wiar¹, nic nie w¹tpi¹c; albowiem kto w¹tpi, jest podobny 
wa³owi morskiemu, który od wiatru pêdzony i miotany bywa.
7. Bo niechaj nie mniema ten cz³owiek, aby co mia³ wzi¹æ od Pana.
8. M¹¿ umys³u dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich.
9. A niech siê chlubi brat niskiego stanu w wywy¿szeniu swojem,
10. A bogaty w poni¿eniu swojem; bo jako kwiat trawy przeminie.
11. Albowiem jako s³oñce, kiedy wesz³o z gor¹coœci¹, ususzy³o trawê, a kwiat jej 
opad³ i zginê³a ona œlicznoœæ kszta³tu jego, tak i bogaty w drogach swoich 
uwiêdnie.
12. B³ogos³awiony m¹¿, który znosi pokuszenie; bo gdy bêdzie doœwiadczony, weŸmie 
koronê ¿ywota, któr¹ obieca³ Pan tym, którzy go mi³uj¹.
13. ¯aden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie mo¿e 
kuszony byæ we z³em, a sam nikogo nie kusi.
14. Ale ka¿dy bywa kuszony, gdy od swoich w³asnych po¿¹dliwoœci bywa poci¹gniony i 
przynêcony.
15. Zatem po¿¹dliwoœæ pocz¹wszy, rodzi grzech, a grzech bêd¹c wykonany, rodzi 
œmieræ.
16. Nie b³¹dŸcie¿, bracia moi mili!
17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskona³y z góry jest, zstêpuj¹cy od Ojca 
œwiat³oœci, u którego nie masz odmiany, ani zaæmienia na wstecz siê wracaj¹cego.
18. Który, przeto ¿e chcia³, porodzi³ nas s³owem prawdy ku temu, ¿ebyœmy byli 
niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego.
19. A tak, bracia moi mili! niech bêdzie ka¿dy cz³owiek prêdki ku s³uchaniu, ale 
nierych³y ku mówieniu i nierych³y ku gniewowi.
20. Bo gniew mê¿a nie sprawuje sprawiedliwoœci Bo¿ej.
21. A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek z³oœci, z cichoœci¹ przyjmijcie 
s³owo wszczepione, które mo¿e zbawiæ dusze wasze.
22. A b¹dŸcie czynicielami s³owa, a nie s³uchaczami tylko, oszukiwaj¹cymi samych 
siebie.
23. Albowiem jeŸli kto jest s³uchaczem s³owa a nie czynicielem, ten podobny jest 
mê¿owi przypatruj¹cemu siê obliczu narodzenia swego we zwierciadle;
24. Bo samego siebie obejrza³ i odszed³, a wnet zapomnia³, jakim by³.
25. Ale kto by wejrza³ w on doskona³y zakon wolnoœci i zostawa³by w nim, ten nie 
bêd¹c s³uchaczem zapamiêtliwym, ale czynicielem uczynku, ten b³ogos³awionym bêdzie 
w uczynku swoim.
26. JeŸli kto miêdzy wami zda siê byæ nabo¿nym, nie kie³znaj¹c jêzyka swego, ale 
zwodz¹c serce swe, tego nabo¿eñstwo pró¿ne jest.
27. Nabo¿eñstwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzaæ sieroty i 
wdowy w ucisku ich i zachowaæ samego siebie niepokalanym od œwiata.
*02
1. Bracia moi! nie miejcie z brakowaniem osób wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który chwalebny jest.
2. Albowiem gdyby wszed³ do zgromadzenia waszego m¹¿, maj¹c pierœcieñ z³oty w 
szacie œwietnej, a wszed³by te¿ i ubogi w pod³ym odzieniu:
3. I wejrzelibyœcie na tego, co ma œwietn¹ szatê, a rzeklibyœcie mu: Ty! si¹dŸ sam 
poczciwie! a ubogiemu byœcie rzekli: Ty! tam stój, albo si¹dŸ tu pod podnó¿kiem 
moim!
4. Aza¿eœcie ju¿ nie uczynili ró¿noœci miêdzy sob¹ i nie staliœcie siê sêdziami 



myœli z³ych?
5. S³uchajcie, bracia moi mili! aza¿ Bóg nie obra³ ubogich na tym œwiecie, aby byli 
bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obieca³ tym, którzy go mi³uj¹?
6. Aleœcie wy zniewa¿yli ubogiego. Aza¿ bogacze gwa³tem was nie uciskaj¹ i do s¹dów 
was nie poci¹gaj¹?
7. Aza¿ oni nie bluŸni¹ onego zacnego imienia, które jest wzywane nad wami?
8. A jeŸli¿e pe³nicie zakon królewski wed³ug Pisma: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego 
twego jako samego siebie, dobrze czynicie.
9. Lecz jeŸli osobami brakujecie, grzech pope³niacie i bywacie przekonani od zakonu 
jako przestêpcy.
10. Albowiem ktobykolwiek zachowa³ wszystek zakon, a w jednym by upad³, sta³ siê 
winien wszystkich przykazañ.
11. Bo który rzek³: Nie bêdziesz cudzo³o¿y³, ten te¿ rzek³: Nie bêdziesz zabija³, a 
jeŸlibyœ nie cudzo³o¿y³, ale byœ zabi³, sta³eœ siê przestêpc¹ zakonu.
12. Tak mówcie i tak czyñcie jako ci, którzy wed³ug zakonu wolnoœci macie byæ 
s¹dzeni.
13. Albowiem s¹d bez mi³osierdzia bêdzie temu, co nie czyni³ mi³osierdzia; ale 
mi³osierdzie chlubi siê przeciwko s¹dowi.
14. Có¿ pomo¿e, bracia moi! jeŸliby kto rzek³, i¿ ma wiarê, a uczynków by nie mia³? 
izali go ona wiara mo¿e zbawiæ?
15. A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodzi³oby im na powszedniej 
¿ywnoœci,
16. I rzek³by im kto z was: IdŸcie w pokoju, ugrzejcie siê i najedzcie siê, a nie 
dalibyœcie im potrzeb cia³u nale¿¹cych, có¿ to pomo¿e?
17. Tak¿e i wiara, nie mali uczynków, martwa jest sama w sobie.
18. Ale rzecze kto: Ty masz wiarê, a ja mam uczynki; uka¿ mi wiarê twojê bez 
uczynków twoich, a ja tobie uka¿ê wiarê mojê z uczynków moich.
19. Ty wierzysz, i¿ jeden jest Bóg, dobrze czynisz; i dyjabli temu wierz¹, wszak¿e 
dr¿¹,
20. Ale chceszli wiedzieæ, o cz³owiecze marny! i¿ wiara bez uczynków martwa jest?
21. Abraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarowa³ 
Izaaka, syna swego, na o³tarzu?
22. Widzisz, i¿ wiara spólnie robi³a z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskona³a 
siê sta³a.
23. A tak wype³ni³o siê Pismo, które mówi: I uwierzy³ Abraham Bogu, i przyczytano 
mu to ku sprawiedliwoœci, i przyjacielem Bo¿ym nazwany jest.
24. A widzicie¿, i¿ z uczynków usprawiedliwiony bywa cz³owiek, a nie z wiary tylko.
25. Tak¿e te¿ i Rachab, wszetecznica, izali nie z uczynków jest usprawiedliwiona, 
gdy przyjê³a onych pos³ów i insz¹ drog¹ wypuœci³a?
26. Albowiem jako cia³o bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa 
jest.
*03
1. Niechaj was niewiele bêdzie nauczycielami, bracia moi! wiedz¹c, ¿e ciê¿szy s¹d 
odniesiemy.
2. Albowiem w wielu upadamy wszyscy; jeŸli kto nie upada w s³owie, ten jest 
doskona³ym mê¿em, który te¿ mo¿e na wodzy trzymaæ i wszystko cia³o.
3. Oto koniom wêdzid³a w gêby wprawujemy, aby nam powolne by³y i wszystkiem cia³em 
ich kierujemy.
4. Oto i okrêty, choæ tak wielkie s¹ i têgiemi wiatrami pêdzone bywaj¹, wszak i 
najmniejszym sterem bywaj¹ kierowane, gdziekolwiek jest wola sternikowa;
5. Tak i jêzyk ma³y jest cz³onek, wszak¿e bardzo siê wynosi. Oto maluczki ogieñ, 
jako wielki las zapala!
6. I jêzyk jest ogieñ i œwiat niesprawiedliwoœci; takci jest postanowiony jêzyk 
miêdzy cz³onkami naszemi, który szpeci wszystko cia³o i zapala ko³o urodzenia 
naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego.
7. Albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierz¹t, i ptaków, i gadzin, i 
morskich potworów bywa okrócone i jest okrócone od ludzi;
8. Ale jêzyka ¿aden z ludzi okróciæ nie mo¿e, który jest nieokrócone z³e i pe³ne 
jadu œmiertelnego.



9. Przez niego b³ogos³awimy Boga i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, którzy na 
podobieñstwo Bo¿e stworzeni s¹;
10. Z jednych¿e ust wychodzi b³ogos³awieñstwo i przeklêstwo. Nie tak ma byæ, bracia 
moi!
11. Izali zdrój z jednego Ÿród³a wypuszcza i s³odk¹, i gorzk¹ wodê?
12. Izali mo¿e, bracia moi! figowe drzewo przynosiæ oliwki, albo winna macica figi? 
Tak ¿aden zdrój s³onej i s³odkiej wody oraz nie wydaje.
13. JeŸli kto jest m¹dry i umiejêtny miêdzy wami? niech poka¿e dobrem obcowaniem 
uczynki swoje w m¹drej cichoœci.
14. Ale jeŸli macie gorzk¹ zawiœæ i zaj¹trzenie w sercu waszem, nie chlubcie¿ siê, 
ani k³amcie przeciwko prawdzie.
15. Nie jestci ta m¹droœæ z góry zstêpuj¹ca, ale ziemska, bydlêca, dyjabelska.
16. Bo gdzie jest zawiœæ i zaj¹trzenie, tam i rozterki, i wszelka z³a sprawa.
17. Ale m¹droœæ, która jest z góry, najprzódci jest czysta, potem spokojna, mierna, 
powolna, pe³na mi³osierdzia i owoców dobrych, niepos¹dzaj¹ca, i nieob³udna.
18. Ale owoc sprawiedliwoœci w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czyni¹.
*04
1. Sk¹d¿e s¹ walki i zwady miêdzy wami? Izali nie st¹d, to jest z luboœci waszych, 
które walcz¹ w cz³onkach waszych?
2. Po¿¹dacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a nie mo¿ecie dostaæ; wadzicie 
siê i walczycie, wszak¿e nie otrzymujecie, przeto i¿ nie prosicie.
3. Prosicie, a nie bierzecie, przeto i¿ Ÿle prosicie, abyœcie to na rozkosze wasze 
obracali.
4. Cudzo³o¿nicy i cudzo³o¿nice! nie wiecie¿, i¿ przyjaŸñ œwiata jest nieprzyjaŸni¹ 
Bo¿¹? Przeto¿, ktobykolwiek chcia³ byæ przyjacielem tego œwiata, staje siê 
nieprzyjacielem Bo¿ym.
5. Albo mniemacie, i¿ pró¿no Pismo mówi: Izali ku zazdroœci po¿¹da duch, który w 
nas mieszka?
6. Owszem, hojniejsz¹ daje ³askê; bo mówi: Bóg siê pysznym sprzeciwia, ale pokornym 
³askê daje.
7. Poddajcie¿ siê tedy Bogu, a dajcie odpór dyjab³u, a uciecze od was.
8. Przybli¿cie siê ku Bogu, a przybli¿y siê ku wam. Ochêdó¿cie rêce grzesznicy i 
oczyœcie serca, którzyœcie umys³u dwoistego,
9. B¹dŸcie utrapieni i ¿a³ujcie, i p³aczcie; œmiech wasz niech siê obróci w ¿a³oœæ, 
a radoœæ w smutek.
10. Uni¿ajcie siê przed obliczem Pañskiem, a wywy¿szy was.
11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia! Kto obmawia brata i potêpia brata swego, 
obmawia zakon i potêpia zakon; a jeŸli potêpisz zakon, nie jesteœ czynicielem 
zakonu, ale sêdzi¹.
12. Jeden jest zakonodawca, który mo¿e zbawiæ i zatraciæ. Ale ty ktoœ jest, co 
potêpiasz drugiego?
13. Nu¿ teraz wy, co mówicie: Dziœ albo jutro pójdziemy do tego miasta i 
zamieszkamy tam przez jeden rok, a bêdziemy kupczyæ i zysk sobie przywiedziemy;
14. (Którzy nie wiecie, co jutro bêdzie; bo có¿ jest ¿ywot wasz? Para zaiste jest, 
która siê na ma³y czas pokazuje, a potem niszczeje.)
15. Zamiast tego, co byœcie mieli mówiæ: Bêdzieli Pan chcia³, a bêdziemyli ¿ywi, 
uczynimy to albo owo.
16. Ale teraz chlubicie siê w pysze waszej; wszelka chluba takowa z³a jest.
17. Przeto¿, kto umie dobrze czyniæ, a nie czyni, grzech ma.
*05
1. Nu¿ teraz, bogacze! p³aczcie, narzekaj¹c nad nêdzami waszemi, które przyjd¹.
2. Bogactwo wasze zgni³o, a szaty wasze mole zgryz³y.
3. Z³oto wasze i srebro wasze pordzewia³o, a rdza ich bêdzie na œwiadectwo 
przeciwko wam i po¿re cia³a wasze jako ogieñ; zgromadziliœcie skarb na ostatnie 
dni.
4. Oto, zap³ata robotników, którzy ¿êli krainy wasze, od was zatrzymana wo³a, a 
wo³ania ¿eñców wesz³y do uszów Pana zastêpów.
5. ¯yliœcie w rozkoszach na ziemi i bujaliœcie; wytuczyliœcie serca wasze jako na 
dzieñ zabijania ofiar.



6. Potêpiliœcie, zamordowaliœcie sprawiedliwego, a nie sprzeciwia siê wam.
7. Przeto¿, bracia! b¹dŸcie cierpliwymi a¿ do przyjœcia Pañskiego. Oto, oracz 
oczekuje drogiego po¿ytku ziemi, cierpliwie go oczekuj¹c, a¿by otrzyma³ deszcz 
ranny i wieczorny.
8. B¹dŸcie¿ i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze; albowiem siê przybli¿a 
przyjœcie Pañskie.
9. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia! abyœcie nie byli os¹dzeni. Oto, 
sêdzia ju¿ przede drzwiami stoi.
10. Bierzcie za przyk³ad, bracia moi! utrapienia i cierpliwoœci proroków, którzy 
mówili w imieniu Pañskiem.
11. Oto za b³ogos³awionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwoœci Ijobowej 
s³yszeliœcie i koniec Pañski widzieliœcie, i¿ wielce mi³osierny jest Pan i 
litoœciwy.
12. A przed wszystkiemi rzeczami, bracia moi! nie przysiêgajcie ani przez niebo, 
ani przez ziemiê, ani ¿adn¹ insz¹ przysiêg¹; ale niech bêdzie mowa wasza: Tak, tak; 
i Nie, nie; abyœcie w ob³udê nie wpadli.
13. Jest kto utrapiony miêdzy wami, niech¿e siê modli; jest kto dobrej myœli, 
niechaj¿e œpiewa.
14. Choruje kto miêdzy wami, niech¿e zawo³a starszych zborowych, a niech siê modl¹ 
za nim, pomazuj¹c go olejkiem w imieniu Pañskiem;
15. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a jeŸliby siê grzechu 
dopuœci³, bêdzie mu odpuszczone.
16. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie siê za drugimi; abyœcie byli 
uzdrowieni. Wiele mo¿e uprzejma modlitwa sprawiedliwego.
17. Elijasz by³ cz³owiek tym¿e biedom poddany jako i my, a modlitw¹ modli³ siê, 
¿eby deszcz nie pada³; i nie pada³ deszcz na ziemiê trzy lata i szeœæ miesiêcy,
18. I zaœ siê modli³, a wyda³o niebo deszcz i ziemia zrodzi³a owoce swoje.
19. Bracia! jeŸliby siê kto z was ob³¹dzi³ od prawdy, a nawróci³by go kto,
20. Niech¿e wie, ¿e kto by odwróci³ grzesznika od b³êdnej drogi jego, zachowa duszê 
od œmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

================================
     1 Piotra     
================================

*01
1. Piotr, Aposto³ Jezusa Chrystusa, przychodniom rozproszonym w Poncie, w Galacyi, 
w Kapadocyi, w Azji i w Bitynii;
2. Wybranym wed³ug przejrzenia Boga Ojca przez poœwiêcenie Ducha, ku pos³uszeñstwu 
i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. £aska wam i pokój niech bêdzie rozmno¿ony.
3. B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który 
wed³ug wielkiego mi³osierdzia swego odrodzi³ nas ku nadziei ¿ywej przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umar³ych,
4. Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i niezwiêd³emu, w niebiesiech 
dla was zachowanemu,
5. Którzy moc¹ Bo¿¹ strze¿eni bywacie przez wiarê ku zbawieniu, które zgotowane 
jest, aby by³o objawione czasu ostatecznego.
6. W czem weselicie siê teraz maluczko, (jeŸli¿e potrzeba) zasmuceni w rozmaitych 
pokusach,
7. Aby doœwiadczenie wiary waszej daleko dro¿sze ni¿ z³oto, które ginie, którego 
jednak przez ogieñ doœwiadczaj¹, znalezione by³o wam ku chwale i ku czci, i ku 
s³awie w objawienie Jezusa Chrystusa,
8. Którego nie widziawszy, mi³ujecie, którego teraz nie widz¹c, wszak¿e weñ 



wierz¹c, weselicie siê radoœci¹ niewymown¹ i chwalebn¹,
9. Odnosz¹c koniec wiary waszej: zbawienie dusz.
10. O którem zbawieniu wywiadywali siê i badali siê prorocy, którzy o tej ³asce, 
która na was przyjœæ mia³a, prorokowali.
11. Badaj¹c siê, na który albo na jaki czas objawia³ Duch Chrystusowy, który w nich 
by³, œwiadcz¹c pierwej o utrapieniach, które mia³y przyjœæ na Chrystusa i o 
wielkiej za tem chwale.
12. Którym objawione jest, i¿ nie samym sobie, ale nam tem us³ugiwali, co wam teraz 
zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangielijê przez Ducha Œwiêtego z nieba 
zes³anego, na które rzeczy pragn¹ patrzyæ Anio³owie.
13. Przeto¿ przepasawszy biodra myœli waszej i trzeŸwymi bêd¹c, doskona³¹ miejcie 
nadziejê ku tej ³asce, która wam dana bêdzie w objawienie Jezusa Chrystusa,
14. Jako synowie pos³uszni, którzy siê nie przypodobywacie przesz³ym w 
nieumiejêtnoœci waszej po¿¹dliwoœciom;
15. Ale jako ten, który was powo³a³, œwiêty jest, i wy b¹dŸcie œwiêtymi we 
wszelkiem obcowaniu,
16. Dlatego ¿e napisano: Œwiêtymi b¹dŸcie, i¿em Ja jest œwiêty.
17. A poniewa¿ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób ka¿dego s¹dzi wed³ug 
uczynku, patrzcie¿, abyœcie w bojaŸni czas pielgrzymowania waszego trawili,
18. Wiedz¹c, i¿ nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo z³otem, wykupieni jesteœcie 
od marnego obcowania waszego, od ojców podanego.
19. Ale drog¹ krwi¹, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa;
20. Przejrzanego przed za³o¿eniem œwiata, a objawionego czasów ostatecznych dla 
was,
21. Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudzi³ od umar³ych i da³ mu 
chwa³ê, aby wiara i nadzieja wasza by³a w Bogu.
22. Oczyszczaj¹c dusze wasze w pos³uszeñstwie prawdy przez Ducha Œwiêtego ku 
nieob³udnej braterskiej mi³oœci, z czystego serca jedni drugich mi³ujcie uprzejmie,
23. Odrodzeni bêd¹c nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez s³owo 
Bo¿e ¿ywe i trwaj¹ce na wieki.
24. Poniewa¿ wszelkie cia³o jest jako trawa i wszelka chwa³a cz³owieka jako kwiat 
trawy; uwiêd³a trawa i kwiat jej opad³;
25. Ale s³owo Pañskie trwa na wieki. A toæ jest s³owo, które wam jest zwiastowane.
*02
1. Przeto¿ z³o¿ywszy wszelk¹ z³oœæ i wszelk¹ zdradê, i ob³udê, i zazdroœæ, i 
wszelakie obmowiska,
2. Jako dopiero narodzone niemowl¹tka, szczerego mleka s³owa Bo¿ego po¿¹dajcie, 
abyœcie przez nie uroœli,
3. JeŸliœcie tylko skosztowali, ¿e dobrotliwy jest Pan.
4. Do którego przystêpuj¹c, do kamienia ¿ywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od 
Boga wybranego i kosztownego,
5. I wy jako ¿ywe kamienie budujcie siê w dom duchowny, w kap³añstwo œwiête, ku 
ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
6. A przeto¿ mówi Pismo: Oto k³adê na Syonie kamieñ naro¿ny wêgielny, wybrany, 
kosztowny; a kto w niego uwierzy, nie bêdzie zawstydzony.
7. Wam tedy wierz¹cym jest uczciwoœci¹, ale niepos³usznym, kamieñ, który odrzucili 
buduj¹cy, ten siê sta³ g³ow¹ wêgieln¹,
8. I kamieniem obra¿enia, i opok¹ zgorszenia tym, którzy siê obra¿aj¹ o s³owo, nie 
wierz¹c, na co te¿ wystawieni s¹.
9. Ale wy jesteœcie rodzajem wybranym, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, 
ludem nabytym, abyœcie opowiadali cnoty tego, który was powo³a³ z ciemnoœci ku 
dziwnej swojej œwiat³oœci.
10. Którzyœcie niekiedy byli nie ludem, aleœcie teraz ludem Bo¿ym; którzyœcie 
niekiedy nie dost¹pili byli mi³osierdzia, aleœcie teraz mi³osierdzia dost¹pili.
11. Najmilsi! proszê was, abyœcie siê jako przychodniowie i goœcie wstrzymywali od 
cielesnych po¿¹dliwoœci, które walcz¹ przeciwko duszy,
12. Obcowanie wasze maj¹c poczciwe miêdzy poganami, aby zamiast tego, w czem was 
pomawiaj¹ jako z³oczyñców, dobrym siê uczynkom waszym przypatruj¹c, chwalili Boga w 
dzieñ nawiedzenia.



13. B¹dŸcie¿ tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzêdowi dla Pana, b¹dŸ królowi, 
jako najwy¿szemu,
14. B¹dŸ prze³o¿onym, jako od niego pos³anym ku pomœcie Ÿle czyni¹cych, a ku chwale 
dobrze czyni¹cych.
15. Albowiem taka jest wola Bo¿a, abyœcie dobrze czyni¹c, usta zatkali 
nieumiejêtnoœci g³upich ludzi.
16. (B¹dŸcie¿) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolnoœæ zas³on¹ z³oœci maj¹, ale 
jako s³udzy Bo¿y.
17. Wszystkich czcijcie, braterstwo mi³ujcie, Boga siê bójcie, króla w uczciwoœci 
miejcie.
18. S³udzy! b¹dŸcie poddani panom we wszelakiej bojaŸni, nie tylko dobrym i 
bacznym, ale i dziwnym.
19. Boæ to jest ³aska, jeŸli kto dla sumienia Bo¿ego ponosi frasunki, cierpi¹c 
bezwinnie.
20. Bo có¿ jest za chwa³a, jeŸlibyœcie grzesz¹c, cierpliwie znosili, by was i 
piêœciami bito? Ale jeŸli dobrze czyni¹c i cierpi¹c znosicie, to jest ³aska u Boga.
21. Albowiem na to te¿ powo³ani jesteœcie, poniewa¿ i Chrystus cierpia³ za was, 
zostawiwszy wam przyk³ad, abyœcie naœladowali stóp jego.
22. Który grzechu nie uczyni³, ani znaleziona jest zdrada w ustach jego.
23. Któremu gdy z³orzeczono, nie odz³orzeczy³; gdy cierpia³, nie grozi³, ale 
poruczy³ krzywdê temu, który sprawiedliwie s¹dzi.
24. Który grzechy nasze na ciele swoim zaniós³ na drzewo, abyœmy obumar³szy 
grzechom sprawiedliwoœci ¿yli, którego sinoœci¹ uzdrowieni jesteœcie.
25. Albowiemeœcie byli jako owce b³¹dz¹ce; ale teraz jesteœcie nawróceni do 
pasterza i biskupa dusz waszych.
*03
1. Tak¿e i ¿ony! b¹dŸcie poddane mê¿om swoim, aby i ci, którzy nie wierz¹ s³owu, 
przez pobo¿ne obcowanie ¿on, bez s³owa byli pozyskani,
2. Obaczywszy czyste w bojaŸni Bo¿ej obcowanie wasze.
3. Których ochêdostwo niech bêdzie nie ono zwierzchne, w splecieniu w³osów i 
ob³o¿eniu siê z³otem, albo w ubieraniu siê w szaty:
4. Ale on skryty serdeczny cz³owiek, zale¿¹cy w nieska¿eniu cichego i spokojnego 
ducha, który jest przed obliczem Bo¿em kosztowny.
5. Albowiem tak niekiedy i one œwiête ma³¿onki, które nadziejê mia³y w Bogu, 
zdobi³y siê, bêd¹c poddane mê¿om swoim.
6. Jako Sara by³a pos³uszn¹ Abrahamowi nazywaj¹c go panem; której wy sta³yœcie siê 
córkami, gdy dobrze czynicie, nie boj¹c siê ¿adnego postrachu.
7. Tak¿e i wy, mê¿owie! mieszkajcie z niemi umiejêtnie, a jako mdlejszemu naczyniu 
niewieœciemu oddawajcie uczciwoœæ, jako te¿ spó³dziedziczkom ³aski ¿ywota, aby siê 
modlitwy wasze nie przerywa³y.
8. A na koniec wszyscy b¹dŸcie jednomyœlni, spó³cierpi¹cy doleg³oœci, braterstwo 
mi³uj¹cy, mi³osierni i dobrotliwi,
9. Nie oddawaj¹c z³ego za z³e, ani ³ajania za ³ajanie, lecz przeciwnym obyczajem 
dobrorzecz¹c, gdy¿ wiecie, i¿ na to powo³ani jesteœcie, abyœcie b³ogos³awieñstwo 
odziedziczyli.
10. Albowiem kto chce ¿ywot mi³owaæ i ogl¹daæ dni dobre, niech pohamuje jêzyka 
swego od z³ego, a usta jego niech nie mówi¹ zdrady;
11. Niech siê odwróci od z³ego, a czyni dobre; niech szuka pokoju i œciga go.
12. Albowiem oczy Pañskie otworzone s¹ na sprawiedliwych, a uszy jego ku proœbie 
ich; lecz oblicze Pañskie przeciwko tym, którzy czyni¹ z³e rzeczy.
13. I któ¿ jest, co by wam z³e uczyni³, jeŸlibyœcie dobrego naœladowcami byli?
14. Ale chocia¿byœcie te¿ cierpieli dla sprawiedliwoœci, b³ogos³awieni jesteœcie, a 
strachu ich nie lêkajcie siê, ani trwo¿cie sob¹, ale Pana Boga poœwiêcajcie w 
sercach waszych.
15. B¹dŸcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi ka¿demu domagaj¹cemu siê od was 
rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichoœci¹ i z bojaŸni¹, maj¹c sumienie 
dobre;
16. Aby w tem, w czem was pomawiaj¹ jako z³oczyñców, zawstydzili siê ci, którzy 
naganê dawaj¹ waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie.



17. Lepiej bowiem jest, abyœcie dobrze czyni¹c, jeŸli siê tak podoba woli Bo¿ej, 
cierpieli, ni¿eli Ÿle czyni¹c.
18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpia³, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby 
nas przywiód³ do Boga, umartwiony bêd¹c cia³em, ale o¿ywiony duchem;
19. Przez którego i tym duchom, którzy s¹ w wiêzieniu, przyszed³szy kaza³.
20. Którzy niekiedy niepos³uszni byli, gdy raz oczekiwa³a Bo¿a cierpliwoœæ za dni 
Noego, kiedy korab gotowano, w którym ma³o (to jest oœm) dusz zachowane s¹ w 
wodzie.
21. Czego teraz chrzest wzorem bêd¹c, zbawia nas (nie sk³adanie cielesnego 
plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga,) przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa,
22. Który jest na prawicy Bo¿ej, szed³szy do nieba, podbiwszy sobie Anio³ów i 
zwierzchnoœci, i mocy.
*04
1. Poniewa¿ tedy Chrystus ucierpia³ za nas w ciele, i wy te¿ t¹¿ myœl¹ b¹dŸcie 
uzbrojeni, ¿e ten, co cierpia³ w ciele, poprzesta³ grzechu,
2. Aby ju¿ wiêcej nie cielesnym po¿¹dliwoœciom, ale woli Bo¿ej ¿y³ ostatek czasu w 
ciele.
3. Albowiem dosyæ nam, ¿eœmy przesz³ego czasu ¿ywota pope³niali luboœci pogan, 
chodz¹c w rozpustach, w po¿¹dliwoœciach, w opilstwach, w biesiadach, w pijañstwach 
i sproœnych ba³wochwalstwach.
4. Przeto¿, ¿e siê wy z nimi nie schadzacie na tak¹ zbyteczn¹ rozpustê, zda siê im 
rzecz¹ obc¹ i bluŸni¹ to.
5. Ci dadz¹ liczb¹ temu, który gotowy jest s¹dziæ ¿ywych i umar³ych.
6. Dlatego bowiem i umar³ym kazano Ewangielijê, aby s¹dzeni byli wed³ug ludzi z 
strony cia³a, ale ¿yli wed³ug Boga duchem.
7. A wszystkiemuæ siê koniec przybli¿a.
8. Przeto¿ trzeŸwymi b¹dŸcie i czu³ymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie 
uprzejm¹ mi³oœæ jedni ku drugim; albowiem mi³oœæ zakryje mnóstwo grzechów.
9. Goœcinnymi b¹dŸcie jedni ku drugim bez szemrania.
10. Ka¿dy jako wzi¹³ dar, tak nim jeden drugiemu us³ugujcie, jako dobrzy szafarze 
rozlicznej ³aski Bo¿ej.
11. JeŸli kto mówi, niech mówi jako wyroki Bo¿e, jeŸli kto pos³uguje, niech to 
czyni jako z si³y, której Bóg dodaje, aby we wszystkiem chwalony by³ Bóg przez 
Jezusa Chrystusa, któremu nale¿y chwa³a i panowanie na wieki wieków. Amen.
12. Najmilsi! niech wam nie bêdzie rzecz¹ dziwn¹ ten ogieñ, który na was przychodzi 
ku doœwiadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodzi³o;
13. Ale radujcie siê z tego, ¿eœcie uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyœcie 
siê i w objawienie chwa³y jego z radoœci¹ weselili.
14. JeŸli was l¿¹ dla imienia Chrystusowego, b³ogos³awieni jesteœcie, gdy¿ on Duch 
chwa³y a Duch Bo¿y odpoczywa na was, który wzglêdem nich bywa bluŸniony, ale 
wzglêdem was bywa uwielbiony.
15. A ¿aden z was niech nie cierpi jako mê¿obójca, albo z³odziej, albo z³oczyñca, 
albo jako w cudzy urz¹d siê wtr¹caj¹cy.
16. Lecz jeŸli cierpi jako chrzeœcijanin, niech siê nie wstydzi, owszem niech 
chwali Boga w tej mierze .
17. Albowiem czas jest, aby siê s¹d pocz¹³ od domu Bo¿ego; a poniewa¿ najprzód 
zaczyna siê od nas, jaki¿ bêdzie koniec tych, co s¹ niepos³uszni Ewangielii Bo¿ej?
18. A poniewa¿ sprawiedliwy ledwie zbawiony bêdzie, niezbo¿ny i grzeszny gdzie¿ siê 
oka¿e?
19. Przeto¿ i ci, którzy cierpi¹ wed³ug woli Bo¿ej, niechaj jemu, jako wiernemu 
Stworzycielowi, poruczaj¹ dusze swoje, dobrze czyni¹c.
*05
1. Starszych, którzy s¹ miêdzy wami, proszê ja spó³starszy i œwiadek ucierpienia 
Chrystusowego, i uczestnik chwa³y, która ma byæ objawiona:
2. Paœcie trzodê Bo¿¹, która jest miêdzy wami, dogl¹daj¹c jej nie poniewolnie, ale 
dobrowolnie; nie dla sproœnego zysku, ale ochotnym umys³em:
3. Ani jako panuj¹c nad dziedzictwem Pañskiem, ale wzorami bêd¹c trzody.
4. A gdy siê oka¿e on ksi¹¿ê pasterzy, odniesiecie niezwiêd³¹ koronê chwa³y.



5. Tak¿e, m³odsi! b¹dŸcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim b¹dŸcie poddani. 
Pokor¹ b¹dŸcie wewn¹trz ozdobieni, gdy¿ Bóg pysznym siê sprzeciwia, a pokornym 
³askê daje.
6. Uni¿ajcie¿ siê tedy pod mocn¹ rêk¹ Bo¿¹, aby was wywy¿szy³ czasu swego;
7. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdy¿ on ma pieczê o was.
8. TrzeŸwymi b¹dŸcie, czujcie; albowiem przeciwnik wasz dyjabe³, jako lew rycz¹cy 
obchodzi, szukaj¹c kogo by po¿ar³.
9. Któremu dawajcie odpór, mocni bêd¹c w wierze, wiedz¹c, i¿ siê takowe¿ 
ucierpienia nad braterstwem waszem, które jest na œwiecie, wykonywaj¹.
10. A Bóg wszelkiej ³aski, który nas powo³a³ do wiecznej chwa³y swojej w Chrystusie 
Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskona³ymi uczyni, utwierdzi, 
umocni i ugruntuje;
11. Jemu niech bêdzie chwa³a i panowanie na wieki wieków. Amen.
12. Przez Sylwana wam wiernego brata, jako rozumiem, krótkom pisa³, napominaj¹c i 
œwiadcz¹c, i¿ ta jest prawdziwa ³aska Bo¿a, w której stoicie.
13. Pozdrawia was spó³wybrany zbór, ten, który jest w Babilonie i Marek, syn mój
14. Pozdrówcie jedni drugich w poca³owaniu mi³oœci. Pokój niech bêdzie wam 
wszystkim, którzyœcie w Chrystusie Jezusie. Amen.

================================
     2 Piotra     
================================

*01
1. Szymon Piotr, s³uga i Aposto³ Jezusa Chrystusa, tym, którzy równie z nami 
kosztownej wiary dostali przez sprawiedliwoœæ Boga naszego i zbawiciela naszego, 
Jezusa Chrystusa.
2. £aska i pokój niech siê wam rozmno¿y przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
3. Jako nam jego Boska moc wszystko, co do ¿ywota i do pobo¿noœci nale¿y, darowa³a 
przez poznanie tego, który nas powo³a³ przez s³awê i przez cnotê;
4. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam s¹ darowane, abyœcie siê przez 
nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, uszed³szy ska¿enia tego, które jest 
na œwiecie w po¿¹dliwoœciach.
5. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilnoœci przyk³adaj¹c, przydajcie do wiary waszej 
cnotê, a do cnoty umiejêtnoœæ;
6. A do umiejêtnoœci powœci¹gliwoœæ, a do powœci¹gliwoœci cierpliwoœæ, a do 
cierpliwoœci pobo¿noœæ;
7. A do pobo¿noœci bratersk¹ mi³oœæ, a do mi³oœci braterskiej ³askê.
8. Albowiem gdy to bêdzie przy was, a obficie bêdzie, nie pró¿nymi, ani 
niepo¿ytecznymi wystawi was w znajomoœci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
9. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, œlepy jest; a tego, co jest daleko, nie widzi, 
zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich.
10. Przeto¿, bracia! raczej siê starajcie, abyœcie powo³anie i wybranie wasze mocne 
czynili; albowiem to czyni¹c, nigdy siê nie potkniecie.
11. Tak bowiem hojnie wam dane bêdzie wejœcie do wiecznego królestwa Pana naszego i 
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
12. Przeto¿ nie zaniedbam was zawsze upominaæ o tych rzeczach, chocia¿eœcie 
umiejêtni i utwierdzeni w teraŸniejszej prawdzie.
13. Boæ to mam za s³uszn¹ rzecz, pókim jest w tym przybytku, abym was pobudza³ 
przez napominanie,
14. Wiedz¹c, i¿ prêdkie jest z³o¿enie przybytku mojego, jako mi i Pan nasz, Jezus 
Chrystus objawi³.
15. A staraæ siê bêdê o to ze wszelakiej miary, abyœcie wy i po zejœciu mojem te 



rzeczy sobie przypominali.
16. Albowiem nie baœni jakich misternie wymyœlonych naœladuj¹c, uczyniliœmy wam 
znajom¹ Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjœcie, ale jako ci, którzyœmy 
oczami naszemi widzieli wielmo¿noœæ jego.
17. Wzi¹³ bowiem od Boga Ojca czeœæ i chwa³ê, gdy mu by³ przyniesiony g³os taki od 
wielmo¿nej chwa³y: ten jest on Syn mój mi³y, w którym mi siê upodoba³o.
18. A g³os ten myœmy s³yszeli z nieba przyniesiony, bêd¹c z nim na onej górze 
œwiêtej.
19. I mamy mocniejsz¹ mowê prorock¹, której pilnuj¹c jako œwiecy w ciemnem miejscu 
œwiec¹cej, dobrze czynicie, a¿by dzieñ oœwitn¹³, i jutrzenka wesz³a w sercach 
waszych.
20. To najpierw wiedz¹c, i¿ ¿adne proroctwo Pisma nie jest w³asnego wyk³adu.
21. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha 
Œwiêtego pêdzeni bêd¹c mówili œwiêci Bo¿y ludzie.
*02
1. Byli te¿ i fa³szywi prorocy miêdzy ludem, jako i miêdzy wami bêd¹ fa³szywi 
nauczyciele, którzy z sob¹ wprowadz¹ kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupi³, 
zaprz¹ siê, sami na siê przywodz¹c prêdkie zginienie.
2. A wiele ich naœladowaæ bêd¹ zginienia ich, przez których droga prawdy bêdzie 
bluŸniona.
3. I przez ³akomstwo zmyœlonemi s³owami kupczyæ bêd¹, którym s¹d z dawna nie 
omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie.
4. Albowiem jeŸli Bóg Anio³om, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuœci³, ale 
str¹ciwszy ich do piek³a, poda³ ³añcuchom ciemnoœci, aby byli zachowani na s¹d:
5. Tak¿e i pierwszemu œwiatu nie przepuœci³, ale Noego samoósmego, kaznodziejê 
sprawiedliwoœci, zachowa³, przywiód³szy potop na œwiat niepobo¿nych;
6. I miasta Sodomczyków i Gomorry w popió³ obróciwszy podwróceniem potêpi³, 
wystawiwszy je na przyk³ad tym, którzy by niepobo¿nie ¿yli;
7. A sprawiedliwego Lota, onych niezbo¿ników rozpustnem obcowaniem strapionego, 
wyrwa³.
8. Albowiem widzeniem i s³yszeniem on sprawiedliwy mieszkaj¹c miêdzy nimi, dzieñ po 
dniu duszê sprawiedliw¹ uczynkami ich niezbo¿nymi trapi³.
9. Umie Pan pobo¿nych z pokuszenia wyrywaæ, a niesprawiedliwych na dzieñ s¹du ku 
karaniu chowaæ;
10. A najwiêcej tych, którzy za cia³em w po¿¹dliwoœci plugastwa chodz¹, a 
zwierzchnoœci¹ pogardzaj¹, œmieli i sobie siê podobaj¹cy, nie wzdrygaj¹ siê bluŸniæ 
prze³o¿eñstw.
11. Chocia¿ Anio³owie bêd¹c wiêkszymi si³¹ i moc¹, nie przynosz¹ przeciwko nim 
przed Pana bluŸnierczego s¹du.
12. Ale ci, jako byd³o bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na 
u³owienie i skazê, bluŸni¹c to, czego nie wiedz¹, w tej skazie swojej zagin¹.
13. I odnios¹ zap³atê niesprawiedliwoœci jako ci, którzy maj¹ za rozkosz 
ka¿dodzienne luboœci, bêd¹c plugastwem i zmaz¹, rozkosz maj¹ w zdradach swoich z 
wami bankietuj¹c:
14. Oczy maj¹ pe³ne cudzo³óstwa i bez przestania grzesz¹ce, przy³udzaj¹c dusze 
niestateczne, maj¹c serce wyæwiczone w ³akomstwie, synowie przeklêstwa,
15. Którzy opuœciwszy prost¹ drogê, zb³¹dzili, naœladuj¹c drogi Balaama, syna 
Bosorowego, który zap³atê niesprawiedliwoœci umi³owa³;
16. Ale mia³ karanie za swój wystêpek, poniewa¿ jarzmu niema oœlica poddana, 
cz³owieczym g³osem przemówiwszy, zahamowa³a szaleñstwo proroka.
17. Ci s¹ studniami bez wody, ob³oki od wichru pêdzone, którym chmura ciemnoœci na 
wieki jest zachowana.
18. Albowiem nadêt¹ pró¿noœæ mówi¹c, przy³udzaj¹ przez po¿¹dliwoœæ cia³a i rozpusty 
tych, którzy byli prawdziwie uciekli od obcuj¹cych w b³êdzie,
19. Wolnoœæ im obiecuj¹c, a sami bêd¹c niewolnikami skazy. Albowiem kto jest od 
kogo przezwyciê¿ony, temu te¿ jest zniewolony.
20. Bo poniewa¿ oni uszli plugastw œwiata przez poznanie Pana i zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa, a znowu siê zaœ niemi uwik³awszy, zwyciê¿eni bywaj¹; sta³y siê ich 
ostateczne rzeczy gorsze ni¿ pierwsze.



21. Bo by im by³o lepiej, nie uznaæ drogi sprawiedliwoœci, ni¿eli poznawszy j¹, 
odwróciæ siê od podanego im rozkazania œwiêtego.
22. Aleæ siê im przyda³o wed³ug onej prawdziwej przypowieœci: Pies wróci³ siê do 
zwracania swego, a œwinia umyta do walania siê w b³ocie.
*03
1. Najmilsi! ju¿ ten drugi list do was piszê, którym wzbudzam przez napominanie 
uprzejm¹ myœl waszê,
2. Abyœcie pamiêtali na s³owa przepowiedziane od œwiêtych proroków, i na 
przykazanie nasze, którzyœmy Aposto³ami Pana i Zbawiciela:
3. To najpierwej wiedz¹c, ¿e przyjd¹ w ostateczne dni naœmiewcy, wed³ug w³asnych 
swoich po¿¹dliwoœci chodz¹cy,
4. I mówi¹cy: Gdzie¿ jest obietnica przyjœcia jego? Bo jako ojcowie zasnêli, 
wszystko tak trwa od pocz¹tku stworzenia.
5. Tego zaiste umyœlnie wiedzieæ nie chc¹, ¿e siê niebiosa dawno sta³y i ziemia z 
wody i w wodzie stanê³a przez s³owo Bo¿e,
6. Dlaczego on pierwszy œwiat wod¹ bêd¹c zatopiony, zgin¹³.
7. Lecz te niebiosa, które teraz s¹ i ziemia tem¿e s³owem od³o¿one s¹ i zachowane 
ogniowi na dzieñ s¹du i zatracenia niepobo¿nych ludzi.
8. Ale ta jedna rzecz niech wam nie bêdzie tajna, najmilsi! i¿ jeden dzieñ u Pana 
jest jako tysi¹c lat, a tysi¹c lat, jako jeden dzieñ.
9. Nie omieszkiwaæ Pan z obietnic¹, (jako to niektórzy maj¹ za omieszkanie), ale 
u¿ywa cierpliwoœci przeciwko nam, nie chc¹c, aby którzy zginêli, ale ¿eby siê 
wszyscy do pokuty udali.
10. A on dzieñ Pañski przyjdzie jako z³odziej w nocy, w który niebiosa z wielkim 
trzaskiem przemin¹, a ¿ywio³y rozpalone ogniem stopniej¹, a ziemia i rzeczy, które 
s¹ na niej, spalone bêd¹.
11. Poniewa¿ siê tedy to wszystko ma rozp³yn¹æ, jakimi¿ wy macie byæ w œwiêtych 
obcowaniach i pobo¿noœciach?
12. Którzy oczekujecie i spieszycie siê na przyjœcie dnia Bo¿ego, w który niebiosa 
gorej¹ce rozpuszcz¹ siê i ¿ywio³y pa³aj¹ce stopniej¹.
13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug obietnicy jego oczekujemy, w których 
sprawiedliwoœæ mieszka.
14. Przeto¿ najmilsi! tego oczekuj¹c, starajcie siê, abyœcie bez zmazy i bez nagany 
od niego znalezieni byli w pokoju;
15. A nieskwapliwoœæ Pana naszego miejcie za zbawienie wasze, jako wam i mi³y brat 
nasz Pawe³ wed³ug danej sobie m¹droœci pisa³,
16. Jako i we wszystkich listach swoich mówi¹c o tych rzeczach, miêdzy któremi s¹ 
niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumiejêtni i niestateczni wykrêcaj¹ 
jako i inne pisma, ku swemu w³asnemu zatraceniu.
17. Wy tedy, najmilsi! wiedz¹c to przedtem; strze¿cie siê, abyœcie b³êdem tych 
niezbo¿ników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej statecznoœci;
18. Ale roœæcie w ³asce i w znajomoœci Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 
któremu niech bêdzie chwa³a i teraz, i na czasy wieczne. Amen.

================================
     1 Jana     
================================

*01
1. Co by³o od pocz¹tku, coœmy s³yszeli, coœmy oczyma naszemi widzieli i na coœmy 
patrzyli, i czego siê rêce nasze dotyka³y, o S³owie ¿ywota;
2. (Bo ¿ywot objawiony jest i widzieliœmy, i œwiadczymy i zwiastujemy wam on ¿ywot 
wieczny, który by³ u Ojca, i objawiony nam jest.)



3. Coœmy, mówiê, widzieli i s³yszeli, to wam zwiastujemy, abyœcie i wy z nami 
spo³ecznoœæ mieli, a spo³ecznoœæ nasza, aby by³a z Ojcem i z Synem jego, Jezusem 
Chrystusem.
4. A toæ wam piszemy, aby radoœæ wasza zupe³na by³a.
5. A toæ jest poselstwo, któreœmy s³yszeli od niego i zwiastujemy wam: I¿ Bóg jest 
œwiat³oœæ, a ¿adnej ciemnoœci w nim nie masz.
6. JeŸlibyœmy rzekli, i¿ spo³ecznoœæ mamy z nim, a w ciemnoœci chodzimy, k³amiemy, 
a nie czynimy prawdy.
7. A jeŸli w œwiat³oœci chodzimy, jako on jest w œwiat³oœci, spo³ecznoœæ mamy 
miêdzy sob¹, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu.
8. JeŸlibyœmy rzekli, i¿ grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie 
masz.
9. JeŸlibyœmy wyznali grzechy nasze, wiernyæ jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam 
odpuœci³ grzechy i oczyœci³ nas od wszelkiej nieprawoœci.
10. JeŸliœmy rzekli, ¿eœmy nie zgrzeszyli, k³amc¹ go czynimy, a s³owa jego nie masz 
w nas.
*02
1. Dziatki moje! to wam piszê, abyœcie nie grzeszyli; i jeŸliby kto zgrzeszy³, mamy 
orêdownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego;
2. A on jest ub³aganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale te¿ za grzechy 
wszystkiego œwiata.
3. A przez to wiemy, ¿eœmy go poznali, jeŸli przykazania jego zachowujemy.
4. Kto mówi: Znam go, a przykazania jego nie zachowuje, k³amc¹ jest, a prawdy w nim 
nie masz.
5. Lecz kto by zachowa³ s³owa jego, prawdziwie siê w tym mi³oœæ Bo¿a wykona³a; 
przez to znamy, i¿ w nim jesteœmy.
6. Kto mówi, ¿e w nim mieszka, powinien, jako on chodzi³, i sam tak¿e chodziæ.
7. Bracia! nie nowe przykazanie wam piszê, ale przykazanie stare, któreœcie mieli 
od pocz¹tku; a to stare przykazanie jest ono s³owo, któreœcie s³yszeli od pocz¹tku.
8. Zasiê przykazanie nowe piszê wam, które jest prawdziwe w nim i w was; i¿ 
ciemnoœæ przemija, a prawdziwa ona œwiat³oœæ ju¿ œwieci.
9. Kto mówi, i¿ jest w œwiat³oœci, a brata swego nienawidzi, w ciemnoœci jest a¿ 
dot¹d.
10. Kto mi³uje brata swego, w œwiat³oœci mieszka i zgorszenia w nim nie masz.
11. Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemnoœci jest i w ciemnoœci chodzi, a nie 
wie, gdzie idzie, i¿ ciemnoœæ zaœlepi³a oczy jego.
12. Piszê wam, dziatki! i¿ wam s¹ odpuszczone grzechy dla imienia jego.
13. Piszê wam, ojcowie! ¿eœcie poznali tego, który jest od pocz¹tku. Piszê wam, 
m³odzieñcy! ¿eœcie zwyciê¿yli onego z³oœnika.
14. Piszê wam, dziateczki! ¿eœcie poznali Ojca. Pisa³em wam, ojcowie! ¿eœcie 
poznali onego, który jest od pocz¹tku. Pisa³em wam, m³odzieñcy! ¿e jesteœcie mocni, 
a s³owo Bo¿e mieszka w was, a ¿eœcie zwyciê¿yli onego z³oœnika.
15. Nie mi³ujcie œwiata, ani tych rzeczy, które s¹ na œwiecie; jeŸli kto mi³uje 
œwiat, nie masz w nim mi³oœci ojcowskiej.
16. Albowiem wszystko, co jest na œwiecie, jako po¿¹dliwoœæ cia³a i po¿¹dliwoœæ 
oczu, i pycha ¿ywota, toæ nie jest z Ojca, ale jest z œwiata.
17. Œwiatci przemija i po¿¹dliwoœæ jego; ale kto czyni wolê Bo¿¹, trwa na wieki.
18. Dziateczki! ostateczna godzina jest; a jakoœcie s³yszeli, ¿e antychryst przyjœæ 
ma, i teraz wiele antychrystów powsta³o; st¹d wiemy, i¿ jest ostateczna godzina.
19. Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z 
nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, i¿ wszyscy nie byli z nas.
20. Ale wy macie pomazanie od onego Œwiêtego i wiecie wszystko.
21. Nie pisa³em wam, przeto ¿eœcie prawdy nie znali, ale ¿e j¹ znacie, a i¿ 
wszelkie k³amstwo nie jest z prawdy.
22. Kto jest k³amc¹? Aza¿ nie ten, który zapiera, i¿ Jezus nie jest Chrystusem? Ten 
jest antychryst, który siê zapiera Ojca i Syna.
23. Ka¿dy, co siê zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
24. Wy tedy, coœcie s³yszeli od pocz¹tku, to niechaj w was zostaje; jeŸliby w was 



zostawa³o, coœcie s³yszeli od pocz¹tku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie.
25. A taæ jest obietnica, któr¹ on nam obieca³, to jest ¿ywot on wieczny.
26. Tom wam napisa³ o tych, którzy was zwodz¹.
27. Ale to pomazanie, któreœcie wy wziêli od niego, zostaje w was, a nie 
potrzebujecie, aby was kto uczy³: ale jako to pomazanie uczy was o wszystkiem, a 
jest prawdziwe, i nie jest k³amstwem, a jako was nauczy³o, tak w niem zostaniecie.
28. I teraz, dziateczki! zostañcie w niem, abyœmy, gdy siê uka¿e, ufanie mieli, a 
nie byli zawstydzeni od niego w przyjœciu jego.
29. Poniewa¿ wiecie, ¿e on sprawiedliwy jest, wiedzcie¿ te¿, i¿ ka¿dy, który czyni 
sprawiedliwoœæ, z niego narodzony jest.
*03
1. Patrzcie, jak¹ mi³oœæ da³ nam Ojciec, abyœmy dziatkami Bo¿emi nazwani byli. 
Dlategoæ œwiat nie zna nas, i¿ onego nie zna.
2. Najmilsi! teraz dziatkami Bo¿emi jesteœmy, ale siê jeszcze nie objawi³o, czem 
bêdziemy; lecz wiemy, i¿ gdy siê on objawi, podobni mu bêdziemy; albowiem ujrzymy 
go tak, jako jest.
3. A ktokolwiek ma tê nadziejê w nim, oczyszcza siê, jako i on czysty jest.
4. Ka¿dy, co czyni grzech, ten i zakon przestêpuje; albowiem grzech jest 
przestêpstwo zakonu.
5. A wiecie, i¿ siê on objawi³, aby grzechy nasze zg³adzi³, a grzechu w nim nie 
masz.
6. Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie 
widzia³ go, ani go pozna³.
7. Dziateczki! niechaj was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwoœæ, sprawiedliwy 
jest, jako i on sprawiedliwy jest;
8. Kto czyni grzech, z dyjab³a jest; gdy¿ od pocz¹tku dyjabe³ grzeszy. Na to siê 
objawi³ Syn Bo¿y, aby zepsowa³ uczynki dyjabelskie.
9. Wszelki, co siê narodzi³ z Boga, grzechu nie czyni, i¿ nasienie jego w nim 
zostaje, i nie mo¿e grzeszyæ, i¿ z Boga narodzony jest.
10. Po tem poznaæ dziatki Bo¿e i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni 
sprawiedliwoœci, nie jest z Boga, i który nie mi³uje brata swego.
11. Albowiem to jest poselstwo, któreœcie s³yszeli od pocz¹tku, abyœmy jedni 
drugich mi³owali.
12. Nie jako Kain, który by³ z tego z³oœnika i zabi³ brata swego. A dlaczego¿ go 
zabi³? I¿ uczynki jego z³e by³y, a brata jego sprawiedliwe.
13. Nie dziwujcie siê, bracia moi! jeŸli was œwiat nienawidzi.
14. My wiemy, ¿eœmy przeniesieni z œmierci do ¿ywota, i¿ mi³ujemy braci; kto nie 
mi³uje brata, zostaje w œmierci.
15. Ka¿dy, co nienawidzi brata swego, mê¿obójc¹ jest; a wiecie, i¿ ¿aden mê¿obójca 
nie ma ¿ywota wiecznego w sobie zostawaj¹cego.
16. Przez toœmy poznali mi³oœæ Bo¿¹, i¿ on duszê swojê za nas po³o¿y³; i myœmy 
powinni k³aœæ duszê za braci.
17. A kto by mia³ majêtnoœæ œwiata tego i widzia³by brata swego potrzebuj¹cego, a 
zawar³by wnêtrznoœci swoje przed nim, jako¿ w nim zostaje mi³oœæ Bo¿a?
18. Dziateczki moje! nie mi³ujmy s³owem ani jêzykiem, ale uczynkiem i prawd¹.
19. A przez to poznajemy, i¿ z prawdy jesteœmy i przed nim uspokojemy serca nasze.
20. Bo jeŸliby nas potêpia³o serce nasze, daleko wiêkszy jest Bóg ni¿ serce nasze i 
wie wszystko.
21. Najmilsi! jeŸliby serce nasze nas nie potêpia³o, ufanie mamy ku Bogu;
22. I o cokolwiek byœmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i 
to, co siê podoba przed obliczem jego, czynimy.
23. A toæ jest przykazanie jego, abyœmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa 
Chrystusa, i mi³owali jedni drugich, jako nam przykaza³.
24. Bo kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on te¿ w nim; a przez to znamy, 
i¿ mieszka w nas, to jest z Ducha, którego nam da³.
*04
1. Najmilsi! nie ka¿demu duchowi wierzcie; ale doœwiadczajcie duchów, jeŸli z Boga 
s¹. Bo wiele fa³szywych proroków wysz³o na œwiat.
2. Przez to poznawajcie Ducha Bo¿ego: Wszelki duch, który wyznaje, i¿ Jezus 



Chrystus w ciele przyszed³, z Boga jest.
3. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, ¿e Jezus Chrystus w ciele przyszed³, nie 
jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeœcie s³yszeli, i¿ idzie i 
teraz ju¿ jest na œwiecie.
4. Wy z Boga jesteœcie, dziateczki! i zwyciê¿yliœcie ich; i¿ wiêkszy jest ten, 
który w was jest, ni¿ ten, który jest na œwiecie.
5. Oniæ s¹ z œwiata; przeto¿ o œwiecie mówi¹, a œwiat ich s³ucha.
6. My z Boga jesteœmy. Kto zna Boga, s³ucha nas; kto nie jest z Boga, nie s³ucha 
nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha b³êdu.
7. Najmilsi! mi³ujmy¿ jedni drugich, gdy¿ mi³oœæ jest z Boga; i ka¿dy, co mi³uje, z 
Boga jest narodzony i zna Boga.
8. Kto nie mi³uje, nie zna Boga; gdy¿ Bóg jest mi³oœæ.
9. Przez to objawiona jest mi³oœæ Bo¿a ku nam, i¿ Syna swego jednorodzonego pos³a³ 
Bóg na œwiat, abyœmy ¿yli przez niego.
10. W tem jest mi³oœæ, nie i¿byœmy my umi³owali Boga, ale i¿ on umi³owa³ nas i 
pos³a³ Syna swego, aby by³ ub³aganiem za grzechy nasze.
11. Najmilsi! poniewa¿ nas tak Bóg umi³owa³, i myœmy powinni jedni drugich mi³owaæ.
12. Boga ¿aden nigdy nie widzia³; ale jeŸli mi³ujemy jedni drugich, Bóg w nas 
mieszka, a mi³oœæ jego doskona³a jest w nas.
13. Przez to poznajemy, i¿ w nim mieszkamy, a on w nas, i¿ z Ducha swego nam da³.
14. A myœmy widzieli i œwiadczymy, i¿ Ojciec pos³a³ Syna, aby by³ Zbawicielem 
œwiata.
15. Ktobykolwiek wyzna³, i¿ Jezus jest Synem Bo¿ym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
16. I myœmy poznali i uwierzyli o mi³oœci, któr¹ Bóg ma ku nam. Bóg jest mi³oœæ; a 
kto mieszka w mi³oœci, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
17. W tem doskona³a jest mi³oœæ Bo¿a z nami, abyœmy ufanie mieli w dzieñ s¹dny, i¿ 
jaki on jest, tacy i my jesteœmy na tym œwiecie.
18. Nie maszci bojaŸni w mi³oœci, ale mi³oœæ doskona³a precz wyrzuca bojaŸñ: bo 
bojaŸñ ma udrêczenie, a kto siê boi, nie jest doskona³y w mi³oœci.
19. My go mi³ujemy, i¿ on nas pierwej umi³owa³.
20. JeŸliby kto rzek³: Mi³ujê Boga, a brata by swego nienawidzi³, k³amc¹ jest; 
albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzia³, Boga, którego nie widzia³, 
jako¿ mo¿e mi³owaæ?
21. A toæ rozkazanie mamy od niego, aby ten, co mi³uje Boga, mi³owa³ i brata swego.
*05
1. Wszelki, co wierzy, i¿ Jezus jest Chrystusem, z Boga siê narodzi³; a wszelki, co 
mi³uje tego, który urodzi³, mi³uje i tego, który z niego jest narodzony.
2. Przez to znamy, i¿ mi³ujemy dziatki Bo¿e, gdy Boga mi³ujemy i przykazania jego 
chowamy.
3. Albowiem ta jest mi³oœæ Bo¿a, abyœmy przykazania jego chowali; a przykazania 
jego nie s¹ ciê¿kie.
4. Bo wszystko, co siê narodzi³o z Boga, zwyciê¿a œwiat; a to jest zwyciêstwo, 
które zwyciê¿y³o œwiat, wiara nasza.
5. Któ¿ jest, co zwyciê¿a œwiat, tylko kto wierzy, i¿ Jezus jest Synem Bo¿ym?
6. Tenci jest, który przyszed³ przez wodê i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie 
tylko, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest, który œwiadczy, i¿ Duch jest prawda.
7. Albowiem trzej s¹, którzy œwiadcz¹ na niebie: Ojciec, S³owo i Duch Œwiêty, a ci 
trzej jedno s¹.
8. A trzej s¹, którzy œwiadcz¹ na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu 
s¹.
9. Poniewa¿ œwiadectwo ludzkie przyjmujemy, œwiadectwo Bo¿e wiêksze jest; albowiem 
to jest œwiadectwo Bo¿e, które œwiadczy³ o Synu swoim.
10. Kto wierzy w Syna Bo¿ego, ma œwiadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, 
k³amc¹ go uczyni³, i¿ nie uwierzy³ temu œwiadectwu, które Bóg œwiadczy³ o Synu 
swoim.
11. A toæ jest œwiadectwo, i¿ nam Bóg da³ ¿ywot wieczny; a ten ¿ywot jest w Synu 
jego.
12. Kto ma Syna, ma ¿ywot; kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma ¿ywota.
13. Te rzeczy napisa³em wam, którzy wierzycie w imiê Syna Bo¿ego, ¿ebyœcie 



wiedzieli, i¿ macie ¿ywot wieczny, i abyœcie wierzyli w imiê Syna Bo¿ego.
14. A toæ jest ufanie, które mamy do niego, i¿ jeŸlibyœmy o co prosili wed³ug woli 
jego, s³yszy nas.
15. A jeŸli wiemy, i¿ nas s³yszy, o cokolwiek byœmy prosili, tedy wiemy, i¿ mamy te 
rzeczy, o któreœmy go prosili.
16. JeŸliby kto widzia³ brata swego grzesz¹cego grzechem nie na œmieræ, niech¿e siê 
modli za nim, a da mu Bóg ¿ywot, to jest grzesz¹cym nie na œmieræ. Jestci grzech na 
œmieræ; nie za tym, mówiê, aby siê kto modli³.
17. Wszelka niesprawiedliwoœæ jest grzech; ale jest grzech nie na œmieræ.
18. Wiemy, i¿ wszelki, który siê z Boga narodzi³, nie grzeszy; ale który siê 
narodzi³ z Boga, zachowuje samego siebie, a on z³oœnik nie dotyka siê go.
19. Wiemy, i¿ z Boga jesteœmy; ale œwiat wszystek w z³em po³o¿ony jest.
20. A wiemy, i¿ Syn Bo¿y przyszed³ i da³ nam zmys³, abyœmy poznali onego 
prawdziwego Boga, i jesteœmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie 
Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i ¿ywot wieczny.
21. Dziateczki! strze¿cie siê ba³wanów. Amen.

================================
     2 Jana     
================================

*01
1. Starszy wybranej pani i dziatkom jej, które ja mi³ujê w prawdzie, a nie ja 
tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdê,
2. Dla prawdy, która zostaje w nas i z nami bêdzie na wieki.
3. Niech bêdzie z wami ³aska, mi³osierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w mi³oœci.
4. Uradowa³em siê bardzo, ¿em znalaz³ niektóre z dziatek twoich chodz¹ce w 
prawdzie, jakoœmy przykazanie wziêli od Ojca.
5. A teraz proszê ciê, Pani! nie jako przykazanie nowe pisz¹c ci, ale któreœmy 
mieli od pocz¹tku, abyœmy jedni drugich mi³owali.
6. A taæ jest mi³oœæ, abyœmy chodzili wed³ug przykazañ jego. A przykazanie to jest, 
jakoœcie s³yszeli od pocz¹tku, abyœcie w niem chodzili.
7. Gdy¿ wiele zwodzicieli wysz³o na œwiat, którzy nie wyznawaj¹, ¿e Jezus Chrystus 
przyszed³ w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem.
8. Strze¿cie samych siebie, ¿ebyœmy nie stracili tego, ko³o czegoœmy pracowali, ale 
¿ebyœmy odp³atê zupe³n¹ wziêli.
9. Wszelki, co przestêpuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto 
zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.
10. JeŸli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w 
dom, ani go pozdrawiajcie.
11. Albowiem kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest z³ych uczynków jego.
12. Maj¹c wam wiele pisaæ, nie chcia³em przez papier i inkaust, ale mam nadziejê, 
¿e do was przyjdê i ustnie z wami mówiæ bêdê, aby radoœæ nasza by³a zupe³na.
13. Pozdrawiaj¹ ciê dziatki siostry twojej w Panu wybranej. Amen.

================================
     3 Jana     
================================



*01
1. Starszy Gajowi mi³emu, którego ja mi³ujê w prawdzie.
2. Najmilszy! najprzód ¿¹dam, aby ci siê dobrze powodzi³o i abyœ by³ zdrów, tak 
jako siê dobrze powodzi duszy twojej.
3. Albowiem wielcem siê uradowa³, gdy przyszli bracia, i dali œwiadectwo o twojej 
prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.
4. Wiêkszej nad tê radoœci nie mam, jako gdy s³yszê, i¿ dziatki moje chodz¹ w 
szczeroœci.
5. Najmilszy! Wiernie czynisz, cokolwiek czynisz przeciwko braciom i przeciw 
goœciom,
6. Którzy œwiadectwo wydali o mi³oœci twojej przed zborem; i dobrze uczynisz, jeŸli 
ich odprowadzisz, jako przystoi przed Bogiem.
7. Albowiem dla imienia jego wyszli, nic nie wzi¹wszy od pogan.
8. My tedy takowych powinniœmy przyjmowaæ, abyœmy byli pomocnikami prawdzie.
9. Pisa³em do zboru waszego; ale Dyjotrefes, który chce byæ przedniejszy miêdzy 
nimi, nie przyjmuje nas.
10. Przeto jeŸli przyjdê, przypomnê uczynki jego, które czyni, s³owami z³emi 
obmawiaj¹c nas, a nie maj¹c dosyæ na tem, i sam braci nie przyjmuje, i tym, co by 
przyj¹æ chcieli, zabrania i ze zboru ich wy³¹cza.
11. Najmilszy! nie naœladuj z³ego, ale dobrego. Kto dobrze czyni, z Boga jest; ale 
kto Ÿle czyni, nie widzia³ Boga.
12. Demetryjuszowi œwiadectwo jest dane od wszystkich, i od samej prawdy; lecz i my 
œwiadectwo o nim dajemy, a wiecie, i¿ œwiadectwo nasze prawdziwe jest.
13. Wielem mia³ pisaæ; lecz nie chcê pisaæ inkaustem i piórem;
14. Bo mam nadziejê, ¿e ciê w rychle ujrzê, a tedy ustnie mówiæ bêdziemy.
15. Pokój tobie. Pozdrawiaj¹ ciê przyjaciele. Pozdrów i ty przyjació³ z imienia.

================================
     Judasa     
================================

*01
1. Judas, s³uga Jezusa Chrystusa a brat Jakóba, od Boga Ojca poœwiêconym i w 
Jezusie Chrystusie zachowanym i powo³anym:
2. Mi³osierdzie i pokój, i mi³oœæ niech siê wam rozmno¿y.
3. Najmilsi! Wszelk¹ pilnoœæ czyni¹c, abym wam pisa³ o spo³ecznem zbawieniu, 
musia³em wam pisaæ, napominaj¹c, i¿byœcie bojowali o wiarê raz œwiêtym podan¹.
4. Albowiem wkradli siê niektórzy ludzie, dawno ju¿ przedtem naznaczeni na to 
potêpienie, niepobo¿ni, którzy ³askê Boga naszego obracaj¹ w rozpustê i samego siê 
Boga i panuj¹cego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapieraj¹.
5. Przeto¿ chcê wam przypomnieæ, którzy ju¿ raz o tem wiecie, ¿e chocia¿ Pan lud z 
ziemi Egipskiej wyswobodzi³, przecie¿ potem tych, którzy nie wierzyli, potraci³.
6. Tak¿e Anio³ów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuœcili 
mieszkanie swoje, na s¹d dnia wielkiego zwi¹zkami wiecznemi pod chmur¹ zachowa³.
7. Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne miasta, gdy tym¿e sposobem jako i one 
zwszetecznia³y i uda³y siê za cudzem cia³em, wystawione s¹ na przyk³ad, ognia 
wiecznego karanie ponosz¹c:
8. Tak¿e te¿ i ci jako snem zmo¿eni cia³o plugawi¹, ale zwierzchnoœci¹ pogardzaj¹ i 
prze³o¿eñstwa bluŸni¹.
9. Lecz Micha³ Archanio³, gdy siê z dyjab³em rozpieraj¹c wadzi³ o cia³o Moj¿eszowe, 



nie œmia³ podnieœæ przeciwko niemu s¹du bluŸnierczego, ale rzek³: Niech ciê Pan 
zgromi.
10. A ci, czego nie znaj¹, to bluŸni¹; a co z przyrodzenia znaj¹, jako bezrozumne 
byd³a w tem siê psuj¹,
11. Biada im! bo siê drog¹ Kainow¹ udali, a za b³êdem Baalamowej zap³aty puœcili 
siê i przeciwieñstwem Korego poginêli.
12. Ciæ s¹ na œwiêtych ucztach waszych zmazani, którzy z wami goduj¹c bez wstydu, 
sami siê pas¹; s¹ ob³oki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywaj¹; 
drzewa zwiêd³e nieu¿yteczne, dwakroæ zmar³e i wykorzenione;
13. Wa³y wœciek³e morskie, wyrzucaj¹ce swoje sproœnoœci, gwiazdy b³¹kaj¹ce siê, 
którym chmura ciemnoœci zachowana jest na wieki.
14. A prorokowa³ te¿ o nich siódmy od Adama Enoch, mówi¹c: Oto Pan idzie z œwiêtymi 
tysi¹cami swoimi,
15. Aby uczyni³ s¹d wszystkim i kara³ wszystkich niezbo¿ników miêdzy nimi ze 
wszystkich niepobo¿noœci ich, które niezbo¿nie p³odzili i ze wszystkich przykroœci, 
które mówili przeciwko niemu niezbo¿ni grzesznicy.
16. Ci s¹ szemracze utyskuj¹cy sobie, wed³ug po¿¹dliwoœci swoich chodz¹cy, i 
których usta mówi¹ bardzo harde s³owa; pochlebiaj¹c osobom dla swego po¿ytku.
17. Lecz wy, najmilsi! pamiêtajcie na s³owa przepowiedziane od Aposto³ów Pana 
naszego Jezusa Chrystusa;
18. I¿ wam powiadali, ¿e w ostateczny czas bêd¹ naœmiewcy, chodz¹cy wed³ug swoich 
niezbo¿nych po¿¹dliwoœci.
19. Ciæ s¹, którzy siê sami od³¹czaj¹, bydlêcy, ducha Chrystusowego nie maj¹cy.
20. Ale wy najmilsi! buduj¹c siê na najœwiêtszej wierze waszej i modl¹c siê w Duchu 
Œwiêtym,
21. Samych siebie w mi³oœci Bo¿ej zachowajcie, oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, ku ¿ywotowi wiecznemu.
22. A nad niektórymi zmi³ujcie siê, rozs¹dkiem siê rz¹dz¹c;
23. A drugich przez postrach do zbawienia przywódŸcie, z ognia ich wyrywaj¹c, maj¹c 
w nienawiœci i sukniê, która by by³a od cia³a pokalana.
24. A temu, który was mo¿e zachowaæ od upadku i stawiæ przed oblicznoœci¹ chwa³y 
swojej bez nagany z weselem,
25. Samemu m¹dremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech bêdzie chwa³a i wielmo¿noœæ, 
moc i zwierzchnoœæ, i teraz i po wszystkie wieki. Amen.

================================
     Objawienie Jana     
================================

*01
1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, 
które siê w rychle dziaæ maj¹; a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego 
s³udze swemu Janowi,
2. Który œwiadectwo wyda³ s³owu Bo¿emu i œwiadectwu Jezusa Chrystusa, i cokolwiek 
widzia³.
3. B³ogos³awiony, który czyta i ci, którzy s³uchaj¹ s³ów proroctwa tego, i 
zachowuj¹ to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.
4. Jan siedmiu zborom, które s¹ w Azyi. £aska wam i pokój niech bêdzie od tego, 
który jest i który by³, i który przyjœæ ma; i od siedmiu duchów, którzy s¹ przed 
oblicznoœci¹ stolicy jego;
5. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym œwiadkiem wiernym, pierworodnym z 
umar³ych i ksi¹¿êciem królów ziemi; który nas umi³owa³ i omy³ nas z grzechów 
naszych krwi¹ swoj¹;



6. I uczyni³ nas królami i kap³anami Bogu, Ojcu swemu; jemu¿ niech bêdzie chwa³a i 
moc na wieki wieków. Amen.
7. Oto idzie z ob³okami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i 
narzekaæ bêd¹ przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
8. Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec, mówi Pan, który jest i który by³, i 
który przyjœæ ma, on Wszechmog¹cy.
9. Ja Jan, którym te¿ jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i 
w cierpliwoœci Jezusa Chrystusa, by³em na wyspie, któr¹ zowi¹ Patmos, dla s³owa 
Bo¿ego i dla œwiadectwa Jezusa Chrystusa:
10. By³em w zachwyceniu ducha w dzieñ Pañski i s³ysza³em za sob¹ g³os wielki jako 
tr¹by, mówi¹cy:
11. Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w ksiêgi i 
poœlij siedmiu zborom, które s¹ w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do 
Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.
12. I obróci³em siê, abym widzia³ on g³os, który mówi³ ze mn¹; a obróciwszy siê, 
ujrza³em siedm œwieczników z³otych,
13. A w poœrodku onych siedmiu œwieczników podobnego Synowi cz³owieczemu, 
obleczonego w d³ug¹ szatê, i przepasanego na piersiach pasem z³otym;
14. A g³owa jego i w³osy by³y bia³e jako we³na bia³a, jako œnieg, a oczy jego jako 
p³omieñ ognia;
15. A nogi jego podobne mosi¹dzowi, jakoby w piecu rozpalone, a g³os jego jako g³os 
wielu wód.
16. I mia³ w prawej rêce swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodzi³ miecz z obu 
stron ostry, a oblicze jego jako s³oñce, kiedy jasno œwieci.
17. A gdym go ujrza³, upad³em do nóg jego jako martwy. I w³o¿y³ praw¹ rêkê swojê na 
miê, mówi¹c mi: Nie bój siê! Jam jest on pierwszy i ostatni,
18. I ¿yj¹cy; a by³em umar³y, a otom jest ¿ywy na wieki wieków. I mam klucze piek³a 
i œmierci.
19. Napisz te rzeczy, któreœ widzia³ i które s¹, i które siê dziaæ maj¹ napotem.
20. Tajemnicê onych siedmiu gwiazd, któreœ widzia³ w prawej rêce mojej i siedmiu 
œwieczników z³otych. Siedm onych gwiazd s¹ Anio³owie siedmiu zborów, a siedm 
œwieczników, któreœ widzia³, jest siedm zborów.
*02
1. Anio³owi zboru Efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedm gwiazd w prawej 
rêce swojej, który siê przechadza w poœród onych siedmiu œwieczników z³otych:
2. Znam uczynki twoje i pracê twojê, i cierpliwoœæ twojê, a i¿ nie mo¿esz cierpieæ 
z³ych i doœwiadczy³eœ tych, którzy siê mieni¹ byæ Aposto³ami, a nie s¹, i znalaz³eœ 
ich, ¿e s¹ k³amcami;
3. I masz cierpliwoœæ, i znasza³eœ i pracowa³eœ dla imienia mego, a nie usta³eœ.
4. Ale mam nieco przeciwko tobie, ¿eœ mi³oœæ twojê pierwsz¹ opuœci³.
5. Pamiêtaj¿e tedy, sk¹deœ wypad³, a pokutuj i czyñ uczynki pierwsze; a jeŸli nie 
chcesz, przyjdê przeciwko tobie rych³o, a poruszê œwiecznik twój z miejsca swego, 
jeŸlibyœ nie pokutowa³.
6. Ale w¿dy to masz, i¿ nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzê.
7. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwyciê¿y, dam jeœæ z 
drzewa ¿ywota, które jest w poœrodku raju Bo¿ego.
8. A Anio³owi zboru Smyrneñskiego napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który by³ 
umar³ i o¿y³:
9. Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleœ bogaty), i bluŸnierstwo tych, 
którzy siê powiadaj¹ byæ ¯ydami, a nie s¹, ale s¹ bó¿nic¹ szatañsk¹.
10. Nic siê nie bój tego, co masz cierpieæ. Oto wrzuci dyjabe³ niektórych z was do 
wiêzienia, abyœcie byli doœwiadczeni; i bêdziecie mieli ucisk przez dziesiêæ dni. 
B¹dŸ wierny a¿ do œmierci, a dam ci koronê ¿ywota.
11. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom: Kto zwyciê¿y, nie bêdzie 
obra¿ony od wtórej œmierci.
12. A Anio³owi zboru Pergameñskiego napisz: To mówi ten, który ma miecz on z 
obydwóch stron ostry;
13. Znam uczynki twoje i gdzie mieszkasz, to jest, gdzie jest stolica szatañska, a 
i¿ trzymasz imiê moje i nie zaprza³eœ siê wiary mojej, i w one dni, w które 



Antypas, œwiadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka.
14. Ale mam nieco przeciwko tobie, i¿ tam masz tych, którzy trzymaj¹ naukê 
Balaamow¹, który uczy³ Balaka, aby wrzuci³ zgorszenie przed syny Izraelskie, ¿eby 
jedli rzeczy ba³wanom ofiarowane i wszeteczeñstwo p³odzili.
15. Tak¿e masz i tych, którzy trzymaj¹ naukê Nikolaitów, co ja mam w nienawiœci.
16. Pokutuj¿e: a jeŸli nie bêdziesz, przyjdê przeciwko tobie w rychle i bêdê 
walczy³ z nimi mieczem ust moich.
17. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwyciê¿y, dam jeœæ z 
onej manny skrytej i dam mu kamyk bia³y, a na onym kamyku imiê nowe napisane, 
którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje.
18. A Anio³owi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Bo¿y, który ma oczy swoje 
jako p³omieñ ognia, a nogi jego podobne s¹ mosi¹dzowi:
19. Znam uczynki twoje i mi³oœæ, i pos³ugi, i wiarê, i cierpliwoœæ twojê, i uczynki 
twoje, a ¿e ostatnich rzeczy wiêcej jest ni¿ pierwszych.
20. Ale mam nieco przeciwko tobie, i¿ niewieœcie Jezabeli, która siê mieni byæ 
prorokini¹, dopuszczasz uczyæ i zwodziæ s³ugi moje, ¿eby wszeteczeñstwo p³odzili i 
rzeczy ba³wanom ofiarowane jedli.
21. I da³em jej czas, aby pokutowa³a z wszeteczeñstwa swego; ale nie pokutowa³a.
22. Oto ja porzucê j¹ na ³o¿e i tych, którzy z ni¹ cudzo³o¿¹, w ucisk wielki, 
jeŸliby nie pokutowali z uczynków swoich:
23. A dzieci jej pobijê na œmieræ; i poznaj¹ wszystkie zbory, ¿em ja jest ten, 
który siê badam nerek i serc; i dam ka¿demu z was wed³ug uczynków waszych .
24. A wam mówiê i drugim, którzyœcie w Tyjatyrzech, którzykolwiek nie maj¹ tej 
nauki i którzy nie poznali g³êbokoœci szatañskich, jako mówi¹: Nie w³o¿ê na was 
innego brzemienia.
25. Wszak¿e to, co macie, trzymajcie, a¿ przyjdê.
26. A kto zwyciê¿y i zachowa a¿ do koñca uczynki moje, dam mu zwierzchnoœæ nad 
poganami.
27. I bêdzie ich rz¹dzi³ lask¹ ¿elazn¹; jako statki garncarskie skruszeni bêd¹, 
jakom i ja wzi¹³ od Ojca mego.
28. I dam mu gwiazdê porann¹.
29. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom.
*03
1. A anio³owi zboru, który jest w Sardziech, napisz: To mówi ten, który ma siedm 
duchów Bo¿ych i siedm gwiazd: Znam uczynki twoje, i masz imiê, ¿e ¿yjesz; aleœ jest 
umar³y.
2. B¹dŸ czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeæ maj¹; albowiem nie znalaz³em 
uczynków twoich zupe³nych przed Bogiem .
3. Pamiêtaj tedy, jakoœ wzi¹³ i s³ysza³, a chowaj i pokutuj. JeŸli tedy czuæ nie 
bêdziesz, przyjdê na ciê jako z³odziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdê na 
ciê.
4. Ale masz niektóre osoby w Sardziech, które nie pokala³y szat swoich; przeto¿ 
chodziæ bêd¹ ze mn¹ w szatach bia³ych, i¿ godni s¹.
5. Kto zwyciê¿y, ten bêdzie obleczony w szaty bia³e i nie wyma¿ê imienia jego z 
ksi¹g ¿ywota, ale wyznam imiê jego przed obliczem Ojca mojego i przed Anio³ami 
jego.
6. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom.
7. A Anio³owi zboru Filadelfskiego napisz: To mówi on Œwiêty i Prawdziwy, który ma 
klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.
8. Znam uczynki twoje; otom wystawi³ przed tob¹ drzwi otworzone, a ¿aden nie mo¿e 
ich zamkn¹æ; bo acz masz niewielk¹ moc, przeciêœ zachowa³ s³owo moje i nie 
zaprza³eœ siê imienia mego.
9. Otoæ dam niektórych z bó¿nicy szatañskiej, którzy siê powiadaj¹ byæ ¯ydami, a 
nie s¹, ale k³ami¹. Oto sprawiê, ¿e przyjd¹ i bêd¹ siê k³aniali przed nogami twemi, 
i poznaj¹, ¿em ja ciê umi³owa³.
10. ¯eœ zachowa³ s³owo cierpliwoœci mojej, ja te¿ ciê zachowam od godziny 
pokuszenia, która przyjdzie na wszystek œwiat, aby doœwiadczy³a mieszkaj¹cych na 
ziemi;
11. Oto idê rych³o; trzymaj, co masz, aby nikt nie wzi¹³ korony twojej.



12. Kto zwyciê¿y, uczyniê go filarem w koœciele Boga mojego, a wiêcej z niego ju¿ 
nie wynijdzie; i napiszê na nim imiê Boga mego i imiê miasta Boga mego, nowego 
Jeruzalemu, które zstêpuje z nieba od Boga mego i imiê moje nowe.
13. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom.
14. A Anio³owi zboru Laodyceñskiego napisz: To mówi Amen, œwiadek on wierny i 
prawdziwy, pocz¹tek stworzenia Bo¿ego:
15. Znam uczynki twoje, ¿eœ nie jest ani zimny ani gor¹cy, bodaj¿eœ by³ zimny albo 
gor¹cy!
16. A tak, poniewa¿ jesteœ letni, a ani zimny ani gor¹cy, wyrzucê ciê z ust moich.
17. Albowiem mówisz: Jestem bogaty i zbogaci³em siê, a niczego nie potrzebujê; a 
nie wiesz, ¿eœ ty biedny i mizerny, i ubogi, i œlepy, i nagi.
18. Radzê ci, abyœ kupi³ u mnie z³ota w ogniu doœwiadczonego, abyœ by³ bogaty, i 
szaty bia³e, abyœ by³ obleczony, a ¿eby siê nie okazywa³a sromota nagoœci twojej; a 
oczy twoje nama¿ maœci¹ wzrok naprawiaj¹c¹, abyœ widzia³.
19. Ja którychkolwiek mi³ujê, strofujê i karzê. B¹dŸ tedy gorliwym, a pokutuj.
20. Oto stojê u drzwi i ko³aczê; jeŸliby kto us³ysza³ g³os mój i otworzy³ drzwi, 
wnijdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze mn¹.
21. Kto zwyciê¿y, dam mu siedzieæ z sob¹ na stolicy mojej, jakom i ja zwyciê¿y³ i 
usiad³em z Ojcem moim na stolicy jego.
22. Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom.
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1. Potemem widzia³, a oto drzwi by³y otworzone w niebie, a g³os pierwszy, którym 
s³ysza³, jako tr¹by mówi¹cej ze mn¹, i rzek³: Wst¹p sam, a poka¿ê ci, co siê ma 
dziaæ napotem.
2. A zarazem by³em w zachwyceniu ducha, a oto stolica postawiona by³a na niebie, a 
na stolicy siedzia³a osoba.
3. A ten, który siedzia³, podobny by³ na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i 
sardynowi; a oko³o onej stolicy by³a têcza, na wejrzeniu podobna szmaragdowi.
4. A oko³o onej stolicy by³o stolic dwadzieœcia i cztery; a na onych stolicach 
widzia³em dwudziestu i czterech starców siedz¹cych, obleczonych w szaty bia³e, a na 
g³owach swoich mieli korony z³ote.
5. A z onej stolicy wychodzi³y b³yskawice i gromy, i g³osy, i siedm lamp ognistych 
gorej¹cych przed stolic¹, które s¹ siedm duchów Bo¿ych.
6. A przed on¹ stolic¹ by³o morze szklane, podobne kryszta³owi, a w poœrodku 
stolicy i oko³o stolicy czworo zwierz¹t pe³nych oczu z przodku i z ty³u.
7. A pierwsze zwierzê podobne by³o lwowi, a wtóre zwierzê podobne cielcowi, a 
trzecie zwierzê mia³o twarz jako cz³owiek, a czwarte zwierzê podobne by³o or³owi 
lataj¹cemu.
8. A oto ka¿de z osobna z onych czterech zwierz¹t mia³o szeœæ skrzyde³ woko³o, a 
wewn¹trz by³y pe³ne oczów, a odpoczynku nie maj¹ we dnie i w nocy, mówi¹c: Œwiêty, 
œwiêty, œwiêty Pan, Bóg wszechmog¹cy, który by³ i jest, i przyjœæ ma.
9. A gdy one zwierzêta dawa³y chwa³ê i czeœæ, i dziêkowanie siedz¹cemu na stolicy, 
¿yj¹cemu na wieki wieków;
10. Upadli dwadzieœcia cztery starcy przed obliczem siedz¹cego na stolicy i 
k³aniali siê ¿yj¹cemu na wieki wieków, i rzucali korony swoje przed stolic¹, 
mówi¹c:
11. Godzieneœ jest, Panie! wzi¹æ chwa³ê i czeœæ, i moc; boœ ty stworzy³ wszystkie 
rzeczy i za wol¹ twoj¹ trwaj¹, i stworzone s¹.
*05
1. I widzia³em po prawej rêce siedz¹cego na stolicy ksiêgi napisane, wewn¹trz i 
zewn¹trz zapieczêtowane siedmioma pieczêciami.
2. I widzia³em Anio³a mocnego, wo³aj¹cego g³osem wielkim: Kto jest godzien otworzyæ 
te ksiêgi i odpieczêtowaæ pieczêci ich?
3. A nikt nie móg³ ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemi¹ otworzyæ onych ksi¹g, 
ani wejrzeæ w nie.
4. I p³aka³em bardzo, i¿ nikt nie by³ znaleziony godny, aby otworzy³ i czyta³ 
ksiêgi, i wejrza³ w nie.
5. Tedy mi jeden z onych starców rzek³: Nie p³acz! Oto zwyciê¿y³ lew, który jest z 
pokolenia Judowego, korzeñ Dawidowy, aby otworzy³ ksiêgi i odpieczêtowa³ siedm 



pieczêci ich.
6. I spojrza³em, a oto miêdzy stolic¹ i czterema onemi zwierzêtami, i miêdzy onymi 
starcami Baranek sta³ jako zabity, maj¹c siedm rogów i siedm oczy, które s¹ siedm 
duchów Bo¿ych, pos³anych na wszystkê ziemiê.
7. Ten przyszed³ i wzi¹³ one ksiêgi z prawej rêki siedz¹cego na stolicy.
8. A gdy wzi¹³ one ksiêgi, zaraz ono czworo zwierz¹t i oni dwadzieœcia i cztery 
starcy upadli przed Barankiem, maj¹c ka¿dy z nich cytry i czasze z³ote, pe³ne 
wonnych rzeczy, które s¹ modlitwy œwiêtych.
9. I œpiewali now¹ pieœñ, mówi¹c: Godzieneœ jest wzi¹æ ksiêgi i otworzyæ pieczêci 
ich, ¿eœ by³ zabity i odkupi³eœ nas Bogu przez krew swojê ze wszelkiego pokolenia i 
jêzyka, i ludu, i narodu:
10. I uczyni³eœ nas Bogu naszemu królami i kap³anami, i królowaæ bêdziemy na ziemi.
11. I widzia³em, i s³ysza³em g³os wielu Anio³ów oko³o onej stolicy, i onych 
zwierz¹t i onych starców; a by³a liczba ich tysi¹ckroæ sto tysiêcy i dziesiêækroæ 
sto tysiêcy,
12. Mówi¹cych g³osem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wzi¹æ moc i 
bogactwo, i m¹droœæ, i si³ê, i czeœæ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo.
13. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemi¹ i w morzu, 
i wszystko, co w nich jest, s³ysza³em mówi¹ce: Siedz¹cemu na stolicy i Barankowi 
b³ogos³awieñstwo i czeœæ, i chwa³a, i si³a na wieki wieków.
14. A czworo onych zwierz¹t rzek³o: Amen. A oni dwadzieœcia i cztery starcy upadli 
i k³aniali siê ¿yj¹cemu na wieki wieków.
*06
1. I widzia³em, gdy otworzy³ Baranek jedn¹ z onych pieczêci, i s³ysza³em jedno ze 
czterech zwierz¹t mówi¹ce, jako g³os gromu: ChodŸ, a patrzaj!
2. I widzia³em, a oto koñ bia³y, a ten, który na nim siedzia³, mia³ ³uk, i dano mu 
koronê, i wyszed³ jako zwyciêzca, a¿eby zwyciê¿a³.
3. A gdy otworzy³ wtór¹ pieczêæ, s³ysza³em wtóre zwierzê mówi¹ce: ChodŸ, a patrzaj!
4. I wyszed³ drugi koñ rydzy; a temu, który na nim siedzia³, dano, aby odj¹³ pokój 
z ziemi, a i¿by jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki.
5. A gdy otworzy³ trzeci¹ pieczêæ, s³ysza³em trzecie zwierzê mówi¹ce: ChodŸ, a 
patrzaj! I widzia³em, a oto koñ wrony, a ten, co na nim siedzia³, mia³ szalê w rêce 
swojej.
6. I s³ysza³em g³os z poœrodku onych czworga zwierz¹t mówi¹cy: Miarka pszenicy za 
grosz, a trzy miarki jêczmienia za grosz; a nie szkodŸ oliwie i winu.
7. A gdy otworzy³ czwart¹ pieczêæ, s³ysza³em g³os czwartego zwierzêcia mówi¹cy: 
ChodŸ, a patrzaj!
8. I widzia³em, a oto koñ p³owy, a tego, który siedzia³ na nim, imiê by³o œmieræ, a 
piek³o sz³o za nim; i dana im jest moc nad czwart¹ czêœci¹ ziemi, aby zabijali 
mieczem i g³odem, i morem, i przez zwierzêta ziemskie.
9. A gdy otworzy³ pi¹t¹ pieczêæ, widzia³em pod o³tarzem dusze pobitych dla s³owa 
Bo¿ego i dla œwiadectwa, które wydawali;
10. I wo³ali g³osem wielkim, mówi¹c: Dok¹d¿e, Panie œwiêty i prawdziwy! nie s¹dzisz 
i nie mœcisz siê krwi naszej nad tymi, którzy mieszkaj¹ na ziemi?
11. I dane s¹ ka¿demu z nich szaty bia³e, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze 
na ma³y czas, a¿by siê dope³ni³ poczet spó³s³ug ich i braci ich, którzy maj¹ byæ 
pobici, jako i oni.
12. I widzia³em, gdy otworzy³ szóst¹ pieczêæ, a oto sta³o siê wielkie trzêsienie 
ziemi, a s³oñce sczernia³o jako wór w³osiany i ksiê¿yc wszystek sta³ siê jako krew;
13. A gwiazdy niebieskie pada³y na ziemiê, tak jako drzewo figowe zrzuca z siebie 
figi swoje niedosta³e, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane.
14. A niebo ust¹pi³o jako ksiêgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z miejsca siê 
swego poruszy³y;
15. A królowie ziemi i ksi¹¿êta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i ka¿dy 
niewolnik, i ka¿dy wolny pokryli siê w jaskinie i w ska³y gór,
16. I rzekli górom i ska³om: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, 
który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;
17. Albowiem przyszed³ dzieñ on wielki gniewu jego, i któ¿ siê ostaæ mo¿e?
*07



1. Potemem widzia³ czterech Anio³ów, stoj¹cych na czterech wêg³ach ziemi, 
trzymaj¹cych cztery wiatry ziemi, aby nie wia³ wiatr na ziemiê, ani na morze, ani 
na ¿adne drzewo.
2. I widzia³em inszego Anio³a wystêpuj¹cego od wschodu s³oñca, maj¹cego pieczêæ 
Boga ¿ywego, i zawo³a³ g³osem wielkim na onych czterech Anio³ów, którym dano, aby 
szkodzili ziemi i morzu;
3. Mówi¹c: Nie szkodŸcie ziemi ani morzu, ani drzewom, a¿ popieczêtujemy s³ugi Boga 
naszego na czo³ach ich.
4. I us³ysza³em liczbê popieczêtowanych: sto czterdzieœci i cztery tysi¹ce jest 
popieczêtowanych ze wszystkich pokoleñ synów Izraelskich:
5. Z pokolenia Judowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Rubenowego 
dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Gadowego dwanaœcie tysiêcy 
popieczêtowanych;
6. Z pokolenia Aserowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia 
Neftalimowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Manasesowego 
dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych;
7. Z pokolenia Symeonowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Lewiego 
dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Isacharowego dwanaœcie tysiêcy 
popieczêtowanych;
8. Z pokolenia Zabulonowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia 
Józefowego dwanaœcie tysiêcy popieczêtowanych; z pokolenia Benjaminowego dwanaœcie 
tysiêcy popieczêtowanych.
9. Potemem widzia³, a oto lud wielki, którego nie móg³ nikt zliczyæ, z ka¿dego 
narodu i pokolenia, i ludzi, i jêzyków, którzy stali przed stolic¹ i przed 
oblicznoœci¹ Baranka, obleczeni w szaty bia³e, a palmy by³y w rêkach ich.
10. I wo³ali g³osem wielkim, mówi¹c: Zbawienie nale¿y Bogu naszemu, siedz¹cemu na 
stolicy i Barankowi.
11. A wszyscy Anio³owie stali oko³o stolicy i starców i czworga zwierz¹t, i upadli 
przed stolic¹ na oblicze swoje, i k³aniali siê Bogu,
12. Mówi¹c: Amen! B³ogos³awieñstwo i chwa³a, i m¹droœæ, i dziêkowanie, i czeœæ, i 
moc, i si³a Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
13. I odpowiedzia³ jeden z onych starców i rzek³ mi: Ci, którzy s¹ obleczeni w 
szaty bia³e, co zacz s¹? i sk¹d przyszli?
14. I rzek³em mu: Panie! ty wiesz. I rzek³ mi: Ciæ s¹, którzy przyszli z ucisku 
wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej.
15. Dlatego s¹ przed stolic¹ Bo¿¹ i s³u¿¹ mu we dnie i w nocy w koœciele jego, a 
ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zas³oni ich.
16. Nie bêd¹ wiêcej ³akn¹æ i nie bêd¹ wiêcej pragn¹æ, i nie uderzy na nich s³oñce, 
ani ¿adne gor¹co
17. Albowiem Baranek, który jest w poœrodku stolicy, bêdzie ich pas³ i poprowadzi 
ich do ¿ywych Ÿróde³ wód, i otrze Bóg wszelk¹ ³zê z oczów ich.
*08
1. A gdy otworzy³ siódm¹ pieczêæ, sta³o siê milczenie na niebie, jakoby przez pó³ 
godziny.
2. I widzia³em siedm onych Anio³ów, którzy stoj¹ przed obliczem Bo¿em, a dano im 
siedm tr¹b.
3. A inszy Anio³ przyszed³ i stan¹³ przed o³tarzem, maj¹c kadzielnicê z³ot¹; i dano 
mu wiele kadzenia, aby je ofiarowa³ z modlitwami wszystkich œwiêtych na o³tarzu 
z³otym, który jest przed stolic¹.
4. I wst¹pi³ dym kadzenia z modlitwami œwiêtych z rêki Anio³a przed oblicznoœæ 
Bo¿¹.
5. I wzi¹³ Anio³ kadzielnicê i nape³ni³ j¹ ogniem z o³tarza, i zrzuci³ j¹ na 
ziemiê, i sta³y siê g³osy i gromy, i b³yskawice, i trzêsienie ziemi.
6. A onych siedm Anio³ów, którzy mieli siedm tr¹b, nagotowa³o siê, aby tr¹bili.
7. I zatr¹bi³ pierwszy Anio³ i sta³ siê grad i ogieñ zmieszany ze krwi¹; i zrzucono 
to na ziemiê, a trzecia czêœæ drzew zgorza³a i wszelka trawa zielona spalona jest.
8. Potem zatr¹bi³ wtóry Anio³, a jakoby góra wielka ogniem pa³aj¹ca wrzucona jest w 
morze i obrócona jest w krew trzecia czêœæ morza.
9. I pozdycha³a w morzu trzecia czêœæ rzeczy stworzonych, które mia³y duszê i 



trzecia czêœæ okrêtów zginê³a.
10. I zatr¹bi³ trzeci Anio³ i spad³a z nieba gwiazda wielka, gorej¹ca jako 
pochodnia, i upad³a na trzeci¹ czêœæ rzek i na Ÿród³a wód.
11. A imiê onej gwiazdy zowi¹ pio³unem; i obróci³a siê trzecia czêœæ wód w pio³un, 
a wiele ludzi pomar³o od onych wód, bo siê sta³y gorzkie.
12. Potem zatr¹bi³ czwarty Anio³, a uderzona jest trzecia czêœæ s³oñca i trzecia 
czêœæ ksiê¿yca, i trzecia czêœæ gwiazd, tak i¿ siê trzecia czêœæ ich zaæmi³a, i 
trzecia czêœæ dnia nie œwieci³a, tak¿e i nocy.
13. I widzia³em, i s³ysza³em jednego Anio³a lec¹cego przez poœrodek nieba, 
mówi¹cego g³osem wielkim: Biada, biada, biada mieszkaj¹cym na ziemi dla innych 
g³osów tr¹by trzech Anio³ów, którzy zatr¹biæ maj¹!
*09
1. I zatr¹bi³ pi¹ty Anio³ i widzia³em, ¿e gwiazda spad³a z nieba na ziemiê, a dano 
jej klucz studni przepaœci.
2. I otworzy³a studniê przepaœci; i wyst¹pi³ dym z onej studni, jakoby dym pieca 
wielkiego, i zaæmi³o siê s³oñce i powietrze od dymu onej studni.
3. A z onego dymu wysz³y szarañcze na ziemiê i dano im moc, jako maj¹ moc 
niedŸwiadki ziemskie;
4. A rzeczono im, ¿eby nie szkodzi³y trawie ziemi, ani ¿adnej rzeczy zielonej, ani 
¿adnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie maj¹ pieczêci Bo¿ej na czo³ach 
swoich.
5. A dano im, nie ¿eby ich zabija³y, ale aby ich drêczy³y przez piêæ miesiêcy, a 
udrêczenie ich, aby by³o jako udrêczenie od niedŸwiadka, gdy cz³owieka uk¹si.
6. Przeto¿ w one dni szukaæ bêd¹ ludzie œmierci, ale jej nie znajd¹; i bêd¹ chcieli 
umrzeæ, ale œmieræ od nich uciecze.
7. A kszta³t onych szarañczy podobny by³ koniom zgotowanym do bitwy, a na g³owach 
ich by³y jakoby korony podobne z³otu, a twarze ich jako twarze ludzkie;
8. I mia³y w³osy jako w³osy niewieœcie, a zêby ich by³y jako lwie;
9. A mia³y pancerze jako pancerze ¿elazne, a szum skrzyde³ ich, jako grzmot wozów, 
gdy wiele koni bie¿y do bitwy.
10. A ogony mia³y podobne niedŸwiadkom, a ¿¹d³a by³y w ogonach ich, a moc ich by³a 
szkodziæ ludziom przez piêæ miesiêcy;
11. A mia³y nad sob¹ króla, anio³a przepaœci, któremu imiê po ¿ydowsku Abaddon, a 
po grecku ma imiê Apolijon.
12. Biada jedno przesz³o, a oto jeszcze id¹ dwa biada potem.
13. Tedy zatr¹bi³ Anio³ szósty, a s³ysza³em g³os jeden ze czterech rogów o³tarza 
z³otego, który jest przed oblicznoœci¹ Bo¿¹,
14. Mówi¹cy szóstemu Anio³owi, który mia³ tr¹bê: Rozwi¹¿ onych czterech Anio³ów 
zwi¹zanych u wielkiej rzeki Eufrates.
15. I rozwi¹zani s¹ oni czterej Anio³owie, zgotowani na godzinê i na dzieñ, i na 
miesi¹c, i na rok, aby pobili trzeci¹ czêœæ ludzi.
16. A liczba wojska jezdnego by³a dwieœciekroæ tysi¹c tysiêcy; bom s³ysza³ liczbê 
ich.
17. Widzia³em tak¿e konie w widzeniu, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli 
pancerze ogniste hijacyntowe i siarczane; a g³owy onych koni by³y jako g³owy lwie, 
a z gêby ich wychodzi³ ogieñ i dym i siarka.
18. A od tego trojga pobita jest trzecia czêœæ ludzi od ognia i od dymu, i od 
siarki, które wychodzi³y z g¹b ich.
19. Albowiem moc ich jest w gêbach ich i w ogonach ich; bo ogony ich wê¿om s¹ 
podobne, maj¹c g³owy, któremi szkodz¹.
20. A inni ludzie, którzy nie s¹ pobici temi plagami, ani pokutowali od uczynków 
r¹k swoich, aby siê nie k³aniali dyjab³om i ba³wanom z³otym i srebrnym, i 
miedzianym, i kamiennym i drewnianym, którzy ani widzieæ nie mog¹, ani s³yszeæ, ani 
chodziæ;
21. Ani pokutowali z mê¿obójstw swoich, ani z czarów swoich, ani z wszeteczeñstw 
swoich, ani z z³odziejstw swoich.
*10
1. I widzia³em drugiego Anio³a mocnego, zstêpuj¹cego z nieba, ob³okiem odzianego, a 
na g³owie jego by³a têcza, a oblicze jego jako s³oñce, a nogi jego jako s³upy 



ognia.
2. A mia³ w rêce swojej ksi¹¿eczki otworzone i postawi³ nogê swojê praw¹ na morzu, 
a lew¹ na ziemi.
3. I zawo³a³ g³osem wielkim, jako lew ryczy; a gdy przesta³ wo³aæ, mówi³o siedm 
gromów g³osy swoje.
4. A gdy odmówi³o siedm gromów g³osy swoje, mia³em pisaæ; alem us³ysza³ g³os z 
nieba, mówi¹cy do mnie: Zapieczêtuj to, co mówi³o siedm gromów, a nie pisz tego.
5. Tedy Anio³, któregom widzia³ stoj¹cego na morzu i na ziemi, podniós³ rêkê swojê 
ku niebu,
6. I przysi¹g³ przez ¯yj¹cego na wieki wieków, który stworzy³ niebo i to, co w niem 
jest, i ziemiê, i to, co na niej jest, i morze, i to, co w niem jest, ¿e czasu ju¿ 
nie bêdzie.
7. Ale we dni g³osu Anio³a siódmego, gdy bêdzie tr¹bi³, dokona siê tajemnica Bo¿a, 
jako opowiedzia³ s³ugom swoim prorokom.
8. A g³os, którym s³ysza³ z nieba, zasiê mówi³ ze mn¹ i rzek³: IdŸ, a weŸmij te 
ksi¹¿eczki otworzone z rêki Anio³a stoj¹cego na morzu i na ziemi.
9. I szed³em do Anio³a, i rzek³em mu: Daj mi te ksi¹¿eczki. I rzek³ mi: WeŸmij, a 
zjedz je, a uczyni¹ gorzkoœæ w brzuchu twoim; ale w ustach twoich s³odkie bêd¹ jako 
miód.
10. I wzi¹³em ksi¹¿eczki z rêki Anio³a i zjad³em je, a by³y w ustach moich s³odkie 
jako miód; ale gdym je zjad³, gorzko by³o w brzuchu moim.
11. I rzek³ mi: Musisz zasiê prorokowaæ przed wiel¹ ludzi i narodów, i jêzyków, i 
królów.
*11
1. I dano mi trzcinê podobn¹ lasce; a Anio³ stan¹³, mówi¹c: Wstañ, a zmierz koœció³ 
Bo¿y i o³tarz, i tych, którzy siê modl¹ w nim.
2. Ale sieñ, która jest przed koœcio³em, wyrzuæ precz, a nie mierz jej; albowiem 
dana jest poganom, a miasto œwiête deptaæ bêd¹ czterdzieœci i dwa miesi¹ce.
3. I dam je dwom œwiadkom moim, którzy prorokowaæ bêd¹ tysi¹c dwieœcie i 
szeœædziesi¹t dni, obleczeni bêd¹c w wory.
4. Ci s¹ dwie oliwy i dwa œwieczniki, stoj¹ce przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
5. A jeŸliby im kto chcia³ szkodziæ, ogieñ wynijdzie z ust ich i po¿re 
nieprzyjacio³y ich; a jeŸliby im kto chcia³ szkodziæ, ten te¿ tak musi byæ zabity.
6. Ci moc maj¹ zamykaæ niebo, aby deszcz nie pada³ za dni proroctwa ich; i maj¹ moc 
nad wodami, aby je obrócili w krew, i uderzyæ ziemiê wszelk¹ plag¹, ilekroæ by 
chcieli.
7. A gdy dokoñcz¹ œwiadectwa swojego, bestyja, która wystêpuje z przepaœci, stoczy 
z nimi bitwê, a zwyciê¿y ich i pobije ich.
8. A trupy ich le¿eæ bêd¹ na ulicy miasta wielkiego, które nazywaj¹ duchownie 
Sodom¹ i Egiptem, gdzie te¿ Pan nasz ukrzy¿owany jest.
9. I widzieæ bêd¹ wiele ich z ludzi, z pokolenia i z jêzyków, i z narodów trupy ich 
przez pó³czwarta dnia; ale trupów ich nie dopuszcz¹ w³o¿yæ w groby:
10. Owszem mieszkaj¹cy na ziemi radowaæ siê nad nimi bêd¹ i weseliæ; i poœl¹ dary 
jedni drugim, i¿ ci dwaj prorocy drêczyli mieszkaj¹cych na ziemi.
11. A po pó³czwarta dnia duch ¿ywota od Boga wst¹pi³ w nich i stanêli na nogach 
swoich, a bojaŸñ wielka przypad³a na tych, którzy ich widzieli.
12. Potem us³yszeli g³os wielki z nieba, mówi¹cy im: Wst¹pcie sam! I wst¹pili na 
niebo w ob³oku, i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich.
13. A w onê¿ godzinê sta³o siê wielkie trzêsienie ziemi. I upad³a dziesi¹ta czêœæ 
miasta, i pobito w onem trzêsieniu ziemi osób ludzi siedm tysiêcy, a drudzy 
przestraszeni s¹, i dali chwa³ê Bogu niebieskiemu.
14. Biada wtóra przesz³a, a oto biada trzecia przyjdzie rych³o.
15. I zatr¹bi³ Anio³ siódmy i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa 
œwiata sta³y siê królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na 
wieki wieków.
16. Tedy oni dwadzieœcia i cztery starcy, którzy przed oblicznoœci¹ Bo¿¹ siedz¹ na 
stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pok³onili siê Bogu, mówi¹c:
17. Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, któryœ jest i któryœ by³, i który 
masz przyjœæ! ¿eœ wzi¹³ moc swojê wielk¹ i uj¹³eœ królestwo;



18. I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³ gniew twój i czas umar³ych, aby byli 
s¹dzeni i abyœ odda³ zap³atê s³ugom twoim, prorokom i œwiêtym, i boj¹cym siê 
imienia twego, ma³ym i wielkim, i abyœ wytraci³ tych, co psuj¹ ziemiê.
19. Tedy otworzony jest koœció³ Bo¿y na niebie i widziana jest skrzynia przymierza 
jego w koœciele jego; i sta³y siê b³yskawice i g³osy, i grzmienia, i trzêsienia 
ziemi i grad wielki.
*12
1. I ukaza³ siê cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce, a ksiê¿yc pod 
nogami jej, a na g³owie jej by³a korona z dwunastu gwiazd;
2. A bêd¹c brzemienna, wo³a³a pracuj¹c ku porodzeniu i mêczy³a siê, aby porodzi³a.
3. I ukaza³ siê drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, maj¹c siedm g³ów i 
rogów dziesiêæ, a na g³owach jego siedm koron;
4. A ogon jego ci¹gn¹³ trzeci¹ czêœæ gwiazd niebieskich i zrzuci³ je na ziemiê; a 
smok on stan¹³ przed niewiast¹, która mia³a porodziæ, aby skoro by porodzi³a, 
po¿ar³ dzieciê jej.
5. I urodzi³a syna, mê¿czyznê, który ma rz¹dziæ wszystkie narody lask¹ ¿elazn¹; i 
porwane jest dzieciê jej do Boga i do stolicy jego,
6. A niewiasta uciek³a na pustyniê, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby j¹ tam 
¿ywiono przez dni tysi¹c dwieœcie i szeœædziesi¹t.
7. I sta³a siê bitwa na niebie. Micha³ i Anio³owie jego potykali siê z smokiem, 
smok siê te¿ potyka³ i anio³owie jego.
8. Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie.
9. I zrzucony jest smok wielki, w¹¿ on starodawny, którego zowi¹ dyjab³em i 
szatanem, który zwodzi wszystek okr¹g œwiata; zrzucony jest na ziemiê i anio³owie 
jego z nim s¹ zrzuceni.
10. I s³ysza³em g³os wielki mówi¹cy na niebie: Terazci siê sta³o zbawienie i moc, i 
królestwo Boga naszego, i zwierzchnoœæ Chrystusa jego, i¿ zrzucony jest oskar¿yciel 
braci naszych, który na nich skar¿y³ przed oblicznoœci¹ Boga naszego we dnie i w 
nocy.
11. Ale go oni zwyciê¿yli przez krew Baranka i przez s³owa œwiadectwa swego, a nie 
umi³owali duszy swojej a¿ do œmierci.
12. Przeto¿ rozweselcie siê nieba! i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada 
mieszkaj¹cym na ziemi i na morzu! i¿ zst¹pi³ dyjabe³ do was, maj¹c wielki gniew, 
wiedz¹c, i¿ krótki czas ma.
13. A gdy wiedzia³ smok, i¿ by³ zrzucony na ziemiê, przeœladowa³ niewiastê, która 
by³a porodzi³a mê¿czyznê.
14. I dano niewieœcie dwa skrzyd³a or³a wielkiego, aby lecia³a od oblicznoœci 
wê¿owej na pustyniê, na miejsce swoje, gdzie by j¹ ¿ywiono przez czas i czasy, i 
po³owê czasu.
15. I wypuœci³ w¹¿ z gêby swojej za niewiast¹ wodê jako rzekê, chc¹c sprawiæ, aby 
j¹ rzeka porwa³a.
16. Ale ziemia ratowa³a niewiastê; i otworzy³a ziemia usta swoje, i wypi³a rzekê, 
któr¹ by³ wypuœci³ smok z gêby swojej.
17. I rozgniewa³ siê smok na niewiastê, i poszed³, aby walczy³ z drugimi z nasienia 
jej, którzy zachowuj¹ przykazania Bo¿e i maj¹ œwiadectwo Jezusa Chrystusa.
18. I stan¹³em na piasku morskim.
*13
1. I widzia³em bestyjê wystêpuj¹c¹ z morza, maj¹c¹ siedm g³ów i rogów dziesiêæ; a 
na rogach jej by³o dziesiêæ koron, a na g³owach jej imiê bluŸnierstwa.
2. A ta bestyja, któr¹m widzia³, podobna by³a rysiowi, a nogi jej jako 
niedŸwiedzie, a gêba jej jako gêba lwia; i da³ jej smok moc swojê i stolicê swojê, 
i moc wielk¹.
3. A widzia³em jednê z g³ów jej, jakoby na œmieræ zabit¹; ale rana jej œmiertelna 
uleczona jest. Tedy siê dziwowa³a wszystka ziemia i sz³a za on¹ bestyj¹.
4. I k³aniali siê onemu smokowi, który da³ moc bestyi; k³aniali siê te¿ bestyi, 
mówi¹c: Któ¿ podobny bestyi? Któ¿ z ni¹ walczyæ mo¿e?
5. I dane jej s¹ usta, mówi¹ce wielkie rzeczy i bluŸnierstwa; dana jej te¿ jest 
moc, aby w³adzê mia³a przez czterdzieœci i dwa miesi¹ce.
6. I otworzy³a usta swoje ku bluŸnierstwu przeciwko Bogu, aby bluŸni³a imiê jego i 



przybytek jego, i tych, którzy mieszkaj¹ na niebie.
7. Dano jej te¿ walczyæ z œwiêtymi i zwyciê¿aæ ich. I dana jej moc nad wszelkiem 
pokoleniem i jêzykiem, i narodem.
8. I bêd¹ siê jej k³aniaæ wszyscy mieszkaj¹cy na ziemi, których imiona nie s¹ 
napisane w ksiêgach ¿ywota Baranka zabitego od za³o¿enia œwiata.
9. JeŸli kto ma uszy, niechaj s³ucha!
10. JeŸli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie; jeŸli kto mieczem zabije, 
musi i on byæ mieczem zabity. Tuæ jest cierpliwoœæ i wiara œwiêtych.
11. Zatem widzia³em drug¹ bestyjê wystêpuj¹c¹ z ziemi, a mia³a dwa rogi podobne 
Barankowym; ale mówi³a jako smok,
12. A wszystkiej mocy pierwszej onej bestyi dokazuje przed twarz¹ jej i czyni, ¿e 
ziemia i mieszkaj¹cy na niej k³aniaj¹ siê bestyi pierwszej, której œmiertelna rana 
by³a uzdrowiona;
13. A czyni cuda wielkie, tak i¿ i ogieñ z nieba zstêpuje przed oczyma ludzi na 
ziemiê;
14. I zwodzi mieszkaj¹cych na ziemi przez one cuda, które jej dano czyniæ przed 
bestyj¹, mówi¹c obywatelom ziemi, aby uczynili obraz onej bestyi, która mia³a ranê 
od miecza, ale zasiê o¿y³a.
15. I dano jej, aby mog³a daæ ducha onemu obrazowi bestyi, ¿eby te¿ mówi³ obraz tej 
bestyi i to sprawi³, aby ci, którzy by siê nie k³aniali obrazowi onej bestyi, byli 
pobici.
16. A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, 
wziêli piêtna na praw¹ rêkê swojê albo na czo³a swe,
17. A ¿eby ¿aden nie móg³ kupowaæ ani sprzedawaæ, tylko ten, który ma piêtno albo 
imiê bestyi albo liczbê imienia jej.
18. Tu jest m¹droœæ. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbê onej bestyi; albowiem jest 
liczba cz³owieka. A ta jest liczba jej, szeœæset szeœædziesi¹t i szeœæ.
*14
1. I widzia³em, a oto Baranek sta³ na górze Syoñskiej, a z nim sto czterdzieœci i 
cztery tysi¹ce, maj¹cych imiê Ojca jego napisane na czo³ach swoich.
2. I s³ysza³em g³os z nieba, jako g³os wielu wód, i jako g³os gromu wielkiego; i 
s³ysza³em g³os cytrystów graj¹cych na cytrach swoich.
3. A œpiewali, jakoby now¹ pieœñ, przed stolic¹ i przed onem czworgiem zwierz¹t, i 
przed starcami, a ¿aden siê nie móg³ onej pieœni nauczyæ, oprócz onych stu 
czterdziestu i czterech tysiêcy, którzy s¹ z ziemi kupieni.
4. Ciæ s¹, którzy siê z niewiastami nie pokalali; bo pannami s¹. Ci s¹, którzy 
naœladuj¹ Baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni s¹ z ludzi, aby byli 
pierwiastkami Bogu i Barankowi.
5. A w ustach ich nie znalaz³a siê zdrada; albowiem s¹ bez zmazy przed stolic¹ 
Bo¿¹.
6. I widzia³em drugiego Anio³a, lec¹cego przez poœrodek nieba, maj¹cego Ewangielijê 
wieczn¹, aby j¹ zwiastowa³ mieszkaj¹cym na ziemi i wszelkiemu narodowi, i 
pokoleniu, i jêzykowi, i ludowi,
7. Mówi¹cego g³osem wielkim: Bójcie siê Boga i chwa³ê mu dajcie, gdy¿ przysz³a 
godzina s¹du jego, a k³aniajcie siê temu, który uczyni³ niebo i ziemiê, i morze, i 
Ÿród³a wód.
8. A za nim szed³ drugi Anio³, mówi¹c: Upad³ Babilon, ono miasto wielkie! bo winem 
gniewu wszeteczeñstwa swego napoi³ wszystkie narody.
9. A trzeci Anio³ szed³ za nimi, mówi¹c g³osem wielkim: JeŸli siê kto pok³oni 
bestyi i obrazowi jej, i jeŸli weŸmie piêtno na czo³o swoje albo na rêkê swojê,
10. I ten piæ bêdzie z wina gniewu Bo¿ego, z wina szczerego i nalanego w kielich 
gniewu jego i bêdzie mêczony w ogniu i siarce przed oblicznoœci¹ Anio³ów œwiêtych i 
przed oblicznoœci¹ Baranka.
11. A dym mêki ich wystêpuje na wieki wieków, i nie maj¹ odpoczynku we dnie i w 
nocy, którzy siê k³aniaj¹ bestyi i obrazowi jej, i jeŸli kto bierze piêtno imienia 
jej.
12. Tuæ jest cierpliwoœæ œwiêtych, tuæ s¹ ci, którzy chowaj¹ przykazania Bo¿e i 
wiarê Jezusow¹.
13. I us³ysza³em g³os z nieba, mówi¹cy do mnie: Napisz: B³ogos³awieni s¹ odt¹d 



umarli, którzy w Panu umieraj¹. Zaprawdê mówi Duch im, aby odpoczywali od prac 
swoich, a uczynki ich id¹ za nimi.
14. I widzia³em, a oto ob³ok bia³y; a na onym ob³oku siedzia³ podobny Synowi 
cz³owieczemu, który mia³ na g³owie swojej koronê z³ot¹, a w rêce swojej sierp 
ostry.
15. A drugi Anio³ wyszed³ z koœcio³a, wo³aj¹c g³osem wielkim na tego, który 
siedzia³ na ob³oku: Zapuœæ sierp twój, a ¿nij, gdy¿ tobie przysz³a godzina, abyœ 
¿¹³, poniewa¿ siê dosta³o ¿niwo ziemi.
16. I zapuœci³ ten, który siedzia³ na ob³oku, sierp swój na ziemiê i po¿êta jest 
ziemia.
17. A drugi Anio³ wyszed³ z koœcio³a onego, który jest w niebie, maj¹c i ten sierp 
ostry.
18. Potem wyszed³ drugi Anio³ z o³tarza, który mia³ moc nad ogniem i zawo³a³ g³osem 
wielkim na tego, który mia³ sierp ostry, mówi¹c: Zapuœæ ten sierp twój ostry, a 
zbieraj grona winnicy ziemi; bo dojrza³e s¹ jagody jej.
19. Zapuœci³ tedy Anio³ sierp swój ostry na ziemiê i zebra³ grona winnicy ziemi, i 
wrzuci³ je w prasê wielk¹ gniewu Bo¿ego.
20. I t³oczona jest prasa przed miastem, i wysz³a krew z prasy a¿ do wêdzide³ 
koñskich przez tysi¹c i szeœæset stajan.
*15
1. Potemem widzia³ drugi cud na niebie wielki i dziwny, to jest siedm Anio³ów 
maj¹cych siedm plag ostatecznych, i¿ przez nie skoñczony jest gniew Bo¿y.
2. I widzia³em, jakoby morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co zwyciêstwo 
otrzymali nad on¹ bestyj¹ i nad obrazem jej, i nad piêtnem jej, i nad liczb¹ 
imienia jej, stoj¹cych nad morzem szklanem, maj¹cych cytry Bo¿e.
3. A œpiewali pieœñ Moj¿esza, s³ugi Bo¿ego, i pieœñ Barankow¹, mówi¹c: Wielkie i 
dziwne s¹ sprawy twoje, Panie Bo¿e wszechmog¹cy! sprawiedliwe i prawdziwe s¹ drogi 
twoje, o królu œwiêtych!
4. Któ¿ by siê ciebie nie ba³, Panie! i nie wielbi³ imienia twego? gdy¿eœ sam 
œwiêty, gdy¿ wszystkie narody przyjd¹ i k³aniaæ siê bêd¹ przed obliczem twojem, ¿e 
siê okaza³y sprawiedliwe s¹dy twoje.
5. A potemem widzia³, a oto otworzony by³ koœció³ przybytku œwiadectwa na niebie.
6. I wysz³o z koœcio³a siedm onych Anio³ów, maj¹cych siedm plag, obleczonych 
p³ótnem czystem i œwietnem, i przepasanych na piersiach z³otemi pasami.
7. A jedno ze czworga zwierz¹t da³o siedmiu Anio³om siedm czasz z³otych, pe³nych 
gniewu Boga ¿yj¹cego na wieki wieków.
8. I nape³niony jest koœció³ dymem od chwa³y Bo¿ej i od mocy jego, a nie móg³ nikt 
wnijœæ do koœcio³a, a¿ siê skoñczy³o siedm plag onych siedmiu Anio³ów.
*16
1. I s³ysza³em g³os wielki z koœcio³a, mówi¹cy siedmiu Anio³om: IdŸcie, a wylejcie 
siedm czasz zapalczywoœci Bo¿ej na ziemiê.
2. I wyszed³ pierwszy Anio³, a wyla³ czaszê swojê na ziemiê; i wyrzuci³ siê z³y i 
szkodliwy wrzód na ludzi, którzy mieli piêtno bestyi i na tych, którzy siê k³aniali 
obrazowi jej.
3. I wyla³ wtóry Anio³ czaszê swojê na morze, i sta³o siê jakoby krew umar³ego, a 
ka¿da dusza ¿ywa zdech³a w morzu.
4. I wyla³ trzeci Anio³ czaszê swojê na rzeki i Ÿród³a wód, i obróci³y siê w krew.
5. I s³ysza³em Anio³a wód mówi¹cego: Sprawiedliwyœ jest, Panie! któryœ jest i 
któryœ by³, i œwiêty, ¿eœ to rozs¹dzi³.
6. Poniewa¿ krew œwiêtych i proroków wylewali, da³eœ im te¿ krew piæ; bo tego s¹ 
godni.
7. I s³ysza³em drugiego od o³tarza mówi¹cego: Zaiste, Panie, Bo¿e wszechmog¹cy! 
prawdziwe i sprawiedliwe s¹ s¹dy twoje.
8. Potem czwarty Anio³ wyla³ czaszê swojê na s³oñce, i dano mu moc trapiæ ludzi 
gor¹coœci¹ ognia.
9. I byli upaleni ludzie gor¹coœci¹ wielk¹, i bluŸnili imiê Boga, który ma moc nad 
temi plagami; wszak¿e nie pokutowali, aby mu chwa³ê dali.
10. Tedy wyla³ pi¹ty Anio³ czaszê swojê na stolicê bestyi; i sta³o siê królestwo 
jej zaæmione, i ¿wali jêzyki swoje od boleœci.



11. I bluŸnili Boga niebieskiego dla boleœci swoich i dla wrzodów swoich; wszak¿e 
nie pokutowali z uczynków swoich.
12. I wyla³ szósty Anio³ czaszê swojê na onê wielk¹ rzekê Eufrates i wysch³a woda 
jej, aby zgotowana by³a droga królom od wschodu s³oñca.
13. I widzia³em z ust smokowych i z ust bestyi, i z ust fa³szywego proroka trzy 
nieczyste duchy wychodz¹ce, podobne ¿abom.
14. Albowiem s¹ duchy dyjabelskie, czyni¹ce cuda, które wychodz¹ do królów ziemi i 
na wszystek okr¹g œwiata, aby ich zgromadzili na wojnê onego wielkiego dnia Boga 
wszechmog¹cego.
15. Oto idê jako z³odziej: B³ogos³awiony, który czuje i strze¿e szat swoich, aby 
nie chodzi³ nago i nie widziano sromoty jego.
16. I zgromadzi³ ich na miejsce, które zowi¹ po ¿ydowsku Armagieddon.
17. Tedy wyla³ siódmy Anio³ czaszê swojê na powietrze; i wyszed³ g³os wielki z 
koœcio³a niebieskiego od stolicy, mówi¹cy: Sta³o siê.
18. I sta³y siê g³osy i gromy, i b³yskawice; i sta³o siê wielkie trzêsienie ziemi, 
jakiego nigdy nie by³o, jako s¹ ludzie na ziemi, trzêsienia ziemi tak wielkiego.
19. I sta³o siê ono miasto wielkie na trzy czêœci rozerwane, i miasta narodów 
upad³y; i Babilon on wielki przyszed³ na pamiêæ przed obliczem Bo¿em, aby mu da³ 
kielich wina zapalczywoœci gniewu swojego.
20. I wszystkie wyspy uciek³y, i góry nie s¹ znalezione.
21. I wielki grad jako cetnarowy spad³ z nieba na ludzi, i bluŸnili ludzie Boga dla 
plagi gradu, i¿ plaga jego by³a bardzo wielka.
*17
1. I przyszed³ jeden z siedmiu Anio³ów, którzy mieli siedm czasz, i rzek³ do mnie, 
mówi¹c mi: ChodŸ, oka¿ê ci os¹dzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad 
wodami wielkiemi,
2. Z któr¹ wszeteczeñstwo p³odzili królowie ziemi i upili siê winem wszeteczeñstwa 
jej obywatele ziemi.
3. I odniós³ miê na puszczê w duchu. I widzia³em niewiastê siedz¹c¹ na 
szar³atnoczerwonej bestyi, pe³nej imion bluŸnierstwa, która mia³a siedm g³ów i 
dziesiêæ rogów.
4. A ona niewiasta przyobleczona by³a w purpurê i w szar³at, i uz³ocona z³otem i 
drogim kamieniem, i per³ami, maj¹c kubek z³oty w rêce swej, pe³en obrzydliwoœci i 
nieczystoœci wszeteczeñstwa swego.
5. A na czole jej by³o imiê napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka 
wszeteczeñstw i obrzydliwoœci ziemi.
6. I widzia³em niewiastê onê pijan¹ krwi¹ œwiêtych i krwi¹ mêczenników Jezusowych; 
a widz¹c j¹, dziwowa³em siê wielkim podziwieniem.
7. I rzek³ mi Anio³: Czemu¿ siê dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicê tej niewiasty 
i bestyi, która j¹ nosi, która ma siedm g³ów i dziesiêæ rogów.
8. Bestyja, któr¹œ widzia³, by³a, a nie jest, a ma wyst¹piæ z przepaœci, a iœæ na 
zginienie; i zadziwi¹ siê mieszkaj¹cy na ziemi, (których imiona nie s¹ napisane w 
ksiêgach ¿ywota od za³o¿enia œwiata), widz¹c bestyjê, która by³a, a nie jest, a 
przeciê jest.
9. Tuæ jest rozum maj¹cy m¹droœæ: Te siedm g³ów s¹ siedm gór, na których ta 
niewiasta siedzi.
10. A królów jest siedm, piêæ ich upad³o, a jeden jest, inszy jeszcze nie 
przyszed³, a gdy przyjdzie, na ma³y czas musi trwaæ.
11. A bestyja, która by³a a nie jest, toæ jest ten ósmy, a jest z onych siedmiu, a 
idzie na zginienie.
12. A dziesiêæ rogów, któreœ widzia³, jest dziesiêæ królów, którzy królestwa 
jeszcze nie wziêli; ale wezm¹ moc jako królowie, na jednê godzinê z bestyj¹.
13. Ci jedn¹ radê maj¹ i moc, i zwierzchnoœæ swojê bestyi podadz¹.
14. Ci z Barankiem walczyæ bêd¹, i Baranek ich zwyciê¿y, bo jest Panem panów i 
królem królów, i którzy s¹ z nim powo³ani i wybrani, i wierni.
15. I rzek³ mi: Wody, któreœ widzia³, gdzie wszetecznica siedzi, s¹ ludzie i 
zastêpy, i narody, i jêzyki.
16. A dziesiêæ rogów, któreœ widzia³ na bestyi, ciæ w nienawiœci mieæ bêd¹ 
wszetecznicê i uczyni¹ j¹ spustoszon¹ i nag¹, i cia³o jej bêd¹ jeœæ, a sam¹ ogniem 



spal¹.
17. Albowiem Bóg poda³ do serc ich, aby czynili wolê jego, a czynili jednomyœlnie, 
i dali królestwo swoje bestyi, a¿by siê wype³ni³y s³owa Bo¿e.
18. A niewiasta, któr¹œ widzia³, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad 
królami ziemi.
*18
1. A potemem widzia³ drugiego Anio³a zstêpuj¹cego z nieba, maj¹cego moc wielk¹ i 
oœwieci³a siê ziemia od chwa³y jego.
2. I zawo³a³ potê¿nie g³osem wielkim, mówi¹c: Upad³, upad³ Babilon on wielki i sta³ 
siê przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, i mieszkaniem 
wszelkiego ptastwa nieczystego i przemierz³ego.
3. I¿ z win zapalczywoœci wszeteczeñstwa jego pi³y wszystkie narody, a królowie 
ziemi wszeteczeñstwo z nim p³odzili, i kupcy ziemscy z zbytecznej rozkoszy jego 
zbogacieli.
4. I s³ysza³em inszy g³os z nieba mówi¹cy: WynijdŸcie z niego, ludu mój! abyœcie 
nie byli uczestnikami grzechów jego, a i¿byœcie nie wziêli z plag jego.
5. Albowiem dosiêg³y grzechy jego a¿ do nieba i wspomnia³ Bóg na nieprawoœci jego.
6. Oddajcie¿ mu, jako i on oddawa³ wam, a w dwójnasób oddajcie mu wed³ug uczynków 
jego; w kubku, który wam nalewa³, nalejcie mu w dwójnasób.
7. Jako siê wiele chlubi³ i rozkoszowa³, tak mu wiele dajcie m¹k i smutku; bo mówi 
w sercu swojem: Siedzê jako królowa, a nie jestem wdow¹, i smutku nie ujrzê.
8. Przeto¿ w jeden dzieñ przyjd¹ plagi jego, œmieræ i smutek, i g³ód, i ogniem 
bêdzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go os¹dzi.
9. I bêd¹ go p³akaæ, i narzekaæ nad nim bêd¹ królowie ziemi, którzy z nim 
wszeteczeñstwo p³odzili i rozkoszowali, gdy ujrz¹ dym zapalenia jego.
10. Z daleka stoj¹c dla bojaŸni mêki jego i mówi¹c: Biada, biada, miasto ono 
wielkie Babilon, miasto ono mocne, i¿ w jednê godzinê przyszed³ s¹d twój!
11. Do tego i kupcy ziemscy p³akaæ bêd¹ i narzekaæ nad niem, przeto i¿ towaru ich 
¿aden wiêcej kupowaæ nie bêdzie,
12. Towaru z³ota i srebra, i kamienia drogiego, i pere³, i lnu cienkiego, i 
purpury, i jedwabiu, i szar³atu, i wszelkiego drzewa tyinowego, i wszelkiego 
naczynia s³oniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa najkosztowniejszego, i z 
miedzi, i z ¿elaza, i z marmuru,
13. I cynamonu, i kadzenia, i maœci, i kadzid³a, i wina, i oliwy, i m¹ki czystej, i 
pszenicy, i byd³a, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i dusz ludzkich.
14. I owoce po¿¹dliwoœci duszy twojej odesz³y od ciebie, i wszystkie rzeczy t³uste 
i œwietne odesz³y od ciebie, a tych rzeczy ju¿ wiêcej nie znajdziesz.
15. Kupcy tych rzeczy, zbogaciwszy siê tem, z daleka staæ bêd¹ dla bojaŸni mêki 
jego, p³acz¹c i narzekaj¹c,
16. A mówi¹c: Biada, biada, miasto ono wielkie, które by³o obleczone w bisior, i w 
purpurê, i w szar³at, i uz³ocone z³otem, i kamieniem drogim, i per³ami; gdy¿ w 
jednej godzinie zginê³o tak wielkie bogactwo.
17. I wszelki sternik, i wszystko mnóstwo ludu, które jest na okrêcie, i ¿eglarze, 
i którzykolwiek na morzu po¿ytku szukaj¹, z daleka stanêli.
18. I zawo³ali, widz¹c dym zapalenia jego, mówi¹c: Które¿ miasto by³o podobne temu 
miastu wielkiemu?
19. A sypali proch na g³owy swoje i wo³ali, p³acz¹c i smuc¹c siê, i mówi¹c: Biada, 
biada, miasto ono wielkie, w którem zbogatnieli wszyscy, którzy mieli okrêty na 
morzu z dostatków jego, i¿ jednej godziny spustosza³o!
20. Rozraduj siê nad niem niebo i œwiêci Aposto³owie i prorocy; bo siê pomœci³ 
krzywdy waszej Bóg nad niem.
21. I podniós³ jeden Anio³ mocny kamieñ jakoby m³yñski wielki, i wrzuci³ go w 
morze, mówi¹c: Takim pêdem wrzucony bêdzie Babilon, miasto ono wielkie, i ju¿ 
wiêcej nie bêdzie znaleziony.
22. I g³os cytrystów, i œpiewaków, i piszczków, i trêbaczy wiêcej w tobie s³yszany 
nie bêdzie, i ¿aden rzemieœlnik wszelkiego rzemios³a nie znajdzie siê wiêcej w 
tobie, i grzmot m³yna nie bêdzie wiêcej s³yszany w tobie;
23. I œwiat³oœæ œwiecy nie bêdzie siê wiêcej œwieci³a w tobie, i g³os oblubieñca i 
oblubienicy nie bêdzie wiêcej s³yszany w tobie; i¿ kupcy twoi byli wielcy panowie 



ziemscy, i¿ czarami twojemi byli zwiedzeni wszystkie narody.
24. I w niem znalaz³a siê krew proroków i œwiêtych, i wszystkich, którzy s¹ pobici 
na ziemi.
*19
1. Potemem s³ysza³ wielki g³os wielkiego ludu na niebie, mówi¹cego: Halleluja! 
Zbawienie i chwa³a, i czeœæ, i moc Panu, Bogu naszemu.
2. Bo prawdziwe i sprawiedliwe s¹ s¹dy jego, i¿ os¹dzi³ wszetecznicê onê wielk¹, 
która kazi³a ziemiê wszeteczeñstwem swojem i pomœci³ siê krwi s³ug swoich z rêki 
jej.
3. I rzekli po wtóre: Halleluja! A dym jej wstêpuje na wieki wieków.
4. I upadli dwadzieœcia i czterej starcy, i czworo zwierz¹t, a pok³onili siê Bogu 
siedz¹cemu na stolicy, mówi¹c: Amen, Halleluja!
5. Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga naszego wszyscy s³udzy jego 
i którzy siê go boicie, i mali, i wielcy.
6. I s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego i jako g³os wielu wód, i jako g³os mocnych 
gromów, mówi¹cych: Halleluja! i¿ uj¹³ królestwo Pan Bóg wszechmog¹cy.
7. Weselmy siê i radujmy siê, a dajmy mu chwa³ê; bo przysz³o wesele Barankowe, a 
ma³¿onka jego nagotowa³a siê.
8. I dano jej, aby siê oblek³a w bisior czysty i œwietny,; albowiem bisior s¹ 
usprawiedliwienia œwiêtych.
9. I rzek³ mi: Napisz: B³ogos³awieni, którzy s¹ wezwani na wieczerzê wesela 
Barankowego. I rzek³ mi: Te s³owa Bo¿e s¹ prawdziwe.
10. I upad³em do nóg jego, abym siê mu pok³oni³; ale mi rzek³: Patrz, abyœ tego nie 
czyni³; bom jest spó³s³uga twój i braci twoich, którzy maj¹ œwiadectwo Jezusowe. 
Bogu siê k³aniaj; albowiem œwiadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.
11. I widzia³em niebo otworzone, a oto koñ bia³y, a tego, który siedzia³ na nim, 
zwano Wiernym i Prawdziwym, a s¹dzi w sprawiedliwoœci i walczy.
12. A oczy jego by³y jako p³omieñ ognia, a na g³owie jego wiele koron; i mia³ imiê 
napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.
13. A przyodziany by³ szat¹ omoczon¹ we krwi, a imiê jego zowi¹ S³owo Bo¿e.
14. A wojska, które s¹ na niebie, sz³y za nim na koniach bia³ych, obleczone lnem 
cienkim, bia³ym i czystym.
15. A z ust jego wychodzi³ miecz ostry, aby nim bi³ narody; albowiem on je rz¹dziæ 
bêdzie lask¹ ¿elazn¹, a on t³oczy prasê wina zapalczywoœci i gniewu Boga 
wszechmog¹cego.
16. A ma na szacie i na biodrach swoich imiê napisane: Król królów i Pan panów.
17. I widzia³em jednego Anio³a stoj¹cego w s³oñcu i wo³aj¹cego g³osem wielkim, 
mówi¹c wszystkim ptakom lataj¹cym po poœrodku nieba: ChodŸcie i zgromadŸcie siê na 
wieczerzê wielkiego Boga,
18. Abyœcie jedli cia³a królów i cia³a hetmanów, i cia³a mocarzy, i cia³a koni, i 
siedz¹cych na nich, i cia³a wszystkich wolnych i niewolników, i ma³ych, i wielkich.
19. I widzia³em bestyjê i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli 
bitwê z siedz¹cym na koniu i z wojskiem jego.
20. Ale pojmana jest bestyja, a z ni¹ fa³szywy on prorok, który czyni³ cuda przed 
ni¹, któremi zwodzi³ tych, którzy przyjêli piêtno bestyi i którzy siê k³aniali 
obrazowi jej, i obaj wrzuceni s¹ ¿ywo do jeziora ognistego, gorej¹cego siark¹.
21. A drudzy pobici s¹ mieczem tego, który siedzia³ na koniu, wychodz¹cym z ust 
jego, a wszystkie ptaki nasycone s¹ cia³ami ich.
*20
1. I widzia³em Anio³a zstêpuj¹cego z nieba, maj¹cego klucz od przepaœci i ³añcuch 
wielki w rêce swojej.
2. I uchwyci³ smoka, wê¿a onego starego, który jest dyjabe³ i szatan, i zwi¹za³ go 
na tysi¹c lat;
3. I wrzuci³ go w przepaœæ i zamkn¹³ go, i zapieczêtowa³ z wierzchu nad nim, aby 
nie zwodzi³ wiêcej narodów, a¿eby siê wype³ni³o tysi¹c lat; a potem musi byæ 
rozwi¹zany na ma³y czas.
4. I widzia³em stolice, a usiedli na nich i dany im jest s¹d i dusze poœcinanych 
dla œwiadectwa Jezusowego i dla s³owa Bo¿ego, i którzy siê nie k³aniali bestyi ani 
obrazowi jej, i nie przyjêli piêtna jej na czo³o swoje i na rêkê swojê; i o¿yli, i 



królowali z Chrystusem tysi¹c lat.
5. A insi z umar³ych nie o¿yli, a¿by siê skoñczy³o tysi¹c lat. Toæ jest pierwsze 
zmartwychwstanie.
6. B³ogos³awiony i œwiêty, który ma czêœæ w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem 
nad tymi wtóra œmieræ mocy nie ma; ale bêd¹ kap³anami Bo¿ymi i Chrystusowymi, i 
bêd¹ z nim królowaæ tysi¹c lat.
7. A gdy siê skoñczy tysi¹c lat, bêdzie rozwi¹zany szatan z ciemnicy swojej,
8. I wynijdzie, aby zwodzi³ narody, które s¹ na czterech wêg³ach ziemi, Goga, i 
Magoga, aby je zgromadzi³ do bitwy; których liczba jest jako piasek morski.
9. I wst¹pili na szerokoœæ ziemi i otoczyli obóz œwiêtych i miasto umi³owane. Ale 
zst¹pi³ ogieñ od Boga z nieba i po¿ar³ je.
10. A dyjabe³, który je zwodzi³, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest 
ona bestyja i fa³szywy prorok; i bêd¹ mêczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków.
11. I widzia³em stolicê wielk¹ bia³¹, i siedz¹cego na niej, przed którego obliczem 
uciek³a ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione.
12. I widzia³em umar³ych, wielkich i ma³ych, stoj¹cych przed oblicznoœci¹ Bo¿¹, a 
ksiêgi otworzone s¹; i druga ksiêga tak¿e otworzona jest, to jest ksiêga ¿ywota; i 
s¹dzeni s¹ umarli wed³ug tego, jako napisano by³o w onych ksiêgach, to jest wed³ug 
uczynków ich.
13. I wyda³o morze umar³ych, którzy w niem byli, tak¿e œmieræ i piek³o wyda³y 
umar³ych, którzy w nich byli; i byli s¹dzeni ka¿dy wed³ug uczynków swoich.
14. A œmieræ i piek³o wrzucone s¹ w jezioro ogniste. Taæ jest wtóra œmieræ.
15. A jeœli siê kto nie znalaz³ napisany w ksiêgach ¿ywota, wrzucony jest w jezioro 
ogniste.
*21
1. Potemem widzia³ niebo nowe i ziemiê now¹; albowiem pierwsze niebo i pierwsza 
ziemia przeminê³a, a morza ju¿ wiêcej nie by³o.
2. A ja Jan widzia³em ono œwiête miasto, Jeruzalem nowe, zstêpuj¹ce z nieba od Boga 
zgotowane, jako oblubienicê ubran¹ mê¿owi swemu.
3. I s³ysza³em g³os wielki z nieba mówi¹cy: Oto przybytek Bo¿y z ludŸmi, i bêdzie 
mieszka³ z nimi; a oni bêd¹ ludem jego, a sam Bóg bêdzie z nimi, bêd¹c Bogiem ich.
4. I otrze Bóg wszelk¹ ³zê z oczów ich; a œmierci wiêcej nie bêdzie, ani smutku, 
ani krzyku, ani boleœci nie bêdzie; albowiem pierwsze rzeczy pominê³y.
5. I rzek³ ten, który siedzia³ na stolicy: Oto wszystko nowe czyniê. I rzek³ mi: 
Napisz: bo te s³owa s¹ wierne i prawdziwe.
6. I rzek³ mi: Sta³o siê. Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec. Ja pragn¹cemu 
dam darmo ze Ÿród³a wody ¿ywej.
7. Kto zwyciê¿y, odziedziczy wszystko i bêdê mu Bogiem, a on mi bêdzie synem.
8. Lecz bojaŸliwym i niewiernym, i obmierz³ym, i mê¿obójcom, i wszetecznikom, i 
czarownikom, i ba³wochwalcom, i wszystkim k³amcom czêœæ ich dana bêdzie w jeziorze 
gorej¹cem ogniem i siark¹: Taæ jest œmieræ wtóra.
9. Tedy przyszed³ do mnie jeden z onych siedmiu Anio³ów, którzy mieli siedm czasz 
nape³nionych siedmioma plagami ostatecznemi, i mówi³ ze mn¹, i rzek³: ChodŸ sam, 
oka¿ê ci oblubienicê, ma³¿onkê Barankow¹.
10. I zaniós³ miê w duchu na górê wielk¹ i wysok¹, i okaza³ mi miasto wielkie, ono 
œwiête Jeruzalem, zstêpuj¹ce z nieba od Boga,
11. Maj¹ce chwa³ê Bo¿¹, którego œwiat³oœæ podobna by³a kamieniowi 
najkosztowniejszemu, jako kamieniowi jaspisowi, na kszta³t kryszta³u 
przezroczystemu;
12. I maj¹ce mur wielki i wysoki, maj¹ce bram dwanaœcie, a na onych bramach 
dwanaœcie Anio³ów i imiona napisane, które s¹ dwanaœcie pokoleñ synów Izraelskich.
13. Od wschodu bramy trzy, od pó³nocy bramy trzy, od po³udnia bramy trzy, od 
zachodu bramy trzy.
14. A mur miasta mia³ gruntów dwanaœcie, a na nich dwanaœcie imion dwunastu 
Aposto³ów Barankowych.
15. A ten, co mówi³ ze mn¹, mia³ trzcinê z³ot¹, a zmierzy³ miasto i bramy jego, i 
mur jego.
16. A po³o¿enie miasta onego jest czworograniaste, a d³ugoœæ jego taka jest, jako i 
szerokoœæ. I pomierzy³ miasto ono trzcin¹ na dwanaœcie tysiêcy stajan; a d³ugoœæ i 



szerokoœæ i wysokoœæ jego równe s¹.
17. I zmierzy³ mur jego na sto czterdzieœci cztery ³okcie miary cz³owieczej, która 
jest miara Anio³owa.
18. A by³o budowanie muru jego z jaspisu; a samo miasto by³o z³oto czyste, podobne 
szk³u czystemu.
19. A grunty muru miasta ozdobione by³y wszelkim kamieniem drogim. Pierwszy grunt 
by³ jaspis, wtóry szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd.
20. Pi¹ty sardoniks, szósty sardyjusz, siódmy chrysolit, ósmy beryllus, dziewi¹ty 
topazyjusz, dziesi¹ty chrysopras, jedenasty hijacynt, dwunasty ametyst.
21. A dwanaœcie bram jest dwanaœcie pere³: a ka¿da brama by³a z jednej per³y, a 
rynek miasta z³oto czyste jako szk³o przezroczyste.
22. Alem koœcio³a nie widzia³ w niem; albowiem Pan, Bóg wszechmog¹cy, jest 
koœcio³em jego, i Baranek.
23. A nie potrzebuje to miasto s³oñca ani ksiê¿yca, aby œwieci³y w niem; albowiem 
chwa³a Bo¿a oœwieci³a je, a œwiec¹ jego jest Baranek.
24. A narody, które bêd¹ zbawione, bêd¹ chodzi³y w œwietle jego, a królowie ziemscy 
chwa³ê i czeœæ swojê do niego przynios¹.
25. A bramy jego nie bêd¹ zamkniête we dnie; albowiem tam nocy nie bêdzie.
26. I wnios¹ do niego chwa³ê i czeœæ narodów.
27. I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyni¹cego obrzydliwoœæ i k³amstwo, 
tylko ci, którzy s¹ napisani w ksiêgach ¿ywota Barankowych.
*22
1. I ukaza³ mi rzekê czyst¹ wody ¿ywota, jasn¹ jako kryszta³, wychodz¹c¹ z stolicy 
Bo¿ej i Barankowej.
2. A w poœród rynku jego z obu stron rzeki by³o drzewo ¿ywota, przynosz¹ce owoc 
dwanaœcioraki, na ka¿dy miesi¹c wydawaj¹ce owoc swój, a liœcie drzewa s³u¿y³y ku 
uzdrowieniu pogan.
3. I nie bêdzie wiêcej ¿adnego przeklêstwa, ale stolica Bo¿a i Barankowa w niem 
bêdzie, a s³udzy jego s³u¿yæ mu bêd¹,
4. I patrzyæ bêd¹ na oblicze jego, a imiê jego na czo³ach ich bêdzie.
5. I nocy tam nie bêdzie i nie bêd¹ potrzebowaæ œwiecy i œwiat³oœci s³onecznej; bo 
je Pan Bóg oœwieca, i królowaæ bêd¹ na wieki wieków.
6. I rzek³ mi: Te s³owa wierne s¹ i prawdziwe, a Pan, Bóg œwiêtych proroków, pos³a³ 
Anio³a swego, aby ukaza³ s³ugom swoim, co siê ma staæ w rychle.
7. Oto przychodzê rych³o: B³ogos³awiony, który zachowuje s³owa proroctwa ksiêgi 
tej.
8. A ja Jan widzia³em i s³ysza³em te rzeczy. A gdym s³ysza³ i widzia³, upad³em, 
abym siê pok³oni³ przed nogami Anio³a onego, który mi to pokazywa³.
9. Ale mi on rzek³: Patrz, abyœ tego nie czyni³; bom jest spó³s³uga twój i braci 
twoich proroków, i tych, co chowaj¹ s³owa ksiêgi tej; Bogu siê k³aniaj.
10. Potem mi rzek³: Nie pieczêtuj s³ów proroctwa ksiêgi tej; albowiem czas blisko 
jest.
11. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze bêdzie 
plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech siê jeszcze usprawiedliwi; a kto œwiêty, 
niech jeszcze bêdzie poœwiêcony.
12. A oto przychodzê rych³o, a zap³ata moja jest ze mn¹, abym odda³ ka¿demu wed³ug 
uczynków jego.
13. Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec, pierwszy i ostateczny.
14. B³ogos³awieni, którzy czyni¹ przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa 
¿ywota, i aby weszli bramami do miasta.
15. A na dworze bêd¹ psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mê¿obójcy, i ba³wochwalcy, 
i ka¿dy, który mi³uje i czyni k³amstwo.
16. Ja Jezus pos³a³em Anio³a mojego, aby wam œwiadczy³ o tych rzeczach we zborach. 
Jam jest korzeñ i rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna.
17. A Duch i oblubienica mówi¹: PrzyjdŸ! A kto s³yszy, niech rzecze: PrzyjdŸ! A kto 
pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodê ¿ywota darmo.
18. A oœwiadczam siê ka¿demu s³uchaj¹cemu s³ów proroctwa ksiêgi tej: JeŸliby kto 
przyda³ do tego, przyda mu te¿ Bóg plag opisanych w tej ksiêdze;
19. A jeŸliby kto uj¹³ ze s³ów ksiêgi proroctwa tego, odejmie te¿ Bóg czêœæ jego z 



ksiêgi ¿ywota i z miasta œwiêtego, i z tych rzeczy, które s¹ napisane w tej 
ksiêdze.
20. Tak mówi ten, który œwiadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdê rych³o. 
Amen. I owszem przyjdŸ, Panie Jezusie!
21. £aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech bêdzie z wami wszystkimi. Amen.


