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Gen 1:1  Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê.
Gen 1:2  Ziemia zaœ by³a bez³adem i pustkowiem: ciemnoœæ by³a nad powierzchni¹ bezmiaru wód, a Duch 
Bo¿y unosi³ siê nad wodami.
Gen 1:3  Wtedy Bóg rzek³: «Niechaj siê stanie œwiat³oœæ!» I sta³a siê œwiat³oœæ.
Gen 1:4  Bóg widz¹c, ¿e œwiat³oœæ jest dobra, oddzieli³ j¹ od ciemnoœci.
Gen 1:5  I nazwa³ Bóg œwiat³oœæ dniem, a ciemnoœæ nazwa³ noc¹. I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ 
pierwszy.
Gen 1:6  A potem Bóg rzek³: «Niechaj powstanie sklepienie w œrodku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od 
drugich!»
Gen 1:7  Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzieli³ wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak 
siê sta³o,
Gen 1:8  Bóg nazwa³ to sklepienie niebem. I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ drugi.
Gen 1:9  A potem Bóg rzek³: «Niechaj zbior¹ siê wody spod nieba w jedno miejsce i niech siê uka¿e 
powierzchnia sucha!» A gdy tak siê sta³o,
Gen 1:10  Bóg nazwa³ tê such¹ powierzchniê ziemi¹, a zbiorowisko wód nazwa³ morzem. Bóg widz¹c, ¿e by³y 
dobre,
Gen 1:11  rzek³: «Niechaj ziemia wyda roœliny zielone: trawy daj¹ce nasiona, drzewa owocowe rodz¹ce na ziemi 
wed³ug swego gatunku owoce, w których s¹ nasiona». I sta³o siê tak.
Gen 1:12  Ziemia wyda³a roœliny zielone: trawê daj¹c¹ nasienie wed³ug swego gatunku i drzewa rodz¹ce owoce, 
w których by³o nasienie wed³ug ich gatunków. A Bóg widzia³, ¿e by³y dobre.
Gen 1:13  I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ trzeci.
Gen 1:14  A potem Bóg rzek³: «Niechaj powstan¹ cia³a niebieskie, œwiec¹ce na sklepieniu nieba, aby oddziela³y 
dzieñ od nocy, aby wyznacza³y pory roku, dni i lata;
Gen 1:15  aby by³y cia³ami jaœniej¹cymi na sklepieniu nieba i aby œwieci³y nad ziemi¹». I sta³o siê tak.
Gen 1:16  Bóg uczyni³ dwa du¿e cia³a jaœniej¹ce: wiêksze, aby rz¹dzi³o dniem, i mniejsze, aby rz¹dzi³o noc¹, 
oraz gwiazdy.
Gen 1:17  I umieœci³ je Bóg na sklepieniu nieba, aby œwieci³y nad ziemi¹;
Gen 1:18  aby rz¹dzi³y dniem i noc¹ i oddziela³y œwiat³oœæ od ciemnoœci. A widzia³ Bóg, ¿e by³y dobre.
Gen 1:19  I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ czwarty.
Gen 1:20  Potem Bóg rzek³: «Niechaj siê zaroj¹ wody od roju istot ¿ywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemi¹, 
pod sklepieniem nieba!»
Gen 1:21  Tak stworzy³ Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju p³ywaj¹ce istoty ¿ywe, którymi zaroi³y 
siê wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate ró¿nego rodzaju. Bóg widz¹c, ¿e by³y dobre,
Gen 1:22  pob³ogos³awi³ je tymi s³owami: «B¹dŸcie p³odne i mnó¿cie siê, abyœcie zape³nia³y wody morskie, a 
ptactwo niechaj siê rozmna¿a na ziemi».
Gen 1:23  I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ pi¹ty.
Gen 1:24  Potem Bóg rzek³: «Niechaj ziemia wyda istoty ¿ywe ró¿nego rodzaju: byd³o, zwierzêta pe³zaj¹ce i 
dzikie zwierzêta wed³ug ich rodzajów!» I sta³o siê tak.
Gen 1:25  Bóg uczyni³ ró¿ne rodzaje dzikich zwierz¹t, byd³a i wszelkich zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi. I widzia³ 
Bóg, ¿e by³y dobre.
Gen 1:26  A wreszcie rzek³ Bóg: «Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi 
po ziemi!»
Gen 1:27  Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i 
niewiastê.
Gen 1:28  Po czym Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c do nich: «B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili 
ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹; abyœcie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad 
wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi».
Gen 1:29  I rzek³ Bóg: «Oto wam dajê wszelk¹ roœlinê przynosz¹c¹ ziarno po ca³ej ziemi i wszelkie drzewo, 
którego owoc ma w sobie nasienie: dla was bêd¹ one pokarmem.
Gen 1:30  A dla wszelkiego zwierzêcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co siê 
porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek ¿ycia, bêdzie pokarmem wszelka trawa zielona». I sta³o siê tak.
Gen 1:31  A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre. I tak up³yn¹³ wieczór i poranek - dzieñ 



szósty.
Gen 2:1  W ten sposób zosta³y ukoñczone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastêpy [stworzeñ].
Gen 2:2  A gdy Bóg ukoñczy³ w dniu szóstym swe dzie³o, nad którym pracowa³, odpocz¹³ dnia siódmego po 
ca³ym swym trudzie, jaki podj¹³.
Gen 2:3  Wtedy Bóg pob³ogos³awi³ ów siódmy dzieñ i uczyni³ go œwiêtym; w tym bowiem dniu odpocz¹³ po 
ca³ej swej pracy, któr¹ wykona³ stwarzaj¹c.
Gen 2:4  Oto s¹ dzieje pocz¹tków po stworzeniu nieba i ziemi. Gdy Pan Bóg uczyni³ ziemiê i niebo,
Gen 2:5  nie by³o jeszcze ¿adnego krzewu polnego na ziemi, ani ¿adna trawa polna jeszcze nie wzesz³a - bo 
Pan Bóg nie zsy³a³ deszczu na ziemiê i nie by³o cz³owieka, który by uprawia³ ziemiê
Gen 2:6  i rów kopa³ w ziemi, aby w ten sposób nawadniaæ ca³¹ powierzchniê gleby -
Gen 2:7  wtedy to Pan Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek 
czego sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yw¹.
Gen 2:8  A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieœci³ tam cz³owieka, którego ulepi³.
Gen 2:9  Na rozkaz Pana Boga wyros³y z gleby wszelkie drzewa mi³e z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce oraz 
drzewo ¿ycia w œrodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i z³a.
Gen 2:10  Z Edenu zaœ wyp³ywa³a rzeka, aby nawadniaæ ów ogród, i stamt¹d siê rozdziela³a, daj¹c pocz¹tek 
czterem rzekom.
Gen 2:11  Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okr¹¿a ca³y kraj Chawila, gdzie siê znajduje z³oto.
Gen 2:12  A z³oto owej krainy jest znakomite; tam jest tak¿e wonna ¿ywica i kamieñ czerwony.
Gen 2:13  Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okr¹¿a ona ca³y kraj - Kusz.
Gen 2:14  Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; p³ynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat.
Gen 2:15  Pan Bóg wzi¹³ zatem cz³owieka i umieœci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go i dogl¹da³.
Gen 2:16  A przy tym Pan Bóg da³ cz³owiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo¿esz 
spo¿ywaæ wed³ug upodobania;
Gen 2:17  ale z drzewa poznania dobra i z³a nie wolno ci jeœæ, bo gdy z niego spo¿yjesz, niechybnie 
umrzesz».
Gen 2:18  Potem Pan Bóg rzek³: «Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam, uczyniê mu zatem odpowiedni¹ dla 
niego pomoc».
Gen 2:19  Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzêta l¹dowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadzi³ je do 
mê¿czyzny, aby przekonaæ siê, jak¹ on da im nazwê. Ka¿de jednak zwierzê, które okreœli³ mê¿czyzna, 
otrzyma³o nazwê "istota ¿ywa".
Gen 2:20  I tak mê¿czyzna da³ nazwy wszelkiemu byd³u, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzêciu 
polnemu, ale nie znalaz³a siê pomoc odpowiednia dla mê¿czyzny.
Gen 2:21  Wtedy to Pan sprawi³, ¿e mê¿czyzna pogr¹¿y³ siê w g³êbokim œnie, i gdy spa³ wyj¹³ jedno z jego 
¿eber, a miejsce to zape³ni³ cia³em.
Gen 2:22  Po czym Pan Bóg z ¿ebra, które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³ niewiastê. A gdy j¹ przyprowadzi³ do 
mê¿czyzny,
Gen 2:23  mê¿czyzna powiedzia³: «Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci i cia³em z mego cia³a! Ta bêdzie siê 
zwa³a niewiast¹, bo ta z mê¿czyzny zosta³a wziêta».
Gen 2:24  Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ 
siê jednym cia³em.
Gen 2:25  Chocia¿ mê¿czyzna i jego ¿ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
Gen 3:1  A w¹¿ by³ bardziej przebieg³y ni¿ wszystkie zwierzêta l¹dowe, które Pan Bóg stworzy³. On to rzek³ do 
niewiasty: «Czy rzeczywiœcie Bóg powiedzia³: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»
Gen 3:2  Niewiasta odpowiedzia³a wê¿owi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeœæ mo¿emy,
Gen 3:3  tylko o owocach z drzewa, które jest w œrodku ogrodu, Bóg powiedzia³: Nie wolno wam jeœæ z niego, 
a nawet go dotykaæ, abyœcie nie pomarli».
Gen 3:4  Wtedy rzek³ w¹¿ do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!
Gen 3:5  Ale wie Bóg, ¿e gdy spo¿yjecie owoc z tego drzewa, otworz¹ siê wam oczy i tak jak Bóg bêdziecie znali 
dobro i z³o».
Gen 3:6  Wtedy niewiasta spostrzeg³a, ¿e drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, ¿e jest ono rozkosz¹ dla oczu 
i ¿e owoce tego drzewa nadaj¹ siê do zdobycia wiedzy. Zerwa³a zatem z niego owoc, skosztowa³a i da³a swemu 
mê¿owi, który by³ z ni¹: a on zjad³.
Gen 3:7  A wtedy otworzy³y siê im obojgu oczy i poznali, ¿e s¹ nadzy; spletli wiêc ga³¹zki figowe i zrobili sobie 
przepaski.
Gen 3:8  Gdy zaœ mê¿czyzna i jego ¿ona us³yszeli kroki Pana Boga przechadzaj¹cego siê po ogrodzie, w 
porze kiedy by³ powiew wiatru, skryli siê przed Panem Bogiem wœród drzew ogrodu.
Gen 3:9  Pan Bóg zawo³a³ na mê¿czyznê i zapyta³ go: «Gdzie jesteœ?»
Gen 3:10  On odpowiedzia³: «Us³ysza³em Twój g³os w ogrodzie, przestraszy³em siê, bo jestem nagi, i ukry³em 



siê».
Gen 3:11  Rzek³ Bóg: «Któ¿ ci powiedzia³, ¿e jesteœ nagi? Czy mo¿e zjad³eœ z drzewa, z którego ci 
zakaza³em jeœæ?»
Gen 3:12  Mê¿czyzna odpowiedzia³: «Niewiasta, któr¹ postawi³eœ przy mnie, da³a mi owoc z tego drzewa i 
zjad³em».
Gen 3:13  Wtedy Pan Bóg rzek³ do niewiasty: «Dlaczego to uczyni³aœ?» Niewiasta odpowiedzia³a: «W¹¿ mnie 
zwiód³ i zjad³am».
Gen 3:14  Wtedy Pan Bóg rzek³ do wê¿a: «Poniewa¿ to uczyni³eœ, b¹dŸ przeklêty wœród wszystkich zwierz¹t 
domowych i polnych; na brzuchu bêdziesz siê czo³ga³ i proch bêdziesz jad³ po wszystkie dni twego istnienia.
Gen 3:15  Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie i niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmia¿d¿y ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê».
Gen 3:16  Do niewiasty powiedzia³: «Obarczê ciê niezmiernie wielkim trudem twej brzemiennoœci, w bólu 
bêdziesz rodzi³a dzieci, ku twemu mê¿owi bêdziesz kierowa³a swe pragnienia, on zaœ bêdzie panowa³ nad 
tob¹».
Gen 3:17  Do mê¿czyzny zaœ [Bóg] rzek³: «Poniewa¿ pos³ucha³eœ swej ¿ony i zjad³eœ z drzewa, co do 
którego da³em ci rozkaz w s³owach: Nie bêdziesz z niego jeœæ - przeklêta niech bêdzie ziemia z twego 
powodu: w trudzie bêdziesz zdobywa³ od niej po¿ywienie dla siebie po wszystkie dni twego ¿ycia.
Gen 3:18  Cierñ i oset bêdzie ci ona rodzi³a, a przecie¿ pokarmem twym s¹ p³ody roli.
Gen 3:19  W pocie wiêc oblicza twego bêdziesz musia³ zdobywaæ po¿ywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z 
której zosta³eœ wziêty; bo prochem jesteœ i w proch siê obrócisz!»
Gen 3:20  Mê¿czyzna da³ swej ¿onie imiê Ewa, bo ona sta³a siê matk¹ wszystkich ¿yj¹cych.
Gen 3:21  Pan Bóg sporz¹dzi³ dla mê¿czyzny i dla jego ¿ony odzienie ze skór i przyodzia³ ich.
Gen 3:22  Po czym Pan Bóg rzek³: «Oto cz³owiek sta³ siê taki jak My: zna dobro i z³o; niechaj teraz nie 
wyci¹gnie przypadkiem rêki, aby zerwaæ owoc tak¿e z drzewa ¿ycia, zjeœæ go i ¿yæ na wieki».
Gen 3:23  Dlatego Pan Bóg wydali³ go z ogrodu Eden, aby uprawia³ tê ziemiê, z której zosta³ wziêty.
Gen 3:24  Wygnawszy zaœ cz³owieka, Bóg postawi³ przed ogrodem Eden cherubów i po³yskuj¹ce ostrze 
miecza, aby strzec drogi do drzewa ¿ycia.
Gen 4:1  Mê¿czyzna zbli¿y³ siê do swej ¿ony Ewy. A ona poczê³a i urodzi³a Kaina, i rzek³a: «Otrzyma³am 
mê¿czyznê od Pana».
Gen 4:2  A potem urodzi³a jeszcze Abla, jego brata. Abel by³ pasterzem trzód, a Kain uprawia³ rolê.
Gen 4:3  Gdy po niejakim czasie Kain sk³ada³ dla Pana w ofierze p³ody roli,
Gen 4:4  zaœ Abel sk³ada³ równie¿ pierwociny ze swej trzody i z ich t³uszczu, Pan wejrza³ na Abla i na jego 
ofiarê;
Gen 4:5  na Kaina zaœ i na jego ofiarê nie chcia³ patrzeæ. Smuci³o to Kaina bardzo i chodzi³ z ponur¹ twarz¹.
Gen 4:6  Pan zapyta³ Kaina: «Dlaczego jesteœ smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura?
Gen 4:7  Przecie¿ gdybyœ postêpowa³ dobrze, mia³byœ twarz pogodn¹; je¿eli zaœ nie bêdziesz dobrze 
postêpowa³, grzech le¿y u wrót i czyha na ciebie, a przecie¿ ty masz nad nim panowaæ».
Gen 4:8  Rzek³ Kain do Abla, brata swego: «ChodŸmy na pole». A gdy byli na polu, Kain rzuci³ siê na swego 
brata Abla i zabi³ go.
Gen 4:9  Wtedy Bóg zapyta³ Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedzia³: «Nie wiem. Czy¿ jestem 
stró¿em brata mego?»
Gen 4:10  Rzek³ Bóg: «Có¿eœ uczyni³? Krew brata twego g³oœno wo³a ku mnie z ziemi!
Gen 4:11  B¹dŸ wiêc teraz przeklêty na tej roli, która rozwar³a sw¹ paszczê, aby wch³on¹æ krew brata twego, 
przelan¹ przez ciebie.
Gen 4:12  Gdy rolê tê bêdziesz uprawia³, nie da ci ju¿ ona wiêcej plonu. Tu³aczem i zbiegiem bêdziesz na 
ziemi!»
Gen 4:13  Kain rzek³ do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym móg³ j¹ znieœæ.
Gen 4:14  Skoro mnie teraz wypêdzasz z tej roli, i mam siê ukrywaæ przed tob¹, i byæ tu³aczem i zbiegiem na 
ziemi, ka¿dy, kto mnie spotka, bêdzie móg³ mnie zabiæ!»
Gen 4:15  Ale Pan mu powiedzia³: «O, nie! Ktokolwiek by zabi³ Kaina, siedmiokrotn¹ pomstê poniesie!» Da³ te¿ 
Pan znamiê Kainowi, aby go nie zabi³, ktokolwiek go spotka.
Gen 4:16  Po czym Kain odszed³ od Pana i zamieszka³ w kraju Nod, na wschód od Edenu.
Gen 4:17  Kain zbli¿y³ siê do swej ¿ony, a ona poczê³a i urodzi³a Henocha. Gdy Kain zbudowa³ miasto, nazwa³ 
je imieniem swego syna: Henoch.
Gen 4:18  Henoch by³ ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaœ 
Lameka.
Gen 4:19  Lamek wzi¹³ sobie dwie ¿ony. Imiê jednej by³o Ada, a drugiej - Silla.
Gen 4:20  Ada urodzi³a Jabala; on to by³ praojcem mieszkaj¹cych pod namiotami i pasterzy.
Gen 4:21  Brat jego nazywa³ siê Jubal; od niego to pochodz¹ wszyscy graj¹cy na cytrze i na flecie.



Gen 4:22  Silla - ona te¿ urodzi³a Tubal-Kaina; by³ on kowalem, sporz¹dzaj¹cym wszelkie narzêdzia z br¹zu i z 
¿elaza. Siostr¹ Tubal-Kaina by³a Naama.
Gen 4:23  Lamek rzek³ do swych ¿on, Ady i Silli: «S³uchajcie, co wam powiem, ¿ony Lameka. Nastawcie ucha 
na moje s³owa: Gotów jestem zabiæ cz³owieka doros³ego, jeœli on mnie zrani, i dziecko - jeœli mi zrobi siniec!
Gen 4:24  Je¿eli Kain mia³ byæ pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesi¹t siedem razy!»
Gen 4:25  Adam raz jeszcze zbli¿y³ siê do swej ¿ony i ta urodzi³a mu syna, któremu da³a imiê Set, «gdy¿ - jak 
mówi³a - da³ mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabi³ Kain».
Gen 4:26  Setowi równie¿ urodzi³ siê syn; Set da³ mu imiê Enosz. Wtedy zaczêto wzywaæ imienia Pana.
Gen 5:1  Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzy³ cz³owieka, na podobieñstwo Boga stworzy³ go;
Gen 5:2  stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê, pob³ogos³awi³ ich i da³ im nazwê "ludzie", wtedy gdy ich stworzy³.
Gen 5:3  Gdy Adam mia³ sto trzydzieœci lat, urodzi³ mu siê syn, podobny do niego jako jego obraz, i da³ mu na 
imiê Set.
Gen 5:4  A po urodzeniu siê Seta ¿y³ Adam osiemset lat i mia³ synów oraz córki.
Gen 5:5  Ogólna liczba lat, które Adam prze¿y³, by³a dziewiêæset trzydzieœci. I umar³.
Gen 5:6  Gdy Set mia³ sto piêæ lat, urodzi³ mu siê syn Enosz.
Gen 5:7  A po urodzeniu siê Enosza ¿y³ osiemset siedem lat i mia³ synów oraz córki.
Gen 5:8  I umar³ Set, prze¿ywszy ogó³em dziewiêæset dwanaœcie lat.
Gen 5:9  Gdy Enosz mia³ dziewiêædziesi¹t lat, urodzi³ mu siê syn Kenan.
Gen 5:10  I ¿y³ Enosz po urodzeniu siê Kenana osiemset piêtnaœcie lat, i mia³ synów oraz córki.
Gen 5:11  Enosz umar³, prze¿ywszy ogó³em dziewiêæset piêæ lat.
Gen 5:12  Gdy Kenan mia³ lat siedemdziesi¹t, urodzi³ mu siê Mahalaleel.
Gen 5:13  A po urodzeniu mu siê Mahalaleela ¿y³ Kenan osiemset czterdzieœci lat i mia³ synów i córki.
Gen 5:14  I gdy Kenan prze¿y³ ogó³em dziewiêæset dziesiêæ lat, umar³.
Gen 5:15  Gdy Mahalaleel mia³ szeœædziesi¹t piêæ lat, urodzi³ mu siê syn Jered.
Gen 5:16  A po urodzeniu siê Jereda ¿y³ osiemset trzydzieœci lat i mia³ synów i córki.
Gen 5:17  Gdy Mahalaleel mia³ ogó³em osiemset dziewiêædziesi¹t piêæ lat, umar³.
Gen 5:18  Gdy Jered mia³ sto szeœædziesi¹t dwa lata, urodzi³ mu siê syn Henoch.
Gen 5:19  A po urodzeniu siê Henocha Jered ¿y³ osiemset lat i mia³ synów i córki.
Gen 5:20  Jered prze¿y³ ogó³em dziewiêæset szeœædziesi¹t dwa lata, i umar³.
Gen 5:21  Gdy Henoch mia³ szeœædziesi¹t piêæ lat, urodzi³ mu siê syn Metuszelach.
Gen 5:22  Henoch po urodzeniu siê Metuszelacha ¿y³ w przyjaŸni z Bogiem trzysta lat i mia³ synów i córki.
Gen 5:23  Ogólna liczba lat ¿ycia Henocha: trzysta szeœædziesi¹t piêæ.
Gen 5:24  ¯y³ wiêc Henoch w przyjaŸni z Bogiem, a nastêpnie znik³, bo zabra³ go Bóg.
Gen 5:25  Gdy Metuszelach mia³ sto osiemdziesi¹t siedem lat, urodzi³ mu siê syn Lamek.
Gen 5:26  Po urodzeniu siê Lameka ¿y³ jeszcze siedemset osiemdziesi¹t dwa lata i mia³ synów i córki.
Gen 5:27  Metuszelach umar³ maj¹c ogó³em dziewiêæset szeœædziesi¹t dziewiêæ lat.
Gen 5:28  Gdy Lamek mia³ sto osiemdziesi¹t dwa lata, urodzi³ mu siê syn.
Gen 5:29  A daj¹c mu imiê Noe, powiedzia³: «Ten niechaj nam bêdzie pociech¹ w naszej pracy i trudzie r¹k 
naszych na ziemi, któr¹ Pan przekl¹³».
Gen 5:30  Lamek po urodzeniu siê Noego ¿y³ piêæset dziewiêædziesi¹t piêæ lat i mia³ synów i córki.
Gen 5:31  Umieraj¹c Lamek mia³ ogó³em siedemset siedemdziesi¹t siedem lat.
Gen 5:32  A gdy Noe mia³ piêæset lat, urodzili mu siê: Sem, Cham i Jafet.
Gen 6:1  A kiedy ludzie zaczêli siê mno¿yæ na ziemi, rodzi³y im siê córki.
Gen 6:2  Synowie Boga, widz¹c, ¿e córki cz³owiecze s¹ piêkne, brali je sobie za ¿ony, wszystkie, jakie im siê 
tylko podoba³y.
Gen 6:3  Wtedy Bóg rzek³: «Nie mo¿e pozostawaæ duch mój w cz³owieku na zawsze, gdy¿ cz³owiek jest istot¹ 
cielesn¹: niechaj wiêc ¿yje tylko sto dwadzieœcia lat».
Gen 6:4  A w owych czasach byli na ziemi giganci; a tak¿e póŸniej, gdy synowie Boga zbli¿ali siê do córek 
cz³owieczych, te im rodzi³y. Byli to wiêc owi mocarze, maj¹cy s³awê w owych dawnych czasach.
Gen 6:5  Kiedy zaœ Pan widzia³, ¿e wielka jest niegodziwoœæ ludzi na ziemi i ¿e usposobienie ich jest wci¹¿ 
z³e,
Gen 6:6  ¿a³owa³, ¿e stworzy³ ludzi na ziemi, i zasmuci³ siê.
Gen 6:7  Wreszcie Pan rzek³: «Zg³adzê ludzi, których stworzy³em, z powierzchni ziemi: ludzi, byd³o, zwierzêta 
pe³zaj¹ce i ptaki powietrzne, bo ¿al mi, ¿e ich stworzy³em».
Gen 6:8  [Tylko] Noego Pan darzy³ ¿yczliwoœci¹.
Gen 6:9  Oto dzieje Noego. Noe, cz³owiek prawy, wyró¿nia³ siê nieskazitelnoœci¹ wœród wspó³czesnych sobie 
ludzi; w przyjaŸni z Bogiem ¿y³ Noe.
Gen 6:10  A Noe by³ ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
Gen 6:11  Ziemia zosta³a ska¿ona w oczach Boga.



Gen 6:12  Gdy Bóg widzia³, i¿ ziemia jest ska¿ona, ¿e wszyscy ludzie postêpuj¹ na ziemi niegodziwie,
Gen 6:13  rzek³ do Noego: «Postanowi³em po³o¿yæ kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pe³na 
wykroczeñ przeciw mnie; zatem zniszczê ich wraz z ziemi¹.
Gen 6:14  Ty zaœ zbuduj sobie arkê z drzewa ¿ywicznego, uczyñ w arce przegrody i powlecz j¹ smo³¹ wewn¹trz 
i zewn¹trz.
Gen 6:15  A oto, jak masz j¹ wykonaæ: d³ugoœæ arki - trzysta ³okci, piêædziesi¹t ³okci - jej szerokoœæ i 
wysokoœæ jej - trzydzieœci ³okci.
Gen 6:16  Nakrycie arki, przepuszczaj¹ce œwiat³o, sporz¹dzisz na ³okieæ wysokie i zrobisz wejœcie do arki w jej 
bocznej œcianie; uczyñ przegrody: doln¹, drug¹ i trzeci¹.
Gen 6:17  Ja zaœ sprowadzê na ziemiê potop, aby zniszczyæ wszelk¹ istotê pod niebem, w której jest tchnienie 
¿ycia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Gen 6:18  ale z tob¹ zawrê przymierze. WejdŸ przeto do arki z synami twymi, z ¿on¹ i z ¿onami twych synów.
Gen 6:19  Spoœród wszystkich istot ¿yj¹cych wprowadŸ do arki po parze, samca i samicê, aby ocala³y wraz z 
tob¹ od zag³ady.
Gen 6:20  Z ka¿dego gatunku ptactwa, byd³a i zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi po parze; niechaj wejd¹ do ciebie, 
aby nie wyginê³y.
Gen 6:21  A ty nabierz sobie wszelkiej ¿ywnoœci - wszystkiego, co nadaje siê do jedzenia - i zgromadŸ u siebie, 
aby by³a na pokarm dla ciebie i na paszê dla zwierz¹t».
Gen 6:22  I Noe wykona³ wszystko tak, jak Bóg poleci³ mu uczyniæ.
Gen 7:1  A potem Pan rzek³ do Noego: «WejdŸ wraz z ca³¹ tw¹ rodzin¹ do arki, bo przekona³em siê, ¿e tylko ty 
jesteœ wobec mnie prawy wœród tego pokolenia.
Gen 7:2  Z wszelkich zwierz¹t czystych weŸ z sob¹ siedem samców i siedem samic, ze zwierz¹t zaœ nieczystych 
po jednej parze: samca i samicê;
Gen 7:3  równie¿ i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachowaæ ich 
potomstwo dla ca³ej ziemi.
Gen 7:4  Bo za siedem dni spuszczê na ziemiê deszcz, który bêdzie pada³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, 
aby wyniszczyæ wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzy³em».
Gen 7:5  I spe³ni³ Noe wszystko tak, jak mu Pan poleci³.
Gen 7:6  Noe mia³ szeœæset lat, gdy nasta³ potop na ziemi.
Gen 7:7  Noe wszed³ z synami, z ¿on¹ i z ¿onami swych synów do arki, aby schroniæ siê przed wodami potopu.
Gen 7:8  Ze zwierz¹t czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pe³za po ziemi,
Gen 7:9  po dwie sztuki, samiec i samica, wesz³y do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkaza³.
Gen 7:10  A gdy up³ynê³o siedem dni, wody potopu spad³y na ziemiê.
Gen 7:11  W roku szeœæsetnym ¿ycia Noego, w drugim miesi¹cu roku, siedemnastego dnia miesi¹ca, w tym 
w³aœnie dniu trysnê³y z hukiem wszystkie Ÿród³a Wielkiej Otch³ani i otworzy³y siê upusty nieba;
Gen 7:12  przez czterdzieœci dni i przez czterdzieœci nocy pada³ deszcz na ziemiê.
Gen 7:13  I w³aœnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, ¿ona Noego i trzy ¿ony jego synów 
weszli do arki,
Gen 7:14  a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierz¹t, byd³a, zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi, wszelkiego ptactwa i 
istot ze skrzyd³ami.
Gen 7:15  Wszelkie istoty, w których by³o tchnienie ¿ycia, wesz³y po parze do Noego do arki.
Gen 7:16  Gdy ju¿ wesz³y do arki samiec i samica ka¿dej istoty ¿ywej, jak Bóg rozkaza³ Noemu, Pan zamkn¹³ 
za nim [drzwi].
Gen 7:17  A potop trwa³ na ziemi czterdzieœci dni i wody wezbra³y, i podnios³y arkê ponad ziemiê.
Gen 7:18  Kiedy przybywa³o coraz wiêcej wody i poziom jej podniós³ siê wysoko ponad ziemi¹, arka p³ynê³a po 
powierzchni wód.
Gen 7:19  Wody bowiem podnosi³y siê coraz bardziej nad ziemiê, tak ¿e zakry³y wszystkie góry wysokie, które 
by³y pod niebem.
Gen 7:20  Wody siê wiêc podnios³y na piêtnaœcie ³okci ponad góry i zakry³y je.
Gen 7:21  Wszystkie istoty poruszaj¹ce siê na ziemi z ptactwa, byd³a i innych zwierz¹t i z wszelkich jestestw, 
których by³o wielkie mnóstwo na ziemi, wyginê³y wraz ze wszystkimi ludŸmi.
Gen 7:22  Wszystkie istoty, w których nozdrzach by³o o¿ywiaj¹ce tchnienie ¿ycia, wszystkie, które ¿y³y na l¹dzie, 
zginê³y.
Gen 7:23  I tak Bóg wygubi³ doszczêtnie wszystko, co istnia³o na ziemi, od cz³owieka do byd³a, zwierz¹t 
pe³zaj¹cych i ptactwa powietrznego; wszystko zosta³o doszczêtnie wytêpione z ziemi. Pozosta³ tylko Noe i to, co 
z nim by³o w arce.
Gen 7:24  A wody stale siê podnosi³y na ziemi przez sto piêædziesi¹t dni.
Gen 8:1  Ale Bóg, pamiêtaj¹c o Noem, o wszystkich istotach ¿ywych i o wszystkich zwierzêtach, które z nim by³y 
w arce, sprawi³, ¿e powia³ wiatr nad ca³¹ ziemi¹ i wody zaczê³y opadaæ.



Gen 8:2  Zamknê³y siê bowiem zbiorniki Wielkiej Otch³ani tak, ¿e deszcz przesta³ padaæ z nieba.
Gen 8:3  Wody ustêpowa³y z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po up³ywie stu piêædziesiêciu dni siê obni¿y³y.
Gen 8:4  Miesi¹ca siódmego, siedemnastego dnia miesi¹ca arka osiad³a na górach Ararat.
Gen 8:5  Woda wci¹¿ opada³a a¿ do miesi¹ca dziesi¹tego. W pierwszym dniu miesi¹ca dziesi¹tego ukaza³y siê 
szczyty gór.
Gen 8:6  A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczyni³,
Gen 8:7  wypuœci³ kruka; ale ten wylatywa³ i zaraz wraca³, dopóki nie wysch³a woda na ziemi.
Gen 8:8  Potem wypuœci³ z arki go³êbicê, aby siê przekonaæ, czy ust¹pi³y wody z powierzchni ziemi.
Gen 8:9  Go³êbica, nie znalaz³szy miejsca, gdzie by mog³a usi¹œæ, wróci³a do arki, bo jeszcze by³a woda na 
ca³ej powierzchni ziemi; Noe, wyci¹gn¹wszy rêkê, schwyta³ j¹ i zabra³ do arki.
Gen 8:10  Przeczekawszy zaœ jeszcze siedem dni, znów wypuœci³ z arki go³êbicê
Gen 8:11  i ta wróci³a do niego pod wieczór, nios¹c w dziobie œwie¿y listek z drzewa oliwnego. Pozna³ wiêc 
Noe, ¿e woda na ziemi opad³a.
Gen 8:12  I czeka³ jeszcze siedem dni, po czym wypuœci³ znów go³êbicê, ale ona ju¿ nie powróci³a do niego.
Gen 8:13  W szeœæset pierwszym roku, w miesi¹cu pierwszym, w pierwszym dniu miesi¹ca wody wysch³y na 
ziemi, i Noe, zdj¹wszy dach arki, zobaczy³, ¿e powierzchnia ziemi jest ju¿ prawie sucha.
Gen 8:14  A kiedy w miesi¹cu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wysch³a,
Gen 8:15  Bóg przemówi³ do Noego tymi s³owami:
Gen 8:16  «WyjdŸ z arki wraz z ¿on¹, synami i z ¿onami twych synów.
Gen 8:17  WyprowadŸ te¿ z sob¹ wszystkie istoty ¿ywe: z ptactwa, byd³a i zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi; niechaj 
rozejd¹ siê po ziemi, niech bêd¹ p³odne i niech siê rozmna¿aj¹».
Gen 8:18  Noe wyszed³ wiêc z arki wraz z synami, ¿on¹ i z ¿onami swych synów.
Gen 8:19  Wysz³y te¿ z arki wszelkie zwierzêta: ró¿ne gatunki zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi i ptactwa, wszystko, 
co siê porusza na ziemi.
Gen 8:20  Noe zbudowa³ o³tarz dla Pana i wzi¹wszy ze wszystkich zwierz¹t czystych i z ptaków czystych z³o¿y³ 
je w ofierze ca³opalnej na tym o³tarzu.
Gen 8:21  Gdy Pan poczu³ mi³¹ woñ, rzek³ do siebie: «Nie bêdê ju¿ wiêcej z³orzeczy³ ziemi ze wzglêdu na ludzi, 
bo usposobienie cz³owieka jest z³e ju¿ od m³odoœci. Przeto ju¿ nigdy nie zg³adzê wszystkiego, co ¿yje, jak to 
uczyni³em.
Gen 8:22  Bêd¹ zatem istnia³y, jak d³ugo trwaæ bêdzie ziemia: siew i ¿niwo, mróz i upa³, lato i zima, dzieñ i 
noc».
Gen 9:1  Po czym Bóg pob³ogos³awi³ Noego i jego synów, mówi¹c do nich: «B¹dŸcie p³odni i mnó¿cie siê, 
abyœcie zaludnili ziemiê.
Gen 9:2  Wszelkie zaœ zwierzê na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj siê was boi i lêka. Wszystko, co 
siê porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zosta³y oddane wam we w³adanie.
Gen 9:3  Wszystko, co siê porusza i ¿yje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak roœliny zielone, dajê 
wam wszystko.
Gen 9:4  Nie wolno wam tylko jeœæ miêsa z krwi¹ ¿ycia.
Gen 9:5  Upomnê siê o wasz¹ krew przez wzgl¹d na wasze ¿ycie - upomnê siê o ni¹ u ka¿dego zwierzêcia. 
Upomnê siê te¿ u cz³owieka o ¿ycie cz³owieka i u ka¿dego - o ¿ycie brata.
Gen 9:6  [Jeœli] kto przeleje krew ludzk¹, przez ludzi ma byæ przelana krew jego, bo cz³owiek zosta³ stworzony 
na obraz Boga.
Gen 9:7  Wy zaœ b¹dŸcie p³odni i mnó¿cie siê; zaludniajcie ziemiê i miejcie nad ni¹ w³adzê».
Gen 9:8  Potem Bóg tak rzek³ do Noego i do jego synów:
Gen 9:9  «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was bêdzie;
Gen 9:10  z wszelk¹ istot¹ ¿yw¹, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzêtami domowymi i polnymi, jakie s¹ przy 
was, ze wszystkimi, które wysz³y z arki, z wszelkim zwierzêciem na ziemi.
Gen 9:11  Zawieram z wami przymierze, tak i¿ nigdy ju¿ nie zostanie zg³adzona wodami potopu ¿adna istota 
¿ywa i ju¿ nigdy nie bêdzie potopu niszcz¹cego ziemiê».
Gen 9:12  Po czym Bóg doda³: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i ka¿d¹ istot¹ ¿yw¹, jaka 
jest z wami, na wieczne czasy:
Gen 9:13  £uk mój k³adê na ob³oki, aby by³ znakiem przymierza miêdzy Mn¹ a ziemi¹.
Gen 9:14  A gdy rozci¹gnê ob³oki nad ziemi¹ i gdy uka¿e siê ten ³uk na ob³okach,
Gen 9:15  wtedy wspomnê na moje przymierze, które zawar³em z wami i z wszelk¹ istot¹ ¿yw¹, z ka¿dym 
cz³owiekiem; i nie bêdzie ju¿ nigdy wód potopu na zniszczenie ¿adnego jestestwa.
Gen 9:16  Gdy zatem bêdzie ten ³uk na ob³okach, patrz¹c na niego, wspomnê na przymierze wieczne miêdzy 
mn¹ a wszelk¹ istot¹ ¿yj¹c¹ w ka¿dym ciele, które jest na ziemi».
Gen 9:17  Rzek³ Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawar³em miêdzy Mn¹ a wszystkimi istotami, 
jakie s¹ na ziemi».



Gen 9:18  Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham by³ ojcem Kanaana.
Gen 9:19  Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludni³a siê ca³a ziemia.
Gen 9:20  Noe by³ rolnikiem i on to pierwszy zasadzi³ winnicê.
Gen 9:21  Gdy potem napi³ siê wina, odurzy³ siê [nim] i le¿a³ nagi w swym namiocie.
Gen 9:22  Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagoœæ swego ojca, powiedzia³ o tym dwu swym braciom, którzy 
byli poza namiotem.
Gen 9:23  Wtedy Sem i Jafet wziêli p³aszcz i trzymaj¹c go na ramionach weszli ty³em do namiotu i przykryli 
nagoœæ swego ojca; twarzy zaœ swych nie odwracali, aby nie widzieæ nagoœci swego ojca.
Gen 9:24  Kiedy Noe obudzi³ siê po odurzeniu winem i dowiedzia³ siê, co uczyni³ mu jego m³odszy syn,
Gen 9:25  rzek³: «Niech bêdzie przeklêty Kanaan! Niech bêdzie najni¿szym s³ug¹ swych braci!»
Gen 9:26  A potem doda³: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan bêdzie s³ug¹ Sema!
Gen 9:27  Niech Bóg da i Jafetowi du¿¹ przestrzeñ i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech 
bêdzie mu s³ug¹».
Gen 9:28  Noe ¿y³ po potopie trzysta piêædziesi¹t lat.
Gen 9:29  I umar³ Noe w wieku lat dziewiêciuset piêædziesiêciu.
Gen 10:1  Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili siê im nastêpuj¹cy synowie:
Gen 10:2  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Gen 10:3  Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
Gen 10:4  Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
Gen 10:5  Od nich pochodz¹ mieszkañcy wybrze¿y i wysp, podzieleni wed³ug swych krajów i swego jêzyka, 
wed³ug szczepów i wed³ug narodów.
Gen 10:6  Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
Gen 10:7  Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
Gen 10:8  Kusz zaœ zrodzi³ Nimroda, który by³ pierwszym mocarzem na ziemi.
Gen 10:9  By³ on te¿ najs³awniejszym na ziemi myœliwym. St¹d powsta³o przys³owie: «Dzielny jak Nimrod, 
najs³awniejszy na ziemi myœliwy».
Gen 10:10  On to pierwszy panowa³ w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Gen 10:11  Wyszed³szy z tego kraju do Aszszuru, zbudowa³ Niniwê, Rechobot-Ir, Kalach
Gen 10:12  i Resan, wielkie miasto pomiêdzy Niniw¹ a Kalach.
Gen 10:13  Misraim mia³ jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,
Gen 10:14  Patrusim i Kasluchim, od których pochodz¹ Filistyni i Kaftoryci.
Gen 10:15  Kanaan zaœ mia³ synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Gen 10:16  A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,
Gen 10:17  Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Gen 10:18  Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszy³y siê.
Gen 10:19  Granica Kananejczyków bieg³a od Sydonu w kierunku Geraru a¿ do Gazy, a potem w kierunku 
Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - a¿ do Leszy.
Gen 10:20  S¹ to potomkowie Chama wed³ug ich szczepów, jêzyków, krajów i narodów.
Gen 10:21  Równie¿ Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili siê [synowie].
Gen 10:22  Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.
Gen 10:23  Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
Gen 10:24  Arpachszad by³ ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.
Gen 10:25  Eberowi urodzili siê dwaj synowie; imiê jednego Peleg, gdy¿ za jego czasów ludzkoœæ siê 
podzieli³a, imiê zaœ jego brata - Joktan.
Gen 10:26  Joktan by³ ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
Gen 10:27  Hadorama, Uzala, Dikli,
Gen 10:28  Obala, Abimaela, Saby,
Gen 10:29  Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.
Gen 10:30  Obszar, na którym mieszkali, rozci¹ga³ siê od Meszy w kierunku Sefar a¿ do wy¿yny wschodniej.
Gen 10:31  Oto synowie Sema wed³ug szczepów, jêzyków, krajów i narodów.
Gen 10:32  Oto szczepy synów Noego wed³ug ich pokrewieñstwa i wed³ug narodów. Od nich to wywodz¹ siê 
ludy na ziemi po potopie.
Gen 11:1  Mieszkañcy ca³ej ziemi mieli jedn¹ mowê, czyli jednakowe s³owa.
Gen 11:2  A gdy wêdrowali ze wschodu, napotkali równinê w kraju Szinear i tam zamieszkali.
Gen 11:3  I mówili jeden do drugiego: «ChodŸcie, wyrabiajmy ceg³ê i wypalmy j¹ w ogniu». A gdy ju¿ mieli ceg³ê 
zamiast kamieni i smo³ê zamiast zaprawy murarskiej,
Gen 11:4  rzekli: «ChodŸcie, zbudujemy sobie miasto i wie¿ê, której wierzcho³ek bêdzie siêga³ nieba, i w ten 
sposób uczynimy sobie znak, abyœmy siê nie rozproszyli po ca³ej ziemi».
Gen 11:5  A Pan zst¹pi³ z nieba, by zobaczyæ to miasto i wie¿ê, które budowali ludzie,



Gen 11:6  i rzek³: «S¹ oni jednym ludem i wszyscy maj¹ jedn¹ mowê, i to jest przyczyn¹, ¿e zaczêli budowaæ. A 
zatem w przysz³oœci nic nie bêdzie dla nich niemo¿liwe, cokolwiek zamierz¹ uczyniæ.
Gen 11:7  ZejdŸmy wiêc i pomieszajmy tam ich jêzyk, aby jeden nie rozumia³ drugiego!»
Gen 11:8  W ten sposób Pan rozproszy³ ich stamt¹d po ca³ej powierzchni ziemi, i tak nie dokoñczyli budowy tego 
miasta.
Gen 11:9  Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomiesza³ mowê mieszkañców ca³ej ziemi. Stamt¹d 
te¿ Pan rozproszy³ ich po ca³ej powierzchni ziemi.
Gen 11:10  Ci s¹ potomkowie Sema. Gdy Sem mia³ sto lat, urodzi³ mu siê syn, Arpachszad, w dwa lata po 
potopie.
Gen 11:11  Po urodzeniu siê Arpachszada Sem ¿y³ piêæset lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:12  Arpachszad, prze¿ywszy trzydzieœci piêæ lat, mia³ syna Szelacha.
Gen 11:13  A po urodzeniu siê Szelacha Arpachszad ¿y³ czterysta trzy lata i mia³ synów i córki.
Gen 11:14  Szelach, prze¿ywszy trzydzieœci lat, mia³ syna Ebera;
Gen 11:15  po urodzeniu siê Ebera ¿y³ Szelach czterysta trzy lata i mia³ synów i córki.
Gen 11:16  Gdy Eber mia³ trzydzieœci cztery lata, urodzi³ mu siê syn, Peleg;
Gen 11:17  a po urodzeniu siê Pelega ¿y³ Eber czterysta trzydzieœci lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:18  Gdy Peleg mia³ trzydzieœci lat, urodzi³ mu siê Reu;
Gen 11:19  a po urodzeniu siê Reu ¿y³ Peleg dwieœcie dziewiêæ lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:20  Gdy Reu mia³ trzydzieœci dwa lata, urodzi³ mu siê syn, Serug;
Gen 11:21  a po urodzeniu siê Seruga ¿y³ Reu dwieœcie siedem lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:22  Gdy Serug mia³ trzydzieœci lat, urodzi³ mu siê Nachor;
Gen 11:23  a po urodzeniu siê Nachora ¿y³ Serug dwieœcie lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:24  Gdy Nachor mia³ dwadzieœcia dziewiêæ lat, urodzi³ mu siê Terach;
Gen 11:25  a po urodzeniu siê Teracha Nachor ¿y³ sto dziewiêtnaœcie lat i mia³ synów i córki.
Gen 11:26  Gdy Terach mia³ siedemdziesi¹t lat, urodzili mu siê synowie: Abram, Nachor i Haran.
Gen 11:27  Oto dzieje potomków Teracha. Terach by³ ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran by³ ojcem 
Lota.
Gen 11:28  Haran zmar³ jeszcze za ¿ycia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym siê urodzi³, w Ur chaldejskim.
Gen 11:29  Abram i Nachor wziêli sobie ¿ony. Imiê ¿ony Abrama by³o Saraj, imiê zaœ ¿ony Nachora - Milka. 
By³a to córka Harana, który mia³ jeszcze drug¹ córkê imieniem Jiska.
Gen 11:30  Saraj by³a niep³odna, nie mia³a wiêc potomstwa.
Gen 11:31  Terach, wzi¹wszy z sob¹ swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, sw¹ 
synow¹, ¿onê Abrama, wyruszy³ z nimi z Ur chaldejskiego, aby siê udaæ do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli 
do Charanu, osiedlili siê tam.
Gen 11:32  Terach doczeka³ dwustu i piêciu lat ¿ycia i zmar³ w Charanie.
Gen 12:1  Pan rzek³ do Abrama: «WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci uka¿ê.
Gen 12:2  Uczyniê bowiem z ciebie wielki naród, bêdê ci b³ogos³awi³ i twoje imiê rozs³awiê: staniesz siê 
b³ogos³awieñstwem.
Gen 12:3  Bêdê b³ogos³awi³ tym, którzy ciebie b³ogos³awiæ bêd¹, a tym, którzy tobie bêd¹ z³orzeczyli, i ja bêdê 
z³orzeczy³. Przez ciebie bêd¹ otrzymywa³y b³ogos³awieñstwo ludy ca³ej ziemi».
Gen 12:4  Abram uda³ siê w drogê, jak mu Pan rozkaza³, a z nim poszed³ i Lot. Abram mia³ siedemdziesi¹t piêæ 
lat, gdy wyszed³ z Charanu.
Gen 12:5  I zabra³ Abram z sob¹ swoj¹ ¿onê Saraj, swego bratanka Lota i ca³y dobytek, jaki obaj posiadali, oraz 
s³u¿bê, któr¹ nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby siê udaæ do Kanaanu. Gdy zaœ przybyli do Kanaanu,
Gen 12:6  Abram przeszed³ przez ten kraj a¿ do pewnej miejscowoœci ko³o Sychem, do dêbu More. - A w kraju 
tym mieszkali wówczas Kananejczycy. -
Gen 12:7  Pan, ukazawszy siê Abramowi, rzek³: «Twojemu potomstwu oddajê w³aœnie tê ziemiê». Abram 
zbudowa³ tam o³tarz dla Pana, który mu siê ukaza³.
Gen 12:8  Stamt¹d zaœ przeniós³ siê na wzgórze na wschód od Betel i rozbi³ swój namiot pomiêdzy Betel od 
zachodu i Aj od wschodu. Tam równie¿ zbudowa³ o³tarz dla Pana i wzywa³ imienia Jego.
Gen 12:9  Zwin¹wszy namioty, Abram wêdrowa³ z miejsca na miejsce w stronê Negebu.
Gen 12:10  Kiedy zaœ nasta³ g³ód w owym kraju, Abram powêdrowa³ do Egiptu, aby tam przez pewien czas 
pozostaæ; by³ bowiem ciê¿ki g³ód w Kanaanie.
Gen 12:11  A gdy siê ju¿ zbli¿a³ do Egiptu, rzek³ do swojej ¿ony, Saraj: «Wiem, ¿e jesteœ urodziw¹ kobiet¹;
Gen 12:12  skoro ciê ujrz¹ Egipcjanie, powiedz¹: to jego ¿ona; i zabij¹ mnie, a ciebie zostawi¹ przy ¿yciu.
Gen 12:13  Mów wiêc, ¿e jesteœ moj¹ siostr¹, aby mi siê dobrze wiod³o ze wzglêdu na ciebie i abym dziêki tobie 
utrzyma³ siê przy ¿yciu».
Gen 12:14  Gdy Abram przyby³ do Egiptu, zauwa¿yli Egipcjanie, ¿e Saraj jest bardzo piêkn¹ kobiet¹.
Gen 12:15  Ujrzawszy j¹ dostojnicy faraona, chwalili j¹ tak¿e przed faraonem. Tote¿ zabrano Saraj na dwór 



faraona,
Gen 12:16  Abramowi zaœ wynagrodzono za ni¹ sowicie. Otrzyma³ bowiem owce i wo³y, niewolników i 
niewolnice oraz oœlice i wielb³¹dy.
Gen 12:17  Pan jednak dotkn¹³ faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, ¿ony Abrama.
Gen 12:18  Wezwa³ wiêc faraon Abrama i rzek³: «Có¿eœ mi uczyni³? Czemu mi nie powiedzia³eœ, ¿e ona jest 
twoj¹ ¿on¹?
Gen 12:19  Dlaczego mówi³eœ: ¿e to moja siostra, tak ¿e wzi¹³em j¹ sobie za ¿onê? A teraz - oto twoja ¿ona; 
zabierz j¹ i idŸ!»
Gen 12:20  Da³ te¿ faraon rozkaz dworzanom, ¿eby Abrama i jego ¿onê, i ca³y jego dobytek odprowadzili [do 
granicy].
Gen 13:1  Abram wywêdrowa³ wiêc z Egiptu z ¿on¹ i ca³ym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu.
Gen 13:2  A by³ Abram ju¿ bardzo zasobny w trzody, srebro i z³oto.
Gen 13:3  Zatrzymuj¹c siê na postojach, Abram zawêdrowa³ z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym 
przedtem rozbi³ swe namioty, miêdzy Betel i Aj,
Gen 13:4  do tego miejsca, w którym uprzednio zbudowa³ o³tarz i wzywa³ imienia Pana.
Gen 13:5  Lot, który szed³ z Abramem, mia³ równie¿ owce, wo³y i namioty.
Gen 13:6  Kraj nie móg³ utrzymaæ ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli wiêc siê roz³¹czyæ.
Gen 13:7  A gdy wynik³a sprzeczka pomiêdzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota - mieszkañcami 
kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci -
Gen 13:8  rzek³ Abram do Lota: «Niechaj nie bêdzie sporu miêdzy nami, miêdzy pasterzami moimi a pasterzami 
twoimi, bo przecie¿ jesteœmy krewni.
Gen 13:9  Wszak ca³y ten kraj stoi przed tob¹ otworem. Od³¹cz siê ode mnie! Je¿eli pójdziesz w lewo, ja pójdê w 
prawo, a je¿eli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo».
Gen 13:10  Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzeg³, ¿e ca³a okolica wokó³ doliny Jordanu a¿ do Soaru 
jest bardzo urodzajna, by³a ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczy³ Sodomy i 
Gomory.
Gen 13:11  Lot wybra³ sobie zatem ca³¹ tê dolinê Jordanu i wyruszy³ ku wschodowi, I tak roz³¹czyli siê obaj.
Gen 13:12  Abram pozosta³ w ziemi Kanaan, Lot zaœ zamieszka³ w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty a¿ po 
Sodomê.
Gen 13:13  Mieszkañcy Sodomy byli Ÿli, gdy¿ dopuszczali siê ciê¿kich przewinieñ wobec Pana.
Gen 13:14  Po odejœciu Lota Pan rzek³ do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj siê z tego miejsca, na 
którym stoisz, na pó³noc i na po³udnie, na wschód i ku morzu;
Gen 13:15  ca³y ten kraj, który widzisz, dajê tobie i twemu potomstwu na zawsze.
Gen 13:16  Twoje zaœ potomstwo uczyniê liczne jak ziarnka py³u ziemi; jeœli kto mo¿e policzyæ ziarnka py³u 
ziemi, policzone te¿ bêdzie twoje potomstwo.
Gen 13:17  Wstañ i przejdŸ ten kraj wzd³u¿ i wszerz: tobie go oddajê».
Gen 13:18  Abram zwin¹³ swe namioty i przyby³ pod Hebron, gdzie by³y dêby Mamre. Osiedliwszy siê tam, 
zbudowa³ o³tarz dla Pana.
Gen 14:1  Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król 
Goim,
Gen 14:2  wszczêli wojnê z królem Sodomy, Ber¹, z królem Gomory, Birsz¹, z królem Admy, Szinabem, z królem 
Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru.
Gen 14:3  Ci ostatni królowie sprzymierzyli siê z sob¹ w dolinie Siddim, gdzie dziœ jest Morze S³one.
Gen 14:4  Przez lat dwanaœcie byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali siê.
Gen 14:5  Tote¿ w czternastym roku nadci¹gn¹³ Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w 
Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim
Gen 14:6  i Chorytów w ich górzystym kraju Seir a¿ do El, które le¿a³o na pograniczu pustyni Paran.
Gen 14:7  Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na ca³ej ziemi, a tak¿e 
Amorytów mieszkaj¹cych w Chasason-Tamar.
Gen 14:8  Królowie wiêc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali siê w dolinie 
Siddim do walki
Gen 14:9  z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, 
królem Ellasaru - czterej królowie przeciwko piêciu.
Gen 14:10  A w dolinie Siddim by³o wiele do³ów, [z których wydobywano] smo³ê. Królowie Sodomy i Gomory, 
rzuciwszy siê do ucieczki, skryli siê w tych do³ach, a pozostali uciekli w góry.
Gen 14:11  Zwyciêzcy, zabrawszy ca³e mienie mieszkañcom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy 
¿ywnoœci, odeszli.
Gen 14:12  Uprowadzili równie¿ Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem - by³ on bowiem mieszkañcem 
Sodomy.



Gen 14:13  Jeden ze zbiegów przyby³, aby powiedzieæ o tym Abramowi Hebrajczykowi, który mieszka³ w 
pobli¿u dêbów pewnego Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeñców Abrama.
Gen 14:14  Abram, us³yszawszy, ¿e jego krewny zosta³ uprowadzony w niewolê, dobra³ sobie trzystu 
osiemnastu najbardziej doœwiadczonych spoœród s³u¿by swego domu i rozpocz¹³ poœcig a¿ do Dan.
Gen 14:15  Podzieliwszy swych ludzi na oddzia³y, noc¹ napad³ wraz z nimi na nieprzyjació³ i zada³ im klêskê. A 
potem œciga³ ich a¿ do Choby, która le¿y na zachód od Damaszku.
Gen 14:16  W ten sposób odzyska³ ca³e mienie. a tak¿e sprowadzi³ na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, 
kobietami i s³ugami.
Gen 14:17  Gdy Abram wraca³ po zwyciêstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, 
wyszed³ mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy.
Gen 14:18  Melchizedek zaœ, król Szalemu, wyniós³ chleb i wino; a [poniewa¿] by³ on kap³anem Boga 
Najwy¿szego,
Gen 14:19  b³ogos³awi³ Abrama, mówi¹c: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Abram przez Boga Najwy¿szego, 
Stwórcê nieba i ziemi!
Gen 14:20  Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg Najwy¿szy, który w twe rêce wyda³ twoich wrogów!» Abram da³ 
mu dziesi¹t¹ czêœæ ze wszystkiego.
Gen 14:21  Król Sodomy rzek³ do Abrama: «Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weŸ sobie!»
Gen 14:22  Ale Abram odpowiedzia³ królowi Sodomy: «Przysiêgam na Pana, Boga Najwy¿szego, Stwórcê nieba 
i ziemi,
Gen 14:23  ¿e ani nitki, ani rzemyka od sanda³a, ani niczego nie wezmê z tego, co do ciebie nale¿y, ¿ebyœ 
potem nie mówi³: "To ja wzbogaci³em Abrama".
Gen 14:24  Nie ¿¹dam niczego poza tym, co posz³o na wy¿ywienie moich ludzi, i oprócz czêœci zdobytego 
mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli - dla Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymaj¹ czêœæ, która im 
przypada».
Gen 15:1  Po tych wydarzeniach Pan tak powiedzia³ do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj siê, Abramie, 
bo Ja jestem twoim obroñc¹; nagroda twoja bêdzie sowita».
Gen 15:2  Abram rzek³: «O Panie, mój Bo¿e, na có¿ mi ona, skoro zbli¿am siê do kresu mego ¿ycia, nie maj¹c 
potomka; przysz³ym zaœ spadkobierc¹ mojej majêtnoœci jest Damasceñczyk Eliezer».
Gen 15:3  I mówi³: «Poniewa¿ nie da³eœ mi potomka, ten w³aœnie zrodzony u mnie s³uga mój, zostanie moim 
spadkobierc¹».
Gen 15:4  Ale oto us³ysza³ s³owa: «Nie on bêdzie twoim spadkobierc¹, lecz ten po tobie dziedziczyæ bêdzie, 
który od ciebie bêdzie pochodzi³».
Gen 15:5  I poleciwszy Abramowi wyjœæ z namiotu, rzek³: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeœli zdo³asz to 
uczyniæ»; potem doda³: «Tak liczne bêdzie twoje potomstwo».
Gen 15:6  Abram uwierzy³ i Pan poczyta³ mu to za zas³ugê.
Gen 15:7  Potem zaœ rzek³ do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiod³em z Ur chaldejskiego, aby ci daæ 
ten oto kraj na w³asnoœæ».
Gen 15:8  A na to Abram: «O Panie, mój Bo¿e, jak bêdê móg³ siê upewniæ, ¿e otrzymam go na w³asnoœæ?»
Gen 15:9  Wtedy Pan rzek³: «Wybierz dla Mnie trzyletni¹ ja³owicê, trzyletni¹ kozê i trzyletniego barana, a nadto 
synogarlicê i go³êbicê».
Gen 15:10  Wybrawszy to wszystko, Abram poprzer¹bywa³ je wzd³u¿ na po³owy i przer¹bane czêœci u³o¿y³ 
jedn¹ naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcina³.
Gen 15:11  Kiedy zaœ do tego miêsa zaczê³o zlatywaæ siê ptactwo drapie¿ne, Abram je odpêdzi³.
Gen 15:12  A gdy s³oñce chyli³o siê ku zachodowi, Abram zapad³ w g³êboki sen i opanowa³o go uczucie lêku, 
jak gdyby ogarnê³a go wielka ciemnoœæ.
Gen 15:13  I wtedy to Pan rzek³ do Abrama: «Wiedz o tym dobrze, i¿ twoi potomkowie bêd¹ przebywaæ jako 
przybysze w kraju, który nie bêdzie ich krajem, i przez czterysta lat bêd¹ tam ciemiê¿eni jako niewolnicy;
Gen 15:14  a¿ wreszcie zeœlê zas³u¿on¹ karê na ten naród, którego bêd¹ niewolnikami, po czym oni wyjd¹ z 
wielkim dobytkiem.
Gen 15:15  Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w póŸnej staroœci zejdziesz do grobu.
Gen 15:16  Twoi potomkowie powróc¹ tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy ju¿ dope³ni siê miara 
niegodziwoœci Amorytów».
Gen 15:17  A kiedy s³oñce zasz³o i nasta³ mrok nieprzenikniony, ukaza³ siê dym jakby wydobywaj¹cy siê z pieca 
i ogieñ niby gorej¹ca pochodnia i przesunê³y siê miêdzy tymi po³owami zwierz¹t.
Gen 15:18  Wtedy to w³aœnie Pan zawar³ przymierze z Abramem, mówi¹c: «Potomstwu twemu dajê ten kraj, od 
Rzeki Egipskiej a¿ do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Gen 15:19  wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami,
Gen 15:20  Chetytami, Peryzzytami, Refaitami,
Gen 15:21  Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami».



Gen 16:1  Saraj, ¿ona Abrama, nie urodzi³a mu jednak potomka. Mia³a zaœ niewolnicê Egipcjankê, imieniem 
Hagar.
Gen 16:2  Rzek³a wiêc Saraj do Abrama: «Poniewa¿ Pan zamkn¹³ mi ³ono, abym nie rodzi³a, zbli¿ siê do mojej 
niewolnicy; mo¿e z niej bêdê mia³a dzieci». Abram us³ucha³ rady Saraj.
Gen 16:3  Saraj, ¿ona Abrama, wziê³a zatem niewolnicê Hagar, Egipcjankê, i da³a j¹ za ¿onê mê¿owi swemu 
Abramowi, gdy ju¿ minê³o dziesiêæ lat, odk¹d Abram osiedli³ siê w Kanaanie.
Gen 16:4  Abram zbli¿y³ siê do Hagar i ta sta³a siê brzemienn¹. A widz¹c, ¿e jest brzemienna, zaczê³a 
lekcewa¿yæ sw¹ pani¹.
Gen 16:5  Wtedy Saraj rzek³a do Abrama: «Przez ciebie doznajê zniewagi; ja sama da³am ci moj¹ niewolnicê za 
¿onê, ona zaœ czuj¹c siê brzemienn¹, lekcewa¿y mnie. Niechaj Pan bêdzie sêdzi¹ miêdzy mn¹ a tob¹!»
Gen 16:6  Abram rzek³ do Saraj: «Przecie¿ niewolnica twoja jest w twojej mocy: post¹p z ni¹, jak bêdziesz 
uwa¿a³a za dobre». Saraj upokorzy³a Hagar; wtedy Hagar od niej uciek³a.
Gen 16:7  Anio³ Pañski znalaz³ Hagar na pustyni u Ÿród³a przy drodze wiod¹cej do Szur
Gen 16:8  i zapyta³: «Hagar, niewolnico Saraj, sk¹d przysz³aœ i dok¹d idziesz?» A ona odpowiedzia³a: 
«Uciek³am od mojej pani, Saraj».
Gen 16:9  Wtedy Anio³ Pañski rzek³ do niej: «Wróæ do twej pani i pokornie poddaj siê pod jej w³adzê».
Gen 16:10  Po czym Anio³ Pañski oznajmi³: «Rozmno¿ê twoje potomstwo tak bardzo, ¿e nie bêdzie mo¿na go 
policzyæ».
Gen 16:11  I mówi³: «Jesteœ brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imiê Izmael, bo s³ysza³ Pan, gdy by³aœ 
upokorzona.
Gen 16:12  A bêdzie to cz³owiek dziki jak onager: bêdzie on walczy³ przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko 
niemu; bêdzie on utrapieniem swych pobratymców».
Gen 16:13  Hagar nazwa³a Pana przemawiaj¹cego do niej "Tyœ Bóg widzialny", bo mówi³a: «Wszak tu 
widzia³am Widz¹cego mnie, a jestem ¿ywa».
Gen 16:14  Dlatego tê studniê nazwano "Studni¹ Lachaj-Roj". - Jest to ta, która znajduje siê pomiêdzy Kadesz i 
Bered.
Gen 16:15  Hagar urodzi³a Abramowi syna. I Abram nazwa³ zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael.
Gen 16:16  Abram mia³ lat osiemdziesi¹t szeœæ, gdy mu Hagar urodzi³a Izmaela.
Gen 17:1  A gdy Abram mia³ dziewiêædziesi¹t dziewiêæ lat, ukaza³ mu siê Pan i rzek³ do niego: «Jam jest Bóg 
Wszechmog¹cy. S³u¿ Mi i b¹dŸ nieskazitelny,
Gen 17:2  chcê bowiem zawrzeæ moje przymierze pomiêdzy Mn¹ a tob¹ i daæ ci niezmiernie liczne potomstwo».
Gen 17:3  Abram pad³ na oblicze, a Bóg tak do niego mówi³:
Gen 17:4  «Oto moje przymierze z tob¹: staniesz siê ojcem mnóstwa narodów.
Gen 17:5  Nie bêdziesz wiêc odt¹d nazywa³ siê Abram, lecz imiê twoje bêdzie Abraham, bo uczyniê ciebie ojcem 
mnóstwa narodów.
Gen 17:6  Sprawiê, ¿e bêdziesz niezmiernie p³odny, tak ¿e staniesz siê ojcem narodów i pochodziæ bêd¹ od 
ciebie królowie.
Gen 17:7  Przymierze moje, które zawieram pomiêdzy Mn¹ a tob¹ oraz twoim potomstwem, bêdzie trwa³o z 
pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym by³ Bogiem twoim, a potem twego potomstwa.
Gen 17:8  I oddajê tobie i twym przysz³ym potomkom kraj, w którym przebywasz, ca³y kraj Kanaan, jako 
w³asnoœæ na wieki, i bêdê ich Bogiem».
Gen 17:9  Potem Bóg rzek³ do Abrahama: «Ty zaœ, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, 
zachowujcie przymierze ze Mn¹.
Gen 17:10  Przymierze, które bêdziecie zachowywali miêdzy Mn¹ a wami, czyli twoim przysz³ym potomstwem, 
polega na tym: wszyscy wasi mê¿czyŸni maj¹ byæ obrzezani;
Gen 17:11  bêdziecie obrzezywali cia³o napletka na znak przymierza waszego ze Mn¹.
Gen 17:12  Z pokolenia w pokolenie ka¿de wasze dziecko p³ci mêskiej, gdy bêdzie mia³o osiem dni, ma byæ 
obrzezane - s³uga urodzony w waszym domu lub nabyty za pieni¹dze - ka¿dy obcy, który nie jest potomkiem 
twoim -
Gen 17:13  ma byæ obrzezany; obrzezany ma byæ s³uga urodzony w domu twoim lub nabyty za pieni¹dze. 
Przymierze moje, przymierze obrzezania, bêdzie przymierzem na zawsze.
Gen 17:14  Nieobrzezany, czyli mê¿czyzna, któremu nie obrzezano cia³a jego napletka, taki cz³owiek niechaj 
bêdzie usuniêty ze spo³ecznoœci twojej; zerwa³ on bowiem przymierze ze Mn¹».
Gen 17:15  I mówi³ Bóg do Abrahama: «¯ony twej nie bêdziesz nazywa³ imieniem Saraj, lecz imiê jej bêdzie 
Sara.
Gen 17:16  B³ogos³awi¹c jej, dam ci i z niej syna, i bêdê jej nadal b³ogos³awi³, tak ¿e stanie siê ona matk¹ ludów 
i królowie bêd¹ jej potomkami».
Gen 17:17  Abraham, upad³szy na twarz, rozeœmia³ siê; pomyœla³ sobie bowiem: «Czy¿ cz³owiekowi 
stuletniemu mo¿e siê urodziæ syn? Albo czy dziewiêædziesiêcioletnia Sara mo¿e zostaæ matk¹?»



Gen 17:18  Rzek³ zatem do Boga: «Oby przynajmniej Izmael ¿y³ pod Twoj¹ opiek¹!»
Gen 17:19  A Bóg mu na to: «Ale¿ nie! ¯ona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imiê Izaak. Z nim te¿ 
zawrê przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie.
Gen 17:20  Co do Izmaela, wys³ucham ciê: Oto pob³ogos³awiê mu, ¿eby by³ p³odny, i dam mu niezmiernie 
liczne potomstwo; on bêdzie ojcem dwunastu ksi¹¿¹t, narodem wielkim go uczyniê.
Gen 17:21  Moje zaœ przymierze zawrê z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze».
Gen 17:22  Wypowiedziawszy te s³owa, Bóg oddali³ siê od Abrahama.
Gen 17:23  Wtedy Abraham, wzi¹wszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, 
których naby³ za pieni¹dze - wszystkich swych domowników p³ci mêskiej - jeszcze tego samego dnia obrzeza³ 
cia³o ich napletka, tak jak mu to nakaza³ Bóg.
Gen 17:24  Abraham mia³ lat dziewiêædziesi¹t dziewiêæ, gdy obrzezano cia³o jego napletka,
Gen 17:25  a Izmael mia³ lat trzynaœcie, gdy obrzezano cia³o jego napletka.
Gen 17:26  Tego samego dnia zostali wiêc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael,
Gen 17:27  a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - s³udzy urodzeni w jego domu albo obcy, 
nabyci za pieni¹dze.
Gen 18:1  Pan ukaza³ siê Abrahamowi pod dêbami Mamre, gdy ten siedzia³ u wejœcia do namiotu w 
najgorêtszej porze dnia.
Gen 18:2  Abraham spojrzawszy dostrzeg³ trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich pod¹¿y³ od wejœcia do 
namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pok³on do ziemi,
Gen 18:3  rzek³: «O Panie, jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, racz nie omijaæ Twego s³ugi!
Gen 18:4  Przyniosê trochê wody, wy zaœ raczcie obmyæ sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami.
Gen 18:5  Ja zaœ pójdê wzi¹æ nieco chleba, abyœcie siê pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie 
ko³o s³ugi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyñ tak, jak powiedzia³eœ».
Gen 18:6  Abraham poszed³ wiêc spiesznie do namiotu Sary i rzek³: «Prêdko zaczyñ ciasto z trzech miar 
najczystszej m¹ki i zrób podp³omyki».
Gen 18:7  Potem Abraham pod¹¿y³ do trzody i wybrawszy t³uste i piêkne cielê, da³ je s³udze, aby ten szybko je 
przyrz¹dzi³.
Gen 18:8  Po czym, wzi¹wszy twaróg, mleko i przyrz¹dzone cielê, postawi³ przed nimi, a gdy oni jedli, sta³ przed 
nimi pod drzewem.
Gen 18:9  Zapytali go: «Gdzie jest twoja ¿ona, Sara?» - Odpowiedzia³ im: «W tym oto namiocie».
Gen 18:10  Rzek³ mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócê do ciebie, twoja zaœ ¿ona Sara bêdzie 
mia³a wtedy syna». Sara przys³uchiwa³a siê u wejœcia do namiotu, [które by³o tu¿] za Abrahamem.
Gen 18:11  Abraham i Sara byli w bardzo podesz³ym wieku. Tote¿ Sara nie miewa³a przypad³oœci w³aœciwej 
kobietom.
Gen 18:12  Uœmiechnê³a siê wiêc do siebie i pomyœla³a: «Teraz, gdy przekwit³am, mam doznawaæ rozkoszy, 
i mój m¹¿ starzec?»
Gen 18:13  Pan rzek³ do Abrahama: «Dlaczego to Sara œmieje siê i myœli: Czy naprawdê bêdê mog³a rodziæ, 
gdy ju¿ siê zestarza³am?
Gen 18:14  Czy jest coœ, co by³oby niemo¿liwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócê do ciebie, i Sara bêdzie 
mia³a syna».
Gen 18:15  Wtedy Sara zapar³a siê, mówi¹c: «Wcale siê nie œmia³am» - bo ogarnê³o j¹ przera¿enie. Ale Pan 
powiedzia³: «Nie. Œmia³aœ siê!»
Gen 18:16  Potem ludzie ci odeszli i skierowali siê ku Sodomie. Abraham zaœ szed³ z nimi, aby ich 
odprowadziæ,
Gen 18:17  a Pan mówi³ sobie: «Czy¿ mia³bym zataiæ przed Abrahamem to, co zamierzam uczyniæ?
Gen 18:18  Przecie¿ ma siê on staæ ojcem wielkiego i potê¿nego narodu, i przez niego otrzymaj¹ 
b³ogos³awieñstwo wszystkie ludy ziemi.
Gen 18:19  Bo upatrzy³em go jako tego, który bêdzie nakazywa³ potomkom swym oraz swemu rodowi, aby 
przestrzegaj¹c przykazañ Pana postêpowali sprawiedliwie i uczciwie, tak ¿eby Pan wype³ni³ to, co obieca³ 
Abrahamowi».
Gen 18:20  Po czym Pan rzek³: «Skarga na Sodomê i Gomorê g³oœno siê rozlega, bo wystêpki ich 
[mieszkañców] s¹ bardzo ciê¿kie.
Gen 18:21  Chcê wiêc iœæ i zobaczyæ, czy postêpuj¹ tak, jak g³osi oskar¿enie, które do Mnie dosz³o, czy nie; 
dowiem siê».
Gen 18:22  Wtedy to ludzie ci odeszli w stronê Sodomy, a Abraham sta³ dalej przed Panem.
Gen 18:23  Zbli¿ywszy siê do Niego, Abraham rzek³: «Czy zamierzasz wygubiæ sprawiedliwych wespó³ z 
bezbo¿nymi?
Gen 18:24  Mo¿e w tym mieœcie jest piêædziesiêciu sprawiedliwych; czy tak¿e zniszczysz to miasto i nie 
przebaczysz mu przez wzgl¹d na owych piêædziesiêciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkaj¹?



Gen 18:25  O, nie dopuœæ do tego, aby zginêli sprawiedliwi z bezbo¿nymi, aby sta³o siê sprawiedliwemu to 
samo, co bezbo¿nemu! O, nie dopuœæ do tego! Czy¿ Ten, który jest sêdzi¹ nad ca³¹ ziemi¹, móg³by post¹piæ 
niesprawiedliwie?»
Gen 18:26  Pan odpowiedzia³: «Je¿eli znajdê w Sodomie piêædziesiêciu sprawiedliwych, przebaczê ca³emu 
miastu przez wzgl¹d na nich».
Gen 18:27  Rzek³ znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, ¿e jeszcze oœmielê siê mówiæ do Ciebie, choæ jestem 
py³em i prochem.
Gen 18:28  Gdyby wœród tych piêædziesiêciu sprawiedliwych zabrak³o piêciu, czy z braku tych piêciu 
zniszczysz ca³e miasto?» Pan rzek³: «Nie zniszczê, jeœli znajdê tam czterdziestu piêciu».
Gen 18:29  Abraham znów odezwa³ siê tymi s³owami: «A mo¿e znalaz³oby siê tam czterdziestu?» Pan rzek³: 
«Nie dokonam zniszczenia przez wzgl¹d na tych czterdziestu».
Gen 18:30  Wtedy Abraham powiedzia³: «Niech siê nie gniewa Pan, jeœli rzeknê: mo¿e znalaz³oby siê tam 
trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeœli znajdê tam trzydziestu».
Gen 18:31  Rzek³ Abraham: «Pozwól, o Panie, ¿e oœmielê siê zapytaæ: gdyby znalaz³o siê tam dwudziestu?» 
Pan odpowiedzia³: «Nie zniszczê przez wzgl¹d na tych dwudziestu».
Gen 18:32  Na to Abraham: «O, racz siê nie gniewaæ, Panie, jeœli raz jeszcze zapytam: gdyby znalaz³o siê tam 
dziesiêciu?» Odpowiedzia³ Pan: «Nie zniszczê przez wzgl¹d na tych dziesiêciu».
Gen 18:33  Wtedy Pan, skoñczywszy rozmowê z Abrahamem, odszed³, a Abraham wróci³ do siebie.
Gen 19:1  Owi dwaj anio³owie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedzia³ w bramie Sodomy. Gdy Lot 
ich ujrza³, wyszed³ naprzeciw nich i oddawszy im pok³on do ziemi
Gen 19:2  rzek³: «Raczcie, panowie moi, zajœæ do domu s³ugi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano 
pójdziecie w dalsz¹ drogê». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spêdzimy noc na dworze».
Gen 19:3  Gdy on usilnie ich prosi³, zgodzili siê i weszli do jego domu. On zaœ przygotowa³ wieczerzê, 
poleciwszy upiec chleba przaœnego. I posilili siê.
Gen 19:4  Zanim jeszcze udali siê na spoczynek, mieszkaj¹cy w Sodomie mê¿czyŸni, m³odzi i starzy, ze 
wszystkich stron miasta, otoczyli dom,
Gen 19:5  wywo³ali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu s¹ ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? 
WyprowadŸ ich do nas, abyœmy mogli z nimi poswawoliæ!»
Gen 19:6  Lot, który wyszed³ do nich do wejœcia, zaryglowawszy za sob¹ drzwi,
Gen 19:7  rzek³ im: «Bracia moi, proszê was, nie dopuszczajcie siê tego wystêpku!
Gen 19:8  Mam dwie córki, które jeszcze nie ¿y³y z mê¿czyzn¹, pozwólcie, ¿e je wyprowadzê do was; post¹picie 
z nimi, jak siê wam podoba, bylebyœcie tym ludziom niczego nie czynili, bo przecie¿ s¹ oni pod moim dachem!»
Gen 19:9  Ale oni krzyknêli: «OdejdŸ precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i œmie nami rz¹dziæ! Jeszcze 
gorzej z tob¹ mo¿emy post¹piæ ni¿ z nimi!» I rzucili siê gwa³townie na tego mê¿a, na Lota, inni zaœ przybli¿yli 
siê, aby wywa¿yæ drzwi.
Gen 19:10  Wtedy ci dwaj mê¿owie, wsun¹wszy rêce, przyci¹gnêli Lota ku sobie do wnêtrza domu i zaryglowali 
drzwi.
Gen 19:11  Tych zaœ mê¿czyzn u drzwi domu, m³odych i starych porazili œlepot¹. Tote¿ na pró¿no usi³owali 
oni odnaleŸæ wejœcie.
Gen 19:12  A potem ci dwaj mê¿owie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieœcie, ziêcia, synów i 
córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadŸ st¹d.
Gen 19:13  Mamy bowiem zamiar zniszczyæ to miasto, poniewa¿ oskar¿enie przeciw niemu do Pana tak siê 
wzmog³o, ¿e Pan pos³a³ nas, aby je zniszczyæ».
Gen 19:14  Wyszed³ wiêc Lot, aby powiedzieæ tym, którzy jako [przyszli] ziêciowie mieli wzi¹æ jego córki za 
¿ony: «ChodŸcie, wyjdŸcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyæ!» Oni jednak myœleli, ¿e on ¿artuje.
Gen 19:15  Gdy ju¿ zaczyna³o œwitaæ, anio³owie przynaglali Lota, mówi¹c: «Prêdzej, weŸ ¿onê i córki, które s¹ 
przy tobie, abyœ nie zgin¹³ z winy tego miasta».
Gen 19:16  Kiedy zaœ on zwleka³, mê¿owie ci chwycili go, jego ¿onê i dwie córki za rêce - Pan bowiem litowa³ 
siê nad nim - i wyci¹gnêli ich, i wyprowadzili poza miasto.
Gen 19:17  A gdy ich ju¿ wyprowadzili z miasta, rzek³ jeden z nich: «UchodŸ, abyœ ocali³ swe ¿ycie. Nie ogl¹daj 
siê za siebie i nie zatrzymuj siê nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!»
Gen 19:18  Ale Lot rzek³ do nich: «Nie, panie mój!
Gen 19:19  Jeœli darzysz twego s³ugê ¿yczliwoœci¹, uczyñ wiêksz¹ ³askê ni¿ ta, któr¹ mi wyœwiadczy³eœ, 
ratuj¹c mi ¿ycie: bo ja nie mogê szukaæ schronienia w górach, aby tam nie dosiêg³o mnie nieszczêœcie i abym 
nie zgin¹³.
Gen 19:20  Oto jest tu w pobli¿u miasto, do którego móg³bym uciec. A choæ jest ono ma³e, w nim znajdê 
schronienie. Czy¿ nie jest ono ma³e? Ja zaœ bêdê móg³ ocaliæ ¿ycie».
Gen 19:21  Odpowiedzia³ mu: «Przychylam siê i do tej twojej proœby; nie zniszczê wiêc miasta, o którym 
mówisz.



Gen 19:22  Szybko zatem schroñ siê w nim, bo nie mogê dokonaæ zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz». 
Dlatego dano temu miastu nazwê Soar.
Gen 19:23  S³oñce wzesz³o ju¿ nad ziemi¹, gdy Lot przyby³ do Soaru.
Gen 19:24  A wtedy Pan spuœci³ na Sodomê i Gomorê deszcz siarki i ognia od Pana z nieba.
Gen 19:25  I tak zniszczy³ te miasta oraz ca³¹ okolicê wraz ze wszystkimi mieszkañcami miast, a tak¿e 
roœlinnoœæ.
Gen 19:26  ¯ona Lota, która sz³a za nim, obejrza³a siê i sta³a siê s³upem soli.
Gen 19:27  Abraham, wstawszy rano, uda³ siê na to miejsce, na którym przedtem sta³ przed Panem.
Gen 19:28  I gdy spojrza³ w stronê Sodomy i Gomory i na ca³y obszar doko³a, zobaczy³ unosz¹cy siê nad ziemi¹ 
gêsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topi¹ metal.
Gen 19:29  Tak wiêc Bóg, niszcz¹c okoliczne miasta, przez wzgl¹d na Abrahama ocali³ Lota od zag³ady, jakiej 
uleg³y te miasta, w których Lot przedtem mieszka³.
Gen 19:30  Lot wyszed³ z Soaru i zamieszka³ wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdy¿ ba³ siê 
pozostawaæ w tym mieœcie. A gdy mieszka³ z dwiema swymi córkami w pieczarze,
Gen 19:31  rzek³a starsza do m³odszej: «Ojciec nasz wprawdzie ju¿ stary, ale nie ma w tej okolicy mê¿czyzny, 
który by przyszed³ do nas na sposób wszystkim w³aœciwy.
Gen 19:32  ChodŸ wiêc, upoimy ojca naszego winem i po³o¿ymy siê z nim, a tak bêdziemy mia³y potomstwo z 
ojca naszego».
Gen 19:33  Upoi³y wiêc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza posz³a i po³o¿y³a siê przy ojcu swoim, 
on zaœ nawet nie wiedzia³ ani kiedy siê k³ad³a, ani kiedy wsta³a.
Gen 19:34  Nazajutrz rzek³a starsza do m³odszej: «Oto ostatniej nocy ja spa³am z ojcem; upójmy go winem 
tak¿e tej nocy i idŸ ty, i œpij z nim, abyœmy obie mia³y potomstwo z ojca naszego».
Gen 19:35  Upoi³y wiêc i tej nocy ojca swego winem i posz³a m³odsza i po³o¿y³a siê przy nim; a on nawet nie 
wiedzia³, kiedy siê k³ad³a i kiedy wsta³a.
Gen 19:36  I tak obie córki Lota sta³y siê brzemienne za spraw¹ swego ojca.
Gen 19:37  Starsza, urodziwszy potem syna, da³a mu imiê Moab. Ten by³ praojcem dzisiejszych Moabitów.
Gen 19:38  M³odsza równie¿ urodzi³a syna i nazwa³a go Ben-Ammi. Ten zaœ sta³ siê praojcem dzisiejszych 
Ammonitów. 
Gen 20:1  Potem Abraham powêdrowa³ stamt¹d do Negebu i osiedli³ siê pomiêdzy Kadesz a Szur. A gdy 
przebywa³ w Gerarze,
Gen 20:2  mawia³ o swej ¿onie Sarze: «Jest ona moj¹ siostr¹». Wobec tego Abimelek, król Geraru, wys³a³ 
[swoich] ludzi, by zabrali Sarê.
Gen 20:3  Tej samej jednak nocy przyszed³ Bóg do Abimeleka we œnie i powiedzia³ do niego: «Umrzesz z 
powodu tej kobiety, któr¹ zabra³eœ, gdy¿ ona ma mê¿a».
Gen 20:4  Abimelek, który jeszcze nie zbli¿y³ siê do niej, rzek³: «Panie, czy mia³byœ tak¿e ukaraæ œmierci¹ 
ludzi niewinnych?
Gen 20:5  Przecie¿ on mi mówi³: "Ona jest moj¹ siostr¹", i przecie¿ ona równie¿ mówi³a: "On jest moim bratem". 
Uczyni³em to w prostocie serca i z rêkami czystymi».
Gen 20:6  Wtedy Bóg rzek³ do niego: «I ja wiem, ¿e uczyni³eœ to w prostocie serca. Tote¿ sam ciebie 
powstrzyma³em od wykroczenia przeciwko Mnie; dlatego nie dopuœci³em, abyœ siê jej dotkn¹³.
Gen 20:7  Teraz wiêc zwróæ ¿onê temu cz³owiekowi, bo jest on prorokiem i bêdzie siê modli³ za ciebie, abyœ 
pozosta³ przy ¿yciu. Je¿eli zaœ nie zwrócisz, wiedz, ¿e na pewno nie minie œmieræ ciebie i wszystkich twoich 
bliskich».
Gen 20:8  Nazajutrz rano Abimelek zwo³a³ wszystkich swoich domowników i opowiedzia³ im to wszystko, oni 
zaœ bardzo siê przerazili.
Gen 20:9  Potem Abimelek wezwa³ Abrahama i rzek³ mu: «Có¿eœ nam uczyni³? Có¿ ci zawini³em, ¿e o ma³o 
nie doprowadzi³eœ mnie i moich poddanych do wielkiego grzechu? Post¹pi³eœ ze mn¹ tak, jak nie powinno siê 
postêpowaæ!»
Gen 20:10  I zapyta³ Abimelek Abrahama: «Jaki mia³eœ zamiar, czyni¹c to?»
Gen 20:11  Abraham odpowiedzia³: «Bo myœla³em: Na pewno nie ma tu [u ludzi] bojaŸni Bo¿ej i zabij¹ mnie z 
powodu mej ¿ony.
Gen 20:12  Zreszt¹ jest ona rzeczywiœcie moj¹ siostr¹, jako córka ojca mego, lecz innej matki; mimo to zosta³a 
moj¹ ¿on¹.
Gen 20:13  Gdy wiêc Bóg kaza³ mi wyruszyæ z domu mego ojca na wêdrówkê, rzek³em do niej: Wyœwiadczysz 
mi przys³ugê, gdy tam, dok¹d przyjdziemy, bêdziesz mówi³a do mnie: On jest moim bratem».
Gen 20:14  Wtedy Abimelek da³ Abrahamowi owce, wo³y, niewolników i niewolnice i zwróci³ mu ¿onê jego Sarê.
Gen 20:15  Po czym rzek³: «Oto kraj mój przed tob¹: zamieszkaj, gdzie ci siê podoba!»
Gen 20:16  Do Sary powiedzia³: «Dajê bratu twemu tysi¹c sztuk srebra; niechaj to bêdzie dla ciebie dowodem, 
¿e jesteœ bez winy, wobec wszystkich, którzy s¹ z tob¹».



Gen 20:17  Abraham pomodli³ siê do Boga i Bóg uzdrowi³ Abimeleka, ¿onê jego i jego niewolnice, aby mogli 
mieæ potomstwo;
Gen 20:18  Bóg bowiem dotkn¹³ niep³odnoœci¹ wszystkie ³ona w domu Abimeleka za Sarê, ¿onê Abrahama.
Gen 21:1  Wreszcie Pan okaza³ Sarze ³askawoœæ, jak to obieca³, i uczyni³ jej to, co zapowiedzia³.
Gen 21:2  Sara sta³a siê brzemienn¹ i urodzi³a sêdziwemu Abrahamowi syna w tym w³aœnie czasie, jaki Bóg 
wyznaczy³.
Gen 21:3  Abraham da³ swemu synowi, którego mu Sara urodzi³a, imiê Izaak.
Gen 21:4  Abraham obrzeza³ Izaaka, gdy ten mia³ osiem dni, tak jak to Bóg mu przykaza³.
Gen 21:5  Abraham mia³ sto lat, gdy mu siê urodzi³ syn jego Izaak.
Gen 21:6  Sara mówi³a: «Powód do œmiechu da³ mi Bóg. Ka¿dy, kto siê o tym dowie, œmiaæ siê bêdzie z mej 
przyczyny».
Gen 21:7  I dodawa³a: «Któ¿ by siê oœmieli³ rzec Abrahamowi: Sara bêdzie karmi³a piersi¹ dzieci, a jednak 
urodzi³am syna mimo podesz³ego wieku mego mê¿a».
Gen 21:8  Dziecko podros³o i zosta³o od³¹czone od piersi. Abraham wyprawi³ wielk¹ ucztê w tym dniu, w którym 
Izaak zosta³ od³¹czony od piersi.
Gen 21:9  Sara widz¹c, ¿e syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodzi³a Abrahamowi, naœmiewa siê z Izaaka,
Gen 21:10  rzek³a do Abrahama: «WypêdŸ tê niewolnicê wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie bêdzie 
wspó³dziedzicem z synem moim Izaakiem».
Gen 21:11  To powiedzenie Abraham uzna³ za bardzo z³e - ze wzglêdu na swego syna.
Gen 21:12  A wtedy Bóg rzek³ do Abrahama: «Niechaj ci siê nie wydaje z³e to, co Sara powiedzia³a o tym 
ch³opcu i o twojej niewolnicy. Pos³uchaj jej, gdy¿ tylko od Izaaka bêdzie nazwane twoje potomstwo.
Gen 21:13  Syna zaœ tej niewolnicy uczyniê równie¿ wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem».
Gen 21:14  Nazajutrz rano wzi¹³ Abraham chleb oraz buk³ak z wod¹ i da³ Hagar, wk³adaj¹c jej na barki, i wydali³ 
j¹ wraz z dzieckiem. Ona zaœ posz³a i b³¹ka³a siê po pustyni Beer-Szeby.
Gen 21:15  A gdy zabrak³o wody w buk³aku, u³o¿y³a dziecko pod jednym krzewem,
Gen 21:16  po czym odesz³a i usiad³a opodal tak daleko, jak ³uk doniesie, mówi¹c: «Nie bêdê patrza³a na 
œmieræ dziecka». I tak siedz¹c opodal, zaczê³a g³oœno p³akaæ.
Gen 21:17  Ale Bóg us³ysza³ jêk ch³opca i Anio³ Bo¿y zawo³a³ na Hagar z nieba: «Có¿ ci to, Hagar? Nie lêkaj 
siê, bo us³ysza³ Bóg jêk ch³opca tam le¿¹cego.
Gen 21:18  Wstañ, podnieœ ch³opca i weŸ go za rêkê, bo uczyniê go wielkim narodem».
Gen 21:19  Po czym Bóg otworzy³ jej oczy i ujrza³a studniê z wod¹; a ona posz³a, nape³ni³a buk³ak wod¹ i da³a 
ch³opcu piæ.
Gen 21:20  Bóg otacza³ ch³opca opiek¹, gdy dorós³. Mieszka³ on na pustyni i sta³ siê ³ucznikiem.
Gen 21:21  Mieszka³ stale na pustyni Paran; matka zaœ jego sprowadzi³a mu ¿onê z ziemi egipskiej.
Gen 21:22  W owym czasie Abimelek z dowódc¹ swego wojska Pikolem tak powiedzia³ do Abrahama: «Bóg 
pomaga ci we wszystkim, co czynisz.
Gen 21:23  Z³ó¿ mi wiêc teraz tu na tym miejscu przysiêgê na Boga, ¿e ani wobec mnie, ani wobec mego 
potomstwa bli¿szego i dalszego nie dopuœcisz siê zdrady; ¿e jak ja obszed³em siê z tob¹ ³askawie, tak te¿ i ty 
bêdziesz postêpowa³ wzglêdem mnie i tej ziemi, w której jesteœ goœciem».
Gen 21:24  Abraham rzek³: «Przysiêgam!»
Gen 21:25  Równoczeœnie jednak Abraham zrobi³ Abimelekowi wymówkê z powodu studni z wod¹, zabranej mu 
przemoc¹ przez ludzi Abimeleka.
Gen 21:26  Abimelek odpowiedzia³: «Nie wiem, kto to uczyni³, boœ ty mi nie da³ o tym znaæ. Dopiero teraz 
dowiadujê siê o tym».
Gen 21:27  A potem Abraham da³ Abimelekowi owce i wo³y, i tak obaj zawarli przymierze.
Gen 21:28  Abraham wydzieli³ nadto z trzody siedem jagni¹t.
Gen 21:29  Abimelek zapyta³ Abrahama: «Co znaczy tych siedem jagni¹t, które oddzieli³eœ?»
Gen 21:30  Odpowiedzia³ Abraham: «Tych siedem jagni¹t przyjmiesz ode mnie, ¿ebym móg³ mieæ dowód, ¿e to 
ja wykopa³em ow¹ studniê».
Gen 21:31  Dlatego nazwano tê miejscowoœæ Beer-Szeba, ¿e tam obaj z³o¿yli przysiêgê.
Gen 21:32  Po zawarciu przymierza w Beer-Szebie Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali siê w powrotn¹ 
drogê do kraju Filistynów.
Gen 21:33  Abraham zaœ zasadzi³ w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam te¿ wzywa³ imienia Pana, Boga 
Wiekuistego.
Gen 21:34  I tak przebywa³ Abraham przez d³ugi czas w kraju Filistynów.
Gen 22:1  A po tych wydarzeniach Bóg wystawi³ Abrahama na próbê. Rzek³ do niego: «Abrahamie!» A gdy on 
odpowiedzia³: «Oto jestem» -
Gen 22:2  powiedzia³: «WeŸ twego syna jedynego, którego mi³ujesz, Izaaka, idŸ do kraju Moria i tam z³ó¿ go w 
ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wska¿ê».



Gen 22:3  Nazajutrz rano Abraham osiod³a³ swego os³a, zabra³ z sob¹ dwóch swych ludzi i syna Izaaka, nar¹ba³ 
drzewa do spalenia ofiary i ruszy³ w drogê do miejscowoœci, o której mu Bóg powiedzia³.
Gen 22:4  Na trzeci dzieñ Abraham, spojrzawszy, dostrzeg³ z daleka ow¹ miejscowoœæ.
Gen 22:5  I wtedy rzek³ do swych s³ug: «Zostañcie tu z os³em, ja zaœ i ch³opiec pójdziemy tam, aby oddaæ 
pok³on Bogu, a potem wrócimy do was».
Gen 22:6  Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, w³o¿y³ je na syna swego Izaaka, wzi¹³ do rêki ogieñ i 
nó¿, po czym obaj siê oddalili.
Gen 22:7  Izaak odezwa³ siê do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzek³: «Oto jestem, mój synu» - 
zapyta³: «Oto ogieñ i drwa, a gdzie¿ jest jagniê na ca³opalenie?»
Gen 22:8  Abraham odpowiedzia³: «Bóg upatrzy sobie jagniê na ca³opalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej.
Gen 22:9  A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskaza³, Abraham zbudowa³ tam o³tarz, u³o¿y³ na nim drwa i 
zwi¹zawszy syna swego Izaaka po³o¿y³ go na tych drwach na o³tarzu.
Gen 22:10  Potem Abraham siêgn¹³ rêk¹ po nó¿, aby zabiæ swego syna.
Gen 22:11  Ale wtedy Anio³ Pañski zawo³a³ na niego z nieba i rzek³: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzek³: «Oto 
jestem».
Gen 22:12  [Anio³] powiedzia³ mu: «Nie podnoœ rêki na ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego! Teraz pozna³em, ¿e 
boisz siê Boga, bo nie odmówi³eœ Mi nawet twego jedynego syna».
Gen 22:13  Abraham, obejrzawszy siê poza siebie, spostrzeg³ barana uwik³anego rogami w zaroœlach. Poszed³ 
wiêc, wzi¹³ barana i z³o¿y³ w ofierze ca³opalnej zamiast swego syna.
Gen 22:14  I da³ Abraham miejscu temu nazwê "Pan widzi". St¹d to mówi siê dzisiaj: «Na wzgórzu Pan siê 
ukazuje».
Gen 22:15  Po czym Anio³ Pañski przemówi³ g³oœno z nieba do Abrahama po raz drugi:
Gen 22:16  «Przysiêgam na siebie, wyrocznia Pana, ¿e poniewa¿ uczyni³eœ to, a nie oszczêdzi³eœ syna twego 
jedynego,
Gen 22:17  bêdê ci b³ogos³awi³ i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na 
wybrze¿u morza; potomkowie twoi zdobêd¹ warownie swych nieprzyjació³.
Gen 22:18  Wszystkie ludy ziemi bêd¹ sobie ¿yczyæ szczêœcia [takiego, jakie jest udzia³em] twego potomstwa, 
dlatego ¿e us³ucha³eœ mego rozkazu».
Gen 22:19  Abraham wróci³ do swych s³ug i wyruszywszy razem z nimi w drogê, poszed³ do Beer-Szeby. I 
mieszka³ Abraham nadal w Beer-Szebie.
Gen 22:20  Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka równie¿ urodzi³a synów twemu bratu, 
Nachorowi:
Gen 22:21  Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata, Kemuela, praojca Aramejczyków,
Gen 22:22  Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa oraz Betuela.
Gen 22:23  Betuel zaœ by³ ojcem Rebeki. Oœmiu synów urodzi³a Milka Nachorowi, bratu Abrahama.
Gen 22:24  Równie¿ drugorzêdna ¿ona Nachora, imieniem Reuma, urodzi³a Tebacha, Gachama, Tachasza i 
Maakê.
Gen 23:1  Sara doczeka³a siê stu dwudziestu siedmiu lat ¿ycia.
Gen 23:2  Zmar³a ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpocz¹³ wiêc obrzêdow¹ 
¿a³obê po Sarze, aby j¹ op³akaæ.
Gen 23:3  A potem powstawszy odszed³ od swej zmar³ej i zwróci³ siê do Chetytów z tak¹ proœb¹:
Gen 23:4  «Choæ mieszkam wœród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na w³asnoœæ, abym 
móg³ pochowaæ moj¹ zmar³¹».
Gen 23:5  Chetyci dali tak¹ odpowiedŸ Abrahamowi:
Gen 23:6  «Pos³uchaj nas, panie! Uchodzisz wœród nas za cz³owieka szczególnie zaszczyconego przez Boga; 
pochowaj wiêc sw¹ zmar³¹ w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do 
pochowania twej zmar³ej».
Gen 23:7  Wtedy Abraham powsta³ i, oddawszy pok³on zgromadzonym Chetytom, zacz¹³ do nich tak mówiæ:
Gen 23:8  «Jeœli godzicie siê, abym pochowa³ moj¹ zmar³¹, pos³uchajcie mnie! Proœcie za mn¹ Efrona, syna 
Sochara,
Gen 23:9  ¿eby mi sprzeda³ pieczarê Makpela, która znajduje siê na krañcu jego pola; za odpowiedni¹ cenê 
niechaj mi j¹ sprzeda, abym mia³ wœród was grób na w³asnoœæ».
Gen 23:10  Efron Chetyta, który siedzia³ wœród swych wspó³plemieñców, odpowiedzia³ Abrahamowi wobec 
nich i wobec wszystkich wchodz¹cych w bramê miasta:
Gen 23:11  «Nie, panie mój, pos³uchaj mnie: pole to i pieczarê, która na nim siê znajduje, dajê ci; w obecnoœci 
moich wspó³braci dajê ci j¹, pochowaj sw¹ zmar³¹».
Gen 23:12  Ale Abraham, oddawszy pok³on Chetytom,
Gen 23:13  oœwiadczy³ Efronowi wobec zebranych: «Raczej ty zechciej mnie pos³uchaæ: dajê pieni¹dze za to 
pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moj¹ zmar³¹».



Gen 23:14  Efron da³ na to Abrahamowi tak¹ odpowiedŸ:
Gen 23:15  «Panie mój, pos³uchaj mnie: ziemia warta czterysta syklów srebra - suma niewielka dla mnie i dla 
ciebie - pochowaj swoj¹ zmar³¹!»
Gen 23:16  Abraham przysta³ na ¿¹danie Efrona. Odwa¿y³ wiêc Efronowi sumê, któr¹ ten wymieni³ w obecnoœci 
Chetytów: czterysta syklów srebra, jakie by³y wówczas w obiegu.
Gen 23:17  Tak wiêc posiad³oœæ Efrona w Makpela, w pobli¿u Mamre, czyli pole i znajduj¹ca siê na nim 
pieczara, oraz wszystkie drzewa wzd³u¿ jego granicy sta³y siê
Gen 23:18  w³asnoœci¹ Abrahama w obecnoœci Chetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramê ich miasta.
Gen 23:19  A potem Abraham pochowa³ swoj¹ ¿onê Sarê w pieczarze na polu [zwanym] Makpela w pobli¿u 
Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan.
Gen 23:20  Odt¹d pole i znajduj¹ca siê na nim pieczara przesz³y od Chetytów do Abrahama jako tytu³ w³asnoœci 
grobu.
Gen 24:1  Abraham zestarza³ siê i doszed³ do podesz³ego wieku, a Bóg mu we wszystkim b³ogos³awi³.
Gen 24:2  I rzek³ Abraham do swego s³ugi, który piastowa³ w jego rodzinie godnoœæ zarz¹dcy ca³ej 
posiad³oœci: «Po³ó¿ mi tw¹ rêkê pod biodro,
Gen 24:3  bo chcê, ¿ebyœ mi przysi¹g³ na Pana, Boga nieba i ziemi, ¿e nie weŸmiesz dla mego syna Izaaka 
¿ony spoœród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam,
Gen 24:4  ale ¿e pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz ¿onê dla mego syna Izaaka».
Gen 24:5  Odpowiedzia³ mu s³uga: «A gdyby taka kobieta nie zechcia³a przyjœæ ze mn¹ do tego kraju, czy 
mogê wtedy zaprowadziæ twego syna do kraju, z którego pochodzisz?»
Gen 24:6  Rzek³ do niego Abraham: «Nie czyñ tego nigdy, abyœ mia³ tam wracaæ z moim synem!
Gen 24:7  Pan, Bóg niebios, który mnie wywiód³ z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi 
uroczyœcie obieca³: Potomstwu twemu dam ten kraj, On poœle swego anio³a przed tob¹; znajdziesz tam ¿onê 
dla mego syna.
Gen 24:8  A gdyby owa kobieta nie chcia³a przyjœæ z tob¹, wtedy jesteœ zwolniony z przysiêgi; byleœ tylko z 
synem moim tam nie wraca³».
Gen 24:9  Wtedy s³uga po³o¿y³ rêkê pod biodro Abrahama, pana swego, i przysi¹g³, ¿e spe³ni, jak mu 
powiedziano.
Gen 24:10  S³uga ów zabra³ z sob¹ dziesiêæ wielb³¹dów oraz kosztownoœci swego pana i wyruszy³ do Aram-
Naharaim, do miasta, w którym mieszka³ Nachor.
Gen 24:11  Tam rozsiod³a³ wielb³¹dy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy w³aœnie, kiedy 
kobiety wychodzi³y czerpaæ wodê.
Gen 24:12  I modli³ siê: Panie, Bo¿e «Pana mego Abrahama, spraw, abym spotka³ j¹ dzisiaj; b¹dŸ ³askaw dla 
mego pana Abrahama!
Gen 24:13  Gdy teraz stojê przy Ÿródle i gdy córki mieszkañców tego miasta wychodz¹, aby czerpaæ wodê,
Gen 24:14  niechaj dziewczyna, której powiem: "Nachyl mi dzban twój, abym siê móg³ napiæ", a ona mi 
odpowie: "Pij, a i wielb³¹dy twoje napojê", bêdzie t¹, któr¹ przeznaczy³eœ dla s³ugi swego Izaaka; wtedy poznam, 
¿e jesteœ ³askaw dla mego pana».
Gen 24:15  Zanim przesta³ siê modliæ, nadesz³a Rebeka córka Betuela, syna Milki, ¿ony Nachora, brata 
Abrahama; wysz³a z dzbanem na ramieniu.
Gen 24:16  Panna to by³a bardzo piêkna, dziewica, która nie obcowa³a jeszcze z mê¿em. Ona to zesz³a do 
Ÿród³a i nape³niwszy swój dzban, wraca³a.
Gen 24:17  Wtedy s³uga ów szybko zabieg³ jej drogê i rzek³: «Daj mi siê napiæ trochê wody z twego dzbana!»
Gen 24:18  A ona powiedzia³a: «Pij, panie mój» - i szybko pochyli³a swój dzban, i da³a mu piæ.
Gen 24:19  A gdy go napoi³a, rzek³a: «Tak¿e dla twych wielb³¹dów naczerpiê wody, aby mog³y piæ do woli».
Gen 24:20  Po czym szybko wyla³a ze swego dzbana wodê do koryta i pobieg³a znów do studni czerpaæ wodê, 
a¿ nanosi³a dla wszystkich wielb³¹dów.
Gen 24:21  On zaœ zdziwiony czeka³ w milczeniu, aby siê przekonaæ, czy Pan pozwoli mu dopi¹æ celu 
podró¿y, czy nie.
Gen 24:22  Ale gdy siê wielb³¹dy napi³y, wyj¹³ kolczyk z³oty wagi pó³ sykla oraz w³o¿y³ na jej rêce dwie 
bransolety z³ote wa¿¹ce dziesiêæ syklów
Gen 24:23  i zapyta³: «Czyj¹ jesteœ córk¹, powiedz¿e mi; czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na 
nocleg?»
Gen 24:24  A ona rzek³a: «Jestem córk¹ Betuela, syna Milki, którego ona urodzi³a Nachorowi».
Gen 24:25  Po czym doda³a: «Doœæ u nas s³omy i paszy oraz miejsca do przenocowania».
Gen 24:26  Wtedy cz³owiek ów pad³ na kolana i, oddawszy pok³on Panu,
Gen 24:27  rzek³: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg mego pana Abrahama, który nie omieszka³ okazaæ 
³askawoœci swej i wiernoœæ memu panu, poniewa¿ prowadzi³ mnie w drodze do domu krewnych mojego 
pana!»



Gen 24:28  Tymczasem dziewczyna pobieg³a do domu i opowiedzia³a swej matce o tym, co zasz³o.
Gen 24:29  A mia³a Rebeka brata imieniem Laban. Ten to Laban uda³ siê œpiesznie do owego cz³owieka, za 
miasto do Ÿród³a.
Gen 24:30  Zobaczy³ bowiem kolczyk i bransolety na rêkach swej siostry i us³ysza³, jak Rebeka mówi³a, co jej 
ów cz³owiek powiedzia³. Podszed³szy wiêc do tego cz³owieka, stoj¹cego z wielb³¹dami u Ÿród³a,
Gen 24:31  rzek³ do niego: «PójdŸ, b³ogos³awiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze! Przygotowa³em dom 
dla ciebie i miejsce dla twych wielb³¹dów».
Gen 24:32  Uda³ siê wiêc ów cz³owiek do domu. Rozkie³znano wielb³¹dy, dano s³omê i paszê wielb³¹dom oraz 
wodê do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli.
Gen 24:33  Gdy zaœ podano owemu cz³owiekowi posi³ek, rzek³: «Nie bêdê jad³, dopóki nie przedstawiê mej 
proœby». Rzek³ Laban: «Mów».
Gen 24:34  I zacz¹³ mówiæ: «Jestem s³ug¹ Abrahama.
Gen 24:35  Pan w szczególny sposób b³ogos³awi³ memu panu, tote¿ sta³ siê on zamo¿ny: da³ mu owce, wo³y, 
srebro, z³oto, niewolników, niewolnice, wielb³¹dy i os³y.
Gen 24:36  ¯ona zaœ pana mego, Sara, urodzi³a panu memu w podesz³ym swym wieku syna. Jemu to odda³ 
on ca³¹ sw¹ majêtnoœæ.
Gen 24:37  Pan mój kaza³ mi przysi¹c, ¿e spe³niê takie polecenie: Nie wolno ci wzi¹æ ¿ony dla mego syna 
spoœród kobiet Kanaanu - kraju, w którym przebywam,
Gen 24:38  lecz masz udaæ siê do rodziny mego ojca, do moich krewnych, i stamt¹d wzi¹æ ¿onê dla mego 
syna.
Gen 24:39  Gdy zaœ rzek³em memu panu: A jeœli taka kobieta nie zechce pójœæ ze mn¹ -
Gen 24:40  odpowiedzia³ mi: Pan, któremu s³u¿ê, poœle z tob¹ swego anio³a i sprawi, ¿e zamiar twój ci siê 
powiedzie, ¿e weŸmiesz ¿onê dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca.
Gen 24:41  Bêdziesz zaœ zwolniony z przysiêgi, jeœli przyjdziesz do mych krewnych, a oni ci jej nie dadz¹; tylko 
wtedy bêdziesz zwolniony z przysiêgi.
Gen 24:42  Gdy wiêc dziœ przyszed³em do Ÿród³a, modli³em siê: Panie, Bo¿e pana mego Abrahama, jeœli taka 
wola Twoja, spraw, abym dopi¹³ celu podró¿y, któr¹ odbywam.
Gen 24:43  Oto jestem u Ÿród³a. Niech wiêc stanie siê tak, ¿eby ta dziewczyna wysz³a czerpaæ wodê, A gdy jej 
powiem: Daj mi siê napiæ trochê wody z twego dzbana,
Gen 24:44  niechaj mi powie: Pij ty, a i wielb³¹dy twe napojê; bêdzie to ta kobieta, któr¹ Pan wybra³ dla syna 
pana mojego.
Gen 24:45  Zaledwie przesta³em tak w duchu siê modliæ, ukaza³a siê Rebeka z dzbanem na ramieniu i zesz³a 
do Ÿród³a, aby czerpaæ wodê. Wtedy powiedzia³em do niej: Daj mi piæ.
Gen 24:46  Ona zaœ szybko nachyli³a swój dzban i powiedzia³a: Pij, a potem napojê tak¿e twe wielb³¹dy. I 
napi³em siê i wielb³¹dy moje napoi³a.
Gen 24:47  A gdym j¹ zapyta³: Czyj¹ jesteœ córk¹, odpowiedzia³a: Jestem córk¹ Betuela, syna Nachora, którego 
urodzi³a Milka. W³o¿y³em wiêc kolczyk w jej nozdrza i bransolety na jej rêce.
Gen 24:48  A potem pad³em na kolana i odda³em pok³on Panu; i dziêkowa³em Panu, Bogu pana mego 
Abrahama, ¿e poprowadzi³ mnie drog¹ w³aœciw¹, abym wzi¹³ bratanicê pana mego za ¿onê dla jego syna.
Gen 24:49  A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazaæ panu mojemu prawdziw¹ ¿yczliwoœæ; a jeœli nie - 
powiedzcie, a wtedy udam siê gdzie indziej».
Gen 24:50  Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: «Poniewa¿ Pan tak zamierzy³, nie mo¿emy ci powiedzieæ 
nie lub tak.
Gen 24:51  masz przed sob¹ Rebekê, weŸ j¹ z sob¹ i idŸ. Niechaj bêdzie ona ¿on¹ syna pana twego, jak 
postanowi³ Pan».
Gen 24:52  Gdy s³uga Abrahama us³ysza³ te ich s³owa, odda³ pok³on Panu.
Gen 24:53  Po czym wyj¹wszy srebrne i z³ote klejnoty oraz szaty, da³ je Rebece; a bratu i matce jej ofiarowa³ 
kosztownoœci.
Gen 24:54  Potem on i ci, którzy z nim przybyli, najad³szy siê i napiwszy, udali siê na spoczynek. A gdy wstali 
rano, rzek³ s³uga Abrahama: «Pozwólcie mi wróciæ do mego pana».
Gen 24:55  Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny: «Niechaj pozostanie ona z dziesiêæ dni, zanim odejdzie».
Gen 24:56  Ale on przynagla³ mówi¹c: «Nie zatrzymujcie mnie wy, skoro Pan pozwoli³ mi dopi¹æ celu mojej 
podró¿y. Pozwólcie mi odejœæ i wróciæ do mego pana».
Gen 24:57  Wtedy oni rzekli: «Zawo³ajmy dziewczynê i zapytajmy j¹ sam¹».
Gen 24:58  Zawo³ali zatem Rebekê i spytali: «Czy chcesz iœæ z tym cz³owiekiem?» A ona odpowiedzia³: 
«Chcê iœæ».
Gen 24:59  Wyprawili wiêc Rebekê, siostrê swoj¹, i jej piastunkê ze s³ug¹ Abrahama i jego ludŸmi.
Gen 24:60  Pob³ogos³awili Rebekê i tak rzekli: «Siostro nasza, wzrastaj w tysi¹ce nieprzeliczone: i niech 
potomstwo twoje zdobêdzie bramy swych nieprzyjació³!»



Gen 24:61  Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiad³y na wielb³¹dy i ruszy³y w drogê za owym cz³owiekiem. 
S³uga Abrahama zabra³ wiêc Rebekê i odjecha³.
Gen 24:62  A Izaak, który naówczas mieszka³ w Negebie, w³aœnie wraca³ od studni Lachaj-Roj;
Gen 24:63  wyszed³ bowiem pogr¹¿ony w smutku na pole przed wieczorem. Podniós³szy oczy ujrza³ zbli¿aj¹ce 
siê wielb³¹dy.
Gen 24:64  Gdy zaœ Rebeka podnios³a oczy, spostrzeg³a Izaaka, szybko zsiad³a z wielb³¹da
Gen 24:65  i spyta³a s³ugi: «Kto to jest ten mê¿czyzna, który idzie ku nam przez pole?» S³uga odpowiedzia³: 
«To mój pan». Wtedy Rebeka wziê³a zas³onê i zakry³a twarz.
Gen 24:66  Kiedy s³uga opowiedzia³ Izaakowi o wszystkim, czego dokona³,
Gen 24:67  Izaak wprowadzi³ Rebekê do namiotu Sary, swej matki. Wzi¹wszy Rebekê za ¿onê, Izaak mi³owa³ j¹, 
bo by³a mu pociech¹ po matce.
Gen 25:1  Abraham poœlubi³ jeszcze drug¹ kobietê, imieniem Ketura.
Gen 25:2  Ona to urodzi³a mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.
Gen 25:3  Jokszan by³ ojcem Saby i Dedana; synami zaœ Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim.
Gen 25:4  Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ketury.
Gen 25:5  Abraham ca³¹ sw¹ majêtnoœæ odda³ Izaakowi,
Gen 25:6  synów zaœ, których mia³ z ¿on drugorzêdnych, obdarowa³ i kaza³ im jeszcze za swego ¿ycia 
odejœæ od Izaaka ku wschodowi, do kraju le¿¹cego na wschód.
Gen 25:7  A gdy Abraham do¿y³ lat stu siedemdziesiêciu piêciu,
Gen 25:8  zbli¿y³ siê kres jego ¿ycia i zmar³ w póŸnej, lecz szczêœliwej staroœci, syt ¿ycia, i po³¹czy³ siê ze 
swoimi przodkami.
Gen 25:9  Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara 
Chetyty, w pobli¿u Mamre.
Gen 25:10  Na tym polu, które naby³ Abraham od Chetytów, zosta³ on pochowany obok swej ¿ony, Sary.
Gen 25:11  Po œmierci Abrahama Bóg b³ogos³awi³ jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszka³ w pobli¿u studni 
Lachaj-Roj.
Gen 25:12  Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodzi³a Egipcjanka Hagar, 
niewolnica Sary.
Gen 25:13  Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodz¹cych od nich potomków: Nebajot, pierworodny syn 
Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam,
Gen 25:14  Miszma, Duma, Massa.
Gen 25:15  Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.
Gen 25:16  Oto synowie Izmaela i takie s¹ zarazem nazwy miejscowoœci, w których oni przebywali lub siê 
osiedlili - dwunastu naczelników ich szczepów.
Gen 25:17  A Izmael, maj¹c sto trzydzieœci siedem lat, doszed³ do kresu swego ¿ycia; umar³ i po³¹czy³ siê ze 
swoimi przodkami.
Gen 25:18  [Jego zaœ potomkowie] mieszkali od Chawila a¿ do Szur, le¿¹cego naprzeciw Egiptu, na drodze do 
Aszszuru. Osiedlili siê tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów.
Gen 25:19  Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham by³ ojcem Izaaka.
Gen 25:20  Izaak mia³ czterdzieœci lat, gdy wzi¹³ sobie za ¿onê Rebekê, córkê Betuela, Aramejczyka z Paddan-
Aram, siostrê Labana Aramejczyka.
Gen 25:21  Izaak modli³ siê do Pana za sw¹ ¿onê, gdy¿ by³a ona niep³odna. Pan wys³ucha³ go, i Rebeka, ¿ona 
Izaaka, sta³a siê brzemienna.
Gen 25:22  A gdy walczy³y z sob¹ dzieci w jej ³onie, pomyœla³a: «Jeœli tak bywa, to czemu mnie siê to 
przytrafia?» Posz³a wiêc zapytaæ o to Pana,
Gen 25:23  a Pan jej powiedzia³: «Dwa narody s¹ w twym ³onie, dwa odrêbne ludy wyjd¹ z twych wnêtrznoœci; 
jeden bêdzie silniejszy od drugiego, starszy bêdzie s³ug¹ m³odszego».
Gen 25:24  Kiedy nadszed³ czas porodu, okaza³o siê, ¿e w ³onie jej by³y bliŸniêta.
Gen 25:25  I wyszed³ pierwszy syn czerwony, ca³y pokryty ow³osieniem, jakby p³aszczem; nazwano go wiêc 
Ezaw.
Gen 25:26  Zaraz potem ukaza³ siê brat jego, trzymaj¹cy Ezawa za piêtê; dano mu przeto imiê Jakub. - Izaak 
mia³ lat szeœædziesi¹t, gdy mu siê oni urodzili.
Gen 25:27  A gdy ch³opcy uroœli, Ezaw sta³ siê zrêcznym myœliwym, ¿yj¹cym w polu. Jakub zaœ by³ 
cz³owiekiem spokojnym, mieszkaj¹cym w namiocie.
Gen 25:28  Izaak mi³owa³ Ezawa, bo ten przyrz¹dza³ mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny; Rebeka 
natomiast kocha³a Jakuba.
Gen 25:29  Gdy pewnego razu Jakub gotowa³ jak¹œ potrawê, nadszed³ z pola Ezaw bardzo znu¿ony
Gen 25:30  i rzek³ do Jakuba: «Daj mi choæ trochê tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znu¿ony». Dlatego 
nazwano go Edom.



Gen 25:31  Jakub odpowiedzia³: «Odst¹p mi najprzód twój przywilej pierworodztwa!»
Gen 25:32  Rzek³ Ezaw: «Skoro niemal umieram [z g³odu], có¿ mi po pierworodztwie?»
Gen 25:33  Na to Jakub: «Zaraz mi przysiêgnij!» Ezaw mu przysi¹g³ i tak odst¹pi³ swe pierworodztwo Jakubowi.
Gen 25:34  Wtedy Jakub poda³ Ezawowi chleb i gotowan¹ soczewicê. Ezaw najad³ siê i napi³, a potem wsta³ i 
oddali³ siê. Tak to Ezaw zlekcewa¿y³ przywilej pierworodztwa.
Gen 26:1  Gdy w kraju nasta³ g³ód, drugi z kolei po tym, który by³ za czasów Abrahama, Izaak powêdrowa³ do 
Abimeleka, króla filistyñskiego, do Geraru.
Gen 26:2  Ukaza³ mu siê bowiem Pan i rzek³: «Nie idŸ do Egiptu, lecz zatrzymaj siê w tym kraju, który ci 
wska¿ê.
Gen 26:3  Zamieszkaj w tym kraju, a ja bêdê z tob¹, bêdê ci b³ogos³awi³. Bo tobie i twemu potomstwu oddajê 
wszystkie te ziemie i dotrzymam przysiêgi, któr¹ da³em twojemu ojcu, Abrahamowi,
Gen 26:4  ¿e rozmno¿ê potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te 
ziemie. Wszystkie ludy ziemi bêd¹ sobie ¿yczyæ szczêœcia [takiego, jakie jest udzia³em] twego potomstwa,
Gen 26:5  dlatego ¿e Abraham by³ mi pos³uszny - przestrzega³ tego, co mu poleci³em: moich nakazów, praw i 
pouczeñ».
Gen 26:6  Tak wiêc Izaak zamieszka³ w Gerarze.
Gen 26:7  A kiedy okoliczni mieszkañcy pytali go o jego ¿onê, odpowiedzia³: «Jest ona moj¹ siostr¹». Ba³ siê 
bowiem mówiæ: «To moja ¿ona», gdy¿ myœla³ sobie: «Jeszcze gotowi mnie zabiæ z powodu Rebeki». - By³a 
ona bowiem bardzo piêkna.
Gen 26:8  Gdy tak mieszka³ tam d³u¿szy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyñski, wygl¹daj¹c przez okno, 
dostrzeg³ Izaaka uœmiechaj¹cego siê czule do Rebeki jako do ¿ony.
Gen 26:9  Wezwa³ wiêc Abimelek Izaaka i rzek³: «Przecie¿ to jest twoja ¿ona; dlaczego mówi³eœ: Jest ona 
moj¹ siostr¹?» Odpowiedzia³ mu Izaak: «Mówi³em tak, aby przez ni¹ nie postradaæ ¿ycia».
Gen 26:10  A na to Abimelek: «Czemu z nami tak post¹pi³eœ? Niewiele brakowa³o, aby któryœ z mych 
poddanych ¿y³ z twoj¹ ¿on¹, a wtedy sprowadzi³byœ na nas winê!»
Gen 26:11  Abimelek da³ wiêc wszystkim swym poddanym takie ostrze¿enie: «Ktokolwiek tknie siê ¿ony tego 
cz³owieka, zostanie zg³adzony».
Gen 26:12  Przebywaj¹c w tym kraju, zasia³ Izaak ziarno i doczeka³ siê w owym roku stokrotnego plonu, gdy¿ 
Pan mu pob³ogos³awi³.
Gen 26:13  i tak stawa³ siê on coraz bardziej zasobny, a¿ dorobi³ siê wielkiej majêtnoœci.
Gen 26:14  Mia³ liczne stada owiec i wo³ów i wiele s³u¿by. Tote¿ Filistyni z zazdroœci
Gen 26:15  zasypali ziemi¹ wszystkie studnie, które s³udzy jego ojca, Abrahama, niegdyœ wykopali.
Gen 26:16  Sam zaœ Abimelek rzek³ do Izaaka: «OdejdŸ od nas, bo jesteœ zamo¿niejszy od nas!»
Gen 26:17  Izaak oddali³ siê wiêc stamt¹d i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiad³.
Gen 26:18  I zacz¹³ oczyszczaæ studnie, które by³y niegdyœ wykopane za ¿ycia Abrahama, jego ojca, a które 
Filistyni po œmierci Abrahama zasypali, i przywróci³ im takie nazwy, jakie niegdyœ ponadawa³ jego ojciec.
Gen 26:19  A gdy s³udzy Izaaka, kopi¹c w owej dolinie studniê, natrafili na bij¹ce Ÿród³o,
Gen 26:20  pasterze z Geraru wszczêli sprzeczkê z pasterzami Izaaka i mówili: «To dla nas ta woda!» - Studniê 
tê nazwa³ on Esek, bo swarzyli siê z nim o ni¹.
Gen 26:21  Potem wykopali inn¹ studniê, i znów powsta³ o ni¹ spór; tote¿ da³ jej nazwê Sitna.
Gen 26:22  Izaak przeniós³ siê wiêc na inne miejsce i wykopa³ jeszcze inn¹ studniê. O tê studniê ju¿ nie by³o 
sporów. Izaak da³ jej nazwê Rechobot, mówi¹c: «Teraz da³ nam Pan swobodn¹ przestrzeñ, abyœmy siê 
rozmna¿ali w tym kraju».
Gen 26:23  Potem wyruszy³ Izaak do Beer-Szeby.
Gen 26:24  I zaraz pierwszej nocy ukaza³ mu siê Pan i rzek³: «Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Nie 
lêkaj siê, bo Ja bêdê z tob¹. I bêdê ci b³ogos³awi³, rozmna¿aj¹c twoje potomstwo przez wzgl¹d na Abrahama, 
który Mi s³u¿y³».
Gen 26:25  Izaak zbudowa³ wiêc tam o³tarz i wzywa³ imienia Pana. Rozbi³ te¿ tam swój namiot, a s³udzy Izaaka 
wykopali tam studniê.
Gen 26:26  Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjació³ Abimeleka, oraz dowódca wojska, 
Pikol.
Gen 26:27  Izaak rzek³ do nich: «Czemu przybywacie do mnie, przecie¿ znienawidziliœcie mnie i kazaliœcie mi 
siê od was oddaliæ?»
Gen 26:28  Oni zaœ odpowiedzieli: «Widz¹c, jak Pan jest z tob¹, postanowiliœmy, aby istnia³a miêdzy nami, czyli 
miêdzy tob¹ a nami umowa. Chcemy z tob¹ zawrzeæ przymierze,
Gen 26:29  ¿e nie uczynisz nam nic z³ego, jak i my nie skrzywdziliœmy ciebie, wyœwiadczaj¹c ci tylko dobro, i 
pozwoliliœmy ci spokojnie odejœæ. Niechaj ci wiêc teraz Pan b³ogos³awi!»
Gen 26:30  Izaak wyprawi³ im ucztê, oni zaœ jedli i pili.
Gen 26:31  Nazajutrz rano z³o¿yli sobie nawzajem przysiêgê, po czym Izaak ich po¿egna³ i rozstali siê w 



zgodzie.
Gen 26:32  A gdy tego dnia s³udzy Izaaka przynieœli mu wiadomoœæ o studni, któr¹ wykopali, mówi¹c: 
«ZnaleŸliœmy wodê»,
Gen 26:33  nazwa³ on tê studniê Szibea. - St¹d miasto to nosi po dzieñ dzisiejszy nazwê Beer-Szeba.
Gen 26:34  Gdy Ezaw mia³ czterdzieœci lat, wzi¹³ za ¿onê Jehudit, córkê Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkê 
Chetyty Elona.
Gen 26:35  By³y one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki.
Gen 27:1  Gdy Izaak zestarza³ siê i jego oczy sta³y siê tak s³abe, ¿e ju¿ nie móg³ widzieæ, zawo³a³ na Ezawa, 
swego starszego syna: «Synu mój!»
Gen 27:2  A kiedy ten odezwa³ siê: «Jestem», Izaak rzek³: «Oto zestarza³em siê i nie znam dnia mojej œmierci.
Gen 27:3  WeŸ wiêc teraz przybory myœliwskie, twój ko³czan i ³uk, idŸ na ³owy i upoluj coœ dla mnie.
Gen 27:4  Potem przyrz¹dŸ mi smaczn¹ potrawê, jak¹ lubiê, podaj mi j¹, abym jad³ i abym ci pob³ogos³awi³, 
zanim umrê».
Gen 27:5  Rebeka s³ysza³a to, co Izaak mówi³ do swego syna Ezawa. Gdy wiêc Ezaw poszed³ ju¿ na ³owy, aby 
przynieœæ coœ z upolowanej zwierzyny,
Gen 27:6  rzek³a do swego syna Jakuba: «S³ysza³am, jak ojciec rozmawia³ z twoim bratem Ezawem i da³ mu 
takie polecenie:
Gen 27:7  Przynieœ dla mnie coœ z polowania i przyrz¹dŸ smaczn¹ potrawê, abym zjad³ i pob³ogos³awi³ ciê 
wobec Pana przed œmierci¹.
Gen 27:8  Teraz wiêc, synu mój, pos³uchaj mego polecenia, które ci dam.
Gen 27:9  IdŸ, weŸ dla mnie z trzody dwa dorodne koŸlêta, ja zaœ przyrz¹dzê z nich smaczn¹ potrawê dla 
twego ojca, tak¹, jak¹ lubi.
Gen 27:10  Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli ci przed œmierci¹ b³ogos³awieñstwa».
Gen 27:11  Ale Jakub rzek³ do swej matki: «Przecie¿ mój brat, Ezaw, jest ow³osiony, ja zaœ g³adki.
Gen 27:12  Jeœli siê mnie dotknie mój ojciec, bêdzie wygl¹da³o tak, jak gdybym z niego ¿artowa³, i wtedy mogê 
œci¹gn¹æ na siebie przekleñstwo zamiast b³ogos³awieñstwa».
Gen 27:13  Rzek³a mu matka: «Niech na mnie spadnie to przekleñstwo dla ciebie, mój synu! Tylko pos³uchaj 
mnie, idŸ i przynieœ mi [koŸlêta]».
Gen 27:14  Poszed³ wiêc, wzi¹³ i przyniós³ [je] swej matce; ona zaœ przyrz¹dzi³a z nich smaczn¹ potrawê, tak¹, 
jak¹ lubi³ jego ojciec.
Gen 27:15  Potem Rebeka wziê³a szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie mia³a u siebie, ubra³a w 
nie Jakuba, swojego m³odszego syna,
Gen 27:16  i skórkami koŸl¹t owinê³a mu rêce i nieow³osion¹ szyjê.
Gen 27:17  Po czym da³a Jakubowi ow¹ smaczn¹ potrawê, któr¹ przygotowa³a, i chleb.
Gen 27:18  Jakub, wszed³szy do swego ojca, rzek³: «Ojcze mój!» A Izaak: «S³yszê; któryœ ty jest, synu mój?»
Gen 27:19  Odpowiedzia³ Jakub ojcu: «Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyni³em, jak mi poleci³eœ. 
Podnieœ siê, si¹dŸ i zjedz potrawê z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pob³ogos³aw mi!»
Gen 27:20  Izaak rzek³ do syna: «Jak¿e tak szybko mog³eœ coœ upolowaæ, synu mój?» A Jakub na to: «Pan, 
Bóg twój, sprawi³, ¿e tak mi siê w³aœnie zdarzy³o».
Gen 27:21  Wtedy Izaak rzek³ do Jakuba: «Zbli¿ siê, abym dotkn¹wszy ciebie móg³ siê upewniæ, czy to mój syn 
Ezaw, czy nie».
Gen 27:22  Jakub przybli¿y³ siê do swego ojca Izaaka, a ten dotkn¹wszy go rzek³: «G³os jest g³osem Jakuba, 
ale rêce - rêkami Ezawa!»
Gen 27:23  Nie rozpozna³ jednak Jakuba, gdy¿ jego rêce by³y ow³osione jak rêce Ezawa. A maj¹c udzieliæ mu 
b³ogos³awieñstwa,
Gen 27:24  zapyta³ go jeszcze: «Ty jesteœ syn mój Ezaw?» Jakub odpowiedzia³: «Ja jestem».
Gen 27:25  Rzek³ wiêc: «Podaj mi, abym zjad³ to, co upolowa³eœ, synu mój, i abym ci sam pob³ogos³awi³». 
Jakub poda³ mu i on jad³. Przyniós³ mu te¿ i wina, a on pi³.
Gen 27:26  A potem jego ojciec Izaak rzek³ do niego: «Zbli¿ siê i poca³uj mnie, mój synu!»
Gen 27:27  Jakub zbli¿y³ siê i poca³owa³ go. Gdy Izaak poczu³ woñ jego szat, daj¹c mu b³ogos³awieñstwo 
mówi³: «Oto woñ mego syna jak woñ pola, które pob³ogos³awi³ Pan!
Gen 27:28  Niechaj tobie Bóg u¿ycza rosy z niebios i ¿yznoœci ziemi, obfitoœci zbo¿a i moszczu winnego.
Gen 27:29  Niechaj ci s³u¿¹ ludy i niech ci pok³on oddaj¹ narody. B¹dŸ panem twoich braci i niech ci pok³on 
oddaj¹ synowie twej matki! Ka¿dy, kto bêdzie ci z³orzeczy³, niech bêdzie przeklêty. Ka¿dy, kto bêdzie ciê 
b³ogos³awi³, niech bêdzie b³ogos³awiony!»
Gen 27:30  Gdy Izaak wypowiedzia³ swe b³ogos³awieñstwo nad Jakubem i gdy ten tylko co odszed³ od niego, 
wróci³ z ³owów brat Jakuba, Ezaw.
Gen 27:31  I on tak¿e przyrz¹dzi³ ulubion¹ potrawê ojca, zaniós³ mu j¹ i rzek³ do niego: «Podnieœ siê mój ojcze, i 
jedz to, co twój syn upolowa³, abyœ mi udzieli³ b³ogos³awieñstwa!»



Gen 27:32  Izaak go zapyta³: «Kto ty jesteœ?» A on odpowiedzia³: «Jam syn twój pierworodny, Ezaw!»
Gen 27:33  Izaak bardzo siê zatrwo¿y³ i rzek³: «Kim wiêc by³ ten, który upolowa³ zwierzynê i przyniós³ mi, a ja 
jad³em z niej, zanim ty wróci³eœ, i pob³ogos³awi³em mu? Przecie¿ to on otrzyma³ b³ogos³awieñstwo!»
Gen 27:34  Gdy Ezaw us³ysza³ te s³owa swojego ojca, podniós³ g³oœny pe³en goryczy lament, i rzek³ do ojca: 
«Daj i mnie b³ogos³awieñstwo, mój ojcze!»
Gen 27:35  Izaak powiedzia³: «Przyszed³ podstêpnie brat twój i zabra³ twoje b³ogos³awieñstwo!»
Gen 27:36  A wtedy Ezaw: «Nie darmo dano mu imiê Jakub! Dwukrotnie mnie ju¿ podszed³: pozbawi³ mnie 
mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebra³ za mnie b³ogos³awieñstwo!»
Gen 27:37  Izaak na te s³owa odrzek³ Ezawowi: «Skoro uczyni³em go twoim panem, wszystkich zaœ jego 
krewnych - jego s³ugami, i zapewni³em mu obfitoœæ zbo¿a oraz moszczu, to có¿ mogê dla ciebie uczyniæ, mój 
synu?»
Gen 27:38  Lecz Ezaw rzek³ do ojca: «Czy¿ mia³byœ tylko jedno b³ogos³awieñstwo, mój ojcze? Pob³ogos³aw 
tak¿e i mnie, ojcze mój!» I Ezaw rozp³aka³ siê w g³os.
Gen 27:39  Na to Izaak tak¹ da³ mu odpowiedŸ: «Nie bêdzie ¿yzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie bêdzie 
tam rosy z nieba.
Gen 27:40  Z miecza ¿yæ bêdziesz i bêdziesz s³ug¹ twego brata! A gdy pragnienie wolnoœci ow³adnie tob¹, 
zrzucisz jego jarzmo z twej szyi».
Gen 27:41  Ezaw znienawidzi³ Jakuba z powodu b³ogos³awieñstwa, które otrzyma³ od ojca, i taki powzi¹³ 
zamiar: «Gdy nadejd¹ dni ¿a³oby po moim ojcu, zabijê mojego brata Jakuba».
Gen 27:42  Kiedy Rebeka dowiedzia³a siê o tym, co mówi³ Ezaw, jej starszy syn, kaza³a zawo³aæ Jakuba i 
rzek³a mu: «Ezaw, twój brat, zamierza ciê zabiæ.
Gen 27:43  Pos³uchaj wiêc mnie, synu mój: przygotuj siê i uchodŸ do brata mego, Labana, do Charanu.
Gen 27:44  Pozostañ tam przez jakiœ czas, dopóki nie uœmierzy siê gniew twego brata.
Gen 27:45  A gdy ju¿ przestanie on gniewaæ siê na ciebie i zapomni, co mu uczyni³eœ, wtedy dam ci znaæ i 
sprowadzê ciê stamt¹d. Czemu mia³abym was obu jednoczeœnie straciæ?»
Gen 27:46  Rebeka mówi³a do Izaaka: «Sprzykrzy³o mi siê ¿ycie z tymi Chetytkami. Je¿eli jeszcze Jakub 
weŸmie sobie za ¿onê Chetytkê, czyli jedn¹ z tych kobiet, które s¹ w tym kraju, to ju¿ nie bêdê mia³a po co 
¿yæ!»
Gen 28:1  Wtedy Izaak zawo³a³ Jakuba, pob³ogos³awi³ go i da³ mu taki rozkaz: «Nie bierz sobie ¿ony spoœród 
mieszkanek Kanaanu.
Gen 28:2  IdŸ do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weŸ sobie tam za ¿onê jedn¹ z córek 
Labana, twego wuja.
Gen 28:3  A Bóg Wszechmocny bêdzie ci b³ogos³awi³. Uczyni ciê p³odnym i da ci liczne potomstwo, tak ¿e 
staniesz siê praojcem wielu szczepów.
Gen 28:4  B³ogos³awieñstwo, [otrzymane przez] Abrahama, da równie¿ tobie i twojemu potomstwu, abyœ 
posiad³ na w³asnoœæ kraj, w którym przebywasz, a który Bóg odda³ niegdyœ Abrahamowi».
Gen 28:5  Po czym Izaak wyprawi³ Jakuba w drogê i ten poszed³ do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela 
Aramejczyka, brata Rebeki - matki Jakuba i Ezawa.
Gen 28:6  A Ezaw zobaczy³, ¿e Izaak da³ b³ogos³awieñstwo Jakubowi i wys³a³ go do Paddan-Aram, aby sobie 
tam wybra³ ¿onê a b³ogos³awi¹c go da³ mu rozkaz: «Nie bierz sobie ¿ony spoœród mieszkanek Kanaanu!»
Gen 28:7  i ¿e Jakub us³ucha³ ojca i matki, i uda³ siê do Paddan-Aram.
Gen 28:8  Gdy wiêc uzna³, ¿e mieszkanki Kanaanu nie podobaj¹ siê jego ojcu, Izaakowi,
Gen 28:9  poszed³ do Izmaelitów i oprócz ¿on, które ju¿ mia³, wzi¹³ sobie za ¿onê Machalat, jedn¹ z córek 
Izmaela, syna Abrahama, siostrê Nebajota.
Gen 28:10  Kiedy Jakub wyszed³szy z Beer-Szeby wêdrowa³ do Charanu,
Gen 28:11  trafi³ na jakieœ miejsce i tam siê zatrzyma³ na nocleg, gdy s³oñce ju¿ zasz³o. Wzi¹³ wiêc z tego 
miejsca kamieñ i pod³o¿y³ go sobie pod g³owê, uk³adaj¹c siê do snu na tym w³aœnie miejscu.
Gen 28:12  We œnie ujrza³ drabinê opart¹ na ziemi, siêgaj¹c¹ swym wierzcho³kiem nieba, oraz anio³ów Bo¿ych, 
którzy wchodzili w górê i schodzili na dó³.
Gen 28:13  A oto Pan sta³ na jej szczycie i mówi³: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemiê, na 
której le¿ysz, oddajê tobie i twemu potomstwu.
Gen 28:14  A potomstwo twe bêdzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaœ rozprzestrzenisz siê na zachód i na 
wschód, na pó³noc i na po³udnie; wszystkie plemiona ziemi otrzymaj¹ b³ogos³awieñstwo przez ciebie i przez 
twych potomków.
Gen 28:15  Ja jestem z tob¹ i bêdê ciê strzeg³, gdziekolwiek siê udasz; a potem sprowadzê ciê do tego kraju. Bo 
nie opuszczê ciê, dopóki nie spe³niê tego, co ci obiecujê».
Gen 28:16  A gdy Jakub zbudzi³ siê ze snu, pomyœla³: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie 
wiedzia³em».
Gen 28:17  I zdjêty trwog¹ rzek³: «O, jak¿e miejsce to przejmuje groz¹! Prawdziwie jest to dom Boga i brama 



nieba!»
Gen 28:18  Wstawszy wiêc rano, wzi¹³ ów kamieñ, który pod³o¿y³ sobie pod g³owê, postawi³ go jako stelê i 
rozla³ na jego wierzchu oliwê.
Gen 28:19  I da³ temu miejscu nazwê Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca by³a Luz. -
Gen 28:20  Po czym z³o¿y³ taki œlub: «Je¿eli Pan Bóg bêdzie ze mn¹, strzeg¹c mnie w drodze, w któr¹ 
wyruszy³em, je¿eli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia siê
Gen 28:21  i je¿eli wrócê szczêœliwie do domu ojca mojego, Pan bêdzie moim Bogiem.
Gen 28:22  Ten zaœ kamieñ, który postawi³em jako stelê, bêdzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, 
bêdê Ci sk³ada³ w ofierze dziesiêcinê».
Gen 29:1  Jakub, wyruszywszy w dalsz¹ drogê, powêdrowa³ do ziemi synów Wschodu.
Gen 29:2  Tam ujrza³ studniê w polu i trzy stada owiec wyleguj¹cych siê wokó³ niej; z tej bowiem studni pojono 
stada. Wielki zaœ kamieñ przykrywa³ jej otwór.
Gen 29:3  Tote¿ gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamieñ znad otworu studni, a po 
napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni.
Gen 29:4  Jakub rzek³ do czekaj¹cych tam pasterzy: «Bracia moi, sk¹d jesteœcie?» Odpowiedzieli mu: 
«Jesteœmy z Charanu».
Gen 29:5  On zaœ pyta³ ich: «Czy znacie Labana, syna Nachora?» Oni na to: «Znamy».
Gen 29:6  I jeszcze zapyta³ ich: «Czy dobrze siê miewa?» Odpowiedzieli: «Dobrze. Ale oto jego córka, Rachela, 
nadchodzi z trzod¹».
Gen 29:7  Wtedy [Jakub] rzek³: «Poniewa¿ jeszcze jest jasny dzieñ i nie czas zapêdzaæ trzody, napójcie trzodê 
i idŸcie j¹ paœæ».
Gen 29:8  Oni zaœ powiedzieli: «Nie mo¿emy poiæ, dopóki nie spêdz¹ wszystkich stad i nie odsun¹ kamienia 
znad otworu studni, wtedy bêdziemy poiæ owce».
Gen 29:9  Gdy Jakub tak z nimi rozmawia³, Rachela, która by³a pasterk¹, nadesz³a ze stadem owiec swego 
ojca.
Gen 29:10  A gdy Jakub ujrza³ Rachelê, córkê Labana, brata swej matki, i trzodê tego¿ Labana, zbli¿y³ siê, 
odsun¹³ kamieñ znad otworu studni i napoi³ trzodê Labana.
Gen 29:11  A potem uca³owa³ Rachelê i rozp³aka³ siê w g³os.
Gen 29:12  Kiedy zaœ powiedzia³ Racheli, ¿e jest siostrzeñcem jej ojca, synem Rebeki, pobieg³a i opowiedzia³a 
o tym swemu ojcu.
Gen 29:13  Gdy Laban us³ysza³ nowinê, ¿e to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybieg³ mu na spotkanie, uœciska³ 
go i uca³owa³, i wprowadzi³ go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedzia³ Labanowi o wszystkim.
Gen 29:14  Laban rzek³ do Jakuba: «Przecie¿ jesteœ moj¹ koœci¹ i cia³em». A gdy Jakub przebywa³ u Labana 
miesi¹c,
Gen 29:15  rzek³ do niego Laban: «Czy¿ dlatego, ¿e jesteœ moim krewnym, masz mi s³u¿yæ za darmo? 
Powiedz mi wiêc, jak¹ mam ci daæ zap³atê?» -
Gen 29:16  Mia³ zaœ Laban dwie córki; starsza nazywa³a siê Lea, a m³odsza Rachela.
Gen 29:17  Oczy Lei by³y jakby zgaszone, Rachela zaœ mia³a piêkn¹ postaæ i mi³¹ powierzchownoœæ. -
Gen 29:18  Poniewa¿ Jakub pokocha³ Rachelê, rzek³ do Labana: «Bêdê ci s³u¿y³ przez siedem lat za tw¹ 
m³odsz¹ córkê, Rachelê».
Gen 29:19  Laban powiedzia³: «Wolê daæ j¹ tobie ni¿ komu innemu. Pozostañ wiêc u mnie».
Gen 29:20  I tak s³u¿y³ Jakub za Rachelê przez siedem lat, a wyda³y mu siê one jak dni kilka, bo bardzo 
mi³owa³ Rachelê.
Gen 29:21  Wreszcie rzek³ Jakub do Labana: «Poniewa¿ czas ju¿ up³yn¹³, daj mi córkê tw¹ za ¿onê, abym siê z 
ni¹ po³¹czy³».
Gen 29:22  Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkañców tej miejscowoœci, wyprawi³ ucztê.
Gen 29:23  A gdy by³ wieczór, Laban wzi¹³ córkê sw¹ Leê i wprowadzi³ j¹ do Jakuba, i ten zbli¿y³ siê do niej.
Gen 29:24  Da³ te¿ Laban tej córce swej niewolnicê Zilpê.
Gen 29:25  Rano Jakub zobaczy³, ¿e ma przed sob¹ Leê. Rzek³ wiêc do Labana: «Có¿ mi uczyni³eœ? Czy¿ nie 
za Rachelê ci s³u¿y³em? Czemu mnie oszuka³eœ?»
Gen 29:26  Laban odpowiedzia³: «Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za m¹¿ [córki] m³odszej przed starsz¹.
Gen 29:27  B¹dŸ przez tydzieñ z t¹, a potem damy ci drug¹, za któr¹ jednak bêdziesz u mnie s³u¿y³ jeszcze 
siedem nastêpnych lat».
Gen 29:28  Jakub przysta³ na to i by³ przez tydzieñ z t¹. Potem Laban da³ mu córkê sw¹, Rachelê, za ¿onê.
Gen 29:29  Racheli da³ Laban równie¿ niewolnicê Bilhê, aby jej us³ugiwa³a.
Gen 29:30  Jakub wiêc zbli¿y³ siê do Racheli i kocha³ j¹ bardziej ni¿ Leê. I pozosta³ na s³u¿bie u Labana przez 
siedem nastêpnych lat.
Gen 29:31  Gdy Pan widzia³, ¿e Lea zosta³a odsuniêta, otworzy³ jej ³ono; Rachela zaœ by³a niep³odna.
Gen 29:32  Lea poczê³a wiêc i urodzi³a syna, i da³a mu imiê Ruben mówi¹c: «Wejrza³ Pan na moje upokorzenie; 



teraz m¹¿ mój bêdzie mnie mi³owa³».
Gen 29:33  A gdy znów poczê³a i urodzi³a syna, rzek³a: «Us³ysza³ Pan, ¿e zosta³am odsuniêta, i da³ mi jeszcze 
to dziecko»; nazwa³a wiêc je Symeon.
Gen 29:34  Potem znów poczê³a i urodzi³a syna, i rzek³a: «Ju¿ teraz m¹¿ mój przywi¹¿e siê do mnie, bo 
urodzi³am mu trzech synów»; dlatego da³a mu imiê Lewi.
Gen 29:35  I jeszcze raz poczê³a, i urodziwszy syna rzek³a: «Tym razem bêdê s³awiæ Pana»; dlatego da³a mu 
imiê Juda. Po czym przesta³a rodziæ.
Gen 30:1  Rachela zaœ widz¹c, ¿e nie mo¿e daæ Jakubowi potomstwa, zazdroœci³a swej siostrze i rzek³a do 
mê¿a: «Spraw, abym mia³a dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeæ!»
Gen 30:2  Jakub rozgniewa³ siê na Rachelê i odpar³: «Czy¿ to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa?»
Gen 30:3  Wtedy ona powiedzia³a: «Mam niewolnicê Bilhê. Zbli¿ siê do niej, aby urodzi³a dzieci na moich 
kolanach; chocia¿ w ten sposób bêdê mia³a od ciebie potomstwo».
Gen 30:4  Da³a mu wiêc sw¹ niewolnicê Bilhê za ¿onê, i Jakub zbli¿y³ siê do niej.
Gen 30:5  A gdy Bilha poczê³a i urodzi³a Jakubowi syna,
Gen 30:6  Rachela rzek³a: «Bóg jako sêdzia otoczy³ mnie opiek¹; wys³uchawszy mnie da³ mi syna». Dlatego 
nazwa³a go Dan.
Gen 30:7  Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczê³a i urodzi³a Jakubowi drugiego syna.
Gen 30:8  Wtedy Rachela rzek³a: «Nadludzk¹ walkê wiod³am z siostr¹ moj¹ i zwyciê¿y³am!» Przeto da³a mu imiê 
Neftali.
Gen 30:9  Ale i Lea widz¹c, ¿e przesta³a rodziæ, wziê³a sw¹ niewolnicê Zilpê i da³a j¹ Jakubowi za ¿onê.
Gen 30:10  Zilpa, niewolnica Lei, urodzi³a Jakubowi syna.
Gen 30:11  Wtedy Lea zawo³a³a: «Szczêœliwie!» i da³a mu imiê Gad.
Gen 30:12  A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodzi³a Jakubowi drugiego syna,
Gen 30:13  Lea powiedzia³a: «Na moje szczêœcie! Bo kobiety bêd¹ mnie zwa³y szczêœliw¹». Da³a wiêc mu imiê 
Aser.
Gen 30:14  Pewnego razu Ruben, wyszed³szy na pole, gdy ¿êto pszenicê, znalaz³ mandragory i przyniós³ je 
swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzek³a: «Daj mi mandragory syna twego».
Gen 30:15  A na to Lea: «Czy¿ nie doœæ, ¿e mi zabra³aœ mego mê¿a, i jeszcze chcesz zabraæ mandragory 
mego syna?» Rachela zawo³a³a: «Niechaj wiêc œpi z tob¹ tej nocy za mandragory twego syna!»
Gen 30:16  A gdy Jakub wraca³ wieczorem z pola, wysz³a Lea naprzeciw niego i rzek³a: «Do mnie przyjdŸ, bo 
naby³am ciê za mandragory mego syna». I spa³ z ni¹ owej nocy.
Gen 30:17  Bóg zaœ spe³ni³ pragnienie Lei: poczê³a i urodzi³a Jakubowi pi¹tego syna.
Gen 30:18  I mówi³a: «Da³ mi Bóg nagrodê za to, ¿e odda³am moj¹ niewolnicê mê¿owi». Nazwa³a wiêc go 
Issachar.
Gen 30:19  A gdy Lea znów poczê³a i urodzi³a szóstego syna Jakubowi,
Gen 30:20  rzek³a: «Obdarowa³ mnie Bóg wspania³ym darem, teraz bêdê ju¿ mia³a pierwszeñstwo u mego 
mê¿a, gdy¿ urodzi³am mu szeœciu synów!» Da³a wiêc synowi imiê Zabulon.
Gen 30:21  Wreszcie urodzi³a i córkê, któr¹ nazwa³a Dina.
Gen 30:22  A Bóg zlitowa³ siê i nad Rachel¹; wys³ucha³ j¹ Bóg i otworzy³ jej ³ono.
Gen 30:23  Gdy wiêc poczê³a i urodzi³a syna, rzek³a: «Zdj¹³ Bóg ze mnie hañbê!»
Gen 30:24  Daj¹c mu zaœ imiê Józef, westchnê³a: «Oby Pan doda³ mi jeszcze drugiego syna!»
Gen 30:25  Gdy Rachela urodzi³a Józefa, Jakub rzek³ do Labana: «Zwolnij mnie, abym móg³ wróciæ do kraju, w 
którym mieszka³em.
Gen 30:26  Pozwól mi zabraæ moje ¿ony i dzieci, za które ci s³u¿y³em, i odejdê. Wiesz dobrze, jak ci 
s³u¿y³em».
Gen 30:27  Laban mu odpowiedzia³: «Obyœ mnie darzy³ ¿yczliwoœci¹! Odgad³em bowiem, ¿e Pan b³ogos³awi³ 
mi dziêki tobie».
Gen 30:28  Po czym doda³: «Ustal mi twoj¹ zap³atê, a ja ci j¹ dam».
Gen 30:29  Jakub rzek³ do niego: «Ty sam wiesz, jak ci s³u¿y³em i jaki jest twój dobytek dziêki mnie.
Gen 30:30  Mia³eœ bowiem niewiele, zanim przyszed³em; odk¹d zaœ tu jestem, pomno¿y³ siê on bardzo i Pan 
ci b³ogos³awi. Jednak teraz muszê siê zatroszczyæ i o moj¹ rodzinê».
Gen 30:31  A na to Laban: «Có¿ wiêc mam ci daæ?» Jakub odpowiedzia³: «Nic mi nie dasz! Uczyñ mi tylko to, 
co ci powiem, a bêdê nadal pas³ twe stada i bêdê siê nimi opiekowa³.
Gen 30:32  A wiêc: obejdê dzisiaj wszystkie twe stada i wybiorê z nich dla siebie wszystkie jagniêta cêtkowane, 
pstre i czarne spoœród owiec oraz koŸlêta pstre i cêtkowane spoœród kóz. Niech one bêd¹ moj¹ zap³at¹.
Gen 30:33  Po pewnym czasie bêdziesz móg³ przekonaæ siê o mojej uczciwoœci. Gdy bowiem przyjdziesz, aby 
obejrzeæ to, co bêdzie mi siê nale¿a³o jako zap³ata, kozy, które nie bêd¹ cêtkowane i pstre, oraz owce, które nie 
bêd¹ czarne, mo¿esz uwa¿aæ za skradzione przez mnie».
Gen 30:34  Laban rzek³: «Dobrze, niechaj bêdzie tak, jak mówisz!»



Gen 30:35  Ale jeszcze tego samego dnia Laban oddzieli³ wszystkie koz³y cêtkowane i pstre oraz wszystkie 
kozy cêtkowane i pstre; wszystkie, które mia³y cokolwiek sierœci bia³ej, oraz owce czarne, i da³ je swym synom.
Gen 30:36  Ponadto wyznaczy³ odleg³oœæ, jak¹ trzeba by³o przejœæ w ci¹gu trzech dni pomiêdzy sob¹ a 
Jakubem. A Jakub pas³ pozosta³e owce Labana.
Gen 30:37  Jakub nazbiera³ sobie œwie¿ych ga³¹zek topoli, drzewa migda³owego i platanu i pozdziera³ z nich 
korê w taki sposób, ¿e ukaza³y siê na nich bia³e pr¹¿ki.
Gen 30:38  Tak ostrugane patyki umocowa³ przy korytach z wod¹, czyli przy poid³ach, aby je widzia³y trzody, 
które przychodzi³y piæ wodê. Gdy bowiem zwierzêta przychodzi³y piæ wodê, parzy³y siê.
Gen 30:39  I tak parzy³y siê zwierzêta z trzód przed tymi patykami i wskutek tego dawa³y przychówek o sierœci 
pr¹¿kowej, pstrej i cêtkowanej.
Gen 30:40  Jakub oddzieli³ wiêc owce bia³e i pêdzi³ je przodem przed pstrymi i czarnymi, jako stada Labana; dla 
siebie zaœ trzyma³ stada osobno, nie ³¹cz¹c ich ze stadami Labana.
Gen 30:41  A przy tym Jakub umieszcza³ owe ponacinane patyki na widocznym miejscu przy poid³ach tylko 
wtedy, gdy mia³y siê parzyæ sztuki mocne;
Gen 30:42  gdy zaœ owce by³y s³abe, patyków nie k³ad³. W ten sposób sztuki s³abe mia³y siê dostaæ 
Labanowi, a mocne - Jakubowi.
Gen 30:43  Tak to sta³ siê Jakub cz³owiekiem bardzo zamo¿nym; mia³ bowiem liczne trzody, a ponadto 
niewolnice, s³ugi, wielb³¹dy i os³y.
Gen 31:1  Jakub s³ysza³, jak synowie Labana mówili: «Jakub zabra³ wszystko, co posiada³ nasz ojciec, i z 
mienia naszego ojca dorobi³ siê ca³ego tego maj¹tku».
Gen 31:2  I widzia³ Jakub, ¿e Laban zmieni³ siê wobec niego i nie by³ ju¿ taki jak przedtem.
Gen 31:3  Wtedy to Pan rzek³ do Jakuba: «Wróæ do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, Ja zaœ 
bêdê z tob¹».
Gen 31:4  Jakub, który by³ na pastwisku przy swej trzodzie, kaza³ wezwaæ do siebie Rachelê i Leê
Gen 31:5  i powiedzia³ im: «Widzê po [wyrazie] twarzy waszego ojca, ¿e nie jest on dla mnie taki jak dawniej, 
lecz Bóg mojego ojca by³ ze mn¹.
Gen 31:6  Wy same najlepiej wiecie, ¿e choæ z ca³ych si³ s³u¿y³em ojcu waszemu,
Gen 31:7  on jednak oszukiwa³ mnie i wielokrotnie zmienia³ mi zap³atê; i tylko Bóg broni³ mnie od krzywdy.
Gen 31:8  Gdy bowiem [ojciec wasz] mówi³: Owce pstre bêd¹ twoj¹ zap³at¹, wszystkie rodzi³y siê pstre; gdy zaœ 
mówi³: Cêtkowane bêd¹ dla ciebie zap³at¹ - wszystkie rodzi³y siê cêtkowane.
Gen 31:9  I tak Bóg wydzieli³ czêœæ dobytku ojca waszego i da³ j¹ mnie.
Gen 31:10  Bo gdy nadchodzi³ czas parzenia siê trzody, widzia³em we œnie, jak samce pokrywaj¹ce trzody by³y 
pstre, cêtkowane i ³aciate,
Gen 31:11  i wtedy anio³ Boga wo³a³ na mnie we œnie: Jakubie, a gdy mu odpowiada³em: S³ucham,
Gen 31:12  mówi³: Spójrz i przypatrz siê: wszystkie samce pokrywaj¹ce trzodê s¹ pstre, cêtkowane i ³aciate; 
widzê bowiem, jak Laban z tob¹ postêpuje.
Gen 31:13  Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaœci³eœ stelê i gdzie z³o¿y³eœ mi œlub. Teraz wiêc gotuj siê do 
drogi, opuœæ ten kraj i wróæ do twej rodzinnej ziemi!»
Gen 31:14  Na te s³owa Rachela i Lea rzek³y do niego: «Czy mamy ponadto jakiœ udzia³ w maj¹tku naszego 
ojca?
Gen 31:15  Wszak obchodzi³ siê z nami jak z obcymi, bo nie tylko wzi¹³ za nas zap³atê, ale jeszcze obróci³ na 
swój u¿ytek nasz¹ w³asnoœæ.
Gen 31:16  S³usznie wiêc ca³e mienie, które Bóg oddzieli³ od mienia ojca naszego, nale¿y do nas i do naszych 
synów. Teraz wiêc czyñ to wszystko, co Bóg ci rozkaza³!»
Gen 31:17  Wtedy Jakub powzi¹³ postanowienie i wsadzi³ swe dzieci i ¿ony na wielb³¹dy.
Gen 31:18  Zabra³ wszystkie swe stada i ca³¹ majêtnoœæ, któr¹ zdoby³ - maj¹tek w³asny, którego siê dorobi³ w 
Paddan-Aram - i ruszy³ w drogê do swego ojca, Izaaka, do kraju Kanaan.
Gen 31:19  Gdy Laban poszed³ strzyc owce, Rachela skrad³a mu pos¹¿ki domowe.
Gen 31:20  Jakub zaœ wprowadzi³ w b³¹d Labana Aramejczyka, nie daj¹c mu poznaæ po sobie, ¿e zamierza³ 
uciec.
Gen 31:21  Tak wiêc uciek³ on wraz z ca³ym dobytkiem i rozpoczynaj¹c wêdrówkê przeprawi³ siê przez rzekê, a 
potem skierowa³ siê w stronê wy¿yny Gilead.
Gen 31:22  A gdy na trzeci dzieñ Laban dowiedzia³ siê, ¿e Jakub uszed³,
Gen 31:23  zebra³ swych krewnych i wyruszy³ za nim w poœcig. Po siedmiu dniach dogoni³ go na wy¿ynie 
Gilead.
Gen 31:24  Ale tej¿e nocy Bóg ukaza³ siê we œnie Labanowi Aramejczykowi i rzek³ do niego: «Bacz, abyœ w 
rozmowie z Jakubem niczego od niego nie ¿¹da³».
Gen 31:25  Laban dogoni³ Jakuba, gdy ten rozbi³ swe namioty na tej wy¿ynie. Laban i jego krewni równie¿ 
rozbili namioty na wy¿ynie Gilead.



Gen 31:26  I wtedy Laban rzek³ do Jakuba: «Có¿ uczyni³eœ? Oszuka³eœ mnie i uprowadzi³eœ moje córki jak 
branki wojenne!
Gen 31:27  Czemu uciek³eœ potajemnie i okrad³eœ mnie? Nic mi nie powiedzia³eœ, a przecie¿ odprawi³bym 
ciê z weselem: z pieœniami, bêbnami i cytrami!
Gen 31:28  Nawet nie da³eœ mi uca³owaæ mych wnuków i mych córek. Post¹pi³eœ nierozs¹dnie!
Gen 31:29  Móg³bym teraz obejœæ siê z wami surowo; ale Bóg ojca waszego tak mi powiedzia³ ubieg³ej nocy: 
Bacz, abyœ w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie ¿¹da³.
Gen 31:30  Gdy ju¿ jednak ruszy³eœ w drogê, bo têskno by³o ci bardzo za rodzin¹ twego ojca, to czemu 
skrad³eœ mi moje pos¹¿ki?»
Gen 31:31  Jakub da³ Labanowi tak¹ odpowiedŸ: «Ba³em siê, myœl¹c, ¿e mi si³¹ odbierzesz tak¿e i twoje córki.
Gen 31:32  Ten zaœ, u którego znajdziesz swoje pos¹¿ki, niech straci ¿ycie! W obecnoœci krewnych naszych 
przeszukaj to, co jest przy mnie, i zabierz je sobie». Nie wiedzia³ bowiem Jakub, ¿e to Rachela je skrad³a.
Gen 31:33  Wszed³ wiêc Laban do namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic, lecz nic nie znalaz³. 
Wyszed³szy z namiotu Lei, wszed³ do namiotu Racheli.
Gen 31:34  Rachela zaœ wziê³a przedtem pos¹¿ki i w³o¿y³a pod siod³o wielb³¹da, i na nich usiad³a. A gdy 
Laban, przeszukawszy ca³y namiot, nic nie znalaz³,
Gen 31:35  rzek³a do ojca: «Nie bierz mi tego za z³e, panie mój, ¿e nie mogê wstaæ, gdy¿ mam kobiec¹ 
przypad³oœæ». Mimo wiêc poszukiwañ, Laban nie znalaz³ pos¹¿ków.
Gen 31:36  Wtedy Jakub rozgniewa³ siê i zacz¹³ czyniæ gorzkie wyrzuty Labanowi tymi s³owami: «Jaki¿ 
pope³ni³em wystêpek i jak¹ nieprawoœæ, ¿e mnie œcigasz,
Gen 31:37  ¿e przetrz¹sasz wszystkie moje rzeczy? Có¿ swojego znalaz³eœ wœród tych rzeczy, które s¹ 
moimi? Po³ó¿ to wobec moich i twoich krewnych i niech oni powiedz¹, kto z nas ma s³usznoœæ!
Gen 31:38  Dwadzieœcia lat by³em u ciebie. Twoje owce i kozy nie roni³y. Baranów z twojej trzody nie jada³em.
Gen 31:39  Rozszarpanej [przez dzikie zwierzê] sztuki nie przynosi³em ci; dawa³em za to moj¹ sztukê. Jeœli ci 
coœ zosta³o skradzione czy to w dzieñ, czy w nocy, szuka³eœ u mnie.
Gen 31:40  Bywa³o, ¿e dniem trawi³ mnie upa³, a noc¹ ch³ód spêdza³ mi sen z powiek.
Gen 31:41  Takie by³y owe dwadzieœcia lat w s³u¿bie u ciebie! S³u¿y³em ci czternaœcie lat za dwie twoje córki, 
a szeœæ lat - za trzodê. Ty zaœ wielokrotnie zmienia³eœ mi zap³atê.
Gen 31:42  Gdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama - Ten, którego z bojaŸni¹ czci Izaak, nie wspomaga³ mnie, to 
puœci³byœ mnie teraz z niczym. Com wycierpia³ i ilem siê napracowa³ rêkami, Bóg widzi! On te¿ zesz³ej nocy 
zaœwiadczy³».
Gen 31:43  Laban tak odpowiedzia³ Jakubowi: «Wprawdzie s¹ to moje córki i ich dzieci s¹ moimi, trzoda - moj¹ 
trzod¹, i wszystko, co tu widzisz, jest moje, ale có¿ mogê teraz uczyniæ moim córkom albo ich dzieciom, które 
one urodzi³y?
Gen 31:44  Zawrzyjmy zatem obaj przymierze i niech [to] bêdzie œwiadectwo [zgody] miêdzy mn¹ a tob¹».
Gen 31:45  Wtedy Jakub wybra³ jeden kamieñ i postawi³ jako stelê,
Gen 31:46  a potem rzek³ do swych bliskich: «Nazbierajcie kamieni!» Zebrali wiêc kamienie i u³o¿yli z nich 
kopiec, na którym zasiedli do posi³ku.
Gen 31:47  Laban nazwa³ to wzniesienie: Jegar Sahaduta, Jakub zaœ: Galed.
Gen 31:48  Laban przy tym doda³: «Niechaj ten pagórek bêdzie odt¹d œwiadectwem [zgody] miêdzy mn¹ a 
tob¹». Dlatego nazwa³ go Galed
Gen 31:49  i Mispa, mówi¹c: «Niechaj Pan czuwa nade mn¹ i nad tob¹, gdy siê rozstaniemy!
Gen 31:50  Gdybyœ Ÿle siê obchodzi³ z moimi córkami albo wzi¹³ sobie oprócz nich inne ¿ony, to choæ nie 
bêdzie nikogo z ludzi miêdzy nami, patrz: Bóg bêdzie œwiadkiem miêdzy mn¹ a tob¹!»
Gen 31:51  I rzek³ jeszcze Laban do Jakuba: «Ten oto pagórek z kamieni i ta stela, które ustawi³em jako 
œwiadectwo [zgody] miêdzy mn¹ a tob¹,
Gen 31:52  bêd¹ œwiadectwem, ¿e ani ja nie bêdê szed³ obok tego pagórka do ciebie, ani ty nie bêdziesz szed³ 
obok tego pagórka lub steli do mnie w z³ym zamiarze.
Gen 31:53  Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich przodków, niechaj bêdzie naszym sêdzi¹!» Jakub zaœ 
przysi¹g³ na Tego, którego z bojaŸni¹ czci³ Izaak, jego ojciec.
Gen 31:54  A potem Jakub zabi³ na owej wy¿ynie zwierzêta na ofiarê, po czym zaprosi³ swych krewnych na 
posi³ek. A gdy siê posilili, u³o¿yli siê do snu na tej wy¿ynie.
Gen 32:1  Nazajutrz rano Laban uca³owa³ swych wnuków i swe córki, pob³ogos³awi³ im i uda³ siê w powrotn¹ 
drogê do siebie.
Gen 32:2  Jakub ruszy³ w dalsz¹ drogê. A gdy go napotkali anio³owie Boga,
Gen 32:3  ujrzawszy ich, rzek³: «Jest to obóz Bo¿y». Nazwa³ wiêc to miejsce Machanaim.
Gen 32:4  St¹d Jakub wyprawi³ przed sob¹ pos³ów do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli do Edomu,
Gen 32:5  daj¹c im takie polecenie: «Powiedzcie panu memu Ezawowi tak: To mówi s³uga twój, Jakub. 
Przebywa³em u Labana i a¿ do tego czasu by³em nieobecny.



Gen 32:6  Naby³em sobie wo³y, os³y, trzodê, s³ugi i niewolnice. Pragnê wiêc przez pos³ów oznajmiæ o tym 
tobie, panie mój, abyœ mnie darzy³ ¿yczliwoœci¹».
Gen 32:7  Pos³owie wrócili z tak¹ wiadomoœci¹: «Szliœmy do twego brata Ezawa; ale on te¿ ju¿ idzie na twoje 
spotkanie z czterystu ludŸmi».
Gen 32:8  Jakub przerazi³ siê tak bardzo, ¿e a¿ mu siê serce œcisnê³o. Podzieli³ wiêc ludzi, których mia³ przy 
sobie, owce, wo³y i wielb³¹dy na dwa obozy,
Gen 32:9  myœl¹c sobie: «Jeœli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przynajmniej obóz ocaleje».
Gen 32:10  A potem zacz¹³ siê modliæ: «Bo¿e Abrahama i Bo¿e ojca mego Izaaka, Panie, który da³eœ mi 
rozkaz: Wróæ do twego kraju rodzinnego, gdzie bêdê ci œwiadczy³ dobro,
Gen 32:11  nie jestem godzien wszelkiej ³askawoœci i wszelkiej szczeroœci, jakie nieustannie okazujesz 
Twemu s³udze. Bo przecie¿ tylko z lask¹ w rêku przeprawi³em siê [kiedyœ] przez Jordan, a teraz mam dwa 
obozy.
Gen 32:12  Racz wiêc ocaliæ mnie z rêki brata mego Ezawa, gdy¿ lêkam siê go, aby gdy przyjdzie, nie zabi³ 
mnie i matek z dzieæmi.
Gen 32:13  Wszak¿e Tyœ powiedzia³: Bêdê ci œwiadczy³ dobro i uczyniê twe potomstwo [tak mnogie] jak 
ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyæ nie zdo³a».
Gen 32:14  A potem przenocowa³ na tym miejscu i wzi¹³ z dobytku swego, jako dar dla brata swego Ezawa,
Gen 32:15  dwieœcie kóz i dwadzieœcia koz³ów, dwieœcie owiec i dwadzieœcia baranów,
Gen 32:16  trzydzieœci dojnych wielb³¹dzic wraz z ich Ÿrebiêtami, czterdzieœci krów, dziesiêæ wo³ów, 
dwadzieœcia oœlic i dziesiêæ oœl¹t.
Gen 32:17  I odda³ s³ugom swoim ka¿de ze stad, mówi¹c: «Bêdziecie szli przede mn¹ w odstêpach pomiêdzy 
ka¿dym stadem».
Gen 32:18  Pierwszemu zaœ s³udze da³ taki rozkaz: «Gdy ciê spotka mój brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteœ 
s³ug¹, dok¹d idziesz i czyje jest to stado, które pêdzisz,
Gen 32:19  odpowiesz: S³ugi twego Jakuba; jest to dar pos³any panu memu, Ezawowi, on zaœ sam idzie za 
nami».
Gen 32:20  Taki sam rozkaz da³ Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim s³ugom, którzy mieli pêdziæ stada: «To, 
co wam powiedzia³em, bêdziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie,
Gen 32:21  dodaj¹c: S³uga twój, Jakub, idzie tu¿ za nami». Myœla³ bowiem: «Przeb³agam go darem, który mnie 
wyprzedzi; a gdy ja potem go zobaczê, mo¿e obejdzie siê ze mn¹ ³askawie».
Gen 32:22  Wys³a³ wiêc ów dar przed sob¹, a sam postanowi³ spêdziæ noc w obozowisku.
Gen 32:23  Ale tej jeszcze nocy wsta³ i zabrawszy obie swe ¿ony, dwie ich niewolnice i jedenaœcioro dzieci, 
przeprawi³ siê przez bród potoku Jabbok.
Gen 32:24  A gdy ich przeprawi³ przez ten potok, przeniós³ równie¿ [na drugi brzeg] to, co posiada³.
Gen 32:25  Gdy zaœ wróci³ i zosta³ sam jeden, ktoœ zmaga³ siê z nim a¿ do wschodu jutrzenki,
Gen 32:26  a widz¹c, ¿e nie mo¿e go pokonaæ, dotkn¹³ jego stawu biodrowego i wywichn¹³ Jakubowi ten staw 
podczas zmagania siê z nim.
Gen 32:27  A wreszcie rzek³: «Puœæ mnie, bo ju¿ wschodzi zorza!» Jakub odpowiedzia³: «Nie puszczê ciê, 
dopóki mi nie pob³ogos³awisz!»
Gen 32:28  Wtedy [tamten] go zapyta³: «Jakie masz imiê?» On zaœ rzek³: «Jakub».
Gen 32:29  Powiedzia³: «Odt¹d nie bêdziesz siê zwa³ Jakub, lecz Izrael, bo walczy³eœ z Bogiem i z ludŸmi, i 
zwyciê¿y³eœ».
Gen 32:30  Potem Jakub rzek³: «Powiedz mi, proszê, jakie jest Twe imiê?» Ale on odpowiedzia³: «Czemu 
pytasz mnie o imiê?» - i pob³ogos³awi³ go na owym miejscu.
Gen 32:31  Jakub da³ temu miejscu nazwê Penuel, mówi¹c: «Mimo ¿e widzia³em Boga twarz¹ w twarz, jednak 
ocali³em me ¿ycie».
Gen 32:32  S³oñce ju¿ wschodzi³o, gdy Jakub przechodzi³ przez Penuel, utykaj¹c na nogê.
Gen 32:33  Dlatego Izraelici nie jadaj¹ po dzieñ dzisiejszy œciêgna, które jest w stawie biodrowym, gdy¿ Jakub 
zosta³ pora¿ony w staw biodrowy, w to w³aœnie œciêgno.
Gen 33:1  Jakub spojrza³ i zobaczy³, ¿e Ezaw nadci¹ga z czterystu ludŸmi. Podzieliwszy wiêc dzieci miêdzy 
Leê, Rachelê i dwie niewolnice,
Gen 33:2  uszykowa³ niewolnice z ich dzieæmi na przedzie, Leê z jej dzieæmi nieco w tyle, a za nimi Rachelê i 
Józefa.
Gen 33:3  Sam zaœ, id¹c przed wszystkimi, siedem razy odda³ pok³on swemu bratu, zanim siê do niego zbli¿y³.
Gen 33:4  Ezaw pospieszy³ na jego spotkanie i obj¹wszy go za szyjê uca³owa³ go; i rozp³akali siê obaj. Gdy 
Ezaw spostrzeg³szy kobiety i dzieci, zapyta³:
Gen 33:5  «A ci kim s¹ dla ciebie?», Jakub odpowiedzia³: «To dzieci, którymi Bóg ³askawie obdarzy³ twego 
s³ugê».
Gen 33:6  Wtedy zbli¿y³y siê niewolnice ze swymi dzieæmi i odda³y pok³on.



Gen 33:7  Potem przyst¹pi³a Lea z dzieæmi i odda³a pok³on, a wreszcie Józef z Rachel¹, którzy te¿ oddali 
pok³on.
Gen 33:8  Ezaw zapyta³: «Dla kogo s¹ te wszystkie stada, które spotka³em?» Jakub odpowiedzia³: «Obyœ mnie 
darzy³ ¿yczliwoœci¹, panie mój!»
Gen 33:9  Na to Ezaw: «Mam ja du¿o, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje».
Gen 33:10  Jakub rzek³: «Ale¿ nie! Jeœli mnie darzysz ¿yczliwoœci¹, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo 
przecie¿ gdym ujrza³ twe oblicze, by³o ono obliczem jakby istoty nadziemskiej i okaza³eœ mi wielk¹ 
¿yczliwoœæ.
Gen 33:11  Przyjmij wiêc dar mój, który dla ciebie przeznaczy³em; Bóg obdarzy³ mnie sowicie: mam wszystko!» 
I tak nalega³ na niego, a¿ wreszcie przyj¹³.
Gen 33:12  Po czym Ezaw rzek³: «Ruszajmy w drogê i chodŸmy; bêdê szed³ razem z tob¹».
Gen 33:13  Jakub odpowiedzia³: «Wiesz, panie mój, ¿e mam dzieci w¹t³e, a owce i krowy karmi¹ m³ode; jeœli je 
bêdê pêdzi³ choæby dzieñ jeden, padnie mi ca³a trzoda.
Gen 33:14  IdŸ wiêc, panie mój, przed s³ug¹ swym, ja zaœ bêdê szed³ powoli, tak jak bêdzie mog³a nad¹¿yæ 
moja trzoda, któr¹ pêdzê, i jak bêd¹ sz³y dzieci, a¿ przyjdê do ciebie, panie mój, do Seiru».
Gen 33:15  Ezaw zapyta³: «Mo¿e ci zostawiæ kilku moich ludzi, którzy s¹ ze mn¹?» A na to Jakub: «Na có¿ mi 
oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie ¿yczliwoœci¹».
Gen 33:16  Ezaw uda³ siê tego dnia w drogê powrotn¹ do Seiru.
Gen 33:17  Jakub wyruszy³ do Sukkot, gdzie zbudowa³ sobie dom, a dla swych stad postawi³ sza³asy. Dlatego 
nazwano tê miejscowoœæ Sukkot.
Gen 33:18  Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan-Aram dotar³ szczêœliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy 
sobie miejsce w pobli¿u tego miasta,
Gen 33:19  naby³ od synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesitów kawa³ pola, na którym rozbi³ swe namioty.
Gen 33:20  Tam te¿ ustawi³ o³tarz i nazwa³ go imieniem Boga, Boga Izraela.
Gen 34:1  Pewnego razu Dina, córka Jakuba, któr¹ urodzi³a mu Lea wysz³a, aby popatrzeæ na kobiety tego 
kraju.
Gen 34:2  A gdy j¹ zobaczy³ Sychem, syn Chamora Chiwwity, ksiêcia tego kraju, porwa³ j¹ i po³o¿ywszy siê z ni¹, 
zada³ jej gwa³t.
Gen 34:3  I ca³ym sercem pokocha³ Dinê, córkê Jakuba, i czule do niej przemawia³.
Gen 34:4  Potem zaœ Sychem prosi³ swego ojca Chamora: «WeŸ tê dzieweczkê dla mnie za ¿onê!»
Gen 34:5  Gdy Jakub dowiedzia³ siê, ¿e Sychem zhañbi³ jego córkê Dinê - synowie jego byli przy trzodach na 
pastwisku - nic nie powiedzia³, czekaj¹c, a¿ wróc¹.
Gen 34:6  Chamor, ojciec Sychema, wybra³ siê do Jakuba, aby z nim porozmawiaæ.
Gen 34:7  Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy siê dowiedzieli, ogarn¹³ ich smutek, a zarazem 
bardzo siê rozgniewali, ¿e pope³niono czyn, który u Izraelitów uchodzi³ za zbrodniê: zgwa³cono córkê Jakuba, 
co by³o niegodziwoœci¹.
Gen 34:8  Chamor zaœ tak do nich mówi³: «Sychem, syn mój, ca³ym sercem przylgn¹³ do waszej dziewczyny. 
Dajcie¿ mu j¹ wiêc za ¿onê.
Gen 34:9  Spowinowaæcie siê z nami; córki wasze dacie nam za ¿ony, a córki nasze weŸmiecie sobie.
Gen 34:10  Bêdziecie mieszkali z nami i kraj ten bêdzie dla was. Mo¿ecie w nim siê osiedlaæ, poruszaæ siê 
swobodnie oraz nabywaæ sobie tê ziemiê na w³asnoœæ».
Gen 34:11  Sychem rzek³ te¿ do ojca i braci Diny: «Darzcie mnie [tylko] ¿yczliwoœci¹, a dam, czegokolwiek 
za¿¹dacie ode mnie.
Gen 34:12  Wyznaczcie mi choæby najwiêksz¹ zap³atê i podarunek, a gotów jestem daæ tyle, ile mi powiecie, 
byleœcie tylko dali mi dziewczynê za ¿onê».
Gen 34:13  Wtedy synowie Jakuba, odpowiadaj¹c podstêpnie Sychemowi i jego ojcu Chamorowi - mówili tak 
dlatego, ¿e zhañbi³ ich siostrê Dinê -
Gen 34:14  rzekli do nich: «Nie mo¿emy uczyniæ tego, byœmy mieli wydaæ nasz¹ siostrê za cz³owieka 
nieobrzezanego, bo by³oby to dla nas hañb¹.
Gen 34:15  Tylko pod tym warunkiem zgodzimy siê na wasz¹ proœbê, jeœli staniecie siê takimi jak my: ka¿dy z 
waszych mê¿czyzn zostanie obrzezany.
Gen 34:16  Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze bêdziemy brali sobie za ¿ony, zamieszkamy razem 
z wami i staniemy siê jednym ludem.
Gen 34:17  Jeœli zaœ nie us³uchacie i nie poddacie siê obrzezaniu, weŸmiemy nasz¹ dziewczynê i 
odejdziemy».
Gen 34:18  Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podoba³y siê te s³owa.
Gen 34:19  M³odzieniec ów nie waha³ siê tego uczyniæ bezzw³ocznie, bo bardzo mi³owa³ córkê Jakuba; by³ 
zaœ najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca.
Gen 34:20  Wszed³szy wiêc do bramy miasta, Chamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkañców:



Gen 34:21  «Ludzie ci s¹ przyjaŸnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkaj¹ w kraju i niech siê w nim poruszaj¹ 
swobodnie. Przecie¿ jest on dla nich przestronny. Córki ich bêdziemy brali sobie za ¿ony, córki zaœ nasze 
bêdziemy im oddawali.
Gen 34:22  Pod tym jednak warunkiem godz¹ siê oni mieszkaæ wœród nas, staj¹c siê jednym ludem, ¿e bêdzie 
u nas obrzezany ka¿dy mê¿czyzna, tak jak oni s¹ obrzezani.
Gen 34:23  Czy¿ wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich byd³o nie bêdzie nale¿a³o do nas? Byleœmy tylko 
przystali na ich ¿¹danie, a wtedy pozostan¹ z nami».
Gen 34:24  I us³uchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramê swego 
miasta. Ka¿dy zatem mê¿czyzna, który by³ tam, podda³ siê obrzezaniu.
Gen 34:25  A gdy na trzeci dzieñ doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, 
porwawszy za miecze, wtargnêli do miasta, które niczego nie podejrzewa³o, i wymordowali wszystkich 
mê¿czyzn.
Gen 34:26  Zabili mieczem równie¿ Chamora i jego syna Sychema i odeszli.
Gen 34:27  Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, ¿e 
zhañbiono ich siostrê.
Gen 34:28  Zabrali trzody, byd³o i os³y - wszystko, co by³o w mieœcie i na polu.
Gen 34:29  Ca³e ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolê, zrabowawszy wszystko, co 
znaleŸli w domach.
Gen 34:30  Wtedy Jakub rzek³ do Symeona i Lewiego: «Sprowadziliœcie na mnie nieszczêœcie, bo przez was 
bêd¹ mnie mieæ w nienawiœci mieszkañcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzzyci. Jestem przecie¿ ma³ym 
liczebnie plemieniem i je¿eli oni wyst¹pi¹ razem przeciwko mnie, poniosê pora¿kê - zginê ja i ca³a moja 
rodzina».
Gen 34:31  A oni mu na to: «Czy¿ [mieliœmy pozwoliæ na to, by] siê obchodzono z nasz¹ siostr¹ jak z 
nierz¹dnic¹?»
Gen 35:1  Rzek³ Bóg do Jakuba: «IdŸ do Betel i tam zamieszkaj. Wznieœ te¿ tam o³tarz Bogu, który ci siê 
ukaza³, gdy ucieka³eœ przed twym bratem Ezawem».
Gen 35:2  Rzek³ wiêc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: «Usuñcie spoœród was 
[wizerunki] obcych bogów, jakie macie; oczyœæcie siê i zmieñcie szaty.
Gen 35:3  Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbudujê o³tarz Bogu, który wys³ucha³ mnie w czasie mej niedoli i 
wspomaga³ mnie, gdziekolwiek by³em».
Gen 35:4  Oddali wiêc Jakubowi wszystkie [wizerunki] obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili 
w uszach, i Jakub zakopa³ je pod terebintem w pobli¿u Sychem.
Gen 35:5  A gdy wyruszyli w drogê, pad³ wielki strach na okoliczne miasta, tak ¿e nikt nie œciga³ synów Jakuba.
Gen 35:6  Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludŸmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel.
Gen 35:7  zbudowa³ tam o³tarz i nazwa³ to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukaza³ mu siê Bóg, kiedy ucieka³ 
przed swym bratem.
Gen 35:8  Wtedy to zmar³a Debora, piastunka Rebeki, i pochowano j¹ w pobli¿u Betel pod terebintem, który 
dlatego otrzyma³ nazwê Terebint P³aczu.
Gen 35:9  Bóg ukaza³ siê jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i b³ogos³awi¹c mu
Gen 35:10  powiedzia³ do niego: «Imiê twe jest Jakub, ale odt¹d nie bêd¹ ciê zwaæ Jakubem, lecz bêdziesz mia³ 
imiê Izrael». I tak otrzyma³ imiê Izrael.
Gen 35:11  Po czym Bóg rzek³ do niego: «Ja jestem Bóg wszechmocny. B¹dŸ p³odny i rozmna¿aj siê. Niechaj 
powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodz¹ siê z ciebie.
Gen 35:12  Kraj, który da³em Abrahamowi i Izaakowi, dajê tobie; i twemu przysz³emu potomstwu dam ten kraj».
Gen 35:13  Potem Bóg oddali³ siê od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawia³.
Gen 35:14  A Jakub ustawi³ stelê na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówi³, stelê kamienn¹. I sk³adaj¹c ofiarê 
p³ynn¹ wyla³ na ni¹ oliwê.
Gen 35:15  Jakub da³ wiêc temu miejscu, na którym przemawia³ do niego Bóg, nazwê Betel.
Gen 35:16  A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sob¹ pewn¹ przestrzeñ, aby dojœæ do Efrata, 
Rachela zaczê³a rodziæ; poród jednak by³ ciê¿ki.
Gen 35:17  I kiedy urodzi³a w wielkich bólach, rzek³a do niej po³o¿na: «Ju¿ nie lêkaj siê, bo oto masz syna!»
Gen 35:18  Ona jednak, gdy ¿ycie z niej uchodzi³o, bo kona³a, nazwa³a swego syna Benoni; lecz ojciec da³ mu 
imiê Beniamin.
Gen 35:19  A Rachela umar³a i zosta³a pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem.
Gen 35:20  Jakub ustawi³ stelê na jej grobie. - Kamieñ tan stoi na grobie Racheli po dziœ dzieñ.
Gen 35:21  Izrael wyruszy³ w drogê i rozbi³ namioty poza Migdal-Eder.
Gen 35:22  A gdy przebywa³ w tej okolicy, Ruben zbli¿y³ siê do Bilhy, drugorzêdnej ¿ony ojca swego, i obcowa³ 
z ni¹; Izrael dowiedzia³ siê o tym. Synów Jakuba by³o dwunastu:
Gen 35:23  Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon.



Gen 35:24  Synowie Racheli: Józef i Beniamin.
Gen 35:25  Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali,
Gen 35:26  oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. S¹ to synowie Jakuba, którzy mu siê urodzili w 
Paddan-Aram.
Gen 35:27  A potem Jakub przyby³ do ojca swego, Izaaka, do Mamre, do Kiriat-Arba, czyli do Hebronu, gdzie 
niegdyœ mieszka³ Abraham, a potem i Izaak.
Gen 35:28  Izaak mia³ wtedy sto osiemdziesi¹t lat.
Gen 35:29  Izaak, doszed³szy do kresu swego ¿ycia, zmar³ w póŸnej staroœci. I pochowali go jego synowie 
Ezaw i Jakub.
Gen 36:1  Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.
Gen 36:2  Ezaw wzi¹³ sobie ¿ony spoœród mieszkanek Kanaanu: Adê, córkê Elona Chetyty, Oholibamê, córkê 
Chiwwity imieniem Ana, wnuczkê Sibeona,
Gen 36:3  i Basmat Izmaelitkê, siostrê Nebajota.
Gen 36:4  Ada urodzi³a Ezawowi Elifaza, Basmat - Reuela,
Gen 36:5  a Oholibama urodzi³a Jeusza, Jalama i Koracha. S¹ to synowie Ezawa, którzy mu siê urodzili w kraju 
Kanaan.
Gen 36:6  Ezaw, zabrawszy swoje ¿ony, synów i córki, ca³¹ czeladŸ swego domu, swoj¹ trzodê i wszystkie 
zwierzêta oraz ca³e mienie, które sobie naby³ w Kanaanie, uda³ siê do ziemi [Seir] daleko od swego brata 
Jakuba,
Gen 36:7  gdy¿ zbyt liczne mieli stada, aby mogli byæ razem: kraj, w którym przebywali, nie móg³ im 
wystarczyæ ze wzglêdu na ich mienie.
Gen 36:8  Ezaw osiedli³ siê na wy¿ynie Seir. - Ezaw to Edom.
Gen 36:9  Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wy¿ynie Seir.
Gen 36:10  Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, ¿ony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, ¿ony Ezawa.
Gen 36:11  Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
Gen 36:12  A Timna, która by³a drugorzêdn¹ ¿on¹ Elifaza, syna Ezawa, urodzi³a mu Amaleka. To s¹ potomkowie 
Ady, ¿ony Ezawa.
Gen 36:13  Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, ¿ony Ezawa.
Gen 36:14  A oto ci byli synami ¿ony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodzi³a ona Ezawowi 
Jeusza, Jalama i Koracha.
Gen 36:15  Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: 
Teman, Omar, Sefo, Kenaz,
Gen 36:16  Korach, Gatam i Amalek. S¹ to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie 
Ady.
Gen 36:17  Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. S¹ to 
naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, ¿ony Ezawa.
Gen 36:18  Oto synowie Oholibamy, ¿ony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. S¹ to naczelnicy 
szczepów, potomkowie Oholibamy, ¿ony Ezawa, a córki Any. -
Gen 36:19  S¹ to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.
Gen 36:20  Oto synowie Seira, Choryty, mieszkañcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
Gen 36:21  Diszon, Eser i Diszan. Ci s¹ naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.
Gen 36:22  Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostr¹ zaœ Lotana - Timna.
Gen 36:23  Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
Gen 36:24  Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalaz³ gor¹ce Ÿród³a na stepie, gdy pas³ os³y Sibeona, 
swego ojca.
Gen 36:25  A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
Gen 36:26  Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.
Gen 36:27  Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
Gen 36:28  Synowie Diszana: Us i Aran.
Gen 36:29  Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
Gen 36:30  Diszon, Eser, Diszan. S¹ to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.
Gen 36:31  Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.
Gen 36:32  W Edomie by³ królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba.
Gen 36:33  A gdy umar³ Bela, królem by³ po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.
Gen 36:34  Gdy zaœ umar³ Jobab, po nim królem by³ Chuszam z ziemi Temanitów.
Gen 36:35  Gdy umar³ Chuszam, po nim królem by³ syn Bedada, Hadad, który zada³ klêskê Madianitom na 
równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit.
Gen 36:36  Po œmierci Hadada, po nim królem by³ Samla z Masreki.
Gen 36:37  A gdy umar³ Samla, po nim królem by³ Szaul z Rechobot nad rzek¹.



Gen 36:38  Gdy umar³ Szaul, po nim królem by³ Baal-Chanan, syn Akbora.
Gen 36:39  A po œmierci Baal-Chanana po nim królem by³ Hadar; nazwa zaœ jego miasta Pau, a imiê ¿ony 
jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.
Gen 36:40  Oto imiona naczelników szczepów Ezawa wed³ug ich szczepów i miejscowoœci, nazwanych ich 
imionami: Timna, Alwa, Jetet,
Gen 36:41  Oholibama, Ela, Pinon,
Gen 36:42  Kenaz, Teman, Mibsar,
Gen 36:43  Magdiel i Iram. S¹ to naczelnicy szczepów Edomu wed³ug obszarów przez nich posiadanych. Ezaw - 
praojciec Edomitów.
Gen 37:1  Jakub mieszka³ w kraju, w którym zatrzyma³ siê jego ojciec, czyli w Kanaanie.
Gen 37:2  Oto s¹ dzieje potomków Jakuba. Józef jako ch³opiec siedemnastoletni wraz ze swymi braæmi, synami 
¿on jego ojca Bilhy i Zilpy, pasa³ trzody. Doniós³ on ojcu, ¿e Ÿle mówiono o tych jego synach.
Gen 37:3  Izrael mi³owa³ Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdy¿ urodzi³ mu siê on w podesz³ych 
jego latach. Sprawi³ mu te¿ d³ug¹ szatê z rêkawami.
Gen 37:4  Bracia Józefa widz¹c, ¿e ojciec kocha go bardziej ni¿ wszystkich, tak go znienawidzili, ¿e nie mogli 
zdobyæ siê na to, aby przyjaŸnie z nim porozmawiaæ.
Gen 37:5  Pewnego razu Józef mia³ sen. I gdy opowiedzia³ go braciom swym, ci zapa³ali jeszcze wiêksz¹ 
nienawiœci¹ do niego.
Gen 37:6  Mówi³ im bowiem: «Pos³uchajcie, jaki mia³em sen.
Gen 37:7  Œni³o mi siê, ¿e wi¹zaliœmy snopy w œrodku pola i wtedy snop mój podniós³ siê i stan¹³, a snopy 
wasze otoczy³y go ko³em i odda³y mu pok³on».
Gen 37:8  Rzekli mu bracia: «Czy¿ mia³byœ jako król panowaæ nad nami i rz¹dziæ nami jak w³adca?» I jeszcze 
bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi.
Gen 37:9  A potem mia³ on jeszcze inny sen i tak opowiedzia³ go swoim braciom: «Œni³o mi siê jeszcze, ¿e 
s³oñce, ksiê¿yc i jedenaœcie gwiazd oddaj¹ mi pok³on».
Gen 37:10  A gdy to powiedzia³ ojcu i braciom, ojciec skarci³ go mówi¹c: «Co mia³by znaczyæ ów sen? Czy¿ ja, 
matka twoja i twoi bracia mielibyœmy przyjœæ do ciebie i oddawaæ ci pok³on a¿ do ziemi?»
Gen 37:11  Podczas gdy bracia zazdroœcili Józefowi, ojciec jego zapamiêta³ sobie ów sen.
Gen 37:12  Kiedy bracia Józefa poszli paœæ trzody do Sychem,
Gen 37:13  Izrael rzek³ do niego: «Wiesz, ¿e bracia twoi pas¹ trzodê w Sychem. Chcê ciê wiêc pos³aæ do nich». 
Odpowiedzia³ mu [Józef]: «Jestem gotów».
Gen 37:14  Wtedy [Jakub] rzek³ do niego: «IdŸ i zobacz, czy bracia twoi s¹ zdrowi i czy trzodom nic siê nie sta³o, 
a potem mi opowiesz». Po czym wyprawi³ go z doliny Hebronu, a on poszed³ do Sychem.
Gen 37:15  I b³¹kaj¹cego siê po polu spotka³ go pewien cz³owiek. Zapyta³ go wiêc ów cz³owiek: «Kogo 
szukasz?»
Gen 37:16  Odpowiedzia³: «Szukam moich braci. Powiedz mi, proszê, gdzie oni pas¹ trzody».
Gen 37:17  A na to ów cz³owiek: «Odeszli st¹d, ale s³ysza³em, jak mówili: ChodŸmy do Dotain». Józef uda³ siê 
wiêc za swymi braæmi i znalaz³ ich w Dotain.
Gen 37:18  Oni ujrzeli go z daleka i zanim siê do nich zbli¿y³, postanowili podstêpnie go zg³adziæ,
Gen 37:19  mówi¹c miêdzy sob¹: «Oto nadchodzi ten, który miewa sny!
Gen 37:20  Teraz zabijmy go i wrzuæmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go po¿ar³. 
Zobaczymy, co bêdzie z jego snów!»
Gen 37:21  Gdy to us³ysza³ Ruben, [postanowi³] ocaliæ go z ich r¹k; rzek³ wiêc: «Nie zabijajmy go!»
Gen 37:22  I mówi³ Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzuæcie go do studni, która jest tu 
na pustkowiu, ale rêki nie podnoœcie na niego». Chcia³ on bowiem ocaliæ go z ich r¹k, a potem zwróciæ go 
ojcu.
Gen 37:23  Gdy Józef przyby³ do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - d³ug¹ szatê z rêkawami, któr¹ 
mia³ na sobie.
Gen 37:24  I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta by³a pusta, pozbawiona wody.
Gen 37:25  Kiedy potem zasiedli do posi³ku, ujrzeli z dala id¹cych z Gileadu kupców izmaelskich, których 
wielb³¹dy nios³y wonne korzenie, ¿ywicê i olejki pachn¹ce; szli oni do Egiptu.
Gen 37:26  Wtedy Juda rzek³ do swych braci: «Có¿ nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie 
ujawnimy naszej zbrodni?
Gen 37:27  ChodŸcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem!» I us³uchali 
go bracia.
Gen 37:28  I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyci¹gn¹wszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom 
za dwadzieœcia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sob¹ do Egiptu.
Gen 37:29  Gdy Ruben wróci³ do owej studni i zobaczy³, ¿e nie ma w niej Józefa, rozdar³ swoje szaty
Gen 37:30  i przyszed³szy do braci, zawo³a³: «Ch³opca nie ma! A ja, dok¹d ja mam iœæ?»



Gen 37:31  A oni wziêli szatê Józefa i zabiwszy m³odego koz³a, umoczyli j¹ we krwi,
Gen 37:32  po czym tê szatê pos³ali ojcu. Ci zaœ, którzy j¹ przywieŸli, rzekli: «ZnaleŸliœmy j¹. Zobacz, czy to 
szata twego syna, czy nie».
Gen 37:33  [Jakub] rozpoznawszy j¹ zawo³a³: «Szata mego syna! Dziki zwierz go po¿ar³! Dziki zwierz rozszarpa³ 
Józefa!»
Gen 37:34  I Jakub rozdar³ swoje szaty, a potem przepasa³ biodra worem i op³akiwa³ syna przez d³ugi czas.
Gen 37:35  Gdy zaœ wszyscy jego synowie i córki usi³owali go pocieszaæ, nie s³ucha³ pociech, mówi¹c: «Ju¿ w 
smutku zejdê za synem moim do Szeolu». I ojciec jego [nadal] go op³akiwa³.
Gen 37:36  Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzêdnikowi faraona, prze³o¿onemu 
dworzan.
Gen 38:1  W owym czasie Juda opuœci³ swych braci wêdruj¹c ku dolinie zaszed³ do pewnego mieszkañca 
miasta Adullam, imieniem Chira.
Gen 38:2  Ujrzawszy tam córkê pewnego Kananejczyka, nosz¹cego imiê Szua, wzi¹³ j¹ za ¿onê i zbli¿y³ siê do 
niej.
Gen 38:3  Ona zaœ poczê³a i urodzi³a syna, któremu dano imiê Er.
Gen 38:4  Potem jeszcze raz poczê³a, urodzi³a syna i nazwa³a go Onan.
Gen 38:5  A gdy znów urodzi³a syna, da³a mu imiê Szela. Ten zaœ jej poród nast¹pi³ w Kezib.
Gen 38:6  Juda wzi¹³ dla swego pierworodnego syna, Era, ¿onê imieniem Tamar.
Gen 38:7  Poniewa¿ Er, pierworodny syn Judy, by³ w oczach Pana z³y, Pan zes³a³ na niego œmieræ.
Gen 38:8  Wtedy Juda rzek³ do Onana: «IdŸ do ¿ony twego brata i dope³nij z ni¹ obowi¹zku szwagra, a tak 
sprawisz, ¿e twój brat bêdzie mia³ potomstwo».
Gen 38:9  Onan wiedz¹c, ¿e potomstwo nie bêdzie jego, ilekroæ zbli¿a³ siê do ¿ony swego brata, unika³ 
zap³odnienia, aby nie daæ potomstwa swemu bratu.
Gen 38:10  Z³e by³o w oczach Pana to, co on czyni³, i dlatego tak¿e zes³a³ na niego œmieræ.
Gen 38:11  Wtedy Juda rzek³ do swej synowej Tamar: «Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca a¿ do 
czasu, gdy doroœnie mój syn Szela». Myœla³ jednak: «Niech nie umrze on równie¿ jak jego bracia». Tamar 
odesz³a i zamieszka³a w domu swego ojca.
Gen 38:12  Po wielu latach umar³a ¿ona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, uda³ siê 
wraz ze swym przyjacielem Adullamit¹ imieniem Chira do Timny, gdzie strzy¿ono jego owce.
Gen 38:13  A gdy powiedziano Tamar: «Teœæ twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce»,
Gen 38:14  zdjê³a z siebie szaty wdowie i otuliwszy siê szczelnie zas³on¹ usiad³a przy bramie miasta Enaim, 
które le¿a³o przy drodze do Timny. Wiedzia³a bowiem, ¿e choæ Szela ju¿ dorós³, nie ona bêdzie mu dana za 
¿onê.
Gen 38:15  Kiedy Juda j¹ ujrza³, pomyœla³, ¿e jest ona nierz¹dnic¹, gdy¿ mia³a twarz zas³oniêt¹.
Gen 38:16  Skrêciwszy ku niej przy drodze, rzek³: «Pozwól mi zbli¿yæ siê do ciebie» - nie wiedzia³ bowiem, ¿e 
to jego synowa. A ona zapyta³a: «Co mi dasz za to, ¿e siê zbli¿ysz do mnie?»
Gen 38:17  Powiedzia³: «Przyœlê ci koŸl¹tko ze stada». Na to ona: «Ale dasz jakiœ zastaw, dopóki nie 
przyœlesz».
Gen 38:18  Zapyta³: «Jaki¿ zastaw mam ci daæ?» Rzek³a: «Twój sygnet z pieczêci¹, sznur i laskê, któr¹ masz w 
rêku». Da³ jej wiêc, aby siê zbli¿yæ do niej; ona zaœ sta³a siê przez niego brzemienn¹.
Gen 38:19  A potem wsta³a i odszed³szy zdjê³a z siebie zas³onê i przywdzia³a swe szaty wdowie.
Gen 38:20  Gdy Juda pos³a³ koŸl¹tko przez swego przyjaciela Adullamitê, aby odebraæ zastaw od owej kobiety, 
ten jej nie znalaz³.
Gen 38:21  Pyta³ zatem tamtejszych mieszkañców: «Gdzie w Enaim jest ta nierz¹dnica sakralna, która siedzia³a 
przy drodze?» Odpowiedzieli: «Nie by³o tu nierz¹dnicy sakralnej».
Gen 38:22  Wróciwszy do Judy, rzek³: «Nie znalaz³em jej. Tak¿e tamtejsi mieszkañcy powiedzieli: "Nie by³o tu 
nierz¹dnicy sakralnej"».
Gen 38:23  Wtedy Juda rzek³: «Niech sobie zatrzyma. Obyœmy siê tylko nie narazili na kpiny. Przecie¿ 
pos³a³em jej koŸl¹tko, ty zaœ nie mog³eœ jej znaleŸæ».
Gen 38:24  Po oko³o trzech miesi¹cach doniesiono Judzie: «Twoja synowa Tamar sta³a siê nierz¹dnic¹ i nawet 
sta³a siê brzemienn¹ z powodu czynów nierz¹dnych». Juda rzek³: «WyprowadŸcie j¹ i spalcie!»
Gen 38:25  A gdy j¹ wyprowadzano, pos³a³a do swego teœcia i kaza³a powiedzieæ: «Jestem brzemienn¹ przez 
tego mê¿czyznê, do którego te przedmioty nale¿¹». I doda³a: «Niechaj rozpozna, czyje s¹: ten sygnet z 
pieczêci¹, sznur i laska!»
Gen 38:26  Kiedy zaœ Juda pozna³ je, rzek³: «Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecie¿ nie chcia³em jej 
daæ Szeli, memu synowi!» I Juda ju¿ wiêcej z ni¹ nie ¿y³.
Gen 38:27  A gdy nadszed³ czas jej porodu, okaza³o siê, ¿e bêdzie mia³a bliŸniêta.
Gen 38:28  Kiedy zaczê³a rodziæ, [jedno z dzieci] wyci¹gnê³o r¹czkê; po³o¿na, zawi¹zawszy na tej r¹czce 
czerwon¹ tasiemkê, rzek³a: «Ten urodzi siê pierwszy».



Gen 38:29  Ale cofnê³o ono r¹czkê i wyszed³ z ³ona jego brat. Wtedy [po³o¿na] powiedzia³a: «Dlaczego 
przedar³eœ siê przez to przejœcie?» Dano mu wiêc imiê Peres.
Gen 38:30  Gdy po nim urodzi³ siê jego brat, na którego r¹czce by³a czerwona tasiemka, nazwano go Zerach.
Gen 39:1  Józef zosta³ uprowadzony do Egiptu. I kupi³ go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, 
Egipcjanin Potifar, urzêdnik faraona, dowódca stra¿y przybocznej.
Gen 39:2  Pan by³ z Józefem i dlatego wiod³o mu siê dobrze i by³ w domu swego pana, Egipcjanina.
Gen 39:3  Ten jego pan spostrzeg³, ¿e Bóg jest z Józefem i sprawia, ¿e mu siê dobrze wiedzie, cokolwiek czyni.
Gen 39:4  Darzy³ wiêc on Józefa ¿yczliwoœci¹, tak i¿ sta³ siê jego osobistym s³ug¹. Uczyni³ go zarz¹dc¹ swego 
domu, oddawszy mu we w³adanie ca³y swój maj¹tek.
Gen 39:5  A odk¹d go ustanowi³ zarz¹dc¹ swego domu i swojego maj¹tku, Pan b³ogos³awi³ domowi tego 
Egipcjanina przez wzgl¹d na Józefa. I tak spoczê³o b³ogos³awieñstwo Pana na wszystkim, co [Potifar] posiada³ 
w domu i w polu.
Gen 39:6  A powierzywszy ca³y maj¹tek Józefowi, nie troszczy³ siê ju¿ przy nim o nic, tylko o [to, aby mia³ takie] 
pokarmy, jakie zwyk³ jadaæ. Józef mia³ piêkn¹ postaæ i mi³¹ powierzchownoœæ.
Gen 39:7  Po tych wydarzeniach zwróci³a na niego uwagê ¿ona jego pana i rzek³a do niego: «Po³ó¿ siê ze 
mn¹».
Gen 39:8  On jednak nie zgodzi³ siê i odpowiedzia³ ¿onie swego pana: «Pan mój o nic siê nie troszczy, odk¹d 
jestem w jego domu, bo ca³y swój maj¹tek odda³ mi we w³adanie.
Gen 39:9  On sam nie ma w swym domu wiêkszej w³adzy ni¿ ja i niczego mi nie wzbrania, wyj¹wszy ciebie, 
poniewa¿ jesteœ jego ¿on¹. Jak¿e wiêc móg³bym uczyniæ tak wielk¹ niegodziwoœæ i zgrzeszyæ przeciwko 
Bogu?»
Gen 39:10  I mimo ¿e go namawia³a codziennie, nie us³ucha³ jej i nie chcia³ po³o¿yæ siê przy niej, aby z ni¹ 
¿yæ.
Gen 39:11  Pewnego dnia, gdy wszed³ do domu, aby spe³niaæ swe obowi¹zki, i nikogo z domowników tam nie 
by³o,
Gen 39:12  uchwyci³a go ona za p³aszcz i powiedzia³a: «Po³ó¿ siê ze mn¹!» Lecz on [wyrwa³ siê], zostawi³ 
p³aszcz w jej rêku i wybieg³ na dwór.
Gen 39:13  A wtedy ona, widz¹c, ¿e zostawi³ swój p³aszcz i ¿e wybieg³ na dwór,
Gen 39:14  zawo³a³a domowników i powiedzia³a im tak: «Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on 
chce tu u nas swawoliæ! Przyszed³ do mnie, aby siê po³o¿yæ ze mn¹, i zaczê³am g³oœno krzyczeæ.
Gen 39:15  A gdy tak krzycza³am g³oœno, zostawi³ u mnie swój p³aszcz i pospiesznie wybieg³ na dwór!»
Gen 39:16  I zatrzyma³a jego p³aszcz u siebie. A kiedy przyszed³ pan Józefa do domu,
Gen 39:17  opowiedzia³a o tym zajœciu tak: «Wszed³ do mnie ów s³uga, Hebrajczyk, którego do nas 
sprowadzi³eœ, aby ze mn¹ swawoliæ.
Gen 39:18  A gdy zaczê³am krzyczeæ, zostawi³ u mnie swój p³aszcz i uciek³ z domu».
Gen 39:19  Kiedy pan jego us³ysza³ te s³owa swej ¿ony, która mu doda³a: «Tak post¹pi³ ze mn¹ twój s³uga!» - 
zapa³a³ wielkim gniewem.
Gen 39:20  Poleci³ schwytaæ Józefa i oddaæ go do wiêzienia, gdzie znajdowali siê wiêŸniowie faraona. Gdy 
Józef przebywa³ w tym wiêzieniu,
Gen 39:21  Pan by³ z nim okazuj¹c mu mi³osierdzie, tak ¿e zjedna³ on sobie naczelnika wiêzienia.
Gen 39:22  Tote¿ ów naczelnik wiêzienia da³ Józefowi w³adzê nad wszystkimi znajduj¹cymi siê tam wiêŸniami: 
wszystko, cokolwiek mieli oni spe³niæ, spe³niali tak, jak on zarz¹dzi³.
Gen 39:23  Naczelnik wiêzienia nie wgl¹da³ ju¿ zupe³nie w to, co by³o pod w³adz¹ Józefa, poniewa¿ Pan by³ z 
nim i sprawia³, ¿e siê mu udawa³o wszystko, co czyni³.
Gen 40:1  Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuœcili siê wykroczenia 
przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu.
Gen 40:2  Faraon, rozgniewawszy siê na obu tych dworzan, g³ównego podczaszego i prze³o¿onego 
nadwornych piekarzy,
Gen 40:3  odda³ ich pod stra¿ prze³o¿onego dworzan, do wiêzienia tam w³aœnie, gdzie przebywa³ Józef.
Gen 40:4  Ten¿e prze³o¿ony dworzan powierzy³ ich opiece Józefa, który mia³ im us³ugiwaæ. A gdy przebywali 
jakiœ czas w wiêzieniu,
Gen 40:5  obaj - podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego - tej samej nocy obaj mieli sen o ró¿nych 
znaczeniach.
Gen 40:6  Kiedy Józef przyszed³ do nich z rana, zobaczy³, ¿e byli zafrasowani.
Gen 40:7  Zapyta³ wiêc obu tych dworzan faraona, którzy wraz z nim przebywali w wiêzieniu: «Czemu to dzisiaj 
macie twarze tak zasêpione?»
Gen 40:8  Odpowiedzieli mu: «Mieliœmy sen i nie ma nikogo, kto móg³by nam go wyt³umaczyæ». Rzek³ do nich 
Józef: «Wszak wyt³umaczenia nale¿¹ do Boga. Opowiedzcie mi je».
Gen 40:9  Wtedy g³ówny podczaszy tak opowiedzia³ Józefowi swój sen: «Widzia³em we œnie krzew winny, 



który rós³ przede mn¹.
Gen 40:10  Na tym zaœ krzewie by³y trzy ga³¹zki. Krzew wypuœci³ p¹czki i zakwit³, a potem jego grona wyda³y 
dojrza³e jagody.
Gen 40:11  W moim rêku by³ puchar faraona. Zerwa³em te jagody, wycisn¹³em je do pucharu faraona i 
wrêczy³em ów puchar faraonowi».
Gen 40:12  Józef rzek³ do niego: «Znaczenie snu jest takie: Trzy ga³¹zki s¹ to trzy dni.
Gen 40:13  Po up³ywie trzech dni faraon wyœwiadczy ci ³askê i przywróci ciê na twój dawny urz¹d. Bêdziesz 
podawa³ faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy by³eœ jego podczaszym.
Gen 40:14  Jeœli nie zapomnisz o mnie, kiedy bêdzie ci siê dobrze dzia³o, oka¿ mi ¿yczliwoœæ: wspomnij o 
mnie faraonowi, aby mnie uwolni³ z tego miejsca.
Gen 40:15  Bo przemoc¹ zosta³em uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu równie¿ nie pope³ni³em nic 
takiego, za co nale¿a³oby mnie wtr¹ciæ do tego lochu».
Gen 40:16  Prze³o¿ony nadwornych piekarzy, widz¹c, ¿e Józef dobrze sen wyt³umaczy³, rzek³ do niego: «Ja 
zaœ mia³em taki sen: Trzyma³em na g³owie trzy kosze bia³ego pieczywa.
Gen 40:17  W koszu, który by³ na wierzchu, znajdowa³o siê wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla 
faraona. A ptactwo wydziobywa³o je z tego kosza, który by³ na mojej g³owie».
Gen 40:18  Józef tak odpowiedzia³: «Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze - to trzy dni.
Gen 40:19  Za trzy dni faraon rozka¿e œci¹æ ci g³owê i powiesiæ twe cia³o na drzewie. Wtedy ptaki bêd¹ 
rozdziobywa³y twe cia³o».
Gen 40:20  Na trzeci dzieñ, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawi³ ucztê dla swych dworzan. I wtedy w ich 
obecnoœci kaza³ sprowadziæ z wiêzienia prze³o¿onego podczaszych i prze³o¿onego piekarzy.
Gen 40:21  Prze³o¿onego podczaszych przywróci³ na dawny urz¹d podczaszego; podawa³ wiêc on puchar 
faraonowi.
Gen 40:22  Prze³o¿onego piekarzy zaœ kaza³ powiesiæ - jak im zapowiedzia³ Józef.
Gen 40:23  Prze³o¿ony podczaszych nie pamiêta³ jednak o Józefie, zapomnia³ o nim.
Gen 41:1  W dwa lata póŸniej faraon mia³ sen. [Œni³o mu siê, ¿e] sta³ nad Nilem.
Gen 41:2  I oto z Nilu wysz³o siedem krów piêknych i t³ustych, które zaczê³y siê paœæ wœród sitowia.
Gen 41:3  Ale oto siedem innych krów wysz³o z Nilu, brzydkich i chudych, które stanê³y obok tamtych nad 
brzegiem Nilu.
Gen 41:4  Te brzydkie i chude krowy po¿ar³y siedem owych krów piêknych i t³ustych. Faraon przebudzi³ siê.
Gen 41:5  A kiedy znów zasn¹³, mia³ drugi sen. Przyœni³o mu siê siedem k³osów wyrastaj¹cych z jednej ³odygi, 
zdrowych i piêknych.
Gen 41:6  A oto po nich wyros³o siedem k³osów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim.
Gen 41:7  I te puste k³osy poch³onê³y owych siedem k³osów zdrowych i pe³nych. Potem faraon przebudzi³ siê. 
By³ to tylko sen.
Gen 41:8  Rano faraon, zaniepokojony, rozkaza³ wezwaæ wszystkich wró¿bitów egipskich oraz wszystkich 
mêdrców i opowiedzia³ im, co mu siê œni³o. Nie by³o jednak nikogo, kto by umia³ wyt³umaczyæ faraonowi te 
sny.
Gen 41:9  Wtedy prze³o¿ony podczaszych rzek³ do faraona: «Dzisiaj wyznam moje grzechy.
Gen 41:10  Faraon, rozgniewawszy siê na swego s³ugê odda³ mnie, a ze mn¹ i prze³o¿onego piekarzy pod stra¿ 
do domu prze³o¿onego dworzan.
Gen 41:11  I wtedy mieliœmy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny.
Gen 41:12  A by³ tam z nami pewien m³ody Hebrajczyk, s³uga prze³o¿onego dworzan. Opowiedzieliœmy mu, a 
on wyt³umaczy³ nam nasze sny, t³umacz¹c sen ka¿dego z nas.
Gen 41:13  I sta³o siê tak, jak nam je wyt³umaczy³: mnie przywróci³ [faraon] na mój urz¹d, a jego powiesi³».
Gen 41:14  Wtedy faraon kaza³ wezwaæ Józefa. Wyprowadzono go wiêc pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy 
siê oraz zmieniwszy szaty, przyszed³ do faraona.
Gen 41:15  Faraon rzek³ do Józefa: «Mia³em sen, którego nikt nie umie wyt³umaczyæ. Ja zaœ s³ysza³em, jak 
mówiono o tobie, ¿e skoro us³yszysz sen, zaraz go wyt³umaczysz».
Gen 41:16  Józef tak odpowiedzia³ faraonowi: «Nie ja, lecz Bóg da pomyœln¹ odpowiedŸ tobie, o faraonie».
Gen 41:17  Faraon zacz¹³ wiêc opowiadaæ Józefowi: «Œni³o mi siê, ¿e sta³em nad brzegiem Nilu.
Gen 41:18  I nagle z Nilu wysz³o siedem krów t³ustych i piêknych, które zaczê³y siê paœæ wœród sitowia.
Gen 41:19  A oto siedem krów innych wysz³o za nimi, chudych i tak brzydkich, ¿e podobnie brzydkich nie 
widzia³em w ca³ym Egipcie.
Gen 41:20  Krowy chude i brzydkie po¿ar³y owych siedem krów pierwszych, t³ustych.
Gen 41:21  Gdy te znalaz³y siê w ich brzuchach, nie by³o wcale znaæ, ¿e tam wesz³y; te, które je po¿ar³y, by³y 
nadal tak samo chude jak poprzednio. I ockn¹³em siê.
Gen 41:22  A potem zobaczy³em we œnie siedem k³osów wyrastaj¹cych z jednej ³odygi, zdrowych i piêknych.
Gen 41:23  Lecz oto siedem k³osów zeschniêtych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim wyros³o po nich.



Gen 41:24  I te puste k³osy poch³onê³y owych siedem k³osów piêknych. A gdy to opowiedzia³em wró¿bitom, 
¿aden nie potrafi³ mi wyt³umaczyæ».
Gen 41:25  Józef rzek³ do faraona: «Sen twój, o faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczyniæ, 
zapowiedzia³ tobie, faraonie.
Gen 41:26  Siedem krów piêknych - to siedem lat, i siedem k³osów piêknych - to te¿ siedem lat; jest to bowiem 
sen jeden.
Gen 41:27  Siedem zaœ krów chudych i brzydkich, które wysz³y za tamtymi, i siedem k³osów pustych i 
zniszczonych wiatrem wschodnim - to te¿ siedem lat - g³odu.
Gen 41:28  To, o czym mówiê faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokaza³ faraonowi.
Gen 41:29  Bo nadejdzie siedem lat obfitoœci wielkiej w ca³ym Egipcie.
Gen 41:30  A po nich nastanie siedem lat g³odu; i pójdzie w niepamiêæ ca³a ta obfitoœæ w Egipcie, gdy g³ód 
bêdzie niszczy³ kraj.
Gen 41:31  Nie bêd¹ ju¿ wiedzieli o obfitoœci w tym kraju wskutek g³odu, który potem nadejdzie, bo bêdzie to 
g³ód bardzo ciê¿ki.
Gen 41:32  Poniewa¿ ten sen powtórzy³ siê dwukrotnie, faraonie, Bóg to ju¿ postanowi³ i Bóg niebawem to 
uczyni.
Gen 41:33  Teraz wiêc niech faraon upatrzy sobie kogoœ roztropnego i m¹drego i ustanowi go zarz¹dc¹ Egiptu.
Gen 41:34  Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebraæ pi¹t¹ czêœæ urodzajów w Egipcie podczas 
siedmiu lat obfitoœci.
Gen 41:35  Niechaj oni nagromadz¹ wszelk¹ ¿ywnoœæ podczas tych lat pomyœlnych, które nadejd¹. Niechaj 
gromadz¹ zbo¿e do rozporz¹dzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzeg¹.
Gen 41:36  A bêdzie ta ¿ywnoœæ zachowana dla kraju na siedem lat g³odu, które nastan¹ w Egipcie. Tak wiêc 
nie wyginie [ludnoœæ] tego kraju z g³odu».
Gen 41:37  S³owa te podoba³y siê faraonowi i wszystkim jego dworzanom.
Gen 41:38  Rzek³ wiêc faraon do swych dworzan: «Czy¿ bêdziemy mogli znaleŸæ podobnego mu cz³owieka, 
który mia³by tak jak on ducha Bo¿ego?»
Gen 41:39  A potem faraon rzek³ do Józefa: «Skoro Bóg da³ ci poznaæ to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci 
dorówna³ rozs¹dkiem i m¹droœci¹!
Gen 41:40  Ty zatem bêdziesz nad moim dworem i twoim rozkazom bêdzie pos³uszny ca³y mój naród. Jedynie 
godnoœci¹ królewsk¹ bêdê ciê przewy¿sza³».
Gen 41:41  I powiedzia³ faraon Józefowi: «Oto ustanawiam ciê rz¹dc¹ ca³ego Egiptu!»
Gen 41:42  Po czym faraon zdj¹³ swój pierœcieñ z palca i w³o¿y³ go na palec Józefa, i kaza³ go oblec w szatê z 
najczystszego lnu, a potem zawiesi³ mu na szyi z³oty ³añcuch.
Gen 41:43  I kaza³ go obwoziæ na drugim swym wozie, a wo³ano przed nim: «Abrek!» Faraon ustanawiaj¹c 
Józefa rz¹dc¹ ca³ego Egiptu,
Gen 41:44  rzek³ do niego: «Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie oœmieli siê czegokolwiek 
przedsiêwzi¹æ w ca³ym kraju egipskim»,
Gen 41:45  i nada³ Józefowi imiê Safnat Paneach. Da³ mu te¿ za ¿onê Asenat, córkê kap³ana z On, imieniem 
Poti Fera. I tak sta³ siê Józef rz¹dc¹ Egiptu.
Gen 41:46  Józef mia³ lat trzydzieœci, gdy stan¹³ przed faraonem, królem egipskim. Józef wyszed³szy od 
faraona obje¿d¿a³ ca³y kraj.
Gen 41:47  I gdy ziemia rodzi³a przez siedem lat w wielkiej obfitoœci,
Gen 41:48  gromadzi³ wszelk¹ ¿ywnoœæ w tych siedmiu latach [urodzaju], które nasta³y w Egipcie, i sk³ada³ j¹ 
w miastach; w ka¿dym mieœcie gromadzi³ ¿ywnoœæ z pól okolicznych.
Gen 41:49  Nagromadzi³ wiêc Józef tyle zbo¿a, ile jest piasku morskiego; takie mnóstwo, ¿e ju¿ przestano 
mierzyæ, bo nie mo¿na by³o zmierzyæ.
Gen 41:50  A zanim nasta³y lata g³odu, urodzili siê Józefowi dwaj synowie; urodzi³a ich Asenat, córka kap³ana z 
On, który mia³ imiê Poti Fera.
Gen 41:51  Józef da³ swemu synowi pierworodnemu imiê Manasses. [Mówi³ bowiem:] «Da³ mi Bóg zapomnieæ 
o ca³ym mym utrapieniu i o domu ojca mojego».
Gen 41:52  A drugiego nazwa³ Efraim, [mówi¹c]: «Uczyni³ mnie Bóg p³odnym w kraju mojej niedoli».
Gen 41:53  Kiedy minê³o siedem lat urodzaju w Egipcie,
Gen 41:54  nadesz³o siedem lat g³odu, jak to zapowiedzia³ Józef. A gdy nasta³ g³ód we wszystkich krajach, w 
ca³ym Egipcie by³a ¿ywnoœæ.
Gen 41:55  Ale kiedy i w Egipcie g³ód zacz¹³ siê dawaæ we znaki, ludnoœæ domaga³a siê chleba od faraona. 
Wtedy faraon mówi³ do wszystkich Egipcjan: «Udajcie siê do Józefa i, co on wam powie, czyñcie».
Gen 41:56  Gdy by³ g³ód na ca³ej ziemi, Józef otwiera³ wszystkie [spichlerze], w których by³o [zbo¿e], i 
sprzedawa³ zbo¿e Egipcjanom, w miarê jak w Egipcie g³ód stawa³ siê coraz wiêkszy.
Gen 41:57  Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupowaæ zbo¿e od Józefa, gdy¿ g³ód po ca³ej 



ziemi siê wzmaga³.
Gen 42:1  Gdy Jakub dowiedzia³ siê, ¿e jest zbo¿e w Egipcie, rzek³ do swoich synów: «Czemu siê oci¹gacie?»
Gen 42:2  I doda³: «W³aœnie s³ysza³em, ¿e w Egipcie jest zbo¿e, idŸcie tam i zakupcie dla nas zbo¿a, 
abyœmy przetrwali i nie pomarli».
Gen 42:3  Dziesiêciu braci Józefa uda³o siê zatem do Egiptu, aby tam kupiæ zbo¿a.
Gen 42:4  Beniamina, brata Józefa, Jakub nie pos³a³ wraz z synami; pomyœla³ bowiem: «Jeszcze go mo¿e 
spotkaæ jakaœ z³a przygoda».
Gen 42:5  Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam równie¿ siê udawali, aby kupiæ zbo¿a bo 
g³ód by³ w Kanaanie,
Gen 42:6  Józef sprawowa³ w³adzê w kraju i on to sprzedawa³ zbo¿e wszystkim mieszkañcom tego kraju. 
Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pok³on twarz¹ do ziemi.
Gen 42:7  Gdy Józef ujrza³ swoich braci, pozna³ ich; jednak uda³, ¿e jest im obcy, i przemówi³ do nich surowo 
tymi s³owami: «Sk¹d przyszliœcie?» Odpowiedzieli: «Z Kanaanu, aby kupiæ ¿ywnoœci».
Gen 42:8  Józef poznawszy ich, mimo ¿e oni go nie poznali,
Gen 42:9  przypomnia³ sobie sny, jakie mia³ niegdyœ, i rzek³: «Jesteœcie szpiegami! Przyszliœcie, aby 
obejrzeæ miejsca nieobwarowane w tym kraju!»
Gen 42:10  A oni na to: «Nie, panie! S³udzy twoi przybyli tylko dla zakupienia ¿ywnoœci.
Gen 42:11  Jesteœmy wszyscy synami jednego cz³owieka. Jesteœmy uczciwi. My, s³udzy twoi, nigdy nie 
byliœmy szpiegami».
Gen 42:12  Ale on im rzek³: «Nie. Przyszliœcie obejrzeæ miejsca nieobwarowane tego kraju!»
Gen 42:13  Wtedy powiedzieli: «By³o nas dwunastu braci, s³ug twoich, synów jednego cz³owieka w Kanaanie. 
Najm³odszy jest obecnie przy naszym ojcu, a jednego ju¿ nie ma».
Gen 42:14  Józef rzek³ do nich: «Jest tak, jak wam mówiê: jesteœcie szpiegami!
Gen 42:15  Co do tego zostaniecie wybadani. Na ¿ycie faraona! Nie wyjdziecie st¹d, chyba ¿e przybêdzie tu 
wasz brat najm³odszy.
Gen 42:16  Wyprawcie jednego z was po waszego brata, wy zaœ pozostaniecie w wiêzieniu, aby mo¿na by³o 
zbadaæ, czy to, co powiedzieliœcie, jest prawd¹; jeœli oka¿e siê, ¿e nie - na ¿ycie faraona! - jesteœcie 
szpiegami».
Gen 42:17  I odda³ ich pod stra¿ na trzy dni.
Gen 42:18  A trzeciego dnia Józef rzek³ do nich: «Jeœli chcecie ocaliæ ¿ycie, uczyñcie to - bo ja czczê Boga.
Gen 42:19  Skoro jesteœcie uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w wiêzieniu, w którym was osadzono, 
wy zaœ idŸcie, zawieŸcie zbo¿e dla wy¿ywienia waszych rodzin.
Gen 42:20  Potem przyprowadzicie do mnie najm³odszego brata waszego, aby siê potwierdzi³y s³owa wasze i 
nie spotka³a was œmieræ». I tak uczynili.
Gen 42:21  Mówili miêdzy sob¹: «Ach, zawiniliœmy przeciwko bratu naszemu, patrz¹c na jego strapienie, kiedy 
nas b³aga³ o litoœæ, a nie wys³uchaliœmy go! Dlatego przysz³o na nas to nieszczêœcie».
Gen 42:22  Ruben zaœ tak im wtedy powiedzia³: «Czy¿ wam tego nie mówi³em: Nie dopuszczajcie siê 
wykroczenia wzglêdem tego ch³opca; ale nie us³uchaliœcie mnie. Tote¿ teraz ¿¹da siê odpowiedzialnoœci za 
jego krew!»
Gen 42:23  Nie wiedzieli zaœ, ¿e Józef to rozumie, bo rozmawia³ z nimi przez t³umacza.
Gen 42:24  Odszed³szy wiêc od nich, rozp³aka³ siê. Potem wróci³ do nich i mówi¹c do nich od³¹czy³ od nich 
Symeona i w ich obecnoœci kaza³ go zwi¹zaæ.
Gen 42:25  Potem Józef da³ rozkaz, aby nape³niono zbo¿em ich worki i aby do ka¿dego worka w³o¿ono dane 
przez nich pieni¹dze, ponadto aby im dano ¿ywnoœci na drogê. I tak te¿ im uczyniono.
Gen 42:26  Oni zaœ w³o¿ywszy swe zbo¿e na os³y, ruszyli w drogê.
Gen 42:27  Gdy w gospodzie jeden z nich rozwi¹za³ swój worek, aby daæ obroku swemu os³u, spostrzeg³ 
pieni¹dze; by³y one bowiem na wierzchu w jego torbie.
Gen 42:28  I rzek³ do swych braci: «Zwrócono mi pieni¹dze, oto s¹ one w mojej torbie». Wtedy oni os³upieli i z 
lêkiem pytali jeden drugiego: «Có¿ to nam Bóg uczyni³?»
Gen 42:29  A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko, co im siê przytrafi³o, 
tymi s³owami:
Gen 42:30  «Ów w³adca tego kraju przemawia³ do nas surowo i wzi¹³ nas za szpiegów.
Gen 42:31  Powiedzieliœmy mu: Jesteœmy uczciwi i nigdy nie byliœmy szpiegami;
Gen 42:32  by³o nas dwunastu braci, synów [jednego] ojca, jednego [z nas ju¿] nie ma, a najm³odszy jest 
obecnie przy naszym ojcu w Kanaanie.
Gen 42:33  Wtedy rzek³ do nas ów w³adca kraju: Po tym poznam, czy jesteœcie uczciwi: jednego waszego 
brata zostawcie u mnie, weŸcie zbo¿e dla wy¿ywienia waszych rodzin i idŸcie.
Gen 42:34  A potem przyprowadŸcie mi waszego najm³odszego brata, i wtedy poznam, ¿e nie jesteœcie 
szpiegami, ale ludŸmi uczciwymi. Ja wam oddam waszego brata, wy zaœ bêdziecie mogli poruszaæ siê po tym 



kraju».
Gen 42:35  A gdy opró¿niali worki, ka¿dy znalaz³ w swoim worku sakiewkê z pieniêdzmi. Na widok sakiewek z 
pieniêdzmi zatrwo¿yli siê tak oni, jak równie¿ ich ojciec.
Gen 42:36  Powiedzia³ ich ojciec Jakub: «Ju¿ mnie [dwóch] pozbawiliœcie: Józefa nie ma, Symeona nie ma, a 
teraz Beniamina chcecie zabraæ. We mnie przecie¿ godzi to wszystko».
Gen 42:37  Wtedy Ruben przemówi³ do ojca tymi s³owami: «Bêdziesz móg³ zabiæ obu moich synów, jeœli ci go 
nie przyprowadzê! Oddaj go pod moj¹ opiekê, a ja zwrócê go tobie».
Gen 42:38  Ale Jakub odpowiedzia³: «Nie pójdzie syn mój z wami! Brat jego bowiem ju¿ nie ¿yje i on jeden tylko 
mi pozosta³. Jeœli go spotka jakie nieszczêœcie, gdy pójdzie z wami, sprawicie, ¿e moja siwizna zst¹pi do 
Szeolu i to w wielkim ¿alu!»
Gen 43:1  W kraju panowa³ ciê¿ki g³ód.
Gen 43:2  A kiedy do ostatka spo¿yli zbo¿e, które sprowadzili z Egiptu, rzek³ do nich ojciec: «IdŸcie znów kupiæ 
dla nas trochê ¿ywnoœci».
Gen 43:3  Wtedy Juda powiedzia³ mu: «Ów w³adca surowo nam przykaza³: "Nie pokazujcie mi siê na oczy, 
jeœli brata waszego nie bêdzie z wami".
Gen 43:4  Je¿eli jesteœ gotów pos³aæ z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci ¿ywnoœci,
Gen 43:5  a je¿eli nie chcesz go pos³aæ, nie pojedziemy. Bo przecie¿ ów w³adca powiedzia³ nam: "Nie 
pokazujcie mi siê na oczy, jeœli nie bêdzie brata waszego z wami"».
Gen 43:6  Izrael rzek³: «Czemu naraziliœcie mnie na niedolê mówi¹c mu, ¿e macie jeszcze brata?»
Gen 43:7  Odpowiedzieli: «Ów w³adca wypytywa³ siê dok³adnie o nas i o nasz¹ rodzinê. Pyta³: "Czy jeszcze ¿yje 
wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata?" Odpowiadaliœmy mu zatem na jego pytania. Czy¿ mogliœmy 
wiedzieæ, ¿e powie: "SprowadŸcie waszego brata?"»
Gen 43:8  Po czym rzek³ Juda do ojca swego, Izraela: «Poœlij ze mn¹ tego ch³opca, a zaraz pojedziemy, aby 
ratowaæ ¿ycie, abyœmy nie pomarli wraz z naszymi dzieæmi.
Gen 43:9  Ja odpowiadam za niego; ode mnie bêdziesz ¿¹da³, aby ci go oddaæ. Je¿eli nie przyprowadzê go do 
ciebie, mo¿esz mi nigdy nie darowaæ mej winy.
Gen 43:10  Gdybyœmy nie zwlekali, ju¿ wrócilibyœmy dwa razy!»
Gen 43:11  Izrael rzek³ do swych synów: «Je¿eli tak byæ musi, uczyñcie tak. Zabierzcie jednak w wasze wory 
to, co w naszym kraju jest najcenniejszego, i zanieœcie owemu cz³owiekowi w darze: nieco wonnej ¿ywicy, 
nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, pistacji i migda³ów.
Gen 43:12  I weŸcie z sob¹ podwójn¹ sumê pieniêdzy, abyœcie mogli oddaæ i te pieni¹dze, które wam na powrót 
w³o¿ono do waszych torb, byæ mo¿e, przez pomy³kê.
Gen 43:13  Zabierzcie te¿ waszego brata i ruszajcie w drogê powrotn¹ do owego w³adcy.
Gen 43:14  A Bóg Wszechmocny niechaj sprawi, aby ów cz³owiek zlitowa³ siê nad wami i puœci³ wolno 
waszego brata oraz Beniamina. Skoro mam zostaæ samotny, to niech tak ju¿ bêdzie!»
Gen 43:15  Zabrali oni dary, dwukrotn¹ sumê pieniêdzy oraz Beniamina i ruszywszy w drogê, przybyli do Egiptu. 
A gdy stanêli przed Józefem,
Gen 43:16  ten, ujrzawszy wœród nich Beniamina, da³ polecenie prze³o¿onemu swego domu: «ZaprowadŸ tych 
ludzi do domu i ka¿ zabiæ i przyrz¹dziæ jak¹œ sztukê byd³a, gdy¿ bêd¹ oni ze mn¹ jedli dziœ w po³udnie».
Gen 43:17  Prze³o¿ony uczyni³ tak, jak mu poleci³ Józef, i zaprowadzi³ ich do jego domu.
Gen 43:18  Oni zaœ, przejêci lêkiem, ¿e Józef kaza³ ich zaprowadziæ do swego domu, mówili: «Z powodu 
owych pieniêdzy, które poprzednim razem nam w³o¿ono do naszych torb, kaza³ nas zaprowadziæ do siebie. 
Teraz na nas napadnie, przemoc¹ uczyni nas swymi niewolnikami i [zabierze nam] nasze os³y».
Gen 43:19  Gdy wiêc byli ju¿ u wejœcia do domu Józefa, zbli¿yli siê do prze³o¿onego jego domu
Gen 43:20  i rzekli: «Pozwól, panie! Gdy po raz pierwszy przybyliœmy tu kupiæ zbo¿a,
Gen 43:21  wracaj¹c, po odwi¹zaniu naszych torb w gospodzie, znaleŸliœmy na wierzchu torby ka¿dego 
pieni¹dze, jak by³y odliczone. PrzywieŸliœmy je z sob¹.
Gen 43:22  Mamy te¿ i inne pieni¹dze, aby kupiæ ¿ywnoœci. Nie wiemy, kto nam w³o¿y³ [tamte] pieni¹dze do 
naszych torb».
Gen 43:23  A on im powiedzia³: «B¹dŸcie spokojni! Nie bójcie siê! Bóg wasz, Bóg ojca waszego da³ wam ten 
skarb do waszych torb. Wasze pieni¹dze dosz³y do mnie!» I przywiód³ do nich Symeona.
Gen 43:24  Cz³owiek ów wprowadzi³ ich do domu Józefa i kaza³ podaæ wody, aby obmyli sobie nogi, i da³ 
obroku ich os³om.
Gen 43:25  Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszed³ Józef w po³udnie; dowiedzieli siê bowiem, ¿e tu 
mieli zasi¹œæ do sto³u.
Gen 43:26  Kiedy Józef przyszed³ do domu, oni, trzymaj¹c w rêkach dary, które dla niego przynieœli, oddali mu 
pok³on do ziemi.
Gen 43:27  On zaœ zapytawszy ich o zdrowie, rzek³: «Czy wasz sêdziwy ojciec, o którym mi mówiliœcie, dobrze 
siê miewa? Czy jeszcze ¿yje?»



Gen 43:28  Odpowiedzieli: «S³uga twój, a nasz ojciec, dobrze siê miewa. Jeszcze ¿yje». I znów uklêkli i oddali 
pok³on.
Gen 43:29  A gdy spojrzawszy, dostrzeg³ Beniamina, syna swej matki zapyta³: «Czy to ten wasz brat 
najm³odszy, o którym mi mówiliœcie?» I zaraz doda³: «Oby ciê Bóg darzy³ sw¹ ³ask¹, synu mój!»
Gen 43:30  I nagle urwa³, bo nagle ogarnê³o go wielkie wzruszenie na widok brata, ¿e a¿ ³zy nadbieg³y mu do 
oczu. Odszed³ wiêc do swego pokoju i tam siê rozp³aka³.
Gen 43:31  Potem zaœ, obmywszy twarz, wyszed³ i usi³uj¹c panowaæ nad sob¹ da³ rozkaz: «Niech podadz¹ 
posi³ek!»
Gen 43:32  Podano wiêc jemu osobno, jego braciom osobno i Egipcjanom - którzy z nim jadali - równie¿ 
osobno. Egipcjanie bowiem nie mogli jeœæ razem z Hebrajczykami, gdy¿ by³oby to dla Egipcjan rzecz¹ 
wstrêtn¹.
Gen 43:33  [Józef] posadzi³ przed sob¹ braci od najstarszego do najm³odszego, wed³ug ich wieku; oni zaœ tym 
zdziwieni, spogl¹dali jeden na drugiego.
Gen 43:34  Po czym poleci³ zanieœæ im ze swego sto³u porcje; porcja dla Beniamina by³a piêciokrotnie 
wiêksza. Oni zaœ ucztuj¹c z nim rozweselili siê pod wp³ywem wina.
Gen 44:1  Tymczasem [Józef] da³ takie polecenie prze³o¿onemu swego domu: «Nape³nij torby tych ludzi 
¿ywnoœci¹, ile tylko zdo³aj¹ unieœæ, i powk³adaj pieni¹dze na wierzch do torby ka¿dego.
Gen 44:2  Mój zaœ puchar srebrny w³o¿ysz na wierzch torby najm³odszego oprócz pieniêdzy za zbo¿e». 
[Prze³o¿ony] uczyni³ tak, jak mu Józef rozkaza³.
Gen 44:3  O œwicie wyprawiono ich wraz z ich os³ami w drogê.
Gen 44:4  Zaledwie jednak wyszli z miasta i jeszcze nie uszli daleko, Józef rzek³ do prze³o¿onego domu: 
«Pod¹¿ co prêdzej za nimi. A gdy ich dogonisz, powiedz im: Czemu odp³aciliœcie z³em za dobro?
Gen 44:5  Wszak to wy skradliœcie srebrny puchar, ten, z którego pija pan mój i z którego potrafi wró¿yæ. le 
post¹piliœcie, dopuszczaj¹c siê takiego czynu!»
Gen 44:6  Gdy [ten] dogoni³ ich i powiedzia³ im to,
Gen 44:7  rzekli: «Jak mo¿esz, panie mój, mówiæ takie rzeczy? Dalekie jest od s³ug twoich takie postêpowanie!
Gen 44:8  Przecie¿ pieni¹dze, które znaleŸliœmy na wierzchu naszych torb, przynieœliœmy ci z Kanaanu. 
Jak¿e wiêc mielibyœmy dopuszczaæ siê kradzie¿y z³ota lub srebra w domu twego pana?
Gen 44:9  U którego z twoich s³ug znajdzie siê [ów puchar], ten niechaj umrze; my zaœ, mój panie, staniemy siê 
twoimi niewolnikami!»
Gen 44:10  A on rzek³: «Istotnie, powinno tak byæ, jak mówicie. Jednak¿e ten, u którego [puchar] siê znajdzie, 
zostanie niewolnikiem, wy zaœ bêdziecie wolni od winy».
Gen 44:11  Wtedy pospiesznie ka¿dy z nich zdj¹³ swoj¹ torbê, postawi³ na ziemiê i otworzy³ j¹.
Gen 44:12  On zaœ zacz¹³ przeszukiwaæ [torby], pocz¹wszy od najstarszego, a koñcz¹c na najm³odszym; i w 
torbie Beniamina znalaz³ ów puchar.
Gen 44:13  Wtedy oni rozdarli z ¿alu swe szaty i objuczywszy ka¿dy swego os³a wrócili do miasta.
Gen 44:14  Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, zastali go tam jeszcze i padli przed nim twarz¹ 
ku ziemi.
Gen 44:15  A Józef rzek³ do nich: «Jak mogliœcie siê dopuœciæ takiego czynu? Czy nie wiedzieliœcie, ¿e taki 
cz³owiek jak ja potrafi wró¿yæ?»
Gen 44:16  Juda odpowiedzia³: «Có¿ mamy rzec tobie, panie mój? Có¿ mo¿emy powiedzieæ na nasze 
usprawiedliwienie? Bóg znalaz³ winê w twoich s³ugach! Oddajemy siê w niewolê tobie, panie mój; zarówno my 
jak i ten, u którego zosta³ znaleziony puchar».
Gen 44:17  Ale Józef rzek³: «Jestem daleki od tego, abym mia³ tak post¹piæ. Tylko ten, u którego znaleziono 
puchar, bêdzie moim niewolnikiem, wy zaœ mo¿ecie spokojnie odejœæ do waszego ojca».
Gen 44:18  Juda podszed³szy do niego, rzek³: «Pozwól, panie mój, aby twój s³uga powiedzia³ s³owo wobec 
ciebie. I nie gniewaj siê na twego s³ugê, wszak¿eœ ty jak faraon!
Gen 44:19  Pyta³ mój pan swoje s³ugi: "Czy macie ojca lub brata?"
Gen 44:20  Odpowiedzieliœmy panu mojemu: "Mamy starego ojca i jeszcze jednego, najm³odszego brata, 
zrodzonego przez niego ju¿ w staroœci. Brat tego najm³odszego nie ¿yje; zosta³ on wiêc jeden z tej samej matki 
i dlatego ojciec go pokocha³".
Gen 44:21  Rozkaza³eœ s³ugom twoim: "SprowadŸcie go do mnie, abym móg³ go zobaczyæ".
Gen 44:22  Powiedzieliœmy panu mojemu: "Nie mo¿e ch³opiec opuœciæ ojca, bo gdyby go opuœci³, ojciec by 
umar³".
Gen 44:23  Wtedy rzek³eœ do swych s³ug: "Jeœli nie przyjdzie z wami wasz najm³odszy brat, nie pokazujcie mi 
siê na oczy".
Gen 44:24  Gdy wiêc przyszliœmy do twego s³ugi, ojca naszego, powtórzyliœmy mu twe s³owa, panie.
Gen 44:25  Potem zaœ powiedzia³ nam ojciec: "IdŸcie znów, aby zakupiæ dla nas ¿ywnoœci".
Gen 44:26  Odpowiedzieliœmy: "Nie mo¿emy iœæ. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najm³odszy 



brat. Bo nie mo¿emy pokazaæ siê owemu mê¿owi, jeœli nie bêdzie z nami naszego najm³odszego brata".
Gen 44:27  Wtedy powiedzia³ nam twój s³uga, ojciec nasz: "Wiecie, ¿e jedna z mych ¿on urodzi³a mi dwóch 
synów.
Gen 44:28  Jeden - wyszed³ ode mnie i wtedy pomyœla³em sobie, ¿e zosta³ rozszarpany, gdy¿ wiêcej go ju¿ 
nie widzia³em.
Gen 44:29  Je¿eli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieœ nieszczêœcie, moja siwizna zst¹pi do 
Szeolu wœród niedoli".
Gen 44:30  Gdybym wiêc teraz przyszed³ do s³ugi twego, a mojego ojca, i nie by³oby z nami ch³opca tak przez 
niego umi³owanego,
Gen 44:31  to gdy zobaczy, ¿e go nie ma, umrze. My zaœ, s³udzy twoi, bêdziemy przyczyn¹, ¿e siwizna 
naszego ojca zst¹pi do Szeolu ze zgryzoty.
Gen 44:32  Ja, s³uga twój, wzi¹³em na siebie odpowiedzialnoœæ za tego ch³opca wzglêdem ojca mego, mówi¹c 
mu: Jeœli go nie przyprowadzê do ciebie, mo¿e mi nigdy mój ojciec nie darowaæ mojej winy.
Gen 44:33  Teraz wiêc niechaj ja, s³uga twój, zostanê zamiast ch³opca niewolnikiem pana mego, on zaœ 
niechaj pójdzie ze swymi braæmi.
Gen 44:34  Bo jak¿e móg³bym iœæ do mego ojca, jeœliby nie by³o go ze mn¹? Nie chcia³bym patrzeæ na 
nieszczêœcie mego ojca, które by go dotknê³o!»
Gen 45:1  Józef nie móg³ opanowaæ swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawo³a³: «Niechaj 
wszyscy st¹d wyjd¹!» Nikogo nie by³o z nim, gdy Józef da³ siê poznaæ swym braciom.
Gen 45:2  Wybuchn¹wszy g³oœnym p³aczem, tak ¿e a¿ us³yszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona,
Gen 45:3  rzek³ do swych braci: «Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze ¿yje?» Ale bracia nie byli w stanie mu 
odpowiedzieæ, gdy¿ siê go zlêkli.
Gen 45:4  On zaœ rzek³ do nich: «Zbli¿cie siê do mnie!» A gdy oni siê zbli¿yli, powtórzy³: «Ja jestem Józef, brat 
wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliœcie do Egiptu.
Gen 45:5  Ale teraz nie smuæcie siê i nie wyrzucajcie sobie, ¿eœcie mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia 
od œmierci Bóg wys³a³ mnie tu przed wami.
Gen 45:6  Oto ju¿ dwa lata trwa g³ód w tym kraju, a jeszcze zosta³o piêæ lat, podczas których nie bêdzie orki 
ani ¿niwa.
Gen 45:7  Bóg mnie wys³a³ przed wami, aby wam zapewniæ potomstwo na ziemi i abyœcie prze¿yli dziêki 
wielkiemu wybawieniu.
Gen 45:8  Zatem nie wyœcie mnie tu pos³ali, lecz Bóg, który te¿ uczyni³ mnie doradc¹ faraona, panem ca³ego 
jego domu i w³adc¹ ca³ego Egiptu.
Gen 45:9  IdŸcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczyni³ mnie Bóg 
panem ca³ego Egiptu. Przybywaj bezzw³ocznie.
Gen 45:10  Osi¹dziesz w ziemi Goszen i bêdziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i 
ca³ym twym dobytkiem.
Gen 45:11  Bêdê ciê tu ¿ywi³, bo jeszcze przez piêæ lat bêdzie g³ód; i tak nie poniesiecie straty ty i twoja 
rodzina, i dobytek twój.
Gen 45:12  Oto widzicie w³asnymi oczami i Beniamin, brat wasz, widzi, ¿e to ja przemawiam do was.
Gen 45:13  Opowiedzcie memu ojcu o mej wysokiej godnoœci w Egipcie i o wszystkim, coœcie widzieli. I nie 
zwlekaj¹c sprowadŸcie tu mego ojca».
Gen 45:14  Po czym rzuci³ siê Beniaminowi, bratu swemu, na szyjê i rozp³aka³ siê. Beniamin równie¿ p³aka³, 
obejmuj¹c go za szyjê.
Gen 45:15  I p³aka³ Józef, œciskaj¹c i ca³uj¹c swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali.
Gen 45:16  Gdy zaœ rozesz³a siê w pa³acu faraona wieœæ: «Bracia Józefa przybyli», uradowa³ siê faraon i 
jego dworzanie.
Gen 45:17  I rzek³ faraon do Józefa: «Powiedz twym braciom: Uczyñcie tak: objuczcie wasze os³y i natychmiast 
jedŸcie do Kanaanu.
Gen 45:18  Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaœ dam wam najbardziej 
urodzajny kawa³ ziemi w Egipcie i bêdziecie mieli do jedzenia najprzedniejsz¹ czêœæ p³odów tego kraju.
Gen 45:19  Ty zaœ daj im polecenie: Uczyñcie tak: weŸcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i ¿on. 
Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie.
Gen 45:20  Niech wam nie bêdzie ¿al zostawiæ sprzêtów waszych, gdy¿ wszelkie bogactwa Egiptu bêd¹ 
wasze».
Gen 45:21  I uczynili tak synowie Izraela. A Józef da³ im z polecenia faraona wozy oraz zapasy na drogê.
Gen 45:22  Nadto ka¿demu z nich podarowa³ szaty odœwiêtne, Beniaminowi zaœ da³ trzysta sztuk srebra i 
piêæ szat odœwiêtnych.
Gen 45:23  Swemu ojcu zaœ pos³a³ dziesiêæ os³ów, objuczonych najlepszymi p³odami Egiptu, oraz dziesiêæ 
oœlic objuczonych zbo¿em, chlebem i ¿ywnoœci¹, aby mia³ na drogê.



Gen 45:24  A wyprawiaj¹c braci swych w drogê, rzek³ do nich, gdy ju¿ odchodzili: «B¹dŸcie w drodze bez 
obawy!»
Gen 45:25  Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca, Jakuba.
Gen 45:26  I gdy mu oznajmili: «Józef ¿yje! Jest on w³adc¹ ca³ego Egiptu!» - os³upia³ i nie dowierza³ im.
Gen 45:27  Lecz kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówi³, i kiedy zobaczy³ wozy, które Józef 
przys³a³, aby go zabraæ, wst¹pi³o w niego ¿ycie.
Gen 45:28  Zawo³a³: «Doœæ, ¿e jeszcze ¿yje syn mój, Józef! Pójdê go zobaczyæ, zanim umrê!»
Gen 46:1  Izrael wyruszy³ w drogê z ca³ym swym dobytkiem. A gdy przyby³ do Beer-Szeby, z³o¿y³ ofiarê Bogu 
ojca swego, Izaaka.
Gen 46:2  Bóg zaœ w widzeniu nocnym tak odezwa³ siê do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedzia³: 
«Oto jestem»,
Gen 46:3  rzek³ do niego: «Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. IdŸ bez obawy do Egiptu, gdy¿ uczyniê ciê tam 
wielkim narodem.
Gen 46:4  Ja pójdê tam z tob¹ i Ja stamt¹d ciê wyprowadzê, a Józef zamknie ci oczy».
Gen 46:5  Potem Jakub wyruszy³ z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieœcili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i 
¿ony na wozach, które faraon przys³a³ dla przewiezienia ich.
Gen 46:6  Zabrali te¿ swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przyby³ Jakub do Egiptu wraz z 
ca³ym potomstwem:
Gen 46:7  wzi¹³ z sob¹ do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki - ca³e swe potomstwo.
Gen 46:8  Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synów. Syn pierworodny Jakuba, 
Ruben,
Gen 46:9  oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.
Gen 46:10  Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki.
Gen 46:11  Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
Gen 46:12  Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa 
byli: Chesron i Chamul.
Gen 46:13  Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Job i Szimron.
Gen 46:14  Synowie Zabulona: Sered, Elon i Jachleel.
Gen 46:15  S¹ to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkê Dinê, urodzi³a mu Lea w Padda-
Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, by³o trzydzieœci trzy.
Gen 46:16  Synowie Gada: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
Gen 46:17  Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach; a synowie Berii: 
Cheber i Malkiel.
Gen 46:18  S¹ to potomkowie synów Zilpy, któr¹ da³ Laban córce swej Lei, a która ich urodzi³a Jakubowi - 
szesnaœcie osób.
Gen 46:19  Synowie Racheli, ¿ony Jakuba: Józef i Beniamin.
Gen 46:20  Józefowi urodzili siê w Egipcie synowie, których na œwiat wyda³a Asenat, córka kap³ana z On 
imieniem Poti Fera: Manasses i Efraim.
Gen 46:21  Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chuppim i Ard. -
Gen 46:22  S¹ to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili siê Jakubowi. Wszystkich osób czternaœcie.
Gen 46:23  Syn Dana: Chuszim.
Gen 46:24  Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem.
Gen 46:25  S¹ to potomkowie synów Bilhy, któr¹ da³ Laban Racheli, swej córce, a która urodzi³a ich Jakubowi. 
Wszystkich osób siedem.
Gen 46:26  Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, by³o ogó³em, oprócz 
¿on synów Jakuba, szeœædziesiêciu szeœciu.
Gen 46:27  Synów zaœ Józefa, którzy mu siê urodzili w Egipcie, by³o dwóch. Wszystkich zatem cz³onków 
rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, by³o siedemdziesiêciu.
Gen 46:28  Wys³a³ on przed sob¹ do Józefa Judê, aby ten móg³ go wyprzedziæ do Goszen przed ich 
przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen,
Gen 46:29  Józef kaza³ zaprz¹c do swego wozu i wyjecha³ na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy 
zobaczy³ go, rzuci³ mu siê na szyjê i d³ugo szlocha³ na jego szyi.
Gen 46:30  Wreszcie Izrael odezwa³ siê do Józefa: «Teraz mogê ju¿ umrzeæ, skoro zobaczy³em ciebie, ¿e 
jeszcze ¿yjesz!»
Gen 46:31  A potem Józef rzek³ do braci i do ca³ej rodziny swego ojca: «Pójdê zawiadomiæ faraona i powiem 
mu: Bracia moi i rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu.
Gen 46:32  S¹ oni pasterzami trzód. A jako hodowcy trzód sprowadzili swe owce i wo³y oraz ca³y swój dobytek.
Gen 46:33  Kiedy zaœ faraon was zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód,
Gen 46:34  odpowiecie: My s³udzy twoi, trudnimy siê od dziecka hodowl¹ trzód, zarówno my, jak i nasi 



przodkowie. - I wtedy tylko bêdziecie mogli siê osiedliæ w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach 
ka¿dy pasterz trzody».
Gen 47:1  Józef wszed³szy do faraona oznajmi³ mu: «Ojciec mój i bracia z trzodami, byd³em i ca³ym dobytkiem 
przybyli z ziemi Kanaan i s¹ ju¿ w kraju Goszen».
Gen 47:2  Po czym Józef przedstawi³ faraonowi piêciu swych braci, których zabra³ z sob¹.
Gen 47:3  Faraon zapyta³ jego braci: «Jakie jest wasze zajêcie?» Odpowiedzieli mu: «Pasterzami trzód 
jesteœmy zarówno my, s³udzy twoi, jak i nasi przodkowie».
Gen 47:4  I dalej mówili do faraona: «Przybyliœmy, aby siê zatrzymaæ jako przychodnie w tym kraju, gdy¿ 
brakuje paszy dla trzód twoich s³ug, tak ciê¿ki jest g³ód w ziemi Kanaan. Niechaj wiêc teraz zamieszkaj¹ s³udzy 
twoi w Goszen!»
Gen 47:5  Faraon rzek³ do Józefa: «Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie.
Gen 47:6  Ca³y kraj egipski stoi przed tob¹ otworem. W najbardziej ¿yznej jego czêœci osiedl twego ojca i twych 
braci; niechaj wiêc zamieszkaj¹ w kraju Goszen. Jeœli zaœ wiesz, ¿e s¹ wœród nich ludzie dzielni, uczyñ ich 
zarz¹dcami mojego ¿ywego dobytku, niech czuwaj¹ nad moimi trzodami».
Gen 47:7  Potem Józef przyprowadzi³ swego ojca, Jakuba, i przedstawi³ go faraonowi. A gdy Jakub z³o¿y³ 
faraonowi ¿yczenia pomyœlnoœci,
Gen 47:8  faraon zapyta³ go: «Ile lat ¿ycia sobie liczysz?»
Gen 47:9  Jakub odpowiedzia³ faraonowi: «Liczba lat mojego pielgrzymowania - sto i trzydzieœci. Niezbyt d³ugie 
i smutne by³y lata mego ¿ycia; nie s¹ one tak d³ugie, jak lata pielgrzymowania mych przodków».
Gen 47:10  Po czym Jakub, ¿ycz¹c faraonowi pomyœlnoœci, odszed³.
Gen 47:11  Józef osiedli³ ojca i braci, daj¹c im posiad³oœæ w najbardziej ¿yznej czêœci Egiptu, w ziemi 
Ramses, jak mu poleci³ faraon.
Gen 47:12  I zaopatrywa³ ojca i braci, i ca³¹ rodzinê swego ojca w ¿ywnoœæ, stosownie do liczby dzieci.
Gen 47:13  W ca³ym kraju nie by³o ¿ywnoœci, tote¿ nasta³ bardzo ciê¿ki g³ód. Ziemie Egiptu i Kanaanu by³y 
wyczerpane skutkiem g³odu.
Gen 47:14  Józef zaœ gromadzi³ wówczas wszystkie pieni¹dze, jakie znajdowa³y siê w Egipcie i Kanaanie, za 
zbo¿e, które kupowano, i pieni¹dze te oddawa³ do pa³acu faraona.
Gen 47:15  W koñcu wyczerpa³y siê pieni¹dze mieszkañcom Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie 
przychodzili do Józefa, prosz¹c go: «Daj nam chleba. Czy¿ mamy umrzeæ na twoich oczach? Nie mamy ju¿ 
bowiem pieniêdzy».
Gen 47:16  A Józef mówi³: «Jeœli nie macie pieniêdzy, sprowadŸcie wasz ¿ywy dobytek, a dam wam za niego 
zbo¿e».
Gen 47:17  Sprowadzili wiêc swój ¿ywy dobytek do Józefa i on dawa³ im ¿ywnoœæ w zamian za konie, za 
stada owiec i wo³ów oraz za os³y. I tak w owym roku ¿ywi³ ich w zamian za ca³y ich ¿ywy dobytek.
Gen 47:18  A gdy ten rok up³yn¹³, przyszli w nastêpnym i oznajmili mu: «Nie mamy co ukrywaæ przed tob¹, 
panie mój, ¿e gdy ju¿ wyczerpa³y siê nam pieni¹dze i gdy stada nasze s¹ u ciebie, nie pozosta³o nam nic, co 
moglibyœmy daæ tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi!
Gen 47:19  Dlaczego na twoich oczach mamy zgin¹æ my i nasza ziemia? Kup wiêc nas i ziemiê nasz¹ za chleb; 
bêdziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia [jego w³asnoœci¹]. Byleœ nam da³ ziarno do siewu, a 
przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie bêdzie le¿a³a od³ogiem».
Gen 47:20  Józef wykupi³ wiêc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona; ka¿dy bowiem Egipcjanin sprzeda³ swe 
pole, gdy¿ g³ód by³ coraz wiêkszy. Tak wiêc ziemia sta³a siê w³asnoœci¹ faraona.
Gen 47:21  Ludnoœæ zaœ od jednego do drugiego krañca Egiptu przeniós³ do miast.
Gen 47:22  Nie wykupi³ tylko gruntów kap³anów, gdy¿ by³ przywilej faraona dla kap³anów i na jego podstawie 
mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów.
Gen 47:23  Potem Józef przemówi³ do ludnoœci: «Oto dzisiaj naby³em was i wasz¹ ziemiê dla faraona. Macie tu 
ziarno, obsiejcie ziemiê.
Gen 47:24  A gdy nadejd¹ ¿niwa, oddacie pi¹t¹ czêœæ plonów faraonowi, cztery zaœ czêœci zostawicie sobie 
na obsianie pola i na wy¿ywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszej dziatwy!»
Gen 47:25  Odpowiedzieli: «Zachowa³eœ nas przy ¿yciu! Obyœ nas darzy³ ¿yczliwoœci¹, panie nasz, a my 
bêdziemy niewolnikami faraona!» -
Gen 47:26  Rozporz¹dzenie, które da³ Józef w sprawie roli w Egipcie, obowi¹zuje po dzieñ dzisiejszy: pi¹t¹ 
czêœæ plonów [nale¿y oddawaæ] faraonowi. Jedynie grunty kap³anów nie sta³y siê w³asnoœci¹ faraona.
Gen 47:27  Izrael zamieszka³ w Egipcie, w kraju Goszen. Wziêli go sobie na w³asnoœæ, a ¿e byli p³odni, 
bardzo siê rozmno¿yli.
Gen 47:28  Jakub, prze¿ywszy w Egipcie siedemnaœcie lat, doczeka³ siê sto czterdziestego siódmego roku 
¿ycia.
Gen 47:29  A gdy zbli¿a³a siê œmieræ Izraela, kaza³ wezwaæ swego syna Józefa i rzek³ do niego: «Jeœli 
darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, po³ó¿ mi tw¹ rêkê pod biodro na dowód twojej wiernej mi³oœci, ¿e nie pogrzebiesz 



mnie w Egipcie,
Gen 47:30  ale gdy zasnê z mymi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pogrzebiesz w ich grobie». Odrzek³: 
«Uczyniê, jak powiedzia³eœ».
Gen 47:31  Wtedy [Izrael] powiedzia³: «Przysiêgnij mi!» A gdy przysi¹g³, Izrael opad³ na wezg³owie swego ³o¿a.
Gen 48:1  Kiedy po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: «Ojciec twój zachorowa³», zabra³ on z sob¹ dwóch 
swych synów: Manassesa i Efraima.
Gen 48:2  Gdy powiedziano Jakubowi: «Syn twój, Józef, przyszed³ do ciebie», Izrael, z wysi³kiem usiad³szy na 
³o¿u,
Gen 48:3  rzek³ do Józefa: «Bóg Wszechmog¹cy ukaza³ mi siê w Luz, w kraju Kanaan, i b³ogos³awi¹c mi
Gen 48:4  powiedzia³ do mnie: Ja uczyniê ciê p³odnym i dam ci tak liczne potomstwo, ¿e rozroœniesz siê w 
wielki naród. Dajê te¿ ten oto kraj przysz³emu potomstwu twemu na w³asnoœæ na zawsze.
Gen 48:5  A zatem dwaj twoi synowie, którzy ci siê urodzili w Egipcie, zanim przyby³em do ciebie, do Egiptu, 
moimi s¹: Efraim i Manasses bêd¹ mi jak Ruben i Symeon.
Gen 48:6  Jednak to potomstwo, które ci siê urodzi po nich, bêdzie twoim. Bêdzie siê ono nazywa³o od imion 
swych braci, [mieszkaj¹c] na swej dziedzicznej w³asnoœci.
Gen 48:7  Ja bowiem, gdy wraca³em z Paddan-Aram, utraci³em Rachelê w Kanaanie, w drodze, kiedy 
pozostawa³a mi jeszcze pewna przestrzeñ, aby dojœæ do Efrata, i musia³em j¹ pochowaæ tam, w drodze do 
Efrata, czyli Betlejem».
Gen 48:8  Izrael, spostrzeg³szy synów Józefa, zapyta³: «Kim s¹ ci?»
Gen 48:9  Józef odpowiedzia³: «To s¹ w³aœnie moi synowie, których Bóg da³ mi tutaj». Wtedy [Izrael] rzek³: 
«Przybli¿ ich do mnie, a pob³ogos³awiê ich».
Gen 48:10  Oczy bowiem Izraela sta³y siê tak s³abe wskutek staroœci, ¿e niedowidzia³. Gdy wiêc przybli¿y³ ich 
do Izraela, on uca³owa³ ich i uœcisn¹³,
Gen 48:11  a potem rzek³ do Józefa: «Nie s¹dzi³em, ¿e jeszcze bêdê twoj¹ twarz ogl¹da³, a oto Bóg pozwoli³ mi 
ujrzeæ nawet twe potomstwo!»
Gen 48:12  Józef, odsun¹wszy swych synów od kolan ojca swego, odda³ mu pok³on twarz¹ do ziemi.
Gen 48:13  Po czym, maj¹c obu synów - Efraima po prawej rêce, czyli z lewej strony Izraela, i Manassesa po 
lewej rêce, czyli z prawej strony Izraela - przybli¿y³ ich do ojca.
Gen 48:14  Ale Izrael, wyci¹gn¹wszy swoj¹ praw¹ rêkê, po³o¿y³ j¹ na g³owie Efraima, mimo ¿e ten by³ m³odszy, 
lew¹ zaœ rêkê - na g³owie Manassesa. - Umyœlnie tak po³o¿y³ swe rêce, bo przecie¿ Manasses by³ 
pierworodnym synem. -
Gen 48:15  I b³ogos³awi¹c Józefowi, mówi³: «Bóg, któremu wiernie s³u¿yli przodkowie moi, Abraham i Izaak, 
Bóg, który troszczy³ siê o mnie przez ca³e me ¿ycie a¿ do dnia dzisiejszego,
Gen 48:16  Anio³, który mnie broni³ od wszelkiego z³ego, niechaj b³ogos³awi tym oto ch³opcom. Niechaj moje 
imiê i imiê przodków moich, Abrahama i Izaaka, w nich przetrwa; niechaj szeroko rozmno¿¹ siê na ziemi».
Gen 48:17  A gdy Józef zobaczy³, ¿e jego ojciec po³o¿y³ sw¹ prawicê na g³owie Efraima, wyda³o mu siê to 
niew³aœciwe. Uj¹³ wiêc rêkê ojca, aby j¹ przenieœæ z g³owy Efraima na g³owê Manassesa,
Gen 48:18  i rzek³: «Nie tak, mój ojcze, gdy¿ ten jest pierworodny; po³ó¿ tw¹ prawicê na g³owie tego».
Gen 48:19  Ale ojciec nie zgodzi³ siê i powiedzia³: «Wiem, synu mój, wiem. I z niego te¿ powstanie szczep, który 
równie¿ bêdzie liczny. Jednak brat jego m³odszy bêdzie wiêkszy od niego, gdy¿ potomstwo jego obejmie wiele 
szczepów».
Gen 48:20  W dniu owym pob³ogos³awi³ ich tymi s³owami: «Twoim imieniem Izrael bêdzie sobie ¿yczy³ 
b³ogos³awieñstwa mówi¹c: Niechaj ci Bóg tak uczyni, jak Efraimowi i Manassesowi!» Tak to da³ pierwszeñstwo 
Efraimowi przed Manassesem.
Gen 48:21  A potem Izrael rzek³ do Józefa: «Ja niebawem umrê, ale Bóg bêdzie czuwa³ nad wami i sprawi, ¿e 
wrócicie do kraju waszych przodków.
Gen 48:22  Ja zaœ dajê tobie o jedn¹ wy¿ynê wiêcej ni¿ braciom twym, któr¹ zdoby³em na Amorytach moim 
mieczem i ³ukiem».
Gen 49:1  Jakub przywo³a³ swoich synów mówi¹c do nich: «ZgromadŸcie siê, a opowiem wam, co was czeka w 
czasach póŸniejszych.
Gen 49:2  Zbierzcie siê i s³uchajcie, synowie Jakuba, s³uchajcie Izraela, ojca waszego!
Gen 49:3  Rubenie, synu mój pierworodny, tyœ moj¹ moc¹ i pierwszym p³odem mojej mêskiej si³y, góruj¹cy dum¹ 
i góruj¹cy si³¹.
Gen 49:4  Kipia³eœ jak woda: nie bêdziesz ju¿ górowa³, bo wszed³eœ do ³o¿a twego ojca, wchodz¹c 
zbezczeœci³eœ moje ³o¿e!
Gen 49:5  Symeon i Lewi, bracia, narzêdziami gwa³tu by³y ich miecze.
Gen 49:6  Do ich zmowy siê nie przy³¹czê, z ich knowaniem nie z³¹czê mej s³awy; gdy¿ w gniewie swym 
mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli byd³o.
Gen 49:7  Przeklêty ten ich gniew, gdy¿ by³ gwa³towny, i ich zawziêtoœæ, gdy¿ by³a okrucieñstwem! 



Rozproszê ich wiêc w Jakubie i rozdrobniê ich w Izraelu.
Gen 49:8  Judo, ciebie s³awiæ bêd¹ bracia twoi, twoja bowiem rêka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca 
bêd¹ ci oddawaæ pok³on!
Gen 49:9  Judo, m³ody lwie, na zdobyczy róœæ bêdziesz, mój synu: jak lew czai siê, gotuje do skoku, do lwicy 
podobny - któ¿ siê oœmieli go dra¿niæ?
Gen 49:10  Nie zostanie odjête ber³o od Judy ani laska pasterska spoœród kolan jego, a¿ przyjdzie ten, do 
którego ono nale¿y, i zdobêdzie pos³uch u narodów!
Gen 49:11  Przywi¹¿e on swego osio³ka w winnicy i Ÿrebiê oœle u winnych latoroœli. W winie praæ bêdzie sw¹ 
odzie¿, i w krwi winogron - sw¹ szatê.
Gen 49:12  Bêd¹ mu siê iskrzy³y oczy od wina, a zêby bêd¹ bia³e od mleka.
Gen 49:13  Zabulon mieszkaæ bêdzie na wybrze¿u morza, nad brzegiem morza, dok¹d zawijaj¹ okrêty; kraniec 
jego - w Sydonie.
Gen 49:14  Issachar - osio³ koœcisty, bêdzie siê wylegiwa³ ufny w swe bezpieczeñstwo.
Gen 49:15  Widzi on, ¿e dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale bêdzie musia³ ugi¹æ swój grzbiet pod 
brzemieniem i stanie siê niewolnikiem, pêdzonym do pracy.
Gen 49:16  Dan bêdzie s¹dzi³ lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich;
Gen 49:17  bêdzie on jak w¹¿ na drodze, jak ¿mija jadowita na œcie¿ce, k¹saj¹ca pêciny konia, z którego 
jeŸdziec spada na wznak.
Gen 49:18  Wybawienia twego czekam, o Panie!
Gen 49:19  Gad - zbójcy napadaæ go bêd¹, on zaœ bêdzie napada³ im na piêty.
Gen 49:20  Od Asera - t³uste pokarmy, on bêdzie dostarcza³ przysmaków królowi.
Gen 49:21  Neftali - jak roz³o¿ysty terebint, daj¹cy mi³e przepowiednie.
Gen 49:22  Józef - latoroœl owocuj¹ca, latoroœl owocuj¹ca nad Ÿród³em: ga³¹zki pn¹ siê po murze.
Gen 49:23  A choæ ³ucznicy bêd¹ go przeœladowaæ, godziæ w niego i czyhaæ na niego,
Gen 49:24  ³uk jego pozostanie niez³amany, i rêce jego - sprawne. Z r¹k potê¿nego Boga Jakubowego, od 
Pasterza i Opoki Izraela,
Gen 49:25  od Boga ojców twoich, który ciê bêdzie wspomaga³, od Wszechmocnego, który ci bêdzie 
b³ogos³awi³ - b³ogos³awieñstwa z niebios wysokich, b³ogos³awieñstwa otch³ani le¿¹cej najni¿ej, 
b³ogos³awieñstwa piersi i ³ona.
Gen 49:26  B³ogos³awieñstwa ojca twego niech d³u¿ej trwaj¹ ni¿ b³ogos³awieñstwa mych przodków, jak d³ugo 
trwaæ bêd¹ pagórki odwieczne - niechaj sp³yn¹ na g³owê Józefa, na g³owê tego, który jest ksiêciem wœród 
swoich braci!
Gen 49:27  Beniamin - wilk drapie¿ny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela ³upy».
Gen 49:28  Wszyscy ci - to dwanaœcie szczepów izraelskich, oraz to, co do nich powiedzia³ ich ojciec, 
wyg³aszaj¹c do ka¿dego z nich stosowne b³ogos³awieñstwo, gdy im b³ogos³awi³.
Gen 49:29  Potem da³ im taki rozkaz: «Gdy ja zostanê przy³¹czony do moich przodków, pochowajcie mnie przy 
moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty,
Gen 49:30  w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobli¿u Mamre w kraju Kanaan, któr¹ kupi³ Abraham wraz 
z tym polem od Efrona Chetyty jako tytu³ w³asnoœci grobu.
Gen 49:31  Tam pochowano Abrahama i Sarê, jego ¿onê, tam pochowano Izaaka i jego ¿onê Rebekê; tam 
pochowa³em Leê».
Gen 49:32  Pole to wraz z pieczar¹ zosta³o kupione od Chetytów.
Gen 49:33  Gdy Jakub wyda³ te polecenia swoim synom, z³o¿y³ swe nogi na ³o¿u, wyzion¹³ ducha i zosta³ 
przy³¹czony do swoich przodków.
Gen 50:1  Józef przypad³ do twarzy swego ojca, p³aka³ nad nim i ca³owa³ go.
Gen 50:2  A potem rozkaza³ swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze 
balsamowali Izraela.
Gen 50:3  Zabra³o im to czterdzieœci dni, tyle bowiem czasu trwa³o balsamowanie. Mieszkañcy Egiptu 
op³akiwali Jakuba przez siedemdziesi¹t dni.
Gen 50:4  Kiedy zaœ skoñczy³ siê okres ¿a³oby po nim, Józef zwróci³ siê do otoczenia faraona z nastêpuj¹c¹ 
proœb¹: «Jeœli darzycie mnie ¿yczliwoœci¹, powiedzcie samemu faraonowi,
Gen 50:5  ¿e mój ojciec zobowi¹za³ mnie przysiêg¹ do spe³nienia takiego polecenia: "Gdy umrê, pochowasz 
mnie w moim grobie, który sobie przygotowa³em w kraju Kanaan". Niech mi wiêc teraz bêdzie wolno udaæ siê 
tam, abym móg³ pochowaæ mego ojca, a potem wrócê».
Gen 50:6  Faraon odpowiedzia³: «IdŸ i pochowaj twego ojca, tak jak mu przysi¹g³eœ».
Gen 50:7  I Józef wyruszy³ w drogê, aby pochowaæ ojca. A z nim posz³o równie¿ wielu dworzan faraona, 
starszych urzêdników dworskich i wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu;
Gen 50:8  nadto ca³a rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko dziatwa oraz trzody i byd³o 
zosta³y w Goszen.



Gen 50:9  Ci¹gnêli z nim równie¿ ludzie na wozach i na koniach, tworz¹c bardzo liczny orszak.
Gen 50:10  A gdy przybyli do Goren-Haatad, które le¿y po drugiej stronie Jordanu, odprawili tam wielki i 
wspania³y obrzêd ¿a³obny: [Józef] przez siedem dni obchodzi³ ¿a³obn¹ uroczystoœæ po swym ojcu.
Gen 50:11  Mieszkaj¹cy tam Kananejczycy, widz¹c tê uroczystoœæ ¿a³obn¹ w Goren-Haatad, mówili: «Oto jak 
wielka jest ¿a³oba Egipcjan!» Dlatego nazwano [tê miejscowoœæ], która le¿y po drugiej stronie Jordanu, Abel 
Misraim.
Gen 50:12  Synowie [Jakuba] uczynili zatem tak, jak im rozkaza³ ojciec:
Gen 50:13  przenieœli go do Kanaanu i pochowali w pieczarze na polu Makpela. Pole to kupi³ Abraham od 
Efrona Chetyty jako tytu³ w³asnoœci grobu. Le¿a³o ono w pobli¿u Mamre.
Gen 50:14  Józef po pogrzebie ojca wróci³ do Egiptu wraz z braæmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby 
pochowaæ jego ojca.
Gen 50:15  Bracia Józefa zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e ojciec ich nie ¿yje, myœleli: «Na pewno Józef bêdzie 
nas teraz przeœladowa³ i odp³aci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrz¹dziliœmy!»
Gen 50:16  Tote¿ kazali powiedzieæ Józefowi: «Ojciec twój da³ przed œmierci¹ takie polecenie:
Gen 50:17  Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyæ braciom twym wykroczenie i winê ich, wyrz¹dzili ci 
bowiem krzywdê. Teraz przeto daruj ³askawie winê nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozp³aka³ siê, 
gdy mu to powtórzono.
Gen 50:18  Wtedy bracia ju¿ sami poszli do Józefa i upad³szy przez nim rzekli: «Jesteœmy twoimi 
niewolnikami».
Gen 50:19  Lecz Józef powiedzia³ do nich: «Nie bójcie siê. Czy¿ ja jestem na miejscu Boga?
Gen 50:20  Wy niegdyœ knuliœcie z³o przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzy³ to jako dobro, ¿eby sprawiæ to, 
co jest dzisiaj, ¿e prze¿y³ wielki naród.
Gen 50:21  Teraz wiêc nie bójcie siê: bêdê ¿ywi³ was i dzieci wasze». I tak ich pociesza³, przemawiaj¹c do nich 
serdecznie.
Gen 50:22  Józef mieszka³ w Egipcie wraz z rodzin¹ swego ojca. Do¿y³ on stu dziesiêciu lat
Gen 50:23  i doczeka³ siê prawnuków z Efraima. Równie¿ dzieci Makira, syna Manassesa, urodzi³y siê na 
kolanach Józefa.
Gen 50:24  Wreszcie Józef rzek³ do swych braci: «Gdy ja umrê, Bóg oka¿e wam sw¹ ³askê i wyprowadzi was z 
tej ziemi do kraju, który poprzysi¹g³ daæ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».
Gen 50:25  Po czym zobowi¹za³ synów Izraela przysiêg¹, ¿e spe³ni¹ takie polecenie: «Gdy Bóg oka¿e wam tê 
wielk¹ swoj¹ ³askawoœæ, zabierzcie st¹d moje koœci».
Gen 50:26  Po czym Józef umar³, maj¹c sto dziesiêæ lat. Zabalsamowano go i z³o¿ono go do trumny w Egipcie.
Exo 1:1  Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Ka¿dy zaœ przyszed³ ze swoj¹ 
rodzin¹:
Exo 1:2  Ruben, Symeon, Lewi, Juda;
Exo 1:3  Issachar, Zabulon i Beniamin:
Exo 1:4  Dan, Neftali, Gad i Aser.
Exo 1:5  By³o zaœ wszystkich potomków Jakuba siedemdziesi¹t osób, Józef zaœ ju¿ by³ w Egipcie.
Exo 1:6  Potem umar³ Józef i wszyscy jego bracia, i ca³e to pokolenie.
Exo 1:7  A synowie Izraela rozradzali siê, pomna¿ali, potê¿nieli i umacniali siê coraz bardziej, tak ¿e ca³y kraj 
siê nimi nape³ni³.
Exo 1:8  Lecz rz¹dy w Egipcie obj¹³ nowy król, który nie zna³ Józefa.
Exo 1:9  I rzek³ do swego ludu: «Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potê¿niejszy od nas.
Exo 1:10  Roztropnie przeciw niemu wyst¹pmy, a¿eby siê przesta³ rozmna¿aæ. W wypadku bowiem wojny 
móg³by siê po³¹czyæ z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjœæ z tego kraju».
Exo 1:11  Ustanowiono nad nim prze³o¿onych robót publicznych, aby go uciskali ciê¿kimi pracami. Budowano 
wówczas dla faraona miasta na sk³ady: Pitom i Ramses.
Exo 1:12  Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej siê rozmna¿a³ i rozrasta³, co jeszcze potêgowa³o wstrêt do 
Izraelitów.
Exo 1:13  Egipcjanie bezwzglêdnie zmuszali synów Izraela do ciê¿kich prac
Exo 1:14  i uprzykrzali im ¿ycie uci¹¿liw¹ prac¹ przy glinie i cegle oraz ró¿nymi pracami na polu. Do tych 
wszystkich prac przymuszano ich bezwzglêdnie.
Exo 1:15  Potem do po³o¿nych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywa³a siê Szifra, a druga Pua, 
powiedzia³ król egipski
Exo 1:16  te s³owa: «Jeœli bêdziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na p³eæ noworodka. Jeœli 
bêdzie ch³opiec, to winnyœcie go zabiæ, a jeœli dziewczynka, to zostawcie j¹ przy ¿yciu».
Exo 1:17  Lecz po³o¿ne ba³y siê Boga i nie wykona³y rozkazu króla egipskiego, pozostawiaj¹c przy ¿yciu [nowo 
narodzonych] ch³opców.
Exo 1:18  I wezwa³ król egipski po³o¿ne, mówi¹c do nich: «Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie ch³opców 



przy ¿yciu?»
Exo 1:19  One odpowiedzia³y faraonowi: «Kobiety hebrajskie nie s¹ podobne do Egipcjanek, one s¹ zdrowe, 
tote¿ rodz¹ wczeœniej, zanim zdo³a do nich przybyæ po³o¿na».
Exo 1:20  Bóg dobrze czyni³ po³o¿nym, a lud [izraelski] stawa³ siê coraz liczniejszy i potê¿niejszy.
Exo 1:21  Poniewa¿ po³o¿ne ba³y siê Boga, równie¿ i im zapewni³ On potomstwo.
Exo 1:22  Faraon wyda³ wtedy ca³emu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych ch³opców 
Hebrajczyków nale¿y wyrzuciæ do rzeki, a dziewczynki pozostawiæ przy ¿yciu».
Exo 2:1  Pewien cz³owiek z pokolenia Lewiego przyszed³, aby wzi¹æ za ¿onê jedn¹ z kobiet z tego¿ pokolenia.
Exo 2:2  Ta kobieta poczê³a i urodzi³a syna, a widz¹c, ¿e jest piêkny, ukrywa³a go przez trzy miesi¹ce.
Exo 2:3  A nie mog¹c ukrywaæ go d³u¿ej, wziê³a skrzynkê z papirusu, powlek³a j¹ ¿ywic¹ i smo³¹, i w³o¿ywszy w 
ni¹ dziecko, umieœci³a w sitowiu na brzegu rzeki.
Exo 2:4  Siostra zaœ jego sta³a z dala, aby widzieæ, co siê z nim stanie.
Exo 2:5  A córka faraona zesz³a ku rzece, aby siê wyk¹paæ, a jej s³u¿¹ce przechadza³y siê nad brzegiem rzeki. 
Gdy spostrzeg³a skrzynkê poœród sitowia, pos³a³a s³u¿¹c¹, aby j¹ przynios³a.
Exo 2:6  A otworzywszy j¹, zobaczy³a dziecko: by³ to p³acz¹cy ch³opczyk. Ulitowa³a siê nad nim mówi¹c: «Jest 
on spoœród dzieci Hebrajczyków».
Exo 2:7  Jego siostra rzek³a wtedy do córki faraona: «Chcesz, a pójdê zawo³aæ ci karmicielkê spoœród kobiet 
Hebrajczyków, która by wykarmi³a ci to dziecko?»
Exo 2:8  «IdŸ» - powiedzia³a jej córka faraona. Posz³a wówczas dziewczyna zawo³aæ matkê dziecka.
Exo 2:9  Córka faraona tak jej powiedzia³a: «WeŸ to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zap³atê». 
Wówczas kobieta zabra³a dziecko i wykarmi³a je.
Exo 2:10  Gdy ch³opiec podrós³, zaprowadzi³a go do córki faraona, i by³ dla niej jak syn. Da³a mu imiê Moj¿esz 
mówi¹c: «Bo wydoby³am go z wody».
Exo 2:11  W tym czasie Moj¿esz dorós³, poszed³ odwiedziæ swych rodaków i zobaczy³ jak ciê¿ko pracuj¹. 
Ujrza³ te¿ Egipcjanina bij¹cego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.
Exo 2:12  Rozejrza³ siê wiêc na wszystkie strony, a widz¹c, ¿e nie ma nikogo, zabi³ Egipcjanina i ukry³ go w 
piasku.
Exo 2:13  Wyszed³ znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy k³ócili siê ze sob¹. I rzek³ do winowajcy: «Czemu 
bijesz twego rodaka?»
Exo 2:14  A ten mu odpowiedzia³: «Któ¿ ciê ustanowi³ naszym prze³o¿onym i rozjemc¹? Czy chcesz miê zabiæ, 
jak zabi³eœ Egipcjanina?» Przel¹k³ siê Moj¿esz i pomyœla³: «Z ca³¹ pewnoœci¹ sprawa siê ujawni³a».
Exo 2:15  Tak¿e faraon us³ysza³ o tej sprawie i usi³owa³ straciæ Moj¿esza. Uciek³ wiêc Moj¿esz przed 
faraonem i uda³ siê do kraju Madian, i zatrzyma³ siê tam przy studni.
Exo 2:16  A kap³an Madianitów mia³ siedem córek. Przysz³y one, naczerpa³y wody i nape³ni³y koryta, aby 
napoiæ owce swego ojca.
Exo 2:17  Ale nadeszli pasterze i odpêdzili je. Moj¿esz wtedy powsta³, wzi¹³ je w obronê i napoi³ ich owce.
Exo 2:18  A gdy wróci³y do Reuela, ojca swego, zapyta³ je: «Dlaczego wracacie dziœ tak wczeœnie?»
Exo 2:19  Odpowiedzia³y: «Egipcjanin obroni³ nas przed pasterzami i naczerpa³ te¿ wody dla nas i napoi³ nasze 
owce».
Exo 2:20  Rzek³ wówczas do córek: «A gdzie on jest, i czemu pozostawi³yœcie tego cz³owieka? Zawo³ajcie go, 
aby po¿ywi³ siê chlebem».
Exo 2:21  Moj¿esz zgodzi³ siê zamieszkaæ u tego cz³owieka, a ten da³ mu Seforê, córkê sw¹, za ¿onê.
Exo 2:22  I urodzi³a mu syna, a on da³ mu imiê Gerszom, bo mówi³: «Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi».
Exo 2:23  Po d³ugim czasie umar³ król egipski; Izraelici narzekali na swoj¹ ciê¿k¹ pracê i jêczeli, a narzekanie na 
ciê¿k¹ pracê dochodzi³o do Boga.
Exo 2:24  I wys³ucha³ Bóg ich jêku, pamiêta³ bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
Exo 2:25  Spojrza³ Bóg na Izraelitów i ulitowa³ siê nad nimi.
Exo 3:1  Gdy Moj¿esz pasa³ owce swego teœcia, Jetry, kap³ana Madianitów, zaprowadzi³ [pewnego razu] owce 
w g³¹b pustyni i przyszed³ do góry Bo¿ej Horeb.
Exo 3:2  Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³omieniu ognia, ze œrodka krzewu. [Moj¿esz] widzia³, jak krzew 
p³on¹³ ogniem, a nie sp³on¹³ od niego.
Exo 3:3  Wtedy Moj¿esz powiedzia³ do siebie: «Podejdê, ¿eby siê przyjrzeæ temu niezwyk³emu zjawisku. 
Dlaczego krzew siê nie spala?»
Exo 3:4  Gdy zaœ Pan ujrza³, ¿e [Moj¿esz] podchodzi³, ¿eby siê przyjrzeæ, zawo³a³ Bóg do niego ze œrodka 
krzewu: «Moj¿eszu, Moj¿eszu!» On zaœ odpowiedzia³: «Oto jestem».
Exo 3:5  Rzek³ mu [Bóg]: «Nie zbli¿aj siê tu! Zdejm sanda³y z nóg, gdy¿ miejsce, na którym stoisz, jest ziemi¹ 
œwiêt¹».
Exo 3:6  Powiedzia³ jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba». Moj¿esz zas³oni³ twarz, ba³ siê bowiem zwróciæ oczy na Boga.



Exo 3:7  Pan mówi³: «Dosyæ napatrzy³em siê na udrêkê ludu mego w Egipcie i nas³ucha³em siê narzekañ jego 
na ciemiêzców, znam wiêc jego uciemiê¿enie.
Exo 3:8  Zst¹pi³em, aby go wyrwaæ z rêki Egiptu i wyprowadziæ z tej ziemi do ziemi ¿yznej i przestronnej, do 
ziemi, która op³ywa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i 
Jebusyty.
Exo 3:9  Teraz oto dosz³o wo³anie Izraelitów do Mnie, bo te¿ naocznie przekona³em siê o cierpieniach, jakie im 
zadaj¹ Egipcjanie.
Exo 3:10  IdŸ przeto teraz, oto posy³am ciê do faraona, i wyprowadŸ mój lud, Izraelitów, z Egiptu».
Exo 3:11  A Moj¿esz odrzek³ Bogu: «Kim¿e jestem, bym mia³ iœæ do faraona i wyprowadziæ Izraelitów z 
Egiptu?»
Exo 3:12  A On powiedzia³: «Ja bêdê z tob¹. Znakiem zaœ dla ciebie, ¿e Ja ciê pos³a³em, bêdzie to, ¿e po 
wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie czeœæ Bogu na tej górze».
Exo 3:13  Moj¿esz zaœ rzek³ Bogu: «Oto pójdê do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych pos³a³ miê do 
was. Lecz gdy oni mnie zapytaj¹, jakie jest Jego imiê, to có¿ im mam powiedzieæ?»
Exo 3:14  Odpowiedzia³ Bóg Moj¿eszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I doda³: «Tak powiesz synom Izraela: 
JESTEM pos³a³ mnie do was».
Exo 3:15  Mówi³ dalej Bóg do Moj¿esza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba pos³a³ mnie do was. To jest imiê moje na wieki i to jest moje zawo³anie na 
najdalsze pokolenia.
Exo 3:16  IdŸ, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawi³ mi siê Pan, Bóg ojców waszych, Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedzia³: Nawiedzi³em was i ujrza³em, co wam uczyniono w Egipcie.
Exo 3:17  Postanowi³em wiêc wywieœæ was z ucisku w Egipcie i zaprowadziæ do ziem Kananejczyka, Chetyty, 
Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi op³ywaj¹cej w mleko i miód".
Exo 3:18  Oni tych s³ów us³uchaj¹. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: 
Pan, Bóg Hebrajczyków, nam siê objawi³. Pozwól nam odbyæ drogê trzech dni przez pustyniê, abyœmy z³o¿yli 
ofiary Panu, Bogu naszemu.
Exo 3:19  Ja zaœ wiem, ¿e król egipski pozwoli nam wyjœæ z Egiptu tylko wtedy, gdy bêdzie zmuszony rêk¹ 
przemo¿n¹.
Exo 3:20  Wyci¹gnê przeto rêkê i uderzê Egipt ró¿nymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuœci was.
Exo 3:21  Sprawiê te¿, ¿e Egipcjanie oka¿¹ ¿yczliwoœæ ludowi temu, tak i¿ nie pójdziecie z niczym, gdy 
bêdziecie wychodziæ.
Exo 3:22  Ka¿da bowiem kobieta po¿yczy od swojej s¹siadki i od pani domu swego srebrnych i z³otych naczyñ 
oraz szat. Na³o¿ycie to na synów i córki wasze i z³upicie Egipcjan».
Exo 4:1  Na to powiedzia³ Moj¿esz: «A jeœli nie uwierz¹ i nie us³uchaj¹ s³ów moich, mówi¹c, ¿e Pan nie ukaza³ 
mi siê wcale?»
Exo 4:2  Wówczas Pan zapyta³ go: «Co masz w rêku?» Odpowiedzia³: «Laskê».
Exo 4:3  Wtedy rozkaza³: «Rzuæ j¹ na ziemiê». A on rzuci³ j¹ na ziemiê, i zamieni³a siê w wê¿a. Moj¿esz zaœ 
ucieka³ przed nim.
Exo 4:4  Pan powiedzia³ wtedy do Moj¿esza: «Wyci¹gnij rêkê i chwyæ go za ogon». I wyci¹gn¹³ rêkê i uchwyci³ 
go, i sta³ siê znów lask¹ w jego rêku.
Exo 4:5  «Tak uczyñ, aby uwierzyli, ¿e ukaza³ tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba».
Exo 4:6  Ponownie rzek³ do niego Pan: «W³ó¿ rêkê w zanadrze!» I w³o¿y³ rêkê w zanadrze, a gdy j¹ wyj¹³, by³a 
pokryta tr¹dem bia³ym jak œnieg.
Exo 4:7  I rzek³ znów: «W³ó¿ rêkê w zanadrze!» I w³o¿y³ j¹ ponownie w zanadrze, a gdy j¹ po chwili wyci¹gn¹³, 
by³a taka jak reszta cia³a.
Exo 4:8  «Tak wiêc, jeœli nie uwierz¹ i nie przyjm¹ œwiadectwa pierwszego znaku, uwierz¹ œwiadectwu 
drugiego znaku.
Exo 4:9  A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zwa¿ali na mowê twoj¹, wówczas zaczerpniesz 
wody z Nilu i wylejesz na such¹ ziemiê; a woda zaczerpniêta z Nilu stanie siê krwi¹ na ziemi».
Exo 4:10  I rzek³ Moj¿esz do Pana: «Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a 
nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego s³ugi. Ociê¿a³y usta moje i jêzyk mój zesztywnia³».
Exo 4:11  Pan zaœ odrzek³: «Kto da³ cz³owiekowi usta? Kto czyni go niemym albo g³uchym, widz¹cym albo 
niewidomym, czy¿ nie Ja, Pan?
Exo 4:12  Przeto idŸ, a Ja bêdê przy ustach twoich i pouczê ciê, co masz mówiæ».
Exo 4:13  Lecz Moj¿esz rzek³: «Wybacz, Panie, ale poœlij kogo innego».
Exo 4:14  I rozgniewa³ siê Pan na Moj¿esza, mówi¹c: «Czy¿ nie masz brata twego Aarona, lewity? Wiem, ¿e on 
ma ³atwoœæ przemawiania. Oto teraz wyszed³ ci na spotkanie, a gdy ciê ujrzy, szczerze siê ucieszy.
Exo 4:15  Ty bêdziesz mówi³ do niego i przeka¿esz te s³owa w jego usta. Ja zaœ bêdê przy ustach twoich i 



jego, i pouczê was, co winniœcie czyniæ.
Exo 4:16  Zamiast ciebie on bêdzie mówiæ do ludu, on bêdzie dla ciebie ustami, a ty bêdziesz dla niego jakby 
Bogiem.
Exo 4:17  A laskê tê weŸ do rêki, bo ni¹ masz dokonaæ znaków».
Exo 4:18  I odszed³ Moj¿esz, a wróciwszy do teœcia swego Jetry, powiedzia³ mu: «Pozwól mi iœæ z powrotem 
do braci moich, którzy s¹ w Egipcie, aby zobaczyæ, czy s¹ jeszcze przy ¿yciu». Jetro powiedzia³ do Moj¿esza: 
«IdŸ w pokoju».
Exo 4:19  Pan powiedzia³ do Moj¿esza w Madian: «Wracaj¿e do Egiptu, gdy¿ umarli wszyscy ci, którzy czyhali 
na twe ¿ycie».
Exo 4:20  Wzi¹³ Moj¿esz sw¹ ¿onê i synów, wsadzi³ ich na os³a i powraca³ do ziemi egipskiej. Wzi¹³ te¿ Moj¿esz 
ze sob¹ laskê Boga.
Exo 4:21  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Gdy bêdziesz zbli¿a³ siê do Egiptu, pamiêtaj o w³adzy czynienia wszelkich 
cudów, jak¹ ci da³em do rêki, i oka¿ j¹ przed faraonem. Ja zaœ uczyniê upartym jego serce, ¿e nie zechce 
zezwoliæ na wyjœcie ludu.
Exo 4:22  A ty wtedy powiesz do faraona: "To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael.
Exo 4:23  Mówiê ci: Wypuœæ mojego syna, aby mi czeœæ oddawa³; bo jeœli zwlekaæ bêdziesz z 
wypuszczeniem go, to Ja zeœlê œmieræ na twego syna pierworodnego"».
Exo 4:24  W czasie podró¿y w miejscu noclegu spotka³ Pan Moj¿esza i chcia³ go zabiæ.
Exo 4:25  Sefora wziê³a ostry kamieñ i odciê³a napletek syna swego i dotknê³a nim nóg Moj¿esza, mówi¹c: 
«Oblubieñcem krwi jesteœ ty dla mnie».
Exo 4:26  I odst¹pi³ od niego [Pan]. Wtedy rzek³a: «Oblubieñcem krwi jesteœ przez obrzezanie».
Exo 4:27  Do Aarona powiedzia³ Pan: «WyjdŸ na pustyniê naprzeciw Moj¿esza». Wyszed³ wiêc, a gdy go 
spotka³ w pobli¿u góry Boga, uca³owa³ go.
Exo 4:28  Moj¿esz opowiedzia³ Aaronowi o wszystkich s³owach Pana, który go pos³a³, oraz o wszystkich 
znakach, jakie poleci³ mu wykonaæ.
Exo 4:29  Poszli wiêc Moj¿esz i Aaron. A gdy zebrali ca³¹ starszyznê Izraelitów,
Exo 4:30  powiedzia³ Aaron wszystko to, co Pan mówi³ Moj¿eszowi, ten zaœ wykonywa³ znaki na oczach ludu.
Exo 4:31  I uwierzy³ lud, gdy s³ysza³, ¿e Pan nawiedzi³ Izraelitów i wejrza³ na ich ucisk. A uklêkn¹wszy, oddali 
pok³on.
Exo 5:1  Potem udali siê Moj¿esz i Aaron do faraona i powiedzieli mu: «Tak powiedzia³ Pan, Bóg Izraela: 
Wypuœæ mój lud, aby urz¹dzi³ na pustyni uroczystoœæ ku mojej czci».
Exo 5:2  Faraon odpowiedzia³: «Kim¿e jest Pan, abym musia³ us³uchaæ Jego rozkazu i wypuœciæ Izraela? Nie 
znam Pana i nie wypuszczê Izraela».
Exo 5:3  Rzekli: «Bóg Hebrajczyków nam siê ukaza³. Pozwól przeto nam iœæ trzy dni drog¹ na pustyniê i 
z³o¿yæ ofiarê Panu, Bogu naszemu, by nas nie nawiedzi³ zaraz¹ lub mieczem».
Exo 5:4  Na to odpowiedzia³ im król egipski: «Dlaczego to Moj¿eszu i Aaronie, chcecie odwieœæ lud od pracy? 
IdŸcie co prêdzej do waszych robót».
Exo 5:5  I powiedzia³ jeszcze faraon: «Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odci¹gacie go od pracy».
Exo 5:6  Tego samego dnia taki rozkaz wyda³ faraon dozorcom robót ludu i pisarzom:
Exo 5:7  «Nie bêdziecie dostarczaæ wiêcej ludowi s³omy do wyrabiania ceg³y, jak poprzednio. Odt¹d niech sami 
staraj¹ siê o s³omê.
Exo 5:8  Wyznaczycie zaœ im tê sam¹ iloœæ cegie³, jak¹ wyrabiali dot¹d, nic im nie zmniejszaj¹c; poniewa¿ s¹ 
leniwi, wo³aj¹ przeto: "PójdŸmy z³o¿yæ ofiarê naszemu Bogu".
Exo 5:9  Praca tych ludzi musi siê staæ ciê¿sza, aby siê ni¹ zajêli, a nie sk³aniali siê ku fa³szywym wieœciom».
Exo 5:10  Wyszli wiêc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i og³osili ludowi: «Tak rozkaza³ faraon: Nie 
dostarczê wam wiêcej s³omy.
Exo 5:11  Sami rozejdŸcie siê i zbierajcie s³omê, gdzie j¹ mo¿ecie znaleŸæ. Mimo to nic nie bêdzie odjête z 
nakazanych œwiadczeñ».
Exo 5:12  I rozproszy³ siê lud po ca³ej ziemi egipskiej, aby zbieraæ œcierñ zamiast s³omy.
Exo 5:13  Dozorcy zaœ robót przynaglali i mówili: «Winniœcie wykonaæ w ka¿dym dniu codzienn¹ sw¹ pracê, 
jak wtedy, gdy s³omy wam dostarczano».
Exo 5:14  Bito pisarzy spoœród Izraelitów, których dozorcy robót faraona ustanowili nad nimi, mówi¹c: «Czemu 
nie wykonaliœcie powinnoœci waszej i nie dostarczyliœcie cegie³ ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak 
poprzednio?»
Exo 5:15  Pisarze zaœ spoœród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali mówi¹c: «Czemu w ten sposób 
postêpujesz z twoimi s³ugami?
Exo 5:16  Nie daj¹ teraz s³omy s³ugom twoim i mówi¹ nam: "Róbcie ceg³y". I oto s³udzy twoi s¹ bici, i winê 
przypisuje siê ludowi».
Exo 5:17  Faraon im odpowiedzia³: «Jesteœcie bardzo leniwi, i dlatego mówicie: "Chcemy wyjœæ, by z³o¿yæ 



ofiarê Panu".
Exo 5:18  Teraz idŸcie, ale do pracy! Nie otrzymacie s³omy, ale dostarczycie tak¹ sam¹ iloœæ cegie³».
Exo 5:19  Po³o¿enie pisarzy Izraelitów sta³o siê rozpaczliwe z powodu rozkazu: «Nie umniejszajcie nic z 
dziennego wyrobu cegie³».
Exo 5:20  Gdy wychodzili od faraona, spotkali Moj¿esza i Aarona, którzy na nich czekali.
Exo 5:21  I powiedzieli do nich: «Niechaj wejrzy Pan na was i os¹dzi, gdy¿ naraziliœcie nas na nies³awê u 
faraona i jego dworzan. Wy to podaliœcie miecz w ich rêkê, aby nas zabijali».
Exo 5:22  Wtedy Moj¿esz zwróci³ siê do Pana i powiedzia³: «Panie, czemu zezwoli³eœ wyrz¹dziæ z³o temu 
ludowi? Czemu mnie wys³a³eœ?
Exo 5:23  Wszak od tej chwili, gdy poszed³em do faraona, by przemawiaæ w Twoim imieniu, gorzej siê on 
obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu».
Exo 6:1  Pan rzek³ wtedy do Moj¿esza: «Teraz ujrzysz, co uczyniê faraonowi. [Zmuszony] mocn¹ rêk¹ wypuœci 
ich i mocn¹ rêk¹ wypêdzi ich ze swego kraju».
Exo 6:2  Bóg rozmawia³ z Moj¿eszem i powiedzia³ mu: «Jam jest Jahwe.
Exo 6:3  Ja objawi³em siê Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, 
nie objawi³em im.
Exo 6:4  Ponadto ustanowi³em te¿ przymierze moje z nimi, ¿e im dam kraj Kanaan, kraj ich wêdrówek, gdzie 
przebywali jako przybysze.
Exo 6:5  Ja tak¿e us³ysza³em jêk Izraelitów, których Egipcjanie obci¹¿yli robotami, i wspomnia³em na moje 
przymierze.
Exo 6:6  Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolniê was od jarzma egipskiego i wybawiê was z 
niewoli, i wyswobodzê was wyci¹gniêtym ramieniem i przez surowe kary.
Exo 6:7  I wezmê sobie was za mój lud, i bêdê wam Bogiem, i przekonacie siê, ¿e Ja, Pan, Bóg wasz, 
uwolni³em was spod jarzma egipskiego.
Exo 6:8  Potem wprowadzê was do ziemi, któr¹ z rêk¹ podniesion¹ przysi¹g³em daæ Abrahamowi, Izaakowi i 
Jakubowi. Dam j¹ wam na w³asnoœæ. Zaiste, Ja jestem Pan!»
Exo 6:9  Moj¿esz oznajmi³ te s³owa Izraelitom, którzy nie chcieli ich s³uchaæ z powodu udrêki ducha i z powodu 
ciê¿kich robót.
Exo 6:10  Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Exo 6:11  «IdŸ i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuœci³ Izraelitów ze swego kraju».
Exo 6:12  Moj¿esz wymawia³ siê przed Panem mówi¹c: «Jeœli Izraelici nie chc¹ miê s³uchaæ, jak¿e faraon 
bêdzie s³ucha³ mnie, któremu mówienie sprawia trudnoœæ?»
Exo 6:13  Pan powiedzia³ do Moj¿esza i Aarona i da³ im rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, 
aby pozwoli³ wyjœæ Izraelitom z ziemi egipskiej.
Exo 6:14  Oto naczelnicy rodów: synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch i Pallu, Chesron i Karmi; to s¹ 
rodziny Rubena.
Exo 6:15  Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki; to s¹ rodziny 
Symeona.
Exo 6:16  Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami: Gerszon, Kehat i Merari. Lat ¿ycia Lewiego by³o sto 
trzydzieœci siedem.
Exo 6:17  Synowie Gerszona: Libni i Szimei, wed³ug ich rodzin.
Exo 6:18  Synowie Kehata: Amram i Jishar, Chebron i Uzzjel. Lat ¿ycia Kehata by³o sto trzydzieœci trzy.
Exo 6:19  Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego wed³ug ich rodowodów.
Exo 6:20  Amram wzi¹³ za ¿onê ciotkê swoj¹, Jokebed, która mu urodzi³a Aarona i Moj¿esza. Lat ¿ycia Amrama 
by³o sto trzydzieœci siedem.
Exo 6:21  Synowie Jishara: Korah, Nefeg i Zikri.
Exo 6:22  Synowie Uzzjela: Miszael, Elsafan i Sitri.
Exo 6:23  Aaron wzi¹³ za ¿onê El¿bietê, córkê Aminadaba, siostrê Nachszona, która mu urodzi³a Nadaba, 
Abihu, Eleazara i Itamara.
Exo 6:24  Synowie Koracha: Assir, Elkana i Abiasaf. Oto rody Korachitów.
Exo 6:25  Eleazar, syn Aarona, wzi¹³ za ¿onê jedn¹ z córek Putiela, i ona urodzi³a mu Pinchasa. To s¹ g³owy 
rodów lewickich wed³ug ich rodzin.
Exo 6:26  Oto s¹ ci, Aaron i Moj¿esz, do których w³aœnie rzek³ Pan: «WyprowadŸcie synów Izraela z Egiptu 
wed³ug ich zastêpów».
Exo 6:27  To oni przemawiali do faraona, króla egipskiego, i wyprowadzili Izraelitów z Egiptu: oni, Moj¿esz i 
Aaron.
Exo 6:28  Gdy Pan przemawia³ do Moj¿esza w ziemi egipskiej,
Exo 6:29  powiedzia³ mu wtedy Pan: «Ja jestem Pan! Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci 
powiedzia³em».



Exo 6:30  A Moj¿esz tak siê t³umaczy³ przed Panem: «Oto mówienie sprawia mi trudnoœæ. Jak¿e wiêc faraon 
zechce miê s³uchaæ?»
Exo 7:1  Pan odpowiedzia³ Moj¿eszowi: «Oto Ja uczyniê ciê jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, bêdzie 
twoim prorokiem.
Exo 7:2  Ty powiesz mu wszystko, co ci rozka¿ê, a Aaron, brat twój, bêdzie przemawia³ do faraona, a¿eby 
wypuœci³ Izraelitów ze swego kraju,
Exo 7:3  Ja zaœ uczyniê nieustêpliwym serce faraona i pomno¿ê moje znaki i moje cuda w kraju egipskim.
Exo 7:4  Faraon nie us³ucha was, tote¿ wyci¹gnê rêkê moj¹ nad Egiptem i wywiodê z Egiptu moje zastêpy, mój 
lud, synów Izraela z poœrodka nich, wœród wielkich kar.
Exo 7:5  I poznaj¹ Egipcjanie, ¿e Ja jestem Pan, gdy wyci¹gnê rêkê przeciw Egiptowi i wyprowadzê z poœrodka 
nich Izraelitów».
Exo 7:6  Moj¿esz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakaza³ uczyniæ.
Exo 7:7  Moj¿esz liczy³ wtedy osiemdziesi¹t lat, a Aaron osiemdziesi¹t trzy, gdy przemawiali do faraona.
Exo 7:8  Pan tak powiedzia³ do Moj¿esza i Aarona:
Exo 7:9  «Jeœli faraon powie wam tak: "Uczyñcie cud na wasz¹ korzyœæ", wtedy powiesz Aaronowi: WeŸ laskê 
i rzuæ j¹ przed faraonem, a przemieni siê w wê¿a».
Exo 7:10  Moj¿esz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakaza³ Pan. I rzuci³ Aaron laskê swoj¹ przed 
faraonem i s³ugami jego, i zamieni³a siê w wê¿a.
Exo 7:11  Faraon wówczas kaza³ przywo³aæ mêdrców i czarowników, a wró¿bici egipscy uczynili to samo dziêki 
swej tajemnej wiedzy.
Exo 7:12  I rzuci³ ka¿dy z nich laskê, i zamieni³y siê w wê¿e. Jednak laska Aarona po³knê³a ich laski.
Exo 7:13  Mimo to serce faraona pozosta³o uparte i nie us³ucha³ ich, jak zapowiedzia³ Pan.
Exo 7:14  Rzek³ Pan do Moj¿esza: «Serce faraona jest twarde, wzbrania siê wypuœciæ lud.
Exo 7:15  IdŸ do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodê, poœpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. WeŸ do rêki 
laskê, która zamieni³a siê w wê¿a.
Exo 7:16  Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, pos³a³ mnie do ciebie z rozkazem: Wypuœæ lud mój, by Mi 
odda³ czeœæ na pustyni! Oto dot¹d nie pos³ucha³eœ Mnie.
Exo 7:17  Tak mówi Pan: Po tym poznasz, ¿e Ja jestem Panem. Oto uderzê lask¹, któr¹ mam w rêce, wody Nilu, 
a zamieni¹ siê w krew.
Exo 7:18  Ryby Nilu pogin¹, a Nil wydawaæ bêdzie przykr¹ woñ, tak ¿e Egipcjanie nie bêd¹ mogli piæ wody z 
Nilu».
Exo 7:19  Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Mów do Aarona: WeŸ laskê swoj¹ i wyci¹gnij rêkê na wody Egiptu, na 
jego rzeki i na jego kana³y, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamieni¹ siê w krew. I bêdzie 
krew w ca³ej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych».
Exo 7:20  Moj¿esz i Aaron uczynili tak, jak nakaza³ Pan. Aaron podniós³ laskê i uderzy³ ni¹ wody Nilu na oczach 
faraona i s³ug jego. Woda Nilu zamieni³a siê w krew.
Exo 7:21  Ryby rzeki wyginê³y, a Nil zacz¹³ wydawaæ przykr¹ woñ, tak ¿e Egipcjanie nie mogli piæ wody z Nilu. 
Krew by³a w ca³ym kraju egipskim.
Exo 7:22  Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dziêki swej wiedzy tajemnej. Pozosta³o wiêc uparte serce 
faraona, i nie us³ucha³ ich, jak to Pan zapowiedzia³.
Exo 7:23  Faraon odwróci³ siê i poszed³ do swego domu, nie bior¹c sobie tego do serca.
Exo 7:24  Wszyscy Egipcjanie kopali w pobli¿u Nilu, szukaj¹c wody do picia, bo nie mogli piæ wody z Nilu.
Exo 7:25  Up³ynê³o siedem dni od chwili, gdy Pan uderzy³ Nil.
Exo 7:26  Wtedy rzek³ Pan do Moj¿esza. «IdŸ do faraona i powiedz mu: To mówi Pan: Wypuœæ lud mój, aby 
Mi s³u¿y³.
Exo 7:27  A je¿eli ich nie wypuœcisz, to dotknê ca³y kraj twój plag¹ ¿ab.
Exo 7:28  Nil zaroi siê od ¿ab. Wejd¹ do pa³acu twego, do sypialni twojej, do ³o¿a twego, do domów s³ug twoich 
i ludu twego, jak równie¿ do twoich pieców i do dzie¿ twoich.
Exo 7:29  ¯aby wœlizn¹ siê i do ciebie, i do twego ludu oraz do twoich s³ug».
Exo 8:1  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Powiedz Aaronowi: Wyci¹gnij rêkê i laskê na rzeki, kana³y i stawy i wprowadŸ 
¿aby do ziemi egipskiej».
Exo 8:2  Aaron wyci¹gn¹³ rêkê swoj¹ na wody Egiptu, wysz³y ¿aby, i pokry³y ziemiê egipsk¹.
Exo 8:3  Lecz czarownicy uczynili to samo dziêki swej wiedzy tajemnej i sprowadzili ¿aby na ziemiê egipsk¹.
Exo 8:4  Zawo³a³ wiêc faraon Moj¿esza i Aarona i rzek³: «Proœcie Pana, ¿eby usun¹³ ¿aby ode mnie i od ludu 
mego, a wypuszczê lud, aby z³o¿y³ ofiarê dla Pana».
Exo 8:5  Odpowiedzia³ Moj¿esz faraonowi: «Powiedz mi, kiedy mam prosiæ za ciebie, za twoje s³ugi i za lud 
twój, by Pan oddali³ ¿aby od ciebie i od domów twoich, aby pozosta³y tylko w Nilu».
Exo 8:6  Odpowiedzia³: «Jutro». I rzek³ Moj¿esz: «Stanie siê wed³ug s³owa twego, abyœ pozna³, ¿e nie ma 
nikogo jak Pan, nasz Bóg.



Exo 8:7  ¯aby odejd¹ od ciebie, od twoich domów, od twoich s³ug i od ludu twego i pozostan¹ jedynie w Nilu».
Exo 8:8  Potem Moj¿esz z Aaronem odeszli od faraona, a Moj¿esz b³aga³ Pana o spe³nienie obietnicy, jak¹ w 
sprawie ¿ab uczyni³ faraonowi.
Exo 8:9  Pan uczyni³ wed³ug proœby Moj¿esza. ¯aby wyginê³y w domach, na polach i na podwórzach.
Exo 8:10  Zebrano je w stosy, a ziemia wydawa³a przykr¹ woñ.
Exo 8:11  Gdy faraon zauwa¿y³, ¿e ust¹pi³ ucisk, serce jego sta³o siê twarde: nie us³ucha³ Moj¿esza i Aarona, 
co te¿ Pan zapowiedzia³.
Exo 8:12  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «Powiedz Aaronowi: Wyci¹gnij laskê swoj¹ i uderz proch ziemi, aby zamieni³ 
siê w komary na ca³ej ziemi egipskiej».
Exo 8:13  I uczynili tak: Aaron wyci¹gn¹³ rêkê swoj¹ i laskê i uderzy³ proch ziemi. Komary pokry³y ziemiê i byd³o, 
ca³y proch ziemi w kraju egipskim zamieni³ siê w komary.
Exo 8:14  Lecz to samo starali siê uczyniæ czarownicy dziêki swej wiedzy tajemnej, by sprowadziæ komary, ale 
tego nie potrafili. Przysz³y komary na ziemiê i na zwierzêta.
Exo 8:15  Wówczas rzekli czarownicy do faraona: «Palec to Bo¿y», ale serce faraona pozosta³o uparte i nie 
us³ucha³ ich, co te¿ Pan zapowiedzia³.
Exo 8:16  Rzek³ Pan do Moj¿esza: «Wstañ rano, by spotkaæ siê z faraonem, gdy bêdzie wychodzi³ nad wodê. 
Powiesz mu: To rzecze Pan: Wypuœæ lud mój, by Mi s³u¿y³.
Exo 8:17  Je¿eli nie wypuœcisz ludu mego, to Ja zeœlê muchy na ciebie, na twoje s³ugi, na lud twój i na twoje 
domy, tak ¿e domy Egipcjan zostan¹ nape³nione muchami, a nawet ziemia, na której bêd¹.
Exo 8:18  Lecz oddzielê w tym dniu ziemiê Goszen, któr¹ zamieszkuje mój lud, a nie bêdzie much, abyœ 
wiedzia³, ¿e Ja, Pan, rz¹dzê w ca³ym kraju.
Exo 8:19  I uczyniê przedzia³ miêdzy ludem moim a ludem twoim. Jutro uka¿e siê ten znak».
Exo 8:20  I uczyni³ tak Pan, i sprowadzi³ mnóstwo much do domu faraona, do domów s³ug jego i na ca³¹ ziemiê 
egipsk¹. Kraj zosta³ zniszczony przez muchy.
Exo 8:21  Zawo³a³ wiêc faraon Moj¿esza i Aarona i rzek³: «Mo¿ecie z³o¿yæ ofiarê Bogu waszemu, ale w tym 
kraju».
Exo 8:22  Odpowiedzia³ Moj¿esz: «Nie wypada postêpowaæ w ten sposób, poniewa¿ obraz¹ Egipcjan by³aby 
nasza ofiara dla Pana, Boga naszego, gdybyœmy z³o¿yli na ofiarê to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. 
Czy za to nie ukamienowaliby nas?
Exo 8:23  Pójdziemy na pustyniê, na trzy dni, aby z³o¿yæ ofiarê Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykaza³».
Exo 8:24  Odpowiedzia³ faraon: «Ja poœlê was na pustyniê, byœcie z³o¿yli ofiarê Panu, Bogu waszemu, tylko 
nie oddalajcie siê zbytnio i wstawcie siê za mn¹».
Exo 8:25  Odpowiedzia³ Moj¿esz: «Oto ja, gdy wyjdê od ciebie, bêdê prosi³ Pana, a jutro muchy usun¹ siê od 
faraona, od s³ug jego i od ludu jego, tylko niech faraon nie oszukuje nas wiêcej, nie wypuszczaj¹c ludu, i pozwoli 
ludowi z³o¿yæ ofiarê Panu».
Exo 8:26  I wyszed³ Moj¿esz od faraona, i b³aga³ Pana.
Exo 8:27  Pan zaœ uczyni³ wed³ug próœb Moj¿esza i usun¹³ muchy od faraona, s³ug jego i od jego ludu. Nie 
pozosta³a ani jedna.
Exo 8:28  Lecz i tym razem serce faraona pozosta³o twarde, i nie puœci³ ludu.
Exo 9:1  Rzek³ Pan do Moj¿esza: «IdŸ do faraona i powiedz mu: Tak powiedzia³ Pan, Bóg Hebrajczyków: 
Wypuœæ mój lud, aby Mi s³u¿y³.
Exo 9:2  Je¿eli ich nie wypuœcisz, a bêdziesz ich jeszcze zatrzymywa³.
Exo 9:3  oto rêka Pana porazi byd³o twoje na polu, konie, os³y, wielb³¹dy, wo³y i owce, i bêdzie bardzo wielka 
zaraza.
Exo 9:4  Lecz Pan oddzieli byd³o Izraelitów od byd³a Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie».
Exo 9:5  Pan ustali³ czas, mówi¹c: «Jutro uczyni to Pan w tym kraju».
Exo 9:6  I nazajutrz Pan uczyni³ to, ¿e wyginê³o wszelkie byd³o Egipcjan, a z byd³a Izraelitów nic nie zginê³o.
Exo 9:7  Faraon pos³a³ na zwiady, i oto nic nie zginê³o z byd³a izraelskiego. Jednak serce faraona by³o uparte, i 
nie puœci³ ludu.
Exo 9:8  Rzek³ Pan do Moj¿esza i Aarona: «WeŸcie pe³nymi garœciami sadzy z pieca i Moj¿esz niech rzuci j¹ 
ku niebu na oczach faraona,
Exo 9:9  a py³ bêdzie siê unosi³ nad ca³ym krajem egipskim i sprawi u cz³owieka i u byd³a w ca³ej ziemi 
egipskiej wrzody i pryszcze».
Exo 9:10  Wziêli wiêc sadzy z pieca i stanêli przed faraonem, a Moj¿esz rzuci³ j¹ ku niebu i powsta³y wrzody i 
pryszcze na ludziach i zwierzêtach.
Exo 9:11  Czarownicy nie mogli stan¹æ przed Moj¿eszem z powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody jak 
inni Egipcjanie.
Exo 9:12  Ale Pan uczyni³ upartym serce faraona, tak i¿ nie us³ucha³ ich, jak zapowiedzia³ Pan Moj¿eszowi.
Exo 9:13  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «Wstañ rano i idŸ do faraona, i powiedz mu: To mówi Pan, Bóg 



Hebrajczyków: Wypuœæ lud mój, aby Mi s³u¿y³,
Exo 9:14  poniewa¿ tym razem zeœlê wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje s³ugi i na twój lud, abyœ 
pozna³, ¿e nie ma równego Mi na ca³ej ziemi.
Exo 9:15  Bo ju¿ teraz móg³bym wyci¹gn¹æ rêkê i dotkn¹æ ciebie i lud twój zaraz¹, byœ zosta³ usuniêty z ziemi.
Exo 9:16  Lecz dlatego zostawi³em ciê przy ¿yciu, byœ zobaczy³ si³ê moj¹ i by imiê moje zosta³o rozs³awione po 
ca³ej ziemi.
Exo 9:17  Jeœli zabraniasz jeszcze memu ludowi wyjœcia i nie chcesz go puœciæ,
Exo 9:18  to jutro o tej porze spuszczê bardzo wielki grad, jakiego jeszcze w Egipcie nie by³o od dnia jego 
powstania a¿ dot¹d.
Exo 9:19  A teraz poœlij po twoje byd³o i po wszystko, co masz na polu, bo ka¿dy cz³owiek i ka¿de zwierzê 
znajduj¹ce siê na polu, a nie zapêdzone do zagrody, zginie, gdy na nich grad spadnie».
Exo 9:20  Kto ze s³ug faraona zl¹k³ siê s³ów Pana, schroni³ s³ugi swoje i byd³o do domów,
Exo 9:21  ale kto nie wzi¹³ sobie s³ów Pana do serca, zostawi³ s³ugi swoje i byd³o na polu.
Exo 9:22  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Wyci¹gnij rêkê do nieba, by spad³ grad na ca³¹ ziemiê egipsk¹, na cz³owieka, 
na byd³o, na wszelk¹ trawê poln¹ na ziemi egipskiej».
Exo 9:23  I wyci¹gn¹³ Moj¿esz laskê swoj¹ do nieba, a Pan zes³a³ grzmot i grad i spad³ ogieñ na ziemiê. Pan 
spuœci³ równie¿ grad na ziemiê egipsk¹.
Exo 9:24  I powsta³ grad i b³yskawice z gradem na przemian tak ogromne, ¿e nie by³o takich na ca³ej ziem 
egipskiej od czasu, gdy [Egipt] sta³ siê narodem.
Exo 9:25  I spad³ grad na ca³¹ ziemiê egipsk¹, na wszystko, co by³o na polu. Grad zniszczy³ ludzi, zwierzêta i 
wszelk¹ trawê poln¹ oraz z³ama³ ka¿de drzewo na polu.
Exo 9:26  Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie by³o gradu.
Exo 9:27  Poleci³ wiêc faraon, by zawo³ano Moj¿esza i Aarona, i rzek³ do nich: «Zgrzeszy³em tym razem. Pan 
jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteœmy winni.
Exo 9:28  B³agajcie Pana, aby usta³ grzmot potê¿ny i grad, a puszczê was i nie bêdê was d³u¿ej zatrzymywa³».
Exo 9:29  Odpowiedzia³ mu Moj¿esz: «Gdy wyjdê z miasta, wyci¹gnê d³onie do Pana. Grzmoty ustan¹, a gradu 
nie bêdzie wiêcej, byœ pozna³, ¿e ziemia nale¿y do Pana.
Exo 9:30  Lecz ja wiem, ¿e ty i s³udzy twoi nie boj¹ siê jeszcze Pana Boga».
Exo 9:31  Len i jêczmieñ zosta³y zniszczone, poniewa¿ jêczmieñ mia³ ju¿ k³osy, a len kwiecie.
Exo 9:32  Ale pszenica i orkisz nie pok³ad³y siê, bo s¹ póŸniejsze.
Exo 9:33  Wyszed³ wiêc Moj¿esz od faraona do miasta i wyci¹gn¹³ d³onie do Pana, i usta³y grzmoty i grad. 
Tak¿e deszcz ju¿ nie pada³ na ziemiê.
Exo 9:34  Gdy faraon zobaczy³, ¿e usta³ deszcz, grad i grzmot, zacz¹³ znowu grzeszyæ i sta³o siê twarde jego 
serce i [serca] s³ug jego.
Exo 9:35  I pozosta³o tak uparte serce faraona, ¿e nie wypuœci³ Izraelitów, jak to zapowiedzia³ Pan przez 
Moj¿esza.
Exo 10:1  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «IdŸ do faraona, poniewa¿ uczyni³em twardym serce jego i jego s³ug, abym 
móg³ czyniæ znaki swoje wœród nich,
Exo 10:2  i abyœ opowiada³ dzieciom twoim i wnukom, co zdzia³a³em w Egipcie. A znaki moje czyni³em miêdzy 
nimi, aby wiedzieli, ¿e Ja jestem Pan».
Exo 10:3  Moj¿esz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: «Tak powiedzia³ Pan, Bóg Hebrajczyków: 
Dok¹d¿e bêdziesz zwleka³ z upokorzeniem siê przede Mn¹? Wypuœæ lud mój, aby Mi s³u¿y³.
Exo 10:4  Bo je¿eli bêdziesz zwleka³ z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzê jutro szarañczê do twego 
kraju.
Exo 10:5  Okryje ona ziemiê tak, ¿e nie bêdzie mo¿na widzieæ ziemi, i po¿re resztê, która zosta³a uratowana i 
pozosta³a po gradzie. Zniszczy te¿ wszelkie drzewa, które rosn¹ na polach waszych.
Exo 10:6  Nape³ni domy twoje, domy wszystkich s³ug twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli 
ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy siê ukazali na ziemi, a¿ do dnia dzisiejszego». Potem odwróci³ siê 
[Moj¿esz] i wyszed³ od faraona.
Exo 10:7  A s³udzy faraona rzekli do niego: «Jak d³ugo jeszcze bêdzie ten dla nas nieszczêœciem? Wypuœæ 
ludzi, aby s³u¿yli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, ¿e ginie Egipt?»
Exo 10:8  Zawo³ano Moj¿esza i Aarona na powrót do faraona, a ten rzek³ do nich: «IdŸcie, oddajcie czeœæ 
Panu, Bogu waszemu. Którzy to maj¹ iœæ?»
Exo 10:9  Moj¿esz odpowiedzia³: «Pójdziemy z naszymi dzieæmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i 
byd³em; pójdziemy, bo mamy obchodziæ œwiêto Pana».
Exo 10:10  Odpowiedzia³ im: «Niech Pan tak bêdzie z wami, jak ja was i dzieci wasz wypuszczê. Patrzcie, jakie 
z³e s¹ wasze zamierzenia.
Exo 10:11  Nie tak! IdŸcie sami mê¿czyŸni i oddajcie czeœæ Panu, jak tegoœcie siê domagali». I wypêdzono 
ich sprzed oblicza faraona.



Exo 10:12  Rzek³ Pan do Moj¿esza: «Wyci¹gnij rêkê nad ziemiê egipsk¹, aby œci¹gnê³a szarañcza do ziemi 
egipskiej i po¿ar³a wszelk¹ roœlinê ziemi, wszystko, co pozosta³o po gradzie».
Exo 10:13  I wyci¹gn¹³ Moj¿esz laskê swoj¹ nad ziemiê egipsk¹, a Pan sprowadzi³ wiatr wschodni, który wia³ 
przez ca³y dzieñ i ca³¹ noc. Rano wiatr wschodni przyniós³ szarañczê.
Exo 10:14  Szarañcza przylecia³a na ca³¹ ziemiê egipsk¹ i opuœci³a siê na ca³y kraj egipski tak licznie, ¿e tyle 
szarañczy nie by³o dot¹d ani nie bêdzie nigdy.
Exo 10:15  I pokry³a powierzchniê ca³ej ziemi. I ciemn¹ sta³a siê ziemia od szarañczy w takiej iloœci. 
[Szarañcza] po¿ar³a wszelk¹ trawê ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozosta³ po gradzie, i nie pozosta³o nic 
zielonego na drzewach i nic z roœlinnoœci polnej w ca³ej ziemi egipskiej.
Exo 10:16  Co rychlej kaza³ faraon zawo³aæ Moj¿esza i Aarona i rzek³: «Zgrzeszy³em przeciwko Panu, Bogu 
waszemu, i przeciwko wam.
Exo 10:17  A teraz, proszê, przebaczcie i tym razem grzech mój, a b³agajcie Pana, Boga waszego, by usun¹³ 
ode mnie przynajmniej tê œmieræ».
Exo 10:18  I wyszed³ [Moj¿esz] od faraona, i prosi³ Pana.
Exo 10:19  Pan sprowadzi³ wiatr zachodni, bardzo gwa³towny, który uniós³ szarañczê i wrzuci³ j¹ do Morza 
Czerwonego. W ca³ej ziemi egipskiej szarañcza zginê³a doszczêtnie.
Exo 10:20  Ale Pan uczyni³ upartym serce faraona, i nie wypuœci³ [on] Izraelitów.
Exo 10:21  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «Wyci¹gnij rêkê ku niebu, a nastanie ciemnoœæ w ziemi egipskiej tak 
gêsta, ¿e mo¿na bêdzie dotkn¹æ ciemnoœci».
Exo 10:22  Wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê do nieba i nasta³a ciemnoœæ gêsta w ca³ej ziemi egipskiej przez trzy dni.
Exo 10:23  Jeden drugiego nie widzia³ i nikt nie móg³ wstaæ z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici 
wszyscy mieli œwiat³o w swoich mieszkaniach.
Exo 10:24  Zawo³a³ faraon Moj¿esza i rzek³: «IdŸcie, oddajcie czeœæ Panu, tylko owce i byd³o wasze zostanie. 
Dzieci wasze równie¿ mog¹ iœæ z wami».
Exo 10:25  Odpowiedzia³ Moj¿esz: «Ty tak¿e musisz daæ nam do r¹k ofiary i ca³opalenia, byœmy mogli 
ofiarowaæ je Panu, Bogu naszemu.
Exo 10:26  Równie¿ byd³o nasze pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, poniewa¿ z niego weŸmiemy na 
ofiarê Panu, Bogu naszemu; a sami nie wiemy, z czego z³o¿yæ ofiarê dla Pana, a¿ tam przyjdziemy».
Exo 10:27  Pan uczyni³ upartym serce faraona i nie chcia³ ich wypuœciæ.
Exo 10:28  I rzek³ faraon: «OdejdŸ ode mnie! Strze¿ siê i nie zjawiaj siê ju¿ przede mn¹! Skoro siê tylko zjawisz 
przede mn¹, umrzesz».
Exo 10:29  I rzek³ Moj¿esz do faraona: «Bêdzie, jak powiedzia³eœ. Nie zjawiê siê wiêcej przed tob¹».
Exo 11:1  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Jeszcze jedn¹ plagê zeœlê na faraona i na Egipt. Potem uwolni was st¹d. A 
uwolni was ca³kowicie, nawet was wszystkich st¹d wypêdzi.
Exo 11:2  Oznajmij to ludowi, a¿eby ka¿dy mê¿czyzna u s¹siada swego i ka¿da kobieta u s¹siadki swej 
wypo¿yczyli przedmioty srebrne i z³ote».
Exo 11:3  A Pan zjedna³ ludowi ³askê w oczach Egipcjan. Moj¿esz tak¿e za¿ywa³ w kraju egipskim wielkiej czci 
tak u s³ug faraona, jak i u ludu.
Exo 11:4  Moj¿esz powiedzia³: «Tak mówi Pan: O pó³nocy przejdê przez Egipt.
Exo 11:5  I pomr¹ wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym 
tronie, a¿ do pierworodnego niewolnicy, która jest zajêta przy ¿arnach, i wszelkie pierworodne byd³a.
Exo 11:6  Wtedy w ca³ej ziemi egipskiej bêdzie wielkie narzekanie, jakiego nie by³o nigdy i jakiego ju¿ nie 
bêdzie.
Exo 11:7  U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na byd³o, abyœcie poznali, ¿e Pan uczyni³ 
ró¿nicê miêdzy Egipcjanami a Izraelitami.
Exo 11:8  Wtedy przyjd¹ wszyscy s³udzy twoi do mnie i oddadz¹ mi pok³on, i powiedz¹: WyjdŸ ty i ca³y lud twój, 
który idzie za tob¹. I potem wyjd¹». Moj¿esz p³on¹c gniewem wyszed³ od faraona.
Exo 11:9  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Nie us³ucha was faraon, aby sta³y siê liczniejsze cuda w ziemi egipskiej».
Exo 11:10  Moj¿esz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczyni³ upartym serce faraona, 
tak i¿ wzbrania³ siê wypuœciæ Izraelitów ze swego kraju.
Exo 12:1  Pan powiedzia³ do Moj¿esza i Aarona w ziemi egipskiej:
Exo 12:2  «Miesi¹c ten bêdzie dla was pocz¹tkiem miesiêcy, bêdzie pierwszym miesi¹cem roku!
Exo 12:3  Powiedzcie ca³emu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesi¹tego dnia tego miesi¹ca niech siê ka¿dy postara 
o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.
Exo 12:4  Jeœliby zaœ rodzina by³a za ma³a do spo¿ycia baranka, to niech siê postara o niego razem ze swym 
s¹siadem, który mieszka najbli¿ej jego domu, aby by³a odpowiednia liczba osób. Liczyæ je zaœ bêdziecie dla 
spo¿ycia baranka wed³ug tego, co ka¿dy mo¿e spo¿yæ.
Exo 12:5  Baranek bêdzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wzi¹æ mo¿ecie jagniê albo koŸlê.
Exo 12:6  Bêdziecie go strzec a¿ do czternastego dnia tego miesi¹ca, a wtedy zabije go ca³e zgromadzenie 



Izraela o zmierzchu.
Exo 12:7  I wezm¹ krew baranka, i pokropi¹ ni¹ odrzwia i progi domu, w którym bêd¹ go spo¿ywaæ.
Exo 12:8  I tej samej nocy spo¿yj¹ miêso pieczone w ogniu, spo¿yj¹ je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi 
zio³ami.
Exo 12:9  Nie bêdziecie spo¿ywaæ z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, 
z g³ow¹, nogami i wnêtrznoœciami.
Exo 12:10  Nie mo¿e nic pozostaæ z niego na dzieñ nastêpny. Cokolwiek zostanie z niego na nastêpny dzieñ, w 
ogniu spalicie.
Exo 12:11  Tak zaœ spo¿ywaæ go bêdziecie: Biodra wasze bêd¹ przepasane, sanda³y na waszych nogach i 
laska w waszym rêku. Spo¿ywaæ bêdziecie poœpiesznie, gdy¿ jest to Pascha na czeœæ Pana.
Exo 12:12  Tej nocy przejdê przez Egipt, zabijê wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od cz³owieka a¿ do 
byd³a i odbêdê s¹d nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.
Exo 12:13  Krew bêdzie wam s³u¿y³a do oznaczenia domów, w których bêdziecie przebywaæ. Gdy ujrzê krew, 
przejdê obok i nie bêdzie poœród was plagi niszczycielskiej, gdy bêdê kara³ ziemiê egipsk¹.
Exo 12:14  Dzieñ ten bêdzie dla was dniem pamiêtnym i obchodziæ go bêdziecie jako œwiêto dla uczczenia 
Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu œwiêtowaæ bêdziecie.
Exo 12:15  Przez siedem dni spo¿ywaæ bêdziecie chleb niekwaszony. Ju¿ w pierwszym dniu usuniecie wszelki 
kwas z domów waszych, bo kto by jad³ kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wy³¹czony bêdzie z 
Izraela.
Exo 12:16  W pierwszym dniu bêdziecie mieli zwo³anie œwiête, tak samo w dniu siódmym. Nie bêdziecie wtedy 
wykonywaæ ¿adnej pracy. Bêdzie wam tylko wolno przygotowaæ po¿ywienie.
Exo 12:17  Przestrzegaæ bêdziecie Œwiêta Przaœników, gdy¿ w tym dniu wyprowadzi³em wasze zastêpy z 
ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach.
Exo 12:18  Czternastego dnia miesi¹ca pierwszego od wieczora winniœcie spo¿ywaæ chleb niekwaszony a¿ do 
wieczora dwudziestego pierwszego dnia tego miesi¹ca.
Exo 12:19  Przez siedem dni nie znajdzie siê w domach waszych ¿aden kwas, bo kto by spo¿y³ coœ 
kwaszonego, winien byæ wy³¹czony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.
Exo 12:20  Nie wolno wam jeœæ nic kwaszonego; we wszystkich domach waszych winniœcie jeœæ chleb 
niekwaszony».
Exo 12:21  Moj¿esz zwo³a³ wszystkich starszych Izraela i rzek³ do nich: «Od³¹czcie i weŸcie baranka dla 
waszych rodzin i zabijcie jako paschê.
Exo 12:22  WeŸcie ga³¹zkê hizopu i zanurzcie j¹ we krwi, która jest w naczyniu, i krwi¹ z naczynia skropcie próg i 
oba odrzwia. A¿ do rana nie powinien nikt z was wychodziæ przed drzwi swego domu.
Exo 12:23  A gdy Pan bêdzie przechodzi³, aby poraziæ Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to 
ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejœæ do tych domów, aby [was] zabija³.
Exo 12:24  Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki wa¿nego dla ciebie i dla twych dzieci!
Exo 12:25  Gdy zaœ wejdziecie do ziemi, któr¹ da wam Pan, jak obieca³, przestrzegajcie tego obyczaju.
Exo 12:26  Gdy siê was zapytaj¹ dzieci: có¿ to za œwiêty zwyczaj? -
Exo 12:27  tak im odpowiecie: "To jest ofiara Paschy na czeœæ Pana, który w Egipcie omin¹³ domy Izraelitów. 
Porazi³ Egipcjan, a domy nasze ocali³"». Lud wtedy ukl¹k³ i odda³ pok³on.
Exo 12:28  Izraelici poszli i wype³nili [przepis]. Jak nakaza³ Pan Moj¿eszowi i Aaronowi, tak uczynili.
Exo 12:29  O pó³nocy Pan pozabija³ wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi 
na swym tronie, a¿ do pierworodnego tego, który by³ zamkniêty w wiêzieniu, a tak¿e wszelkie pierworodne z 
byd³a.
Exo 12:30  I wsta³ faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniós³ siê 
wielki krzyk w Egipcie, gdy¿ nie by³o domu, w którym nie by³oby umar³ego.
Exo 12:31  I jeszcze w nocy kaza³ faraon wezwaæ Moj¿esza i Aarona, i powiedzia³: «Wstañcie, wyruszajcie z 
poœrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! IdŸcie i oddajcie czeœæ Panu wed³ug waszego pragnienia.
Exo 12:32  WeŸcie ze sob¹ owce wasze i wo³y, jak pragnêliœcie, i idŸcie. Proœcie tak¿e o ³askê dla mnie».
Exo 12:33  I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprêdzej wyszli z kraju, gdy¿ mówili: «Wszyscy pomrzemy».
Exo 12:34  I wzi¹³ lud ciasto, zanim siê zakwasi³o w dzie¿ach owiniêtych p³aszczami, i niós³ je na barkach.
Exo 12:35  Synowie Izraela uczynili wed³ug tego, jak im nakaza³ Moj¿esz, i wypo¿yczali od Egipcjan przedmioty 
srebrne i z³ote oraz szaty.
Exo 12:36  Pan wzbudzi³ ¿yczliwoœæ Egipcjan dla Izraelitów, i po¿yczyli im. I w ten sposób [Izraelici] z³upili 
Egipcjan.
Exo 12:37  I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie oko³o szeœciuset tysiêcy mê¿ów pieszych, prócz 
dzieci.
Exo 12:38  Tak¿e wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszy³o z nimi, nadto owce i wo³y, i olbrzymi dobytek.
Exo 12:39  Z ciasta, które wynieœli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, poniewa¿ siê nie zakwasi³o. 



Wypêdzeni z Egiptu bez najmniejszej zw³oki, nie zdo³ali przygotowaæ nawet zapasów na drogê.
Exo 12:40  A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwa³ czterysta trzydzieœci lat.
Exo 12:41  I oto tego samego dnia, po up³ywie czterystu trzydziestu lat, wysz³y wszystkie zastêpy Pana z ziemi 
egipskiej.
Exo 12:42  Tej nocy czuwa³ Pan nad wyjœciem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna byæ 
czuwaniem na czeœæ Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.
Exo 12:43  Pan powiedzia³ do Moj¿esza i Aarona: «Takie bêdzie prawo dotycz¹ce Paschy: ¯aden cudzoziemiec 
nie mo¿e jej spo¿ywaæ.
Exo 12:44  Jednak niewolnik, nabyty za pieni¹dze, któregoœ podda³ obrzezaniu, mo¿e j¹ spo¿ywaæ.
Exo 12:45  Obcokrajowiec i najemnik nie mog¹ jej spo¿ywaæ.
Exo 12:46  W jednym i tym samym domu winna byæ spo¿yta. Nie mo¿na wynieœæ z tego domu ¿adnego 
kawa³ka miêsa na zewn¹trz. Koœci z niego ³amaæ nie bêdziecie.
Exo 12:47  Ca³e zgromadzenie Izraela bêdzie to zachowywa³o.
Exo 12:48  Jeœliby cudzoziemiec przebywaj¹cy u ciebie chcia³ obchodziæ Paschê [ku czci] Pana, to musisz 
obrzezaæ wpierw wszystkich potomków jego domu, i wtedy dopiero dopuœciæ go mo¿esz do obchodzenia 
Paschy, gdy¿ wówczas bêdzie mia³ prawa tubylców. ¯aden jednak nieobrzezany nie mo¿e spo¿ywaæ Paschy.
Exo 12:49  Takie samo prawo bêdzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywaj¹cych poœród was».
Exo 12:50  Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakaza³ Pan Moj¿eszowi i Aaronowi.
Exo 12:51  Tego samego dnia wywiód³ Pan synów Izraela z ziemi egipskiej wed³ug ich zastêpów.
Exo 13:1  Pan tak powiedzia³ do Moj¿esza:
Exo 13:2  «Poœwiêæcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie nale¿eæ bêd¹ pierwociny ³ona 
matczynego - zarówno cz³owiek, jak i zwierzê».
Exo 13:3  Moj¿esz powiedzia³ do ludu: «Pamiêtajcie o dniu tym, gdyœcie wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdy¿ 
potê¿n¹ rêk¹ wywiód³ was Pan stamt¹d: [w tym to dniu] nie wolno jeœæ chleba kwaszonego.
Exo 13:4  Dziœ wychodzicie w miesi¹cu Abib.
Exo 13:5  Gdy zaœ Pan wprowadzi ciê do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwwity, Jebusyty, jak 
poprzysi¹g³ przodkom twoim daæ im ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i miód, wtedy winieneœ obchodziæ to œwiêto w 
tym samym miesi¹cu.
Exo 13:6  Przez siedem dni bêdziesz jad³ chleb niekwaszony, a w dniu siódmym bêdzie dla ciebie œwiêto ku 
czci Pana.
Exo 13:7  [Tylko] niekwaszony chleb mo¿na jeœæ w czasie tych siedmiu dni i nie bêdzie mo¿na ujrzeæ u ciebie 
chleba kwaszonego ani nie bêdzie mo¿na ujrzeæ u ciebie ¿adnego kwasu w twoich granicach.
Exo 13:8  W tym dniu bêdziesz opowiada³ synowi swemu: Dzieje siê tak ze wzglêdu na to, co uczyni³ Pan dla 
mnie w czasie wyjœcia z Egiptu.
Exo 13:9  Bêdzie to dla ciebie znakiem na rêce i przypomnieniem miêdzy oczami, aby prawo Pana by³o w 
ustach twoich, gdy¿ rêk¹ potê¿n¹ wywiód³ ciê Pan z Egiptu.
Exo 13:10  I bêdziesz zachowywa³ to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok,
Exo 13:11  gdy Pan wprowadzi ciê do kraju Kananejczyka, jak poprzysi¹g³ tobie i przodkom twoim, i da go tobie.
Exo 13:12  I oddasz wszelkie pierwociny ³ona matki dla Pana i wszelki pierwszy p³ód byd³a, jaki bêdzie u ciebie; 
co jest rodzaju mêskiego, nale¿y do Pana.
Exo 13:13  Lecz pierworodny p³ód os³a wykupisz jagniêciem, a jeœlibyœ nie chcia³ wykupiæ, to musisz mu 
z³amaæ kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz.
Exo 13:14  Gdy ciê syn zapyta w przysz³oœci: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan rêk¹ mocn¹ wywiód³ nas z 
Egiptu, z domu niewoli.
Exo 13:15  Gdy faraon wzbrania³ siê nas uwolniæ, Pan wybi³ wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, 
zarówno pierworodne z ludzi, jak i z byd³a, dlatego ofiarujê dla Pana mêskie pierwociny ³ona matki i wykupujê 
pierworodnego mego syna.
Exo 13:16  Bêdzie to dla ciebie znakiem na rêce i ozdob¹ miêdzy oczami [przypominaj¹c], ¿e Pan potê¿n¹ rêk¹ 
wywiód³ nas z Egiptu».
Exo 13:17  Gdy faraon uwolni³ lud, nie wiód³ go Bóg drog¹ prowadz¹c¹ do ziemi filistyñskiej, chocia¿ by³a 
najkrótsza. Powiedzia³ bowiem Bóg: «¯eby lud na widok czekaj¹cych go walk nie ¿a³owa³ i nie wróci³ do 
Egiptu».
Exo 13:18  Bóg wiêc prowadzi³ lud okrê¿n¹ drog¹ pustynn¹ ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z 
ziemi egipskiej.
Exo 13:19  Zabra³ te¿ Moj¿esz ze sob¹ koœci Józefa, gdy¿ ten przysiêg¹ zobowi¹za³ Izraelitów mówi¹c: 
«Wspomo¿e was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie st¹d koœci moje ze sob¹».
Exo 13:20  Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni.
Exo 13:21  A Pan szed³ przed nimi podczas dnia, jako s³up ob³oku, by ich prowadziæ drog¹, podczas nocy zaœ 
jako s³up ognia, aby im œwieciæ, ¿eby mogli iœæ we dnie i w nocy.



Exo 13:22  Nie ustêpowa³ sprzed ludu s³up ob³oku we dnie ani s³up ognia w nocy.
Exo 14:1  Pan przemówi³ do Moj¿esza tymi s³owami:
Exo 14:2  «Rozka¿ Izraelitom, niech zawróc¹ i niech rozbij¹ obóz pod Pi-Hachirot pomiêdzy Migdol a morzem, 
naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem.
Exo 14:3  Faraon powie wtedy: Izraelici zab³¹dzili w kraju, a pustynia zamknê³a im drogê.
Exo 14:4  Uczyniê upartym serce faraona, i urz¹dzi poœcig za wami. Wtedy oka¿ê potêgê moj¹ nad faraonem i 
nad ca³ym jego wojskiem. Poznaj¹ wówczas Egipcjanie, ¿e Ja jestem Pan». I uczynili w ten sposób.
Exo 14:5  Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieni³o siê usposobienie faraona i jego s³ug 
wzglêdem niego i rzekli: «Có¿eœmy uczynili pozwalaj¹c Izraelowi opuœciæ nasz¹ s³u¿bê?»
Exo 14:6  Rozkaza³ wówczas faraon zaprzêgaæ swoje rydwany i zabra³ ludzi swoich ze sob¹.
Exo 14:7  Wzi¹³ szeœæset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na ka¿dym z nich 
byli dzielni wojownicy.
Exo 14:8  Pan uczyni³ upartym serce faraona, króla egipskiego, który urz¹dzi³ poœcig za Izraelitami. Ci jednak 
wyszli z podniesion¹ rêk¹.
Exo 14:9  Egipcjanie wiêc œcigali ich i dopêdzili obozuj¹cych nad morzem - wszystkie konie i rydwany faraona, 
jeŸdŸcy i ca³e wojsko jego - pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon.
Exo 14:10  A gdy siê zbli¿y³ faraon, Izraelici podnieœli oczy, a ujrzawszy, ¿e Egipcjanie ci¹gn¹ za nimi, ogromnie 
siê przerazili. Izraelici podnieœli g³oœne wo³anie do Pana.
Exo 14:11  Rzekli do Moj¿esza: «Czy¿ brakowa³o grobów w Egipcie, ¿e nas tu przyprowadzi³eœ, abyœmy 
pomarli na pustyni? Có¿ za us³ugê wyœwiadczy³eœ nam przez to, ¿e wyprowadzi³eœ nas z Egiptu?
Exo 14:12  Czy¿ nie mówiliœmy ci wyraŸnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy s³u¿yæ Egipcjanom. 
Lepiej bowiem nam by³o s³u¿yæ im, ni¿ umieraæ na tej pustyni».
Exo 14:13  Moj¿esz odpowiedzia³ ludowi: «Nie bójcie siê! Pozostañcie na swoim miejscu, a zobaczycie 
zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie bêdziecie ju¿ nigdy ogl¹daæ.
Exo 14:14  Pan bêdzie walczy³ za was, a wy bêdziecie spokojni».
Exo 14:15  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Czemu g³oœno wo³asz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszaj¹ w 
drogê.
Exo 14:16  Ty zaœ podnieœ sw¹ laskê i wyci¹gnij rêkê nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejd¹ Izraelici w 
œrodek na such¹ ziemiê.
Exo 14:17  Ja natomiast uczyniê upartymi serca Egipcjan, ¿e pójd¹ za nimi. Wtedy oka¿ê moj¹ potêgê wobec 
faraona, ca³ego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeŸdŸców.
Exo 14:18  A gdy oka¿ê moj¹ potêgê wobec faraona, jego rydwanów i jeŸdŸców, wtedy poznaj¹ Egipcjanie, ¿e 
ja jestem Pan».
Exo 14:19  Anio³ Bo¿y, który szed³ na przedzie wojsk izraelskich, zmieni³ miejsce i szed³ na ich ty³ach. S³up 
ob³oku równie¿ przeszed³ z przodu i zaj¹³ ich ty³y,
Exo 14:20  staj¹c miêdzy wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam by³ ob³ok ciemnoœci¹, tu zaœ 
oœwieca³ noc. I nie zbli¿yli siê jedni do drugich przez ca³¹ noc.
Exo 14:21  Moj¿esz wyci¹gn¹³ rêkê nad morze, a Pan cofn¹³ wody gwa³townym wiatrem wschodnim, który wia³ 
przez ca³¹ noc, i uczyni³ morze such¹ ziemi¹. Wody siê rozst¹pi³y,
Exo 14:22  a Izraelici szli przez œrodek morza po suchej ziemi, maj¹c mur z wód po prawej i po lewej stronie.
Exo 14:23  Egipcjanie œcigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeŸdŸcy weszli za nimi w œrodek 
morza.
Exo 14:24  O œwicie spojrza³ Pan ze s³upa ognia i ze s³upa ob³oku na wojsko egipskie i zmusi³ je do ucieczki.
Exo 14:25  I zatrzyma³ ko³a ich rydwanów, tak ¿e z wielk¹ trudnoœci¹ mogli siê naprzód posuwaæ. Egipcjanie 
krzyknêli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami».
Exo 14:26  A Pan rzek³ do Moj¿esza: «Wyci¹gnij rêkê nad morze, aby wody zala³y Egipcjan, ich rydwany i 
jeŸdŸców».
Exo 14:27  Wyci¹gn¹³ Moj¿esz rêkê nad morze, które o brzasku dnia wróci³o na swoje miejsce. Egipcjanie 
uciekaj¹c biegli naprzeciw falom, i pogr¹¿y³ ich Pan w œrodku morza.
Exo 14:28  Powracaj¹ce fale zatopi³y rydwany i jeŸdŸców ca³ego wojska faraona, którzy weszli w morze, 
œcigaj¹c tamtych, nie ocala³ z nich ani jeden.
Exo 14:29  Izraelici zaœ szli po suchym dnie morskim, maj¹c mur [wodny] po prawej i po lewej stronie.
Exo 14:30  W tym to dniu wybawi³ Pan Izraela z r¹k Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu 
morza.
Exo 14:31  Gdy Izraelici widzieli wielkie dzie³o, którego dokona³ Pan wobec Egipcjan, ulêkli siê Pana i uwierzyli 
Jemu oraz Jego s³udze Moj¿eszowi.
Exo 15:1  Wtedy Moj¿esz i Izraelici razem z nim œpiewali tak¹ pieœñ ku czci Pana: Bêdê œpiewa³ ku czci Pana, 
który wspaniale sw¹ potêgê okaza³, gdy konia i jeŸdŸca jego pogr¹¿y³ w morzu.
Exo 15:2  Pan jest moj¹ moc¹ i Ÿród³em mêstwa! Jemu zawdziêczam moje ocalenie. On Bogiem moim, 



uwielbiaæ Go bêdê, On Bogiem ojca mego, bêdê Go wywy¿sza³.
Exo 15:3  Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imiê Jego.
Exo 15:4  Rzuci³ w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginêli w Morzu Czerwonym.
Exo 15:5  Przepaœci ich ogarnê³y, jak g³az runêli w g³êbinê.
Exo 15:6  Uwielbiona jest potêga prawicy Twej, Panie, Prawica Twa, o Panie, star³a nieprzyjació³.
Exo 15:7  Pe³en potêgi zniszczy³eœ przeciwników Twoich, Twój gniew im okaza³eœ, a spali³ ich jak s³omê.
Exo 15:8  Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiêtrzy³y siê wody, ¿ywio³y p³ynne stanê³y jak wa³y, w poœrodku 
morza zakrzep³y przepaœci.
Exo 15:9  Mówi³ nieprzyjaciel: «Bêdê œciga³, pochwycê, zdobycz podzielê, nasycê m¹ duszê, miecza dobêdê, 
rêka moja ich zetrze».
Exo 15:10  Wionê³o tchnienie Twoje i przykry³o ich morze, zatonêli jak o³ów poœród wód gwa³townych.
Exo 15:11  Któ¿ jest poœród bogów równy Tobie, Panie, w blasku œwiêtoœci, któ¿ Ci jest podobny, straszliwy 
w czynach, cuda dzia³aj¹cy!
Exo 15:12  Prawicê sw¹ wyci¹gn¹³eœ i po¿ar³a ich ziemia.
Exo 15:13  Wiod³eœ Tw¹ ³ask¹ lud oswobodzony, przeprowadzi³eœ [go] Tw¹ moc¹ w œwiête Twe mieszkanie.
Exo 15:14  Wieœæ tê narody przyjê³y ze dr¿eniem, pad³ strach na mieszkañców filistyñskiej ziemi.
Exo 15:15  Przerazili siê wtedy ksi¹¿êta Edomu, wodzów Moabu ogarnê³a bojaŸñ, truchlej¹ z trwogi wszyscy 
mieszkañcy Kanaanu.
Exo 15:16  Strach i przera¿enie ow³adnê³y nimi. Wobec si³y ramienia Twego stali siê jak kamieñ, a¿ przejdzie 
lud Twój, o Panie, a¿ przejdzie lud, któryœ sobie naby³.
Exo 15:17  Wprowadzi³eœ ich i osadzi³eœ na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyni³eœ swym 
mieszkaniem, w œwi¹tyni, któr¹ za³o¿y³y Twoje rêce, Panie.
Exo 15:18  Pan jest królem na zawsze, na wieki!
Exo 15:19  Gdy wesz³y w morze konie faraona z rydwanami i jeŸdŸcami, Pan przywiód³ na nich z powrotem fale 
morskie, synowie zaœ Izraela przeszli such¹ nog¹ morze.
Exo 15:20  Miriam prorokini, siostra Aarona, wziê³a bêbenek do rêki, a wszystkie kobiety sz³y za ni¹ w pl¹sach i 
uderza³y w bêbenki.
Exo 15:21  A Miriam przyœpiewywa³a im: «Œpiewajmy pieœñ chwa³y na czeœæ Pana, bo sw¹ potêgê okaza³, 
gdy konie i jeŸdŸców ich pogr¹¿y³ w morzu».
Exo 15:22  Moj¿esz poleci³ Izraelitom wyruszyæ od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy 
dni przez pustyniê, a nie znaleŸli wody.
Exo 15:23  I przybyli potem do miejscowoœci Mara, i nie mogli piæ wód, gdy¿ by³y gorzkie; przeto nadano temu 
miejscu nazwê Mara.
Exo 15:24  Szemra³ lud przeciw Moj¿eszowi i mówi³: «Có¿ bêdziemy pili?»
Exo 15:25  Moj¿esz wo³a³ do Pana, a Pan wskaza³ mu drewno. Wrzuci³ on je do wody, i sta³y siê wody s³odkie. 
Tam Pan ustanowi³ dla niego prawa i rozporz¹dzenia i tam go doœwiadcza³.
Exo 15:26  I powiedzia³: «Jeœli wiernie bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, twego Boga, i bêdziesz wykonywa³ to, co 
jest s³uszne w Jego oczach; jeœli bêdziesz dawa³ pos³uch Jego przykazaniom i strzeg³ wszystkich Jego praw, 
to nie ukarzê ciê ¿adn¹ z tych plag, jakie zes³a³em na Egipt, bo Ja, Pan, chcê byæ twym lekarzem».
Exo 15:27  Potem przybyli do Elim, gdzie by³o dwanaœcie Ÿróde³ i siedemdziesi¹t palm. Tutaj to rozbili namioty 
nad wod¹.
Exo 16:1  Nastêpnie wyruszyli z Elim. Przyby³o zaœ ca³e zgromadzenie Izraelitów na pustyniê Sin, po³o¿on¹ 
miêdzy Elim a Synajem, piêtnastego dnia drugiego miesi¹ca od ich wyjœcia z ziemi egipskiej.
Exo 16:2  I zaczê³o szemraæ na pustyni ca³e zgromadzenie Izraelitów przeciw Moj¿eszowi i przeciw Aaronowi.
Exo 16:3  Izraelici mówili im: «Obyœmy pomarli z rêki Pana w ziemi egipskiej, gdzieœmy zasiadali przed 
garnkami miêsa i jadali chleb do sytoœci! Wyprowadziliœcie nas na tê pustyniê, aby g³odem umorzyæ ca³¹ tê 
rzeszê».
Exo 16:4  Pan powiedzia³ wówczas do Moj¿esza: «Oto zeœlê wam chleb z nieba, na kszta³t deszczu. I bêdzie 
wychodzi³ lud, i ka¿dego dnia bêdzie zbiera³ wed³ug potrzeby dziennej. Chcê ich tak¿e doœwiadczyæ, czy 
pójd¹ za moimi rozkazami czy te¿ nie.
Exo 16:5  Lecz w dniu szóstym zrobi¹ zapas tego, co przynios¹, a bêdzie to podwójna iloœæ tego, co bêd¹ 
zbieraæ codziennie».
Exo 16:6  Moj¿esz i Aaron powiedzieli do spo³ecznoœci Izraelitów: «Tego wieczora ujrzycie, ¿e to Pan 
wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej.
Exo 16:7  A rano ujrzycie chwa³ê Pana, gdy¿ us³ysza³ On, ¿e szemrzecie przeciw Panu. Czym¿e my jesteœmy, 
¿e szemrzecie przeciw nam?»
Exo 16:8  Moj¿esz powiedzia³: «Wieczorem Pan da wam miêso do jedzenia, a rano chleb do sytoœci, bo 
s³ysza³ Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czym¿e bowiem my jesteœmy? Nie szemraliœcie przeciwko 
nam, ale przeciw Panu!»



Exo 16:9  Moj¿esz rzek³ do Aarona: «Powiedz ca³emu zgromadzeniu Izraelitów: Zbli¿cie siê do Pana, gdy¿ 
s³ysza³ wasze szemrania».
Exo 16:10  W czasie przemowy Aarona do ca³ego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukaza³a siê im 
w ob³oku chwa³a Pana.
Exo 16:11  I przemówi³ Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Exo 16:12  «S³ysza³em szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu bêdziecie jeœæ miêso, a rano 
nasycicie siê chlebem. Poznacie wtedy, ¿e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem».
Exo 16:13  Rzeczywiœcie wieczorem przylecia³y przepiórki i pokry³y obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy le¿a³a 
doko³a obozu.
Exo 16:14  Gdy siê warstwa rosy unios³a ku górze, wówczas na pustyni le¿a³o coœ drobnego, ziarnistego, niby 
szron na ziemi.
Exo 16:15  Na widok tego Izraelici pytali siê wzajemnie: «Co to jest?» - gdy¿ nie wiedzieli, co to by³o. Wtedy 
powiedzia³ do nich Moj¿esz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.
Exo 16:16  To zaœ nakaza³ wam Pan: Ka¿dy z was zbierze dla siebie wed³ug swej potrzeby, omer na g³owê. 
Ka¿dy z was przyniesie wed³ug liczby osób, które nale¿¹ do jego namiotu».
Exo 16:17  Izraelici uczynili tak i zebrali jedni du¿o, drudzy ma³o.
Exo 16:18  Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebra³ wiele, nie mia³ nic zbywaj¹cego, kto zaœ za 
ma³o zebra³, nie mia³ ¿adnego braku - ka¿dy zebra³ wed³ug swych potrzeb.
Exo 16:19  Nastêpnie Moj¿esz powiedzia³ do nich: «Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do nastêpnego 
rana».
Exo 16:20  Niektórzy nie pos³uchali Moj¿esza i pozostawili trochê na nastêpne rano. Jednak tworzy³y siê robaki 
i nast¹pi³o gnicie. I rozgniewa³ siê na nich Moj¿esz.
Exo 16:21  Zbierali to ka¿dego rana, ka¿dy wed³ug swych potrzeb. Lecz gdy s³oñce gorêcej przygrzewa³o, 
topnia³o.
Exo 16:22  W szóstym zaœ dniu zbierali podwójn¹ iloœæ po¿ywienia, dwa omery na ka¿dego. I przybyli 
wszyscy prze³o¿eni zgromadzenia, i donieœli to Moj¿eszowi.
Exo 16:23  A on rzek³ do nich: «Oto, co Pan chcia³ wam powiedzieæ: Dniem œwiêtym spoczynku, szabatem 
poœwiêconym dla Pana, jest dzieñ jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotowaæ. 
Wszystko zaœ, co wam zbywa, od³ó¿cie na dzieñ nastêpny».
Exo 16:24  I od³o¿yli na nastêpny dzieñ wed³ug nakazu Moj¿esza. I nie nast¹pi³o gnicie, ani te¿ nie tworzy³y siê 
tam robaki.
Exo 16:25  Moj¿esz powiedzia³: «Jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana! Dzisiaj nie 
znajdziecie tego na polu.
Exo 16:26  Przez szeœæ dni mo¿ecie zbieraæ, jednak w dniu siódmym jest szabat i nie bêdzie nic tego dnia».
Exo 16:27  Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbieraæ, ale nic nie znaleŸli.
Exo 16:28  Wówczas Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Jak¿e d³ugo jeszcze bêdziecie siê wzbraniali zachowywaæ 
moje nakazy i moje prawa?
Exo 16:29  Patrzcie! Pan nakaza³ wam szabat i dlatego w szóstym dniu da³ wam pokarm na dwa dni. Ka¿dy 
przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym ¿aden z was niech nie opuszcza swego miejsca 
zamieszkania».
Exo 16:30  I stosownie do tego lud obchodzi³ dnia siódmego szabat.
Exo 16:31  Dom Izraela nada³ temu [pokarmowi] nazwê manna. By³a ona bia³a jak ziarno kolendra i mia³a smak 
placka z miodem.
Exo 16:32  Moj¿esz rzek³: «Oto, co nakaza³ Pan: Nape³nijcie omer i przechowajcie go dla waszych 
póŸniejszych pokoleñ, aby ujrzeli pokarm, którym ¿ywi³em was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej».
Exo 16:33  Moj¿esz rzek³ do Aarona: «WeŸ naczynie i nape³nij je omerem manny, i z³ó¿ j¹ przed Panem, aby 
przechowaæ j¹ dla waszych póŸniejszych pokoleñ».
Exo 16:34  Aaron po³o¿y³ je przed Œwiadectwem, aby przechowaæ - jak to Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 16:35  Izraelici jedli mannê przez czterdzieœci lat, a¿ przybyli do ziemi zamieszka³ej. Jedli mannê, a¿ 
przybyli do granic ziemi Kanaan.
Exo 16:36  Omer zaœ jest dziesi¹t¹ czêœci¹ efy.
Exo 17:1  Ca³e zgromadzenie Izraelitów wyruszy³o na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyæ dalsze etapy. 
Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie mia³ wody do picia.
Exo 17:2  I k³óci³ siê lud z Moj¿eszem mówi¹c: «Daj nam wody do picia!» Moj¿esz odpowiedzia³ im: «Czemu 
k³ócicie siê ze mn¹? I czemu wystawiacie Pana na próbê?»
Exo 17:3  Ale lud pragn¹³ tam wody i dlatego szemra³ przeciw Moj¿eszowi i mówi³: «Czy po to wyprowadzi³eœ 
nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze byd³o wydaæ na œmieræ z pragnienia?»
Exo 17:4  Moj¿esz wo³a³ wtedy do Pana i mówi³: «Co mam uczyniæ z tym ludem? Niewiele brakuje, a 
ukamienuj¹ mnie!»



Exo 17:5  Pan odpowiedzia³ Moj¿eszowi: «WyjdŸ przed lud i weŸ kilku ze starszych Izraela ze sob¹. WeŸ w 
rêkê laskê, któr¹ uderzy³eœ Nil, i idŸ.
Exo 17:6  Oto Ja stanê przed tob¹ na skale, na Horebie. Uderzysz w ska³ê, a wyp³ynie z niej woda, i lud 
zaspokoi swe pragnienie». Moj¿esz uczyni³ tak na oczach starszyzny izraelskiej.
Exo 17:7  I nazwa³ to miejsce Massa i Meriba, poniewa¿ tutaj k³ócili siê Izraelici i wystawiali Pana na próbê, 
mówi¹c: «Czy te¿ Pan jest rzeczywiœcie wœród nas, czy nie?»
Exo 17:8  Amalekici przybyli, aby walczyæ z Izraelitami w Refidim.
Exo 17:9  Moj¿esz powiedzia³ wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mê¿ów i wyruszysz z nimi na walkê z 
Amalekitami. Ja jutro stanê na szczycie góry z lask¹ Boga w rêku».
Exo 17:10  Jozue spe³ni³ polecenie Moj¿esza i wyruszy³ do walki z Amalekitami. Moj¿esz, Aaron i Chur wyszli 
na szczyt góry.
Exo 17:11  Jak d³ugo Moj¿esz trzyma³ rêce podniesione do góry, Izrael mia³ przewagê. Gdy zaœ rêce 
opuszcza³, mia³ przewagê Amalekita.
Exo 17:12  Gdy rêce Moj¿esza zdrêtwia³y, wziêli kamieñ i po³o¿yli pod niego, i usiad³ na nim. Aaron zaœ i Chur 
podparli jego rêce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób a¿ do zachodu s³oñca by³y rêce jego stale 
wzniesione wysoko.
Exo 17:13  I tak zdo³a³ Jozue pokonaæ Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.
Exo 17:14  Pan powiedzia³ wtedy do Moj¿esza: «Zapisz to na pami¹tkê w ksiêgê i wyryj to w pamiêci Jozuego, 
¿e zg³adzê zupe³nie pamiêæ o Amalekicie pod niebem».
Exo 17:15  Potem Moj¿esz zbudowa³ o³tarz, który nazwa³ Pan-Nissi,
Exo 17:16  gdy¿ mówi³: «Poniewa¿ podniós³ rêkê na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekit¹ z 
pokolenia w pokolenie».
Exo 18:1  Teœæ Moj¿esza, kap³an madianicki Jetro, us³ysza³ opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczyni³ dla 
Moj¿esza i dla Izraela, jego ludu, ¿e Pan wyprowadzi³ Izraelitów z Egiptu.
Exo 18:2  Wówczas Jetro, teœæ Moj¿esza, wzi¹³ ¿onê Moj¿esza Seforê, któr¹ ten odes³a³,
Exo 18:3  i dwóch jej synów. Jeden z nich mia³ imiê Gerszom, bo powiedzia³ [Moj¿esz]: «Jestem cudzoziemcem 
w obcej ziemi».
Exo 18:4  Drugi zaœ mia³ imiê Eliezer, gdy¿: «Bóg mojego ojca by³ dla mnie pomoc¹ i wyratowa³ miê od miecza 
faraona».
Exo 18:5  Jetro, teœæ Moj¿esza, przyszed³ z synami jego i ¿on¹ do Moj¿esza na pustyniê, gdzie obozowa³ 
wówczas pod gór¹ Bo¿¹.
Exo 18:6  I poleci³ donieœæ Moj¿eszowi: «Ja Jetro, twój teœæ, zd¹¿am do ciebie z ¿on¹ twoj¹ i z obu twoimi 
synami».
Exo 18:7  Wyszed³ Moj¿esz naprzeciw teœcia, odda³ mu pok³on i uca³owa³ go. Potem wypytywali siê 
wzajemnie o powodzenie i udali siê do obozu.
Exo 18:8  Moj¿esz opowiedzia³ swemu teœciowi wszystko, co Pan uczyni³ faraonowi i Egipcjanom przez wzgl¹d 
na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieœli w czasie podró¿y, i jak Pan ich uwolni³.
Exo 18:9  I cieszy³ siê Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyœwiadczy³ Izraelowi, gdy go uwolni³ z r¹k 
Egipcjan.
Exo 18:10  I powiedzia³ Jetro: «Niech bêdzie uwielbiony Pan, który was uwolni³ z r¹k Egipcjan i z r¹k faraona, 
On, który uwolni³ lud z r¹k Egipcjan.
Exo 18:11  Teraz wyznajê, ¿e Pan jest wiêkszy ni¿ wszyscy inni bogowie, gdy¿ w ten sposób ukara³ tych, co siê 
nimi pysznili».
Exo 18:12  Nastêpnie Jetro, teœæ Moj¿esza, z³o¿y³ Bogu ca³opalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi 
z Izraela przyszli i brali udzia³ z teœciem Moj¿esza w uczcie przed Bogiem.
Exo 18:13  Nazajutrz zasiad³ Moj¿esz, aby s¹dziæ lud. I sta³ t³um przed Moj¿eszem od rana do wieczora.
Exo 18:14  Gdy teœæ Moj¿esza widzia³ te wszystkie jego zajêcia z ludem, powiedzia³ do niego: «Czemu ty 
[sam] siê zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na s¹d, a ca³y lud musi staæ przed tob¹ od rana 
do wieczora?»
Exo 18:15  Moj¿esz odpowiedzia³ swemu teœciowi: «Lud przychodzi do mnie, aby siê poradziæ Boga.
Exo 18:16  Jeœli maj¹ spór, to przychodz¹ do mnie i ja rozstrzygam pomiêdzy stronami, oznajmiam prawa i 
przepisy Bo¿e».
Exo 18:17  Wtedy teœæ Moj¿esza powiedzia³ do niego: «Nie jest dobre to, co czynisz.
Exo 18:18  Zamêczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdy¿ taka praca jest dla ciebie za ciê¿ka, i sam jej nie 
mo¿esz podo³aæ.
Exo 18:19  Teraz pos³uchaj rady, jak¹ ci dajê, a Bóg niechaj bêdzie z tob¹: Sam b¹dŸ przedstawicielem swego 
ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy.
Exo 18:20  Pouczaj lud dok³adnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jak¹ winien chodziæ, i o 
uczynkach, jakie winien spe³niaæ.



Exo 18:21  A wyszukaj sobie z ca³ego ludu dzielnych, boj¹cych siê Boga i nieprzekupnych mê¿ów, którzy siê 
brzydz¹ niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich prze³o¿onymi ju¿ to nad tysi¹cem, ju¿ to nad setk¹, ju¿ to nad 
piêædziesi¹tk¹ i nad dziesi¹tk¹,
Exo 18:22  aby mogli s¹dziæ lud w ka¿dym czasie. Wa¿niejsze sprawy winni tobie przedk³adaæ, sprawy jednak 
mniejszej wagi sami winni za³atwiaæ. Odci¹¿ysz siê w ten sposób, gdy¿ z tob¹ ponios¹ ciê¿ar.
Exo 18:23  Jeœli tak uczynisz, a Bóg ciê do tego sk³oni, podo³asz, a tak¿e lud ten zadowolony powróci do 
siebie».
Exo 18:24  Moj¿esz us³ucha³ rady swego teœcia i uczyni³ wszystko, co mu powiedzia³.
Exo 18:25  Wybra³ sobie Moj¿esz z ca³ego Izraela mê¿ów dzielnych i ustanowi³ ich kierownikami ludu, 
prze³o¿onymi nad tysi¹cem, nad stoma, nad piêædziesiêcioma i nad dziesiêcioma,
Exo 18:26  aby wyroki wydawali ludowi w ka¿dym czasie, a tylko wa¿niejsze sprawy przedk³adali Moj¿eszowi, 
wszystkie l¿ejsze natomiast sami rozstrzygali.
Exo 18:27  Nastêpnie Moj¿esz odprawi³ teœcia, który uda³ siê do swego kraju.
Exo 19:1  By³o to w trzecim miesi¹cu od wyjœcia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli [oni] na pustyniê Synaj.
Exo 19:2  Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustyniê Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozowa³ tam 
naprzeciw góry.
Exo 19:3  Moj¿esz wst¹pi³ wtedy do Boga, a Pan zawo³a³ na niego z góry i powiedzia³: «Tak powiesz domowi 
Jakuba i to oznajmisz Izraelitom:
Exo 19:4  Wyœcie widzieli, co uczyni³em Egiptowi, jak nios³em was na skrzyd³ach orlich i przywiod³em was do 
Mnie.
Exo 19:5  Teraz jeœli pilnie s³uchaæ bêdziecie g³osu mego i strzec mojego przymierza, bêdziecie szczególn¹ 
moj¹ w³asnoœci¹ poœród wszystkich narodów, gdy¿ do Mnie nale¿y ca³a ziemia.
Exo 19:6  Lecz wy bêdziecie Mi królestwem kap³anów i ludem œwiêtym. Takie to s³owa powiedz Izraelitom».
Exo 19:7  Moj¿esz powróci³ i zwo³a³ starszych ludu, i przedstawi³ im wszystko, co mu Pan nakaza³.
Exo 19:8  Wtedy ca³y lud jednog³oœnie powiedzia³: «Uczynimy wszystko, co Pan nakaza³». Moj¿esz przekaza³ 
Panu s³owa ludu.
Exo 19:9  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Oto Ja przyjdê do ciebie w gêstym ob³oku, aby lud s³ysza³, gdy bêdê 
rozmawia³ z tob¹, i uwierzy³ tobie na zawsze». A Moj¿esz oznajmi³ Panu s³owa ludu.
Exo 19:10  Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «IdŸ do ludu i ka¿ im siê przygotowaæ na œwiêto dziœ i jutro. Niechaj 
wypior¹ swoje szaty
Exo 19:11  i niech bêd¹ gotowi na trzeci dzieñ, bo dnia trzeciego zst¹pi Pan na oczach ca³ego ludu na górê 
Synaj.
Exo 19:12  Oznacz ludowi granice doko³a góry i powiedz mu: Strze¿cie siê wstêpowaæ na górê i dotykaæ jej 
podnó¿a, gdy¿ kto by siê dotkn¹³ góry, bêdzie ukarany œmierci¹.
Exo 19:13  Nie dotknie go rêka, lecz winien byæ ukamienowany lub przebity strza³¹. Cz³owiek ani bydlê nie 
mo¿e byæ zachowane przy ¿yciu. Gdy zaœ zagrzmi tr¹ba, wtedy niech podejd¹ pod górê».
Exo 19:14  Wtedy Moj¿esz zst¹pi³ z góry i nakaza³ przygotowaæ siê ludowi. I wyprali swoje szaty.
Exo 19:15  PóŸniej powiedzia³ ludowi: «B¹dŸcie gotowi za trzy dni i nie zbli¿ajcie siê do kobiet».
Exo 19:16  Trzeciego dnia rano rozleg³y siê grzmoty z b³yskawicami, a gêsty ob³ok rozpostar³ siê nad gór¹ i 
rozleg³ siê g³os potê¿nej tr¹by, tak ¿e ca³y lud przebywaj¹cy w obozie dr¿a³ ze strachu.
Exo 19:17  Moj¿esz wyprowadzi³ lud z obozu naprzeciw Boga i ustawi³ u stóp góry.
Exo 19:18  Góra zaœ Synaj by³a ca³a spowita dymem, gdy¿ Pan zst¹pi³ na ni¹ w ogniu i uniós³ siê dym z niej 
jakby z pieca, i ca³a góra bardzo siê trzês³a.
Exo 19:19  G³os tr¹by siê przeci¹ga³ i stawa³ siê coraz donoœniejszy. Moj¿esz mówi³, a Bóg odpowiada³ mu 
wœród grzmotów.
Exo 19:20  Pan zst¹pi³ na górê Synaj, na jej szczyt. I wezwa³ Moj¿esza na szczyt góry, a Moj¿esz wst¹pi³.
Exo 19:21  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Zst¹p na dó³ i upomnij lud surowo, aby siê nie zbli¿a³ do Pana, chc¹c Go 
zobaczyæ, gdy¿ wielu z nich przyp³aci³oby to ¿yciem.
Exo 19:22  Tak¿e kap³ani, którzy mog¹ kiedy indziej zbli¿aæ siê do Pana, niech siê oczyszcz¹, aby ich Pan nie 
pobi³».
Exo 19:23  Wtedy rzek³ Moj¿esz do Pana: «Lud nie bêdzie œmia³ podejœæ do góry Synaj, gdy¿ zakaza³eœ 
mu tego surowo, mówi¹c: "Oznacz granicê oko³o góry i og³oœ j¹ jako œwiêt¹"».
Exo 19:24  Potem Pan powiedzia³ do niego: «IdŸ, zst¹p na dó³, a potem przyjdŸ ty i Aaron z tob¹. Kap³ani i lud 
nie mog¹ przejœæ granicy, aby wst¹piæ do Pana, boby ich ukara³».
Exo 19:25  Moj¿esz zszed³ na dó³ do ludu i to mu oznajmi³.
Exo 20:1  Wtedy mówi³ Bóg wszystkie te s³owa:
Exo 20:2  «Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Exo 20:3  Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów obok Mnie!
Exo 20:4  Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rzeŸby ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 



jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹!
Exo 20:5  Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie bêdziesz im s³u¿y³, poniewa¿ Ja Pan, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, który karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzglêdem tych, 
którzy Mnie nienawidz¹.
Exo 20:6  Okazujê zaœ ³askê a¿ do tysi¹cznego pokolenia tym, którzy Mnie mi³uj¹ i przestrzegaj¹ moich 
przykazañ.
Exo 20:7  Nie bêdziesz wzywa³ imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy¿ Pan nie pozostawi 
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Exo 20:8  Pamiêtaj o dniu szabatu, aby go uœwiêciæ.
Exo 20:9  Szeœæ dni bêdziesz pracowaæ i wykonywaæ wszystkie twe zajêcia.
Exo 20:10  Dzieñ zaœ siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie mo¿esz przeto w dniu tym 
wykonywaæ ¿adnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani 
twoje byd³o, ani cudzoziemiec, który mieszka poœród twych bram.
Exo 20:11  W szeœciu dniach bowiem uczyni³ Pan niebo, ziemiê, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 
siódmym zaœ dniu odpocz¹³. Dlatego pob³ogos³awi³ Pan dzieñ szabatu i uzna³ go za œwiêty.
Exo 20:12  Czcij ojca twego i matkê twoj¹, abyœ d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie.
Exo 20:13  Nie bêdziesz zabija³.
Exo 20:14  Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
Exo 20:15  Nie bêdziesz krad³.
Exo 20:16  Nie bêdziesz mówi³ przeciw bliŸniemu twemu k³amstwa jako œwiadek.
Exo 20:17  Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bliŸniego twego. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bliŸniego twego, ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo³u, ani jego os³a, ani ¿adnej rzeczy, która nale¿y do bliŸniego 
twego».
Exo 20:18  Wtedy ca³y lud, s³ysz¹c grzmoty i b³yskawice oraz g³os tr¹by i widz¹c górê dymi¹c¹, przel¹k³ siê i 
dr¿a³, i sta³ z daleka.
Exo 20:19  I mówili do Moj¿esza: Mów ty z nami, a my bêdziemy ciê s³uchaæ! Ale Bóg niech nie przemawia do 
nas, abyœmy nie pomarli!
Exo 20:20  Moj¿esz rzek³ do ludu: «Nie bójcie siê! Bóg przyby³ po to, aby was doœwiadczyæ i pobudziæ do 
bojaŸni przed sob¹, ¿ebyœcie nie grzeszyli».
Exo 20:21  Lud sta³ ci¹gle z daleka, a Moj¿esz zbli¿y³ siê do ciemnego ob³oku, w którym by³ Bóg.
Exo 20:22  Rzek³ nadto Pan do Moj¿esza: «Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliœcie, ¿e z nieba do was 
przemawia³em.
Exo 20:23  Nie bêdziecie sporz¹dzaæ obok Mnie bo¿ków ze srebra ani bo¿ków ze z³ota nie bêdziecie sobie 
czyniæ.
Exo 20:24  Uczynisz Mi o³tarz z ziemi i bêdziesz sk³ada³ na nim twoje ca³opalenia, twoje ofiary biesiadne z 
twojej trzody i z byd³a na ka¿dym miejscu, gdzie ka¿ê ci wspominaæ moje imiê. Przyjdê do ciebie i bêdê ci 
b³ogos³awi³.
Exo 20:25  A jeœli uczynisz Mi o³tarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezczeœcisz go, gdy 
przy³o¿ysz do niego swoje d³uto.
Exo 20:26  Nie bêdziesz wstêpowa³ po stopniach do mojego o³tarza, ¿eby siê nie odkry³a nagoœæ twoja.
Exo 21:1  Te s¹ prawa, które im przedstawisz.
Exo 21:2  Jeœli kupisz niewolnika - Hebrajczyka, bêdzie ci s³u¿y³ szeœæ lat, w siódmym roku zwolnisz go bez 
wykupu.
Exo 21:3  Jeœli przyszed³ sam, odejdzie sam, a jeœli mia³ ¿onê, odejdzie z ¿on¹.
Exo 21:4  Lecz jeœli jego pan da³ mu ¿onê, która zrodzi³a mu synów i córki, ¿ona jak i dzieci bêd¹ nale¿eæ do 
pana, a on odejdzie sam.
Exo 21:5  A jeœliby niewolnik oœwiadczy³ wyraŸnie: "Mi³ujê mojego pana, moj¹ ¿onê i moje dzieci i nie chcê 
odejœæ wolny",
Exo 21:6  wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przek³uje mu pan jego 
ucho szyd³em, i bêdzie niewolnikiem jego na zawsze.
Exo 21:7  Jeœliby ktoœ sprzeda³ sw¹ córkê w niewolê jako niewolnicê, nie odejdzie ona, jak odchodz¹ 
niewolnicy.
Exo 21:8  A jeœliby nie spodoba³a siê panu, który przeznaczy³ j¹ dla siebie, niech pozwoli j¹ wykupiæ. Ale nie 
mo¿e jej sprzedaæ obcemu narodowi, gdy¿ by³oby to oszustwem wobec niej.
Exo 21:9  Jeœli zaœ przeznaczy³ j¹ dla syna, to niech uczyni z ni¹, jak prawo nakazuje obejœæ siê z córkami.
Exo 21:10  Jeœli zaœ weŸmie sobie inn¹, nie mo¿e tamtej odmawiaæ po¿ywienia, odzie¿y i wspólnego 
mieszkania.
Exo 21:11  Jeœli nie spe³ni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.
Exo 21:12  Jeœli kto tak uderzy kogoœ, ¿e uderzony umrze, winien sam byæ œmierci¹ ukarany.



Exo 21:13  [W tym jednak wypadku], gdy nie czyha³ na niego, a tylko Bóg dopuœci³, ¿e sam wpad³ w rêce, 
wyznaczê ci miejsce, do którego bêdzie móg³ uciekaæ [zabójca].
Exo 21:14  Jeœli zaœ ktoœ posun¹³by siê do tego, ¿e bliŸniego zabi³by podstêpnie, oderwiesz go nawet od 
mego o³tarza, aby ukaraæ œmierci¹.
Exo 21:15  Kto by uderzy³ swego ojca albo matkê, winien byæ ukarany œmierci¹.
Exo 21:16  Kto by porwa³ cz³owieka i sprzeda³ go, albo znaleziono by go jeszcze w jego rêku, winien byæ 
ukarany œmierci¹.
Exo 21:17  Kto by z³orzeczy³ ojcu albo matce, winien byæ ukarany œmierci¹.
Exo 21:18  Kto by w k³ótni uderzy³ bliŸniego kamieniem albo piêœci¹, ale go nie zabi³, tylko zmusi³ do 
pozostania w ³ó¿ku,
Exo 21:19  to gdy ten wstanie i bêdzie o lasce chodzi³ na dworze, ten, który go uderzy³, bêdzie wolny i tylko mu 
wynagrodzi przerwê w pracy, i do³o¿y starañ, ¿eby go wyleczyæ.
Exo 21:20  Kto by pobi³ kijem swego niewolnika lub niewolnicê, tak i¿by zmarli pod jego rêk¹, winien byæ 
surowo ukarany.
Exo 21:21  A jeœliby pozostali przy ¿yciu jeden czy dwa dni, to nie bêdzie podlega³ karze, gdy¿ s¹ jego 
w³asnoœci¹.
Exo 21:22  Gdyby mê¿czyŸni bij¹c siê uderzyli kobietê brzemienn¹ powoduj¹c poronienie, ale bez jakiejkolwiek 
szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywn¹, jak¹ na nich na³o¿y m¹¿ tej kobiety, i wyp³aci j¹ za poœrednictwem 
sêdziów polubownych.
Exo 21:23  Je¿eli zaœ ona poniesie jak¹œ szkodê, wówczas on odda ¿ycie za ¿ycie,
Exo 21:24  oko za oko, z¹b za z¹b, rêkê za rêkê, nogê za nogê,
Exo 21:25  oparzenie za oparzenie, ranê za ranê, siniec za siniec.
Exo 21:26  Jeœliby ktoœ uderzy³ niewolnika lub niewolnicê w oko i spowodowa³ jego utratê, winien za oko 
obdarzyæ ich wolnoœci¹.
Exo 21:27  Równie¿ gdyby wybi³ z¹b niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za z¹b uczyniæ ich wolnymi.
Exo 21:28  Jeœliby wó³ pobód³ mê¿czyznê lub kobietê tak, i¿ ponieœliby œmieræ, wówczas wó³ musi byæ 
ukamienowany, lecz nie wolno spo¿yæ jego miêsa, w³aœciciel zaœ wo³u bêdzie wolny od kary.
Exo 21:29  Gdy jednak wó³ bód³ i dawniej, i zwracano uwagê na to w³aœcicielowi, a on go nie pilnowa³, tak i¿ 
[wó³] zabi³by mê¿czyznê lub kobietê, to nie tylko wó³ winien byæ ukamienowany, ale te¿ i w³aœciciel jego 
winien ponieœæ œmieræ.
Exo 21:30  Gdyby zaœ na³o¿ono mu zap³atê, to winien za swoje ¿ycie daæ taki okup, jaki mu na³o¿¹.
Exo 21:31  Jeœliby zaœ [wó³] pobód³ ch³opca lub dziewczynê, to te¿ winno siê post¹piæ wed³ug takiego 
samego przepisu.
Exo 21:32  Gdyby zaœ wó³ zabód³ niewolnika lub niewolnicê, jego w³aœciciel winien wyp³aciæ ich panu 
trzydzieœci syklów srebrnych, wó³ zaœ bêdzie ukamienowany.
Exo 21:33  Jeœliby ktoœ zostawi³ cysternê odkryt¹ albo jeœliby ktoœ wykopa³ cysternê, a nie przykry³ jej, i 
wpad³ tam wó³ lub osio³,
Exo 21:34  w³aœciciel cysterny winien daæ w³aœcicielowi bydlêcia odszkodowanie w pieni¹dzach, a zwierzê 
bêdzie nale¿a³o do niego.
Exo 21:35  Gdyby wó³ jednego w³aœciciela uderzy³ wo³u innego w³aœciciela i zabi³by go, wówczas sprzedadz¹ 
¿ywego wo³u i podziel¹ siê zap³at¹ za niego, podziel¹ siê te¿ zabitym wo³em.
Exo 21:36  Lecz gdyby by³o wiadomo, ¿e wó³ ten bód³ od dawna, a jego w³aœciciel go nie pilnowa³, wówczas 
odda on wo³u za wo³u, zabity zaœ [wó³] bêdzie nale¿a³ do niego.
Exo 21:37  Jeœliby ktoœ ukrad³ wo³u lub owcê i zabi³by je lub sprzeda³, wówczas zwróci piêæ wo³ów za 
jednego wo³u i cztery jagniêta za jedn¹ owcê.
Exo 22:1  Gdyby pochwyci³ ktoœ z³odzieja w czasie w³amywania siê [w nocy] i pobi³ go tak, i¿by umar³, nie 
bêdzie winien krwi.
Exo 22:2  Ale gdyby to uczyni³ po wschodzie s³oñca, bêdzie winien krwi. Z³odziej poniesie karê. Jeœli nic nie 
ma, czym by zap³aci³, to nale¿y go sprzedaæ za tak¹ sam¹ sumê, jak¹ skrad³.
Exo 22:3  Jeœli to, co ukrad³, znajdzie siê u niego ¿ywe, czy to wó³, czy osio³, czy owca, odda w podwójnej 
iloœci.
Exo 22:4  Jeœliby ktoœ wypas³ pole lub winnicê i wypuœci³ byd³o, niszcz¹c cudze pole, wówczas wynagrodzi 
tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy.
Exo 22:5  Jeœli powstanie ogieñ i ogarnie ciernie [ogrodzenia], i spali stertê zbo¿a albo stoj¹ce na pniu zbo¿e, 
albo pole, wówczas ten, co wznieci³ po¿ar, winien wynagrodziæ szkody.
Exo 22:6  Jeœliby ktoœ da³ drugiemu pieni¹dze lub przedmioty wartoœciowe na przechowanie i zosta³oby to 
skradzione w domu tego cz³owieka, a z³odziej zostanie wykryty, winien wyp³aciæ dwukrotne odszkodowanie.
Exo 22:7  Jeœliby nie wykryto z³odzieja, to wówczas stawi siê w³aœciciel domu przed Bogiem [i przysiêgnie], ¿e 
nie wyci¹gn¹³ rêki po dobro drugiego.



Exo 22:8  We wszelkiej sprawie poszkodowania dotycz¹cego wo³u, os³a, owcy, odzie¿y, jakiejkolwiek zguby, o 
której ktoœ powie, ¿e to jego w³asnoœæ, sprawa obydwu winna byæ przed³o¿ona Bogu, a którego Bóg uzna 
winnym, ten zwróci drugiemu w podwójnej iloœci.
Exo 22:9  Jeœliby ktoœ powierzy³ drugiemu pieczê nad os³em, wo³em, owc¹ lub nad jakimkolwiek innym 
zwierzêciem, a ono pad³o lub okaleczy³o siê, lub zosta³o uprowadzone, a nie ma na to œwiadka,
Exo 22:10  to sprawê miêdzy obiema stronami rozstrzygnie przysiêga na Pana, ¿e [przechowuj¹cy] nie wyci¹gn¹³ 
rêki po dobro drugiego, i w³aœciciel przyjmie, co pozosta³o, a tamten nie bêdzie p³aci³ odszkodowania.
Exo 22:11  Jeœli zaœ to zosta³o skradzione, zap³aci w³aœcicielowi.
Exo 22:12  Jeœli owo [bydlê] zosta³o rozszarpane przez jakieœ dzikie zwierzê, to przyniesie je jako dowód i nie 
musi uiszczaæ odszkodowania za rozszarpane.
Exo 22:13  Gdyby ktoœ wynaj¹³ od drugiego [zwierzê], a ono siê okaleczy³o lub pad³o w nieobecnoœci 
w³aœciciela, winien uiœciæ odszkodowanie.
Exo 22:14  Gdy jednak sta³o siê to w obecnoœci w³aœciciela, to nie bêdzie dawa³ odszkodowania w tym 
wypadku, gdy [zwierzê] by³o wynajête, bo da³ cenê wynajmu.
Exo 22:15  Jeœli ktoœ uwiód³ dziewicê jeszcze nie zarêczon¹ i obcowa³ z ni¹, uiœci [rodzinie] op³atê [sk³adan¹ 
przy zaœlubinach] i weŸmie j¹ za ¿onê.
Exo 22:16  Jeœliby siê ojciec nie zgodzi³ mu jej oddaæ, wówczas winien zap³aciæ tyle, ile wynosi op³ata 
sk³adana przy zaœlubinach dziewic.
Exo 22:17  Nie pozwolisz ¿yæ czarownicy.
Exo 22:18  Ktokolwiek by obcowa³ ze zwierzêciem, winien byæ ukarany œmierci¹.
Exo 22:19  Ktokolwiek by sk³ada³ ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega kl¹twie.
Exo 22:20  Nie bêdziesz gnêbi³ i nie bêdziesz uciska³ cudzoziemców, bo wy sami byliœcie cudzoziemcami w 
ziemi egipskiej.
Exo 22:21  Nie bêdziesz krzywdzi³ ¿adnej wdowy i sieroty.
Exo 22:22  Jeœlibyœ ich skrzywdzi³ i bêd¹ Mi siê skar¿yli, us³yszê ich skargê,
Exo 22:23  zapali siê gniew mój, i wygubiê was mieczem i ¿ony wasze bêd¹ wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Exo 22:24  Jeœli po¿yczysz pieni¹dze ubogiemu z mojego ludu, ¿yj¹cemu obok ciebie, to nie bêdziesz 
postêpowa³ wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu p³aciæ odsetek.
Exo 22:25  Jeœli weŸmiesz w zastaw p³aszcz twego bliŸniego, winieneœ mu go oddaæ przed zachodem 
s³oñca,
Exo 22:26  bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego cia³a podczas snu. I jeœliby siê on ¿ali³ przede 
Mn¹, us³yszê go, bo jestem litoœciwy.
Exo 22:27  Nie bêdziesz bluŸni³ Bogu i nie bêdziesz z³orzeczy³ temu, który rz¹dzi twoim ludem.
Exo 22:28  Nie bêdziesz siê oci¹ga³ z [ofiar¹ z] obfitoœci zbiorów i soku wyciskanego w t³oczni. I oddasz Mi 
twego pierworodnego syna.
Exo 22:29  To samo uczynisz z pierworodnym z byd³a i trzody. Przez siedem dni bêdzie przy matce swojej, a 
dnia ósmego oddasz je Mnie.
Exo 22:30  Bêdziecie dla Mnie ludŸmi œwiêtymi. Nie bêdziecie spo¿ywaæ miêsa zwierzêcia rozszarpanego 
przez dzikie zwierzêta, ale je rzucicie psom.
Exo 23:1  Nie bêdziesz rozg³asza³ fa³szywych wieœci i nie do³o¿ysz rêki, a¿eby z niesprawiedliwymi ludŸmi 
œwiadczyæ na korzyœæ bezprawia.
Exo 23:2  Nie ³¹cz siê z wielkim t³umem, aby wyrz¹dziæ z³o. A zeznaj¹c w s¹dzie, nie stawaj po stronie t³umu, 
aby przechyliæ wyrok.
Exo 23:3  A tak¿e w procesie nie miej wzglêdów dla bogatych.
Exo 23:4  Jeœli spotkasz wo³u twego wroga albo jego os³a b³¹kaj¹cego siê, odprowadŸ je do niego.
Exo 23:5  Jeœli ujrzysz, ¿e osio³ twego wroga upad³ pod swoim ciê¿arem, nie ominiesz, ale razem z nim 
przyjdziesz mu z pomoc¹.
Exo 23:6  Nie pozwolisz wydaæ przewrotnego wyroku na ubogiego, który siê zwraca do ciebie w swym procesie.
Exo 23:7  Oddalisz sprawê k³amliw¹ i nie wydasz wyroku œmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie 
uniewinniê nieprawego.
Exo 23:8  Nie bêdziesz przyjmowa³ podarków, poniewa¿ podarki zaœlepiaj¹ dobrze widz¹cych i s¹ zgub¹ spraw 
s³usznych.
Exo 23:9  Nie bêdziesz uciska³ cudzoziemców, gdy¿ znacie ¿ycie cudzoziemców, bo sami byliœcie 
cudzoziemcami w Egipcie.
Exo 23:10  Przez szeœæ lat bêdziesz obsiewa³ ziemiê i zbiera³ jej p³ody,
Exo 23:11  a siódmego pozwolisz jej le¿eæ od³ogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeœæ ubodzy z twego 
ludu, a resztê zjedz¹ dzikie zwierzêta. Tak te¿ post¹pisz z twoj¹ winnic¹ i z twoim ogrodem oliwnym.
Exo 23:12  Szeœæ dni bêdziesz pracowa³, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczê³y twój wó³ i 
osio³ i odetchnêli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec.



Exo 23:13  Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedzia³em, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by 
nikt nie s³ysza³ ich z ust waszych.
Exo 23:14  Trzy uroczyste œwiêta bêdziesz dla Mnie obchodzi³ w ka¿dym roku.
Exo 23:15  Obchodz¹c Œwiêto Przaœników bêdziesz jad³, jak ci to nakaza³em, przez siedem dni chleb z 
niekwaszonej m¹ki, w oznaczonym dniu miesi¹ca Abib, gdy¿ w tym miesi¹cu wyszed³eœ z Egiptu. I nie 
powinniœcie pokazywaæ siê przede Mn¹ z pró¿nymi rêkami.
Exo 23:16  I Œwiêto ¯niw pierwszych twoich zbiorów z tego, co posia³eœ na roli, oraz Œwiêto Zbiorów na koñcu 
roku, gdy zbierzesz z pola twój plon.
Exo 23:17  Trzy razy w roku zjawiæ siê winien ka¿dy twój mê¿czyzna przed Panem, Bogiem swoim.
Exo 23:18  Nie bêdziesz sk³ada³ krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie bêdziesz przechowywa³ do rana 
t³uszczu mojej œwi¹tecznej ofiary.
Exo 23:19  Przyniesiesz do domu Boga twego, Pana, pierwociny z p³odów ziemi. I nie bêdziesz gotowa³ 
koŸlêcia w mleku jego matki.
Exo 23:20  Oto Ja posy³am anio³a przed tob¹, aby ciê strzeg³ w czasie twojej drogi i doprowadzi³ ciê do miejsca, 
które ci wyznaczy³em.
Exo 23:21  Szanuj go i b¹dŸ uwa¿ny na jego s³owa. Nie sprzeciwiaj siê mu w niczym, gdy¿ nie przebaczy 
waszych przewinieñ, bo imiê moje jest w nim.
Exo 23:22  Jeœli bêdziesz wiernie s³ucha³ jego g³osu i wykonywa³ to wszystko, co ci polecam, bêdê 
nieprzyjacielem twoich nieprzyjació³ i bêdê odnosi³ siê wrogo do odnosz¹cych siê tak do ciebie.
Exo 23:23  Mój anio³ poprzedzi ciê i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, 
Jebusyty, a Ja ich wyg³adzê.
Exo 23:24  Nie bêdziesz oddawa³ pok³onu ich bogom i nie bêdziesz ich czci³. Nie bêdziesz postêpowa³ wed³ug 
ich postêpków, lecz zburzysz zupe³nie i bezlitoœnie po³amiesz w kawa³ki ich stele.
Exo 23:25  Bêdziecie oddawaæ czeœæ Panu, Bogu waszemu, gdy¿ pob³ogos³awi twój chleb i twoj¹ wodê. 
Oddalê od ciebie wszelk¹ chorobê.
Exo 23:26  ¯adna kobieta w twoim kraju nie bêdzie mia³a przedwczesnego porodu i ¿adna nie bêdzie 
bezdzietna. Liczbê dni twojego ¿ycia uczyniê pe³n¹.
Exo 23:27  Lêk wzbudzê przed tob¹ oraz przyprawiê o przera¿enie wszelki lud, do którego przyjdziesz. Sprawiê, 
¿e bêd¹ uciekaæ przed tob¹ wszyscy twoi nieprzyjaciele.
Exo 23:28  Ja zaœ poœlê przed tob¹ szerszenie, które wypêdz¹ Chiwwitê, Kananejczyka i Chetytê sprzed ciebie.
Exo 23:29  Nie wypêdzê go sprzed ciebie w jednym roku, aby kraj nie sta³ siê pustkowiem i nie rozmno¿y³ siê w 
nim dziki zwierz na twoj¹ szkodê.
Exo 23:30  Bêdê ich wypêdza³ sprzed ciebie stopniowo, a¿ siê rozroœniesz i bêdziesz móg³ obj¹æ kraj w 
posiadanie.
Exo 23:31  Ustanowiê granice twego kraju od Morza Czerwonego do morza filistyñskiego, od pustyni a¿ do 
Rzeki. Oddam w rêce wasze mieszkañców tego kraju, a ty ich przepêdzisz spoœród was.
Exo 23:32  Nie bêdziesz zawiera³ przymierza z nimi ani z ich bogami.
Exo 23:33  Nie mog¹ mieszkaæ w twoim kraju, gdy¿ przywiedliby ciê do grzechu przeciw Mnie. Móg³byœ 
oddawaæ czeœæ ich bogom, co by³oby dla ciebie zgub¹».
Exo 24:1  I rzek³ [Pan] do Moj¿esza: «Wst¹p do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesiêciu ze starszych 
Izraela i oddajcie pok³on z daleka.
Exo 24:2  Moj¿esz sam zbli¿y siê do Pana, lecz oni siê nie zbli¿¹ i lud nie wst¹pi z nim».
Exo 24:3  Wróci³ Moj¿esz i obwieœci³ ludowi wszystkie s³owa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy ca³y lud 
odpowiedzia³ jednog³oœnie: «Wszystkie s³owa, jakie powiedzia³ Pan, wype³nimy».
Exo 24:4  Spisa³ wiêc Moj¿esz wszystkie s³owa Pana. Nazajutrz wczeœnie rano zbudowa³ o³tarz u stóp góry i 
postawi³ dwanaœcie stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleñ Izraela.
Exo 24:5  Potem poleci³ m³odzieñcom izraelskim z³o¿yæ Panu ofiarê ca³opaln¹ i ofiarê biesiadn¹ z cielców.
Exo 24:6  Moj¿esz zaœ wzi¹³ po³owê krwi i wyla³ j¹ do czar, a drug¹ po³ow¹ krwi skropi³ o³tarz.
Exo 24:7  Wtedy wzi¹³ Ksiêgê Przymierza i czyta³ j¹ g³oœno ludowi. I oœwiadczyli: «Wszystko, co powiedzia³ 
Pan, uczynimy i bêdziemy pos³uszni».
Exo 24:8  Moj¿esz wzi¹³ krew i pokropi³ ni¹ lud, mówi¹c: «Oto krew przymierza, które Pan zawar³ z wami na 
podstawie wszystkich tych s³ów».
Exo 24:9  Wst¹pi³ Moj¿esz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesiêciu starszymi Izraela.
Exo 24:10  Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieœ dzie³o z szafirowych kamieni, œwiec¹cych jak 
samo niebo.
Exo 24:11  Na wybranych Izraelitów nie podniós³ On swej rêki, mogli przeto patrzeæ na Boga. Potem jedli i pili.
Exo 24:12  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Wst¹p do Mnie na górê i pozostañ tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i 
przykazania, które napisa³em, aby ich pouczyæ».
Exo 24:13  Wsta³ wiêc Moj¿esz i Jozue, jego pomocnik, i wst¹pi³ Moj¿esz na górê Bo¿¹.



Exo 24:14  Powiedzia³ zaœ tak do starszyzny: «Pozostañcie tu, a¿ wrócimy do was. Oto macie Aarona i Chura. 
Kto mia³by jak¹œ sprawê do za³atwienia, mo¿e siê zwróciæ do nich».
Exo 24:15  Gdy zaœ Moj¿esz wst¹pi³ na górê, ob³ok j¹ zakry³.
Exo 24:16  Chwa³a Pana spoczê³a na górze Synaj, i okrywa³ j¹ ob³ok przez szeœæ dni. W siódmym dniu [Pan] 
przywo³a³ Moj¿esza z poœrodka ob³oku.
Exo 24:17  A wygl¹d chwa³y Pana w oczach Izraelitów by³ jak ogieñ po¿eraj¹cy na szczycie góry.
Exo 24:18  Moj¿esz wszed³ w œrodek ob³oku i wst¹pi³ na górê. I pozosta³ Moj¿esz na górze przez czterdzieœci 
dni i przez czterdzieœci nocy.
Exo 25:1  Pan tak przemówi³ do Moj¿esza:
Exo 25:2  «Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninê. Od ka¿dego cz³owieka, którego sk³oni do tego 
serce, przyjmijcie dla mnie daninê.
Exo 25:3  Macie zaœ przygotowaæ dla Mnie jako daninê: z³oto, srebro i br¹z,
Exo 25:4  purpurê fioletow¹ i czerwon¹, karmazyn, bisior i sierœæ kozi¹;
Exo 25:5  baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe;
Exo 25:6  oliwê do œwiecznika, wonnoœci do wyrobu oleju namaszczania i pachn¹cych kadzide³;
Exo 25:7  kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektora³u.
Exo 25:8  I uczyni¹ Mi œwiêty przybytek, abym móg³ zamieszkaæ poœród was.
Exo 25:9  Budowê zaœ przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzêtów przeprowadzicie dok³adnie wed³ug tego, 
co ci uka¿ê.
Exo 25:10  I uczyni¹ arkê z drzewa akacjowego; jej d³ugoœæ bêdzie wynosi³a dwa i pó³ ³okcia; jej wysokoœæ 
pó³tora ³okcia i jej szerokoœæ pó³tora ³okcia.
Exo 25:11  I pokryjesz j¹ szczerym z³otem wewn¹trz i zewn¹trz, i uczynisz na niej doko³a z³ote wieñce.
Exo 25:12  Odlejesz do niej cztery pierœcienie ze z³ota i przymocujesz je do czterech jej krawêdzi: dwa 
pierœcienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.
Exo 25:13  Rozka¿esz zrobiæ dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokryjesz je z³otem.
Exo 25:14  I w³o¿ysz dr¹¿ki te do pierœcieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.
Exo 25:15  Dr¹¿ki pozostan¹ w pierœcieniach arki i nie bêd¹ z nich wyjmowane.
Exo 25:16  I w³o¿ysz do arki Œwiadectwo, które dam tobie.
Exo 25:17  I uczynisz przeb³agalniê ze szczerego z³ota: d³ugoœæ jej wynosiæ bêdzie dwa i pó³ ³okcia, 
szerokoœæ zaœ pó³tora ³okcia;
Exo 25:18  dwa te¿ cheruby wykujesz ze z³ota. Uczynisz zaœ je na obu koñcach przeb³agalni.
Exo 25:19  Jednego cheruba uczynisz na jednym koñcu, a drugiego cheruba na drugim koñcu przeb³agalni. 
Uczynisz cheruby na koñcach górnych.
Exo 25:20  Cheruby bêd¹ mia³y rozpostarte skrzyd³a ku górze i zakrywaæ bêd¹ swymi skrzyd³ami przeb³agalniê, 
twarze zaœ bêd¹ mia³y zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przeb³agalni bêd¹ zwrócone twarze cherubów.
Exo 25:21  Umieœcisz przeb³agalniê na wierzchu arki, w arce zaœ z³o¿ysz Œwiadectwo, które dam tobie.
Exo 25:22  Tam bêdê siê spotyka³ z tob¹ i sponad przeb³agalni i spoœród cherubów, które s¹ ponad Ark¹ 
Œwiadectwa, bêdê z tob¹ rozmawia³ o wszystkich nakazach, które dam za twoim poœrednictwem Izraelitom.
Exo 25:23  Uczynisz te¿ stó³ z drzewa akacjowego; jego d³ugoœæ bêdzie wynosiæ dwa ³okcie, jego 
szerokoœæ jeden ³okieæ, a jego wysokoœæ pó³tora ³okcia.
Exo 25:24  Pokryjesz go szczerym z³otem i uczynisz doko³a wieniec z³oty.
Exo 25:25  I uczynisz woko³o listwê na cztery palce szerok¹ i zrobisz wieniec z³oty doko³a dla tej listwy.
Exo 25:26  Uczynisz nastêpnie cztery pierœcienie z³ote i przyprawisz je do czterech koñców, gdzie siê znajduj¹ 
jego nogi.
Exo 25:27  Blisko listwy bêd¹ siê znajdowaæ cztery pierœcienie do w³o¿enia w nie dr¹¿ków do przenoszenia 
sto³u.
Exo 25:28  A zrobisz te dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokryjesz je z³otem. I bêdzie siê przenosi³o stó³ za ich 
pomoc¹.
Exo 25:29  Uczynisz tak¿e misy i czasze, dzbanki i patery do sk³adania ofiar p³ynnych. Uczynisz je ze 
szczerego z³ota.
Exo 25:30  Bêdziesz zawsze k³ad³ na stole przede Mn¹ chleby pok³adne.
Exo 25:31  Zrobisz te¿ œwiecznik ze szczerego z³ota. Z tej samej bry³y wykujesz œwiecznik wraz z jego 
podstaw¹ i jego trzonem; jego kielichy, p¹ki i kwiaty bêd¹ z jednej bry³y.
Exo 25:32  Szeœæ ramion bêdzie wychodziæ z jego boków; trzy ramiona œwiecznika z jednego jego boku i trzy 
ramiona œwiecznika z drugiego jego boku.
Exo 25:33  Trzy kielichy kszta³tu kwiatów migda³owych z p¹kami i kwiatami bêd¹ na jednym ramieniu, i trzy 
kielichy z p¹kami i kwiatami kszta³tu kwiatów migda³owych - na drugim ramieniu. Tak bêdzie na szeœciu 
ramionach wychodz¹cych ze œwiecznika.
Exo 25:34  Na œwieczniku zaœ bêd¹ cztery kielichy kszta³tu kwiatów migda³owych z p¹kami i kwiatami.



Exo 25:35  A p¹k jeden bêdzie pod dwoma wychodz¹cymi z niego ramionami z jednej bry³y i p¹k jeden pod 
dwoma [nastêpnymi] ramionami œwiecznika z jednej bry³y. Tak [niech bêdzie] pod szeœcioma ramionami 
wychodz¹cymi ze œwiecznika.
Exo 25:36  P¹ki te i ramiona bêd¹ wychodziæ z samego œwiecznika i bêd¹ [wykonane] z jednej bry³y szczerego 
z³ota.
Exo 25:37  I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, a¿eby oœwieca³y tê stronê, która jest 
przed nimi.
Exo 25:38  Szczypce te¿ i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego z³ota.
Exo 25:39  Z talentu szczerego z³ota nale¿y wykonaæ œwiecznik i wszystkie przybory nale¿¹ce do niego.
Exo 25:40  Uwa¿aj zaœ pilnie, aby go wykonaæ wed³ug wzoru, jaki zobaczy³eœ na górze.
Exo 26:1  Uczynisz przybytek z dziesiêciu tkanin: uczynisz go z krêconego bisioru, z fioletowej i czerwonej 
purpury, z karmazynu - z cherubami wykonanymi przez bieg³ego tkacza.
Exo 26:2  D³ugoœæ poszczególnej tkaniny winna wynosiæ dwadzieœcia osiem ³okci, a szerokoœæ 
poszczególnej tkaniny cztery ³okcie; wszystkie zaœ tkaniny winny mieæ jednakowe wymiary.
Exo 26:3  Piêæ tkanin bêdzie powi¹zanych ze sob¹ - jedna z drug¹, podobnie drugie piêæ tkanin bêdzie 
powi¹zanych ze sob¹ jedna z drug¹.
Exo 26:4  I przyszyjesz wst¹¿ki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna byæ spiêta, i tak te¿ 
uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna byæ spiêta.
Exo 26:5  Piêædziesi¹t zaœ wst¹¿ek przyszyjesz do jednej tkaniny i piêædziesi¹t wst¹¿ek przyszyjesz do drugiej 
tkaniny w miejscu, w którym maj¹ byæ spiête, tak ¿eby wst¹¿ki by³y przyszyte naprzeciw siebie.
Exo 26:6  Ponadto przyszyjesz piêædziesi¹t z³otych kó³ek i zwi¹¿esz tkaniny przy pomocy tych kó³ek, i przybytek 
bêdzie stanowi³ jedn¹ ca³oœæ.
Exo 26:7  Nastêpnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierœci, a uczynisz je z jedenastu [mniejszych] 
nakryæ.
Exo 26:8  D³ugoœæ jednego nakrycia bêdzie wynosi³a trzydzieœci ³okci, a szerokoœæ jednego nakrycia cztery 
³okcie, i wszystkie jedenaœcie nakryæ bêd¹ mia³y jednakowe wymiary.
Exo 26:9  Powi¹¿esz ze sob¹ piêæ nakryæ osobno, a [pozosta³e] szeœæ osobno. Jednak¿e szóste nakrycie, 
które ma wisieæ u wejœcia do przybytku, z³o¿ysz we dwoje.
Exo 26:10  I przyszyjesz piêædziesi¹t wst¹¿ek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym maj¹ byæ 
spiête, i piêædziesi¹t wst¹¿ek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym maj¹ byæ spiête.
Exo 26:11  Ponadto przyszyjesz piêædziesi¹t kó³ek z br¹zu i na³o¿ysz kó³ka na wst¹¿ki, i w ten sposób zwi¹¿esz 
nakrycia przybytku ze sob¹, ¿e utworz¹ jedn¹ ca³oœæ.
Exo 26:12  To zaœ, co zbywa z przykryæ namiotu, mianowicie po³owa przykrycia zbywaj¹ca, bêdzie zwisaæ na 
tylnej stronie przybytku.
Exo 26:13  Z tego zaœ, co zbywa z d³ugoœci przykryæ, bêdzie zwisaæ jeden ³okieæ po obu stronach przybytku 
i tak bêdzie mu s³u¿y³o za przykrycie.
Exo 26:14  Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w koñcu 
nakrycie na wierzch ze skór delfinów.
Exo 26:15  Przygotujesz te¿ deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo.
Exo 26:16  Wysokoœæ desek wynosiæ bêdzie dziesiêæ ³okci, a szerokoœæ jednej deski pó³tora ³okcia.
Exo 26:17  Ka¿da deska bêdzie mia³a dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy 
wszystkich deskach przybytku.
Exo 26:18  I przygotujesz deski na przybytek: dwadzieœcia desek na œcianê po³udniow¹ - po stronie prawej.
Exo 26:19  I czterdzieœci podstaw srebrnych sporz¹dzisz, pod ka¿d¹ deskê dwie podstawy na oba jej czopy.
Exo 26:20  I po drugiej stronie przybytku, na œcianê pó³nocn¹, [uczynisz] dwadzieœcia desek.
Exo 26:21  A do nich czterdzieœci podstaw srebrnych; po dwie podstawy na ka¿d¹ deskê.
Exo 26:22  A dla tylnej czêœci przybytku sporz¹dzisz szeœæ desek.
Exo 26:23  Przy naro¿nikach tylnej œciany przybytku postawisz dwie deski.
Exo 26:24  Deski bêd¹ przystawa³y szczelnie do siebie u do³u, a u góry równie szczelnie bêd¹ po³¹czone za 
pomoc¹ jednego pierœcienia, i tak bêdzie tak¿e z deskami przy obu innych naro¿nikach.
Exo 26:25  I tak bêdzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaœcie, dwie podstawy pod ka¿d¹ deskê.
Exo 26:26  I zrobisz poprzeczki do powi¹zania desek z drzewa akacjowego, piêæ dla desek jednej strony 
przybytku
Exo 26:27  i piêæ poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, piêæ te¿ poprzeczek na tyln¹, zachodni¹ 
œcianê przybytku.
Exo 26:28  Poprzeczka umieszczona poœrodku desek przechodziæ bêdzie od koñca do koñca.
Exo 26:29  Deski pokryjesz z³otem, a pierœcienie dla osadzania drewnianych wi¹zañ zrobisz ze z³ota i pokryjesz 
poprzeczki z³otem.
Exo 26:30  Postawisz przybytek wed³ug wzoru, który ci ukaza³em na górze.



Exo 26:31  Zrobisz te¿ zas³onê z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z krêconego bisioru, z cherubami 
wyhaftowanymi przez bieg³ego tkacza.
Exo 26:32  I zawiesisz j¹ na czterech s³upach z drzewa akacjowego, pokrytych z³otem. Haczyki do zas³ony bêd¹ 
ze z³ota, a cztery podstawy ze srebra.
Exo 26:33  Powiesisz zaœ zas³onê na kó³kach i umieœcisz wewn¹trz poza zas³on¹ Arkê Œwiadectwa, i bêdzie 
oddziela³a zas³ona [Miejsce] Œwiête od Najœwiêtszego.
Exo 26:34  I po³o¿ysz przeb³agalniê na Arce Œwiadectwa w Miejscu Najœwiêtszym.
Exo 26:35  Umieœcisz przed zas³on¹ stó³ i naprzeciw sto³u po po³udniowej stronie przybytku œwiecznik, stó³ 
zaœ umieœcisz po stronie pó³nocnej.
Exo 26:36  Ka¿esz te¿ sporz¹dziæ zas³onê przy wejœciu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z 
karmazynu i krêconego bisioru, wielobarwnie wyszywan¹.
Exo 26:37  I zawiesisz te¿ przy wejœciu do przybytku zas³onê na piêciu s³upach z drzewa akacjowego i 
pokryjesz je z³otem, i bêd¹ haczyki do niej ze z³ota. I odlejesz do nich piêæ podstaw z br¹zu.
Exo 27:1  I zbudujesz o³tarz z drzewa akacjowego, maj¹cy piêæ ³okci d³ugoœci i piêæ ³okci szerokoœci. O³tarz 
bêdzie wiêc kwadratowy, a wysoki na trzy ³okcie.
Exo 27:2  I uczynisz rogi w czterech naro¿nikach o³tarza, a bêd¹ wystawa³y z niego wzwy¿, i pokryjesz go 
br¹zem.
Exo 27:3  I zrobisz popielnice do zsypywania zat³uszczonego popio³u oraz ³opatki, kropielnice, wide³ki i 
kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z br¹zu.
Exo 27:4  Z br¹zu te¿ wykonasz kratê do o³tarza w formie siatki, a nad t¹ siatk¹ na czterech rogach zrobisz cztery 
pierœcienie.
Exo 27:5  Umocujesz je u do³u pod obramowaniem, tak ¿eby siatka siêga³a do po³owy o³tarza.
Exo 27:6  I zrobisz dr¹¿ki do o³tarza z drzewa akacjowego i pokryjesz je br¹zem.
Exo 27:7  A bêdzie siê wk³ada³o dr¹¿ki te do pierœcieni i bêd¹ one po obu bokach o³tarza w czasie 
przenoszenia go.
Exo 27:8  Uczynisz go z desek tak, aby by³ wydr¹¿ony wewn¹trz, wed³ug wzoru, jaki ci ukaza³em na górze.
Exo 27:9  Nastêpnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zas³ony dziedziñca z krêconego bisioru po stronie 
po³udniowej bêd¹ sto ³okci d³ugie,
Exo 27:10  a do tego dwadzieœcia s³upów i dwadzieœcia podstaw z br¹zu oraz haczyki i klamry ze srebra.
Exo 27:11  Tak samo po stronie pó³nocnej zas³ony bêd¹ sto ³okci d³ugie, a ponadto dwadzieœcia s³upów, 
dwadzieœcia podstaw z br¹zu oraz haczyki i klamry ze srebra.
Exo 27:12  Na szerokoœci dziedziñca po stronie zachodniej zas³ona bêdzie mia³a piêædziesi¹t ³okci, a do tego 
dziesiêæ s³upów i dziesiêæ podstaw.
Exo 27:13  Na szerokoœci dziedziñca po stronie wschodniej bêdzie mia³a równie¿ piêædziesi¹t ³okci.
Exo 27:14  Zas³ony jednej bocznej œciany bêd¹ mia³y piêtnaœcie ³okci oraz trzy s³upy i trzy podstawy.
Exo 27:15  Zas³ony zaœ drugiej œciany bocznej bêd¹ mia³y piêtnaœcie ³okci oraz trzy s³upy i trzy podstawy.
Exo 27:16  Przy wejœciu na dziedziniec dasz zas³onê na dwadzieœcia ³okci z fioletowej i czerwonej purpury, 
karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywan¹, a do tego cztery s³upy i cztery podstawy.
Exo 27:17  Wszystkie s³upy doko³a dziedziñca winny byæ zaopatrzone w srebrne klamry; haczyki zaœ bêd¹ ze 
srebra, a podstawy z br¹zu.
Exo 27:18  D³ugoœæ dziedziñca bêdzie wynosi³a sto ³okci, szerokoœæ piêædziesi¹t ³okci, a wysokoœæ piêæ 
³okci [z zas³onami] z krêconego bisioru i z podstawami z br¹zu.
Exo 27:19  Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek u¿ytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki 
dziedziñca bêd¹ z br¹zu.
Exo 27:20  Ty rozka¿esz Izraelitom, aby przynieœli do œwiecznika oliwê czyst¹, wyciœniêt¹ z oliwek, dla 
ci¹g³ego podtrzymywania œwiat³a w lampie
Exo 27:21  w Namiocie Spotkania na zewn¹trz zas³ony, która jest przed Œwiadectwem. Aaron zaœ wraz z 
synami swymi bêdzie j¹ przygotowywaæ, aby p³onê³a przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo 
wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów.
Exo 28:1  Ty zaœ rozka¿ bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spoœród Izraelitów, zbli¿yæ siê do 
ciebie, aby Mi s³u¿yli jako kap³ani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona.
Exo 28:2  I sprawisz szaty œwiête Aaronowi, bratu twemu, na czeœæ i ku ozdobie.
Exo 28:3  Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rêkodzielnikami, których wyposa¿y³em w zmys³ piêkna, aby 
sporz¹dzili szaty dla Aarona, by poœwiêcony s³u¿y³ Mi w nich jako kap³an.
Exo 28:4  Oto szaty, jakie winni sporz¹dziæ: pektora³, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te 
szaty sporz¹dzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby Mi s³u¿yli jako kap³ani.
Exo 28:5  A u¿yj¹ na to z³otych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz krêconego bisioru.
Exo 28:6  Efod wykonaj¹ ze z³otych nici i fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz krêconego bisioru, jako 
dzie³o bieg³ych tkaczy.



Exo 28:7  Bêdzie mia³ dwa naramienniki spiête ze sob¹, a bêd¹ po³¹czone na obu górnych koñcach.
Exo 28:8  A przepaska efodu, która siê na nim winna znajdowaæ, ma byæ wykonana tak samo ze z³otych nici, z 
fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i krêconego bisioru.
Exo 28:9  WeŸmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela.
Exo 28:10  Szeœæ imion na jednym kamieniu, a szeœæ imion pozosta³ych na kamieniu drugim, wed³ug 
porz¹dku ich urodzenia.
Exo 28:11  Jak rytownik wykuwa pieczêcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadŸ je w 
z³ote oprawy.
Exo 28:12  Dwa te kamienie umieœcisz na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamiêci o synach Izraela. I 
bêdzie nosi³ Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach - dla pamiêci.
Exo 28:13  Umieœcisz je w z³otych obszyciach.
Exo 28:14  Dwa te¿ ³añcuszki z czystego z³ota przygotujesz jako krêcone sznurki, a wykonane sznurki osadzisz 
w obszyciach.
Exo 28:15  Uczynisz te¿ pektora³ do zasiêgania wyroczni; a wykonaj¹ go biegli tkacze w ten sam sposób jak 
efod: ze z³otych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z krêconego bisioru.
Exo 28:16  Bêdzie kwadratowy i we dwoje z³o¿ony, a d³ugoœæ jego i szerokoœæ bêdzie wynosi³a jedn¹ piêdŸ.
Exo 28:17  Umieœcisz na nim cztery rzêdy drogich kamieni; w pierwszym rzêdzie rubin, topaz i szmaragd,
Exo 28:18  w drugim rzêdzie granat, szafir i beryl,
Exo 28:19  w trzecim rzêdzie opal, agat i ametyst,
Exo 28:20  a wreszcie w czwartym rzêdzie chryzolit, onyks i jaspis. Bêd¹ osadzone w oprawie ze z³ota w 
odpowiednich rzêdach.
Exo 28:21  Kamienie te otrzymaj¹ imiona synów Izraela: bêdzie ich dwanaœcie wed³ug ich imion; bêd¹ ryte na 
wzór pieczêci, ka¿dy z w³asnym imieniem, wed³ug dwunastu pokoleñ.
Exo 28:22  Uczynisz do pektora³u ³añcuszki skrêcone na kszta³t sznurka ze szczerego z³ota.
Exo 28:23  Uczynisz te¿ do pektora³u dwa z³ote pierœcienie i przyprawisz oba te pierœcienie na obu [górnych] 
koñcach pektora³u.
Exo 28:24  Dwa z³ote sznury przewleczesz przez oba pierœcienie na obu [górnych] koñcach pektora³u.
Exo 28:25  Oba zaœ drugie koñce obydwu sznurów przyszyjesz do obu opraw i przywi¹¿esz do przedniego 
naramiennika efodu.
Exo 28:26  Potem wykonasz jeszcze dwa inne pierœcienie - i przyszyjesz je na dwóch [dolnych] koñcach 
pektora³u u jego brzegu po stronie wewnêtrznej, zwróconej do efodu.
Exo 28:27  W koñcu wykonasz jeszcze dwa inne z³ote pierœcienie i przyszyjesz je do obu naramienników efodu 
po zewnêtrznej stronie u do³u, w miejscu spiêcia efodu z przepask¹.
Exo 28:28  Potem zwi¹¿e siê pierœcienie pektora³u z pierœcieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak 
¿eby pektora³ le¿a³ na przepasce efodu i nie móg³ siê przesun¹æ ze swego miejsca na efodzie.
Exo 28:29  W ten sposób Aaron bêdzie nosi³ imiona synów Izraela, wypisane na pektorale dla zasiêgania 
wyroczni, na swym sercu, gdy bêdzie wchodzi³ do Miejsca Œwiêtego, aby pamiêta³ przed Panem ustawicznie.
Exo 28:30  Do pektora³u dla zasiêgania wyroczni w³o¿ysz urim i tummim, aby by³y na sercu Aarona, gdy bêdzie 
wchodzi³ przed oblicze Pana. I tak bêdzie nosi³ Aaron zawsze na sercu swoim [pektora³] do zasiêgania wyroczni 
dla Izraelitów przed obliczem Pana.
Exo 28:31  Pod efod zrobisz sukniê, ca³¹ z fioletowej purpury.
Exo 28:32  I bêdzie mia³a w œrodku otwór na g³owê i obszywkê doko³a otworu, wykonan¹ przez tkacza, jak przy 
otworze pancerza, aby siê nie rozdar³a.
Exo 28:33  Na dolnych jej brzegach doko³a przyszyjesz jab³ka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z 
karmazynu, i dzwonki z³ote pomiêdzy nimi doko³a.
Exo 28:34  Dzwonek z³oty i jab³ko granatu bêd¹ nastêpowa³y na przemian doko³a na dolnych krajach sukni.
Exo 28:35  I bêdzie mia³ j¹ na sobie Aaron podczas pe³nienia s³u¿by, aby s³yszano dŸwiêk, gdy bêdzie 
wchodzi³ do Miejsca Œwiêtego przed oblicze Pana i gdy bêdzie wychodzi³ - aby nie umar³.
Exo 28:36  I zrobisz te¿ diadem ze szczerego z³ota i wyryjesz na nim, jak siê ryje na pieczêci: "Poœwiêcony dla 
Pana".
Exo 28:37  I zwi¹¿esz go sznurem z fioletowej purpury, tak ¿eby by³ na tiarze i ¿eby na przedniej stronie tiary 
by³ umieszczony.
Exo 28:38  I bêdzie on na czole Aarona, poniewa¿ Aaron poniesie uchybienia pope³nione przy ofiarach, które 
bêd¹ sk³adaæ Izraelici, i przy wszystkich œwiêtych darach. A bêdzie na jego czole ci¹gle dla zjednania mu ³aski 
w oczach Pana.
Exo 28:39  I utkasz sukniê z bisioru, i zrobisz tiarê z bisioru i pas, który bêdzie tkanin¹ wielobarwnie wyszywan¹.
Exo 28:40  Tak¿e dla synów Aarona zrobisz tunikê i uczynisz im pasy oraz mitry na czeœæ i ku ozdobie.
Exo 28:41  I ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów jego razem z nim, namaœcisz ich, wprowadzisz ich w 
czynnoœci kap³añskie i poœwiêcisz ich, aby mi s³u¿yli jako kap³ani.



Exo 28:42  I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder a¿ do goleni okryli nimi nagoœæ cia³a.
Exo 28:43  I bêd¹ je nosiæ Aaron i jego synowie, ile razy bêd¹ wchodziæ do Namiotu Spotkania lub bêd¹ zbli¿aæ 
siê do o³tarza dla spe³nienia s³u¿by w Miejscu Œwiêtym, aby nie œci¹gnêli na siebie grzechu i nie pomarli. To 
jest rozporz¹dzenie na wieki dla niego i dla potomków jego po nim.
Exo 29:1  W ten zaœ sposób post¹pisz, gdy bêdziesz wyœwiêca³ ich na kap³anów: weŸmiesz m³odego cielca i 
dwa barany bez skazy,
Exo 29:2  i chleby niekwaszone i placki niekwaszone, zaprawione oliw¹ przaœne chleby i przaœne placki i 
przaœne podp³omyki pomazane oliw¹. Upieczesz je z najczystszej m¹ki pszennej
Exo 29:3  i w³o¿ywszy je w ten sam kosz, w koszu z³o¿ysz je na ofiarê jednoczeœnie z m³odym cielcem i 
dwoma baranami.
Exo 29:4  Aaronowi zaœ i synom jego rozka¿esz zbli¿yæ siê do wejœcia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich 
wod¹.
Exo 29:5  Potem weŸmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikê, w sukniê, w efod, w pektora³, i przymocujesz go 
przepask¹ efodu.
Exo 29:6  A w³o¿ywszy mu tiarê na g³owê, umieœcisz œwiêty diadem na tiarze.
Exo 29:7  Nastêpnie weŸmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego g³owê, i namaœcisz go.
Exo 29:8  Synom te¿ jego ka¿esz siê przybli¿yæ i ubierzesz ich w tuniki
Exo 29:9  oraz przepaszesz ich pasem, i okryjesz g³owy ich mitrami, i bêdzie nale¿a³o do nich kap³añstwo na 
mocy nieodwo³alnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynnoœci kap³añskie.
Exo 29:10  Potem przyprowadzisz m³odego cielca przed Namiot Spotkania, i po³o¿¹ Aaron i jego synowie rêce 
na g³owie cielca.
Exo 29:11  I zabijesz go przed Panem przy wejœciu do Namiotu Spotkania.
Exo 29:12  Wzi¹wszy zaœ nieco krwi tego cielca, namaœcisz palcem wskazuj¹cym rogi o³tarza, a resztê krwi 
wylejesz u podstawy o³tarza.
Exo 29:13  A pozbierawszy t³uszcz, który pokrywa wnêtrznoœci, i p³at t³uszczu, który jest na w¹trobie, i obie 
nerki, i t³uszcz, który jest na nich, spalisz to na o³tarzu.
Exo 29:14  Lecz miêso cielca i jego skórê, i mierzwê spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech.
Exo 29:15  WeŸmiesz nastêpnie pierwszego barana, i po³o¿¹ Aaron i synowie jego rêce na g³owie tego barana.
Exo 29:16  I zabijesz potem tego barana, a wzi¹wszy nieco jego krwi pokropisz o³tarz doko³a.
Exo 29:17  I podzielisz barana na czêœci, i obmywszy wnêtrznoœci jego i nogi po³o¿ysz je na innych jego 
czêœciach i na g³owie.
Exo 29:18  I spalisz ca³ego tego barana na o³tarzu. Jest to ofiara ca³opalenia dla Pana, mi³a woñ, ofiara spalana 
dla Pana.
Exo 29:19  A potem weŸmiesz drugiego barana, Aaron zaœ i jego synowie w³o¿¹ rêce na jego g³owê.
Exo 29:20  I zabijesz barana, a wzi¹wszy nieco jego krwi namaœcisz ni¹ wierzch prawego ucha Aarona i wierzch 
prawego ucha jego synów i du¿e palce ich prawej rêki i nogi, i pokropisz krwi¹ o³tarz doko³a.
Exo 29:21  I weŸmiesz nieco krwi, która jest na o³tarzu, i oleju do namaszczania, i pokropisz Aarona i jego 
szaty, i jego synów i ich szaty, aby by³ poœwiêcony razem ze swymi szatami, a z nim tak¿e jego synowie i szaty 
jego synów.
Exo 29:22  I weŸmiesz z barana t³uszcz i ogon, i t³uszcz pokrywaj¹cy wnêtrznoœci, i p³at t³uszczu, który jest na 
w¹trobie, i obie nerki i t³uszcz, który jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran [ofiary] wyœwiêcenia.
Exo 29:23  [WeŸmiesz] te¿ bochen chleba i placek przyrz¹dzony na oliwie i podp³omyk z kosza przaœników, 
które s¹ przed Panem.
Exo 29:24  Wszystko to po³o¿ysz na d³onie Aarona i na d³onie jego synów, i wykonasz gest ko³ysania przed 
Panem.
Exo 29:25  WeŸmiesz to potem z ich r¹k i spalisz na o³tarzu nad ca³opaleniem jako mi³¹ woñ przed Panem. Jest 
to ofiara spalana dla Pana.
Exo 29:26  I weŸmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyœwiêcenie Aarona, i wykonasz nim gest 
ko³ysania, i przypadnie on tobie w udziale.
Exo 29:27  I jako rzecz œwiêt¹ oddzielisz mostek ko³ysany i ³opatkê podnoszon¹, i to, co by³o ko³ysane, i co 
by³o podnoszone z barana jako ofiary wyœwiêcenia oraz co siê nale¿y Aaronowi i co siê nale¿y jego synom.
Exo 29:28  Ma to przypaœæ w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako nale¿noœæ od Izraelitów. 
Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia nale¿y siê im od Izraelitów z ofiar biesiadnych, jako 
unoszona z nich dla Pana.
Exo 29:29  A szaty œwiête Aarona bêd¹ oddane po nim jego synom, i bêd¹ w nie ubrani, gdy bêd¹ namaszczeni i 
wprowadzani w czynnoœci kap³añskie.
Exo 29:30  Przez siedem dni bêdzie je wdziewa³ ten z jego synów, który zostanie po nim kap³anem i bêdzie 
wchodzi³ do Namiotu Spotkania, aby pe³niæ s³u¿bê w œwiêtym przybytku.
Exo 29:31  WeŸmiesz te¿ barana [z ofiary] wyœwiêcenia i ugotujesz jego miêso w miejscu poœwiêconym.



Exo 29:32  I bêdzie spo¿ywa³ Aaron i jego synowie miêso barana i chleb, który jest w koszu przy wejœciu do 
Namiotu Spotkania.
Exo 29:33  I bêd¹ jeœæ to, co by³o przeb³aganiem za nich, aby ich wprowadziæ w czynnoœci kap³añskie i 
oddzieliæ jako œwiêtych. Nikt zaœ z niepowo³anych nie bêdzie tego jad³, gdy¿ jest to rzecz œwiêta.
Exo 29:34  A jeœli pozosta³o do rana coœ z miêsa [ofiary] wyœwiêcenia lub z chleba, wówczas nale¿y to 
spaliæ w ogniu i nie mo¿na tego jeœæ, bo jest to rzecz œwiêta.
Exo 29:35  I post¹pisz z Aaronem i z synami jego zupe³nie tak, jak ci poleci³em: przez siedem dni bêdzie trwa³o 
wprowadzanie w czynnoœci kap³añskie.
Exo 29:36  I cielca na ofiarê za grzech z³o¿ysz ka¿dego dnia na przeb³aganie i przez tê ofiarê za grzech 
oczyœcisz o³tarz i namaœcisz go, aby go uœwiêciæ.
Exo 29:37  Przez siedem dni bêdziesz czyni³ przeb³aganie nad o³tarzem i bêdziesz go poœwiêca³, a stanie siê 
bardzo œwiêty, i cokolwiek dotknie siê o³tarza, bêdzie równie¿ œwiête.
Exo 29:38  A oto z czego bêdziesz sk³ada³ ofiarê, dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie.
Exo 29:39  Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu.
Exo 29:40  Do pierwszego baranka dodasz dziesi¹t¹ czêœæ efy najczystszej m¹ki, zaprawionej czwart¹ czêœci¹ 
hinu wyciœniêtej oliwy, a jako ofiarê p³ynn¹ z³o¿ysz wino w iloœci czwartej czêœci hinu.
Exo 29:41  A drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu z tak¹ sam¹ ofiar¹ z pokarmów i tak¹ sam¹ ofiar¹ z p³ynów 
jak rano, jako mi³¹ woñ na ofiarê spalan¹ dla Pana.
Exo 29:42  To bêdzie ustawiczna ofiara ca³opalenia sk³adana z pokolenia w pokolenie u wejœcia do Namiotu 
Spotkania przed Panem, gdzie bêdê siê spotyka³ z tob¹, aby rozmawiaæ.
Exo 29:43  Tam bêdê siê spotyka³ z Izraelitami, i to miejsce bêdzie uœwiêcone przez moj¹ chwa³ê.
Exo 29:44  I poœwiêcê Namiot Spotkania i o³tarz; Aarona i jego synów poœwiêcê, aby mi s³u¿yli jako kap³ani.
Exo 29:45  I bêdê mieszka³ poœród Izraelitów i bêdê im Bogiem.
Exo 29:46  I poznaj¹, ¿e Ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej i mieszka³ poœród 
was, Ja, Pan, wasz Bóg.
Exo 30:1  Potem wystawisz o³tarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzid³a.
Exo 30:2  Jego d³ugoœæ bêdzie wynosi³a jeden ³okieæ i jeden ³okieæ jego szerokoœæ. Bêdzie kwadratowy, a 
wysokoœci bêdzie mia³ dwa ³okcie, i bêd¹ wychodzi³y z niego rogi.
Exo 30:3  I przykryjesz go szczerym z³otem, jego wierzch i jego boki doko³a, i jego rogi; uczynisz na nim z³oty 
wieniec doko³a.
Exo 30:4  Poni¿ej zaœ wieñca na dwóch bokach uczynisz dwa pierœcienie na dr¹¿ki, celem przenoszenia go na 
nich.
Exo 30:5  A dr¹¿ki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je z³otem.
Exo 30:6  Postawisz go zaœ przed zas³on¹, która wisi przed Ark¹ Œwiadectwa, przed przeb³agalni¹, która jest 
nad Œwiadectwem, gdzie bêdê spotyka³ siê z tob¹.
Exo 30:7  Ka¿dego zaœ ranka bêdzie spala³ Aaron na nim wonne kadzid³o, gdy bêdzie przysposabia³ lampy do 
œwiecenia.
Exo 30:8  A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali równie¿ kadzid³o, które bêdzie spalane ustawicznie 
przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia.
Exo 30:9  Nie mo¿ecie na nim ofiarowaæ kadzid³a œwieckiego ani te¿ sk³adaæ ca³opalenia, ani ofiary 
pokarmowej. Nie mo¿ecie te¿ na niego wylewaæ ¿adnej ofiary z p³ynów.
Exo 30:10  Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonaæ obrzêdu przeb³agalnego krwi¹ ofiary, która za 
grzech bêdzie z³o¿ona. Winien on te¿ raz w roku dokonaæ na nim obrzêdu przeb³agalnego za wasze 
pokolenia. Bêdzie on bardzo œwiêty dla Pana».
Exo 30:11  I tak powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Exo 30:12  «Gdy bêdziesz liczyæ Izraelitów, by dokonaæ spisu, ka¿dy przy spisie z³o¿y za swe ¿ycie okup 
Panu, aby nie spad³o na nich nieszczêœcie.
Exo 30:13  To zaœ winni daæ podlegli spisowi: pó³ sykla, wed³ug wagi przybytku, czyli dwadzieœcia ger za 
jeden sykl; pó³ sykla na ofiarê Panu.
Exo 30:14  Ka¿dy podleg³y spisowi z synów Izraela, maj¹cy dwadzieœcia i wiêcej lat, z³o¿y tê ofiarê Panu.
Exo 30:15  Bogaty nie bêdzie zwiêksza³, a ubogi nie bêdzie zmniejsza³ wagi pó³ sykla, aby z³o¿yæ ofiarê Panu 
na przeb³aganie za swe ¿ycie.
Exo 30:16  A wzi¹wszy te pieni¹dze jako przeb³aganie od Izraelitów, obrócisz je na s³u¿bê w Namiocie 
Spotkania, i bêd¹ one na pami¹tkê Izraelitom przed Panem jako ofiara zadoœæuczynienia za ich ¿ycie».
Exo 30:17  Tak te¿ powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Exo 30:18  «Uczynisz kadŸ z br¹zu, z podstaw¹ równie¿ z br¹zu, do obmyæ, i umieœcisz j¹ miêdzy przybytkiem 
a o³tarzem, i nalejesz do niej wody.
Exo 30:19  Aaron i jego synowie bêd¹ w niej obmywaæ rêce i nogi.
Exo 30:20  Zanim wejd¹ do Namiotu Spotkania, musz¹ siê obmyæ w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy siê 



bêd¹ zbli¿aæ do o³tarza, aby pe³niæ s³u¿bê i aby sk³adaæ ofiarê spalan¹ dla Pana,
Exo 30:21  musz¹ obmyæ rêce i nogi, aby nie pomarli. I bêdzie to prawo zawsze obowi¹zywaæ Aarona i jego 
potomstwo po wszystkie czasy».
Exo 30:22  I tak powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Exo 30:23  «WeŸ sobie najlepsze wonnoœci: piêæset syklów obficie p³yn¹cej mirry, po³owê tego, to jest 
dwieœcie piêædziesi¹t syklów wonnego cynamonu i tyle¿, to jest dwieœcie piêædziesi¹t syklów wonnej trzciny,
Exo 30:24  wreszcie piêæset syklów kasji, wed³ug wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek.
Exo 30:25  I uczynisz z tego œwiêty olej do namaszczania. Bêdzie to wonna maœæ, zrobiona tak, jak to robi 
sporz¹dzaj¹cy wonnoœci. Bêdzie to œwiêty olej do namaszczania.
Exo 30:26  I namaœcisz nim Namiot Spotkania i Arkê Œwiadectwa,
Exo 30:27  i stó³ oraz wszystkie jego naczynia, a tak¿e œwiecznik z wszystkimi przyrz¹dami nale¿¹cymi do 
niego, o³tarz kadzenia
Exo 30:28  i o³tarz ca³opalenia z tym wszystkim, co do niego nale¿y, kadŸ i jej podstawê,
Exo 30:29  aby siê sta³y bardzo œwiête; i stanie siê œwiêty ka¿dy, ktokolwiek siê ich dotknie.
Exo 30:30  Namaœcisz te¿ Aarona i jego synów i poœwiêcisz ich, aby Mi s³u¿yli jako kap³ani.
Exo 30:31  Do Izraelitów powiesz tak: "To jest œwiêty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleñ.
Exo 30:32  Nie wolno go wylewaæ na cia³o ¿adnego cz³owieka i nie wolno go sporz¹dzaæ w takim po³¹czeniu, 
gdy¿ jest œwiêty i œwiêty bêdzie dla was".
Exo 30:33  Ktokolwiek zaœ sporz¹dzi³by go w takim po³¹czeniu i wylewa³by go na niepowo³anego, winien byæ 
wykluczony ze swego ludu».
Exo 30:34  I znów powiedzia³ Pan do Moj¿esza: «WeŸ sobie wonnoœci: ¿ywicê pachn¹c¹, muszelki i galbanum 
pachn¹ce, i czyste kadzid³o, niech bêd¹ w równej iloœci.
Exo 30:35  Mieszaj¹c je uczynisz z tego kadzid³o wonne - zrobione tak, jak siê robi wonnoœci - posolone, 
czyste, œwiête.
Exo 30:36  Zetrzesz na proszek jego czêœci i po³o¿ysz przed Œwiadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie Ja 
bêdê spotyka³ siê z tob¹, i bêdzie to dla was rzecz bardzo œwiêta.
Exo 30:37  Kadzid³a w ten sposób przygotowanego nie bêdziecie robiæ dla siebie, gdy¿ poœwiêcone jest ono 
dla Pana.
Exo 30:38  Ktokolwiek by zrobi³ podobne, aby siê rozkoszowaæ jego woni¹, bêdzie wykluczony ze swego ludu».
Exo 31:1  I rzek³ Pan do Moj¿esza:
Exo 31:2  «Oto wybra³em Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy.
Exo 31:3  I nape³ni³em go duchem Bo¿ym, m¹droœci¹ i rozumem, i umiejêtnoœci¹ wykonywania wszelkiego 
rodzaju prac,
Exo 31:4  pomys³owoœci¹ w pracach w z³ocie, w srebrze, w br¹zie
Exo 31:5  i w rzeŸbieniu kamieni do oprawy, i w rzeŸbieniu drzewa oraz wykonaniu ró¿nych dzie³.
Exo 31:6  A dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Nape³ni³em umys³ wszystkich 
rêkodzielników m¹droœci¹, aby mogli wykonaæ to, co ci rozkaza³em:
Exo 31:7  Namiot Spotkania, Arkê Œwiadectwa, przeb³agalniê, która jest na niej, i wszystkie sprzêty przybytku,
Exo 31:8  i stó³ oraz wszystkie jego naczynia, œwiecznik z najczystszego z³ota i wszystkie przyrz¹dy nale¿¹ce 
do niego, o³tarz kadzenia,
Exo 31:9  o³tarz ca³opalenia i wszystkie przyrz¹dy nale¿¹ce do niego, kadŸ i jego podstawê,
Exo 31:10  œwiête szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona kap³ana i szaty dla jego synów, do sprawowania 
czynnoœci kap³añskich,
Exo 31:11  i olej do namaszczenia, i kadzid³o wonne do przybytku. Wszystko to winni uczyniæ wed³ug rozkazu, 
jaki otrzyma³eœ ode Mnie».
Exo 31:12  Potem tak rzek³ Pan do Moj¿esza:
Exo 31:13  «Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdy¿ to jest znak miêdzy Mn¹ a wami 
dla wszystkich waszych pokoleñ, by po tym mo¿na by³o poznaæ, ¿e Ja jestem Pan, który was uœwiêcam.
Exo 31:14  Przeto zachowujcie szabat, który winien byæ dla was œwiêtoœci¹. I ktokolwiek by go zniewa¿y³, 
bêdzie ukarany œmierci¹, i ka¿dy, kto by wykonywa³ pracê w tym dniu, bêdzie wykluczony ze swojego ludu.
Exo 31:15  Przez szeœæ dni bêdzie siê wykonywaæ pracê, ale dzieñ siódmy bêdzie szabatem odpoczynku, 
poœwiêconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywa³ pracê w dniu szabatu, winien byæ ukarany œmierci¹.
Exo 31:16  Izraelici winni pilnie przestrzegaæ szabatu jako obowi¹zku i przymierza wiecznego poprzez 
pokolenia.
Exo 31:17  To bêdzie znak wiekuisty miêdzy Mn¹ a Izraelitami, bo w szeœciu dniach Pan stworzy³ niebo i 
ziemiê, a w siódmym dniu odpocz¹³ i wytchn¹³».
Exo 31:18  Gdy skoñczy³ rozmawiaæ z Moj¿eszem na górze Synaj, da³ mu dwie tablice Œwiadectwa, tablice 
kamienne, napisane palcem Bo¿ym.
Exo 32:1  A gdy lud widzia³, ¿e Moj¿esz opóŸnia³ swój powrót z góry, zebra³ siê przed Aaronem i powiedzia³ do 



niego: «Uczyñ nam boga, który by szed³ przed nami, bo nie wiemy, co siê sta³o z Moj¿eszem, tym mê¿em, 
który nas wyprowadzi³ z ziemi egipskiej».
Exo 32:2  Aaron powiedzia³ im: «Pozdejmujcie z³ote kolczyki, które s¹ w uszach waszych ¿on, waszych synów i 
córek, i przynieœcie je do mnie».
Exo 32:3  I zdj¹³ ca³y lud z³ote kolczyki, które mia³ w uszach, i zniós³ je do Aarona.
Exo 32:4  A wzi¹wszy je z ich r¹k nakaza³ je przetopiæ i uczyniæ z tego pos¹g cielca ulany z metalu. I 
powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej».
Exo 32:5  A widz¹c to Aaron kaza³ postawiæ o³tarz przed nim i powiedzia³: «Jutro bêdzie uroczystoœæ ku czci 
Pana».
Exo 32:6  Wstawszy wczeœnie rano, dokonali ca³opalenia i z³o¿yli ofiary biesiadne. I usiad³ lud, aby jeœæ i 
piæ, i wstali, ¿eby siê bawiæ.
Exo 32:7  Pan rzek³ wówczas do Moj¿esza: «Zst¹p na dó³, bo sprzeniewierzy³ siê lud twój, który wyprowadzi³eœ 
z ziemi egipskiej.
Exo 32:8  Bardzo szybko odwrócili siê od drogi, któr¹ im nakaza³em, i utworzyli sobie pos¹g cielca ulanego z 
metalu i oddali mu pok³on, i z³o¿yli mu ofiary, mówi¹c: "Izraelu, oto twój bóg, który ciê wyprowadzi³ z ziemi 
egipskiej"».
Exo 32:9  I jeszcze powiedzia³ Pan do Moj¿esza: «Widzê, ¿e lud ten jest ludem o twardym karku.
Exo 32:10  Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpali³ siê gniew mój na nich. Chcê ich wyniszczyæ, a ciebie 
uczyniæ wielkim ludem».
Exo 32:11  Moj¿esz jednak zacz¹³ usilnie b³agaæ Pana, Boga swego, i mówiæ: «Dlaczego, Panie, p³onie gniew 
Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadzi³eœ z ziemi egipskiej wielk¹ moc¹ i siln¹ rêk¹?
Exo 32:12  Czemu to maj¹ mówiæ Egipcjanie: W z³ym zamiarze wyprowadzi³ ich, chc¹c ich wygubiæ w górach i 
wyg³adziæ z powierzchni ziemi? Odwróæ zapalczywoœæ Twego gniewu i zaniechaj z³a, jakie chcesz zes³aæ 
na Twój lud.
Exo 32:13  Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje s³ugi, którym przysi¹g³eœ na samego siebie, mówi¹c 
do nich: "Uczyniê potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i ca³¹ ziemiê, o której mówi³em, dam 
waszym potomkom, i posi¹d¹ j¹ na wieki"».
Exo 32:14  Wówczas to Pan zaniecha³ z³a, jakie zamierza³ zes³aæ na swój lud.
Exo 32:15  Moj¿esz zaœ zszed³ z góry z dwiema tablicami Œwiadectwa w swym rêku, a tablice by³y zapisane 
na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie.
Exo 32:16  Tablice te by³y dzie³em Bo¿ym, a pismo na nich by³o pismem Boga, wyrytym na tablicach.
Exo 32:17  A Jozue, us³yszawszy odg³os okrzyków ludu, powiedzia³ do Moj¿esza: «W obozie rozlegaj¹ siê 
okrzyki wojenne».
Exo 32:18  On zaœ odpowiedzia³: «To nie g³os pieœni zwyciêstwa ani g³os pieœni klêski, lecz s³yszê pieœni 
dwóch chórów».
Exo 32:19  A Moj¿esz zbli¿y³ siê do obozu i ujrza³ cielca i tañce. Rozpali³ siê wówczas gniew Moj¿esza i rzuci³ 
z r¹k swoich tablice i pot³uk³ je u podnó¿a góry.
Exo 32:20  A porwawszy cielca, którego uczynili, spali³ go w ogniu, star³ na proch, rozsypa³ w wodzie i kaza³ j¹ 
piæ Izraelitom.
Exo 32:21  I powiedzia³ Moj¿esz do Aarona: «Có¿ ci uczyni³ ten lud, ¿e sprowadzi³eœ na niego tak wielki 
grzech?»
Exo 32:22  Aaron odpowiedzia³: «Niech siê mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, ¿e ten lud jest 
sk³onny do z³ego.
Exo 32:23  Powiedzieli do mnie: "Uczyñ nam boga, który by szed³ przed nami, bo nie wiemy, co siê sta³o z 
Moj¿eszem, z tym mê¿em, który nas wyprowadzi³ z ziemi egipskiej".
Exo 32:24  Wtedy rzek³em do nich: "Kto ma z³oto, niech je zdejmie z siebie". I z³o¿yli mi je, i wrzuci³em je w 
ogieñ, i tak powsta³ cielec».
Exo 32:25  I ujrza³ Moj¿esz, ¿e lud sta³ siê nieokie³znany, gdy¿ Aaron wodze mu popuœci³ na poœmiewisko 
wobec nieprzyjació³.
Exo 32:26  Zatrzyma³ siê Moj¿esz w bramie obozu i zawo³a³: «Kto jest za Panem, do mnie!» A wówczas 
przy³¹czyli siê do niego wszyscy synowie Lewiego.
Exo 32:27  I rzek³ do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Ka¿dy z was niech przypasze miecz do boku. 
PrzejdŸcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego 
przyjaciela, kto swego krewnego"».
Exo 32:28  Synowie Lewiego uczynili wed³ug rozkazu Moj¿esza, i zabito w tym dniu oko³o trzech tysiêcy 
mê¿ów.
Exo 32:29  Moj¿esz powiedzia³ wówczas do nich: «Poœwiêciliœcie rêce dla Pana, poniewa¿ ka¿dy z was by³ 
przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan u¿yczy³ wam dzisiaj b³ogos³awieñstwa!»
Exo 32:30  Nazajutrz zaœ tak powiedzia³ Moj¿esz do ludu: «Pope³niliœcie ciê¿ki grzech; ale teraz wst¹piê do 



Pana, mo¿e otrzymam przebaczenie waszego grzechu».
Exo 32:31  I poszed³ Moj¿esz do Pana, i powiedzia³: «Oto niestety lud ten dopuœci³ siê wielkiego grzechu, gdy¿ 
uczyni³ sobie boga ze z³ota.
Exo 32:32  Przebacz jednak im ten grzech! A jeœli nie, to wyma¿ miê natychmiast z Twej ksiêgi, któr¹ 
napisa³eœ».
Exo 32:33  Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Tylko tego, który zgrzeszy³ przeciw Mnie, wyma¿ê z mojej ksiêgi.
Exo 32:34  IdŸ teraz i prowadŸ ten lud, gdzie ci rozkaza³em, a mój anio³ pójdzie przed tob¹. A w dniu mojej kary 
ukarzê ich za ich grzech».
Exo 32:35  I rzeczywiœcie Pan ukara³ lud za to, ¿e uczyni³ sobie z³otego cielca, wykonanego pod kierunkiem 
Aarona.
Exo 33:1  Potem zaœ rzek³ Pan do Moj¿esza: «IdŸ i wyrusz st¹d ty i lud, który wyprowadzi³eœ z ziemi egipskiej, 
do ziemi, któr¹ obieca³em pod przysiêg¹ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi s³owami: Dam j¹ twojemu 
potomstwu.
Exo 33:2  I wyœlê przed tob¹ anio³a, i wypêdzê Kananejczyka, Amorytê, Chetytê, Peryzzytê, Chiwwitê i 
Jebusytê.
Exo 33:3  I zaprowadzê ciê do ziemi op³ywaj¹cej w mleko i miód, ale sam nie pójdê z tob¹, by ciê nie wytêpiæ po 
drodze, poniewa¿ jesteœ ludem o twardym karku».
Exo 33:4  A lud s³ysz¹c te twarde s³owa, przywdzia³ ¿a³obê i nie w³o¿y³ ozdób swych na siebie.
Exo 33:5  Wtedy rzek³ Pan do Moj¿esza: «Powiedz Izraelitom: Jesteœcie ludem o twardym karku, i jeœlibym 
przez jedn¹ chwilê szed³ poœród ciebie, zg³adzi³bym ciê. Odrzuæ przeto ozdoby twe, a Ja zobaczê, co mam 
uczyniæ z tob¹».
Exo 33:6  Izraelici zdjêli z siebie ozdoby przed odejœciem z góry Horeb.
Exo 33:7  Moj¿esz zaœ wzi¹³ namiot i rozbi³ go za obozem, i nazwa³ go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek 
chcia³ siê zwróciæ do Pana, szed³ do Namiotu Spotkania, który by³ poza obozem.
Exo 33:8  Ile zaœ razy Moj¿esz szed³ do namiotu, ca³y lud stawa³ przy wejœciu do swych namiotów i patrza³ na 
Moj¿esza, a¿ wszed³ do namiotu.
Exo 33:9  Ile zaœ razy Moj¿esz wszed³ do namiotu, zstêpowa³ s³up ob³oku i stawa³ u wejœcia do namiotu, i 
wtedy [Pan] rozmawia³ z Moj¿eszem.
Exo 33:10  Ca³y lud widzia³, ¿e s³up ob³oku stawa³ u wejœcia do namiotu. Ca³y lud stawa³ i ka¿dy oddawa³ 
pok³on u wejœcia do swego namiotu.
Exo 33:11  A Pan rozmawia³ z Moj¿eszem twarz¹ w twarz, jak siê rozmawia z przyjacielem. Potem wraca³ 
Moj¿esz do obozu, s³uga zaœ jego, Jozue, syn Nuna, m³odzieniec, nie oddala³ siê z wnêtrza namiotu.
Exo 33:12  Moj¿esz rzek³ znów do Pana: «Oto kaza³eœ mi wyprowadziæ ten lud, a nie pouczy³eœ miê, kogo 
poœlesz ze mn¹, a jednak powiedzia³eœ do mnie: "Znam ciê po imieniu i jestem ci ³askawy".
Exo 33:13  Jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, daj mi poznaæ Twoje zamiary, abym pozna³ ¿eœ mi ³askawy. 
Zwa¿ tak¿e, ¿e ten naród jest Twoim ludem».
Exo 33:14  [Pan] powiedzia³: «Jeœli Ja osobiœcie pójdê, czy to ciê zadowoli?»
Exo 33:15  Moj¿esz rzek³ wtedy: «Jeœli nie pójdziesz sam, to raczej zaka¿ nam wyruszaæ st¹d.
Exo 33:16  Po czym poznam, ja i lud mój, ¿e darzysz nas ³askawoœci¹, jeœli nie po tym, ¿e pójdziesz z nami, 
gdy¿ przez to bêdziemy wyró¿nieni ja i Twój lud spoœród wszystkich narodów, które s¹ na ziemi?»
Exo 33:17  Pan odpowiedzia³ Moj¿eszowi: «Uczyniê to, o co prosisz, poniewa¿ jestem ci ³askawy, a znam ciê 
po imieniu».
Exo 33:18  I rzek³ [Moj¿esz]: «Spraw, abym ujrza³ Twoj¹ chwa³ê».
Exo 33:19  [Pan] odpowiedzia³: «Ja uka¿ê ci mój majestat i og³oszê przed tob¹ imiê Pana, gdy¿ Ja 
wyœwiadczam ³askê, komu chcê, i mi³osierdzie, komu Mi siê podoba».
Exo 33:20  I znowu rzek³: «Nie bêdziesz móg³ ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ 
mojego oblicza i pozostaæ przy ¿yciu».
Exo 33:21  I rzek³ jeszcze Pan: «Oto miejsce obok Mnie, stañ przy skale.
Exo 33:22  Gdy przechodziæ bêdzie moja chwa³a, postawiê ciê w rozpadlinie ska³y i po³o¿ê rêkê moj¹ na tobie, 
a¿ przejdê.
Exo 33:23  A gdy cofnê rêkê, ujrzysz Mnie z ty³u, lecz oblicza mojego tobie nie uka¿ê».
Exo 34:1  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych 
tablicach wypisz znów s³owa, jakie by³y na pierwszych tablicach, które pot³uk³eœ.
Exo 34:2  B¹dŸ gotów jutro rano wst¹piæ zaraz na górê Synaj. I zaczekasz na Mnie na wierzchu góry.
Exo 34:3  Nikt nie mo¿e wst¹piæ z tob¹ i nikt nie mo¿e siê pokazaæ na górze. Równie¿ mniejsze i wiêksze 
byd³o nie mo¿e wypasaæ siê na zboczach góry».
Exo 34:4  Moj¿esz wyciosa³ dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wst¹pi³ na górê, jak mu 
nakaza³ Pan, i wzi¹³ do r¹k tablice kamienne.
Exo 34:5  A Pan zst¹pi³ w ob³oku, i [Moj¿esz] zatrzyma³ siê ko³o Niego, i wypowiedzia³ imiê Jahwe.



Exo 34:6  Przeszed³ Pan przed jego oczyma i wo³a³: «Jahwe, Jahwe, Bóg mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, 
bogaty w ³askê i wiernoœæ,
Exo 34:7  zachowuj¹cy sw¹ ³askê w tysi¹czne pokolenia, przebaczaj¹cy niegodziwoœæ, niewiernoœæ, grzech, 
lecz nie pozostawiaj¹cy go bez ukarania, ale zsy³aj¹cy kary za niegodziwoœæ ojców na synów i wnuków a¿ do 
trzeciego i czwartego pokolenia».
Exo 34:8  I natychmiast sk³oni³ siê Moj¿esz a¿ do ziemi i odda³ pok³on,
Exo 34:9  mówi¹c: «Jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, Panie, [to proszê], niech pójdzie Pan w poœród nas. Jest 
to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim 
dziedzictwem».
Exo 34:10  Pan odpowiedzia³: «Oto Ja zawieram przymierze wobec ca³ego ludu twego i uczyniê cuda, jakich nie 
by³o na ca³ej ziemi i u ¿adnych narodów, i ujrzy ca³y lud, wœród którego przebywasz, ¿e dzie³a Pana, które Ja 
uczyniê z tob¹, s¹ straszne.
Exo 34:11  Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazujê, a Ja wypêdzê przed tob¹ Amorytê, Kananejczyka, 
Chetytê, Peryzzytê, Chiwwitê i Jebusytê.
Exo 34:12  Strze¿ siê zawierania przymierza z mieszkañcami kraju, do którego idziesz, aby siê nie stali sid³em 
poœród was.
Exo 34:13  Natomiast zburzcie ich o³tarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyr¹bcie aszery.
Exo 34:14  Nie bêdziesz oddawa³ pok³onu bogu obcemu, bo Pan ma na imiê Zazdrosny: jest Bogiem 
zazdrosnym.
Exo 34:15  Nie bêdziesz zawiera³ przymierzy z mieszkañcami tego kraju, aby, gdy bêd¹ uprawiaæ nierz¹d z 
bogami obcymi i sk³adaæ ofiary bogom swoim, nie zaprosili ciê do spo¿ywania z ich ofiary.
Exo 34:16  A tak¿e nie mo¿esz braæ ich córek za ¿ony dla swych synów, aby one, uprawiaj¹c nierz¹d z obcymi 
bogami, nie przywiod³y twoich synów do nierz¹du z bogami obcymi.
Exo 34:17  Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.
Exo 34:18  Zachowaj Œwiêto Przaœników; przez siedem dni bêdziesz jad³ chleby przaœne, jak to ci poleci³em. 
A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesi¹cu Abib, gdy¿ wtedy wyszed³eœ z Egiptu.
Exo 34:19  Wszystko pierworodne do Mnie nale¿y, a tak¿e pierworodny samiec z byd³a, wo³ów i owiec.
Exo 34:20  Pierworodnego zaœ os³a wykupisz g³ow¹ owcy, a jeœlibyœ nie wykupi³, z³amiesz mu kark. 
Wykupisz te¿ pierworodnego syna swego, i nie wolno siê ukazaæ przede Mn¹ z pustymi rêkami.
Exo 34:21  Szeœæ dni pracowaæ bêdziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie 
¿niwa.
Exo 34:22  Bêdziesz obchodzi³ Œwiêto Tygodni, pierwocin, ¿niwa pszenicy i Œwiêto Zbiorów przy koñcu roku.
Exo 34:23  Trzy razy w roku uka¿¹ siê wszyscy twoi mê¿czyŸni przed obliczem Pana, Boga Izraela.
Exo 34:24  Ja bowiem wypêdzê narody sprzed ciebie i rozszerzê twoje granice, i nikt nie bêdzie napada³ na twój 
kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazaæ siê przed obliczem Pana, Boga twego.
Exo 34:25  Krwi moich ofiar nie powinieneœ sk³adaæ razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie 
powinno pozostaæ na drugi dzieñ.
Exo 34:26  Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneœ przynieœæ do domu Pana, twego Boga. Nie bêdziesz 
gotowa³ koŸlêcia w mleku jego matki».
Exo 34:27  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Zapisz sobie te s³owa, gdy¿ na podstawie tych s³ów zawar³em przymierze 
z tob¹ i z Izraelem».
Exo 34:28  I by³ tam [Moj¿esz] u Pana czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, i nie jad³ chleba, i nie pi³ wody. I 
napisa³ na tablicach s³owa przymierza - Dziesiêæ S³ów.
Exo 34:29  Gdy Moj¿esz zstêpowa³ z góry Synaj z dwiema tablicami Œwiadectwa w rêku, nie wiedzia³, ¿e skóra 
na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem.
Exo 34:30  Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Moj¿esza z dala i ujrzeli, ¿e skóra na jego twarzy promienieje, bali siê 
zbli¿yæ do niego.
Exo 34:31  A gdy Moj¿esz ich przywo³a³, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a 
Moj¿esz rozmawia³ z nimi.
Exo 34:32  Potem przyszli tak¿e Izraelici, a on dawa³ im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Exo 34:33  Gdy Moj¿esz zakoñczy³ z nimi rozmowê, na³o¿y³ zas³onê na twarz.
Exo 34:34  Ilekroæ Moj¿esz wchodzi³ przed oblicze Pana na rozmowê z Nim, zdejmowa³ zas³onê a¿ do 
wyjœcia. Gdy zaœ wyszed³, opowiada³ Izraelitom to, co mu Pan rozkaza³.
Exo 34:35  I wtedy to Izraelici mogli widzieæ twarz Moj¿esza, ¿e promienieje skóra na twarzy Moj¿esza. A 
Moj¿esz znów nak³ada³ zas³onê na twarz, póki nie wszed³ na rozmowê z Nim.
Exo 35:1  Moj¿esz zebra³ ca³e zgromadzenie Izraelitów i powiedzia³ do nich: «Oto, co Pan nakaza³ wam 
wype³niæ:
Exo 35:2  Szeœæ dni bêdziesz wykonywa³ pracê, ale dzieñ siódmy bêdzie dla was œwiêtym szabatem 
odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaœ pracowa³by w tym dniu, ma byæ ukarany œmierci¹.



Exo 35:3  Nie bêdziecie rozpalaæ ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach».
Exo 35:4  Tak przemówi³ nastêpnie Moj¿esz do ca³ego zgromadzenia Izraelitów: «Oto co nakaza³ Pan mówi¹c:
Exo 35:5  "Dajcie z dóbr waszych daninê dla Pana". Ka¿dy wiêc, którego sk³oni do tego serce, winien z³o¿yæ 
jako daninê dla Pana z³oto, srebro, br¹z,
Exo 35:6  purpurê fioletow¹ i czerwon¹, karmazyn, bisior oraz sierœæ kozi¹,
Exo 35:7  baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe,
Exo 35:8  oliwê do œwiecznika, wonnoœci do wyrobu oleju namaszczania i pachn¹cych kadzide³,
Exo 35:9  kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektora³u.
Exo 35:10  Ka¿dy uzdolniony z was winien przyjœæ i wykonaæ to, co Pan nakaza³,
Exo 35:11  to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kó³ka, deski, poprzeczki, s³upy i podstawy;
Exo 35:12  arkê z dr¹¿kami, przeb³agalniê i okrywaj¹c¹ j¹ zas³onê;
Exo 35:13  stó³ z dr¹¿kami i z nale¿¹cym do niego sprzêtem oraz chlebem pok³adnym;
Exo 35:14  œwiecznik do oœwietlenia z nale¿¹cymi do niego sprzêtami, z lampami oraz z oliw¹ do œwiecenia;
Exo 35:15  o³tarz kadzenia z dr¹¿kami, olejek do namaszczania, pachn¹ce kadzid³o i zas³onê na wejœcie do 
przybytku;
Exo 35:16  o³tarz ca³opalenia z jego br¹zow¹ krat¹, z dr¹¿kami i nale¿¹cymi do niego sprzêtami, kadŸ z jej 
podstaw¹;
Exo 35:17  zas³ony dziedziñca i jego s³upy, i podstawy, i zas³onê na wejœcie do dziedziñca;
Exo 35:18  paliki przybytku i paliki dziedziñca z powrozami do nich;
Exo 35:19  szaty z drogocennej tkaniny do s³u¿by w œwiêtym przybytku, œwiête szaty dla Aarona kap³ana i 
szaty dla jego synów, dla sprawowania czynnoœci kap³añskich».
Exo 35:20  Potem ca³e zgromadzenie Izraelitów odesz³o od Moj¿esza.
Exo 35:21  Wnet jednak wszyscy, których sk³oni³o serce i duch ochoczy, przynieœli daninê dla Pana na budowê 
Namiotów Spotkania i na wszelk¹ s³u¿bê w nim, oraz na œwiête szaty.
Exo 35:22  Przyszli mê¿czyŸni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosz¹c spinki, kolczyki, pierœcienie, 
naszyjniki i wszelkie przedmioty ze z³ota; wszyscy z³o¿yli Panu dary ze z³ota dokonuj¹c gestu ko³ysania.
Exo 35:23  A tak¿e fioletow¹ i czerwon¹ purpurê, karmazyn, bisior i sierœæ kozi¹, baranie skóry barwione na 
czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleŸli u siebie.
Exo 35:24  Ka¿dy, kto chcia³ z³o¿yæ daninê ze srebra czy br¹zu, przynosi³ tê daninê dla Pana, a ka¿dy kto 
posiada³ drzewo akacjowe przydatne na coœ do œwiêtej s³u¿by, przynosi³ je równie¿.
Exo 35:25  Wszystkie zaœ kobiety bieg³e w tej pracy przêd³y w³asnorêcznie przêdzê na fioletow¹ i czerwon¹ 
purpurê, karmazyn i bisior.
Exo 35:26  A wszystkie kobiety, które sk³oni³o do tego serce, przêd³y umiejêtnie sierœæ kozi¹.
Exo 35:27  Ksi¹¿êta zaœ przynieœli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektora³u,
Exo 35:28  a ponadto wonnoœci i oliwê do œwiecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachn¹cego kadzid³a.
Exo 35:29  Wszyscy Izraelici, mê¿czyŸni i kobiety, których sk³oni³o serce do sk³adania darów niezbêdnych do 
wykonywania tego, co Pan nakaza³ wykonaæ przez poœrednictwo Moj¿esza, przynieœli to dla Pana 
dobrowolnie.
Exo 35:30  Wówczas Moj¿esz przemówi³ do Izraelitów: «Oto Pan powo³a³ imiennie Besaleela, syna Uriego, 
syna Chura z pokolenia Judy,
Exo 35:31  i nape³ni³ go duchem Bo¿ym, m¹droœci¹, rozumem, wiedz¹ i znajomoœci¹ wszelkiego rzemios³a,
Exo 35:32  by obmyœli³ plany robót w z³ocie, w srebrze, w br¹zie,
Exo 35:33  oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbk¹ drzewa potrzebnego do wykonania 
wszelkich zamierzonych dzie³.
Exo 35:34  Da³ mu te¿ zdolnoœæ pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
Exo 35:35  Nape³ni³ ich m¹droœci¹ umys³u do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, 
oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak ¿e 
mog¹ sporz¹dzaæ wszelkie przedmioty, a zarazem obmyœlaæ ich plany.
Exo 36:1  Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mê¿czyŸni, którym Pan da³ m¹droœæ, rozum do poznania, niech 
wykonaj¹ wszelkie prace przy budowie œwiêtego przybytku wed³ug wszystkich nakazów Pana».
Exo 36:2  Nastêpnie wezwa³ Moj¿esz Besaleela, Oholiaba i wszystkich bieg³ych w rzemioœle, których serce 
obdarzy³ Pan m¹droœci¹, wszystkich tych, których serce sk³ania³o, aby pójœæ do pracy nad wykonaniem 
dzie³a.
Exo 36:3  Ci zaœ przyjêli od Moj¿esza wszelkie daniny, jakie znieœli Izraelici na dzie³o budowy œwiêtego 
przybytku, aby je wykonaæ; ponadto znosili im ka¿dego dnia dalsze, dobrowolne dary.
Exo 36:4  Wtedy przyszli jak jeden m¹¿ wszyscy biegli rzemieœlnicy, wykonuj¹cy wszelkie prace przy budowie 
œwiêtego przybytku, ka¿dy od swojej pracy, któr¹ wykonywa³,
Exo 36:5  i tak powiedzieli do Moj¿esza: «Lud przynosi o wiele wiêcej ni¿ potrzeba do wykonania prac, które 
Pan nakaza³ wykonaæ».



Exo 36:6  Wówczas Moj¿esz wyda³ rozkaz, który og³oszono w obozie: «Ani mê¿czyŸni, ani kobiety niech ju¿ 
nie znosz¹ darów na œwiêty przybytek». Zaprzesta³ wiêc lud znoszenia darów.
Exo 36:7  Mieli bowiem dosyæ wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywa³o.
Exo 36:8  Wszyscy najbieglejsi spoœród pracowników wybudowali przybytek z dziesiêciu tkanin z krêconego 
bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez bieg³ego tkacza.
Exo 36:9  D³ugoœæ poszczególnych tkanin wynosi³a dwadzieœcia osiem ³okci, a szerokoœæ cztery ³okcie; 
wszystkie zaœ tkaniny mia³y jednakowe wymiary.
Exo 36:10  Piêæ tkanin by³o powi¹zanych ze sob¹ jedna z drug¹, podobnie drugie piêæ tkanin by³o powi¹zanych 
jedna z drug¹.
Exo 36:11  I przyszyto wst¹¿ki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna byæ spiêta, i tak te¿ 
uczyniono na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna byæ spiêta.
Exo 36:12  Piêædziesi¹t wst¹¿ek przyszyli do jednej tkaniny i piêædziesi¹t wst¹¿ek do drugiej tkaniny w miejscu, 
gdzie maj¹ byæ spiête, tak i¿ wst¹¿ki by³y przyszyte naprzeciw siebie.
Exo 36:13  Ponadto przyszyli piêædziesi¹t z³otych kó³ek i zwi¹zali tkaniny za pomoc¹ tych kó³ek, tak ¿e 
przybytek stanowi³ jedn¹ ca³oœæ.
Exo 36:14  Zrobiono równie¿ nakrycia z koziej sierœci dla przybytku, a uczynili jedenaœcie nakryæ.
Exo 36:15  D³ugoœæ jednego nakrycia wynosi³a trzydzieœci ³okci, a szerokoœæ jednego nakrycia cztery 
³okcie, i te jedenaœcie nakryæ mia³y jednakowe wymiary.
Exo 36:16  Powi¹zano ze sob¹ piêæ nakryæ osobno, a pozosta³e szeœæ osobno.
Exo 36:17  I przyszyto piêædziesi¹t wst¹¿ek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym maj¹ byæ spiête, 
i piêædziesi¹t wst¹¿ek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym maj¹ byæ spiête.
Exo 36:18  Ponadto przyszyto piêædziesi¹t kó³ek z br¹zu i w ten sposób zwi¹zano nakrycia przybytku, ¿e 
utworzy³y jedn¹ ca³oœæ.
Exo 36:19  Oprócz tego uczyniono nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie 
nakrycie na wierzch ze skór delfinów.
Exo 36:20  I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo.
Exo 36:21  Wysokoœæ deski wynosi³a dziesiêæ ³okci, a szerokoœæ jednej deski pó³tora ³okcia.
Exo 36:22  Ka¿da deska mia³a dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego; tak zrobiono u wszystkich desek 
przybytku.
Exo 36:23  A zrobiono dla przybytku dwadzieœcia desek na œcianê po³udniow¹
Exo 36:24  i czterdzieœci podstaw srebrnych sporz¹dzonych pod te dwadzieœcia desek, na ka¿d¹ deskê dwie 
podstawy na oba jej czopy.
Exo 36:25  A po drugiej stronie przybytku na œcianê pó³nocn¹ zrobiono tak¿e dwadzieœcia desek.
Exo 36:26  A do nich czterdzieœci podstaw srebrnych, po dwie podstawy na ka¿d¹ deskê.
Exo 36:27  A dla tylnej czêœci przybytku na œcianê zachodni¹ sporz¹dzono szeœæ desek.
Exo 36:28  Przy naro¿nikach tej tylnej œciany przybytku postawiono po dwie deski.
Exo 36:29  Przystawa³y one szczelnie do siebie na dole, a na górze równie szczelnie po³¹czone by³y ze sob¹ za 
pomoc¹ powi¹zania; tak te¿ uczyniono z deskami na obu innych naro¿nikach.
Exo 36:30  I tak w tylnej œcianie przybytku by³o osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaœcie, czyli po dwie 
podstawy na ka¿d¹ deskê.
Exo 36:31  I zrobiono równie¿ poprzeczki z drzewa akacjowego dla powi¹zania desek, piêæ dla jednej œciany 
przybytku,
Exo 36:32  a piêæ poprzeczek dla desek drugiej œciany przybytku i piêæ poprzeczek dla tylnej, czyli zachodniej 
œciany przybytku.
Exo 36:33  Poprzeczkê umieszczon¹ w poœrodku desek sporz¹dzono w ten sposób, ¿e przechodzi³a od koñca 
do koñca.
Exo 36:34  Deski pokryto z³otem, a pierœcienie dla osadzenia drewnianych wi¹zañ zrobiono ze z³ota i 
poprzeczki pokryto z³otem.
Exo 36:35  Zrobiono te¿ zas³onê z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i krêconego bisioru z cherubami 
wyszytymi przez bieg³ego tkacza.
Exo 36:36  I zawieszono j¹ na czterech s³upach z drzewa akacjowego pokrytych z³otem. Haczyki do nich 
wykonano ze z³ota, a cztery podstawy zrobiono z br¹zu.
Exo 36:37  I uczyniono te¿ zas³onê przy wejœciu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i 
krêconego bisioru, wielobarwnie wyszywan¹.
Exo 36:38  Ponadto [uczyniono] do niej piêæ s³upów i haczyki, i pokryto z³otem ich g³owice i klamry, a podstawy 
do nich by³y z br¹zu.
Exo 37:1  Potem Besaleel zbudowa³ arkê z drzewa akacjowego, której d³ugoœæ wynosi³a dwa i pó³ ³okcia, jej 
zaœ szerokoœæ i wysokoœæ pó³tora ³okcia.
Exo 37:2  I pokry³ j¹ szczerym z³otem wewn¹trz i zewn¹trz, i uczyni³ na niej doko³a z³oty wieniec.



Exo 37:3  Odla³ dla niej cztery pierœcienie ze z³ota i [przymocowa³] je do czterech jej rogów: dwa pierœcienie 
do jednego jej boku i dwa pierœcienie do drugiego jej boku.
Exo 37:4  Równie¿ zrobi³ dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokry³ je z³otem.
Exo 37:5  I do pierœcieni na obu bokach arki w³o¿y³ te dr¹¿ki [s³u¿¹ce] do jej przenoszenia.
Exo 37:6  Uczyni³ te¿ przeb³agalniê ze szczerego z³ota, a d³ugoœæ jej wynosi³a dwa i pó³ ³okcia, jej zaœ 
szerokoœæ pó³tora ³okcia.
Exo 37:7  Dwa te¿ cheruby wyku³ ze z³ota, uczyni³ zaœ je na obu koñcach przeb³agalni:
Exo 37:8  jednego cheruba na jednym koñcu, a drugiego cheruba na drugim koñcu przeb³agalni. Wykona³ 
cheruby razem z przeb³agalni¹ na obu jej bokach.
Exo 37:9  Cheruby mia³y skrzyd³a rozpostarte ku górze i zakrywa³y nimi przeb³agalniê. Twarze mia³y zwrócone 
jeden ku drugiemu, i ku przeb³agalni by³y [zwrócone] twarze cherubów.
Exo 37:10  Zrobi³ te¿ z drzewa akacjowego stó³, którego d³ugoœæ wynosi³a dwa ³okcie, jego szerokoœæ jeden 
³okieæ i jego wysokoœæ pó³tora ³okcia.
Exo 37:11  Pokry³ go szczerym z³otem i uczyni³ na nim doko³a z³oty wieniec.
Exo 37:12  I uczyni³ woko³o listwê na cztery palce szerok¹, i zrobi³ z³oty wieniec doko³a tej listwy.
Exo 37:13  Odla³ nastêpnie cztery z³ote pierœcienie i przyprawi³ te pierœcienie do czterech rogów [sto³u], gdzie 
siê znajduj¹ cztery jego nogi.
Exo 37:14  Blisko listwy znajdowa³y siê pierœcienie do w³o¿enia w nie dr¹¿ków z drzewa akacjowego do 
przenoszenia sto³u.
Exo 37:15  A zrobi³ te dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokry³ je z³otem. Przenoszono stó³ za ich pomoc¹.
Exo 37:16  Uczyni³ tak¿e ze szczerego z³ota naczynia do sto³u, misy i czasze, dzbanki i patery do sk³adania 
ofiar p³ynnych.
Exo 37:17  Zrobi³ te¿ œwiecznik ze szczerego z³ota, z tego samego z³ota wyku³ ten œwiecznik wraz z jego 
podstaw¹ i trzonem; jego kielichy oraz p¹ki i kwiaty by³y z tej samej bry³y.
Exo 37:18  Szeœæ ramion wychodzi³o z jego boków, trzy ramiona œwiecznika z jednego jego boku i trzy 
ramiona œwiecznika z drugiego jego boku.
Exo 37:19  I znajdowa³y siê na jednym ramieniu trzy kielichy kszta³tu kwiatów migda³owych z p¹kami i kwiatami, 
i trzy kielichy kszta³tu kwiatów migda³owych na drugim ramieniu z p¹kami i kwiatami. Tak [by³o] na szeœciu 
ramionach wychodz¹cych ze œwiecznika.
Exo 37:20  Na œwieczniku zaœ by³y cztery kielichy kszta³tu kwiatów migda³owych z p¹kami i kwiatami.
Exo 37:21  A p¹k jeden by³ pod dwoma wychodz¹cymi z niego ramionami i jeden p¹k pod dwoma [nastêpnymi] 
jego ramionami. Tak by³o pod szeœcioma ramionami wychodz¹cymi ze œwiecznika.
Exo 37:22  P¹ki te i ramiona wychodzi³y z samego œwiecznika i by³y [wykonane] z tej samej bry³y szczerego 
z³ota.
Exo 37:23  Uczyni³ ze szczerego z³ota siedem lamp oraz szczypce i popielnice do knotów.
Exo 37:24  Z talentu zaœ szczerego z³ota wykona³ œwiecznik i wszystkie przyrz¹dy nale¿¹ce do niego.
Exo 37:25  Potem do spalania kadzid³a zbudowa³ z drzewa akacjowego o³tarz; jego d³ugoœæ wynosi³a jeden 
³okieæ, i jeden - jego szerokoœæ, i by³ kwadratowy, a wysokoœci mia³ dwa ³okcie. I wychodzi³y z niego rogi.
Exo 37:26  Pokry³ go szczerym z³otem, jego wierzch i jego boki woko³o, i jego rogi; uczyni³ na nim z³oty wieniec 
doko³a.
Exo 37:27  Poni¿ej zaœ tego wieñca na dwóch jego bokach umieœci³ dwa z³ote pierœcienie na dr¹¿ki, za 
pomoc¹ których siê go przenosi.
Exo 37:28  A dr¹¿ki wykona³ z drzewa akacjowego i pokry³ z³otem.
Exo 37:29  Sporz¹dzi³ równie¿ œwiêty olej namaszczania oraz pachn¹ce kadzid³o, jak robi sporz¹dzaj¹cy 
wonnoœci.
Exo 38:1  I zbudowa³ o³tarz z drzewa akacjowego, maj¹cy piêæ ³okci d³ugoœci i piêæ ³okci szerokoœci. O³tarz 
by³ kwadratowy, na trzy ³okcie wysoki.
Exo 38:2  I uczyni³ rogi na czterech naro¿nikach o³tarza, i wychodzi³y z niego, i pokry³ je br¹zem.
Exo 38:3  I sporz¹dzi³ sprzêty do o³tarza, jak popielnice, ³opatki, kropielnice, wide³ki i kadzielnice. Wszystkie jego 
sprzêty sporz¹dzi³ z br¹zu.
Exo 38:4  Z br¹zu te¿ wykona³ kratê do o³tarza w formie siatki, poni¿ej jego krawêdzi od do³u a¿ do po³owy 
wysokoœci.
Exo 38:5  Nad krat¹ zaœ z br¹zu odla³ cztery pierœcienie na dr¹¿ki na czterech rogach.
Exo 38:6  Zrobi³ zaœ te dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokry³ je br¹zem.
Exo 38:7  I w³o¿y³ te dr¹¿ki do pierœcieni znajduj¹cych siê po bokach o³tarza, aby go na nich przenosiæ. 
Uczyni³ zaœ go z desek, tak aby wewn¹trz by³ wydr¹¿ony.
Exo 38:8  I uczyni³ kadŸ z br¹zu z podstaw¹ równie¿ z br¹zu, wykonan¹ z lusterek kobiet pe³ni¹cych s³u¿bê przy 
wejœciu do namiotu.
Exo 38:9  Nastêpnie urz¹dzi³ dziedziniec przybytku po stronie po³udniowej: zas³ony dziedziñca by³y z krêconego 



bisioru, d³ugie na sto ³okci,
Exo 38:10  a dwadzieœcia s³upów i dwadzieœcia podstaw by³o z br¹zu, oraz haczyki i klamry ze srebra.
Exo 38:11  Po stronie pó³nocnej zas³ony by³y d³ugie na sto ³okci, a ponadto [uczyniono] dwadzieœcia s³upów, 
dwadzieœcia podstaw z br¹zu oraz haczyki przy s³upach i ich klamry ze srebra.
Exo 38:12  Po stronie zachodniej zas³ona mia³a piêædziesi¹t ³okci, a do tego uczyniono dziesiêæ s³upów i 
dziesiêæ podstaw. Haczyki przy s³upach i ich klamry by³y ze srebra.
Exo 38:13  Po stronie wschodniej [zas³ona] mia³a równie¿ piêædziesi¹t ³okci.
Exo 38:14  Zas³ony na jedn¹ œcianê boczn¹ mia³y po piêtnaœcie ³okci, a do tego mia³y trzy s³upy i trzy 
podstawy.
Exo 38:15  Zas³ony zaœ na drug¹ œcianê boczn¹ wynosi³y piêtnaœcie ³okci, a do tego mia³y te¿ trzy s³upy i trzy 
podstawy.
Exo 38:16  Wszystkie zas³ony tworz¹ce ogrodzenie dziedziñca by³y utkane z bisioru krêconego,
Exo 38:17  a podstawy do s³upów by³y z br¹zu, haczyki zaœ przy s³upach oraz ich klamry ze srebra, tak¿e 
g³owice ich by³y pokryte srebrem. Wszystkie s³upy dziedziñca mia³y srebrne klamry.
Exo 38:18  Zas³ona u wejœcia na dziedziniec by³a z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i z krêconego 
bisioru, wielobarwnie wyszywana, i mia³a dwadzieœcia ³okci szerokoœci i piêæ ³okci wysokoœci, zgodnie z 
rozmiarami [innych] zas³on dziedziñca.
Exo 38:19  Cztery s³upy do niej i ich podstawy by³y wykonane z br¹zu, a haczyki przy nich ze srebra, pokrycie 
ich g³owic oraz klamry by³y ze srebra.
Exo 38:20  Wszystkie paliki dziedziñca przybytku by³y z br¹zu.
Exo 38:21  Oto obliczenie wydatków na przybytek: na Przybytek Œwiadectwa, który na rozkaz Moj¿esza 
wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona kap³ana.
Exo 38:22  A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykona³ wszystko, co mu nakaza³ Pan przez 
Moj¿esza,
Exo 38:23  a z nim [pracowa³] Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz 
wielobarwnie wyszywaj¹cy przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru.
Exo 38:24  Zu¿yli zaœ wszystkiego z³ota na roboty przy budowie przybytku dwadzieœcia dziewiêæ talentów z 
ofiar z³o¿onych gestem ko³ysania i siedemset trzydzieœci syklów, wed³ug wagi sykla przybytku.
Exo 38:25  A srebra od spisanych w zgromadzeniu by³o sto talentów i tysi¹c siedemset siedemdziesi¹t piêæ 
syklów wed³ug wagi sykla przybytku.
Exo 38:26  Jeden beka, czyli na g³owê pó³ sykla wed³ug wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, którzy 
podlegali spisowi, pocz¹wszy od lat dwudziestu i wzwy¿, czyli od szeœciuset trzech tysiêcy piêciuset 
piêædziesiêciu mê¿czyzn.
Exo 38:27  Sto talentów srebra zu¿yto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zas³on, sto talentów na sto 
podstaw, czyli po talencie na jedn¹ podstawê.
Exo 38:28  Z tysi¹ca siedmiuset siedemdziesiêciu piêciu [syklów] zrobiono haczyki do s³upów i pokrycie na ich 
g³owice i opatrzono je klamrami.
Exo 38:29  Br¹zu zaœ, który z³o¿ono w ofierze gestem ko³ysania, by³o siedemdziesi¹t talentów i dwa tysi¹ce 
czterysta syklów.
Exo 38:30  Odlano z niego podstawy do bramy wejœciowej do Namiotu Spotkania, o³tarz z br¹zu z krat¹ br¹zow¹ 
na nim oraz wszelki sprzêt o³tarza,
Exo 38:31  podstawy dziedziñca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki 
dziedziñca.
Exo 39:1  Zrobili te¿ szaty z drogocennej tkaniny do [pe³nienia] s³u¿by w przybytku z fioletowej i czerwonej 
purpury oraz z karmazynu. Zrobili równie¿ szaty œwiête dla Aarona, jak to Pan nakaza³ uczyniæ Moj¿eszowi.
Exo 39:2  Wykonali efod ze z³ota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz z krêconego bisioru.
Exo 39:3  Wykuli przeto cienkie blaszki ze z³ota i pociêli je na nitki, aby je mo¿na wpleœæ we fioletow¹ i 
czerwon¹ purpurê, w karmazyn oraz bisior, sposobem bieg³ego tkacza.
Exo 39:4  Zrobili równie¿ dwa naramienniki spiête ze sob¹, a spiête na obu [górnych] koñcach.
Exo 39:5  A przepaska efodu, która siê na nim znajduje, by³a wykonana tak samo [z nici] ze z³ota, z fioletowej i 
czerwonej purpury, z karmazynu i z krêconego bisioru, jak to nakaza³ Pan Moj¿eszowi.
Exo 39:6  Obrobili te¿ kamienie onyksowe, osadzone w z³ote oprawy, z wykutymi na nich, na wzór pieczêci, 
imionami synów Izraela.
Exo 39:7  Umieœcili je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamiêci o synach Izraela, jak nakaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
Exo 39:8  Uczynili te¿ pektora³, wykonany przez bieg³ych tkaczy w ten sam sposób jak efod [z nici] ze z³ota, z 
fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z krêconego bisioru.
Exo 39:9  Pektora³ by³ kwadratowy, a d³ugoœæ jego i szerokoœæ wynosi³y jedn¹ piêdŸ. By³ on podwójnie 
z³o¿ony.



Exo 39:10  Umieœcili na nim cztery rzêdy drogich kamieni; w pierwszym rzêdzie rubin, topaz i szmaragd;
Exo 39:11  w drugim rzêdzie granat, szafir i beryl;
Exo 39:12  w trzecim rzêdzie opal, agat, ametyst;
Exo 39:13  wreszcie w czwartym rzêdzie chryzolit, onyks i jaspis. By³y osadzone w oprawach ze z³ota w 
odpowiednich rzêdach.
Exo 39:14  Kamienie te otrzyma³y imiona dwunastu synów Izraela; by³o ich dwanaœcie wed³ug ich imion; by³y 
ryte na wzór pieczêci, ka¿dy z w³asnym imieniem wed³ug dwunastu pokoleñ.
Exo 39:15  Wykonali do pektora³u dwa ³añcuszki skrêcone na kszta³t sznura ze szczerego z³ota.
Exo 39:16  Wykonali te¿ do pektora³u dwie z³ote oprawy i dwa z³ote pierœcienie, i przymocowano oba te 
pierœcienie na obu koñcach pektora³u.
Exo 39:17  Dwa z³ote sznury przewlekli przez oba pierœcienie na obu koñcach pektora³u.
Exo 39:18  Oba zaœ drugie koñce obydwu sznurów przyszyli do obu opraw i przywi¹zali je do przedniego 
naramiennika efodu.
Exo 39:19  Wykonali dwa z³ote pierœcienie i przymocowali je do obu [górnych] koñców pektora³u.
Exo 39:20  Wreszcie wykonali jeszcze dwa inne z³ote pierœcienie i przyszyli je do obu naramienników efodu na 
zewnêtrznej stronie, w miejscu spiêcia efodu z przepask¹.
Exo 39:21  Potem zwi¹zali pierœcienie pektora³u z pierœcieniami efodu sznurem z fioletowej purpury tak, aby 
pektora³ le¿a³ na przepasce efodu i nie móg³ siê przesun¹æ ze swego miejsca na efodzie, jak nakaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
Exo 39:22  Zrobili te¿ sukniê pod efod ca³¹ utkan¹ z fioletowej purpury.
Exo 39:23  I mia³a w œrodku otwór na g³owê z obszywk¹ doko³a otworu, jak przy otworze pancerza, aby siê nie 
rozdar³a.
Exo 39:24  Na dolnych jej krajach przyszyli jab³ka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i 
krêconego bisioru.
Exo 39:25  Zrobili tak¿e dzwonki ze szczerego z³ota i przyszyli je miêdzy jab³kami granatu woko³o.
Exo 39:26  Dzwonek z³oty i jab³ko granatu nastêpowa³y na przemian doko³a [dolnego] kraju sukni, 
przywdziewanej w czasie pe³nienia s³u¿by, jak to nakaza³ Pan Moj¿eszowi.
Exo 39:27  Zrobili tak¿e tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synów,
Exo 39:28  oraz tiarê z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru krêconego
Exo 39:29  oraz pas z bisioru krêconego, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, wielobarwnie 
wyszywany, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 39:30  I zrobili te¿ diadem ze szczerego z³ota, i wyrzeŸbili na nim, jak siê rzeŸbi na pieczêci: "Poœwiêcony 
dla Pana".
Exo 39:31  I przywi¹zali go sznurem z fioletowej purpury tak, aby by³ na tiarze i ¿eby na przedniej stronie tiary 
by³ umieszczony, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 39:32  Tak wykonano wszelk¹ robotê oko³o budowy Namiotu Spotkania. Izraelici wykonali zaœ wszystko 
tak, jak to nakaza³ Pan Moj¿eszowi: tak wykonali.
Exo 39:33  I oddali przybytek Moj¿eszowi wraz z namiotem i sprzêtami, jak kó³ka, deski, poprzeczki, s³upy, 
podstawy,
Exo 39:34  nakrycia, jedne ze skór baranich barwionych na czerwono, a drugie ze skór delfinów, oraz 
przykrywaj¹c¹ zas³onê,
Exo 39:35  Arkê Œwiadectwa z dr¹¿kami, przeb³agalniê,
Exo 39:36  stó³ ze wszystkimi nale¿¹cymi do niego sprzêtami i chlebami pok³adnymi,
Exo 39:37  i œwiecznik ze szczerego [z³ota] z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami 
nale¿¹cymi do niego, i olej do oœwietlenia,
Exo 39:38  tak¿e o³tarz z³oty i olej do namaszczania, pachn¹ce kadzid³o oraz zas³onê przy wejœciu do namiotu,
Exo 39:39  o³tarz z br¹zu wraz z krat¹ z br¹zu i dr¹¿kami oraz wszystkie jego przybory, kadŸ i jej podstawê.
Exo 39:40  Zas³ony dziedziñca, s³upy i podstawy do nich, zas³ony przy wejœciu do dziedziñca, powrozy i paliki 
oraz wszystkie sprzêty potrzebne do s³u¿by w przybytku i w Namiocie Spotkania.
Exo 39:41  Szaty z drogocennej tkaniny do pos³ugi w przybytku, szaty œwiête dla Aarona kap³ana i szaty dla 
jego synów do sprawowania czynnoœci kap³añskich.
Exo 39:42  Jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi, tak te¿ wykonali wszystko Izraelici.
Exo 39:43  Gdy zaœ ujrza³ Moj¿esz, ¿e wszystko wykonali, jak nakaza³ Pan, udzieli³ im b³ogos³awieñstwa.
Exo 40:1  Tak powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Exo 40:2  «W pierwszym dniu miesi¹ca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania.
Exo 40:3  I umieœcisz w nim Arkê Œwiadectwa, i nakryjesz j¹ zas³on¹.
Exo 40:4  Wniesiesz tak¿e stó³ i po³o¿ysz na nim to, co ma byæ po³o¿one, oraz wniesiesz œwiecznik i 
postawisz na nim lampy.
Exo 40:5  Ustawisz równie¿ z³oty o³tarz do spalania kadzid³a przed Ark¹ Œwiadectwa i zawiesisz zas³onê przy 



wejœciu do przybytku.
Exo 40:6  O³tarz zaœ ca³opalenia postawisz przed wejœciem do wnêtrza Namiotu Spotkania.
Exo 40:7  KadŸ zaœ umieœcisz miêdzy Namiotem Spotkania a o³tarzem i nape³nisz j¹ wod¹.
Exo 40:8  Urz¹dzisz te¿ dziedziniec doko³a, a przy bramie zawiesisz zas³onê.
Exo 40:9  Wtedy weŸmiesz olej namaszczenia i namaœcisz przybytek i wszystko, co w nim jest; poœwiêcisz go 
i wszystkie jego sprzêty, i bêdzie œwiêty.
Exo 40:10  I namaœcisz o³tarz ca³opalenia ze wszystkimi jego przyborami, i poœwiêcisz go, i bêdzie bardzo 
œwiêty.
Exo 40:11  Namaœcisz równie¿ kadŸ i podstawê jej i poœwiêcisz j¹.
Exo 40:12  Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejœcie do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich 
wod¹.
Exo 40:13  Nastêpnie ubierzesz Aarona w œwiête szaty i namaœcisz go, i poœwiêcisz go, aby Mi s³u¿y³ jako 
kap³an.
Exo 40:14  Ka¿esz tak¿e zbli¿yæ siê jego synom i ubierzesz ich w szaty.
Exo 40:15  Potem namaœcisz ich, jak namaœci³eœ ich ojca, aby Mi s³u¿yli jako kap³ani. Przez to zaœ 
namaszczenie przetrwa kap³añstwo w ich pokoleniach na wieki».
Exo 40:16  Moj¿esz wykona³ wszystko tak, jak mu to Pan nakaza³ uczyniæ. Tak wykona³.
Exo 40:17  Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesi¹ca pierwszego roku drugiego.
Exo 40:18  Postawi³ Moj¿esz przybytek, za³o¿y³ podstawy, ustawi³ dach, umieœci³ poprzeczki oraz ustawi³ 
s³upy.
Exo 40:19  I rozci¹gn¹³ namiot nad przybytkiem i nakry³ go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakaza³ 
Moj¿eszowi.
Exo 40:20  Nastêpnie wzi¹³ Œwiadectwo i po³o¿y³ je w arce, w³o¿y³ te¿ dr¹¿ki do pierœcieni arki i przykry³ j¹ z 
wierzchu przeb³agalni¹.
Exo 40:21  Wniós³ nastêpnie arkê do przybytku i zawiesi³ zas³onê zakrywaj¹c¹ i okry³ ni¹ Arkê Œwiadectwa, jak 
Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 40:22  Postawi³ równie¿ stó³ w Namiocie Spotkania po stronie pó³nocnej przybytku przed zas³on¹,
Exo 40:23  a na nim roz³o¿y³ przed obliczem Pana rz¹d chlebów, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 40:24  Postawi³ te¿ œwiecznik w Namiocie Spotkania naprzeciw sto³u po stronie po³udniowej przybytku
Exo 40:25  i [na nim] umieœci³ lampy przed Panem, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 40:26  Postawi³ równie¿ o³tarz z³oty w Namiocie Spotkania naprzeciw zas³ony
Exo 40:27  i kaza³ paliæ na nim wonne kadzid³o, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 40:28  Zawiesi³ zas³onê przy wejœciu do przybytku.
Exo 40:29  O³tarz zaœ ca³opalenia postawi³ przed wejœciem do wnêtrza Namiotu Spotkania i ofiarowa³ na nim 
ca³opalenie i ofiarê pokarmow¹, jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Exo 40:30  Ustawi³ tak¿e kadŸ miêdzy Namiotem Spotkania a o³tarzem i nala³ w ni¹ wody do mycia.
Exo 40:31  I myli w niej rêce i nogi Moj¿esz i Aaron oraz jego synowie,
Exo 40:32  przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przyst¹pieniem do o³tarza, jak to nakaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
Exo 40:33  Wreszcie urz¹dzi³ dziedziniec doko³a przybytku i o³tarz, a przy wejœciu zawiesi³ zas³onê. W ten 
sposób Moj¿esz dokona³ dzie³a.
Exo 40:34  Wtedy to ob³ok okry³ Namiot Spotkania, a chwa³a Pana nape³ni³a przybytek.
Exo 40:35  I nie móg³ Moj¿esz wejœæ do Namiotu Spotkania, bo spoczywa³ na nim ob³ok i chwa³a Pana 
wype³nia³a przybytek.
Exo 40:36  Ile razy ob³ok wznosi³ siê nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogê,
Exo 40:37  a jeœli ob³ok nie wznosi³ siê, nie ruszali w drogê a¿ do dnia uniesienia siê ob³oku.
Exo 40:38  Ob³ok bowiem Pana za dnia zakrywa³ przybytek, a w nocy b³yszcza³ jak ogieñ na oczach ca³ego 
domu izraelskiego w czasie ca³ej ich wêdrówki.
Lev 1:1  Pan wezwa³ Moj¿esza i tak powiedzia³ do niego z Namiotu Spotkania:
Lev 1:2  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeœli kto z was zechce z³o¿yæ dar z bydl¹t dla Pana, niech z³o¿y go 
albo z cielców, albo z mniejszego byd³a.
Lev 1:3  Je¿eli chce z³o¿yæ na ofiarê ca³opaln¹ dar z byd³a, niech weŸmie samca bez skazy i przyprowadzi go 
przed wejœcie do Namiotu Spotkania, aby Pan przyj¹³ go ³askawie.
Lev 1:4  Po³o¿y rêkê na g³owie ¿ertwy, aby by³a przyjêta jako przeb³aganie za niego.
Lev 1:5  Potem zabije m³odego cielca przed Panem, a kap³ani, synowie Aarona, ofiaruj¹ krew, to jest pokropi¹ ni¹ 
doko³a o³tarz stoj¹cy przed wejœciem do Namiotu Spotkania.
Lev 1:6  Nastêpnie obedrze ¿ertwê ze skóry i podzieli j¹ na czêœci.
Lev 1:7  Kap³ani, synowie Aarona, przynios¹ ogieñ na o³tarz i u³o¿¹ drwa na ogniu.
Lev 1:8  Potem kap³ani, synowie Aarona, u³o¿¹ czêœci wraz z g³ow¹ i t³uszczem na drwach le¿¹cych na ogniu 



na o³tarzu.
Lev 1:9  Wnêtrznoœci i nogi zwierzêcia bêd¹ obmyte wod¹. Kap³an zamieni to wszystko w dym na o³tarzu. To 
jest ca³opalenie, ofiara spalana, mi³a woñ dla Pana.
Lev 1:10  Je¿eli zaœ kto chce z³o¿yæ na ofiarê ca³opaln¹ dar z trzody, z baranków lub kozio³ków, niech 
weŸmie samca bez skazy.
Lev 1:11  Bêdzie on zabity po pó³nocnej stronie o³tarza, przed Panem, a kap³ani, synowie Aarona, pokropi¹ krwi¹ 
Jego o³tarz doko³a.
Lev 1:12  Potem podziel¹ go na czêœci. Kap³an u³o¿y je wraz z g³ow¹ i t³uszczem na drwach le¿¹cych na ogniu, 
na o³tarzu.
Lev 1:13  Wnêtrznoœci i nogi zwierzêcia bêd¹ obmyte wod¹. Kap³an z³o¿y w ofierze to wszystko i zamieni w 
dym na o³tarzu. To jest ca³opalenie, ofiara spalana, mi³a woñ dla Pana.
Lev 1:14  A je¿eli kto chce z³o¿yæ w darze ptaka jako ca³opalenie dla Pana, niech z³o¿y w darze synogarlicê 
lub m³odego go³êbia.
Lev 1:15  Kap³an przyniesie go do o³tarza, z³amie mu g³ówkê i zamieni go w dym na o³tarzu. Krew jego 
wyciœnie na œcianê o³tarza.
Lev 1:16  Potem oddzieli wole jego wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od o³tarza.
Lev 1:17  Nastêpnie kap³an naderwie jego skrzyd³a, jednak nie oddzielaj¹c ich ca³kowicie, i zamieni w dym na 
o³tarzu, na drwach le¿¹cych na ogniu. To jest ca³opalenie, ofiara spalana, mi³a woñ dla Pana.
Lev 2:1  Je¿eli kto chce z³o¿yæ w darze dla Pana ofiarê pokarmow¹, niech z³o¿y w darze najczystsz¹ m¹kê. 
Poleje j¹ oliw¹ i doda do niej kadzid³a.
Lev 2:2  Potem przyniesie j¹ do kap³anów, synów Aarona. Kap³an weŸmie pe³n¹ garœæ najczystszej m¹ki 
razem z oliw¹ i ze wszystkim kadzid³em i zamieni w dym na o³tarzu jako pami¹tkê, jako ofiarê spalan¹, mi³¹ woñ 
dla Pana.
Lev 2:3  Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, bêdzie nale¿a³o do Aarona i jego synów. To jest 
najœwiêtsza czêœæ z ofiar spalanych dla Pana.
Lev 2:4  Je¿eli chcesz z³o¿yæ w darze jako ofiarê pokarmow¹ ciasto pieczone w piecu, bêd¹ to placki przaœne z 
najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ albo przaœne podp³omyki, pomazane oliw¹.
Lev 2:5  Je¿eli chcesz z³o¿yæ w darze jako ofiarê z pokarmów potrawê sma¿on¹ na patelni, to przyrz¹dzisz j¹ z 
najczystszej m¹ki niekwaszonej, zaprawionej oliw¹.
Lev 2:6  Pokruszysz j¹ na kawa³ki i polejesz oliw¹. To jest ofiara z pokarmów.
Lev 2:7  Je¿eli chcesz z³o¿yæ w darze jako ofiarê z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to bêdzie ono z 
najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹.
Lev 2:8  Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrz¹dzony i oddasz go kap³anowi, a on z³o¿y go w ofierze 
na o³tarzu.
Lev 2:9  Kap³an podniesie z tej ofiary pokarmowej pami¹tkê i zamieni w dym na o³tarzu jako ofiarê spalan¹, mi³¹ 
woñ dla Pana.
Lev 2:10  Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, bêdzie nale¿a³o do Aarona i jego synów. To jest 
najœwiêtsza czêœæ z ofiar spalanych dla Pana.
Lev 2:11  Nie bêdziecie sk³adaæ na ofiarê pokarmow¹ dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta kwaszonego 
ani miodu nie bêdziecie zamieniaæ w dym dla Pana jako ofiary spalanej.
Lev 2:12  Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie bêdziecie ich k³aœæ na o³tarzu, aby siê zmieni³y w 
mi³¹ woñ.
Lev 2:13  Ka¿dy dar nale¿¹cy do ofiary pokarmowej ma byæ posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga 
twego przy ¿adnej ofierze pokarmowej. Ka¿dy dar posypiesz sol¹.
Lev 2:14  Je¿eli chcesz z³o¿yæ jako dar spalany dla Pana ofiarê pokarmow¹ z pierwocin, to bêd¹ ni¹ k³osy 
pra¿one na ogniu albo kasza z nowego zbo¿a jako ofiara pokarmowa z pierwocin.
Lev 2:15  Polejesz j¹ oliw¹ i po³o¿ysz na niej kadzid³o. To jest ofiara z pokarmów.
Lev 2:16  Kap³an zamieni w dym pami¹tkê z kaszy i oliwy wraz z ca³ym kadzid³em jako ofiarê spalan¹ dla Pana.
Lev 3:1  Je¿eli kto chce z³o¿yæ dar z wiêkszego byd³a jako ofiarê biesiadn¹, niech z³o¿y zwierzê bez skazy, 
samca lub samicê przed Panem.
Lev 3:2  Po³o¿y rêkê na g³owie swego daru i zabije go przed wejœciem do Namiotu Spotkania. Potem kap³ani, 
synowie Aarona, pokropi¹ krwi¹ jego o³tarz doko³a.
Lev 3:3  Potem z³o¿y z ofiary biesiadnej ofiarê spalan¹ dla Pana, to jest t³uszcz, który okrywa wnêtrznoœci, i 
ca³y t³uszcz, który jest nad nimi,
Lev 3:4  a tak¿e obie nerki i t³uszcz, który je okrywa, który siêga do lêdŸwi, oraz p³at t³uszczu, który jest na 
w¹trobie - przy nerkach go oddzieli.
Lev 3:5  Synowie Aarona zamieni¹ to w dym na o³tarzu, na ofierze ca³opalnej, która jest na drwach, na ogniu. To 
jest ofiara spalana, mi³a woñ dla Pana.
Lev 3:6  Je¿eli zaœ kto chce z³o¿yæ w darze mniejsze bydlê jako ofiarê biesiadn¹ dla Pana, niech z³o¿y 



zwierzê bez skazy, samca lub samicê.
Lev 3:7  Je¿eli chce z³o¿yæ w darze owcê, niech z³o¿y j¹ przed Panem.
Lev 3:8  Po³o¿y rêkê na g³owê swego daru, potem zabije go przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona 
pokropi¹ krwi¹ zwierzêcia o³tarz doko³a.
Lev 3:9  Potem z³o¿y z ofiary biesiadnej ofiarê spalan¹ dla Pana, to jest ca³y t³uszcz ogonowy - nale¿y go 
oddzieliæ tu¿ przy samej koœci ogonowej - i t³uszcz, który okrywa wnêtrznoœci, oraz ca³y t³uszcz, który jest 
nad nimi,
Lev 3:10  i obie nerki wraz z t³uszczem, który je okrywa, który siêga do lêdŸwi, a tak¿e p³at t³uszczu, który jest 
na w¹trobie - przy nerkach go oddzieli.
Lev 3:11  Kap³an zamieni to w dym na o³tarzu jako pokarm, jako ofiarê spalan¹ dla Pana.
Lev 3:12  Je¿eli kto chce z³o¿yæ w darze kozê, niech z³o¿y j¹ przed Panem.
Lev 3:13  Po³o¿y rêkê na jej g³owie i zabije j¹ przed Namiotem Spotkania. Synowie Aarona pokropi¹ jej krwi¹ 
o³tarz doko³a.
Lev 3:14  Potem jako dar spalany dla Pana z³o¿y t³uszcz, który okrywa wnêtrznoœci, oraz ca³y t³uszcz, który 
jest nad nimi,
Lev 3:15  obie nerki wraz z t³uszczem, który je okrywa, który siêga do lêdŸwi, a tak¿e p³at t³uszczu, który jest na 
w¹trobie - przy nerkach go oddzieli.
Lev 3:16  Potem kap³an zamieni to wszystko w dym na o³tarzu, jako pokarm spalany, mi³¹ woñ dla Pana. Ca³y 
t³uszcz bêdzie dla Pana!
Lev 3:17  To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych 
siedzibach. Ani t³uszczu, ani krwi jeœæ nie bêdziecie»!
Lev 4:1  Pan tak powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 4:2  «To powiedz Izraelitom: Je¿eli kto przez nieuwagê zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazañ Pana, 
zabraniaj¹cych jakiejœ czynnoœci, to jest post¹pi wbrew jednemu z przykazañ:
Lev 4:3  je¿eli ten grzech pope³ni namaszczony kap³an, tak ¿e jego wina spada na lud, to z³o¿y Panu jako 
ofiarê przeb³agaln¹ za grzech, który pope³ni³, m³odego cielca bez skazy.
Lev 4:4  Przyprowadzi cielca przed wejœcie do Namiotu Spotkania, przed Pana, po³o¿y rêkê na g³owie cielca, i 
zabij¹ cielca przed Panem.
Lev 4:5  Potem namaszczony kap³an weŸmie trochê z krwi cielca i wniesie do Namiotu Spotkania.
Lev 4:6  I umoczy kap³an palec we krwi i pokropi krwi¹ siedem razy przed Panem, to jest przed zas³on¹ Miejsca 
Œwiêtego.
Lev 4:7  Nastêpnie poma¿e kap³an krwi¹ rogi o³tarza wonnego kadzenia, który stoi przed Panem w Namiocie 
Spotkania. Ca³¹ resztê krwi cielca wyleje na podstawê o³tarza ofiar ca³opalnych, który stoi przed wejœciem do 
Namiotu Spotkania.
Lev 4:8  Potem oddzieli ca³y t³uszcz od cielca ofiary przeb³agalnej, a mianowicie t³uszcz, który okrywa 
wnêtrznoœci, i ca³y t³uszcz, który jest nad nimi,
Lev 4:9  tak¿e i obie nerki wraz z t³uszczem, który jest nad nimi, który siêga a¿ do lêdŸwi, a tak¿e p³at t³uszczu, 
który jest na w¹trobie - przy nerkach go oddzieli,
Lev 4:10  tak jak oddziela siê t³uszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kap³an zamieni to wszystko w dym na 
o³tarzu ofiar ca³opalnych.
Lev 4:11  Skórê zaœ cielca ofiary biesiadnej, ca³e jego miêso, jego g³owê, jego nogi, jego wnêtrznoœci i 
zawartoœæ jelit,
Lev 4:12  s³owem ca³ego cielca ka¿e wynieœæ poza obóz, na miejsce czyste, gdzie wysypuj¹ popió³. Tam go 
spal¹ na drwach, na ogniu. Bêdzie spalony na miejscu, gdzie wysypuj¹ popió³.
Lev 4:13  Je¿eli zaœ ca³a spo³ecznoœæ Izraela zawini przez nieuwagê i sprawa ta bêdzie ukryta przed oczami 
zgromadzenia, mianowicie to, ¿e uczynili coœ sprzecznego z przykazaniami Pana, i w ten sposób zawinili,
Lev 4:14  a potem grzech, który pope³nili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed 
Namiot Spotkania m³odego cielca jako ofiarê przeb³agaln¹.
Lev 4:15  Starsi spo³ecznoœci w³o¿¹ rêce na g³owê cielca przed Panem, i ten cielec bêdzie zabity przed 
Panem.
Lev 4:16  Namaszczony kap³an wniesie do Namiotu Spotkania czêœæ krwi cielca.
Lev 4:17  Potem kap³an umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy przed Panem, to jest przed zas³on¹.
Lev 4:18  Poma¿e tak¿e krwi¹ rogi o³tarza, który jest przed Panem w Namiocie Spotkania. Ca³¹ resztê krwi 
wyleje na podstawê o³tarza ofiar ca³opalnych, który stoi przed wejœciem do Namiotu Spotkania.
Lev 4:19  A ca³y t³uszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na o³tarzu.
Lev 4:20  Potem post¹pi z tym cielcem tak samo, jak post¹pi³ z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary 
przeb³agalnej. Tak post¹pi z nim. W ten sposób kap³an dokona za nich przeb³agania i bêdzie im [wina] 
odpuszczona.
Lev 4:21  Potem wynios¹ tego cielca poza obóz i spal¹, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara 



przeb³agalna za spo³ecznoœæ.
Lev 4:22  Je¿eli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwagê przest¹pi jedno z przykazañ Pana, Boga swego, i w 
ten sposób zawini,
Lev 4:23  i je¿eli zwrócê mu uwagê na jego grzech, który pope³ni³, to przyprowadzi w darze kozio³ka bez skazy.
Lev 4:24  Potem w³o¿y rêkê na g³owê kozio³ka, i zabij¹ go na miejscu, gdzie zabija siê ofiary ca³opalne przed 
Panem. To jest ofiara przeb³agalna.
Lev 4:25  A kap³an umoczy palec we krwi ofiary przeb³agalnej i poma¿e ni¹ rogi o³tarza ofiar ca³opalnych. Ca³¹ 
resztê krwi wyleje na podstawê o³tarza ofiar ca³opalnych,
Lev 4:26  ca³y zaœ t³uszcz zamieni w dym na o³tarzu, tak jak t³uszcz ofiary biesiadnej. W ten sposób kap³an 
dokona przeb³agania za grzech naczelnika rodu, i bêdzie mu odpuszczony.
Lev 4:27  Je¿eli jakiœ cz³owiek spoœród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagê, przest¹pi jedno z przykazañ Pana 
i w ten sposób zawini,
Lev 4:28  i je¿eli zwrócê mu uwagê na jego grzech, który pope³ni³, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozê 
bez skazy.
Lev 4:29  Nastêpnie w³o¿y rêkê na g³owê ofiary przeb³agalnej i zabije j¹ na miejscu [przeznaczonym dla] ofiary 
ca³opalnej.
Lev 4:30  Kap³an umoczy palec we krwi i poma¿e ni¹ rogi o³tarza ofiar ca³opalnych. Ca³¹ resztê krwi wyleje na 
podstawê o³tarza.
Lev 4:31  Potem oddzieli ca³y t³uszcz, tak jak by³ oddzielony t³uszcz ofiary biesiadnej. Kap³an zamieni to w dym 
na o³tarzu jako mi³¹ woñ dla Pana. W ten sposób kap³an dokona przeb³agania za niego i grzech bêdzie mu 
odpuszczony.
Lev 4:32  Je¿eli zaœ kto chce z³o¿yæ w darze owcê jako ofiarê przeb³agaln¹, to przyprowadzi owcê bez skazy,
Lev 4:33  w³o¿y rêkê na g³owê ofiary przeb³agalnej i zabije j¹ jako ofiarê przeb³agaln¹ na miejscu, gdzie siê 
zabija ofiary ca³opalne.
Lev 4:34  Potem kap³an umoczy palec we krwi ofiary przeb³agalnej i poma¿e ni¹ rogi o³tarza ofiar ca³opalnych. 
Ca³¹ resztê krwi wyleje na podstawê o³tarza.
Lev 4:35  Ca³y t³uszcz oddzieli, tak jak by³ oddzielony t³uszcz owcy, z³o¿onej jako ofiara biesiadna. Kap³an 
zamieni to w dym na o³tarzu, ponad ofiarami spalanymi dla Pana. W ten sposób kap³an dokona przeb³agania za 
jego grzech, który tamten pope³ni³, i bêdzie mu odpuszczony.
Lev 5:1  Je¿eli kto zgrzeszy przez to, ¿e us³yszawszy zaklêcie i mog¹c zaœwiadczyæ o przestêpstwie, które 
widzia³ lub zna³, nie uczyni tego i w ten sposób zawini,
Lev 5:2  albo je¿eli kto dotknie siê czegoœ nieczystego, na przyk³ad padliny nieczystego dzikiego zwierzêcia 
albo padliny nieczystego domowego zwierzêcia, albo padliny nieczystego p³azu, i nie uœwiadomi sobie tego, ¿e 
sta³ siê nieczystym i winnym,
Lev 5:3  albo je¿eli kto dotknie siê jakiejœ nieczystoœci ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która mo¿e uczyniæ 
nieczystym, i z pocz¹tku nie uœwiadomi sobie tego, a potem spostrze¿e, ¿e zawini³,
Lev 5:4  albo je¿eli kto przysiêga, mówi¹c lekkomyœlnie wargami, na z³o albo na dobro, tak jak to bywa, ¿e 
cz³owiek lekkomyœlnie przysiêga, i z pocz¹tku nie uœwiadamia sobie tego, a potem spostrze¿e, ¿e zawini³ 
przez jedn¹ z tych rzeczy -
Lev 5:5  je¿eli wiêc kto pope³ni jedno z tych przestêpstw, to niech wyzna, ¿e przez to zgrzeszy³.
Lev 5:6  Wtedy przyniesie jako ofiarê zadoœæuczynienia dla Pana za swój grzech - samicê spoœród ma³ego 
byd³a, owcê lub kozê na ofiarê przeb³agaln¹. A kap³an dokona przeb³agania za jego grzech.
Lev 5:7  Je¿eli zaœ ktoœ jest tak ubogi, ¿e nie mo¿e przynieœæ owcy, to jako ofiarê zadoœæuczynienia za 
grzech, który pope³ni³, przyniesie dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie dla Pana, jednego jako ofiarê 
przeb³agaln¹, drugiego jako ofiarê ca³opaln¹.
Lev 5:8  Przyniesie j¹ kap³anowi, a ten ofiaruje najprzód tego go³êbia, który jest przeznaczony na ofiarê 
przeb³agaln¹. Œciœnie jego g³ówkê przy karku, ale jej nie oddzieli.
Lev 5:9  Potem pokropi œcianê o³tarza krwi¹ ofiary przeb³agalnej. Reszta krwi bêdzie wyciœniêta na podstawê 
o³tarza. To jest ofiara przeb³agalna.
Lev 5:10  Drugiego go³êbia z³o¿y jako ofiarê ca³opaln¹ wed³ug zwyczaju. W ten sposób kap³an dokona 
przeb³agania za grzech, który tamten pope³ni³, i bêdzie mu odpuszczony.
Lev 5:11  Je¿eli zaœ kto jest tak ubogi, ¿e nie mo¿e ofiarowaæ nawet dwu synogarlic albo dwóch m³odych 
go³êbi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesi¹t¹ czêœæ efy najczystszej m¹ki jako ofiarê przeb³agaln¹, ale 
nie poleje jej oliw¹ ani nie po³o¿y na niej kadzid³a, bo to jest ofiara przeb³agalna.
Lev 5:12  Przyniesie to kap³anowi. Kap³an weŸmie z tego pe³n¹ garœæ [m¹ki] jako pami¹tkê i zamieni w dym na 
o³tarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przeb³agalna.
Lev 5:13  W ten sposób kap³an dokona przeb³agania za jego grzech, który tamten pope³ni³ przeciwko jednemu 
z tych przykazañ, i bêdzie mu odpuszczony. Kap³an otrzyma swoj¹ czêœæ, tak jak przy ofierze pokarmowej».
Lev 5:14  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza:



Lev 5:15  «Je¿eli kto pope³ni³ nieuczciwoœæ i zgrzeszy przez nieuwagê przyw³aszczaj¹c sobie rzeczy 
poœwiêcone Panu, to przyniesie jako swoje zadoœæuczynienie dla Pana baranka bez skazy, wziêtego 
spoœród drobnego byd³a, którego wartoœæ wynosi³aby wed³ug oszacowania dwa sykle srebra wed³ug wagi 
przybytku na ofiarê zadoœæuczynienia.
Lev 5:16  To, co sobie grzesznie przyw³aszczy³ z rzeczy poœwiêconych, zwróci, oddaj¹c ponadto jedn¹ pi¹t¹ 
wartoœci, i odda to kap³anowi. W ten sposób kap³an dokona przeb³agania za niego, ofiaruj¹c za niego baranka 
zadoœæuczynienia, i bêdzie mu grzech odpuszczony.
Lev 5:17  Je¿eli kto zgrzeszy, czyni¹c coœ przeciwnego przykazaniom Pana, nie bêd¹c tego œwiadomy, i stanie 
siê winny, i pope³ni przestêpstwo,
Lev 5:18  to przyniesie kap³anowi baranka bez skazy, wziêtego spoœród drobnego byd³a, wed³ug twojego 
oszacowania, jako ofiarê zadoœæuczynienia. Wtedy kap³an dokona przeb³agania za jego winê, któr¹ tamten 
zaci¹gn¹³ przez nieuwagê, nieœwiadomie, i bêdzie mu grzech odpuszczony.
Lev 5:19  To jest ofiara zadoœæuczynienia, bo naprawdê zawini³ wobec Pana».
Lev 5:20  Nastêpnie Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 5:21  «Je¿eli kto zgrzeszy i pope³ni nieuczciwoœæ wzglêdem Pana przez to, ¿e zaprze siê wobec 
bliŸniego tego, co przyj¹³ na przechowanie albo wzi¹³ w rêkê jako zastaw, albo ukrad³, albo wymusi³ na bliŸnim;
Lev 5:22  albo je¿eli kto znalaz³ rzecz zgubion¹ i zapar³ siê tego, albo je¿eli z³o¿y³ fa³szyw¹ przysiêgê, dotycz¹c¹ 
jakiejkolwiek rzeczy, przez któr¹ cz³owiek mo¿e zgrzeszyæ -
Lev 5:23  otó¿ kto tak zgrzeszy³ i sta³ siê przez to winnym zadoœæuczynienia, powinien oddaæ to, co ukrad³, 
albo co wymusi³, albo co wzi¹³ na przechowanie, albo rzecz zgubion¹, któr¹ znalaz³,
Lev 5:24  albo tê rzecz, co do której z³o¿y³ fa³szyw¹ przysiêgê - zwróci mianowicie ca³kowit¹ wartoœæ tej 
rzeczy, dodaj¹c do niej jeszcze pi¹t¹ czêœæ wartoœci. Powinien to oddaæ w³aœcicielowi tego samego dnia, 
kiedy bêdzie sk³ada³ ofiarê zadoœæuczynienia.
Lev 5:25  Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadoœæuczynienie baranka bez skazy, wziêtego spoœród 
drobnego byd³a wed³ug twego oszacowania na ofiarê zadoœæuczynienia, któr¹ nale¿y przyprowadziæ do 
kap³ana.
Lev 5:26  W ten sposób kap³an za niego dokona przeb³agania wobec Pana, i bêdzie tamtemu odpuszczony 
jakikolwiek grzeszny czyn, który pope³ni³ zaci¹gaj¹c winê».
Lev 6:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 6:2  «Rozka¿ Aaronowi i jego synom, co nastêpuje: Oto prawo odnosz¹ce siê do ofiary ca³opalnej: ofiara 
ca³opalna bêdzie na palenisku, na o³tarzu ca³¹ noc a¿ do rana, a ogieñ o³tarza bêdzie na nim p³on¹³.
Lev 6:3  Potem kap³an w³o¿y szatê lnian¹ i spodnie lniane na cia³o, usunie popió³ z ofiary ca³opalnej, któr¹ ogieñ 
strawi³ na o³tarzu, i wysypie go obok o³tarza.
Lev 6:4  Nastêpnie zdejmie ubranie, w³o¿y inne szaty i wyniesie popió³ poza obóz na miejsce czyste.
Lev 6:5  Ogieñ na o³tarzu bêdzie stale p³on¹æ - nigdy nie bêdzie wygasaæ. Na nim kap³an ka¿dego poranka 
zapali drwa, na nim u³o¿y ofiarê ca³opaln¹, na nim zamieni w dym t³uszcz ofiar biesiadnych.
Lev 6:6  Ogieñ nieustanny bêdzie p³on¹æ na o³tarzu - nigdy nie bêdzie wygasaæ!
Lev 6:7  Oto prawo odnosz¹ce siê do ofiary z pokarmów: Synowie Aarona przynios¹ j¹ przed Pana - przed o³tarz.
Lev 6:8  Potem wezm¹ z niej garœæ najczystszej m¹ki, nale¿¹cej do ofiary pokarmowej, wraz z oliw¹ jej i z ca³ym 
kadzid³em, które s¹ na tej ofierze, i zamieni¹ to w dym na o³tarzu jako mi³¹ woñ, jako pami¹tkê dla Pana.
Lev 6:9  To, co pozostanie z tej ofiary, bêdzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaœne zjedz¹ 
to w miejscu poœwiêconym, na dziedziñcu Namiotu Spotkania.
Lev 6:10  Nie bêdziecie piec z tego chlebów kwaszonych! To jest czêœæ, któr¹ dajê im z moich ofiar spalanych. 
To s¹ ofiary najœwiêtsze, tak jak ofiary przeb³agalne i ofiary zadoœæuczynienia.
Lev 6:11  Ka¿dy mê¿czyzna spoœród synów Aarona bêdzie je spo¿ywa³. To jest prawo wieczyste dla waszych 
pokoleñ, dotycz¹ce ofiar spalanych dla Pana. Ka¿dy, kto siê ich dotknie, bêdzie uœwiêcony».
Lev 6:12  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 6:13  «Oto dar Aarona i jego synów, który z³o¿¹ Panu w dniu namaszczenia jednego z nich: bêdzie to ofiara 
z pokarmów wieczysta - jedna dziesi¹ta efy najczystszej m¹ki, z tego po³owa rano, a po³owa wieczorem.
Lev 6:14  Bêdzie ona przyrz¹dzona na patelni z oliw¹. Kiedy bêdzie rozczyniona, przyniesiesz j¹. Jako ofiarê 
pokarmow¹ podzielon¹ na kawa³ki ofiarujesz j¹. Bêdzie to mi³a woñ dla Pana.
Lev 6:15  Kap³an, który bêdzie namaszczony na miejsce Aarona spoœród jego synów, to samo uczyni. To jest 
nale¿noœæ wieczysta dla Pana: ta ofiara bêdzie w ca³oœci zamieniona w dym!
Lev 6:16  Ka¿da ofiara pokarmowa kap³ana bêdzie w ca³oœci spalona - nic z niej nie wolno jeœæ!»
Lev 6:17  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza.
Lev 6:18  «Tak powiedz do Aarona i jego synów: To jest prawo odnosz¹ce siê do ofiary przeb³agalnej: na tym 
samym miejscu, na którym bêdzie zabijana ofiara ca³opalna, bêdzie tak¿e zabijana ofiara przeb³agalna przed 
Panem. To jest rzecz bardzo œwiêta!
Lev 6:19  Kap³an, który bêdzie sk³ada³ ofiarê przeb³agaln¹, bêdzie z niej spo¿ywa³. Na miejscu poœwiêconym 



bêdzie spo¿ywana, na dziedziñcu Namiotu Spotkania.
Lev 6:20  Ka¿dy, kto dotknie jej miêsa, bêdzie uœwiêcony. Je¿eli trochê z jej krwi skropi ubranie, to miejsce 
owo, które krew skropi, ma byæ wyprane w miejscu poœwiêconym.
Lev 6:21  Je¿eli to miêso by³o gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo bêdzie rozbite, je¿eli zaœ by³o 
gotowane w naczyniu miedzianym, bêdzie ono wyszorowane i wyp³ukane wod¹.
Lev 6:22  Ka¿dy mê¿czyzna spoœród kap³anów bêdzie spo¿ywaæ z niej. To jest rzecz bardzo œwiêta!
Lev 6:23  Ale je¿eli czêœæ krwi z ofiary przeb³agalnej by³a wniesiona do Namiotu Spotkania, aby w Miejscu 
Œwiêtym by³ dokonany obrzêd przeb³agania, to nie wolno jeœæ z tej ofiary. Bêdzie ona ca³a spalona w ogniu.
Lev 7:1  Oto prawo odnosz¹ce siê do ofiary zadoœæuczynienia: jest ona rzecz¹ bardzo œwiêt¹.
Lev 7:2  Na tym samym miejscu, na którym bêd¹ zabijaæ ofiarê ca³opaln¹, bêd¹ tak¿e zabijaæ ofiarê 
zadoœæuczynienia. Krew jej wylej¹ doko³a o³tarza,
Lev 7:3  ale ca³y jej t³uszcz bêdzie z³o¿ony w ofierze: ogon, t³uszcz, który okrywa wnêtrznoœci,
Lev 7:4  obie nerki i t³uszcz, który jest na nich, który siêga a¿ do lêdŸwi, a tak¿e p³at t³uszczu na w¹trobie - przy 
nerkach bêdzie oddzielony.
Lev 7:5  Kap³an zamieni to wszystko w dym na o³tarzu jako ofiarê spalan¹ dla Pana. To jest ofiara 
zadoœæuczynienia.
Lev 7:6  Ka¿dy mê¿czyzna z [rodu] kap³anów bêdzie z niej spo¿ywa³. Bêdzie spo¿ywana w miejscu 
poœwiêconym, to jest rzecz bardzo œwiêta.
Lev 7:7  Ofiary przeb³agalne i ofiary zadoœæuczynienia podlegaj¹ temu samemu prawu: bêd¹ one nale¿a³y do 
tego kap³ana, który dokonuje obrzêdu przeb³agania.
Lev 7:8  Je¿eli zaœ kap³an sk³ada za kogoœ ofiarê ca³opaln¹, to otrzyma skórê zwierzêcia, które z³o¿y³ w 
ofierze.
Lev 7:9  Tak¿e i ka¿da ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrz¹dzona w kocio³ku lub na patelni bêdzie 
nale¿eæ do tego kap³ana, który j¹ z³o¿y³.
Lev 7:10  Ale ka¿da ofiara pokarmowa zaprawiona oliw¹ albo sucha bêdzie nale¿eæ do wszystkich synów 
Aarona po równej czêœci.
Lev 7:11  Oto prawo odnosz¹ce siê do ofiary biesiadnej, która bêdzie sk³adana Panu:
Lev 7:12  Je¿eli kto sk³ada j¹ jako ofiarê dziêkczynn¹, to do³¹czy do tej ofiary dziêkczynnej tak¿e i placki 
przaœne rozczynione oliw¹ i przaœne podp³omyki; z najczystszej m¹ki, zaprawionej oliw¹, bêd¹ przyrz¹dzone 
placki.
Lev 7:13  Obok placków z ciasta kwaszonego bêdzie z³o¿ony jego dar poza ofiar¹ dziêkczynn¹ biesiadn¹.
Lev 7:14  Z ka¿dego rodzaju darów ofiarnych bêdzie od³¹czony jeden jako dar szczególny dla Pana. Otrzyma go 
kap³an, który pokropi krwi¹ ofiary biesiadnej.
Lev 7:15  Miêso dziêkczynnych ofiar biesiadnych musi byæ zjedzone tego samego dnia - nie wolno zostawiaæ z 
niego nic a¿ do rana.
Lev 7:16  Je¿eli jednak ma to byæ ofiara wynikaj¹ca ze œlubu albo jako ofiara dobrowolna, to [miêso ¿ertwy] 
powinno siê jeœæ tego samego dnia, ale resztê z niego mo¿na zjeœæ nastêpnego dnia.
Lev 7:17  Je¿eli jednak czêœæ z tego miêsa pozostanie jeszcze na trzeci dzieñ, to bêdzie spalona w ogniu.
Lev 7:18  Je¿eli kto zje coœ z miêsa ofiary biesiadnej na trzeci dzieñ, to ta ofiara nie bêdzie przyjêta, nie bêdzie 
ona policzona temu, który j¹ z³o¿y³, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który j¹ spo¿yje, zaci¹gnie winê.
Lev 7:19  Tak¿e i miêso, które siê zetknê³o z czymœ nieczystym, nie mo¿e byæ jedzone. Powinno byæ spalone 
w ogniu. Poza tym ka¿dy, kto jest czysty, mo¿e jeœæ miêso.
Lev 7:20  Je¿eli jednak kto, bêd¹c w stanie nieczystoœci, bêdzie jad³ miêso z ofiary biesiadnej, która jest dla 
Pana, bêdzie wykluczony spoœród swego ludu.
Lev 7:21  Je¿eli kto dotknie jakiejœ nieczystoœci ludzkiej albo nieczystego zwierzêcia, albo jakiegoœ 
nieczystego robactwa, i spo¿yje coœ z miêsa ofiary biesiadnej nale¿¹cej do Pana, bêdzie wykluczony spoœród 
swego ludu».
Lev 7:22  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 7:23  «Powiedz Izraelitom: Nie wolno wam jeœæ t³uszczu cielców, owiec i kóz!
Lev 7:24  Wolno siê pos³ugiwaæ dla ró¿nych celów t³uszczem zwierz¹t pad³ych lub rozszarpanych, ale nie 
wolno go jeœæ.
Lev 7:25  Ka¿dy, kto je t³uszcz zwierz¹t sk³adanych na ofiarê spalan¹ dla Pana, bêdzie wykluczony spoœród 
swego ludu.
Lev 7:26  Gdziekolwiek bêdziecie mieszkaæ, nie wolno wam spo¿ywaæ ¿adnej krwi: ani krwi ptaków, ani krwi 
bydl¹t.
Lev 7:27  Ktokolwiek spo¿ywa jak¹kolwiek krew, bêdzie wykluczony spoœród swego ludu».
Lev 7:28  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Powiedz Izraelitom:
Lev 7:29  Kto chce z³o¿yæ Panu ofiarê biesiadn¹, przyniesie dar swój Panu, [wziêty] ze swej ofiary biesiadnej.
Lev 7:30  W³asnorêcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana: przyniesie t³uszcz z mostka i mostek, aby 



wykonaæ nim gest ko³ysania przed Panem.
Lev 7:31  Potem na o³tarzu kap³an t³uszcz zamieni w dym, a mostek bêdzie dla Aarona i jego synów.
Lev 7:32  Tak¿e i praw¹ ³opatkê oddacie kap³anowi, jako czêœæ kap³añsk¹ z ofiar biesiadnych.
Lev 7:33  Ten spoœród synów Aarona, który sk³ada w ofierze krew i t³uszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako 
swoj¹ czêœæ praw¹ ³opatkê.
Lev 7:34  Bo mostek ko³ysania i ³opatkê podniesienia biorê od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych i dajê je 
Aaronowi kap³anowi i jego synom, jako nale¿noœæ wieczyst¹ od Izraelitów».
Lev 7:35  To jest czêœæ z ofiar spalanych dla Pana, która nale¿y siê Aaronowi i jego synom od dnia 
wprowadzenia ich w czynnoœci kap³anów Pana.
Lev 7:36  W dniu, kiedy ich Pan namaœci³, rozkaza³ Izraelitom im to dawaæ. To jest ustawa wieczysta dla ich 
pokoleñ.
Lev 7:37  To jest prawo dotycz¹ce ofiary ca³opalnej, ofiary pokarmowej, ofiary przeb³agalnej, ofiary 
zadoœæuczynienia, ofiary wprowadzenia w czynnoœci kap³añskie i ofiary biesiadnej.
Lev 7:38  To rozkaza³ Pan Moj¿eszowi na górze Synaj w dniu, kiedy poleci³ Izraelitom sk³adaæ dary dla Pana 
na pustyni synajskiej.
Lev 8:1  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 8:2  «WeŸ Aarona i jego synów, szaty, oliwê do namaszczania cielca na ofiarê przeb³agaln¹, dwa barany i 
kosz chlebów przaœnych.
Lev 8:3  Nastêpnie zgromadŸ ca³¹ spo³ecznoœæ przed wejœciem do Namiotu Spotkania».
Lev 8:4  Moj¿esz uczyni³ tak, jak mu Pan rozkaza³, i spo³ecznoœæ zgromadzi³a siê przed wejœciem do 
Namiotu Spotkania.
Lev 8:5  Potem Moj¿esz powiedzia³ do spo³ecznoœci: «Oto, co mi Pan kaza³ uczyniæ!»
Lev 8:6  Wtedy Moj¿esz kaza³ siê przybli¿yæ Aaronowi i jego synom i obmy³ ich wod¹.
Lev 8:7  Ubra³ go w tunikê, opasa³ go ozdobnym pasem, w³o¿y³ na niego wierzchni¹ szatê, na niej umieœci³ 
jeszcze efod, opasa³ go przepask¹ efodu i przymocowa³ go ni¹.
Lev 8:8  Potem umieœci³ na nim pektora³ i w³o¿y³ do pektora³u urim i tummim.
Lev 8:9  W³o¿y³ mu na g³owê tiarê i przymocowa³ na przedniej stronie tiary blachê z³ot¹, œwiêty diadem, tak jak 
nakaza³ Pan Moj¿eszowi.
Lev 8:10  Potem Moj¿esz wzi¹³ oliwê namaszczenia, namaœci³ przybytek wraz ze wszystkim, co w nim by³o, i 
poœwiêci³ te rzeczy.
Lev 8:11  Tak¿e pokropi³ ni¹ siedem razy o³tarz i namaœci³ o³tarz razem z ca³ym jego sprzêtem, równie¿ kadŸ 
na wodê i jej podstawê, aby je poœwiêciæ.
Lev 8:12  Potem wyla³ [trochê] oliwy namaszczenia na g³owê Aarona i namaœci³ go, aby go poœwiêciæ.
Lev 8:13  Nastêpnie Moj¿esz kaza³ synom Aarona przybli¿yæ siê, w³o¿y³ na nich tuniki, przepasa³ ich 
ozdobnymi pasami i okry³ ich g³owy mitrami, tak jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Lev 8:14  Potem przyprowadzono cielca na ofiarê przeb³agaln¹. Aaron i jego synowie w³o¿yli rêce na g³owê 
cielca ofiary przeb³agalnej.
Lev 8:15  Moj¿esz zabi³ go, wzi¹³ krew jego i palcem pomaza³ ni¹ rogi o³tarza doko³a - w ten sposób oczyœci³ 
o³tarz. Resztê krwi wyla³ na podstawê o³tarza i tak poœwiêci³ go, i dokona³ przeb³agania.
Lev 8:16  Potem wzi¹³ ca³y t³uszcz, który jest na wnêtrznoœciach, i p³at t³uszczu, który okrywa w¹trobê, jak 
równie¿ i obie nerki wraz z ich t³uszczem. Moj¿esz zamieni³ je w dym na o³tarzu.
Lev 8:17  A cielca razem ze skór¹, miêsem i zawartoœci¹ jelit spali³ w ogniu poza obozem, tak jak nakaza³ Pan 
Moj¿eszowi.
Lev 8:18  Potem przyprowadzono barana na ofiarê ca³opaln¹. Aaron i jego synowie w³o¿yli rêce na g³owê 
barana.
Lev 8:19  Moj¿esz zabi³ go i pokropi³ krwi¹ o³tarz doko³a.
Lev 8:20  Potem Moj¿esz pokraja³ barana na czêœci i zamieni³ w dym g³owê, czêœci i t³uszcz.
Lev 8:21  Nastêpnie Moj¿esz obmy³ wod¹ wnêtrznoœci i nogi barana i zamieni³ w dym ca³ego barana na 
o³tarzu. To by³o ca³opalenie, mi³a woñ, ofiara spalana dla Pana, tak jak nakaza³ Pan Moj¿eszowi.
Lev 8:22  Potem przyprowadzono drugiego barana, barana [ofiary] wprowadzenia w czynnoœci kap³añskie. 
Aaron i jego synowie w³o¿yli rêce na g³owê barana.
Lev 8:23  Moj¿esz zabi³ go, wzi¹³ trochê jego krwi i pomaza³ ni¹ wierzch prawego ucha Aarona, du¿y palec jego 
prawej rêki i du¿y palec jego prawej nogi.
Lev 8:24  Potem Moj¿esz kaza³ siê przybli¿yæ synom Aarona i pomaza³ krwi¹ wierzchy ich prawych uszu, du¿e 
palce ich prawych r¹k i du¿e palce ich prawych nóg. Resztê krwi wyla³ Moj¿esz doko³a o³tarza.
Lev 8:25  Potem wzi¹³ t³uszcz, ogon i ca³y t³uszcz, który jest na wnêtrznoœciach wraz z p³atem t³uszczu, który 
okrywa w¹trobê, a tak¿e obie nerki z ich t³uszczem i praw¹ ³opatkê.
Lev 8:26  Z kosza chlebów przaœnych, który stoi przed Panem, wzi¹³ jeden chleb przaœny, jeden placek 
przyrz¹dzony z oliw¹ i jeden podp³omyk. Umieœci³ je na kawa³kach t³uszczu i na prawej ³opatce.



Lev 8:27  Potem po³o¿y³ to wszystko na d³oniach Aarona i na d³oniach jego synów i wykona³ nimi gest 
ko³ysania przed Panem.
Lev 8:28  Nastêpnie Moj¿esz wzi¹³ to wszystko z ich d³oni i zamieni³ w dym na o³tarzu nad ca³opaleniem. To 
by³a ofiara wprowadzenia w czynnoœci kap³añskie, mi³a woñ, ofiara spalana dla Pana.
Lev 8:29  Moj¿esz wzi¹³ mostek i wykona³ nim gest ko³ysania przed Panem. To by³a czêœæ nale¿na 
Moj¿eszowi z barana [ofiary] wprowadzenia w czynnoœci kap³añskie, jak nakaza³ Pan Moj¿eszowi.
Lev 8:30  Potem Moj¿esz wzi¹³ trochê oliwy namaszczenia i trochê krwi z o³tarza i pokropi³ ni¹ Aarona i jego 
szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak poœwiêci³ Aarona z jego szatami i z nim jego synów z ich szatami.
Lev 8:31  Potem powiedzia³ Moj¿esz do Aarona i do jego synów: «Ugotujcie miêso przy wejœciu do Namiotu 
Spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynnoœci kap³añskie. Tak mi 
nakazano w s³owach: Aaron i jego synowie bêd¹ je jedli.
Lev 8:32  Resztê miêsa i chleba spalicie w ogniu.
Lev 8:33  Od wejœcia do Namiotu Spotkania nie bêdziecie odchodziæ przez siedem dni, a¿ do dnia, kiedy 
skoñcz¹ siê dni waszego wprowadzania w czynnoœci kap³añskie, bo przez siedem dni bêdziecie w nie 
wprowadzani.
Lev 8:34  Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Pan nakaza³ czyniæ, aby dokonaæ za was przeb³agania.
Lev 8:35  Przez siedem dni bêdziecie siedzieæ przy wejœciu do Namiotu Spotkania dzieñ i noc na stra¿y Pana, 
abyœcie nie pomarli. Taki nakaz otrzyma³em».
Lev 8:36  Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakaza³ im przez Moj¿esza.
Lev 9:1  Ósmego dnia zawo³a³ Moj¿esz Aarona, jego synów i starszych Izraela.
Lev 9:2  Potem powiedzia³ do Aarona: «WeŸ sobie m³odego cielca na ofiarê przeb³agaln¹ i barana na ofiarê 
ca³opaln¹, oba bez skazy, i przyprowadŸ przed Pana.
Lev 9:3  A do Izraelitów tak powiedz: WeŸcie kozio³ka na ofiarê przeb³agaln¹, cielca rocznego i baranka 
rocznego, obydwa bez skazy na ofiarê ca³opaln¹,
Lev 9:4  cielca i barana na ofiarê biesiadn¹, aby je ofiarowaæ przed Panem, a tak¿e ofiarê pokarmow¹ 
zaprawion¹ oliw¹, bo dzisiaj Pan wam siê uka¿e».
Lev 9:5  Przyprowadzili wiêc to, co im nakaza³ Moj¿esz, przed Namiot Spotkania. Potem ca³a spo³ecznoœæ 
zbli¿y³a siê i stanê³a przed Panem.
Lev 9:6  Wtedy Moj¿esz powiedzia³: «Oto co Pan nakaza³ uczyniæ, aby chwa³a Pana wam siê ukaza³a!»
Lev 9:7  Do Aarona zaœ Moj¿esz powiedzia³: «Zbli¿ siê do o³tarza, z³ó¿ ofiarê przeb³agaln¹ i ofiarê ca³opaln¹, 
dokonaj przeb³agania za siebie i za lud, z³ó¿ dar za lud i dokonaj przeb³agania za nich, tak jak Pan rozkaza³».
Lev 9:8  Wtedy Aaron zbli¿y³ siê do o³tarza i zabi³ cielca na ofiarê przeb³agaln¹ za siebie samego.
Lev 9:9  Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczy³ palec we krwi, pomaza³ ni¹ rogi o³tarza i wyla³ krew na 
podstawê o³tarza.
Lev 9:10  T³uszcz, nerki i p³at t³uszczu, który okrywa w¹trobê ofiary przeb³agalnej, zamieni³ w dym na o³tarzu, 
tak jak Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Lev 9:11  Miêso zaœ i skórê spali³ w ogniu poza obozem.
Lev 9:12  Potem zabi³ [¿ertwê] ofiary ca³opalnej. Synowie Aarona podali mu krew, i wyla³ j¹ doko³a o³tarza.
Lev 9:13  Podali mu te¿ podzielon¹ na czêœci ofiar¹ ca³opaln¹, razem z g³ow¹, a on zamieni³ to w dym na 
o³tarzu.
Lev 9:14  Nastêpnie obmy³ wnêtrznoœci i nogi i zamieni³ je w dym nad ca³opaleniem na o³tarzu.
Lev 9:15  Potem z³o¿y³ dar za lud. Wzi¹³ koz³a, który by³ przeznaczony na ofiarê przeb³agaln¹ za lud, zabi³ go i 
z³o¿y³ go jako ofiarê przeb³agaln¹, tak jak poprzednio.
Lev 9:16  Nastêpnie z³o¿y³ ofiarê ca³opaln¹ i post¹pi³ z ni¹ wed³ug zwyczaju.
Lev 9:17  Dalej z³o¿y³ ofiarê pokarmow¹, wzi¹³ z niej jedn¹ pe³n¹ garœæ i zamieni³ j¹ w dym na o³tarzu poza 
ofiar¹ porann¹.
Lev 9:18  Potem zabi³ cielca i barana jako ofiarê biesiadn¹ dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on wyla³ 
j¹ doko³a o³tarza.
Lev 9:19  T³uste czêœci cielca i barana - ogon, t³uszcz, który okrywa wnêtrznoœci, nerki i p³at t³uszczu, który 
jest na w¹trobie,
Lev 9:20  te czêœci t³uste po³o¿yli na mostkach, a on zamieni³ te czêœci t³uste w dym na o³tarzu.
Lev 9:21  Mostkami i prawymi ³opatkami Aaron wykona³ gest ko³ysania przed Panem, tak jak nakaza³ Pan.
Lev 9:22  Nastêpnie Aaron podniós³ rêce w stronê ludu i pob³ogos³awi³ go. I zszed³ po ukoñczeniu ofiary 
przeb³agalnej, ofiary ca³opalnej i ofiar biesiadnych.
Lev 9:23  Moj¿esz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamt¹d i pob³ogos³awili lud. Wtedy 
chwa³a Pana ukaza³a siê ca³emu ludowi.
Lev 9:24  Ogieñ wyszed³ od Pana i strawi³ ofiarê ca³opaln¹ razem z czêœciami t³ustymi na o³tarzu. Widz¹c to 
ca³y lud krzykn¹³ z radoœci i upad³ na twarz.
Lev 10:1  Nadab i Abihu, synowie Aarona, wziêli ka¿dy swoj¹ kadzielnicê, nabrali do niej ognia, w³o¿yli na niego 



kadzid³o i ofiarowali przed Panem ogieñ inny, ni¿ by³ im nakazany.
Lev 10:2  Wtedy ogieñ wyszed³ od Pana i poch³on¹³ ich. Umarli przed Panem.
Lev 10:3  Moj¿esz powiedzia³ do Aarona: «To jest, co Pan powiedzia³: Oka¿ê moj¹ œwiêtoœæ tym, co zbli¿aj¹ 
siê do Mnie, oka¿ê chwa³ê moj¹ przed ca³ym ludem». Aaron zamilk³.
Lev 10:4  Potem Moj¿esz zawo³a³ Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który by³ stryjem Aarona, i powiedzia³ do 
nich: «Zbli¿cie siê! Wynieœcie swoich braci sprzed Miejsca Œwiêtego poza obóz!»
Lev 10:5  Wtedy oni zbli¿yli siê i wynieœli ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedzia³ Moj¿esz.
Lev 10:6  Potem Moj¿esz powiedzia³ do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara: «Nie bêdziecie zaniedbywaæ 
uczesania g³owy i nie bêdziecie rozdzieraæ szat, abyœcie nie pomarli i aby On nie rozgniewa³ siê na ca³¹ 
spo³ecznoœæ. Wasi bracia, ca³y dom Izraela, bêd¹ op³akiwaæ ten po¿ar, który Pan zapali³.
Lev 10:7  Nie bêdziecie odchodziæ od wejœcia do Namiotu Spotkania, abyœcie nie pomarli, poniewa¿ olej 
namaszczenia Pana jest na was». A oni post¹pili tak, jak Moj¿esz im powiedzia³.
Lev 10:8  Nastêpnie Pan powiedzia³ do Aarona:
Lev 10:9  «Kiedy bêdziecie wchodziæ do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie bêdziecie piæ wina ani 
sycery, abyœcie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleñ,
Lev 10:10  abyœcie rozró¿niali miêdzy tym, co œwiête, a tym, co œwieckie, miêdzy tym, co nieczyste, a tym, co 
czyste,
Lev 10:11  abyœcie nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan og³osi³ wam przez Moj¿esza».
Lev 10:12  Potem Moj¿esz powiedzia³ do Aarona i do jego pozosta³ych synów, Eleazara i Itamara: «WeŸcie 
ofiarê pokarmow¹, która pozosta³a z ofiar spalanych dla Pana, i zjedzcie j¹ bez kwasu ko³o o³tarza, bo to jest 
rzecz bardzo œwiêta.
Lev 10:13  Bêdziecie to jeœæ w miejscu poœwiêconym, bo to jest czêœæ nale¿na tobie i synom twoim z ofiar 
spalanych dla Pana. Taki nakaz otrzyma³em.
Lev 10:14  Mostek ko³ysania i ³opatkê podniesienia bêdziecie jedli w miejscu czystym, ty i synowie twoi, i córki 
twoje z tob¹. To siê nale¿y tobie i twoim synom z biesiadnych ofiar Izraelitów.
Lev 10:15  Bêd¹ przynosiæ ³opatkê podniesienia i mostek ko³ysania razem z czêœciami t³ustymi, 
przeznaczonymi na ofiarê spalan¹, aby nimi wykonaæ gest ko³ysania przed Panem. To siê bêdzie nale¿eæ 
tobie i twoim synom jako nale¿noœæ wieczysta, tak jak Pan nakaza³».
Lev 10:16  Moj¿esz wypytywa³ o koz³a ofiary przeb³agalnej i okaza³o siê, ¿e zosta³ spalony. Wtedy rozgniewa³ 
siê na pozosta³ych synów Aarona, to jest na Eleazara i Itamara, i powiedzia³ do nich:
Lev 10:17  «Dlaczego nie spo¿yliœcie ofiary przeb³agalnej w miejscu poœwiêconym? Przecie¿ ona jest rzecz¹ 
bardzo œwiêt¹. On da³ j¹ wam, abyœcie zg³adzili winê spo³ecznoœci, abyœcie przeb³agali za nich Pana.
Lev 10:18  Krew jej nie by³a wniesiona do Miejsca Œwiêtego. A wiêc winniœcie byli spo¿yæ j¹ w Miejscu 
Œwiêtym, tak jak mi nakazano».
Lev 10:19  Wtedy Aaron powiedzia³ do Moj¿esza: «Oto dzisiaj oni z³o¿yli ofiarê przeb³agaln¹ i ofiarê ca³opaln¹ 
przed Panem i taka rzecz mnie spotka³a! Gdybym dzisiaj jad³ ofiarê przeb³agaln¹, czy Pan uzna³by to za 
dobre?»
Lev 10:20  Moj¿esz wys³ucha³ tej odpowiedzi i uzna³ j¹ za dobr¹.
Lev 11:1  Nastêpnie Pan powiedzia³ do Moj¿esza i Aarona:
Lev 11:2  «Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzêta, które bêdziecie jeœæ spoœród wszystkich zwierz¹t, które 
s¹ na ziemi:
Lev 11:3  Bêdziecie jedli ka¿de zwierzê czworono¿ne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które 
prze¿uwa.
Lev 11:4  Ale [nastêpuj¹cych zwierz¹t], maj¹cych rozdzielone kopyto i prze¿uwaj¹cych nie bêdziecie jedli: 
wielb³¹d, poniewa¿ prze¿uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bêdzie dla was nieczysty;
Lev 11:5  œwistak, poniewa¿ prze¿uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bêdzie dla was nieczysty;
Lev 11:6  zaj¹c, poniewa¿ prze¿uwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bêdzie dla was nieczysty;
Lev 11:7  wieprz, poniewa¿ ma rozdzielone kopyto, ale nie prze¿uwa - bêdzie dla was nieczysty.
Lev 11:8  Nie bêdziecie jedli ich miêsa ani dotykali ich padliny - s¹ one dla was nieczyste.
Lev 11:9  Bêdziecie jedli nastêpuj¹ce istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w morzach i rzekach, które maj¹ 
p³etwy i ³uski, bêdziecie jedli.
Lev 11:10  Ale ka¿da istota wodna, która nie ma p³etw albo ³usek w morzach i rzekach spoœród wszystkiego, 
co siê roi w wodzie, i spoœród wszystkich zwierz¹t wodnych, bêdzie dla was obrzydliwoœci¹.
Lev 11:11  Bêd¹ one dla was obrzydliwoœci¹, nie jedzcie ich miêsa i brzydŸcie siê ich padlin¹.
Lev 11:12  Wszystkie istoty wodne, które nie maj¹ p³etw albo ³usek, bêd¹ dla was obrzydliwoœci¹.
Lev 11:13  Spoœród ptaków bêdziecie mieli w obrzydzeniu i nie bêdziecie ich jedli, bo s¹ obrzydliwoœci¹, 
nastêpuj¹ce: orze³, sêp czarny, orze³ morski,
Lev 11:14  wszelkie gatunki kani i soko³ów,
Lev 11:15  wszelkie gatunki kruków,



Lev 11:16  struœ, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzêbi,
Lev 11:17  puszczyk, kormoran, ibis,
Lev 11:18  ³abêdŸ, pelikan, œcierwik,
Lev 11:19  bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz.
Lev 11:20  Wszelkie lataj¹ce czworono¿ne owady bêd¹ dla was obrzydliwoœci¹.
Lev 11:21  Ale bêdziecie jeœæ spoœród czworono¿nych lataj¹cych owadów tylko te, których [tylne] koñczyny 
wystaj¹ ponad nogami [przednimi], aby [mog³y] skakaæ na nich po ziemi.
Lev 11:22  Nastêpuj¹ce spoœród nich mo¿ecie jeœæ: wszelkie gatunki szarañczy, wszelkie gatunki soleam, 
wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab.
Lev 11:23  Wszystkie inne gatunki lataj¹cych owadów czworono¿nych bêd¹ dla was obrzydliwoœci¹.
Lev 11:24  Nastêpuj¹ce zwierzêta czyni¹ cz³owieka nieczystym. Ka¿dy, kto dotknie siê ich padliny, bêdzie 
nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:25  Ka¿dy, kto bêdzie nosiæ ich padlinê, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:26  Ka¿de zwierzê, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie prze¿uwa, bêdzie nieczyste dla was. 
Ka¿dy, kto siê go dotknie, bêdzie nieczysty.
Lev 11:27  Ka¿de zwierzê czworono¿ne, które chodzi opieraj¹c siê na stopach, bêdzie nieczyste dla was. 
Ka¿dy, kto dotknie siê jego padliny, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:28  Ka¿dy, kto bêdzie nosiæ ich padlinê, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a¿ do wieczora. To s¹ 
rzeczy nieczyste dla was!
Lev 11:29  Spoœród ma³ych zwierz¹t, które poruszaj¹ siê na ziemi, nastêpuj¹ce s¹ nieczyste: kret, mysz i 
wszelkie gatunki jaszczurek,
Lev 11:30  gekko, ¿ó³w, salamandra, skolopendra i kameleon.
Lev 11:31  Te s¹ nieczyste dla was spoœród ma³ych zwierz¹t, które poruszaj¹ siê na ziemi. Ka¿dy, kto dotknie 
siê ich padliny, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:32  Je¿eli które z tych zwierz¹t nie¿ywe upadnie na coœ, to ta rzecz bêdzie nieczysta, niezale¿nie od 
tego, czy to bêdzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narzêdzie pracy. 
Obmyj¹ je wod¹ i pozostanie nieczyste a¿ do wieczora, potem bêdzie czyste.
Lev 11:33  Je¿eli któreœ z tych zwierz¹t wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewn¹trz 
naczynia, bêdzie nieczyste, a naczynie rozbijecie.
Lev 11:34  Ka¿dy pokarm, który siê spo¿ywa, do którego siê dostanie woda z tego naczynia bêdzie nieczysty. 
Ka¿dy napój, który bywa u¿ywany do picia w jakimkolwiek naczyniu, bêdzie nieczysty.
Lev 11:35  Na cokolwiek upadnie takie zwierzê nie¿ywe, bêdzie nieczyste: piecyk albo piekarnik ma byæ 
zniszczony. One s¹ nieczyste i bêd¹ nieczyste dla was.
Lev 11:36  Tylko Ÿród³a i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostaj¹ czyste, ale ten, kto dotknie siê w nich 
padliny, bêdzie nieczysty.
Lev 11:37  Je¿eli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste,
Lev 11:38  ale je¿eli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste.
Lev 11:39  Je¿eli zdechnie jedno ze zwierz¹t, które wam s³u¿¹ za pokarm, i ktoœ dotknie siê tej padliny, bêdzie 
nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:40  Je¿eli kto zje coœ z takiej padliny, to wypierze ubranie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora. Tak¿e i 
ten, kto nosi tak¹ padlinê, wypierze ubranie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 11:41  Wszelkie ma³e zwierzêta, które pe³zaj¹ po ziemi, s¹ obrzydliwoœci¹ - nie wolno ich jeœæ!
Lev 11:42  Cokolwiek pe³za na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg 
spoœród ma³ych zwierz¹t pe³zaj¹cych po ziemi, nie bêdzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwoœæ.
Lev 11:43  Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich ma³ych zwierz¹t pe³zaj¹cych, nie 
zanieczyszczajcie siê przez nie, przez to stalibyœcie siê nieczystymi.
Lev 11:44  Poniewa¿ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uœwiêæcie siê! B¹dŸcie œwiêtymi, poniewa¿ Ja jestem 
œwiêty! Nie bêdziecie siê plugawiæ ma³ymi zwierzêtami, które pe³zaj¹ po ziemi.
Lev 11:45  Bo Ja jestem Pan, który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej, abym by³ waszym Bogiem. B¹dŸcie wiêc 
œwiêtymi, bo Ja jestem œwiêty!
Lev 11:46  To jest prawo dotycz¹ce zwierz¹t, ptaków i wszelkich istot ¿yj¹cych, które poruszaj¹ siê w wodzie, i 
wszelkich stworzeñ pe³zaj¹cych po ziemi,
Lev 11:47  abyœcie rozró¿niali miêdzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste, miêdzy zwierzêtami jadalnymi a tymi, 
których jeœæ nie wolno».
Lev 12:1  Dalej powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Lev 12:2  «Powiedz do Izraelitów: Je¿eli kobieta zasz³a w ci¹¿ê i urodzi³a ch³opca, pozostanie przez siedem dni 
nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystoœci spowodowanego przez miesiêczne krwawienie.
Lev 12:3  Ósmego dnia [ch³opiec] zostanie obrzezany.
Lev 12:4  Potem ona pozostanie przez trzydzieœci trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie bêdzie dotykaæ niczego 



œwiêtego i nie bêdzie wchodziæ do œwi¹tyni, dopóki nie skoñcz¹ siê dni jej oczyszczenia.
Lev 12:5  Je¿eli zaœ urodzi dziewczynkê, bêdzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesiêcznego 
krwawienia. Potem pozostanie przez szeœædziesi¹t szeœæ dni dla oczyszczenia krwi.
Lev 12:6  Kiedy zaœ skoñcz¹ siê dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kap³anowi, przed 
wejœcie do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarê ca³opaln¹ i m³odego go³êbia lub synogarlicê 
na ofiarê przeb³agaln¹.
Lev 12:7  Kap³an z³o¿y to w ofierze przed Panem, aby za ni¹ dokonaæ przeb³agania. W ten sposób bêdzie ona 
oczyszczona od up³ywu krwi. To jest prawo dotycz¹ce tej, która urodzi³a syna lub córkê.
Lev 12:8  Je¿eli zaœ ona jest zbyt uboga, aby przynieœæ baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa 
m³ode go³êbie, jednego na ofiarê ca³opaln¹ i jednego na ofiarê przeb³agaln¹. W ten sposób kap³an dokona 
przeb³agania za ni¹, i bêdzie oczyszczona».
Lev 13:1  Dalej powiedzia³ Pan do Moj¿esza i Aarona:
Lev 13:2  «Je¿eli u kogoœ na skórze cia³a pojawi siê nabrzmienie albo wysypka, albo bia³a plama, która na 
skórze jego cia³a jest oznak¹ tr¹du, to przyprowadz¹ go do kap³ana Aarona albo do jednego z jego synów 
kap³anów.
Lev 13:3  Kap³an obejrzy chore miejsce na skórze cia³a: je¿eli w³osy na chorym miejscu sta³y siê bia³e i je¿eli 
znak zdaje siê byæ wklêœniêty w stosunku do skóry cia³a, jest to plaga tr¹du. Kap³an stwierdzi to i uzna 
cz³owieka za nieczystego.
Lev 13:4  Je¿eli jednak plama na skórze jego cia³a jest bia³a, ale nie zdaje siê byæ wklêœniêta w stosunku do 
skóry i w³osy nie pobiela³y, to kap³an odosobni chorego na siedem dni.
Lev 13:5  Siódmego dnia kap³an go obejrzy. Je¿eli kap³an stwierdzi, ¿e plama nie powiêksza siê, nie rozszerza 
siê na skórze, to odosobni go znowu na siedem dni.
Lev 13:6  Potem, siódmego dnia, kap³an znowu go obejrzy. Je¿eli plama sta³a siê matowa i nie rozszerzy³a siê 
na skórze, to kap³an uzna go za czystego. To by³a zwyk³a wysypka. Wypierze ubranie i bêdzie czysty.
Lev 13:7  Je¿eli jednak wysypka rozszerzy³a siê na skórze po stawieniu siê chorego przed kap³anem w celu 
oczyszczenia, w takim razie stawi siê on przed kap³anem po raz drugi.
Lev 13:8  Kap³an obejrzy go. Je¿eli stwierdzi, ¿e wysypka rozszerzy³a siê na skórze, uzna go za nieczystego: 
jest to tr¹d.
Lev 13:9  Je¿eli uka¿e siê na kimœ tr¹d, przyprowadz¹ go do kap³ana.
Lev 13:10  Kiedy kap³an obejrzy go i stwierdzi, ¿e na skórze jego jest bia³e nabrzmienie, poroœniête bia³ym 
w³osem, i ¿ywe miêso na tym nabrzmieniu,
Lev 13:11  to znaczy, ¿e na skórze cia³a jego jest tr¹d zastarza³y. Kap³an uzna go za nieczystego. Nie odosobni 
go, bo on jest nieczysty.
Lev 13:12  Je¿eli zaœ tr¹d mocno kwitnie na skórze i okrywa ca³¹ skórê od stóp do g³owy, gdziekolwiek spojrz¹ 
oczy kap³ana,
Lev 13:13  i kap³an stwierdzi, ¿e tr¹d okrywa ca³e cia³o tamtego, w takim razie uzna go za czystego - ca³y sta³ 
siê bia³y, a wiêc jest czysty.
Lev 13:14  Jednak w dniu, w którym siê uka¿e na nim ¿ywe miêso, bêdzie nieczysty.
Lev 13:15  Kap³an zobaczy ¿ywe miêso i uzna go za nieczystego - ¿ywe miêso jest nieczyste, to jest tr¹d.
Lev 13:16  Je¿eli jednak ¿ywe miêso stanie siê znowu bia³e, to chory przyjdzie do kap³ana.
Lev 13:17  Kap³an go obejrzy i stwierdzi, ¿e znaki sta³y siê bia³e, i uzna go za czystego. Jest on czysty.
Lev 13:18  Je¿eli na czyimœ ciele na skórze pojawi siê wrzód i zostanie uleczony,
Lev 13:19  ale na miejscu wrzodu bêdzie bia³e nabrzmienie albo plama bia³oczerwonawa, to uka¿e siê 
kap³anowi.
Lev 13:20  Kap³an obejrzy go. Je¿eli stwierdzi, ¿e ta plama jest jak gdyby wklêœniêta w stosunku do otaczaj¹cej 
skóry i ¿e w³osy na niej sta³y siê bia³e - uzna go za nieczystego. To jest plaga tr¹du, która zakwit³a na wrzodzie.
Lev 13:21  Je¿eli jednak kap³an stwierdzi, ¿e tam nie ma bia³ych w³osów i ¿e ta plama nie jest wklêœniêta w 
stosunku do otaczaj¹cej skóry, i ¿e ona jest matowa, to kap³an odosobni go na siedem dni.
Lev 13:22  Je¿eli ona rzeczywiœcie rozszerzy siê na skórze, to kap³an uzna go za nieczystego. Jest to plaga 
tr¹du.
Lev 13:23  Je¿eli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy siê, jest to blizna po wrzodzie - kap³an 
uzna go za czystego.
Lev 13:24  Je¿eli kto ma na swej skórze oparzeliznê i je¿eli na tej oparzeliŸnie uformuje siê plama czerwonawa 
lub bia³a,
Lev 13:25  to kap³an go obejrzy. Je¿eli stwierdzi, ¿e w³osy na plamie pobiela³y i ¿e wydaje siê ona wklêœniêta 
w stosunku do otaczaj¹cej skóry, jest to tr¹d, który zakwit³ na oparzeliŸnie. Kap³an uzna go za nieczystego. Jest 
to plaga tr¹du.
Lev 13:26  Je¿eli jednak kap³an stwierdzi, ¿e nie ma na plamie bia³ych w³osów i ¿e nie jest ona wklêœniêta w 
stosunku do otaczaj¹cej skóry, i ¿e jest matowa, to kap³an odosobni go na siedem dni.



Lev 13:27  Siódmego dnia kap³an go obejrzy. Je¿eli plama rzeczywiœcie rozszerzy³a siê na skórze, to kap³an 
uzna go za nieczystego. To jest plaga tr¹du.
Lev 13:28  Je¿eli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy siê na skórze, ale stanie siê matowa, jest 
to tylko blizna po oparzeniu. Kap³an uzna go za czystego, bo to jest blizna po oparzeniu.
Lev 13:29  Je¿eli na g³owie lub brodzie mê¿czyzny albo kobiety bêdzie chore miejsce,
Lev 13:30  kap³an obejrzy to miejsce. Je¿eli stwierdzi, ¿e ono jest wklêœniête w stosunku do otaczaj¹cej skóry i 
¿e w³osy na nim sta³y siê ¿ó³te i cienkie, to kap³an uzna go za nieczystego. Jest to grzybica, to jest tr¹d g³owy 
lub brody.
Lev 13:31  Je¿eli zaœ kap³an, ogl¹daj¹c miejsce zdradzaj¹ce objawy grzybicy, stwierdzi, ¿e nie jest ono 
wklêœniête w stosunku do otaczaj¹cej skóry, lecz nie ma na nim czarnych w³osów, to kap³an odosobni 
podejrzanego o grzybicê na siedem dni.
Lev 13:32  Potem, siódmego dnia, kap³an obejrzy chorego. Je¿eli stwierdzi, ¿e grzybica nie rozszerzy³a siê, ¿e 
nie ma na niej ¿ó³tych w³osów i ¿e chore miejsce nie jest wklêœniête w stosunku do otaczaj¹cej skóry,
Lev 13:33  to chory ogoli siê, ale nie ogoli miejsca zdradzaj¹cego objawy grzybicy. Potem kap³an znowu 
odosobni cz³owieka podejrzanego o grzybicê na siedem dni.
Lev 13:34  Siódmego dnia kap³an obejrzy chore miejsce. Je¿eli stwierdzi, ¿e grzybica nie rozszerzy³a siê na 
skórze i ¿e chore miejsce nie jest wklêœniête w stosunku do otaczaj¹cej skóry, kap³an uzna go za czystego. 
Wypierze on ubranie i bêdzie czysty.
Lev 13:35  Je¿eli jednak grzybica bêdzie siê rozszerzaæ rzeczywiœcie na jego skórze po jego oczyszczeniu,
Lev 13:36  to kap³an go obejrzy. Je¿eli stwierdzi, ¿e grzybica rozszerzy³a siê na skórze, to nie potrzebuje 
szukaæ ¿ó³tych w³osów - jest on nieczysty.
Lev 13:37  Ale je¿eli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany i czarne w³osy bêd¹ rosn¹æ na tym miejscu, 
to znaczy, ¿e grzybica zosta³a uleczona - jest on czysty, i kap³an uzna go za czystego.
Lev 13:38  Je¿eli u mê¿czyzny lub kobiety uka¿e siê na skórze wiele bia³ych plam,
Lev 13:39  i je¿eli kap³an stwierdzi, ¿e na ich skórze s¹ bia³e plamy matowe, jest to tylko pokrzywka, która 
zakwit³a na skórze. Taki jest czysty.
Lev 13:40  Je¿eli u kogo g³owa wy³ysieje, to jest on ³ysy i jest on czysty.
Lev 13:41  Je¿eli u kogo czo³o wy³ysieje, jest on na pó³ ³ysy i tak¿e jest czysty.
Lev 13:42  Ale je¿eli na ³ysinie albo na ³ysiej¹cym czole uka¿e siê plama bia³oczerwonawa, jest to tr¹d, który 
zakwit³ na ³ysinie lub na ³ysiej¹cym czole.
Lev 13:43  Je¿eli wiêc kap³an stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie bia³oczerwonawe na ³ysinie lub 
³ysiej¹cym czole, podobne do tr¹du na skórze cia³a -
Lev 13:44  jest to cz³owiek trêdowaty. Jest on nieczysty. Kap³an uzna go za nieczystego - jego choroba jest na 
g³owie.
Lev 13:45  Trêdowaty, który podlega tej chorobie, bêdzie mia³ rozerwane szaty, w³osy w nie³adzie, brodê 
zas³oniêt¹ i bêdzie wo³aæ: "Nieczysty, nieczysty!"
Lev 13:46  Przez ca³y czas trwania tej choroby bêdzie nieczysty. Bêdzie mieszka³ w odosobnieniu. Jego 
mieszkanie bêdzie poza obozem.
Lev 13:47  Je¿eli na jakimœ ubraniu pojawi siê plaga tr¹du, czy to na ubraniu we³nianym, czy na ubraniu 
lnianym,
Lev 13:48  czy to na w¹tku, czy na osnowie lnu albo we³ny, czy te¿ na skórze lub na jakimœ przedmiocie 
skórzanym,
Lev 13:49  otó¿ je¿eli uka¿e siê plama zielonkawa albo czerwonawa na ubraniu albo na skórze, na w¹tku albo 
na osnowie, albo na jakimœ przedmiocie skórzanym, jest to plaga tr¹du. Nale¿y j¹ pokazaæ kap³anowi.
Lev 13:50  Kiedy kap³an obejrzy plagê, odosobni j¹ na siedem dni.
Lev 13:51  Siódmego dnia obejrzy plagê. Je¿eli plaga rozszerzy³a siê na ubraniu albo na w¹tku, albo na 
osnowie, albo na skórze, albo na jakimœ przedmiocie skórzanym, jest to tr¹d z³oœliwy. Przedmiot jest nieczysty.
Lev 13:52  Nale¿y wiêc spaliæ ubranie albo w¹tek, albo osnowê, albo jakikolwiek przedmiot we³niany lub lniany, 
lub skórzany, na którym uka¿e siê plaga, bo jest to z³oœliwy tr¹d - bêdzie spalony w ogniu!
Lev 13:53  Je¿eli jednak kap³an stwierdzi, ¿e plaga nie rozszerzy³a siê na ubraniu albo na w¹tku, albo na 
osnowie, albo na jakimœ przedmiocie skórzanym,
Lev 13:54  w takim razie kap³an ka¿e wypraæ przedmiot zara¿ony plag¹ i ka¿e go odosobniæ jeszcze na 
siedem dni.
Lev 13:55  Je¿eli po wypraniu kap³an stwierdzi, ¿e chore miejsce nie zmieni³o swego wygl¹du, to w takim razie 
jest nieczyste, chocia¿by plaga nie rozszerzy³a siê. Spalisz to, niezale¿nie od tego, czy tkanina jest prze¿arta z 
tej czy z tamtej strony.
Lev 13:56  Ale je¿eli kap³an po wypraniu stwierdzi, ¿e plama sta³a siê matowa, oderwie to miejsce od ubrania 
albo od skóry, albo od w¹tku, albo od osnowy.
Lev 13:57  Je¿eli plama znowu uka¿e siê na ubraniu albo na w¹tku, albo na osnowie, albo na jakimœ 



przedmiocie skórzanym, jest to kwitnienie tr¹du. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest plaga.
Lev 13:58  Jednak ubranie albo w¹tek, albo osnowa, albo jakiœ przedmiot skórzany, który wypra³eœ i z którego 
znik³a plaga, bêdzie wyprany po raz drugi i bêdzie czysty.
Lev 13:59  To jest prawo dotycz¹ce plagi tr¹du na ubraniu we³nianym albo lnianym, na w¹tku albo na osnowie, 
lub na jakimœ przedmiocie skórzanym, aby je uznaæ za czyste lub za nieczyste».
Lev 14:1  Nastêpnie powiedzia³ Pan do Moj¿esza:
Lev 14:2  «To jest prawo dotycz¹ce trêdowatego w dniu jego oczyszczenia: bêdzie przyprowadzony do kap³ana,
Lev 14:3  a kap³an wyjdzie poza obóz. Je¿eli kap³an stwierdzi, ¿e trêdowaty zosta³ uzdrowiony z choroby tr¹du,
Lev 14:4  to kap³an ka¿e, ¿eby ten, który ma byæ oczyszczony, przyniós³ dwa ptaki ¿ywe, czyste, kawa³ek 
drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.
Lev 14:5  Potem kap³an ka¿e zabiæ jednego ptaka nad naczyniem glinianym nape³nionym ¿yw¹ wod¹.
Lev 14:6  Nastêpnie weŸmie drugiego ptaka, ¿ywego, wraz z kawa³kiem drzewa cedrowego, z nitkami 
karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z ¿ywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wod¹ 
¿yw¹.
Lev 14:7  Potem pokropi siedem razy tego, który ma byæ oczyszczony z tr¹du i w ten sposób oczyœci go. A 
ptaka ¿ywego wypuœci na pole.
Lev 14:8  Ten, który siê poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie w³osy, wyk¹pie siê w wodzie i 
bêdzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem.
Lev 14:9  Siódmego dnia zgoli wszystkie w³osy, g³owê, brodê i brwi, zgoli wszystkie w³osy, wypierze swe szaty, 
obmyje siê w wodzie i stanie siê czysty.
Lev 14:10  Ósmego dnia weŸmie dwa baranki bez skazy, jedn¹ owcê roczn¹ bez skazy, trzy dziesi¹te efy 
najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ na ofiarê pokarmow¹ i jeden log oliwy.
Lev 14:11  Kap³an, który oczyszcza, postawi cz³owieka, który ma byæ oczyszczony, wraz z tymi darami przed 
Panem, przed wejœciem do Namiotu Spotkania.
Lev 14:12  Potem kap³an weŸmie jednego baranka i z³o¿y go na ofiarê zadoœæuczynienia razem z logiem 
oliwy, wykona nimi gest ko³ysania przed Panem.
Lev 14:13  Nastêpnie zabije tego baranka na miejscu, na którym siê zabija ofiary przeb³agalne i ofiary 
ca³opalne, na miejscu poœwiêconym, bo ofiara zadoœæuczynienia, tak jak i ofiara przeb³agalna, nale¿¹ do 
kap³ana. To jest rzecz najœwiêtsza!
Lev 14:14  Potem kap³an weŸmie trochê krwi z ofiary zadoœæuczynienia i poma¿e ni¹ wierzch ucha cz³owieka 
oczyszczaj¹cego siê, a tak¿e wielki palec jego prawej rêki i wielki palec jego prawej nogi.
Lev 14:15  Nastêpnie kap³an weŸmie trochê z logu oliwy i wyleje j¹ na swoj¹ lew¹ d³oñ.
Lev 14:16  Kap³an umoczy palec prawej rêki w oliwie, która jest na jego lewej d³oni, i pokropi palcem 
umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem.
Lev 14:17  Reszt¹ oliwy, która jest na jego d³oni, kap³an poma¿e wierzch prawego ucha cz³owieka 
oczyszczaj¹cego siê, a tak¿e wielki palec jego prawej rêki i wielki palec jego prawej nogi, ponad krwi¹ ofiary 
zadoœæuczynienia.
Lev 14:18  To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego d³oni, kap³an wyleje na g³owê cz³owieka oczyszczaj¹cego 
siê. W ten sposób kap³an przeb³aga za niego Pana.
Lev 14:19  Potem kap³an z³o¿y ofiarê przeb³agaln¹ i dokona przeb³agania za tego, który poddaje siê 
oczyszczeniu ze swej nieczystoœci. Po czym z³o¿y ofiarê ca³opaln¹.
Lev 14:20  Kap³an podniesie na o³tarz ofiarê ca³opaln¹ i ofiarê pokarmow¹. Kap³an dokona za niego 
przeb³agania, i bêdzie oczyszczony.
Lev 14:21  Jednak je¿eli to jest cz³owiek ubogi i nie staæ go na to, w takim razie weŸmie tylko jednego baranka 
na ofiarê zadoœæuczynienia dla dokonania gestu ko³ysania, aby by³ oczyszczony, a tak¿e dziesi¹t¹ czêœæ efy 
najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ na ofiarê pokarmow¹, jeden log oliwy
Lev 14:22  i dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie, na co bêdzie go staæ. Jeden z nich bêdzie na ofiarê 
przeb³agaln¹, a drugi na ofiarê ca³opaln¹.
Lev 14:23  Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kap³ana przed wejœcie do Namiotu 
Spotkania, przed Pana.
Lev 14:24  Kap³an weŸmie baranka zadoœæuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi gestu ko³ysania 
przed Panem.
Lev 14:25  Potem zabije baranka [ofiary] zadoœæuczynienia. Kap³an weŸmie trochê z krwi ofiary 
zadoœæuczynienia i poma¿e ni¹ wierzch prawego ucha cz³owieka oczyszczaj¹cego siê, wielki palec jego prawej 
rêki i wielki palec jego prawej nogi.
Lev 14:26  Kap³an wyleje trochê oliwy na sw¹ lew¹ d³oñ,
Lev 14:27  po czym kap³an pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej rêki umoczonym w oliwie, która 
jest na jego lewej d³oni.
Lev 14:28  Nastêpnie kap³an poma¿e oliw¹, która jest na jego lewej d³oni, wierzch prawego ucha cz³owieka 



oczyszczaj¹cego siê, a tak¿e wielki palec jego prawej rêki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym 
miejscu, które by³o pomazane krwi¹ ofiary zadoœæuczynienia.
Lev 14:29  Resztê oliwy, która by³a na jego d³oni, kap³an wyleje na g³owê cz³owieka oczyszczaj¹cego siê, aby 
przeb³agaæ za niego Pana.
Lev 14:30  Potem ofiaruje jedn¹ synogarlicê albo jednego m³odego go³êbia, na co go by³o staæ,
Lev 14:31  jako ofiarê przeb³agaln¹, drugiego zaœ ptaka jako ofiarê ca³opaln¹ razem z ofiar¹ pokarmow¹. W ten 
sposób kap³an przeb³aga Pana za tego cz³owieka, który poddaje siê oczyszczeniu.
Lev 14:32  To jest prawo dotycz¹ce cz³owieka chorego na tr¹d, którego nie staæ na ofiarê za oczyszczenie».
Lev 14:33  Potem powiedzia³ Pan do Moj¿esza i Aarona:
Lev 14:34  «Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, któr¹ dajê wam w posiadanie, i je¿eli pozwolê wyst¹piæ pladze 
tr¹du na jakimœ domu nale¿¹cym do was,
Lev 14:35  wtedy w³aœciciel domu przyjdzie i oznajmi kap³anowi: Coœ jak gdyby plaga [tr¹du] na domu mi siê 
ukaza³a.
Lev 14:36  Wówczas kap³an wyda rozkaz opró¿nienia domu przedtem, zanim kap³an przyjdzie dla obejrzenia 
plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie sta³o siê nieczyste. Dopiero potem kap³an przyjdzie, aby obejrzeæ 
dom.
Lev 14:37  Kap³an obejrzy plagê. Je¿eli stwierdzi, ¿e plaga wystêpuje na œcianach domu w postaci do³ków 
zielonawych lub czerwonawych, które zdaj¹ siê byæ wklêœniête w stosunku do œciany,
Lev 14:38  kap³an wyjdzie z domu przed wejœcie i ka¿e zamkn¹æ dom na siedem dni.
Lev 14:39  Siódmego dnia kap³an wróci. Je¿eli stwierdzi, ¿e plaga rozszerzy³a siê na œcianach domu,
Lev 14:40  to ka¿e wyrwaæ kamienie, na których jest plaga, i wyrzuciæ je, za miasto na miejsce nieczyste.
Lev 14:41  Potem ka¿e oskrobaæ ten dom wewn¹trz doko³a i wysypaæ zaprawê pochodz¹c¹ ze skrobania za 
miasto, na miejsce nieczyste.
Lev 14:42  Nastêpnie wezm¹ inne kamienie i umieszcz¹ je zamiast poprzednich kamieni, wezm¹ inn¹ zaprawê i 
otynkuj¹ dom.
Lev 14:43  Je¿eli jednak plaga powróci i zakwitnie na domu po usuniêciu kamieni, po oskrobaniu domu i po 
otynkowaniu,
Lev 14:44  to kap³an przyjdzie i obejrzy. Je¿eli stwierdzi, ¿e plaga rozszerzy³a siê na domu, jest to z³oœliwy tr¹d 
w domu - ten dom jest nieczysty.
Lev 14:45  W takim razie dom bêdzie rozebrany, jego kamienie, drewno, ca³a zaprawa wyniesione bêd¹ za 
miasto, na miejsce nieczyste.
Lev 14:46  Je¿eli kto wejdzie do tego domu, podczas jego zamkniêcia, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 14:47  Je¿eli kto bêdzie spa³ w tym domu, wypierze ubranie; je¿eli kto bêdzie jad³ w tym domu, wypierze 
ubranie.
Lev 14:48  Je¿eli jednak kap³an przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, ¿e plaga nie rozszerzy³a siê w tym domu po 
otynkowaniu go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga tr¹du zosta³a uleczona.
Lev 14:49  Aby oczyœciæ dom, kap³an weŸmie dwa ptaki, kawa³ek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i 
hizop.
Lev 14:50  Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wod¹ ¿yw¹.
Lev 14:51  Potem weŸmie kawa³ek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka ¿ywego, umoczy je we 
krwi ptaka zabitego i w wodzie ¿ywej, i pokropi dom siedem razy.
Lev 14:52  W ten sposób oczyœci ten dom krwi¹ ptaka, wod¹ ¿yw¹, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami 
karmazynowymi.
Lev 14:53  Ptaka zaœ ¿ywego wypuœci poza miasto, na pole. W ten sposób dokona przeb³agania za dom i 
bêdzie on czysty.
Lev 14:54  To jest prawo odnosz¹ce siê do wszelkiej plagi tr¹du i grzybicy,
Lev 14:55  tr¹du ubrania i domu,
Lev 14:56  nabrzmienia, wysypki i bia³ej plamy,
Lev 14:57  aby pouczyæ, kiedy coœ jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnosz¹ce siê do tr¹du».
Lev 15:1  Nastêpnie powiedzia³ Pan do Moj¿esza i Aarona:
Lev 15:2  «Mówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Je¿eli jaki cz³owiek cierpi na wycieki ze swego cia³a, to jego 
wyciek jest nieczysty.
Lev 15:3  Nieczystoœæ pochodz¹ca z wycieku na tym polega: czy jego cia³o wypuszcza wyciek, czy te¿ 
zatrzymuje go, to jest nieczystoœæ.
Lev 15:4  Ka¿de ³ó¿ko, na którym spoczywa³ chory na wycieki, jest nieczyste. Ka¿dy przedmiot, na którym 
siedzia³, jest nieczysty.
Lev 15:5  Ka¿dy, kto siê dotknie jego ³ó¿ka, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do 
wieczora.
Lev 15:6  Ten, kto usiad³ na przedmiocie, na którym siedzia³ chory na wycieki, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w 



wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:7  Ten, kto dotknie siê cia³a cz³owieka chorego na wycieki, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i 
bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:8  Je¿eli chory na wycieki plunie na cz³owieka czystego, ten wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i 
bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:9  Ka¿de siod³o, na którym siedzia³ cz³owieka chory na wycieki, bêdzie nieczyste.
Lev 15:10  Ka¿dy, kto dotknie siê czegokolwiek, co chory mia³ pod sob¹, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora. 
Ka¿dy, kto przenosi takie przedmioty, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:11  Tak¿e ka¿dy, którego dotkn¹³ chory na wycieki, nie umywszy uprzednio r¹k wod¹, wypierze ubranie, 
wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:12  Naczynie gliniane, którego dotknie siê chory na wycieki, bêdzie rozbite. Ka¿de naczynie drewniane 
bêdzie obmyte wod¹.
Lev 15:13  Je¿eli chory na wycieki bêdzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje 
oczyszczenie, wypierze ubranie, wyk¹pie cia³o w wodzie ¿ywej i bêdzie czysty.
Lev 15:14  Ósmego dnia weŸmie dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie, pójdzie przed Pana przed wejœcie 
do Namiotu Spotkania i odda je kap³anowi.
Lev 15:15  Kap³an je ofiaruje: jednego jako ofiarê przeb³agaln¹, drugiego jako ofiarê ca³opaln¹. W ten sposób 
kap³an dokona za niego przeb³agania przed Panem za jego wycieki.
Lev 15:16  Je¿eli z mê¿czyzny wyp³ynie nasienie, to wyk¹pie ca³e cia³o w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do 
wieczora.
Lev 15:17  Ka¿de ubranie, ka¿da skóra, na któr¹ wyleje siê nasienie, bêdzie wymyta wod¹ i nieczysta a¿ do 
wieczora.
Lev 15:18  Je¿eli mê¿czyzna obcuje z kobiet¹ wylewaj¹c nasienie, to oboje wyk¹pi¹ siê w wodzie i bêd¹ 
nieczyœci a¿ do wieczora.
Lev 15:19  Je¿eli kobieta ma up³awy, to jest krwawienie miesiêczne ze swojego cia³a, to pozostanie siedem dni 
w swojej nieczystoœci. Ka¿dy, kto jej dotknie, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:20  Wszystko, na czym ona siê po³o¿y podczas swojej nieczystoœci, bêdzie nieczyste. Wszystko, na 
czym ona usi¹dzie, bêdzie nieczyste.
Lev 15:21  Ka¿dy, kto dotknie jej ³ó¿ka, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do 
wieczora.
Lev 15:22  Ka¿dy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedzia³a, wypierze ubranie, wyk¹pie 
siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:23  Je¿eli kto dotknie siê czegoœ, co le¿a³o na jej ³ó¿ku albo na przedmiocie, na którym ona siedzia³a, 
bêdzie nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:24  Je¿eli jaki mê¿czyzna obcuje z ni¹ wtedy, to jej nieczystoœæ udzieli siê jemu i bêdzie nieczysty 
siedem dni. Ka¿de ³ó¿ko, na którym siê po³o¿y, bêdzie nieczyste.
Lev 15:25  Je¿eli kobieta doznaje up³ywu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystoœci miesiêcznej 
albo je¿eli doznaje up³ywu krwi trwaj¹cego d³u¿ej ni¿ jej nieczystoœæ miesiêczna, to bêdzie nieczysta przez 
wszystkie dni nieczystego up³ywu krwi, tak jak podczas nieczystoœci miesiêcznej.
Lev 15:26  Ka¿de ³ó¿ko, na którym siê po³o¿y podczas swojego up³ywu [krwi], bêdzie dla niej takie, jak ³ó¿ko 
podczas jej miesiêcznej nieczystoœci. Ka¿dy przedmiot, na którym usi¹dzie, bêdzie nieczysty, jak gdyby to by³a 
nieczystoœæ miesiêczna.
Lev 15:27  Ka¿dy, kto dotknie siê tych rzeczy, bêdzie nieczysty, wypierze ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie 
nieczysty a¿ do wieczora.
Lev 15:28  Je¿eli zostanie ona oczyszczona ze swojego up³ywu [krwi], to odliczy sobie siedem dni i potem 
bêdzie czysta.
Lev 15:29  Ósmego dnia weŸmie dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie i przyniesie je do kap³ana, przed 
wejœcie do Namiotu Spotkania.
Lev 15:30  Kap³an z³o¿y w ofierze jednego jako ofiarê przeb³agaln¹, drugiego jako ofiarê ca³opaln¹. W ten 
sposób kap³an dokona za ni¹ przeb³agania wobec Pana z powodu jej nieczystego up³ywu [krwi].
Lev 15:31  Przestrzegajcie wiêc Izraelitów przed nieczystoœci¹, aby nie pomarli wskutek swojej nieczystoœci, 
bezczeszcz¹c moje mieszkanie, które jest wœród nich.
Lev 15:32  To jest prawo dotycz¹ce tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez 
to staje siê nieczysty,
Lev 15:33  a tak¿e kobiety, która podlega miesiêcznej nieczystoœci, i w ogóle mê¿czyzny lub kobiety maj¹cych 
wycieki, jak równie¿ i mê¿czyzny, który obcuje z kobiet¹ nieczyst¹».
Lev 16:1  Nastêpnie powiedzia³ Pan do Moj¿esza po œmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy 
zbli¿yli siê do Pana.
Lev 16:2  Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, ¿eby nie w ka¿dym czasie 



wchodzi³ do Miejsca Najœwiêtszego poza zas³onê, przed przeb³agalniê, która jest na arce, aby nie umar³, kiedy 
bêdê siê ukazywaæ w ob³oku nad przeb³agalni¹.
Lev 16:3  Oto jak Aaron bêdzie wchodziæ do Miejsca Najœwiêtszego: weŸmie m³odego cielca na ofiarê 
przeb³agaln¹ i barana na ofiarê ca³opaln¹.
Lev 16:4  Ubierze siê w tunikê œwiêt¹, lnian¹, i w spodnie lniane, przepasze siê pasem lnianym, w³o¿y na g³owê 
tiarê lnian¹ - to s¹ œwiête szaty. Wyk¹pie cia³o w wodzie i ubierze siê w te szaty.
Lev 16:5  Od spo³ecznoœci Izraelitów weŸmie dwa koz³y na ofiarê przeb³agaln¹ i jednego barana na ofiarê 
ca³opaln¹.
Lev 16:6  Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarê przeb³agaln¹ za siebie samego i dokona przeb³agania za 
siebie i za swój dom.
Lev 16:7  WeŸmie dwa koz³y i postawi je przed Panem, przed wejœciem do Namiotu Spotkania.
Lev 16:8  Nastêpnie Aaron rzuci losy o dwa koz³y, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela.
Lev 16:9  Potem Aaron przyprowadzi koz³a, wylosowanego dla Pana, i z³o¿y go na ofiarê przeb³agaln¹.
Lev 16:10  Koz³a wylosowanego dla Azazela postawi ¿ywego przed Panem, aby dokonaæ na nim przeb³agania, 
a potem wypêdziæ go dla Azazela na pustyniê.
Lev 16:11  Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarê przeb³agaln¹ za siebie i dokona przeb³agania za siebie i 
za swój dom, zabije cielca na ofiarê przeb³agaln¹ za siebie samego.
Lev 16:12  Nastêpnie weŸmie pe³n¹ kadzielnicê wêgli roz¿arzonych z o³tarza, który jest przed Panem, i dwie 
pe³ne garœci wonnego kadzid³a w proszku i wniesie je poza zas³onê.
Lev 16:13  Rzuci kadzid³o na ogieñ przed Panem, tak i¿ ob³ok kadzid³a okryje przeb³agalniê, która jest na [Arce] 
Œwiadectwa. Dziêki temu nie umrze.
Lev 16:14  Nastêpnie weŸmie trochê krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przeb³agalni¹. Siedem razy 
pokropi przed przeb³agalni¹ palcem umoczonym we krwi.
Lev 16:15  Potem zabije koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹ za lud, wniesie krew jego poza zas³onê i uczyni z t¹ krwi¹ 
to samo, co uczyni³ z krwi¹ cielca. Pokropi ni¹ przeb³agalniê z góry i z przodu
Lev 16:16  i dokona przeb³agania nad Miejscem Œwiêtym za nieczystoœci Izraelitów i za ich przestêpstwa 
wed³ug wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znajduje siê u nich - w œrodku 
ich nieczystoœci.
Lev 16:17  ¯aden cz³owiek nie bêdzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby 
dokonaæ obrzêdu przeb³agania w Miejscu Najœwiêtszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przeb³agania za 
siebie samego, za swój dom i za ca³e zgromadzenie Izraela.
Lev 16:18  Potem wyjdzie do o³tarza, który jest przed Panem, aby dokonaæ nad nim przeb³agania. WeŸmie 
trochê z krwi cielca i z krwi koz³a i poma¿e ni¹ rogi doko³a o³tarza.
Lev 16:19  Nastêpnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyœci go od 
nieczystoœci Izraelitów i poœwiêci go.
Lev 16:20  Kiedy ju¿ ukoñczy obrzêd przeb³agania nad Miejscem Œwiêtym, Namiotem Spotkania i o³tarzem, 
ka¿e przyprowadziæ ¿ywego koz³a.
Lev 16:21  Aaron po³o¿y obie rêce na g³owê ¿ywego koz³a, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie 
ich przestêpstwa dotycz¹ce wszelkich ich grzechów, w³o¿y je na g³owê koz³a i ka¿e cz³owiekowi do tego 
przeznaczonemu wypêdziæ go na pustyniê.
Lev 16:22  W ten sposób kozio³ zabierze z sob¹ wszystkie ich winy do ziemi bezp³odnej. Ów cz³owiek wypêdzi 
koz³a na pustyniê.
Lev 16:23  Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, które w³o¿y³ wchodz¹c do Miejsca 
Œwiêtego, i tam je po³o¿y.
Lev 16:24  Wyk¹pie cia³o w wodzie w miejscu poœwiêconym, w³o¿y szaty, wyjdzie, z³o¿y swoj¹ ofiarê ca³opaln¹, 
a tak¿e ofiarê ca³opaln¹ w imieniu ludu, aby dokonaæ przeb³agania za siebie i za lud.
Lev 16:25  Tak¿e t³uszcz ofiary przeb³agalnej zamieni w dym na o³tarzu.
Lev 16:26  Cz³owiek, który wypêdzi³ koz³a dla Azazela, wypierze ubranie, wyk¹pie cia³o w wodzie, potem wróci 
do obozu.
Lev 16:27  Cielec zaœ ofiary przeb³agalnej i kozio³ ofiary przeb³agalnej, których krew by³a u¿yta do obrzêdu 
przeb³agania w Miejscu Œwiêtym - bêd¹ wyniesione poza obóz i spalone ogniem razem ze skór¹, miêsem i 
zawartoœci¹ jelit.
Lev 16:28  Ten, który je spali, wypierze ubranie, wyk¹pie cia³o w wodzie i wróci do obozu.
Lev 16:29  Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesi¹tego dnia siódmego miesi¹ca bêdziecie poœciæ. Nie bêdziecie 
wykonywaæ ¿adnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedli³ siê wœród was.
Lev 16:30  Bo tego dnia bêdzie za was dokonywane przeb³aganie, aby oczyœciæ was od wszystkich grzechów. 
Przed Panem bêdziecie oczyszczeni.
Lev 16:31  Bêdzie to dla was œwiêty szabat odpoczynku. Bêdziecie w tym dniu poœciæ. Jest to ustawa 
wieczysta.



Lev 16:32  Dokonywaæ obrzêdu przeb³agania bêdzie kap³an, który bêdzie namaszczony i wprowadzony w 
czynnoœci kap³añskie na miejsce swego ojca. W³o¿y na siebie lniane szaty, szaty œwiête,
Lev 16:33  i dokona obrzêdu przeb³agania nad Miejscem Najœwiêtszym, dokona te¿ przeb³agania nad 
Namiotem Spotkania, o³tarzem, a tak¿e za kap³anów i za ca³y lud zgromadzenia.
Lev 16:34  Bêdzie to dla was ustawa wieczysta, a¿eby raz w roku dokonywano przeb³agania za wszystkie 
grzechy Izraelitów». Uczyniono wiêc, jak Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
Lev 17:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 17:2  «Mów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który da³ Pan:
Lev 17:3  Je¿eli kto z domu Izraela zabija cielca albo owcê, albo kozê w obrêbie obozu lub poza obozem,
Lev 17:4  i nie przyprowadzi ich przed wejœcie do Namiotu Spotkania, aby je z³o¿yæ w darze dla Pana przed 
mieszkaniem Pana, bêdzie winien krwi. Rozla³ krew. Ten cz³owiek bêdzie wy³¹czony spoœród swego ludu.
Lev 17:5  Dlatego Izraelici bêd¹ przyprowadzaæ ofiary swoje, które sk³adali dotychczas na polu; bêd¹ je 
przyprowadzaæ do Pana, przed wejœcie do Namiotu Spotkania, do kap³ana, i bêd¹ je sk³adaæ jako ofiary 
biesiadne dla Pana.
Lev 17:6  Kap³an pokropi krwi¹ o³tarz Pana przy wejœciu do Namiotu Spotkania, a t³uszcz zamieni w dym jako 
mi³¹ woñ dla Pana.
Lev 17:7  Odt¹d nie bêd¹ sk³adaæ ofiar demonom, z którymi uprawiali nierz¹d. Bêdzie to dla nich ustawa 
wieczysta dla ich pokoleñ.
Lev 17:8  Dalej powiesz im: Je¿eli kto z domu Izraela albo spoœród przybyszów, którzy osiedlili siê miêdzy nimi, 
bêdzie sk³ada³ ofiarê ca³opaln¹ albo inn¹ ofiarê
Lev 17:9  i nie przyprowadzi jej przed wejœcie do Namiotu Spotkania, aby ofiarowaæ j¹ dla Pana, bêdzie 
wy³¹czony spoœród swego ludu!
Lev 17:10  Je¿eli kto z domu Izraela albo spoœród przybyszów, którzy osiedlili siê miêdzy nimi, bêdzie 
spo¿ywa³ jak¹kolwiek krew, zwrócê oblicze moje przeciwko temu cz³owiekowi spo¿ywaj¹cemu krew i wy³¹czê go 
spoœród jego ludu.
Lev 17:11  Bo ¿ycie cia³a jest we krwi, a Ja dopuœci³em j¹ dla was [tylko] na o³tarzu, aby dokonywa³a 
przeb³agania za wasze ¿ycie, poniewa¿ krew jest przeb³aganiem za ¿ycie.
Lev 17:12  Dlatego da³em nakaz Izraelitom: Nikt z was nie bêdzie spo¿ywa³ krwi. Tak¿e i przybysz, który siê 
osiedli³ wœród was nie bêdzie spo¿ywa³ krwi.
Lev 17:13  Je¿eli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy siê osiedlili miêdzy wami, upoluje zwierzynê jadaln¹, 
zwierzê lub ptaka, wypuœci jego krew i przykryje j¹ ziemi¹.
Lev 17:14  Bo ¿ycie wszelkiego cia³a jest we krwi jego - dlatego da³em nakaz synom Izraela: nie bêdziecie 
spo¿ywaæ krwi ¿adnego cia³a, bo ¿ycie wszelkiego cia³a jest w jego krwi. Ktokolwiek by j¹ spo¿ywa³, zostanie 
wy³¹czony.
Lev 17:15  Ka¿dy tubylec lub przybysz, który by jad³ miêso zwierzêcia pad³ego lub rozszarpanego, wypierze 
ubranie, wyk¹pie siê w wodzie i bêdzie nieczysty a¿ do wieczora. Potem odzyska czystoœæ.
Lev 17:16  Je¿eli nie wypierze ubrania i nie wyk¹pie cia³a, zaci¹gnie winê».
Lev 18:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 18:2  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 18:3  Tego, co czyni¹ w ziemi egipskiej, w której mieszkaliœcie, nie czyñcie. Tego, co czyni¹ w ziemi 
Kanaan, do której was wprowadzê, nie czyñcie. Nie bêdziecie postêpowaæ wed³ug ich obyczajów.
Lev 18:4  Bêdziecie wype³niaæ moje wyroki, bêdziecie przestrzegaæ moich ustaw, aby wed³ug nich 
postêpowaæ. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 18:5  Bêdziecie przestrzegaæ moich ustaw i moich wyroków. Cz³owiek, który je wype³nia, ¿yje dziêki nim. 
Ja jestem Pan!
Lev 18:6  Nikt z was nie bêdzie siê zbli¿a³ do cia³a swojego krewnego, aby ods³oniæ jego nagoœæ. Ja jestem 
Pan!
Lev 18:7  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci swojego ojca lub nagoœci swojej matki. Jest ona twoj¹ matk¹ - nie 
bêdziesz ods³aniaæ jej nagoœci.
Lev 18:8  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci swojej macochy, bo to jest nagoœæ twojego ojca.
Lev 18:9  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez wzglêdu 
na to, czy urodzi³a siê w domu, czy na zewn¹trz.
Lev 18:10  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci córki twojego syna lub córki twojej córki, bo s¹ one twoj¹ nagoœci¹.
Lev 18:11  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci córki ¿ony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest 
twoj¹ siostr¹.
Lev 18:12  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci siostry swojego ojca, bo ona jest krewn¹ twojego ojca.
Lev 18:13  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci siostry swojej matki, bo jest ona krewn¹ twojej matki.
Lev 18:14  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci brata swojego ojca: nie bêdziesz siê zbli¿a³ do jego ¿ony, bo jest 
ona twoj¹ ciotk¹.



Lev 18:15  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci swojej synowej, bo jest ona ¿on¹ twojego syna, nie bêdziesz 
ods³aniaæ jej nagoœci.
Lev 18:16  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci swojej bratowej, jest to nagoœæ twojego brata.
Lev 18:17  Nie bêdziesz ods³aniaæ nagoœci kobiety i jej córki. Nie bêdziesz bra³ córki jej syna ani córki jej córki, 
aby ods³oniæ jej nagoœæ, bo s¹ one jej cia³em. By³aby to rozpusta!
Lev 18:18  Nie bêdziesz bra³ kobiety razem z jej siostr¹, aby ods³oniæ jej nagoœæ za ¿ycia tamtej, by³oby to 
sposobnoœci¹ do niezgody.
Lev 18:19  Nie bêdziesz siê zbli¿a³ do kobiety, aby ods³oniæ jej nagoœæ, podczas jej nieczystoœci 
miesiêcznej.
Lev 18:20  Nie bêdziesz obcowa³ cieleœnie z ¿on¹ twojego bliŸniego, wylewaj¹c nasienie; przez to sta³byœ siê 
nieczystym.
Lev 18:21  Nie bêdziesz dawa³ dziecka swojego, aby by³o przeprowadzone przez ogieñ dla Molocha, nie 
bêdziesz w ten sposób bezczeœci³ imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!
Lev 18:22  Nie bêdziesz obcowa³ z mê¿czyzn¹, tak jak siê obcuje z kobiet¹. To jest obrzydliwoœæ!
Lev 18:23  Nie bêdziesz obcowa³ cieleœnie z ¿adnym zwierzêciem; przez to sta³byœ siê nieczystym. Tak¿e i 
kobieta nie bêdzie stawaæ przed zwierzêciem, aby siê z nim z³¹czyæ. To jest sromota!
Lev 18:24  Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie siê, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawi³y siê narody, które 
wypêdzam przed wami.
Lev 18:25  Tak¿e i ziemia sta³a siê nieczysta. Ukara³em j¹ wiêc za jej winê, a ziemia wyplu³a swoich 
mieszkañców.
Lev 18:26  Strze¿cie wiêc ustaw i wyroków moich, nie czyñcie nic z tych obrzydliwoœci. Nie bêdzie ich czyniæ 
ani tubylec, ani przybysz, który osiedli³ siê wœród was.
Lev 18:27  Bo wszystkie te obrzydliwoœci czynili mieszkañcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemi zosta³a 
splugawiona.
Lev 18:28  Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wyplu³a naród, który by³ przed wami.
Lev 18:29  Bo ka¿dy, kto czyni jedn¹ z tych obrzydliwoœci, wszyscy, którzy je czyni¹, bêd¹ wy³¹czeni spoœród 
swojego ludu.
Lev 18:30  Bêdziecie wiêc przestrzegaæ mego zarz¹dzenia, abyœcie nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, 
którymi siê rz¹dzono przed wami, abyœcie nie splugawili siê przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz!»
Lev 19:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 19:2  «Mów do ca³ej spo³ecznoœci Izraelitów i powiedz im: B¹dŸcie œwiêtymi, bo Ja jestem œwiêty, Pan, 
Bóg wasz!
Lev 19:3  Ka¿dy z was bêdzie szanowa³ matkê i ojca i bêdzie zachowywa³ moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!
Lev 19:4  Nie zwracajcie siê do bo¿ków. Nie czyñcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 19:5  Kiedy bêdziecie sk³adaæ Panu ofiarê biesiadn¹, sk³adajcie j¹ tak, aby Mu by³a przyjemna.
Lev 19:6  Bêdziecie z niej jedli w sam dzieñ ofiary i w nastêpnym dniu. To, co pozostanie na trzeci dzieñ, bêdzie 
spalone w ogniu.
Lev 19:7  Gdyby kto jad³ z niej na trzeci dzieñ, by³aby to rzecz nieœwie¿a, nie by³aby przyjemna [Bogu].
Lev 19:8  Kto bêdzie z niej jeœæ, zaci¹gnie winê, bo zbezczeœci³ œwiêtoœæ Pana. Taki cz³owiek bêdzie 
wykluczony spoœród swojego ludu.
Lev 19:9  Kiedy ¿¹æ bêdziecie zbo¿e ziemi waszej, nie bêdziesz ¿¹³ a¿ do samego skraju pola i nie bêdziesz 
zbiera³ k³osów pozosta³ych na polu.
Lev 19:10  Nie bêdziesz ogo³aca³ winnicy i nie bêdziesz zbiera³ tego, co spad³o na ziemiê w winnicy. Zostawisz 
to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 19:11  Nie bêdziecie kraœæ, nie bêdziecie k³amaæ, nie bêdziecie oszukiwaæ jeden drugiego.
Lev 19:12  Nie bêdziecie przysiêgaæ fa³szywie na moje imiê. By³oby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. 
Ja jestem Pan!
Lev 19:13  Nie bêdziesz uciska³ bliŸniego, nie bêdziesz go wyzyskiwa³. Zap³ata najemnika nie bêdzie 
pozostawaæ w twoim domu przez noc a¿ do poranka.
Lev 19:14  Nie bêdziesz z³orzeczy³ g³uchemu. Nie bêdziesz k³ad³ przeszkody przed niewidomym, ale bêdziesz 
siê ba³ Boga twego. Ja jestem Pan!
Lev 19:15  Nie bêdziecie wydawaæ niesprawiedliwych wyroków. Nie bêdziesz stronniczym na korzyœæ 
ubogiego, ani nie bêdziesz mia³ wzglêdów dla bogatego. Sprawiedliwie bêdziesz s¹dzi³ bliŸniego.
Lev 19:16  Nie bêdziesz szerzy³ oszczerstw miêdzy krewnymi, nie bêdziesz czyha³ na ¿ycie bliŸniego. Ja 
jestem Pan!
Lev 19:17  Nie bêdziesz ¿ywi³ w sercu nienawiœci do brata. Bêdziesz upomina³ bliŸniego, aby nie zaci¹gn¹æ 
winy z jego powodu.
Lev 19:18  Nie bêdziesz szuka³ pomsty, nie bêdziesz ¿ywi³ urazy do synów twego ludu, ale bêdziesz mi³owa³ 



bliŸniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!
Lev 19:19  Bêdziecie przestrzegaæ moich ustaw. Nie bêdziesz ³¹czy³ dwóch gatunków bydl¹t. Nie bêdziesz 
obsiewa³ pola dwoma rodzajami ziarna. Nie bêdziesz nosi³ ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.
Lev 19:20  Je¿eli kto obcuje cieleœnie z kobiet¹ wylewaj¹c nasienie, a ona jest niewolnic¹ przeznaczon¹ dla 
innego mê¿a, ale jeszcze nie wykupion¹ ani obdarzon¹ wolnoœci¹, to bêdzie im wymierzona kara, jednak nie 
kara œmierci, bo ona nie by³a obdarzona wolnoœci¹.
Lev 19:21  Przyprowadzi mê¿czyzna przed wejœcie do Namiotu Spotkania swoj¹ ofiarê zadoœæuczynienia dla 
Pana, to jest barana na zadoœæuczynienie.
Lev 19:22  Kap³an dokona za niego przeb³agania przed Panem, ofiaruj¹c barana na zadoœæuczynienie za 
grzech, który on pope³ni³, i bêdzie mu odpuszczony grzech, który pope³ni³.
Lev 19:23  Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, bêdziecie uwa¿aæ ich 
owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostan¹ one "nieobrzezane", nie bêdziecie ich jeœæ.
Lev 19:24  W czwartym roku wszystkie ich owoce bêd¹ poœwiêcone jako dar radosny dla Pana.
Lev 19:25  W pi¹tym roku bêdziecie jedli ich owoce, aby pomno¿y³ siê wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!
Lev 19:26  Nie bêdziecie jeœæ niczego z krwi¹. Nie bêdziecie uprawiaæ wró¿biarstwa. Nie bêdziecie uprawiaæ 
czarów.
Lev 19:27  Nie bêdziecie obcinaæ w kó³ko w³osów na g³owie. Nie bêdziesz goli³ w³osów po bokach brody.
Lev 19:28  Nie bêdziecie nacinaæ cia³a na znak ¿a³oby po zmar³ym. Nie bêdziecie siê tatuowaæ. Ja jestem 
Pan!
Lev 19:29  Nie wydawaj swej córki na hañbê, czyni¹c j¹ nierz¹dnic¹, aby kraj nie uleg³ nierz¹dowi i nie by³ pe³en 
rozpusty.
Lev 19:30  Bêdziecie zachowywaæ moje szabaty i szanowaæ mój œwiêty przybytek. Ja jestem Pan!
Lev 19:31  Nie bêdziecie siê zwracaæ do wywo³uj¹cych duchy ani do wró¿bitów. Nie bêdziecie zasiêgaæ ich 
rady, aby nie splugawiæ siê przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 19:32  Przed siwizn¹ wstaniesz, bêdziesz szanowa³ oblicze starca, w ten sposób oka¿esz bojaŸñ Bo¿¹. Ja 
jestem Pan!
Lev 19:33  Je¿eli w waszym kraju osiedli siê przybysz, nie bêdziecie go uciskaæ.
Lev 19:34  Przybysza, który siê osiedli³ wœród was, bêdziecie uwa¿aæ za obywatela. Bêdziesz go mi³owa³ jak 
siebie samego, bo i wy byliœcie przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Lev 19:35  Nie bêdziecie pope³niaæ niesprawiedliwoœci w wyrokach, w miarach, w wagach, w objêtoœci.
Lev 19:36  Bêdziecie mieæ wagi sprawiedliwe, odwa¿niki sprawiedliwe, sprawiedliw¹ efê, sprawiedliwy hin. Ja 
jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej!
Lev 19:37  Bêdziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Bêdziecie je wykonywaæ. Ja 
jestem Pan!»
Lev 20:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 20:2  «Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spoœród synów Izraela albo spoœród przybyszów, którzy osiedlili siê 
w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, bêdzie ukarany œmierci¹. Miejscowa ludnoœæ ukamienuje go.
Lev 20:3  Ja sam zwrócê oblicze moje przeciwko takiemu cz³owiekowi i wy³¹czê go spoœród jego ludu, 
poniewa¿ da³ jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawi³ mój œwiêty przybytek, zbezczeœci³ moje œwiête 
imiê.
Lev 20:4  Je¿eli miejscowa ludnoœæ zas³oni oczy przed takim cz³owiekiem, który da³ jedno ze swoich dzieci 
Molochowi, i nie zabije go,
Lev 20:5  to Ja sam zwrócê oblicze moje przeciwko takiemu cz³owiekowi i przeciwko jego rodzinie i wy³¹czê go 
spoœród jego ludu, jak równie¿ i tych wszystkich, którzy go naœladuj¹, którzy uprawiaj¹ nierz¹d z Molochem.
Lev 20:6  Tak¿e przeciwko ka¿demu, kto siê zwróci do wywo³uj¹cych duchy albo do wró¿bitów, aby uprawiaæ z 
nimi nierz¹d, zwrócê oblicze i wy³¹czê go spoœród jego ludu.
Lev 20:7  Uœwiêæcie siê wiêc i b¹dŸcie œwiêtymi, bo Ja jestem œwiêty. Ja, Pan, Bóg wasz!
Lev 20:8  Bêdziecie strzec ustaw moich i wykonywaæ je. Ja jestem Pan, który was uœwiêca!
Lev 20:9  Ktokolwiek z³orzeczy ojcu albo matce, bêdzie ukarany œmierci¹: z³orzeczy³ ojcu lub matce, œci¹gn¹³ 
œmieræ na siebie.
Lev 20:10  Ktokolwiek cudzo³o¿y z ¿on¹ bliŸniego, bêdzie ukarany œmierci¹ i cudzo³o¿nik, i cudzo³o¿nica.
Lev 20:11  Ktokolwiek obcuje cieleœnie z ¿on¹ swojego ojca, ods³ania nagoœæ ojca: bêd¹ ukarani œmierci¹ 
oboje, sami tê œmieræ na siebie œci¹gnêli.
Lev 20:12  Ktokolwiek obcuje cieleœnie z synow¹, bêdzie razem z ni¹ ukarany œmierci¹: pope³nili sromotê, sami 
tê œmieræ na siebie œci¹gnêli.
Lev 20:13  Ktokolwiek obcuje cieleœnie z mê¿czyzn¹, tak jak siê obcuje z kobiet¹, pope³nia obrzydliwoœæ. Obaj 
bêd¹ ukarani œmierci¹, sami tê œmieræ na siebie œci¹gnêli.
Lev 20:14  Je¿eli kto bierze za ¿onê kobietê i jej matkê, dopuszcza siê rozpusty: on i ona bêd¹ spaleni w ogniu, 



aby nie by³o rozpusty wœród was.
Lev 20:15  Ktokolwiek obcuje cieleœnie ze zwierzêciem wylewaj¹c nasienie, bêdzie ukarany œmierci¹. Zwierzê 
tak¿e zabijecie.
Lev 20:16  Jeœli kobieta zbli¿y siê do jakiegoœ zwierzêcia, aby z nim siê z³¹czyæ, zabijesz i kobietê, i zwierzê. 
Oboje bêd¹ ukarani œmierci¹, sami œmieræ na siebie œci¹gnêli.
Lev 20:17  Je¿eli kto weŸmie swoj¹ siostrê, córkê swojego ojca albo swojej matki i bêdzie ogl¹da³ jej nagoœæ, a 
ona bêdzie ogl¹daæ jego nagoœæ, jest to czyn haniebny, oboje bêd¹ zg³adzeni w obecnoœci synów ich ludu. 
Ten, kto ods³oni³ nagoœæ swojej siostry, zaci¹gnie winê.
Lev 20:18  Je¿eli kto obcuje cieleœnie z kobiet¹ maj¹c¹ miesiêczne krwawienie i ods³oni jej nagoœæ, obna¿a 
Ÿród³o jej [krwi], a ona te¿ ods³oni Ÿród³o swojej krwi, to oboje bêd¹ wy³¹czeni spoœród swojego ludu.
Lev 20:19  Nie bêdziesz ods³ania³ nagoœci siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to by³oby to samo, co 
obna¿yæ w³asne cia³o. Oni ponios¹ za to winê.
Lev 20:20  Ktokolwiek obcuje ze swoj¹ ciotk¹, ods³ania nagoœæ swojego wuja. Ponios¹ oni swój grzech - umr¹ 
bezdzietnie.
Lev 20:21  Ktokolwiek bierze ¿onê swojego brata, pope³nia kazirodztwo. Ods³oni³ nagoœæ swojego brata - 
bêd¹ bezdzietni.
Lev 20:22  Bêdziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i bêdziecie je wykonywaæ, aby 
was nie wyplu³a ziemia, do której was wprowadzam, abyœcie mieszkali w niej.
Lev 20:23  Nie bêdziecie postêpowaæ wed³ug obyczajów narodu, który wypêdzam przed wami. Poniewa¿ 
wszystkie te rzeczy czynili, nape³nili Mnie obrzydzeniem.
Lev 20:24  Dlatego powiedzia³em wam: wy posi¹dziecie ich ziemiê, Ja sam dajê wam j¹ w dziedzictwo, ziemiê 
op³ywaj¹c¹ w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieli³em was od innych narodów.
Lev 20:25  Bêdziecie odró¿niaæ zwierzêta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie bêdziecie 
plugawiæ siebie samych przez zwierzêta i ptaki ani przez wszystko, co siê roi po ziemi, przez wszystko, co 
oddzieli³em od was jako nieczyste.
Lev 20:26  Bêdziecie dla Mnie œwiêci, bo Ja jestem œwiêty, Ja Pan, i oddzieli³em was od innych narodów, 
abyœcie byli moimi.
Lev 20:27  Je¿eli jaki mê¿czyzna albo jaka kobieta bêd¹ wywo³ywaæ duchy albo wró¿yæ, bêd¹ ukarani 
œmierci¹. Kamieniami zabijecie ich. Sami œci¹gnêli œmieræ na siebie».
Lev 21:1  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza: «Mów do kap³anów, synów Aarona, i powiedz im: [Kap³an] nie 
bêdzie siê nara¿a³ na nieczystoœæ z powodu zw³ok zmar³ego krewnego,
Lev 21:2  chyba tylko z powodu najbli¿szych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata,
Lev 21:3  siostry dziewicy, która jest mu [szczególnie] bliska, poniewa¿ nie nale¿y do ¿adnego mê¿a. Z jej 
powodu mo¿e siê naraziæ na nieczystoœæ rytualn¹.
Lev 21:4  Ale kap³an nie bêdzie siê nara¿a³ na nieczystoœæ rytualn¹ z powodu krewnych swej ¿ony. By³oby to 
zbezczeszczenie.
Lev 21:5  Nie bêd¹ sobie strzygli g³owy do skóry, nie bêd¹ golili krajów brody, nie bêd¹ nacinali swojego cia³a.
Lev 21:6  Bêd¹ œwiêci dla swojego Boga, nie bêd¹ bezczeœciæ imienia Bo¿ego, bo oni sk³adaj¹ Panu ofiary 
spalane, pokarm swojego Boga, a wiêc bêd¹ œwiêtoœci¹.
Lev 21:7  Nie wezm¹ za ¿onê nierz¹dnicy lub kobiety pohañbionej. Nie wezm¹ kobiety wypêdzonej przez mê¿a, 
bo [kap³an] jest poœwiêcony Bogu.
Lev 21:8  Bêdziesz go uwa¿a³ za œwiêtego, bo on ofiaruje pokarm Bo¿y. Bêdzie œwiêty dla ciebie, bo Ja 
jestem œwiêty, Ja Pan, który was uœwiêcam!
Lev 21:9  Je¿eli córka kap³ana bezczeœci siebie nierz¹dem, bezczeœci przez to swojego ojca. Bêdzie spalona 
w ogniu.
Lev 21:10  Kap³an, który jest wy¿szy godnoœci¹ ponad braci, na którego g³owê by³a wylana oliwa 
namaszczenia, który by³ wprowadzony w czynnoœci kap³añskie, wk³adaj¹c szaty nie bêdzie rozpuszcza³ 
w³osów i nie bêdzie rozdziera³ swych szat.
Lev 21:11  W ogóle nie zbli¿y siê do ¿adnego zmar³ego, nie narazi siê na nieczystoœæ rytualn¹ ani z powodu 
ojca, ani z powodu matki.
Lev 21:12  Nie bêdzie wychodzi³ z przybytku œwiêtego, nie bêdzie bezczeœci³ œwiêtego przybytku swego 
Boga, bo ma na sobie [jak] diadem oliwê namaszczenia swego Boga. Ja jestem Pan!
Lev 21:13  Za ¿onê weŸmie tylko dziewicê.
Lev 21:14  Nie weŸmie za ¿onê ani wdowy, ani rozwódki, ani pohañbionej, ani nierz¹dnicy: ¿adnej z takich nie 
weŸmie, ale weŸmie dziewicê spoœród swych krewnych.
Lev 21:15  Nie zbezczeœci potomstwa miêdzy krewnymi, bo Ja jestem Pan, który go uœwiêca!»
Lev 21:16  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 21:17  «Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich wed³ug ich przysz³ych pokoleñ bêdzie mia³ 
jak¹œ skazê, nie bêdzie móg³ siê zbli¿yæ, aby ofiarowaæ pokarm swego Boga.



Lev 21:18  ¯aden cz³owiek, który ma skazê, nie mo¿e siê zbli¿aæ - ani niewidomy, ani chromy, ani maj¹cy 
zniekszta³con¹ twarz, ani kaleka,
Lev 21:19  ani ten, który ma z³aman¹ nogê albo rêkê,
Lev 21:20  ani garbaty, ani niedorozwiniêty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na œwierzb, ani okryty 
liszajami, ani ten, kto ma zgniecione j¹dra.
Lev 21:21  ¯aden z potomków kap³ana Aarona, maj¹cy jak¹œ skazê, nie bêdzie siê zbli¿a³, aby z³o¿yæ spalan¹ 
ofiarê Panu. On ma skazê - nie bêdzie siê zbli¿a³, aby ofiarowaæ pokarm swego Boga.
Lev 21:22  Jednak¿e wolno mu jeœæ pokarm swego Boga, zarówno œwiêty, jak i najœwiêtszy.
Lev 21:23  Tylko nie bêdzie podchodzi³ do zas³ony i nie bêdzie siê zbli¿a³ do o³tarza, bo ma skazê. Nie bêdzie 
bezczeœci³ moich œwiêtoœci, bo Ja, Pan, jestem tym, który je uœwiêca!»
Lev 21:24  Moj¿esz powiedzia³ to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom.
Lev 22:1  Po czym Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 22:2  «Mów do Aarona i jego synów, aby siê powstrzymywali od niektórych œwiêtych darów Izraelitów, które 
oni mi poœwiêcaj¹, nie bezczeœcili mojego œwiêtego imienia. Ja jestem Pan!
Lev 22:3  Powiedz im, aby wiedzia³y o tym przysz³e pokolenia: je¿eli kto z potomków waszych, bêd¹c w stanie 
nieczystoœci rytualnej, zbli¿y siê do rzeczy œwiêtych, które Izraelici poœwiêcaj¹ Panu, to cz³owiek ten bêdzie 
odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan!
Lev 22:4  ¯aden potomek Aarona, który by by³ trêdowaty lub cierpi¹cy na wyciek, nie bêdzie móg³ jeœæ rzeczy 
œwiêtych, dopóki siê nie podda oczyszczeniu. Tak samo bêdzie z tym, który siê dotkn¹³ kogoœ nieczystego z 
powodu umar³ego albo tego, z którego wyp³ynê³o nasienie;
Lev 22:5  równie¿ z tym, kto siê dotkn¹³ jakiegoœ p³azu, czyni¹cego go nieczystym, albo siê dotkn¹³ cz³owieka, 
który uczyni³ go nieczystym wskutek swojej nieczystoœci.
Lev 22:6  Ktokolwiek wiêc dotknie siê takich rzeczy, bêdzie nieczysty a¿ do wieczora, nie bêdzie jad³ rzeczy 
œwiêtych, ale przedtem wyk¹pie cia³o w wodzie.
Lev 22:7  Po zachodzie s³oñca bêdzie oczyszczony. Potem bêdzie jeœæ rzeczy œwiête, bo one s¹ jego 
pokarmem.
Lev 22:8  Nie bêdzie jad³ padliny ani miêsa zwierz¹t rozszarpanych, bo przez to sta³by siê nieczysty. Ja jestem 
Pan!
Lev 22:9  Bêd¹ strzec mojego zarz¹dzenia, nie bêd¹ nara¿aæ siê na grzech z tego powodu - za to spotka³aby ich 
œmieræ, poniewa¿ dopuœciliby siê zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich uœwiêcam!
Lev 22:10  ¯aden niepowo³any nie bêdzie jad³ rzeczy œwiêtych, ani mieszkaj¹cy u kap³ana, ani najemnik nie 
bêd¹ jedli rzeczy œwiêtych.
Lev 22:11  Je¿eli jednak kap³an kupi³ niewolnika za pieni¹dze, ten mo¿e jeœæ rzeczy œwiête, równie¿ i ci, 
którzy urodzili siê w jego domu, bêd¹ jedli jego pokarm.
Lev 22:12  Córka kap³ana, która wysz³a za m¹¿ za obcego, nie bêdzie jad³a ze œwiêtych rzeczy ofiarowanych.
Lev 22:13  Jednak¿e córka kap³ana, która owdowia³a albo zosta³a porzucona, a nie ma dzieci, i wróci³a do 
domu ojca, bêdzie mog³a jeœæ z pokarmu nale¿nego jej ojcu, tak jak za m³odych lat. Ale ¿aden niepowo³any 
nie bêdzie go jad³!
Lev 22:14  Je¿eli kto zje rzecz œwiêt¹ przez nieuwagê, wynagrodzi za ni¹ kap³anowi, dodaj¹c jeszcze pi¹t¹ 
czêœæ wartoœci.
Lev 22:15  Oni nie bêd¹ bezczeœciæ rzeczy œwiêtych, które Izraelici ofiaruj¹ dla Pana.
Lev 22:16  Naraziliby ich na ciê¿k¹ winê przez jedzenie ich rzeczy œwiêtych. Ja jestem Pan, który ich 
uœwiêcam!»
Lev 22:17  Nastêpnie Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 22:18  «Mów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Je¿eli kto spoœród Izraelitów 
albo spoœród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to bêdzie ofiara œlubowana czy dobrowolna, z 
rodzaju tych ofiar, które siê przynosi Panu jako ofiary ca³opalne,
Lev 22:19  to aby by³y przyjête, musz¹ to byæ zwierzêta bez skazy, samce - cielce, barany lub koz³y.
Lev 22:20  ¯adnego zwierzêcia ze skaz¹ nie bêdziecie sk³adaæ w ofierze, bo to nie by³oby od was przyjête.
Lev 22:21  Je¿eli kto chce z³o¿yæ Panu ofiarê biesiadn¹, aby wype³niæ œlub albo jako dar dobrowolny, 
niezale¿nie od tego, czy to bêdzie du¿e, czy ma³e bydlê, bêdzie ono bez skazy, aby by³o przyjête. Nie bêdzie w 
nim ¿adnej skazy!
Lev 22:22  Nie bêdziecie sk³adaæ w ofierze Panu zwierz¹t œlepych, u³omnych, okaleczonych, spuchniêtych, 
parszywych, owrzodzonych. Nie bêdziecie takich zwierz¹t sk³adaæ na o³tarzu na ofiarê spalan¹ dla Pana.
Lev 22:23  Cielca albo barana niekszta³tnego lub niewyroœniêtego mo¿esz z³o¿yæ jako ofiarê dobrowoln¹, ale 
jako ofiara œlubowana nie bêdzie on przyjêty.
Lev 22:24  Zwierzêcia, które ma j¹dra zgniecione, starte, wyrwane albo wyciête, nie bêdziecie sk³adaæ w ofierze 
Panu i nie bêdziecie takich rzeczy robiæ w waszym kraju.
Lev 22:25  Tak¿e nie bêdziecie przyjmowali takich zwierz¹t od cudzoziemca i nie bêdziecie ich ofiarowali jako 



pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skaz¹ i dlatego nie bêd¹ przyjête na wasz¹ korzyœæ».
Lev 22:26  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 22:27  «Je¿eli urodzi ci siê cielê, jagniê lub koŸlê, to bêdzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynaj¹c 
od ósmego dnia i dalej, bêdzie ono przyjête jako dar spalany dla Pana.
Lev 22:28  Nie bêdziecie tego samego dnia zabijaæ krowy albo owcy razem z jej ma³ym.
Lev 22:29  Kiedy bêdziecie sk³adaæ dla Pana ofiarê dziêkczynn¹, sk³adajcie j¹ tak, aby by³a przyjêta.
Lev 22:30  Tego samego dnia bêdzie spo¿yta. Nie bêdziecie z niej nic zostawiaæ a¿ do rana. Ja jestem Pan!
Lev 22:31  Bêdziecie strzec moich przykazañ i wykonywaæ je! Ja jestem Pan!
Lev 22:32  Nie bêdziecie bezczeœciæ mojego œwiêtego imienia. Okazujê moj¹ œwiêtoœæ poœród Izraelitów. 
Ja jestem Pan, który was uœwiêca,
Lev 22:33  który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej, abym by³ waszym Bogiem. Ja jestem Pan!»
Lev 23:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 23:2  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy œwiête Pana, na które bêdziecie wzywaæ ich zwo³aniami 
œwiêtymi, to s¹ moje czasy œwiête!
Lev 23:3  Przez szeœæ dni praca bêdzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwo³anie 
œwiête, nie bêdziecie wykonywaæ [w tym dniu] ¿adnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych 
siedzibach.
Lev 23:4  Oto czasy œwiête dla Pana, zwo³anie œwiête, na które wzywaæ ich bêdziecie w okreœlonym czasie.
Lev 23:5  W pierwszym miesi¹cu, czternastego dnia miesi¹ca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana.
Lev 23:6  A piêtnastego dnia tego miesi¹ca jest Œwiêto Przaœników dla Pana - przez siedem dni bêdziecie jedli 
tylko przaœne chleby.
Lev 23:7  Pierwszego dnia bêdzie dla was zwo³anie œwiête: nie bêdziecie wykonywaæ ¿adnej pracy.
Lev 23:8  Przez siedem dni bêdziecie sk³adali w ofierze dla Pana ofiarê spalan¹, siódmego dnia bêdzie œwiête 
zwo³anie, nie bêdziecie [w tym dniu] wykonywaæ ¿adnej pracy».
Lev 23:9  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 23:10  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, któr¹ Ja wam dam, i zbierzecie plon, 
przyniesiecie kap³anowi snop jako pierwociny waszego plonu.
Lev 23:11  On dokona gestu ko³ysania snopa przed Panem, aby by³ przez Niego ³askawie przyjêty. Dokona nim 
gestu ko³ysania w nastêpnym dniu po szabacie.
Lev 23:12  W dniu gestu ko³ysania snopa z³o¿ycie ofiarê ca³opaln¹ dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w 
tym samym roku,
Lev 23:13  wraz z ofiar¹ pokarmow¹ dwóch dziesi¹tych efy najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹, jako ofiarê 
spalan¹, mi³¹ woñ dla Pana, a tak¿e ofiarê p³ynn¹ - æwieræ hinu wina.
Lev 23:14  A¿ do tego dnia nie bêdziecie jedli ani chleba, ani pra¿onych ziaren, ani kaszy, zanim nie 
przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleñ, we wszystkich waszych 
siedzibach.
Lev 23:15  I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi 
gestu ko³ysania, siedem tygodni pe³nych,
Lev 23:16  a¿ do dnia po siódmym szabacie odliczycie piêædziesi¹t dni i wtedy z³o¿ycie now¹ ofiarê pokarmow¹ 
dla Pana.
Lev 23:17  Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu ko³ysania, ka¿dy z dwóch 
dziesi¹tych efy najczystszej m¹ki, kwaszone. To bêd¹ pierwociny dla Pana.
Lev 23:18  Oprócz chleba z³o¿ycie w ofierze siedem baranków bez skazy, jednorocznych, jednego m³odego 
cielca i dwa barany. One bêd¹ ofiar¹ ca³opaln¹ dla Pana razem z ofiar¹ pokarmow¹ i z ofiar¹ p³ynn¹. Bêdzie to 
ofiara spalana, mi³a woñ dla Pana.
Lev 23:19  Ofiarujecie te¿ jednego koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹ i dwa baranki jednoroczne jako ofiarê 
biesiadn¹.
Lev 23:20  Kap³an wykona nimi przed Panem gest ko³ysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma 
barankami. Bêdzie to rzecz poœwiêcona Panu, przeznaczona dla kap³ana.
Lev 23:21  Tego samego dnia zwo³acie lud. Bêdzie to dla was zwo³anie œwiête. Nie bêdziecie wykonywaæ tego 
dnia ¿adnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleñ.
Lev 23:22  Kiedy bêdziecie zbierali plon waszej ziemi, nie bêdziecie wycinali doszczêtnie skraju pola i nie 
bêdziecie zbierali do koñca k³osów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!»
Lev 23:23  Nastêpnie Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 23:24  «Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesi¹ca bêdziecie obchodziæ uroczysty szabat, 
tr¹bienie w róg i œwiête zwo³anie.
Lev 23:25  Nie bêdziecie [wtedy] wykonywaæ ¿adnej pracy. Z³o¿ycie ofiary spalane dla Pana».
Lev 23:26  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 23:27  «Dziesi¹tego dnia siódmego miesi¹ca jest Dzieñ Przeb³agania. Bêdzie to dla was zwo³anie œwiête. 



Bêdziecie poœciæ i bêdziecie sk³adaæ Panu ofiary spalane.
Lev 23:28  W tym dniu nie bêdziecie wykonywaæ ¿adnej pracy, bo jest to Dzieñ Przeb³agania, a¿eby dokonano 
przeb³agania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym.
Lev 23:29  Ka¿dy cz³owiek, który nie bêdzie poœci³ tego dnia, bêdzie wy³¹czony spoœród swego ludu.
Lev 23:30  Ka¿dego cz³owieka, który bêdzie pracowa³ tego dnia, wytracê spoœród jego ludu.
Lev 23:31  ¯adnej pracy nie bêdziecie wykonywaæ. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleñ, we 
wszystkich waszych siedzibach.
Lev 23:32  Bêdzie to dla was uroczysty szabat. Bêdziecie poœcili. Dziewi¹tego dnia miesi¹ca, wieczorem, to jest 
od wieczora do wieczora, bêdziecie obchodziæ wasz szabat».
Lev 23:33  Po czym Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 23:34  «Powiedz Izraelitom: Piêtnastego dnia tego siódmego miesi¹ca jest Œwiêto Namiotów przez siedem 
dni dla Pana.
Lev 23:35  Pierwszego dnia jest zwo³anie œwiête: nie bêdziecie wykonywaæ ¿adnej pracy.
Lev 23:36  Przez siedem dni bêdziecie sk³adaæ ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia bêdzie dla was zwo³anie 
œwiête i z³o¿ycie ofiarê spalan¹ dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie bêdziecie wykonywaæ [w tym 
dniu] ¿adnej pracy.
Lev 23:37  To s¹ czasy œwiête dla Pana, na które bêdziecie dokonywaæ œwiêtego zwo³ania, aby sk³adaæ 
ofiarê spalan¹ dla Pana: ofiarê ca³opaln¹, ofiarê pokarmow¹, ofiarê krwaw¹ i ofiarê p³ynn¹, ka¿dego dnia to, co 
jest na ten dzieñ przeznaczone,
Lev 23:38  niezale¿nie od szabatów Pana, niezale¿nie od waszych darów, niezale¿nie od wszystkich œlubów 
waszych i niezale¿nie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które bêdziecie sk³adaæ dla Pana.
Lev 23:39  Tak wiêc piêtnastego dnia siódmego miesi¹ca, kiedy zbierzecie plony ziemi, bêdziecie obchodziæ 
œwiêto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia tak¿e uroczysty szabat.
Lev 23:40  WeŸcie sobie pierwszego dnia owoce piêknych drzew, liœcie palmowe, ga³¹zki gêstych drzew i 
wierzb nadrzecznych. Bêdziecie siê weseliæ przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni.
Lev 23:41  Bêdziecie obchodziæ to œwiêto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla 
waszych pokoleñ. W siódmym miesi¹cu bêdziecie je obchodziæ.
Lev 23:42  Przez siedem dni bêdziecie mieszkaæ w sza³asach. Wszyscy tubylcy Izraela bêd¹ mieszkali w 
sza³asach,
Lev 23:43  aby pokolenia wasze wiedzia³y, ¿e kaza³em Izraelitom mieszkaæ w sza³asach, kiedy 
wyprowadzi³em ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!»
Lev 23:44  Moj¿esz og³osi³ Izraelitom o czasach œwiêtych dla Pana.
Lev 24:1  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 24:2  «Rozka¿ Izraelitom, aby dostarczyli ci do œwiecznika czystej oliwy wyciœniêtej z oliwek, aby 
zapewniæ nieustanne œwiat³o.
Lev 24:3  Na zewn¹trz zas³ony œwiadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go ustawi, [by œwieci³] od wieczora 
a¿ do poranka przed Panem, nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleñ.
Lev 24:4  Na czystym œwieczniku przygotuje lampy, aby pali³y siê przed Panem nieustannie.
Lev 24:5  Nastêpnie weŸmiesz najczystszej m¹ki i upieczesz z niej dwanaœcie placków. Ka¿dy placek z dwóch 
dziesi¹tych efy.
Lev 24:6  Potem u³o¿ysz je w dwa stosy, po szeœæ w ka¿dym stosie, na czystym stole przed Panem.
Lev 24:7  Po³o¿ysz na ka¿dym stosie trochê czystego kadzid³a - to bêdzie pami¹tka chleba, ofiara spalana dla 
Pana.
Lev 24:8  Ka¿dego szabatu przygotuj¹ to przed Panem jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne 
przymierze.
Lev 24:9  To bêdzie dla Aarona i dla jego synów. Bêd¹ to jedli w miejscu poœwiêconym. Jest to rzecz 
najœwiêtsza dla niego spoœród ofiar spalanych dla Pana. Ustawa wieczysta».
Lev 24:10  Miêdzy Izraelitami znajdowa³ siê syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pok³óci³ siê z 
pewnym Izraelit¹ w obozie.
Lev 24:11  Syn Izraelitki zbluŸni³ przeciwko Imieniu i przekl¹³ je. Przyprowadzono go do Moj¿esza. Matka jego 
nazywa³a siê Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana.
Lev 24:12  Umieszczono go pod stra¿¹, dopóki sprawa nie bêdzie rozstrzygniêta przez usta Pana.
Lev 24:13  Wtedy Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 24:14  «Ka¿ wyprowadziæ bluŸniercê poza obóz. Wszyscy, którzy go s³yszeli, po³o¿¹ rêce na jego g³owie. 
Ca³a spo³ecznoœæ ukamienuje go.
Lev 24:15  Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, bêdzie za to odpowiada³.
Lev 24:16  Ktokolwiek bluŸni imieniu Pana, bêdzie ukarany œmierci¹. Ca³a spo³ecznoœæ ukamienuje go. 
Zarówno tubylec, jak i przybysz bêdzie ukarany œmierci¹ za bluŸnierstwo przeciwko Imieniu.
Lev 24:17  Ktokolwiek zabije cz³owieka, bêdzie ukarany œmierci¹.



Lev 24:18  Ktokolwiek zabije zwierzê, bêdzie obowi¹zany do zwrotu: zwierzê za zwierzê.
Lev 24:19  Ktokolwiek skaleczy bliŸniego, bêdzie ukarany w taki sposób, w jaki zawini³.
Lev 24:20  Z³amanie za z³amanie, oko za oko, z¹b za z¹b. W jaki sposób ktoœ okaleczy³ bliŸniego, w taki 
sposób bêdzie okaleczony.
Lev 24:21  Kto zabije zwierzê, bêdzie obowi¹zany do zwrotu. Kto zabije cz³owieka, bêdzie ukarany œmierci¹.
Lev 24:22  Jednakowo bêdziecie s¹dziæ i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!»
Lev 24:23  Potem Moj¿esz kaza³ Izraelitom wyprowadziæ bluŸniercê poza obóz i ukamienowaæ. Synowie 
Izraela uczynili to, co Pan rozkaza³ Moj¿eszowi.
Lev 25:1  Potem Pan powiedzia³ do Moj¿esza na górze Synaj:
Lev 25:2  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, któr¹ dajê wam, wtedy ziemia bêdzie 
tak¿e obchodziæ szabat dla Pana.
Lev 25:3  Szeœæ lat bêdziesz obsiewa³ swoje pole, szeœæ lat bêdziesz obcina³ swoj¹ winnicê i bêdziesz 
zbiera³ jej plony,
Lev 25:4  ale w siódmym roku bêdzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie bêdziesz wtedy obsiewa³ 
pola ani obcina³ winnicy,
Lev 25:5  nie bêdziesz ¿¹³ tego, co samo wyroœnie na polu, ani nie bêdziesz zbiera³ winogron nieobciêtych. To 
bêdzie rok szabatowy dla ziemi.
Lev 25:6  Szabat ziemi bêdzie s³u¿y³ wam za pokarm: tobie, s³udze twemu, s³u¿¹cej twej, najemnikowi twemu i 
osiad³emu u ciebie, tym, którzy mieszkaj¹ u ciebie.
Lev 25:7  Ca³y jego plon bêdzie s³u¿yæ za pokarm tak¿e twojemu byd³u i zwierzêtom, które s¹ w twoim kraju.
Lev 25:8  Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak ¿e czas siedmiu lat 
szabatowych bêdzie obejmowa³ czterdzieœci dziewiêæ lat.
Lev 25:9  Dziesi¹tego dnia, siódmego miesi¹ca zatr¹bisz w róg. W Dniu Przeb³agania zatr¹bicie w róg w ca³ej 
waszej ziemi.
Lev 25:10  Bêdziecie œwiêciæ piêædziesi¹ty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego 
mieszkañców. Bêdzie to dla was jubileusz - ka¿dy z was powróci do swej w³asnoœci i ka¿dy powróci do swego 
rodu.
Lev 25:11  Ca³y ten rok piêædziesi¹ty bêdzie dla was rokiem jubileuszowym - nie bêdziecie siaæ, nie bêdziecie 
¿¹æ tego, co uroœnie, nie bêdziecie zbieraæ nieobciêtych winogron,
Lev 25:12  bo to bêdzie dla was jubileusz, to bêdzie dla was rzecz œwiêta. Wolno wam jednak bêdzie jeœæ to, 
co uroœnie na polu.
Lev 25:13  W tym roku jubileuszowym ka¿dy powróci do swej w³asnoœci.
Lev 25:14  Kiedy wiêc bêdziecie sprzedawaæ coœ bliŸniemu albo kupowaæ coœ od bliŸniego, nie wyrz¹dzajcie 
krzywdy jeden drugiemu.
Lev 25:15  Ale odpowiednio do liczby lat, które up³ynê³y od jubileuszu, bêdziesz kupowa³ od bliŸniego, a on 
sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów.
Lev 25:16  Im wiêcej lat pozostaje do jubileuszu, tym wiêksz¹ cenê zap³acisz, im mniej lat pozostaje, tym 
mniejsz¹ cenê zap³acisz, bo iloœæ plonów on ci sprzedaje.
Lev 25:17  Nie bêdziecie wyrz¹dzaæ krzywdy jeden drugiemu. Bêdziesz siê ba³ Boga twego, bo Ja jestem Pan, 
Bóg wasz!
Lev 25:18  Bêdziecie wykonywaæ ustawy moje i przestrzegaæ wyroków moich wprowadzaj¹c je w ¿ycie, 
abyœcie mieszkali w kraju bezpiecznie:
Lev 25:19  ziemia da wam plon, bêdziecie jedli do sytoœci, bêdziecie mieszkali na niej bezpiecznie.
Lev 25:20  Je¿eli zaœ powiecie: co bêdziemy jedli w siódmym roku, je¿eli nie bêdziemy siali ani zbierali 
plonów?
Lev 25:21  Zeœlê wam b³ogos³awieñstwo w szóstym roku, tak ¿e plony wystarcz¹ na trzy lata.
Lev 25:22  W ósmym roku bêdziecie siaæ i bêdziecie jeœæ z dawnych plonów. A¿ do dziewi¹tego roku, a¿ do 
nowych plonów bêdziecie jedli dawne [plony].
Lev 25:23  Nie wolno sprzedawaæ ziemi na zawsze, bo ziemia nale¿y do Mnie, a wy jesteœcie u Mnie 
przybyszami i osadnikami.
Lev 25:24  Dlatego bêdziecie pozwalaæ na wykup wszelkich gruntów nale¿¹cych do was.
Lev 25:25  Je¿eli twój brat zubo¿eje i sprzeda swoj¹ posiad³oœæ, wtedy wyst¹pi jego najbli¿szy krewny jako 
"wykupuj¹cy" i odkupi ziemiê sprzedan¹ przez brata.
Lev 25:26  Je¿eli zaœ kto nie ma "wykupuj¹cego", ale sam zdobêdzie dostateczne œrodki na wykup,
Lev 25:27  to obliczy lata od czasu sprzeda¿y, zwróci nabywcy gruntu nadwy¿kê i wróci do swej posiad³oœci.
Lev 25:28  Je¿eli jednak nie bêdzie mia³ dostatecznych œrodków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we 
w³adaniu nabywcy a¿ do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie 
dawnego w³aœciciela.
Lev 25:29  Je¿eli kto sprzeda dom mieszkalny po³o¿ony w mieœcie otoczonym murami, to bêdzie mia³ prawo 



do wykupu a¿ do koñca roku sprzeda¿y: prawo wykupu bêdzie trwa³o ca³y rok.
Lev 25:30  Je¿eli dom nie bêdzie wykupiony przed up³ywem roku, w takim razie dom zbudowany w mieœcie 
warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie [z ich r¹k] w roku 
jubileuszowym.
Lev 25:31  Domy we wsiach, które nie s¹ otoczone murami, bêd¹ traktowane na równi z w³asnoœci¹ gruntow¹, a 
wiêc bêd¹ podlega³y wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjd¹ [z r¹k nabywcy].
Lev 25:32  Co siê tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przys³uguje prawo wykupu domów, które posiadaj¹.
Lev 25:33  Je¿eli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiad³oœæ ta wyjdzie [z jego r¹k] w roku jubileuszowym, 
bo domy miast lewickich s¹ ich posiad³oœci¹ poœród Izraelitów.
Lev 25:34  Tak¿e i pole po³o¿one ko³o ich miast nie bêdzie podlega³o sprzeda¿y, bo ono jest ich posiad³oœci¹ 
wieczyst¹.
Lev 25:35  Je¿eli brat twój zubo¿eje i rêka jego os³abnie, to podtrzymasz go, aby móg³ ¿yæ z tob¹ przynajmniej 
jak przybysz lub osadnik.
Lev 25:36  Nie bêdziesz bra³ od niego odsetek ani lichwy. Bêdziesz siê ba³ Boga swego i pozwolisz ¿yæ bratu z 
sob¹.
Lev 25:37  Nie bêdziesz mu dawa³ pieniêdzy na procent. Nie bêdziesz mu dawa³ pokarmu na lichwê.
Lev 25:38  Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej, aby daæ wam ziemiê Kanaan i 
aby byæ waszym Bogiem!
Lev 25:39  Je¿eli brat z powodu ubóstwa sprzeda siê tobie, nie bêdziesz nak³ada³ na niego pracy niewolniczej.
Lev 25:40  Bêdziesz siê z nim obchodzi³ jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Bêdzie s³u¿yæ tobie tylko do 
roku jubileuszowego.
Lev 25:41  Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dzieæmi i wróci do swojej rodziny, do posiad³oœci swoich 
przodków.
Lev 25:42  Bo oni s¹ moimi niewolnikami, których wyprowadzi³em z ziemi egipskiej, nie powinni wiêc byæ 
sprzedawani jak niewolnicy.
Lev 25:43  Nie bêdziesz siê z nim obchodzi³ srogo. Bêdziesz siê ba³ swego Boga.
Lev 25:44  Kiedy bêdziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to bêdziecie ich kupowali od narodów, które s¹ 
naoko³o was.
Lev 25:45  Tak¿e bêdziecie kupowali dzieci przychodniów osiad³ych wœród was, przychodniów i potomków ich, 
urodzonych w waszym kraju. Ci bêd¹ wasz¹ w³asnoœci¹.
Lev 25:46  Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na w³asnoœæ, na zawsze. Bêdziecie 
ich uwa¿aæ za niewolników. Ale z braæmi Izraelitami nie bêdziecie siê obchodzili srogo.
Lev 25:47  Je¿eli cudzoziemiec osiad³y u ciebie wzbogaci siê, a brat twój zubo¿eje i sprzeda siebie 
cudzoziemcowi osiad³emu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca,
Lev 25:48  to ten, który siê sprzeda³, mo¿e byæ wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go.
Lev 25:49  Tak¿e jego stryj albo syn jego stryja mo¿e go wykupiæ, albo którykolwiek z jego krewnych z jego 
rodziny wykupi go, albo te¿ on sam siebie wykupi, je¿eli bêdzie na to go staæ.
Lev 25:50  Wtedy wspólnie ze swym nabywc¹ obliczy [czas] od roku, w którym sprzeda³ siebie, a¿ do roku 
jubileuszowego: cena, za któr¹ siê sprzeda³, bêdzie odpowiednia do liczby lat. [Czas jego niewoli] bêdzie mu 
policzony za dni najemnika.
Lev 25:51  Je¿eli jeszcze du¿o lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiêkszy cenê wykupu.
Lev 25:52  Ale je¿eli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat 
zap³aci swój wykup.
Lev 25:53  Bêdzie u ciebie jako najemnik, rok po roku. Nie bêd¹ siê z nim srogo obchodziæ w twej obecnoœci.
Lev 25:54  Je¿eli zaœ w ten sposób nie bêdzie wykupiony, to wyjdzie na wolnoœæ w roku jubileuszowym 
razem ze swoimi dzieæmi.
Lev 25:55  Moimi bowiem niewolnikami s¹ Izraelici. Oni s¹ moimi niewolnikami, ci, których wyprowadzi³em z 
ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, wasz Bóg!
Lev 26:1  Nie bêdziecie sobie czynili bo¿ków, nie bêdziecie sobie stawiali pos¹gów ani stel. Nie bêdziecie 
umieszczaæ w waszym kraju kamieni rzeŸbionych, aby im oddawaæ pok³on, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz.
Lev 26:2  Strzec bêdziecie moich szabatów, czciæ bêdziecie mój œwiêty przybytek. Ja jestem Pan!
Lev 26:3  Je¿eli bêdziecie postêpowaæ wed³ug moich ustaw i bêdziecie strzec przykazañ moich i wprowadzaæ 
je w ¿ycie,
Lev 26:4  dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia bêdzie przynosiæ plony, drzewo polne wyda owoc,
Lev 26:5  m³ocka przeci¹gnie siê u was a¿ do winobrania, winobranie a¿ do siewu, bêdziecie jedli chleb do 
sytoœci, bêdziecie mieszkaæ bezpiecznie w swoim kraju.
Lev 26:6  Krajowi udzielê pokoju, tak ¿e bêdziecie siê udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzêta znikn¹ 
z kraju. Miecz nie bêdzie przechodzi³ przez wasz kraj.
Lev 26:7  Bêdziecie œcigaæ nieprzyjació³, a oni upadn¹ od miecza przed wami,



Lev 26:8  tak ¿e piêciu waszych bêdzie œcigaæ ca³¹ setkê, a setka waszych - dziesiêæ tysiêcy [nieprzyjació³]. 
Wasi wrogowie upadn¹ od miecza przed wami.
Lev 26:9  Zwrócê siê ku wam, dam wam p³odnoœæ, rozmno¿ê was, umocniê moje przymierze z wami.
Lev 26:10  Bêdziecie jedli [zbo¿e] z dawnych zapasów, a kiedy przyjd¹ nowe zbiory, usuniecie dawne [zapasy].
Lev 26:11  Umieszczê wœród was mój przybytek i nie bêdê siê wami brzydzi³.
Lev 26:12  Bêdê chodzi³ wœród was, bêdê waszym Bogiem, a wy bêdziecie moim ludem.
Lev 26:13  Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadzi³ was z ziemi egipskiej, abyœcie przestali byæ ich 
niewolnikami. Ja rozbi³em dr¹gi waszego jarzma i da³em wam mo¿noœæ chodzenia z podniesion¹ g³ow¹.
Lev 26:14  Je¿eli zaœ nie bêdziecie Mnie s³uchaæ i nie bêdziecie wykonywaæ tych wszystkich nakazów,
Lev 26:15  je¿eli bêdziecie gardziæ moim ustawami, je¿eli bêdziecie siê brzydziæ moimi wyrokami, tak ¿e nie 
bêdziecie wykonywaæ moich nakazów i z³amiecie moje przymierze,
Lev 26:16  to i Ja obejdê siê z wami odpowiednio: zeœlê na was przera¿enie, wycieñczenie i gor¹czkê, które 
prowadz¹ do œlepoty i rujnuj¹ zdrowie. Wtedy na pró¿no bêdziecie siali wasze ziarno. Zjedz¹ je wasi 
nieprzyjaciele.
Lev 26:17  Zwrócê oblicze przeciwko wam, bêdziecie pobici przez nieprzyjació³. Ci, którzy was nienawidz¹, bêd¹ 
rz¹dzili wami, a wy bêdziecie uciekaæ nawet wtedy, kiedy was nikt nie bêdzie œciga³.
Lev 26:18  Je¿eli i wtedy nie bêdziecie Mnie s³uchaæ, bêdê w dalszym ci¹gu kara³ was siedem razy wiêcej za 
wasze grzechy.
Lev 26:19  Rozbijê wasz¹ dumn¹ potêgê, sprawiê, ¿e niebo bêdzie dla was jak z ¿elaza, a ziemia jak z br¹zu.
Lev 26:20  Na pró¿no bêdziecie siê wysilaæ - wasza ziemia nie wyda ¿adnego plonu, a drzewo na ziemi nie da 
owoców.
Lev 26:21  Je¿eli [nadal] bêdziecie postêpowaæ Mnie na przekór i nie zechcecie Mnie s³uchaæ, zeœlê na was 
siedmiokrotne kary za wasze grzechy:
Lev 26:22  zeœlê na was dzikie zwierzêta, które po¿r¹ wasze dzieci, zniszcz¹ byd³o, zmniejsz¹ zaludnienie, tak 
¿e wasze drogi opustoszej¹.
Lev 26:23  Je¿eli i wtedy nie poprawicie siê i bêdziecie postêpowaæ Mnie na przekór,
Lev 26:24  to i Ja post¹piê wam na przekór i bêdê was kara³ siedmiokrotnie za wasze grzechy.
Lev 26:25  Zeœlê na was miecz, który siê pomœci za z³amanie przymierza. Je¿eli wtedy schronicie siê do 
miast, zeœlê zarazê pomiêdzy was, tak ¿e wpadniecie w rêce nieprzyjació³.
Lev 26:26  Rozbijê wam podporê chleba, tak ¿e dziesiêæ kobiet bêdzie piec chleb w jednym piecu. Bêd¹ wam 
wydzielaæ chleb na wagê, tak ¿e jedz¹c nie bêdziecie syci.
Lev 26:27  Je¿eli i wtedy nie bêdziecie Mi pos³uszni i bêdziecie Mi postêpowaæ na przekór,
Lev 26:28  to i Ja z gniewem wyst¹piê przeciwko wam i zeœlê na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy.
Lev 26:29  Bêdziecie jedli cia³o synów i córek waszych.
Lev 26:30  Zniszczê wasze wy¿yny s³oneczne, rozbijê wasze stele, rzucê wasze trupy na trupy waszych 
bo¿ków, bêdê siê brzydziæ wami.
Lev 26:31  Zamieniê w ruiny wasze miasta, spustoszê wasze miejsca œwiête, nie bêdê wch³ania³ przyjemnej 
woni waszych ofiar.
Lev 26:32  Ja sam spustoszê ziemiê, tak ¿e bêd¹ siê zdumiewaæ wasi wrogowie, którzy j¹ wezm¹ w posiadanie.
Lev 26:33  Was samych rozproszê miêdzy narodami, dobêdê za wami miecza, ziemia wasza bêdzie 
spustoszona, miasta wasze zburzone.
Lev 26:34  Wtedy ziemia bêdzie obchodziæ swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy 
bêdziecie w kraju nieprzyjació³. Wtedy ziemia bêdzie odpoczywaæ i obchodziæ swoje szabaty.
Lev 26:35  Przez wszystkie dni swego spustoszenia bêdzie obchodziæ szabat, którego nie obchodzi³a w latach 
szabatowych, kiedy w niej mieszkaliœcie.
Lev 26:36  Co siê zaœ tyczy tych, co pozostan¹, zeœlê do ich serc lêkliwoœæ w ziemi nieprzyjació³, bêdzie ich 
œcigaæ szmer unoszonego wiatrem liœcia, bêd¹ uciekaæ jak od miecza, bêd¹ padaæ nawet wtedy, kiedy nikt 
nie bêdzie ich œciga³.
Lev 26:37  Bêd¹ siê przewracaæ jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chocia¿ nikt nie bêdzie ich 
œciga³. Nie bêdziecie mogli ostaæ siê przed nieprzyjació³mi.
Lev 26:38  Zginiecie miêdzy narodami, poch³onie was ziemia nieprzyjacielska.
Lev 26:39  A ci, którzy pozostan¹ z was, zgnij¹ z powodu swego przestêpstwa w ziemiach nieprzyjacielskich, z 
powodu przestêpstw swoich przodków zgnij¹, tak jak i oni.
Lev 26:40  Wtedy uznaj¹ przestêpstwo swoje i przestêpstwo swoich przodków, to jest zdradê, któr¹ pope³nili 
wzglêdem Mnie, i to, ¿e Mnie postêpowali na przekór,
Lev 26:41  wskutek czego Ja postêpowa³em na przekór im i zaprowadzi³em ich do kraju nieprzyjacielskiego, 
a¿eby upokorzy³o siê ich nieobrzezane serce i a¿eby zap³acili za swoje przestêpstwo.
Lev 26:42  Wtedy przypomnê sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z 
Abrahamem. Przypomnê sobie o tym i przypomnê o kraju.



Lev 26:43  Ale przedtem ziemia bêdzie opuszczona przez nich i bêdzie sp³acaæ swoje szabaty przez to, ¿e 
bêdzie spustoszona z ich winy, a oni bêd¹ sp³acaæ swoje przestêpstwo, poniewa¿ odrzucili moje wyroki i 
brzydzili siê moimi ustawami.
Lev 26:44  Jednak¿e nawet wtedy, kiedy bêdê w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucê ich i nie bêdê siê brzydzi³ 
nimi do tego stopnia, ¿eby ich ca³kowicie zniszczyæ i zerwaæ moje przymierze z nimi, bo Ja jestem Pan, ich 
Bóg.
Lev 26:45  Przypomnê sobie na ich korzyœæ o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadzi³em ich z ziemi 
egipskiej na oczach narodów, abym by³ ich Bogiem. Ja jestem Pan!»
Lev 26:46  To s¹ ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowi³ miêdzy sob¹ a Izraelitami na górze Synaj za 
poœrednictwem Moj¿esza.
Lev 27:1  Dalej Pan powiedzia³ do Moj¿esza:
Lev 27:2  «Mów do Izraelitów i powiedz im: Je¿eli kto chce siê uiœciæ ze œlubu, wed³ug twojej oceny 
dotycz¹cego jakiejœ osoby wobec Pana,
Lev 27:3  tak bêdziesz ocenia³: je¿eli chodzi o mê¿czyznê w wieku od dwudziestu do szeœædziesiêciu lat, to 
bêdzie on oceniony na piêædziesi¹t syklów srebra wed³ug wagi przybytku.
Lev 27:4  Je¿eli chodzi o kobietê, to bêdzie ona oceniona na trzydzieœci syklów.
Lev 27:5  Je¿eli chodzi o m³odzie¿ w wieku od piêciu do dwudziestu lat, to ch³opiec bêdzie oceniony na 
dwadzieœcia syklów, a dziewczyna na dziesiêæ syklów.
Lev 27:6  Je¿eli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesi¹ca do piêciu lat, to ch³opiec bêdzie oceniony na piêæ 
syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra.
Lev 27:7  Je¿eli chodzi o ludzi starszych w wieku od szeœædziesiêciu lat wzwy¿, to mê¿czyzna bêdzie 
oceniony na piêtnaœcie syklów, a kobieta na dziesiêæ syklów.
Lev 27:8  Je¿eli jednak ktoœ jest tak ubogi, ¿e nie mo¿e sp³aciæ wed³ug twego oszacowania, to postawi osobê 
œlubowan¹ przed kap³anem, a ten j¹ oszacuje. Wed³ug mo¿noœci tego, który œlubowa³, kap³an j¹ oszacuje.
Lev 27:9  Je¿eli chodzi o bydlêta, które s¹ sk³adane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest z³o¿one w 
darze dla Pana, bêdzie rzecz¹ œwiêt¹.
Lev 27:10  Nie wolno ich zamieniaæ, nie wolno ich zastêpowaæ innym bydlêciem, ani lepszego gorszym, ani 
gorszego lepszym. Je¿eli zaœ kto zechce tak¹ zamianê uczyniæ, to jedno i drugie bydlê bêdzie rzecz¹ œwiêt¹.
Lev 27:11  Je¿eli chodzi o bydlê nieczyste, takie, które nie bywa sk³adane w darze dla Pana, to postawi¹ to 
bydlê przed kap³anem,
Lev 27:12  a kap³an je oszacuje wed³ug tego, czy bêdzie dobre, czy marne. Taka bêdzie jego wartoœæ, jak 
oszacuje je kap³an.
Lev 27:13  Je¿eli [ofiarodawca] chce je wykupiæ, to doda pi¹t¹ czêœæ do jego oszacowania.
Lev 27:14  Je¿eli kto poœwiêci swój dom dla Pana jako rzecz œwiêt¹, to kap³an oszacuje ten dom wed³ug tego, 
czy jest dobry, czy marny. Jak kap³an go oszacuje, taka bêdzie jego wartoœæ.
Lev 27:15  Je¿eli zaœ ofiarodawca zechce wykupiæ ten dom, doda do jego oszacowania jedn¹ pi¹t¹ i dom 
bêdzie jego.
Lev 27:16  Je¿eli kto poœwiêci dla Pana czêœæ swej dziedzicznej posiad³oœci, to twoje oszacowanie jej 
bêdzie zale¿ne od iloœci ziarna u¿ywanego na siew - jeden chomer jêczmienia bêdzie siê równa³ 
piêædziesiêciu syklom srebra.
Lev 27:17  Je¿eli poœwiêci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje bêdzie w mocy.
Lev 27:18  Je¿eli zaœ poœwiêci swój grunt po roku jubileuszowym, to kap³an obliczy sumê pieniêdzy wed³ug 
lat, które pozostaj¹ do nastêpnego roku jubileuszowego i odpowiednio obni¿y oszacowanie.
Lev 27:19  Je¿eli ofiarodawca zechce wykupiæ swój grunt, to doda do twego oszacowania jedn¹ pi¹t¹, i grunt 
wróci do niego.
Lev 27:20  Ale je¿eli nie wykupi gruntu i je¿eli ten grunt bêdzie sprzedany innemu cz³owiekowi, to nie bêdzie 
móg³ byæ wykupiony.
Lev 27:21  W takim razie, kiedy grunt stanie siê wolny w roku jubileuszowym, bêdzie nale¿a³ do Pana jako rzecz 
œwiêta, jako pole pod kl¹tw¹. Stanie siê on posiad³oœci¹ kap³ana.
Lev 27:22  Je¿eli zaœ kto poœwiêci dla Pana grunt kupiony, który nie nale¿y do jego dziedzicznej posiad³oœci,
Lev 27:23  to kap³an obliczy wysokoœæ oszacowania a¿ do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze 
tego samego dnia Panu sumê oszacowania jako rzecz œwiêt¹.
Lev 27:24  W roku jubileuszowym grunt wróci do tego, od kogo by³ kupiony, czyj¹ by³ dziedziczn¹ posiad³oœci¹.
Lev 27:25  Ka¿de twoje oszacowanie bêdzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. Jeden sykl równa siê 
dwudziestu gerom.
Lev 27:26  Jednak nikt nie bêdzie poœwiêca³ Panu pierworodnego bydlêcia, które i tak ju¿ nale¿y do Pana. Czy 
to jest cielec, czy to jest baran, nale¿y on do Pana.
Lev 27:27  Je¿eli chodzi o bydlê nieczyste, to mo¿na je wykupiæ za sumê twego oszacowania, dodaj¹c do niej 
jedn¹ pi¹t¹. Je¿eli nie bêdzie wykupione, to bêdzie sprzedane wed³ug sumy twego oszacowania.



Lev 27:28  Je¿eli kto poœwiêci co ze swej w³asnoœci dla Pana jako "cherem": cz³owieka, bydlê albo czêœæ 
gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie bêdzie sprzedana ani wykupiona. Ka¿de "cherem" jest rzecz¹ najœwiêtsz¹ 
dla Pana.
Lev 27:29  ¯aden cz³owiek, który jest poœwiêcony dla Pana jako "cherem", nie mo¿e byæ wykupiony. Musi on 
byæ zabity.
Lev 27:30  Ka¿da dziesiêcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa nale¿y do Pana, jest rzecz¹ 
poœwiêcon¹ dla Pana.
Lev 27:31  Je¿eli kto chce wykupiæ czêœæ swej dziesiêciny, to doda do niej jedn¹ pi¹t¹.
Lev 27:32  Ka¿da dziesiêcina z byd³a wiêkszego lub mniejszego, które przechodzi pod lask¹ pastersk¹, jest 
rzecz¹ poœwiêcon¹ dla Pana.
Lev 27:33  Nie bêdzie siê rozró¿niaæ, co jest dobre, a co marne, nie bêdzie siê robiæ ¿adnej zamiany. Je¿eli 
jednak kto uczyni zamianê, to oba bydlêta - i jedno, i drugie - bêd¹ rzecz¹ poœwiêcon¹ dla Pana. Nie mog¹ byæ 
wykupione».
Lev 27:34  To s¹ przykazania, które Pan da³ Moj¿eszowi na górze Synaj dla Izraelitów.
Num 1:1  Dnia pierwszego drugiego miesi¹ca, w drugim roku po wyjœciu z Egiptu, tymi s³owami przemówi³ Pan 
do Moj¿esza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
Num 1:2  «Dokonajcie obliczenia ca³ego zgromadzenia Izraelitów wed³ug szczepów i rodów, licz¹c wed³ug g³ów 
imiona wszystkich mê¿czyzn.
Num 1:3  Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwy¿, wed³ug 
ich zastêpów.
Num 1:4  Z ka¿dego pokolenia winien wam towarzyszyæ m¹¿, g³owa rodu.
Num 1:5  A oto imiona mê¿ów, którzy winni wam towarzyszyæ: z Rubena - Elisur, syn Szedeura;
Num 1:6  z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;
Num 1:7  z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;
Num 1:8  z Issachara - Netaneel, syn Suara;
Num 1:9  z Zabulona - Eliab, syn Chelona.
Num 1:10  Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;
Num 1:11  z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;
Num 1:12  z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja;
Num 1:13  z Asera - Pagiel, syn Okrana;
Num 1:14  z Gada - Eliasaf, syn Deuela;
Num 1:15  z Neftalego - Achira, syn Enana».
Num 1:16  Ci zostali wezwani z ca³ej spo³ecznoœci, a byli oni wodzami pokoleñ swoich przodków, naczelnikami 
tysiêcy Izraela.
Num 1:17  Moj¿esz i Aaron rozkazali przyjœæ owym mê¿om, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
Num 1:18  Zebrali wiêc ca³e zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesi¹ca, a ka¿dy podawa³ swoje 
pochodzenie wed³ug szczepów i rodów. Poczynaj¹c od lat dwudziestu wzwy¿ liczono ich imiona jednego za 
drugim.
Num 1:19  Zgodnie z rozkazem Pana dokona³ Moj¿esz spisu na pustyni Synaj.
Num 1:20  Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona i 
g³owy - wszystkich mê¿czyzn od dwudziestu lat wzwy¿, zdolnych do walki -
Num 1:21  spisanych z pokolenia Rubena by³o czterdzieœci szeœæ tysiêcy piêciuset.
Num 1:22  Synów Symeona, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona i g³owy - wszystkich 
mê¿czyzn od lat dwudziestu wzwy¿, zdolnych do walki -
Num 1:23  spisanych z pokolenia Symeona by³o piêædziesi¹t dziewiêæ tysiêcy trzystu.
Num 1:24  Synów Gada, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona mê¿czyzn od lat dwudziestu 
wzwy¿, zdolnych do walki -
Num 1:25  spisanych z pokolenia Gada by³o czterdzieœci piêæ tysiêcy szeœciuset piêædziesiêciu.
Num 1:26  Synów Judy, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
zdolnych do walki -
Num 1:27  spisanych z pokolenia Judy by³o siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce szeœciuset.
Num 1:28  Synów Issachara, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:29  spisanych z pokolenia Issachara by³o piêædziesi¹t cztery tysi¹ce czterystu.
Num 1:30  Synów Zabulona, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:31  spisanych z pokolenia Zabulona by³o piêædziesi¹t siedem tysiêcy czterystu.
Num 1:32  Synów Józefa - synów Efraima ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat 
dwudziestu wzwy¿, wszystkich zdolnych do walki -



Num 1:33  spisanych z pokolenia Efraima by³o czterdzieœci tysiêcy piêciuset.
Num 1:34  Synów Manassesa, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:35  spisanych z pokolenia Manassesa by³o trzydzieœci dwa tysi¹ce dwustu.
Num 1:36  Synów Beniamina, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:37  spisanych z pokolenia Beniamina by³o trzydzieœci piêæ tysiêcy czterystu.
Num 1:38  Synów Dana, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:39  spisanych z pokolenia Dana by³o szeœædziesi¹t dwa tysi¹ce siedmiuset.
Num 1:40  Synów Asera, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:41  spisanych z pokolenia Asera by³o czterdzieœci jeden tysiêcy piêciuset.
Num 1:42  Synów Neftalego, ich potomków wed³ug szczepów i rodów, licz¹c imiona od lat dwudziestu wzwy¿, 
wszystkich zdolnych do walki -
Num 1:43  spisanych z pokolenia Neftalego by³o piêædziesi¹t trzy tysi¹ce czterystu.
Num 1:44  Oto ci, których spisu dokona³ Moj¿esz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których by³o dwunastu 
mê¿ów - po jednym z ka¿dego rodu.
Num 1:45  Ca³kowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych wed³ug swych rodów, od lat dwudziestu 
wzwy¿ -
Num 1:46  wynosi w ca³oœci szeœæset trzy tysi¹ce piêæset piêædziesi¹t.
Num 1:47  Lewici nie podlegali spisowi wed³ug swych rodów.
Num 1:48  Pan bowiem rzek³ do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 1:49  «Nie bêdziesz spisywa³ pokolenia Lewiego wed³ug liczby g³ów i nie policzysz ich razem z reszt¹ 
Izraelitów.
Num 1:50  Powierzysz natomiast lewitom troskê o Przybytek Œwiadectwa, o wszystkie jego sprzêty i cokolwiek 
do niego nale¿y; oni bêd¹ nosiæ zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzêty, bêd¹ mu s³u¿yæ i doko³a 
niego rozbij¹ swoje namioty.
Num 1:51  Gdy Przybytek bêdzie zmienia³ swe miejsce, rozbior¹ go lewici, a gdy siê zatrzyma, znowu go 
zbuduj¹; jeœli siê zbli¿y do Przybytku ktoœ niepowo³any, bêdzie ukarany œmierci¹.
Num 1:52  Izraelici zaœ rozbij¹ namioty wed³ug swoich zastêpów: ka¿dy na swoim [miejscu w] obozie i ka¿dy 
pod swoj¹ chor¹gwi¹.
Num 1:53  Lewici natomiast roz³o¿¹ siê obozem wokó³ Przybytku Œwiadectwa; wtedy kara nie spadnie na 
zgromadzenie Izraelitów. Lewici bêd¹ strzegli Przybytku Œwiadectwa».
Num 1:54  Izraelici spe³nili i wykonali wszystko, co Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Num 2:1  Potem Pan przemówi³ do Moj¿esza i Aarona tymi s³owami:
Num 2:2  Niech Izraelici rozbij¹ namioty, ka¿dy pod swoj¹ chor¹gwi¹, pod znakami swoich rodów, doko³a Namiotu 
Spotkania, ale w pewnym oddaleniu.
Num 2:3  Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddzia³ów swoich zastêpów, a wodzem synów Judy 
bêdzie Nachszon, syn Amminadaba.
Num 2:4  Wojsko jego wed³ug spisu liczy siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce szeœciuset.
Num 2:5  Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma byæ Netaneel, syn Suara.
Num 2:6  Wojsko jego wed³ug spisu liczy piêædziesi¹t cztery tysi¹ce czterystu.
Num 2:7  Nastêpnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona bêdzie Eliab, syn Chelona.
Num 2:8  Wojsko jego wed³ug spisu liczy piêædziesi¹t siedem tysiêcy czterystu.
Num 2:9  Wszystkich spisanych w obozie Judy wed³ug ich zastêpów - sto osiemdziesi¹t szeœæ tysiêcy 
czterystu. Oni pierwsi bêd¹ zwijaæ namioty.
Num 2:10  Od po³udniowej strony [bêdzie] chor¹giew obozu Rubena [roz³o¿onego] wed³ug swoich zastêpów, a 
wodzem synów Rubena bêdzie Elisur, syn Szedeura.
Num 2:11  Wojsko jego wed³ug spisu liczy czterdzieœci szeœæ tysiêcy piêciuset.
Num 2:12  Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona bêdzie Szelumiel, syn 
Suriszaddaja.
Num 2:13  Wojsko jego wed³ug spisu liczy piêædziesi¹t dziewiêæ tysiêcy trzystu.
Num 2:14  Nastêpnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada bêdzie Eliasaf, syn Deuela.
Num 2:15  Wojsko jego wed³ug spisu liczy czterdzieœci piêæ tysiêcy szeœæset piêædziesiêciu.
Num 2:16  Wszystkich spisanych w obozie Rubena by³o wed³ug ich zastêpów sto piêædziesi¹t jeden tysiêcy 
czterystu piêædziesiêciu. Jako drudzy bêd¹ zwijaæ namioty.
Num 2:17  Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w œrodku innych obozów - wed³ug tego, jak 
rozbijali namioty, tak te¿ ruszaæ bêd¹, ka¿dy na swoim miejscu, pod swoj¹ chor¹gwi¹.



Num 2:18  Od zachodu [bêdzie] chor¹giew obozu Efraima [roz³o¿onego] wed³ug swoich zastêpów. Wodzem 
synów Efraima bêdzie Eliszama, syn Ammihuda.
Num 2:19  Wojsko jego wed³ug spisu liczy czterdzieœci tysiêcy piêciuset.
Num 2:20  Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa bêdzie Gamliel, syn Pedahsura.
Num 2:21  Wojsko jego wed³ug spisu liczy trzydzieœci dwa tysi¹ce dwustu.
Num 2:22  Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina bêdzie Abidan, syn Gideoniego.
Num 2:23  Wojsko jego wed³ug spisu liczy trzydzieœci piêæ tysiêcy czterystu.
Num 2:24  Wszystkich spisanych w obozie Efraima wed³ug ich zastêpów by³o sto osiem tysiêcy stu. Oni jako 
trzeci bêd¹ zwijaæ namioty.
Num 2:25  Od pó³nocy, stosownie do swoich oddzia³ów, [bêdzie] chor¹giew obozu Dana [roz³o¿onego] wed³ug 
swoich zastêpów. Wodzem synów Dana bêdzie Achijezer, syn Ammiszaddaja.
Num 2:26  Liczba jego wojska wed³ug obliczenia wynosi szeœædziesi¹t dwa tysi¹ce siedmiuset.
Num 2:27  Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera bêdzie Pagiel, syn Okrana.
Num 2:28  Wojsko jego wed³ug spisu liczy czterdzieœci jeden tysiêcy piêciuset.
Num 2:29  W koñcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego bêdzie Achira, syn Enana.
Num 2:30  Wojsko jego wed³ug spisu liczy piêædziesi¹t trzy tysi¹ce czterystu.
Num 2:31  Wszystkich spisanych w obozie Dana by³o sto piêædziesi¹t siedem tysiêcy szeœciuset. Oni jako 
ostatni bêd¹ zwijaæ namioty wed³ug swych chor¹gwi.
Num 2:32  Oto Izraelici spisani wed³ug swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach wed³ug ich zastêpów 
by³o szeœæset trzy tysi¹ce piêæset piêædziesiêciu.
Num 2:33  Stosownie do rozkazu Pana, danego Moj¿eszowi, lewici nie zostali spisani razem z reszt¹ Izraelitów.
Num 2:34  Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Moj¿esza nakaza³ Pan: obozowali wed³ug swych chor¹gwi 
i zwijali obóz, ka¿dy w swym pokoleniu i swym rodzie.
Num 3:1  Tak oto przedstawia³a siê rodzina Aarona i Moj¿esza w czasie, gdy Pan mówi³ do Moj¿esza na górze 
Synaj.
Num 3:2  Synowie Aarona mieli nastêpuj¹ce imiona: pierworodny Nadab, nastêpnie Abihu, Eleazar oraz Itamar.
Num 3:3  Oto imiona synów Aarona, namaszczonych kap³anów, których poœwiêci³, by pe³nili kap³añsk¹ s³u¿bê.
Num 3:4  Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli z³o¿yæ w ofierze inny ogieñ. 
Nie mieli oni synów i dlatego s³u¿bê kap³añsk¹ spe³niali w obecnoœci ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar.
Num 3:5  Przemówi³ znowu Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 3:6  «Ka¿ siê zbli¿yæ pokoleniu Lewiego i postaw [je] przed kap³anem Aaronem: niechaj mu s³u¿¹!
Num 3:7  Pe³ni¹c s³u¿bê w przybytku, troszczyæ siê bêd¹ wszyscy o to, o co on sam i ca³a spo³ecznoœæ winna 
dbaæ w zwi¹zku z Namiotem Spotkania.
Num 3:8  Winni strzec wszystkich sprzêtów Namiotu Spotkania i wezm¹ na siebie staranie o to wszystko, o co 
winni siê troszczyæ Izraelici, gdy chodzi o pe³nienie s³u¿by w przybytku.
Num 3:9  Oddaj wiêc lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu byæ ca³kowicie oddani ze strony Izraelitów.
Num 3:10  Aaronowi i jego synom zlecisz, by pe³nili powierzon¹ im s³u¿bê kap³añsk¹. Gdyby siê zbli¿y³ ktoœ 
niepowo³any, ma byæ ukarany œmierci¹».
Num 3:11  I rzek³ jeszcze Pan do Moj¿esza:
Num 3:12  «Oto Ja wzi¹³em lewitów spoœród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy siê 
narodzili z ³ona matek, dlatego lewici s¹ moj¹ w³asnoœci¹.
Num 3:13  Do Mnie bowiem nale¿y wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabija³em wszystko, co by³o 
pierworodne w ziemi egipskiej, poœwiêci³em dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, pocz¹wszy od 
cz³owieka a¿ do bydlêcia. Do mnie nale¿¹; Ja jestem Pan».
Num 3:14  Mówi³ dalej Pan do Moj¿esza na pustyni Synaj tymi s³owami:
Num 3:15  «Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego wed³ug ich rodów i szczepów; wszystkich mê¿czyzn w 
wieku od jednego miesi¹ca wzwy¿».
Num 3:16  Moj¿esz wiêc dokona³ ich spisu wed³ug rozkazu Pana.
Num 3:17  A oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
Num 3:18  Imiona zaœ synów Gerszona wed³ug ich rodzin: Libni i Szimei.
Num 3:19  Synowie zaœ Kehata wed³ug swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel,
Num 3:20  a synowie Merariego wed³ug swych rodzin: Machli i Muszi. To s¹ rodziny Lewiego wed³ug ich rodów.
Num 3:21  Od Gerszona pochodz¹ rodziny Libnitów i Szimeitów; to s¹ w³aœnie rodziny Gerszonitów.
Num 3:22  Liczba spisanych mê¿czyzn w wieku od jednego miesi¹ca wzwy¿ wynosi³a u nich siedem tysiêcy 
piêciuset.
Num 3:23  Rodziny Gerszonitów rozbija³y obóz za przybytkiem od strony zachodniej.
Num 3:24  G³ow¹ rodu Gerszona by³ Eliasaf, syn Laela.
Num 3:25  W Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzon¹ pieczê o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, 
jak równie¿ o zas³onê wisz¹c¹ u wejœcia do Namiotu Spotkania,



Num 3:26  dalej o zas³ony dziedziñca oraz o zas³onê przy wejœciu na dziedziniec, który otacza przybytek i 
o³tarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej s³u¿by.
Num 3:27  Od Kehata pochodz¹ rodziny: Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów; s¹ to rodziny 
Kehatytów.
Num 3:28  Ca³kowita liczba spisanych mê¿czyzn, w wieku od jednego miesi¹ca wzwy¿, wynosi³a u nich osiem 
tysiêcy trzystu ludzi przeznaczonych do pe³nienia s³u¿by w przybytku.
Num 3:29  Rodziny Kehatytów rozbija³y namioty od strony po³udniowej przybytku.
Num 3:30  G³ow¹ rodu Kehatytów by³ Elisafan, syn Uzzjela.
Num 3:31  Mieli siê oni troszczyæ o arkê i stó³, o œwiecznik, o³tarze oraz inne sprzêty przybytku przeznaczone 
do s³u¿by Bo¿ej, wreszcie o zas³onê i jej obs³ugiwanie.
Num 3:32  Ksiêciem ksi¹¿¹t rodów lewickich by³ Eleazar, syn kap³ana Aarona. On mia³ nadzór nad tymi, którzy 
pe³nili s³u¿bê w œwi¹tyni.
Num 3:33  Od Merariego [pochodz¹] rodziny: Machlitów i Muszytów; s¹ to rodziny Merarytów.
Num 3:34  Ca³kowita liczba spisanych mê¿czyzn, w wieku od jednego miesi¹ca wzwy¿, wynosi³a u nich szeœæ 
tysiêcy dwustu.
Num 3:35  G³ow¹ rodzin Merarytów by³ Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od pó³nocnej strony 
przybytku.
Num 3:36  Merarytom powierzono troskê o deski przybytku, ich poprzeczki, s³upy razem z podstawami, wszelki 
sprzêt do tego nale¿¹cy i jego obs³ugê;
Num 3:37  dalej o s³upy dziedziñca razem z ich podstawami, wreszcie o ko³ki i powrozy.
Num 3:38  Moj¿esz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed Namiotem Spotkania. 
Oni to w imieniu Izraelitów mieli pe³niæ s³u¿bê przy œwi¹tyni. Gdyby zaœ zbli¿y³ siê ktoœ niepowo³any, mia³ 
byæ ukarany œmierci¹.
Num 3:39  Ca³kowita liczba lewitów spisanych przez Moj¿esza na rozkaz Pana - mê¿czyzn w wieku od jednego 
miesi¹ca wzwy¿ - wynosi³a dwadzieœcia dwa tysi¹ce.
Num 3:40  Rzek³ znowu Pan do Moj¿esza: «Dokonaj spisu mê¿czyzn pierworodnych Izraelitów w wieku od 
jednego miesi¹ca wzwy¿ i zrób imienny ich wykaz.
Num 3:41  WeŸ dla Mnie lewitów - bo Ja jestem Pan - w miejsce pierworodnych spoœród Izraelitów, podobnie 
te¿ byd³o lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z byd³a Izraelitów».
Num 3:42  Spisa³ wiêc Moj¿esz, stosownie do rozkazu Pana, pierworodnych Izraelitów,
Num 3:43  i okaza³o siê, ¿e wszystkich mê¿czyzn pierworodnych od miesi¹ca wzwy¿ - wed³ug tego, jak zostali 
spisani - by³o w wykazie imiennym dwadzieœcia dwa tysi¹ce dwieœcie siedemdziesiêciu trzech.
Num 3:44  Rzek³ znowu Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 3:45  «WeŸ lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz byd³o nale¿¹ce do lewitów 
zamiast ich byd³a. I bêd¹ lewici nale¿eæ do Mnie, bo Ja jestem Pan.
Num 3:46  Jako wykup za owych dwustu siedemdziesiêciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy przewy¿szaj¹ 
liczbê lewitów,
Num 3:47  weŸmiesz po piêæ syklów od g³owy wed³ug wagi sykla przybytku; sykl po dwadzieœcia ger.
Num 3:48  Daj to srebro Aaronowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych».
Num 3:49  Wzi¹³ wiêc Moj¿esz wykup od tych, którzy przekraczali liczbê wykupionych przez lewitów.
Num 3:50  Otrzyma³ srebro od pierworodnych: tysi¹c trzysta szeœædziesi¹t piêæ syklów wed³ug wagi sykla 
przybytku.
Num 3:51  Moj¿esz odda³ srebro z wykupu Aaronowi i jego synom wed³ug rozkazu Pana, tak jak poleci³ Pan 
Moj¿eszowi.
Num 4:1  Nastêpnie mówi³ Pan do Moj¿esza i Aarona tymi s³owami:
Num 4:2  «Wy³¹cz spoœród synów Lewiego Kehatytów, pe³n¹ ich liczbê wed³ug szczepów i rodów
Num 4:3  od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, czyli wszystkich, którzy s¹ zdolni pe³niæ s³u¿bê, aby wykonywali 
prace w Namiocie Spotkania.
Num 4:4  Zadaniem Kehatytów bêdzie troska o rzeczy najœwiêtsze.
Num 4:5  Kiedy bêdzie siê zwijaæ obóz, wejdzie Aaron z synami. Zdejm¹ oni zas³onê okrywaj¹c¹ i owin¹ ni¹ Arkê 
Œwiadectwa.
Num 4:6  Nastêpnie po³o¿¹ pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozci¹gn¹ tkaninê ca³¹ z fioletowej purpury, 
wreszcie za³o¿¹ dr¹¿ki.
Num 4:7  Równie¿ nad sto³em pok³adnym rozci¹gn¹ tkaninê z fioletowej purpury, na której po³o¿¹ misy, czasze, 
patery i dzbany dla ofiar p³ynnych; chleb ustawicznej ofiary winien siê równie¿ na nim znajdowaæ.
Num 4:8  Nastêpnie okryj¹ go tkanin¹ karmazynow¹, wreszcie pokrowcem ze skór delfinów, na koniec za³o¿¹ 
dr¹¿ki.
Num 4:9  Potem wezm¹ tkaninê z fioletowej purpury i okryj¹ ni¹ podstawê œwiecznika ³¹cznie z lampami, 
no¿ycami, naczyniami do knotów oraz wszystkimi naczyniami na oliwê, u¿ywanymi do jego obs³ugi.



Num 4:10  Nastêpnie owin¹ go - wraz z ca³ym przynale¿nym sprzêtem - pokrowcem ze skóry delfinów, i 
umieszcz¹ na noszach.
Num 4:11  Teraz rozci¹gn¹ nad z³otym o³tarzem tkaninê z fioletowej purpury i okryj¹ go okryciem ze skór delfinów 
i za³o¿¹ dr¹¿ki.
Num 4:12  Nastêpnie wezm¹ wszystkie pozosta³e sprzêty nale¿¹ce do s³u¿by w œwi¹tyni, owin¹ je tkanin¹ z 
fioletowej purpury, okryj¹ pokrowcem ze skór delfinów i umieszcz¹ na noszach.
Num 4:13  Oczyszcz¹ nastêpnie o³tarz z popio³u i okryj¹ czerwon¹ purpur¹.
Num 4:14  Po³o¿¹ na nim wszystkie naczynia u¿ywane do s³u¿by przy o³tarzu: popielnice, wide³ki, ³opatki, 
kropielnice; wszystkie te sprzêty o³tarza okryj¹ pokrowcem ze skór delfinów i za³o¿¹ dr¹¿ki.
Num 4:15  Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skoñcz¹ okrywaæ przedmioty œwiête i wszystkie 
przynale¿ne do nich sprzêty, wtedy przyst¹pi¹ Kehatyci, aby je ponieœæ. Nie wolno im jednak przedmiotów 
œwiêtych dotykaæ; w przeciwnym razie umr¹. Tak¹ to s³u¿bê maj¹ do spe³nienia Kehatyci w Namiocie 
Spotkania.
Num 4:16  Eleazar zaœ, syn kap³ana Aarona, bêdzie siê troszczy³ o oliwê do oœwietlenia, o pachn¹ce kadzid³o, 
o sta³¹ ofiarê z pokarmów, wreszcie o olej do namaszczania. Winien czuwaæ nad ca³ym przybytkiem oraz nad 
wszystkim, co siê w nim znajduje: nad miejscem œwiêtym i jego sprzêtami».
Num 4:17  I mówi³ dalej Pan do Moj¿esza i Aarona:
Num 4:18  «Nie dopuœæcie, by szczep rodzin Kehatytów zosta³ spoœród lewitów wytracony.
Num 4:19  Postarajcie siê raczej aby ¿yli, a nie musieli umrzeæ, gdy siê zbli¿¹ do rzeczy najœwiêtszych. Aaron i 
jego synowie przyjd¹ i wska¿¹ ka¿demu, co ma czyniæ i co nosiæ.
Num 4:20  Sami jednak [Kehatyci] nie mog¹ przyjœæ, by choæ przez chwilê popatrzeæ na rzeczy œwiête; w 
przeciwnym razie umr¹».
Num 4:21  Mówi³ dalej Pan do Moj¿esza:
Num 4:22  «Dokonaj obliczenia Gerszonitów wed³ug rodów i rodzin.
Num 4:23  Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, zdolnych do pe³nienia s³u¿by, 
aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania.
Num 4:24  A oto na czym ma polegaæ s³u¿ba Gerszonitów, co maj¹ czyniæ i co nosiæ:
Num 4:25  winni nosiæ tkaniny przybytku i sam Namiot Spotkania ³¹cznie z pokrowcem; pokrowiec ze skór 
delfinów, który le¿y na wierzchu, oraz zas³onê [bêd¹c¹] przy wejœciu do Namiotu Spotkania.
Num 4:26  Nastêpnie zas³ony dziedziñca i zas³onê przy bramie wejœciowej na dziedziniec, który otacza doko³a 
przybytek i o³tarz, wreszcie nale¿¹ce do tego powrozy i wszystkie sprzêty potrzebne do tej s³u¿by.
Num 4:27  Wszystkie zajêcia Gerszonitów odnoœnie do tego, co maj¹ nosiæ i co czyniæ, podlegaæ bêd¹ 
rozkazom Aarona i jego synów; powierzycie ich pieczy wszystko to, co maj¹ nosiæ.
Num 4:28  Taka bêdzie s³u¿ba rodzin Gerszonitów co do Namiotu Spotkania. Nadzór nad nimi bêdzie nale¿a³ 
do Itamara, syna kap³ana Aarona.
Num 4:29  Dokonaj [równie¿] spisu Merarytów wed³ug ich rodzin i rodów.
Num 4:30  Dokonasz spisu ludzi w wieku od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, zdolnych do pe³nienia s³u¿by, 
aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania.
Num 4:31  Pe³ni¹c s³u¿bê w Namiocie Spotkania bêd¹ nosiæ deski przybytku i nale¿¹ce do nich poprzeczki oraz 
s³upy ³¹cznie z podstawami;
Num 4:32  dalej s³upy otaczaj¹ce dziedziniec doko³a z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz ca³y sprzêt 
do tego nale¿¹cy. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co maj¹ nosiæ.
Num 4:33  Taka bêdzie s³u¿ba rodzin Merarytów. Co do wszystkich obowi¹zków swych w Namiocie Spotkania 
bêd¹ podlegaæ Itamarowi, synowi kap³ana Aarona».
Num 4:34  Nastêpnie Moj¿esz, Aaron i ksi¹¿êta spo³ecznoœci dokonali spisu Kehatytów wed³ug ich rodzin i 
rodów,
Num 4:35  ludzi w wieku od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, wszystkich zdolnych do pe³nienia s³u¿by i do 
wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
Num 4:36  Spisanych wed³ug rodzin by³o dwa tysi¹ce siedmiuset piêædziesiêciu.
Num 4:37  S¹ to spisani z rodzin Kehatytów: ca³kowita liczba tych, którzy maj¹ pe³niæ s³u¿bê w Namiocie 
Spotkania, a których spisa³ Moj¿esz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany za poœrednictwem Moj¿esza.
Num 4:38  Dokonano te¿ spisu Gerszonitów wed³ug ich rodzin i rodów,
Num 4:39  w wieku od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, zdolnych do pe³nienia s³u¿by i do wykonywania prac w 
Namiocie Spotkania.
Num 4:40  Spisanych wed³ug ich rodzin i rodów by³o dwa tysi¹ce szeœciuset trzydziestu.
Num 4:41  To by³a pe³na liczba spisanych z rodzin Gerszonitów - wszystkich, którzy mieli pe³niæ s³u¿bê w 
Namiocie Spotkania, a których spisa³ Moj¿esz i Aaron na rozkaz Pana.
Num 4:42  Dokonano te¿ spisu Merarytów wed³ug ich rodzin i rodów,
Num 4:43  wszystkich w wieku od lat trzydziestu do piêædziesiêciu, zdolnych do pe³nienia s³u¿by i do 



wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
Num 4:44  Spisanych wed³ug rodzin by³o trzy tysi¹ce dwustu.
Num 4:45  To by³a liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu tego dokonali Moj¿esz i Aaron na rozkaz Pana 
dany Moj¿eszowi.
Num 4:46  Ca³kowita liczba lewitów, których spisali Moj¿esz, Aaron i ksi¹¿êta Izraela wed³ug rodzin i rodów,
Num 4:47  wszystkich spisanych ludzi, zdolnych do pe³nienia s³u¿by i do wykonywania prac w Namiocie 
Spotkania oraz do noszenia ciê¿arów
Num 4:48  by³o osiem tysiêcy piêciuset osiemdziesiêciu.
Num 4:49  Stosownie do rozkazu Pana Moj¿esz wyznaczy³ ka¿demu, co ma czyniæ i co nosiæ. Zostali spisani 
zgodnie z rozkazem, który Pan da³ Moj¿eszowi.
Num 5:1  Przemówi³ znów Pan do Moj¿esza:
Num 5:2  «Rozka¿ Izraelitom usun¹æ z obozu ka¿dego chorego na tr¹d, cierpi¹cego na wycieki oraz tego, kto 
zaci¹gn¹³ nieczystoœæ przy zw³okach zmar³ego.
Num 5:3  Tak mê¿czyznê jak i kobietê macie usun¹æ poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie Ja 
mieszkam poœród was».
Num 5:4  Uczynili tak Izraelici i usunêli ich poza obóz; Izraelici post¹pili tu wed³ug rozkazu, jaki Pan da³ 
Moj¿eszowi.
Num 5:5  Przemówi³ znów Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 5:6  «Powiedz Izraelitom: je¿eli mê¿czyzna lub kobieta dopuszcza siê jakiego grzechu wobec ludzi, 
pope³niaj¹c przestêpstwo przeciw Panu, to osoba ta zaci¹gnie winê.
Num 5:7  Maj¹ wyznaæ grzech pope³niony i oddaæ dobro nieprawnie zabrane z dodaniem pi¹tej czêœci temu, 
wobec kogo zawinili.
Num 5:8  A jeœli on nie ma krewnego, któremu mo¿na by zwróciæ, zwrot nale¿ny Panu przejdzie na kap³ana, z 
wyj¹tkiem barana ofiarowanego na ofiarê przeb³agaln¹, przez któr¹ dokona tamten na nim obrzêdu przeb³agania.
Num 5:9  Wszystkie zaœ œwiête dary, które przynosz¹ kap³anowi Izraelici, nale¿eæ bêd¹ do niego.
Num 5:10  Œwiête dary ka¿dego Izraelity bêd¹ nale¿a³y do kap³ana. Cokolwiek ktoœ da kap³anowi, stanie siê 
jego w³asnoœci¹».
Num 5:11  Rzek³ znowu Pan do Moj¿esza:
Num 5:12  «Tak mów do Izraelitów: Gdy m¹¿ ma ¿onê rozpustn¹ i ta go zdradzi
Num 5:13  przez to, ¿e inny mê¿czyzna z ni¹ obcuje cieleœnie wylewaj¹c nasienie, a nie spostrzeg³ tego jej m¹¿, 
i dopuœci³a siê nieczystoœci w ukryciu, gdy¿ nie by³o œwiadka, który by j¹ pochwyci³ na gor¹cym uczynku -
Num 5:14  gdy wiêc duch podejrzenia ogarnie mê¿a i zacznie podejrzewaæ ¿onê swoj¹, w wypadku gdy 
rzeczywiœcie siê splami³a, lub bêdzie j¹ pos¹dza³, choæ siê nie splami³a -
Num 5:15  wówczas winien m¹¿ przyprowadziæ ¿onê swoj¹ do kap³ana i przynieœæ jako dar ofiarny za ni¹ 
dziesi¹t¹ czêœæ efy m¹ki jêczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy ani te¿ nie po³o¿y kadzid³a, gdy¿ jest to 
ofiara pos¹dzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazaæ winê.
Num 5:16  Wówczas rozka¿e kap³an zbli¿yæ siê kobiecie i stawi j¹ przed Panem.
Num 5:17  Nastêpnie naleje kap³an wody œwiêtej do naczynia glinianego, weŸmie nieco py³u znajduj¹cego siê 
na pod³odze przybytku i rzuci go do wody.
Num 5:18  Teraz postawi kap³an kobietê przed Panem, odkryje jej w³osy i po³o¿y na jej rêce ofiarê wyjawienia, 
czyli pos¹dzenia; wodê zaœ gorzk¹, nios¹c¹ kl¹twê, kap³an bêdzie trzyma³ w swym rêku.
Num 5:19  Wtedy zaprzysiêgnie kobietê i powie do niej: Jeœli rzeczywiœcie ¿aden inny mê¿czyzna z tob¹ nie 
obcowa³ i jeœliœ siê z innym nie splami³a nieczystoœci¹ wzglêdem swego mê¿a, wówczas woda goryczy i 
przekleñstwa nie przyniesie ci szkody.
Num 5:20  Jeœli jednak by³aœ niewierna swemu mê¿owi i sta³aœ siê przez to nieczyst¹, poniewa¿ inny 
mê¿czyzna, a nie twój m¹¿, obcowa³ z tob¹, wylewaj¹c [nasienie] -
Num 5:21  wówczas przeklnie kap³an kobietê przysiêg¹ przekleñstwa i powie do niej: Niech¿e ciê Pan uczyni 
poprzysiê¿onym przekleñstwem poœród ludu twego, niech zwiotczej¹ twoje biodra, a ³ono niech spuchnie.
Num 5:22  Woda nios¹ca przekleñstwo niech wniknie do twego wnêtrza i niech sprawi, ¿e spuchnie twoje ³ono, a 
biodra zwiotczej¹. Odpowie na to kobieta: "Amen, Amen".
Num 5:23  Teraz wypisze kap³an na zwoju s³owa przekleñstwa, a nastêpnie zmyje je wod¹ goryczy.
Num 5:24  Wreszcie da wypiæ kobiecie wodê gorzk¹, nios¹c¹ kl¹twê, aby wody przekleñstwa wesz³y w ni¹ 
sprawiaj¹c gorzki ból.
Num 5:25  Nastêpnie weŸmie kap³an z r¹k kobiety ofiarê pos¹dzenia, wykona gest ko³ysania przed Panem i 
z³o¿y na o³tarzu.
Num 5:26  Potem weŸmie z niej pe³n¹ d³oni¹ czêœæ jako pami¹tkê i spali na o³tarzu.
Num 5:27  Teraz da kobiecie do picia wodê przeklêt¹: jeœli naprawdê sta³a siê nieczyst¹ i swojemu mê¿owi 
niewiern¹, woda wniknie w ni¹, sprawiaj¹c gorzki ból. £ono jej spuchnie, a biodra zwiotczej¹, i bêdzie owa kobieta 
przedmiotem przekleñstwa poœród swego narodu.



Num 5:28  Jeœli jednak ta kobieta nie sta³a siê nieczyst¹, lecz przeciwnie - jest czysta - pozostanie bez szkody i 
znów bêdzie rodziæ dzieci.
Num 5:29  Takie jest prawo odnosz¹ce siê do pos¹dzenia, gdy ¿ona nie dochowa wiernoœci swojemu mê¿owi i 
stanie siê przez to nieczyst¹,
Num 5:30  lub gdy m¹¿ zacznie j¹ pos¹dzaæ, wtedy stawi j¹ przed Panem, a kap³an spe³ni wzglêdem niej 
wszystko wed³ug tego prawa.
Num 5:31  M¹¿ bêdzie wtedy bez winy, a ¿ona poniesie zas³u¿on¹ karê».
Num 6:1  Przemówi³ znowu Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 6:2  «Tak mów do Izraelitów: gdy jaki mê¿czyzna lub kobieta z³o¿y œlub nazireatu, aby siê poœwiêciæ dla 
Pana,
Num 6:3  musi siê powstrzymaæ od wina i sycery, nie mo¿e u¿ywaæ octu winnego i octu z sycery ani soku z 
winogron; nie wolno mu jeœæ winogron zarówno œwie¿ych, jak i suszonych.
Num 6:4  Przez ca³y czas trwania nazireatu nie bêdzie niczego spo¿ywaæ z winnego szczepu, pocz¹wszy od 
winogron niedojrza³ych a¿ do wyt³oczyn.
Num 6:5  Przez ca³y czas trwania nazireatu no¿yce nie dotkn¹ jego g³owy. Dopóki nie up³ynie okres czasu, na 
który poœwiêci³ siê Panu, bêdzie œwiêty i ma pozwoliæ, by w³osy jego ros³y swobodnie.
Num 6:6  W okresie, kiedy jest poœwiêcony dla Pana, nie mo¿e siê zbli¿yæ do ¿adnego trupa.
Num 6:7  Nawet przy swoim zmar³ym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie mo¿e zaci¹gn¹æ nieczystoœci, gdy¿ 
nosi na swej g³owie [znamiê] poœwiêcenia dla Pana.
Num 6:8  Podczas ca³ego okresu trwania nazireatu jest poœwiêcony dla Pana.
Num 6:9  Gdyby jednak ktoœ nagle przy nim umar³, i sprowadzi³ przez to nieczystoœæ na jego poœwiêcon¹ 
g³owê, to on ostrzy¿e j¹ w dniu oczyszczenia: ostrzy¿e j¹ dnia siódmego.
Num 6:10  Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie kap³anowi przy wejœciu do 
Namiotu Spotkania.
Num 6:11  Jednego z³o¿y kap³an jako ofiarê przeb³agaln¹, drugiego zaœ na ofiarê ca³opaln¹, i dokona 
przeb³agania za niego, za winê, jak¹ zaci¹gn¹³ przy zw³okach zmar³ego. W ten dzieñ zostanie znów g³owa jego 
poœwiêcona.
Num 6:12  Poœwiêci siê znowu dla Pana na czas nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarê 
zadoœæuczynienia. Poprzedni jednak okres nie bêdzie policzony, gdy¿ splami³ swoje poœwiêcenie.
Num 6:13  Takie jest prawo dotycz¹ce nazirejczyków. W dniu, kiedy up³ynie czas nazireatu, przyprowadzi siê go 
ku wejœciu do Namiotu Spotkania.
Num 6:14  A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarê ca³opaln¹, 
dalej, jednoroczn¹ owieczkê bez skazy na ofiarê przeb³agaln¹ i barana bez skazy jako ofiarê biesiadn¹,
Num 6:15  nadto kosz chlebów przaœnych z najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ i przaœne podp³omyki 
pomazane oliw¹, ³¹cznie z przynale¿n¹ do nich ofiar¹ pokarmow¹ i p³ynn¹.
Num 6:16  Kap³an zaniesie wszystko przed Pana i z³o¿y ofiarê przeb³agaln¹ oraz ofiarê ca³opalenia.
Num 6:17  Barana natomiast z³o¿y jako ofiarê biesiadn¹ dla Pana, ³¹cznie z koszem chlebów przaœnych. 
Kap³an z³o¿y potem jego ofiarê pokarmow¹ i p³ynn¹.
Num 6:18  Wtedy u wejœcia do Namiotu Spotkania ostrzy¿e nazirejczyk swe poœwiêcone w³osy i rzuci je w 
ogieñ, w którym p³onie ofiara biesiadna.
Num 6:19  Nastêpnie weŸmie kap³an ugotowan¹ ³opatkê barana, chleb przaœny z kosza oraz przaœny 
podp³omyk i z³o¿y je na rêce nazirejczyka, gdy on ju¿ ostrzy¿e swe w³osy.
Num 6:20  Kap³an darami ofiarnymi wykona gest ko³ysania przed Panem; jest to œwiêty dar nale¿ny kap³anowi 
prócz mostka ko³ysania i uda od³o¿onego na ofiarê. Odt¹d mo¿e nazirejczyk piæ wino.
Num 6:21  Takie jest prawo odnosz¹ce siê tak do nazirejczyka, który z³o¿y œluby, jak do darów ofiarnych 
œlubowanych Panu, niezale¿nie od tego, na co go staæ. Stosownie do œlubu winien wype³niæ wszystkie 
prawa swego nazireatu».
Num 6:22  I mówi³ znowu Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 6:23  «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie b³ogos³awiæ Izraelitom. Powiecie im:
Num 6:24  Niech ciê Pan b³ogos³awi i strze¿e.
Num 6:25  Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob¹, niech ciê obdarzy sw¹ ³ask¹.
Num 6:26  Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech ciê obdarzy pokojem.
Num 6:27  Tak bêd¹ wzywaæ imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im bêdê b³ogos³awi³».
Num 7:1  Gdy ukoñczy³ Moj¿esz budowê przybytku, namaœci³ go i poœwiêci³ wraz ze wszystkimi sprzêtami; 
podobnie i o³tarz razem ze wszystkimi sprzêtami do niego nale¿¹cymi namaœci³ i poœwiêci³.
Num 7:2  Wtedy ksi¹¿êta Izraela, g³owy poszczególnych rodów, ksi¹¿êta pokoleñ i przewodnicz¹cy w spisie 
przynieœli swoje dary.
Num 7:3  Przyprowadzili oni dla Pana: szeœæ krytych wozów i dwanaœcie wo³ów; przypada³ wiêc jeden wóz 
od dwóch ksi¹¿¹t i po jednym wole od ka¿dego. Przyprowadzili to przed przybytek.



Num 7:4  Wówczas rzek³ Pan do Moj¿esza:
Num 7:5  «WeŸ to od nich i niech bêdzie przeznaczone do u¿ytku w Namiocie Spotkania. Podziel je pomiêdzy 
lewitów odpowiednio do ich s³u¿by».
Num 7:6  Wzi¹³ wiêc Moj¿esz wozy i wo³y i odda³ je lewitom.
Num 7:7  Odpowiednio do ich s³u¿by da³ Gerszonitom dwa wozy i cztery wo³y.
Num 7:8  Osiem wo³ów i cztery wozy da³ Merarytom, odpowiednio do ich s³u¿by, [jak¹ mieli pe³niæ] pod 
kierunkiem Itamara, syna kap³ana Aarona.
Num 7:9  Kehatytom nic nie da³, gdy¿ oni mieli powierzon¹ troskê o rzeczy najœwiêtsze, które mieli nosiæ na 
ramionach.
Num 7:10  W dniu poœwiêcenia o³tarza przynieœli ksi¹¿êta swoje dary. Gdy je przynieœli przed o³tarz,
Num 7:11  rzek³ Pan do Moj¿esza: «Niech ka¿dego dnia jeden z ksi¹¿¹t przyniesie swój dar ofiarny na 
poœwiêcenie o³tarza».
Num 7:12  Tym, który pierwszego dnia przyniós³ dar ofiarny, by³ Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy.
Num 7:13  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów oraz czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:14  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:15  m³ody cielec, baran i roczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:16  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:17  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów i piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba.
Num 7:18  Drugiego dnia przyniós³ dar ofiarny Netaneel, syn Suara, ksi¹¿ê Issacharytów.
Num 7:19  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:20  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em;
Num 7:21  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:22  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:23  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów i piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Netaneela, syna Suara.
Num 7:24  Trzeciego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Zabulonitów, Eliab, syn Chelona.
Num 7:25  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:26  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:27  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:28  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:29  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Eliaba, syna Chelona.
Num 7:30  Czwartego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Rubenitów, Elisur, syn Szedeura.
Num 7:31  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:32  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:33  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:34  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:35  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Elisura, syna Szedeura.
Num 7:36  Pi¹tego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja.
Num 7:37  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:38  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:39  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:40  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:41  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Szelumiela, syna Suriszaddaja.
Num 7:42  Szóstego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Gadytów, Eliasaf, syn Deuela.
Num 7:43  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 



siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:44  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:45  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:46  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:47  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela.
Num 7:48  Siódmego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Efraimitów, Eliszama, syn Ammihuda.
Num 7:49  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:50  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:51  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:52  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:53  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Eliszamy, syna Ammihuda.
Num 7:54  Ósmego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Manassytów, Gamliel, syn Pedahsura.
Num 7:55  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:56  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:57  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:58  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:59  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Gamliela, syna Pedahsura.
Num 7:60  Dziewi¹tego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego.
Num 7:61  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:62  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:63  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:64  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:65  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego.
Num 7:66  Dziesi¹tego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Danitów, Achiezer, syn Ammiszaddaja.
Num 7:67  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:68  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:69  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:70  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:71  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Achiezera, syna Ammiszaddaja.
Num 7:72  Jedenastego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Aserytów, Pagiel, syn Okrana.
Num 7:73  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:74  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:75  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:76  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,
Num 7:77  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Pagiela, syna Okrana.
Num 7:78  Dwunastego dnia przyniós³ dar ofiarny ksi¹¿ê Neftalitów, Achira, syn Enana.
Num 7:79  Jego dar ofiarny stanowi³y: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi 
siedemdziesiêciu syklów - wed³ug wagi przybytku - obydwie nape³nione najczystsz¹ m¹k¹ zaprawion¹ oliw¹ na 
ofiarê pokarmow¹,
Num 7:80  czasza z³ota wagi dziesiêciu syklów, nape³niona kadzid³em,
Num 7:81  m³ody cielec, baran i jednoroczne jagniê na ofiarê ca³opaln¹,
Num 7:82  kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹,



Num 7:83  wreszcie dwa wo³y, piêæ baranów, piêæ koz³ów, piêæ jednorocznych owieczek na ofiarê biesiadn¹. 
To by³ dar ofiarny Achiry, syna Enana.
Num 7:84  [Dary na] poœwiêcenia o³tarza, [które przynieœli] ksi¹¿êta izraelscy w dniu jego namaszczenia, by³y 
nastêpuj¹ce: dwanaœcie mis srebrnych, dwanaœcie czar srebrnych i dwanaœcie czasz z³otych.
Num 7:85  Ka¿da misa wa¿y³a sto trzydzieœci [syklów] srebra, a ka¿da czara siedemdziesi¹t. Ogólny ciê¿ar 
naczyñ srebrnych wynosi³ dwa tysi¹ce czterysta syklów srebra - wed³ug wagi przybytku.
Num 7:86  Czasz z³otych, wype³nionych kadzid³em, by³o dwanaœcie; ka¿da czasza wa¿y³a dziesiêæ syklów 
wed³ug wagi przybytku. Ogólny ciê¿ar z³ota czasz wynosi³ sto dwadzieœcia syklów.
Num 7:87  Ogólna liczba byd³a przeznaczonego na ofiarê ca³opaln¹ wynosi³a: dwanaœcie cielców, dwanaœcie 
baranów, dwanaœcie jednorocznych jagni¹t, z dodaniem przynale¿nych ofiar z pokarmów, i dwanaœcie koz³ów 
na ofiarê przeb³agaln¹.
Num 7:88  Ogólna liczba byd³a przeznaczonego na ofiarê biesiadn¹ wynosi³a: dwadzieœcia cztery wo³y, 
szeœædziesi¹t baranów, szeœædziesi¹t koz³ów i szeœædziesi¹t jednorocznych owieczek. To by³y [dary ofiarne 
na] poœwiêcenia o³tarza, gdy zosta³ namaszczony.
Num 7:89  Gdy Moj¿esz wchodzi³ do Namiotu Spotkania, by rozmawiaæ z Nim, s³ysza³ mówi¹cy do niego g³os 
znad przeb³agalni, która by³a nad Ark¹ Œwiadectwa pomiêdzy dwoma cherubami. Tak mówi³ do niego.
Num 8:1  Mówi³ Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 8:2  «Tak mów do Aarona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucaæ œwiat³o 
na przedni¹ stronê œwiecznika».
Num 8:3  Aaron uczyni³ tak; na przedniej stronie œwiecznika umieœci³ jego lampy wed³ug nakazu, jaki da³ Pan 
Moj¿eszowi.
Num 8:4  Œwiecznik zaœ by³ wykonany w nastêpuj¹cy sposób: by³ kuty ze z³ota - od podstawy a¿ do kwiatów 
by³ kuty. By³ on sporz¹dzony zgodnie z wzorem, jaki Pan poda³ Moj¿eszowi.
Num 8:5  Mówi³ znów Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 8:6  «Wy³¹cz lewitów spoœród Izraelitów i oczyœæ ich.
Num 8:7  Post¹pisz zaœ z nimi w ten sposób, aby ich oczyœciæ: pokropisz ich wod¹ przeb³agania, ogol¹ ca³e 
swoje cia³o, wypior¹ szaty, i wtedy bêd¹ czyœci.
Num 8:8  Nastêpnie wezm¹ m³odego cielca ze stada i nale¿¹c¹ do tego ofiarê pokarmow¹ z najczystszej m¹ki 
zaprawionej oliw¹; ty zaœ weŸmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarê przeb³agaln¹.
Num 8:9  Ka¿ wyst¹piæ lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz ca³e zgromadzenia Izraelitów.
Num 8:10  Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici w³o¿¹ na nich rêce.
Num 8:11  Nastêpnie Aaron gestem ko³ysania wobec Pana przeka¿e lewitów jako ofiarê ze strony Izraelitów i 
bêd¹ przeznaczeni na s³u¿bê dla Pana.
Num 8:12  Lewici w³o¿¹ rêce na g³owy cielców, a ty jednego z nich z³o¿ysz na ofiarê przeb³agaln¹, a drugiego 
jako ca³opalenie dla Pana, by w ten w sposób dokonaæ nad lewitami obrzêdu przeb³agania.
Num 8:13  Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem ko³ysania.
Num 8:14  Wyodrêbnij lewitów spoœród Izraelitów, gdy¿ oni do Mnie nale¿¹.
Num 8:15  Gdy ich oczyœcisz i ofiarujesz gestem ko³ysania, przyjd¹ lewici s³u¿yæ w Namiocie Spotkania.
Num 8:16  S¹ oni Mnie oddani na w³asnoœæ spoœród Izraelitów. Biorê ich spoœród Izraela w miejsce tego, co 
otwiera ³ono matki - to znaczy [w miejsce] wszystkich pierworodnych.
Num 8:17  Do Mnie bowiem nale¿y wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spoœród ludzi, jak te¿ i byd³a. 
Poœwiêci³em ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobi³em wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.
Num 8:18  Obecnie biorê lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów
Num 8:19  i dajê ich Aaronowi i jego synom jako w³asnoœæ spoœród Izraelitów, by za Izraelitów pe³nili s³u¿bê 
w Namiocie Spotkania. Bêd¹ wyjednywaæ przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotka³a ich kara, w wypadku 
gdyby sami zbli¿ali siê do przybytku».
Num 8:20  Moj¿esz wiêc, Aaron i ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów post¹pili z lewitami tak, jak Pan rozkaza³ 
Moj¿eszowi - wed³ug tego post¹pili Izraelici z nimi.
Num 8:21  Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty, Aaron zaœ gestem ko³ysania ofiarowa³ 
ich Panu. Potem dokona³ nad nimi obrzêdu przeb³agania, by w ten sposób zostali oczyszczeni.
Num 8:22  Nastêpnie zostali lewici dopuszczeni do pe³nienia s³u¿by w Namiocie Spotkania pod kierunkiem 
Aarona i jego synów. Jak rozkaza³ Pan Moj¿eszowi w sprawie lewitów, tak post¹piono z nimi.
Num 8:23  I tak mówi³ dalej Pan do Moj¿esza:
Num 8:24  «Takie jest prawo odnosz¹ce siê do lewitów: po ukoñczeniu dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia mog¹ 
s³u¿yæ w Namiocie Spotkania.
Num 8:25  Po ukoñczeniu piêædziesiêciu lat s¹ wolni od s³u¿by i nie bêd¹ jej dalej wykonywaæ.
Num 8:26  Mog¹ wprawdzie pomagaæ swoim braciom w Namiocie Spotkania przy wykonywaniu zajêæ, ale do 
w³aœciwej s³u¿by nie mog¹ byæ dopuszczeni. Tak masz post¹piæ z lewitami w sprawie ich s³u¿by».
Num 9:1  W pierwszym miesi¹cu drugiego roku po wyjœciu z Egiptu mówi³ Pan do Moj¿esza na pustyni Synaj:



Num 9:2  «W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodziæ Paschê.
Num 9:3  Bêdziecie j¹ obchodziæ dnia czternastego tego miesi¹ca, o zmierzchu. Macie j¹ obchodziæ wed³ug 
odnosz¹cych siê do niej praw i zwyczajów».
Num 9:4  Nakaza³ wiêc Moj¿esz Izraelitom obchodziæ Paschê.
Num 9:5  Obchodzili j¹ na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesi¹ca, o zmierzchu. Izraelici wykonali 
dok³adnie wszystko, co Pan nakaza³ Moj¿eszowi.
Num 9:6  ZnaleŸli siê jednak mê¿owie, którzy z powodu [dotkniêcia] zw³ok ludzkich zaci¹gnêli nieczystoœæ i nie 
mogli w tym dniu obchodziæ Paschy. Mê¿owie ci stanêli w owym dni przed Moj¿eszem i Aaronem
Num 9:7  i rzekli do nich: «Zaci¹gnêliœmy nieczystoœæ z powodu [dotkniêcia] zw³ok ludzkich. Czemu¿ wiêc 
mamy byæ wykluczeni ze z³o¿enia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi 
Izraelitami?»
Num 9:8  A Moj¿esz im odpowiedzia³: «Zaczekajcie, a ja pos³ucham, co Pan wzglêdem was rozporz¹dzi».
Num 9:9  Pan w ten sposób przemówi³ do Moj¿esza:
Num 9:10  «Tak mów do Izraelitów: Jeœli kto z was albo z waszych potomków zaci¹gnie nieczystoœæ przy 
zw³okach albo bêdzie w tym czasie odbywa³ dalek¹ podró¿, winien [mimo to] obchodziæ Paschê dla Pana.
Num 9:11  [Ci wszyscy] winni j¹ obchodziæ czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesi¹cu; powinni wtedy 
spo¿ywaæ chleb przaœny i gorzkie zio³a.
Num 9:12  Nie mog¹ nic zostawiæ a¿ do rana ani te¿ ¿adnej koœci ³amaæ; winni obchodziæ Paschê wed³ug 
ustalonego obrzêdu.
Num 9:13  Kto zaœ jest czysty i nie jest w podró¿y, a mimo to zaniedba œwiêtowania Paschy, taki ma byæ 
wy³¹czony spoœród swego ludu, gdy¿ nie przyniós³ Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki cz³owiek 
poniesie odpowiedzialnoœæ za swój grzech.
Num 9:14  Jeœli jakiœ obcy zatrzyma³ siê poœród was i ma obchodziæ Paschê dla Pana, winien j¹ obchodziæ 
wed³ug praw i zwyczajów odnosz¹cych siê do Paschy. Jedne i te same prawa dotycz¹ obcych jak te¿ i 
tubylców».
Num 9:15  W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okry³ go wraz z Namiotem Œwiadectwa ob³ok, i od wieczora a¿ 
do rana pozostawa³ nad przybytkiem na kszta³t ognia.
Num 9:16  I tak dzia³o siê zawsze: ob³ok okrywa³ go w dzieñ, a w nocy - jakby blask ognia.
Num 9:17  Kiedy ob³ok podnosi³ siê nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie siê zatrzyma³, 
rozbijali go znowu.
Num 9:18  Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak d³ugo 
ob³ok spoczywa³ na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu.
Num 9:19  Nawet wtedy, gdy ob³ok przez d³ugi czas rozci¹ga³ siê nad przybytkiem, Izraelici, pos³uszni 
rozkazowi Pana, nie zwijali obozu.
Num 9:20  Lecz zdarza³o siê równie¿ tak, ¿e ob³ok krótki czas pozostawa³ nad przybytkiem; wtedy równie¿ 
rozbijali obóz na rozkaz Pana i na ten¿e rozkaz go zwijali.
Num 9:21  Zdarza³o siê i tak, ¿e ob³ok pozostawa³ tylko od wieczora do rana, a nad ranem siê podnosi³; wtedy 
oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawa³ przez dzieñ i noc; skoro tylko siê podniós³, natychmiast zwijali obóz.
Num 9:22  Jeœli pozostawa³ dwa dni, miesi¹c czy d³u¿ej - gdy ob³ok rozci¹ga³ siê nad przybytkiem i okrywa³ go, 
pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko siê podniós³, zwijali obóz.
Num 9:23  Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana, danych przez 
Moj¿esza.
Num 10:1  Tak mówi³ Pan dalej do Moj¿esza:
Num 10:2  «Sporz¹dŸ sobie dwie tr¹by srebrne. Masz je wykuæ. Bêd¹ one s³u¿y³y do zwo³ywania ca³ej 
spo³ecznoœci i dawania znaku do zwijania obozu.
Num 10:3  Gdy siê na nich zatr¹bi, ma siê zebraæ przy tobie ca³a spo³ecznoœæ u wejœcia do Namiotu 
Spotkania.
Num 10:4  Lecz gdy tylko w jedn¹ zatr¹bisz, zbior¹ siê wokó³ ciebie jedynie ksi¹¿êta, wodzowie oddzia³ów Izraela.
Num 10:5  Gdy zatr¹bicie przeci¹gle, zwin¹ obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony.
Num 10:6  Gdy drugi raz przeci¹gle zatr¹bicie, zwin¹ obóz ci, którzy s¹ od po³udniowej strony. Znakiem do 
zwiniêcia obozu bêdzie przeci¹g³y g³os tr¹by.
Num 10:7  Lecz dla zwo³ania zgromadzenia nie bêdziecie tr¹biæ przeci¹gle.
Num 10:8  Tr¹biæ maj¹ kap³ani, synowie Aarona; bêdzie to dla was i dla waszych potomków prawem 
wiekuistym.
Num 10:9  Gdy w waszym kraju bêdziecie wyruszaæ na wojnê przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, 
bêdziecie przeci¹gle d¹æ w tr¹by. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i bêdziecie uwolnieni od nieprzyjació³.
Num 10:10  Równie¿ w wasze dni radosne, w dni œwiête, na nowiu ksiê¿yca, przy waszych ofiarach 
ca³opalnych i biesiadnych bêdziecie d¹æ w tr¹by; one bêd¹ przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, 
Bóg wasz».



Num 10:11  Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesi¹ca, podniós³ siê ob³ok znad Przybytku 
Œwiadectwa.
Num 10:12  Izraelici rozpoczêli swoj¹ podró¿ z pustyni Synaj, przestrzegaj¹c postojów. Ob³ok zatrzyma³ siê 
dopiero na pustyni Paran.
Num 10:13  Tak wyruszyli po raz pierwszy wed³ug rozkazu Pana, danego przez Moj¿esza:
Num 10:14  Pierwsza ruszy³a chor¹giew obozu synów Judy wed³ug swoich zastêpów, a zastêpom jego 
przewodzi³ Nachszon, syn Amminadaba.
Num 10:15  Zastêpy pokolenia synów Issachara prowadzi³ Netaneel, syn Suara.
Num 10:16  Zastêpy pokolenia synów Zabulona prowadzi³ Eliab, syn Chelona.
Num 10:17  Skoro zwiniêto przybytek, ruszyli nios¹c przybytek Gerszonici i Meraryci.
Num 10:18  Potem ruszy³a chor¹giew obozu synów Rubena wed³ug swoich zastêpów, a zastêpom jego 
przewodzi³ Elisur, syn Szedeura.
Num 10:19  Zastêpy pokolenia synów Symeona prowadzi³ Szelumiel, syn Suriszaddaja.
Num 10:20  Zastêpy pokolenia synów Gada prowadzi³ Eliasaf, syn Deuela.
Num 10:21  Wtedy ruszyli Kehatyci, którzy mieli nieœæ sprzêty najœwiêtsze. Zanim oni przyszli, inni postawili 
ju¿ przybytek.
Num 10:22  Nastêpnie ruszy³a chor¹giew obozu synów Efraima wed³ug swoich zastêpów, a zastêpom jego 
przewodzi³ Eliszama, syn Ammihuda.
Num 10:23  Zastêpy pokolenia synów Manassesa prowadzi³ Gamliel, syn Pedahsura.
Num 10:24  Zastêpy pokolenia synów Beniamina prowadzi³ Abidan, syn Gideoniego.
Num 10:25  Potem ruszy³a chor¹giew synów Dana wed³ug swoich zastêpów, tworz¹c tyln¹ stra¿ ca³ego obozu. 
Zastêpom ich przewodzi³ Achiezer, syn Ammiszaddaja.
Num 10:26  Zastêpy pokolenia synów Asera prowadzi³ Pagiel, syn Okrana.
Num 10:27  Wreszcie zastêpy pokolenia synów Neftalego prowadzi³ Achira, syn Enana.
Num 10:28  Taki by³ porz¹dek marszu Izraelitów podzielonych na oddzia³y. W ten sposób ruszali.
Num 10:29  Rzek³ Moj¿esz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teœcia: «Idziemy do kraju, o którym 
Pan powiedzia³: Dajê go wam. PójdŸ z nami, a bêdziemy ci œwiadczyæ dobro, bowiem Pan przyrzek³ dobra 
Izraelowi».
Num 10:30  Ten mu odpowiedzia³: «Nie mogê iœæ z tob¹, lecz wrócê raczej do mego kraju i do mojej rodziny».
Num 10:31  «Nie opuszczaj nas - rzek³ Moj¿esz - ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie mo¿emy rozbiæ 
obóz, ty bêdziesz naszym przewodnikiem.
Num 10:32  Gdy zaœ wyruszysz z nami, dopuœcimy ciê do udzia³u we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli 
Pan».
Num 10:33  Tak wiêc ruszyli od góry Pana i ci¹gnêli przez trzy dni. Arka Przymierza Pañskiego sz³a przed nimi 
podczas trzech dni podró¿y, gdy szukali miejsca postoju.
Num 10:34  Podczas dnia ob³ok Pana by³ nad nimi, gdy wychodzili z obozu.
Num 10:35  Gdy arka wyrusza³a, mówi³ Moj¿esz: «Podnieœ siê, o Panie, i niech siê rozprosz¹ nieprzyjaciele 
Twoi; a ci, którzy Ciê nienawidz¹, niechaj uciekn¹ przed Tob¹».
Num 10:36  A gdy siê zatrzymywa³a, mówi³: «Wróæ siê, o Panie, do mnóstwa izraelskich zastêpów».
Num 11:1  Lecz lud zacz¹³ szemraæ przeciw Panu narzekaj¹c, ¿e jest mu Ÿle. Gdy to us³ysza³ Pan, zap³on¹³ 
gniewem. Zapali³ siê przeciw nim ogieñ Pana i zniszczy³ ostatni¹ czêœæ obozu.
Num 11:2  Lud wo³a³ do Moj¿esza, a on wstawi³ siê do Pana i wygas³ ogieñ.
Num 11:3  Dlatego te¿ dano temu miejscu nazwê Tabeera, gdy¿ ogieñ Pana wœród nich zap³on¹³.
Num 11:4  T³um pospolitego ludu, który by³ wœród nich, ogarnê³a ¿¹dza. Izraelici równie¿ zaczêli p³akaæ, 
mówi¹c: «Któ¿ nam da miêsa, abyœmy jedli?
Num 11:5  Wspominamy ryby, któreœmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulê i czosnek.
Num 11:6  Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widz¹ nic poza mann¹».
Num 11:7  Manna zaœ by³a podobna do nasion kolendra i mia³a wygl¹d bdelium.
Num 11:8  Ludzie wychodzili i zbierali j¹, potem me³li w rêcznych m³ynkach albo t³ukli w moŸdzierzach. Gotowali 
j¹ w garnkach lub robili z niej podp³omyki; smak mia³a taki jak ciasto na oleju.
Num 11:9  Gdy noc¹ opada³a rosa na obóz, opada³a równoczeœnie i manna.
Num 11:10  Moj¿esz us³ysza³, ¿e lud narzeka rodzinami - ka¿da u wejœcia do swego namiotu. Wtedy rozpali³ 
siê potê¿nie gniew Pana, a tak¿e wyda³o siê to z³e Moj¿eszowi.
Num 11:11  Rzek³ wiêc Moj¿esz do Pana: «Czemu tak Ÿle siê obchodzisz ze s³ug¹ swoim, czemu nie darzysz 
mnie ¿yczliwoœci¹ i z³o¿y³eœ na mnie ca³y ciê¿ar tego ludu?
Num 11:12  Czy to ja pocz¹³em ten lud w ³onie albo ja go zrodzi³em, ¿eœ mi powiedzia³: "Noœ go na ³onie 
swoim, jak nosi piastunka dzieciê, i zanieœ go do ziemi, któr¹ poprzysi¹g³em daæ ich przodkom?"
Num 11:13  Sk¹d¿e wezmê miêsa, aby daæ temu ca³emu ludowi? A przecie¿ przeciw mnie podnosz¹ skargê i 
wo³aj¹: Daj nam miêsa do jedzenia!



Num 11:14  Nie mogê ju¿ sam d³u¿ej udŸwign¹æ troski o ten lud, ju¿ mi nazbyt ci¹¿y.
Num 11:15  Skoro tak ze mn¹ postêpujesz, to raczej mnie zabij, jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, abym nie 
patrzy³ na swoje nieszczêœcie».
Num 11:16  Wtedy rzek³ Pan do Moj¿esza: «Zwo³aj mi siedemdziesiêciu mê¿ów spoœród starszych Izraela, o 
których wiesz, ¿e s¹ starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadŸ ich do Namiotu Spotkania; niech tam stan¹ 
razem z tob¹.
Num 11:17  Wtedy Ja zst¹piê i bêdê z tob¹ mówi³; wezmê z ducha, który jest w tobie, i dam im, i bêd¹ razem z 
tob¹ dŸwigaæ ciê¿ar ludu, a ty go sam ju¿ wiêcej nie bêdziesz musia³ dŸwigaæ.
Num 11:18  Ludowi zaœ powiedz: Oczyœæcie siê na jutro, a bêdziecie jeœæ miêso. Narzekaliœcie przed 
Panem i wo³aliœcie: Kto nam da miêso, abyœmy jedli? O, jak nam dobrze by³o w Egipcie! Teraz da wam Pan 
miêso do jedzenia.
Num 11:19  Bêdziecie je spo¿ywaæ nie tylko przez jeden dzieñ albo dwa, albo piêæ czy dziesiêæ lub 
dwadzieœcia,
Num 11:20  lecz przez ca³y miesi¹c, a¿ wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrêtem; odrzuciliœcie 
bowiem Pana, który jest poœrodku was, i narzekaliœcie przed Nim mówi¹c: Dlaczego wyszliœmy z Egiptu?»
Num 11:21  Odpowiedzia³ Moj¿esz: «Szeœæset tysiêcy mê¿ów pieszych liczy ten lud, poœród którego jestem, 
a ty mówisz: Dam im miêso i jeœæ bêd¹ przez ca³y miesi¹c!
Num 11:22  Gdyby siê zabi³o dla nich wszystkie owce i wo³y, czy¿by to wystarczy³o? Albo gdyby siê wszystkie 
ryby morskie z³owi³o, czy¿ bêdzie im dosyæ?»
Num 11:23  Pan jednak odpowiedzia³ Moj¿eszowi: «Czy¿ rêka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy mowa 
moja siê spe³ni, czy te¿ nie».
Num 11:24  I wyszed³ Moj¿esz, by oznajmiæ ludowi s³owa Pana. Nastêpnie zwo³a³ siedemdziesiêciu starszych 
ludu i ustawi³ ich wokó³ namiotu.
Num 11:25  A Pan zst¹pi³ w ob³oku i mówi³ z nim. Wzi¹³ z ducha, który by³ w nim, i przekaza³ go owym 
siedemdziesiêciu starszym. A gdy spocz¹³ na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzy³o siê to 
jednak.
Num 11:26  Dwóch mê¿ów pozosta³o w obozie. Jeden nazywa³ siê Eldad, a drugi Medad. Na nich te¿ zst¹pi³ 
duch, bo nale¿eli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli wiêc w obozie w uniesienie prorockie.
Num 11:27  Przybieg³ m³odzieniec i doniós³ Moj¿eszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie 
prorockie».
Num 11:28  Jozue, syn Nuna, który od m³odoœci swojej by³ w s³u¿bie Moj¿esza, zabra³ g³os i rzek³: 
«Moj¿eszu, panie mój, zabroñ im!»
Num 11:29  Ale Moj¿esz odpar³: «Czy¿ zazdrosny jesteœ o mnie? Oby tak ca³y lud Pana prorokowa³, oby mu 
da³ Pan swego ducha!»
Num 11:30  Po czym uda³ siê Moj¿esz razem ze starszymi z powrotem do obozu.
Num 11:31  Podniós³ siê wiatr zes³any przez Pana i przyniós³ od morza przepiórki, i zrzuci³ na obóz z obu jego 
stron na dzieñ drogi, i pokry³y ziemiê na dwa ³okcie wysoko.
Num 11:32  Ludzie byli na nogach przez ca³y dzieñ, przez noc i nastêpny dzieñ, i zbierali przepiórki. Kto ma³o 
zebra³, przyniós³ najmniej dziesiêæ chomerów. I roz³o¿yli je wokó³ obozu.
Num 11:33  Miêso jeszcze by³o miêdzy ich zêbami, jeszcze nie prze¿ute, gdy ju¿ zapali³ siê gniew Pana 
przeciw ludowi i uderzy³ go Pan wielk¹ plag¹.
Num 11:34  Dlatego te¿ nazwano to miejsce Kibrot-Hattaawa, bo tam pochowano ludzi, których opanowa³o 
po¿¹danie.
Num 11:35  Z Kibrot-Hattaawa ruszy³ lud do Chaserot i tam rozbili obóz.
Num 12:1  Miriam i Aaron mówili Ÿle przeciw Moj¿eszowi z powodu Kuszytki, któr¹ wzi¹³ za ¿onê. Rzeczywiœcie 
bowiem wzi¹³ za ¿onê Kuszytkê.
Num 12:2  Mówili: «Czy¿ Pan mówi³ z samym tylko Moj¿eszem? Czy nie mówi³ równie¿ z nami?» A Pan to 
us³ysza³.
Num 12:3  Moj¿esz zaœ by³ cz³owiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy ¿yli na 
ziemi.
Num 12:4  I zwróci³ siê nagle Pan do Moj¿esza, Aarona i Miriam: «PrzyjdŸcie wszyscy troje do Namiotu 
Spotkania». I poszli wszyscy troje,
Num 12:5  a Pan zst¹pi³ w s³upie ob³oku, zatrzyma³ siê u wejœcia do namiotu i zawo³a³ na Aarona i Miriam. Gdy 
obydwoje podeszli,
Num 12:6  rzek³: «S³uchajcie s³ów moich: Jeœli jest u was prorok, objawiê mu siê przez widzenia, w snach bêdê 
mówi³ do niego.
Num 12:7  Lecz nie tak jest ze s³ug¹ moim, Moj¿eszem. Uznany jest za wiernego w ca³ym moim domu.
Num 12:8  Twarz¹ w twarz mówiê do niego - w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On te¿ postaæ Pana 
ogl¹da. Czemu oœmielacie siê przeciwko memu s³udze, przeciwko Moj¿eszowi, Ÿle mówiæ?»



Num 12:9  I zapali³ siê gniew Pana przeciw nim. Odszed³ [Pan],
Num 12:10  a ob³ok oddali³ siê od namiotu, lecz oto Miriam sta³a siê nagle bia³a jak œnieg od tr¹du. Gdy Aaron 
do niej siê zwróci³, spostrzeg³, ¿e by³a trêdowata.
Num 12:11  Wtedy rzek³ Aaron do Moj¿esza: «Proszê, panie mój, nie karz nas za grzech, któregoœmy siê 
nierozwa¿nie dopuœcili i jesteœmy winni.
Num 12:12  Nie dopuœæ, by ona sta³a siê jak martwy [p³ód], który na pó³ zgni³y wychodzi z ³ona swej matki».
Num 12:13  Wtedy Moj¿esz b³aga³ g³oœno Pana: «O Bo¿e, spraw, proszê, by znowu sta³a siê zdrowa».
Num 12:14  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Gdyby jej ojciec plun¹³ w twarz, czy¿ nie musia³aby siê przez siedem dni 
wstydziæ? Tak ma byæ ona przez siedem dni wy³¹czona z obozu, a potem mo¿e znowu powróciæ».
Num 12:15  Zgodnie z tym zosta³a Miriam na siedem dni wy³¹czona z obozu. Lud jednak nie ruszy³ dalej, zanim 
Miriam nie zosta³a przyjêta z powrotem.
Num 12:16  Nastêpnie lud wyruszy³ z Chaserot i rozbi³ obóz na pustyni Paran.
Num 13:1  Odezwa³ siê znowu Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 13:2  «Poœlij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcê daæ synom Izraela. Wyœlecie po jednym z 
ka¿dego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy s¹ w nich ksi¹¿êtami».
Num 13:3  Wys³a³ ich wiêc Moj¿esz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci mê¿owie wodzami 
Izraelitów.
Num 13:4  A oto ich imiona: Z pokolenia Rubena Szammua, syn Zakkura;
Num 13:5  z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego;
Num 13:6  z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego;
Num 13:7  z pokolenia Issachara Jigeal, syn Józefa;
Num 13:8  z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna;
Num 13:9  z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu;
Num 13:10  z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego;
Num 13:11  z pokolenia Józefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego;
Num 13:12  z pokolenia Dana Ammiel, syn Gemalliego;
Num 13:13  z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela;
Num 13:14  z pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego;
Num 13:15  z pokolenia Gada Geuel, syn Makiego.
Num 13:16  Oto imiona mê¿ów, których Moj¿esz pos³a³ celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, da³ 
[póŸniej] Moj¿esz imiê Jozue.
Num 13:17  Moj¿esz pos³a³ ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówi¹c: «IdŸcie przez Negeb, a nastêpnie 
wst¹pcie na góry.
Num 13:18  Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny czy te¿ s³aby, czy jest 
liczny, czy te¿ jest go ma³o.
Num 13:19  Jaki jest kraj, w którym on mieszka: dobry czy z³y, i jakie miasta, w których on mieszka: obronne czy 
bez murów?
Num 13:20  Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? B¹dŸcie odwa¿ni i przynieœcie 
coœ z owoców tej ziemi». A by³ to w³aœnie czas dojrzewania winogron.
Num 13:21  Wyruszyli wiêc i badali kraj od pustyni Sin a¿ do Rechob, u Wejœcia do Chamat.
Num 13:22  Ci¹gnêli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj - Anakici. 
Hebron zosta³ zbudowany siedem lat wczeœniej ni¿ Soan w Egipcie.
Num 13:23  Przybyli a¿ do doliny Eszkol. Tam odciêli ga³¹Ÿ krzewu winnego razem z winogronami i ponieœli j¹ 
we dwóch na dr¹gu; do tego [zabrali] jeszcze nieco jab³ek granatu i fig.
Num 13:24  Miejsce to nazwano dolin¹ Eszkol, ze wzglêdu na winogrona, które tam Izraelici odciêli.
Num 13:25  Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju.
Num 13:26  Przyszli na pustyniê Paran do Kadesz i stanêli przed Moj¿eszem i Aaronem oraz przed ca³¹ 
spo³ecznoœci¹ Izraelitów, z³o¿yli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju.
Num 13:27  I tak im opowiedzieli: «Udaliœmy siê do kraju, do którego nas pos³a³eœ. Jest to kraj rzeczywiœcie 
op³ywaj¹cy w mleko i miód, a oto jego owoce.
Num 13:28  Jednak¿e lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta s¹ obwarowane i bardzo wielkie. 
Widzieliœmy tam równie¿ Anakitów.
Num 13:29  Amalekici zajmuj¹ okolice Negebu; w górach mieszkaj¹ Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy 
wreszcie mieszkaj¹ nad morzem i nad brzegami Jordanu».
Num 13:30  Wtedy próbowa³ Kaleb uspokoiæ lud, [który zacz¹³ siê burzyæ] przeciw Moj¿eszowi, i rzek³: 
«Trzeba ruszyæ i zdobyæ kraj - na pewno zdo³amy go zaj¹æ».
Num 13:31  Lecz mê¿owie, którzy razem z nim byli, rzekli: «Nie mo¿emy wyruszyæ przeciw temu ludowi, bo jest 
silniejszy od nas».
Num 13:32  I rozg³aszali z³e wiadomoœci o kraju, który zbadali, mówi¹c do Izraelitów: «Kraj, któryœmy przeszli, 



aby go zbadaæ, jest krajem, który po¿era swoich mieszkañców. Wszyscy zaœ ludzie, których tam widzieliœmy, 
s¹ wysokiego wzrostu.
Num 13:33  Widzieliœmy tam nawet olbrzymów - Anakici pochodz¹ od olbrzymów - a w porównaniu z nimi 
wydaliœmy siê sobie jak szarañcza i takimi byliœmy w ich oczach».
Num 14:1  Wtedy ca³e zgromadzenie zaczê³o wo³aæ podnosz¹c g³os. I p³aka³ lud owej nocy.
Num 14:2  Izraelici szemrali przeciwko Moj¿eszowi i Aaronowi. Ca³e zgromadzenie mówi³o do nich: «Obyœmy 
byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni!
Num 14:3  Czemu nas Pan przywiód³ do tego kraju, jeœli paœæ mamy od miecza, a nasze ¿ony i dzieci maj¹ 
siê staæ ³upem nieprzyjació³? Czy¿ nie lepiej nam bêdzie wróciæ do Egiptu?»
Num 14:4  Mówili wiêc jeden do drugiego: «Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu».
Num 14:5  Moj¿esz i Aaron padli przed ca³ym zgromadzeniem spo³ecznoœci Izraelitów twarz¹ na ziemiê.
Num 14:6  A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy nale¿eli do badaj¹cych kraj, rozdarli szaty
Num 14:7  i mówili do ca³ej spo³ecznoœci Izraelitów: «Kraj, który przeszliœmy celem zbadania go, jest 
wspania³ym krajem.
Num 14:8  Jeœli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie op³ywa w 
mleko i miód.
Num 14:9  Tylko nie buntujcie siê przeciwko Panu. Nie bójcie siê te¿ ludu tego kraju, gdy¿ ich poch³oniemy. 
Obrona od niego odst¹pi, a z nami jest przecie¿ Pan. Zatem nie bójcie siê ich!»
Num 14:10  Ca³e zgromadzenie mówi³o, by ich ukamienowaæ, gdy [wtem] ukaza³a siê chwa³a Pana wobec 
wszystkich Izraelitów nad Namiotem Spotkania.
Num 14:11  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «Dok¹d¿e jeszcze ten lud bêdzie Mi uw³acza³? Dok¹d¿e wierzyæ Mi nie 
bêdzie mimo znaków, jakie poœród nich zdzia³a³em?
Num 14:12  Zabijê ich zaraz¹ i zupe³nie wytracê, a ciebie uczyniê ojcem innego narodu, który bêdzie wiêkszy i 
silniejszy ni¿ oni».
Num 14:13  Moj¿esz rzek³ jednak do Pana: «Egipcjanie s³yszeli, ¿e Ty ten naród wyprowadzi³eœ sw¹ moc¹ 
spoœród nich,
Num 14:14  i donieœli o tym mieszkañcom tego kraju. S³yszeli oni, ¿e Ty, Panie, przebywasz poœród tego 
narodu i bywasz widziany twarz¹ w twarz; ¿e Twój ob³ok stoi nad nimi, ¿e Ty wœród dnia idziesz przed nimi w 
s³upie ob³oku, a w nocy - w s³upie ognistym.
Num 14:15  Gdy wiêc ten naród wybijesz do ostatniego mê¿a, narody, które o tym pos³ysz¹, powiedz¹ o Tobie:
Num 14:16  Pan nie móg³ sprawiæ, by ten naród wszed³ do kraju, który mu poprzysi¹g³, i dlatego ich wytraci³ na 
pustyni.
Num 14:17  Niech siê oka¿e, Panie, ca³a Twoja moc, jak przyobieca³eœ mówi¹c:
Num 14:18  Pan cierpliwy, bogaty w ¿yczliwoœæ, przebacza niegodziwoœæ i grzech, lecz nie pozostawia go 
bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia.
Num 14:19  Odpuœæ wiêc winy tego ludu wed³ug wielkoœci Twego mi³osierdzia, tak jak znosi³eœ ten lud od 
Egiptu a¿ dot¹d».
Num 14:20  I odpowiedzia³ Pan: «Odpuszczam zgodnie z twoim s³owem.
Num 14:21  Lecz - na moje ¿ycie - nape³ni siê chwa³¹ Pana ca³a ziemia.
Num 14:22  Wszyscy, którzy widzieli moj¹ chwa³ê i moje znaki, które dzia³a³em w Egipcie i na pustyni, a 
wystawiali Mnie na próbê ju¿ dziesiêciokrotnie i nie s³uchali mego g³osu,
Num 14:23  ci nie zobacz¹ kraju, który obieca³em pod przysiêg¹ ich ojcom. ¯aden z tych, którzy Mn¹ wzgardzili, 
nie zobaczy go.
Num 14:24  Tylko s³udze memu Kalebowi, który o¿ywiony innym duchem okaza³ Mi pe³ne pos³uszeñstwo, 
dozwolê wejœæ do kraju, który ju¿ przewêdrowa³, i potomstwu jego dam go w posiadanie.
Num 14:25  Amalekici i Kananejczycy mieszkaj¹ w dolinie. Jutro zawrócicie i poci¹gniecie na pustyniê w kierunku 
Morza Czerwonego».
Num 14:26  Pan przemówi³ znów do Moj¿esza i Aarona i rzek³:
Num 14:27  «Jak d³ugo mam znosiæ to przewrotne zgromadzenie szemrz¹ce przeciw Mnie? S³ysza³em 
szemranie Izraelitów przeciw Mnie.
Num 14:28  Powiedz im: Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana - post¹piê z wami wed³ug s³ów, któreœcie 
wypowiedzieli przede Mn¹.
Num 14:29  Trupy wasze zalegn¹ tê pustyniê. Wy wszyscy, którzy zostaliœcie spisani w wieku od dwudziestu lat 
wzwy¿, wy, którzyœcie przeciwko Mnie szemrali,
Num 14:30  nie wejdziecie z pewnoœci¹ do kraju, w którym uroczyœcie poprzysi¹g³em wam zamieszkanie, z 
pewnoœci¹ nie wejdziecie - z wyj¹tkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.
Num 14:31  Wasze ma³e dzieci, o których mówiliœcie, ¿e bêd¹ wydane na ³up, one wejd¹ i poznaj¹ kraj, którym 
wyœcie wzgardzili.
Num 14:32  Jeœli zaœ chodzi o was, to trupy wasze legn¹ na pustyni,



Num 14:33  a synowie wasi bêd¹ siê b³¹kali na pustyni przez czterdzieœci lat, dŸwigaj¹c ciê¿ar waszej 
niewiernoœci, póki trupy wasze nie zniszczej¹ na pustyni.
Num 14:34  Poznaliœcie kraj w przeci¹gu czterdziestu dni; ka¿dy dzieñ teraz zamieni siê w rok i przez 
czterdzieœci lat pokutowaæ bêdziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy Ja siê oddalê.
Num 14:35  Ja, Pan, powiedzia³em! Zaprawdê, w ten sposób post¹piê z t¹ z³¹ zgraj¹, która siê zebra³a przeciw 
Mnie. Na tej pustyni zniszczej¹ i tutaj pomr¹».
Num 14:36  Ludzie ci, których Moj¿esz pos³a³ na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do 
szemrania, podaj¹c fa³szywe wiadomoœci o kraju,
Num 14:37  ci ludzie, którzy z³oœliwie podali fa³szywe dane o kraju, pomarli nag³¹ œmierci¹ przed Panem.
Num 14:38  Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy ¿yciu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn 
Jefunnego.
Num 14:39  Moj¿esz przekaza³ te s³owa wszystkim Izraelitom. A lud bardzo siê zasmuci³.
Num 14:40  Nastêpnego ranka powstali bardzo wczeœnie, wst¹pili na szczyt góry i rzekli: «Teraz jesteœmy 
gotowi wyruszyæ do kraju, o którym mówi³ Pan; widzimy bowiem, ¿eœmy zawinili».
Num 14:41  Moj¿esz im oœwiadczy³: «Czemu przekraczacie rozkaz Pana? To siê wam nie uda!
Num 14:42  Nie idŸcie, albowiem poœród was nie ma Pana; rozgromi¹ was nieprzyjaciele wasi.
Num 14:43  Amalekici bowiem i Kananejczycy wyst¹pi¹ przeciw wam i polegniecie od miecza. Albowiem odk¹d 
odwróciliœcie siê, aby nie iœæ za Panem, Pan równie¿ nie jest z wami».
Num 14:44  Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyæ ku szczytowi góry. Jednak Arka 
Przymierza Pana i Moj¿esz nie opuœcili swego miejsca poœród obozu.
Num 14:45  Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkaj¹cy na tej górze, pobili ich i rozproszyli a¿ do 
miejscowoœci Chorma.
Num 15:1  Pan tak przemówi³ do Moj¿esza:
Num 15:2  «Zwróæ siê do Izraelitów i powiedz im: Gdy wejdziecie do kraju, który wam dajê na mieszkanie,
Num 15:3  i z³o¿ycie Panu ofiarê spalan¹ z cielców lub owiec: ca³opalenie lub ofiarê dla wype³nienia œlubu, 
b¹dŸ te¿ jako ofiarê dobrowoln¹, b¹dŸ podczas waszych uroczystoœci, aby zgotowaæ mi³¹ woñ dla Pana,
Num 15:4  winien ten, który przynosi dar ofiarny dla Pana, przynieœæ jako ofiarê z pokarmów dziesi¹t¹ czêœæ 
efy najczystszej m¹ki, zaprawionej jedn¹ trzeci¹ hinu oliwy.
Num 15:5  Jako ofiarê z p³ynów winien daæ przy ofierze ca³opalnej lub ofierze pojednania czwart¹ czêœæ hinu 
wina na ka¿dego baranka.
Num 15:6  Przy ofierze z barana z³o¿ysz dwie trzecie efy najczystszej m¹ki zaprawionej jedn¹ trzeci¹ hinu oliwy,
Num 15:7  oraz ofiarê p³ynn¹ z wina - jedn¹ trzeci¹ hinu, jako mi³¹ woñ dla Pana.
Num 15:8  Gdy ofiarujesz m³odego cielca jako ofiarê ca³opaln¹ lub ofiarê na wype³nienie œlubu, albo jako ofiarê 
biesiadn¹ dla Pana,
Num 15:9  dodasz do cielca jako ofiarê z pokarmów trzy dziesi¹te efy najczystszej m¹ki zaprawionej po³ow¹ hinu 
oliwy,
Num 15:10  a jako ofiarê z p³ynów dasz po³owê hinu wina jako mi³¹ woñ ofiary dla Pana.
Num 15:11  Tak nale¿y czyniæ przy ka¿dej ofierze z cielca, barana oraz jagniêcia czy koŸlêcia.
Num 15:12  Stosownie do liczby ¿ertw ofiarnych tak macie post¹piæ przy ka¿dej sztuce.
Num 15:13  Wed³ug tego przepisu ma postêpowaæ ka¿dy spoœród waszego ludu, gdy chce z³o¿yæ ofiarê 
spalan¹ jako mi³¹ woñ dla Pana.
Num 15:14  Gdyby zaœ cz³owiek obcy, który siê u was zatrzyma³ albo poœród was na sta³e mieszka, chcia³ 
z³o¿yæ ofiarê jako mi³¹ woñ dla Pana - ma uczyniæ tak jak i wy.
Num 15:15  Jednakowa ustawa odnosi siê do was i do obcych, którzy siê poœród was zatrzymuj¹; jest to ustawa 
wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowi¹zuj¹ca zarówno was jak i obcych.
Num 15:16  To samo prawo i ten sam przepis obowi¹zuj¹ was i obcych, którzy mieszkaj¹ poœród was».
Num 15:17  Tak do Moj¿esza znów mówi³ dalej Pan:
Num 15:18  «Powiedz Izraelitom: Gdy przyjdziecie do kraju, do którego was prowadzê,
Num 15:19  zanim zaczniecie jeœæ chleb kraju, przyniesiecie wpierw dar szczególny dla Pana.
Num 15:20  Przyniesiecie w darze pierwociny ciasta, okr¹g³y placek przyniesiecie jako szczególny dar klepiska.
Num 15:21  Bêdziecie sk³adaæ pierwociny ciasta jako szczególny dar dla Pana przez [wszystkie] wasze 
pokolenia.
Num 15:22  Je¿eli przez nieuwagê nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedzia³ do 
Moj¿esza,
Num 15:23  tego wszystkiego, co nakaza³ Pan przez Moj¿esza - od dnia, w którym Pan to nakaza³, i poprzez 
nastêpne wasze pokolenie
Num 15:24  zapomni tego uczyniæ zgromadzenie - winno ca³e zgromadzenie z³o¿yæ cielca na ofiarê ca³opaln¹ 
jako mi³¹ woñ dla Pana; a do tego odpowiadaj¹c¹ przepisom prawa ofiarê z pokarmów i p³ynów, wreszcie koz³a 
jako ofiarê przeb³agaln¹.



Num 15:25  Kap³an dokona obrzêdu przeb³agania w imieniu ca³ej spo³ecznoœci Izraelitów, i bêdzie im 
odpuszczone, gdy¿ by³o to pope³nione przez nieuwagê, a oni z³o¿yli ofiarê spalan¹ i ofiarê przeb³agaln¹ wobec 
Pana za swoj¹ nieuwagê.
Num 15:26  Bêdzie wiêc ca³ej spo³ecznoœci Izraelitów odpuszczone, jak równie¿ obcym, którzy poœród was 
przebywaj¹, by³ to bowiem grzech ca³ego ludu pope³niony przez nieuwagê.
Num 15:27  Jeœli to bêdzie pojedyncza osoba, która zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczn¹ 
kozê jako ofiarê przeb³agaln¹.
Num 15:28  Nad osob¹, która zgrzeszy³a, kap³an dokona obrzêdu przeb³agania, aby j¹ uwolniæ od winy - i 
dost¹pi ona odpuszczenia.
Num 15:29  Prawo to obowi¹zuje zarówno Izraelitów, jak te¿ i obcych, którzy przebywaj¹ pomiêdzy wami; jedno 
prawo bêdzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieœwiadomie.
Num 15:30  Gdyby ktoœ uczyni³ to œwiadomie, bez wzglêdu na to, czy jest tubylcem czy obcym, obra¿a Pana i 
ma byæ wy³¹czony spoœród ludu.
Num 15:31  Wzgardzi³ bowiem s³owem Pana i z³ama³ Jego przykazania - taki musi byæ wy³¹czony bez 
mi³osierdzia, i spadnie na niego odpowiedzialnoœæ za jego grzech».
Num 15:32  Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali cz³owieka zbieraj¹cego drwa w dzieñ szabatu.
Num 15:33  Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Moj¿esza, Aarona i ca³ego 
zgromadzenia.
Num 15:34  Zatrzymali go pod stra¿¹, bo jeszcze nie zapad³o postanowienie, co z nim nale¿y uczyniæ.
Num 15:35  Pan zaœ rzek³ do Moj¿esza: «Cz³owiek ten musi umrzeæ - ca³a spo³ecznoœæ ma go poza 
obozem ukamienowaæ».
Num 15:36  Wyprowadzi³o go wiêc ca³e zgromadzenie poza obóz i ukamienowa³o wed³ug rozkazu, jaki wyda³ 
Pan Moj¿eszowi.
Num 15:37  I mówi³ znowu Pan do Moj¿esza:
Num 15:38  «Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobi¹ frêdzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do 
ka¿dej frêdzli u¿yj¹ sznurka z fioletowej purpury.
Num 15:39  Dla was bêd¹ te frêdzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, 
aby je wype³niæ - a nie pójdziecie za ¿¹dzami swego serca i oczu, przez które plamiliœcie siê niewiernoœci¹ -
Num 15:40  byœcie w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiêtali, pe³nili je i tak byli œwiêtymi 
wobec swojego Boga.
Num 15:41  Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, aby byæ waszym Bogiem. Jam 
jest Pan, wasz Bóg».
Num 16:1  Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn 
Peleta, syna Rubena,
Num 16:2  powstali przeciw Moj¿eszowi, a wraz z nimi dwustu piêædziesiêciu mê¿ów spoœród Izraelitów, 
ksi¹¿¹t spo³ecznoœci, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.
Num 16:3  Po³¹czyli siê razem przeciw Moj¿eszowi i Aaronowi i rzekli do nich: «Doœæ tego, gdy¿ ca³a 
spo³ecznoœæ, wszyscy s¹ œwiêtymi i poœród nich jest Pan; dlaczego wiêc wynosicie siê ponad zgromadzenie 
Pana?»
Num 16:4  Gdy to Moj¿esz us³ysza³, upad³ na twarz.
Num 16:5  Potem rzek³ do Koracha i ca³ej jego zgrai: «Rano da poznaæ Pan, kto do Niego nale¿y, kto jest 
œwiêty i mo¿e zbli¿yæ siê do Niego. Jedynie temu, kogo wybra³, dozwoli zbli¿yæ siê do siebie.
Num 16:6  Tak uczynicie: niech Korach i jego stronnicy wezm¹ kadzielnice swoje,
Num 16:7  niech w³o¿¹ do nich ogieñ i jutro po³o¿¹ w nie kadzid³o przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest 
œwiêty. Dosyæ wam, synowie Lewiego».
Num 16:8  I rzek³ Moj¿esz do Koracha: «S³uchajcie, synowie Lewiego:
Num 16:9  Czy¿ nie dosyæ wam, ¿e Bóg Izraela wyró¿ni³ was spoœród spo³ecznoœci Izraela, byœcie siê 
mogli zbli¿aæ do Niego pe³ni¹c s³u¿bê w przybytku Pana i stoj¹c przed spo³ecznoœci¹, by za nich pe³niæ swój 
urz¹d?
Num 16:10  Dozwoli³ ci razem ze wszystkimi twoimi braæmi, lewitami, zbli¿aæ siê do siebie, a wy jeszcze siê 
domagacie godnoœci kap³añskiej!
Num 16:11  Z³¹czyliœcie siê przeciw Panu, ty i ca³a twoja zgraja; kim¿e jest Aaron, ¿e szemrzecie przeciw 
niemu?»
Num 16:12  Rozkaza³ wiêc Moj¿esz przywo³aæ Datana i Abirama, synów Eliaba, ale oni rzekli: «Nie 
przyjdziemy!
Num 16:13  Czy¿ nie dosyæ tego, ¿eœ nas wyprowadzi³ z kraju op³ywaj¹cego w mleko i miód, by nas wygubiæ 
na pustyni, ale jeszcze chcia³byœ sobie przyw³aszczyæ w³adzê nad nami?
Num 16:14  Przecie¿ to nie jest kraj op³ywaj¹cy w mleko i miód, gdzie nas wprowadzi³eœ, ani nie da³eœ nam 
jako dziedzictwa pól i winnic. S¹dzisz, ¿e mo¿esz tym ludziom odebraæ oczy? Nie przyjdziemy!»



Num 16:15  Moj¿esz rozgniewa³ siê bardzo i rzek³ do Pana: «Nie przyjmuj ich ofiary! ¯adnemu z nich nie 
wzi¹³em nawet os³a i nikogo z nich nie skrzywdzi³em».
Num 16:16  Potem Moj¿esz powiedzia³ do Koracha: «Jutro stañ ty ze swoimi stronnikami przed Panem: ty wraz 
z nimi, a równie¿ i Aaron.
Num 16:17  Ka¿dy niech weŸmie swoj¹ kadzielnicê i w³o¿y do niej kadzid³o, i ka¿dy przyniesie swoj¹ kadzielnicê 
przed Pana - razem dwieœcie piêædziesi¹t kadzielnic. Tak¿e ty i Aaron przynieœcie swoje kadzielnice».
Num 16:18  Ka¿dy wiêc wzi¹³ swoj¹ kadzielnicê, w³o¿y³ do niej ognia, nasypa³ kadzid³a i stanêli przy wejœciu do 
Namiotu Spotkania - stan¹³ te¿ Moj¿esz i Aaron.
Num 16:19  Gdy Korach zebra³ przeciw nim tê ca³¹ spo³ecznoœæ przy wejœciu do Namiotu Spotkania, ukaza³a 
siê ca³ej spo³ecznoœci chwa³a Pana.
Num 16:20  A Pan tak przemówi³ do Moj¿esza i Aarona:
Num 16:21  «Od³¹czcie siê od tej zgrai, gdy¿ ich nagle wytracê».
Num 16:22  Wtedy oni padli na twarz i b³agali: «O Bo¿e, Bo¿e, od którego zale¿y ¿ycie wszystkich istot: czy 
chcesz gniewem swym ogarn¹æ ca³¹ spo³ecznoœæ, gdy tylko jeden zgrzeszy³?»
Num 16:23  Na to rzek³ Pan do Moj¿esza:
Num 16:24  «Daj spo³ecznoœci taki rozkaz: Usuñcie siê z obrêbu zamieszkania Koracha, Datana i Abirama!»
Num 16:25  Wtedy podniós³ siê Moj¿esz i uda³ siê do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim.
Num 16:26  Wówczas rozkaza³ spo³ecznoœci: «Oddalcie siê od namiotów tych bezbo¿nych mê¿ów! Nie 
dotykajcie niczego, co do nich nale¿y, byœcie nie zginêli przez ich grzechy!»
Num 16:27  Usunêli siê wiêc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaœ i Abiram wyszli i 
stanêli przed wejœciem do swoich namiotów razem z ¿onami, synami i ma³ymi dzieæmi.
Num 16:28  Teraz rzek³ Moj¿esz: «Po tym poznacie, ¿e Pan mnie pos³a³, abym te wszystkie czyny wykona³, i 
¿e to nie ode mnie wysz³o:
Num 16:29  jeœli ci ludzie umr¹ œmierci¹ naturaln¹ i jeœli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie 
pos³a³.
Num 16:30  Gdy jednak Pan uczyni rzecz nies³ychan¹, gdy otworzy ziemia swoj¹ paszczê i poch³onie ich razem 
ze wszystkim, co do nich nale¿y, tak ¿e ¿ywcem wpadn¹ do szeolu, wówczas poznacie, ¿e ludzie ci bluŸnili 
przeciw Panu».
Num 16:31  Gdy koñczy³ mówiæ te s³owa, rozst¹pi³a siê ziemia pod nimi.
Num 16:32  Ziemia otworzy³a swoj¹ paszczê i poch³onê³a ich razem z ich rodzinami, jak równie¿ ludzi, którzy 
po³¹czyli siê z Korachem, wraz z ca³ym ich maj¹tkiem.
Num 16:33  Wpadli razem ze wszystkim, co do nich nale¿a³o, ¿ywcem do szeolu, a ziemia zamknê³a siê nad 
nimi. Tak zniknêli spoœród spo³ecznoœci.
Num 16:34  Wszyscy zaœ Izraelici, którzy stali woko³o, uciekli na ich krzyk, mówi¹c: «By te¿ i nas ziemia nie 
po³knê³a!»
Num 16:35  Wtedy wypad³ ogieñ od Pana i poch³on¹³ dwustu piêædziesiêciu mê¿ów, którzy ofiarowali kadzid³o.
Num 17:1  Rzek³ Pan do Moj¿esza tymi s³owami:
Num 17:2  «Powiedz Eleazarowi, synowi kap³ana Aarona, niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska, a ogieñ 
niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Poniewa¿ zosta³y poœwiêcone
Num 17:3  kadzielnice tych mê¿ów, którzy ¿yciem przyp³acili swoje wystêpki, nale¿y je przekuæ na cienkie 
blachy - na pokrywê o³tarza. Skoro z³o¿ono je w ofierze dla Pana, s¹ poœwiêcone. Teraz niech bêd¹ dla Izraela 
znakiem [ostrze¿enia]».
Num 17:4  Pozbiera³ wiêc kap³an Eleazar miedziane kadzielnice, które przynieœli ci, co zostali spaleni, i ukuto z 
nich pokrywê na o³tarz.
Num 17:5  [Jest to] przypomnienie dla Izraelitów, by nikt niepowo³any, kto nie nale¿y do potomstwa Aarona, nie 
wa¿y³ siê zbli¿aæ celem spalenia kadzid³a przed Panem, aby nie sta³o siê z nim to, co sta³o siê z Korachem i 
jego zgraj¹, a co mu oznajmi³ Pan przez Moj¿esza.
Num 17:6  A nazajutrz szemra³a ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów przeciw Moj¿eszowi i Aaronowi mówi¹c: 
«Wyœcie wytracili lud Pana».
Num 17:7  Gdy siê ca³e zgromadzenie zebra³o przeciw Moj¿eszowi i Aaronowi, oni skierowali siê ku Namiotowi 
Spotkania. Wtedy ob³ok okry³ Namiot, i ujrzeli chwa³ê Pana.
Num 17:8  Moj¿esz zaœ i Aaron przyszli przed Namiot Spotkania.
Num 17:9  Rzek³ Pan do Moj¿esza:
Num 17:10  «Oddalcie siê od tej spo³ecznoœci, bo chcê ich wytraciæ w jednej chwili». Oni zaœ upadli na 
twarze.
Num 17:11  I rzek³ Moj¿esz do Aarona: «WeŸ kadzielnicê, w³ó¿ do niej ognia z o³tarza i rzuæ kadzid³a, a idŸ 
prêdko do ludu, by dokonaæ nad nimi przeb³agania, bo Pan rozgniewa³ siê i ju¿ siê zaczyna plaga».
Num 17:12  Wzi¹³ wiêc Aaron kadzielnicê, jak mu przykaza³ Moj¿esz, i pobieg³ miêdzy lud, gdzie ju¿ siê 
rozpoczê³a plaga. Na³o¿y³ kadzid³o i dokona³ obrzêdu przeb³agania nad ludem.



Num 17:13  Stan¹³ nastêpnie pomiêdzy umar³ymi i ¿ywymi - a plaga usta³a.
Num 17:14  A tych, którzy zginêli, by³o czternaœcie tysiêcy siedmiuset, oprócz zmar³ych z powodu Koracha.
Num 17:15  Potem wróci³ Aaron do Moj¿esza u wejœcia do Namiotu Spotkania i usta³a plaga.
Num 17:16  Powiedzia³ znowu Pan do Moj¿esza:
Num 17:17  «Przemów do Izraelitów i weŸ od nich po lasce, po lasce od ka¿dego pokolenia, od wszystkich 
ksi¹¿¹t pokoleñ - razem lasek dwanaœcie. Wypisz imiê ka¿dego na jego lasce,
Num 17:18  a na lasce lewitów wypisz imiê Aarona. Ma wypaœæ po jednej lasce na wodza poszczególnych 
pokoleñ.
Num 17:19  Po³ó¿ je w Namiocie Spotkania przed [Ark¹] Œwiadectwa, gdzie siê z tob¹ spotykam.
Num 17:20  Laska mê¿a, którego obra³em, zakwitnie, i uciszê szemranie Izraelitów, które siê podnios³o 
przeciwko wam».
Num 17:21  I oznajmi³ to Moj¿esz Izraelitom. Dali mu wiêc wszyscy ich ksi¹¿êta po lasce, tak ¿e wypad³a jedna 
laska na ksiêcia z ka¿dego pokolenia, razem wiêc dwanaœcie lasek. Poœród nich by³a równie¿ laska Aarona.
Num 17:22  Moj¿esz po³o¿y³ laski przed Panem w Namiocie Spotkania.
Num 17:23  Gdy nastêpnego poranka wszed³ Moj¿esz do Namiotu Spotkania, zobaczy³, ¿e zakwit³a laska 
Aarona z pokolenia Lewiego: wypuœci³a p¹czki, zakwit³a i wyda³a dojrza³e migda³y.
Num 17:24  Nastêpnie Moj¿esz wyniós³ wszystkie laski od Pana do wszystkich Izraelitów; zobaczyli, i ka¿dy 
odebra³ swoj¹ laskê.
Num 17:25  A Pan rzek³ do Moj¿esza: «Po³ó¿ laskê Aarona z powrotem przed [Ark¹] Œwiadectwa, by siê 
przechowa³a jako znak przeciw zbuntowanym. Zakoñcz w ten sposób ich szemranie przede Mn¹, aby nie 
poginêli».
Num 17:26  I uczyni³ tak Moj¿esz, postêpuj¹c wed³ug nakazu Pana.
Num 17:27  Zawo³ali znów Izraelici do Moj¿esza: «Oto giniemy! Jesteœmy zgubieni, wszyscy jesteœmy 
straceni!
Num 17:28  Ktokolwiek siê zbli¿y do przybytku Pana, tak - kto tylko siê zbli¿y - umiera. Czy¿ wyginiemy 
doszczêtnie?»
Num 18:1  Wtedy rzek³ Pan do Aarona: «Ty, synowie twoi i ród twego ojca, bêdziecie odpowiedzialni za 
wykroczenia pope³nione w przybytku. Ty i synowie twoi bêdziecie odpowiadaæ za winy waszego kap³añstwa.
Num 18:2  Niech równie¿ bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca - przyjd¹ i przy³¹cz¹ siê do ciebie, a 
pomagaj¹ tobie i synom twoim [w s³u¿bie] przed Namiotem Spotkania.
Num 18:3  Zatroszcz¹ siê o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzêtów œwiêtych i do 
o³tarza nie mog¹ siê zbli¿aæ; w przeciwnym razie zgin¹ tak oni, jak i wy.
Num 18:4  Maj¹ byæ przy tobie i winni siê troszczyæ o wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o ca³¹ s³u¿bê w 
przybytku. Ale ¿aden niepowo³any niech siê do was nie zbli¿a.
Num 18:5  Wy obejmiecie staranie o przybytek i troskê o o³tarz, aby znów nie powsta³ gniew przeciw Izraelitom.
Num 18:6  Oto Ja wzi¹³em waszych braci, lewitów, spoœród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych 
Panu, aby pe³nili s³u¿bê w Namiocie Spotkania.
Num 18:7  Ty zaœ wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegaæ obowi¹zków kap³añskich co do o³tarza i 
miejsca poza zas³on¹. Obdarzy³em was s³u¿b¹ kap³añsk¹, a jeœli siê kto niepowo³any zbli¿y - zginie».
Num 18:8  Mówi³ dalej Pan do Aarona: «Ja oddajê ci dary od³o¿one dla mnie. Ze wszystkich œwiêtych darów 
Izraela dajê tobie i synom twoim jako nale¿noœæ wiekuist¹ na mocy namaszczenia.
Num 18:9  Z darów najœwiêtszych, o ile nie zostan¹ spalone, przypadn¹ tobie: dary ofiarne przy wszystkich 
ofiarach z pokarmów, ofiarach przeb³agania i zadoœæuczynienia, które mi przynosz¹. Jako rzeczy najœwiêtsze 
bêd¹ nale¿eæ do ciebie i synów twoich.
Num 18:10  W Miejscu Najœwiêtszym bêdziesz je spo¿ywaæ; tylko mê¿czyŸni mog¹ to jeœæ; bêdziesz to 
uwa¿a³ za œwiête.
Num 18:11  Tobie przypadn¹ dary ofiarne wszystkich sk³adanych gestem ko³ysania ofiar Izraelitów. Dajê je 
tobie, synom twoim i córkom jako nale¿noœæ wiekuist¹; ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, mo¿e je 
spo¿ywaæ.
Num 18:12  Dajê tobie wszystko co najlepsze z oliwy, wszystko co najlepsze z m³odego wina i zbo¿a, które 
Izraelici przynosz¹ Panu jako pierwsze plony.
Num 18:13  Pierwociny, które przynosz¹ Panu ze wszystkiego w ich kraju, maj¹ do ciebie nale¿eæ. Ka¿dy 
spoœród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, mo¿e z nich spo¿ywaæ.
Num 18:14  Cokolwiek ob³o¿one bêdzie kl¹tw¹ w Izraelu, ma do ciebie nale¿eæ.
Num 18:15  Wszystkie pierwociny ³ona matki, które oddaj¹ Panu ze wszystkiego cia³a, pocz¹wszy od ludzi a¿ do 
byd³a, bêdzie twoje; ludzi pierworodnych ka¿esz wykupiæ, jak równie¿ wszystko pierworodne zwierz¹t 
nieczystych.
Num 18:16  Wykupu dokona siê w miesi¹c po urodzeniu za cenê piêciu syklów srebra wed³ug wagi przybytku; 
sykl po dwadzieœcia ger.



Num 18:17  Nie ka¿esz jednak wykupywaæ pierworodnego krowy, owcy i kozy: te s¹ œwiête. Krew ich wylejesz 
na o³tarz, a t³uszcz ich spalisz w ogniu jako mi³¹ woñ dla Pana.
Num 18:18  Lecz miêso ich bêdzie do ciebie nale¿eæ, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem ko³ysania, i 
prawa ³opatka bêd¹ twoje.
Num 18:19  Wszystko, co od³o¿one jest z darów œwiêtych, jakie Izraelici przynosz¹ Panu, dajê na zawsze tobie, 
synom twoim i córkom. To jest nale¿noœæ wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego 
wraz z tob¹».
Num 18:20  Rzek³ Pan do Aarona: «Nie bêdziesz mia³ dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz równie¿ poœród 
nich ¿adnego przydzia³u ziemi; Ja jestem dzia³em twoim i dziedzictwem twoim poœród Izraelitów.
Num 18:21  Oto oddajê lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesiêciny sk³adane przez Izraelitów w zamian za 
s³u¿bê, jak¹ pe³ni¹ w Namiocie Spotkania.
Num 18:22  Izraelici nie bêd¹ siê mogli zbli¿aæ do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zas³uguj¹cego 
na œmieræ.
Num 18:23  Sami tylko lewici mog¹ pe³niæ s³u¿bê w Namiocie Spotkania i bêd¹ dŸwigaæ ciê¿ar ich win. To jest 
prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici nie bêd¹ posiadali ¿adnego dziedzictwa poœród Izraelitów,
Num 18:24  lecz da³em im jako dziedzictwo dziesiêciny, które Izraelici przynosz¹ Panu w ofierze. Dlatego te¿ o 
nich powiedzia³em, ¿e nie otrzymaj¹ dziedzictwa poœród Izraelitów».
Num 18:25  Potem Pan mówi³ do Moj¿esza:
Num 18:26  «Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesiêciny od Izraelitów, które wam 
odda³em jako dziedzictwo, to dziesi¹t¹ czêœæ macie od³o¿yæ na ofiarê dla Pana.
Num 18:27  Bêdzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zbo¿e z klepiska lub to, co przepe³nia t³oczniê.
Num 18:28  Winniœcie równie¿ i wy sk³adaæ Panu ofiarê z waszych dziesiêcin, które odbieracie od Izraelitów. 
Oddacie to, coœcie winni ofiarowaæ Panu, kap³anowi Aaronowi.
Num 18:29  Ze wszystkich darów, jakie wam przypadn¹, winniœcie z³o¿yæ dar dla Pana: ze wszystkich 
najlepszych rzeczy - odpowiedni¹ œwiêt¹ czêœæ.
Num 18:30  Powiedz im równie¿: Gdy od³o¿ycie to, co najlepsze, bêdzie ono lewitom policzone podobnie jak 
ofiara z klepiska i t³oczni.
Num 18:31  Mo¿ecie to jeœæ na ka¿dym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy nale¿¹ do waszych rodzin. Jest to 
bowiem zap³ata za wasz¹ s³u¿bê przy Namiocie Spotkania.
Num 18:32  Gdy od³o¿ycie z tego to, co jest najlepsze, nie zaci¹gniecie ¿adnej winy, nie zbezczeœcicie 
œwiêtych darów Izraelitów, i [dziêki temu] nie pomrzecie».
Num 19:1  Mówi³ znów Pan do Moj¿esza i Aarona:
Num 19:2  «Oto rozporz¹dzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadz¹ 
czerwon¹ krowê bez skazy, na któr¹ jeszcze nie wk³adano jarzma.
Num 19:3  Oddacie j¹ kap³anowi Eleazarowi, który ka¿e j¹ wyprowadziæ poza obóz, i zabije siê j¹ w jego 
obecnoœci.
Num 19:4  Potem weŸmie kap³an Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ow¹ krwi¹ od strony 
wejœcia do Namiotu Spotkania.
Num 19:5  Wreszcie spali siê krowê w jego obecnoœci, zarówno skórê, jak miêso, krew i zawartoœæ jelit.
Num 19:6  Teraz weŸmie kap³an drzewo cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogieñ, w którym 
p³onie krowa.
Num 19:7  Nastêpnie wypierze kap³an szaty swoje i obmyje cia³o wod¹; po spe³nieniu tych czynnoœci wejdzie 
do obozu, lecz pozostanie nieczystym a¿ do wieczora.
Num 19:8  Równie¿ ten, który pali³ krowê, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje cia³o i pozostanie nieczystym 
a¿ do wieczora.
Num 19:9  M¹¿ czysty zbierze popió³ krowy i z³o¿y go na czystym miejscu poza obozem, aby dla spo³ecznoœci 
Izraelitów by³ przechowany do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech.
Num 19:10  Ten, który zbiera³ popió³ z krowy, winien wypraæ szaty swoje i pozostanie nieczysty a¿ do 
wieczora. Bêdzie to ustaw¹ wieczyst¹ zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy siê poœród was zatrzymuj¹.
Num 19:11  Kto siê dotknie zmar³ego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, bêdzie nieczysty przez siedem dni.
Num 19:12  Winien siê ni¹ oczyœciæ w trzecim i siódmym dniu, a wtedy bêdzie czysty. Gdyby jednak nie 
dokona³ w trzecim i siódmym dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczysty.
Num 19:13  Ktokolwiek dotknie siê zmar³ego, cia³a cz³owieka, który umar³, a nie dokona oczyszczenia siebie, 
bezczeœci przybytek Pana. Taki bêdzie wy³¹czony spoœród Izraela, gdy¿ nie pokropi³a go woda oczyszczenia; 
pozostaje przeto nieczysty, a plama jego ci¹¿y na nim.
Num 19:14  A oto prawo odnosz¹ce siê do cz³owieka, który umar³ w namiocie: ka¿dy, kto wejdzie do tego 
namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, bêdzie nieczysty przez siedem dni.
Num 19:15  Równie¿ ka¿de naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, bêdzie nieczyste.
Num 19:16  Podobnie bêdzie przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, 



zmar³ego, koœci ludzkich albo grobu.
Num 19:17  Dla ka¿dego, który zaci¹gn¹³ nieczystoœæ, weŸmie siê do naczynia nieco popio³u ze spalonej 
ofiary za grzech i zaleje wod¹ Ÿródlan¹.
Num 19:18  M¹¿ czysty weŸmie hizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzêty oraz wszystkich, 
którzy siê tam znajduj¹, wreszcie tego, który dotkn¹³ koœci, zabitego albo zmar³ego lub te¿ grobu.
Num 19:19  I tak pokropi m¹¿ czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu 
bêdzie uwolniony od winy. M¹¿ nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje siê w wodzie i wieczorem bêdzie czysty.
Num 19:20  Lecz m¹¿, który sta³ siê nieczysty, a nie dokona³ aktu oczyszczenia, bêdzie wy³¹czony ze 
spo³ecznoœci; zbezczeœci³ bowiem przybytek Pana. Nie zosta³ pokropiony wod¹ oczyszczenia, wiêc pozostaje 
nieczysty.
Num 19:21  Bêdzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wod¹ oczyszczenia, winien wypraæ 
odzienie swoje, a ka¿dy, kto siê zetknie z wod¹ oczyszczenia, pozostanie nieczystym a¿ do wieczora.
Num 19:22  Wszystko wreszcie, czego siê dotknie nieczysty, a tak¿e osoba, która siê go dotknie, bêd¹ nieczyste 
a¿ do wieczora».
Num 20:1  W pierwszym miesi¹cu przyby³a ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów na pustyniê Sin. Lud zatrzyma³ siê w 
Kadesz; tam te¿ umar³a i tam zosta³a pogrzebana Miriam.
Num 20:2  Gdy zabrak³o spo³ecznoœci wody, zeszli siê przeciw Moj¿eszowi i Aaronowi.
Num 20:3  I k³óci³ siê lud z Moj¿eszem, wo³aj¹c: «Lepiej by by³o, gdybyœmy zginêli, jak i bracia nasi, przed 
Panem.
Num 20:4  Czemuœcie wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustyniê, byœmy tu razem z naszym byd³em 
zginêli?
Num 20:5  Dlaczegoœcie wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nêdzne miejsce, gdzie nie mo¿na siaæ, 
nie ma drzew figowych ani winoroœli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia?»
Num 20:6  Moj¿esz i Aaron odeszli od t³umu i skierowali siê ku wejœciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na 
twarz, a ukaza³a siê im chwa³a Pana.
Num 20:7  I przemówi³ Pan do Moj¿esza:
Num 20:8  «WeŸ laskê i zbierz ca³e zgromadzenie, ty wespó³ z bratem twoim Aaronem. Nastêpnie przemów w 
ich obecnoœci do ska³y, a ona wyda z siebie wodê. WyprowadŸ wodê ze ska³y i daj piæ ludowi oraz jego 
byd³u».
Num 20:9  Stosownie do nakazu zabra³ Moj¿esz laskê sprzed oblicza Pana.
Num 20:10  Nastêpnie zebra³ Moj¿esz wraz z Aaronem zgromadzenie przed ska³¹ i wtedy rzek³ do nich: 
«S³uchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej ska³y wyprowadziæ dla was wodê?»
Num 20:11  Nastêpnie podniós³ Moj¿esz rêkê i uderzy³ dwa razy lask¹ w ska³ê. Wtedy wyp³ynê³a woda tak 
obficie, ¿e móg³ siê napiæ zarówno lud, jak i jego byd³o.
Num 20:12  Rzek³ znowu Pan do Moj¿esza i Aarona: «Poniewa¿ Mi nie uwierzyliœcie i nie objawiliœcie mojej 
œwiêtoœci wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im dajê».
Num 20:13  To s¹ wody Meriba, gdzie siê spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawi³ wobec nich swoj¹ 
œwiêtoœæ.
Num 20:14  Z Kadesz wyprawi³ Moj¿esz pos³ów do króla Edomu, ¿eby mu powiedzieli: «Tak mówi brat twój, 
Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spad³y.
Num 20:15  Niegdyœ powêdrowali przodkowie nasi do Egiptu, i przebywaliœmy tam d³ugi czas. Egipcjanie 
jednak Ÿle siê obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi.
Num 20:16  Wo³aliœmy wtedy do Pana, a On us³ysza³ g³os nasz i pos³a³ anio³a, który nas wyprowadzi³ z 
Egiptu. Znajdujemy siê teraz w Kadesz, mieœcie po³o¿onym na granicy twego obszaru.
Num 20:17  Pozwól nam ³askawie przejœæ przez twoj¹ ziemiê. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie 
bêdziemy piæ wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystaæ z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani 
na lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic».
Num 20:18  Odpowiedzia³ im Edom: «Nie pójdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zast¹pimy wam drogê 
z mieczem w rêku».
Num 20:19  Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: «Chcemy jedynie przejœæ utart¹ drog¹. A gdybyœmy pili wasz¹ 
wodê - tak my, jak i trzody nasze - zap³acimy. Nie chodzi o nic wiêcej, tylko o zwyk³e przejœcie».
Num 20:20  Odpowiedzia³ Edom: «Nie przejdziecie!» I wyszed³ Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i 
dobrze uzbrojonym.
Num 20:21  Zabroni³ Edom przejœcia Izraelowi przez swoje granice, Izrael wiêc odszed³ w bok od niego.
Num 20:22  Izraelici - ca³a spo³ecznoœæ - ruszyli z Kadesz i przybyli pod górê Hor.
Num 20:23  Na górze Hor, le¿¹cej na granicy ziemi Edom, przemówi³ Pan do Moj¿esza i Aarona:
Num 20:24  «Aaron zostanie przy³¹czony do swoich przodków, gdy¿ nie wejdzie do ziemi, któr¹ dam synom 
Izraela, dlatego ¿e sprzeciwiliœcie siê memu rozkazowi u wód Meriba.
Num 20:25  WeŸ Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadŸ ich na górê Hor.



Num 20:26  Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara, Aaron zaœ bêdzie 
przy³¹czony [do przodków]. Tam on umrze».
Num 20:27  Moj¿esz post¹pi³ wed³ug rozkazu Pana, i weszli na oczach ca³ej spo³ecznoœci na górê Hor.
Num 20:28  Moj¿esz zdj¹³ z Aarona jego szaty i przyodzia³ nimi jego syna Eleazara. Aaron umar³ na szczycie 
góry, a Moj¿esz z Eleazarem zst¹pili na dó³.
Num 20:29  Skoro dowiedzia³a siê ca³a spo³ecznoœæ, ¿e Aaron umar³, op³akiwa³ go dom Izraela przez 
trzydzieœci dni.
Num 21:1  Król Aradu, Kananejczyk, mieszkaj¹cy w Negebie, dowiedzia³ siê, ¿e Izraelici nadci¹gaj¹ drog¹ od 
Atarim. Napad³ na Izraela i wzi¹³ trochê ludzi do niewoli.
Num 21:2  Wtedy Izraelici z³o¿yli nastêpuj¹cy œlub Panu, mówi¹c: «Jeœli dasz ten lud w nasze rêce, kl¹tw¹ 
ob³o¿ymy ich miasta».
Num 21:3  I wys³ucha³ Pan g³osu Izraela i wyda³ w ich rêce Kananejczyków. [Izraelici] ob³o¿yli kl¹tw¹ ich oraz 
ich miasta. St¹d miejscowoœæ ta otrzyma³a nazwê Chorma.
Num 21:4  Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejœæ ziemiê Edom; podczas drogi jednak 
lud straci³ cierpliwoœæ.
Num 21:5  I zaczêli mówiæ przeciw Bogu i Moj¿eszowi: «Czemu wyprowadziliœcie nas z Egiptu, byœmy tu na 
pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzy³ siê nam ju¿ ten pokarm mizerny».
Num 21:6  Zes³a³ wiêc Pan na lud wê¿e o jadzie pal¹cym, które k¹sa³y ludzi, tak ¿e wielka liczba Izraelitów 
zmar³a.
Num 21:7  Przybyli wiêc ludzie do Moj¿esza mówi¹c: «Zgrzeszyliœmy, szemrz¹c przeciw Panu i przeciwko tobie. 
Wstaw siê za nami do Pana, aby oddali³ od nas wê¿e». I wstawi³ siê Moj¿esz za ludem.
Num 21:8  Wtedy rzek³ Pan do Moj¿esza: «Sporz¹dŸ wê¿a i umieœæ go na wysokim palu; wtedy ka¿dy 
uk¹szony, jeœli tylko spojrzy na niego, zostanie przy ¿yciu».
Num 21:9  Sporz¹dzi³ wiêc Moj¿esz wê¿a miedzianego i umieœci³ go na wysokim palu. I rzeczywiœcie, jeœli 
kogo w¹¿ uk¹si³, a uk¹szony spojrza³ na wê¿a miedzianego, zostawa³ przy ¿yciu.
Num 21:10  Stamt¹d ruszyli Izraelici w dalsz¹ drogê i rozbili obóz pod Obot.
Num 21:11  Od Obot ci¹gnêli dalej i rozbili obóz pod Ijje-Haabarim, na pustyni po³o¿onej na wschód od Moabu.
Num 21:12  Stamt¹d ruszyli dalej i zatrzymali siê w dolinie potoku Zared.
Num 21:13  I znów poszli dalej i roz³o¿yli siê obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która p³ynie przez pustyniê, 
bior¹c pocz¹tek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicê miêdzy Moabitami i Amorytami.
Num 21:14  Dlatego powiedziane jest w ksiêdze "Wojen Pana":
Num 21:15  «[Od strony] Waheb w Sufa i potoków Arnonu, pochy³oœæ potoków ci¹gn¹cych siê a¿ do miejsca 
Ar, przylegaj¹ca do granicy Moabu».
Num 21:16  Stamt¹d [udali siê] do Beer. Jest to studnia, o której powiedzia³ Pan do Moj¿esza: «ZgromadŸ lud, a 
Ja mu dam wodê!»
Num 21:17  Œpiewali wtedy Izraelici pieœñ nastêpuj¹c¹: «Tryskaj, Ÿród³o! Opiewajcie je!
Num 21:18  Studnia, któr¹ kopali ksi¹¿êta i naczelnicy ludu dr¹¿yli ber³em i swymi laskami». Z Beer [ruszyli] do 
Mattany,
Num 21:19  z Mattany do Nachaliel, a z Nachaliel do Bamot.
Num 21:20  Z Bamot do doliny, która le¿y w ziemi Moabu, obok góry Pisga wznosz¹cej siê nad pustyni¹.
Num 21:21  Nastêpnie wys³ali Izraelici pos³ów do Sichona, króla Amorytów, którzy mieli [mu] oznajmiæ:
Num 21:22  «Chcemy przejœæ przez twoj¹ ziemiê. Nie wejdziemy na pola ani do winnic i nie bêdziemy pili wody 
ze studzien. Chcemy tylko skorzystaæ z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic».
Num 21:23  Sichon jednak nie da³ Izraelitom przejœcia przez swoj¹ ziemiê. Sichon zgromadzi³ ca³e swoje 
wojsko i skierowa³ siê ku pustyni, by zast¹piæ drogê Izraelitom. Przyby³ do Jahsa i uderzy³ na Izraela.
Num 21:24  Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu a¿ po Jabbok, a¿ do kraju 
Ammonitów - Jazer bowiem znajduje siê na granicy Ammonitów.
Num 21:25  Izraelici wziêli wszystkie te miasta. Nastêpnie osadzili siê Izraelici mocno we wszystkich miastach 
Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przynale¿nych doñ miejscowoœciach.
Num 21:26  Cheszbon by³ stolic¹ Sichona, króla Amorytów, który prowadzi³ wojnê z poprzednim królem Moabu i 
zabra³ mu ca³y kraj a¿ po Arnon.
Num 21:27  Dlatego œpiewali pieœniarze: IdŸcie do Cheszbonu! Niech bêdzie odbudowane i umocnione miasto 
Sichona.
Num 21:28  Gdy¿ z Cheszbonu wyszed³ ogieñ, p³omieñ z miasta Sichona poch³on¹³ Ar-Moab, panuj¹ce nad 
wy¿ynami Arnonu.
Num 21:29  Biada ci, Moabie! Zgubiony jesteœ, o ludu Kemosza! Dopuœci³ on ucieczkê twych synów i niewolê 
twych córek u Sichona, króla Amorytów.
Num 21:30  Cheszbon wyniszczy³ niemowlêta a¿ do Dibonu, niewiasty a¿ do Nofach, a mê¿czyzn a¿ do 
Medeby.



Num 21:31  Izraelici osiedlili siê w kraju Amorytów.
Num 21:32  Potem Moj¿esz wys³a³ [wywiadowców] celem zbadania Jazer; zajêli je nastêpnie wraz z 
przynale¿nymi doñ miastami i wypêdzili mieszkaj¹cych tam Amorytów.
Num 21:33  Nastêpnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu, Og, wyruszy³ przeciw nim razem z 
ca³ym swoim wojskiem, chc¹c stoczyæ z nimi bitwê pod Edrei.
Num 21:34  Lecz Pan rzek³ do Moj¿esza: «Nie bój siê go! Dam go bowiem w twoje rêce razem z ca³ym 
wojskiem i krajem. Post¹pisz z nim tak, jak post¹pi³eœ z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka³ w 
Cheszbonie».
Num 21:35  Pobili go oraz jego synów i ca³y lud, tak ¿e nikt nie ocala³, i wziêli jego ziemiê w posiadanie.
Num 22:1  Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu, 
naprzeciw Jerycha.
Num 22:2  Balak, syn Sippora, widzia³ wszystko, co uczyni³ Izrael Amorytom.
Num 22:3  Wtedy strach ogarn¹³ Moab przed tym ludem, który by³ tak liczny, i lêka³ siê Moab Izraelitów.
Num 22:4  Rzek³ wiêc Moab do starszych spoœród Madianitów: «Teraz to mnóstwo po¿re wszystko wokó³ nas, 
jak wó³ ¿re trawê na polu». Wówczas królem Moabu by³ Balak, syn Sippora.
Num 22:5  On te¿ wys³a³ pos³ów do Balaama, syna Beora, do Petor nad Rzek¹ w kraju Ammawitów, aby go 
zaprosili tymi s³owami: «Oto lud, który wyszed³ z Egiptu, okry³ powierzchniê ziemi i osiad³ naprzeciw mnie.
Num 22:6  PrzyjdŸ wiêc, proszê, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Byæ mo¿e, uda siê go 
pokonaæ i z kraju wypêdziæ. Wiem bowiem, ¿e kogo ty b³ogos³awisz, bêdzie b³ogos³awiony, a kogo ty 
przeklniesz, bêdzie przeklêty».
Num 22:7  Wybrali siê wiêc starsi Moabitów wraz ze starszymi Madianitów w drogê, zaopatrzeni w dary dla 
wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu s³owa Balaka.
Num 22:8  On zaœ im odpowiedzia³: «Pozostañcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedŸ wed³ug tego, co mi 
Pan powie». Pozostali wiêc ksi¹¿êta Moabitów u Balaama.
Num 22:9  Przyszed³ Bóg do Balaama i rzek³: «Có¿ to za mê¿owie s¹ u ciebie?»
Num 22:10  Balaam odpowiedzia³ Bogu: «Balak, syn Sippora, król Moabitów, przys³a³ do mnie wiadomoœæ:
Num 22:11  Oto lud, który wyszed³ z Egiptu, okry³ powierzchniê ziemi. PrzyjdŸ, a przeklnij ich, abym móg³ z nimi 
walczyæ i wypêdziæ ich».
Num 22:12  Na to rzek³ Bóg do Balaama: «Nie mo¿esz iœæ z nimi i nie mo¿esz tego ludu przeklinaæ, 
albowiem jest on b³ogos³awiony».
Num 22:13  Gdy powsta³ Balaam nastêpnego poranka, rzek³ do ksi¹¿¹t Balaka: «Wracajcie do swego kraju, 
gdy¿ Pan nie dozwoli³ mi iœæ z wami».
Num 22:14  Powstali wtedy ksi¹¿êta Moabu i przyszli do Balaka donosz¹c mu: «Nie zgodzi³ siê Balaam pójœæ z 
nami».
Num 22:15  Wtedy Balak pos³a³ raz jeszcze ksi¹¿¹t liczniejszych i bardziej dostojnych ni¿ tamci.
Num 22:16  Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: «Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie wzbraniaj siê przyjœæ 
do mnie.
Num 22:17  Wynagrodzê ciê hojnie i wszystko uczyniê, cokolwiek mi powiesz. PrzyjdŸ¿e wiêc i przeklnij mi ten 
lud!»
Num 22:18  Balaam odpowiedzia³ s³ugom Balaka tymi s³owami: «Choæby mi Balak dawa³ tyle srebra i z³ota, ile 
pa³ac jego pomieœci, to przecie¿ nie mogê przekroczyæ rozkazu Pana, Boga mojego, zarówno w ma³ych 
rzeczach, jak i wielkich.
Num 22:19  Pozostañcie jednak przez noc, a zobaczê, co Pan tym razem mi powie».
Num 22:20  W nocy przyszed³ Bóg do Balaama i rzek³ mu: «Skoro mê¿owie ci przyszli, aby ciê zabraæ, wstañ, 
a idŸ z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem».
Num 22:21  Wsta³ wiêc Balaam rano, osiod³a³ swoj¹ oœlicê i pojecha³ z ksi¹¿êtami Moabu.
Num 22:22  Jego wyjazd rozpali³ gniew Pana i anio³ Pana stan¹³ na drodze przeciw niemu, by go zatrzymaæ. 
On zaœ w towarzystwie dwóch s³ug jecha³ na swojej oœlicy.
Num 22:23  Gdy oœlica zobaczy³a anio³a Pana stoj¹cego z wyci¹gniêtym mieczem na drodze, zboczy³a z drogi i 
posz³a w pole. Balaam uderzy³ j¹, chc¹c zawróciæ na w³aœciw¹ drogê.
Num 22:24  Wtedy stan¹³ anio³ Pana na ciasnej drodze miêdzy winnicami, a mur by³ z jednej i z drugiej strony.
Num 22:25  Gdy oœlica zobaczy³a anio³a Pana, przypar³a do muru i przytar³a nogê Balaama do tego muru, a 
on ponownie zacz¹³ biæ oœlicê.
Num 22:26  Anio³ posun¹³ siê dalej i stan¹³ w miejscu tak ciasnym, ¿e nie by³o mo¿na go wymin¹æ ani z prawej, 
ani te¿ z lewej strony.
Num 22:27  Gdy oœlica ujrza³a znowu anio³a Pana, po³o¿y³a siê pod Balaamem. Rozgniewa³ siê wiêc Balaam 
bardzo i zacz¹³ ok³adaæ oœlicê kijem.
Num 22:28  Wówczas otworzy³ Pan usta oœlicy, i rzek³a do Balaama: «Có¿ ci uczyni³am, ¿eœ mnie zbi³ ju¿ 
trzy razy?»



Num 22:29  Balaam odpowiedzia³ oœlicy: «Dlatego ¿eœ sobie drwi³a ze mnie. Gdybym tak mia³ miecz w rêku, 
ju¿ bym ciê zabi³!»
Num 22:30  Oœlica jednak rzek³a do Balaama: «Czy¿ nie jestem twoj¹ oœlic¹, na której jeŸdzisz, odk¹d jesteœ, 
a¿ po dzieñ dzisiejszy? Czy¿ mia³am zwyczaj czyniæ ci coœ podobnego?» Odpowiedzia³: «Nie!»
Num 22:31  Wtedy otworzy³ Pan oczy Balaama i zobaczy³ on anio³a Pana, stoj¹cego na drodze z obna¿onym 
mieczem w rêku. Ukl¹k³ wiêc i odda³ pok³on twarz¹ do ziemi.
Num 22:32  Anio³ zaœ Pana rzek³ do niego: «Czemu a¿ trzy razy zbi³eœ swoj¹ oœlicê? Ja jestem tym, który 
przyszed³, aby ci broniæ przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna.
Num 22:33  Oœlica ujrza³a mnie i trzy razy usunê³a siê z drogi. Gdyby siê nie usunê³a, by³bym ciê dawno zabi³, 
a j¹ przy ¿yciu zostawi³».
Num 22:34  Rzek³ wiêc Balaam do anio³a Pana: «Zgrzeszy³em. Nie wiedzia³em, ¿e ty stan¹³eœ przeciwko mnie 
na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, ¿e ci siê droga moja nie podoba, chcê wracaæ».
Num 22:35  Lecz anio³ Pana rzek³ do Balaama: «IdŸ z tymi mê¿ami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci 
powiem». Poszed³ wiêc Balaam z ksi¹¿êtami Balaka.
Num 22:36  Gdy us³ysza³ Balak, ¿e Balaam siê zbli¿a, wyszed³ naprzeciw niego a¿ do Ir-Moab, które le¿y nad 
Arnonem, na samej granicy kraju.
Num 22:37  Balak rzek³ do Balaama: «Czy¿ nie posy³a³em ju¿ po ciebie, by ciê przywo³aæ? Czemu nie 
przyby³eœ? Czy¿ nie mogê hojnie ci zap³aciæ?»
Num 22:38  Balaam jednak oœwiadczy³ Balakowi: «Przecie¿ teraz przyby³em do ciebie. Czy rzeczywiœcie 
mogê coœ oznajmiæ? Bêdê mówi³ tylko te s³owa, które Bóg w³o¿y w moje usta».
Num 22:39  I poszed³ Balaam z Balakiem, i przybyli do Kiriat-Chusot.
Num 22:40  Balak z³o¿y³ w ofierze wo³y i owce i [czêœæ] z tego pos³a³ Balaamowi i ksi¹¿êtom, którzy z nim 
przyszli.
Num 22:41  Na drugi dzieñ zabra³ Balak Balaama i zaprowadzi³ na Bamot-Baal, sk¹d by³o widaæ kraniec 
[obozu] ludu [izraelskiego].
Num 23:1  Wtedy rzek³ Balaam do Balaka: «Wznieœ mi tu siedem o³tarzy i przyprowadŸ mi siedem m³odych 
cielców i siedem baranów».
Num 23:2  Balak uczyni³ wed³ug ¿yczenia Balaama, i ofiarowali wspólnie na ka¿dym o³tarzu m³odego cielca i 
barana.
Num 23:3  Wtedy rzek³ Balaam do Balaka: «Pozostañ tu przy twojej ca³opalnej ofierze, ja zaœ odejdê. Mo¿e 
objawi mi siê Pan, a co mi dozwoli zobaczyæ, oznajmiê tobie». I poszed³ na bezdrzewny pagórek.
Num 23:4  Objawi³ siê Bóg Balaamowi, a on rzek³ do Niego: «Ustawi³em siedem o³tarzy i ofiarowa³em na 
ka¿dym m³odego cielca i barana».
Num 23:5  Wówczas Pan w³o¿y³ s³owa w usta Balaama i rzek³ mu: «Wróæ do Balaka i tak mu powiesz».
Num 23:6  Wróci³ siê wiêc ku niemu, a on sta³ jeszcze przy swej ca³opalnej ofierze razem z moabskimi 
ksi¹¿êtami.
Num 23:7  Wtedy [Balaam] wyg³osi³ swoje pouczenie, mówi¹c: «Z Aramu sprowadzi³ mnie Balak, ze wschodnich 
wzgórz - król Moabu: PrzyjdŸ tu, przeklnij mi Jakuba! PrzyjdŸ tu, a zgrom Izraela!
Num 23:8  Jak¿e ja mogê przeklinaæ, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogê z³orzeczyæ, komu nie z³orzeczy Pan?
Num 23:9  Bo widzê go z wierzchu ska³y, ze wzgórz go dostrzegam, oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza 
siê do narodów.
Num 23:10  Któ¿ mo¿e zliczyæ Jakuba jak proch licznego? Któ¿ policzy choæby czwart¹ czêœæ Izraela? Niech 
umrê œmierci¹ sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich bêdzie mój koniec!»
Num 23:11  Rzek³ na to Balak do Balaama: «Có¿eœ to mi uczyni³? Sprowadzi³em ciê tu, byœ przeklina³ 
nieprzyjació³ moich, a ty zamiast tego im b³ogos³awisz!»
Num 23:12  Lecz on odpowiedzia³: «Czy¿ nie muszê powiedzieæ tego, co Pan w³o¿y³ w moje usta?»
Num 23:13  Rzek³ wiêc Balak do niego: «ChodŸ, proszê, ze mn¹ na inne miejsce, z którego bêdziesz ich 
widzia³. St¹d widzisz tylko ich czêœæ, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamt¹d».
Num 23:14  Wzi¹³ go wiêc z sob¹ na Pole Czatów, na szczyt góry Pisga; zbudowa³ tam siedem o³tarzy i 
ofiarowa³ na ka¿dym m³odego cielca i barana.
Num 23:15  Rzek³ [Balaam] do Balaka: «Pozostañ tu przy ca³opalnej ofierze, a ja opodal bêdê oczekiwa³ na 
spotkanie».
Num 23:16  Wtedy spotka³ siê Pan z Balaamem, przekaza³ mu s³owa, polecaj¹c: «Wróæ do Balaka i powiedz 
mu w ten sposób»!
Num 23:17  Gdy wróci³ do niego, on sta³ jeszcze razem z ksi¹¿êtami Moabu przy ca³opalnej ofierze. Balak 
zapyta³ go: «Co Pan powiedzia³?»
Num 23:18  Wtedy [Balaam] wyg³osi³ swoje pouczenie, mówi¹c: «Podnieœ siê, Balaku, a s³uchaj, synu Sippora, 
nak³oñ swego ucha!
Num 23:19  Bóg nie jest jak cz³owiek, by k³ama³, nie jak syn ludzki, by siê wycofywa³. Czy¿ On powie coœ, a 



nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmi³?
Num 23:20  On mnie tu sprowadzi³, bym b³ogos³awi³: On b³ogos³awi - ja tego zmieniæ nie mogê.
Num 23:21  Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzê ja z³oœci. Pan, ich Bóg, jest z nimi: 
wznosz¹ Mu okrzyk jako królowi.
Num 23:22  Bóg, który z Egiptu ich wywiód³, jest dla nich jakby rogami bawo³u.
Num 23:23  Skoro nie ma czarów wœród Jakuba ani wró¿biarstwa w Izraelu, w czasie w³aœciwym przepowie 
siê Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni.
Num 23:24  Patrz, oto naród jak wstaj¹ca lwica, na podobieñstwo lwa on siê podnosi i nie po³o¿y siê, a¿ po¿re 
sw¹ zdobycz i krew zabitych wypije».
Num 23:25  Rzek³ wówczas Balak do Balaama: «Gdy ju¿ nie mo¿esz przeklinaæ, przynajmniej im nie 
b³ogos³aw!»
Num 23:26  Balaam odpowiedzia³ Balakowi: «Czy¿ nie mówi³em ci: Co Pan powie, wszystko uczyniê?»
Num 23:27  Wtedy rzek³ znowu Balak do Balaama: «ChodŸ, proszê, a na inne miejsce jeszcze ciê wprowadzê. 
Mo¿e spodoba siê Bogu, byœ przynajmniej z tego miejsca mi go przekl¹³».
Num 23:28  Potem wzi¹³ Balak Balaama na szczyt Peor, który siê wznosi nad pustyni¹.
Num 23:29  Balaam rzek³ do Balaka: «Zbuduj mi tu siedem o³tarzy i przyprowadŸ siedem m³odych cielców i 
siedem baranów».
Num 23:30  Spe³ni³ Balak ¿¹danie Balaama. Wtedy on z³o¿y³ na ka¿dym o³tarzu w ofierze m³odego cielca i 
barana.
Num 24:1  Gdy Balaam spostrzeg³, ¿e dobre jest w oczach Pana b³ogos³awienie Izraela, nie odszed³ wcale, jak 
przedtem, aby szukaæ wró¿b, lecz twarz obróci³ ku pustyni.
Num 24:2  Gdy wiêc podniós³ oczy i zobaczy³ Izraela roz³o¿onego obozem wed³ug swoich pokoleñ, ogarn¹³ go 
Duch Bo¿y
Num 24:3  i zacz¹³ g³osiæ swoje pouczenie, mówi¹c: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia mê¿a, który 
wzrok ma przenikliwy;
Num 24:4  wyrocznia tego, który s³yszy s³owa Bo¿e, który ogl¹da widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy 
mu siê otwieraj¹.
Num 24:5  Jakubie, jak¿e piêkne s¹ twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu!
Num 24:6  Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadzi³, i jak 
cedry nad wodami.
Num 24:7  P³ynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoæ obfit¹; król jego wiele mocniejszy ni¿ Agag, 
królestwo jego w górê wyniesione.
Num 24:8  A Bóg, który z Egiptu go wywiód³, jest dla niego jak rogi bawo³u. On wyniszczy narody, co go 
uciskaj¹, zmia¿d¿y ich koœci - zdruzgoce swoimi strza³ami.
Num 24:9  Po³o¿y³ siê, jak lew siê przyczai³ lub niby lwica. Kto siê odwa¿y go zbudziæ? B³ogos³awieni niech 
bêd¹, którzy b³ogos³awi¹ ciebie, a przeklêci, którzy ciebie przeklinaj¹».
Num 24:10  Wtedy rozgniewa³ siê Balak na Balaama, a klasn¹wszy w d³onie rzek³ do Balaama: «Wezwa³em ciê 
tu, byœ przeklina³ nieprzyjació³ moich, a ty ich nawet trzykrotnie b³ogos³awi³eœ.
Num 24:11  Uciekaj teraz czym prêdzej do domu; obieca³em ci wprawdzie sowit¹ nagrodê, lecz oto Pan ciebie jej 
pozbawi³».
Num 24:12  Balaam odpowiedzia³ Balakowi: «Czy¿ nie powiedzia³em wyraŸnie pos³añcom, których do mnie 
wys³a³eœ:
Num 24:13  Choæby mi Balak dawa³ tyle srebra i z³ota, ile pa³ac jego pomieœci, to przecie¿ nie mogê 
przekroczyæ rozkazu Pana i czyniæ samowolnie czy to Ÿle, czy te¿ dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmiê.
Num 24:14  Dobrze wiêc, wrócê teraz do mojego ludu, lecz zbli¿ siê jeszcze, bo chcê ci oznajmiæ, co lud ten 
kiedyœ uczyni twojemu ludowi».
Num 24:15  I wyg³osi³ swoje pouczenie, mówi¹c: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia mê¿a, który 
wzrok ma przenikliwy;
Num 24:16  wyrocznia tego, który s³yszy s³owa Bo¿e, który ogl¹da widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy 
Najwy¿szego ma udzia³, który pada, a oczy mu siê otwieraj¹.
Num 24:17  Widzê go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z 
Izraela podnosi siê ber³o. Ono to zmia¿d¿y skronie Moabu, a tak¿e czaszki wszystkich synów Seta.
Num 24:18  Stanie siê Edom podbit¹ krain¹, Seir te¿ bêdzie podbit¹ krain¹. A Izrael uroœnie w potêgê.
Num 24:19  Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy».
Num 24:20  Dostrzeg³ nastêpnie Amalekitów i wyg³osi³ sw¹ przepowiedniê, mówi¹c: «Amalek jest pierwszym 
poœród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczn¹ zag³adê».
Num 24:21  Ujrza³ Kenitów i wyg³osi³ swoje proroctwo, mówi¹c: «Mocne jest twoje mieszkanie i na skale 
zbudowane twe gniazdo;
Num 24:22  lecz i ono jest przeznaczone na zgubê, wtedy gdy Aszszur ciê weŸmie w niewolê».



Num 24:23  I g³osi³ dalej swoje pouczenie, mówi¹c: «Biada! Któ¿ siê ostoi, kiedy Bóg to uczyni?
Num 24:24  Przybêd¹ bowiem okrêty Kittim, pognêbi¹ Aszszur, pognêbi¹ te¿ Eber, ale i oni przepadn¹ na 
zawsze».
Num 24:25  Wtedy podniós³ siê Balaam i odszed³ do swojej ojczyzny, równie¿ i Balak odszed³ swoj¹ drog¹.
Num 25:1  Gdy przebywali w Szittim, zacz¹³ lud uprawiaæ nierz¹d z Moabitkami.
Num 25:2  One to nak³ania³y lud do brania udzia³u w ofiarach sk³adanych ich bo¿kom. Lud spo¿ywa³ dary 
ofiarne i oddawa³ pok³on ich bogom.
Num 25:3  Izrael przylgn¹³ do Baal-Peora, i gniew Pana zap³on¹³ przeciw niemu.
Num 25:4  I rzek³ Pan do Moj¿esza: «Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieœ ich dla Pana 
wprost s³oñca, a wtedy odwróci siê zapalczywoœæ gniewu Pana od Izraela».
Num 25:5  Rozkaza³ wiêc Moj¿esz sêdziom Izraela: «Zabijajcie ka¿dego z waszych ludzi, którzy siê przy³¹czyli 
do Baal-Peora».
Num 25:6  I oto przyby³ jeden z Izraelitów i przyprowadzi³ Madianitkê do swoich braci przed oczami Moj¿esza i 
ca³ego zgromadzenia Izraelitów, którzy lamentowali u wejœcia do Namiotu Spotkania.
Num 25:7  Ujrzawszy to kap³an Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwyci³ w rêkê w³óczniê, opuœci³ 
zgromadzenie,
Num 25:8  poszed³ za Izraelit¹ do komory namiotu i przebi³ ich obydwoje, mê¿czyznê Izraelitê i kobietê - przez 
jej ³ono. I usta³a plaga wœród Izraelitów.
Num 25:9  Zginê³o ich wtedy dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
Num 25:10  Mówi³ znowu Pan do Moj¿esza:
Num 25:11  «Pinchas, syn Eleazara, syna kap³ana Aarona, odwróci³ mój gniew od Izraelitów, gdy¿ zap³on¹³ 
poœród nich zazdroœci¹. Dlatego nie wytraci³em zupe³nie Izraelitów w mojej zazdroœci.
Num 25:12  Oznajmij wiêc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.
Num 25:13  Bêdzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kap³añstwo na wieki, 
poniewa¿ okaza³ siê zazdrosnym o swego Boga i dokona³ przeb³agania w imieniu Izraelitów».
Num 25:14  Izraelita, który zgin¹³ z Madianitk¹, nazywa³ siê Zimri, a by³ synem Salu, ksiêcia jednego z rodów 
pokolenia Symeona.
Num 25:15  Madianitka, któr¹ zabito, nazywa³a siê Kozbi i by³a córk¹ Sura; ten by³ znowu g³ow¹ jednego z 
pokoleñ, czyli rodów madianickich.
Num 25:16  Wtedy rzek³ Pan do Moj¿esza:
Num 25:17  «Jak z wrogiem obchodŸ siê z Madianitami i wyniszcz ich,
Num 25:18  gdy¿ oni wrogo odnosili siê do was, oszukuj¹c was przez swoje knowania, pos³uguj¹c siê Peorem, 
pos³uguj¹c siê córk¹ ksiêcia madianickiego, ich siostr¹ Kozbi, która zosta³a zabita w dzieñ plagi, jaka spad³a ze 
wzglêdu na Peor».
Num 25:19  Po tej pladze
Num 26:1  rzek³ Pan do Moj¿esza i Eleazara, syna kap³ana Aarona:
Num 26:2  «Dokonajcie obliczenia ca³ej spo³ecznoœci Izraelitów wed³ug rodów, od dwudziestu lat wzwy¿, 
zdolnych do walki».
Num 26:3  Moj¿esz wiêc i kap³an Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak 
zarz¹dzili:
Num 26:4  «Od dwudziestu lat wzwy¿, jak to Pan nakaza³ Moj¿eszowi oraz Izraelitom przy wyjœciu z Egiptu 
[spisze siê lud]». Otó¿ Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli nastêpuj¹cy:
Num 26:5  Pierworodnym Izraela by³ Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; 
od Pallu pochodzi ród Palluitów.
Num 26:6  Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów.
Num 26:7  To s¹ rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosi³a czterdzieœci trzy tysi¹ce siedemset trzydziestu.
Num 26:8  Synowie Pallu: Eliab,
Num 26:9  a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to w³aœnie ci, którzy jako 
przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Moj¿eszowi i Aaronowi ze zgraj¹ Koracha podczas jej buntu 
przeciw Panu.
Num 26:10  Wtedy ziemia rozwar³a swoj¹ paszczê i poch³onê³a ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginê³a 
strawiona przez ogieñ - dwustu piêædziesiêciu mê¿ów. Tak stali siê oni jakby znakiem ostrzegawczym.
Num 26:11  Synowie jednak Koracha nie zginêli.
Num 26:12  Synowie Symeona wed³ug swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina ród 
Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów.
Num 26:13  Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów.
Num 26:14  To s¹ rody Symeonitów: dwadzieœcia dwa tysi¹ce dwustu.
Num 26:15  Synowie Gada wed³ug swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Chaggiego ród 
Chaggitów; od Szuniego ród Szunitów.



Num 26:16  Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów.
Num 26:17  Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów.
Num 26:18  To s¹ rody Gadytów: wed³ug tego jak zostali spisani - czterdzieœci tysiêcy piêciuset.
Num 26:19  Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.
Num 26:20  Synowie Judy wed³ug swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od 
Zeracha ród Zerachitów.
Num 26:21  Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów.
Num 26:22  To s¹ rody Judy: wed³ug tego, jak zostali spisani - siedemdziesi¹t szeœæ tysiêcy piêciuset.
Num 26:23  Synowie Issachara wed³ug swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy 
pochodzi ród Punitów;
Num 26:24  od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona ród Szimronitów.
Num 26:25  To s¹ rody Issachara: wed³ug tego, jak zostali spisani - szeœædziesi¹t cztery tysi¹ce trzystu.
Num 26:26  Synowie Zabulona wed³ug swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród 
Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów.
Num 26:27  To s¹ rody Zabulonitów licz¹ce szeœædziesi¹t tysiêcy piêciuset spisanych.
Num 26:28  Synowie Józefa wed³ug swoich rodów: Manasses i Efraim.
Num 26:29  Synowie Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir by³ ojcem Gileada. Od 
Gileada pochodzi ród Gileadytów.
Num 26:30  Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród 
Chelekitów.
Num 26:31  Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów.
Num 26:32  Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród 
Chefrytów.
Num 26:33  Selofchad, syn Chefera, nie mia³ synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada by³o na imiê Machla, 
Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
Num 26:34  To s¹ rody Manassesa: wed³ug tego, jak zostali spisani - piêædziesi¹t dwa tysi¹ce siedmiuset.
Num 26:35  To s¹ synowie Efraima wed³ug swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera 
ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.
Num 26:36  A ci s¹ synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów.
Num 26:37  To s¹ rody Efraimitów, razem trzydzieœci dwa tysi¹ce piêciuset spisanych. S¹ to potomkowie Józefa 
wed³ug swoich rodów.
Num 26:38  Synowie Beniamina wed³ug swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela 
pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.
Num 26:39  Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów.
Num 26:40  Synami Beli byli Ard i Naaman; [od Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów.
Num 26:41  To s¹ potomkowie Beniamina wed³ug swoich rodów: wed³ug tego, jak zostali spisani - czterdzieœci 
piêæ tysiêcy szeœciuset.
Num 26:42  To s¹ synowie Dana wed³ug swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to s¹ 
potomkowie Dana wed³ug swoich rodów.
Num 26:43  Wszystkie rody Szuchamitów - wed³ug tego, jak zosta³y spisane: szeœædziesi¹t cztery tysi¹ce 
czterystu spisanych.
Num 26:44  Synowie Asera wed³ug swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród 
Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów.
Num 26:45  Od synów Berii pochodz¹: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.
Num 26:46  Córka Asera nazywa³a siê Sarach.
Num 26:47  To s¹ rody Aserytów wed³ug tego, jak zostali spisani - piêædziesi¹t trzy tysi¹ce czterystu.
Num 26:48  Synowie Neftalego wed³ug swoich rodów: Jachseel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni 
ród Gunitów,
Num 26:49  od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema ród Szillemitów.
Num 26:50  To s¹ rody Neftalego: wed³ug tego, jak zostali spisani - czterdzieœci piêæ tysiêcy czterystu.
Num 26:51  Ogólna zaœ liczba wszystkich Izraelitów: wed³ug tego, jak zostali spisani - szeœæset jeden tysiêcy 
siedemset trzydziestu.
Num 26:52  Nastêpnie tak mówi³ Pan do Moj¿esza:
Num 26:53  «Pomiêdzy nich ma byæ kraj rozdzielony, wed³ug liczby g³ów, jako dziedzictwo.
Num 26:54  Pokoleniu, które ma wiêcej ludzi, przypadnie wiêkszy dzia³, a temu, które ma mniej - mniejszy. 
Ka¿de otrzyma przydzia³ odpowiadaj¹cy danym spisu.
Num 26:55  Kraj ma byæ dzielony losem, a dziedzictwo maj¹ otrzymaæ wed³ug liczby imion w rodach.
Num 26:56  Losem ma byæ rozdzielone dziedzictwo pomiêdzy [rody] liczne i mniejsze».
Num 26:57  A oto spis lewitów wed³ug ich pokoleñ: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata ród 



Kehatytów; od Merariego ród Merarytów.
Num 26:58  A dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat by³ ojcem 
Amrama.
Num 26:59  ¯ona Amrama nazywa³a siê Jokebed, a by³a córk¹ Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili siê 
Amramowi Aaron i Moj¿esz oraz ich siostra Miriam.
Num 26:60  Aaronowi urodzili siê Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar.
Num 26:61  Jednak Nadab i Abihu zginêli, gdy nieœli przed Pana inny ogieñ w ofierze.
Num 26:62  By³o ich wszystkich mê¿czyzn [w wieku] od jednego miesi¹ca wzwy¿ dwadzieœcia trzy tysi¹ce. Nie 
byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali dzia³u poœród Izraelitów.
Num 26:63  To byli ludzie, których spisa³ Moj¿esz i kap³an Eleazar na równinach Moabu w pobli¿u Jordanu, 
naprzeciw Jerycha.
Num 26:64  Poœród nich nie by³o nikogo z tych, których Moj¿esz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu 
Izraelitów na pustyni Synaj.
Num 26:65  Rzek³ im bowiem Pan, ¿e umr¹ na pustyni i nie zostanie z nich ¿aden oprócz Kaleba, syna 
Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.
Num 27:1  Nastêpnie przysz³y córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, 
syna Józefa. Nosi³y one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
Num 27:2  Wyst¹pi³y przed Moj¿eszem, kap³anem Eleazarem, przed ksi¹¿êtami i ca³¹ spo³ecznoœci¹ u wejœcia 
do Namiotu Spotkania i rzek³y:
Num 27:3  «Ojciec nasz umar³ na pustyni, ale nie nale¿a³ do zgrai tych, którzy siê po³¹czyli przeciw Panu, do 
zgrai Koracha. Umar³ za swoje w³asne grzechy, a nie mia³ synów.
Num 27:4  Czemu¿ wiêc imiê naszego ojca, który nie mia³ syna, ma znikn¹æ z jego rodu? Daj nam przeto 
posiad³oœæ poœród braci naszego ojca».
Num 27:5  Moj¿esz przedstawi³ ich sprawê Panu,
Num 27:6  a Pan rzek³ do Moj¿esza:
Num 27:7  «Córki Selofchada maj¹ s³usznoœæ. Daj im bez wahania posiad³oœæ dziedziczn¹ pomiêdzy braæmi 
ich ojca i przeka¿ im jego dziedzictwo.
Num 27:8  Izraelitom zaœ wydaj nastêpuj¹ce polecenie: Gdy umrze m¹¿ nie zostawiaj¹c syna, wtedy jego 
dziedzictwo przeniesiecie na jego córkê.
Num 27:9  Jeœliby nie mia³ nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom.
Num 27:10  Gdyby i braci nie mia³, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca.
Num 27:11  Je¿eli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbli¿szemu krewnemu w jego 
rodzie, i on je weŸmie w posiadanie. Takie bêdzie prawo wœród Izraelitów, jak to Pan nakaza³ Moj¿eszowi».
Num 27:12  Potem Pan rzek³ do Moj¿esza: «WejdŸ na tê górê z ³añcucha Abarim i popatrz na kraj, który dajê 
Izraelitom.
Num 27:13  Gdy go zobaczysz, zostaniesz przy³¹czony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron,
Num 27:14  za to, ¿eœcie siê sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy spo³ecznoœæ siê zbuntowa³a, 
a trzeba by³o objawiæ przed ni¹ moj¹ œwiêtoœæ przez [danie im] wody». To s¹ wody Meriba obok Kadesz na 
pustyni Sin.
Num 27:15  Rzek³ wiêc Moj¿esz do Pana:
Num 27:16  «O Panie, od którego zale¿y ¿ycie wszystkich istot, wyznacz do kierowania spo³ecznoœci¹ mê¿a,
Num 27:17  który by na jej czele wychodzi³ i wraca³, wyprowadza³ ich i przyprowadza³, by spo³ecznoœæ Pana 
nie by³a jak stado bez pasterza».
Num 27:18  Pan odpowiedzia³ Moj¿eszowi: «WeŸ Jozuego, syna Nuna, mê¿a, w którym prawdziwie mieszka 
Duch, i w³ó¿ na niego swoje rêce.
Num 27:19  Nastêpnie przywiedŸ go przed kap³ana Eleazara i przed ca³¹ spo³ecznoœæ i ustanów go w ich 
obecnoœci wodzem.
Num 27:20  Przenieœ na niego czêœæ twojej godnoœci, by ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów by³a mu pos³uszna.
Num 27:21  Winien siê jednak stawiæ przed kap³anem Eleazarem, a ten bêdzie za niego pyta³ Pana przez losy 
urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszaæ i na jego rozkaz wracaæ, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i ca³a 
spo³ecznoœæ».
Num 27:22  Moj¿esz wykona³ wszystko, co mu nakaza³ Pan. Wezwa³ Jozuego i stawi³ go przed kap³anem 
Eleazarem i przed ca³ym zgromadzeniem.
Num 27:23  Nastêpnie w³o¿y³ na niego rêce i ustanowi³ go wodzem - stosownie do woli Pana oznajmionej przez 
Moj¿esza.
Num 28:1  Pan mówi³ tak do Moj¿esza:
Num 28:2  «Oznajmij Izraelitom nastêpuj¹ce rozporz¹dzenie: Czuwajcie nad tym, by sk³adaæ Mi w okreœlonym 
czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na mi³¹ woñ dla Mnie.
Num 28:3  Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniœcie sk³adaæ Panu, s¹ nastêpuj¹ce: dwa roczne jagniêta bez 



skazy codziennie na nieustann¹ ofiarê ca³opaln¹.
Num 28:4  Jedno jagniê ma byæ z³o¿one na ca³opalenie rano, a drugie wieczorem.
Num 28:5  Do tego jako ofiara z pokarmów dziesi¹ta czêœæ efy najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ wed³ug 
miary jednej czwartej hinu oliwy wyciœniêtej z oliwek.
Num 28:6  To jest ustawiczne ca³opalenie, które ju¿ na górze Synaj sk³adano Panu jako mi³¹ woñ ofiary 
spalanej.
Num 28:7  Do tego jako ofiara z p³ynów wino, w iloœci jednej czwartej hinu na ka¿de jagniê. Sycera ma byæ 
wylana dla Pana w obrêbie œwi¹tyni.
Num 28:8  Drugie jagniê winieneœ ofiarowaæ o zmierzchu. Z³ó¿ w ofierze z tymi samymi ofiarami z pokarmów, 
podobnie jak rano, nale¿¹c¹ do nich ofiarê z p³ynów jako mi³¹ woñ ofiary spalanej dla Pana.
Num 28:9  W dzieñ szabatu winniœcie z³o¿yæ w ofierze dwa jagniêta roczne bez skazy z dwiema dziesi¹tymi 
efy najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹, jako ofiarê z pokarmów, i nale¿¹c¹ do tego ofiarê z p³ynów.
Num 28:10  To jest ofiara ca³opalna sobotnia na ka¿dy szabat, oprócz ca³opalenia ustawicznego i ofiary z 
p³ynów.
Num 28:11  Ka¿dego pierwszego dnia waszego miesi¹ca macie z³o¿yæ Panu na ca³opalenie: dwa m³ode 
cielce, barana i siedem jednorocznych jagni¹t bez skazy.
Num 28:12  Do ka¿dego cielca dodacie trzy dziesi¹te [efy] najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ jako ofiarê z 
pokarmów i do barana - dwie dziesi¹te [efy] najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹ na ofiarê z pokarmów;
Num 28:13  dalej, do ka¿dego jagniêcia jako ofiarê z pokarmów jedn¹ dziesi¹t¹ [efy] najczystszej m¹ki 
zaprawionej oliw¹; wszystko jako ofiarê ca³opaln¹, jako mi³¹ woñ dla Pana.
Num 28:14  Przynale¿n¹ ofiar¹ z p³ynów bêdzie pó³ hinu wina na cielca, jedna trzecia - na barana i jedna 
czwarta - na jagniê. To jest ofiara podczas nowiu ksiê¿yca, któr¹ co miesi¹c przez wszystkie miesi¹ce roku macie 
sk³adaæ.
Num 28:15  Wreszcie, poza sta³¹ ofiar¹ ca³opaln¹ i nale¿¹c¹ do niej ofiar¹ z p³ynów, winien byæ z³o¿ony Panu w 
ofierze kozio³ jako ofiara przeb³agalna.
Num 28:16  W czternastym dniu pierwszego miesi¹ca jest Pascha Pana.
Num 28:17  Piêtnastego zaœ dnia tego¿ miesi¹ca jest œwiêto, i odt¹d przez siedem dni mo¿na jeœæ tylko 
przaœny chleb.
Num 28:18  W dniu pierwszym bêdzie zwo³anie œwiête, i nie wolno wykonywaæ ¿adnej pracy.
Num 28:19  Jako ofiarê spalan¹, jako ca³opalenie dla Pana, winniœcie wtedy z³o¿yæ dwa m³ode cielce, barana i 
siedem jednorocznych jagni¹t, a wszystkie one maj¹ byæ bez skazy.
Num 28:20  Nale¿¹ca do tego ofiara z pokarmów ma siê sk³adaæ z najczystszej m¹ki zaprawionej oliw¹: trzy 
dziesi¹te [efy] na ka¿dego cielca, dwie dziesi¹te na jednego barana,
Num 28:21  a jedna dziesi¹ta na ka¿de z siedmiu jagni¹t.
Num 28:22  Wreszcie jeden kozio³ na ofiarê przeb³agaln¹, by dokonaæ za was przeb³agania.
Num 28:23  Wszystko to ma byæ z³o¿one oprócz porannego ca³opalenia, które jest ustawicznym ca³opaleniem.
Num 28:24  Takie ofiary macie sk³adaæ codziennie przez siedem dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako mi³¹ 
woñ dla Pana: winny byæ sk³adane oprócz codziennej ofiary ca³opalenia i nale¿¹cej do niej ofiary z p³ynów.
Num 28:25  Dzieñ siódmy bêdzie znowu dniem œwiêtego zwo³ania, i wtedy ¿adnej pracy wykonywaæ nie 
bêdziecie.
Num 28:26  Tak¿e w dniu pierwocin, gdy sk³adacie Panu ofiarê z nowego zbo¿a w Œwiêto Tygodni, ma byæ 
dla was zwo³anie œwiête; wtedy nie bêdziecie wykonywaæ ¿adnej pracy.
Num 28:27  Z³ó¿cie wtedy na ofiarê ca³opaln¹ jako mi³¹ woñ dla Pana dwa m³ode cielce, barana i siedem 
jednorocznych jagni¹t,
Num 28:28  do tego odpowiedni¹ ofiarê z pokarmów: najczystsz¹ m¹kê zaprawion¹ oliw¹ - mianowicie trzy 
dziesi¹te [efy] na jednego cielca,
Num 28:29  dwie dziesi¹te na barana i po jednej dziesi¹tej na ka¿de z siedmiu jagni¹t.
Num 28:30  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, by dokonaæ za was przeb³agania.
Num 28:31  To wszystko macie z³o¿yæ w ofierze oprócz codziennego ca³opalenia i nale¿¹cej do niego ofiary z 
pokarmów bêd¹ dla was bez skazy wraz z p³ynnymi ich ofiarami.
Num 29:1  W pierwszym dniu siódmego miesi¹ca bêdziecie mieæ zwo³anie œwiête; wtedy nie wolno 
wykonywaæ ¿adnej pracy. Bêdzie to dla was dzieñ tr¹bienia.
Num 29:2  Z³o¿ycie wtedy na ofiarê ca³opaln¹, jako mi³¹ woñ dla Pana, jednego m³odego cielca, barana i siedem 
jagni¹t jednorocznych bez skazy,
Num 29:3  do tego odpowiedni¹ ofiarê z pokarmów: najczystsz¹ m¹kê zaprawion¹ oliw¹, a mianowicie trzy 
dziesi¹te [efy] na jednego cielca, dwie dziesi¹te na barana i
Num 29:4  jedn¹ dziesi¹t¹ na ka¿de jagniê.
Num 29:5  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, by dokonaæ za was przeb³agania.
Num 29:6  A to ma byæ oprócz ofiary ca³opalnej na nowiu ³¹cznie z ofiar¹ z pokarmów i oprócz sta³ej ofiary 



ca³opalnej z nale¿¹cymi do niej ofiarami z pokarmów i p³ynów wed³ug przepisu, jako mi³a woñ ofiar spalanych 
dla Pana.
Num 29:7  Równie¿ dziesi¹tego dnia tego¿ siódmego miesi¹ca bêdziecie mieæ zwo³anie œwiête i post; nie 
wolno te¿ wykonywaæ ¿adnej pracy.
Num 29:8  Na ofiarê ca³opaln¹ macie z³o¿yæ, jako mi³¹ woñ dla Pana, m³odego cielca, barana i siedem 
jednorocznych jagni¹t; wszystkie one bêd¹ bez skazy.
Num 29:9  Nastêpnie nale¿¹c¹ do tego ofiarê z pokarmów: najczystsz¹ m¹kê zaprawion¹ oliw¹, a mianowicie trzy 
dziesi¹te [efy] na cielca, dwie dziesi¹te na barana
Num 29:10  i po jednej dziesi¹tej na ka¿de z siedmiu jagni¹t.
Num 29:11  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ofiary przeb³agalnej z powodu [Dnia] Przeb³agania i 
ustawicznej ofiary ca³opalnej oraz nale¿¹cych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:12  Piêtnastego dnia siódmego miesi¹ca bêdziecie mieli zwo³anie œwiête; nie wolno wtedy wykonywaæ 
¿adnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodziæ œwiêto Pañskie.
Num 29:13  Na ofiarê ca³opaln¹, ofiarê spalan¹, jako mi³¹ woñ dla Pana, z³o¿ycie trzynaœcie m³odych cielców, 
dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez skazy.
Num 29:14  Do tego odpowiedni¹ ofiarê z pokarmów: najczystsz¹ m¹kê, zaprawion¹ oliw¹, a mianowicie: trzy 
dziesi¹te [efy] na ka¿dego z poszczególnych cielców; dwie dziesi¹te na ka¿dego z dwóch baranów;
Num 29:15  i po jednej dziesi¹tej na ka¿de z czternastu jagni¹t;
Num 29:16  ponadto koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz zwyk³ych ofiar ca³opalnych z nale¿¹cymi do nich 
ofiarami z pokarmów i p³ynów.
Num 29:17  Drugiego dnia: dwanaœcie m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jagni¹t jednorocznych bez 
skazy,
Num 29:18  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z wo³ów, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:19  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i nale¿¹cych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:20  Trzeciego dnia: jedenaœcie m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez 
skazy,
Num 29:21  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:22  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary i nale¿¹cych do nich: ofiary z 
pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:23  Czwartego dnia: dziesiêæ m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez 
skazy,
Num 29:24  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:25  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i nale¿¹cych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:26  Pi¹tego dnia: dziewiêæ m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez 
skazy,
Num 29:27  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:28  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i nale¿¹cych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:29  Szóstego dnia: osiem m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez skazy,
Num 29:30  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:31  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i do³¹czonych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:32  Siódmego dnia: siedem m³odych cielców, dwa barany i czternaœcie jednorocznych jagni¹t bez 
skazy,
Num 29:33  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 
stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:34  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i nale¿¹cych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiar p³ynnych.
Num 29:35  Ósmego dnia bêdzie dla was zebranie œwi¹teczne i nie mo¿ecie wykonywaæ ¿adnej pracy.
Num 29:36  Na ofiarê ca³opaln¹, ofiarê spalan¹, jako mi³¹ woñ dla Pana z³o¿ycie: jednego cielca, jednego barana 
i siedem jednorocznych jagni¹t bez skazy,
Num 29:37  do tego nale¿¹c¹ ofiarê z pokarmów i ofiary p³ynne [do³¹czone do ofiar] z cielców, baranów i jagni¹t, 



stosownie do ich liczby - wed³ug przepisów.
Num 29:38  Wreszcie koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹, oprócz ustawicznej ofiary ca³opalnej i nale¿¹cych do nich: 
ofiary z pokarmów i ofiary p³ynnej.
Num 29:39  To macie czyniæ dla Pana w czasie waszych œwi¹t, niezale¿nie od tego, co ofiarujecie na mocy 
waszych œlubów, lub jako wasze dobrowolne dary na ofiary ca³opalne, ofiary z pokarmów, p³ynów oraz ofiary 
biesiadne».
Num 30:1  Moj¿esz mówi³ do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakaza³.
Num 30:2  Mówi³ wiêc Moj¿esz do wodzów pokoleñ izraelskich te s³owa: «Oto, co nakazuje Pan:
Num 30:3  Jeœli mê¿czyzna z³o¿y œlub Panu albo zobowi¹¿e siê do czego przysiêg¹, nie mo¿e ³amaæ swego 
s³owa, ale winien wype³niæ dok³adnie to, co wyrzek³ swymi ustami.
Num 30:4  Gdy kobieta z³o¿y œlub Panu lub podejmie jakie zobowi¹zanie, to w wypadku gdy jest jeszcze m³oda 
i mieszka w domu swego ojca,
Num 30:5  a ojciec wie o jej œlubie czy zobowi¹zaniu, które uczyni³a, i nie sprzeciwia siê, wówczas œlub, 
jakikolwiek by by³, i zobowi¹zanie bêd¹ wa¿ne.
Num 30:6  Je¿eli jednak ojciec sprzeciwi siê, i to w dniu, w którym siê dowiedzia³, wtedy staj¹ siê niewa¿ne 
wszystkie œluby i zobowi¹zania, które uczyni³a. Pan nie poczyta jej tego za winê, ojciec bowiem okaza³ swój 
sprzeciw.
Num 30:7  Gdy jednak wyjdzie za m¹¿, a jest jeszcze zwi¹zana œlubem czy nieopatrzn¹ obietnic¹ swych warg, 
któr¹ siê zwi¹za³a,
Num 30:8  wtedy œlub i zobowi¹zanie bêd¹ wa¿ne, o ile m¹¿ powiadomiony o tym nie oka¿e sprzeciwu w dniu, 
kiedy siê dowiedzia³.
Num 30:9  Je¿eli jednak m¹¿ wtedy, gdy siê dowie, oka¿e sprzeciw, wówczas uniewa¿nia œlub j¹ wi¹¿¹cy i 
nieopatrzn¹ obietnicê jej warg, któr¹ siê zwi¹za³a. Pan jednak nie poczyta jej tego za winê.
Num 30:10  Œlub i wszelkie zobowi¹zania wdowy albo kobiety, która otrzyma³a list rozwodowy, pozostaj¹ wa¿ne.
Num 30:11  Gdy jednak w domu swego mê¿a z³o¿y³a œlub lub uczyni³a jakie zobowi¹zanie,
Num 30:12  a m¹¿, dowiedziawszy siê o tym, milcza³ i nie okaza³ sprzeciwu, wtedy œlub jej i podjête 
zobowi¹zania bêd¹ wa¿ne.
Num 30:13  Je¿eli jednak m¹¿, dowiedziawszy siê o tym, od razu uniewa¿ni³ je, wtedy œluby i zobowi¹zania 
wyra¿one s³owami staj¹ siê niewa¿ne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej œluby bowiem m¹¿ 
uniewa¿ni³.
Num 30:14  M¹¿ mo¿e uniewa¿niæ lub potwierdziæ wszelkie œluby i przysiêgi ¿ony.
Num 30:15  Jeœli jednak m¹¿ milczy a¿ do nastêpnego dnia, tym samym wyra¿a zgodê na œluby i 
zobowi¹zania, jakie uczyni³a. Wyrazi³ sw¹ zgodê, poniewa¿ milcza³ w dniu, w którym siê dowiedzia³.
Num 30:16  Gdyby uniewa¿ni³ je po up³ywie d³u¿szego czasu od dowiedzenia siê, wówczas na niego spadnie 
ca³y ciê¿ar winy».
Num 30:17  Oto s¹ prawa, które poda³ Pan Moj¿eszowi, [dotycz¹ce spraw] pomiêdzy mê¿em a ¿on¹, pomiêdzy 
ojcem a jego córk¹, która jeszcze jako m³oda dziewczyna przebywa w domu swego ojca.
Num 31:1  Rzek³ Pan do Moj¿esza:
Num 31:2  «Pomœcij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przy³¹czony do twoich przodków».
Num 31:3  Rzek³ wiêc Moj¿esz do ludu: «Przygotujcie spoœród siebie mê¿ów na wyprawê wojenn¹ przeciw 
Madianitom; maj¹ im wymierzyæ pomstê Pana.
Num 31:4  Poœlijcie na wyprawê wojenn¹ po tysi¹cu ludzi z ka¿dego pokolenia izraelskiego».
Num 31:5  I zosta³o wybranych po tysi¹cu z ka¿dego pokolenia, czyli dwanaœcie tysiêcy zdolnych do walki.
Num 31:6  Moj¿esz pos³a³ po tysi¹cu ludzi z ka¿dego pokolenia na wojnê. Razem z nimi [wys³a³] Pinchasa, 
syna kap³ana Eleazara, i przedmioty œwiête oraz tr¹by sygna³owe.
Num 31:7  Wed³ug rozkazu, jaki otrzyma³ Moj¿esz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali 
wszystkich mê¿czyzn.
Num 31:8  Zabili równie¿ królów madianickich. Oprócz tych, którzy zginêli [w walce]: Ewi, Rekem, Sur, Chur i 
Reba - razem piêciu królów madianickich. Mieczem zabili równie¿ Balaama, syna Beora.
Num 31:9  Nastêpnie uprowadzili w niewolê kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnêli jako ³up wszystko ich 
byd³o, stada i ca³y maj¹tek.
Num 31:10  Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów.
Num 31:11  Zabrawszy nastêpnie ca³¹ zdobycz, ca³y ³up z³o¿ony z ludzi i zwierz¹t,
Num 31:12  przyprowadzili jeñców, zdobycz i ³up do Moj¿esza, kap³ana Eleazara i ca³ej spo³ecznoœci 
Izraelitów, do obozu, który siê znajdowa³ na równinach Moabu, po³o¿onych nad Jordanem naprzeciw Jerycha.
Num 31:13  Moj¿esz, kap³an Eleazar i wszyscy ksi¹¿êta spo³ecznoœci wyszli z obozu naprzeciw nich.
Num 31:14  I rozgniewa³ siê Moj¿esz na dowódców wojska, na tysi¹czników i setników, którzy wracali z wyprawy 
wojennej.
Num 31:15  Rzek³ do nich: «Jak¿e mogliœcie zostawiæ przy ¿yciu wszystkie kobiety?



Num 31:16  One to za rad¹ Balaama spowodowa³y, ¿e Izraelici ze wzglêdu na Peora dopuœcili siê niewiernoœci 
wobec Pana. Sprowadzi³o to plagê na spo³ecznoœæ Pana.
Num 31:17  Zabijecie wiêc spoœród dzieci wszystkich ch³opców, a spoœród kobiet te, które ju¿ obcowa³y z 
mê¿czyzn¹.
Num 31:18  Jedynie wszystkie dziewczêta, które jeszcze nie obcowa³y z mê¿czyzn¹, zostawicie dla siebie przy 
¿yciu.
Num 31:19  Musicie jednak pozostaæ przez siedem dni poza obozem. Ka¿dy z was, który kogoœ zabi³, ka¿dy, 
który siê dotkn¹³ zabitego, musi siê oczyœciæ dnia trzeciego i siódmego, zarówno on, jak i jego jeñcy.
Num 31:20  Równie¿ odzienie, wszystkie przedmioty ze skóry, to co jest sporz¹dzone z sierœci koziej i 
wszystkie przedmioty z drzewa musz¹ byæ oczyszczone».
Num 31:21  Kap³an Eleazar powiedzia³ jeszcze do wojowników, którzy z nim razem odbyli wyprawê: «Taki jest 
nakaz prawa, który Pan da³ Moj¿eszowi:
Num 31:22  z³oto, srebro, miedŸ, ¿elazo, cynê, o³ów
Num 31:23  i w ogóle wszystko, czego ogieñ nie zniszczy, przeprowadŸcie przez ogieñ, aby sta³o siê czyste; ale 
tylko woda oczyszczenia usunie nieczystoœæ. Czego zaœ nie mo¿na k³aœæ do ognia, przeprowadŸcie przez 
wodê.
Num 31:24  Siódmego dnia wypierzcie swoje odzienie; wtedy staniecie siê czyœci i bêdziecie mogli znowu 
wejœæ do obozu».
Num 31:25  Potem tak mówi³ Pan do Moj¿esza:
Num 31:26  «Policz wraz z kap³anem Eleazarem i g³owami rodów spo³ecznoœci to, co z ludzi i byd³a zosta³o 
przyprowadzone jako zdobycz.
Num 31:27  Podziel zdobycz na po³owê pomiêdzy tych, którzy brali udzia³ w wyprawie, i pomiêdzy ca³¹ 
spo³ecznoœæ.
Num 31:28  Winieneœ jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawê, wzi¹æ jako dar dla Pana jedn¹ 
sztukê na piêæset - zarówno z ludzi, jak te¿ z wo³ów, os³ów i owiec.
Num 31:29  Z po³owy nale¿¹cej do nich weŸmiesz, a dasz kap³anowi Eleazarowi jako ofiarê dla Pana.
Num 31:30  Z po³owy [nale¿nej reszcie] Izraelitów weŸmiesz piêædziesi¹t¹ czêœæ, tak ludzi, jak te¿ wo³ów, 
os³ów i owiec, s³owem ze wszystkiego byd³a, i dasz to lewitom, którzy pe³ni¹ s³u¿bê w przybytku Pana».
Num 31:31  Moj¿esz i kap³an Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakaza³.
Num 31:32  Zdobycz, któr¹ wojownicy wziêli jako ³up, sk³ada³a siê z szeœciuset siedemdziesiêciu piêciu tysiêcy 
owiec,
Num 31:33  siedemdziesiêciu dwóch tysiêcy wo³ów,
Num 31:34  szeœædziesiêciu i jednego tysi¹ca os³ów,
Num 31:35  a osób, czyli dziewcz¹t, które jeszcze nie obcowa³y z mê¿czyzn¹, by³o razem trzydzieœci dwa 
tysi¹ce.
Num 31:36  Po³owa przypadaj¹ca w udziale tym, którzy brali udzia³ w wyprawie wojennej, wynosi³a: trzysta 
trzydzieœci siedem tysiêcy piêæset owiec.
Num 31:37  Z tego oddali Panu szeœæset siedemdziesi¹t piêæ sztuk;
Num 31:38  trzydzieœci szeœæ tysiêcy wo³ów - z czego oddali Panu siedemdziesi¹t dwie sztuki;
Num 31:39  trzydzieœci tysiêcy piêæset os³ów, z czego oddali Panu szeœædziesi¹t i jedn¹ sztukê.
Num 31:40  Wreszcie szesnaœcie tysiêcy osób, z czego oddali Panu trzydzieœci dwie osoby.
Num 31:41  I odda³ Moj¿esz kap³anowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarê dla Pana, stosownie do 
rozkazu, jaki Pan da³ Moj¿eszowi,
Num 31:42  z po³owy [nale¿nej pozosta³ym] Izraelitom, któr¹ Moj¿esz oddzieli³ od czêœci przypadaj¹cej 
wojownikom.
Num 31:43  A w po³owie nale¿nej reszcie Izraela by³o trzysta trzydzieœci siedem tysiêcy piêæset owiec,
Num 31:44  trzydzieœci szeœæ tysiêcy wo³ów,
Num 31:45  trzydzieœci tysiêcy piêæset os³ów
Num 31:46  i szesnaœcie tysiêcy osób.
Num 31:47  Z tej czêœci nale¿nej Izraelitom wzi¹³ Moj¿esz jedn¹ piêædziesi¹t¹ tak z ludzi, jak i z byd³a, i da³ 
lewitom, którzy strzeg¹ przybytku Pana - stosownie do nakazu, jaki odebra³ Moj¿esz od Pana.
Num 31:48  Wtedy przyst¹pili do Moj¿esza dowódcy oddzia³ów wojska, tysi¹cznicy i setnicy,
Num 31:49  i rzekli do Moj¿esza: «S³udzy twoi dokonali przegl¹du wszystkich poddanych sobie wojowników i 
okaza³o siê, ¿e ¿aden z nich nie zgin¹³.
Num 31:50  Dlatego przynieœliœmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze z³ota: nagolennice, 
naramienniki, pierœcienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Pana obrzêdu przeb³agania».
Num 31:51  Wziêli wiêc Moj¿esz i kap³an Eleazar z³oto i wszystkie kosztowne przedmioty.
Num 31:52  Z³ota zaœ oddanego przez tysi¹czników i setników na ofiarê dla Pana by³o szesnaœcie tysiêcy 
siedemset piêædziesi¹t syklów.



Num 31:53  Ka¿dy ze zwyk³ych wojowników posiada³ jeszcze swój w³asny ³up.
Num 31:54  Moj¿esz wiêc i kap³an Eleazar wziêli z³oto od tysi¹czników i setników i zanieœli do Namiotu 
Spotkania jako pami¹tkowy dar Izraelitów dla Pana.
Num 32:1  Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo du¿e stada. Gdy ujrzeli krainê Jezer i Gilead, uznali, ¿e ta 
okolica nadaje siê bardzo do hodowli byd³a.
Num 32:2  Podeszli wiêc i tak mówili do Moj¿esza, kap³ana Eleazara i ksi¹¿¹t spo³ecznoœci:
Num 32:3  «Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Cheszbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon,
Num 32:4  kraj, który Pan podda³ spo³ecznoœci Izraela, nadaje siê szczególnie do hodowli byd³a, a twoi s³udzy 
posiadaj¹ [wiele] byd³a».
Num 32:5  Potem mówili dalej: «Jeœli darzysz nas ¿yczliwoœci¹, oddaj tê krainê w posiadanie s³ugom swoim. 
Nie prowadŸ nas przez Jordan!»
Num 32:6  Moj¿esz odpowiedzia³ Gadytom i Rubenitom: «Jak¿e to? Wasi bracia rusz¹ do walki, a wy chcecie tu 
spokojnie pozostaæ?
Num 32:7  Czemu odbieracie Izraelitom odwagê wejœcia do kraju, który im da³ Pan?
Num 32:8  Tak postêpowali ju¿ przodkowie wasi, gdy ich z Kadesz-Barnea wys³a³em celem zbadania kraju.
Num 32:9  Dotarli a¿ do doliny Eszkol i zbadali kraj, potem jednak odebrali Izraelitom odwagê do tego stopnia, 
¿e ju¿ nie chcieli iœæ do kraju, który im Pan przyobieca³.
Num 32:10  Tego dnia zap³on¹³ Pan gniewem i przysi¹g³:
Num 32:11  Mê¿owie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwy¿, nie zobacz¹ kraju, który 
poprzysi¹g³em daæ Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; nie okazali mi bowiem pe³nego pos³uszeñstwa;
Num 32:12  oprócz Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i Jozuego, syna Nuna, którzy okazali Panu pe³ne 
pos³uszeñstwo.
Num 32:13  Wtedy rozgniewa³ siê Pan na Izraela i sprawi³, ¿e b³¹ka³ siê on po pustyni przez czterdzieœci lat, 
póki nie wymar³o pokolenie, które uczyni³o to, co jest z³e w oczach Pana.
Num 32:14  A teraz stanêliœcie zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spotêgowaæ gniew 
Pana przeciw Izraelowi.
Num 32:15  Gdy Mu siê znowu sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni, i wy bêdziecie winni zguby ca³ego 
ludu».
Num 32:16  Oni zaœ przybli¿yli siê do niego i rzekli: «Tu zbudujemy zagrody dla naszych stad i osiedla dla 
naszych rodzin.
Num 32:17  My jednak sami chcemy iœæ spiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce 
zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostan¹ zabezpieczone w umocnionych miastach ze wzglêdu na 
mieszkañców kraju.
Num 32:18  Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak d³ugo, póki ka¿dy z Izraelitów nie otrzyma swego 
dziedzictwa.
Num 32:19  A my nie weŸmiemy ¿adnego dziedzictwa z tamtej strony Jordanu i dalej, gdy¿ nasze posiad³oœci 
znajduj¹ siê tu, na wschód od Jordanu».
Num 32:20  Moj¿esz odpowiedzia³ im: «Gdy post¹picie tak, jak powiedzieliœcie, gdy bêdziecie wobec Pana 
gotowi do walki
Num 32:21  i gdy wszyscy spoœród was zdolni do walki przejd¹ Jordan w obecnoœci Pana, a¿ On wypêdzi 
przed sob¹ wszystkich nieprzyjació³ swoich,
Num 32:22  i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy ca³y kraj bêdzie poddany Panu - wype³nicie swój 
obowi¹zek wzglêdem Pana i Izraela, kraj ten bêdzie wasz¹ w³asnoœci¹ wobec Pana.
Num 32:23  Gdybyœcie jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, ¿e grzech wasz 
dosiêgnie was.
Num 32:24  Budujcie wiêc miasta dla rodzin waszych i zagrody dla trzód, ale spe³nijcie równie¿ to, coœcie 
przyrzekli swymi ustami».
Num 32:25  Gadyci i Rubenici oœwiadczyli Moj¿eszowi: «S³udzy twoi spe³ni¹ to, co nasz pan nakaza³:
Num 32:26  Nasze dzieci, ¿ony, nasze trzody i ca³e byd³o pozostan¹ tu w miastach Gileadu.
Num 32:27  S³udzy twoi jednak, wszyscy zdolni do walki, poci¹gn¹ w obecnoœci Pana na wojnê, jakeœ to ty, 
nasz panie, powiedzia³».
Num 32:28  Wyda³ wiêc Moj¿esz rozporz¹dzenie kap³anowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i g³owom 
rodów pokoleñ izraelskich.
Num 32:29  Rzek³ do nich Moj¿esz: «Gdy wszyscy Gadyci i Rubenici zdolni do walki rusz¹ z wami w obecnoœci 
Pana przez Jordan na wojnê, i ziemia zostanie przez was podbita, dajcie im w posiadanie krainê Gilead.
Num 32:30  Jeœliby jednak wojownicy nie ruszyli z wami, otrzymaj¹ posiad³oœæ pomiêdzy wami w ziemi 
Kanaan».
Num 32:31  Gadyci i Rubenici odrzekli na to: «Uczynimy tak, jak Pan przykaza³ s³ugom twoim.
Num 32:32  My, wojownicy, ruszymy w obecnoœci Pana do ziemi Kanaan, a posiad³oœci nasze zostan¹ wtedy z 



tej strony Jordanu».
Num 32:33  Da³ wiêc Moj¿esz Gadytom, Rubenitom i po³owie pokolenia Manassesa, syna Józefa, królestwo 
Sichona, króla Amorytów, oraz królestwo Oga, króla Baszanu, ziemiê i miasta z ich okrêgami, jak równie¿ 
miasta okoliczne kraju.
Num 32:34  Odbudowali wiêc Gadyci Dibon, Atarot i Aroer,
Num 32:35  nastêpnie Atrot-Szofan, Jazer i Jogboha,
Num 32:36  Bet-Nimra i Bet-Haran, miasta obronne, a tak¿e zagrody dla trzód.
Num 32:37  Rubenici odbudowali Cheszbon, Eleale i Kiriataim,
Num 32:38  nastêpnie Nebo, Baal-Meon ze zmian¹ nazwy oraz Sibma, i nadali nazwy miastom, które 
odbudowali.
Num 32:39  Potomkowie Makira, potomkowie Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wypêdzili Amorytów, 
którzy tam mieszkali.
Num 32:40  Odda³ wiêc Moj¿esz Gilead Makirowi, potomkowi Manassesa, on zaœ tam siê osiedli³.
Num 32:41  Równie¿ Jair, potomek Manassesa, wyruszy³ i zaj¹³ wsie [Amorytów], i nazwa³ je Osiedlami Jaira.
Num 32:42  W koñcu wyruszy³ Nobach. Zdoby³ Kenat z przynale¿nymi doñ miastami i nazwa³ je swoim 
w³asnym imieniem - Nobach.
Num 33:1  Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddzia³ami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodz¹ 
Moj¿esza i Aarona.
Num 33:2  Moj¿esz zapisywa³ na rozkaz Pana miejsca, sk¹d rozpoczyna³ siê dalszy ci¹g pochodu. Takie to s¹ 
owe miejsca postojów, z których ruszali dalej.
Num 33:3  W pierwszym miesi¹cu wyruszyli z Ramses. By³ to piêtnasty dzieñ pierwszego miesi¹ca, nazajutrz po 
Œwiêcie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesion¹ rêk¹ na oczach wszystkich Egipcjan.
Num 33:4  A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan 
dokona³ s¹du równie¿ nad ich bogami.
Num 33:5  Ruszyli wiêc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.
Num 33:6  Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest po³o¿one na skraju pustyni.
Num 33:7  Nastêpnie ruszyli z Etam i skierowali siê do Pi-Hachirot po³o¿onego obok Baal-Sefon i rozbili obóz 
przed Migdol.
Num 33:8  Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez œrodek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez 
pustyniê rozbili obóz w Mara.
Num 33:9  Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie by³o dwanaœcie Ÿróde³ wody i siedemdziesi¹t 
palm, rozbili obóz.
Num 33:10  Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.
Num 33:11  Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin.
Num 33:12  Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka.
Num 33:13  Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.
Num 33:14  Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrak³o ludowi wody do picia.
Num 33:15  Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.
Num 33:16  Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.
Num 33:17  Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
Num 33:18  Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma.
Num 33:19  Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.
Num 33:20  Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.
Num 33:21  Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa.
Num 33:22  Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.
Num 33:23  Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer.
Num 33:24  Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Charada.
Num 33:25  Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makelot.
Num 33:26  Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat.
Num 33:27  Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach.
Num 33:28  Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka.
Num 33:29  Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.
Num 33:30  Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.
Num 33:31  Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan.
Num 33:32  Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
Num 33:33  Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.
Num 33:34  Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona.
Num 33:35  Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.
Num 33:36  Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz.



Num 33:37  Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
Num 33:38  Stosownie do rozkazu Pana wst¹pi³ kap³an Aaron na górê Hor i umar³ tam w czterdziestym roku po 
wyjœciu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia pi¹tego miesi¹ca.
Num 33:39  Aaron liczy³ wówczas, gdy umar³ na górze Hor, sto dwadzieœcia trzy lata.
Num 33:40  Król Aradu, po³o¿onego na po³udnie od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedzia³ siê, ¿e Izraelici 
nadci¹gaj¹.
Num 33:41  Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.
Num 33:42  Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon.
Num 33:43  Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.
Num 33:44  Wyruszyli nastêpnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu.
Num 33:45  Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.
Num 33:46  Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.
Num 33:47  Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciw Nebo.
Num 33:48  Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
Num 33:49  Obozowali na równinach Moabu na Jordanem miêdzy Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim.
Num 33:50  Tak mówi³ Pan do Moj¿esza na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha:
Num 33:51  «To powiedz Izraelitom: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan,
Num 33:52  macie wypêdziæ wszystkich mieszkañców kraju przed sob¹. Zniszczycie wszystkie wyobra¿enia 
bogów, podobnie wszystkie pos¹gi ulane z metalu, a wszystkie wy¿yny spustoszycie.
Num 33:53  WeŸmiecie nastêpnie kraj w posiadanie i bêdziecie w nim mieszkali, albowiem Ja da³em wam tê 
ziemiê w posiadanie.
Num 33:54  Podzielicie losem ziemiê jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleñ. Temu, które ma wiêcej 
ludzi, dacie wiêksze dziedzictwo, a temu, które ma mniej - mniejsze. Co komu losem przypadnie, to bêdzie do 
niego nale¿a³o. Macie im wed³ug pokoleñ przydzieliæ posiad³oœæ.
Num 33:55  Jeœli jednak mieszkañców kraju nie wypêdzicie przed sob¹, bêd¹ ci, którzy pozostan¹, jakby 
cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to bêd¹ was uciskaæ w kraju, gdzie zamieszkacie.
Num 33:56  Wtedy uczyniê wam to, co im zamierza³em uczyniæ».
Num 34:1  Mówi³ dalej Pan do Moj¿esza:
Num 34:2  «Daj Izraelitom nastêpuj¹cy rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam 
przypadnie jako dziedzictwo, bêdzie ziemia Kanaan w swoich granicach.
Num 34:3  Po³udniowa jej strona ci¹gn¹æ siê bêdzie dla was od pustyni Sin a¿ do Edomu. Wasza po³udniowa 
granica wyjdzie na wschodzie z krañca Morza S³onego.
Num 34:4  Nastêpnie skieruje siê ku po³udniowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na po³udnie od 
Kadesz-Barnea. St¹d pójdzie do Chasar-Addar i ci¹gn¹æ siê bêdzie do Asmon.
Num 34:5  Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakoñczy siê przy morzu.
Num 34:6  Wasz¹ granic¹ zachodni¹ bêdzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia.
Num 34:7  Wasza granica pó³nocna pobiegnie nastêpuj¹co: przeprowadzicie liniê od Wielkiego Morza a¿ do 
góry Hor.
Num 34:8  Od góry Hor prowadŸcie liniê do Wejœcia do Chamat. Granica bêdzie siêgaæ do Sedad.
Num 34:9  Nastêpnie pobiegnie dalej do Zifron i zakoñczy siê w Chasar-Enan - to bêdzie wasza pó³nocna 
granica.
Num 34:10  Jako wschodni¹ granicê poprowadzicie liniê od Chasar-Enan do Szefam.
Num 34:11  Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na 
wschód od jeziora Kinneret.
Num 34:12  Nastêpnie bêdzie bieg³a wzd³u¿ Jordanu i zakoñczy siê przy Morzu S³onym. To bêdzie wasz kraj ze 
swymi granicami woko³o».
Num 34:13  Wtedy Moj¿esz da³ taki nakaz Izraelitom: «To jest kraj, który macie podzieliæ losem, a który Pan 
nakaza³ daæ dziewiêciu i pó³ pokoleniom.
Num 34:14  Pokolenie bowiem Rubenitów otrzyma³o ju¿ posiad³oœæ dla swoich rodzin, podobnie pokolenie 
Gadytów i po³owa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali ju¿ swoje dziedzictwo.
Num 34:15  Te dwa i pó³ pokolenia otrzyma³y swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na 
wschodzie».
Num 34:16  Tak mówi³ dalej Pan do Moj¿esza:
Num 34:17  «Oto imiona ludzi, którzy wam podziel¹ ziemiê: kap³an Eleazar i Jozue, syn Nuna.
Num 34:18  WeŸmiecie dalej z ka¿dego pokolenia jednego ksiêcia celem dokonania podzia³u.
Num 34:19  A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego.
Num 34:20  Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda.
Num 34:21  Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.
Num 34:22  Dla pokolenia Dana - ksi¹¿ê Bukki, syn Jogliego.



Num 34:23  Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - - ksi¹¿ê Channiel, syn Efoda;
Num 34:24  dla pokolenia Efraima - ksi¹¿ê Kemuel, syn Sziftana.
Num 34:25  Dla pokolenia Zabulona - ksi¹¿ê Elisafan, syn Parnaka.
Num 34:26  Dla pokolenia Issachara - ksi¹¿ê Paltiel, syn Azzana.
Num 34:27  Dla pokolenia Asera - ksi¹¿ê Achiud, syn Szelomiego.
Num 34:28  Dla pokolenia Neftalego - ksi¹¿ê Pedahel, syn Ammihuda».
Num 34:29  Oto s¹ ci, których Pan wyznaczy³, by podzielili ziemiê Kanaan jako dziedzictwo pomiêdzy Izraelitów.
Num 35:1  Mówi³ Pan do Moj¿esza na równinach Moabu w pobli¿u Jordanu, naprzeciw Jerycha, te s³owa:
Num 35:2  «Rozka¿ Izraelitom, niech oddadz¹ lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, 
i pastwiska doko³a miast.
Num 35:3  Miasta bêd¹ im s³u¿yæ za mieszkanie, a nale¿¹ce do nich pastwiska bêd¹ dla ich byd³a, trzód i 
wszelkich zwierz¹t.
Num 35:4  Pastwiska miast, które oddacie do u¿ytku lewitom, maj¹ siê rozci¹gaæ na tysi¹c ³okci wokó³ jego 
murów.
Num 35:5  Odmierzcie poza miastem dwa tysi¹ce ³okci od strony wschodniej, dwa tysi¹ce ³okci od strony 
po³udniowej, dwa tysi¹ce ³okci od strony zachodniej i dwa tysi¹ce ³okci od strony pó³nocnej, by samo miasto 
le¿a³o w œrodku - to bêd¹ pastwiska owych miast.
Num 35:6  Z miast, które oddacie lewitom, bêdzie szeœæ miast ucieczki, by zabójca do nich móg³ siê schroniæ, 
a prócz tego oddacie im jeszcze czterdzieœci dwa miasta.
Num 35:7  Liczba zatem miast, które wraz z pastwiskami nale¿eæ maj¹ do lewitów, wynosiæ bêdzie 
czterdzieœci osiem.
Num 35:8  Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, weŸmiecie z wiêkszego pokolenia 
wiêksz¹ ich liczbê, a z mniejszego - mniejsz¹. Ka¿de winno odst¹piæ stosownie do otrzymanego dziedzictwa 
odpowiedni¹ liczbê miast lewitom».
Num 35:9  Tak mówi³ dalej Pan do Moj¿esza:
Num 35:10  «Powiedz Izraelitom, co nastêpuje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan,
Num 35:11  wybierzcie sobie miasta, którzy s³u¿yæ wam bêd¹ za miasta ucieczki; tam bêdzie móg³ siê 
schroniæ zabójca, który zabi³ drugiego nieumyœlnie.
Num 35:12  Miasta te bêd¹ dla was schronieniem przed mœcicielem krwi, by zabójca nie poniós³ œmierci, zanim 
nie stanie przed s¹dem spo³ecznoœci.
Num 35:13  Co do miast, które macie ustanowiæ, to powinniœcie mieæ szeœæ miast ucieczki.
Num 35:14  Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan bêd¹ s³u¿yæ za miasta ucieczki.
Num 35:15  Owe szeœæ miast winny s³u¿yæ za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy 
osiedlili siê poœród was; tam mo¿e uciekaæ ka¿dy, kto zabi³ drugiego nieumyœlnie.
Num 35:16  Je¿eli kogoœ jednak tak pobi³ przedmiotem ¿elaznym, i¿ tamten umar³, jest zabójc¹, a jako taki 
musi zostaæ zabity.
Num 35:17  Gdy kogoœ uderzy³ kamieniem, którym mo¿na zabiæ, i ten [uderzony] umar³, jest zabójc¹ i jako taki 
musi zostaæ zabity.
Num 35:18  Gdyby kogoœ jakimœ przedmiotem drewnianym tak pobi³, i¿ ów [cz³owiek] umar³, a mo¿na by³o 
tym narzêdziem œmieræ zadaæ, jest zabójc¹ i jako taki musi umrzeæ.
Num 35:19  Zabójcê winien zabiæ mœciciel krwi; gdziekolwiek go spotka, mo¿e go zabiæ.
Num 35:20  Gdyby ktoœ drugiemu zada³ cios z nienawiœci albo rzuci³ siê na niego w zbrodniczym zamiarze, 
tak i¿ tamten umar³,
Num 35:21  albo gdyby w z³oœci zada³ rêk¹ cios œmiertelny, wtedy ten, który uderzy³, musi byæ zabity; jest 
bowiem zabójc¹ i mœciciel krwi mo¿e go zabiæ, kiedy go spotka.
Num 35:22  Gdy mu jednak zada³ cios nie z nienawiœci albo gdy rzuci³ na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale 
nie w zamiarze zabicia,
Num 35:23  lub te¿ nie widz¹c spuœci³ na niego kamieñ, który mo¿e zabiæ, tak i¿ tamten rzeczywiœcie umar³, 
chocia¿ nie by³ mu nieprzyjazny i nie chcia³ mu nic z³ego uczyniæ,
Num 35:24  wtedy wed³ug powy¿szych zasad spo³ecznoœæ rozstrzygnie pomiêdzy zabójc¹ a mœcicielem krwi.
Num 35:25  Spo³ecznoœæ zabezpieczy go przed zemst¹ mœciciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta 
ucieczki, gdzie siê schroni³, i bêdzie tam przebywa³ a¿ do œmierci arcykap³ana, który jest namaszczony olejem 
œwiêtym.
Num 35:26  Gdy jednak zabójca opuœci obrêb swego miasta ucieczki, do którego siê schroni³,
Num 35:27  i gdy go mœciciel krwi spotka poza obrêbem miasta ucieczki, wtedy mœciciel krwi nie zaci¹ga winy, 
gdy zg³adzi zabójcê.
Num 35:28  Do œmierci bowiem arcykap³ana winien zabójca przebywaæ w swoim mieœcie ucieczki. Natomiast 
po œmierci arcykap³ana mo¿e wróciæ do swojej dziedzicznej posiad³oœci.
Num 35:29  Te nakazy powinny byæ dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach 



waszego pobytu.
Num 35:30  Je¿eli ktoœ pope³ni zabójstwo, skazuje siê go na œmieræ na podstawie zeznañ œwiadków; jednak 
zeznanie jednego œwiadka nie wystarczy do wydania wyroku œmierci.
Num 35:31  Nie mo¿ecie przyjmowaæ ¿adnego okupu za ¿ycie zabójcy, który winien jest œmierci. Musi zostaæ 
zabity.
Num 35:32  Nie mo¿ecie równie¿ od tego, który siê schroni³ do miasta ucieczki, przyjmowaæ ¿adnego okupu w 
tym celu, by móg³ wróciæ przed œmierci¹ arcykap³ana i mieszkaæ w [swojej] ojcowiŸnie.
Num 35:33  Nie bêdziecie bezczeœcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezczeœci ziemiê i nie ma innego 
zadoœæuczynienia za krew przelan¹, jak tylko krew tego, który j¹ przela³.
Num 35:34  Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, poœrodku której jest równie¿ moje mieszkanie. Ja 
bowiem, Pan, mieszkam poœród Izraelitów».
Num 36:1  Stawili siê naczelnicy rodzin pokoleñ synów Gileada, syna Makira, który by³ synem Manassesa z 
pokoleñ potomków Józefa, i przedstawili Moj¿eszowi oraz ksi¹¿êtom, naczelnikom pokoleñ,
Num 36:2  nastêpuj¹c¹ sprawê: «Pan nakaza³ tobie, panu naszemu, daæ Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. 
Otrzyma³ równie¿ pan nasz od Pana [Boga] polecenie, ¿eby daæ dziedzictwo naszego brata Selofchada jego 
córkom.
Num 36:3  Gdy one poœlubi¹ mê¿a z innego pokolenia Izraelitów, ich czêœæ bêdzie od³¹czona od dzia³u 
naszych przodków, a dodana zostanie do dzia³u pokolenia, z którego mê¿ów poœlubi¹, wiêc nasza czêœæ 
otrzymana losem zmaleje.
Num 36:4  Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo bêdzie na zawsze ju¿ nale¿a³o do 
pokolenia, do którego wesz³y [przez ma³¿eñstwo], a posiad³oœæ pokolenia naszych przodków pomniejszy siê 
w³aœnie o ich dziedzictwo».
Num 36:5  Wtedy Moj¿esz da³ taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana: «S³uszne jest zapatrywanie pokolenia 
potomków Józefa.
Num 36:6  Oto, co Pan rozporz¹dzi³ w sprawie córek Selofchada: Mog¹ wyjœæ za m¹¿, jeœli zechc¹, ale mog¹ 
poœlubiæ jedynie mê¿a z rodu swego pokolenia,
Num 36:7  aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodzi³o z jednego pokolenia na drugie. Owszem, ka¿dy Izraelita 
winien utrzymaæ dziedzictwo swego pokolenia.
Num 36:8  Ka¿da panna, która posiada w jakimœ pokoleniu dziedzictwo, mo¿e wzi¹æ mê¿a tylko z rodu swego 
pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków
Num 36:9  i aby maj¹tek dziedziczny nie przechodzi³ z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia 
Izraelitów winny siê trzymaæ swoich posiad³oœci dziedzicznych».
Num 36:10  Córki Selofchada post¹pi³y wed³ug rozkazu Pana, wydanego Moj¿eszowi.
Num 36:11  Poœlubi³y wiêc córki Selofchada: Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa synów swoich stryjów.
Num 36:12  Poœlubi³y wiêc mê¿ów z pokolenia Manassesa, syna Józefa, i tak pozosta³o ich dziedzictwo przy 
pokoleniu, do którego nale¿a³ ród ich ojca.
Num 36:13  To s¹ przykazania i prawa, które na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, Pan da³ 
Izraelitom za poœrednictwem Moj¿esza.
Deu 1:1  Tymi s³owami przemawia³ Moj¿esz do ca³ego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw 
Suf, miêdzy Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.
Deu 1:2  Jedenaœcie dni drogi jest przez góry Seir z Horebu do Kadesz-Barnea.
Deu 1:3  W czterdziestym roku, jedenastym miesi¹cu, pierwszym dniu miesi¹ca powiedzia³ Moj¿esz Izraelitom 
wszystko, co mu Pan dla nich zleci³.
Deu 1:4  Po pokonaniu Sichona, króla Amorytów, mieszkaj¹cego w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, 
mieszkaj¹cego w Asztarot w Edrei,
Deu 1:5  za Jordanem, w kraju Moabu, pocz¹³ Moj¿esz wpajaæ to prawo, mówi¹c:
Deu 1:6  Pan, nasz Bóg mówi³ do nas na Horebie: «Ju¿ doœæ waszego pobytu na tej górze.
Deu 1:7  Ruszajcie, idŸcie, ci¹gnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów [osiad³ych] w 
Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: a¿ po 
wielk¹ rzekê Eufrat.
Deu 1:8  Patrzcie, wydajê wam ten kraj. IdŸcie, posi¹dŸcie tê ziemiê, któr¹ Pan poprzysi¹g³ daæ Abrahamowi, 
Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu».
Deu 1:9  I rzek³em wam w owym czasie: Ja sam nie mogê ju¿ nosiæ ciê¿aru was wszystkich.
Deu 1:10  Pan, wasz Bóg, rozmno¿y³ was: dziœ jesteœcie liczni niby gwiazdy na niebie.
Deu 1:11  A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysi¹ckrotnie pomno¿y i b³ogos³awi wam, jak to 
obieca³.
Deu 1:12  Jak zdo³am sam udŸwign¹æ wasz ciê¿ar, wasze brzemiê i wasze spory?
Deu 1:13  Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mê¿ów rozumnych, m¹drych i szanowanych, abym ich 
postawi³ wam na czele.



Deu 1:14  Odpowiedzieliœcie mi: «Dobre jest, co zamierzasz uczyniæ».
Deu 1:15  Wtedy wybra³em spoœród g³ów waszych pokoleñ mê¿ów m¹drych, szanowanych i da³em wam ich za 
waszych przewodników: naczelników nad tysi¹cami i naczelników nad setkami, naczelników nad 
piêædziesiêcioma i naczelników nad dziesiêcioma jako zwierzchników nad waszymi pokoleniami.
Deu 1:16  Wtedy to rozkaza³em waszym sêdziom: Przes³uchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie 
spór ka¿dego ze swym bratem czy te¿ obcym.
Deu 1:17  W s¹dzeniu unikajcie stronniczoœci, wys³uchujcie ma³ego i wielkiego, nie lêkajcie siê nikogo, gdy¿ 
jest to s¹d Bo¿y. Gdyby wam sprawa wydawa³a siê za trudna, mnie j¹ przedstawcie, abym j¹ wys³ucha³.
Deu 1:18  W owym czasie poleci³em wam wszystko, co macie czyniæ.
Deu 1:19  Potem opuœciliœmy Horeb i szliœmy przez ca³¹ tê pustyniê wielk¹ i straszn¹, któr¹ widzieliœcie, w 
kierunku gór Amorytów, jak nam poleci³ Pan, nasz Bóg, i doszliœmy do Kadesz-Barnea.
Deu 1:20  Wtedy wam powiedzia³em: Przyszliœcie a¿ do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg.
Deu 1:21  Patrz! Pan, twój Bóg, wyda³ tobie tê ziemiê. WejdŸ, weŸ j¹ w posiadanie, jak ci obieca³ Pan, Bóg 
twoich ojców. Nie lêkaj siê, nie traæ ducha!
Deu 1:22  Wtedy przyst¹piliœcie do mnie wszyscy i rzekliœcie: «Wyœlijmy mê¿ów przed sob¹ dla zbadania kraju 
i poznania drogi, któr¹ mamy iœæ, oraz miast, do których mamy wkroczyæ».
Deu 1:23  Rzecz wyda³a mi siê dobra. I wzi¹³em spoœród was dwunastu mê¿ów, po jednym z ka¿dego 
pokolenia.
Deu 1:24  Oni wyruszyli, poszli w góry i dotarli a¿ do doliny Eszkol, któr¹ zbadali.
Deu 1:25  Wziêli w rêce trochê owocu tej ziemi, przynieœli wam i takie z³o¿yli sprawozdanie: «Kraj, który nam 
daje Pan, nasz Bóg, jest dobry».
Deu 1:26  Lecz nie chcieliœcie iœæ i wzgardziliœcie nakazem Pana, waszego Boga.
Deu 1:27  Szemraliœcie w namiotach, mówi¹c: «Z nienawiœci do nas wyprowadzi³ nas Pan z ziemi egipskiej, by 
wydaæ nas w rêce Amorytów na zag³adê.
Deu 1:28  Gdzie¿ pójdziemy? Nasi bracia nape³nili nam serce strachem, mówi¹c: Lud to jest liczniejszy i wy¿szy 
wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane a¿ do nieba. Widzieliœmy tam nawet synów Anaka».
Deu 1:29  I rzek³em wam: Nie dr¿yjcie, nie lêkajcie siê ich.
Deu 1:30  Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, bêdzie za was walczy³, podobnie jak uczyni³ w Egipcie na 
waszych oczach.
Deu 1:31  Widzia³eœ te¿ i na pustyni: Pan niós³ ciê, jak niesie ojciec swego syna, ca³¹ drogê, któr¹ szliœcie, a¿ 
dotarliœcie do tego miejsca.
Deu 1:32  Jednak mimo to nie ufaliœcie Panu, Bogu waszemu,
Deu 1:33  id¹cemu przed wami w drodze, by wam szukaæ miejsca pod obóz - noc¹ w ogniu, by wam oœwietlaæ 
drogê, a za dnia w ob³oku.
Deu 1:34  Gdy us³ysza³ Pan g³os mów waszych, rozgniewa³ siê i przysi¹g³ mówi¹c:
Deu 1:35  «Ani jeden cz³owiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy piêknej krainy, któr¹ poprzysi¹g³em daæ 
przodkom waszym,
Deu 1:36  z wyj¹tkiem Kaleba, syna Jefunnego. On j¹ zobaczy. Jemu i jego synom dam ten kraj, po którym on 
chodzi³, gdy¿ on okaza³ pe³ne pos³uszeñstwo wobec Pana».
Deu 1:37  Przez was i na mnie rozgniewa³ siê Pan mówi¹c: «I ty tam nie wejdziesz.
Deu 1:38  Jozue, syn Nuna, który ci s³u¿y, on tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdy¿ on wprowadzi Izraela w 
posiadanie [tej ziemi].
Deu 1:39  Najmniejsze dzieci wasze, o których mówiliœcie, ¿e stan¹ siê ³upem, i synowie wasi, którzy dziœ 
dobra od z³a nie odró¿niaj¹, oni tam wejd¹, dam j¹ im, i oni j¹ posi¹d¹.
Deu 1:40  A wy obróæcie siê i idŸcie przez pustyniê w kierunku Morza Czerwonego».
Deu 1:41  Odpowiedzieliœcie mi: «Zgrzeszyliœmy przeciw Panu, pójdziemy i bêdziemy walczyæ, jak nam 
rozkaza³ Pan, nasz Bóg». I ka¿dy z was przypasa³ sobie broñ, bo uznaliœcie za ³atwe wejœcie na góry.
Deu 1:42  I rzek³ Pan do mnie: «Powiedz im: Nie chodŸcie, nie walczcie, gdy¿ nie jestem wœród was, byœcie 
nie byli rozgromieni przez wrogów».
Deu 1:43  Ostrzega³em was, lecz nie chcieliœcie s³uchaæ, wzgardziliœcie nakazem Pana, ruszyliœcie, 
poszliœcie w góry.
Deu 1:44  Wyszli naprzeciw wam Amoryci, mieszkaj¹cy w tych górach, gonili was, jak to czyni¹ pszczo³y, i pobili 
was w Seirze a¿ do Chorma.
Deu 1:45  Wróciliœcie i p³akaliœcie przed Panem, a nie wys³ucha³ Pan waszego wo³ania i nie zwróci³ na was 
uwagi.
Deu 1:46  Zatrzymaliœcie siê w Kadesz na wiele dni - na ca³y czas waszego pobytu.
Deu 2:1  Wtedy zawracaj¹c, ruszyliœmy przez pustyniê w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedzia³ Pan. 
Przez d³ugi czas okr¹¿aliœmy góry Seir.
Deu 2:2  I Pan mi powiedzia³:



Deu 2:3  «Dosyæ tego kr¹¿enia w tych górach. Zwróæcie siê na pó³noc.
Deu 2:4  Lecz daj polecenie ludowi: Przejdziecie przez posiad³oœæ braci waszych, synów Ezawa, 
mieszkaj¹cych w Seirze. Oni siê was lêkaj¹, lecz strze¿cie siê bardzo.
Deu 2:5  Nie zaczepiajcie ich, gdy¿ nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi 
da³em na w³asnoœæ góry Seir.
Deu 2:6  Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pieni¹dze! Nawet wodê do picia nabywajcie od nich za zap³at¹!
Deu 2:7  Przecie¿ Pan, twój Bóg, który ci b³ogos³awi³ w pracach twych r¹k, opiekuje siê twoj¹ wêdrówk¹ po tej 
wielkiej pustyni. Oto czterdzieœci lat Pan, twój Bóg, jest z tob¹, i niczego ci nie brakowa³o».
Deu 2:8  Odeszliœmy wiêc od braci naszych, synów Ezawa, mieszkaj¹cych w Seirze, przez Arabê, Elat i Esjon-
Geber. Zawróciliœmy i wyruszyliœmy w kierunku pustyni Moabu.
Deu 2:9  Wtedy rzek³ do mnie Pan: «Nie napadaj na Moabitów, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam ci nic z 
ich ziemi na w³asnoœæ, gdy¿ synom Lota da³em na w³asnoœæ Ar.
Deu 2:10  - Poprzednio mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici.
Deu 2:11  Zaliczano ich do Refaitów, jak i Anakitów. Lecz Moabici nazywaj¹ ich Emitami.
Deu 2:12  W Seirze mieszkali dawniej Choryci, lecz synowie Ezawa wypêdzili ich i wyniszczyli, aby siê osiedliæ 
na ich miejscu, jak uczyni³ Izrael w ziemi, któr¹ mu Pan da³ w posiadanie. -
Deu 2:13  A teraz w drogê! PrzejdŸcie przez potok Zared!» Przeszliœmy wiêc przez potok Zared.
Deu 2:14  Ca³y czas podró¿y w Kadesz-Barnea do potoku Zared wynosi³ trzydzieœci osiem lat, a¿ wyginê³o w 
obozie ca³e pokolenie mê¿ów zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysi¹g³.
Deu 2:15  Tak zaci¹¿y³a nad nimi rêka Pana, aby ich usun¹æ z obozu, a¿ do zupe³nego znikniêcia.
Deu 2:16  Skoro wyginêli spoœród ludu wszyscy mê¿owie zdatni do wojny,
Deu 2:17  rzek³ do mnie Pan:
Deu 2:18  «Ty dziœ masz przejœæ Ar, granicê Moabu,
Deu 2:19  aby zbli¿yæ siê do synów Ammona. Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdy¿ nie da³em ci 
na w³asnoœæ niczego z ziemi synów Ammona, poniewa¿ synom Lota da³em j¹ na w³asnoœæ.
Deu 2:20  - Równie¿ tê ziemiê zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Ammonici nazywali Zamzummitami.
Deu 2:21  Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytraci³ ich Pan przed Ammonitami, którzy ich wypêdzili i 
osiedlili siê na ich miejscu.
Deu 2:22  Tak te¿ uczyni³ mieszkaj¹cym w Seirze synom Ezawa, wytracaj¹c przed nimi Chorytów, których oni 
wypêdzili, i sami mieszkaj¹ na ich miejscu a¿ do tego czasu.
Deu 2:23  W ten sposób i Chiwwitów, zamieszkuj¹cych miejscowoœci a¿ do Gazy, wytracili Kaftoryci, którzy 
przybyli z Kaftor, by siê na ich miejscu osiedliæ. -
Deu 2:24  Wstañcie, zwijajcie namioty, przekroczcie potok Arnon! Patrz, da³em ci w rêkê Sichona, Amorytê, 
króla Cheszbonu, i jego ziemiê. Zacznij j¹ zajmowaæ. Wypowiedz mu wojnê!
Deu 2:25  Od dziœ zaczynam bojaŸni¹ i strachem przed wami przejmowaæ wszystkie narody pod ca³ym 
niebem. Kto tylko o tobie us³yszy, zacznie siê baæ i dr¿eæ przed tob¹».
Deu 2:26  Wys³a³em wiêc pos³ów z pustyni Kedemot do Sichona, króla Cheszbonu, ze s³owami pokojowymi:
Deu 2:27  Pozwól mi przejœæ przez tw¹ ziemiê. Pójdê goœciñcem nie skrêcaj¹c ni w prawo, ni w lewo.
Deu 2:28  ¯ywnoœæ sprzedasz mi za pieni¹dze, bym mia³ co jeœæ. Nawet wodê dasz mi za op³at¹, bym mia³ 
co piæ. Pozwól mi tylko przejœæ pieszo,
Deu 2:29  jak mi to uczynili synowie Ezawa, mieszkaj¹cy w Seirze, i Moabici, mieszkaj¹cy w Ar, a¿ przejdê przez 
Jordan do ziemi, któr¹ mi daje nasz Bóg, Pan.
Deu 2:30  Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodzi³ siê na nasze przejœcie obok niego, gdy¿ Pan, twój Bóg, 
uczyni³ nieustêpliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddaæ w twe rêce, jak to jest dzisiaj.
Deu 2:31  Wtedy tak rzek³ mi Pan: «Patrz, zacz¹³em oddawaæ na twój ³up Sichona i jego ziemiê. Zacznij 
zajmowaæ, bierz w posiadanie jego kraj!»
Deu 2:32  I wyszed³ przeciw nam Sichon i ca³y naród jego na wojnê do Jahsy.
Deu 2:33  Pan, Bóg nasz, wyda³ go nam i pobiliœmy jego samego, synów jego i ca³y jego lud.
Deu 2:34  W tym czasie zdobyliœmy wszystkie jego miasta i kl¹tw¹ ob³o¿yliœmy ka¿de miasto, mê¿czyzn, 
kobiety i dzieci, nie oszczêdzaj¹c niczego
Deu 2:35  oprócz zwierz¹t, któreœmy sobie pobrali, i ³upu z miast przez nas zajêtych.
Deu 2:36  Od Aroeru, le¿¹cego na brzegu potoku Arnon, i od miasta, które jest w dolinie, a¿ do Gileadu nie by³o 
dla nas grodu niedostêpnego: wszystkie nam da³ Pan, Bóg nasz.
Deu 2:37  Ale do kraju synów Ammona nie zbli¿y³eœ siê ani do okolicy potoku Jabbok, ani do miast w górach, 
ani do ¿adnego miejsca, do którego zabroni³ ci iœæ Pan, Bóg nasz.
Deu 3:1  Nastêpnie zwróciliœmy siê i poszliœmy w kierunku Baszanu, którego król, Og, wyszed³ nam naprzeciw 
z ca³ym swym ludem, by wydaæ nam bitwê w Edrei.
Deu 3:2  Wtedy rzek³ do mnie Pan: «Nie lêkaj siê go, gdy¿ da³em w twoje rêce jego samego, ca³y jego lud i 
ziemiê. Post¹pisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie».



Deu 3:3  I Pan, Bóg nasz, da³ nam w rêce równie¿ Oga, króla Baszanu, i ca³y jego lud. I wytêpiliœmy go tak, ¿e 
nikt nie ocala³.
Deu 3:4  W tym czasie zdobyliœmy wszystkie jego miasta, nie by³o grodu nie zajêtego: szeœædziesi¹t miast i 
ca³y obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie.
Deu 3:5  To wszystko s¹ miasta obwarowane wysokimi murami, potê¿nymi bramami i zaworami, nie licz¹c wielu 
miast otwartych.
Deu 3:6  Ob³o¿yliœmy je kl¹tw¹, jak uczyniliœmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; kl¹twie podlega³o miasto, 
mê¿czyŸni, kobiety i dzieci.
Deu 3:7  A wszystkie zwierzêta i ³up z miasta zostawiliœmy dla siebie.
Deu 3:8  Przejêliœmy w owym czasie z r¹k dwóch królów amoryckich ziemiê za Jordanem od potoku Arnon a¿ 
do gór Hermonu.
Deu 3:9  - Sydoñczycy nazywaj¹ Hermon Sirion, Amoryci zaœ zw¹ go Senir. -
Deu 3:10  Wszystkie miasta na równinie, ca³y Gilead, ca³y Baszan - a¿ do Salka i Edrei, miast w królestwie Oga 
w Baszanie,
Deu 3:11  gdy¿ Og, król Baszanu, by³ ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec ¿elazny jest w Rabbat synów 
Ammona: dziewiêæ ³okci d³ugi, cztery ³okcie szeroki, [mierzony] wed³ug ³okcia zwyczajnego.
Deu 3:12  Posiedliœmy w tym czasie ca³¹ tê ziemiê, od Aroeru nad potokiem Arnon. Po³owê gór Gileadu z jego 
miastami odda³em ludziom z pokolenia Rubena i Gada.
Deu 3:13  Resztê Gileadu i ca³y Baszan - królestwo Oga, da³em po³owie pokolenia Manassesa: ca³y obszar 
Argob i ca³y ten obszar Baszanu nosi³ nazwê ziemia Refaitów.
Deu 3:14  Jair, potomek Manassesa, zdoby³ ca³y obszar Argob a¿ po granicê Geszurytów i Maakatytów i 
nazwa³ go swoim imieniem. I do dziœ dnia zw¹ tê czêœæ Baszanu "Osiedlami Jaira".
Deu 3:15  Makirowi odda³em Gilead,
Deu 3:16  a Rubenitom i Gadytom da³em czêœæ Gileadu a¿ do potoku Arnon ze œrodkiem potoku jako granic¹, 
potem a¿ do potoku Jabbok, do granic synów Ammona -
Deu 3:17  w koñcu jeszcze Arabê z Jordanem jako granic¹, od Kinneret do Morza Araby, Morza S³onego, do 
stoków Pisga od wschodu.
Deu 3:18  W tym czasie da³em wam taki nakaz: Pan, Bóg wasz, da³ wam w posiadanie tê ziemiê: wy wszyscy 
zdolni do noszenia broni pójdziecie uzbrojeni na czele waszych braci Izraelitów.
Deu 3:19  Tylko wasze ¿ony, dzieci i trzody - gdy¿ macie wielkie stada - zostan¹ w waszych miastach, które 
wam odda³em,
Deu 3:20  a¿ Pan da odpoczynek [po wêdrówce] waszych braci, jak i waszej, i oni posi¹d¹ ziemiê dan¹ im przez 
Pana, Boga waszego, za Jordanem. Wtedy wróci ka¿dy do swej posiad³oœci, któr¹ wam przydzieli³em.
Deu 3:21  W tym czasie poleci³em Jozuemu: Twoje oczy widzia³y wszystko, co uczyni³ Pan, Bóg wasz, dwom 
królom; tak samo Pan uczyni wszystkim królestwom, do których ty przejdziesz.
Deu 3:22  Nie bój siê ich, bo Pan, Bóg wasz, bêdzie za was walczy³.
Deu 3:23  Wtedy prosi³em Pana:
Deu 3:24  Panie mój, Bo¿e, Tyœ zacz¹³ swojemu s³udze objawiaæ sw¹ moc i rêkê potê¿n¹. Który¿ bóg na 
niebie lub na ziemi dokona³ takich dzie³ i czynów potê¿nych jak Twoje?
Deu 3:25  Chcia³bym przejœæ, by zobaczyæ tê piêkn¹ ziemiê za Jordanem i te piêkne góry, i Liban.
Deu 3:26  Lecz przez was rozgniewa³ siê na mnie Pan i nie wys³ucha³ mnie. I rzek³ Pan do mnie: «Doœæ, nie 
mów Mi o tym wiêcej!
Deu 3:27  WejdŸ na szczyt Pisga i podnieœ oczy na zachód, pó³noc, po³udnie, wschód i ogl¹daj krainê na 
w³asne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz.
Deu 3:28  Wydaj polecenie Jozuemu, umocnij go i utwierdŸ, gdy¿ on pójdzie na czele tego ludu i on mu da w 
posiadanie ziemiê, któr¹ to zobaczysz».
Deu 3:29  Tak pozostaliœmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor.
Deu 4:1  A teraz, Izraelu, s³uchaj praw i nakazów, które uczê was wype³niaæ, abyœcie ¿yli i doszli do 
posiadania ziemi, któr¹ wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Deu 4:2  Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazujê, i nic z tego nie odejmiecie, zachowuj¹c nakazy Pana, 
Boga waszego, które na was nak³adam.
Deu 4:3  Widzieliœcie na w³asne oczy, co uczyni³ Pan w Baal-Peor, jak ka¿dego cz³owieka, który poszed³ za 
Baalem z Peor, wyniszczy³ Pan spoœród was;
Deu 4:4  a wy, coœcie przylgnêli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy ¿yjecie.
Deu 4:5  Patrzcie, naucza³em was praw i nakazów, jak mi rozkaza³ czyniæ Pan, Bóg mój, abyœcie je wype³niali 
w ziemi, do której idziecie, by obj¹æ j¹ w posiadanie.
Deu 4:6  Strze¿cie ich i wype³niajcie je, bo one s¹ wasz¹ m¹droœci¹ i umiejêtnoœci¹ w oczach narodów, które 
us³yszawszy o tych prawach powiedz¹: «Z pewnoœci¹ ten wielki naród to lud m¹dry i rozumny».
Deu 4:7  Bo który¿ naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroæ Go wzywamy?



Deu 4:8  Który¿ naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak ca³e to Prawo, które ja wam dziœ dajê?
Deu 4:9  Tylko siê strze¿ bardzo i pilnuj siebie, byœ nie zapomnia³ o tych rzeczach, które widzia³y twe oczy: by 
z twego serca nie usz³y po wszystkie dni twego ¿ycia, ale ucz ich swych synów i wnuków.
Deu 4:10  W dniu, w którym stan¹³eœ w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie, rzek³ Pan do mnie: «ZgromadŸ 
Mi naród, niech us³ysz¹ me s³owa, aby siê nauczyli Mnie baæ przez wszystkie dni ¿ycia na ziemi i nauczyli tego 
swoich synów».
Deu 4:11  Wtedy zbli¿yliœcie siê i stanêliœcie pod gór¹ - a góra p³onê³a ogniem a¿ do nieba, okryta mrokiem, 
ciemnoœci¹ i chmur¹.
Deu 4:12  I przemówi³ do was Pan, Bóg wasz, spoœród ognia. DŸwiêk s³ów s³yszeliœcie, ale poza g³osem nie 
dostrzegliœcie postaci.
Deu 4:13  Oznajmi³ wam swe przymierze, gdy rozkaza³ wam pe³niæ Dziesiêæ Przykazañ i napisa³ je na dwóch 
tablicach kamiennych.
Deu 4:14  W tym czasie rozkaza³ mi Pan uczyæ was praw i nakazów, byœcie je pe³nili w kraju, do którego 
wchodzicie, by obj¹æ go w posiadanie.
Deu 4:15  Pilnie siê wystrzegajcie - skoroœcie nie widzieli ¿adnej postaci w dniu, w którym mówi³ do was Pan 
spoœród ognia na Horebie -
Deu 4:16  abyœcie nie post¹pili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeŸby przedstawiaj¹cej podobiznê mê¿czyzny 
lub kobiety,
Deu 4:17  podobiznê jakiegokolwiek zwierzêcia, które jest na ziemi, podobiznê jakiegokolwiek ptaka, lataj¹cego 
pod niebem,
Deu 4:18  podobiznê czegokolwiek, co pe³za po ziemi, podobiznê ryby, która jest w wodach - pod ziemi¹.
Deu 4:19  Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy, i wszystkie zastêpy niebios, obyœ 
nie pozwoli³ siê zwieœæ, nie oddawa³ im pok³onu i nie s³u¿y³, bo Pan, Bóg twój, przydzieli³ je wszystkim 
narodom pod niebem.
Deu 4:20  A was Pan wybra³ sobie, wyprowadzi³ was z pieca do topienia ¿elaza, z Egiptu, abyœcie siê stali 
Jego ludem, Jego w³asnoœci¹, jak dziœ jesteœcie.
Deu 4:21  Z waszego powodu rozgniewa³ siê na mnie Pan i przysi¹g³, ¿e nie przejdê Jordanu, nie wejdê do 
piêknej ziemi, któr¹ wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie.
Deu 4:22  Ja bowiem umrê w tej ziemi, nie przejdê Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posi¹dziecie tê piêkn¹ 
ziemiê.
Deu 4:23  Strze¿cie siê, byœcie nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawar³ z wami, i nie 
uczynili sobie wyobra¿enia w rzeŸbie tego wszystkiego, co wam zabroni³ Pan, Bóg wasz.
Deu 4:24  Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawi¹cym. On jest Bogiem zazdrosnym.
Deu 4:25  Gdy wydacie na œwiat synów i wnuków i do¿yjecie staroœci w tym kraju, a sprzeniewierzycie siê i 
uczynicie sobie pos¹gi, podobiznê czegokolwiek, czyni¹c to, co jest z³e w oczach Pana, waszego Boga, dra¿ni¹c 
Go:
Deu 4:26  biorê dziœ niebo i ziemiê przeciwko wam na œwiadków, ¿e prêdko zostaniecie wytraceni z 
powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby j¹ posi¹œæ. Nied³ugo bawiæ bêdziecie na niej, gdy¿ na 
pewno zostaniecie wytêpieni.
Deu 4:27  Rozproszy was Pan miêdzy narodami i ma³o z was zostanie wœród obcych ludów, dok¹d was Pan 
uprowadzi do niewoli.
Deu 4:28  Bêdziecie tam s³u¿yli bogom obcym: dzie³om r¹k ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widz¹, nie 
s³ysz¹, nie jedz¹ i nie czuj¹.
Deu 4:29  Wtedy bêdziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, je¿eli bêdziecie do Niego d¹¿yli z 
ca³ego serca i z ca³ej duszy.
Deu 4:30  W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie siê do Pana, Boga 
swego, i bêdziecie s³uchaæ Jego g³osu.
Deu 4:31  Gdy¿ Bogiem mi³osiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuœci was, nie zg³adzi i nie zapomni o 
przymierzu, które poprzysi¹g³ waszym przodkom.
Deu 4:32  Zapytaj no dawnych czasów, które by³y przed tob¹, zaczynaj¹c od dnia, w którym Bóg stworzy³ 
cz³owieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krañca niebios do drugiego, czy nast¹pi³o tak wielkie wydarzenie jak to 
lub czy s³yszano od czymœ podobnym?
Deu 4:33  Czy s³ysza³ jakiœ naród g³os Bo¿y z ognia, jak ty s³ysza³eœ, i pozosta³ ¿ywy?
Deu 4:34  Czy usi³owa³ Bóg przyjœæ i wybraæ sobie jeden naród spoœród innych narodów przez 
doœwiadczenia, znaki, cuda i wojny, rêk¹ mocn¹ i wyci¹gniêtym ramieniem, dzie³ami przera¿aj¹cymi, jak to 
wszystko, co tobie uczyni³ Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Deu 4:35  Widzia³eœ to wszystko, byœ pozna³, ¿e Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
Deu 4:36  Z niebios pozwoli³ ci s³yszeæ swój g³os, aby ciê pouczyæ. Na ziemi da³ ci zobaczyæ swój ogieñ 
ogromny i s³yszeæ swoje s³owa spoœród ognia.



Deu 4:37  Poniewa¿ umi³owa³ twych przodków, wybra³ po nich ich potomstwo i wyprowadzi³ ciê z Egiptu sam 
ogromn¹ swoj¹ potêg¹.
Deu 4:38  Na twoich oczach, ze wzglêdu na ciebie wydziedziczy³ obce narody, wiêksze i silniejsze od ciebie, by 
ciê wprowadziæ w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.
Deu 4:39  Poznaj dzisiaj i rozwa¿ w swym sercu, ¿e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie 
ma innego.
Deu 4:40  Strze¿ Jego praw i nakazów, które ja dziœ polecam tobie pe³niæ; by dobrze ci siê wiod³o i twym 
synom po tobie; byœ przed³u¿y³ swe dni na ziemi, któr¹ na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.
Deu 4:41  Wtedy wyznaczy³ Moj¿esz trzy miasta za Jordanem na wschodzie,
Deu 4:42  by tam móg³ uciec zabójca, który by nieumyœlnie zabi³ bliŸniego, nie maj¹c przedtem do niego 
nienawiœci. Chroni¹c siê do jednego z tych miast, bêdzie móg³ ocaliæ ¿ycie.
Deu 4:43  Beser na pustyni, na p³askowy¿u - dla Rubenitów; Ramot w Gileadzie - dla Gadytów, i Golan w 
Baszanie - dla Manassytów.
Deu 4:44  Takie prawo da³ Moj¿esz Izraelitom.
Deu 4:45  Takie œwiadectwa, nakazy i postanowienia og³osi³ Moj¿esz Izraelitom po wyjœciu z Egiptu,
Deu 4:46  za Jordanem w dolinie, naprzeciw Bet-Peor, w kraju Sichona, króla Amorytów, który mieszka³ w 
Cheszbonie. Pokona³ go Moj¿esz i Izraelici po wyjœciu z Egiptu
Deu 4:47  i zaw³adnêli jego krajem, jak i [krajem] Oga, króla Baszanu; dwu królów amoryckich za Jordanem na 
wschodzie
Deu 4:48  od Aroeru na brzegu potoku Arnon, a¿ do góry Sirion, to jest Hermonu,
Deu 4:49  i ca³¹ Arabê za Jordanem na wschodzie, a¿ do Morza Araby u stóp Pisga.
Deu 5:1  Moj¿esz zwo³a³ ca³ego Izraela i rzek³ do niego: S³uchaj, Izraelu, praw i przykazañ, które ja dziœ 
mówiê do twych uszu, ucz siê ich i dbaj o to, aby je wype³niaæ.
Deu 5:2  Pan, Bóg nasz, zawar³ z nami przymierze na Horebie.
Deu 5:3  Nie zawar³ Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy ¿yjemy.
Deu 5:4  Spoœród ognia na Górze mówi³ Pan z wami twarz¹ w twarz.
Deu 5:5  W tym czasie ja sta³em miêdzy Panem a wami, aby wam oznajmiæ s³owa Pana, gdyœcie siê bali 
ognia i nie weszli na górê. A On mówi³:
Deu 5:6  «Jam jest Pan, Bóg twój, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Deu 5:7  Nie bêdziesz mia³ bogów innych oprócz Mnie.
Deu 5:8  Nie uczynisz sobie pos¹gu ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub 
w wodzie poni¿ej ziemi.
Deu 5:9  Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu ani s³u¿y³. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karz¹cy 
nieprawoœæ ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidz¹,
Deu 5:10  a który okazuje ³askê w tysi¹cznym pokoleniu tym, którzy Mnie mi³uj¹ i strzeg¹ moich przykazañ.
Deu 5:11  Nie bêdziesz bra³ imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozosta³ 
bezkarny ten, kto bierze Jego imiê do czczych rzeczy.
Deu 5:12  Bêdziesz zwa¿a³ na szabat, aby go œwiêciæ, jak ci nakaza³ Pan, Bóg twój.
Deu 5:13  Szeœæ dni bêdziesz pracowa³ i wykonywa³ wszelk¹ tw¹ pracê,
Deu 5:14  lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie bêdziesz wykonywa³ ¿adnej pracy ani ty, ani 
twój syn, ani twoja córka, ani twój s³uga, ani twoja s³u¿¹ca, ani twój wó³, ani twój osio³, ani ¿adne twoje zwierzê, 
ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypocz¹³ twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
Deu 5:15  Pamiêtaj, ¿e by³eœ niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadzi³ ciê stamt¹d Pan, Bóg twój, rêk¹ 
mocn¹ i wyci¹gniêtym ramieniem: przeto ci nakaza³ Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
Deu 5:16  Czcij swego ojca i swoj¹ matkê, jak ci nakaza³ Pan, Bóg twój, abyœ d³ugo ¿y³ i aby ci siê dobrze 
powodzi³o na ziemi, któr¹ ci daje Pan, Bóg twój.
Deu 5:17  Nie bêdziesz zabija³.
Deu 5:18  Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
Deu 5:19  Nie bêdziesz krad³.
Deu 5:20  Jako œwiadek nie bêdziesz mówi³ przeciw bliŸniemu twemu k³amstwa.
Deu 5:21  Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony swojego bliŸniego. Nie bêdziesz pragn¹³ domu swojego bliŸniego ani jego 
pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo³u, ani jego os³a, ani ¿adnej rzeczy, która nale¿y do 
twojego bliŸniego».
Deu 5:22  Te s³owa wyrzek³ Pan do waszego zgromadzenia na górze spoœród ognia, ob³oku i ciemnoœci 
donoœnym g³osem, niczego nie dodaj¹c. Napisa³ je na dwu tablicach kamiennych i da³ mi je.
Deu 5:23  Gdy us³yszeliœcie g³os spoœród ciemnoœci, a góra ogniem p³onê³a - zbli¿yli siê do mnie wszyscy 
wodzowie pokoleñ i starsi,
Deu 5:24  i rzekli: «Oto Pan, Bóg nasz, okaza³ nam swoj¹ chwa³ê i wielkoœæ. G³os Jego s³yszeliœmy spoœród 
ognia. Dziœ widzieliœmy, ¿e Bóg mo¿e przemówiæ do cz³owieka, a on pozostanie ¿ywy.



Deu 5:25  Czemu teraz mamy umrzeæ? Ten bowiem ogromny ogieñ nas poch³onie. Jeœli jeszcze nadal 
bêdziemy s³uchaæ g³osu Pana, Boga naszego, pomrzemy.
Deu 5:26  Któ¿ ze wszystkich, którzy by us³yszeli g³os Boga ¯ywego, przemawiaj¹cego spoœród ognia, jak my, 
pozostanie przy ¿yciu?
Deu 5:27  Zbli¿ siê ty i s³uchaj tego wszystkiego, co mówi Pan, Bóg nasz. Mów ty do nas wszystko, co powie do 
ciebie Pan, Bóg nasz, a my us³uchamy i wykonamy to».
Deu 5:28  Pan us³ysza³ wasze g³oœne s³owa, gdy mówiliœcie do mnie. I rzek³ mi Pan: «Us³ysza³em g³oœne 
s³owa tego ludu, które wypowiedzieli do ciebie. S³uszne jest wszystko to, co ci powiedzieli.
Deu 5:29  Oby zawsze mieli w sercu tê sam¹ bojaŸñ przede Mn¹ i wykonywali zawsze wszystkie moje 
przykazania po wszystkie dni, aby siê dobrze powodzi³o im i synom ich na wieki.
Deu 5:30  IdŸ i powiedz im: Wróæcie do swoich namiotów!
Deu 5:31  A ty zostañ tutaj ze Mn¹. Ja ci powiem wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, jakich masz im 
nauczyæ, aby je pe³nili w ziemi, któr¹ Ja im dajê na w³asnoœæ».
Deu 5:32  Przeto starajcie siê wype³niaæ wszystko, co wam nakaza³ Pan, Bóg wasz: Nie odstêpujcie od tego 
ani na prawo, ani na lewo.
Deu 5:33  IdŸcie dok³adnie drog¹ wyznaczon¹ wam przez Pana, Boga waszego, byœcie mogli ¿yæ, by dobrze 
wam siê wiod³o i byœcie d³ugo przebywali w ziemi, któr¹ macie posi¹œæ.
Deu 6:1  Takie s¹ polecenia, prawa i nakazy, których nauczyæ was poleci³ mi Pan, Bóg wasz, abyœcie je pe³nili 
w ziemi, do której idziecie, by j¹ posi¹œæ.
Deu 6:2  Bêdziesz siê ba³ Pana, Boga swego, zachowuj¹c wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie 
rozkazujê wype³niaæ, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni ¿ycia twego, byœ d³ugo móg³ ¿yæ.
Deu 6:3  S³uchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci siê dobrze powodzi³o i abyœ siê bardzo rozmno¿y³, 
jak ci przyrzek³ Pan, Bóg ojców twoich, ¿e ci da ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i miód.
Deu 6:4  S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.
Deu 6:5  Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich 
swych si³.
Deu 6:6  Niech pozostan¹ w twym sercu te s³owa, które ja ci dziœ nakazujê.
Deu 6:7  Wpoisz je twoim synom, bêdziesz o nich mówi³ przebywaj¹c w domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê 
spaæ i wstaj¹c ze snu.
Deu 6:8  Przywi¹¿esz je do twojej rêki jako znak. Niech one ci bêd¹ ozdob¹ przed oczami.
Deu 6:9  Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
Deu 6:10  Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi ciê do ziemi, o której poprzysi¹g³ przodkom twoim: Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi, ¿e da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowa³eœ,
Deu 6:11  domy pe³ne wszelkich dóbr, których nie zbiera³eœ, wykopane studnie, których nie kopa³eœ, winnice i 
gaje oliwne, których nie sadzi³eœ, kiedy bêdziesz jad³ i nasycisz siê -
Deu 6:12  strze¿ siê, byœ nie zapomnia³ o Panu, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Deu 6:13  Bêdziesz siê ba³ Pana, Boga swego, bêdziesz Mu s³u¿y³ i na Jego imiê bêdziesz przysiêga³.
Deu 6:14  Nie bêdziecie oddawali czci bogom obcym, spomiêdzy bogów okolicznych narodów,
Deu 6:15  bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by siê nie rozpali³ na ciebie gniew 
Pana, Boga twego, i nie zmiót³ ciê z powierzchni ziemi.
Deu 6:16  Nie bêdziecie wystawiali na próbê Pana, Boga waszego, jak wystawialiœcie Go na próbê w Massa.
Deu 6:17  Bêdziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga waszego, Jego œwiadectwa i praw, które wam zleci³.
Deu 6:18  Czyñ, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci siê dobrze powodzi³o i abyœ wreszcie wzi¹³ w 
posiadanie piêkn¹ ziemiê, któr¹ poprzysi¹g³ Pan przodkom twoim,
Deu 6:19  wypêdzaj¹c przed tob¹ wszystkich wrogów twoich. Tak zapowiedzia³ Pan.
Deu 6:20  Gdy syn twój zapyta ciê kiedyœ: «Jakie jest znaczenie tych œwiadectw, praw i nakazów, które wam 
zleci³ Pan, Bóg nasz?»,
Deu 6:21  odpowiesz swojemu synowi: «Byliœmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadzi³ nas Pan z 
Egiptu mocn¹ rêk¹.
Deu 6:22  Uczyni³ na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, faraonowi i ca³emu jego domowi.
Deu 6:23  Wyprowadzi³ nas stamt¹d, by iœæ z nami i przyprowadziæ nas do ziemi, któr¹ poprzysi¹g³ daæ 
przodkom naszym.
Deu 6:24  Wtedy rozkaza³ nam Pan wykonywaæ wszystkie te prawa, baæ siê Pana, Boga naszego, aby zawsze 
dobrze nam siê wiod³o i aby nas zachowa³ przy ¿yciu, jak to dziœ czyni.
Deu 6:25  Na tym polega nasza sprawiedliwoœæ, aby pilnie przestrzegaæ wszystkich tych poleceñ wobec 
Pana, Boga naszego, jak nam rozkaza³».
Deu 7:1  Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi ciê do ziemi, do której idziesz, aby j¹ posi¹œæ, usunie liczne narody 
przed tob¹: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem 
narodów liczniejszych i potê¿niejszych od ciebie.



Deu 7:2  Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytêpisz, ob³o¿ysz je kl¹tw¹, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie 
oka¿esz im litoœci.
Deu 7:3  Nie bêdziesz z nimi zawiera³ ma³¿eñstw: ich synowi nie oddasz za ma³¿onkê swojej córki ani nie 
weŸmiesz od nich córki dla swojego syna,
Deu 7:4  gdy¿ odwiod³aby twojego syna ode Mnie, by s³u¿y³ bogom obcym. Wówczas rozpali³by siê gniew 
Pana na was, i prêdko by was zniszczy³.
Deu 7:5  Ale tak im macie uczyniæ: o³tarze ich zburzycie, ich stele po³amiecie, aszery wytniecie, a pos¹gi 
spalicie ogniem.
Deu 7:6  Ty bowiem jesteœ narodem poœwiêconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybra³ Pan, Bóg twój, byœ 
spoœród wszystkich narodów, które s¹ na powierzchni ziemi, by³ ludem bêd¹cym Jego szczególn¹ w³asnoœci¹.
Deu 7:7  Pan wybra³ was i znalaz³ upodobanie w was nie dlatego, ¿e liczebnie przewy¿szacie wszystkie narody, 
gdy¿ ze wszystkich narodów jesteœcie najmniejszym,
Deu 7:8  lecz poniewa¿ Pan was umi³owa³ i chce dochowaæ przysiêgi danej waszym przodkom. Wyprowadzi³ 
was mocn¹ rêk¹ i wybawi³ was z domu niewoli z rêki faraona, króla egipskiego.
Deu 7:9  Uznaj wiêc, ¿e Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowuj¹cym przymierze i mi³oœæ do 
tysi¹cznego pokolenia wzglêdem tych, którzy Go mi³uj¹ i strzeg¹ Jego praw,
Deu 7:10  lecz który odp³aca ka¿demu z nienawidz¹cych Go, niszcz¹c go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto 
Go nienawidzi, odp³acaj¹c jemu samemu.
Deu 7:11  Strze¿ przeto poleceñ, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pe³niæ.
Deu 7:12  Za s³uchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie bêdzie ci Pan, Bóg twój, dochowywa³ przymierza i 
mi³osierdzia, które poprzysi¹g³ przodkom twoim.
Deu 7:13  Bêdzie ciê mi³owa³, b³ogos³awi³ ci i rozmno¿y ciê. Pob³ogos³awi owoc twojego ³ona i owoc twojego 
pola: twoje zbo¿e, moszcz, oliwê, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której 
poprzysi¹g³ twoim przodkom, ¿e da j¹ tobie.
Deu 7:14  Obfitsze b³ogos³awieñstwo otrzymasz ni¿ inne narody. Pomiêdzy ludŸmi i pomiêdzy trzodami twoimi 
nie bêdzie niep³odnego ani niep³odnej.
Deu 7:15  Pan oddali od ciebie wszelk¹ chorobê, nie zeœle na ciebie ¿adnej ze zgubnych plag egipskich, 
których by³eœ œwiadkiem, a zeœle je na wszystkich, którzy ciê nienawidz¹.
Deu 7:16  Wytêpisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje siê twoje oko nad nimi, abyœ nie 
s³u¿y³ ich bogom, gdy¿ sta³oby siê to sid³em dla ciebie.
Deu 7:17  Jeœli powiesz sobie: «Narody te s¹ ode mnie liczniejsze, nie zdo³am ich wytêpiæ»,
Deu 7:18  nie lêkaj siê ich! Pamiêtaj, co uczyni³ Pan, Bóg twój, faraonowi i wszystkim Egipcjanom.
Deu 7:19  Pamiêtaj o próbach ogromnych, które widzia³y twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej rêce i 
wyci¹gniêtym ramieniu, którym wyprowadzi³ ciê Pan, Bóg twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim 
narodom, których ty siê lêkasz.
Deu 7:20  Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, bêdzie zsy³a³ na nich szerszenie, a¿ reszta, która siê przed wami 
ukryje, wyginie.
Deu 7:21  Nie dr¿yj wiêc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest poœród ciebie, Bóg wielki i groŸny.
Deu 7:22  Z wolna i po trosze wypêdzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie bêdziesz móg³ ich 
prêdko wytêpiæ, aby dzikie zwierzêta nie rozmno¿y³y siê doko³a ciebie.
Deu 7:23  Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, a¿ wygin¹ do szczêtu.
Deu 7:24  Królów ich wyda w twe rêce, abyœ wygubi³ ich imiê spod nieba. Nikt siê z nich nie ostoi przed tob¹, a¿ 
ich wytêpisz.
Deu 7:25  Pos¹gi ich bogów spalisz, nie bêdziesz po¿¹da³ srebra ani z³ota, jakie jest na nich, i nie weŸmiesz go 
dla siebie, aby ciê to nie uwik³a³o, gdy¿ Pan, Bóg twój, siê tym brzydzi.
Deu 7:26  Nic obrzyd³ego nie wprowadzisz do twego domu, gdy¿ by³byœ przedmiotem kl¹twy jak ono. Bêdziesz 
uwa¿a³ to za rzecz wstrêtn¹, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem ob³o¿one kl¹tw¹.
Deu 8:1  Pilnie przestrzegajcie wykonywania ka¿dego polecenia, które ja wydajê dzisiaj, abyœcie ¿yli, 
rozmna¿ali siê i weszli w posiadanie ziemi, któr¹ Pan poprzysi¹g³ [daæ] waszym przodkom.
Deu 8:2  Pamiêtaj na wszystkie drogi, którymi ciê prowadzi³ Pan, Bóg twój, przez te czterdzieœci lat na pustyni, 
aby ciê utrapiæ, wypróbowaæ i poznaæ, co jest w twym sercu; czy strze¿esz Jego nakazu, czy te¿ nie.
Deu 8:3  Utrapi³ ciê, da³ ci odczuæ g³ód, ¿ywi³ ciê mann¹, której nie zna³eœ ani ty, ani twoi przodkowie, bo 
chcia³ ci daæ poznaæ, ¿e nie samym tylko chlebem ¿yje cz³owiek, ale cz³owiek ¿yje wszystkim, co pochodzi z 
ust Pana.
Deu 8:4  Nie zniszczy³o siê na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuch³a przez te czterdzieœci lat.
Deu 8:5  Uznaj w sercu, ¿e jak wychowuje cz³owiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.
Deu 8:6  Strze¿ wiêc nakazów Pana, Boga twego, chodz¹c Jego drogami, by ¿yæ w bojaŸni przed Nim.
Deu 8:7  Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi ciê do ziemi piêknej, ziemi obfituj¹cej w potoki, Ÿród³a i strumienie, 
które tryskaj¹ w dolinie oraz na górze -



Deu 8:8  do ziemi pszenicy, jêczmienia, winoroœli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i 
miodu -
Deu 8:9  do ziemi, gdzie nie odczuwaj¹c niedostatku, nasycisz siê chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do 
ziemi, której kamienie zawieraj¹ ¿elazo, a z jej gór wydobywa siê miedŸ.
Deu 8:10  Najesz siê, nasycisz i bêdziesz b³ogos³awi³ Pana, Boga twego, za piêkn¹ ziemiê, któr¹ ci da³.
Deu 8:11  Strze¿ siê, byœ nie zapomnia³ o Panu, Bogu twoim, lekcewa¿¹c przestrzeganie Jego nakazów, 
poleceñ i praw, które ja ci dzisiaj dajê.
Deu 8:12  A gdy siê najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piêkne domy i w nich zamieszkasz;
Deu 8:13  gdy ci siê rozmno¿y byd³o i owce, obfitowaæ bêdziesz w srebro i z³oto, i gdy wzrosn¹ twe dobra -
Deu 8:14  niech siê twe serce nie unosi pych¹, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który ciê wywiód³ z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli.
Deu 8:15  On ciê prowadzi³ przez pustyniê wielk¹ i straszn¹, pe³n¹ wê¿ów jadowitych i skorpionów, przez ziemiê 
such¹, bez wody, On ci wyprowadzi³ wodê ze ska³y najtwardszej.
Deu 8:16  On ¿ywi³ ciê na pustyni mann¹, której nie znali twoi przodkowie, chc¹c ciê utrapiæ i wypróbowaæ, aby 
ci w przysz³oœci wyœwiadczyæ dobro.
Deu 8:17  Obyœ nie powiedzia³ w sercu: «To moja si³a i moc moich r¹k zdoby³y mi to bogactwo».
Deu 8:18  Pamiêtaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci si³y do zdobycia bogactwa, aby wype³niæ dzisiaj 
przymierze, jakie poprzysi¹g³ twoim przodkom.
Deu 8:19  Lecz jeœli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im s³u¿yæ i oddawaæ 
im pok³on, oznajmiam ci dzisiaj, ¿e zginiesz na pewno.
Deu 8:20  Jak te narody, które Pan wygubi³ sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, ¿eœcie nie s³uchali 
g³osu Pana, Boga waszego.
Deu 9:1  S³uchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejœæ przez Jordan, aby wydziedziczyæ narody wiêksze i 
mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo,
Deu 9:2  lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których s³ysza³eœ: «Któ¿ siê ostoi wobec synów 
Anaka?»
Deu 9:3  Niech ci wiêc dzisiaj bêdzie wiadomo, ¿e Pan, Bóg twój, kroczy przed tob¹ jak ogieñ po¿eraj¹cy. On ich 
zniszczy, On ich poni¿y przed tob¹, prêdko ich wypêdzisz, wytêpisz, jak ci to przyrzek³ Pan.
Deu 9:4  Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tob¹: «Dziêki mej cnocie da³ mi Pan tê ziemiê w 
posiadanie»: bo z powodu nieprawoœci tych ludów Pan wytêpi³ je przed tob¹.
Deu 9:5  Nie dziêki twojej sprawiedliwoœci ani prawoœci serca twojego ty przychodzisz wzi¹æ ich kraj w 
posiadanie, lecz z powodu niegodziwoœci tych ludów Pan, Bóg twój, wypêdzi³ je przed tob¹, a tak¿e aby 
dope³niæ s³owa przysiêgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Deu 9:6  Wiedz, ¿e nie ze wzglêdu na twoj¹ cnotê Pan, Bóg twój, daje ci tê piêkn¹ ziemiê na w³asnoœæ, bo 
jesteœ ludem o twardym karku.
Deu 9:7  Pamiêtaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudza³eœ do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedyœ 
wyszed³ z ziemi egipskiej a¿ do przyjœcia na to miejsce, byliœcie oporni wzglêdem Pana.
Deu 9:8  Na Horebie do gniewu pobudzaliœcie Pana i rozgniewa³ siê na was Pan tak bardzo, ¿e chcia³ was 
wytêpiæ.
Deu 9:9  Gdy wchodzi³em na górê, by otrzymaæ kamienne tablice Przymierza, zawartego z wami przez Pana, i 
czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy przebywa³em na górze nie jedz¹c chleba, nie pij¹c wody,
Deu 9:10  da³ mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bo¿ym. By³y na nich wyryte wszystkie s³owa, które 
wyrzek³ do was Pan na górze spoœród ognia w dniu zgromadzenia.
Deu 9:11  Pod koniec czterdziestu dni i czterdziestu nocy da³ mi Pan dwie kamienne tablice - tablice Przymierza.
Deu 9:12  I rzek³ do mnie Pan: «Wstañ, zejdŸ st¹d prêdko, bo niegodziwie post¹pi³ twój lud, który 
wyprowadzi³eœ z Egiptu. Szybko zeszli z drogi, któr¹ im zaleci³eœ. Uczynili sobie pos¹g ulany z metalu».
Deu 9:13  I dalej mówi³ do mnie Pan: «Widzê, ¿e ten naród jest narodem o twardym karku.
Deu 9:14  Pozwól, ¿e ich wytêpiê, wyg³adzê ich imiê spod nieba, a z ciebie uczyniê naród mocniejszy i 
liczniejszy od nich».
Deu 9:15  Odwróci³em siê i zszed³em z góry - a góra p³onê³a ogniem - trzymaj¹c w rêkach dwie tablice 
Przymierza.
Deu 9:16  Ujrza³em wtedy, ¿eœcie grzeszyli przeciw Panu, Bogu swojemu, czyni¹c sobie cielca ulanego z 
metalu, tak prêdko odst¹piwszy od drogi, któr¹ wyznaczy³ wam Pan.
Deu 9:17  Wtedy pochwyci³em obie tablice i rzuci³em obur¹cz, aby je pot³uc na waszych oczach.
Deu 9:18  I le¿a³em przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, nie 
jedz¹c chleba, nie pij¹c wody za ca³y ten grzech, któregoœcie siê dopuœcili, czyni¹c to, co jest z³e w oczach 
Pana, i pobudzaj¹c go do gniewu.
Deu 9:19  Przel¹k³em siê bowiem widz¹c gniew i zapalczywoœæ, jakimi zap³on¹³ na was Pan, tak ¿e chcia³ was 
wytêpiæ. Lecz wys³ucha³ mnie Pan jeszcze i tym razem.



Deu 9:20  Na Aarona równie¿ Pan bardzo siê rozgniewa³, chc¹c go zg³adziæ, lecz w tym czasie wstawi³em siê 
tak¿e za Aaronem.
Deu 9:21  A rzecz grzeszn¹, któr¹ uczyniliœcie, cielca, chwyci³em, spali³em w ogniu, po³ama³em, star³em na 
drobny proch i wrzuci³em do potoku wyp³ywaj¹cego z góry.
Deu 9:22  W Tabeera, Massa i Kibrot-Hattaawa jeszcze dra¿niliœcie Pana.
Deu 9:23  Gdy wys³a³ was Pan z Kadesz-Barnea, mówi¹c: «IdŸcie, posi¹dŸcie ziemiê, któr¹ wam da³em», 
wzgardziliœcie nakazem Pana, Boga swojego, nie byliœcie Mu wierni i nie us³uchaliœcie Jego g³osu.
Deu 9:24  Opornie postêpowaliœcie wzglêdem Pana od dnia, kiedy was pozna³em.
Deu 9:25  Zanosi³em b³agania do Pana, przez czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy; zanosi³em b³agania, bo 
Pan zamierza³ was wyniszczyæ.
Deu 9:26  Modli³em siê do Pana mówi¹c: «Panie nasz, Bo¿e, nie zatracaj ludu swego, w³asnoœci swojej, który 
uwolni³eœ sw¹ wielkoœci¹ i wyprowadzi³eœ z Egiptu mocn¹ rêk¹.
Deu 9:27  Pomnij na s³ugi twoje: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego 
nieprawoœæ i jego grzech,
Deu 9:28  aby nie mówiono w kraju, z którego nas wyprowadzi³eœ: "Pan nie mo¿e doprowadziæ ich do kraju, 
który im przyrzek³. Z nienawiœci ku nim wyprowadzi³ ich, aby pomarli na pustyni".
Deu 9:29  A oni s¹ przecie¿ Twoim ludem, Twoj¹ w³asnoœci¹, któreœ wyprowadzi³ z ogromn¹ moc¹ i 
wyci¹gniêtym ramieniem».
Deu 10:1  W tym czasie powiedzia³ mi Pan: «Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a 
wst¹p do mnie na górê. Uczyñ te¿ arkê z drzewa.
Deu 10:2  Napiszê na tablicach przykazania, które by³y na pierwszych tablicach - st³uczonych przez ciebie - i 
w³o¿ysz je do arki».
Deu 10:3  Uczyni³em arkê z drzewa akacjowego, wyciosa³em dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i 
wst¹pi³em na górê, maj¹c w rêkach obie tablice.
Deu 10:4  A On napisa³ na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesiêæ Przykazañ, które Pan do was wyrzek³ 
na górze spoœród ognia w dniu zgromadzenia, i da³ mi je Pan.
Deu 10:5  Odwróci³em siê i zszed³em z góry, by z³o¿yæ tablice w arce, któr¹ uczyni³em, i tam pozosta³y, jak mi 
Pan rozkaza³.
Deu 10:6  Izraelici wyszli z Beerot, posiad³oœci synów Jaakana, i udali siê do Mosery. Tam umar³ Aaron i tam 
go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, zosta³ zamiast niego kap³anem.
Deu 10:7  Stamt¹d wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jotbata, kraju obfituj¹cego w potoki.
Deu 10:8  W tym czasie wybra³ Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pañskiego, by stali przy 
Panu, s³u¿yli Mu i b³ogos³awili w Jego imieniu, [co dzieje siê] a¿ do tego dnia.
Deu 10:9  Dlatego Lewi nie ma dzia³u ani dziedzictwa wœród swoich braci, gdy¿ dziedzictwem jego jest Pan, jak 
powiedzia³ do niego Pan, Bóg twój.
Deu 10:10  Ja zosta³em na górze, jak poprzednio, czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, i wys³ucha³ mnie Pan 
tak¿e i tym razem: nie chcia³ wytêpiæ ciê Pan.
Deu 10:11  I rzek³ do mnie Pan: «Wstañ, idŸ na czele ludu, by wyruszy³ i posiad³ ziemiê, któr¹ poprzysi¹g³em 
daæ ich przodkom».
Deu 10:12  A teraz, Izraelu, czego ¿¹da od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byœ siê ba³ Pana, Boga swojego, 
chodzi³ wszystkimi Jego drogami, mi³owa³ Go, s³u¿y³ Panu, Bogu twemu, z ca³ego swojego serca i z ca³ej swej 
duszy,
Deu 10:13  strzeg³ poleceñ Pana i Jego praw, które ja ci podajê dzisiaj dla twego dobra.
Deu 10:14  Do Pana, Boga twojego, nale¿¹ niebiosa, niebiosa najwy¿sze, ziemia i wszystko, co jest na niej.
Deu 10:15  Tylko do twoich przodków sk³oni³ siê Pan, mi³uj¹c ich; po nich spoœród wszystkich narodów wybra³ 
ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj.
Deu 10:16  Dokonajcie wiêc obrzezania waszego serca, nie b¹dŸcie nadal [ludem] o twardym karku,
Deu 10:17  albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potê¿nym 
i straszliwym, który nie ma wzglêdu na osoby i nie przyjmuje podarków.
Deu 10:18  On wymierza sprawiedliwoœæ sierotom i wdowom, mi³uje cudzoziemca, udzielaj¹c mu chleba i 
odzienia.
Deu 10:19  Wy tak¿e mi³ujcie cudzoziemca, boœcie sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Deu 10:20  Bójcie siê Pana, Boga swego, Jemu siê oddajcie, s³u¿cie Mu i na Jego imiê przysiêgajcie.
Deu 10:21  On wasz¹ chwa³¹, On waszym Bogiem, On dla was uczyni³ te rzeczy straszliwe, które widzia³y wasze 
oczy.
Deu 10:22  W liczbie siedemdziesiêciu osób zst¹pili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, Bóg wasz, uczyni³ 
was licznymi jak gwiazdy na niebie.
Deu 11:1  Mi³ujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceñ i nakazów po 
wszystkie dni.



Deu 11:2  Wy poznaliœcie je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie zna³y i nie widzia³y pouczenia Pana, Boga 
waszego, Jego wielkoœci, Jego mocnej rêki i wyci¹gniêtego ramienia,
Deu 11:3  znaków i dzie³, wszystkiego, czego dokona³ w Egipcie wzglêdem faraona, króla egipskiego, i ca³ej 
jego ziemi;
Deu 11:4  co uczyni³ wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom - jak je kaza³ zatopiæ wodom Morza 
Czerwonego podczas poœcigu za wami - wygubi³ ich Pan a¿ do dnia dzisiejszego;
Deu 11:5  co uczyni³ wam na pustyni, a¿ do waszego przyjœcia na to miejsce;
Deu 11:6  co uczyni³ Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwar³a sw¹ paszczê i 
poch³onê³a ich spoœród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i ca³ym ich dobytkiem.
Deu 11:7  Wasze bowiem oczy widzia³y ca³e to wielkie dzie³o Pana, które On uczyni³.
Deu 11:8  Strze¿cie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj dajê, abyœcie byli doœæ mocni, by wejœæ i 
posi¹œæ ziemiê, do której dziœ idziecie, by j¹ posi¹œæ;
Deu 11:9  byœcie d³ugo ¿yli w ziemi, któr¹ poprzysi¹g³ Pan daæ przodkom waszym i potomstwu ich: ziemiê 
op³ywaj¹c¹ w mleko i miód.
Deu 11:10  Gdy¿ ziemia, któr¹ idziecie posi¹œæ, nie jest podobna do ziemi egipskiej, sk¹d wyszliœcie, a w któr¹ 
posiawszy nasienie doprowadzaliœcie wodê jak do ogrodu warzywnego przy pomocy nóg.
Deu 11:11  Ziemia, któr¹ idziecie posi¹œæ, jest krajem gór i dolin, pij¹cym wodê z deszczu niebieskiego.
Deu 11:12  To ziemia, któr¹ stale nawiedza Pan, Bóg wasz, na której spoczywaj¹ oczy Pana, Boga waszego, od 
pocz¹tku roku a¿ do koñca.
Deu 11:13  Jeœli bêdziecie s³uchaæ pilnie nakazów, które wam dziœ dajê, mi³uj¹c Pana, Boga waszego, i 
s³u¿¹c Mu z ca³ego serca i z ca³ej duszy,
Deu 11:14  zeœle On deszcz na wasz¹ ziemiê we w³aœciwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie 
wasze zbo¿e, moszcz i oliwê.
Deu 11:15  Da te¿ trawê na polach dla waszego byd³a. Bêdziecie mieli ¿ywnoœci do syta.
Deu 11:16  Strze¿cie siê, by serce wasze nie pozwoli³o siê omamiæ, abyœcie nie odeszli i nie s³u¿yli obcym 
bogom i nie oddawali im pok³onu,
Deu 11:17  bo zapali³by siê gniew Pana na was, i zamkn¹³by niebo, aby nie pada³ deszcz, ziemia nie wyda³aby 
plonów, i prêdko zginêlibyœcie w tej piêknej ziemi, któr¹ wam daje Pan.
Deu 11:18  WeŸcie przeto sobie te moje s³owa do serca i duszy. Przywi¹¿cie je sobie jako znak na rêku. Niech 
one bêd¹ wam ozdob¹ miêdzy oczami.
Deu 11:19  Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzaj¹c je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drog¹, gdy 
k³adziecie siê i wstajecie.
Deu 11:20  Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach,
Deu 11:21  aby siê pomno¿y³y twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysi¹g³ daæ 
Pan - dni tak d³ugie, jak dni niebios, które s¹ nad ziemi¹.
Deu 11:22  Jeœli pilnie strzec bêdziecie wszystkich tych poleceñ, które ja wam dziœ nakazujê pe³niæ, mi³uj¹c 
Pana, waszego Boga, postêpuj¹c wed³ug wszystkich Jego dróg i Jego siê trzymaj¹c -
Deu 11:23  wypêdzi Pan wszystkie te narody przed wami i usuniecie narody wiêksze i mocniejsze od was.
Deu 11:24  Ka¿de miejsce, po którym bêdzie chodziæ stopa waszej nogi, bêdzie wasze. Granice wasze siêgaæ 
bêd¹ od pustyni a¿ do Libanu, od rzeki Eufrat a¿ do Morza Zachodniego.
Deu 11:25  Nikt przed wami siê nie ostoi, strach przed wami i przera¿enie bêdzie sia³ Pan, Bóg wasz, po ca³ej 
ziemi, po której bêdziecie chodziæ, jak wam zapowiedzia³.
Deu 11:26  Widzicie, ja k³adê dziœ przed wami b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo.
Deu 11:27  B³ogos³awieñstwo, jeœli us³uchacie poleceñ Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj dajê -
Deu 11:28  przekleñstwo, jeœli nie us³uchacie poleceñ Pana, waszego Boga, jeœli odst¹picie od drogi, któr¹ ja 
wam dzisiaj wskazujê, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.
Deu 11:29  Gdy Pan, Bóg wasz, wprowadzi was do ziemi, któr¹ idziecie posi¹œæ, og³osicie b³ogos³awieñstwo 
na górze Garizim, a przekleñstwo na górze Ebal.
Deu 11:30  Czy¿ nie s¹ te góry za Jordanem, za drog¹ zachodni¹ do ziemi Kananejczyków, mieszkaj¹cych w 
Arabie, naprzeciw Gilgal, niedaleko dêbów More?
Deu 11:31  Bo wy przejdziecie przez Jordan, id¹c posi¹œæ ziemiê, któr¹ wam daje Pan, Bóg wasz. Gdy j¹ 
posi¹dziecie i bêdziecie w niej mieszkaæ,
Deu 11:32  wype³niajcie pilnie wszystkie prawa i nakazy, które ja wam dzisiaj dajê.
Deu 12:1  Takie s¹ prawa i nakazy, których bêdziecie przestrzegaæ w kraju, który wam da³ Pan, Bóg przodków 
waszych, w posiadanie po wszystkie dni waszego ¿ycia na ziemi.
Deu 12:2  Zniszczycie doszczêtnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, s³u¿y³y 
swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod ka¿dym drzewem zielonym.
Deu 12:3  Wywrócicie o³tarze, po³amiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, por¹biecie w kawa³ki pos¹gi ich 
bogów. Zniweczycie ich imiê na tym miejscu.



Deu 12:4  Nie post¹picie tak z Panem, Bogiem waszym,
Deu 12:5  lecz szukaæ bêdziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiêdzy wszystkich pokoleñ, 
by tam umieœciæ swe imiê na mieszkanie, tam pójdziecie,
Deu 12:6  tam zaniesiecie wasze ca³opalenia, krwawe ofiary, dziesiêciny, ofiary waszej rêki, to, coœcie 
œlubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z wiêkszego lub mniejszego byd³a.
Deu 12:7  Tam te¿ wobec Pana, Boga waszego, ucztowaæ bêdziecie wy ze swymi rodzinami, cieszyæ siê z 
dóbr, które wasza rêka osi¹gnê³a, w czym b³ogos³awi³ wam Pan, Bóg wasz.
Deu 12:8  Nie bêdziecie wiêc czyniæ wszystkiego, jak my tu dzisiaj czynimy: ka¿dy, co mu siê wydaje s³uszne;
Deu 12:9  bo jeszcze nie przyszliœcie teraz do miejsca sta³ego pobytu, do w³asnoœci, któr¹ wam daje Pan, Bóg 
wasz.
Deu 12:10  Lecz gdy przejdziecie Jordan i osi¹dziecie w ziemi, któr¹ Pan, Bóg wasz, daje wam na w³asnoœæ, a 
On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrogów okolicznych - ¿yæ bêdziecie bezpiecznie.
Deu 12:11  Gdy wybierze sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie 
wszystko, co ja wam dziœ nakazujê: ca³opalenia, ofiary krwawe, dziesiêciny, dary waszych r¹k, wszystko, co 
przeznaczycie œlubem dla Pana.
Deu 12:12  Wobec Pana, Boga waszego, cieszyæ siê bêdziecie wy, synowie wasi i córki, s³udzy, niewolnice, a 
tak¿e lewita przebywaj¹cy w waszych murach, bo on nie ma dzia³u ani dziedzictwa razem z wami.
Deu 12:13  Strze¿ siê, byœ nie sk³ada³ swych ofiar ca³opalnych na ka¿dym miejscu, które zobaczysz,
Deu 12:14  bo ca³opalenia swe bêdziesz sk³ada³ tylko na miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich 
pokoleñ, i tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazujê.
Deu 12:15  Wszak¿e zale¿nie od twej chêci, stosownie do b³ogos³awieñstwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzieli, 
mo¿esz uprawiaæ ubój i jeœæ miêso w obrêbie twych murów. Mo¿e je spo¿ywaæ czysty i nieczysty, jak siê je 
gazelê i jelenia.
Deu 12:16  Tylko od krwi bêdziesz siê wstrzymywa³, wylejesz j¹ jak wodê na ziemiê.
Deu 12:17  Nie bêdziesz spo¿ywa³ w obrêbie swych murów dziesiêcin ze zbo¿a twego, z moszczu, oliwy, 
pierworodnych z byd³a i trzody ani wszystkiego, coœ œlubowa³ Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani 
darów z twej rêki,
Deu 12:18  gdy¿ wobec Pana, Boga swego, na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój - spo¿yjesz je ty, syn 
twój i córka, twój s³uga, twoja niewolnica, a tak¿e lewita, który jest w obrêbie twych murów. Tam bêdziesz siê 
cieszy³ wobec Pana, Boga swego, ze wszystkiego, co rêka twoja przyniesie.
Deu 12:19  Strze¿ siê, byœ po wszystkie twoje dni na twojej ziemi nie pomija³ lewity.
Deu 12:20  Gdy Pan, Bóg twój, rozszerzy twe granice, jak ci przyrzek³, a ty powiesz sobie: «Chcê jeœæ miêso», 
gdy dusza twoja zapragnie jeœæ miêso, mo¿esz jeœæ miêso do woli.
Deu 12:21  Jeœli daleko od ciebie bêdzie miejsce, które obra³ Pan, Bóg twój, by tam umieœciæ swe imiê, 
mo¿esz zabijaæ z wiêkszego i z mniejszego byd³a, które ci da³ Pan, stosownie do mojego nakazu, ile zechcesz, 
i bêdziesz spo¿ywa³ w obrêbie swych murów do woli.
Deu 12:22  Ale jeœæ bêdziesz, jak siê je gazelê i jelenia; tak mo¿esz je spo¿ywaæ. Zarówno czysty, jak i 
nieczysty mog¹ je spo¿ywaæ.
Deu 12:23  Ale siê wystrzegaj spo¿ywania krwi, bo we krwi jest ¿ycie, i nie bêdziesz spo¿ywa³ ¿ycia razem z 
cia³em.
Deu 12:24  Nie bêdziesz jej spo¿ywa³, ale jak wodê na ziemiê j¹ wylejesz.
Deu 12:25  Nie spo¿yjesz jej, aby ci dobrze by³o i synom twoim po tobie, za to, ¿e uczyni³eœ, co s³uszne jest w 
oczach Pana.
Deu 12:26  Lecz nakazane tobie ofiary œwiête i przyrzeczone przez ciebie œlubem weŸmiesz ze sob¹ na to 
miejsce, które sobie obierze Pan.
Deu 12:27  Ca³opalenia - miêso i krew - z³o¿ysz na o³tarzu Pana, Boga swego: krew ¿ertw wylejesz na o³tarzu 
Pana, Boga swego, a miêso spo¿yjesz.
Deu 12:28  Pilnie s³uchaj i strze¿ tego wszystkiego, co ja ci dziœ nakazujê, aby dobrze by³o tobie i twemu 
potomstwu na wieki za to, ¿e bêdziesz czyni³ to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego.
Deu 12:29  Gdy Pan, Bóg twój, wytêpi przed tob¹ narody, które ty idziesz wydziedziczyæ, gdy je wydziedziczysz 
i zamieszkasz w ich ziemi,
Deu 12:30  strze¿ siê, byœ nie da³ siê skusiæ do pójœcia w ich œlady. A po ich wytêpieniu - byœ nie szuka³ ich 
bogów, mówi¹c: «Jak to narody s³u¿y³y swym bogom, tak te¿ i ja bêd¹ postêpowa³».
Deu 12:31  Nie uczynisz tak wobec Pana, Boga swego, bo to wszystko, czym brzydzi siê Pan i czego 
nienawidzi, oni swym bogom czynili, nawet swych synów i córki na ogniu palili dla swych bogów.
Deu 13:1  Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie bêdziesz przestrzega³, by je wykonaæ: 
niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.
Deu 13:2  Jeœli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaœniacz snów, i zapowie znak lub cud,
Deu 13:3  i spe³ni siê znak albo cud, jak ci zapowiedzia³, a potem ci powie: «ChodŸmy do bogów obcych - 



których nie zna³eœ - i s³u¿my im»,
Deu 13:4  nie us³uchasz s³ów tego proroka, albo wyjaœniacza snów. Gdy¿ Pan, Bóg twój, doœwiadcza ciê, 
chc¹c poznaæ, czy mi³ujesz Pana, Boga swego, z ca³ego swego serca i z ca³ej duszy.
Deu 13:5  Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego siê bêdziesz ba³, przestrzegaj¹c Jego poleceñ. Jego g³osu 
bêdziesz s³ucha³, Jemu bêdziesz s³u¿y³ i przylgniesz do Niego.
Deu 13:6  Ów zaœ prorok lub wyjaœniacz snów musi umrzeæ, bo chc¹c ciê odwieœæ od drogi, jak¹ iœæ ci 
nakaza³ Pan, Bóg twój, g³osi³ odstêpstwo od Pana, Boga twego, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, 
wybawi³ ciê z domu niewoli. W ten sposób usuniesz z³o spoœród siebie.
Deu 13:7  Jeœli ciê bêdzie pobudza³ skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo ¿ona, co na 
³onie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci mi³y, jak ty sam, mówi¹c: «ChodŸmy, s³u¿my bogom obcym», 
bogom, których nie zna³eœ ani ty, ani przodkowie twoi -
Deu 13:8  jakiemuœ spoœród bóstw okolicznych narodów, czy te¿ dalekich od jednego krañca ziemi do 
drugiego -
Deu 13:9  nie us³uchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litoœci¹, nie bêdziesz mia³ mi³osierdzia, 
nie bêdziesz tai³ jego przestêpstwa.
Deu 13:10  Winieneœ go zabiæ, pierwszy podniesiesz rêkê, aby go zg³adziæ, a potem ca³y lud.
Deu 13:11  Ukamienujesz go na œmieræ, poniewa¿ usi³owa³ ciê odwieœæ od Pana, Boga twojego, który ciê 
wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Deu 13:12  Ca³y Izrael, s³ysz¹c to, ulêknie siê i przestanie czyniæ to z³o poœród siebie.
Deu 13:13  Jeœli us³yszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie,
Deu 13:14  ¿e wyszli spoœród ciebie ludzie przewrotni i uwodz¹ mieszkañców swego miasta mówi¹c: 
«ChodŸmy, s³u¿my obcym bogom!», których nie znacie -
Deu 13:15  przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeœli oka¿e siê prawd¹, ¿e tak¹ 
obrzydliwoœæ pope³niono poœród ciebie,
Deu 13:16  mieszkañców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzêtami ob³o¿ysz 
kl¹tw¹.
Deu 13:17  Ca³y swój ³up zgromadzisz na œrodku placu i spalisz ogniem - miasto i ca³y ³up jako ofiarê ku czci 
Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, ju¿ go nie odbudujesz.
Deu 13:18  Nie przylgnie do twojej rêki nic z rzeczy poddanych kl¹twie, aby Pan zaniecha³ zapalczywoœci 
swego gniewu, a okaza³ litoœæ i mi³osierdzie, rozmna¿aj¹c ciê, jak przysi¹g³ twym przodkom,
Deu 13:19  jeœli bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, Boga swego, strzeg¹c poleceñ, które ja ci dzisiaj nakazujê 
wykonywaæ, czyni¹c to, co s³uszne jest w oczach Pana, Boga twego.
Deu 14:1  Wy jesteœcie dzieæmi Pana, Boga waszego. Po zmar³ym nie bêdziecie nacinaæ sobie skóry ani 
strzyc krótko w³osów nad czo³em,
Deu 14:2  bo wy jesteœcie ludem poœwiêconym Panu, Bogu swemu: was wybra³ Pan, byœcie siê stali ludem 
bêd¹cym Jego wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ spoœród wszystkich narodów, które s¹ na ziemi.
Deu 14:3  Nie bêdziecie jedli nic obrzydliwego.
Deu 14:4  Oto zwierzêta, które mo¿ecie jeœæ: wó³, baran, koza,
Deu 14:5  jeleñ, gazela, daniel, kozioro¿ec, antylopa, bawó³ i kozica.
Deu 14:6  Mo¿ecie jeœæ wszelkie zwierzê o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto roz³o¿onej racicy, i które 
prze¿uwa.
Deu 14:7  Nie bêdziecie jeœæ spoœród tych, które prze¿uwaj¹ albo maj¹ kopyto, to jest rozdzielon¹ racicê, jak 
wielb³¹d, zaj¹c i królik. Te prze¿uwaj¹, lecz nie maj¹ podzielonych kopyt - uwa¿aæ je bêdziecie za nieczyste.
Deu 14:8  Wieprz, który ma racicê rozdzielon¹, lecz nie prze¿uwa, jest nieczysty, miêsa jego jeœæ nie bêdziecie 
i padliny jego siê nie dotkniecie.
Deu 14:9  Z tego, co jest w wodzie, bêdziecie spo¿ywali wszystko, co ma p³etwy i ³uski.
Deu 14:10  A nie bêdziecie spo¿ywali nic z tego, co nie ma p³etw i ³usek. Uwa¿aæ to bêdziecie za nieczyste.
Deu 14:11  Wszelkie ptactwo czyste jeœæ mo¿ecie;
Deu 14:12  tych zaœ spoœród ptaków jeœæ nie bêdziecie: or³a, sêpa czarnego, or³a morskiego,
Deu 14:13  wszelkich odmian kani, sêpa i soko³a,
Deu 14:14  ¿adnego gatunku kruka,
Deu 14:15  strusia, sowy, mewy, ¿adnej odmiany jastrzêbia,
Deu 14:16  puszczyka, ibisa, ³abêdzia,
Deu 14:17  pelikana, nurka, œcierwika,
Deu 14:18  bociana, ¿adnej odmiany czapli, dudka i nietoperza.
Deu 14:19  Ka¿dy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie bêdziecie go spo¿ywaæ.
Deu 14:20  Wszelkie ptactwo czyste mo¿ecie spo¿ywaæ.
Deu 14:21  Nie bêdziecie spo¿ywaæ ¿adnej padliny. Dasz to do spo¿ycia przychodniowi w twej miejscowoœci 
albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteœ narodem œwiêtym dla Pana, Boga twego. Nie bêdziesz gotowa³ koŸlêcia 



w mleku jego matki.
Deu 14:22  Z³o¿ysz dziesiêcinê z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi.
Deu 14:23  Bêdziesz spo¿ywa³ w obliczu Pana, Boga swego - na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla 
imienia swojego - dziesiêcinê z twego zbo¿a, moszczu i oliwy, pierworodne z byd³a i trzody, byœ po wszystkie 
dni nauczy³ siê baæ Pana, Boga swego.
Deu 14:24  Jeœli daleka bêdzie twoja droga, nie zdo³asz tego zanieœæ, poniewa¿ daleko bêdzie miejsce, które 
sobie obierze Pan, Bóg twój, by tam umieœciæ swe imiê - gdy Pan, Bóg twój, bêdzie ci b³ogos³awi³ -
Deu 14:25  zamienisz dziesiêcinê na srebro, weŸmiesz srebro w sakiewce do rêki i pójdziesz na miejsce, które 
sobie obierze Pan, Bóg twój.
Deu 14:26  Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza: wiêksze i mniejsze byd³o, wino, sycerê, 
wszystko, czego ¿yczy sobie twoja dusza, i spo¿yjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Bêdziesz siê cieszy³ ty 
i twoja rodzina.
Deu 14:27  Nie opuœcisz te¿ lewity, który jest w twoich murach, bo nie ma on dzia³u ani dziedzictwa z tob¹.
Deu 14:28  Pod koniec trzech lat od³o¿ysz wszystkie dziesiêciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych 
bramach.
Deu 14:29  Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma dzia³u ani dziedzictwa z tob¹, obcy, sierota i wdowa, którzy s¹ w 
twoich murach, bêd¹ jedli i nasyc¹ siê, aby ci b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, w ka¿dej pracy twej rêki, której siê 
podejmiesz.
Deu 15:1  Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie d³ugów.
Deu 15:2  Na tym bêdzie polega³o darowanie d³ugów: ka¿dy wierzyciel daruje po¿yczkê udzielon¹ bliŸniemu, 
nie bêdzie siê domaga³ zwrotu od bliŸniego lub swego brata, poniewa¿ og³oszone jest darowanie ku czci Pana.
Deu 15:3  Od obcego mo¿esz siê domagaæ zwrotu, lecz co ci siê nale¿y od brata, daruje twa rêka.
Deu 15:4  Ale u ciebie nie powinno byæ ubogiego. Pan bowiem pob³ogos³awi ci w ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, 
daje ci w posiadanie,
Deu 15:5  je¿eli bêdziesz s³ucha³ wiernie g³osu Pana, Boga swego, wykonuj¹c dok³adnie wszystkie polecenia, 
które ja tobie dziœ dajê.
Deu 15:6  Bo Pan, Bóg twój, pob³ogos³awi³ ci tak, jak ci to powiedzia³. Bêdziesz po¿ycza³ wielu narodom, a sam 
od nikogo nie bêdziesz po¿ycza³; bêdziesz panowa³ nad wielu narodami, a one nad tob¹ nie zapanuj¹.
Deu 15:7  Jeœli bêdzie u ciebie ubogi któryœ z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, 
Bóg twój, nie oka¿esz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej rêki przed ubogim swym bratem,
Deu 15:8  lecz otworzysz mu sw¹ rêkê i szczodrze mu udzielisz po¿yczki, ile mu bêdzie potrzeba.
Deu 15:9  Strze¿ siê, by nie powsta³a w twym sercu niegodziwa myœl: «Blisko jest rok siódmy, rok darowania», 
byœ z³ym okiem nie patrza³ na ubogiego twego brata, nie udzielaj¹c mu pomocy. On bêdzie wzywa³ Pana 
przeciwko tobie, a ty obci¹¿ysz siê grzechem.
Deu 15:10  Chêtnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, ¿e dajesz. Za to bêdzie ci Pan, Bóg twój, b³ogos³awi³ 
w ka¿dej czynnoœci i w ka¿dej pracy twej rêki.
Deu 15:11  Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazujê: Otwórz szczodrze rêkê swemu 
bratu uciœnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.
Deu 15:12  Jeœli siê tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, bêdzie niewolnikiem przez szeœæ lat. W 
siódmym roku wolnym go wypuœcisz od siebie.
Deu 15:13  Uwalniaj¹c go, nie pozwolisz mu odejœæ z pustymi rêkami.
Deu 15:14  Podarujesz mu coœkolwiek z twego drobnego byd³a, klepiska i t³oczni. Dasz mu coœ z tego, w 
czym Pan, Bóg twój, tobie pob³ogos³awi³.
Deu 15:15  Przypomnisz sobie, ¿eœ by³ niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawi³ ciê Pan, Bóg twój. Dlatego ci 
dajê dzisiaj ten nakaz.
Deu 15:16  Jeœli on ci powie: «Nie pójdê od ciebie», bo mi³uje ciebie i dom twój, gdy¿ dobrze mu u ciebie -
Deu 15:17  weŸmiesz szyd³o, przek³ujesz mu ucho [przy³o¿ywszy je] do drzwi, i bêdzie twoim niewolnikiem na 
zawsze. Z niewolnic¹ post¹pisz tak samo.
Deu 15:18  Niech ci siê to przykrym nie wydaje, ¿e wypuszczasz go wolno od siebie, gdy¿ s³u¿¹c ci przez 
szeœæ lat, jest wart podwójnej zap³aty najemnika, a Pan bêdzie ci b³ogos³awi³ we wszystkim, co uczynisz.
Deu 15:19  Masz poœwiêciæ Panu, Bogu swemu, ka¿dego pierworodnego samca, który siê urodzi z wiêkszego 
lub mniejszego byd³a. Nie bêdziesz u¿ywa³ do pracy pierworodnego z cielców i nie bêdziesz strzyg³ 
pierworodnego swej owcy.
Deu 15:20  Spo¿yjesz je, ty i twój dom w obliczu Pana, Boga twego, rokrocznie w miejscu, które sobie obierze 
Pan.
Deu 15:21  Jeœli bêdzie mia³o jak¹œ skazê - bêdzie kulawe, œlepe - lub jak¹kolwiek inn¹ skazê, nie z³o¿ysz go 
na ofiarê dla Pana, Boga swego;
Deu 15:22  spo¿yjesz je w swoim mieœcie. Czysty i nieczysty cz³owiek mo¿e je jeœæ, jak siê je gazelê lub 
jelenia.



Deu 15:23  Tylko krwi nie bêdziesz spo¿ywa³, ale jak wodê j¹ wylejesz na ziemiê.
Deu 16:1  Pilnuj przestrzegania miesi¹ca Abib i œwiêcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdy¿ w miesi¹cu 
Abib, noc¹, Pan, Bóg twój, wyprowadzi³ ciê z Egiptu.
Deu 16:2  Z³o¿ysz ofiarê paschaln¹ ku czci Pana, Boga swego, z owiec i cielców w miejscu, które sobie obierze 
Pan na mieszkanie dla imienia swego.
Deu 16:3  Nie bêdziesz jad³ wraz z ni¹ chleba kwaszonego. Przez siedem dni bêdziesz jad³ z tymi ofiarami 
przaœniki - chleb upokorzenia, gdy¿ w poœpiechu wyszed³eœ z ziemi egipskiej - abyœ pamiêta³ o dniu 
wyjœcia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego ¿ycia.
Deu 16:4  Nie zobaczy siê u ciebie kwasu, w ca³ej twej posiad³oœci, przez siedem dni. Z miêsa, które z³o¿ysz 
na ofiarê wieczorem dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana.
Deu 16:5  Nie bêdziesz móg³ sk³adaæ ofiary paschalnej, w ¿adnej miejscowoœci, któr¹ ci daje Pan, Bóg twój,
Deu 16:6  lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam z³o¿ysz 
ofiarê paschaln¹ wieczorem o zachodzie s³oñca, w godzinie wyjœcia swego z Egiptu.
Deu 16:7  Upieczesz i spo¿yjesz j¹ na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz 
do swoich namiotów.
Deu 16:8  Szeœæ dni bêdziesz jad³ przaœniki, a w siódmym dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, 
Boga twego: ¿adnej pracy nie bêdziesz wykonywa³.
Deu 16:9  Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp ¿¹æ zbo¿e, rozpoczniesz liczyæ te siedem 
tygodni.
Deu 16:10  I bêdziesz obchodzi³ Œwiêto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiar¹ wed³ug 
wspania³omyœlnoœci twej rêki, z³o¿on¹ stosownie do tego, jak ci pob³ogos³awi Pan, Bóg twój.
Deu 16:11  Bêdziesz siê cieszy³ w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na 
mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, s³uga twój i niewolnica, a tak¿e lewita, który jest w twoich 
murach, obcy, sierota i wdowa, którzy ¿yj¹ u ciebie.
Deu 16:12  Przypomnisz sobie, ¿eœ by³ niewolnikiem w Egipcie, dlatego bêdziesz przestrzega³ tych praw.
Deu 16:13  Bêdziesz obchodzi³ Œwiêto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i 
t³oczni.
Deu 16:14  W to œwiêto bêdziesz siê radowa³ ty, syn twój i córka, s³uga twój i niewolnica, a tak¿e lewita, obcy, 
sierota i wdowa, którzy ¿yj¹ w twoich murach.
Deu 16:15  Przez siedem dni bêdziesz œwiêtowaæ ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze 
Pan, za to, ¿e ci b³ogos³awi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w ka¿dej pracy twych r¹k, i abyœ by³ 
pe³en radoœci.
Deu 16:16  Trzy razy do roku uka¿e siê ka¿dy mê¿czyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie 
obierze: na Œwiêto Przaœników, na Œwiêto Tygodni i na Œwiêto Namiotów. Nie uka¿e siê przed obliczem 
Pana z pró¿nymi rêkami.
Deu 16:17  A dar ka¿dego bêdzie zale¿ny od b³ogos³awieñstwa Pana, Boga twego, jakim ciê obdarzy.
Deu 16:18  Ustanowisz sobie rz¹dców i urzêdników we wszystkich miastach, które ci daje Pan, Bóg twój, dla 
wszystkich pokoleñ. Oni s¹dziæ bêd¹ lud s¹dem sprawiedliwym.
Deu 16:19  Nie bêdziesz nagina³ prawa, nie bêdziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdy¿ podarek 
zaœlepia oczy mêdrców i w z³¹ stronê kieruje s³owa sprawiedliwych.
Deu 16:20  D¹¿ wy³¹cznie do sprawiedliwoœci, byœ ¿y³ i posiad³ ziemiê, któr¹ ci daje Pan, Bóg twój.
Deu 16:21  Nie ustawisz aszery z ¿adnego drzewa ko³o o³tarza Pana, Boga swego, jaki sobie zbudujesz.
Deu 16:22  Nie postawisz steli, której nienawidzi Pan, Bóg twój.
Deu 17:1  Nie z³o¿ysz na ofiarê dla Pana, Boga swego, cielca lub mniejszego byd³a, gdyby mia³y skazê lub 
jakikolwiek brak, gdy¿ brzydzi siê tym Pan, Bóg twój.
Deu 17:2  Jeœli siê znajdzie u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego, mê¿czyzna 
lub kobieta, ktoœ, kto czyniæ bêdzie to, co jest z³e w oczach Pana, Boga twego, przestêpuj¹c Jego przymierze,
Deu 17:3  przechodz¹c do bogów obcych, by s³u¿yæ im i oddawaæ pok³on, jak s³oñcu, ksiê¿ycowi lub ca³emu 
wojsku niebieskiemu, czego nie nakaza³em -
Deu 17:4  skoro ci to zostanie doniesione, wys³uchasz i zbadasz dok³adnie sprawê. Jeœli oka¿e siê prawd¹, ¿e 
tak¹ ohydê pope³niono w Izraelu,
Deu 17:5  zaprowadzisz tego mê¿czyznê lub kobietê - którzy tej z³ej rzeczy siê dopuœcili - do bramy miasta i 
bêdziesz tego mê¿czyznê lub tê kobietê kamienowa³, a¿ œmieræ nast¹pi.
Deu 17:6  Na s³owo dwu lub trzech œwiadków ska¿e siê na œmieræ; nie wyda siê wyroku na s³owo jednego 
œwiadka.
Deu 17:7  Rêka œwiadków pierwsza siê wzniesie przeciw niemu, aby go zg³adziæ, a potem rêka ca³ego ludu. 
Usuniesz z³o spoœród siebie.
Deu 17:8  Jeœli za trudno ci bêdzie os¹dziæ jakiœ wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek 
proces w tym mieœcie, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój.



Deu 17:9  Tam udasz siê do kap³anów-lewitów i do sêdziego, który w tych dniach bêdzie sprawowa³ urz¹d. 
Poradzisz siê, oni ci dadz¹ rozstrzygniêcie.
Deu 17:10  Zastosujesz siê do orzeczenia, jakie ci wydadz¹ w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie 
wykonasz wszystko, o czym ciê poucz¹.
Deu 17:11  Post¹pisz œciœle wed³ug ich pouczenia i wed³ug ich rozstrzygniêcia, jakie ci dadz¹, nie zbaczaj¹c ani 
na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia.
Deu 17:12  Cz³owiek, który pych¹ uniesiony nie us³ucha kap³ana ustanowionego tam, aby s³u¿yæ Panu, Bogu 
twemu, czy te¿ sêdziego, zostanie ukarany œmierci¹. Usuniesz z³o z Izraela.
Deu 17:13  Ca³y lud s³ysz¹c to ulêknie siê i ju¿ wiêcej nie bêdzie siê unosi³ pych¹.
Deu 17:14  Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posi¹dziesz i w nim zamieszkasz, jeœli 
powiesz sobie: «Chcê ustanowiæ króla nad sob¹, jak maj¹ wszystkie okoliczne narody»,
Deu 17:15  tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spoœród twych braci - tego 
uczynisz królem. Nie mo¿esz og³osiæ królem nad sob¹ kogoœ obcego, kto nie by³by twoim bratem.
Deu 17:16  Tylko nie bêdzie on nabywa³ wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieæ wiele koni. 
Powiedzia³ bowiem wam Pan: T¹ drog¹ nigdy wracaæ nie bêdziecie.
Deu 17:17  Nie bêdzie mia³ zbyt wielu ¿on, aby nie odwróci³o siê jego serce. Nie bêdzie gromadzi³ wielkiej 
iloœci srebra i z³ota.
Deu 17:18  Gdy zasi¹dzie na królewskim swym tronie, sporz¹dzi sobie na zwoju odpis tego Prawa u tekstu 
kap³anów-lewitów.
Deu 17:19  Bêdzie go mia³ przy sobie i bêdzie go czyta³ po wszystkie dni swego ¿ycia, aby siê nauczy³ czciæ 
Pana, Boga swego, strzeg¹c wszystkich s³ów tego Prawa i stosuj¹c jego postanowienia,
Deu 17:20  by unikn¹æ wynoszenia siê nad swych braci i zbaczania od przykazañ na prawo czy te¿ na lewo, 
aby d³ugo królowa³ on i synowie jego w Izraelu.
Deu 18:1  Kap³ani-lewici, ca³e pokolenie Lewiego, nie bêdzie mia³o dzia³u ani dziedzictwa w Izraelu. ¯ywiæ siê 
bêd¹ z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa.
Deu 18:2  Nie bêdzie mia³o ono dziedzictwa wœród swoich braci: Pan jest jego dziedzictwem, jak mu to 
powiedzia³.
Deu 18:3  Takie uprawnienie ma kap³an w stosunku do ludu, sk³adaj¹cego ofiary: z cielca lub sztuki mniejszego 
byd³a oddadz¹ kap³anowi ³opatkê, szczêkê i ¿o³¹dek.
Deu 18:4  Oddasz mu pierwociny ze swego zbo¿a, moszczu, oliwy i pierwociny ze strzy¿enia owiec.
Deu 18:5  Jego bowiem wybra³ Pan, Bóg twój, spoœród wszystkich pokoleñ twoich, aby by³ na s³u¿bie ku czci 
imienia Pana: on i jego synowie po wszystkie czasy.
Deu 18:6  Jeœli lewita, przebywaj¹cy w jednym z twoich miast w ca³ym Izraelu, zapragnie kiedykolwiek pójœæ 
do miejsca wybranego przez Pana,
Deu 18:7  aby spe³niæ pos³ugi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego bracia lewici, bêd¹cy tam na 
s³u¿bie przed obliczem Pana,
Deu 18:8  bêdzie jad³ równ¹ czêœæ z nimi, bez uszczerbku dla swych dochodów z ojcowizny.
Deu 18:9  Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz siê pope³niania tych samych 
obrzydliwoœci jak tamte narody.
Deu 18:10  Nie znajdzie siê poœród ciebie nikt, kto by przeprowadza³ przez ogieñ swego syna lub córkê, 
uprawia³ wró¿by, gus³a, przepowiednie i czary;
Deu 18:11  nikt, kto by uprawia³ zaklêcia, pyta³ duchów i widma, zwraca³ siê do umar³ych.
Deu 18:12  Obrzydliwy jest bowiem dla Pana ka¿dy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwoœci wypêdza ich 
Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
Deu 18:13  Dochowasz pe³nej wiernoœci Panu, Bogu swemu.
Deu 18:14  Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, s³ucha³y wró¿bitów i wywo³uj¹cych umar³ych. Lecz 
tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.
Deu 18:15  Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spoœród braci twoich, podobnego do mnie. Jego bêdziesz 
s³ucha³.
Deu 18:16  W³aœnie o to prosi³eœ Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech wiêcej nie 
s³ucham g³osu Pana, Boga mojego, i niech ju¿ nie widzê tego wielkiego ognia, abym nie umar³».
Deu 18:17  I odrzek³ mi Pan: «Dobrze powiedzieli.
Deu 18:18  Wzbudzê im proroka spoœród ich braci, takiego jak ty, i w³o¿ê w jego usta moje s³owa, bêdzie im 
mówi³ wszystko, co rozka¿ê.
Deu 18:19  Jeœli ktoœ nie bêdzie s³uchaæ moich s³ów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego 
za¿¹dam zdania sprawy.
Deu 18:20  Lecz jeœli który prorok odwa¿y siê mówiæ w moim imieniu to, czego mu nie rozkaza³em, albo 
wyst¹pi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieœæ œmieræ».
Deu 18:21  Jeœli pomyœlisz w swym sercu: «A w jaki sposób poznam s³owo, którego Pan nie mówi³?» -



Deu 18:22  gdy prorok przepowie coœ w imieniu Pana, a s³owo jego bêdzie bez skutku i nie spe³ni siê, [znaczy 
to, ¿e] tego Pan do niego nie mówi³, lecz w swej pysze powiedzia³ to sam prorok. Nie bêdziesz siê go obawia³.
Deu 19:1  Gdy Pan, Bóg twój, wytêpi narody, których ziemiê ci dajê, abyœ je z niej wypêdzi³ i zamieszka³ w ich 
miastach i domach -
Deu 19:2  ustanowisz sobie trzy miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, abyœ go posiad³.
Deu 19:3  Drogê do nich utrzymasz w dobrym stanie i na trzy czêœci podzielisz obszar kraju, który ci daje Pan, 
Bóg twój, aby tam schronienie znalaz³ ka¿dy zabójca.
Deu 19:4  W nastêpuj¹cym wypadku zabójca, który by tam uciek³, mo¿e pozostaæ przy ¿yciu: jeœliby zabi³ 
bliŸniego nieumyœlnie, nie ¿ywi¹c przedtem do niego nienawiœci.
Deu 19:5  Jeœli na przyk³ad poszed³ z drugim do lasu œcinaæ drzewo, uchwyci³ rêk¹ siekierê, by ci¹æ w 
drzewo, ¿elazo zaœ odpad³o od drzewca i trafi³o œmiertelnie bliŸniego - taki mo¿e schroniæ siê do jednego z 
tych miast, by ratowaæ swe ¿ycie,
Deu 19:6  aby œci¹gaj¹cy mœciciel krwi wzburzony gniewem nie dosiêgn¹³ go ze wzglêdu na zbyt dalek¹ drogê i 
¿ycia go nie pozbawi³, gdy¿ ten nie jest winien œmierci, bo nie ¿ywi³ zastarza³ej nienawiœci do zmar³ego.
Deu 19:7  Dlatego ja ci rozkazujê: Trzy miasta sobie ustanowisz.
Deu 19:8  Gdy poszerzy Pan, Bóg twój, twe granice, jak to poprzysi¹g³ twym przodkom, i odda ci ca³¹ ziemiê, 
któr¹ poprzysi¹g³ daæ przodkom,
Deu 19:9  jeœli bêdziesz strzeg³ pilnie ca³ego tego prawa, które ja ci dzisiaj przedk³adam, mi³uj¹c Pana, Boga 
swego, chodz¹c Jego drogami po wszystkie dni, wtedy dodasz jeszcze do tych miast dalsze trzy miasta,
Deu 19:10  by nie wylewaæ niewinnej krwi w tym kraju, który ci Pan, Bóg twój, daje w posiadanie. W 
przeciwnym razie krew ci¹¿yæ bêdzie na tobie.
Deu 19:11  Jeœli jednak cz³owiek z nienawiœci do swego bliŸniego czatowa³ na niego, powsta³ przeciw niemu, 
uderzy³ go œmiertelnie, tak i¿ tamten umar³, i potem uciek³ do jednego z tych miast,
Deu 19:12  starsi tego miasta poœl¹ po niego, zabior¹ go stamt¹d i oddadz¹ w rêce mœciciela krwi, by umar³.
Deu 19:13  Nie zlituje siê nad nim twoje oko, usuniesz spoœród Izraela [przelanie] krwi niewinnego, by ci siê 
dobrze powodzi³o.
Deu 19:14  Nie przesuniesz miedzy swego bliŸniego, postawionej przez przodków na dziedzictwie otrzymanym 
w kraju, danym ci w posiadanie przez Pana, Boga twego.
Deu 19:15  Nie przyjmie siê zeznania jednego œwiadka przeciwko nikomu, w ¿adnym przestêpstwie i w ¿adnej 
zbrodni. Lecz ka¿da pope³niona zbrodnia musi byæ potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech œwiadków.
Deu 19:16  Jeœli powstanie œwiadek z³oœliwy przeciw komuœ, oskar¿aj¹c go o przekroczenie Prawa,
Deu 19:17  dwu ludzi wiod¹cych miêdzy sob¹ spór stanie wobec Pana przed kap³anami i przed sêdziami 
urzêduj¹cymi w tym czasie.
Deu 19:18  Jeœli ci sêdziowie, zbadawszy sprawê dok³adnie, dowiod¹ fa³szu œwiadkowi - je¿eli œwiadek taki 
fa³szywie oskar¿y³ brata swego -
Deu 19:19  uczyñcie mu, jak on zamierza³ uczyniæ swemu bratu. Usuniesz z³o spoœród ciebie,
Deu 19:20  a reszta s³ysz¹c to, ulêknie siê i nie uczyni wiêcej nic takiego poœród siebie.
Deu 19:21  Twe oko nie bêdzie mia³o litoœci. ¯ycie za ¿ycie, oko za oko, z¹b za z¹b, rêka za rêkê, noga za 
nogê.
Deu 20:1  Jeœli siê udasz na wojnê przeciw twemu wrogowi, a zauwa¿ysz, ¿e koni, rydwanów i ludzi tam jest 
wiêcej ni¿ u ciebie, nie lêkaj siê ich, gdy¿ z tob¹ jest Pan, Bóg twój, który ciê wywiód³ z ziemi egipskiej.
Deu 20:2  Gdy bêdziecie zaczynali walkê, wyst¹pi kap³an i przemówi do narodu,
Deu 20:3  mówi¹c mu: «S³uchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkê przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed 
nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie dr¿y! Nie bójcie siê, nie lêkajcie siê!
Deu 20:4  Gdy¿ z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyæ przeciw wrogom waszym i daæ wam zwyciêstwo».
Deu 20:5  Zwierzchnicy niech powiedz¹ nastêpnie narodowi: «Kto z was zbudowa³ nowy dom, a jeszcze go nie 
poœwiêci³, niech idzie i wraca do swego domu, bo móg³by zgin¹æ na wojnie, i kto inny by go poœwiêci³.
Deu 20:6  Kto z was zasadzi³ winnicê, a nie zebra³ jej owoców, niech wraca do domu, bo móg³by zgin¹æ na 
wojnie, a kto inny by zebra³ jej owoce.
Deu 20:7  Kto ¿onê poœlubi³, a jeszcze jej nie sprowadzi³ do siebie, niech wraca do domu, bo móg³by zgin¹æ 
na wojnie, a kto inny by j¹ sprowadzi³ do siebie».
Deu 20:8  Niech jeszcze zwierzchnicy powiedz¹ do narodu: «Kto siê lêka, czyje serce dr¿y, niech wraca do 
domu, by nie struchla³o serce jego braci, jak jego».
Deu 20:9  Gdy zwierzchnicy skoñcz¹ mówiæ do ludu, na czele narodu stan¹ wodzowie.
Deu 20:10  Jeœli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadziæ wojnê, [najpierw] ofiarujesz mu pokój,
Deu 20:11  a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech ca³y lud, który siê w nim znajduje, zejdzie do 
rzêdu robotników pracuj¹cych przymusowo, i bêd¹ ci s³u¿yli.
Deu 20:12  Jeœli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tob¹ wojowaæ, oblegniesz je.
Deu 20:13  Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w rêce - wszystkich mê¿czyzn wytniesz ostrzem miecza.



Deu 20:14  Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieœcie, ca³y ³up zabierzesz i bêdziesz korzysta³ z 
³upu twoich wrogów, których ci da³ Pan, Bóg twój.
Deu 20:15  Tak post¹pisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie po³o¿onymi, nie bêd¹cymi w³asnoœci¹ 
pobliskich narodów.
Deu 20:16  Tylko w miastach nale¿¹cych do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie 
zostawisz przy ¿yciu.
Deu 20:17  Gdy¿ kl¹tw¹ ob³o¿ysz Chetytê, Amorytê, Kananejczyka, Peryzzytê, Chiwwitê i Jebusytê, jak ci 
rozkaza³ Pan, Bóg twój,
Deu 20:18  abyœcie siê nie nauczyli czyniæ wszystkich obrzydliwoœci, które oni czyni¹ ku czci bogów swoich, i 
byœcie nie grzeszyli przeciw Panu, waszemu Bogu.
Deu 20:19  Jeœli przez wiele dni bêdziesz oblega³ miasto i walczy³ z nim, nie zetniesz jego drzew podk³adaj¹c 
siekierê, bo bêdziesz spo¿ywa³ z nich owoce. Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to cz³owiek, byœ je 
oblega³?
Deu 20:20  Tylko drzewa znane ci jako nieowocowe zetniesz i zbudujesz sobie narzêdzia oblê¿nicze przeciw 
miastu, które z tob¹ toczy wojnê, a¿ je zdobêdziesz.
Deu 21:1  Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój, znajdzie siê na polu le¿¹cy trup cz³owieka 
zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzy³,
Deu 21:2  wtedy przyjd¹ starsi i sêdziowie odmierzyæ odleg³oœæ trupa od okolicznych miast.
Deu 21:3  Gdy chodzi o miasto, które jest najbli¿ej trupa, starsi tego¿ miasta wezm¹ ja³owicê, która jeszcze nie 
pracowa³a i nie nosi³a jarzma.
Deu 21:4  Ja³owicê tê sprowadz¹ starsi miasta do rzeki nie wysychaj¹cej, na miejsce nieuprawione i nieobsiane i 
z³ami¹ jej kark w rzece.
Deu 21:5  Wtedy nadejd¹ kap³ani, synowie Lewiego; bo Pan, Bóg twój, wybra³ ich, by Mu pos³ugiwali, 
b³ogos³awili w Jego imieniu i by ich wyrokiem rozs¹dzano wszelki spór i sprawê o zranienie.
Deu 21:6  Wszyscy starsi miasta, które le¿y najbli¿ej zamordowanego, umyj¹ rêce nad ja³owic¹, której kark 
z³amano w rzece,
Deu 21:7  i powiedz¹ te s³owa: «Nasze rêce tej krwi nie wyla³y, a oczy nasze jej nie widzia³y.
Deu 21:8  Panie, oczyœæ z winy lud swój, Izraela, któregoœ wybawi³, i nie obarczaj krwi¹ niewinn¹ ludu swego, 
Izraela». I odpuszczona bêdzie im ta krew.
Deu 21:9  W ten sposób usuniesz niewinn¹ krew spoœród siebie i uczynisz to, co jest s³uszne w oczach Pana.
Deu 21:10  Jeœli wyruszysz na wojnê z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje rêce i weŸmiesz jeñców,
Deu 21:11  a ujrzysz miêdzy jeñcami kobietê o piêknym wygl¹dzie i pokochasz j¹ - mo¿esz j¹ sobie wzi¹æ za 
¿onê
Deu 21:12  i wprowadziæ do swego domu. Ona ogoli sw¹ g³owê, obetnie paznokcie
Deu 21:13  i zdejmie z siebie odzie¿ branki. Zamieszkawszy w twym domu op³akiwaæ bêdzie swego ojca i 
matkê przez miesi¹c. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mê¿em, a ona twoj¹ ¿on¹.
Deu 21:14  Jeœli ci siê przestanie podobaæ, odeœlesz j¹, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie 
obejdziesz siê z ni¹ jak z niewolnic¹, poniewa¿ obcowa³eœ z ni¹ wbrew jej woli.
Deu 21:15  Jeœli jaki m¹¿ bêdzie mia³ dwie ¿ony, jedn¹ kochan¹, a drug¹ niekochan¹, i one urodz¹ mu synów - 
kochana i niekochana - a pierworodnym bêdzie syn niekochanej -
Deu 21:16  to w dniu przekazywania dziedzictwa nie mo¿e za pierworodnego uznaæ syna kochanej, gdy 
pierworodnym jest syn niekochanej.
Deu 21:17  Jeœli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznaæ podwójn¹ czêœæ wszystkiego, co 
posiada, gdy¿ on jest pierwocin¹ jego si³y. On ma prawo do pierworodztwa.
Deu 21:18  Jeœli ktoœ bêdzie mia³ syna niepos³usznego i krn¹brnego, nie s³uchaj¹cego upomnieñ ojca ani 
matki, tak ¿e nawet po upomnieniach jest im niepos³uszny,
Deu 21:19  ojciec i matka pochwyc¹ go, zaprowadz¹ do bramy, do starszych miasta,
Deu 21:20  i powiedz¹ starszym miasta: «Oto nasz syn jest niepos³uszny i krn¹brny, nie s³ucha naszego 
upomnienia, oddaje siê rozpuœcie i pijañstwu».
Deu 21:21  Wtedy mê¿owie tego miasta bêd¹ kamienowali go, a¿ umrze. Usuniesz z³o spoœród siebie, a ca³y 
Izrael, s³ysz¹c o tym, ulêknie siê.
Deu 21:22  Jeœli ktoœ pope³ni zbrodniê podlegaj¹c¹ karze œmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie 
-
Deu 21:23  trup nie bêdzie wisia³ na drzewie przez noc, lecz tego¿ dnia musisz go pogrzebaæ. Bo wisz¹cy jest 
przeklêty przez Boga. Nie zanieczyœcisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.
Deu 22:1  Jeœli zobaczysz zb³¹kanego wo³u swego brata albo sztukê mniejszego byd³a, nie odwrócisz siê od 
nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata.
Deu 22:2  Jeœli brat twój nie jest blisko ciebie i jeœli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, bêd¹ u 
ciebie, a¿ przyjdzie ich szukaæ twój brat i wtedy mu je oddasz.



Deu 22:3  Tak post¹pisz z jego os³em, tak post¹pisz z jego p³aszczem, tak post¹pisz z ka¿d¹ rzecz¹ zgubion¹ 
przez swego brata - z tym, co mu zginê³o, a tyœ odnalaz³: nie mo¿esz od tego siê odwróciæ.
Deu 22:4  Jeœli zobaczysz, ¿e osio³ twego brata albo wó³ jego upad³ na drodze - nie odwrócisz siê od nich, ale 
z nim razem je podniesiesz.
Deu 22:5  Kobieta nie bêdzie nosi³a ubioru mê¿czyzny ani mê¿czyzna ubioru kobiety; gdy¿ ka¿dy, kto tak 
postêpuje, obrzyd³y jest dla Pana, Boga swego.
Deu 22:6  Jeœli napotkasz przed sob¹ na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklêtami lub jajkami 
wysiadywanymi przez matkê, nie zabierzesz matki z pisklêtami.
Deu 22:7  Matkê zostawisz w spokoju, a pisklêta mo¿esz zabraæ - aby ci siê dobrze powodzi³o i abyœ d³ugo 
¿y³.
Deu 22:8  Jeœli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byœ nie obci¹¿y³ swego domu krwi¹, 
gdyby ktoœ z niego spad³.
Deu 22:9  Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roœlin, aby wszystkie nie zosta³y uznane za œwiête: 
nasiona posiane i zbiory w winnicy.
Deu 22:10  Nie bêdziesz ora³ razem wo³em i os³em.
Deu 22:11  Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z we³ny i lnu.
Deu 22:12  Zrobisz sobie frêdzle na czterech rogach p³aszcza, którym siê okrywasz.
Deu 22:13  Jeœli ktoœ poœlubi ¿onê, zbli¿y siê do niej, a potem j¹ znienawidzi,
Deu 22:14  zarzucaj¹c jej z³e czyny, i znies³awi j¹ mówi¹c: «Poœlubi³em tê kobietê, a zbli¿ywszy siê do niej, nie 
znalaz³em u niej oznak dziewictwa»,
Deu 22:15  wtedy ojciec i matka m³odej kobiety zanios¹ dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta.
Deu 22:16  Ojciec m³odej kobiety odezwie siê do starszych: «Da³em sw¹ córkê temu cz³owiekowi za ¿onê, a on 
j¹ znienawidzi³.
Deu 22:17  Oto zarzuca jej z³e czyny, mówi¹c: "Nie znalaz³em u córki twej oznak dziewictwa". A oto s¹ dowody 
dziewictwa mej córki» i roz³o¿y tkaninê przed starszymi miasta.
Deu 22:18  Wtedy starsi miasta wezm¹ tego mê¿a i ukarz¹ go.
Deu 22:19  Ska¿¹ go na sto [syklów] srebra i dadz¹ je ojcu m³odej kobiety, gdy¿ okry³ nies³aw¹ dziewicê 
izraelsk¹; pozostanie jego ¿on¹ i nie bêdzie jej móg³ ca³e ¿ycie porzuciæ.
Deu 22:20  Lecz jeœli oskar¿enie to oka¿e siê prawdziwym, bo nie znalaz³y siê dowody dziewictwa m³odej 
kobiety,
Deu 22:21  wyprowadz¹ m³od¹ kobietê do drzwi domu ojca i kamienowaæ j¹ bêd¹ mê¿owie tego miasta, a¿ 
umrze, bo dopuœci³a siê bezeceñstwa w Izraelu, uprawiaj¹c rozpustê w domu ojca. Usuniesz z³o spoœród 
siebie.
Deu 22:22  Jeœli siê znajdzie cz³owieka œpi¹cego z kobiet¹ zamê¿n¹, oboje umr¹: mê¿czyzna œpi¹cy z kobiet¹ i 
ta kobieta. Usuniesz z³o z Izraela.
Deu 22:23  Jeœli dziewica zosta³a zaœlubiona mê¿owi, a spotka³ j¹ inny jakiœ mê¿czyzna w mieœcie i spa³ z 
ni¹,
Deu 22:24  oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienowaæ ich bêdziecie, a¿ umr¹: m³od¹ kobietê za to, ¿e 
nie krzycza³a bêd¹c w mieœcie, a tego mê¿czyznê za to, ¿e zada³ gwa³t ¿onie bliŸniego. Usuniesz z³o 
spoœród siebie.
Deu 22:25  Lecz jeœli mê¿czyzna znalaz³ na polu m³od¹ kobietê zaœlubion¹, zada³ jej gwa³t i spa³ z ni¹, umrze 
sam mê¿czyzna, który z ni¹ spa³.
Deu 22:26  M³odej kobiecie zaœ nic nie uczynisz. M³oda kobieta nie pope³ni³a przestêpstwa godnego œmierci. 
Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoœ powstaje przeciw bliŸniemu swemu i ¿ycia go pozbawi:
Deu 22:27  znalaz³ j¹ na polu, m³oda kobieta zaœlubiona krzycza³a, a nikt jej nie przyszed³ z pomoc¹.
Deu 22:28  Jeœli mê¿czyzna znajdzie m³od¹ kobietê - dziewicê niezaœlubion¹ - pochwyci j¹ i œpi z ni¹, a znajd¹ 
ich,
Deu 22:29  odda ten mê¿czyzna, który z ni¹ spa³, ojcu m³odej kobiety piêædziesi¹t syklów srebra i zostanie ona 
jego ¿on¹. Za to, ¿e jej gwa³t zada³, nie bêdzie jej móg³ porzuciæ przez ca³e swe ¿ycie.
Deu 23:1  Nikt nie poœlubi ¿ony swego ojca i nie odkryje brzegu p³aszcza ojca swego.
Deu 23:2  Nikt, kto ma zgniecione j¹dra lub odciêty cz³onek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
Deu 23:3  Nie wejdzie syn nieprawego ³o¿a do zgromadzenia Pana, nawet w dziesi¹tym pokoleniu nie wejdzie 
do zgromadzenia Pana.
Deu 23:4  Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesi¹tym pokoleniu; nie wejdzie do 
zgromadzenia Pana na wieki,
Deu 23:5  za to, ¿e nie wyszli oni ku wam na drogê z chlebem i wod¹, gdyœcie szli z Egiptu i jeszcze op³acili 
przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby ciê przeklina³.
Deu 23:6  Lecz Pan, Bóg twój, nie chcia³ s³uchaæ Balaama, i Pan, Bóg twój, zamieni³ przekleñstwo wzglêdem 
ciebie na b³ogos³awieñstwo, bo Pan, Bóg twój, umi³owa³ ciebie.



Deu 23:7  Nie bêdziesz siê stara³ o ich szczêœcie ani o ich powodzenie, jak d³ugo bêdziesz ¿y³.
Deu 23:8  Nie bêdziesz siê brzydzi³ Edomit¹, bo jest twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem by³eœ w 
jego kraju.
Deu 23:9  W trzecim pokoleniu jego potomkowie mog¹ byæ dopuszczeni do zgromadzenia Pana.
Deu 23:10  Gdy wyjdziesz rozbiæ namioty naprzeciw twego wroga, bêdziesz siê wystrzega³ wszelkiego z³a.
Deu 23:11  Jeœli siê znajdzie wœród ciebie cz³owiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do 
obozu twego nie wróci.
Deu 23:12  Pod wieczór wymyje siê, a o zachodzie s³oñca mo¿e wróciæ do obozu.
Deu 23:13  Bêdziesz mia³ miejsce poza obozem i tam poza obóz bêdziesz wychodzi³.
Deu 23:14  Zaopatrzysz siê w ko³ek, a gdy wyjdziesz na zewn¹trz, wydr¹¿ysz nim do³ek, a wracaj¹c przykryjesz 
to, czegoœ siê pozby³,
Deu 23:15  gdy¿ Pan, Bóg twój, przechadza siê po twoim obozie, aby chroniæ ciebie, a wrogów na ³up twój 
wydaæ. St¹d obóz twój musi byæ œwiêty. Pan nie mo¿e w nim ujrzeæ nic odra¿aj¹cego, aby siê nie odwróci³ od 
ciebie.
Deu 23:16  Nie wydasz panu niewolnika, który siê schroni u ciebie przed swoim w³aœcicielem.
Deu 23:17  Z tob¹ bêdzie przebywa³, w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, 
gdzie bêdzie siê czu³ dobrze; nie bêdziesz go drêczy³.
Deu 23:18  Nie bêdzie nierz¹dnicy sakralnej wœród córek Izraela ani mê¿czyzn uprawiaj¹cych nierz¹d sakralny 
wœród synów Izraela.
Deu 23:19  Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierz¹dnicy, jak i "zap³aty dla psa", jako rzeczy 
ofiarowanej œlubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi siê Pan, Bóg twój.
Deu 23:20  Nie bêdziesz ¿¹da³ od brata swego odsetek z pieniêdzy, z ¿ywnoœci ani odsetek z czegokolwiek, co 
siê po¿ycza na procent.
Deu 23:21  Od obcego mo¿esz siê domagaæ, ale od brata nie bêdziesz ¿¹da³ odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, 
b³ogos³awi³ we wszystkim, do czego rêkê przy³o¿ysz w ziemi, któr¹ idziesz posi¹œæ.
Deu 23:22  Jeœli z³o¿ysz œlub Panu, Bogu swemu, nie bêdziesz siê oci¹ga³ z jego wype³nieniem, gdy¿ Pan, 
Bóg twój, bêdzie siê tego domaga³ od ciebie, a na tobie bêdzie ci¹¿y³ grzech.
Deu 23:23  Jeœli siê wstrzymasz od œlubowania, nie bêdzie grzech ci¹¿y³ na tobie,
Deu 23:24  lecz co z ust twych ju¿ wysz³o, tego strze¿ i wype³nij œlub, który twe usta z³o¿y³y jako dar 
dobrowolny Panu, Bogu twemu.
Deu 23:25  Gdy wejdziesz do winnicy swego bliŸniego, mo¿esz zjeœæ winogron do syta, ile zechcesz; lecz do 
swego koszyka nie weŸmiesz.
Deu 23:26  Gdy wejdziesz do zbo¿a bliŸniego swego, rêk¹ mo¿esz zrywaæ k³osy, lecz sierpa nie przy³o¿ysz do 
zbo¿a swego bliŸniego.
Deu 24:1  Jeœli mê¿czyzna poœlubi kobietê i zostanie jej mê¿em, lecz nie bêdzie jej darzy³ ¿yczliwoœci¹, gdy¿ 
znalaz³ u niej coœ odra¿aj¹cego, napisze jej list rozwodowy, wrêczy go jej, potem odeœle j¹ od siebie.
Deu 24:2  Jeœli ona wyszed³szy z jego domu, pójdzie i zostanie ¿on¹ innego,
Deu 24:3  a ten drugi te¿ j¹ znienawidzi, wrêczy jej list rozwodowy i usunie j¹ z domu, albo jeœli ten drugi m¹¿, 
który j¹ poœlubi³, umrze,
Deu 24:4  nie bêdzie móg³ pierwszy jej m¹¿, który j¹ odes³a³, wzi¹æ jej powtórnie za ¿onê jako splugawionej. To 
bowiem budzi odrazê u Pana, a ty nie mo¿esz dopuœciæ do takiej nieprawoœci w kraju, który ci daje w 
posiadanie Pan, Bóg twój.
Deu 24:5  Jeœli m¹¿ dopiero co poœlubi ¿onê, to nie pójdzie do wojska i ¿aden publiczny obowi¹zek na niego 
nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyæ ¿onê, któr¹ poœlubi³.
Deu 24:6  Nie wolno braæ w zastaw kamienia m³yñskiego górnego ani dolnego, gdy¿ [tym samym] bra³oby siê 
w zastaw samo ¿ycie.
Deu 24:7  Jeœli znajd¹ cz³owieka, porywaj¹cego kogoœ ze swych braci, z Izraelitów - czy sam bêdzie go u¿ywa³ 
jako niewolnika, czy go sprzeda - taki z³odziej musi umrzeæ. Usuniesz z³o spoœród siebie.
Deu 24:8  Bardzo pilnie uwa¿aj na plagê tr¹du, aby uczyniæ wszystko, o czym was poucz¹ kap³ani-lewici. Co im 
zleci³em, tego pilnie bêdziecie przestrzegali.
Deu 24:9  Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczyni³ Miriam w drodze, gdyœcie wychodzili z Egiptu.
Deu 24:10  Jeœli bliŸniemu swemu udzielisz po¿yczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by 
zabraæ coœkolwiek w zastaw.
Deu 24:11  Na dworze bêdziesz sta³, a cz³owiek, któremu po¿yczy³eœ, wyniesie ci ten zastaw na zewn¹trz.
Deu 24:12  Wszak¿e jeœli to jest cz³owiek ubogi, nie po³o¿ysz siê spaæ [nakryty] tym zastawem,
Deu 24:13  lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem s³oñca, aby móg³ spaæ pod swym p³aszczem, 
b³ogos³awi¹c tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn.
Deu 24:14  Nie bêdziesz niesprawiedliwie gnêbi³ najemnika ubogiego i nêdznego, czy to bêdzie brat twój, czy 
obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach.



Deu 24:15  Tego¿ dnia oddasz mu zap³atê, nie pozwolisz zajœæ nad ni¹ s³oñcu, gdy¿ jest on biedny i ca³ym 
sercem jej pragnie; by nie wzywa³ Pana przeciw tobie, a to by ciê obci¹¿y³o grzechem.
Deu 24:16  Ojcowie nie ponios¹ œmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Ka¿dy umrze za swój 
w³asny grzech.
Deu 24:17  Nie bêdziesz ³ama³ prawa obcokrajowca i sieroty ani nie weŸmiesz w zastaw odzie¿y od wdowy.
Deu 24:18  Pamiêtaj, ¿eœ by³ niewolnikiem w Egipcie i wybawi³ ciê stamt¹d Pan, Bóg twój; dlatego to ja ci 
nakazujê zachowaæ to prawo.
Deu 24:19  Jeœli bêdziesz ¿¹³ we ¿niwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz siê, aby go 
zabraæ, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci b³ogos³awi³ Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czyniæ 
bêd¹ twe rêce.
Deu 24:20  Jeœli bêdziesz zbiera³ oliwki, nie bêdziesz drugi raz trz¹s³ ga³êzi; niech zostanie coœ dla obcego, 
sieroty i wdowy.
Deu 24:21  Gdy bêdziesz zbiera³ winogrona, nie szukaj powtórnie pozosta³ych winogron; niech zostan¹ dla 
obcego, sieroty i wdowy.
Deu 24:22  Pamiêtaj, ¿eœ i ty by³ niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego ja ci nakazujê zachowaæ to prawo.
Deu 25:1  Jeœli wyniknie spór miêdzy ludŸmi, stan¹ przed s¹dem, tam ich os¹dz¹ i za sprawiedliwego uznaj¹ 
niewinnego, a ska¿¹ winowajcê.
Deu 25:2  O ile winowajca zas³u¿y na karê ch³osty, ka¿e go sêdzia po³o¿yæ na ziemi i w jego obecnoœci 
wymierz¹ mu ch³ostê w liczbie odpowiadaj¹cej przewinieniu.
Deu 25:3  Otrzyma nie wiêcej ni¿ czterdzieœci uderzeñ, aby przez mno¿enie razów ponad tê liczbê ch³osta nie 
by³a nadmierna i nie zosta³ pohañbiony twój brat w twoich oczach.
Deu 25:4  Nie zawi¹¿esz pyska wo³owi m³óc¹cemu.
Deu 25:5  Jeœli bracia bêd¹ mieszkaæ wspólnie i jeden z nich umrze, a nie bêdzie mia³ syna, nie wyjdzie ¿ona 
zmar³ego za m¹¿ za kogoœ obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbli¿y siê do niej, weŸmie j¹ sobie za 
¿onê, dope³niaj¹c obowi¹zku lewiratu.
Deu 25:6  A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadz¹ imiê zmar³ego brata, by nie zaginê³o jego imiê w 
Izraelu.
Deu 25:7  Jeœli nie bêdzie chcia³ ten mê¿czyzna wzi¹æ swej bratowej za ¿onê, pójdzie bratowa do bramy 
miasta, do starszych i powie: «Nie mam szwagra, który by podtrzyma³ imiê brata swego w Izraelu. Szwagier nie 
chce na moj¹ korzyœæ dope³niæ obowi¹zku, jaki ci¹¿y na nim».
Deu 25:8  Starsi tego miasta zawezw¹ go i przemówi¹ do niego. Jeœli bêdzie obstawa³ przy swoim i powie: «Nie 
chcê jej poœlubiæ»,
Deu 25:9  pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sanda³ z nogi, plunie mu w twarz i powie: 
«Tak siê postêpuje z cz³owiekiem, który nie chce odbudowaæ domu swego brata».
Deu 25:10  I bêdzie nazwane imiê jego w Izraelu: «Dom tego, któremu zzuto sanda³».
Deu 25:11  Jeœli siê biæ bêd¹ mê¿czyŸni, mê¿czyzna i jego brat, i zbli¿y siê ¿ona jednego z nich i - chc¹c 
wyrwaæ mê¿a z r¹k bij¹cego - wyci¹gnie rêkê i chwyci go za czêœci wstydliwe,
Deu 25:12  odetniesz jej rêkê, nie bêdzie twe oko mia³o litoœci.
Deu 25:13  Nie bêdziesz mia³ w torbie podwójnego ciê¿arka: ciê¿szego i l¿ejszego;
Deu 25:14  nie bêdziesz mia³ w swoim domu podwójnej efy: wiêkszej i mniejszej.
Deu 25:15  Bêdziesz mia³ ciê¿arek nie umniejszony i dok³adny; bêdziesz mia³ efê nie umniejszon¹ i dok³adn¹, 
abyœ d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ ci daje Pan, Bóg twój;
Deu 25:16  gdy¿ brzydzi siê Pan ka¿dym, który tak czyni, ka¿dym, który postêpuje niesprawiedliwie.
Deu 25:17  Pamiêtaj, co ci uczyni³ Amalek w drodze, gdyœ wyszed³ z Egiptu.
Deu 25:18  Zaszed³ ci drogê i napad³ na wszystkich os³abionych, na twoje ty³y, gdyœ ty by³ zmêczony i 
wyczerpany, on Boga siê nie lêka³.
Deu 25:19  Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeñstwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci 
daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wyg³adzisz imiê Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!
Deu 26:1  Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, zajmiesz go i osi¹dziesz w nim;
Deu 26:2  weŸmiesz pierwociny wszelkich ziemiop³odów uzyskanych przez ciebie w kraju, który ci daje Pan, 
Bóg twój. W³o¿ysz je do koszyka i udasz siê na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla 
imienia swego.
Deu 26:3  Pójdziesz do urzêduj¹cego wtedy kap³ana i powiesz mu: «Oœwiadczam dziœ Panu, Bogu twojemu, 
¿e zaszed³em do ziemi, o której Pan przysi¹g³ przodkom, ¿e nam j¹ da».
Deu 26:4  Kap³an weŸmie z twoich r¹k koszyk i po³o¿y go przed o³tarzem Pana, Boga twego.
Deu 26:5  A ty wówczas wypowiesz te s³owa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, Aramejczyk b³¹dz¹cy, 
zst¹pi³ do Egiptu, przyby³ tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam siê rozrós³ w naród ogromny, silny i liczny.
Deu 26:6  Egipcjanie Ÿle siê z nami obchodzili, gnêbili nas i na³o¿yli na nas ciê¿kie roboty przymusowe.
Deu 26:7  Wtedy myœmy wo³ali do Pana, Boga ojców naszych. Us³ysza³ Pan nasze wo³anie, wejrza³ na nasz¹ 



nêdzê, nasz trud i nasze uciemiê¿enie.
Deu 26:8  Wyprowadzi³ nas Pan z Egiptu mocn¹ rêk¹ i wyci¹gniêtym ramieniem wœród wielkiej grozy, znaków i 
cudów.
Deu 26:9  Zaprowadzi³ nas na to miejsce i da³ nam ten kraj op³ywaj¹cy w mleko i miód.
Deu 26:10  Teraz oto przynios³em pierwociny p³odów ziemi, któr¹ da³eœ mi, Panie». Roz³o¿ysz je przed 
Panem, Bogiem swoim. Oddasz pok³on Panu, Bogu swemu,
Deu 26:11  i bêdziesz siê cieszy³ razem z lewit¹ i obcym, który jest u ciebie, ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg 
twój, da³ tobie i twemu domowi.
Deu 26:12  Gdy w trzecim roku - roku dziesiêciny - zakoñczysz oddawanie wszystkich dziesiêcin ze zbiorów, gdy 
oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach,
Deu 26:13  powiesz wobec Pana, Boga swego: «Wzi¹³em z domu, co poœwiêcone, i da³em lewicie, obcemu, 
sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wyda³eœ; nie przest¹pi³em ani nie zapomnia³em 
¿adnego z twoich poleceñ.
Deu 26:14  Nie spo¿y³em tego podczas ¿a³oby, nie wynosi³em z domu w stanie nieczystoœci, nie da³em nic z 
tego umar³emu, us³ucha³em g³osu, Pana, Boga swego, czyni³em wszystko, co mi rozkaza³eœ.
Deu 26:15  Ze swego œwiêtego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pob³ogos³aw Izraela, lud swój, podobnie jak i 
ziemiê - kraj op³ywaj¹cy w mleko i miód - któr¹ nam da³eœ, jak poprzysi¹g³eœ naszym przodkom».
Deu 26:16  Dziœ Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonaæ te prawa i nakazy. Strze¿ ich, pe³nij z ca³ego swego 
serca i z ca³ej duszy.
Deu 26:17  Dziœ uzyska³eœ to, ¿e Pan ci powiedzia³, i¿ bêdzie dla ciebie Bogiem, o ile ty bêdziesz chodzi³ 
Jego drogami, strzeg³ Jego praw, poleceñ i nakazów oraz s³ucha³ Jego g³osu.
Deu 26:18  A Pan uzyska³ to, ¿eœ ty dziœ obieca³ byæ ludem stanowi¹cym szczególn¹ Jego w³asnoœæ, jak ci 
powiedzia³, abyœ zachowywa³ Jego wszystkie polecenia.
Deu 26:19  On ciê wtedy wywy¿szy we czci, s³awie i wspania³oœci ponad wszystkie narody, które uczyni³, 
abyœ by³ ludem œwiêtym dla Pana, Boga twego, jak sam powiedzia³.
Deu 27:1  Moj¿esz razem ze starszymi Izraela wyda³ taki nakaz: Zachowajcie ca³e to Prawo, które ja wam dziœ 
og³aszam.
Deu 27:2  A po przejœciu Jordanu do ziemi, któr¹ daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je 
wapnem.
Deu 27:3  Wypiszesz wszystkie s³owa tego Prawa po przejœciu, aby wkroczyæ do ziemi, któr¹ wam daje Pan, 
Bóg twój - ziemi op³ywaj¹cej w mleko i miód - jak wam przyrzek³ Pan, Bóg ojców waszych.
Deu 27:4  Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziœ nakazujê, na górze Ebal i wapnem 
je pobielicie.
Deu 27:5  I wystawicie tam o³tarz ku czci Pana, Boga swego, o³tarz z kamieni, których nie obrabia³o ¿elazo.
Deu 27:6  Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten o³tarz dla Pana, Boga swego, i z³o¿ycie na nim ofiary 
ca³opalne ku czci Pana, Boga swego.
Deu 27:7  Jemu z³o¿ycie te¿ ofiary biesiadne, spo¿yjecie je na miejscu i bêdziecie siê cieszyæ wobec Pana, 
Boga swego.
Deu 27:8  Na kamieniach wypiszecie wszystkie s³owa tego Prawa. Wyryjcie je dobrze!
Deu 27:9  Potem Moj¿esz i kap³ani-lewici rzekli do ca³ego Izraela te s³owa: Zamilknij, Izraelu, i s³uchaj, w dniu 
dzisiejszym sta³eœ siê narodem Pana, Boga swego.
Deu 27:10  Bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, Boga swego, i wype³nia³ Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj 
dajê.
Deu 27:11  Tego samego dnia wyda³ Moj¿esz ludowi takie polecenie:
Deu 27:12  Gdy przekroczycie Jordan, stan¹ na górze Garizim, by b³ogos³awiæ lud: Symeon, Lewi, Juda, 
Issachar, Józef i Beniamin.
Deu 27:13  A na górze Ebal stan¹, by przeklinaæ: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali.
Deu 27:14  Lewici zabior¹ g³os i zawo³aj¹ do ca³ego Izraela:
Deu 27:15  «Przeklêty ka¿dy, kto wykona pos¹g rzeŸbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliw¹ dla Pana, 
robotê r¹k rzemieœlnika - i postawi w miejscu ukrytym». A w odpowiedzi ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:16  «Przeklêty, kto gardzi swoim ojcem lub matk¹». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:17  «Przeklêty, kto przesuwa miedzê swego bliŸniego». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:18  «Przeklêty, kto sprawia, ¿e niewidomy b³¹dzi na drodze». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:19  «Przeklêty, kto ³amie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:20  «Przeklêty, kto obcuje cieleœnie z ¿on¹ swego ojca, gdy¿ odkrywa brzeg p³aszcza swojego ojca». A 
ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:21  «Przeklêty, kto obcuje cieleœnie z jakimkolwiek zwierzêciem». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:22  «Przeklêty, kto obcuje cieleœnie ze swoj¹ siostr¹, córk¹ ojca swego albo córk¹ swojej matki». A ca³y 
lud powie: «Amen».



Deu 27:23  «Przeklêty, kto obcuje tak ze swoj¹ teœciow¹». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:24  «Przeklêty, kto w ukryciu wymierzy cios [œmiertelny] bliŸniemu». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:25  «Przeklêty, kto bierze podarunek, by rozlaæ krew niewinnego». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 27:26  «Przeklêty, kto nie trzyma siê nakazów tego Prawa i nie wype³nia ich». A ca³y lud powie: «Amen».
Deu 28:1  Jeœli wiêc pilnie bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, Boga swego, wiernie wype³niaj¹c wszystkie Jego 
polecenia, które ja ci dziœ dajê, wywy¿szy ciê Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.
Deu 28:2  Sp³yn¹ na ciebie i spoczn¹ wszystkie te b³ogos³awieñstwa, jeœli bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, Boga 
swego.
Deu 28:3  Bêdziesz b³ogos³awiony w mieœcie, b³ogos³awiony na polu.
Deu 28:4  B³ogos³awiony bêdzie owoc twego ³ona, plon twej roli, przychówek twych zwierz¹t, przyrost twego 
wiêkszego byd³a i pomiot byd³a mniejszego.
Deu 28:5  B³ogos³awiony bêdzie twój kosz i dzie¿a.
Deu 28:6  B³ogos³awione bêdzie twoje wejœcie i wyjœcie.
Deu 28:7  Pan sprawi, ¿e twoi wrogowie, którzy powstan¹ przeciw tobie, zostan¹ pobici przez ciebie. Jedn¹ szli 
drog¹ przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekaæ bêd¹ przed tob¹.
Deu 28:8  Pan rozka¿e, by z tob¹ by³o b³ogos³awieñstwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rêkê 
wyci¹gniesz. On bêdzie ci b³ogos³awi³ w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój.
Deu 28:9  Pan uczyni ciê swoim œwiêtym ludem, jak ci poprzysi¹g³, jeœli bêdziesz zachowywa³ polecenia Pana, 
Boga swego, i chodzi³ Jego drogami.
Deu 28:10  Wtedy zobacz¹ wszystkie narody ziemi, ¿e imiê Pana zosta³o wezwane nad wami, i bêd¹ siê ciebie 
lêka³y.
Deu 28:11  Nape³ni ciê Pan w obfitoœci dobrami z owocu twego ³ona, przychówkiem twego byd³a, plonami pola, 
w kraju, o którym poprzysi¹g³ przodkom twoim, ¿e da go tobie.
Deu 28:12  Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, daj¹c w swoim czasie deszcz, który spadnie na 
twoj¹ ziemiê, i b³ogos³awi¹c ka¿dej pracy twoich r¹k. Ty bêdziesz po¿ycza³ wielu narodom, a sam u nikogo nie 
zaci¹gniesz po¿yczki.
Deu 28:13  Pan umieœci ciê zawsze na czele, a nie na koñcu; zawsze bêdziesz gór¹, a nigdy ostatni, bylebyœ 
tylko s³ucha³ poleceñ Pana, Boga swego, które ja ci dziœ nakazujê pilnie wype³niaæ.
Deu 28:14  Nie zbaczaj od s³ów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iœæ za 
bogami obcymi i s³u¿yæ im.
Deu 28:15  Jeœli nie us³uchasz g³osu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceñ i praw, które 
ja dzisiaj tobie dajê, spadn¹ na ciebie wszystkie te przekleñstwa i dotkn¹ ciê.
Deu 28:16  Przeklêty bêdziesz w mieœcie i przeklêty na polu.
Deu 28:17  Przeklêty twój kosz i twoja dzie¿a.
Deu 28:18  Przeklêty owoc twego ³ona, plon twej roli, przyrost twego wiêkszego byd³a i pomiot byd³a 
mniejszego.
Deu 28:19  Przeklête bêdzie twoje wejœcie i wyjœcie.
Deu 28:20  Pan zeœle na ciebie przekleñstwo, zamieszanie i przeszkodê we wszystkim, do czego wyci¹gniesz 
rêkê, co bêdziesz czyni³. Zostaniesz zmia¿d¿ony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, 
poniewa¿ Mnie opuœci³eœ.
Deu 28:21  Pan sprawi, ¿e przylgnie do ciebie zaraza, a¿ ciê wyg³adzi na tej ziemi, któr¹ idziesz posi¹œæ.
Deu 28:22  Pan dotknie ciê wycieñczeniem, febr¹, zapaleniem, oparzeniem, œmierci¹ od miecza, zwarzeniem 
zbó¿ od gor¹ca i œnieci¹: bêd¹ ciê one przeœladowaæ, a¿ zginiesz.
Deu 28:23  Niebiosa, które masz nad g³ow¹, bêd¹ z br¹zu, a ziemia pod tob¹ - ¿elazna.
Deu 28:24  Pan zeœle na tw¹ ziemiê zamiast deszczu - py³ i piasek; bêdzie na ciebie pada³ z nieba, a¿ ciê 
wyniszczy.
Deu 28:25  Pan sprawi, ¿e poniesiesz klêskê od swych wrogów. Jedn¹ drog¹ przeciw nim pójdziesz, a 
siedmioma bêdziesz przed nimi ucieka³ i wzbudzisz grozê we wszystkich królestwach ziemi.
Deu 28:26  Twój trup bêdzie straw¹ wszystkich ptaków powietrznych i zwierz¹t l¹dowych, a nikt ich nie bêdzie 
odpêdza³.
Deu 28:27  Pan dotknie ciê wrzodem egipskim, hemoroidami, œwierzbem i parchami, których nie zdo³asz 
wyleczyæ.
Deu 28:28  Pan dotknie ciê ob³êdem, œlepot¹ i niepokojem serca.
Deu 28:29  W po³udnie bêdziesz szed³ po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemnoœci, w zabiegach 
swoich nie bêdziesz mia³ powodzenia. Stale bêdziesz napastowany, ograbiany, a nikt ciê nie bêdzie ratowa³.
Deu 28:30  Zarêczysz siê z kobiet¹, a kto inny j¹ posi¹dzie; zbudujesz dom, a nie bêdziesz w nim mieszka³; 
zasadzisz winnicê, a nie zbierzesz jej owoców.
Deu 28:31  Twój wó³ na oczach twych zostanie zabity, a nie bêdziesz go jad³. Twój osio³ zostanie ci zrabowany i 
nie wróci do ciebie; twoje owce zostan¹ wydane twym wrogom, a nie bêdzie komu ciê wspomóc.



Deu 28:32  Synowie twoi i córki zostan¹ dane obcemu narodowi. Z têsknoty, patrz¹c za nimi codziennie, 
wyniszczysz twe oczy, a rêka twoja bêdzie bezsilna.
Deu 28:33  Plon twego pola i ca³ego trudu spo¿yje lud, którego nie znasz. Zawsze bêdziesz gnêbiony i 
uciskany.
Deu 28:34  Dostaniesz ob³êdu na widok, jaki siê przedstawi twym oczom.
Deu 28:35  Pan ciê dotknie z³oœliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdo³asz ich uleczyæ; rozci¹gn¹ siê 
od stopy a¿ do wierzchu g³owy.
Deu 28:36  Ciebie i twego króla, którego sobie wybierzesz, zaprowadzi Pan do narodu nie znanego ani tobie, ani 
twoim przodkom. Tam bêdziesz s³u¿y³ obcym bogom drewnianym i kamiennym.
Deu 28:37  Wywo³asz grozê, wejdziesz do przys³owia i w poœmiewisko u wszystkich narodów, do których 
zaprowadzi ciê Pan.
Deu 28:38  Wyniesiesz na swoje pola wiele ziarna, a zbierzesz ma³o, gdy¿ je po¿re szarañcza.
Deu 28:39  Zasadzisz i uprawisz winnicê, a nie bêdziesz pi³ wina i niczego nie zbierzesz, bo wszystko po¿re 
robactwo.
Deu 28:40  Bêdziesz posiada³ we wszystkich swoich granicach drzewa oliwne, a nie namaœcisz siê oliw¹, gdy¿ 
oliwki opadn¹.
Deu 28:41  Wydasz na œwiat synów i córki, a nie zostan¹ u ciebie, bo pójd¹ w niewolê.
Deu 28:42  Wszystkie drzewa i ziemiop³ody po¿r¹ owady.
Deu 28:43  Obcy, mieszkaj¹cy u ciebie, bêdzie siê wynosi³ coraz wy¿ej, a ty bêdziesz zstêpowa³ coraz ni¿ej.
Deu 28:44  On ci bêdzie po¿ycza³, a ty jemu nie po¿yczysz. On bêdzie na czele, a ty zostaniesz w tyle.
Deu 28:45  Spadn¹ na ciebie wszystkie te przekleñstwa, bêd¹ ciê œciga³y i dosiêgn¹ ciê, a¿ ciê zniszcz¹, bo nie 
s³ucha³eœ g³osu Pana, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie na³o¿y³.
Deu 28:46  Stan¹ siê one znakiem i zapowiedzi¹ dla ciebie i twego potomstwa na wieki.
Deu 28:47  Zamiast s³u¿yæ Panu, Bogu twemu, w radoœci i dobrym sercem, maj¹c obfitoœæ wszystkiego -
Deu 28:48  w g³odzie, w pragnieniu, w nagoœci i w najwiêkszej nêdzy bêdziesz s³u¿y³ swoim wrogom, których 
Pan naœle na ciebie. On po³o¿y na twój kark ¿elazne jarzmo, a¿ do zupe³nej twej zag³ady.
Deu 28:49  Wzbudzi Pan przeciw tobie lud z daleka, z krañców ziemi, podobny do szybko lec¹cego or³a, naród, 
którego jêzyka nie rozumiesz,
Deu 28:50  naród o wzroku dzikim. Nie uszanuje on starca ani dla m³odzieñca nie bêdzie mia³ litoœci.
Deu 28:51  On zje przychówek twego byd³a, zbiory z twego pola, a¿ ciê wytêpi. Nie zostawi ci nic: ani zbo¿a, 
ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka twego byd³a wiêkszego, ani pomiotu - mniejszego, a¿ ciê zniszczy.
Deu 28:52  Bêdzie ciê oblega³ we wszystkich twoich grodach, a¿ padn¹ w ca³ym kraju twe mury najwy¿sze i 
najmocniejsze, na których polega³eœ. Bêdzie ciê oblega³ we wszystkich grodach w ca³ym kraju, który ci da³ 
Pan, Bóg twój.
Deu 28:53  Bêdziesz zjada³ owoc swego ³ona: cia³a synów i córek, danych ci przez Pana, Boga twego - wskutek 
oblê¿enia i nêdzy, jakimi twój wróg ciê uciœnie.
Deu 28:54  Cz³owiek u ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony z³ym okiem bêdzie spogl¹da³ na swego 
brata, na ¿onê ³ona swojego i na resztê swych dzieci, które pozosta³y,
Deu 28:55  nie chc¹c nikomu daæ cia³a swych synów, które bêdzie jad³, bo nie bêdzie ju¿ mia³ nic wskutek 
oblê¿enia i nêdzy, jakimi ciê uciœnie twój wróg we wszystkich twych miastach.
Deu 28:56  Kobieta u ciebie najbardziej delikatna i tak rozpieszczona, ¿e nie chcia³a nawet postawiæ stopy na 
ziemi wskutek delikatnoœci i rozpieszczenia, z³ym okiem spojrzy na mê¿a swego ³ona, na syna i córkê,
Deu 28:57  ze wzglêdu na ³o¿ysko, które wysz³o z jej ³ona, lub na dzieci urodzone przez siebie, gdy¿ jeœæ je 
bêdzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblê¿enia, w nêdzy, jakimi ciê uciœnie wróg we wszystkich 
twych miastach.
Deu 28:58  Jeœli nie bêdziesz wype³nia³ wszystkich s³ów tego Prawa - zapisanych w tej ksiêdze - boj¹c siê 
chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego,
Deu 28:59  Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustêpliwymi: 
ciê¿kimi i d³ugotrwa³ymi chorobami.
Deu 28:60  Sprawi, ¿e przylgn¹ do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: dr¿a³eœ przed nimi, a one spadn¹ na ciebie.
Deu 28:61  Tak¿e wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w ksiêdze tego Prawa, zeœle Pan na ciebie, a¿ ciê 
wytêpi.
Deu 28:62  Ma³a tylko iloœæ ludzi pozostanie z was, którzyœcie liczni jak gwiazdy na niebie za to, ¿e nie 
s³uchaliœcie g³osu Pana, Boga swego.
Deu 28:63  Jak podoba³o siê Panu dobrze czyniæ wam, rozmna¿aj¹c was, tak bêdzie siê Panu podoba³o 
zniszczyæ i wytêpiæ was, i usun¹æ z powierzchni ziemi, któr¹ idziecie posi¹œæ.
Deu 28:64  Pan ciê rozproszy pomiêdzy wszystkie narody, od krañca do krañca ziemi, tam bêdziesz s³u¿y³ 
obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie zna³eœ ani ty, ani twoi przodkowie.
Deu 28:65  Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce 



dr¿¹ce ze strachu, oczy wyp³akane z têsknoty i duszê utrapion¹.
Deu 28:66  ¯ycie twe bêdzie u ciebie jakby w zawieszeniu: bêdziesz dr¿a³ dniem i noc¹ ze strachu, nie bêdziesz 
pewny ¿ycia.
Deu 28:67  Rano powiesz: «Któ¿ sprawi, by nadszed³ wieczór», a wieczorem: «Któ¿ sprawi, by nadszed³ 
poranek» - a to ze strachu, który twe serce bêdzie odczuwaæ na widok, jaki stanie przed twymi oczami.
Deu 28:68  Pan ciê odprowadzi okrêtami i drog¹ do Egiptu, o którym ci powiedzia³em: «Nie bêdziesz go ju¿ 
ogl¹daæ». A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt ciê nie wykupi.
Deu 28:69  To s¹ s³owa przymierza, które nakaza³ Pan zawrzeæ Moj¿eszowi z Izraelitami w kraju Moabu, 
oprócz przymierza, jakie zawar³ z nimi na Horebie.
Deu 29:1  Moj¿esz zwo³a³ wszystkich Izraelitów i rzek³: Widzieliœcie wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na 
waszych oczach uczyni³ faraonowi, wszystkim jego s³ugom i ca³ej ziemi:
Deu 29:2  wielkie plagi, jakie widzia³y wasze oczy, znaki i wielkie cuda.
Deu 29:3  Nie da³ wam Pan a¿ do dnia obecnego serca, które by rozumia³o, ani oczu, które by widzia³y, ani 
uszu, które by s³ysza³y.
Deu 29:4  Prowadzi³em was przez czterdzieœci lat po pustyni; a nie podar³y siê na was szaty ani obuwie na 
waszych nogach.
Deu 29:5  Chleba nie jedliœcie, nie piliœcie wina ni sycery, abyœcie poznali, ¿e Ja, Pan, jestem waszym 
Bogiem.
Deu 29:6  Przyszliœcie potem na to miejsce. Sichon, król Cheszbonu, i Og, król Baszanu, wyszli przeciwko nam 
na wojnê, lecz pobiliœmy ich.
Deu 29:7  Odebraliœmy im ziemiê i daliœmy j¹ w posiadanie Rubenitom, Gadytom i po³owie pokolenia 
Manassesa.
Deu 29:8  Strze¿cie s³ów tego przymierza i wype³niajcie je, byœcie mieli powodzenie we wszystkim, co 
uczynicie.
Deu 29:9  Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleñ, wasi starsi, 
wasi zwierzchnicy i ka¿dy Izraelita;
Deu 29:10  wasze dzieci i ¿ony, i obcy, który przebywa w twoim obozie, pocz¹wszy od tego, który œcina drzewo, 
do tego, który czerpie wodê.
Deu 29:11  Weszliœcie z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawar³ dziœ z wami pod 
przysiêg¹,
Deu 29:12  aby was dzisiaj uczyniæ swoim ludem. On bowiem bêdzie dla was Bogiem, jak przyobieca³ tobie i 
jak poprzysi¹g³ przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Deu 29:13  Nie z wami tylko zawieram to przymierze i sk³adam przysiêgê,
Deu 29:14  ale z ka¿dym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Pana, Boga naszego, i z ka¿dym, kogo tu dzisiaj 
nie ma z nami.
Deu 29:15  Wy wiecie, z kim mieszkaliœmy w Egipcie i jak szliœmy miêdzy narodami, wœród których droga 
nam wypad³a.
Deu 29:16  Widzieliœmy ich obrzydliwoœci, ich pos¹gi z drzewa i kamienia, ze srebra i z³ota, które s¹ u nich.
Deu 29:17  Niech nie bêdzie miêdzy wami ¿adnego mê¿czyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by 
serce siê odwróci³o od Pana, Boga waszego, id¹c s³u¿yæ bogom tych narodów. Niech nie bêdzie miêdzy wami 
korzenia, wydaj¹cego truciznê lub pio³un.
Deu 29:18  A gdyby ktoœ, s³ysz¹c s³owa tego przekleñstwa, pochlebia³ sobie w sercu mówi¹c: «Bêdê mia³ 
pokój, nawet chodz¹c w uporze mego serca» - w ten sposób sprowadzaj¹c zgubê na ziemiê tak nawodnion¹, jak i 
such¹ -
Deu 29:19  nie zechce mu Pan przebaczyæ, bo ju¿ rozpali³y siê gniew i zazdroœæ Pana przeciwko temu 
cz³owiekowi; spadn¹ na niego wszystkie przekleñstwa zapisane w tej ksiêdze, a Pan wyma¿e jego imiê spod 
nieba.
Deu 29:20  Pan go wy³¹czy na jego nieszczêœcie ze wszystkich pokoleñ Izraela, stosownie do wszystkich 
przekleñstw tego przymierza, zapisanych w ksiêdze tego Prawa.
Deu 29:21  Wtedy przysz³e pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstan¹, i obcy, który przybêdzie z dalekiej 
krainy, widz¹c plagi tej ziemi i choroby, które na ni¹ Pan zeœle, powiedz¹:
Deu 29:22  «Siarka, sól, spalenizna po ca³ej jego ziemi!» Nie obsiej¹ jej, nie zakie³kuje, nie uroœnie na niej 
¿adna roœlina, jak w zag³adzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczy³ w swym gniewie i 
zapalczywoœci.
Deu 29:23  I wszystkie narody powiedz¹: «Czemu¿ to Pan tak uczyni³ tej ziemi? Dlaczego ten ¿ar gniewu?»
Deu 29:24  I odpowiedz¹: «Bo opuœcili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich 
wyprowadzi³ z ziemi egipskiej,
Deu 29:25  a poszli s³u¿yæ obcym bogom i oddawaæ im pok³on - bogom nieznanym, których On im nie 
przydzieli³ -



Deu 29:26  i zapali³ siê gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzaj¹c na nich wszystkie przekleñstwa, zapisane w 
tej ksiêdze.
Deu 29:27  Wyrwa³ ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywoœci¹ i wielkim oburzeniem, i wygna³ ich do obcej 
ziemi, jak to jest dzisiaj».
Deu 29:28  Rzeczy ukryte nale¿¹ do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione - do nas i do naszych synów na 
wieki, byœmy wykonali wszystkie s³owa tego Prawa.
Deu 30:1  Kiedy siê spe³ni¹ dla ciebie wszystkie te s³owa: b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo, które ci 
obwieœci³em; jeœli rozwa¿ysz je w swym sercu, bêd¹c miêdzy wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg twój, 
ciê wypêdzi -
Deu 30:2  jeœli wrócisz do Pana, Boga swego, bêdziesz s³ucha³ jego g³osu we wszystkim, co ja ci dzisiaj 
rozkazujê, i ty, i synowie twoi z ca³ego swego serca i z ca³ej swej duszy:
Deu 30:3  odwróci te¿ i Pan, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje siê nad tob¹. Zgromadzi ciê na nowo spoœród 
wszystkich narodów, gdzie ciê Pan, Bóg twój, rozproszy³.
Deu 30:4  Choæby twoi wygnañcy byli na krañcach nieba, zgromadzi ciê stamt¹d Pan, Bóg twój, i stamt¹d ciê 
zabierze.
Deu 30:5  Sprowadzi ciê Pan, Bóg twój, do ziemi, któr¹ przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyœ j¹ 
odzyska³; uczyni ciê szczêœliwym i rozmno¿y ciê bardziej ni¿ twoich przodków.
Deu 30:6  Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, ¿ebyœ mi³owa³ Pana, Boga 
swego, z ca³ego serca swego i z ca³ej duszy swojej, po to, abyœ ¿y³.
Deu 30:7  Wszystkie te przekleñstwa zeœle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, którzy ciê nienawidz¹ i 
bêd¹ przeœladowaæ.
Deu 30:8  Ty znowu bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, wype³niaj¹c wszystkie polecenia, które ja tobie dziœ dajê.
Deu 30:9  Pan, Bóg twój, poszczêœci tobie w ka¿dym poczynaniu twej rêki, w owocach twego ³ona, przychówku 
byd³a i p³odach ziemi. Bo Pan na nowo bêdzie siê cieszy³ ze œwiadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszy³ siê 
wyœwiadczaj¹c je twoim przodkom,
Deu 30:10  jeœli bêdziesz s³ucha³ g³osu Pana, Boga swego, przestrzegaj¹c jego poleceñ i postanowieñ 
zapisanych w ksiêdze tego Prawa; jeœli wrócisz do Pana, Boga swego, z ca³ego swego serca i z ca³ej swej 
duszy.
Deu 30:11  Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj dajê, nie przekracza twych mo¿liwoœci i nie jest poza twoim 
zasiêgiem.
Deu 30:12  Nie jest w niebiosach, by mo¿na by³o powiedzieæ: «Któ¿ dla nas wst¹pi do nieba i przyniesie je 
nam, a bêdziemy s³uchaæ i wype³nimy je».
Deu 30:13  I nie jest za morzem, aby mo¿na by³o powiedzieæ: «Któ¿ dla nas uda siê za morze i przyniesie je 
nam, a bêdziemy s³uchaæ i wype³nimy je».
Deu 30:14  S³owo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byœ je móg³ wype³niæ.
Deu 30:15  Patrz! K³adê dziœ przed tob¹ ¿ycie i szczêœcie, œmieræ i nieszczêœcie.
Deu 30:16  Ja dziœ nakazujê ci mi³owaæ Pana, Boga twego, i chodziæ Jego drogami, pe³ni¹c Jego polecenia, 
prawa i nakazy, abyœ ¿y³ i mno¿y³ siê, a Pan, Bóg twój, bêdzie ci b³ogos³awi³ w kraju, który idziesz posi¹œæ.
Deu 30:17  Ale jeœli swe serce odwrócisz, nie us³uchasz, zb³¹dzisz i bêdziesz oddawa³ pok³on obcym bogom, 
s³u¿¹c im -
Deu 30:18  oœwiadczam wam dzisiaj, ¿e na pewno zginiecie, nied³ugo zabawicie na ziemi, któr¹ idziecie 
posi¹œæ, po przejœciu Jordanu.
Deu 30:19  Biorê dziœ przeciwko wam na œwiadków niebo i ziemiê, k³ad¹c przed wami ¿ycie i œmieræ, 
b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Wybierajcie wiêc ¿ycie, abyœcie ¿yli wy i wasze potomstwo,
Deu 30:20  mi³uj¹c Pana, Boga swego, s³uchaj¹c Jego g³osu, lgn¹c do Niego; bo tu jest twoje ¿ycie i d³ugie 
trwanie twego pobytu na ziemi, któr¹ Pan poprzysi¹g³ daæ przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Deu 31:1  I jeszcze Moj¿esz odezwa³ siê tymi s³owami do Izraela:
Deu 31:2  «Dziœ mam ju¿ sto dwadzieœcia lat. Nie mogê swobodnie chodziæ. Pan mi powiedzia³: "Nie 
przejdziesz tego Jordanu".
Deu 31:3  Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tob¹; On wytêpi te narody przed tob¹, tak i¿ ty osiedlisz siê w ich 
miejsce. A Jozue pójdzie przed tob¹, jak mówi³ Pan.
Deu 31:4  Pan post¹pi z nimi, jak post¹pi³ z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczy³.
Deu 31:5  Wyda ich Pan tobie na ³up, a ty uczynisz im wed³ug wszystkich poleceñ, jakie ci da³em.
Deu 31:6  B¹dŸ mê¿ny i mocny, nie lêkaj siê, nie bój siê ich, gdy¿ Pan, Bóg twój, idzie z tob¹, nie opuœci ciê i 
nie porzuci».
Deu 31:7  Zawo³a³ potem Moj¿esz Jozuego i rzek³ mu na oczach ca³ego Izraela: «B¹dŸ mê¿ny i mocny, bo ty 
wkroczysz z tym narodem do ziemi, któr¹ poprzysi¹g³ Pan daæ ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie.
Deu 31:8  Sam Pan, który pójdzie przed tob¹, On bêdzie z tob¹, nie opuœci ciê i nie porzuci. Nie lêkaj siê i nie 
dr¿yj!»



Deu 31:9  I napisa³ Moj¿esz to Prawo, da³ je kap³anom, synom Lewiego, nosz¹cym Arkê Przymierza Pañskiego 
i wszystkim starszym Izraela.
Deu 31:10  I rozkaza³ im Moj¿esz: «Po up³ywie siedmiu lat w roku darowania d³ugów, w czasie Œwiêta 
Namiotów,
Deu 31:11  gdy ca³y Izrael siê zgromadzi, by ogl¹daæ oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie 
obierze, bêdziesz czyta³ to Prawo do uszu ca³ego Izraela.
Deu 31:12  Zbierz ca³y naród: mê¿czyzn, kobiety i dzieci, i cudzoziemców, którzy s¹ w twoich murach, aby 
s³uchaj¹c uczyli siê baæ Pana, Boga waszego, i przestrzegaæ pilnie wszystkich s³ów tego Prawa.
Deu 31:13  Ich synowie, którzy Go jeszcze nie znaj¹, bêd¹ s³uchaæ i uczyæ siê baæ Pana, Boga waszego, po 
wszystkie dni, jak d³ugo ¿yæ bêdzie w kraju, na przejêcie którego przechodzicie Jordan».
Deu 31:14  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Oto zbli¿a siê czas twojej œmierci. Zawo³aj Jozuego i stawcie siê w 
Namiocie Spotkania, abym da³ mu swoje nakazy». Moj¿esz poszed³ z Jozuem i stawili siê w Namiocie 
Spotkania.
Deu 31:15  Pan ukaza³ siê w Namiocie, w s³upie ob³oku. A s³up ob³oku stan¹³ u wejœcia do Namiotu.
Deu 31:16  Pan rzek³ do Moj¿esza: «Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiaæ 
nierz¹d z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuœci i z³amie przymierze, które z wami 
zawar³em.
Deu 31:17  W tym dniu gniew mój zap³onie przeciwko niemu, opuszczê go, skryjê przed nim swe oblicze. Stanie 
siê bliski zag³ady i wiele nieszczêœæ, i klêsk zwali siê na niego, tak i¿ powie wtedy: "Czy¿ nie dlatego, ¿e nie 
ma u mnie mojego Boga, spotka³y mnie te nieszczêœcia?"
Deu 31:18  A Ja zakryjê swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego z³a, które pope³ni³, zwracaj¹c siê do 
obcych bogów».
Deu 31:19  «Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, w³ó¿ im go w usta, aby pieœñ ta by³a dla 
Mnie œwiadkiem przeciwko synom Izraela.
Deu 31:20  Gdy zaprowadzê ich do ziemi, któr¹ poprzysi¹g³em ich przodkom, op³ywaj¹cej w mleko i miód, bêd¹ 
jedli do syta, utyj¹, potem zwróc¹ siê do obcych bogów i s³u¿yæ im bêd¹, a Mn¹ wzgardz¹ i z³ami¹ przymierze ze 
Mn¹.
Deu 31:21  Lecz gdy zwal¹ siê na nich liczne nieszczêœcia i klêski, ta pieœñ œwiadczyæ bêdzie przeciw nim, 
gdy¿ usta ich potomstwa jej nie zapomn¹. Ja bowiem znam ju¿ dziœ ich zamys³y, którymi siê kieruj¹, zanim 
wprowadzê ich do ziemi, któr¹ im poprzysi¹g³em».
Deu 31:22  Moj¿esz napisa³ tê pieœñ w owym dniu i nauczy³ jej Izraelitów.
Deu 31:23  Pan da³ taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: «B¹dŸ mê¿ny i mocny, gdy¿ ty zaprowadzisz Izraelitów 
do ziemi, któr¹ im poprzysi¹g³em, a Ja bêdê z tob¹».
Deu 31:24  Gdy Moj¿esz zakoñczy³ ca³kowicie pisanie tego Prawa w ksiêdze,
Deu 31:25  rozkaza³ lewitom nosz¹cym Arkê Przymierza Pañskiego:
Deu 31:26  «WeŸcie tê Ksiêgê Prawa i po³ó¿cie j¹ obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam 
bêdzie przeciwko wam jako œwiadek.
Deu 31:27  Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto jak d³ugo ¿yjê z wami, opornie postêpowaliœcie 
wzglêdem Pana. Có¿ dopiero po mojej œmierci?»
Deu 31:28  «Zbierzcie u mnie wszystkich starszych z waszych pokoleñ i zwierzchników, abym powiedzia³ do ich 
uszu te s³owa i wezwa³ przeciw nim niebo i ziemiê na œwiadków.
Deu 31:29  Poniewa¿ wiem, ¿e po mojej œmierci na pewno w przysz³oœci sprzeniewierzycie siê i odst¹picie od 
drogi, któr¹ wam przykaza³em. Dosiêgnie was nieszczêœcie, gdy czyniæ bêdziecie to, co jest z³e w oczach 
Pana, gniewaj¹c Go czynami r¹k waszych».
Deu 31:30  Potem wyg³osi³ Moj¿esz do uszu ca³ej spo³ecznoœci Izraela wszystkie s³owa tej pieœni:
Deu 32:1  «Uwa¿ajcie, niebiosa, na to, co powiem, s³ów moich ust s³uchaj, ziemio.
Deu 32:2  Nauka moja niech sp³ywa jak deszcz, niech s³owo me pada jak rosa, jak deszcz rzêsisty na zieleñ, jak 
deszcz dobroczynny na trawê.
Deu 32:3  Gdy¿ g³osiæ chcê imiê Pana: uznajcie wielkoœæ Boga naszego;
Deu 32:4  On Ska³a, dzie³o Jego doskona³e, bo wszystkie drogi Jego s¹ s³uszne; On Bogiem wiernym, a nie 
zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.
Deu 32:5  Zgrzeszy³y przeciw Niemu "Nie-Jego-Dzieci", lecz ich zwyrodnienie, pokolenie zwichniête, nieprawe.
Deu 32:6  Wiêc tak odp³acaæ chcesz Panu, ludu g³upi, niem¹dry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórc¹? 
Wszak On ciê uczyni³, umocni³.
Deu 32:7  Na dawne dni sobie wspomnij. Rozwa¿ajcie lata poprzednich pokoleñ. Zapytaj ojca, by ci oznajmi³, i 
twoich starców, niech ci powiedz¹.
Deu 32:8  Kiedy Najwy¿szy rozgranicza³ narody, rozdziela³ synów cz³owieczych, wtedy ludom granice wytycza³ 
wed³ug liczby synów Izraela;
Deu 32:9  bo Jego lud jest w³asnoœci¹ Pana, dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.



Deu 32:10  Na pustej ziemi go znalaz³, na pustkowiu, wœród dzikiego wycia, opiekowa³ siê nim i poucza³, 
strzeg³ jak Ÿrenicy oka.
Deu 32:11  Jak orze³, co gniazdo swoje o¿ywia, nad pisklêtami swoimi kr¹¿y, rozwija swe skrzyd³a i bierze je, na 
sobie samym je nosi -
Deu 32:12  tak Pan sam go prowadzi³, nie by³o z nim boga obcego.
Deu 32:13  Na wy¿yny œwiata go wyprowadzi³ i ¿ywi³ bogactwami pola. Pozwoli³ mu miód wysysaæ ze ska³y i 
oliwê z najtwardszej opoki.
Deu 32:14  Œmietanê od krów, a mleko od owiec [jeœæ] wraz z ³ojem baranków, baranów, synów Baszanu, i 
koz³ów razem z najczystsz¹ pszenic¹. Krew pi³eœ winogron - mocne wino.
Deu 32:15  Uty³ Jeszurun i wierzga - grubyœ, t³usty, oty³y. Boga, Stwórcê swego porzuci³, zel¿y³ Ska³ê, swoje 
ocalenie.
Deu 32:16  Bogami obcymi do zazdroœci Go pobudzaj¹ i gniewaj¹ obrzydliwoœciami.
Deu 32:17  Z³ym duchom sk³adaj¹ ofiary, nie Bogu, bogom, których oni nie znaj¹, nowym, œwie¿o przyby³ym - 
nie s³u¿yli im wasi przodkowie.
Deu 32:18  Gardzisz Ska³¹, co ciebie zrodzi³a, zapomnia³eœ o Bogu, który ciê zrodzi³.
Deu 32:19  Zobaczy³ to Pan i wzgardzi³, oburzony na w³asnych synów i córki.
Deu 32:20  i rzek³: "Odwrócê od nich oblicze, zobaczê ich koniec, gdy¿ s¹ narodem niesta³ym, dzieæmi, w 
których nie ma wiernoœci.
Deu 32:21  Mnie do zazdroœci pobudzili nie-bogiem, rozj¹trzyli Mnie swymi czczymi bo¿kami; i Ja ich do 
zazdroœci pobudzê nie-ludem, rozj¹trzê ich g³upim narodem.
Deu 32:22  Zap³on¹³ ¿ar mego gniewu, co siêga do g³êbin Szeolu, po¿era ziemiê z plonami, podwaliny gór 
zapala.
Deu 32:23  Zgromadzê na nich nieszczêœcia, wypuszczê na nich swe strza³y,
Deu 32:24  zmorzy ich g³ód, gor¹czka ich strawi i z³oœliwa zaraza. Wbijê w nich k³y dzikich zwierz¹t z jadem 
tych, co pe³zaj¹ w prochu.
Deu 32:25  Na dworze miecz bêdzie ich pozbawia³ dzieci, a przera¿enie po domach, tak m³odzieñców jak 
panny, niemowlê ss¹ce i starca.
Deu 32:26  I rzek³em: Ja ich wyg³adzê, wygubiê ich pamiêæ u ludzi.
Deu 32:27  Alem siê ba³ drwiny wroga, ¿e przeciwnicy ich bêd¹ siê ³udziæ, mówi¹c: Nasza rêka przemo¿na, a 
nie Pan uczyni³ to wszystko.
Deu 32:28  Gdy¿ jest to plemiê niem¹dre i nie maj¹ce rozwagi.
Deu 32:29  Jako roztropni zdo³aliby poj¹æ, zwa¿aliby na swój koniec:
Deu 32:30  Jak mo¿e jeden odpêdzaæ tysi¹ce, a dwóch odpieraæ dziesiêæ tysiêcy? Dlatego, ¿e ich sprzeda³a 
ich Ska³a, ¿e Pan na ³up ich wyda³.
Deu 32:31  Bo ska³a ich nie jest jak nasza Ska³a, œwiadkami tego nasi wrogowie.
Deu 32:32  Bo winny ich szczep ze szczepu Sodomy lub z pól uprawnych Gomory; ich grona to grona truj¹ce, co 
gorzkie maj¹ jagody;
Deu 32:33  ich wino jest jadem smoków, gwa³town¹ trucizn¹ ¿mijow¹.
Deu 32:34  Czy nie jest to u Mnie schowane, opatrzone pieczêci¹ w mych skarbach?
Deu 32:35  Moja jest odp³ata i kara, w dniu, gdy siê noga ich potknie. Nadchodzi bowiem dzieñ klêski, los ich 
gotowy, ju¿ blisko".
Deu 32:36  Bo Pan swój naród obroni, litoœæ oka¿e swym s³ugom; gdy ujrzy, ¿e rêka omdla³a, ¿e niewolników 
ju¿ nie ma ni wolnych.
Deu 32:37  I powie: "A gdzie¿ ich bogowie, opoka, do której siê uciekali?
Deu 32:38  Ci, co zjadali t³uste ich ¿ertwy i wino pili z ich p³ynnych ofiar? Niech wstan¹ i niech wam pomog¹, 
niech stan¹ siê wasz¹ obron¹.
Deu 32:39  Patrzcie teraz, ¿e Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mn¹ ¿adnego boga. Ja zabijam i Ja sam 
o¿ywiam, Ja raniê i Ja sam uzdrawiam, ¿e nikt z mojej rêki nie uwalnia.
Deu 32:40  Podnoszê rêkê ku niebu i mówiê: Tak, Ja ¿yjê na wieki.
Deu 32:41  Gdy miecz b³yszcz¹cy wyostrzê i wyrok wykona ma rêka, na swoich wrogach siê pomszczê, odp³acê 
tym, którzy Mnie nienawidz¹.
Deu 32:42  Upojê krwi¹ moje strza³y, mój miecz napasie siê miêsem, krwi¹ poleg³ych i uprowadzonych, g³owami 
dowódców nieprzyjacielskich".
Deu 32:43  Chwalcie, narody, lud Jego: bo On odp³aci za krew swoich s³ug, odda zap³atê swym wrogom, 
oczyœci kraj swego ludu».
Deu 32:44  Poszed³ wiêc Moj¿esz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedzia³ wszystkie s³owa tej pieœni do uszu 
ludu.
Deu 32:45  Gdy Moj¿esz skoñczy³ wyg³aszaæ wszystkie te s³owa do ca³ego Izraela,
Deu 32:46  rzek³ do nich: «WeŸcie sobie do serca te wszystkie s³owa, które ja wam dzisiaj og³aszam, naka¿cie 



waszym dzieciom pilnie strzec wszystkich s³ów tego Prawa.
Deu 32:47  Nie jest ono bowiem dla was rzecz¹ b³ah¹, bo jest waszym ¿yciem i dziêki niemu d³ugo ¿yæ 
bêdziecie na ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby j¹ posi¹œæ».
Deu 32:48  Potem rzek³ Pan do Moj¿esza tego samego dnia:
Deu 32:49  «Wst¹p na tê górê Abarim: górê Nebo, w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemiê Kanaan, 
któr¹ dajê w posiadanie Izraelitom.
Deu 32:50  Umrzesz tam na górze, na któr¹ wejdziesz, i po³¹czysz siê ze swymi przodkami, jak zmar³ Aaron, brat 
twój, na górze Hor i po³¹czy³ siê ze swymi przodkami.
Deu 32:51  Poniewa¿ nie byliœcie mi wierni miêdzy Izraelitami przy wodach Meriba pod Kadesz, na pustyni Sin, 
nie objawiliœcie mej œwiêtoœci wœród Izraelitów,
Deu 32:52  dlatego tylko z daleka ujrzysz tê ziemiê, lecz ty tam nie wejdziesz do tej krainy, któr¹ Ja dajê 
Izraelitom».
Deu 33:1  Oto b³ogos³awieñstwo, które wypowiedzia³ Moj¿esz, m¹¿ Bo¿y, nad Izraelitami, przed swoj¹ œmierci¹:
Deu 33:2  Rzek³: Pan przyszed³ z Synaju i z Seiru dla nich wzeszed³, zab³ysn¹³ z góry Paran, przybywa z 
Meriba po Kadesz, w prawicy ogieñ p³on¹cy.
Deu 33:3  On kocha swój lud. Wszyscy Jego œwiêci s¹ w Jego rêku. U nóg Twoich oni usiedli, s³owa Twoje 
przyjmuj¹.
Deu 33:4  Moj¿esz da³ nam Prawo - dziedzictwo spo³ecznoœci Jakuba.
Deu 33:5  By³ Król w Jeszurunie, gdy siê zeszli ksi¹¿êta narodu, zgromadzi³y siê pokolenia Jakuba.
Deu 33:6  Niech ¿yje Ruben, niech nie umiera, niech ¿yje, choæ liczb¹ niewielki.
Deu 33:7  To powiedzia³ do Judy: Us³ysz, Panie, g³os Judy, doprowadŸ go do jego ludu, niech Twoje rêce go 
obroni¹, b¹dŸ dlañ obron¹ od wrogów.
Deu 33:8  Do Lewiego powiedzia³: Twoje tummim i urim s¹ dla oddanego ci mê¿a, wypróbowa³eœ go w Massa, 
spiera³eœ siê z nim u wód Meriba.
Deu 33:9  O ojcu swym on mówi i o matce: «Ja ich nie widzia³em», nie zna ju¿ swoich braci, nie chce 
rozpoznaæ swych dzieci. Tak s³owa Twego strzegli, przymierze Twoje zachowali.
Deu 33:10  Niech nakazów Twych ucz¹ Jakuba, a Prawa Twego - Izraela, przed Tob¹ pal¹ kadzid³o, na Twoim 
o³tarzu - ca³opalenia.
Deu 33:11  Moc jego, Panie, b³ogos³aw, a dzie³a r¹k jego przyjmij, z³am biodra jego nieprzyjació³ i tych, co go 
nienawidz¹, by nie powstali.
Deu 33:12  Do Beniamina powiedzia³: Umi³owany przez Pana, bezpiecznie u Niego zamieszka, u Niego, który 
zawsze bêdzie go broni³, odpocznie w Jego ramionach.
Deu 33:13  Do Józefa powiedzia³: Jego ziemia - b³ogos³awiona przez Pana, przez bogactwo niebios, przez 
rosê, przez Ÿród³a otch³ani podziemnej,
Deu 33:14  przez bogactwo darów s³oñca, przez bogactwo plonów miesiêcy,
Deu 33:15  przez skarby z gór staro¿ytnych, przez bogactwo odwiecznych pagórków,
Deu 33:16  przez bogactwo z ziemi i plonów, ³aska Mieszkañca Krzaku: dzie³a Jego na g³owie Józefa, na skroni 
ksiêcia swych braci.
Deu 33:17  Oto Jego byk pierworodny - czeœæ Jemu! Jego rogi - rogami bawo³u, bije nimi narody a¿ po krañce 
ziemi. Oto miriady Efraima, oto tysi¹ce Manassesa.
Deu 33:18  Do Zabulona powiedzia³: Zabulonie, ciesz siê na twoich wyprawach, i ty Issacharze, w twoich 
namiotach.
Deu 33:19  Zwo³uj¹ narody na górê, by z³o¿yæ tam prawe ofiary; gdy¿ z bogactwa morza bêd¹ korzystaæ i ze 
skarbów w piasku ukrytych.
Deu 33:20  Do Gada powiedzia³: Szczêœliwy, kto da miejsce Gadowi! Odpoczywa jak lwica, rozdar³ ramiê i 
g³owê.
Deu 33:21  Rzeczy najlepszych po¿¹da dla siebie, pragnie dzia³u dowódcy; chce kroczyæ na czele narodu. 
Sprawiedliwoœæ Pana wype³ni³ i Jego s¹dy nad Izraelem.
Deu 33:22  Do Dana powiedzia³: Dan jest lwi¹tkiem, które siê rzuca z Baszanu.
Deu 33:23  Do Neftalego powiedzia³: Neftali ³ask¹ nasycony, pe³en jest b³ogos³awieñstw Pana, morze i po³udnie 
posi¹dzie.
Deu 33:24  Do Asera powiedzia³: Aser b³ogos³awiony wœród synów, niech bêdzie kochany przez braci, niech 
k¹pie nogê w oliwie.
Deu 33:25  Twe zawory z ¿elaza i br¹zu, jak dni twoje moc twoja trwa³a.
Deu 33:26  Do Boga Jeszuruna nikt niepodobny, by tobie pomóc, cwa³uje po niebie, po ob³okach, w swym 
majestacie.
Deu 33:27  Zwyciêzc¹ jest Bóg odwieczny. Zni¿a sw¹ broñ - On od wieków, by odpêdziæ wroga przed tob¹; to 
On wo³a: Wyniszcz!
Deu 33:28  Izrael zamieszka³ bezpiecznie, na osobnoœci jest Ÿród³o Jakuba, na ziemi zbo¿a i moszczu, 



niebiosa zsy³aj¹ mu rosê.
Deu 33:29  Izraelu, tyœ szczêœliwy, któ¿ tobie podobny? Narodzie, zbawiony przez Pana, Obroñca twój tobie 
pomaga, b³ogos³awi zwyciêski twój miecz. Wrogowie s³abn¹ przed tob¹, ty zaœ wynios³oœæ ich depczesz.
Deu 34:1  Moj¿esz wst¹pi³ ze stepów Moabu na górê Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaœ 
pokaza³ mu ca³¹ ziemiê Gilead a¿ po Dan,
Deu 34:2  ca³¹ - Neftalego, ziemiê Efraima i Manassesa, ca³¹ krainê Judy a¿ po Morze Zachodnie,
Deu 34:3  Negeb, okrêg doliny ko³o Jerycha, miasta palm, a¿ do Soaru.
Deu 34:4  Rzek³ Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysi¹g³em Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi s³owami: 
Dam go twemu potomstwu. Da³em ci go zobaczyæ w³asnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz».
Deu 34:5  Tam, w krainie Moabu, wed³ug postanowienia Pana, umar³ Moj¿esz, s³uga Pañski.
Deu 34:6  I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu a¿ po dziœ 
dzieñ.
Deu 34:7  W chwili œmierci mia³ Moj¿esz sto dwadzieœcia lat, a wzrok jego nie by³ przyæmiony i si³y go nie 
opuœci³y.
Deu 34:8  Izraelici op³akiwali Moj¿esza na stepach Moabu przez trzydzieœci dni. Potem skoñczy³y siê dni 
¿a³oby po Moj¿eszu.
Deu 34:9  Jozue, syn Nuna, pe³en by³ ducha m¹droœci, gdy¿ Moj¿esz w³o¿y³ na niego rêce. S³uchali go 
Izraelici i czynili, jak im Pan rozkaza³ przez Moj¿esza.
Deu 34:10  Nie powsta³ wiêcej w Izraelu prorok podobny do Moj¿esza, który by pozna³ Pana twarz¹ w twarz,
Deu 34:11  ani [równy] we wszystkich znakach i cudach, które poleci³ mu Pan czyniæ w ziemi egipskiej wobec 
faraona, wszystkich s³ug jego i ca³ego jego kraju;
Deu 34:12  ani równy moc¹ rêki i ca³¹ wielk¹ groz¹, jak¹ wywo³a³ Moj¿esz na oczach ca³ego Izraela.
Jos 1:1  Po œmierci Moj¿esza, s³ugi Pana, rzek³ Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Moj¿esza:
Jos 1:2  «Moj¿esz, s³uga mój, umar³; teraz wiêc wstañ, przepraw siê przez ten oto Jordan, ty i ca³y ten lud, do 
ziemi, któr¹ Ja dajê Izraelitom.
Jos 1:3  Ka¿de miejsce, na które zst¹pi wasza noga, Ja wam dajê, jak zapowiedzia³em Moj¿eszowi.
Jos 1:4  Od pustyni i od Libanu a¿ do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, ca³a ziemia Chetytów a¿ do Wielkiego Morza, 
w stronê zachodz¹cego s³oñca, bêdzie wasz¹ krain¹.
Jos 1:5  Nikt siê nie ostoi przed tob¹ przez wszystkie dni twego ¿ycia. Jak by³em z Moj¿eszem, tak bêdê z tob¹, 
nie opuszczê ciê ani porzucê.
Jos 1:6  B¹dŸ mê¿ny i mocny, poniewa¿ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemiê, któr¹ poprzysi¹g³em daæ 
ich przodkom.
Jos 1:7  Tylko b¹dŸ mê¿ny i mocny, przestrzegaj¹c wype³niania ca³ego Prawa, które nakaza³ ci Moj¿esz, s³uga 
mój. Nie odstêpuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby siê okaza³a twoja roztropnoœæ we wszystkich 
przedsiêwziêciach.
Jos 1:8  Niech ta Ksiêga Prawa bêdzie zawsze na twych ustach: rozwa¿aj j¹ w dzieñ i w nocy, abyœ œciœle 
spe³nia³ wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci siê i oka¿e siê twoja roztropnoœæ.
Jos 1:9  Czy¿ ci nie rozkaza³em: B¹dŸ mê¿ny i mocny? Nie bój siê i nie lêkaj, poniewa¿ z tob¹ jest Pan, Bóg 
twój, wszêdzie, gdziekolwiek pójdziesz».
Jos 1:10  Jozue rozkaza³ wówczas zwierzchnikom ludu, mówi¹c:
Jos 1:11  «PrzejdŸcie przez obóz i naka¿cie ludowi: Przygotujcie sobie ¿ywnoœæ, gdy¿ po trzech dniach 
przeprawicie siê przez ten Jordan, abyœcie zajêli ziemiê, któr¹ Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie».
Jos 1:12  Nastêpnie Jozue przemówi³ do Rubenitów, Gadytów i po³owy pokolenia Manassesa:
Jos 1:13  «Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki da³ wam Moj¿esz, s³uga Pana, gdy rzek³: Pan, Bóg wasz, strze¿e 
waszego pokoju i oddaje wam tê ziemiê.
Jos 1:14  Wasze ¿ony, dzieci i trzody mog¹ pozostaæ w kraju, który da³ wam Moj¿esz za Jordanem. Wy jednak 
musicie wyruszyæ uzbrojeni na czele swych braci, wszyscy zdolni do boju mê¿czyŸni, i musicie im pomóc,
Jos 1:15  a¿ Pan u¿yczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i a¿ oni równie¿ posi¹d¹ ziemiê, któr¹ da im Pan, 
Bóg wasz. Wtedy mo¿ecie wróciæ do kraju, który do was nale¿y i który da³ wam Moj¿esz, s³uga Pana, po 
drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi s³oñca».
Jos 1:16  Odpowiedzieli wiêc Jozuemu tymi s³owami: «Wszystko, coœ nam rozkaza³, uczynimy i gdziekolwiek 
nas poœlesz, pójdziemy.
Jos 1:17  Jak pos³uszni byliœmy we wszystkim Moj¿eszowi, tak bêdziemy pos³uszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg 
twój, by³ z tob¹, jak by³ z Moj¿eszem.
Jos 1:18  Ktokolwiek sprzeciwi siê twojemu g³osowi i nie bêdzie pos³uszny twemu s³owu we wszystkim, co mu 
rozka¿esz, musi umrzeæ. Tylko ty b¹dŸ mê¿ny i mocny».
Jos 2:1  Jozue, syn Nuna, wys³a³ potajemnie z Szittim dwu wywiadowców, daj¹c im polecenie: «IdŸcie i 
obejrzyjcie okolicê Jerycha». Poszli wiêc i przybyli do domu nierz¹dnicy imieniem Rachab i udali siê tam na 
spoczynek.



Jos 2:2  Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych s³owach: «Oto mê¿owie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by 
wybadaæ kraj».
Jos 2:3  Pos³a³ wiêc król Jerycha do Rachab rozkaz: «Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do 
domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia ca³ego kraju».
Jos 2:4  Lecz kobieta wziê³a tych dwu mê¿czyzn i ukry³a ich. «Rzeczywiœcie, odrzek³a, przybyli do mnie ci 
ludzie, ale nie wiedzia³am, sk¹d byli.
Jos 2:5  Gdy jednak miano zamkn¹æ bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dok¹d siê udali. 
Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a doœcigniecie ich».
Jos 2:6  Sama zaœ zaprowadzi³a ich na dach i ukry³a pod ³odygami lnu, które tu roz³o¿y³a.
Jos 2:7  Ludzie królewscy natomiast œcigali ich w kierunku Jordanu a¿ ku brodom, a bramê miasta zamkniêto 
po wyjœciu œcigaj¹cych.
Jos 2:8  Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnêli, gdy Rachab wesz³a do nich na dach
Jos 2:9  i tak do nich powiedzia³a: «Wiem, ¿e Pan da³ wam ten kraj, gdy¿ postrach wasz pad³ na nas i wszyscy 
mieszkañcy kraju struchleli przed wami.
Jos 2:10  S³yszeliœmy bowiem, jak Pan wysuszy³ wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliœcie z 
Egiptu, i co uczyniliœcie dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których 
ob³o¿yliœcie kl¹tw¹.
Jos 2:11  Na wieœæ o tym zatrwo¿y³o siê serce nasze i zabrak³o nam odwagi wobec was, poniewa¿ Pan, Bóg 
wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi.
Jos 2:12  Dlatego teraz przysiêgnijcie mi na Pana, ¿e jak ja okaza³am wam ¿yczliwoœæ, tak i wy oka¿ecie 
¿yczliwoœæ domowi mego ojca; dacie mi znak jako rêkojmiê,
Jos 2:13  ¿e zostawicie przy ¿yciu mego ojca i moj¹ matkê, moich braci i moje siostry, ¿e zachowacie wszystko, 
co do nich nale¿y, i uchronicie od œmierci».
Jos 2:14  Odpowiedzieli jej wywiadowcy: «¯yciem naszym rêczymy za was, jeœli tylko nie wydacie tej naszej 
sprawy. A gdy Pan odda nam tê ziemiê, oka¿emy ci ¿yczliwoœæ i wiernoœæ».
Jos 2:15  Po czym spuœci³a ich po powrozie z okna, gdy¿ dom jej przylega³ do muru miejskiego i jakby w murze 
mieszka³a.
Jos 2:16  «Udajcie siê w góry - rzek³a do nich - aby was nie spotkali œcigaj¹cy i ukryjcie siê tam przez trzy dni, 
a¿ do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoj¹ drogê».
Jos 2:17  Wywiadowcy powiedzieli: «Tak wywi¹¿emy siê z tej przysiêgi, któr¹ kaza³aœ nam z³o¿yæ:
Jos 2:18  gdy wejdziemy do kraju, uwi¹¿esz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuœci³aœ, i 
zgromadzisz u siebie w tym domu: ojca twego, matkê twoj¹, braci twoich i ca³¹ rodzinê.
Jos 2:19  Je¿eli ktokolwiek wyjdzie z drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego g³owê, a my bêdziemy 
niewinni. Kto jednak w domu z tob¹ pozostanie, krew jego spadnie na nasz¹ g³owê, je¿eli czyjaœ rêka siê go 
dotknie.
Jos 2:20  Gdybyœ jednak sprawê nasz¹ zdradzi³a, bêdziemy wolni od przysiêgi, któr¹œ od nas przyjê³a».
Jos 2:21  Na to odpowiedzia³a: «Niech tak bêdzie, jak mówicie» i zakoñczy³a rozmowê, a oni siê oddalili. Wtedy 
ona uwi¹za³a powróz purpurowy u okna.
Jos 2:22  Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez trzy dni, a¿ powrócili ludzie wys³ani na ich 
poszukiwanie. Ci zaœ szukali po ca³ej drodze, ale nikogo nie znaleŸli.
Jos 2:23  Wtedy powrócili równie¿ i dwaj wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili siê przez rzekê, a gdy przybyli 
do Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotka³o.
Jos 2:24  I rzekli do Jozuego: «Pan odda³ ca³y ten kraj w nasze rêce i ju¿ wszyscy mieszkañcy struchleli przed 
nami».
Jos 3:1  Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam 
przed przepraw¹.
Jos 3:2  Po up³ywie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz
Jos 3:3  i wydali polecenie ludowi: «Gdy ujrzycie Arkê Przymierza Pana, Boga waszego, i nios¹cych j¹ kap³anów-
lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postêpujcie za ni¹.
Jos 3:4  Zostawcie jednak przestrzeñ oko³o dwu tysiêcy ³okci miêdzy sob¹ a ark¹ i nie zbli¿ajcie siê do niej! Tak 
wiêc poznacie drogê, któr¹ macie iœæ, bo nigdy ni¹ nie szliœcie».
Jos 3:5  Wtedy rzek³ Jozue do ludu: «Oczyœæcie siê, gdy¿ jutro Pan sprawi cuda wœród was».
Jos 3:6  Nastêpnie powiedzia³ Jozue do kap³anów: «WeŸcie Arkê Przymierza i idŸcie na czele ludu». Ci wziêli 
Arkê Przymierza i wyszli na czo³o pochodu.
Jos 3:7  Pan oznajmi³ Jozuemu: «Dziœ pocznê wywy¿szaæ ciê w oczach ca³ego Izraela, aby poznano, ¿e jak 
by³em z Moj¿eszem, tak bêdê i z tob¹.
Jos 3:8  Ty zaœ dasz nastêpuj¹ce polecenie kap³anom nios¹cym Arkê Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu 
wód Jordanu, w Jordanie siê zatrzymajcie».
Jos 3:9  Zwróci³ siê nastêpnie Jozue do Izraelitów: «Zbli¿cie siê i s³uchajcie s³ów Pana, Boga waszego.



Jos 3:10  Po tym poznacie, rzek³ Jozue, ¿e Bóg ¿ywy jest poœród was i ¿e wypêdzi z pewnoœci¹ przed wami 
Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów:
Jos 3:11  oto Arka Przymierza Pana ca³ej ziemi przejdzie przed wami Jordan.
Jos 3:12  Wybierzcie teraz dwunastu mê¿czyzn spoœród pokoleñ Izraela, po jednym z ka¿dego pokolenia.
Jos 3:13  Skoro tylko stopy kap³anów nios¹cych Arkê Pana, Boga ca³ej ziemi, stan¹ w wodzie Jordanu, oddziel¹ 
siê wody Jordanu p³yn¹ce z góry i stan¹ jak jeden wa³».
Jos 3:14  Gdy wiêc lud wyruszy³ ze swoich namiotów, by przeprawiæ siê przez Jordan, kap³ani nios¹cy Arkê 
Przymierza szli na czele ludu.
Jos 3:15  Zaledwie nios¹cy arkê przyszli nad Jordan, a nogi kap³anów nios¹cych arkê zanurzy³y siê w wodzie 
przybrze¿nej - Jordan bowiem wezbra³ a¿ po brzegi przez ca³y czas ¿niwa -
Jos 3:16  zatrzyma³y siê wody p³yn¹ce z góry i utworzy³y jakby jeden wa³ na znacznej przestrzeni od miasta 
Adam le¿¹cego w pobli¿u Sartan, podczas gdy wody sp³ywaj¹ce do morza Araby, czyli Morza S³onego, 
oddzieli³y siê zupe³nie, a lud przechodzi³ naprzeciw Jerycha.
Jos 3:17  Kap³ani nios¹cy Arkê Przymierza Pañskiego stali mocno na suchym ³o¿ysku w œrodku Jordanu, a 
tymczasem ca³y Izrael szed³ po suchej ziemi, a¿ wreszcie ca³y naród skoñczy³ przeprawê przez Jordan.
Jos 4:1  Gdy wreszcie ca³y naród skoñczy³ przeprawê przez Jordan, rzek³ Pan do Jozuego:
Jos 4:2  «Wybierzcie dwunastu mê¿ów spoœród ludu, po jednym z ka¿dego pokolenia,
Jos 4:3  i dajcie im takie polecenie: Podnieœcie st¹d, ze œrodka Jordanu, z miejsca, gdzie sta³y nogi kap³anów, 
dwanaœcie kamieni, przenieœcie je ze sob¹ i po³ó¿cie w miejscu, gdzie roz³o¿ycie siê obozem, by spêdziæ 
noc».
Jos 4:4  Wtedy Jozue wezwa³ dwunastu mê¿czyzn, których wyznaczy³ spoœród Izraelitów, po jednym z 
ka¿dego pokolenia,
Jos 4:5  i rzek³ do nich Jozue: «PrzejdŸcie przed Arkê Pana, Boga waszego, a¿ do œrodka Jordanu i niech 
ka¿dy wyniesie na swym ramieniu jeden kamieñ odpowiednio do liczby pokoleñ synów Izraela.
Jos 4:6  Niech to bêdzie znakiem poœród was. A gdy w przysz³oœci synowie wasi zapytaj¹ was: "Co oznaczaj¹ 
dla was te kamienie?" -
Jos 4:7  odpowiecie im, ¿e wody Jordanu rozdzieli³y siê przed Ark¹ Przymierza Pañskiego. Gdy przechodzi³a 
ona przez Jordan, rozdzieli³y siê wody Jordanu, a te kamienie s¹ pami¹tk¹ na zawsze dla Izraelitów».
Jos 4:8  I Izraelici uczynili tak, jak im poleci³ Jozue. Wziêli dwanaœcie kamieni ze œrodka Jordanu, jak Pan 
rozkaza³ Jozuemu, wed³ug liczby pokoleñ Izraelitów, przynieœli je ze sob¹ na miejsce nocnego postoju i tam je 
po³o¿yli.
Jos 4:9  Dwanaœcie kamieni po³o¿y³ równie¿ Jozue na œrodku Jordanu, na miejscu, na którym sta³y nogi 
kap³anów nios¹cych Arkê Przymierza. S¹ tam one a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 4:10  Kap³ani nios¹cy Arkê stali w œrodku Jordanu, a¿ wszystko zosta³o wykonane, co Pan nakaza³ 
Jozuemu obwieœciæ ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Moj¿esz da³ Jozuemu. Tymczasem lud przeszed³ 
poœpiesznie.
Jos 4:11  A gdy ca³y lud skoñczy³ przeprawê, przesz³a równie¿ i Arka Pañska z kap³anami i stanê³a na czele 
ludu.
Jos 4:12  Synowie Rubena, synowie Gada i po³owa pokolenia Manassesa przeszli uzbrojeni na czo³o synów 
Izraela, jak Moj¿esz im rozkaza³.
Jos 4:13  Oko³o czterdziestu tysiêcy wojowników uzbrojonych przesz³o przed obliczem Pana, by walczyæ na 
stepach Jerycha.
Jos 4:14  W owym dniu Pan wywy¿szy³ Jozuego w oczach ca³ego Izraela i bali siê go, jak siê bali Moj¿esza 
przez wszystkie dni jego ¿ycia.
Jos 4:15  I rzek³ Pan Jozuemu:
Jos 4:16  «Rozka¿ kap³anom nios¹cym Arkê Œwiadectwa, by wyszli z Jordanu».
Jos 4:17  Wtedy Jozue poleci³ kap³anom: «WyjdŸcie z Jordanu».
Jos 4:18  Skoro tylko kap³ani nios¹cy Arkê Przymierza Pañskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknê³y 
suchej ziemi, wróci³y wody Jordanu znów do swego ³o¿yska, wype³niaj¹c je jak przedtem - a¿ po brzegi.
Jos 4:19  Dziesi¹tego dnia miesi¹ca pierwszego lud wyszed³ z Jordanu i roz³o¿y³ siê obozem w Gilgal na wschód 
od Jerycha.
Jos 4:20  Owe zaœ dwanaœcie kamieni, które zabrano z Jordanu, Jozue ustawi³ w Gilgal.
Jos 4:21  Rzek³ on wtedy do Izraelitów: «Je¿eli kiedyœ potomkowie wasi zapytaj¹ ojców swoich: "Co oznaczaj¹ 
te kamienie?" -
Jos 4:22  wy pouczycie synów swoich, mówi¹c: Izrael przeszed³ przez ten Jordan jak po suchej ziemi,
Jos 4:23  gdy¿ Pan, Bóg wasz, wysuszy³ przed wami wody Jordanu, a¿ przeszliœcie, podobnie jak to uczyni³ 
Pan, Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszy³ przed naszymi oczami, a¿ przeszliœmy.
Jos 4:24  Wszystkie ludy ziemi powinny poznaæ, ¿e potê¿na jest rêka Pana, a wy sami zawsze powinniœcie siê 
baæ Pana, Boga waszego».



Jos 5:1  Gdy wszyscy królowie amoryccy, mieszkaj¹cy za Jordanem w zachodniej krainie, i wszyscy królowie 
kananejscy, zamieszkali wzd³u¿ morza, us³yszeli, ¿e Pan osuszy³ wody Jordanu przed Izraelitami, a¿ siê 
przeprawili, zatrwo¿y³o siê ich serce i nie mieli ju¿ odwagi wobec Izraelitów.
Jos 5:2  W owym czasie rzek³ Pan do Jozuego: «Przygotuj sobie no¿e z krzemienia i ponownie dokonasz 
obrzezania Izraelitów».
Jos 5:3  Jozue przygotowa³ sobie no¿e z krzemienia i obrzeza³ Izraelitów na pagórku Aralot.
Jos 5:4  A ta by³a przyczyna, dla której Jozue dokona³ obrzezania. Wszyscy mê¿czyŸni zdolni do noszenia 
broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni, w drodze po wyjœciu z Egiptu.
Jos 5:5  Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani; natomiast ci z ludu, którzy siê urodzili na 
pustyni w drodze po wyjœciu z Egiptu, nie byli obrzezani.
Jos 5:6  Czterdzieœci bowiem lat Izraelici b³¹kali siê po pustyni, póki ca³y naród nie wymar³, mianowicie 
mê¿czyŸni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, poniewa¿ nie s³uchali g³osu Pana. Im bowiem Pan 
poprzysi¹g³, ¿e nie pozwoli im ujrzeæ tej ziemi, któr¹ poprzysi¹g³ ich przodkom; ¿e da nam ziemiê op³ywaj¹c¹ w 
mleko i miód.
Jos 5:7  Na ich miejsce wzbudzi³ ich synów i tych Jozue obrzeza³. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich 
nie obrzezano.
Jos 5:8  Gdy wiêc dokonano obrzezania ca³ego narodu, pozostali oni, odpoczywaj¹c w obozie a¿ do 
wyzdrowienia.
Jos 5:9  I rzek³ Pan do Jozuego: «Dziœ zrzuci³em z was hañbê egipsk¹». Miejsce to nazwano Gilgal a¿ do dnia 
dzisiejszego.
Jos 5:10  Roz³o¿yli siê obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschê czternastego dnia miesi¹ca wieczorem, 
na stepach Jerycha.
Jos 5:11  Nastêpnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaœne i ziarna pra¿one tego samego dnia.
Jos 5:12  Manna usta³a nastêpnego dnia gdy zaczêli jeœæ plon tej ziemi. Nie mieli ju¿ wiêcej Izraelici manny, 
lecz ¿ywili siê tego roku z plonów ziemi Kanaan.
Jos 5:13  Gdy Jozue przebywa³ blisko Jerycha, podniós³ oczy i ujrza³ przed sob¹ mê¿a z mieczem dobytym w 
rêku. Jozue podszed³ do niego i rzek³: «Czy jesteœ po naszej stronie, czy te¿ po stronie naszych wrogów?»
Jos 5:14  A on odpowiedzia³: «Nie, gdy¿ jestem wodzem zastêpów Pañskich i w³aœnie przyby³em». Wtedy 
Jozue upad³ twarz¹ na ziemiê, odda³ mu pok³on i rzek³ do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu s³udze?»
Jos 5:15  Na to rzek³ wódz zastêpów Pañskich do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na 
którym stoisz, jest œwiête». I Jozue tak uczyni³.
Jos 6:1  Jerycho by³o silnie umocnione i zamkniête przed Izraelitami. Nikt nie wychodzi³ ani nie wchodzi³.
Jos 6:2  I rzek³ Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja dajê w twoje rêce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi 
wojownikami.
Jos 6:3  Wy wszyscy, uzbrojeni mê¿owie, bêdziecie okr¹¿ali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez 
szeœæ dni.
Jos 6:4  Siedmiu kap³anów niech niesie przed Ark¹ siedem tr¹b z rogów baranich. Siódmego dnia okr¹¿ycie 
miasto siedmiokrotnie, a kap³ani zagraj¹ na tr¹bach.
Jos 6:5  Gdy wiêc zabrzmi przeci¹gle róg barani i us³yszycie g³os tr¹by, niech ca³y lud wzniesie gromki okrzyk 
wojenny, a mur miasta rozpadnie siê na miejscu i lud wkroczy, ka¿dy wprost przed siebie».
Jos 6:6  Jozue, syn Nuna, wezwa³ kap³anów i rzek³ im: «WeŸcie Arkê Przymierza a siedmiu kap³anów niech 
weŸmie siedem tr¹b z rogów baranich przed Ark¹ Pañsk¹».
Jos 6:7  Po czym rozkaza³ ludowi: «Wyruszcie i okr¹¿cie miasto, a zbrojni wojownicy niech id¹ przed Ark¹ 
Pañsk¹».
Jos 6:8  I sta³o siê, jak Jozue rozkaza³ ludowi. Siedmiu kap³anów, nios¹cych przed Panem siedem tr¹b z rogów 
baranich, wyruszy³o graj¹c na tr¹bach, Arka zaœ Przymierza Pañskiego sz³a za nimi.
Jos 6:9  Zbrojni wojownicy szli przed kap³anami, którzy grali na tr¹bach, a tylna stra¿ sz³a za Ark¹, i tak 
posuwano siê, stale graj¹c na tr¹bach.
Jos 6:10  A Jozue da³ ludowi polecenie: «Nie wznoœcie okrzyku, niech nie us³ysz¹ g³osu waszego i niech ¿adne 
s³owo nie wyjdzie z ust waszych a¿ do dnia, gdy wam powiem: Wznieœcie okrzyk wojenny! I wtedy go 
wzniesiecie».
Jos 6:11  I tak Arka Pañska okr¹¿y³a miasto doko³a jeden raz, po czym wrócono do obozu i spêdzono tam noc.
Jos 6:12  Jozue wsta³ wczeœnie rano, kap³ani wziêli Arkê Pañsk¹,
Jos 6:13  a siedmiu kap³anów nios¹cych siedem tr¹b z rogów baranich sz³o przed Ark¹ Pañsk¹, graj¹c bez 
przerwy na tr¹bach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna stra¿ sz³a za Ark¹ Pañsk¹ i 
posuwano siê przy dŸwiêku tr¹b.
Jos 6:14  I tak okr¹¿yli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez szeœæ dni codziennie 
tak czynili.
Jos 6:15  Siódmego dnia wstali rano wraz z zorz¹ porann¹ i okr¹¿yli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: 



tylko tego dnia okr¹¿yli miasto siedem razy.
Jos 6:16  Gdy kap³ani za siódmym razem zagrali na tr¹bach, Jozue zawo³a³ do ludu: «Wznieœcie okrzyk 
wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc wasz¹!
Jos 6:17  Miasto bêdzie ob³o¿one kl¹tw¹ dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierz¹dnica 
Rachab zostanie przy ¿yciu - ona sama i wszyscy, którzy s¹ wraz z ni¹ w domu, albowiem ukry³a wywiadowców, 
których wys³aliœmy.
Jos 6:18  Ale wy strze¿cie siê rzeczy ob³o¿onych kl¹tw¹, aby was chêæ nie ogarnê³a wzi¹æ coœ z dobra 
ob³o¿onego kl¹tw¹, bo wtedy uczynilibyœcie przeklêtym sam obóz izraelski i sprowadzilibyœcie na niego 
nieszczêœcie.
Jos 6:19  Ca³e zaœ srebro i z³oto, sprzêty z br¹zu i z ¿elaza s¹ poœwiêcone dla Pana i pójd¹ do skarbca 
Pañskiego».
Jos 6:20  Lud wzniós³ okrzyk wojenny i zagrano na tr¹bach. Skoro tylko us³ysza³ lud dŸwiêk tr¹b, wzniós³ gromki 
okrzyk wojenny i mury rozpad³y siê na miejscu. A lud wpad³ do miasta, ka¿dy wprost przed siebie, i tak zajêli 
miasto.
Jos 6:21  I na mocy kl¹twy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co by³o w mieœcie: mê¿czyzn i 
kobiety, m³odzieñców i starców, wo³y, owce i os³y.
Jos 6:22  Jozue powiedzia³ dwu wywiadowcom, którzy wybadali kraj: «WejdŸcie do domu owej nierz¹dnicy i 
wyprowadŸcie stamt¹d tê kobietê wraz ze wszystkimi, którzy do niej nale¿¹, jak jej przysiêgliœcie».
Jos 6:23  Weszli wiêc m³odzi ludzie, wywiadowcy, i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkê, jej braci i tych 
wszystkich, którzy do niej nale¿eli. Równie¿ wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieœcili ich poza obozem 
izraelskim.
Jos 6:24  Nastêpnie miasto i wszystko, co w nim by³o, spalili, tylko srebro i z³oto, jak i sprzêty z br¹zu i ¿elaza 
oddali do skarbca domu Pañskiego.
Jos 6:25  Nierz¹dnicê Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej nale¿eli, pozostawi³ Jozue przy ¿yciu. 
Zamieszka³a ona wœród Izraela a¿ po dzieñ dzisiejszy, poniewa¿ ukry³a wywiadowców, których wys³a³ Jozue, 
by wybadali Jerycho.
Jos 6:26  W owym czasie Jozue wypowiedzia³ do ludu przysiêgê: «Niech bêdzie przeklêty przed obliczem Pana 
cz³owiek, który podj¹³by siê odbudowaæ miasto Jerycho: Za cenê ¿ycia swego pierworodnego [syna] za³o¿y 
fundamenty, za cenê ¿ycia najm³odszego syna postawi bramy».
Jos 6:27  Pan by³ z Jozuem, którego s³awa rozesz³a siê po ca³ym kraju.
Jos 7:1  Izraelici dopuœcili siê przestêpstwa na rzeczach ob³o¿onych kl¹tw¹. Akan, syn Karmiego, syna 
Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przyw³aszczy³ sobie coœ z dobra ob³o¿onego kl¹tw¹, dlatego 
zap³on¹³ gniew Pana przeciw synom Izraela.
Jos 7:2  Jozue wys³a³ mê¿ów z Jerycha do Aj, które le¿y obok Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzek³ im: 
«IdŸcie w góry i wybadajcie tê okolicê». Ludzie ci poszli i przypatrzyli siê miastu Aj,
Jos 7:3  a wróciwszy do Jozuego, donieœli mu: «Niech nie wyrusza ca³y lud. Oko³o dwóch lub trzech tysiêcy 
ludzi niech pójdzie, a zdobêd¹ Aj. Nie trudŸ ca³ego ludu, bo ich tam jest niewielu».
Jos 7:4  Wyruszy³o wiêc z ludu oko³o trzech tysiêcy mê¿czyzn, musieli jednak uciec przed mieszkañcami Aj.
Jos 7:5  Mieszkañcy Aj zabili z nich oko³o trzydziestu szeœciu ludzi œcigaj¹c ich od bramy a¿ do Szebarim i 
bij¹c ich na stoku góry. Przerazi³o siê serce ludu i sta³o siê jak woda.
Jos 7:6  Wtedy Jozue rozdar³ swoje szaty i pad³ twarz¹ na ziemiê przed Ark¹ Pañsk¹ a¿ do wieczora, on sam i 
starsi Izraela. I posypali prochem swe g³owy.
Jos 7:7  I mówi³ Jozue: «Ach, Panie, Bo¿e! Dlaczego przeprowadzi³eœ ten lud przez Jordan? Czy¿ po to, aby 
wydaæ nas w rêce Amorytów na wytêpienie? Ach, gdybyœmy postanowili pozostaæ raczej za Jordanem!
Jos 7:8  Przebacz, Panie! Co mam teraz powiedzieæ, gdy Izrael poda³ ty³ swoim wrogom?
Jos 7:9  Jeœli us³ysz¹ o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkañcy kraju, otocz¹ nas zewsz¹d i zg³adz¹ imiê nasze 
z ziemi. A có¿ wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego?»
Jos 7:10  I rzek³ Pan do Jozuego: «Wstañ! Dlaczego tak le¿ysz twarz¹ do ziemi?
Jos 7:11  Izrael zgrzeszy³: z³amali przymierze, jakie z nimi zawar³em, wziêli sobie z tego, co by³o ob³o¿one 
kl¹tw¹ - ukradli to, zataili i schowali miêdzy swoje rzeczy.
Jos 7:12  Dlatego Izraelici nie bêd¹ mogli siê ostaæ wobec wrogów swoich i podadz¹ ty³ swoim wrogom gdy¿ 
œci¹gnêli na siebie kl¹twê. Nie bêdê nadal z wami, jeœli nie wytêpicie wœród siebie dotkniêtych kl¹tw¹.
Jos 7:13  Powstañ, oczyœæ lud i rozka¿ mu: Oczyœæcie siê na jutro, bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Rzeczy 
ob³o¿one kl¹tw¹ s¹ wœród ciebie, Izraelu; przeto nie ostoicie siê wobec wrogów swoich, jeœli nie usuniecie 
spoœród siebie rzeczy ob³o¿onych kl¹tw¹.
Jos 7:14  Dlatego jutro z rana wyst¹picie pokoleniami, a z pokolenia, które Pan wska¿e losem, wyst¹pi¹ 
poszczególni mê¿czyŸni.
Jos 7:15  U kogo zaœ znajd¹ rzeczy ob³o¿one kl¹tw¹, bêdzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego nale¿y, bo 
z³ama³ przymierze Pana i pope³ni³ zbrodniê w Izraelu».



Jos 7:16  Jozue wsta³ wczeœnie rano i kaza³ wyst¹piæ Izraelitom pokoleniami. Wskazane losem zosta³o 
pokolenie Judy.
Jos 7:17  Nastêpnie kaza³ wyst¹piæ rodom Judy i zosta³ wskazany losem ród Zeracha. Po czym kaza³ wyst¹piæ 
rodowi Zeracha rodzinami i zosta³a wskazana losem rodzina Zabdiego,
Jos 7:18  a wtedy kaza³ wyst¹piæ poszczególnym mê¿czyznom z jego rodziny i wskazany zosta³ losem Akan, 
syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy.
Jos 7:19  Rzek³ wiêc Jozue do Akana: «Synu mój, daj chwa³ê Panu, Bogu Izraela, i z³ó¿ przed Nim wyznanie. 
Powiedz mi: Coœ uczyni³? Nic nie ukrywaj przede mn¹!»
Jos 7:20  Odpowiedzia³ Akan Jozuemu: «Istotnie zgrzeszy³em przeciw Panu, Bogu Izraela. Oto co uczyni³em:
Jos 7:21  Ujrza³em miêdzy ³upem piêkny p³aszcz z Szinearu, dwieœcie syklów srebra i prêt z³oty wagi 
piêædziesiêciu syklów. Zapragn¹³em ich i zabra³em je. S¹ one zakopane w ziemi na œrodku mego namiotu, a 
srebro pod nimi».
Jos 7:22  Wtedy wys³a³ Jozue pos³añców, którzy pobiegli do namiotu, i rzeczywiœcie rzeczy te by³y zakopane w 
jego namiocie, a srebro pod nimi.
Jos 7:23  I zabrali je ze œrodka namiotu, przynieœli do Jozuego i do wszystkich Izraelitów i z³o¿yli je przed 
Panem.
Jos 7:24  Wzi¹³ wiêc Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, p³aszcz i prêt z³oty, jego synów i córki, jego wo³y, os³y 
i owce, jego namiot i wszystko, co do niego nale¿a³o. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinê 
Akor.
Jos 7:25  Jozue powiedzia³: «Jak nas wprowadzi³eœ w nieszczêœcie, tak niech dziœ Pan ciebie w 
nieszczêœcie wprowadzi». I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami.
Jos 7:26  I wznieœli nad nim wielki stos kamieni, który jest a¿ do dnia dzisiejszego. I zaniecha³ Pan swego 
gwa³townego gniewu. Miejsce to nazwano dolin¹ Akor a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 8:1  Wtedy Pan rzek³ do Jozuego: «Nie bój siê i nie traæ odwagi! WeŸ ze sob¹ wszystkich wojowników, 
powstañ i wyrusz przeciw Aj. Patrz: oto wydajê w twoje rêce króla Aj, jego lud, miasto i kraj.
Jos 8:2  Post¹pisz z Aj i jego ludem, jak post¹pi³eœ z Jerychem i jego królem. Mo¿ecie jednak wzi¹æ sobie ³upy i 
zwierzêta. Przygotuj zasadzkê na miasto z drugiej strony - zachodniej».
Jos 8:3  Podniós³ siê wiêc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyæ przeciw Aj. Jednoczeœnie wybra³ 
Jozue trzydzieœci tysiêcy dzielnych wojowników i wys³a³ ich noc¹,
Jos 8:4  daj¹c im nastêpuj¹cy rozkaz: «Uwa¿ajcie! Przygotujcie zasadzkê na miasto po jego stronie zachodniej, 
ale niezbyt daleko od miasta, i b¹dŸcie wszyscy gotowi.
Jos 8:5  Ja zaœ i ca³y lud ze mn¹ przyci¹gniemy pod miasto. Gdy oni wyjd¹ przeciw nam, jak za pierwszym 
razem, rzucimy siê do ucieczki przed nimi.
Jos 8:6  Oni bêd¹ nas œcigaæ i w ten sposób odci¹gniemy ich daleko od miasta, gdy¿ pomyœl¹: Uciekaj¹ przed 
nami, jak za pierwszym razem! I bêdziemy uciekaæ przed nimi.
Jos 8:7  A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan, Bóg wasz, odda je w wasze rêce.
Jos 8:8  Gdy zaœ zajmiecie miasto, spalicie je. Uczyñcie wed³ug s³owa Pana. Patrzcie, ja wam to rozkazujê!»
Jos 8:9  Jozue wys³a³ ich, a oni udali siê na miejsce zasadzki i zatrzymali siê miêdzy Betel i Aj, na zachód od Aj; 
Jozue zaœ spêdzi³ tê noc wœród ludu.
Jos 8:10  A wstawszy wczeœnie rano, dokona³ przegl¹du ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadzi³ 
lud przeciw Aj.
Jos 8:11  Wszyscy wojownicy, jakich tylko mia³, poszli w góry, przybyli pod miasto i roz³o¿yli siê obozem po 
pó³nocnej stronie Aj. Miêdzy nimi i Aj by³a dolina.
Jos 8:12  Nastêpnie wzi¹³ oko³o piêciu tysiêcy ludzi i umieœci³ ich jako zasadzkê miêdzy Betel a Aj, od 
zachodniej strony miasta.
Jos 8:13  Lud roz³o¿y³ siê obozem na pó³noc od miasta, a jego czêœæ ostatnia na zachód od miasta. Jozue 
zaœ spêdzi³ tê noc w œrodku doliny.
Jos 8:14  Gdy to ujrza³ król Aj, wyruszy³ poœpiesznie ze wszystkimi swoimi ludŸmi do boju przeciw Izraelowi na 
zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedzia³ jednak, ¿e zasadzkê przygotowano na zachód od miasta.
Jos 8:15  A wtedy Jozue i ca³y Izrael udali, ¿e s¹ pobici. Uciekali wiêc drog¹ ku pustyni.
Jos 8:16  Wtedy zwo³ano wszystkich ludzi z miasta, aby puœcili siê w pogoñ za nimi, ale gdy œcigali Jozuego, 
oddalali siê od miasta.
Jos 8:17  A w Aj i Betel nikt nie pozosta³, kto by nie wyruszy³ za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, a œcigali 
Izraela.
Jos 8:18  Wtedy rzek³ Pan do Jozuego: «Podnieœ oszczep, który trzymasz w rêce, przeciw Aj, gdy¿ dajê je w 
twoje rêce». I podniós³ Jozue oszczep, który trzyma³ w rêce, przeciw miastu.
Jos 8:19  I zaledwie rêkê wyci¹gn¹³, ludzie, którzy byli w zasadzce, poœpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do 
miasta, zajêli je i jak najszybciej podpalili.
Jos 8:20  Gdy zaœ obejrzeli siê ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi siê z miasta ku niebu. Nie by³o mo¿na 



uciekaæ w tê lub tamt¹ stronê, a tymczasem lud, który ucieka³ na pustyniê, zwróci³ siê przeciw œcigaj¹cym.
Jos 8:21  Skoro Jozue i ca³y Izrael ujrzeli, ¿e ludzie z zasadzki zajêli miasto i ¿e dym z miasta wznosi siê w 
górê, odwrócili siê i uderzyli na ludzi z Aj.
Jos 8:22  Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i [ludzie z Aj] znaleŸli siê w œrodku Izraelitów, maj¹c ich po 
jednej i po drugiej stronie: tak zostali pobici, ¿e nikt z nich nie zosta³ przy ¿yciu ani nie uciek³.
Jos 8:23  Króla Aj schwytano ¿ywcem i przyprowadzono do Jozuego.
Jos 8:24  Gdy Izraelici pobili mieszkañców Aj na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich œcigano, i gdy 
wszyscy oni a¿ do ostatniego polegli od miecza, ca³y Izrael zwróci³ siê przeciw Aj i porazi³ je ostrzem miecza.
Jos 8:25  Ogó³em poleg³ych tego dnia, mê¿czyzn i kobiet, by³o dwanaœcie tysiêcy, czyli wszyscy mieszkañcy 
Aj.
Jos 8:26  Jozue zaœ nie cofn¹³ rêki, w której trzyma³ oszczep, dopóki nie zg³adzono, na skutek ob³o¿enia kl¹tw¹, 
wszystkich mieszkañców Aj.
Jos 8:27  Tylko byd³o i ³upy z tego miasta rozdzielili miêdzy siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana, danym 
Jozuemu.
Jos 8:28  A Jozue spali³ Aj i uczyni³ z niego rumowisko na wieki, pustkowie a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 8:29  Króla Aj powiesi³ na drzewie a¿ do wieczora. O zachodzie s³oñca rozkaza³ Jozue zdj¹æ jego trupa z 
drzewa, po czym rzucono go u wejœcia do bramy miejskiej i wzniesiono nad nim wielki stos kamieni widoczny 
a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 8:30  Wtedy Jozue zbudowa³ o³tarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal,
Jos 8:31  jak rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pana, Izraelitom: jak napisano w ksiêdze Prawa Moj¿esza: O³tarz z 
kamieni surowych, nie ociosanych ¿elazem. Na nim z³o¿ono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne.
Jos 8:32  Jozue sporz¹dzi³ tam¿e na kamieniach odpis Prawa, które Moj¿esz spisa³ dla Izraelitów.
Jos 8:33  Nastêpnie ca³y Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sêdziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i 
wspó³plemienni, stanêli po obu stronach arki, naprzeciw kap³anów i lewitów, po³owa po stronie góry Garizim, a 
druga po³owa po stronie góry Ebal, jak ju¿ uprzednio zarz¹dzi³ Moj¿esz, s³uga Pana, aby pob³ogos³awiæ lud 
Izraela.
Jos 8:34  Nastêpnie Jozue odczyta³ wszystkie s³owa Prawa, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo, wszystko 
dok³adnie, jak napisano w ksiêdze Prawa.
Jos 8:35  Nie opuœci³ Jozue ani jednego polecenia danego przez Moj¿esza, ale odczyta³ je wobec ca³ego 
zgromadzenia Izraela, w obecnoœci kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wœród ludnoœci.
Jos 9:1  Gdy dowiedzieli siê o tym królowie zamieszkali za Jordanem, na wzgórzu, na nizinie i wzd³u¿ brzegu 
Morza Wielkiego a¿ do Libanu: Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci,
Jos 9:2  sprzymierzyli siê ze sob¹, by walczyæ wspólnie przeciw Jozuemu i Izraelitom.
Jos 9:3  Równie¿ mieszkañcy Gibeonu dowiedzieli siê, co Jozue uczyni³ z miastami Jerychem i Aj,
Jos 9:4  i postanowili u¿yæ podstêpu. Wybrali siê w drogê i zaopatrzyli siê w zapasy podró¿ne, i wziêli na swoje 
os³y stare wory i zu¿yte buk³aki na wino, podarte i powi¹zane.
Jos 9:5  Na nogach mieli zdarte i po³atane sanda³y, a na sobie - znoszone szaty. Ca³y ich chleb, który mieli na 
po¿ywienie, by³ suchy i pokruszony.
Jos 9:6  W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mê¿ów izraelskich: 
«Przybywamy z dalekiego kraju: zawrzyjcie z nami przymierze!»
Jos 9:7  Lecz mê¿owie izraelscy odpowiedzieli Chiwwitom: «A mo¿e wœród nas mieszkacie? Czy¿ wiêc 
mo¿emy zawieraæ przymierze z wami?»
Jos 9:8  Oni zaœ odpowiedzieli Jozuemu: «Jesteœmy twoimi s³ugami». Jozue zapyta³ ich: «Kim jesteœcie i 
sk¹d przybywacie?»
Jos 9:9  Oni odrzekli: «Z ziemi bardzo dalekiej przybywaj¹ twoi s³udzy, w imiê Pana, Boga twojego. S³yszeliœmy 
bowiem s³awê Jego i wszystko, co uczyni³ w Egipcie,
Jos 9:10  oraz wszystko, co uczyni³ dwom królom amoryckim, panuj¹cym za Jordanem, Sichonowi, królowi 
Cheszbonu, i Ogowi, królowi Baszanu w Asztarot.
Jos 9:11  Wobec tego nasza starszyzna i wszyscy mieszkañcy naszego kraju powiedzieli nam: WeŸcie ze sob¹ 
¿ywnoœæ na drogê, wyjdŸcie im naprzeciw i powiedzcie do nich: Jesteœmy waszymi s³ugami, zawrzyjcie wiêc 
z nami przymierze.
Jos 9:12  Oto nasz chleb: by³ jeszcze ciep³y, gdy braliœmy go z domów naszych na drogê, w dniu, w którym 
wyszliœmy, by was spotkaæ, a oto teraz suchy i pokruszony.
Jos 9:13  A te buk³aki na wino by³y nowe, gdyœmy je nape³niali, a oto popêka³y; nasze szaty i nasze sanda³y 
zupe³nie siê zdar³y wskutek dalekiej podró¿y».
Jos 9:14  Mê¿owie spróbowali ich zapasów podró¿nych, lecz wyroczni Pana nie pytali.
Jos 9:15  Zgodzi³ siê wiêc Jozue na pokój z nimi i zawar³ z nimi przymierze, zapewniaj¹c im ¿ycie, a ksi¹¿êta 
spo³ecznoœci potwierdzili je przysiêg¹.
Jos 9:16  Trzy dni up³ynê³y od zawarcia tego przymierza, gdy us³yszano, ¿e byli ludem s¹siednim i mieszkali 



wœród Izraela.
Jos 9:17  Wyruszyli synowie Izraela z obozu i po trzech dniach przybyli do ich miast. Miastami ich by³y: Gibeon, 
Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim.
Jos 9:18  Izraelici nie natarli na nich, poniewa¿ ksi¹¿êta spo³ecznoœci przysiêgli im na Pana, Boga Izraela. Ale 
ca³a spo³ecznoœæ szemra³a przeciw ksi¹¿êtom.
Jos 9:19  Wszyscy ksi¹¿êta oœwiadczyli wobec ca³ej spo³ecznoœci: «Skoro z³o¿yliœmy im przysiêgê na Pana, 
Boga Izraela, przeto nie mo¿emy im uczyniæ krzywdy.
Jos 9:20  Tak wiêc chcemy z nimi post¹piæ: musimy darowaæ im ¿ycie, aby nie spad³ na nas gniew z powodu 
przysiêgi, któr¹œmy im z³o¿yli».
Jos 9:21  Wtedy zapewnili ich ksi¹¿êta, ¿e zostan¹ przy ¿yciu, ale bêd¹ r¹baæ drzewo i nosiæ wodê dla ca³ej 
spo³ecznoœci. Gdy ksi¹¿êta im to oœwiadczyli,
Jos 9:22  zawezwa³ ich Jozue i rzek³ im: «Dlaczego oszukaliœcie nas mówi¹c: "Mieszkamy od was bardzo 
daleko - podczas gdy mieszkacie wœród nas?"
Jos 9:23  Dlatego bêdziecie przeklêci i dlatego nikt z was nie przestanie byæ niewolnikiem, drwalem i nosz¹cym 
wodê dla domu Boga mojego».
Jos 9:24  Wtedy dali Jozuemu tak¹ odpowiedŸ: «S³udzy twoi dok³adnie siê dowiedzieli o tym, co rozkaza³ Pan, 
Bóg twój, swemu s³udze, Moj¿eszowi: oddanie wam ca³ej tej ziemi i wyg³adzenie wszystkich mieszkañców kraju 
przed wami. Obawiaj¹c siê wiêc bardzo o nasze ¿ycie, post¹piliœmy w ten w³aœnie sposób.
Jos 9:25  Jesteœmy teraz w twoim rêku: uczyñ z nami to, co wydaje ci siê dobre i s³uszne».
Jos 9:26  I Jozue tak post¹pi³ z nimi. Wybawi³ ich z rêki Izraelitów, ¿eby ich nie pozbawili ¿ycia.
Jos 9:27  Wówczas uczyni³ ich Jozue drwalami i nosz¹cymi wodê dla ca³ej spo³ecznoœci i dla o³tarza 
Pañskiego, a¿ po dzieñ dzisiejszy, na ka¿dym miejscu, które [Pan] wybierze.
Jos 10:1  Gdy Adonisedek, król Jerozolimy, us³ysza³, ¿e Jozue zdoby³ Aj i ob³o¿y³ je kl¹tw¹ na zniszczenie, 
postêpuj¹c tak samo z Aj i jego królem, jak post¹pi³ z Jerychem i jego królem, oraz ¿e mieszkañcy Gibeonu 
zawarli pokój z Izraelitami i zamieszkali poœród nich,
Jos 10:2  wywo³a³o to wielkie przera¿enie, gdy¿ Gibeon by³o miastem wielkim, jak jedno z miast królewskich, 
wiêksze by³o od Aj, a wszyscy mieszkañcy byli waleczni.
Jos 10:3  Przeto Adonisedek, król Jerozolimy, pos³a³ wezwanie do Hohama, króla Hebronu, do Pirama, króla 
Jarmutu, do Jafii, króla Lakisz, i do Debira, króla Eglonu:
Jos 10:4  «Przyb¹dŸcie mi na pomoc, abyœmy razem zwalczyli Gibeonitów, poniewa¿ zawarli pokój z Jozuem i 
z Izraelitami».
Jos 10:5  Po³¹czy³o siê wiêc piêciu królów amoryckich: król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lakisz i 
król Eglonu - oni i ca³e ich wojsko oblegli Gibeon i uderzyli na nie.
Jos 10:6  Mieszkañcy Gibeonu pos³ali proœbê do Jozuego do obozu w Gilgal: «Nie cofaj swej rêki od s³ug 
twoich. Przyb¹dŸ poœpiesznie do nas, uwolnij nas i pomó¿, poniewa¿ wszyscy królowie amoryccy, którzy 
mieszkaj¹ w górach, sprzymierzyli siê przeciw nam».
Jos 10:7  Wyruszy³ Jozue z Gilgal wraz z ca³ym swym zbrojnym ludem i wszystkimi dzielnymi wojownikami.
Jos 10:8  I rzek³ Pan do Jozuego: «Nie bój siê ich, albowiem odda³em ich w twoje rêce, ¿aden z nich nie oprze 
siê tobie».
Jos 10:9  I natar³ na nich Jozue niespodziewanie po ca³onocnym marszu z Gilgal.
Jos 10:10  A Pan nape³ni³ ich strachem na sam widok Izraela i zada³ im wielk¹ klêskê pod Gibeonem. œcigano 
ich w stronê wzgórza Bet-Choron i bito a¿ do Azeki i Makkedy.
Jos 10:11  Gdy w czasie ucieczki przed Izraelem byli na zboczu pod Bet-Choron, Pan zrzuca³ na nich z nieba 
ogromne kamienie a¿ do Azeki, tak ¿e wyginêli. I wiêcej ich zmar³o wskutek kamieni gradowych, ni¿ ich zginê³o 
od miecza Izraelitów.
Jos 10:12  W dniu, w którym Pan poda³ Amorytów w moc Izraelitów, rzek³ Jozue w obecnoœci Izraelitów: «Stañ 
s³oñce, nad Gibeonem! I ty, ksiê¿ycu, nad dolin¹ Ajjalonu!»
Jos 10:13  I zatrzyma³o siê s³oñce, i stan¹³ ksiê¿yc, a¿ pomœci³ siê lud nad wrogami swymi. Czy¿ nie jest to 
napisane w Ksiêdze Sprawiedliwego: «Zatrzyma³o siê s³oñce na œrodku nieba i prawie ca³y dzieñ nie spieszy³o 
do zachodu?»
Jos 10:14  Nie by³o podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan us³ucha³ g³osu cz³owieka. 
Rzeczywiœcie Pan sam walczy³ za Izraela.
Jos 10:15  Jozue, a z nim ca³y Izrael, wróci³ do obozu w Gilgal.
Jos 10:16  Piêciu owych królów uciek³o i ukry³o siê w jaskini obok Makkedy.
Jos 10:17  I powiadomiono Jozuego s³owami: «Piêciu królów znaleziono ukrytych w jaskini Makkedy».
Jos 10:18  Jozue odpowiedzia³: «Wtoczcie wielkie kamienie w otwór jaskini i postawcie przy niej ludzi, aby ich 
strzegli.
Jos 10:19  Wy zaœ nie stójcie bezczynnie, œcigajcie waszych wrogów, zabijajcie schwytanych i nie pozwalajcie 
im wejœæ do ich miast, poniewa¿ Pan, Bóg wasz, wyda³ ich w wasze rêce».



Jos 10:20  Jozue i Izraelici zadali im straszliw¹ klêskê, a¿ do ca³kowitego ich wyniszczenia, tak ¿e tylko 
niektórzy uciekli ¿ywi i skryli siê w miastach warownych.
Jos 10:21  Wróci³ wiêc ca³y lud zdrów i ca³y do obozu Jozuego w Makkedzie, a nikt nie odwa¿y³ siê nawet 
jêzykiem napastowaæ Izraelitów.
Jos 10:22  Wówczas rzek³ Jozue: «Otwórzcie wejœcie do jaskini i wyprowadŸcie z niej do mnie tych piêciu 
królów».
Jos 10:23  Uczyniono tak i wyprowadzono do niego z jaskini owych piêciu królów: króla Jerozolimy, króla 
Hebronu, króla Jarmutu, króla Lakisz i króla Eglonu.
Jos 10:24  Skoro przyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue wezwa³ wszystkich mê¿ów izraelskich i 
rzek³ do dowódców wojennych, którzy mu towarzyszyli: «Zbli¿cie siê i postawcie wasze nogi na karkach tych 
królów». Zbli¿yli siê i postawili swe nogi na ich karkach.
Jos 10:25  Wtedy Jozue rzek³ do nich: «Odrzuæcie bojaŸñ i strach, b¹dŸcie mê¿ni i mocni, gdy¿ tak uczyni Pan 
wszystkim wrogom waszym, z którymi walczyæ bêdziecie».
Jos 10:26  A potem Jozue wymierzy³ im cios œmiertelny i kaza³ powiesiæ ich na piêciu drzewach, na których 
wisieli a¿ do wieczora.
Jos 10:27  A o zachodzie s³oñca na rozkaz Jozuego zdjêto ich z drzew i wrzucono do jaskini, w której siê 
ukrywali. Wejœcie do jaskini zasypano wielkimi kamieniami, które le¿¹ tam a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 10:28  Tego samego dnia Jozue zdoby³ Makkedê i pobi³ j¹ ostrzem miecza, króla zaœ jej i wszystkich 
¿ywych w mieœcie ob³o¿y³ kl¹tw¹, tak ¿e nikt nie ocala³. A z królem Makkedy post¹pi³ tak, jak z królem Jerycha.
Jos 10:29  Nastêpnie Jozue z ca³ym Izraelem uda³ siê z Makkedy do Libny i natar³ na Libnê.
Jos 10:30  I wyda³ j¹ Pan w rêce Izraela wraz z jej królem; zdobyli j¹ ostrzem miecza i zabili wszystkich ¿yj¹cych, 
tak ¿e nikt nie ocala³; a z królem jej post¹pi³ tak, jak post¹pi³ z królem Jerycha.
Jos 10:31  Jozue z ca³ym Izraelem uda³ siê nastêpnie z Libny do Lakisz, obleg³ je i natar³ na nie.
Jos 10:32  I wyda³ Pan równie¿ Lakisz w rêce Izraela, który na drugi dzieñ zdoby³ je i zabi³ ostrzem miecza 
wszystkich ¿yj¹cych w nim, zupe³nie tak, jak uczyni³ z Libn¹.
Jos 10:33  Wówczas Horan, król Gezer, przyby³, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zada³ mu tak¹ klêskê, i¿ z 
jego ludu nikt nie ocala³.
Jos 10:34  PóŸniej Jozue, a z nim ca³y Izrael udali siê z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego.
Jos 10:35  Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim ¿y³o, tego¿ dnia zosta³o 
ob³o¿one kl¹tw¹, zupe³nie tak, jak w Lakisz.
Jos 10:36  Z Eglonu uda³ siê Jozue, a z nim ca³y Izrael do Hebronu i natar³ na niego.
Jos 10:37  I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkañców przyleg³ych jego miast, 
nie pozostawiaj¹c nikogo przy ¿yciu, jak uczyni³ [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim ¿y³o, zosta³o 
równie¿ ob³o¿one kl¹tw¹.
Jos 10:38  Jozue wraz z ca³ym Izraelem wróci³ do Debiru i natar³ na niego.
Jos 10:39  I zdoby³ go wraz z jego królem i wszystkimi przyleg³ymi doñ miastami: pobili go ostrzem miecza i 
ob³o¿yli kl¹tw¹ wszystko, co w nim ¿y³o, nie oszczêdzaj¹c nikogo. Jak post¹pi³ z Hebronem, tak uczyni³ z 
Debirem i jego królem, jak przedtem uczyni³ z Libn¹ i jej królem.
Jos 10:40  W ten sposób Jozue podbi³ ca³y kraj: wzgórza i Negeb, Szefelê, i stoki górskie i wszystkich ich 
królów. Nie pozostawi³ nikogo przy ¿yciu i ob³o¿y³ kl¹tw¹ wszystko, co ¿y³o, jak rozkaza³ Pan, Bóg Izraela.
Jos 10:41  Jozue pobi³ ich pod Kadesz-Barnea a¿ do Gazy, ca³y kraj Goszen a¿ do Gibeonu.
Jos 10:42  Wszystkich tych królów i ziemie ich zdoby³ Jozue w jednej wyprawie, poniewa¿ Pan, Bóg Izraela, 
walczy³ wraz z Izraelem.
Jos 10:43  Potem Jozue, a z nim ca³y Izrael, wrócili do obozu w Gilgal.
Jos 11:1  Jabin, król Chasoru, us³yszawszy o tym, powiadomi³ Jobaba, króla Madonu, króla Szimronu, króla 
Akszafu
Jos 11:2  i królów zamieszka³ych na pó³nocy, w górach i na równinie, na po³udniu od Kinneret, w Szefeli i na 
wy¿ynach Doru na zachodzie,
Jos 11:3  Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów na górze i 
Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa.
Jos 11:4  Wyruszyli oni z ca³ym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrze¿u morza i z olbrzymi¹ 
liczb¹ koni i rydwanów.
Jos 11:5  Wszyscy ci królowie umówiwszy siê przybyli i zajêli stanowiska nad wodami Merom, aby walczyæ z 
Izraelem.
Jos 11:6  I rzek³ Pan do Jozuego: «Nie bój siê ich, albowiem jutro o tej porze sprawiê, ¿e oni wszyscy padn¹ 
zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz».
Jos 11:7  Jozue wraz z ca³ym swym zbrojnym ludem przyby³ niespodzianie nad wody Meromu i rzuci³ siê na 
nich.
Jos 11:8  Pan wyda³ ich w rêce Izraela. Rozbili ich i œcigali a¿ do Sydonu Wielkiego i a¿ do Misrefot-Maim i do 



doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich ca³kowicie, tak ¿e nikt nie ocala³.
Jos 11:9  Jozue post¹pi³ z nimi, jak Pan mu rozkaza³: konie ich okulawi³, a rydwany spali³.
Jos 11:10  W tym samym czasie Jozue cofn¹³ siê i zdoby³ Chasor, a króla jego zabi³ mieczem; Chasor by³o 
niegdyœ stolic¹ wszystkich tych królestw.
Jos 11:11  Ostrzem miecza pobili wszystko co ¿ywe, ob³o¿ywszy kl¹tw¹. Nie pozostawiono ¿adnej ¿ywej duszy, 
a Chasor spalono.
Jos 11:12  Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciê¿y³ Jozue i zdoby³ ostrzem miecza, 
ob³o¿ywszy ich kl¹tw¹, jak rozkaza³ Moj¿esz, s³uga Pana.
Jos 11:13  Wszystkie jednak miasta, po³o¿one na wzgórzach, nie zosta³y przez Izraelitów spalone, z wyj¹tkiem 
Chasoru, spalonego przez Jozuego.
Jos 11:14  Ca³¹ zdobycz tych miast i byd³o podzielili Izraelici pomiêdzy siebie, lecz wszystkich ludzi zg³adzili 
ostrzem miecza doszczêtnie, nie zostawiaj¹c ¿adnej ¿ywej duszy.
Jos 11:15  To, co Pan rozkaza³ s³udze swemu Moj¿eszowi, a Moj¿esz rozkaza³ Jozuemu, Jozue wykona³, 
niczego nie zaniedbuj¹c z tego wszystkiego, co rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
Jos 11:16  I opanowa³ Jozue ca³y ten kraj: góry, ca³y Negeb, ca³¹ krainê Goszen, Szefelê, Arabê, góry izraelskie 
i ich równiny.
Jos 11:17  Od góry Chalak, wznosz¹cej siê ku Seirowi, a¿ do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. A 
wszystkich ich królów zwyciê¿y³ i skaza³ na œmieræ.
Jos 11:18  Przez d³ugi czas Jozue walczy³ z tymi wszystkimi królami.
Jos 11:19  ¯adne miasto nie zawar³o pokoju z Izraelitami prócz Chiwwitów mieszkaj¹cych w Gibeonie. Wszystkie 
zosta³y zdobyte zbrojnie.
Jos 11:20  Taki by³ zamiar Pana, który uczyni³ upartymi ich serca, tak ¿e prowadzili wojnê z Izraelem i popadli 
pod kl¹twê bez mi³osierdzia a¿ do wyniszczenia, jak rozkaza³ Pan Moj¿eszowi.
Jos 11:21  W owym czasie Jozue w walce zwyciê¿y³ Anakitów z gór, z Hebronu, z Debiru, z Anab i ze 
wszystkich gór judzkich, i ze wszystkich gór izraelskich. Na nich wszystkich wraz z ich miastami Jozue rzuci³ 
kl¹twê.
Jos 11:22  Anakici nie pozostali ju¿ w kraju Izraelitów, z wyj¹tkiem Gazy, Gat i Aszdodu.
Jos 11:23  Jozue zaw³adn¹³ ca³ym krajem wed³ug polecenia Pana, danego Moj¿eszowi, a nastêpnie odda³ go 
Jozue w posiadanie Izraelowi, dziel¹c odpowiednio do ich podzia³u na pokolenia. I kraj zazna³ pokoju od wojny.
Jos 12:1  A oto królowie kraju, których zwyciê¿yli Izraelici i opanowali ich ziemiê za Jordanem, na wschód 
s³oñca, od potoku Arnon a¿ do góry Hermon i wraz z ca³¹ Arab¹ ku wschodowi:
Jos 12:2  Sichon, król amorycki, ze stolic¹ w Cheszbonie. Panowa³ on od Aroeru, le¿¹cego nad brzegiem potoku 
Arnon, od œrodka doliny i po³owy Gileadu a¿ do potoku Jabbok, granicy synów Ammona,
Jos 12:3  a na wschodzie poprzez Arabê a¿ do morza Kinneret i morza Araby, czyli Morza S³onego, w kierunku 
Bet-Hajeszimot i dalej ku po³udniowi do stóp zboczy Pisga.
Jos 12:4  Nastêpnie Og, król Baszanu, jeden z ostatnich Refaitów, z siedzib¹ w Asztarot i Edrei,
Jos 12:5  którego panowanie rozci¹ga³o siê na górê Hermon i Salka, ca³y Baszan a¿ do granicy Geszurytów i 
Maakatytów i do po³owy Gileadu, a¿ do granicy Sichona, króla Cheszbonu.
Jos 12:6  Moj¿esz, s³uga Pana, i synowie Izraela zwyciê¿yli ich, i odda³ Moj¿esz, s³uga Pana, ziemiê tê w 
dziedzictwo pokoleniom Rubena, Gada i po³owie pokolenia Manassesa.
Jos 12:7  A oto królowie kraju, których zwyciê¿y³ Jozue i synowie Izraela po zachodniej stronie Jordanu, od 
Baal-Gad w dolinie Libanu a¿ do góry Chalak, wznosz¹cej siê ku Seirowi, a których kraj odda³ Jozue w 
dziedzictwo pokoleniom izraelskim, odpowiednio do ich podzia³u,
Jos 12:8  na górze i na Szefeli, w Arabie i na zboczach górskich, na stepie i w Negebie, u Chetytów, Amorytów, 
Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów:
Jos 12:9  król Jerycha, jeden, król Aj, obok Betel, jeden,
Jos 12:10  król Jerozolimy, jeden król Hebronu, jeden,
Jos 12:11  król Jarmutu, jeden, król Lakisz, jeden,
Jos 12:12  król Eglonu, jeden, król Gezer, jeden,
Jos 12:13  król Debiru, jeden, król Gederu, jeden,
Jos 12:14  król Chormy, jeden, król Aradu, jeden,
Jos 12:15  król Libny, jeden, król Adullam, jeden,
Jos 12:16  król Makkedy, jeden, król Betel, jeden,
Jos 12:17  król Tappuach, jeden, król Cheferu, jeden,
Jos 12:18  król Afek, jeden, król Laszaronu, jeden,
Jos 12:19  król Madonu, jeden, król Chasoru, jeden,
Jos 12:20  król Szimronu Meronu, jeden, król Akszafu, jeden,
Jos 12:21  król Tanak, jeden, król Megiddo, jeden,
Jos 12:22  król Kadesz, jeden, król Jokneam na Karmelu, jeden,



Jos 12:23  król Doru z wy¿yny Dor, jeden, król pogan z Gilgal, jeden,
Jos 12:24  król Tirsy, jeden. Wszystkich królów razem trzydziestu jeden.
Jos 13:1  Gdy Jozue zestarza³ siê i by³ w podesz³ym wieku, rzek³ Pan do niego: «Jesteœ stary, w podesz³ym 
wieku, a pozosta³ jeszcze znaczny kraj do zdobycia.
Jos 13:2  Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okrêgi Filistynów i ca³y Geszur,
Jos 13:3  od Szichoru, na granicy Egiptu, a¿ do granicy Ekronu na pó³nocy uwa¿a siê za kraj kananejski; [kraje] 
piêciu w³adców filistyñskich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici,
Jos 13:4  na po³udniu ca³y kraj Kananejczyków i od Ary, nale¿¹cej do Sydoñczyków a¿ do Afeka i granicy 
Amorytów.
Jos 13:5  Nastêpnie kraj Giblitów i ca³y Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermonu, a¿ do Wejœcia 
do Chamat.
Jos 13:6  Wszystkich mieszkañców gór od Libanu a¿ do Misrefot-Maim, wszystkich Sydoñczyków Ja sam 
wypêdzê sprzed Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem miêdzy Izraelitów na dziedzictwo, jak ci rozkaza³em.
Jos 13:7  Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo miêdzy dziewiêæ pokoleñ i pó³ pokolenia Manassesa: od 
Jordanu a¿ do Wielkiego Morza na zachodzie ty im rozdasz; Wielkie Morze bêdzie ich granic¹».
Jos 13:8  Druga po³owa pokolenia Manassesa, a z ni¹ Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, które 
Moj¿esz im nada³ na wschód za Jordanem: Moj¿esz, s³uga Pana, im da³:
Jos 13:9  od Aroeru, po³o¿onego na brzegu potoku Arnon, i od miasta, które jest w œrodku doliny, ca³y 
p³askowy¿ od Medeby do Dibonu;
Jos 13:10  i wszystkie miasta Sichona, króla Amorytów, który panowa³ w Cheszbonie, a¿ do granicy 
Ammonitów.
Jos 13:11  Nastêpnie Gilead i krainê Geszurytów i Maakkatytów z ca³ym [³añcuchem] góry Hermonu i ca³ym 
Baszanem a¿ do Salka;
Jos 13:12  a w Baszanie ca³e królestwo Oga, który panowa³ w Asztarot i w Edrei i by³ ostatnim potomkiem 
Refaitów. Moj¿esz zwyciê¿y³ ich i wydziedziczy³.
Jos 13:13  Lecz Izraelici nie wypêdzili Geszurytów i Maakatytów, dlatego Geszuryci i Maakatyci utrzymali siê 
wœród Izraela a¿ do dnia dzisiejszego.
Jos 13:14  Tylko pokoleniu Lewiego nie dano ¿adnego dziedzictwa: ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela, s¹ 
jego dziedzictwem, jak to on sam oznajmi³.
Jos 13:15  Moj¿esz da³ pokoleniu potomków Rubena czêœæ odpowiednio do ich rodów.
Jos 13:16  Otrzymali wiêc ziemiê od Aroeru na brzegu potoku Arnon i od miasta w œrodku doliny i ca³y 
p³askowy¿ a¿ do Medeby,
Jos 13:17  Cheszbon ze wszystkimi miastami po³o¿onymi na wy¿ynie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
Jos 13:18  Jahsa, Kedemot, Mefaa,
Jos 13:19  Kiriataim, Sibma, Seret-Haszszachar na górze równiny,
Jos 13:20  Bet-Peor, zbocza Pisga, Bet-Hajeszimot,
Jos 13:21  wszystkie miasta p³askowy¿u i ca³e królestwo Sichona, króla amoryckiego, panuj¹cego w 
Cheszbonie, którego zwyciê¿y³ Moj¿esz, a równie¿ ksi¹¿¹t Madian: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, lenników 
Sichona, zamieszka³ych w kraju.
Jos 13:22  Równie¿ wró¿bitê Balaama, syna Beora, wraz z innymi ofiarami walki zabili Izraelici mieczem.
Jos 13:23  Granic¹ ziemi synów Rubena by³ Jordan. Takie jest dziedzictwo synów Rubena wed³ug ich rodów 
oraz ich miasta z przyleg³ymi wioskami.
Jos 13:24  Moj¿esz da³ jedn¹ czêœæ pokoleniu potomków Gada, odpowiednio do ich rodów.
Jos 13:25  Otrzymali w dziedzictwie: Jazer i wszystkie miasta Gileadu, po³owê kraju synów Ammona a¿ do 
Aroeru, le¿¹cego naprzeciw Rabby,
Jos 13:26  i od Cheszbonu a¿ do Ramat-Mispa i Betonim oraz od Machanaim do granicy Lo-Debar,
Jos 13:27  a w dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztê królestwa Sichona, króla Cheszbonu, 
Jordan i jego okolice a¿ do krañców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu.
Jos 13:28  Takie jest dziedzictwo potomków Gada wed³ug ich rodów oraz ich miasta z przyleg³ymi wioskami.
Jos 13:29  Moj¿esz da³ czêœæ po³owie pokolenia Manassesa i to przypad³o po³owie pokolenia Manassesa 
odpowiednio do ich rodów.
Jos 13:30  Otrzymali w dziedzictwie ziemie od Machanaim, ca³y Baszan, ca³e królestwo Oga, króla Baszanu, i 
wszystkie Osiedla Jaira w Baszanie, szeœædziesi¹t miast.
Jos 13:31  Po³owa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie przypad³y potomkom Makira, 
syna Manassesa, a raczej po³owie potomków Makira wed³ug ich rodów.
Jos 13:32  Taki jest podzia³ dziedzictwa dokonany przez Moj¿esza na stepach Moabu, z drugiej strony Jordanu, 
na wschód od Jerycha.
Jos 13:33  Pokoleniu Lewiego nie da³ Moj¿esz dziedzictwa. Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam 
im oznajmi³.



Jos 14:1  Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan, co im przeznaczyli w dziedzictwie kap³an 
Eleazar i Jozue, syn Nuna, i naczelnicy szczepów pokoleñ izraelskich.
Jos 14:2  Podzia³ dokonany zosta³ losem, tak jak Pan rozkaza³ przez Moj¿esza, dla dziewiêciu i pó³ pokoleñ,
Jos 14:3  poniewa¿ dla dwu i pó³ pokolenia Moj¿esz przeznaczy³ dziedzictwo za Jordanem, lecz dla lewitów nie 
wyznaczy³ dziedzictwa poœród nich.
Jos 14:4  Synowie Józefa tworzyli dwa pokolenia: Manassesa i Efraima. Lewitom nie nadano ¿adnego dzia³u w 
ziemi, a tylko niektóre miasta do zamieszkania i przyleg³e pastwiska dla byd³a i stad.
Jos 14:5  Jak Pan rozkaza³ Moj¿eszowi, tak post¹pili Izraelici przy podziale kraju.
Jos 14:6  Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizzyta Kaleb, syn Jefunnego, rzek³ do niego: 
«Ty wiesz, co Pan powiedzia³ do Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego, o mnie i o tobie w Kadesz-Barnea.
Jos 14:7  Czterdzieœci lat mia³em, gdy Moj¿esz, s³uga Pana, wys³a³ mnie z Kadesz-Barnea, abym zbada³ kraj; 
i przynios³em mu wiadomoœci zgodnie z moim sumieniem.
Jos 14:8  A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mn¹, przerazili serce ludu, ja poszed³em ca³kowicie za Panem, 
Bogiem moim.
Jos 14:9  Owego dnia Moj¿esz przysi¹g³: Na pewno ziemia, na której stanê³a twoja noga, przypadnie tobie i 
potomkom twoim w wiecznym dziedzictwie, poniewa¿ by³eœ wierny Panu, Bogu mojemu.
Jos 14:10  I teraz, patrz, Pan zachowa³ mnie przy ¿yciu, jak przyrzek³. Ju¿ czterdzieœci piêæ lat minê³o, jak 
Pan oœwiadczy³ to Moj¿eszowi, gdy Izrael wêdrowa³ wtedy przez pustyniê. Obecnie mam osiemdziesi¹t piêæ 
lat,
Jos 14:11  lecz jeszcze dziœ jestem silny jak w owym dniu, gdy mnie Moj¿esz wys³a³. Jak dawniej, tak i dzisiaj 
mam tê sam¹ si³ê, aby walczyæ, aby wyruszyæ naprzód lub wróciæ.
Jos 14:12  Daj mi wiêc tê górê, któr¹ Pan przyrzek³ mi owego dnia. Ty sam s³ysza³eœ w owym dniu, ¿e Anakici 
tam mieszkaj¹, a miasta s¹ wielkie i umocnione. Jeœli Pan jest ze mn¹, zdobêdê je, jak mi to Pan przyrzek³».
Jos 14:13  Jozue pob³ogos³awi³ Kaleba, syna Jefunnego, i da³ mu w dziedzictwo Hebron.
Jos 14:14  Dlatego nale¿y Hebron jako dziedzictwo do Kaleba, syna Jefunnego, Kenizzyty, a¿ do dnia 
dzisiejszego, bo poszed³ on ca³kowicie za Panem, Bogiem Izraela.
Jos 14:15  Hebron mia³o pierwotnie nazwê Kiriat-Arba. Arba by³ najwiêkszym mê¿em wœród Anakitów. I kraj 
zazna³ pokoju od wojny.
Jos 15:1  Pokolenie potomków Judy otrzyma³o losem swój dzia³ wed³ug rodów ku granicy Edomu na pustyni Sin 
na po³udnie, a¿ do najdalszych krañców po³udniowych.
Jos 15:2  Ich granica po³udniowa bieg³a od po³udniowego krañca Morza S³onego, od wybrze¿a zatoki 
po³udniowej
Jos 15:3  i kierowa³a siê dalej na po³udnie od Wzgórza Skorpionów, przechodzi³a przez Sin i sz³a na po³udnie 
do Kadesz-Barnea, st¹d do Chesron, wznosi³a siê ku Addarowi i zwraca³a siê do Karkaa;
Jos 15:4  dalej przechodzi³a przez Asmon, dosiêga³a Potoku Egipskiego i koñczy³a siê nad brzegiem morza: 
Taka bêdzie wasza granica po³udniowa.
Jos 15:5  Granic¹ wschodni¹ by³o Morze S³one a¿ do ujœcia Jordanu. Granica po stronie pó³nocnej 
rozpoczyna³a siê od zatoki morza przy ujœciu Jordanu,
Jos 15:6  po czym ci¹gnê³a siê do Bet-Chogla, przechodzi³a na pó³nocy do Bet-Araba i wznosi³a siê do 
Kamienia Bohana, potomka Rubena.
Jos 15:7  Nastêpnie granica bieg³a w górê do Debiru od doliny Akor i zwraca³a siê ku pó³nocy do Gilgal, 
naprzeciw wy¿yny Adummim, po³o¿onej na po³udnie od strumienia; dalej granica dochodzi³a do wód En-
Szemesz i koñczy³a siê przy Ÿródle En-Rogel.
Jos 15:8  Nastêpnie granica wznosi³a siê dolin¹ Ben-Hinnom na po³udnie od grzbietu gór Jebusyty, to jest 
Jerozolimy, wchodzi³a na szczyt góry le¿¹cej naprzeciw doliny Hinnom od zachodu i na krañcu pó³nocnym 
doliny Refaim.
Jos 15:9  Ze szczytu góry bieg³a granica a¿ do Ÿród³a wód Neftoach i prowadzi³a do miast góry Efron. Dalej 
granica zwraca³a siê do Baali, czyli Kiriat-Jearim.
Jos 15:10  Z Baali granica sk³ania³a siê ku zachodowi do góry Seir i przechodzi³a przez zbocze pó³nocne góry 
Jearim, to jest Kesalon, zstêpowa³a do Bet-Szemesz i przechodzi³a przez Timnê,
Jos 15:11  nastêpnie granica dosiêga³a pó³nocnego grzbietu Ekronu, potem granica zwraca³a siê do Szikron, 
przechodzi³a przez górê Baali, zbli¿a³a siê do Jabneel i koñczy³a siê nad morzem.
Jos 15:12  Granic¹ zachodni¹ by³o Wielkie Morze ze swym wybrze¿em. Taka by³a granica doko³a ziemi 
potomków Judy wed³ug ich rodów.
Jos 15:13  Kaleb, syn Jefunnego, otrzyma³ dzia³ poœród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana, danym 
Jozuemu: Kiriat-Arba, g³ówne miasto Anakitów, czyli Hebron.
Jos 15:14  Kaleb wypêdzi³ st¹d trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja.
Jos 15:15  Stamt¹d wyruszy³ przeciwko mieszkañcom Debiru - nazwa Debiru brzmia³a przedtem Kiriat-Sefer.
Jos 15:16  Wtedy w³aœnie powiedzia³ Kaleb: «Temu, kto zdobêdzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moj¹ córkê 



Aksê za ¿onê».
Jos 15:17  Zdoby³ je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten da³ mu za ¿onê swoj¹ córkê, Aksê.
Jos 15:18  Gdy ona przyby³a, sk³oni³a swego mê¿a, by prosi³ jej ojca o pole. Nastêpnie zsiad³a z os³a, a Kaleb 
j¹ zapyta³: «Czego sobie ¿yczysz?»
Jos 15:19  Wtedy odrzek³a: «Oka¿ mi ³askê przez dar! Skoro mi da³eœ ziemiê Negeb, daj¿e mi Ÿród³a wód». I 
da³ jej Ÿród³a na wy¿ynie i Ÿród³a na nizinie.
Jos 15:20  Takie by³o dziedzictwo pokolenia synów Judy wed³ug ich rodów.
Jos 15:21  Miasta na krañcu pokolenia Judy, ku granicy Edomu w Negebie, by³y nastêpuj¹ce: Kabseel, Eder, 
Jagur,
Jos 15:22  Kina, Dimona, Adada,
Jos 15:23  Kedesz, Chasor, Jitnan,
Jos 15:24  Zif, Telam, Bealot,
Jos 15:25  Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, czyli Chasor,
Jos 15:26  Amam, Szema, Molada,
Jos 15:27  Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet,
Jos 15:28  Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota i jego miasta zale¿ne,
Jos 15:29  Baala, Ijjim, Esem,
Jos 15:30  Eltolad, Kesil, Chorma,
Jos 15:31  Siklag, Madmana, Sansanna,
Jos 15:32  Lebaot, Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieœcia dziewiêæ z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:33  W Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna,
Jos 15:34  Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam,
Jos 15:35  Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
Jos 15:36  Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera, Gederotaim: czternaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:37  Senan, Chadasza, Migdal-Gad,
Jos 15:38  Dilan, Mispe, Jokteel,
Jos 15:39  Lakisz, Boskat, Eglon,
Jos 15:40  Kabon, Lachmas, Kitlisz,
Jos 15:41  Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda: szesnaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:42  Libna, Eter, Aszan,
Jos 15:43  Jiftach, Aszna, Nesib,
Jos 15:44  Keila, Akzib, Maresza: dziewiêæ miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:45  Ekron z przynale¿nymi miastami i wioskami,
Jos 15:46  z Ekronu a¿ do morza, wszystkie miasta po stronie Aszdodu wraz z ich wioskami.
Jos 15:47  Aszdod z przynale¿nymi miastami i wioskami, Gaza wraz z przynale¿nymi do niej miastami i 
wioskami a¿ do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza, które jest granic¹.
Jos 15:48  W górach: Szamir, Jattir, Soko,
Jos 15:49  Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir,
Jos 15:50  Anab, Esztemo, Anim,
Jos 15:51  Goszen, Cholon, Gilo: jedenaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:52  Arab, Duma, Eszan,
Jos 15:53  Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
Jos 15:54  Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewiêæ miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:55  Maon, Karmel, Zif, Jutta,
Jos 15:56  Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
Jos 15:57  Hakkain, Gibea, Timna: dziesiêæ miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:58  Chalchul, Bet-Sur, Gedor,
Jos 15:59  [1] Maarat, Bet-Anot, Eltekon: szeœæ miast z przyleg³ymi wioskami.[2] Tekoa, Efrata czyli Betlejem, 
Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedenaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:60  Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, i Rabba: dwa miasta z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:61  Na pustyni: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,
Jos 15:62  Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: szeœæ miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 15:63  Potomkowie Judy nie mogli jednak wypêdziæ Jebusytów, mieszkaj¹cych w Jerozolimie; jeszcze dziœ 
mieszkaj¹ Jebusyci obok potomków Judy.
Jos 16:1  Dzia³ potomków Józefa po stronie wschodniej rozci¹ga³ siê od Jordanu naprzeciw Jerycha; przez 
pustyniê od Jerycha granica wznosi³a siê ku wzgórzom do Betel;
Jos 16:2  po czym prowadzi³a od Betel do Luz i skrêca³a ku posiad³oœciom Arkijczyków w Atarot,
Jos 16:3  nastêpnie obni¿a³a siê ku zachodowi do ziemi Jafletytów i granicy dolnego Bet-Choron i a¿ do Gezer, 
gdzie dosiêga³a morza.



Jos 16:4  Takie by³o dziedzictwo synów Józefa: Manassesa i Efraima.
Jos 16:5  Dzia³ potomków Efraima wed³ug ich rodów by³ nastêpuj¹cy: granic¹ ich posiad³oœci na wschodzie 
by³o Atrot-Addar a¿ do górnego Bet-Choron,
Jos 16:6  po czym granica bieg³a a¿ do morza [przez Gezer]. Od Hammikmetat na pó³nocy zwraca³a siê granica 
ku wschodowi przez Taanat-Szilo i bieg³a dalej na wschód do Janocha.
Jos 16:7  Z Janocha opuszcza³a siê do Atarot i Naara, przechodzi³a ko³o Jerycha i koñczy³a siê nad Jordanem.
Jos 16:8  Z Tappuach bieg³a granica na zachód do potoku Kana i dochodzi³a do morza. Takie by³o dziedzictwo 
pokolenia Efraima wed³ug ich rodów;
Jos 16:9  prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne w poœrodku dziedzictwa synów Manassesa, 
wszystkie te miasta z przyleg³ymi wioskami.
Jos 16:10  Ale nie mogli oni wypêdziæ Kananejczyków, zamieszkuj¹cych Gezer, i Kananejczycy pozostali 
poœród Efraima a¿ po dzieñ dzisiejszy, jako robotnicy pracuj¹cy przymusowo.
Jos 17:1  A oto dzia³ wylosowany dla pokolenia Manassesa, który by³ pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny 
Manassesa, ojciec Gileada, poniewa¿ by³ wojownikiem, otrzyma³ Gilead i Baszan.
Jos 17:2  Dzia³ otrzymali te¿ pozostali synowie Manassesa wed³ug ich rodów: synowie Abiezera, synowie 
Cheleka, synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida, potomkowie mêscy 
Manassesa, syna Józefa, wed³ug ich rodów.
Jos 17:3  Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie mia³ synów, a tylko córki, 
które nazywa³y siê: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
Jos 17:4  One wyst¹pi³y przed Eleazarem kap³anem i przed Jozuem, synem Nuna, i przed ksi¹¿êtami, mówi¹c: 
«Pan rozkaza³ Moj¿eszowi, aby wyznaczy³ nam dziedzictwo poœród naszych braci». Dano im wiêc dziedzictwo 
zgodnie ze s³owami Pana, wœród braci ich ojca.
Jos 17:5  Mia³ przeto Manasses dziesiêæ dzia³ów, oprócz ziemi Gilead i Baszan, le¿¹cej po drugiej stronie 
Jordanu.
Jos 17:6  Poniewa¿ córki Manassesa otrzyma³y dziedzictwo poœród jego potomków, ziemia Gilead przypad³a 
innym potomkom Manassesa.
Jos 17:7  Granica Manassesa ci¹gnê³a siê od strony Asera do Mikmetat, po³o¿onego na wschód od Sychem, i 
sz³a na prawo ku Jaszib przy Ÿródle Tappuach.
Jos 17:8  Okolica Tappuach nale¿a³a do Manassesa, ale Tappuach na granicy Manassesa nale¿a³o do 
Efraima.
Jos 17:9  Granica schodzi³a do potoku Kana (na po³udnie od potoku by³y miasta efraimskie, prócz tych, które 
mia³ Efraim, wœród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowa³a siê na pó³noc od potoku) i bieg³a ku 
morzu.
Jos 17:10  Ziemia po³o¿ona na po³udnie nale¿a³a do Efraima, na pó³noc zaœ - nale¿a³a do Manassesa, a 
granic¹ by³o morze. Z Aserem graniczyli na pó³nocy, a z Issacharem na wschodzie.
Jos 17:11  Manasses w dzia³ach Issachara i Asera posiada³ Bet-Szean z przynale¿nymi miejscowoœciami, 
Jibleam z przynale¿nymi miejscowoœciami, mieszkañców Dor z przynale¿nymi miejscowoœciami, 
mieszkañców Endor z przynale¿nymi miejscowoœciami, mieszkañców Tanak i mieszkañców Megiddo z 
przynale¿nymi miejscowoœciami oraz trzeci¹ czêœæ Nafat.
Jos 17:12  Nie mogli jednak synowie Manassesa wzi¹æ w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy 
pozostali w tym kraju.
Jos 17:13  Gdy Izraelici stali siê silniejsi, zmusili Kananejczyków do robót publicznych, lecz ich nie wypêdzili.
Jos 17:14  Potomkowie Józefa wyst¹pili do Jozuego oœwiadczaj¹c: «Dlaczego wyznaczy³eœ mi jeden tylko los i 
jeden dzia³, chocia¿ stanowiê lud liczny, bo tak a¿ dot¹d b³ogos³awi mi Pan?»
Jos 17:15  Jozue odpowiedzia³ im: «Jeœli stanowisz tak liczny lud, wejdŸ do krainy zalesionej i wykarczuj j¹ 
sobie w ziemi Peryzzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno».
Jos 17:16  Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa: «Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananejczycy, 
mieszkaj¹cy w nizinie, maj¹ rydwany ¿elazne, podobnie mieszkaj¹cy w Bet-Szean i w przynale¿nych 
miejscowoœciach, jak i w dolinie Jizreel».
Jos 17:17  Odpowiedzia³ Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi: «Ty jesteœ ludem licznym i masz 
wielk¹ si³ê. Otrzyma³eœ tylko jeden los.
Jos 17:18  Otrzyma³eœ kraj górzysty i zalesiony: powinieneœ go wykarczowaæ i jego granice zaj¹æ, 
Kananejczyków zaœ musisz wypêdziæ, chocia¿ posiadaj¹ rydwany ¿elazne i s¹ silni».
Jos 18:1  Ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów zgromadzi³a siê w Szilo i wzniesiono tam Namiot Spotkania. Kraj ca³y 
by³ ju¿ im poddany.
Jos 18:2  Pozosta³o jeszcze wœród Izraelitów siedem pokoleñ, które nie otrzyma³y swego dziedzictwa.
Jos 18:3  Rzek³ wiêc Jozue do tych Izraelitów: «Jak d³ugo bêdziecie zwlekaæ z objêciem w posiadanie kraju, 
który da³ wam Pan, Bóg waszych ojców?
Jos 18:4  Wybierzcie jednak po trzech mê¿ów z ka¿dego pokolenia, chcê ich wys³aæ, aby przeszli przez kraj i 



opisali go maj¹c na wzglêdzie [przydzielenie] im dziedzictwa, po czym powróc¹ do mnie.
Jos 18:5  Podziel¹ oni kraj na siedem czêœci. Juda pozostanie na swoim dziale na po³udniu, a dom Józefa na 
swoim dziale pó³nocnym.
Jos 18:6  Wy zaœ podzielicie kraj na siedem czêœci i opiszecie go, a nastêpnie przyniesiecie do mnie, abym 
móg³ rzuciæ los dla was wobec Pana, Boga naszego.
Jos 18:7  Lewici nie otrzymaj¹ ¿adnego dzia³u pomiêdzy wami, poniewa¿ kap³añstwo Pañskie bêdzie ich 
dziedzictwem; a Gad, Ruben i po³owa Manassesa otrzymali swój dzia³ po stronie wschodniej Jordanu, który 
wyznaczy³ im Moj¿esz, s³uga Pana».
Jos 18:8  Ludzie ci przygotowali siê do odejœcia. Przed wyruszeniem w drogê, by opisaæ kraj, Jozue da³ rozkaz 
nastêpuj¹cy: «IdŸcie, przejdŸcie przez kraj, a opisawszy go, wróæcie do mnie, a wtedy rzucê dla was los przed 
obliczem Pana w Szilo».
Jos 18:9  Poszli wiêc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta wed³ug siedmiu dzia³ów w ksiêdze, któr¹ 
przynieœli Jozuemu do obozu w Szilo.
Jos 18:10  A Jozue rzuci³ dla nich los w Szilo przed obliczem Pana i tam w³aœnie podzieli³ Jozue kraj miêdzy 
Izraelitów, stosownie do podzia³u dokonanego przez nich.
Jos 18:11  I pad³ los na pokolenie Beniamina wed³ug ich rodów: okaza³o siê, ¿e dzia³ ich wypad³ miêdzy 
dzia³em potomków Judy i potomków Józefa.
Jos 18:12  Granica ich od strony pó³nocnej rozpoczyna³a siê od Jordanu, wznosi³a siê na pó³nocne zbocze 
Jerycha, potem sz³a przez góry ku zachodowi i koñczy³a siê na pustyni Bet-Awen.
Jos 18:13  St¹d bieg³a granica do Luz, na po³udnie prze³êczy górskiej Luz, czyli Betel, po czym schodzi³a 
granica ku Atrot-Addar przez górê, która jest na po³udnie dolnego Bet-Choron.
Jos 18:14  St¹d skrêca³a granica, wracaj¹c od strony zachodniej ku po³udniowi, od góry wznosz¹cej siê 
naprzeciw Bet-Choron od po³udnia i koñczy³a siê na Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, mieœcie potomków Judy. 
Taka jest strona zachodnia.
Jos 18:15  Po³udniowa strona rozpoczyna³a siê od krañca Kiriat-Jearim, po czym granica sz³a ku zachodowi i 
dochodzi³a do Ÿród³a wód Neftoach,
Jos 18:16  nastêpnie granica dosiêga³a krañca góry, wznosz¹cej siê od strony wschodniej doliny Ben-Hinnom, 
na pó³nocy równiny Refaitów, po czym schodzi³a w dolinê Hinnom, przez zbocze góry Jebusytów na po³udnie i 
dochodzi³a do Ÿród³a Rogel.
Jos 18:17  Dalej kierowa³a siê ku pó³nocy, dochodzi³a do En-Szemesz i do Gelilot, które wznosi siê naprzeciw 
Adummim, wreszcie zstêpowa³a do Kamienia Bohana, potomka Rubena;
Jos 18:18  przechodzi³a nastêpnie do prze³êczy naprzeciw Araby od strony pó³nocnej i zstêpowa³a do Araby.
Jos 18:19  Granica bieg³a dalej ku krawêdzi górskiej Bet-Chogla od pó³nocy i koñczy³a siê u zatoki pó³nocnej 
Morza S³onego, przy po³udniowym krañcu Jordanu. Taka by³a granica po³udniowa.
Jos 18:20  Jordan zaœ by³ granic¹ od strony wschodniej. Takie by³o dziedzictwo potomków Beniamina i jego 
granice doko³a wed³ug ich rodów.
Jos 18:21  Miastami potomków Beniamina wed³ug ich rodów by³y: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kesis,
Jos 18:22  Bet-Haaraba, Semaraim, Betel,
Jos 18:23  Awwim, Happara, Ofra,
Jos 18:24  Kefar-Haammonaj, Haofni, Geba: dwanaœcie miast z przyleg³ymi wioskami;
Jos 18:25  Gibeon, Harama, Beerot,
Jos 18:26  Hammispe, Kefira, Hammosa;
Jos 18:27  Reken, Jirpeel, Tarala,
Jos 18:28  Sela-Haelef, Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat: czternaœcie miast z przyleg³ymi wioskami. Taki 
by³ dzia³ potomków Beniamina wed³ug ich rodów.
Jos 19:1  Drugi los przypad³ w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - wed³ug ich rodów, a dzia³ 
ich znajdowa³ siê poœród dziedzictwa potomków Judy.
Jos 19:2  Zalicza³y siê do ich dzia³u: Beer-Szeba, Szema, Molada;
Jos 19:3  Chasar-Szual, Bala, Esem,
Jos 19:4  Eltolad, Betul, Chorma,
Jos 19:5  Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa,
Jos 19:6  Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaœcie miast z ich wioskami.
Jos 19:7  Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyleg³ymi wioskami,
Jos 19:8  a oprócz tego wszystkie wioski le¿¹ce doko³a tych miast a¿ do Baalat-Beer, [czyli] Rama w Negebie. 
Takie by³o dziedzictwo pokolenia potomków Symeona wed³ug ich rodów.
Jos 19:9  Dzia³ potomków Symeona by³ wziêty z dziedzictwa potomków Judy, które by³o zbyt wielkie dla nich, i 
dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wœród ich dziedzictwa.
Jos 19:10  Trzeci los pad³ na potomków Zabulona wed³ug ich rodów: dzia³ ich dziedzictwa siêga³ a¿ do Sarid.
Jos 19:11  Granica ich bieg³a na zachód od Marala i dotyka³a Dabbaszet, dochodz¹c do potoku po wschodniej 



stronie Jokneam.
Jos 19:12  Od Sarid zwraca³a siê ku wschodowi w kierunku wschodz¹cego s³oñca a¿ do granicy Kislot-Tabor, 
bieg³a ku Deberat i wznosi³a siê do Jafia,
Jos 19:13  a st¹d znów przechodzi³a ku wschodowi, ku wschodz¹cemu s³oñcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i 
bieg³a dalej do Rimmon, zwracaj¹c siê do Nea.
Jos 19:14  Dalej granica bieg³a na pó³noc ko³o Channaton i koñczy³a siê na równinie Jiftach-El.
Jos 19:15  Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaœcie miast wraz z przyleg³ymi wioskami.
Jos 19:16  Takie by³o dziedzictwo potomków Zabulona wed³ug ich rodów, takie miasta i przyleg³e wioski.
Jos 19:17  Czwarty los przypad³ w udziale Issacharowi, potomkom Issachara wed³ug ich rodów.
Jos 19:18  Dziedzictwo ich [rozci¹ga³o siê] a¿ do Jizreel i [obejmowa³o] Hakkesulot, Szunem,
Jos 19:19  Chafaraim, Szijon, Anacharat,
Jos 19:20  Rabbit, Kiszjon, Ebes,
Jos 19:21  Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes.
Jos 19:22  Granica dotyka³a Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a nastêpnie koñczy³a siê nad Jordanem: 
szesnaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 19:23  Takie by³o dziedzictwo pokolenia Issachara wed³ug ich rodów: ich miasta i przyleg³e wioski.
Jos 19:24  Pi¹ty los przypad³ w udziale pokoleniu potomków Asera wed³ug ich rodów.
Jos 19:25  Dziedzictwo ich obejmowa³o: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf,
Jos 19:26  Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotyka³a Karmelu i Szichor-Libnat,
Jos 19:27  a nastêpnie zwraca³a siê na wschód s³oñca do Bet-Dagon, dotyka³a [dziedzictwa] Zabulona i doliny 
Jiftach-El na pó³nocy, ci¹gnê³a siê przez Bet-Haemek i Neiel, biegn¹c do Kabulu. Ze strony pó³nocnej [nale¿a³y]:
Jos 19:28  Abdon, Rechob, Chammon, Kana a¿ do Wielkiego Sydonu.
Jos 19:29  Potem granica zwraca³a siê do Rama i a¿ do warownego miasta Tyr i wraca³a do Chosa, koñcz¹c siê 
nad morzem. Obejmowa³a Machaleb, Akzib,
Jos 19:30  Umma, Afek i Rechob: dwadzieœcia dwa miasta i przyleg³e wioski.
Jos 19:31  Taka by³a czêœæ dziedziczna pokolenia potomków Asera wed³ug ich rodów: ich miasta i przyleg³e 
wioski.
Jos 19:32  Potomkom Neftalego przypad³ w udziale los szósty, potomkom Neftalego wed³ug ich rodów.
Jos 19:33  Granica ich sz³a z Chelef i od Dêbu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel a¿ do Lakkum i 
dochodzi³a do Jordanu.
Jos 19:34  Na zachodzie granica sz³a ku Aznot-Tabor, dochodzi³a do Chukkok, dotyka³a [dziedzictwa] Zabulona 
od po³udnia, [dziedzictwa] Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu.
Jos 19:35  Miastami warownymi by³y: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,
Jos 19:36  Adama, Ha-Rama, Chasor,
Jos 19:37  Kedesz, Edrei, En-Chasor,
Jos 19:38  Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewiêtnaœcie miast z przyleg³ymi wioskami.
Jos 19:39  Takie by³o dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego wed³ug ich rodów: ich miasta z przyleg³ymi 
wioskami.
Jos 19:40  Pokoleniu potomków Dana wed³ug ich rodów przypad³ w udziale siódmy los.
Jos 19:41  Granica ich dziedzictwa obejmowa³a: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,
Jos 19:42  Szaalbin, Ajjalon, Jitla,
Jos 19:43  Elon, Timnê, Ekron,
Jos 19:44  Elteke, Gibbeton, Baalat.
Jos 19:45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
Jos 19:46  Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy.
Jos 19:47  Posiad³oœæ jednak by³a dla Danitów za szczup³a, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, 
zdobyli je i pobili [mieszkañców] ostrzem miecza. Po zajêciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od 
imienia ich praojca Dana.
Jos 19:48  Takie by³o dziedzictwo pokolenia potomków Dana wed³ug ich rodów: te miasta i przyleg³e wioski.
Jos 19:49  Gdy dokonano podzia³u kraju wed³ug jego rozci¹g³oœci, Izraelici ofiarowali dziedzictwo wœród siebie 
Jozuemu, synowi Nuna;
Jos 19:50  na rozkaz Pana dali mu miasto, którego za¿¹da³ dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. 
Odbudowa³ to miasto i osiad³ w nim.
Jos 19:51  Takie s¹ czêœci dziedzictwa, które losem wydzielili kap³an Eleazar, Jozue, syn Nuna, i ksi¹¿êta 
rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wejœciu do Namiotu Spotkania. Tak zosta³ zakoñczony podzia³ 
kraju.
Jos 20:1  Pan przemówi³ do Jozuego tymi s³owami:
Jos 20:2  «Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówi³em wam przez Moj¿esza;
Jos 20:3  aby tam móg³ uciec zabójca, który by zabi³ cz³owieka przez nieuwagê, nierozmyœlnie. Bêd¹ one dla 



was schronieniem przed mœcicielem krwi.
Jos 20:4  Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca: zatrzyma siê u wejœcia i przedstawi swoj¹ sprawê 
starszym tego miasta. Przyjm¹ go oni do miasta i wyznacz¹ mu miejsce, by móg³ mieszkaæ wœród nich.
Jos 20:5  Jeœli mœciciel krwi bêdzie go œciga³, nie wydadz¹ go w jego rêce, poniewa¿ nierozmyœlnie zabi³ 
swego bliŸniego, do którego od dawna nie ¿ywi³ nienawiœci.
Jos 20:6  Zabójca powinien pozostaæ w tym mieœcie, dopóki nie stanie przed s¹dem zgromadzenia [i] a¿ do 
œmierci najwy¿szego kap³ana, który w tym czasie bêdzie sprawowa³ czynnoœci. Wtedy dopiero mo¿e zabójca 
wróciæ do swego miasta i do swego domu w mieœcie, z którego uciek³».
Jos 20:7  Poœwiêcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-
Arba, czyli Hebron, na górze Judy.
Jos 20:8  Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni, na p³askowy¿u, Beser z 
pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada; Golan w Baszanie, z pokolenia Manassesa.
Jos 20:9  Takie by³y miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla cudzoziemca mieszkaj¹cego wœród nich, 
aby tam móg³ uciec ka¿dy, ktokolwiek przez nieuwagê zabije cz³owieka, aby nie poniós³ œmierci z rêki 
mœciciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.
Jos 21:1  Przyszli prze³o¿eni rodów lewickich do arcykap³ana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do 
naczelników rodów pokoleñ Izraelitów
Jos 21:2  i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: «Pan poleci³ przez Moj¿esza, aby nam dano miasta na 
zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego byd³a».
Jos 21:3  Izraelici oddali wiêc lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana, nastêpuj¹ce miasta 
wraz z ich pastwiskami.
Jos 21:4  Los przypad³ w udziale rodom Kehatytów. Potomkom kap³ana Aarona spoœród lewitów przypad³o 
losem trzynaœcie miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina.
Jos 21:5  Pozosta³ym potomkom Kehata przypad³o losem dziewiêæ miast od pokolenia Efraima, od pokolenia 
Dana i od po³owy pokolenia Manassesa.
Jos 21:6  Potomkom Gerszona przypad³o losem trzynaœcie miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia 
Asera, od pokolenia Neftalego i od po³owy pokolenia Manassesa w Baszanie.
Jos 21:7  Potomkom Merariego wed³ug ich rodów przypad³o losem dwanaœcie miast od pokolenia Rubena, od 
pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona.
Jos 21:8  Izraelici oddali wiêc lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, jak im rozkaza³ Pan za 
poœrednictwem Moj¿esza.
Jos 21:9  Odst¹pili im wiêc z pokolenia potomków Judy i potomków Symeona nastêpuj¹ce miasta imiennie 
wyszczególnione.
Jos 21:10  Potomkom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego, poniewa¿ na nich pad³ pierwszy los,
Jos 21:11  dali: Kiriat-Arba, g³ówne miasto Anakitów, czyli Hebron na górze Judy z pastwiskami doko³a niego.
Jos 21:12  Pola jednak tego miasta i jego wioski dano na w³asnoœæ Kalebowi, synowi Jefunnego.
Jos 21:13  Potomkom kap³ana Aarona dano miasto ucieczki dla zabójców: Hebron wraz z jego pastwiskami, 
Libnê wraz z jej pastwiskami,
Jos 21:14  Jattir z jego pastwiskami, Esztemoa z jego pastwiskami,
Jos 21:15  Cholon z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
Jos 21:16  Aszan z jego pastwiskami, Jutta z jego pastwiskami, Bet-Szemesz z jego pastwiskami: dziesiêæ 
miast od tych dwu pokoleñ.
Jos 21:17  Od pokolenia Beniamina Gibeon z jego pastwiskami, Geba z jego pastwiskami,
Jos 21:18  Anatot z jego pastwiskami, Almon z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:19  Wszystkich miast dla kap³anów pochodz¹cych od Aarona: trzynaœcie wraz z ich pastwiskami.
Jos 21:20  Rodom potomków Kehata, lewitom, czyli pozosta³ym potomkom Kehata, przyznano losem miasta z 
pokolenia Efraima.
Jos 21:21  Dano im miasto ucieczki dla zabójców: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima oraz Gezer z 
jego pastwiskami,
Jos 21:22  Kibsaim z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:23  Z pokolenia Dana - Elteke z jego pastwiskami, Gibbeton z jego pastwiskami,
Jos 21:24  Ajjalon z jego pastwiskami, Gat-Rimmon z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:25  Z po³owy pokolenia Manassesa: Tanak z jego pastwiskami, Jibleam z jego pastwiskami: dwa miasta.
Jos 21:26  Wszystkich miast dziesiêæ z ich pastwiskami dla rodów pozosta³ych potomków Kehata.
Jos 21:27  Potomkom Gerszona i ich rodom, lewitom, dano od po³owy pokolenia Manassesa, miasto ucieczki 
dla zabójców: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami: dwa miasta.
Jos 21:28  Od pokolenia Issachara - Kiszjon z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
Jos 21:29  Jarmut z jego pastwiskami, En-Gannim z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:30  Od pokolenia Asera - Miszeal, Abdon,



Jos 21:31  Chelkat, Rechob z ich przynale¿nymi pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:32  Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, 
Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat z jego pastwiskami: trzy miasta.
Jos 21:33  Wszystkich miast Gerszonitów wed³ug ich rodów: trzynaœcie miast z ich pastwiskami.
Jos 21:34  Rodom potomków Merariego, reszcie lewitów, przyznano od pokolenia Zabulona: Jokneam z jego 
pastwiskami, Karta z jego pastwiskami,
Jos 21:35  Rimmon z jego pastwiskami, Nahalal z jego pastwiskami: cztery miasta;
Jos 21:36  za Jordanem od pokolenia Rubena - miasto ucieczki dla zabójców, Beser na pustyni Jahsa z jego 
pastwiskami,
Jos 21:37  Kedemot z jego pastwiskami, Mefaat z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:38  Od pokolenia Gada miasto ucieczki Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego 
pastwiskami,
Jos 21:39  Cheszbon z jego pastwiskami, Jazer z jego pastwiskami: cztery miasta.
Jos 21:40  Wszystkich miast przyznanych losem potomkom Merariego wed³ug ich rodów, pozosta³ych z rodów 
lewickich: dwanaœcie miast.
Jos 21:41  Ca³kowita liczba miast lewickich poœród dziedzictwa Izraelitów wynosi³a czterdzieœci osiem z ich 
pastwiskami.
Jos 21:42  Ka¿de z tych miast obejmowa³o samo miasto i jego pastwiska doko³a. To samo odnosi siê do 
wszystkich wymienionych miast.
Jos 21:43  Tak Pan da³ Izraelitom ca³y kraj, który poprzysi¹g³ daæ ich przodkom. Objêli go oni w posiadanie i w 
nim zamieszkali.
Jos 21:44  Pan u¿yczy³ im pokoju doko³a, zupe³nie jak poprzysi¹g³ ich przodkom, a ¿aden z ich wrogów nie 
móg³ siê wobec nich ostaæ. Wszystkich ich wrogów da³ Pan im w rêce.
Jos 21:45  Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczyni³ domowi Izraela, ¿adna nie zawiod³a, lecz ka¿da 
siê spe³ni³a.
Jos 22:1  Jozue wezwa³ wówczas Rubenitów, Gadytów i po³owê pokolenia Manassesa
Jos 22:2  i rzek³ do nich: «Spe³niliœcie wszystko, co wam poleci³ Moj¿esz, s³uga Pana, i s³uchaliœcie te¿ g³osu 
mojego zawsze, gdy wam rozkazywa³em.
Jos 22:3  Nie opuœciliœcie braci waszych, pomimo d³ugiego czasu wojny, a¿ do dnia dzisiejszego i strzegliœcie 
wiernie przykazania Pana, Boga waszego.
Jos 22:4  Obecnie, Pan, Bóg wasz, udzieli³ pokoju braciom waszym, jak im przyrzek³. Wróæcie wiêc spokojnie 
do namiotów swoich, do ziemi, któr¹ Moj¿esz, s³uga Pana, wyznaczy³ wam w dziedzictwie za Jordanem.
Jos 22:5  Troszczcie siê tylko pilnie o to, ¿ebyœcie spe³niali przykazanie i prawo, które nakaza³ wam Moj¿esz, 
s³uga Pana: mi³owaæ Pana, Boga waszego, postêpowaæ zawsze Jego drogami, zachowywaæ Jego 
przykazania, przylgn¹æ do Niego i s³u¿yæ Mu ca³ym waszym sercem i ca³¹ dusz¹».
Jos 22:6  Jozue pob³ogos³awi³ ich i zwolni³ ich: wyruszyli wiêc do swoich namiotów.
Jos 22:7  Moj¿esz wyznaczy³ jednej po³owie pokolenia Manassesa posiad³oœæ w Baszanie, Jozue da³ drugiej 
po³owie dzia³ wœród ich braci, na brzegu zachodnim Jordanu. Gdy wiêc Jozue odes³a³ ich do ich namiotów, 
pob³ogos³awi³ ich
Jos 22:8  i rzek³: «Wracacie do waszych namiotów z wielkimi bogactwami, z mnóstwem byd³a, zaopatrzeni w 
srebro, z³oto, br¹z, ¿elazo i odzie¿ w wielkiej iloœci; podzielcie siê wiêc z braæmi waszymi ³upem po waszych 
wrogach».
Jos 22:9  Potomkowie Rubena i potomkowie Gada wrócili wraz z po³ow¹ pokolenia Manassesa i opuœcili 
Izraelitów w Szilo, po³o¿onym w ziemi Kanaan, aby siê udaæ do ziemi Gilead, do kraju swej posiad³oœci, gdzie 
siê osiedlili zgodnie z rozkazem Pana, danym Moj¿eszowi.
Jos 22:10  Gdy przybyli w okolicê nad Jordanem, po³o¿on¹ jeszcze w kraju Kanaan, potomkowie Rubena, 
potomkowie Gada i po³owa pokolenia Manassesa zbudowali tam o³tarz nad brzegiem Jordanu, o³tarz 
wygl¹daj¹cy okazale.
Jos 22:11  I us³yszeli Izraelici wiadomoœæ: «Oto potomkowie Rubena, potomkowie Gada i po³owa pokolenia 
Manassesa zbudowali o³tarz naprzeciw ziemi Kanaan w okolicy Jordanu, na brzegu Izraelitów».
Jos 22:12  Us³yszeli tê wiadomoœæ Izraelici i ca³a spo³ecznoœæ Izraelitów zebra³a siê w Szilo, aby wyruszyæ 
przeciw nim na wojnê.
Jos 22:13  Izraelici wys³ali do potomków Rubena, potomków Gada i po³owy pokolenia Manassesa, do ziemi 
Gilead, Pinchasa, syna kap³ana Eleazara,
Jos 22:14  a z nim dziesiêciu ksi¹¿¹t - ksiêcia rodu z ka¿dego pokolenia izraelskiego - stoj¹cych na czele 
wszystkich rodów wœród plemion Izraela.
Jos 22:15  Skoro przybyli oni do potomków Rubena, potomków Gada i po³owy pokolenia Manassesa w ziemi 
Gilead, tak do nich przemówili:
Jos 22:16  «Mówi do was ca³a spo³ecznoœæ Pana: Co oznacza ta niewiernoœæ pope³niona przez was wobec 



Boga Izraela? Dlaczego wy odwracacie siê dziœ od Pana, buduj¹c sobie o³tarz, co jest dzisiaj buntem przeciw 
Niemu?
Jos 22:17  Czy¿ nie dosyæ przestêpstw z Peor, z których nie oczyœciliœmy siê jeszcze do dnia dzisiejszego i 
przez które spad³a ta klêska na spo³ecznoœæ Pana?
Jos 22:18  Poniewa¿ wy dzisiaj nie chcecie iœæ za Panem, lecz chcecie buntowaæ siê przeciwko Niemu, jutro 
zap³onie On gniewem przeciw ca³ej spo³ecznoœci Izraela.
Jos 22:19  Jeœli ziemia waszego dziedzictwa jest nieczysta, przejdŸcie do kraju, który jest dziedzictwem Pana, 
gdzie wznosi siê przybytek Pana, i obierzcie mieszkanie pomiêdzy nami. Nie buntujcie siê jednak przeciw Panu i 
nie buntujcie siê przeciwko nam, buduj¹c sobie o³tarz poza o³tarzem Pana, Boga naszego.
Jos 22:20  Skoro Akan, syn Zeracha, pope³ni³ przestêpstwo przeciw kl¹twie, czy¿ gniew Bo¿y nie spad³ na ca³¹ 
spo³ecznoœæ, chocia¿ on by³ tylko jednym cz³owiekiem? Powinien by³ tylko sam umrzeæ za swój grzech!»
Jos 22:21  Potomkowie Rubena i potomkowie Gada i po³owa pokolenia Manassesa odpowiedzieli naczelnikom 
plemion izraelskich:
Jos 22:22  «Jahwe, Bóg bogów; Jahwe, Bóg bogów, wie to dobrze, i Izrael powinien równie¿ wiedzieæ: jeœli to 
by³ bunt lub jeœli to by³a niewiernoœæ wzglêdem Pana, niech nas nie wybawi jeszcze tego dnia!
Jos 22:23  I jeœli zbudowaliœmy o³tarz, aby odwróciæ siê od Pana i aby sk³adaæ na nim ofiary ca³opalne, 
pokarmowe i biesiadne, niech sam Pan to os¹dzi!
Jos 22:24  Czy¿ nie uczyniliœmy tego z bojaŸni o przysz³oœæ, myœl¹c, ¿e jutro wasi synowie mog¹ zapytaæ 
naszych: "Có¿ macie wspólnego z Jahwe, Bogiem Izraela?
Jos 22:25  Pan ustanowi³ Jordan granic¹ miêdzy nami a wami, potomkami Rubena i Gada. Wy nie macie 
¿adnego udzia³u w Panu!" I mogliby wasi synowie sprawiæ, ¿eby nasi przestali baæ siê Pana!
Jos 22:26  Dlatego powiedzieliœmy: Zbudujemy sobie o³tarz nie do ca³opaleñ i innych ofiar,
Jos 22:27  lecz jako œwiadectwo pomiêdzy nami i wami, i miêdzy potomkami po nas, ¿e chcemy pe³niæ s³u¿bê 
Pana przed Jego obliczem przez nasze ca³opalenia, ¿ertwy i ofiary biesiadne. Wasi synowie nie bêd¹ mogli 
kiedyœ powiedzieæ naszym: "Wy nie macie udzia³u w Panu".
Jos 22:28  Myœleliœmy przeto: Jeœliby któregoœ dnia tak mówili do nas lub do potomków naszych, bêdziemy 
mogli odpowiedzieæ: Spójrzcie na sposób budowy o³tarza Pañskiego, który wznieœli przodkowie nasi nie na 
ca³opalenia lub ¿ertwy, lecz jako œwiadectwo miêdzy nami a wami.
Jos 22:29  Daleka jest od nas myœl, abyœmy siê buntowali przeciw Panu i odwracali siê od postêpowania za 
Panem, buduj¹c o³tarz do ca³opaleñ, ofiar pokarmowych i krwawych, poza o³tarzem Pana, Boga naszego, 
znajduj¹cym siê przed Jego przybytkiem».
Jos 22:30  Gdy kap³an Pinchas, ksi¹¿êta spo³ecznoœci i naczelnicy plemion izraelskich, którzy mu towarzyszyli, 
us³yszeli s³owa wypowiedziane przez potomków Rubena, potomków Gada i potomków Manassesa - wyda³y siê 
one dobre w ich oczach.
Jos 22:31  Wtedy kap³an Pinchas, syn Eleazara, rzek³ do potomków Rubena, potomków Gada i potomków 
Manassesa: «Przekonaliœmy siê dzisiaj, ¿e wœród nas jest Pan, poniewa¿ wy nie pope³niliœcie przeciw Panu 
tej niewiernoœci, ocaliliœcie wiêc Izraelitów od [karz¹cej] rêki Pana!»
Jos 22:32  Kap³an Pinchas, syn Eleazara, i ksi¹¿êta opuœcili potomków Rubena, potomków Gada i wrócili z 
ziemi Gilead do ziemi Kanaan, do Izraelitów, którym zanieœli tê odpowiedŸ.
Jos 22:33  Sprawa wyda³a siê dobra Izraelitom: b³ogos³awili Boga i nie mówili nic wiêcej o wyruszeniu przeciw 
nim na wojnê, aby spustoszyæ kraj zamieszka³y przez potomków Rubena i potomków Gada.
Jos 22:34  Potomkowie Rubena i potomkowie Gada nazwali o³tarz ["Œwiadectwem"], poniewa¿ mówili: «Oto 
jest œwiadectwo wœród nas, ¿e Pan jest Bogiem».
Jos 23:1  Po up³ywie d³ugiego czasu, gdy Pan u¿yczy³ Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów 
doko³a, Jozue ju¿ by³ stary i podesz³y w latach.
Jos 23:2  Jozue zwo³a³ ca³ego Izraela, jego starszych, ksi¹¿¹t, sêdziów i zwierzchników i przemówi³ do nich: «Ja 
zestarza³em siê i posun¹³em siê w latach,
Jos 23:3  a wy byliœcie œwiadkami wszystkiego, co Pan, Bóg wasz, uczyni³ wobec was wszystkich tym ludom, 
poniewa¿ Pan, Bóg wasz, sam walczy³ za was.
Jos 23:4  Patrzcie, podzieli³em pomiêdzy was losem, jako dziedzictwo, wed³ug waszych pokoleñ te narody, 
które jeszcze nale¿y podbiæ, tak jak te, które ja zg³adzi³em od Jordanu a¿ do Morza Wielkiego na zachodzie.
Jos 23:5  Pan, Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wypêdzi je przed wami, a wy posi¹dziecie ich 
ziemiê, jak przyrzek³ wam Pan, Bóg wasz.
Jos 23:6  Oka¿cie siê mê¿nymi, by strzec i wype³niaæ wszystko, co napisane w ksiêdze Prawa Moj¿esza, nie 
odstêpuj¹c od niego ani na prawo, ani na lewo,
Jos 23:7  i nie ³¹cz¹c siê z tymi ludami, które pozosta³y z wami. Nie bêdziecie wzywaæ imion ich bogów, 
przysiêgaæ na nich, s³u¿yæ im lub oddawaæ pok³on.
Jos 23:8  Wy powinniœcie natomiast przylgn¹æ do Pana, Boga waszego, jak czyniliœcie to a¿ do dnia 
dzisiejszego.



Jos 23:9  Pan wypêdzi³ przed wami wielkie i silne narody i nikt nie móg³ ostaæ siê przed wami a¿ do tego dnia.
Jos 23:10  Jeden z was pêdzi³ przed sob¹ tysi¹c, albowiem Pan, Bóg wasz, sam walczy³ za was, jak wam 
obieca³.
Jos 23:11  Troszczcie siê bardzo o wasze ¿ycie, mi³uj¹c Boga waszego, Pana.
Jos 23:12  Lecz jeœli sprzeniewierzycie siê i po³¹czycie siê z reszt¹ tych ludów, które pozosta³y z wami, jeœli 
zawieraæ bêdziecie ma³¿eñstwa z nimi i pomieszacie siê z nimi,
Jos 23:13  b¹dŸcie pewni, ¿e Pan, Bóg wasz, przestanie wypêdzaæ te ludy przed wami, a stan¹ siê one dla was 
sieci¹ i sid³em, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, a¿ wyginiecie z tej piêknej ziemi, któr¹ 
wam da³ Pan, Bóg wasz.
Jos 23:14  Ja sam muszê teraz pójœæ drog¹, któr¹ id¹ wszyscy, a wy zrozumcie to ca³ym sercem i ca³¹ dusz¹ 
swoj¹, ¿e ze wszystkich wspania³ych obietnic, które da³ wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiod³a: wszystkie 
wam siê spe³ni³y; ¿adna z nich nie okaza³a siê pró¿na.
Jos 23:15  Ale jak siê wype³ni³y na wasz¹ korzyœæ wszystkie obietnice, uczynione przez Pana, Boga waszego, 
tak samo Pan wype³ni wszystkie swe groŸby przeciw wam, a¿ do zg³adzenia was z tej piêknej ziemi, któr¹ da³ 
wam Pan, Bóg wasz.
Jos 23:16  Jeœli rzeczywiœcie przest¹picie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawar³ z wami, i jeœli pójdziecie 
s³u¿yæ obcym bogom i bêdziecie oddawaæ im pok³on, wtedy gniew Pana zapali siê przeciw wam i z tej piêknej 
ziemi, któr¹ wam da³, rych³o znikniecie».
Jos 24:1  Jozue zgromadzi³ w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwa³ te¿ starszych Izraela, jego ksi¹¿¹t, 
sêdziów i zwierzchników, którzy siê stawili przed Bogiem.
Jos 24:2  Jozue przemówi³ wtedy do ca³ego narodu: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki 
mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy s³u¿yli bogom 
cudzym,
Jos 24:3  lecz Ja wzi¹³em ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadzi³em go przez 
ca³¹ ziemiê Kanaan i rozmno¿y³em róg jego, daj¹c mu Izaaka.
Jos 24:4  Izaakowi da³em Jakuba i Ezawa, Ezawowi da³em w posiadanie górê Seir, Jakub i jego synowie 
wyruszyli do Egiptu.
Jos 24:5  Nastêpnie powo³a³em Moj¿esza i Aarona i ukara³em Egipt tym wszystkim, co sprawi³em poœrodku 
niego, a wtedy was wywiod³em.
Jos 24:6  Ja wyprowadzi³em przodków waszych z Egiptu; i przybyliœcie nad morze; Egipcjanie œcigali 
przodków waszych na rydwanach i konno a¿ do Morza Czerwonego.
Jos 24:7  Wo³ali wtedy do Pana, i rozci¹gn¹³ gêst¹ mg³ê miêdzy wami i Egipcjanami, po czym sprowadzi³ na nich 
morze - i okry³o ich. Widzieliœcie w³asnymi oczami, co uczyni³em w Egipcie. Potem przebywaliœcie d³ugi czas 
na pustyni.
Jos 24:8  Zaprowadzi³em was póŸniej do kraju Amorytów, mieszkaj¹cych za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja 
da³em ich w wasze rêce. Zajêliœcie wtedy ich kraj, a Ja wyniszczy³em ich przed wami.
Jos 24:9  Równie¿ powsta³ Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczy³ z Izraelem. Pos³a³ te¿ i wezwa³ Balaama, 
syna Beora, by wam z³orzeczy³.
Jos 24:10  Lecz Ja nie chcia³em s³uchaæ Balaama: musia³ on was b³ogos³awiæ, a Ja wybawi³em was z jego 
rêki.
Jos 24:11  Przeprawiliœcie siê nastêpnie przez Jordan i przyszliœcie do Jerycha. Mieszkañcy Jerycha walczyli z 
wami, a równie¿ Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci, lecz wyda³em ich 
w wasze rêce.
Jos 24:12  Wys³a³em przed wami szerszenie, które wypêdzi³y przed obliczem waszym dwu królów amoryckich. 
Nie dokona³o siê to ani waszym mieczem, ani ³ukiem.
Jos 24:13  Da³em wam ziemiê, oko³o której nie trudziliœcie siê, i miasta, których wyœcie nie budowali, a w nich 
zamieszkaliœcie. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliœcie, daj¹ wam dziœ po¿ywienie.
Jos 24:14  Bójcie siê wiêc Pana i s³u¿cie Mu w szczeroœci i prawdzie! Usuñcie bóstwa, którym s³u¿yli wasi 
przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a s³u¿cie Panu!
Jos 24:15  Gdyby jednak wam siê nie podoba³o s³u¿yæ Panu, rozstrzygnijcie dziœ, komu s³u¿yæ chcecie, czy 
bóstwom, którym s³u¿yli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy te¿ bóstwom Amorytów, w których kraju 
zamieszkaliœcie. Ja sam i mój dom s³u¿yæ chcemy Panu».
Jos 24:16  Naród wówczas odrzek³ tymi s³owami: «Dalekie jest to od nas, abyœmy mieli opuœciæ Pana, a 
s³u¿yæ bóstwom obcym!
Jos 24:17  Czy¿ to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadzi³ nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? 
Czy¿ nie On przed oczyma naszymi uczyni³ wielkie znaki i ochrania³ nas przez ca³¹ drogê, któr¹ szliœmy, i 
wœród wszystkich ludów, pomiêdzy którymi przechodziliœmy?
Jos 24:18  Pan ponadto wypêdzi³ przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. 
My równie¿ chcemy s³u¿yæ Panu, bo On jest naszym Bogiem».



Jos 24:19  I rzek³ Jozue do ludu: «Wy nie mo¿ecie s³u¿yæ Panu, bo jest On Bogiem œwiêtym i jest Bogiem 
zazdrosnym i nie przebaczy wam wystêpków i grzechów.
Jos 24:20  Jeœli opuœcicie Pana, aby s³u¿yæ bogom obcym, zeœle na was znów nieszczêœcia, a choæ 
przedtem dobrze wam czyni³, wtedy sprowadzi zag³adê».
Jos 24:21  Lecz lud odrzek³ Jozuemu: «Nie! My chcemy s³u¿yæ Panu!»
Jos 24:22  Jozue odpowiedzia³ ludowi: «Wy jesteœcie œwiadkami przeciw samym sobie, ¿e wybraliœcie Pana, 
aby Mu s³u¿yæ». I odpowiedzieli: «Jesteœmy œwiadkami».
Jos 24:23  «Usuñcie wiêc bogów obcych spoœród was i zwróæcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela».
Jos 24:24  I odrzek³ lud Jozuemu: «Panu, Bogu naszemu, chcemy s³u¿yæ i g³osu Jego chcemy s³uchaæ».
Jos 24:25  Zawar³ wiêc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nada³ mu ustawê i nakaz w Sychem.
Jos 24:26  Jozue zapisa³ te s³owa w ksiêdze Prawa Bo¿ego. Wzi¹³ nastêpnie wielki kamieñ i wzniós³ go tam pod 
terebintem, który jest w miejscu poœwiêconym Panu.
Jos 24:27  Nastêpnie Jozue rzek³ do zgromadzonego ludu: «Patrzcie, oto ten kamieñ bêdzie dla was 
œwiadkiem, poniewa¿ on s³ysza³ wszystkie s³owa, które Pan mówi³ do nas. Bêdzie on œwiadkiem przeciw 
wam, abyœcie siê nie wyparli waszego Boga».
Jos 24:28  Wtedy Jozue odprawi³ lud i ka¿dy pospieszy³ do swojej posiad³oœci.
Jos 24:29  Potem umar³ Jozue, syn Nuna, s³uga Pana, maj¹c sto dziesiêæ lat.
Jos 24:30  Pochowano go w posiad³oœci jego dziedzictwa w Timnat-Serach, w górach Efraima, na pó³noc od 
góry Gaasz.
Jos 24:31  Izrael s³u¿y³ Panu przez ca³y czas ¿ycia Jozuego i przez ca³y czas ¿ycia starszych, którzy prze¿yli 
Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczyni³ dla Izraela.
Jos 24:32  A koœci Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sob¹ z Egiptu, pochowano w Sychem, na czêœci 
pola, kupionego przez Jakuba od synów Chamora, ojca Sychema, za sumê stu kesitów. I sta³o siê ono 
w³asnoœci¹ synów Józefa.
Jos 24:33  Równie¿ umar³ Eleazar, syn Aarona, pochowano go w Gibea, [mieœcie] jego syna Pinchasa, które 
by³o mu dane w górach Efraima.
Jdg 1:1  Po œmierci Jozuego Izraelici tak siê pytali Pana: «Któ¿ z nas pierwszy wyst¹pi do walki przeciwko 
Kananejczykom?»
Jdg 1:2  Pan odpowiedzia³: «Wyst¹pi Juda. Oto dajê tê ziemiê w jego rêce».
Jdg 1:3  Zwróci³ siê wiêc Juda do Symeona, swego brata: «PójdŸ ze mn¹ na ziemiê wyznaczon¹ mi losem, a 
bêdziemy walczyli z Kananejczykami. Z kolei i ja tak¿e bêdê pomaga³ ci walczyæ na wyznaczonej tobie ziemi». 
I Symeon poszed³ z nim.
Jdg 1:4  Wyst¹pi³ wiêc Juda do walki i Pan wyda³ Kananejczyków i Peryzzytów w ich rêce. A w Bezek zabili 
dziesiêæ tysiêcy mê¿czyzn.
Jdg 1:5  Kiedy w Bezek natknêli siê na Adoni-Bezeka, wydali mu bitwê i pokonali Kananejczyków i Peryzzytów.
Jdg 1:6  Uciek³ Adoni-Bezek, lecz oni œcigali go, schwycili i odciêli mu kciuki r¹k i nóg.
Jdg 1:7  Powiedzia³ wtedy Adoni-Bezek: «Siedemdziesiêciu królów z odciêtymi kciukami u r¹k i nóg zbiera³o 
okruchy pod moim sto³em. Oto jak ja post¹pi³em, tak i mnie odda³ Bóg». Odprowadzono go do Jerozolimy i tam 
umar³.
Jdg 1:8  Synowie Judy uderzyli na Jerozolimê, zdobyli j¹, lud wyciêli ostrzem miecza, a miasto spalili.
Jdg 1:9  Potem zeszli potomkowie Judy, aby uderzyæ na Kananejczyków, którzy zamieszkiwali góry, Negeb i 
Szefelê.
Jdg 1:10  Nastêpnie wyruszy³ Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron - nazwa Hebronu 
brzmia³a niegdyœ Kiriat-Arba - i pobi³ Szeszaja, Achimana i Talmaja.
Jdg 1:11  Stamt¹d wyruszy³ przeciwko mieszkañcom Debiru - nazwa Debiru brzmia³a przedtem Kiriat-Sefer.
Jdg 1:12  Wtedy w³aœnie powiedzia³ Kaleb: «Temu, kto zdobêdzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moj¹ córkê Aksê 
za ¿onê».
Jdg 1:13  Zdoby³ je Otniel, syn Kenaza, m³odszego brata Kaleba, i Kaleb da³ mu za ¿onê swoj¹ córkê Aksê.
Jdg 1:14  Gdy ona przyby³a, sk³oni³a go, aby za¿¹da³ pola od jej ojca. Nastêpnie zsiad³a z os³a, a Kaleb j¹ 
zapyta³: «Czego sobie ¿yczysz?»
Jdg 1:15  Wtedy odrzek³a mu: «Oka¿ mi ³askê przez dar! Skoro mi da³eœ ziemiê Negeb, daj¿e mi Ÿród³a wód». 
I da³ jej Ÿród³a na wy¿ynie i na nizinie.
Jdg 1:16  Synowie Kenity, teœcia Moj¿esza, wyruszyli z synami Judy z Miasta Palm i udali siê na pustyniê 
judzk¹, le¿¹c¹ w Negebie ko³o Arad, i tam zamieszkali z ludem.
Jdg 1:17  Potem ruszy³ Juda z Symeonem, bratem swoim, na podbój Kananejczyków zamieszkuj¹cych Sefat, 
które ob³o¿yli kl¹tw¹, i st¹d nadano temu miastu nazwê Chorma.
Jdg 1:18  Zdoby³ te¿ Juda Gazê i jej okolice, Aszkelon i jego okolice oraz Ekron i jego okolice.
Jdg 1:19  A Pan by³ z Jud¹. Wzi¹³ potem Juda w posiadanie góry, natomiast nie usun¹³ z posiad³oœci 
mieszkañców doliny, poniewa¿ mieli ¿elazne rydwany.



Jdg 1:20  Kalebowi dano w posiadanie Hebron, zgodnie z podzia³em dokonanym przez Moj¿esza, a ten 
pozbawi³ tam posiad³oœci trzech synów Anaka.
Jdg 1:21  Natomiast synowie Beniamina nie wyrzucili z Jerozolimy mieszkaj¹cych w niej Jebusytów, tak ¿e ci 
mieszkaj¹ w Jerozolimie wspólnie z synami Beniamina a¿ po dziœ dzieñ.
Jdg 1:22  Z kolei i pokolenie Józefa uda³o siê ku Betel, a Pan by³ z nim.
Jdg 1:23  Pokolenie Józefa pos³a³o najpierw wywiadowców do Betel - a nazwa tego miasta brzmia³a niegdyœ 
Luz.
Jdg 1:24  I spotkali wywiadowcy cz³owieka wychodz¹cego z miasta. «Wska¿ nam wejœcie do miasta - 
powiedzieli do niego - a oka¿emy ci ³askê».
Jdg 1:25  Ten wskaza³ im wejœcie do miasta, a oni wyciêli ostrzem miecza miasto, tego zaœ cz³owieka wraz z 
ca³¹ jego rodzin¹ wypuœcili na wolnoœæ.
Jdg 1:26  Uda³ siê wiêc ten cz³owiek do ziemi Chetytów, gdzie zbudowa³ miasto, któremu da³ nazwê Luz, i 
nazwa ta istnieje a¿ do dnia dzisiejszego.
Jdg 1:27  Natomiast Manasses nie zdoby³ Bet-Szean i miejscowoœci przynale¿nych ani Tanaku i miejscowoœci 
przynale¿nych, ani [nie wypêdzi³] mieszkañców Dor i miejscowoœci przynale¿nych, ani mieszkañców Jibleam i 
miejscowoœci przynale¿nych, ani mieszkañców Megiddo i miejscowoœci przynale¿nych. Kananejczycy 
mieszkaj¹ w tej ziemi a¿ do dnia dzisiejszego.
Jdg 1:28  Jednak¿e kiedy Izrael siê wzmocni³, podda³ wprawdzie Kananejczyków robotom przymusowym, ale 
ich nie wypêdzi³.
Jdg 1:29  Efraim równie¿ nie wypêdzi³ Kananejczyków mieszkaj¹cych w Gezer: Kananejczycy mieszkali 
poœrodku nich w Gezer.
Jdg 1:30  Zabulon nie wypêdzi³ mieszkañców Kitron ani Nahalol, tak ¿e Kananejczycy mieszkali wœród nich i 
wykonywali roboty przymusowe.
Jdg 1:31  Aser nie wypêdzi³ mieszkañców Akko ani Sydonu, ani Achlab, ani Akzib, ani Chelba, ani Afik, ani 
Rechob.
Jdg 1:32  Mieszkali wiêc Aseryci wœród Kananejczyków, zamieszkuj¹cych kraj, bo ich nie wypêdzili.
Jdg 1:33  Neftali nie wypêdzi³ mieszkañców z Bet-Szemesz ani mieszkañców z Bet-Anat i mieszka³ wœród 
Kananejczyków zajmuj¹cych tê ziemiê. Jednak¿e mieszkañcy z Bet-Szemesz i Bet-Anat zostali przeznaczeni do 
robót przymusowych na jego korzyœæ.
Jdg 1:34  Amoryci zaœ wypchnêli synów Dana na góry i nie pozwalali im zejœæ do doliny.
Jdg 1:35  Amoryci trzymali siê wiêc w Har-Cheres, Ajjalonie i w Szaalbin, lecz kiedy zaci¹¿y³a rêka pokolenia 
Józefa, wykonywali roboty przymusowe.
Jdg 1:36  Posiad³oœci zaœ Edomitów rozci¹ga³y siê od Wzgórza Skorpionów, od Ska³y i wy¿ej.
Jdg 2:1  Anio³ Pana zst¹pi z Gilgal do Bokim i rzek³: «Wywiod³em was z Egiptu i zaprowadzi³em was do ziemi, 
któr¹ poprzysi¹g³em daæ waszym przodkom. Powiedzia³em: Nie z³amiê przymierza mego z wami na wieki.
Jdg 2:2  Jednak¿e wy nie wchodŸcie w przymierze z mieszkañcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich o³tarze. 
Wyœcie zaœ nie us³uchali mego g³osu. Dlaczego to uczyniliœcie?
Jdg 2:3  Powiedzia³em tak¿e: Nie wypêdzê ich sprzed was, aby byli dla was przeszkod¹ i aby bogowie ich byli 
dla was sid³em».
Jdg 2:4  Kiedy Anio³ Pana wyrzek³ te s³owa do wszystkich Izraelitów, lud podniós³ lament i zaniós³ siê p³aczem.
Jdg 2:5  Miejscu temu nadano nazwê Bokim i z³o¿ono ofiarê dla Pana.
Jdg 2:6  Wówczas Jozue rozes³a³ lud i poszli Izraelici, ka¿dy do swojej dzielnicy, aby obj¹æ ziemiê w 
posiadanie.
Jdg 2:7  S³u¿y³ lud Panu po wszystkie dni ¿ycia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy ¿yli po œmierci 
Jozuego i którzy ogl¹dali wszystkie dzie³a Pana, jakich dokona³ dla Izraela.
Jdg 2:8  Jozue, syn Nuna, s³uga Pana, umar³ w wieku lat stu dziesiêciu.
Jdg 2:9  Pochowano go w posiad³oœci Timnat-Cheres, któr¹ otrzyma³ w dziedzictwo, przy górze Efraima, na 
pó³noc od góry Gaasz.
Jdg 2:10  A gdy ca³e to pokolenie po³¹czy³o siê ze swoimi przodkami, nasta³o inne pokolenie, które nie zna³o 
Pana ani te¿ tego, co uczyni³ dla Izraela.
Jdg 2:11  Wówczas Izraelici czynili to, co z³e w oczach Pana i s³u¿yli Baalom.
Jdg 2:12  Opuœcili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi 
bogami, którzy nale¿eli do ludów s¹siednich. Oddawali im pok³on i dra¿nili Pana.
Jdg 2:13  Opuœcili Pana i s³u¿yli Baalowi i Asztartom.
Jdg 2:14  Wówczas zap³on¹³ gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak ¿e wyda³ ich w rêce ciemiê¿ców, którzy ich 
z³upili, wyda³ ich na ³up nieprzyjació³, którzy ich otaczali, tak ¿e nie mogli im siê oprzeæ.
Jdg 2:15  We wszystkich ich poczynaniach rêka Pana by³a przeciwko nim na ich nieszczêœcie, jak to Pan 
przedtem im zapowiedzia³ i jak im poprzysi¹g³. I tak spad³ na nich ucisk ogromny.
Jdg 2:16  Wówczas Pan wzbudzi³ sêdziów, by wybawili ich z rêki tych, którzy ich uciskali.



Jdg 2:17  Ale i sêdziów swoich nie s³uchali, gdy¿ uprawiali nierz¹d z innymi bogami, oddawali im pok³on. 
Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy s³uchali przykazañ Pana: ci tak nie 
postêpowali.
Jdg 2:18  Kiedy zaœ Pan wzbudza³ sêdziów dla nich, Pan by³ z sêdzi¹ i wybawia³ ich z rêki nieprzyjació³, póki 
¿y³ sêdzia. Pan bowiem litowa³ siê, gdy jêczeli pod jarzmem swoich ciemiêzców i przeœladowców.
Jdg 2:19  Lecz po œmierci sêdziego odwracali siê i czynili jeszcze gorzej ni¿ ich przodkowie. Szli za cudzymi 
bogami, s³u¿yli im i pok³on im oddawali, nie wyrzekaj¹c siê swych czynów ani drogi zatwardzia³oœci.
Jdg 2:20  Zap³on¹³ wiêc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzek³: «Poniewa¿ lud ten przekroczy³ przymierze, 
które zawar³em z ich przodkami, i poniewa¿ nie us³ucha³ g³osu mego,
Jdg 2:21  tak¿e i Ja nie wyrzucê spoœród nich ¿adnego z narodów - które pozostawi³ Jozue, gdy umiera³ -
Jdg 2:22  ¿eby poddaæ Izraelitów próbie i zbadaæ, czy pójd¹ drogami Pana, po których kroczyli ich 
przodkowie».
Jdg 2:23  Pan wiêc pozostawi³ te narody, nie wypêdzaj¹c ich szybko ani nie wydaj¹c ich w rêce Jozuego.
Jdg 3:1  A oto narody, którym Pan pozwoli³ pozostaæ, aby wystawiæ przez nie na próbê Izraela, wszystkich 
tych, którzy nie doœwiadczyli ¿adnej wojny z Kananejczykami -
Jdg 3:2  a sta³o siê to jedynie ze wzglêdu na dobro pokoleñ izraelskich, aby je nauczyæ sztuki wojennej, te 
zw³aszcza, które jej przedtem nie pozna³y -
Jdg 3:3  piêciu w³adców filistyñskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydoñczycy i Chiwwici, którzy zamieszkiwali 
³añcuch gór Libanu, pocz¹wszy od góry Baal-Hermon a¿ do Wejœcia do Chamat.
Jdg 3:4  Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by mo¿na by³o poznaæ, czy bêd¹ strzec przykazañ, 
które Pan da³ ich przodkom za poœrednictwem Moj¿esza.
Jdg 3:5  Mieszkali wiêc Izraelici wœród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i 
Jebusytów,
Jdg 3:6  ¿enili siê z ich córkami i w³asne swoje córki dawali ich synom za ¿ony, a tak¿e s³u¿yli ich bogom.
Jdg 3:7  Izraelici pope³niali to, co z³e w oczach Pana. Zapominali o Panu, Bogu swoim, a s³u¿yli Baalom i 
Aszerom.
Jdg 3:8  I znów zap³on¹³ gniew Pana przeciw Izraelowi. Wyda³ wiêc ich w rêce Kuszan-Riszeataima, króla Aram-
Naharaim, przeto Izraelici s³u¿yli mu przez osiem lat.
Jdg 3:9  Wo³ali wiêc Izraelici do Pana i Pan sprawi³, ¿e powsta³ wœród Izraelitów wybawiciel, który ich 
wyswobodzi³ - Otniel, syn Kenaza, m³odszego brata Kaleba.
Jdg 3:10  By³ nad nim duch Pana, i on sprawowa³ s¹dy nad Izraelem. Gdy zaœ wda³ siê w bitwê, Pan wyda³ w 
jego rêce Kuszan-Riszeataima, króla Aramu, tak i¿ jego rêka nad nim zaci¹¿y³a.
Jdg 3:11  Kraj doznawa³ pokoju przez lat czterdzieœci - a¿ do œmierci Otniela, syna Kenaza.
Jdg 3:12  A Izraelici znów zaczêli czyniæ to, co z³e w oczach Pana, a Pan wzmocni³ przeciw Izraelowi Eglona, 
króla Moabu, poniewa¿ czynili to, co z³e w oczach Pana.
Jdg 3:13  Eglon po³¹czy³ siê z Ammonitami i Amalekitami i podj¹³ wyprawê, pobi³ Izraela i zdoby³ Miasto Palm.
Jdg 3:14  Izraelici s³u¿yli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat osiemnaœcie.
Jdg 3:15  Wtedy Izraelici wo³ali do Pana i Pan wzbudzi³ im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który 
w³ada³ lew¹ rêk¹. Izraelici wys³ali go z danin¹ do Eglona, króla Moabu.
Jdg 3:16  Ehud przygotowa³ sobie sztylet o dwóch ostrzach, d³ugi na jeden ³okieæ, i schowa³ go pod swoimi 
szatami na prawym biodrze.
Jdg 3:17  Z³o¿y³ wiêc daninê Eglonowi, królowi Moabu - a Eglon by³ bardzo oty³y.
Jdg 3:18  Oddawszy daninê [Ehud] odes³a³ ludzi, którzy j¹ przynieœli,
Jdg 3:19  a sam zawróci³ od bo¿ków, które by³y ustawione ko³o Gilgal, i rzek³: «Królu, mam ci coœ powiedzieæ 
w tajemnicy». Król powiedzia³: «Sza!» - na co wszyscy otaczaj¹cy go wyszli.
Jdg 3:20  Ehud podszed³ do niego. Król przebywa³ w letniej górnej komnacie, której u¿ywa³ dla siebie. «Mam 
dla ciebie, królu, s³owo od Boga!» - rzek³ do niego Ehud, na co ten podniós³ siê ze swego tronu.
Jdg 3:21  Wtenczas Ehud siêgn¹³ lew¹ rêk¹ po sztylet, który schowa³ na prawym biodrze, i utopi³ go w jego 
brzuchu.
Jdg 3:22  Rêkojeœæ wraz z ostrzem wesz³a do wnêtrznoœci i utkwi³a w jego t³uszczu, gdy¿ [Ehud] nie wydoby³ 
sztyletu z brzucha i wyszed³...
Jdg 3:23  Nastêpnie Ehud wyszed³ przez ganek, zamkn¹³ za sob¹ drzwi komnaty i zasun¹³ rygle.
Jdg 3:24  Po jego odejœciu nadeszli s³udzy i spostrzegli, ¿e drzwi letniej komnaty s¹ zaryglowane. Mówili wiêc 
do siebie: «Z pewnoœci¹ chce okryæ sobie nogi w letniej komnacie».
Jdg 3:25  Czekali d³ugo, a¿ siê zaczêli niepokoiæ, dlaczego nie otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie 
wzi¹wszy klucz otworzyli, a oto pan ich le¿a³ martwy na ziemi.
Jdg 3:26  Gdy oni czekali, Ehud uciek³, przeszed³ ko³o bo¿ków i bezpiecznie wróci³ do Hasseira.
Jdg 3:27  Wróciwszy, zatr¹bi³ w róg na górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele.
Jdg 3:28  «PójdŸcie ze mn¹! - rzek³ do nich - albowiem Pan wyda³ waszych wrogów, Moabitów, w wasze rêce». 



Poszli za nim, odciêli Moabitom bród na Jordanie i nie pozwalali nikomu przejœæ.
Jdg 3:29  W tym czasie pobili oko³o dziesiêciu tysiêcy Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, 
tak ¿e nikt nie uszed³.
Jdg 3:30  W tym dniu Moab zosta³ poni¿ony pod rêk¹ Izraela i odt¹d ¿y³ kraj w spokoju przez lat osiemdziesi¹t.
Jdg 3:31  Po nim by³ Szamgar, syn Anata. Pobi³ on oœcieniem na wo³y Filistynów w liczbie szeœciuset ludzi - i 
on tak¿e wybawi³ Izraela.
Jdg 4:1  Po œmierci Ehuda Izraelici znów zaczêli czyniæ to, co z³e w oczach Pana,
Jdg 4:2  i Pan wyda³ ich w rêce Jabina, króla Kanaanu, który panowa³ w Chasor. Wodzem jego wojsk by³ 
Sisera, który mieszka³ w Charoszet-Haggoim.
Jdg 4:3  Wówczas Izraelici wo³ali do Pana. Jabin bowiem mia³ dziewiêæset ¿elaznych rydwanów i nielitoœciwie 
uciska³ Izraelitów przez lat dwadzieœcia.
Jdg 4:4  W tym czasie sprawowa³a s¹dy nad Izraelem Debora, prorokini, ¿ona Lappidota.
Jdg 4:5  Zasiada³a ona pod Palm¹ Debory, miêdzy Rama i Betel w górach Efraima, dok¹d przybywali Izraelici, 
aby rozs¹dzaæ swoje sprawy.
Jdg 4:6  Pos³a³a ona po Baraka, syna Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego. «Oto - rzek³a mu - co 
nakaza³ Pan, Bóg Izraela: IdŸ, udaj siê na górê Tabor i weŸ z sob¹ dziesiêæ tysiêcy mê¿ów synów Neftalego i 
synów Zabulona.
Jdg 4:7  Przyprowadzê ci do potoku Kiszon Siserê, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i hufcami i dam je w 
twoje rêce».
Jdg 4:8  Odpowiedzia³ jej Barak: «Je¿eli ty pójdziesz ze mn¹, pójdê, lecz jeœli ty nie pójdziesz ze mn¹, nie 
pójdê».
Jdg 4:9  «Pójdê wiêc z tob¹ - odpowiedzia³a mu - lecz chwa³a nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem 
przez rêce kobiety Pan wyda Siserê». Powsta³a wiêc Debora i razem z Barakiem uda³a siê do Kedesz.
Jdg 4:10  Barak zaœ zwo³a³ pokolenie Zabulona i Neftalego, i dziesiêæ tysiêcy mê¿ów posz³o z nim, a Debora 
mu towarzyszy³a.
Jdg 4:11  Cheber Kenita oddzieli³ siê od rodu Kaina i od plemienia synów Chobaba, teœcia Moj¿esza. Rozbi³ 
swój namiot ko³o Dêbu w Saannaim, w pobli¿u Kedesz.
Jdg 4:12  Sisera dowiedziawszy siê, ¿e Barak, syn Abinoama, wyruszy³ na górê Tabor,
Jdg 4:13  zebra³ wszystkie swoje rydwany, dziewiêæset ¿elaznych rydwanów i wszystkie swoje oddzia³y, jakie 
posiada³. Poleci³ im przybyæ od Charoszet-Haggoim do potoku Kiszon.
Jdg 4:14  Wtedy rzek³a Debora do Baraka: «Wstañ, bo oto nadchodzi dzieñ, w którym Pan wyda w rêce twoje 
Siserê. Czy¿ Pan nie kroczy przed tob¹?» Barak zszed³ wiêc z góry Tabor, a dziesiêæ tysiêcy ludzi za nim.
Jdg 4:15  Wówczas Pan porazi³ przed Barakiem ostrzem miecza Siserê, wszystkie jego rydwany i ca³e wojsko. 
Sisera, zeskoczywszy ze swego rydwanu, uciek³ pieszo.
Jdg 4:16  Barak zaœ œciga³ rydwany i wojsko a¿ do Charoszet-Haggoim. Ca³e wojsko Sisery pad³o pod 
ostrzem miecza i ¿aden z mê¿ów nie uszed³.
Jdg 4:17  Sisera ucieka³ pieszo w kierunku namiotu Jaeli, ¿ony Chebera Kenity, poniewa¿ pomiêdzy Jabinem, 
królem Chasor, a domem Chebera Kenity panowa³ pokój.
Jdg 4:18  Jael wychodz¹c naprzeciw Sisery rzek³a do niego: «Zatrzymaj siê, panie, zatrzymaj siê u mnie! Nie bój 
siê niczego!» Zatrzyma³ siê wiêc u niej pod namiotem, a ona nakry³a go kocem.
Jdg 4:19  Potem rzek³ do niej: «Daj mi - proszê ciê - napiæ siê trochê wody, gdy¿ mam pragnienie». Ona 
otwar³a buk³ak z mlekiem, da³a mu siê napiæ i nakry³a go na powrót.
Jdg 4:20  «Czuwaj przy wejœciu do namiotu - rzek³ jej - a gdyby ktoœ nadszed³ i zapyta³ mówi¹c: "Jest tu kto?" - 
odpowiedz: "Nie ma"».
Jdg 4:21  Lecz Jael, ¿ona Chebera, wziê³a palik od namiotu, uchwyci³a m³ot w rêkê, i zbli¿aj¹c siê cicho do 
niego, przebi³a jego skroñ palikiem, tak ¿e ten utkwi³ w ziemi, [Sisera] spa³ bowiem g³êboko, wyczerpany do 
ostatka. W ten sposób zgin¹³.
Jdg 4:22  Tymczasem nadszed³ Barak œcigaj¹c Siserê. Jael wysz³a naprzeciw niego: «WejdŸ - rzek³a do niego 
- a poka¿ê ci cz³owieka, którego szukasz». Wst¹pi³ do niej, a oto Sisera le¿a³ martwy, z palikiem w skroni.
Jdg 4:23  Tak Bóg w tym dniu uni¿y³ przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu.
Jdg 4:24  Rêka zaœ Izraelitów uciska³a coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, a¿ do ca³kowitej jego zag³ady.
Jdg 5:1  Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, œpiewali hymn w s³owach:
Jdg 5:2  «Skoro wodzowie w Izraelu stanêli na czele, a lud dobrowolnie siê ofiarowa³ do walki, b³ogos³awcie 
Pana!
Jdg 5:3  S³uchajcie, królowie, nastawcie uszu, w³adcy: Dla Pana bêdê œpiewa³a, bêdê opiewaæ Pana, Boga 
Izraela.
Jdg 5:4  Panie, gdyœ Ty wychodzi³ z Seiru, gdyœ z pól Edomu wyrusza³, ziemia wtedy dr¿a³a, kropi³y niebiosa, 
chmury kropi³y wod¹.
Jdg 5:5  Góry d¿d¿em ocieka³y przed obliczem Pana, to Synaj - przed obliczem Pana, Boga Izraela!



Jdg 5:6  Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli opustosza³y drogi, a chodz¹cy szlakami udeptanymi, po 
krêtych drogach kroczyli.
Jdg 5:7  Zanik³o ¿ycie w osiedlach, zanik³o w Izraelu, a¿ powsta³a Debora, powsta³a jako matka w Izraelu.
Jdg 5:8  Gdy nowych bogów obrano, którym dawniej nie s³u¿yli, czy¿ widaæ by³o choæ jedn¹ tarczê lub dzidê 
wœród czterdziestu tysiêcy w Izraelu?
Jdg 5:9  Serce me zwraca siê ku wodzom izraelskim, ku tym z ludu, co dobrowolnie ofiarowali siê do walki: 
b³ogos³awcie Pana!
Jdg 5:10  Wy, co jeŸdzicie na bia³ych oœlicach, wy, co na kobiercach siadacie, wy, przechodz¹cy drog¹ - 
œpiewajcie.
Jdg 5:11  Niech swym g³osem dziel¹cy ³upy u wodopojów s³awi¹ dobrodziejstwa Pana, dobrodziejstwa 
wzglêdem osiedli izraelskich. Wówczas lud Pana zst¹pi³ do bram.
Jdg 5:12  Powstañ, o powstañ, Deboro, powstañ, o powstañ i pieœñ zaœpiewaj! Powstañ, Baraku, by pojmaæ 
twych jeñców, synu Abinoama.
Jdg 5:13  Niech wtedy zst¹pi reszta mo¿nych z ludu Pana, niech zst¹pi ku mnie wœród bohaterów.
Jdg 5:14  Z Efraima - wodzowie ich w dolinie - za nim Beniamin wœród ludu swego, z Makir wyszli przywódcy, a 
z Zabulona trzymaj¹cy laskê pisarza.
Jdg 5:15  Z Debor¹ s¹ mo¿ni z Issachara, a jak Issachar, tak i Barak jest w dolinie, id¹c w jego œlady. A nad 
strumieniami Rubena zastanawiaj¹ siê d³ugo.
Jdg 5:16  Czemu¿ to siedzisz miêdzy stajniami, s³uchaj¹c ryku trzód? Nad strumieniami Rubena zastanawiaj¹ siê 
d³ugo;
Jdg 5:17  Gilead za Jordanem spoczywa, a czemu Dan przebywa na okrêtach? Aser pozostaje nad brzegiem 
morza, mieszkaj¹c w swych portach bezpiecznie;
Jdg 5:18  Zabulon to lud, co nara¿a³ siê na niebezpieczeñstwo œmierci, podobnie jak Neftali na po³oninach.
Jdg 5:19  Nadeszli królowie i walczyli, walczyli wtedy królowie Kanaanu w Tanak nad wodami Megiddo, lecz nie 
zabrali srebra jako ³upu.
Jdg 5:20  Gwiazdy z niebios walczy³y, ze swoich dróg walczy³y przeciw Siserze.
Jdg 5:21  Potok Kiszon ich porwa³, potok œwiêty, potok Kiszon.
Jdg 5:22  Rozleg³ siê wtedy têtent kopyt koñskich od wielkiego poœpiechu ich wojowników.
Jdg 5:23  "Przeklinajcie Meroz! - rzek³ Anio³ Pana - bardzo przeklinajcie jego mieszkañców, bo nie przybyli na 
pomoc Panu, na pomoc Panu wœród bohaterów".
Jdg 5:24  Niech Jael bêdzie b³ogos³awiona wœród niewiast, ¿ona Chebera Kenity, wœród niewiast ¿yj¹cych w 
namiotach niech bêdzie b³ogos³awiona.
Jdg 5:25  Prosi³ o wodê, a mleka mu da³a, w naczyniu odœwiêtnym poda³a mu mleko.
Jdg 5:26  Lew¹ rêk¹ siêgnê³a po palik, praw¹ - po ciê¿ki m³ot. Uderzy³a Siserê, zmia¿d¿y³a mu g³owê, skroñ mu 
przebi³a, przek³u³a.
Jdg 5:27  U nóg siê zwali³, upad³ zabity. U nóg jej siê zwali³ i upad³: tam gdzie siê zwali³, tam upad³ martwy.
Jdg 5:28  Przez okno wychyla siê i patrzy matka Sisery przez okienne kraty: "Czemu¿ wóz jego opóŸnia 
przybycie, czemu¿ siê opóŸnia stuk jego rydwanów?"
Jdg 5:29  Roztropniejsza z jej kobiet da³a jej odpowiedŸ, a ona sobie powtarza jej s³owa:
Jdg 5:30  "Przecie¿ zbieraj¹ ³upy i rozdzielaj¹ brankê jedn¹ lub dwie dla ka¿dego wojownika, szaty barwione jako 
³up dla Sisery, na szyjê ¿ony króla ró¿nobarwne chusty".
Jdg 5:31  Tak, Panie, niechaj zgin¹ wszyscy Twoi wrogowie! A którzy Ciê mi³uj¹, niech bêd¹ jak s³oñce 
wschodz¹ce w swym blasku». I ¿y³ w spokoju kraj przez lat czterdzieœci.
Jdg 6:1  Izraelici [znów] czynili to, co z³e w oczach Pana, i Pan wyda³ ich na siedem lat w rêce Madianitów.
Jdg 6:2  A rêka Madianitów zaci¹¿y³a nad Izraelitami, tak ¿e przed Madianitami kopali sobie schronienia w 
górach, jaskinie i miejsca obronne.
Jdg 6:3  Zdarza³o siê, ¿e ledwie Izraelici co zasiali, przychodzili Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu 
s³oñca i napadali na nich,
Jdg 6:4  a rozbijaj¹c obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi a¿ ku granicom Gazy. Nie pozostawiali 
Izraelowi ¿adnych œrodków do ¿ycia - ani owiec, ani wo³ów, ani os³ów.
Jdg 6:5  Zjawiali siê bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak t³umnie jak szarañcza: liczba ich i 
wielb³¹dów by³a niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyæ.
Jdg 6:6  Madianici wtr¹cili wiêc Izraela w wielk¹ nêdzê. Poczêli zatem Izraelici wo³aæ do Pana.
Jdg 6:7  A gdy Izraelici wo³ali do Pana z powodu Madianitów,
Jdg 6:8  Pan wys³a³ Izraelitom proroka, który im rzek³: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was wyprowadzi³em z 
Egiptu i Ja was wywiod³em z domu niewoli.
Jdg 6:9  Ja was wybawi³em z r¹k Egipcjan i z r¹k tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypêdzi³em sprzed 
was i Ja wam da³em ich kraj.
Jdg 6:10  Powiedzia³em wam: Ja jestem Pan, Bóg wasz: nie oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj 



zamieszkujecie, lecz wyœcie nie us³uchali mego g³osu».
Jdg 6:11  A oto przyszed³ Anio³ Pana i usiad³ pod terebintem w Ofra, które nale¿a³o do Joasza z rodu Abiezera. 
Gedeon, syn jego, m³óci³ na klepisku zbo¿e, aby je ukryæ przed Madianitami.
Jdg 6:12  I ukaza³ mu siê Anio³ Pana. «Pan jest z tob¹ - rzek³ mu - dzielny wojowniku!»
Jdg 6:13  Odpowiedzia³ mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Je¿eli Pan jest z nami, sk¹d pochodzi to wszystko, co 
siê nam przydarza? Gdzie¿ s¹ te wszystkie dziwy, o których opowiadaj¹ nam ojcowie nasi, mówi¹c: "Czy¿ Pan 
nie wywiód³ nas z Egiptu?" A oto teraz Pan nas opuœci³ i odda³ nas w rêce Madianitów».
Jdg 6:14  Pan zaœ zwróci³ siê ku niemu i rzek³ do niego: «IdŸ z t¹ si³¹, jak¹ posiadasz, i wybaw Izraela z rêki 
Madianitów. Czy¿ nie Ja ciebie posy³am?»
Jdg 6:15  «Wybacz, Panie mój! - odpowiedzia³ Mu - jak¿e wybawiê Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w 
pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca».
Jdg 6:16  Pan mu odpowiedzia³: «Poniewa¿ Ja bêdê z tob¹, pobijesz Madianitów jak jednego mê¿a».
Jdg 6:17  Odrzek³ Mu na to: «Je¿eli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, daj mi jakiœ znak, ¿e to Ty mówisz ze mn¹.
Jdg 6:18  Nie oddalaj siê st¹d, proszê Ciê, a¿ wrócê do Ciebie. Przyniosê moj¹ ofiarê i po³o¿ê j¹ przed Tob¹». A 
On na to: «Poczekam tu, a¿ wrócisz».
Jdg 6:19  Gedeon oddaliwszy siê przygotowa³ koŸlê ze stada, a z jednej efy m¹ki przaœne chleby. W³o¿y³ 
miêso do kosza, a polewkê do garnuszka i przyniós³ to do Niego pod terebint i ofiarowa³.
Jdg 6:20  Wówczas rzek³ do niego Anio³ Pana: «WeŸ miêso i chleby przaœne, po³ó¿ je na tej skale, a polewkê 
rozlej». Tak uczyni³.
Jdg 6:21  Wówczas Anio³ Pana wyci¹gn¹³ koniec laski, któr¹ trzyma³ w swym rêku, dotkn¹³ ni¹ miêsa i chlebów 
przaœnych i wydoby³ siê ogieñ ze ska³y. Strawi³ on miêso i chleby przaœne. Potem znikn¹³ Anio³ Pana sprzed 
jego oczu.
Jdg 6:22  Zrozumia³ Gedeon, ¿e to by³ Anio³ Pana, i rzek³: «Ach, Panie, Panie mój! Oto Anio³a Pana widzia³em 
twarz¹ w twarz!»
Jdg 6:23  Rzek³ do niego Pan: «Pokój z tob¹! Nie bój siê niczego! Nie umrzesz».
Jdg 6:24  Gedeon zbudowa³ tam o³tarz dla Pana i nazwa³ go "Pan-Pokój". O³tarz ten znajduje siê jeszcze dzisiaj 
w Ofra, [w³asnoœci] Abiezera.
Jdg 6:25  Tej nocy Pan rzek³ do niego. «WeŸmiesz m³odego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego, 
siedmioletniego, a zburzysz o³tarz Baala, w³asnoœæ twego ojca, oraz zetniesz aszerê, która jest obok.
Jdg 6:26  Nastêpnie zbudujesz o³tarz dla Pana, Boga twego, na szczycie tej ska³y uk³adaj¹c [kamienie], 
weŸmiesz tego drugiego cielca i z³o¿ysz z niego ofiarê ca³opaln¹, u¿ywaj¹c drewna œciêtej aszery».
Jdg 6:27  Wzi¹³ wiêc Gedeon dziesiêciu ludzi ze swej s³u¿by i uczyni³ tak, jak mu Pan nakaza³. Poniewa¿ 
jednak ba³ siê rodu swego ojca i mieszkañców miasta, nie uczyni³ tego za dnia, ale w nocy.
Jdg 6:28  A oto kiedy o œwicie wstali mieszkañcy miasta, ujrzeli i rozwalony o³tarz Baala, wyciêt¹ aszerê i cielca 
z³o¿onego w ofierze ca³opalnej na zbudowanym o³tarzu.
Jdg 6:29  Mówili wiêc jeden do drugiego: «Któ¿ to uczyni³?» Szukali wiêc, badali i orzekli: «Uczyni³ to Gedeon, 
syn Joasza».
Jdg 6:30  Nastêpnie rzekli mieszkañcy miasta do Joasza: «WyprowadŸ swego syna! Niech umrze, gdy¿ zburzy³ 
o³tarz Baala i wyci¹³ aszerê, która by³a obok niego».
Jdg 6:31  Na to Joasz odpowiedzia³ wszystkim, którzy go otaczali: «Czy¿ do was nale¿y broniæ Baala? Czy¿ to 
wy macie mu przychodziæ z pomoc¹? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeæ jeszcze tego rana. Jeœli on jest 
bogiem, niech sam wywrze zemstê na tym, który zburzy³ jego o³tarz».
Jdg 6:32  I od tego dnia nazwano Gedeona "Jerubbaal", mówi¹c: «Niech Baal z nim walczy, bo zburzy³ jego 
o³tarz».
Jdg 6:33  Potem zebrali siê wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy siê [przez 
Jordan] rozbili obóz w dolinie Jizreel.
Jdg 6:34  Ale duch Pana ogarn¹³ Gedeona, który zatr¹bi³ w róg i zgromadzi³ przy sobie ród Abiezera.
Jdg 6:35  Wys³a³ te¿ goñców do ca³ego pokolenia Manassesa, które równie¿ zgromadzi³o siê przy nim, a 
nastêpnie wys³a³ goñców do pokolenia Asera, Zabulona i Neftalego, które wyruszy³y, aby siê z nim po³¹czyæ.
Jdg 6:36  Rzek³ wiêc Gedeon do Boga: «Je¿eli naprawdê chcesz przeze mnie wybawiæ Izraela, jak to 
powiedzia³eœ,
Jdg 6:37  pozwól, ¿e po³o¿ê runo we³ny na klepisku; je¿eli rosa spadnie tylko na runo, a ca³a ziemia doko³a 
bêdzie sucha, bêdê wiedzia³, ¿e wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedzia³eœ».
Jdg 6:38  Tak uczyni³. Kiedy rano wsta³ i œcisn¹³ wilgotne runo, wycisn¹³ z runa pe³n¹ czaszê wody.
Jdg 6:39  I rzek³ Gedeon do Boga: «Nie gniewaj siê na mnie, je¿eli przemówiê jeszcze raz do ciebie. Pozwól, ¿e 
jeszcze raz powtórzê doœwiadczenie z runem: niech rano bêdzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi 
doko³a bêdzie rosa».
Jdg 6:40  I Bóg sprawi³ to tej nocy: samo runo pozosta³o suche, a na ziemi by³a rosa.
Jdg 7:1  Wsta³ wiêc o œwicie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z ca³ym zgromadzonym ludem i rozbi³ obóz u 



Ÿróde³ Charod. Obozowisko Madianitów le¿a³o na pó³noc od pagórka More w dolinie.
Jdg 7:2  Pan rzek³ do Gedeona: «Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego rêce wyda³ Madianitów, gdy¿ 
Izrael móg³by przyw³aszczyæ sobie chwa³ê z pominiêciem Mnie i mówiæ: "Moja rêka wybawi³a mnie".
Jdg 7:3  Wobec tego tak wo³aj do uszu ludu: Ten, który siê boi i dr¿y, niech zawróci ku górze Gilead i chroni 
siê». Tak wiêc odesz³o z ludu dwadzieœcia dwa tysi¹ce, a pozosta³o dziesiêæ tysiêcy.
Jdg 7:4  Rzek³ Pan do Gedeona: «Jeszcze zbyt liczny jest lud. ZaprowadŸ go nad wodê, gdzie ci go wypróbujê. 
Bêdzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tob¹! - on pójdzie z tob¹. O którym zaœ powiem: Ten nie pójdzie z 
tob¹! - on nie pójdzie».
Jdg 7:5  Zaprowadzi³ wiêc lud nad wodê, a Pan rzek³ do Gedeona: «Wszystkich, którzy bêd¹ wodê ch³eptaæ 
jêzykiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklêkn¹, 
pozostawisz po drugiej stronie».
Jdg 7:6  Liczba tych, którzy ch³eptali z rêki podnoszonej do ust, wynosi³a trzystu mê¿ów. Wszyscy inni pij¹c 
zginali kolana.
Jdg 7:7  Rzek³ wówczas Pan do Gedeona: «Przy pomocy tych trzystu mê¿ów, którzy ch³eptali wodê jêzykiem, 
wybawiê was i w rêce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mê¿owie niech wracaj¹ do siebie».
Jdg 7:8  Lud wzi¹³ ze sob¹ ¿ywnoœæ i rogi, a Gedeon odes³a³ mê¿ów izraelskich, ka¿dego do swego namiotu, 
z wyj¹tkiem owych trzystu mê¿ów. A obóz Madianitów znajdowa³ siê w dolinie poni¿ej jego stanowiska.
Jdg 7:9  Tej¿e nocy Pan przemówi³ do niego: «Wstañ, a idŸ do obozu, bo wyda³em go w twoje rêce.
Jdg 7:10  Je¿eli siê boisz iœæ sam, udaj siê do obozu z twoim s³ug¹, Pur¹.
Jdg 7:11  Us³yszysz, co oni mówi¹. Wzmocni¹ siê potem twoje rêce i ruszysz na obóz». Zszed³ wiêc on i s³uga 
jego, Pura, a¿ do krañca przednich stra¿y obozu.
Jdg 7:12  Madianici, Amalekici i ca³y lud ze Wschodu le¿eli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarañcza. 
Wielb³¹dów ich by³o bez liczby - jak piasku nad brzegiem morskim.
Jdg 7:13  Gdy Gedeon zbli¿y³ siê do tego miejsca, w³aœnie m¹¿ pewien opowiada³ swemu towarzyszowi sen. 
Mówi³ on: «Oto mia³em sen. Zdawa³o mi siê, ¿e bochen chleba jêczmiennego przytoczy³ siê do obozu 
Madianitów, dosiêgn¹³ namiotu, uderzy³ w niego powoduj¹c upadek, wywróci³ go do góry do³em, tak ¿e namiot 
upad³».
Jdg 7:14  Odpowiedzia³ mu jego towarzysz mówi¹c: «Nie mo¿e to byæ nic innego, jak miecz Gedeona, syna 
Joasza, Izraelity. Bóg w jego rêce wyda³ Madianitów i ca³y obóz».
Jdg 7:15  Kiedy Gedeon us³ysza³ opowiadanie o œnie i jego wyjaœnienie, odda³ pok³on Bogu, a wróciwszy do 
obozu izraelskiego rzek³: «Powstañcie! Oto Pan wyda³ w rêce wasze obóz Madianitów».
Jdg 7:16  Wówczas Gedeon rozdzieli³ owych trzystu mê¿ów na trzy hufce, da³ ka¿demu z nich do rêki rogi i 
puste dzbany, a w nich pochodnie.
Jdg 7:17  «Patrzcie na mnie - rzek³ im - i czyñcie to samo, co ja. Oto ja dojdê do krañca obozu, a co ja bêdê 
czyniæ, i wy czyñcie.
Jdg 7:18  Gdy zatr¹biê w róg ja i wszyscy, którzy s¹ ze mn¹, wówczas i wy zatr¹bicie w rogi doko³a obozu i 
bêdziecie wo³aæ: Za Pana i za Gedeona!»
Jdg 7:19  Gedeon i stu mê¿ów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krañca obozu w chwili, gdy tu¿ po zmianie 
nastêpowa³o czuwanie œrodkowej stra¿y nocnej. Zatr¹bili w rogi i pot³ukli dzbany, które trzymali w swych 
rêkach.
Jdg 7:20  Natychmiast zatr¹bi³y w rogi tak¿e owe trzy hufce i pot³uk³y dzbany. Wzi¹wszy zaœ w lew¹ rêkê 
pochodnie, a w praw¹ rogi, aby na nich tr¹biæ, wo³ali: «Za Pana i za Gedeona!»
Jdg 7:21  I przystanêli, ka¿dy na swoim miejscu, doko³a obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczêli 
krzyczeæ i uciekaæ.
Jdg 7:22  Podczas gdy owych trzystu mê¿ów tr¹bi³o na rogach, Pan sprawi³, ¿e w ca³ym obozie jeden przeciw 
drugiemu skierowa³ miecz. Obóz uciek³ do Bet-Haszszitta ku Sartan a¿ do granicy Abel-Mechola obok Tabbat.
Jdg 7:23  Zebrali siê mê¿owie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z ca³ego pokolenia Manassesa i urz¹dzili 
poœcig za Madianitami.
Jdg 7:24  Gedeon rozes³a³ goñców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: «ZejdŸcie na spotkanie z 
Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie Ÿród³a wodne a¿ do Bet-Bara i Jordanu». Zebrali siê wiêc wszyscy 
mê¿owie Efraima i zajêli Ÿród³a wodne a¿ do Bet-Bara i Jordanu.
Jdg 7:25  Ujêli przy tym dwóch dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeeba 
przy t³oczni Zeeba. œcigali nadal Madianitów, a g³owy Oreba i Zeeba przynieœli Gedeonowi za Jordan.
Jdg 8:1  Potem rzekli do niego mê¿owie Efraima: «Có¿ to za sposób postêpowania z nami, ¿eœ id¹c walczyæ z 
Madianitami nie wezwa³ nas?» I bardzo siê z nim spierali.
Jdg 8:2  Odpowiedzia³ im: «Czy teraz uczyni³em coœ wiêkszego w porównaniu z wami? Czy¿ nie lepszy jest 
ostatni zbiór u Efraima ni¿ pierwszy u Abiezera?
Jdg 8:3  W wasze rêce wyda³ Bóg dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Có¿ wiêcej mog³em uczyniæ w 
porównaniu z wami?» Na te s³owa uspokoi³o siê ich oburzenie przeciwko niemu.



Jdg 8:4  Potem Gedeon przyby³ nad Jordan i przeprawi³ siê on sam razem z trzystu mê¿ami, którzy z nim byli, a 
byli oni znu¿eni i g³odni.
Jdg 8:5  Rzek³ wiêc do mieszkañców Sukkot: «Dajcie, proszê, po bochenku chleba oddzia³owi, który idzie za 
mn¹, gdy¿ jest znu¿ony, a jestem w poœcigu za Zebachem i Salmunn¹ - królami madianickimi».
Jdg 8:6  Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukkot: «Czy¿ d³oñ Zebacha i Salmunny jest ju¿ w twoim rêku, 
¿ebyœmy mieli daæ chleba twojemu wojsku?»
Jdg 8:7  Odpowiedzia³ im Gedeon: «Kiedy Pan wyda w rêkê moj¹ Zebacha i Salmunnê, wówczas wym³ócê cia³a 
wasze cierniami pustyni i ostami».
Jdg 8:8  Uda³ siê stamt¹d do Penuel i tymi samymi s³owami, co poprzednio, zwróci³ siê do jego mieszkañców. 
Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio mieszkañcy Sukkot.
Jdg 8:9  Penuelczykom da³ podobn¹ odpowiedŸ jak mieszkañcom Sukkot: «Kiedy wrócê w pokoju, zburzê tê 
twierdzê».
Jdg 8:10  Zebach i Salmunna byli w Karkor, przy czym wojsko ich wynosi³o oko³o piêtnastu tysiêcy mê¿ów. By³a 
to reszta wojska ludu ze Wschodu. Liczba poleg³ych dochodzi³a bowiem do stu dwudziestu tysiêcy 
dobywaj¹cych miecza.
Jdg 8:11  Drog¹ mieszkañców namiotów przeszed³ Gedeon na wschód od Nobach i Jogbeha i uderzy³ na obóz, 
który czu³ siê bezpiecznie.
Jdg 8:12  Zebach i Salmunna uciekli, lecz on ich dopêdzi³ i pojma³ obu królów madianickich, Zebacha i 
Salmunnê, a ca³y obóz rozbi³.
Jdg 8:13  Po bitwie wraca³ Gedeon, syn Joasza, poprzez wzgórze Chares.
Jdg 8:14  Zatrzymawszy m³odzieñca spoœród mieszkañców Sukkot, przepyta³ go, a on spisa³ dla niego 
przywódców Sukkot i jego starszych mê¿ów.
Jdg 8:15  Udawszy siê do mieszkañców Sukkot rzek³: «Oto Zebach i Salmunna, z powodu których ur¹galiœcie 
mi mówi¹c: Czy¿ d³oñ Zebacha i Salmunny jest ju¿ w twoim rêku, byœmy dali chleba twoim znu¿onym 
ludziom?»
Jdg 8:16  Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wzi¹wszy ciernie pustyni i osty, ukara³ nimi mieszkañców 
Sukkot.
Jdg 8:17  Zburzy³ ponadto twierdzê Penuel i zabi³ mieszkañców tego miasta.
Jdg 8:18  Nastêpnie zwróci³ siê do Zebacha i Salmunny: «Jacy to byli mê¿owie, których zabiliœcie pod 
Taborem?» Odpowiedzieli: «Podobni do ciebie. Ka¿dy z nich mia³ wygl¹d syna królewskiego».
Jdg 8:19  «To byli moi bracia, synowie mojej matki!» - odpowiedzia³ - «Na ¿ycie Pana! Gdybyœcie ich ¿ywych 
puœcili, nie zabi³bym was».
Jdg 8:20  Potem da³ rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: «Wstañ! Zabij ich!» Lecz m³odzieniec nie 
wydoby³ miecza, gdy¿ siê ba³; by³ bowiem jeszcze ch³opcem.
Jdg 8:21  Wtedy rzekli Zebach i Salmunna: «Wstañ ty i wymierz nam cios, gdy¿ jaki m¹¿, taka i jego si³a». 
Powsta³ wiêc Gedeon i zabi³ Zebacha i Salmunnê, a nastêpnie zabra³ pó³ksiê¿yce wisz¹ce na szyjach ich 
wielb³¹dów.
Jdg 8:22  W tym czasie mê¿owie izraelscy rzekli do Gedeona: «Panuj nad nami, ty, twój syn i twój wnuk, 
poniewa¿ wybawi³eœ nas z r¹k Madianitów».
Jdg 8:23  Lecz Gedeon im odpowiedzia³: «Nie ja bêdê panowa³ nad wami ani te¿ mój syn: Pan bêdzie panowa³ 
nad wami».
Jdg 8:24  Zwróci³ siê nastêpnie do nich Gedeon: «Mam do was usiln¹ proœbê: niech ka¿dy da mi nausznicê ze 
swego ³upu». Pobici mieli bowiem z³ote nausznice, bo byli Izmaelitami.
Jdg 8:25  «Chêtnie damy!» - odpowiedzieli. Rozpostarli wiêc p³aszcz i ka¿dy rzuca³ na niego po nausznicy ze 
swego ³upu.
Jdg 8:26  Waga z³otych nausznic, o które prosi³, wynios³a tysi¹c siedemset syklów z³ota, nie licz¹c 
pó³ksiê¿yców, kolczyków i purpury, które nosili królowie madianiccy, ani te¿ nie licz¹c ³añcuszków, wisz¹cych na 
szyjach wielb³¹dów.
Jdg 8:27  Gedeon sprawi³ z nich efod, który umieœci³ w miejscowoœci swojej, Ofra. Wszyscy wiêc Izraelici 
czcz¹c go dopuœcili siê nierz¹du. To bowiem sta³o siê sid³em dla Gedeona i jego domu.
Jdg 8:28  Tak oto Madianici zostali poni¿eni wobec Izraelitów i nie podnieœli ju¿ wiêcej g³owy, a kraj za¿ywa³ 
spokoju przez czterdzieœci lat, to jest przez czas ¿ycia Gedeona.
Jdg 8:29  Jerubbaal, syn Joasza, wróci³ i mieszka³ w swoim domu.
Jdg 8:30  Gedeon mia³ siedemdziesiêciu w³asnych synów, mia³ bowiem wiele ¿on.
Jdg 8:31  Jedna z drugorzêdnych jego ¿on, mieszkaj¹ca w Sychem, urodzi³a mu syna, którego nazwa³ imieniem 
Abimelek.
Jdg 8:32  Po jakimœ czasie Gedeon, syn Joasza, umar³ w szczêœliwej staroœci i pochowano go w grobie 
Joasza, ojca jego, w Ofra Abiezera.
Jdg 8:33  Po œmierci jednak Gedeona Izraelici znów siê odwrócili [od Pana]. Uprawiali nierz¹d z Baalami i 



ustanowili Baal-Berita swoim bogiem.
Jdg 8:34  Izraelici znów nie pamiêtali o Panu, Bogu swoim, który ich wybawi³ z r¹k wszystkich wrogów doko³a.
Jdg 8:35  Nie okazali te¿ ¿yczliwoœci domowi Jerubbaala-Gedeona w zamian za wszystkie dobrodziejstwa, 
jakie wyœwiadczy³ on Izraelowi.
Jdg 9:1  Abimelek, syn Jerubbaala, uda³ siê do Sychem, do braci swojej matki, i tak przemówi³ do nich, jak 
równie¿ do wszystkich cz³onków rodu swojej matki:
Jdg 9:2  «Sprawcie, proszê, by to, co mówiê, dotar³o do uszu wszystkich mo¿nych Sychem: Co bêdzie dla was 
lepsze? Czy ¿eby panowa³o nad wami siedemdziesiêciu mê¿ów, wszyscy synowie Jerubbaala, czy - byœcie 
mieli nad sob¹ tylko jednego cz³owieka? Pamiêtajcie wszak¿e, ¿e jestem z koœci waszej i waszego cia³a!»
Jdg 9:3  Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich mo¿nych miasta Sychem, tak ¿e 
serce ich sk³ania³o siê ku Abimelekowi, bo mówili: «To nasz brat!»
Jdg 9:4  Dali mu ponadto siedemdziesi¹t syklów srebra ze œwi¹tyni Baal-Berita. Abimelek zaœ naprzyjmowa³ za 
nie do swego towarzystwa nicponiów i awanturników, którzy za nim poszli.
Jdg 9:5  Uda³ siê te¿ do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordowa³ swoich braci, synów 
Jerubbaala, w liczbie siedemdziesiêciu mê¿ów. Ocala³ tylko Jotam, najm³odszy syn Jerubbaala, poniewa¿ siê 
ukry³.
Jdg 9:6  Nastêpnie wszyscy mo¿ni miasta Sychem oraz ca³y gród Millo zgromadzili siê i przyszed³szy pod d¹b 
[gdzie sta³a] stela w Sychem, og³osili Abimeleka królem.
Jdg 9:7  Doniesiono o tym Jotamowi, którzy poszed³szy, stan¹³ na szczycie góry Garizim, a podniós³szy g³os, 
tak do nich wo³a³: «Pos³uchajcie mnie, mo¿ni Sychem, a Bóg us³yszy was tak¿e.
Jdg 9:8  Zebra³y siê drzewa, aby namaœciæ króla nad sob¹. Rzek³y do oliwki: "Króluj nad nami!"
Jdg 9:9  Odpowiedzia³a im oliwka: "Czy¿ mam siê wyrzec mojej oliwy, która s³u¿y czci bogów i ludzi, aby 
pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami?"
Jdg 9:10  Z kolei zwróci³y siê drzewa do drzewa figowego: "ChodŸ ty i króluj nad nami!"
Jdg 9:11  Odpowiedzia³o im drzewo figowe: "Czy¿ mam siê wyrzec mojej s³odyczy i wybornego mego owocu, 
aby pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami?"
Jdg 9:12  Nastêpnie rzek³y drzewa do krzewu winnego: "ChodŸ ty i króluj nad nami!"
Jdg 9:13  Krzew winny im odpowiedzia³: "Czy¿ mam siê wyrzec mojego soku, rozweselaj¹cego bogów i ludzi, 
aby pójœæ i ko³ysaæ siê ponad drzewami?"
Jdg 9:14  Wówczas rzek³y wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: "ChodŸ ty i króluj nad nami!"
Jdg 9:15  Odpowiedzia³ krzew cierniowy drzewom: "Jeœli naprawdê chcecie mnie namaœciæ na króla, 
chodŸcie i odpoczywajcie w moim cieniu! A jeœli nie, niech ogieñ wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry 
libañskie".
Jdg 9:16  A zatem czyœcie zgodnie z prawd¹ i z prawem post¹pili, obrawszy królem Abimeleka? Czyœcie siê 
dobrze obeszli z Jerubbaalem i jego rodem? Czyœcie docenili dobrodziejstwa jego rêki?
Jdg 9:17  Oto podczas gdy ojciec mój walczy³ za was, gdy ¿ycie swoje nara¿a³, aby was wybawiæ z r¹k 
Madianitów,
Jdg 9:18  wyœcie dziœ powstali przeciwko rodowi mego ojca, wyœcie wymordowali synów jego, 
siedemdziesiêciu mê¿ów na jednym kamieniu, wyœcie obrali Abimeleka, syna jego niewolnicy, na króla nad 
mo¿nymi z Sychem, dlatego ¿e jest waszym bratem!
Jdg 9:19  Jeœliœcie zgodnie z prawd¹ i prawem post¹pili dziœ wzglêdem Jerubbaala i jego rodu, w takim razie 
radujcie siê z Abimeleka, a on niechaj z was siê cieszy.
Jdg 9:20  Jeœli zaœ nie, niech ogieñ wyjdzie z Abimeleka i poch³onie mo¿nych z Sychem i grodu Millo, i niech 
ogieñ wyjdzie z mo¿nych Sychem i grodu Millo i niech poch³onie Abimeleka».
Jdg 9:21  Potem Jotam uciek³ i ukry³ siê; uda³ siê do Beer i tam zamieszka³ z obawy przed bratem swoim 
Abimelekiem.
Jdg 9:22  Abimelek sprawowa³ w³adzê nad Izraelem przez trzy lata.
Jdg 9:23  Nastêpnie Bóg zes³a³ ducha niezgody miêdzy Abimelekiem a mo¿nymi z Sychem, i mo¿ni z Sychem 
zbuntowali siê przeciwko Abimelekowi
Jdg 9:24  po to, by pomszczona zosta³a zbrodnia dokonana na siedemdziesiêciu synach Jerubbaala i aby 
[odpowiedzialnoœæ za] krew ich spad³a na Abimeleka, ich brata, który ich wymordowa³, i na mo¿nych z 
Sychem, którzy mu pomagali w zabiciu jego braci.
Jdg 9:25  A wiêc mo¿ni z Sychem zrobili zasadzkê na szczycie góry i napadali na ka¿dego, kto przechodzi³ 
tamt¹ drog¹. Doniesiono o tym Abimelekowi.
Jdg 9:26  W dodatku Gaal, syn Obeda, przyszed³ do Sychem w towarzystwie swoich braci i pozyska³ sobie 
zaufanie mo¿nych z Sychem.
Jdg 9:27  Wyszed³szy na pole, zrywali winogrona i t³oczyli je urz¹dzaj¹c zabawy. Weszli te¿ do œwi¹tyni swoich 
bogów, gdzie jedli i pili oraz z³orzeczyli Abimelekowi.
Jdg 9:28  Rzek³ te¿ Gaal, syn Obeda: «Kim¿e jest Abimelek, a i czym Sychem, abyœmy mieli mu s³u¿yæ? 



Czy¿ nie jest on synem Jerubbaala, a Zebul jego urzêdnikiem? S³u¿cie raczej ludziom Chamora, ojca Sychem. 
Dlaczego mielibyœmy s³u¿yæ jemu?
Jdg 9:29  Gdyby¿ mi kto da³ do r¹k ten lud, to usun¹³bym Abimeleka! Powiedzia³bym do Abimeleka: WeŸ swoje 
wojsko, a wychodŸ!»
Jdg 9:30  S³owa Gaala, syna Obeda, us³ysza³ Zebul, prze³o¿ony tego miasta, i uniós³ siê gniewem.
Jdg 9:31  Chytrze wyprawi³ do Abimeleka pos³ów z wiadomoœci¹: «Oto Gaal, syn Obeda, i jego bracia przybyli 
do Sychem i podburzyli miasto przeciwko tobie.
Jdg 9:32  Wstañ wobec tego w nocy ty i lud, który jest z tob¹, i uczyñ zasadzkê w polu.
Jdg 9:33  Rankiem, gdy s³oñce wzejdzie, wstañ i uderz na miasto, a gdy on i lud, który z nim jest, zwróci siê 
przeciwko tobie, uczynisz z nim to, co potrafi twoja rêka».
Jdg 9:34  Wsta³ wiêc Abimelek i jego lud w nocy i w czterech miejscach uczynili zasadzkê przeciwko Sychem.
Jdg 9:35  Gdy Gaal, syn Obeda, wyszed³ i stan¹³ w bramie miasta, wyszed³ te¿ i Abimelek z zasadzki wraz ze 
swym ludem.
Jdg 9:36  Gaal, ujrzawszy lud, zwróci³ siê do Zebula: «Oto jacyœ ludzie schodz¹ ze szczytu góry». Odpowiedzia³ 
mu Zebul: «To cieñ góry, a ty go bierzesz za ludzi».
Jdg 9:37  Powtórnie zwróci³ siê Gaal mówi¹c: «Oto jacyœ ludzie zstêpuj¹ od strony Pêpka Ziemi, podczas gdy 
inny oddzia³ idzie drog¹ od Dêbu Wieszczków».
Jdg 9:38  Wtedy rzek³ Zebul do niego: «Gdzie¿ s¹ teraz twoje usta, które mówi³y: Któ¿ jest Abimelek, abyœmy 
mieli mu s³u¿yæ? Czy¿ to nie ten lud, któremu okaza³eœ wzgardê? WyjdŸ teraz i walcz z nim!»
Jdg 9:39  Gaal wyszed³ na czele mo¿nych z Sychem i rozpocz¹³ bitwê z Abimelekiem.
Jdg 9:40  Naciera³ na niego Abimelek, gdy tamten przed nim ucieka³. I wielu wojowników zginê³o w drodze do 
bramy.
Jdg 9:41  Po tym wypadku pozosta³ Abimelek w Arum, a Zebul, wypêdziwszy Gaala i jego braci, zabroni³ im 
mieszkaæ w Sychem.
Jdg 9:42  Nazajutrz jednak lud wyszed³ na pole, i doniesiono o tym Abimelekowi.
Jdg 9:43  Wyst¹pi³ wiêc na czele wojska, podzieli³ je na trzy hufce i zaczai³ siê w polu. Widz¹c lud wychodz¹cy z 
miasta, uderzy³ na niego i pobi³.
Jdg 9:44  Podczas gdy Abimelek i jego hufce uderzy³y na niego i stanê³y pod bram¹ miasta, dwa inne hufce 
napad³y na wszystkich tych, którzy byli w polu i pobi³y ich.
Jdg 9:45  Przez ca³y ten dzieñ naciera³ Abimelek na miasto, a zdobywszy je wymordowa³ ludnoœæ, która w nim 
by³a, miasto zaœ zburzy³ i porozrzuca³ na nim sól.
Jdg 9:46  Kiedy to us³yszeli mo¿ni Migdal-Sychem, schronili siê do podziemia œwi¹tyni boga Baal-Berita.
Jdg 9:47  Doniesiono Abimelekowi, ¿e [tam] siê schronili wszyscy mo¿ni Migdal-Sychem.
Jdg 9:48  Sam wiêc Abimelek i ca³y jego lud udali siê na wzgórze Salmon. Zabra³ ze sob¹ siekierê, uci¹³ ga³¹Ÿ z 
drzewa, a podniós³szy w³o¿y³ sobie na ramiona i rzek³ do swego otoczenia: "Co zobaczycie, ¿e ja czyniê, 
róbcie szybko za moim przyk³adem!"
Jdg 9:49  Wszyscy wiêc jak jeden m¹¿, uci¹wszy po ga³êzi, szli za Abimelekiem i sk³adali je doko³a podziemia. 
Nastêpnie spalili ogniem podziemie i w ten sposób zginêli tam wszyscy mieszkañcy Migdal-Sychem, mê¿czyŸni 
i kobiety w liczbie oko³o tysi¹ca.
Jdg 9:50  Nastêpnie ruszy³ Abimelek na Tebes, obleg³ je i zdoby³.
Jdg 9:51  W œrodku miasta znajdowa³a siê twierdza dobrze obwarowana, w której znaleŸli schronienie wszyscy 
mê¿czyŸni i kobiety oraz wszyscy mo¿ni tego miasta. Zamknêli j¹ za sob¹ i weszli na dach twierdzy.
Jdg 9:52  Abimelek podszed³ pod sam¹ twierdzê i pocz¹³ j¹ zdobywaæ. Kiedy Abimelek zbli¿y³ siê do bram 
twierdzy chc¹c pod³o¿yæ pod ni¹ ogieñ,
Jdg 9:53  pewna kobieta zrzuci³a na g³owê Abimeleka kamieñ od ¿aren i rozbi³a mu czaszkê.
Jdg 9:54  Natychmiast przywo³a³ on swego giermka i rzek³: «Dob¹dŸ miecza i zabij mnie, aby nie mówiono o 
mnie: "Kobieta go zabi³a"». Przebi³ go wiêc giermek mieczem, tak i¿ umar³.
Jdg 9:55  Kiedy mê¿owie izraelscy spostrzegli, ¿e umar³ Abimelek, odeszli ka¿dy do siebie.
Jdg 9:56  Oto tak Bóg sprawi³, ¿e z³o, które Abimelek wyrz¹dzi³ swemu ojcu, zabiwszy siedemdziesiêciu swych 
braci, spad³o na niego.
Jdg 9:57  Równie¿ wszystkie z³e czyny mê¿ów z Sychem skierowa³ Bóg na ich g³owy. Tak wype³ni³o siê 
przekleñstwo Jotama, syna Jerubbaala.
Jdg 10:1  Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powsta³ Tola, syn Puy, syna Dodo, m¹¿ z pokolenia Issachara. 
Mieszka³ on w Szamir, na górze Efraima.
Jdg 10:2  Sprawowa³ s¹dy nad Izraelem przez dwadzieœcia trzy lata, po czym umar³ i pochowano go w Szamir.
Jdg 10:3  Po nim powsta³ Jair z Gileadu, który sprawowa³ s¹dy nad Izraelem przez dwadzieœcia dwa lata.
Jdg 10:4  Mia³ on trzydziestu synów, którzy jeŸdzili na trzydziestu oœlêtach. Mieli przy tym trzydzieœci miast, 
które jeszcze po dziœ dzieñ nosz¹ nazwê Osiedli Jaira - w ziemi Gilead.
Jdg 10:5  Umar³ Jair i pochowano go w Kamon.



Jdg 10:6  Potem znów zaczêli Izraelici czyniæ to, co z³e w oczach Pana. S³u¿yli Baalom, Asztartom, jak równie¿ 
bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i filistyñskim, a opuœcili Pana i nie s³u¿yli Mu.
Jdg 10:7  Zap³on¹³ zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego odda³ On ich w rêce Filistynów i 
Ammonitów.
Jdg 10:8  Trapili oni i uciskali Izraelitów, pocz¹wszy od tego roku przez osiemnaœcie lat, wszystkich Izraelitów, 
którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, le¿¹cej w Gileadzie.
Jdg 10:9  Ammonici przekraczali tak¿e Jordan, aby walczyæ z pokoleniem Judy i Beniamina i z rodem Efraima. 
Wielki ucisk spad³ na Izraelitów.
Jdg 10:10  Wo³ali wiêc Izraelici do Pana w s³owach: «Zgrzeszyliœmy przeciwko Tobie, opuœciliœmy bowiem 
Boga naszego, aby s³u¿yæ Baalom».
Jdg 10:11  Rzek³ wówczas Pan do Izraelitów. «Kiedy Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni,
Jdg 10:12  Sydoñczycy, Amalekici i Madianici uciskali was, a wyœcie wo³ali do Mnie, czy nie wybawi³em was z 
ich rêki?
Jdg 10:13  Tymczasem wyœcie Mnie opuœcili i poszliœcie s³u¿yæ cudzym bogom! Oto dlaczego nie wybawiê 
was wiêcej.
Jdg 10:14  IdŸcie! Krzyczcie do bogów, których sobie wybraliœcie! Niech¿e¿ oni was wybawiaj¹ w czasie 
waszego ucisku!»
Jdg 10:15  «Zgrzeszyliœmy - odpowiedzieli Izraelici Panu - uczyñ z nami, co siê wyda s³uszne w oczach twoich, 
jednak¿e dzisiaj wybaw nas!»
Jdg 10:16  I wyrzucili spoœród siebie obcych bogów, których mieli, a s³u¿yli Panu. Wtedy nie móg³ Pan d³u¿ej 
znosiæ ucisku Izraela.
Jdg 10:17  Tymczasem zgromadzili siê Ammonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali siê tak¿e Izraelici i roz³o¿yli 
siê obozem w Mispa.
Jdg 10:18  Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego: «Który z mê¿ów podejmie siê walki z 
Ammonitami, ten bêdzie wodzem nad wszystkimi mieszkañcami Gileadu».
Jdg 11:1  Jefte Gileadczyk by³ walecznym wojownikiem, a by³ on synem nierz¹dnicy. Ojcem Jeftego by³ Gilead.
Jdg 11:2  Ale i ¿ona Gileada urodzi³a mu synów. Gdy wiêc synowie tej¿e kobiety podroœli, wyrzucili Jeftego 
mówi¹c do niego: «Nie bêdziesz mia³ udzia³u w dziedzictwie naszego ojca, poniewa¿ jesteœ synem obcej 
kobiety».
Jdg 11:3  Jefte uciek³ daleko od swoich braci i mieszka³ w kraju Tob. Przy³¹czyli siê do niego jacyœ nicponie i z 
nim wychodzili do walki.
Jdg 11:4  Nied³ugo potem Ammonici wydali wojnê Izraelowi.
Jdg 11:5  A kiedy Ammonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu posz³a szukaæ Jeftego w kraju 
Tob.
Jdg 11:6  «PrzyjdŸ! - rzekli do Jeftego - i b¹dŸ naszym wodzem, bêdziemy walczyæ przeciw Ammonitom».
Jdg 11:7  «Czy¿ nie wyœcie mnie znienawidzili - odpowiedzia³ Jefte starszyŸnie Gileadu - i wyrzucili z domu 
mego ojca? Dlaczegó¿ to przybyliœcie do mnie teraz, kiedy popadliœcie w ucisk?»
Jdg 11:8  Odpar³a Jeftemu starszyzna Gileadu: «W³aœnie dlatego teraz zwróciliœmy siê do ciebie. PójdŸ z 
nami, ty pokonasz Ammonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkañcami Gileadu».
Jdg 11:9  Odpowiedzia³ Jefte starszyŸnie Gileadu: «Skoro ka¿ecie mi wróciæ, aby walczyæ z Ammonitami, 
je¿eli Pan mi ich wyda, zostanê waszym wodzem».
Jdg 11:10  Odpowiedzia³a Jeftemu starszyzna Gileadu: «Niech Pan bêdzie œwiadkiem miêdzy nami. Z 
pewnoœci¹ uczynimy wed³ug twego ¿yczenia».
Jdg 11:11  Przyszed³ wiêc Jefte ze starszyzn¹ Gileadu. Lud ustanowi³ go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte 
powtórzy³ wszystkie swoje warunki w Mispa, w obecnoœci Pana.
Jdg 11:12  Jefte wyprawi³ pos³ów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieæ: «Co zasz³o miêdzy nami, ¿e 
przyszed³eœ walczyæ z moim krajem?»
Jdg 11:13  Król Ammonitów odpowiedzia³ pos³om Jeftego: «Poniewa¿ Izrael, wracaj¹c z Egiptu, wzi¹³ moj¹ 
ziemiê od Arnonu a¿ do Jabboku i Jordanu, zwróæ mi j¹ teraz bez walki».
Jdg 11:14  Powtórnie wyprawi³ Jefte pos³ów do króla Ammonitów i
Jdg 11:15  powiedzia³ mu: «Tak mówi Jefte: Nie wzi¹³ Izrael ani ziemi moabskiej, ani ammonickiej.
Jdg 11:16  Kiedy szed³ z Egiptu, Izrael przeprawi³ siê przez pustyniê a¿ do Morza Czerwonego i przyszed³ a¿ 
do Kadesz.
Jdg 11:17  Wówczas Izrael wys³a³ pos³ów do króla Edomu, by powiedzieli: Pozwól mi, proszê, przejœæ przez 
twój kraj. Ale król Edomu nie uwzglêdni³ proœby. Wyprawi³ Izrael tak¿e pos³ów do króla Moabu i ten równie¿ 
odmówi³. Izrael pozosta³ w Kadesz.
Jdg 11:18  Nastêpnie, kiedy szed³ przez pustyniê, obszed³ ziemiê edomsk¹ i ziemiê moabsk¹ i doszed³szy na 
wschód od ziemi moabskiej rozbi³ obóz za Arnonem, nie wchodz¹c do ziemi moabskiej, poniewa¿ Arnon jest 
granic¹ Moabu.



Jdg 11:19  Izrael wyprawi³ nastêpnie pos³ów do Sichona, króla Amorytów, panuj¹cego w Cheszbonie. Izrael 
poleci³ mu powiedzieæ: Pozwól mi, proszê, przejœæ twój kraj a¿ do miejsca mego przeznaczenia.
Jdg 11:20  Jednak¿e Sichon odmówi³ Izraelowi prawa przejœcia przez swój kraj i w dodatku zebra³ wojsko, 
roz³o¿y³ siê obozem w Jahsa i zacz¹³ walczyæ z Izraelem.
Jdg 11:21  Pan, Bóg Izraela, wyda³ Sichona wraz z jego wojskiem w rêce Izraela. On ich pokona³ i tak Izraelici 
wziêli w posiadanie ca³¹ ziemiê Amorytów, którzy j¹ zamieszkiwali.
Jdg 11:22  Oto jak wziêli w posiadanie ca³¹ ziemiê Amorytów od Arnonu a¿ do Jabboku i od pustyni a¿ do 
Jordanu.
Jdg 11:23  Skoro zaœ Pan, Bóg Izraela, wypêdzi³ Amorytów sprzed oblicza swego ludu izraelskiego, dlaczego 
ty chcesz panowaæ nad nim?
Jdg 11:24  Czy¿ nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg twój, pozwoli³ ci posi¹œæ? Tak samo i my 
posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwoli³ nam posi¹œæ!
Jdg 11:25  Czy ty jesteœ mo¿e lepszy ni¿ Balak, syn Sippora, król Moabu? Czy¿ wchodzi³ on kiedy w spór z 
Izraelem? Czy¿ walczy³ kiedy z nim?
Jdg 11:26  Gdy Izrael przez lat trzysta mieszka³ w Cheszbonie i w miejscowoœciach przynale¿nych, w Aroerze i 
w miejscowoœciach przynale¿nych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemuœcie go wówczas 
nie wyparli?
Jdg 11:27  Przeto nie ja zawini³em przeciwko tobie, aleœ ty pope³ni³ z³o wzglêdem mnie, zmuszaj¹c mnie do 
walki. Niech Pan, który jest sêdzi¹, rozs¹dzi dziœ sprawê miêdzy synami Izraela i Ammonitami!»
Jdg 11:28  Lecz król Ammonitów nie wys³ucha³ s³ów, które Jefte skierowa³ do niego.
Jdg 11:29  Duch Pana by³ nad Jeftem, który przebiega³ dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszed³ przez Mispa 
w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszy³ przeciwko Ammonitom.
Jdg 11:30  Jefte z³o¿y³ te¿ œlub Panu: «Je¿eli sprawisz, ¿e Ammonici wpadn¹ w moje rêce,
Jdg 11:31  wówczas ten, kto [pierwszy] wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju bêdê wraca³ z pola walki z 
Ammonitami, bêdzie nale¿a³ do Pana i z³o¿ê z niego ofiarê ca³opaln¹».
Jdg 11:32  Wyruszy³ wiêc Jefte przeciw Ammonitom zmuszaj¹c ich do walki i Pan wyda³ ich w jego rêce.
Jdg 11:33  Rozgromi³ ich na przestrzeni od Aroeru a¿ do okolic Minnit, co stanowi dwadzieœcia miast, i dalej a¿ 
do Abel-Keramim. By³a to klêska straszna. Ammonici zostali poni¿eni przez Izraela.
Jdg 11:34  Gdy potem wraca³ Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wysz³a na spotkanie, tañcz¹c przy 
dŸwiêkach bêbenków, a by³o to dziecko jedyne; nie mia³ bowiem prócz niej ani syna, ani córki.
Jdg 11:35  Ujrzawszy j¹ rozdar³ swe szaty mówi¹c: «Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyœ te¿ wœród 
tych, co mnie martwi¹! Oto bowiem nierozwa¿nie z³o¿y³em Panu œlub, którego nie bêdê móg³ odmieniæ!»
Jdg 11:36  Odpowiedzia³a mu ona: «Ojcze mój! Skoro œlubowa³eœ Panu, uczyñ ze mn¹ zgodnie z tym, co 
wyrzek³eœ w³asnymi ustami, skoro Pan pozwoli³ ci dokonaæ pomsty na twoich wrogach, Ammonitach!»
Jdg 11:37  Nadto rzek³a do swego ojca: «Pozwól mi uczyniæ tylko to jedno: puœæ mnie na dwa miesi¹ce, a ja 
udam siê na góry z towarzyszkami moimi, aby op³akaæ moje dziewictwo».
Jdg 11:38  «IdŸ!» - rzek³ do niej. I pozwoli³ jej oddaliæ siê na dwa miesi¹ce. Posz³a wiêc ona i towarzyszki jej i 
na górach op³akiwa³a swoje dziewictwo.
Jdg 11:39  Minê³y dwa miesi¹ce i wróci³a do swego ojca, który wype³ni³ na niej swój œlub i tak nie pozna³a 
po¿ycia z mê¿em. Wesz³o to nastêpnie w zwyczaj w Izraelu,
Jdg 11:40  ¿e ka¿dego roku schodzi³y siê na cztery dni córki izraelskie, aby op³akiwaæ córkê Jeftego 
Gileadczyka.
Jdg 12:1  Zebrali siê nastêpnie mê¿owie z Efraima i przeszed³szy do Safon rzekli do Jeftego: «Dlaczego 
poszed³eœ walczyæ z Ammonitami nie wezwawszy nas do wspó³udzia³u razem z tob¹? Oto ogniem zniszczymy 
twój dom nad tob¹».
Jdg 12:2  Odpowiedzia³ im Jefte: «Ja i mój lud mieliœmy wielki spór z Ammonitami. Wzywa³em was na pomoc, 
a nie wybawiliœcie mnie z ich r¹k.
Jdg 12:3  Widz¹c, ¿e nie ma wybawiciela, narazi³em moje ¿ycie i poszed³em walczyæ z Ammonitami, a Pan da³ 
ich w moje rêce. Dlaczego wystêpujecie dzisiaj przeciw mnie chc¹c walczyæ ze mn¹?»
Jdg 12:4  Wówczas Jefte zebra³ wszystkich mê¿ów z Gileadu i rozpocz¹³ walkê z Efraimitami. Mê¿owie z 
Gileadu pokonali Efraimitów, gdy¿ ci mówili: «Jesteœcie zbiegami z Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie 
wœród Efraimitów i Manassytów».
Jdg 12:5  Nastêpnie Gileadczycy odciêli Efraimitom drogê do brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima 
mówili: «Pozwól mi przejœæ», Gileadczycy zadawali pytanie: «Czy jesteœ Efraimit¹?» - A kiedy odpowiada³: 
«Nie»,
Jdg 12:6  wówczas nakazywali mu: «Wymów¿e wiêc Szibbolet». Jeœli rzek³: Sibbolet - a inaczej nie móg³ 
wymówiæ - chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginê³o przy tej sposobnoœci czterdzieœci dwa tysi¹ce 
Efraimitów.
Jdg 12:7  Jefte sprawowa³ s¹dy nad Izraelem przez szeœæ lat, nastêpnie umar³ Jefte Gileadczyk i pochowano 



go w mieœcie jego Mispa w Gileadzie.
Jdg 12:8  Po nim sprawowa³ s¹dy nad Izraelem Ibsan z Betlejem.
Jdg 12:9  Mia³ on trzydziestu synów i trzydzieœci córek. Wyda³ je za m¹¿ poza granicami i stamt¹d sprowadzi³ 
trzydzieœci ¿on dla swoich synów. Sprawowa³ on s¹dy nad Izraelem przez siedem lat.
Jdg 12:10  Nastêpnie Ibsan umar³ i pochowano go w Betlejem.
Jdg 12:11  Po nim sprawowa³ s¹dy nad Izraelem Elon Zabulonita. S¹dzi³ on Izraela przez dziesiêæ lat.
Jdg 12:12  Potem umar³ Elon Zabulonita i pochowano go w Ajjalonie, w ziemi Zabulon.
Jdg 12:13  Po nim sprawowa³ s¹dy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu.
Jdg 12:14  Mia³ on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeŸdzili na siedemdziesiêciu oœlêtach. 
sprawowa³ on s¹dy nad Izraelem przez osiem lat.
Jdg 12:15  I umar³ Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie w ziemi Efraima, na górze 
Amalekitów.
Jdg 13:1  Gdy znów zaczêli Izraelici czyniæ to, co z³e w oczach Pana, wyda³ ich Pan w rêce Filistynów na 
czterdzieœci lat.
Jdg 13:2  W Sorea, w pokoleniu Dana, ¿y³ pewien m¹¿ imieniem Manoach. ¯ona jego by³a niep³odna i nie 
rodzi³a.
Jdg 13:3  Anio³ Pana ukaza³ siê owej kobiecie mówi¹c jej: «Otoœ teraz niep³odna i nie rodzi³aœ, ale poczniesz i 
porodzisz syna.
Jdg 13:4  Lecz odt¹d strze¿ siê: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego.
Jdg 13:5  Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego g³owy, gdy¿ ch³opiec ten bêdzie Bo¿ym 
nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiaæ Izraela z r¹k filistyñskich».
Jdg 13:6  Posz³a wiêc kobieta do swego mê¿a i tak rzek³a do niego: «Przyszed³ do mnie m¹¿ Bo¿y, którego 
oblicze by³o jakby obliczem Anio³a Bo¿ego - pe³ne dostojeñstwa. Nie pyta³am go, sk¹d przyby³, a on nie 
oznajmi³ mi swego imienia.
Jdg 13:7  Rzek³ do mnie: "Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odt¹d nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic 
nieczystego, bo ch³opiec ten bêdzie Bo¿ym nazirejczykiem od chwili urodzenia a¿ do swojej œmierci"».
Jdg 13:8  Wówczas modli³ siê Manoach do Pana mówi¹c: «Proszê ciê, Panie, niech m¹¿ Bo¿y, którego 
pos³a³eœ, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czyniæ z ch³opcem, który siê narodzi!»
Jdg 13:9  A Bóg wys³ucha³ g³osu Manoacha: Anio³ Bo¿y przyszed³ jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedzia³a na 
polu. Mê¿a jej Manoacha nie by³o przy niej.
Jdg 13:10  Pobieg³a wiêc kobieta skwapliwie do swego mê¿a z wiadomoœci¹: «Oto ukaza³ mi siê ten m¹¿, który 
owego dnia przyby³ do mnie».
Jdg 13:11  Manoach wsta³, poszed³ za swoj¹ ¿on¹ i przyszed³ do owego mê¿a, zwracaj¹c siê do niego s³owami: 
«Czy to ty jesteœ owym mê¿em, który rozmawia³ z moj¹ ¿on¹?» - Odpowiedzia³: «Ja».
Jdg 13:12  Rzek³ wiêc Manoach: «A gdy siê spe³ni twoje s³owo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieæ 
ch³opiec?»
Jdg 13:13  Rzek³ Anio³ Pana do Manoacha: «Niech siê twoja ¿ona wystrzega tego wszystkiego, co jej 
powiedzia³em.
Jdg 13:14  Niech [syn] nie u¿ywa nic z tego, co pochodzi z winoroœli, niech nie pije wina ani sycery, ani te¿ 
niech nie spo¿ywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleci³em».
Jdg 13:15  Rzek³ jeszcze Manoach do Anio³a Pana: «Pozwól, ¿e ciê zatrzymamy i przygotujemy ci koŸl¹tko».
Jdg 13:16  [2] Nie wiedzia³ bowiem Manoach, ¿e to by³ Anio³ Pana.[1] Jednak¿e Anio³ Pana rzek³ do 
Manoacha: «Nawet gdybyœ mnie zatrzyma³, nie bêdê spo¿ywa³ twojego chleba. Natomiast jeœli chcesz 
przygotowaæ ca³opalenie, z³ó¿ je dla Pana».
Jdg 13:17  Wówczas rzek³ Manoach do Anio³a Pana: «Jakie jest imiê twoje, abyœmy, gdy spe³ni siê s³owo 
twoje, mogli ciê uczciæ».
Jdg 13:18  Odpowiedzia³ mu Anio³: «Dlaczego pytasz siê o moje imiê: ono jest tajemnicze».
Jdg 13:19  Nastêpnie Manoach przyniós³ koŸlê oraz ofiarê pokarmow¹ i na skale ofiarowa³ je Panu, który dzia³a 
tajemniczo. A Manoach i jego ¿ona patrzyli.
Jdg 13:20  Gdy p³omieñ unosi³ siê z o³tarza ku niebu, Anio³ Pan wst¹pi³ w p³omieñ o³tarza, a Manoach i jego 
¿ona widz¹c to padli twarz¹ na ziemiê.
Jdg 13:21  Odt¹d nie ukaza³ siê ju¿ wiêcej Anio³ Pana Manoachowi i jego ¿onie. Wówczas pozna³ Manoach, ¿e 
to by³ Anio³ Pana.
Jdg 13:22  Potem rzek³ Manoach do ¿ony: «Z ca³¹ pewnoœci¹ pomrzemy, bowiem ujrzeliœmy Boga».
Jdg 13:23  ¯ona mu odpowiedzia³a: «Gdyby Pan mia³ zamiar pozbawiæ nas ¿ycia, nie przyj¹³by z r¹k naszych 
ca³opalenia i ofiary pokarmowej ani te¿ nie okaza³by nam tego wszystkiego, ani te¿ nie objawi³by nam teraz 
takich rzeczy».
Jdg 13:24  Porodzi³a wiêc owa kobieta syna i nazwa³a go imieniem Samson. Ch³opiec rós³, a Pan mu 
b³ogos³awi³.



Jdg 13:25  Duch Pana zaœ pocz¹³ na niego oddzia³ywaæ w Obozie Dana miêdzy Sorea a Esztaol.
Jdg 14:1  Samson zst¹pi³ do Timny i ujrza³ tam kobietê wywodz¹c¹ siê z córek filistyñskich.
Jdg 14:2  Wróciwszy, tak oznajmi³ swemu ojcu i matce: «W Timnie ujrza³em wœród córek filistyñskich pewn¹ 
kobietê. WeŸcie mi j¹ teraz za ¿onê!»
Jdg 14:3  Rzek³ mu jego ojciec i matka: «Czy¿ nie ma kobiety pomiêdzy córkami twoich braci i w ca³ym twoim 
narodzie, ¿eœ poszed³ szukaæ ¿ony wœród nieobrzezanych Filistynów?» Samson odpowiedzia³ swemu ojcu: 
«WeŸcie mi tê, gdy¿ spodoba³a siê moim oczom».
Jdg 14:4  Rodzice jego nie wiedzieli, ¿e to pochodzi³o od Pana, który szuka³ s³usznego powodu do sporu z 
Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami.
Jdg 14:5  Uda³ siê wiêc Samson wraz z ojcem swoim i matk¹ do Timny, a gdy siê zbli¿a³ do winnic Timny, oto 
m³ody lew rycz¹c stan¹³ naprzeciw niego.
Jdg 14:6  Wówczas opanowa³ go duch Pana, tak ¿e lwa rozdar³, jak siê koŸlê rozdziera, chocia¿ nie mia³ nic w 
rêku. Jednak nie zdradzi³ siê wobec swego ojca i matki z tego, co uczyni³.
Jdg 14:7  Kiedy przyszed³ na miejsce, rozmawia³ z ow¹ kobiet¹ i spodoba³a mu siê.
Jdg 14:8  Gdy po jakimœ czasie Samson wraca³, by wzi¹æ j¹ za ¿onê, zboczy³, by obejrzeæ padlinê lwa, a oto 
rój pszczó³ i miód znalaz³y siê w padlinie.
Jdg 14:9  Wzi¹³ go wiêc do rêki i jad³, a gdy przyszed³ do swego ojca i matki, da³ im tak¿e, aby jedli, nie mówi¹c 
im jednak, ¿e miód zebra³ z padliny lwa.
Jdg 14:10  Nastêpnie jego ojciec poszed³ do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele, które trwa³o siedem 
dni, bo taki mieli zwyczaj m³odzieñcy.
Jdg 14:11  Poniewa¿ jednak obawiano siê go, wybrano trzydziestu towarzyszy, którzy przy nim byli.
Jdg 14:12  Samson zwróci³ siê do nich w s³owach: «Pozwólcie, ¿e wam przed³o¿ê zagadkê. Je¿eli mi j¹ 
rozwi¹¿ecie w przeci¹gu siedmiu dni wesela, dam wam trzydzieœci tunik lnianych oraz trzydzieœci szat 
ozdobnych.
Jdg 14:13  Je¿eli jednak nie bêdziecie mi mogli rozwi¹zaæ zagadki, wówczas wy mi dacie trzydzieœci tunik 
lnianych i trzydzieœci szat ozdobnych». Odpowiedzieli mu: «Przedstaw swoj¹ zagadkê, a bêdziemy jej 
s³uchaæ».
Jdg 14:14  Rzek³ wiêc: «Z tego, który po¿era, wysz³o to, co siê spo¿ywa, a z mocnego wysz³a s³odycz». I przez 
trzy dni nie mogli rozwi¹zaæ zagadki.
Jdg 14:15  Czwartego dnia zwrócili siê do ¿ony Samsona: «Namów swego mê¿a, aby nam poda³ rozwi¹zanie 
zagadki, w przeciwnym bowiem razie zniszczymy ogniem ciebie i dom twego ojca. Czy na to zaprosiliœcie nas 
tutaj, aby nas ogo³ociæ z naszego mienia?»
Jdg 14:16  Wówczas p³aka³a ¿ona Samsona przed nim i mówi³a: «Zaprawdê, nienawidzisz mnie i nie masz dla 
mnie mi³oœci. Oto synom mego narodu zada³eœ zagadkê, której nie rozwi¹za³eœ wobec mnie». Rzek³ do niej: 
«Nawet mojemu ojcu i matce nie rozwi¹za³em jej, a tobie mam j¹ rozwi¹zaæ?»
Jdg 14:17  I p³aka³a przed nim przez owe siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego poda³ jej rozwi¹zanie, 
gdy¿ mu siê naprzykrza³a. Ona zaœ poda³a rozwi¹zanie zagadki synom swego narodu.
Jdg 14:18  Siódmego dnia przed zachodem s³oñca rzekli do niego mê¿owie miasta: «Có¿ s³odszego ni¿ miód, 
a có¿ mocniejszego ni¿ lew». Odpowiedzia³ im: «Gdybyœcie nie orali moj¹ ja³owic¹, nie rozwi¹zalibyœcie mojej 
zagadki».
Jdg 14:19  Opanowa³ go wówczas duch Pana i przyszed³szy do Aszkelonu zabi³ trzydziestu mê¿ów, a 
œci¹gn¹wszy z nich ³up, da³ szaty ozdobne tym, którzy mu rozwi¹zali zagadkê. Potem uniesiony strasznym 
gniewem wróci³ do domu swego ojca.
Jdg 14:20  ¯ona zaœ Samsona dosta³a siê towarzyszowi, który by³ przy nim.
Jdg 15:1  Po kilku dniach w czasie ¿niw pszenicy Samson odwiedzi³ swoj¹ ¿onê. Przyniós³ jej koŸlê i 
oœwiadczy³: «Chcê wejœæ do mojej ¿ony, do jej pokoju». Ojciec jej jednak zabroni³ mu wejœcia.
Jdg 15:2  I powiedzia³ mu jej ojciec: «Pomyœla³em sobie, ¿eœ j¹ znienawidzi³ i dlatego da³em j¹ twojemu 
towarzyszowi, ale czy¿ m³odsza jej siostra nie jest piêkniejsza ni¿ ona? WeŸ sobie j¹ zamiast tamtej».
Jdg 15:3  Odpowiedzia³ Samson: «W takim razie nie bêdê ju¿ mia³ ¿adnej winy wobec Filistynów, gdy im 
uczyniê co z³ego».
Jdg 15:4  Samson odszed³, schwyta³ trzysta lisów, a wzi¹wszy pochodnie przywi¹za³ ogon do ogona, a 
poœrodku miêdzy dwoma ogonami poprzyczepia³ po jednej pochodni.
Jdg 15:5  Nastêpnie podpali³ pochodnie, a rozpuœciwszy lisy miêdzy zbo¿a filistyñskie spali³ sterty i zbo¿a na 
pniu oraz winnice wraz z oliwkami.
Jdg 15:6  Rzekli wiêc Filistyni: «Kto to uczyni³?» Odpowiedziano: «Samson, ziêæ Timnity, poniewa¿ ten odebra³ 
mu ¿onê i da³ j¹ jego towarzyszowi». Poszli wówczas Filistyni i spalili ogniem j¹ i jej ojca.
Jdg 15:7  Samson da³ im tak¹ odpowiedŸ: «Poniewa¿ w ten sposób post¹piliœcie, dlatego nie spocznê, dopóki 
siê nad wami nie zemszczê».
Jdg 15:8  I zada³ im wielk¹ klêskê, bij¹c od bioder a¿ do goleni. Potem uda³ siê do groty skalnej w Etam i tam 



przebywa³.
Jdg 15:9  Wybrali siê nastêpnie Filistyni, aby rozbiæ obóz w Judzie, najazdy zaœ swoje rozci¹gnêli a¿ do Lechi.
Jdg 15:10  Rzekli wtenczas do nich mieszkañcy Judy: «Dlaczego wyst¹piliœcie przeciwko nam?» - 
«Przyszliœmy pojmaæ Samsona - odpowiedzieli - aby mu odp³aciæ za to, co nam uczyni³».
Jdg 15:11  Trzy tysi¹ce mieszkañców Judy uda³o siê wówczas do Samsona na szczyt góry skalnej w Etam ze 
s³owami: «Czy nie wiesz, ¿e Filistyni zaw³adnêli nami? Có¿eœ nam uczyni³?» Odpowiedzia³ im: «Uczyni³em im 
to samo, co oni mnie uczynili».
Jdg 15:12  «Przyszliœmy ciê zwi¹zaæ - rzekli do niego - i oddaæ w rêce Filistynów». Odpar³ na to Samson: 
«Przyrzeknijcie mi, ¿e sami nie targniecie siê na mnie».
Jdg 15:13  «Nie! - odrzekli - zwi¹¿emy ciê tylko i oddamy w ich rêce, ale ciê nie zabijemy». Zwi¹zali go wiêc 
dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze ska³y.
Jdg 15:14  Gdy tak znalaz³ siê w Lechi, Filistyni krzycz¹c w triumfie wyszli naprzeciw niego, ale jego opanowa³ 
duch Pana, i powrozy, którymi by³ zwi¹zany w ramionach, sta³y siê tak s³abe jak lniane w³ókna spalone ogniem, 
a wiêzy poczê³y pêkaæ na jego rêkach.
Jdg 15:15  Znalaz³szy wiêc szczêkê oœl¹ jeszcze œwie¿¹, wyci¹gn¹³ po ni¹ rêkê, uchwyci³ i zabi³ ni¹ tysi¹c 
mê¿ów.
Jdg 15:16  Rzek³ wówczas Samson: «Szczêk¹ oœl¹ ich rozgromi³em. Szczêk¹ oœl¹ zabi³em ich tysi¹c».
Jdg 15:17  Gdy przesta³ mówiæ, odrzuci³ szczêkê i nazwa³ to miejsce Ramat-Lechi.
Jdg 15:18  Nastêpnie odczu³ wielkie pragnienie i zwróci³ siê do Pana modl¹c siê: «To Ty dokona³eœ wielkiego 
ocalenia rêk¹ swego s³ugi, a oto teraz albo przyjdzie mi umrzeæ z pragnienia, albo wpaœæ w rêce 
nieobrzezanych».
Jdg 15:19  Wtenczas Bóg rozwar³ szczelinê, która jest w Lechi, tak ¿e wysz³a z niej woda. [Samson] napi³ siê jej 
i wróci³y mu si³y i o¿y³. Oto dlaczego nazwano to Ÿród³o En-Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego.
Jdg 15:20  I przez dwadzieœcia lat sprawowa³ s¹dy nad Izraelem za czasów Filistynów.
Jdg 16:1  Nastêpnie uda³ siê Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierz¹dnicê, poszed³ do niej.
Jdg 16:2  Powiadomiono o tym mieszkañców Gazy: «Samson tu przyszed³». Otoczyli go wiêc i czekali na niego 
ca³¹ noc przy bramie miejskiej. Przez ca³¹ tê noc zachowywali siê cicho, mówi¹c: «Zabijemy go, gdy zacznie 
dnieæ».
Jdg 16:3  Samson spa³ a¿ do pó³nocy, a kiedy wsta³, uj¹³ wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwa³ je 
z zawor¹, nastêpnie w³o¿y³ na swe barki i zaniós³ na wierzch góry, znajduj¹cej siê naprzeciw Hebronu.
Jdg 16:4  PóŸniej zakocha³ siê w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszka³a w dolinie Sorek.
Jdg 16:5  Przyszli do niej w³adcy filistyñscy i powiedzieli: «Oszukaj go i dowiedz siê, w czym tkwi jego wielka si³a 
oraz jak moglibyœmy go pokonaæ, a nastêpnie zwi¹zaæ i obezw³adniæ. Ka¿dy z nas da ci za to tysi¹c 
srebrników».
Jdg 16:6  Rzek³a wiêc Dalila do Samsona: «Powiedz mi, proszê ciê, gdzie tkwi twoja wielka si³a i czym mo¿na 
by ciê zwi¹zaæ i obezw³adniæ».
Jdg 16:7  Samson da³ jej tak¹ odpowiedŸ: «Gdyby mnie zwi¹zano siedmioma surowymi linami jeszcze nie 
wysch³ymi, wówczas os³abnê i stanê siê zwyk³ym cz³owiekiem».
Jdg 16:8  Wtedy przynieœli jej w³adcy filistyñscy siedem surowych lin jeszcze nie wysch³ych i zwi¹za³a go nimi.
Jdg 16:9  Oni tymczasem uczynili na niego zasadzkê w pokoju, a ona krzyknê³a: «Samsonie, Filistyni s¹ nad 
tob¹!» On jednak pozrywa³ liny, tak jak rwie siê nitka zgrzebna, nadpalona przez ogieñ. Nie poznano wiêc, w 
czym tkwi jego si³a.
Jdg 16:10  Po jakimœ czasie rzek³a Dalila do Samsona: «Oszuka³eœ mnie, sk³ama³eœ przede mn¹. Teraz 
powiedz mi, proszê ciê, czym by ciê mo¿na zwi¹zaæ?»
Jdg 16:11  Odpowiedzia³ jej: «Gdyby mnie mocno zwi¹zano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie 
u¿ywano, wówczas os³abnê i stanê siê zwyk³ym cz³owiekiem».
Jdg 16:12  Wziê³a wiêc Dalila œwie¿e powrozy, jeszcze nie u¿ywane, a gdy go nimi zwi¹za³a, rzek³a do niego: 
«Filistyni nad tob¹, Samsonie!» A uczynili na niego zasadzkê w pokoju, ale on pozrywa³ je na swoich barkach jak 
nici.
Jdg 16:13  Wówczas rzek³a Dalila do Samsona: «A¿ dot¹d oszukiwa³eœ mnie i k³ama³eœ przede mn¹? 
Powiedz¿e mi wreszcie, czym ciê mo¿na zwi¹zaæ?» Odpowiedzia³ jej: «Gdybyœ zwi¹za³a siedem splotów mojej 
g³owy z motkiem nici, a wpleciony w niæ palik wbi³a w ziemiê, os³abnê i stanê siê zwyk³ym cz³owiekiem».
Jdg 16:14  Uœpi³a go wiêc, nastêpnie przywi¹za³a siedem splotów w³osów do motka nici, przybi³a palikiem i 
zawo³a³a na niego: «Filistyni nad tob¹, Samsonie!» Ale on, ockn¹wszy siê ze snu, wyrwa³ palik, czó³enko tkackie 
i motek nici.
Jdg 16:15  Po jakimœ czasie rzek³a znów do niego: «Jak ty mo¿esz mówiæ, ¿e mnie kochasz, skoro serce 
twoje nie jest ze mn¹ z³¹czone? Oszuka³eœ mnie ju¿ trzy razy nie wyjaœniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka 
si³a».
Jdg 16:16  I gdy mu siê tak ka¿dego dnia naprzykrza³a, ¿e go przyprawia³a o strapienie, a nawet o œmiertelne 



wyczerpanie,
Jdg 16:17  wówczas otworzy³ przed ni¹ ca³e swoje serce i wyzna³ jej: «G³owy mojej nie dotknê³a nigdy brzytwa, 
albowiem od ³ona matki jestem Bo¿ym nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, si³a moja odejdzie, os³abnê i stanê 
siê zwyk³ym cz³owiekiem».
Jdg 16:18  Dalila zrozumiawszy, ¿e jej otworzy³ ca³e swe serce, pos³a³a po w³adców filistyñskich z 
wiadomoœci¹: «PrzyjdŸcie jeszcze raz, gdy¿ otworzy³ mi ca³e swoje serce». Przyszli wiêc do niej w³adcy 
filistyñscy, nios¹c srebro w swoich rêkach.
Jdg 16:19  Tymczasem uœpi³a go na kolanach i przywo³a³a jednego z mê¿czyzn, aby mu ogoli³ siedem splotów 
na g³owie. Wtedy zaczê³a go obezw³adniaæ, a jego si³a opuœci³a go.
Jdg 16:20  Zawo³a³a wiêc: «Filistyni nad tob¹, Samsonie!» On zaœ ockn¹wszy siê rzek³: «Wyjdê jak poprzednio i 
wybawiê siê». Nie wiedzia³ jednak, ¿e Pan go opuœci³.
Jdg 16:21  Wówczas Filistyni pojmali go, wy³upili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma 
³añcuchami z br¹zu musia³ w wiêzieniu mleæ ziarno.
Jdg 16:22  Tymczasem w³osy, niegdyœ zgolone, poczê³y mu odrastaæ na g³owie.
Jdg 16:23  W³adcy zaœ filistyñscy zebrali siê, aby na czeœæ swego boga Dagona z³o¿yæ wielkie ofiary. 
Oddawali siê radoœci i mówili: «Oto bóg nasz wyda³ w nasze rêce Samsona, wroga naszego».
Jdg 16:24  Widzia³ to lud i s³awi³ swego boga, wo³aj¹c: «Oto bóg nasz wyda³ w nasze rêce Samsona, wroga 
naszego, tego, który pustoszy³ nasz kraj i wielu spoœród nas pozabija³».
Jdg 16:25  Gdy serca ich by³y pe³ne radoœci, powiedzieli: «Przywo³ajcie Samsona, niech nas zabawia!» 
Przyprowadzono wiêc Samsona z wiêzienia i zabawia³ ich. Postawiono go potem miêdzy dwiema kolumnami.
Jdg 16:26  I rzek³ Samson do ch³opca, który go trzyma³ za rêkê: «ProwadŸ mnie i pozwól mi dotkn¹æ kolumn, 
na których stoi dom, abym siê o nie opar³».
Jdg 16:27  W domu tym by³o pe³no mê¿czyzn i kobiet. Byli tam wszyscy w³adcy filistyñscy, a na dachu oko³o 
trzech tysiêcy mê¿czyzn i kobiet, którzy siê przypatrywali Samsonowi, gdy ich zabawia³.
Jdg 16:28  Wtedy wezwa³ Samson Pana mówi¹c: «Panie Bo¿e, proszê Ciê, wspomnij na mnie i przywróæ mi 
si³y przynajmniej na ten jeden raz! Bo¿e, niech pomszczê raz jeden na Filistynach moje oczy».
Jdg 16:29  Uj¹³ wiêc Samson obie kolumny, na których sta³ ca³y dom, opar³ siê o nie: o jedn¹ - praw¹ rêk¹, o 
drug¹ - lew¹ rêk¹.
Jdg 16:30  Nastêpnie rzek³ Samson: «Niech zginê wraz z Filistynami». Gdy siê zatem opar³ o nie mocno, dom 
run¹³ na w³adców i na ca³y lud, który w nim by³ zebrany. Tych, których wówczas zabi³ sam gin¹c, by³o wiêcej 
ani¿eli tych, których pozabija³ w czasie ca³ego swego ¿ycia.
Jdg 16:31  Bracia jego i ca³y ród jego ojca przybyli, aby go zabraæ. Wróciwszy, pochowali go miêdzy Sorea i 
Esztaol, w grobie Manoacha, jego ojca. Przez lat dwadzieœcia sprawowa³ on s¹dy nad Izraelem.
Jdg 17:1  W górach Efraima by³ cz³owiek imieniem Mikajehu.
Jdg 17:2  Rzek³ on do swojej matki: «Tysi¹c sto [syklów] srebra, które ci ukradziono i z powodu których 
przeklina³aœ i mówi³aœ tak, i¿ s³ysza³em - oto srebro to jest u mnie, to ja w³aœnie je wzi¹³em». I rzek³a jego 
matka: «Niech syn mój bêdzie b³ogos³awiony przez Pana!»
Jdg 17:3  Zwróci³ wiêc swej matce tysi¹c sto [syklów] srebra, na co rzek³a matka: «Zaprawdê, srebro to 
poœwiêci³am Panu; z rêki mojej [jest ono przeznaczone] dla mego syna, aby z niego uczyniono pos¹¿ek 
rzeŸbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddajê».
Jdg 17:4  Ale on zwróci³ owo srebro swojej matce. Matka zaœ wzi¹wszy [dwieœcie] syklów srebra, da³a je 
z³otnikowi. On zaœ uczyni³ z nich pos¹¿ek rzeŸbiony i ulany z metalu, który by³ potem w domu Mikajehu.
Jdg 17:5  Mika mia³ u siebie sanktuarium, nastêpnie sprawi³ efod i terafim oraz wprowadzi³ jednego ze swych 
synów w czynnoœci kap³añskie, tak ¿e by³ dla niego kap³anem.
Jdg 17:6  Za dni owych nie by³o króla w Izraelu i ka¿dy czyni³ to, co by³o s³uszne w jego oczach.
Jdg 17:7  By³ pewien m³ody cz³owiek w Betlejem judzkim, z pokolenia Judy. By³ on lewit¹ i mieszka³ tam jako 
przybysz.
Jdg 17:8  Cz³owiek ten opuœci³ miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkaæ jako przybysz tam, gdzie mu siê 
przytrafi. Podró¿uj¹c doszed³ a¿ do góry Efraima, do domu Miki.
Jdg 17:9  Wtedy Mika rzek³ do niego: «Sk¹d przychodzisz?» Odpowiedzia³ mu: «Jestem lewit¹ z Betlejem 
judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkaæ».
Jdg 17:10  «Zostañ u mnie - rzek³ do niego Mika - i b¹dŸ mi ojcem i kap³anem, za to dam ci ka¿dego roku 
dziesiêæ srebrników, gotowe szaty i wy¿ywienie». Lewita poszed³ z nim.
Jdg 17:11  Spodoba³o siê owemu lewicie zamieszkaæ z tym mê¿em i m³ody ów cz³owiek sta³ siê dla niego 
jakby jednym z jego synów.
Jdg 17:12  Mika wprowadzi³ w czynnoœci kap³añskie owego lewitê, tak ¿e ów m³odzieniec by³ dla niego 
kap³anem i mieszka³ w domu Miki.
Jdg 17:13  Rzek³ wówczas Mika: «Teraz wiem, ¿e mi Pan bêdzie b³ogos³awi³, gdy¿ mam lewitê za kap³ana».
Jdg 18:1  W tym czasie nie by³o króla w Izraelu, tote¿ pokolenie Dana szuka³o sobie podówczas ziemi na 



mieszkanie, gdy¿ a¿ do tego dnia nie zosta³a mu wydzielona ziemia wœród pokoleñ izraelskich.
Jdg 18:2  Wyprawili wiêc synowie Dana z granic swoich z pokolenia swego piêciu mê¿ów, mê¿ów walecznych z 
Sorea i Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemiê. Rzekli do nich: «IdŸcie¿, a przebadajcie ziemiê!» Przyszli 
wiêc na górê Efraima, a¿ do domu Miki, i tam przenocowali.
Jdg 18:3  Gdy byli blisko domu Miki, poznali g³os m³odego lewity i zboczywszy tam z drogi, zapytali go: «Któ¿ 
ciê tu sprowadzi³? Co ty tu robisz? Co tu jest dla ciebie?»
Jdg 18:4  Odpowiedzia³ im: «Tak a tak postanowi³ Mika co do mojej osoby, naj¹³ mnie, abym s³u¿y³ u niego jako 
kap³an».
Jdg 18:5  «Zapytaj wobec tego Boga o radê - odpowiedzieli mu - abyœmy poznali, czy podró¿, któr¹ 
podjêliœmy, poszczêœci siê nam». -
Jdg 18:6  «IdŸcie w pokoju - odpowiedzia³ im kap³an - gdy¿ podró¿, któr¹ podjêliœcie, jest pod opiek¹ Pana».
Jdg 18:7  Odesz³o wiêc owych piêciu mê¿ów i przybyli do Lajisz, gdzie ujrzeli lud tam osiad³y, mieszkaj¹cy 
bezpiecznie na sposób Sydoñczyków, spokojny i ufny, gdy¿ nie by³o nikogo, kto by napada³ na ich ziemiê ani 
siê pokusi³ o ich królestwo. W dodatku Sydoñczycy byli daleko i nie utrzymywali ¿adnych stosunków z Aramem.
Jdg 18:8  Wrócili wiêc do swoich braci, do Sorea i Esztaol, a ci zapytali ich: «Có¿ nam przynosicie?»
Jdg 18:9  «Wstañcie, a wyruszymy przeciwko nim - rzekli - widzieliœmy bowiem ziemiê, która jest bardzo dobra. 
Czemu siedzicie tu nie dbaj¹c o nic? Nie wahajcie siê wyruszyæ, aby zdobyæ tê ziemiê.
Jdg 18:10  Gdy tam dotrzecie, znajdziecie lud bez obrony i ziemiê przestronn¹. Pan da³ wam w rêce miejsce, 
któremu nie brakuje niczego, co tylko mo¿na mieæ na ziemi».
Jdg 18:11  Wyruszy³o wiêc stamt¹d, z pokolenia Dana, z Sorea i Esztaol, szeœciuset mê¿ów uzbrojonych do 
boju.
Jdg 18:12  Bêd¹c w drodze rozbili swój obóz przy judzkim Kiriat-Jearim. Oto dlaczego jeszcze po dziœ dzieñ 
miejsce to nazywa siê Obozem Dana. Znajduje siê ono na zachód od Kiriat-Jearim.
Jdg 18:13  Stamt¹d ruszyli na górê Efraima i przyszli do domu Miki.
Jdg 18:14  Piêciu zaœ owych mê¿ów, którzy siê wywiadywali o ziemiê Lajisz, odezwa³o siê do swych braci 
mówi¹c: «Wiecie, ¿e w [jednym] z tych domów znajduje siê efod i terafim oraz pos¹¿ek rzeŸbiony i ulany z 
metalu? Wiecie wiêc, co macie czyniæ».
Jdg 18:15  Schodz¹c wst¹pili do domu m³odego lewity, do domu Miki i pozdrowili go.
Jdg 18:16  Podczas gdy szeœciuset uzbrojonych do boju sta³o u progu - byli oni spoœród Danitów -
Jdg 18:17  piêciu owych mê¿ów, którzy wywiadywali siê o kraj, wesz³o do wnêtrza, wziê³o pos¹¿ek rzeŸbiony 
wraz z efodem i terafim oraz pos¹¿ek ulany z metalu. A kap³an sta³ na progu u drzwi razem z owymi szeœciuset 
mê¿ami uzbrojonymi do boju.
Jdg 18:18  Ci wiêc, wszed³szy do wnêtrza domu Miki, wziêli pos¹¿ek rzeŸbiony wraz z efodem i terafim oraz 
pos¹¿ek ulany z metalu, na co rzek³ do nich kap³an: «Có¿ wy robicie?»
Jdg 18:19  Odpowiedzieli mu: «Milcz! Przy³ó¿ rêkê do ust i pójdŸ z nami. Bêdziesz dla nas ojcem i kap³anem. 
Czy¿ nie lepiej ci byæ kap³anem ca³ego pokolenia i rodu izraelskiego ani¿eli w domu jednego cz³owieka?»
Jdg 18:20  Uradowa³o siê na te s³owa serce kap³ana. Wzi¹wszy wiêc efod, terafim, rzeŸbiony pos¹¿ek i pos¹¿ek 
ulany z metalu, przy³¹czy³ siê do oddzia³u.
Jdg 18:21  Potem poszli swoj¹ drog¹, dzieci zaœ i byd³o oraz co najkosztowniejsze umieœcili na czele 
[wyprawy].
Jdg 18:22  Tymczasem, kiedy ju¿ byli daleko od domu Miki, mieszkañcy okolic s¹siaduj¹cych z domem Miki 
zgromadzili siê i poczêli œcigaæ Danitów.
Jdg 18:23  Wo³ali za Danitami. Ci obróciwszy siê rzekli do Miki: «Co ci jest, ¿e tak krzyczysz?»
Jdg 18:24  «Zabraliœcie mi mego bo¿ka, którego sobie sprawi³em - odpowiedzia³ im - oraz kap³ana. 
Odeszliœcie, a có¿ mi pozostanie? Jak jeszcze mo¿ecie mówiæ: Co ci jest?»
Jdg 18:25  Odpowiedzieli mu Danici: «Niech¿e nie s³yszymy g³osu twego za sob¹, bo rozgniewani mê¿owie 
mog¹ siê na was rzuciæ. Nara¿asz swoje w³asne ¿ycie i ¿ycie swego domu».
Jdg 18:26  Danici poszli swoj¹ drog¹, a Mika widz¹c, ¿e byli od niego silniejsi, odst¹pi³ i wróci³ do swego domu.
Jdg 18:27  Zabrawszy wiêc to, co sobie sprawi³ Mika, oraz kap³ana, którego namówili, przybyli do Lajisz, do ludu 
spokojnego i ufnego. Ludnoœæ wyciêli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem.
Jdg 18:28  Nie by³o nikogo, kto by ich ratowa³, byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali ¿adnych 
stosunków z Aramem. Miasto to le¿a³o w dolinie, w Bet-Rechob. Danici zaœ odbudowali je na nowo i mieszkali 
w nim.
Jdg 18:29  Miasto to nazwali Dan, wed³ug imienia Dana, praojca swego, który siê urodzi³ Izraelowi. Poprzednio 
miasto to nazywa³o siê Lajisz.
Jdg 18:30  Danici postawili sobie rzeŸbiony pos¹¿ek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna Moj¿esza, oraz jego 
synowie sprawowali kap³añstwo w pokoleniu Dana, a¿ do czasów uprowadzenia do niewoli mieszkañców tej 
krainy.
Jdg 18:31  Pos¹¿ek ów rzeŸbiony, który sobie sprawi³ Mika, ustawili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom 



Bo¿y znajdowa³ siê w Szilo.
Jdg 19:1  W owych dniach - nie by³o wówczas króla w Izraelu - pewien m¹¿, lewita, mieszkaj¹cy u stóp góry 
Efraima, wzi¹³ sobie za ¿onê kobietê z Betlejem judzkiego.
Jdg 19:2  ¯ona go zdradzi³a i uda³a siê do domu swego ojca w Betlejem judzkim. Tam przebywa³a przez cztery 
miesi¹ce.
Jdg 19:3  Uda³ siê wiêc jej m¹¿ do niej, aby przekonawszy j¹ sprowadziæ z powrotem do siebie. Mia³ ze sob¹ 
swego s³ugê i parê os³ów. Zaprowadzi³a wiêc go ¿ona do domu swego ojca. Ojciec m³odej kobiety ujrzawszy go 
bardzo siê uradowa³ z jego odwiedzin.
Jdg 19:4  Teœæ jego, ojciec m³odej kobiety, zatrzyma³ go, tak ¿e pozosta³ u niego przez trzy dni jedz¹c, pij¹c i 
nocuj¹c tam.
Jdg 19:5  Dnia czwartego wstali wczeœnie i lewita przygotowywa³ siê do odjazdu. Ale ojciec owej m³odej kobiety 
rzek³ do swego ziêcia: «Posil siê kawa³kiem chleba, po czym wyruszycie».
Jdg 19:6  Gdy zasiedli do sto³u i posilali siê obaj razem, i pili, ojciec m³odej kobiety rzek³ do jej mê¿a: «Zostañ, 
proszê, jeszcze przez noc, a niech serce twoje siê raduje».
Jdg 19:7  Gdy cz³owiek ten mimo to wsta³, chc¹c przecie¿ wybraæ siê w drogê, teœæ przymusi³ go, tak ¿e 
pozosta³ tam jeszcze jedn¹ noc.
Jdg 19:8  Dnia pi¹tego wsta³ znów bardzo wczeœnie chc¹c wyruszyæ w drogê. I znów ojciec m³odej kobiety 
powiedzia³ do niego: «Posil siê przedtem, proszê ciê». I zwlekali a¿ do schy³ku dnia, biesiaduj¹c we dwóch.
Jdg 19:9  I wsta³ ów m¹¿, aby udaæ siê w drogê wraz ze sw¹ ¿on¹ i s³ug¹, gdy teœæ, ojciec m³odej kobiety, 
rzek³ do niego: «Oto dzieñ siê nachyli³ ju¿ ku wieczorowi, pozostañ wiêc na noc tutaj, a niech serce twoje siê 
raduje. Jutro wczesnym rankiem wyprawicie siê w drogê i udasz siê do swego domu».
Jdg 19:10  Lecz cz³owiek ten odmówi³ pozostania na noc, ruszy³ w drogê i przyby³ a¿ do Jebus - to jest do 
Jerozolimy. Mia³ ze sob¹ dwa os³y ob³adowane oraz swoj¹ ¿onê i s³ugê.
Jdg 19:11  Gdy mijali Jebus, a dzieñ siê ju¿ bardzo nachyli³, rzek³ s³uga do swego pana: «ChodŸ, proszê, a 
skrêcimy do tego miasta Jebusytów i przenocujemy w nim».
Jdg 19:12  Lecz jego pan da³ mu tak¹ odpowiedŸ: «Nie skrêcajmy do miasta cudzoziemców, nie pochodz¹cych z 
rodu Izraela, ale idŸmy a¿ do Gibea».
Jdg 19:13  Nadto rzek³ jeszcze do swego s³ugi: «JedŸmy i starajmy siê dotrzeæ do jednej z tych miejscowoœci, 
aby przenocowaæ, do Gibea albo do Rama».
Jdg 19:14  Ruszyli wiêc dalej. Tymczasem s³oñce im zasz³o przy Gibea, które nale¿y do pokolenia Beniamina.
Jdg 19:15  Skrêcili wiêc tam, aby przenocowaæ w Gibea. [Lewita], wszed³szy do miasta, zatrzyma³ siê na placu, 
gdy¿ nie by³o nikogo, kto by ich przyj¹³ do domu i udzieli³ noclegu.
Jdg 19:16  Tymczasem pewien starzec wraca³ wieczorem ze swojej pracy w polu. Cz³owiek ten pochodzi³ z góry 
Efraima i w Gibea by³ przybyszem, gdy¿ mieszkañcy tego miasta byli Beniaminitami.
Jdg 19:17  Podniós³ oczy i zauwa¿y³ podró¿nego na placu. «Dok¹d idziesz i sk¹d przyby³eœ?» - zapyta³ go 
starzec.
Jdg 19:18  Ten odpar³: «Wracamy z Betlejem judzkiego w strony góry Efraima, sk¹d pochodzê. Odwiedzi³em 
Betlejem judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyj¹³ pod dach.
Jdg 19:19  Mamy s³omê i ¿ywnoœæ dla naszych os³ów oraz chleb i wino dla siebie, dla twej s³u¿ebnicy i dla 
tego m³odego cz³owieka, który idzie z twoim s³ug¹. Nie brak mi niczego».
Jdg 19:20  «B¹dŸ spokojny - rzek³ starzec - pozwól mi zaradziæ wszystkim twoim potrzebom, ale nie spêdzaj 
nocy na ulicy».
Jdg 19:21  Przyprowadzi³ go wiêc do swego domu, os³om da³ obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili.
Jdg 19:22  Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mê¿owie tego miasta otoczyli dom, a 
ko³acz¹c we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: «WyprowadŸ mê¿a, który przekroczy³ próg twego 
domu, chcemy z nim obcowaæ».
Jdg 19:23  Cz³owiek ów, gospodarz domu, wyszed³szy do nich rzek³ im: «Nie, bracia moi, proszê was, nie 
czyñcie tego z³a, albowiem cz³owiek ten wszed³ od mego domu, nie pope³niajcie tego bezeceñstwa.
Jdg 19:24  Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego ¿ona, wyprowadzê je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co 
wam siê wyda s³uszne, tylko mê¿owi temu nie czyñcie tego bezeceñstwa».
Jdg 19:25  Mê¿owie ci nie chcieli go us³uchaæ. Cz³owiek ten zatem zabrawszy swoj¹ ¿onê wyprowadzi³ j¹ na 
zewn¹trz. A oni z ni¹ obcowali i dopuszczali siê na niej gwa³tu przez ca³¹ noc a¿ do œwitu. Puœcili j¹ wolno 
dopiero wtedy, gdy wschodzi³a zorza.
Jdg 19:26  Kobieta owa, wracaj¹c o œwicie, upad³a u drzwi owego mê¿a, gdzie by³ jej pan, i pozosta³a tam a¿ 
do chwili, gdy poczê³o dnieæ.
Jdg 19:27  Pan jej, wstawszy rano, otworzy³ drzwi domu i wyszed³ chc¹c wyruszyæ w dalsz¹ drogê, i ujrza³ 
kobietê, swoj¹ ¿onê, le¿¹c¹ u drzwi domu z rêkami na progu.
Jdg 19:28  «Wstañ, a pojedziemy!» - rzek³ do niej, lecz ona nic nie odpowiada³a. Usadowiwszy j¹ przeto na 
oœle, zabra³ siê ów cz³owiek i wraca³ do swego domu.



Jdg 19:29  Przybywszy do domu, wzi¹³ nó¿, i zdj¹wszy ¿onê swoj¹, rozci¹³ j¹ wraz z koœæmi na dwanaœcie 
sztuk i rozes³a³ po wszystkich granicach izraelskich. Wys³añcom swoim da³ nastêpuj¹ce polecenie: «Czy 
kiedykolwiek widziano podobn¹ rzecz, pocz¹wszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, a¿ do dnia 
dzisiejszego? Zastanówcie siê, naradŸcie siê i wypowiedzcie!»
Jdg 19:30  A wszyscy, którzy to widzieli, mówili: «Nigdy podobnej rzeczy nie by³o i nie widziano, od kiedy 
Izraelici opuœcili Egipt, a¿ do dnia dzisiejszego».
Jdg 20:1  Wtedy wyszli wszyscy Izraelici i jak jeden m¹¿ zgromadzili siê jednomyœlnie od Dan a¿ do Beer-
Szeby wraz z krain¹ Gilead przed Panem w Mispa.
Jdg 20:2  Przywódcy ca³ego narodu, wszystkie pokolenia Izraela bra³y udzia³ w zebraniu ludu Bo¿ego - a by³o 
ich czterysta tysiêcy mê¿ów pieszych, dobywaj¹cych miecza.
Jdg 20:3  Beniaminici us³yszeli, ¿e Izraelici zebrali siê w Mispa. Rzekli wówczas Izraelici: «Opowiedzcie nam, 
jak dokonano tej zbrodni!»
Jdg 20:4  Wówczas lewita, ma³¿onek owej zamordowanej kobiety, zabra³ g³os, mówi¹c: «Przyby³em z moj¹ ¿on¹ 
do Gibea, które nale¿y do [pokolenia] Beniamina, aby tam spêdziæ noc.
Jdg 20:5  Mê¿owie z Gibea wyst¹pili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywa³em, z zamiarem 
pozbawienia mnie ¿ycia. ¯onê moj¹ tak zgwa³cili, ¿e umar³a.
Jdg 20:6  Zabra³em wiêc moj¹ ¿onê, rozci¹³em na kawa³ki, które porozsy³a³em do wszystkich dzielnic 
dziedzictwa izraelskiego. Pope³niono bowiem bezeceñstwo w Izraelu.
Jdg 20:7  Wszyscy zebrani tu Izraelici naradŸcie siê i ju¿ tutaj poweŸmijcie postanowienie!»
Jdg 20:8  Wyst¹pili wszyscy jednomyœlnie, mówi¹c: «Nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu ani nie uda siê 
do domu!
Jdg 20:9  A oto teraz tak post¹pimy z miastem Gibea. Los jego jest przes¹dzony!
Jdg 20:10  Z ka¿dego pokolenia Izraela wybierzemy po dziesiêciu mê¿ów ze stu, po stu z tysi¹ca i tysi¹c z 
dziesiêciu tysiêcy. Bêd¹ siê troszczyæ o ¿ywnoœæ dla wojska, które wyruszy pomœciæ na Gibea w pokoleniu 
Beniamina bezeceñstwo, którego siê dopuszczono w Izraelu».
Jdg 20:11  Tak zebrali siê przeciwko temu miastu wszyscy ludzie izraelscy jak jeden m¹¿.
Jdg 20:12  Pokolenia izraelskie porozsy³a³y pos³ów do wszystkich Beniaminitów, aby im donieœæ: «Có¿ to za 
zbrodniê pope³niono miêdzy wami?
Jdg 20:13  Wydajcie teraz tych mê¿ów przewrotnych z Gibea, abyœmy ich zg³adzili i tak wyplenili z³o z Izraela». 
Ale Beniaminici nie chcieli s³uchaæ g³osu swych braci, Izraelitów.
Jdg 20:14  Co wiêcej, Beniaminici poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili siê w Gibea, aby ruszyæ na 
Izraelitów.
Jdg 20:15  Tego dnia naliczono Beniaminitów, przyby³ych ze swoich osiedli, dwadzieœcia szeœæ tysiêcy 
mê¿ów dobywaj¹cych miecza, nie licz¹c mieszkañców Gibea, których liczba wynosi³a siedmiuset mê¿ów.
Jdg 20:16  W ca³ym tym wojsku by³o siedmiuset mê¿ów wyborowych, nie u¿ywaj¹cych w boju prawej rêki, i 
ka¿dy z nich ciska³ z procy kamieniem tak celnie, ¿e w³osa nie chybi³.
Jdg 20:17  Mê¿ów zaœ izraelskich naliczono - wyj¹wszy Beniaminitów - czterysta tysiêcy dobywaj¹cych miecza, 
samych wojowników.
Jdg 20:18  Powstali wiêc i poszli do Betel, aby zasiêgn¹æ rady u Boga. Tam mówili Izraelici: «Który z nas 
najpierw wyst¹pi do boju z Beniaminitami?» - «Juda wyst¹pi pierwszy» - odpowiedzia³ Pan.
Jdg 20:19  O œwicie wyruszyli Izraelici w drogê i rozbili obóz naprzeciw Gibea.
Jdg 20:20  Potem Izraelici, przygotowawszy szyki przeciw Beniaminitom, stanêli gotowi do boju przeciw Gibea.
Jdg 20:21  Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili dwadzieœcia dwa tysi¹ce Izraelitów.
Jdg 20:22  Wzmocniwszy siê mê¿owie izraelscy przygotowali szyki do boju na tym samym miejscu, gdzie 
walczyli dnia poprzedniego.
Jdg 20:23  Wtedy Izraelici poszli do Betel i p³acz¹c przed Panem a¿ do wieczora, pytali siê Pana, mówi¹c: «Czy¿ 
mamy dalej walczyæ z Beniaminitami, braæmi naszymi?» Pan im odpowiedzia³: «Wyst¹pcie przeciwko nim!»
Jdg 20:24  I drugiego dnia napadli Izraelici na Beniaminitów.
Jdg 20:25  A Beniaminici wypad³szy z Gibea i tym razem porazili spoœród Izraelitów osiemnaœcie tysiêcy - 
wszystkich dobywaj¹cych miecza.
Jdg 20:26  Wówczas wszyscy Izraelici i ca³y lud udali siê do Betel, gdzie p³acz¹c trwali przed Panem i dnia tego 
poœcili a¿ do wieczora, sk³adaj¹c ofiary ca³opalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana.
Jdg 20:27  Nastêpnie pytali siê Izraelici Pana (by³a tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga,
Jdg 20:28  któr¹ w tym czasie obs³ugiwa³ Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona), mówi¹c: «Czy¿ jeszcze mamy 
wyruszyæ do walki z potomkami Beniamina, braæmi naszymi, czy te¿ mamy jej zaniechaæ?» Odpowiedzia³ im 
na to Pan: «IdŸcie, jutro bowiem wydam ich wam w rêce».
Jdg 20:29  Wówczas Izrael przygotowa³ zasadzki zewsz¹d doko³a Gibea.
Jdg 20:30  Trzeciego dnia wyst¹pili Izraelici do walki z Beniaminitami i podobnie jak pierwszy i drugi raz ustawili 
szyki naprzeciw Gibea.



Jdg 20:31  Beniaminici wyszli naprzeciw wojska i pozwolili odci¹gn¹æ siê od miasta, gdzie zaczêli k³aœæ trupem 
wojowników jak za pierwszym i drugim razem po drogach, z których jedna prowadzi³a do Betel, a druga do 
Gibea, i po polach, tak ¿e zabili oko³o trzydziestu Izraelitów.
Jdg 20:32  Mówili zaœ Beniaminici do siebie: «I tym razem ponios¹ klêskê jak poprzednio». Izraelici zaœ mówili: 
«Uciekajmy, a odci¹gniemy ich daleko od miasta na drogi».
Jdg 20:33  I wtedy, podczas gdy [trzon] wojska izraelskiego uszykowa³ siê w Baal-Tamar, zaczajone wojska 
izraelskie wysz³y z ukrycia, mianowicie z równiny Gibea.
Jdg 20:34  Dziesiêæ tysiêcy wyborowych wojowników z ca³ego Izraela stanê³o naprzeciw Gibea. By³a to bitwa 
za¿arta. Beniaminici zaœ nie spodziewali siê, ¿e mia³o ich spotkaæ to nieszczêœcie.
Jdg 20:35  Oto tak porazi³ Pan Beniaminitów wobec Izraela. Dnia tego Izraelici zabili dwadzieœcia piêæ tysiêcy 
stu z Beniamina - wszystkich dobywaj¹cych miecza.
Jdg 20:36  Wtedy Beniaminici ujrzeli swoj¹ klêskê. Mê¿owie bowiem izraelscy cofali siê na placu boju przed 
Beniaminem, licz¹c na zasadzkê uczynion¹ pod Gibea.
Jdg 20:37  Tymczasem wypadli ci poukrywani w zasadzce, uderzyli na Gibea, wpad³szy do œrodka pozabijali 
ostrzem miecza wszystkich przebywaj¹cych w mieœcie.
Jdg 20:38  Mê¿owie bowiem izraelscy umówili siê z tymi, którzy byli ukryci w zasadzce, ¿e mieli oni z miasta 
wypuœciæ dym jako znak.
Jdg 20:39  Wtedy to mê¿owie izraelscy cofnêli siê podczas walki. Beniamin zaœ po³o¿y³ trupem z Izraela - do 
trzydziestu ludzi, mówi¹c do siebie: «Naprawdê doznaj¹ od nas wielkiej klêski jak w poprzedniej bitwie».
Jdg 20:40  Lecz gdy s³up dymu zacz¹³ siê unosiæ z miasta jako znak, Beniamin siê obróci³ i zobaczy³ - a oto 
p³omienie z ca³ego miasta wznosz¹ siê ku niebu.
Jdg 20:41  Mê¿owie izraelscy natarli teraz, a mê¿owie z Beniamina przerazili siê widz¹c, ¿e spad³o na nich 
wielkie nieszczêœcie.
Jdg 20:42  Poczêli wiêc uciekaæ przed mê¿ami izraelskimi drog¹ ku pustyni, lecz wojownicy ich dognali. Tak¿e 
ci, co wybiegli z miasta, k³adli ich trupem, [wzi¹wszy] do œrodka.
Jdg 20:43  Okr¹¿yli wiêc Beniamina œcigaj¹c go ustawicznie i pokonali go przed Gibea, ku wschodowi.
Jdg 20:44  Wtedy poleg³o z [pokolenia] Beniamina osiemnaœcie tysiêcy mê¿ów, mê¿ów walecznych.
Jdg 20:45  Z tych zaœ, którzy uciekali w kierunku pustyni, ku skale Rimmon, zabili na drogach piêæ tysiêcy 
mê¿ów. Dopêdzili nastêpnie tych ko³o Gideom, gdzie znów zabili ich oko³o dwóch tysiêcy.
Jdg 20:46  Wszystkich z Beniamina poleg³o tego dnia dwadzieœcia piêæ tysiêcy mê¿ów dobywaj¹cych miecza. 
Byli to wszyscy mê¿owie waleczni.
Jdg 20:47  Tylko szeœciuset mê¿ów mog³o siê schroniæ na pustyni na skale Rimmon, gdzie pozostawali przez 
cztery miesi¹ce.
Jdg 20:48  Potem mê¿owie izraelscy powrócili do Beniaminitów w mieœcie, zabili ostrzem miecza od mê¿czyzn 
do byd³a, i wszystko, co znaleŸli. Spalili te¿ wszystkie pozosta³e miejscowoœci, jakie napotkali.
Jdg 21:1  Mê¿owie izraelscy z³o¿yli w Mispa tak¹ przysiêgê: «Nikt z nas nie wyda swej córki za ¿onê 
Beniaminowi».
Jdg 21:2  Uda³ siê wiêc lud do Betel, gdzie trwa³ przed Bogiem a¿ do wieczora, podnosz¹c lament i zalewaj¹c siê 
gorzkimi ³zami.
Jdg 21:3  Mówili: «Panie, Bo¿e Izraela, dlaczego¿ zdarzy³o siê to w Izraelu, ¿e dzisiaj uby³o w nim jedno 
pokolenie?»
Jdg 21:4  Nazajutrz lud wsta³ i zbudowa³ tam o³tarz, na którym z³o¿y³ ca³opalenia i ofiary biesiadne.
Jdg 21:5  Nastêpnie rzekli Izraelici: «Które ze wszystkich pokoleñ izraelskich nie przyby³o na zgromadzenie 
przed Panem?» Zwi¹zano siê bowiem uroczyst¹ przysiêg¹ przeciwko temu, kto nie przybêdzie do Pana w Mispa, 
w s³owach: «Œmieræ poniesie!»
Jdg 21:6  Izraelici ¿a³owali Beniamina, brata swego, i mówili: «Odciête zosta³o dzisiaj jedno pokolenie od 
Izraela.
Jdg 21:7  Co uczynimy, aby pozosta³ym dostarczyæ kobiet, gdy¿ my zwi¹zani jesteœmy przysiêg¹ wobec Pana, 
¿e nie damy im córek naszych za ¿ony?»
Jdg 21:8  Rzekli wówczas: «Które¿ to z pokoleñ izraelskich nie przyby³o do Pana w Mispa?» [Stwierdzono, ¿e] 
oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przyby³ do obozu na zebranie.
Jdg 21:9  Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, ¿e nie by³o tam nikogo z mieszkañców Jabesz w Gileadzie.
Jdg 21:10  Zgromadzenie wiêc wys³a³o tam dwanaœcie tysiêcy walecznych mê¿ów, nakazuj¹c im: «IdŸcie, a 
pobijcie mieszkañców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, tak¿e kobiety i dzieci.
Jdg 21:11  W ten sposób post¹picie: Ob³o¿ycie kl¹tw¹ ka¿dego mê¿czyznê i ka¿d¹ kobietê, która obcowa³a z 
mê¿czyzn¹».
Jdg 21:12  I znaleŸli wœród mieszkañców Jabesz w Gileadzie czterysta m³odych dziewic, które nie obcowa³y z 
mê¿czyznami, i przyprowadzili je do obozu w Szilo, znajduj¹cego siê w ziemi Kanaan.
Jdg 21:13  Nastêpnie ca³e zgromadzenie wys³a³o przedstawicieli do synów Beniamina, zebranych na skale 



Rimmon, aby oznajmili im pokój.
Jdg 21:14  Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za ¿ony zachowane przy ¿yciu kobiety z Jabesz w Gileadzie, 
lecz nie by³o ich dosyæ dla wszystkich.
Jdg 21:15  A lud litowa³ siê nad Beniaminem, ¿e Pan uczyni³ wyrwê w pokoleniach izraelskich.
Jdg 21:16  Rzekli wiêc starsi zgromadzenia: «Co uczynimy, aby sprowadziæ ¿ony dla tych, którzy pozostali, 
gdy¿ zg³adzone zosta³y kobiety w pokoleniu Beniamina?»
Jdg 21:17  Nadto powiedzieli: «Jak zachowaæ resztê Beniamina, aby pokolenie nie uleg³o zag³adzie w Izraelu?
Jdg 21:18  My jednak nie mo¿emy im daæ córek naszych za ¿ony». Przysiêgli to bowiem Izraelici: «Niech 
bêdzie przeklêty, kto da ¿onê Beniaminowi».
Jdg 21:19  Rzekli: «Oto co roku jest œwiêto Pañskie w Szilo. Le¿y ono na pó³noc od Betel, na wschód od drogi 
wiod¹cej z Betel do Sychem, a na po³udnie od Lebony».
Jdg 21:20  Nakazali wiêc Beniaminitom, co nastêpuje: «IdŸcie, a zróbcie zasadzkê w winnicach.
Jdg 21:21  Wypatrujcie, gdy córki Szilo pójd¹ gromadnie do tañca. Wyszed³szy z winnic niech ka¿dy uprowadzi 
dla siebie ¿onê spoœród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina.
Jdg 21:22  A gdy ojcowie ich lub bracia przyjd¹ do nas ze skarg¹, powiemy im: Zmi³ujcie siê nad nimi, boœmy nie 
zdobyli dla ka¿dego z nich ¿ony na wojnie, a wyœcie im ich te¿ nie dali, bo wtedy byœcie byli winni».
Jdg 21:23  Beniaminici tak uczynili, i z tych, co tañczy³y, uprowadzili sobie ¿ony odpowiednio do swej liczby. 
Nastêpnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta mieszkali w nich.
Jdg 21:24  Wówczas rozeszli siê stamt¹d Izraelici, ka¿dy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamt¹d ka¿dy 
na swoje dziedzictwo.
Jdg 21:25  W owych dniach nie by³o króla w Izraelu. Ka¿dy czyni³ to, co by³o s³uszne w jego oczach.
Rut 1:1  W czasach, gdy rz¹dzili sêdziowie, nasta³ g³ód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszed³ pewien cz³owiek 
ze swoj¹ ¿on¹ i swymi dwoma synami, aby osiedliæ siê w ziemi Moabu.
Rut 1:2  Nazywa³ siê ten cz³owiek Elimelek, jego ¿ona - Noemi, jego dwaj synowie - Machlon i Kilion. Byli oni 
Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemiê Moabu i tam zamieszkali.
Rut 1:3  Elimelek, m¹¿ Noemi, zmar³, a Noemi pozosta³a ze swymi dwoma synami.
Rut 1:4  Oni wziêli sobie za ¿ony Moabitki: jedna nazywa³a siê Orpa, druga nazywa³a siê Rut. Mieszkali tam 
oko³o dziesiêciu lat.
Rut 1:5  Obaj - tak Machlon, jak i Kilion - równie¿ zmarli, a kobieta pozosta³a, prze¿ywszy obu swych synów i 
swego mê¿a.
Rut 1:6  Wyruszy³a wiêc Noemi i z ni¹ jej synowe, aby wróciæ z ziemi Moabu, poniewa¿ us³ysza³a w ziemi 
Moabu, ¿e Pan nawiedzi³ swój lud, daj¹c mu chleb.
Rut 1:7  Wysz³a z tej miejscowoœci, któr¹ tam zamieszkiwa³a, obie jej synowe z ni¹, i wyruszy³y w drogê 
powrotn¹ do ziemi Judy.
Rut 1:8  Powiedzia³a Noemi do obu swych synowych: «OdejdŸcie, wróæcie ka¿da do domu swej matki, a Pan 
niech postêpuje z wami wed³ug swej dobroci, tak jak wy postêpowa³yœcie wobec zmar³ych i wobec mnie!
Rut 1:9  Niech Pan sprawi, abyœcie osi¹gnê³y spokojne miejsce, ka¿da w domu swego mê¿a!» Uca³owa³a je, 
ale one zaczê³y g³oœno p³akaæ,
Rut 1:10  mówi¹c do niej: «Nie, my wrócimy z tob¹ do twego narodu».
Rut 1:11  Noemi powiedzia³a: «Wróæcie, moje córki, czemu idziecie ze mn¹? Czy¿ mam jeszcze w swoim ³onie 
synów, którzy mogliby zostaæ waszymi mê¿ami?
Rut 1:12  Wróæcie, córki moje, odejdŸcie, jestem bowiem zbyt stara, aby wyjœæ za m¹¿. A jeœlibym nawet 
powiedzia³a: mam nadziejê, ¿e jeszcze tej nocy bêdê mia³a mê¿a i zrodzê synów,
Rut 1:13  to czy¿ czeka³ybyœcie na nich a¿ dorosn¹, czy¿ dla nich wyrzek³ybyœcie siê ma³¿eñstwa? Nie, moje 
córki, jestem bowiem jeszcze nieszczêœliwsza od was, gdy¿ podnios³a siê przeciw mnie d³oñ Pana».
Rut 1:14  Znowu zaczê³y g³oœno p³akaæ. Potem Orpa uca³owa³a swoj¹ teœciow¹, a Rut pozosta³a przy niej.
Rut 1:15  «Oto twoja szwagierka wróci³a do swego narodu i do swego boga - powiedzia³a Noemi do Rut - wracaj 
i ty za tw¹ szwagierk¹».
Rut 1:16  Odpowiedzia³a Rut: «Nie nalegaj na mnie, abym opuœci³a ciebie i abym odesz³a od ciebie, gdy¿: 
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdê, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród bêdzie moim narodem, a 
twój Bóg bêdzie moim Bogiem.
Rut 1:17  Gdzie ty umrzesz, tam ja umrê i tam bêdê pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeœli 
coœ innego ni¿ œmieræ oddzieli mnie od ciebie!»
Rut 1:18  Noemi widz¹c, ¿e Rut uporczywie obstaje przy tym, aby iœæ z ni¹, przesta³a mówiæ do niej o tym.
Rut 1:19  Posz³y we dwie, a¿ dosz³y do Betlejem. A gdy wesz³y do Betlejem, zawrza³o o nich w ca³ym mieœcie, 
a kobiety mówi³y: «Wiêc to jest Noemi!»
Rut 1:20  Powiedzia³a do nich: «Nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara, bo Wszechmog¹cy 
nape³ni³ mnie gorycz¹.
Rut 1:21  Pe³na wysz³am, a pust¹ sprowadzi³ mnie Pan. Czemu nazywacie mnie Noemi, gdy Pan wyda³ 



œwiadectwo przeciw mnie, a Wszechmog¹cy uczyni³ mnie nieszczêœliw¹?»
Rut 1:22  Wróci³a wiêc Noemi, a z ni¹ by³a Rut Moabitka, jej synowa, która przysz³a z ziemi Moabu. Przysz³y 
zaœ do Betlejem na pocz¹tku ¿niw jêczmienia.
Rut 2:1  Noemi mia³a powinowatego, krewnego jej mê¿a, cz³owieka bardzo zamo¿nego z rodziny Elimeleka. 
Nazywa³ siê Booz.
Rut 2:2  Powiedzia³a Rut Moabitka do Noemi: «Pozwól mi pójœæ na pole zbieraæ k³osy za tym, który bêdzie 
mnie darzy³ ¿yczliwoœci¹». «IdŸ, moja córko» - odpowiedzia³a jej Noemi.
Rut 2:3  Rut wysz³a wiêc i przysz³a zbieraæ k³osy na polu za ¿niwiarzami, a przypadkiem tak siê sta³o, ¿e by³o 
to pole Booza, który by³ z rodu Elimeleka.
Rut 2:4  A oto Booz przyby³ z Betlejem i powiedzia³ do ¿niwiarzy: «Niech Pan bêdzie z wami!» - «Niech 
b³ogos³awi ci Pan!» - odpowiedzieli mu.
Rut 2:5  Zapyta³ Booz swego s³ugê pilnuj¹cego ¿niwiarzy: «Czyja jest ta m³oda kobieta?»
Rut 2:6  Odpowiedzia³ s³uga pilnuj¹cy ¿niwiarzy: «To jest m³oda Moabitka, która przysz³a z Noemi z ziemi 
Moabu.
Rut 2:7  Powiedzia³a ona: Pozwólcie mi szukaæ i zbieraæ k³osy za ¿niwiarzami. Przysz³a i pozosta³a od rana 
a¿ dot¹d, a jej odpoczynek w domu by³ krótki».
Rut 2:8  Powiedzia³ Booz do Rut: «S³uchaj dobrze, moja córko! Nie chodŸ zbieraæ k³osów na innym polu i nie 
odchodŸ st¹d, ale przy³¹cz siê do moich dziewcz¹t.
Rut 2:9  Spójrz na pole, na którym pracuj¹ ¿niwiarze, idŸ za nimi. Oto kaza³em m³odym s³ugom, aby ci nie 
dokuczali. Kiedy bêdziesz mia³a pragnienie, idŸ do naczyñ napiæ siê tego, co bêd¹ czerpaæ m³odzi s³udzy».
Rut 2:10  Wtedy [Rut] upad³a na twarz, oddaj¹c pok³on a¿ do ziemi, i zawo³a³a: «Dlaczego darzysz mnie 
¿yczliwoœci¹, tak ¿e mnie uznajesz, choæ jestem obc¹?»
Rut 2:11  Odpowiedzia³ jej Booz: «Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyni³aœ swojej teœciowej po 
œmierci swego mê¿a: opuœci³aœ ojca swego i matkê swoj¹, i swoj¹ ziemiê rodzinn¹, a przysz³aœ do narodu, 
którego przedtem nie zna³aœ.
Rut 2:12  Niech ciê wynagrodzi Pan za to, coœ uczyni³a, i niech bêdzie pe³na twoja nagroda u Pana, Boga 
Izraela, pod którego skrzyd³a przysz³aœ siê schroniæ».
Rut 2:13  «Obyœ darzy³ mnie ¿yczliwoœci¹, panie mój - powiedzia³a - oto uspokoi³eœ mnie i przemawia³eœ z 
dobroci¹ do swej s³u¿ebnicy, chocia¿ nie jestem nawet równa jednej z twoich s³u¿¹cych».
Rut 2:14  W czasie posi³ku powiedzia³ do niej Booz: «PodejdŸ tu i jedz chleb, maczaj¹c swój kawa³ek w 
kwaœnej polewce». Usiad³a wiêc ko³o ¿niwiarzy, a Booz da³ jej pra¿onych ziaren. Jad³a je, a gdy nasyci³a siê, 
resztê zatrzyma³a.
Rut 2:15  Potem wsta³a zbieraæ k³osy. Booz wyda³ polecenie swoim s³ugom: «Wolno jej zbieraæ k³osy nawet 
miêdzy snopami, wy zaœ nie czyñcie jej wstrêtów.
Rut 2:16  Co wiêcej, wyrzucajcie dla niej k³osy z pokosu i pozostawiajcie, ¿eby je mog³a zebraæ. I nie krzyczcie 
na ni¹!»
Rut 2:17  Rut zbiera³a k³osy na polu a¿ do wieczora, a gdy wym³óci³a kijem to, co zebra³a, by³o oko³o efy 
jêczmienia.
Rut 2:18  Wzi¹wszy go posz³a do miasta i zobaczy³a jej teœciowa to, co zebra³a. Wtedy Rut wyjê³a i da³a jej to, 
co pozosta³o jej z posi³ku.
Rut 2:19  «Gdzie zbiera³aœ dzisiaj k³osy - zapyta³a j¹ teœciowa - gdzie pracowa³aœ? Niech bêdzie 
b³ogos³awiony ten, który zaopiekowa³ siê tob¹!» Wtedy wyjawi³a swej teœciowej tego, u którego pracowa³a, 
mówi¹c: «Cz³owiek, u którego pracowa³am dzisiaj, nazywa siê Booz».
Rut 2:20  Powiedzia³a Noemi do swej synowej: «Niech bêdzie on b³ogos³awiony przez Pana, który nie przestaje 
czyniæ dobrze ¿ywym i umar³ym!» I doda³a Noemi: «Cz³owiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z 
maj¹cych wzglêdem nas prawo wykupu».
Rut 2:21  «I jeszcze powiedzia³ mi - rzek³a Rut Moabitka - przy³¹cz siê do moich dziewcz¹t, dopóki nie skoñcz¹ 
ca³ego mojego ¿niwa».
Rut 2:22  Noemi powiedzia³a do swej synowej, Rut: «Lepiej dla ciebie, moja córko, ¿e bêdziesz wychodziæ z 
jego dziewczêtami, ni¿ mieliby ciê Ÿle przyj¹æ na innym polu».
Rut 2:23  Do³¹czy³a siê wiêc Rut do dziewcz¹t Booza, aby zbieraæ k³osy do czasu zakoñczenia ¿niw jêczmienia 
i ¿niw pszenicy, i mieszka³a ze swoj¹ teœciow¹.
Rut 3:1  Noemi, teœciowa Rut, powiedzia³a do niej: «Moja córko, czy¿ nie powinnam ci poszukaæ spokojnego 
miejsca, w którym by³abyœ szczêœliwa?
Rut 3:2  Oto czy¿ nie jest naszym powinowatym Booz, Booz, z którego dziewczêtami ty by³aœ? On to w³aœnie 
dzisiaj wieczorem ma czyœciæ jêczmieñ na klepisku.
Rut 3:3  Umyj siê i namaœæ, na³ó¿ na siebie swój p³aszcz i zejdŸ na klepisko, ale nie daj siê jemu poznaæ, 
dopóki nie skoñczy jeœæ i piæ.
Rut 3:4  A kiedy siê po³o¿y, ty zauwa¿ywszy miejsce jego spoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego 



nogach i po³o¿ysz siê, a on sam wska¿e ci, co masz czyniæ».
Rut 3:5  Odpowiedzia³a Rut: «Wszystko, co mi powiedzia³aœ, wykonam».
Rut 3:6  Zesz³a wiêc na klepisko i uczyni³a to wszystko, co kaza³a jej teœciowa.
Rut 3:7  Booz po jedzeniu i piciu, w dobrym samopoczuciu poszed³ po³o¿yæ siê na brzegu stosu jêczmienia. 
Wtedy Rut podesz³a cicho, odkry³a miejsce przy jego nogach i po³o¿y³a siê.
Rut 3:8  A w œrodku nocy Booz poczu³ zimno i rozgl¹daj¹c siê doko³a zobaczy³ kobietê le¿¹c¹ przy jego nogach.
Rut 3:9  Zapyta³: «Kto ty jesteœ?» Odpowiedzia³a: «Ja jestem Rut, s³u¿ebnica twoja. Rozci¹gnij brzeg swego 
p³aszcza nade mn¹, albowiem jesteœ powinowatym».
Rut 3:10  Powiedzia³: «B³ogos³awiona b¹dŸ, moja córko, przez Pana! Jeszcze lepiej ni¿ za pierwszym razem 
okaza³aœ swoj¹ mi³oœæ za drugim razem, gdy nie szuka³aœ m³odych mê¿czyzn, biednych czy bogatych.
Rut 3:11  Nie lêkaj siê wiêc, moja córko; wszystko, co powiedzia³aœ uczyniê dla ciebie, gdy¿ wie ka¿dy 
mieszkaniec mego miasta, ¿e jesteœ dzieln¹ kobiet¹.
Rut 3:12  Jednak¿e, jeœli jest prawd¹, ¿e jako krewny [twego mê¿a] mam prawo wykupu, to jest jeszcze krewny 
bli¿szy ode mnie.
Rut 3:13  Pozostañ tutaj przez noc, a rankiem, jeœli on bêdzie chcia³ wype³niæ wobec ciebie swój obowi¹zek 
jako krewny [twego mê¿a], dobrze bêdzie, jeœli go wype³ni, lecz jeœli nie bêdzie chcia³ go wype³niæ, to na 
¿ycie Pana, ja go wype³niê wzglêdem ciebie. Œpij a¿ do rana!»
Rut 3:14  Spa³a u jego nóg a¿ do œwitu. O tej porze, kiedy cz³owiek nie mo¿e jeszcze odró¿niæ innego 
cz³owieka, wsta³ Booz. Mówi³ bowiem do siebie: Nie powinien nikt o tym wiedzieæ, ¿e kobieta przysz³a do mnie 
na klepisko.
Rut 3:15  Powiedzia³ [do niej]: «Podaj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je mocno». Gdy trzyma³a je, 
odmierzy³ jej szeœæ [miar] jêczmienia i poda³ jej. Po czym posz³a do miasta.
Rut 3:16  Przysz³a Rut do swej teœciowej, a ta zapyta³a j¹: «Co z tob¹, moja córko?» Opowiedzia³a jej Rut 
wszystko, co uczyni³ dla niej ten cz³owiek.
Rut 3:17  Doda³a Rut: «Da³ mi te szeœæ [miar] jêczmienia mówi¹c: Nie mo¿esz wróciæ z pustymi rêkami do 
swej teœciowej».
Rut 3:18  «B¹dŸ spokojna, moja córko - powiedzia³a Noemi - a¿ dowiesz siê, jak potocz¹ siê rzeczy, gdy¿ nie 
spocznie ten cz³owiek, dopóki nie zakoñczy dzisiaj tej sprawy».
Rut 4:1  Booz tymczasem wszed³ do bramy miasta i usiad³ tam. A oto przechodzi³ krewny, o którym mówi³ 
Booz. Zawo³a³ Booz: «PodejdŸ, cz³owieku, usi¹dŸ tutaj!» Tamten podszed³ i usiad³.
Rut 4:2  Wtedy Booz wzi¹³ dziesiêciu mê¿ów ze starszyzny miasta, powiedzia³ do nich: «Usi¹dŸcie tu!» I usiedli.
Rut 4:3  Przemówi³ do tamtego krewnego: «Pole, które nale¿a³o do naszego krewnego, Elimeleka, sprzedaje 
Noemi, która wróci³a z ziemi Moabu.
Rut 4:4  Uwa¿a³em, ¿e nale¿y ciê o tym zawiadomiæ i powiedzieæ ci wobec tych, którzy tutaj siedz¹, i wobec 
starszyzny mojego narodu: jeœli chcesz nabyæ to pole jako krewny, kupuj, a jeœli nie chcesz, daj mi znaæ, 
abym wiedzia³, gdy¿ nie ma nikogo przed tob¹, kto by je móg³ wykupiæ jako krewny, ja bowiem idê po tobie». 
Odpowiedzia³ ów krewny: «Ja wykupiê».
Rut 4:5  «W dniu, kiedy wykupisz pole z r¹k Noemi - doda³ Booz - weŸmiesz równie¿ i Rut Moabitkê, ¿onê 
zmar³ego, aby utrwaliæ jego imiê na jego dziedzictwie».
Rut 4:6  Krewny ów odpowiedzia³: «Nie mogê skorzystaæ z prawa wykupu, nie ponosz¹c szkody na swoim 
maj¹tku. Wype³nij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogê go wype³niæ».
Rut 4:7  A taki by³ dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany: aby zatwierdziæ ca³¹ sprawê, 
zdejmowa³ cz³owiek swój sanda³ i dawa³ drugiej stronie. Taki by³ sposób zaœwiadczania w Izraelu.
Rut 4:8  Powiedzia³ ów krewny do Booza: «Nab¹dŸ dla siebie moje prawo wykupu», i zdj¹³ swój sanda³.
Rut 4:9  Wtedy powiedzia³ Booz do starszyzny i do ca³ego ludu: «Œwiadkami jesteœcie, ¿e naby³em z r¹k 
Noemi to wszystko, co nale¿a³o do Elimeleka, i wszystko, co nale¿a³o do Kiliona i Machlona.
Rut 4:10  A tak¿e naby³em dla siebie za ¿onê Rut Moabitkê, ¿onê Machlona, aby utrwaliæ imiê zmar³ego na 
jego dziedzictwie, aby nie zginê³o imiê zmar³ego wœród jego braci ani wœród jego wspó³mieszkañców. Wy 
dzisiaj jesteœcie dla mnie œwiadkami tej sprawy».
Rut 4:11  Ca³y lud zebrany w bramie zawo³a³: «Jesteœmy œwiadkami!» a starsi dodali: «Niech Pan uczyni 
kobietê, która wejdzie do twego domu, podobn¹ do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowa³y dom Izraela. 
Stañ siê mo¿nym w Efrata, zdob¹dŸ sobie imiê w Betlejem!
Rut 4:12  Niech stanie siê dom twój przez potomstwo, które da ci Pan z tej m³odej kobiety, jak dom Peresa, 
którego Tamar zrodzi³a Judzie».
Rut 4:13  Booz zaœlubi³ wiêc Rut i sta³a siê jego ¿on¹. Gdy zbli¿y³ siê do niej, Pan sprawi³, ¿e poczê³a i 
urodzi³a syna.
Rut 4:14  Kobiety mówi³y do Noemi: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, który nie pozwoli³, aby dzisiaj zabrak³o 
ci powinowatego z prawem wykupu. Imiê jego bêdzie wspominane w Izraelu.
Rut 4:15  On bêdzie dla ciebie pociech¹, bêdzie ciê utrzymywa³ w twojej staroœci. Zrodzi³a go dla ciebie twoja 



synowa, która ciê kocha, która dla ciebie jest warta wiêcej ni¿ siedmiu synów».
Rut 4:16  Wziê³a Noemi dziecko i po³o¿y³a je na swym ³onie. Ona te¿ je wychowywa³a.
Rut 4:17  S¹siadki nada³y mu imiê. Mówi³y: «Narodzi³ siê syn dla Noemi», nada³y mu imiê Obed. On to jest 
ojcem Jessego, ojca Dawida.
Rut 4:18  A oto potomkowie Peresa. Peres by³ ojcem Chesrona.
Rut 4:19  Chesron by³ ojcem Rama, Ram by³ ojcem Amminadaba.
Rut 4:20  Amminadab by³ ojcem Nachszona, Nachszon by³ ojcem Szalmona.
Rut 4:21  Szalmon by³ ojcem Booza, Booz by³ ojcem Obeda.
Rut 4:22  Obed by³ ojcem Jessego, a Jesse by³ ojcem Dawida.
1Sa 1:1  By³ pewien cz³owiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, 
syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty.
1Sa 1:2  Mia³ on dwie ¿ony: jednej by³o na imiê Anna, a drugiej Peninna. Peninna mia³a dzieci, natomiast Anna 
ich nie mia³a.
1Sa 1:3  Corocznie cz³owiek ten udawa³ siê z miasta swego do Szilo, aby oddaæ pok³on i z³o¿yæ ofiarê dla 
Pana Zastêpów. Byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas - kap³ani Pana.
1Sa 1:4  Pewnego dnia Elkana sk³ada³ ofiarê. Da³ wtedy ¿onie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po 
czêœci ze sk³adanej ofiary.
1Sa 1:5  Równie¿ Annie da³ czêœæ, lecz podwójn¹, gdy¿ Annê bardzo mi³owa³, mimo ¿e Pan zamkn¹³ jej ³ono.
1Sa 1:6  Jej wspó³zawodniczka przymna¿a³a jej smutku, aby j¹ rozj¹trzyæ z tego powodu, ¿e Pan zamkn¹³ jej 
³ono.
1Sa 1:7  I tak siê dzia³o przez wiele lat. Ile razy sz³a do œwi¹tyni Pana, [tamta] dokucza³a jej w ten sposób. 
Anna wiêc p³aka³a i nie jad³a.
1Sa 1:8  I rzek³ do niej jej m¹¿, Elkana: «Anno, czemu p³aczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu siê twoje serce 
smuci? Czy¿ ja nie znaczê dla ciebie wiêcej ni¿ dziesiêciu synów?»
1Sa 1:9  Gdy w Szilo skoñczono jeœæ i piæ, Anna wsta³a. A kap³an Heli siedzia³ na krzeœle przed bram¹ 
przybytku Pañskiego.
1Sa 1:10  Ona zaœ smutna na duszy zanosi³a do Pana modlitwy i p³aka³a nieutulona.
1Sa 1:11  Uczyni³a równie¿ obietnicê, mówi¹c: «Panie Zastêpów! Je¿eli ³askawie wejrzysz na poni¿enie 
s³u¿ebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz s³u¿ebnicy twojej, i dasz mi potomka p³ci mêskiej, 
wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego ¿ycia, a brzytwa nie dotknie jego g³owy».
1Sa 1:12  Gdy tak ¿arliwie siê modli³a przed obliczem Pana, Heli przygl¹da³ siê jej ustom.
1Sa 1:13  Anna zaœ mówi³a tylko w g³êbi swego serca, porusza³a wargami, lecz g³osu nie by³o s³ychaæ. Heli 
s¹dzi³, ¿e by³a pijana.
1Sa 1:14  Heli odezwa³ siê do niej: «Dok¹d bêdziesz pijana? WytrzeŸwiej od wina!»
1Sa 1:15  Anna odrzek³a: «Nie, panie mój. Jestem nieszczêœliw¹ kobiet¹, a nie upi³am siê winem ani sycer¹. 
Wyla³am tylko duszê moj¹ przed Panem.
1Sa 1:16  Nie uwa¿aj swej s³u¿ebnicy za córkê Beliala, gdy¿ z nadmiaru zmartwienia i boleœci duszy mówi³am 
ca³y czas».
1Sa 1:17  Heli odpowiedzia³: «IdŸ w pokoju, a Bóg Izraela niech spe³ni proœbê, jak¹ do Niego zanios³aœ».
1Sa 1:18  Odpowiedzia³a: «Obyœ darzy³ ¿yczliwoœci¹ twoj¹ s³u¿ebnicê!» I posz³a sobie ta kobieta: jad³a i nie 
mia³a ju¿ twarzy tak [smutnej] jak przedtem. 
1Sa 1:19  Wstali o zaraniu i oddawszy pok³on Panu, wrócili i udali siê do domu swego w Rama. Elkana zbli¿y³ 
siê do swojej ¿ony, Anny, a Pan wspomnia³ na ni¹.
1Sa 1:20  Anna poczê³a i po up³ywie dni urodzi³a syna i nazwa³a go imieniem Samuel, poniewa¿ [powiedzia³a]: 
Uprosi³am go u Pana. 
1Sa 1:21  Gdy ów m¹¿, Elkana, uda³ siê z ca³¹ rodzin¹, by z³o¿yæ Panu doroczn¹ ofiarê i wype³niæ œlub,
1Sa 1:22  Anna nie posz³a, lecz oœwiadczy³a swemu mê¿owi: «Gdy ch³opiec bêdzie odstawiony od piersi, 
zaprowadzê go, ¿eby ukaza³ siê przed Panem i aby tam pozosta³ na zawsze».
1Sa 1:23  Odpowiedzia³ jej Elkana, m¹¿ jej: «Czyñ, co ci siê wydaje s³uszne. Pozostañ, dopóki go nie odstawisz 
od piersi. Oby tylko Pan ziœci³ swe s³owo». Pozosta³a wiêc kobieta w domu i karmi³a syna swojego a¿ do 
odstawienia go od piersi.
1Sa 1:24  Gdy go odstawi³a, wziê³a go z sob¹ w drogê, zabieraj¹c równie¿ trzyletniego cielca, jedn¹ efê m¹ki i 
buk³ak wina. Przyprowadzi³a go do domu Pana, do Szilo. Ch³opiec by³ jeszcze ma³y.
1Sa 1:25  Zabili cielca i poprowadzili ch³opca przed Helego.
1Sa 1:26  Powiedzia³a ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje ¿ycie! To ja jestem ow¹ kobiet¹, która sta³a 
tu przed tob¹ i modli³a siê do Pana.
1Sa 1:27  O tego ch³opca siê modli³am, i spe³ni³ Pan proœbê, któr¹ do Niego zanosi³am.
1Sa 1:28  Oto ja oddajê go Panu. Po wszystkie dni, jak d³ugo bêdzie ¿y³, zostaje oddany na w³asnoœæ Panu». 
I oddali tam pok³on Panu.



1Sa 2:1  Anna modli³a siê mówi¹c: «Raduje siê me serce w Panu, moc moja wzrasta dziêki Panu, rozwar³y siê 
me usta na wrogów moich, gdy¿ cieszyæ siê mogê Twoj¹ pomoc¹.
1Sa 2:2  Nikt tak œwiêty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt tak¹ Ska³¹ jak Bóg nasz.
1Sa 2:3  Nie mówcie wiêcej s³ów pe³nych pychy, z ust waszych niech nie wychodz¹ s³owa wynios³e, bo Pan jest 
Bogiem wszechwiedz¹cym: On wa¿y uczynki.
1Sa 2:4  £uk mocarzy siê ³amie, a s³abi przepasuj¹ siê moc¹, 
1Sa 2:5  za chleb najmuj¹ siê syci, a g³odni [ju¿] odpoczywaj¹, niep³odna rodzi siedmioro, a wielodzietna 
wiêdnie.
1Sa 2:6  To Pan daje œmieræ i ¿ycie, wtr¹ca do Szeolu i zeñ wyprowadza.
1Sa 2:7  Pan ubo¿y i wzbogaca, poni¿a i wywy¿sza.
1Sa 2:8  Z py³u podnosi biedaka, z bar³ogu dŸwiga nêdzarza, by go wœród mo¿nych posadziæ, by daæ mu 
tron zaszczytny. Do Pana nale¿¹ filary ziemi: na nich œwiat po³o¿y³.
1Sa 2:9  On ochrania stopy pobo¿nych. Wystêpni zgin¹ w ciemnoœciach, bo nie [swoj¹] si³¹ cz³owiek zwyciê¿a.
1Sa 2:10  Pan wniwecz obraca opornych: przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan os¹dza krañce ziemi, On daje 
potêgê królowi, wywy¿sza moc swego pomazañca».
1Sa 2:11  Elkana uda³ siê do Rama - do swego domu. Ch³opiec pozosta³, by s³u¿yæ Panu przy kap³anie Helim.
1Sa 2:12  Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zwa¿ali na Pana
1Sa 2:13  ani na prawa kap³añskie wobec ludu. Je¿eli kto sk³ada³ krwaw¹ ofiarê, gdy gotowa³o siê miêso, 
zjawia³ siê s³uga kap³ana z trójzêbnymi wide³kami w rêku.
1Sa 2:14  Wk³ada³ je do kot³a albo do garnka, do rondla albo do misy, i co wydoby³ wide³kami - zabiera³ kap³an. 
Tak postêpowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam, do Szilo.
1Sa 2:15  Co wiêcej, jeszcze nie spalono t³uszczu, a ju¿ przychodzi³ s³uga kap³ana i mówi³ temu, kto sk³ada³ 
ofiarê: «Daj miêso na pieczeñ dla kap³ana. Nie weŸmie on od ciebie miêsa gotowanego, tylko surowe».
1Sa 2:16  A gdy mówi³ do niego ów cz³owiek: «Niech najpierw ca³kowicie spalê t³uszcz, a wtedy weŸmiesz 
sobie, co dusza twoja pragnie», odpowiada³ mu: «Nie! Daj zaraz, a jeœli nie - zabiorê przemoc¹».
1Sa 2:17  Grzech owych m³odzieñców by³ wielki wzglêdem Pana, bo ludzie lekcewa¿yli ofiary dla Pana.
1Sa 2:18  Samuel pe³ni³ pos³ugi wobec Pana jako ch³opiec ubrany w lniany efod.
1Sa 2:19  Matka robi³a mu ma³y p³aszcz, który przynosi³a co roku, gdy przychodzi³a wraz z mê¿em z³o¿yæ 
doroczn¹ ofiarê.
1Sa 2:20  Heli b³ogos³awi³ Elkanie i jego ¿onie, mówi¹c: «Niech Pan da ci potomstwo z tej ¿ony w zamian za 
uproszonego, którego odda³a Panu». I wracali do siebie do domu.
1Sa 2:21  Pan wejrza³ na Annê: poczê³a i urodzi³a trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrasta³ przy 
Panu.
1Sa 2:22  Heli by³ ju¿ bardzo stary. S³ysza³ on, jak postêpowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, 
¿e ¿yli z kobietami, które s³u¿y³y przy wejœciu do Namiotu Spotkania.
1Sa 2:23  Mówi³ wiêc do nich: «Czemu dopuszczacie siê tych czynów, wszak od ca³ego ludu s³yszê o waszym 
niew³aœciwym postêpowaniu.
1Sa 2:24  Nie, synowie moi, niedobre wieœci ja s³yszê, mianowicie ¿e doprowadzacie do przestêpstwa lud 
Pañski.
1Sa 2:25  Jeœli cz³owiek zawini przeciw cz³owiekowi, sprawê rozs¹dzi Bóg, lecz gdy cz³owiek zawini wobec 
Pana - któ¿ siê za nim bêdzie wstawia³?» Nie pos³uchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chcia³, aby 
pomarli.
1Sa 2:26  M³ody zaœ Samuel rós³ i coraz bardziej podoba³ siê tak Panu, jak i ludziom.
1Sa 2:27  Do Helego przyby³ m¹¿ Bo¿y i powiedzia³ mu: «Tak mówi Pan: WyraŸnie objawi³em siê domowi 
twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i nale¿eli do [s³ug] domu faraona.
1Sa 2:28  Spoœród wszystkich pokoleñ izraelskich wybra³em ich sobie na kap³anów, aby przychodzili do o³tarza 
mojego celem sk³adania ofiary kadzid³a, aby wobec Mnie przywdziewali efod, a Ja da³em domowi ojca twojego 
wszystkie ofiary spalane domu Izraela.
1Sa 2:29  Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarz¹dzi³em w przybytku? 
Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niŸli Mnie, i¿ tuczycie siê na najwyborniejszych z wszystkich darów 
Izraela - ludu mojego?
1Sa 2:30  Dlatego [taka] wyrocznia Pana, Boga Izraela: WyraŸnie powiedzia³em domowi twojemu i domowi ojca 
twego, ¿e bêd¹ zawsze chodziæ przede Mn¹, lecz teraz - wyrocznia Pana - dalekie to ode Mnie. Tych bowiem, 
którzy Mnie szanuj¹, szanujê i Ja, a tych, którzy Mnie zniewa¿aj¹ - czeka hañba.
1Sa 2:31  W³aœnie nadchodz¹ dni, w których odetnê ramiê twoje i ramiê domu twojego ojca, aby ju¿ nie by³o 
starca w twoim domu.
1Sa 2:32  Bêdziesz widzia³ ucisk przybytku, podczas gdy Bóg udzieli Izraelowi wszelkiego dobra; w twoim domu 
nie bêdzie starca po wszystkie czasy.
1Sa 2:33  Nie wytracê jednak u ciebie doszczêtnie cz³owieka sk³adaj¹cego dla Mnie ofiarê, tak by siê zu¿y³y 



twoje oczy, a dusza siê wyniszczy³a ze strapienia, podczas gdy ogó³ twego domu zabity zostanie [mieczem] 
ludzi.
1Sa 2:34  Znakiem, ¿e to siê spe³ni, bêdzie to, co siê zdarzy twoim dwom synom, Chofniemu i Pinchasowi: 
obydwaj zgin¹ tego samego dnia.
1Sa 2:35  Ustanowiê sobie kap³ana wiernego, który bêdzie postêpowa³ wed³ug mego serca i pragnienia. 
Zbudujê mu dom trwa³y, a on bêdzie chodzi³ przed obliczem mego pomazañca na zawsze.
1Sa 2:36  Kto jeszcze zostanie w domu twoim, ten przyjdzie i upokorzy siê przed nim, aby mieæ srebrn¹ monetê 
lub bochenek chleba. Bêdzie wo³a³: "Powierz mi, proszê, jak¹ czynnoœæ kap³añsk¹, abym móg³ zjeœæ kês 
chleba"».
1Sa 3:1  M³ody Samuel us³ugiwa³ Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywa³ siê Pan, a widzenia 
nie by³y czêste.
1Sa 3:2  Pewnego dnia Heli spa³ w zwyk³ym miejscu. Oczy jego zaczê³y ju¿ s³abn¹æ i nie móg³ widzieæ.
1Sa 3:3  A œwiat³o Bo¿e jeszcze nie zagas³o. Samuel zaœ spa³ w przybytku Pañskim, gdzie znajdowa³a siê 
Arka Przymierza.
1Sa 3:4  Wtedy Pan zawo³a³ Samuela, a ten odpowiedzia³: «Oto jestem».
1Sa 3:5  Potem pobieg³ do Helego mówi¹c mu: «Oto jestem: przecie¿ miê wo³a³eœ». Heli odrzek³: «Nie 
wo³a³em ciê, wróæ i po³ó¿ siê spaæ». Po³o¿y³ siê zatem spaæ.
1Sa 3:6  Lecz Pan powtórzy³ wo³anie: «Samuelu!» Wsta³ Samuel i poszed³ do Helego mówi¹c: «Oto jestem: 
przecie¿ miê wo³a³eœ». Odrzek³ mu: «Nie wo³a³em ciê, synu. Wróæ i po³ó¿ siê spaæ».
1Sa 3:7  Samuel bowiem jeszcze nie zna³ Pana, a s³owo Pañskie nie by³o mu jeszcze objawione.
1Sa 3:8  I znów Pan powtórzy³ po raz trzeci swe wo³anie: «Samuelu!» Wsta³ wiêc i poszed³ do Helego, mówi¹c: 
«Oto jestem: przecie¿ miê wo³a³eœ». Heli spostrzeg³ siê, ¿e to Pan wo³a ch³opca.
1Sa 3:9  Rzek³ wiêc Heli do Samuela: «IdŸ spaæ! Gdyby jednak kto ciê wo³a³, odpowiedz: Mów, Panie, bo 
s³uga Twój s³ucha». Odszed³ Samuel, po³o¿y³ siê spaæ na swoim miejscu.
1Sa 3:10  Przyby³ Pan i stan¹wszy zawo³a³ jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedzia³: 
«Mów, bo s³uga Twój s³ucha».
1Sa 3:11  Powiedzia³ Pan do Samuela: «Oto Ja uczyniê tak¹ rzecz Izraelowi, ¿e wszystkim, którzy o niej 
us³ysz¹, zadzwoni w obydwu uszach.
1Sa 3:12  W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówi³em o jego domu, od pocz¹tku do koñca.
1Sa 3:13  Da³em mu poznaæ, ¿e ukarzê dom jego na wieki za grzech, o którym wiedzia³: synowie jego bowiem 
œci¹gaj¹ na siebie przekleñstwo, a on ich nie skarci³.
1Sa 3:14  Dlatego przysi¹g³em domowi Helego: Wina domu Helego nie bêdzie nigdy odpuszczona ani przez 
ofiarê krwaw¹, ani przez pokarmow¹».
1Sa 3:15  Samuel le¿a³ do rana, potem otworzy³ bramê przybytku Pañskiego. Obawia³ siê jednak Samuel 
oznajmiæ Helemu o widzeniu.
1Sa 3:16  Lecz Heli zawo³a³ Samuela i rzek³: «Samuelu, synu mój!» On odpowiedzia³ i rzek³: «Oto jestem».
1Sa 3:17  [Heli] zagadn¹³: «Co to za s³owa, które [Bóg] wyrzek³ do ciebie? Niczego przede mn¹ nie ukrywaj! 
Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci, gdybyœ ukry³ coœ przede mn¹ ze s³ów, które do ciebie powiedzia³».
1Sa 3:18  Samuel opowiedzia³ wiêc wszystkie te s³owa i nic przed nim nie zamilcza³. A [Heli] rzek³: «On jest 
Panem! Niech czyni, co uznaje za dobre».
1Sa 3:19  Samuel dorasta³, a Pan by³ z nim. Nie pozwoli³ upaœæ ¿adnemu jego s³owu na ziemiê.
1Sa 3:20  Wszyscy Izraelici od Dan a¿ do Beer-Szeby poznali, ¿e Samuel sta³ siê rzeczywiœcie prorokiem 
Pañskim.
1Sa 3:21  I w dalszym ci¹gu Pan objawia³ siê w Szilo, albowiem ukazywa³ siê Samuelowi w Szilo. Heli by³ 
bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w z³ym postêpowaniu wobec Pana.
1Sa 4:1  S³owo Samuela dociera³o do wszystkich Izraelitów jako s³owo Pañskie. W tym czasie Filistyni 
zgromadzili siê, by walczyæ przeciw Izraelitom. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz ko³o 
Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek.
1Sa 4:2  Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorza³a walka. Izraelici zostali pokonani 
przez Filistynów, tak ¿e poleg³o na pobojowisku, na równinie oko³o czterech tysiêcy ludzi.
1Sa 4:3  Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: «Dlaczego Pan dotkn¹³ nas klêsk¹ z 
rêki Filistynów? SprowadŸmy sobie tutaj Arkê Przymierza Pañskiego z Szilo, a¿eby znajduj¹c siê wœród nas 
wyzwoli³a nas z rêki naszych wrogów».
1Sa 4:4  Lud pos³a³ wiêc do Szilo i przywieziono stamt¹d Arkê Przymierza Pana Zastêpów, który zasiada na 
cherubach. Przy Arce Przymierza Bo¿ego byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas.
1Sa 4:5  Gdy Arka Przymierza Pañskiego dotar³a do obozu, wszyscy Izraelici podnieœli g³os w radosnym 
uniesieniu, ¿e a¿ ziemia dr¿a³a.
1Sa 4:6  Kiedy Filistyni us³yszeli g³os okrzyków, mówili: «Co znaczy ów g³os tak gromkich okrzyków w obozie 
izraelskim?» Gdy dowiedzieli siê, ¿e Arka Pañska przyby³a do obozu,



1Sa 4:7  Filistyni przelêkli siê. Mówili: «Ich Bóg przyby³ do obozu». Wo³ali: «Biada nam! Nigdy dawniej czegoœ 
podobnego nie by³o.
1Sa 4:8  Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potê¿nych bogów? Przecie¿ to ci sami bogowie, którzy zes³ali 
na Egipt wszelakie plagi na pustyni.
1Sa 4:9  Trzymajcie siê dzielnie i b¹dŸcie mê¿ni, o Filistyni, ¿ebyœcie siê nie stali niewolnikami Hebrajczyków, 
podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. B¹dŸcie wiêc mê¿ni i walczcie!»
1Sa 4:10  Filistyni stoczyli bitwê i zwyciê¿yli Izraelitów, tak ¿e uciek³ ka¿dy do swego namiotu. Klêska to by³a 
bardzo wielka. Zginê³o bowiem trzydzieœci tysiêcy piechoty izraelskiej.
1Sa 4:11  Arka Bo¿a zosta³a zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.
1Sa 4:12  Pewien cz³owiek - Beniaminita - uciek³ z pola walki i dotar³ jeszcze w tym samym dniu do Szilo. 
Ubranie mia³ podarte, a g³owê pokryt¹ ziemi¹.
1Sa 4:13  Kiedy nadszed³, Heli siedzia³ na swym krzeœle obok drogi. Wyczekiwa³. Niepokoi³ siê przecie¿ z 
powodu Arki Bo¿ej. Gdy cz³owiek ten przyszed³, aby donieœæ miastu o nowinach, ca³e miasto podnios³o krzyk.
1Sa 4:14  Heli pos³yszawszy echo tego krzyku, zapyta³: «Co oznacza ten tak wielki ha³as?» Cz³owiek ów 
poœpieszy³ i przybywszy opowiedzia³ Helemu.
1Sa 4:15  Heli mia³ [wtedy] dziewiêædziesi¹t osiem lat. By³ ociemnia³y: nie móg³ nic widzieæ.
1Sa 4:16  Cz³owiek ów rzek³ do Helego: «Ja jestem tym, który przyby³ z obozu, z pola walki dziœ uciek³em». 
Heli zaœ zapyta³: «Có¿ siê sta³o, mój synu?»
1Sa 4:17  Zwiastun odpowiedzia³: «Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaœ poniós³ ogromn¹ klêskê. Zginêli 
dwaj twoi synowie, Chofni i Pinchas, Arka Bo¿a zosta³a zabrana».
1Sa 4:18  Na wzmiankê o Arce Bo¿ej Heli upad³ z krzes³a do ty³u, na krawêdŸ bramy, z³ama³ sobie kark i 
umar³. By³ to bowiem cz³owiek stary i ociê¿a³y. Sprawowa³ on s¹dy nad Izraelem przez czterdzieœci lat.
1Sa 4:19  Jego synowa, a ¿ona Pinchasa, bêd¹c brzemienn¹ i blisk¹ porodu, gdy tylko dowiedzia³a siê, ¿e Arka 
Bo¿a zosta³a zabrana, ¿e jej teœæ i m¹¿ umarli, skuli³a siê i porodzi³a, bo przysz³y na ni¹ bóle porodowe.
1Sa 4:20  Gdy kona³a, mówi³y do niej kobiety, które j¹ otacza³y: «Nie obawiaj siê! Przecie¿ urodzi³aœ syna». 
Nie odpowiedzia³a jednak, nie zwróci³a nawet na to uwagi.
1Sa 4:21  Ch³opca nazwa³a Ikabod, mówi¹c: «Odst¹pi³a s³awa od Izraela» z powodu zabrania Arki Bo¿ej oraz 
[œmierci] jej teœcia i mê¿a.
1Sa 4:22  Powtórzy³a: «Odst¹pi³a s³awa od Izraela, gdy¿ Arka Bo¿a zosta³a zabrana».
1Sa 5:1  Tymczasem Filistyni zabrawszy Arkê Bo¿¹ zanieœli j¹ z Eben-Haezer do Aszdodu.
1Sa 5:2  Wziêli nastêpnie Filistyni Arkê Bo¿¹ i wnieœli do œwi¹tyni Dagona i ustawili przed Dagonem.
1Sa 5:3  Gdy wczesnym rankiem mieszkañcy Aszdodu wstali i weszli do œwi¹tyni Dagona, spostrzegli, ¿e oto 
Dagon le¿a³ twarz¹ do ziemi przed Ark¹ Pañsk¹. Podniós³szy Dagona znów ustawili go na jego miejscu.
1Sa 5:4  Ale gdy nastêpnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauwa¿yli, ¿e Dagon znów le¿y twarz¹ do ziemi 
przed Ark¹ Pañsk¹, a g³owa Dagona i dwie d³onie r¹k s¹ odciête na progu, na swoim miejscu pozosta³ jedynie 
tu³ów Dagona.
1Sa 5:5  Dlatego w³aœnie kap³ani Dagona i wszyscy wstêpuj¹cy do domu Dagona nie depcz¹ progu Dagona w 
Aszdodzie do dnia dzisiejszego.
1Sa 5:6  Rêka Pañska zaci¹¿y³a nad mieszkañcami Aszdodu i przerazi³a ich. Ukara³ On guzami tak 
mieszkañców Aszdodu, jak i jego okolic.
1Sa 5:7  Mieszkañcy Aszdodu widz¹c, co siê dzieje, oœwiadczyli: «Nie mo¿e zostaæ Arka Boga izraelskiego 
wœród nas, gdy¿ tward¹ siê okaza³a rêka Jego nad nami i nad bogiem naszym Dagonem».
1Sa 5:8  Zwo³ali wiêc do siebie zebranie wszystkich w³adców filistyñskich pytaj¹c: «Co mamy uczyniæ z Ark¹ 
Boga izraelskiego?» Odpowiedzieli: «Arkê Boga izraelskiego trzeba przenieœæ do Gat». I przeniesiono tam 
Arkê Boga izraelskiego.
1Sa 5:9  Gdy tylko j¹ przenieœli, rêka Pana dotknê³a miasto wielkim uciskiem, zsy³aj¹c pop³och na mieszkañców 
miasta, tak na ma³ych, jak i wielkich: wyst¹pi³y na nich guzy.
1Sa 5:10  Wys³ali wiêc Arkê Bo¿¹ do Ekronu. Gdy Arka Bo¿a mia³a przybyæ do Ekronu, zawo³ali jego 
mieszkañcy: «Przynieœli mi Arkê Boga izraelskiego, aby mnie i lud mój oddaæ na zatracenie».
1Sa 5:11  Przez pos³añców zwo³ali wszystkich w³adców filistyñskich. Powiedzieli do nich: «Odeœlijcie Arkê 
Boga izraelskiego i niech wróci na swoje miejsce, i nie nara¿a na œmieræ mnie i mego ludu». Pop³och bowiem 
ogarn¹³ ca³e miasto: bardzo tam zaci¹¿y³a rêka Boga.
1Sa 5:12  Ci, którzy nie umarli, byli dotkniêci guzami, b³agalne wiêc g³osy wznosi³y siê z miasta ku niebu.
1Sa 6:1  Przez siedem miesiêcy Arka Pañska znajdowa³a siê w ziemi filistyñskiej.
1Sa 6:2  Potem zwo³ali Filistyni kap³anów i wieszczbiarzy mówi¹c im: «Co robiæ z Ark¹ Pañsk¹? Wska¿cie nam, 
w jaki sposób odeœlemy j¹ na miejsce?»
1Sa 6:3  Odpowiedzieli: «Jeœli macie odes³aæ Arkê Boga izraelskiego, nie odsy³ajcie jej z niczym. Koniecznie 
trzeba do³¹czyæ do niej dar pokutny. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie siê, dlaczego nie odstêpuje od was Jego 
rêka».



1Sa 6:4  Zapytali siê: «Jaki¿ dar mamy z³o¿yæ?» Odpowiedzieli: «Wed³ug liczby w³adców filistyñskich piêæ 
guzów z³otych i piêæ myszy z³otych, ta sama bowiem plaga dotknê³a was, jak i waszych w³adców.
1Sa 6:5  Sporz¹dŸcie podobizny guzów i podobizny myszy, które niszcz¹ kraj, a oddajcie czeœæ Bogu Izraela; 
mo¿e odejmie rêkê sw¹ od was, od bogów waszych i od waszego kraju.
1Sa 6:6  Dlaczego upieracie siê w sercach waszych tak, jak upierali siê Egipcjanie i faraon? Czy nie pozwolili im 
odejœæ dopiero wtedy, gdy ich [Pan] ukara³?
1Sa 6:7  Teraz wiêc weŸcie i przygotujcie nowy wóz i dwie mleczne krowy, które nie mia³y na sobie jarzma, 
zaprzêgnijcie krowy do wozów, cielêta od nich odprowadzicie do obory.
1Sa 6:8  WeŸmiecie potem Arkê Pañsk¹ i umieœcicie j¹ na wozie, a wyroby ze z³ota, które oddaæ macie jako 
dar pokutny, umieœcicie w skrzynce obok niej i tak poœlecie j¹ w drogê.
1Sa 6:9  Zwrócicie jednak uwagê na to: je¿eli skieruje siê ona do swego kraju, to jest do Bet-Szemesz, wiedzcie, 
¿e to On sprowadzi³ na nas nieszczêœcie, a jeœli nie, to bêdziemy wiedzieli, ¿e nie Jego rêka nas dotknê³a, a 
to, co siê sta³o, by³o przypadkiem».
1Sa 6:10  Ludzie uczynili w ten sposób: wziêli dwie mleczne krowy i zaprzêgli je do wozu. Cielêta od nich 
zatrzymali w oborze.
1Sa 6:11  Arkê Pañsk¹ umieœcili na wozie, a tak¿e skrzynkê ze z³otymi myszami i z podobiznami swoich 
guzów.
1Sa 6:12  Krowy posz³y prost¹ drog¹ w kierunku Bet-Szemesz, a id¹c t¹ sam¹ drog¹ i rycz¹c nie zbacza³y ani w 
prawo, ani w lewo. Filistyñscy w³adcy zaœ szli za nimi a¿ do granic Bet-Szemesz.
1Sa 6:13  W Bet-Szemesz na równinie odbywa³y siê ¿niwa pszenicy. Podniós³szy oczy ¿niwiarze dostrzegli 
Arkê i uradowali siê jej widokiem.
1Sa 6:14  Wóz dotar³ na pole Jozuego z Bet-Szemesz i tam siê zatrzyma³. Le¿a³ tam wielki kamieñ. Wóz 
drewniany por¹bano, a krowy z³o¿ono Panu na ofiarê ca³opaln¹.
1Sa 6:15  Lewici zdjêli z wozu Arkê Pañsk¹ i znajduj¹c¹ siê razem skrzynkê, w której u³o¿one by³y z³ote 
przedmioty: u³o¿yli je na wielkim kamieniu. Ludzie z Bet-Szemesz dokonali ca³opalenia i z³o¿yli w tym dniu 
ofiary Panu.
1Sa 6:16  Piêciu w³adców filistyñskich zobaczywszy to wszystko, jeszcze tego samego dnia powróci³o do 
Ekronu.
1Sa 6:17  Guzy z³o¿one przez Filistynów, jako dar pokutny dla Pana, s¹ nastêpuj¹ce: jeden za Aszdod, jeden za 
Gazê, jeden za Aszkelon, jeden za Gat, jeden za Ekron.
1Sa 6:18  Prócz tego by³y z³ote myszy wed³ug liczby miejscowoœci filistyñskich, podlegaj¹cych piêciu w³adcom, 
tak z miast umocnionych, jak i z miejscowoœci otwartych. Œwiadectwem na to [wszystko] jest wielki kamieñ, na 
którym postawiono Arkê Pañsk¹. Istnieje on a¿ do dnia dzisiejszego na polu Jozuego z Bet-Szemesz.
1Sa 6:19  Synowie Jechoniasza nie uczestniczyli jednak w radoœci, jaka by³a udzia³em ludzi z Bet-Szemesz, 
gdy przyszli zobaczyæ Arkê Pañsk¹. Dlatego zabi³ On siedemdziesiêciu ludzi spoœród nich. Lud zasmuci³ siê, 
poniewa¿ Pan dotkn¹³ ich wielk¹ plag¹.
1Sa 6:20  Mówili wiêc mieszkañcy Bet-Szemesz: «Któ¿ zdo³a stan¹æ przed obliczem Pana, przed tym Bogiem 
œwiêtym? Do kogo uda siê On od nas?»
1Sa 6:21  Wys³ali wiêc pos³ów do Kiriat-Jearim z zawiadomieniem: «Filistyni oddali Arkê Pañsk¹. Przybywajcie i 
weŸcie j¹ do siebie».
1Sa 7:1  Przybyli mieszkañcy Kiriat-Jearim, zabrali Arkê Pañsk¹ i wprowadzili j¹ do domu Abinadaba na wzgórzu, 
Eleazara zaœ, syna jego, poœwiêcili, aby strzeg³ Arki Pañskiej.
1Sa 7:2  Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim up³yn¹³ d³ugi okres lat dwudziestu. Ca³y dom Izraela zatêskni³ 
za Panem.
1Sa 7:3  Wtedy Samuel tak powiedzia³ do ca³ego domu Izraela: «Jeœli chcecie siê nawróciæ do Pana z ca³ego 
serca, usuñcie spoœród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu, s³u¿cie 
wiêc tylko Jemu, a wybawi was z r¹k Filistynów».
1Sa 7:4  Synowie Izraela usunêli Baalów i Asztarty i s³u¿yli tylko samemu Panu.
1Sa 7:5  Wtedy zarz¹dzi³ Samuel: «ZgromadŸcie wszystkich Izraelitów w Mispa: bêdê siê modli³ za wami do 
Pana».
1Sa 7:6  Zgromadzili siê w Mispa i czerpali wodê, któr¹ rozlewali przed Panem. Poœcili równie¿ w tym dniu, tam 
te¿ wo³ali: «Zgrzeszyliœmy przeciw Panu». Samuel sprawowa³ s¹dy nad Izraelitami w Mispa.
1Sa 7:7  Skoro Filistyni pos³yszeli, ¿e Izraelici zebrali siê w Mispa, w³adcy Filistynów wyruszyli przeciw 
Izraelitom. Kiedy us³yszeli o tym Izraelici, zlêkli siê Filistynów.
1Sa 7:8  Wtedy Izraelici prosili Samuela: «Nie przestawaj modliæ siê za nami do Pana, Boga naszego, aby nas 
wybawi³ z r¹k Filistynów».
1Sa 7:9  Samuel wzi¹³ jedno jagniê ss¹ce i z³o¿y³ je na ca³opalenie Panu; wo³a³ do Pana w sprawie Izraela, a 
Pan go wys³ucha³.
1Sa 7:10  W czasie gdy Samuel sk³ada³ ca³opaln¹ ofiarê, Filistyni przyst¹pili do walki z Izraelitami. W tym dniu 



zagrzmia³ Pan potê¿nym gromem przeciw Filistynom, wywo³uj¹c pop³och, tak i¿ ponieœli klêskê przed 
Izraelitami.
1Sa 7:11  Mê¿owie izraelscy wyruszyli z Mispa i puœcili siê w pogoñ za Filistynami. Bili ich a¿ do Bet-Kar.
1Sa 7:12  Potem Samuel wzi¹³ jeden kamieñ i ustawi³ miêdzy [miastami] Mispa a Jeszana, nazywaj¹c go Eben-
Haezer, mówi¹c: «A¿ dot¹d wspiera³ nas Pan».
1Sa 7:13  Filistyni zostali pokonani tak, ¿e nie wkraczali ju¿ odt¹d do krainy izraelskiej. Rêka Pañska zawis³a 
nad Filistynami po wszystkie dni ¿ycia Samuela.
1Sa 7:14  Powróci³y do Izraela miasta, które zabrali im Filistyni od Ekronu a¿ do Gat; Izraelici zabrali z rêki 
Filistynów równie¿ te ziemie, które do nich nale¿a³y. Nasta³ te¿ okres pokoju miêdzy Izraelem i Amorytami.
1Sa 7:15  Samuel sprawowa³ s¹dy nad Izraelem przez ca³y ci¹g swego ¿ycia.
1Sa 7:16  Corocznie odbywa³ podró¿ do Betel, Gilgal i Mispa, sprawuj¹c s¹dy nad Izraelem we wszystkich tych 
miejscowoœciach.
1Sa 7:17  Potem wraca³ do Rama, tam bowiem by³ jego dom, tam tak¿e s¹dzi³ Izraela, tam równie¿ zbudowa³ 
o³tarz Panu.
1Sa 8:1  Kiedy jednak Samuel siê postarza³, sêdziami nad Izraelem ustanowi³ swoich synów.
1Sa 8:2  Pierworodny syn jego nazywa³ siê Joel, drugiemu by³o na imiê Abiasz: s¹dzili oni w Beer-Szebie.
1Sa 8:3  Jednak synowie jego nie chodzili jego drog¹: szukali w³asnych korzyœci, przyjmowali podarunki, 
wypaczali prawo.
1Sa 8:4  Zebra³a siê wiêc ca³a starszyzna izraelska i uda³a siê do Samuela do Rama.
1Sa 8:5  Odezwali siê do niego: «Oto ty siê zestarza³eœ, a synowie twoi nie postêpuj¹ twoimi drogami: ustanów 
raczej nad nami króla, aby nami rz¹dzi³, tak jak to jest u innych narodów».
1Sa 8:6  Nie podoba³o siê Samuelowi to, ¿e mówili: «Daj nam króla, aby nami rz¹dzi³». Modli³ siê wiêc Samuel 
do Pana.
1Sa 8:7  A Pan rzek³ do Samuela: «Wys³uchaj g³osu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie 
odrzucaj¹, lecz Mnie odrzucaj¹ jako króla nad sob¹.
1Sa 8:8  Podobnie jak postêpowali od dnia, w którym ich wyprowadzi³em z Egiptu, a¿ do dnia dzisiejszego, 
porzucaj¹c Mnie i s³u¿¹c innym bogom, tak postêpuj¹ i z tob¹.
1Sa 8:9  Teraz jednak wys³uchaj ich g³osu, tylko wyraŸnie ich ostrze¿ i oznajmij im prawo króla, który ma nad 
nimi panowaæ».
1Sa 8:10  I powtórzy³ Samuel wszystkie s³owa Pana ludowi, który od niego za¿¹da³ króla.
1Sa 8:11  Mówi³: «Oto jest prawo króla maj¹cego nad wami panowaæ: Synów waszych bêdzie on bra³ do swego 
rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem.
1Sa 8:12  I uczyni ich tysi¹cznikami, piêædziesi¹tnikami, robotnikami na roli swojej i ¿niwiarzami. 
Przygotowywaæ te¿ bêd¹ broñ wojenn¹ i zaprzêgi do rydwanów.
1Sa 8:13  Córki wasze zabierze do przyrz¹dzania wonnoœci oraz na kucharki i piekarki.
1Sa 8:14  Zabierze równie¿ najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim 
s³ugom.
1Sa 8:15  Zasiewy wasze i winnice obci¹¿y dziesiêcin¹ i odda j¹ swoim dworzanom i s³ugom.
1Sa 8:16  WeŸmie wam równie¿ waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych m³odzieñców i os³y 
wasze i zatrudni prac¹ dla siebie.
1Sa 8:17  Na³o¿y dziesiêcinê na trzodê wasz¹, wy zaœ bêdziecie jego s³ugami.
1Sa 8:18  Bêdziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wys³ucha».
1Sa 8:19  Odrzuci³ lud radê Samuela i wo³a³: «Nie, lecz król bêdzie nad nami,
1Sa 8:20  abyœmy byli jak wszystkie narody, aby nas s¹dzi³ nasz król, aby nam przewodzi³ i prowadzi³ nasze 
wojny!»
1Sa 8:21  Samuel wys³ucha³ wszystkich s³ów ludu i powtórzy³ je uszom Pana.
1Sa 8:22  A Pan rzek³ do Samuela: «Wys³uchaj ich ¿¹dania i ustanów im króla!» Wtedy rzek³ Samuel do mê¿ów 
izraelskich: «Niech ka¿dy wróci do swego miasta».
1Sa 9:1  By³ pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imiê mu by³o Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna 
Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina.
1Sa 9:2  Mia³ on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie by³o od niego piêkniejszego cz³owieka 
wœród synów izraelskich. Wzrostem o g³owê przewy¿sza³ ca³y lud.
1Sa 9:3  Gdy zaginê³y oœlice Kisza, ojca Saula, rzek³ Kisz do swego syna, Saula: «WeŸ z sob¹ jednego z 
ch³opców i udaj siê na poszukiwanie oœlic».
1Sa 9:4  Przeszli wiêc przez górê Efraima, przeszli przez ziemiê Szalisza, lecz ich nie znaleŸli. Powêdrowali 
przez krainê Szaalim: [tam] ich nie by³o. Poszli do ziemi Jemini i równie¿ nie znaleŸli.
1Sa 9:5  Gdy dotarli do ziemi Suf, rzek³ Saul do swego ch³opca, który mu towarzyszy³: «Powracajmy, by 
czasem mój ojciec, zaniechawszy troski o oœlice, nie trapi³ siê o nas».
1Sa 9:6  Ten mu odpowiedzia³: «Oto w mieœcie tym ¿yje m¹¿ Bo¿y, cz³owiek powa¿ny: co powie, wszystko siê 



staje; chodŸmy tam teraz, aby udzieli³ nam pouczenia w tej sprawie, dla której jesteœmy w drodze».
1Sa 9:7  Rzek³ Saul do ch³opca: «Dobrze, pójdziemy, lecz co zaniesiemy temu cz³owiekowi? Chleb bowiem 
wyczerpa³ siê w naszych workach, ¿adnego zaœ daru nie mamy, który moglibyœmy zanieœæ mê¿owi 
Bo¿emu. Co mamy z sob¹?»
1Sa 9:8  Ch³opiec znów odpowiedzia³ Saulowi: «Znalaz³em u siebie czwart¹ czêœæ sykla srebrnego, oddam j¹ 
mê¿owi Bo¿emu, mo¿e wska¿e nam drogê».
1Sa 9:9  Ktokolwiek dawniej w Izraelu szed³ o coœ pytaæ Boga, mówi³: «ChodŸmy do Widz¹cego». Proroka 
bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano "Widz¹cym".
1Sa 9:10  Rzek³ Saul do swego ch³opca: «S³usznie mówisz. ChodŸmy». Udali siê do miasta, w którym 
przebywa³ m¹¿ Bo¿y.
1Sa 9:11  Kiedy szli pod górê drog¹ do miasta, spotkali dziewczêta, które wysz³y naczerpaæ wody. Zapytali je: 
«Czy tu mieszka Widz¹cy?»
1Sa 9:12  Odpowiedzia³y: «Tak, oto jest przed tob¹, pospiesz siê, gdy¿ dziœ przyszed³ do miasta. Dziœ bowiem 
lud sk³ada ofiarê na wy¿ynie.
1Sa 9:13  Gdy wejdziecie do miasta, spotkacie go tam, zanim wyjdzie ucztowaæ na wy¿ynê; lud nie je nic, 
dopóki on nie przybêdzie. On bowiem b³ogos³awi ofiarê, a wtedy dopiero jedz¹ zaproszeni. A teraz idŸcie, to go 
zaraz znajdziecie».
1Sa 9:14  Ruszyli wiêc ku miastu. Kiedy weszli do bramy miasta, Samuel w³aœnie szed³ naprzeciw nich, udaj¹c 
siê na wy¿ynê.
1Sa 9:15  Pan zaœ objawi³ Samuelowi na dzieñ przed przybyciem do niego Saula, mówi¹c mu:
1Sa 9:16  «W dniu jutrzejszym o tym czasie poœlê do ciebie cz³owieka z ziemi Beniamina. Jego namaœcisz na 
wodza ludu mego izraelskiego. On wybawi mój lud z rêki Filistynów, wejrza³em bowiem na mój lud, gdy¿ do 
mnie dotar³o jego wo³anie».
1Sa 9:17  Kiedy Samuel spostrzeg³ Saula, odezwa³ siê do niego Pan: «Oto ten cz³owiek, o którym ci mówi³em, 
ten, który ma rz¹dziæ moim ludem».
1Sa 9:18  Saul podszed³ tymczasem do Samuela w bramie i rzek³: «Wska¿ mi, proszê, gdzie jest dom 
Widz¹cego».
1Sa 9:19  Samuel odpar³ Saulowi: «To ja jestem Widz¹cy. ChodŸ ze mn¹ na wy¿ynê! Dziœ jeœæ bêdziecie ze 
mn¹, a jutro pozwolê ci odejœæ, powiem ci te¿ wszystko, co jest w twym sercu.
1Sa 9:20  A co do oœlic, które ci zginê³y przed trzema dniami, nie trap siê, bo siê znalaz³y. Czyje jest zreszt¹ 
wszystko to, co Izrael ma wartoœciowego? Czy¿ nie twoje i ca³ego domu twojego ojca?»
1Sa 9:21  Odpowiedzia³ mu Saul: «Czy¿ ja nie jestem Beniaminit¹ - z jednego z najmniejszych pokoleñ 
izraelskich, a ród mój czy¿ nie jest najni¿szy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? Czemu¿ wiêc 
odzywasz siê do mnie tymi s³owami?»
1Sa 9:22  Samuel zabra³ z sob¹ Saula i jego ch³opca, zaprowadzi³ do sali i da³ mu miejsce naczelne wœród 
zaproszonych, a by³o ich oko³o trzydziestu ludzi.
1Sa 9:23  Odezwa³ siê Samuel do kucharza: «Podaj tê czêœæ, któr¹ ci przekaza³em, o której te¿ powiedzia³em 
ci: Zatrzymaj j¹ u siebie».
1Sa 9:24  Kucharz podniós³ ³opatkê i to, co by³o przy niej, i po³o¿y³ przed Saulem. I odezwa³ siê [Samuel]: 
«Oto, co pozosta³o, le¿y przed tob¹: jedz! Zosta³o to bowiem zachowane dla ciebie umyœlnie, gdy 
postanowi³em zwo³aæ lud». I tak Saul jad³ tego dnia z Samuelem.
1Sa 9:25  Gdy zeszli z wy¿yny do miasta, zrobiono Saulowi pos³anie na tarasie,
1Sa 9:26  a on po³o¿y³ siê spaæ. Gdy wschodzi³a zorza, Samuel obudzi³ Saula na tarasie, mówi¹c: «Wstañ, 
abym ciê w drogê wyprawi³». Saul wiêc wsta³ i wyszli z domu obaj, on i Samuel.
1Sa 9:27  Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwa³ siê do Saula: «Powiedz ch³opcu, aby poszed³ przed 
nami». A gdy ten poszed³, [powiedzia³]: «Zatrzymaj siê teraz, bym ci oznajmi³ s³owo Bo¿e».
1Sa 10:1  Samuel wzi¹³ wtedy naczyñko z olejem i wyla³ na jego g³owê, uca³owa³ go i rzek³: «Czy¿ nie 
namaœci³ ciê Pan na wodza swego ludu, Izraela? Ty wiêc bêdziesz rz¹dzi³ ludem Pana i wybawisz go z rêki 
jego wrogów doko³a. A oto znak dla ciebie, ¿e Pan ciê namaœci³ na wodza nad swoim dziedzictwem:
1Sa 10:2  Gdy dziœ ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach, przy grobie Racheli, niedaleko od granicy 
Beniamina, dwóch mê¿czyzn. Oni ci powiedz¹: "Znalaz³y siê oœlice, których poszed³eœ szukaæ". Tymczasem 
ojciec twój nie myœli o oœlicach, lecz trapi siê o was mówi¹c: "Co mam uczyniæ dla mego syna?"
1Sa 10:3  Gdy przejdziesz stamt¹d dalej i dotrzesz do dêbu Tabor, spotkaj¹ ciê tam trzej mê¿czyŸni, udaj¹cy siê 
do Boga w Betel: jeden bêdzie niós³ troje koŸl¹t, drugi bêdzie niós³ trzy okr¹g³e chleby, a trzeci bêdzie niós³ 
buk³ak wina.
1Sa 10:4  Pozdrowi¹ ciê i dadz¹ ci dwa bochenki chleba, i weŸmiesz je z ich r¹k.
1Sa 10:5  PóŸniej dotrzesz do Gibea Bo¿ego, gdzie siê znajduje za³oga filistyñska. Gdy zajdziesz do miasta, 
napotkasz gromadê proroków zstêpuj¹cych z wy¿yny. Bêd¹ mieli z sob¹ harfy, flety, bêbny i cytry, a sami bêd¹ w 
prorockim uniesieniu.



1Sa 10:6  Ciebie te¿ opanuje duch Pañski i bêdziesz prorokowa³ wraz z nimi, i staniesz siê innym cz³owiekiem.
1Sa 10:7  Gdy ci siê spe³ni¹ te znaki, uczyñ, co zdo³a twa rêka, gdy¿ Bóg bêdzie z tob¹.
1Sa 10:8  Pójdziesz przede mn¹ do Gilgal, a ja póŸniej przyjdê do ciebie, aby z³o¿yæ ca³opalenia i ofiary 
biesiadne. Czekaj na mnie przez siedem dni, a¿ przyjdê do ciebie, aby ciê pouczyæ, co masz czyniæ».
1Sa 10:9  Gdy tylko [Saul] odwróci³ siê i mia³ odejœæ od Samuela, Bóg zmieni³ jego serce na inne i w tym dniu 
spe³ni³y siê wszystkie owe znaki.
1Sa 10:10  Skoro przybyli stamt¹d do Gibea, spotka³ siê z gromad¹ proroków i opanowa³ go duch Bo¿y. 
Prorokowa³ te¿ wœród nich.
1Sa 10:11  A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, ¿e on prorokuje razem z prorokami, pytali siê 
nawzajem: «Co siê sta³o z synem Kisza? Czy i Saul miêdzy prorokami?»
1Sa 10:12  Na to odezwa³ siê pewien cz³owiek spoœród nich: «Któ¿ jest ich ojcem?» Dlatego te¿ powsta³o 
przys³owie: «Czy i Saul miêdzy prorokami?»
1Sa 10:13  Kiedy przesta³ prorokowaæ, uda³ siê na wy¿ynê.
1Sa 10:14  Stryj Saula zapyta³ go i jego ch³opca: «Gdzie chodziliœcie?» Odpowiedzia³: «Aby poszukaæ oœlic. 
Widz¹c, ¿e ich nie ma, udaliœmy siê do Samuela».
1Sa 10:15  Stryj znów postawi³ Saulowi pytanie: «Opowiedz mi - proszê - to, co wam mówi³ Samuel».
1Sa 10:16  Na to Saul odpowiedzia³ stryjowi: «Zapewni³ nas, ¿e oœlice zosta³y odnalezione». Sprawy jednak 
w³adzy królewskiej, o której mówi³ Samuel, nie wyjawi³ mu.
1Sa 10:17  Tymczasem Samuel zwo³a³ lud do Mispa.
1Sa 10:18  Odezwa³ siê wtedy do Izraelitów: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadzi³em Izraelitów z Egiptu i 
wyzwoli³em was z rêki Egiptu i z rêki wszystkich królestw, które was ciemiê¿y³y.
1Sa 10:19  Lecz wy teraz odrzuciliœcie Boga waszego, który uwolni³ was od wszystkich nieszczêœæ i ucisków i 
rzekliœcie Mu: "Ustanów króla nad nami". Ustawcie siê wiêc przed Panem wed³ug pokoleñ i wed³ug rodów».
1Sa 10:20  Samuel kaza³ wyst¹piæ wszystkim pokoleniom Izraela i pad³ los na pokolenie Beniamina.
1Sa 10:21  Nakaza³ potem, by wyst¹pi³o pokolenie Beniamina wed³ug swoich rodów, i pad³ los na ród Matriego. 
I nakaza³ wyst¹piæ z rodu Matriego po jednemu, a los pad³ na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie 
znaleziono.
1Sa 10:22  Jeszcze pytali siê Pana: «Czy ten cz³owiek tu przyby³?» Odrzek³ Pan: «Oto tam ukry³ siê w 
taborze».
1Sa 10:23  Pobiegli wiêc i przyprowadzili go stamt¹d. Gdy stan¹³ w œrodku ludu, wzrostem przewy¿sza³ ca³y lud 
o g³owê.
1Sa 10:24  Rzek³ wtedy Samuel do ca³ego narodu: «Czy widzicie, ¿e temu, którego wybra³ Pan, nikt z ca³ego 
ludu nie dorówna?» A wszyscy ludzie wydali okrzyk wo³aj¹c: «Niech ¿yje król!»
1Sa 10:25  Wtedy Samuel og³osi³ ludowi prawa w³adzy królewskiej, zapisa³ je w ksiêdze i z³o¿y³ j¹ przed 
Panem. Nastêpnie odprawi³ Samuel wszystkich ludzi do domów.
1Sa 10:26  Równie¿ i Saul uda³ siê do swego domu w Gibea, a towarzyszyli mu wojownicy, których serca Bóg 
poruszy³.
1Sa 10:27  Tymczasem synowie Beliala mówili: «W czym ten mo¿e nam pomóc?» I wzgardzili nim, nie z³o¿yli 
mu te¿ daru, ale on nie zwraca³ na to uwagi.
1Sa 11:1  Nadci¹gn¹³ Nachasz Ammonita i oblega³ miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy 
mieszkañcy Jabesz: «Zawrzyj z nami przymierze, a bêdziemy ci s³u¿yæ».
1Sa 11:2  Odrzek³ im Nachasz Ammonita: «Zawrê z wami przymierze pod warunkiem, ¿e ka¿demu z was 
wy³upiê prawe oko: tak okryjê hañb¹ ca³ego Izraela».
1Sa 11:3  Na to starsi z Jabesz dali tak¹ odpowiedŸ: «Zostaw nam siedem dni na rozes³anie pos³ów po ca³ym 
kraju izraelskim. Jeœli nie znajdzie siê nikt, kto nam pomo¿e, poddamy siê tobie».
1Sa 11:4  Kiedy przybyli pos³owie do Gibea, miasta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieœli wszyscy 
g³os i p³akali.
1Sa 11:5  Ale w³aœnie Saul wraca³ za wo³ami z pola i pyta³ siê: «Co siê sta³o ludziom, ¿e p³acz¹?» 
Opowiedziano mu sprawy mieszkañców Jabesz.
1Sa 11:6  Opanowa³ wtedy Saula Duch Bo¿y, gdy s³ucha³ tych s³ów, i wpad³ w wielki gniew.
1Sa 11:7  Wzi¹³ parê wo³ów, por¹ba³ je i przez pos³añców rozes³a³ po ca³ej krainie Izraela z wyzwaniem: «Tak 
siê post¹pi z wo³ami ka¿dego, kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem». Na ca³y lud pad³a bojaŸñ Pañska i 
wyruszyli jak jeden m¹¿.
1Sa 11:8  [Saul] dokona³ ich przegl¹du w Bezek i by³o trzysta tysiêcy z Izraela i trzydzieœci tysiêcy z Judy.
1Sa 11:9  Powiedzieli wiêc do przyby³ych pos³añców: «Donieœcie mê¿om z Jabesz w Gileadzie: Jutro, gdy 
s³oñce bêdzie gor¹ce, nadci¹gnie wam pomoc». Pos³owie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkañcom Jabesz, ci 
ucieszyli siê.
1Sa 11:10  Mieszkañcy Jabesz powiedzieli: «Jutro zejdziemy do was i uczynicie z nami wszystko, co wam siê 
wyda s³uszne».



1Sa 11:11  Nazajutrz Saul podzieli³ lud na trzy oddzia³y, które w czasie porannej stra¿y wdar³y siê w œrodek 
obozu. I zabijali Ammonitów a¿ do dziennej spiekoty; pozostali rozpierzchli siê tak, ¿e dwóch razem nie zosta³o.
1Sa 11:12  I mówi³ lud do Samuela: «Kto to mówi³: Czy Saul mo¿e nad nami królowaæ? Oddajcie nam tych 
mê¿ów, abyœmy im œmieræ zadali».
1Sa 11:13  Saul na to odrzek³: «W tym dniu nikt nie umrze, gdy¿ dzisiaj sprawi³ Pan, ¿e Izraelici zwyciê¿yli».
1Sa 11:14  Samuel odezwa³ siê do ludu: «ChodŸcie, udamy siê do Gilgal, tam na nowo ustalona bêdzie w³adza 
królewska».
1Sa 11:15  Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwo³ali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam te¿ 
przed Panem z³o¿yli ofiary biesiadne. Saul radowa³ siê bardzo wraz z ca³ym ludem izraelskim.
1Sa 12:1  Przemówi³ Samuel do wszystkich Izraelitów: «Oto pos³ucha³em waszego g³osu we wszystkim, 
coœcie do mnie mówili, i ustanowi³em króla nad wami.
1Sa 12:2  Dlatego te¿ jest to król, który przewodziæ wam bêdzie, ja tymczasem zestarza³em siê i osiwia³em, a 
synowie moi: oto s¹ z wami. Ja przewodzi³em wam od m³odoœci a¿ do dziœ.
1Sa 12:3  Oto jestem. Oskar¿ajcie mnie przed Panem i przed Jego pomazañcem. Czy wzi¹³em komu wo³u, czy 
zabra³em czyjego os³a, czy komu wyrz¹dzi³em krzywdê lub gnêbi³em, albo z czyjej rêki przyj¹³em dar, aby 
zakryæ oczy na jego sprawê? Zwrócê wam wszystko».
1Sa 12:4  Odpowiedzieli na to: «Nie byliœmy krzywdzeni ani gnêbieni, nie wzi¹³eœ te¿ niczego z niczyjej rêki».
1Sa 12:5  Rzek³ wiêc znowu: «Pan mi œwiadkiem i dzisiejszy Jego pomazaniec wobec was, ¿e nic nie 
znaleŸliœcie w moim rêku». Odpowiedzieli: «On œwiadkiem».
1Sa 12:6  Odezwa³ siê znów Samuel do ludu: «Œwiadkiem jest Pan, który ustanowi³ Moj¿esza i Aarona i który 
przodków waszych wyprowadzi³ z ziemi egipskiej.
1Sa 12:7  PodejdŸcie wiêc teraz, a bêdê wiód³ z wami spór w obecnoœci Pana, w sprawie dobrodziejstw Pana, 
jakie œwiadczy³ wam i waszym przodkom.
1Sa 12:8  Gdy Jakub przyby³ do Egiptu, a Egipcjanie ich uciemiê¿yli, przodkowie wasi wo³ali do Pana. Pan 
pos³a³ Moj¿esza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu.
1Sa 12:9  Potem zapomnieli o Panu, Bogu swoim. Wtedy odda³ ich w rêce Sisery, dowódcy wojsk Chasoru, i w 
rêce Filistynów, i w rêce króla Moabu i prowadzili z nim wojnê.
1Sa 12:10  Wo³ali wtedy do Pana: "Zgrzeszyliœmy, bo opuœciliœmy Pana, s³u¿¹c Baalom i Asztartom. Teraz 
jednak wybaw nas z rêki naszych wrogów, a bêdziemy Tobie s³u¿yli".
1Sa 12:11  Pan wys³a³ wtedy Jerubbaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolni³ was z rêki wrogów okolicznych, 
tak i¿ mieszkaliœcie bezpieczni.
1Sa 12:12  Gdy spostrzegliœcie, ¿e Nachasz, król Ammonitów, nadci¹ga przeciw wam, powiedzieliœcie mi: 
"Nie! Król bêdzie nad nami panowa³!" Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym.
1Sa 12:13  Teraz wiêc oto jest król, którego wybraliœcie, ten, o którego prosiliœcie. Oto Pan ustanowi³ nad 
wami króla.
1Sa 12:14  Jeœli bêdziecie siê bali Pana, s³u¿yli Mu i s³uchali Jego g³osu, nie sprzeciwiali siê nakazom Pana, 
jeœli bêdziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan 
bêdzie z wami].
1Sa 12:15  Ale je¿eli nie bêdziecie s³uchaæ g³osu Pana i sprzeciwiaæ siê bêdziecie Jego nakazom, rêka Pana 
bêdzie przeciw wam, podobnie jak by³a przeciw waszym przodkom.
1Sa 12:16  Przyst¹pcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na waszych oczach.
1Sa 12:17  Czy to nie teraz s¹ ¿niwa pszeniczne? Zawo³am do Pana, a zeœle grzmoty i deszcz, abyœcie 
poznali i zobaczyli, ¿e wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuœciliœcie siê wobec Pana domagaj¹c siê 
króla dla siebie».
1Sa 12:18  Samuel wo³a³ wiêc do Pana, a Pan zes³a³ grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Ca³y naród bardzo 
siê przel¹k³ tak Pana, jak i Samuela.
1Sa 12:19  Mówi³ ca³y naród do Samuela: «Módl siê do Pana, Boga twego, za swymi s³ugami, abyœmy nie 
zginêli. Dodaliœmy bowiem do wszystkich naszych win to, ¿e ¿¹daliœmy dla siebie króla».
1Sa 12:20  Na to Samuel da³ ludowi odpowiedŸ: «Nie bójcie siê! Wprawdzie dopuœciliœcie siê wielkiego 
grzechu, nie opuszczajcie jednak Pana, lecz s³u¿cie Mu z ca³ego serca!
1Sa 12:21  Nie odstêpujcie od Niego, id¹c za marnoœci¹, za tym, co nie pomo¿e i nie ocali, dlatego ¿e jest 
marnoœci¹.
1Sa 12:22  Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowi³ was bowiem uczyniæ ludem swoim przez wzgl¹d 
na swe wielkie imiê.
1Sa 12:23  Jeœli o mnie chodzi, niech to bêdzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszy³ przeciw Panu, przestaj¹c siê 
za was modliæ: bêdê wam pokazywa³ drogê dobr¹ i prost¹.
1Sa 12:24  Bójcie siê jedynie Pana, s³u¿cie Mu w prawdzie z ca³ego serca: spójrzcie, jak wiele wam 
wyœwiadczy³.
1Sa 12:25  Lecz gdybyœcie trwali w przewrotnoœci, zginiecie tak wy, jak i wasz król».



1Sa 13:1  Saul mia³... lat, gdy zosta³ królem, a dwa lata panowa³ nad Izraelem.
1Sa 13:2  Saul wybra³ sobie trzy tysi¹ce ludzi z Izraelitów. Dwa tysi¹ce pozosta³o przy Saulu w Mikmas i na 
wzgórzu Betel, tysi¹c zaœ przy Jonatanie w Gibea Beniamina, a resztê wojska rozpuœci³ do domów.
1Sa 13:3  Jonatan pobi³ za³ogê filistyñsk¹, która by³a w Geba. Us³yszeli to Filistyni. Saul oznajmi³ o tym g³osem 
tr¹by w ca³ym kraju, mówi¹c: «Niech us³ysz¹ o tym Hebrajczycy!»
1Sa 13:4  Wszyscy Izraelici us³yszeli to, co mówiono: Saul pobi³ za³ogê filistyñsk¹, a Izrael z tego powodu 
znienawidzony zosta³ przez Filistynów. Zwo³ano lud, aby wyruszy³ za Saulem do Gilgal.
1Sa 13:5  Równie¿ i Filistyni zgromadzili siê do walki przeciw Izraelowi: trzy tysi¹ce rydwanów i szeœæ tysiêcy 
konnicy, piechoty zaœ by³o tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy roz³o¿yli obóz w Mikmas, po 
wschodniej stronie Bet-Awen.
1Sa 13:6  Kiedy Izraelici spostrzegli, ¿e s¹ w niebezpieczeñstwie, jako ¿e gromada podesz³a ju¿ blisko, 
pochowali siê w jaskiniach, rozpadlinach, ska³ach, do³ach i cysternach.
1Sa 13:7  Hebrajczycy tymczasem przeprawili siê przez Jordan do ziemi Gada i Gileadu. Poniewa¿ Saul by³ w 
Gilgal, odchodzi³ od niego ca³y naród strwo¿ony.
1Sa 13:8  Siedem dni czeka³, stosownie do terminu podanego przez Samuela. Samuel nie przychodzi³ jednak 
do Gilgal, dlatego odchodzi³ lud od Saula.
1Sa 13:9  Wtedy Saul rzek³: «Przygotujcie mi ca³opalenie i ofiarê biesiadn¹». I z³o¿y³ ca³opalenie.
1Sa 13:10  Zaledwie skoñczy³ sk³adaæ ca³opalenie, przyby³ w³aœnie Samuel. Saul wyszed³ naprzeciw niego, 
aby go pozdrowiæ.
1Sa 13:11  Rzek³ Samuel: «Có¿ uczyni³eœ?» Odpowiedzia³ Saul: «Poniewa¿ widzia³em, ¿e lud ode mnie 
odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadz¹ siê w Mikmas,
1Sa 13:12  wtedy sobie powiedzia³em: Filistyni zst¹pi¹ do mnie do Gilgal, a ja nie zjedna³em sobie Pana! 
Przezwyciê¿y³em siê wiêc i z³o¿y³em ca³opalenie».
1Sa 13:13  I rzek³ Samuel do Saula: «Pope³ni³eœ b³¹d. Gdybyœ zachowa³ przykazanie Pana, Boga twego, 
które ci na³o¿y³, niechybnie umocni³by Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki.
1Sa 13:14  A teraz panowanie twoje nie ostoi siê. Pan wyszuka³ sobie cz³owieka wed³ug swego serca: 
ustanowi³ go Pan wodzem swego ludu, nie zachowa³eœ bowiem tego, co ci Pan poleci³».
1Sa 13:15  Samuel wsta³ i wyszed³ z Gilgal, by pójœæ swoj¹ drog¹. A pozosta³y lud poszed³ za Saulem 
naprzeciw wojownikom i przyby³ z Gilgal do Gibea Beniamina. Saul dokona³ przegl¹du ludu, znajduj¹cego siê 
przy nim w liczbie oko³o szeœciuset ludzi.
1Sa 13:16  Saul, syn jego Jonatan i lud, który siê przy nim znajdowa³, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaœ 
obozowali w Mikmas.
1Sa 13:17  Z obozu filistyñskiego wyruszy³ oddzia³ niszczycielski w liczbie trzech hufców. Jeden hufiec uda³ siê 
w drogê do Ofra, do ziemi Szual.
1Sa 13:18  Inny zaœ hufiec skierowa³ siê w drogê do Bet-Choron, jeszcze inny hufiec poszed³ drog¹ ku granicy 
biegn¹cej nad dolin¹ Seboim w kierunku pustyni.
1Sa 13:19  W ca³ej ziemi izraelskiej nie by³o [wtedy] ¿adnego kowala, dlatego ¿e mówili Filistyni: «Niech 
Hebrajczycy nie sporz¹dzaj¹ sobie mieczów i w³óczni!»
1Sa 13:20  Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyæ swój lemiesz, topór, siekierê lub motykê.
1Sa 13:21  Potem p³acili za ostrzenie lemiesza i topora dwie trzecie sykla, a jedn¹ trzeci¹ sykla za siekierê lub 
motykê.
1Sa 13:22  Tak siê wiêc sta³o, ¿e w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie mia³ ani 
miecza, ani w³óczni; mieli je tylko Saul i syn jego, Jonatan.
1Sa 13:23  Stra¿e filistyñskie wyruszy³y ku w¹wozowi ko³o Mikmas.
1Sa 14:1  Pewnego dnia odezwa³ siê syn Saula, Jonatan, do swego giermka: «ChodŸ, podejdziemy do stra¿y 
filistyñskiej, znajduj¹cej siê po stronie przeciwleg³ej». Ojcu swemu nic o tym nie wspomnia³.
1Sa 14:2  Saul tymczasem siedzia³ ko³o granicy Gibea pod drzewem granatu rosn¹cym obok Migron. Oko³o 
szeœciuset mê¿ów znajdowa³o siê przy nim.
1Sa 14:3  Achiasz syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, syna Helego, kap³ana Pañskiego w Szilo, nosi³ 
wtedy efod. Lud nie wiedzia³, ¿e odszed³ Jonatan.
1Sa 14:4  Miêdzy w¹wozami, które chcia³ przejœæ Jonatan, aby dostaæ siê do stra¿y filistyñskiej, po jednej i 
drugiej stronie by³y urwiska, jedno nazywa³o siê Boses, a drugie Senne.
1Sa 14:5  Pierwsze urwisko wznosi siê stromo, naprzeciw Mikmas, drugie zaœ po stronie po³udniowej 
naprzeciw Geba.
1Sa 14:6  Jonatan powiedzia³ do swego giermka: «ChodŸ, podejdziemy do stra¿y tych nieobrzezañców. Mo¿e 
Pan uczyni coœ dla nas, gdy¿ dla Pana nie stanowi ró¿nicy ocaliæ przy pomocy wielu czy niewielu».
1Sa 14:7  Rzek³ na to giermek: «Czyñ wszystko, do czego serce ciê sk³oni. Oto jestem z tob¹ do twego 
rozporz¹dzenia».
1Sa 14:8  Jonatan rzek³: «Teraz obydwaj podejdziemy ku tym mê¿om i poka¿emy siê im.



1Sa 14:9  Gdy odezw¹ siê do nas w ten sposób: Zatrzymajcie siê, a¿ my do was przejdziemy, zatrzymamy siê 
na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy.
1Sa 14:10  Je¿eli zawo³aj¹: PodejdŸcie do nas, pójdziemy wtedy, gdy¿ Pan odda³ ich w nasze rêce. To dla nas 
znak».
1Sa 14:11  Ukazali siê wiêc obaj filistyñskiej stra¿y. Filistyni powiedzieli: «Oto Hebrajczycy wychodz¹cy z 
kryjówek, w których siê pochowali».
1Sa 14:12  Ludzie ze stra¿y odezwali siê do Jonatana i do jego giermka: «PodejdŸcie, coœ wam powiemy». Na 
to rzek³ Jonatan do swego giermka: «PójdŸ za mn¹, gdy¿ Pan odda³ ich w rêce Izraela».
1Sa 14:13  Jonatan wspina³ siê na rêkach i nogach, a giermek szed³ za nim. I padali [wrogowie] przed 
Jonatanem, a giermek id¹cy za nim dobija³ ich.
1Sa 14:14  By³a to pierwsza klêska, jak¹ zada³ Jonatan i jego giermek: oko³o dwudziestu ¿o³nierzy poleg³ych, 
na d³ugoœci oko³o po³owy bruzdy morgi pola.
1Sa 14:15  Pad³ wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi: za³oga i oddzia³y niszczycielskie by³y 
równie¿ przera¿one. Zadr¿a³a ziemia, wywo³uj¹c strach najwiêkszy.
1Sa 14:16  Wywiadowcy Saula w Gibea Beniamina spostrzegli, ¿e t³um siê rozpierzchn¹³, uciekaj¹c na wszystkie 
strony.
1Sa 14:17  Wtedy Saul odezwa³ siê do ludu, który by³ przy nim: «Przyjrzyjcie siê uwa¿nie, kto od nas odszed³». 
Dokonali przegl¹du i brakowa³o Jonatana i jego giermka.
1Sa 14:18  Saul powiedzia³ do Achiasza: «Przynieœ efod!» Efod by³ bowiem w tym czasie u synów Izraela.
1Sa 14:19  Kiedy Saul mówi³ jeszcze do kap³ana, wrzawa wzmog³a siê w obozie filistyñskim. Saul odezwa³ siê 
wtedy do kap³ana: «Cofnij rêkê!»
1Sa 14:20  Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim, zebrali siê i udali na pole bitwy, a oto [tam] jeden 
skierowa³ miecz przeciw drugiemu. Pop³och by³ bardzo wielki.
1Sa 14:21  Tak¿e Hebrajczycy, którzy przebywali ju¿ dawno wœród Filistynów i przyszli z nimi do obozu, 
przeszli równie¿ do Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem.
1Sa 14:22  Wszyscy te¿ mê¿owie Izraela, którzy skryli siê na górze Efraima, s³ysz¹c, ¿e Filistyni uciekaj¹, 
równie¿ przy³¹czyli siê do swoich w walce.
1Sa 14:23  Tak to Pan w tym dniu wybawi³ Izraelitów. Bitwa przenios³a siê do Bet-Awen.
1Sa 14:24  Izraelici utrudzeni byli w tym dniu, tymczasem Saul zaprzysi¹g³ lud, mówi¹c: «Przeklêty ten cz³owiek, 
który by spo¿y³ posi³ek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami». I ¿aden z ludzi nie 
skosztowa³ posi³ku.
1Sa 14:25  Tymczasem wszyscy ludzie udali siê do lasu. By³ zaœ miód w tej okolicy.
1Sa 14:26  Ludzie weszli do lasu. Miód sp³ywa³, nikt jednak nie podniós³ rêki swej do ust, gdy¿ bali siê ludzie 
z³o¿onej przysiêgi.
1Sa 14:27  Jonatan jednak nie s³ysza³, jak jego ojciec zobowi¹zywa³ lud przysiêg¹. Siêgn¹³ koñcem laski, któr¹ 
mia³ w rêku, zanurzy³ j¹ w miodowym plastrze i podniós³ do ust rêkê, a oczy jego nabra³y blasku.
1Sa 14:28  Odezwa³ siê wtedy pewien cz³owiek z ludu: «Ojciec twój zwi¹za³ lud przysiêg¹ w s³owach: Kto by 
spo¿y³ dziœ posi³ek, niech bêdzie przeklêty! A lud by³ wyczerpany».
1Sa 14:29  Jonatan odrzek³: «Ojciec mój wtr¹ca kraj w nieszczêœcie. Popatrzcie, jak rozjaœni³y siê moje oczy, 
dlatego ¿e skosztowa³em trochê tego miodu.
1Sa 14:30  Och! Gdyby siê dzisiaj lud dobrze po¿ywi³ ³upem, który zdoby³ na swoich wrogach, z pewnoœci¹ 
wiêksza by³aby wtedy klêska Filistynów».
1Sa 14:31  W owym dniu pobili Filistynów od Mikmas do Ajjalonu, chocia¿ lud by³ bardzo wyczerpany.
1Sa 14:32  Potem lud rzuci³ siê na zdobycz, nabra³ owiec, wo³ów i cielêta, zarzyna³ je na ziemi i zjada³ razem z 
krwi¹.
1Sa 14:33  Kiedy zawiadomiono o tym Saula, ¿e lud grzeszy przeciw Panu, ¿e je razem z krwi¹, ten zawo³a³: 
«Dopuszczacie siê niewiernoœci. Zatoczcie mi tu zaraz wielki kamieñ!»
1Sa 14:34  Saul powiedzia³ jeszcze: «IdŸcie miêdzy ludzi, powiedzcie im, aby do mnie ka¿dy przyprowadza³ 
swojego wo³u i ka¿dy swego barana: bêdziecie je zabijaæ tutaj i bêdziecie jeœæ, abyœcie nie grzeszyli przeciw 
Panu, jedz¹c razem z krwi¹». Spoœród ca³ego ludu ka¿dy w³asnorêcznie przyprowadza³ swego wo³u, którego 
mia³ pod rêk¹ tej nocy i tam go zabija³.
1Sa 14:35  Saul te¿ zbudowa³ o³tarz Panu. By³ to pierwszy o³tarz, który zbudowa³ Panu.
1Sa 14:36  I rzek³ Saul: «Puœæmy siê w pogoñ za Filistynami nocn¹ por¹ i nêkajmy ich a¿ do bia³ego rana, nie 
oszczêdzaj¹c z nich nikogo». Odpowiedzieli: «Uczyñ wszystko, co ci siê wydaje s³uszne». Kap³an zaœ mówi³: 
«Przyst¹pmy tu do Boga!»
1Sa 14:37  Saul pyta³ siê Boga: «Czy mam uderzyæ na Filistynów? Czy oddasz ich w rêce Izraela?» Ale On nie 
da³ mu w tym dniu odpowiedzi.
1Sa 14:38  I rzek³ Saul: «Wszyscy wodzowie ludu, podejdŸcie bli¿ej, zbadajcie i zobaczcie, na czym polega ten 
dzisiejszy grzech.



1Sa 14:39  Gdy¿, na ¿ycie Pana, który wybawia naród izraelski [nawet] gdyby siê to sta³o przez Jonatana, 
mojego syna, to i on musia³by umrzeæ». Nikt z ludu na to nie odpowiedzia³.
1Sa 14:40  Odezwa³ siê jeszcze Saul do wszystkich Izraelitów: «Wy ustawcie siê po jednej stronie, a ja i syn mój 
po drugiej stronie». Odrzek³ na to lud Saulowi: «Uczyñ, co ci siê wydaje s³uszne».
1Sa 14:41  Nastêpnie Saul mówi³ do Pana: «Bo¿e Izraela, oka¿ prawdê!» Wylosowani zostali Jonatan i Saul, 
naród zaœ - uwolniony.
1Sa 14:42  I rzek³ Saul: «Rzucajcie losy miêdzy mn¹ i synem moim, Jonatanem». I wylosowany zosta³ Jonatan.
1Sa 14:43  Wtedy odezwa³ siê Saul do Jonatana: «Powiedz mi, co uczyni³eœ?» Odpar³ Jonatan: «To prawda, 
¿e skosztowa³em trochê miodu przy pomocy koñca laski, któr¹ mia³em w rêce. Oto jestem gotów umrzeæ».
1Sa 14:44  Odpowiedzia³ Saul: «Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, je¿eli nie umrzesz, Jonatanie».
1Sa 14:45  Jednak lud odezwa³ siê do Saula: «Czy ma umrzeæ Jonatan, który by³ sprawc¹ tego wielkiego 
izraelskiego zwyciêstwa? Nigdy! Na ¿ycie Pana! Ani w³os z g³owy jego na ziemiê nie spadnie. Z Bo¿¹ pomoc¹ 
uczyni³ to dzisiaj». W ten sposób wyzwoli³ lud Jonatana, i on nie umar³.
1Sa 14:46  Saul wstrzyma³ siê od poœcigu za Filistynami. Filistyni zaœ usunêli siê do swych siedzib.
1Sa 14:47  Skoro Saul obj¹³ panowanie nad Izraelem, walczy³ wokó³ z wszystkimi swymi wrogami: z Moabitami, 
z Ammonitami, z Edomitami, z królem Soby i z Filistynami. W któr¹kolwiek stronê siê zwróci³, zwyciê¿a³,
1Sa 14:48  daj¹c dowody mêstwa. Zwalczy³ Amalekitów, wyzwalaj¹c Izraela z mocy tych, którzy go nêkali.
1Sa 14:49  Synami Saula byli: Jonatan, Jiszwi i Malkiszua. Mia³ te¿ dwie córki, starsza nazywa³a siê Merab, a 
m³odsza Mikal.
1Sa 14:50  ¯ona Saula mia³a na imiê Achinoam, a by³a córk¹ Achimaasa. Wódz jego wojska nosi³ imiê Abner; 
by³ synem Nera, stryja Saula.
1Sa 14:51  Kisz, ojciec Saula, i Ner, ojciec Abnera, byli synami Abiela.
1Sa 14:52  Przez ca³e ¿ycie Saula trwa³a zaciêta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzeg³ Saul jakiegoœ 
dzielnego mê¿czyznê, zabiera³ go do siebie.
1Sa 15:1  Potem rzek³ Samuel do Saula: «To mnie pos³a³ Pan, aby ciê namaœciæ na króla nad swoim ludem, 
nad Izraelem. Pos³uchaj wiêc teraz s³ów Pana.
1Sa 15:2  Tak mówi Pan Zastêpów: Ukarzê Amaleka za to, co uczyni³ Izraelitom, jak stan¹³ przeciw nim na 
drodze, gdy szli z Egiptu.
1Sa 15:3  Dlatego teraz idŸ, pobijesz Amaleka i ob³o¿ysz kl¹tw¹ wszystko, co jest jego w³asnoœci¹; nie lituj siê 
nad nim, lecz zabijaj tak mê¿czyzn, jak i kobiety, m³odzie¿ i dzieci, wo³y i owce, wielb³¹dy i os³y».
1Sa 15:4  Saul zwo³a³ wtedy lud i dokona³ jego przegl¹du w Telam, dwustu tysiêcy piechoty oraz dziesiêciu 
tysiêcy spoœród pokolenia Judy.
1Sa 15:5  Saul dotar³ do stolicy Amalekitów i zastawi³ zasadzkê w dolinie.
1Sa 15:6  Zawiadomi³ tymczasem Kenitów: «WyjdŸcie, oddalcie siê i wycofajcie spoœród Amalekitów, abym 
was nie wytraci³ razem z nimi. Okazaliœcie bowiem ¿yczliwoœæ wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z 
Egiptu». W ten sposób Kenici opuœcili Amalekitów.
1Sa 15:7  Saul pobi³ Amalekitów od Chawila w stronê Szur, le¿¹cego naprzeciw Egiptu.
1Sa 15:8  Pochwyci³ te¿ ¿ywcem Agaga, króla Amalekitów, i ob³o¿y³ kl¹tw¹ ca³y lud, [wytêpiwszy go] ostrzem 
miecza.
1Sa 15:9  Saul i lud ulitowa³ siê jednak nad Agagiem i nad dobytkiem trzody i byd³a, nad zwierzêtami 
dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co by³o lepszego, nie chciano tego wytêpiæ przez 
kl¹twê, ca³y zaœ dobytek, nie posiadaj¹cy ¿adnej wartoœci podda³ kl¹twie.
1Sa 15:10  Pan tymczasem skierowa³ do Samuela takie s³owa:
1Sa 15:11  «¯a³ujê tego, ¿e Saula ustanowi³em królem, gdy¿ ode mnie odst¹pi³ i nie wype³nia³ moich 
przykazañ». Smuci³o to Samuela, dlatego ca³¹ noc modli³ siê do Pana.
1Sa 15:12  I wsta³ Samuel, aby rano spotkaæ siê z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela: «Saul przyby³ do 
Karmelu i tam w³aœnie postawi³ sobie pomnik [zwyciêstwa], a udaj¹c siê z powrotem, wst¹pi³ do Gilgal».
1Sa 15:13  Samuel uda³ siê do Saula. I rzek³ do niego Saul: «Niech ciê Pan b³ogos³awi! Rozkaz Pana 
wykona³em».
1Sa 15:14  A Samuel powiedzia³: «Co to za beczenie owiec [dochodzi] mych uszu i co za ryk wiêkszego byd³a 
s³yszê?»
1Sa 15:15  Odpowiedzia³ Saul: «Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitowa³ siê nad najlepszymi owcami 
i wiêkszym byd³em w celu z³o¿enia z nich ofiary Panu, Bogu twemu, a to, co pozosta³o, wytêpiliœmy».
1Sa 15:16  Samuel odpowiedzia³ Saulowi: «Dosyæ! Powiem ci, co rzek³ do mnie Pan tej nocy». Odrzek³: 
«Mów!»
1Sa 15:17  I mówi³ Samuel: «Czy to nie prawda, ¿e choæ by³eœ ma³y we w³asnych oczach, to jednak ty 
w³aœnie sta³eœ siê g³ow¹ pokoleñ izraelskich? Pan bowiem namaœci³ ciê na króla izraelskiego.
1Sa 15:18  Pan wys³a³ ciê w drogê i nakaza³: "Ob³o¿ysz kl¹tw¹ tych wystêpnych Amalekitów, bêdziesz z nimi 
walczy³, a¿ ich zniszczysz".



1Sa 15:19  Czemu wiêc nie pos³ucha³eœ g³osu Pana? Rzuci³eœ siê na ³up, pope³ni³eœ wiêc to, co z³e w 
oczach Pana».
1Sa 15:20  Saul odpowiedzia³ Samuelowi: «Pos³ucha³em g³osu Pana: szed³em drog¹, któr¹ miê pos³a³ Pan. 
Przyprowadzi³em Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów ob³o¿y³em kl¹tw¹.
1Sa 15:21  Lud zaœ zabra³ ze zdobyczy mniejsze i wiêksze byd³o, aby je w Gilgal ofiarowaæ Panu, Bogu 
twemu, jako pierwociny rzeczy ob³o¿onych kl¹tw¹».
1Sa 15:22  Samuel odrzek³: «Czy¿ milsze s¹ dla Pana ca³opalenia i ofiary krwawe od pos³uszeñstwa g³osowi 
Pana? W³aœnie, lepsze jest pos³uszeñstwo od ofiary, uleg³oœæ - od t³uszczu baranów.
1Sa 15:23  Bo opór jest jak grzech wró¿biarstwa, a krn¹brnoœæ jak z³oœæ ba³wochwalstwa. Poniewa¿ 
wzgardzi³eœ nakazem Pana, odrzuci³ ciê On jako króla».
1Sa 15:24  Saul odrzek³ na to Samuelowi: «Pope³ni³em grzech: Przekroczy³em nakaz Pana i twoje wskazania, 
ba³em siê bowiem ludu i us³ucha³em jego g³osu.
1Sa 15:25  Ty jednak daruj moj¹ winê i chodŸ ze mn¹, a¿ebym odda³ pok³on Panu».
1Sa 15:26  Na to Samuel odrzek³ Saulowi: «Nie pójdê z tob¹, gdy¿ odrzuci³eœ s³owo Pana i dlatego odrzuci³ ciê 
Pan. Nie bêdziesz ju¿ królem nad Izraelem».
1Sa 15:27  Kiedy Samuel odwróci³ siê, by odejœæ, [Saul] chwyci³ kraj jego p³aszcza, tak ¿e go rozdar³.
1Sa 15:28  Wtedy rzek³ do niego Samuel: «Pan odebra³ ci dziœ królestwo izraelskie, a powierzy³ je komu 
innemu, lepszemu od ciebie.
1Sa 15:29  Chwa³a Izraela nie k³amie i nie ¿a³uje, gdy¿ to nie cz³owiek, aby ¿a³owa³».
1Sa 15:30  Odpowiedzia³ Saul: «Zgrzeszy³em. B¹dŸ jednak ³askaw teraz uszanowaæ miê wobec starszyzny 
mego ludu i wobec Izraela, wróæ ze mn¹, abym odda³ pok³on Panu, Bogu twemu».
1Sa 15:31  Wróci³ Samuel i szed³ za Saulem. Saul odda³ pok³on Panu.
1Sa 15:32  Samuel da³ potem rozkaz: «PrzyprowadŸcie do mnie króla Amalekitów - Agaga!» Agag zbli¿y³ siê 
do niego chwiejnym krokiem i rzek³: «Naprawdê znik³a u mnie gorycz œmierci».
1Sa 15:33  Samuel jednak powiedzia³: «Jak mieczem swym czyni³eœ bezdzietnymi kobiety, tak te¿ niech 
bêdzie bezdzietna wœród kobiet twoja matka!» I Samuel kaza³ straciæ Agaga przed Panem w Gilgal.
1Sa 15:34  Nastêpnie uda³ siê Samuel do Rama, a Saul wróci³ do swej posiad³oœci w Gibea Saulowym.
1Sa 15:35  Odt¹d ju¿ Samuel nie zobaczy³ Saula a¿ do chwili swej œmierci. Smuci³ siê jednak, i¿ Pan 
po¿a³owa³ tego, ¿e Saula uczyni³ królem nad Izraelem.
1Sa 16:1  Rzek³ Pan do Samuela: «Dok¹d bêdziesz siê smuci³ z powodu Saula? Uzna³em go przecie¿ za 
niegodnego, by panowa³ nad Izraelem. Nape³nij oliw¹ twój róg i idŸ: Posy³am ciê do Jessego Betlejemity, gdy¿ 
miêdzy jego synami upatrzy³em sobie króla».
1Sa 16:2  Samuel odrzek³: «Jak¿e pójdê? Us³yszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedzia³: «WeŸmiesz ze 
sob¹ ja³owicê i bêdziesz mówi³: "Przybywam z³o¿yæ ofiarê Panu".
1Sa 16:3  Zaprosisz wiêc Jessego na ucztê ofiarn¹, a Ja wtedy powiem ci, co masz robiæ: wtedy namaœcisz 
tego, którego ci wska¿ê».
1Sa 16:4  Samuel uczyni³ tak, jak poleci³ mu Pan, i uda³ siê do Betlejem. Naprzeciw niego wysz³a przelêkniona 
starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapyta³: «Czy twe przybycie oznacza pokój?»
1Sa 16:5  Odpowiedzia³: «Pokój. Przyby³em z³o¿yæ ofiarê Panu. Oczyœæcie siê i chodŸcie z³o¿yæ ze mn¹ 
ofiarê!» Oczyœci³ te¿ Jessego i jego synów i zaprosi³ ich na ofiarê.
1Sa 16:6  Kiedy przybyli, spostrzeg³ Eliaba i mówi³: «Z pewnoœci¹ przed Panem jest jego pomazaniec».
1Sa 16:7  Pan jednak rzek³ do Samuela: «Nie zwa¿aj ani na jego wygl¹d, ani na wysoki wzrost, gdy¿ nie 
wybra³em go, nie tak bowiem cz³owiek widzi jak widzi Bóg, bo cz³owiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce».
1Sa 16:8  Nastêpnie Jesse przywo³a³ Abinadaba i przedstawi³ go Samuelowi, ale ten rzek³: «Ten te¿ nie zosta³ 
wybrany przez Pana».
1Sa 16:9  Potem Jesse przedstawi³ Szammê. Samuel jednak oœwiadczy³: «Ten te¿ nie zosta³ wybrany przez 
Pana».
1Sa 16:10  I Jesse przedstawi³ Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oœwiadczy³ Jessemu: «Nie ich 
wybra³ Pan».
1Sa 16:11  Samuel wiêc zapyta³ Jessego: «Czy to ju¿ wszyscy m³odzieñcy?» Odrzek³: «Pozosta³ jeszcze 
najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedzia³ do Jessego: «Poœlij po niego i sprowadŸ tutaj, gdy¿ nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».
1Sa 16:12  Pos³a³ wiêc i przyprowadzono go: by³ on rudy, mia³ piêkne oczy i poci¹gaj¹cy wygl¹d. - Pan rzek³: 
«Wstañ i namaœæ go, to ten».
1Sa 16:13  Wzi¹³ wiêc Samuel róg z oliw¹ i namaœci³ go poœrodku jego braci. Pocz¹wszy od tego dnia duch 
Pañski opanowa³ Dawida. Samuel zaœ uda³ siê z powrotem do Rama.
1Sa 16:14  Saula natomiast opuœci³ duch Pañski, a opêta³ go duch z³y, zes³any przez Pana.
1Sa 16:15  Odezwali siê do Saula jego s³udzy: «Oto drêczy ciê duch z³y, [zes³any przez] Boga.



1Sa 16:16  Daj wiêc polecenie, panie nasz, aby s³udzy twoi, który s¹ przy tobie, poszukali cz³owieka dobrze 
graj¹cego na cytrze. Gdy bêdzie ciê mêczy³ z³y duch zes³any przez Boga, zagra ci i bêdzie ci lepiej».
1Sa 16:17  Saul odrzek³ s³ugom: «Dobrze, wyszukajcie mi cz³owieka, który by dobrze gra³, i przyprowadŸcie go 
do mnie!»
1Sa 16:18  Na to odezwa³ siê jeden z dworzan: «W³aœnie widzia³em syna Jessego Betlejemity, który dobrze 
gra. Jest to dzielny wojownik, wyæwiczony w walce, wyra¿aj¹cy siê m¹drze, mê¿czyzna piêkny, a Pan jest z 
nim».
1Sa 16:19  Saul wyprawi³ pos³añców do Jessego, by powiedzieli: «Przyœlij mi twego syna, Dawida, który jest 
przy owcach».
1Sa 16:20  Jesse wzi¹³ piêæ chlebów, buk³ak wina oraz jednego kozio³ka i przez swego syna Dawida pos³a³ to 
Saulowi.
1Sa 16:21  Dawid przyby³ do Saula i przebywa³ z nim. Saul pokocha³ go bardzo. Dawid sta³ siê jego giermkiem.
1Sa 16:22  Kaza³ wiêc Saul powiedzieæ przez pos³añców Jessemu: «Chcia³bym zatrzymaæ u siebie Dawida, 
gdy¿ mi siê spodoba³».
1Sa 16:23  A kiedy z³y duch zes³any przez Boga napada³ na Saula, bra³ Dawid cytrê i gra³. Wtedy Saul 
doznawa³ ulgi, czu³ siê lepiej, a z³y duch odstêpowa³ od niego.
1Sa 17:1  Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnê: zebrali siê w Soko, le¿¹cym w ziemi Judy, a obóz rozbili 
miêdzy Soko i Azeka niedaleko od Efes-Dammim.
1Sa 17:2  Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili siê i roz³o¿yli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowuj¹c siê do 
walki z Filistynami.
1Sa 17:3  Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaœ na zboczu innej góry, po drugiej 
stronie, a oddziela³a ich dolina.
1Sa 17:4  Wtedy wyst¹pi³ z obozu filistyñskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodz¹cy z Gat. By³ 
wysoki na szeœæ ³okci i jedn¹ piêdŸ.
1Sa 17:5  Na g³owie mia³ he³m z br¹zu, ubrany zaœ by³ w ³uskowy pancerz z br¹zu o wadze piêciu tysiêcy 
syklów.
1Sa 17:6  Mia³ równie¿ na nogach nagolenice z br¹zu oraz br¹zowy, zakrzywiony nó¿ w rêku.
1Sa 17:7  Drzewce w³óczni jego by³o jak wa³ tkacki, a jej grot wa¿y³ szeœæset syklów ¿elaza. Poprzedza³ go 
te¿ [giermek] nios¹cy tarczê.
1Sa 17:8  Stan¹wszy naprzeciw, krzykn¹³ w kierunku wojsk izraelskich te s³owa: «Po co siê ustawiacie w szyku 
bojowym? Czy¿ ja nie jestem Filistynem, a wy s³ugami Saula? Wybierzcie spoœród siebie cz³owieka, który by 
przeciwko mnie wyst¹pi³.
1Sa 17:9  Je¿eli zdo³a ze mn¹ walczyæ i pokona mnie, staniemy siê waszymi niewolnikami, je¿eli zaœ ja 
zdo³am go zwyciê¿yæ, wy bêdziecie naszymi niewolnikami i s³u¿yæ nam bêdziecie».
1Sa 17:10  Potem doda³ Filistyn: «Oto ur¹ga³em dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi cz³owieka, bêdziemy z 
sob¹ walczyæ».
1Sa 17:11  Gdy Saul i wszyscy Izraelici us³yszeli s³owa Filistyna, przelêkli siê i przestraszyli bardzo.
1Sa 17:12  Dawid by³ synem Efratejczyka, tego, który pochodzi³ z Betlejem judzkiego, a nazywa³ siê Jesse i 
mia³ oœmiu synów. W czasach Saula by³ on stary i podesz³y [w latach] poœród mê¿ów.
1Sa 17:13  Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udaj¹c siê za Saulem na wojnê. Ci trzej synowie, którzy 
wyruszyli na wojnê, nosili imiona: najstarszy Eliab, drugi Abinadab, a trzeci Szamma.
1Sa 17:14  Dawid by³ najm³odszy, trzej starsi wyruszyli za Saulem.
1Sa 17:15  [Dawid] czêsto odchodzi³ od Saula, aby pasaæ owce swojego ojca w Betlejem.
1Sa 17:16  Tymczasem Filistyn ci¹gle wychodzi³ z rana i wieczorem i stawa³ tak przez czterdzieœci dni.
1Sa 17:17  Raz rzek³ Jesse do swego syna Dawida: «WeŸ dla swych braci efê pra¿onych ziaren, dziesiêæ 
chlebów i zanieœ prêdko braciom do obozu!
1Sa 17:18  Zaniesiesz te¿ dziesiêæ kr¹¿ków sera dowódcy oddzia³u, zapytasz siê swych braci o powodzenie i 
odbierzesz ich ¿o³d.
1Sa 17:19  Saul jest z nimi i wszyscy Izraelici w Dolinie Terebintu i walcz¹ z Filistynami».
1Sa 17:20  Wsta³ wiêc Dawid wczeœnie rano, powierzaj¹c owce stró¿owi, i zabrawszy [zapasy], poszed³ 
wed³ug polecenia Jessego. Kiedy zbli¿y³ siê do obozowiska, wojsko wyruszy³o na pole walki i wznosi³o wojenny 
okrzyk.
1Sa 17:21  Izraelici ustawili swe szyki bojowe, tak samo i Filistyni: szyk naprzeciw szyku.
1Sa 17:22  Dawid zrzuciwszy z siebie niesiony ciê¿ar i oddawszy go w opiekê stra¿nikowi taboru, pobieg³ na 
pole walki. Gdy przyby³, pozdrowi³ swoich braci.
1Sa 17:23  Podczas tej rozmowy z nimi wyst¹pi³ z szyków filistyñskich w³aœnie ów harcownik imieniem Goliat, 
Filistyn z Gat, i wyg³asza³ owe s³owa. Us³ysza³ je Dawid.
1Sa 17:24  Wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego cz³owieka, uciekali przed nim i bali siê go 
bardzo.



1Sa 17:25  Zawo³a³ jeden z Izraelitów: «Czy widzieliœcie tego cz³owieka, który wystêpuje? Wystêpuje on po to, 
by ur¹gaæ Izraelowi. Tego jednak, kto go pokona, król obsypie bogactwem, a córkê sw¹ odda mu za ¿onê, 
rodzinê zaœ jego uczyni woln¹ od danin w Izraelu».
1Sa 17:26  Odezwa³ siê Dawid do stoj¹cych obok niego ludzi: «Co uczyni¹ takiemu, który pokona tego Filistyna i 
odejmie hañbê od Izraela? Kto to jest ten nieobrzezany Filistyn, który ur¹ga wojsku Boga ¿ywego?»
1Sa 17:27  Lud powtórzy³ mu te s³owa na potwierdzenie, co uczyni¹ cz³owiekowi, który go pokona.
1Sa 17:28  Gdy starszy jego brat, Eliab, us³ysza³, ¿e Dawid rozmawia³ z ludŸmi, uniós³ siê gniewem na Dawida 
i zawo³a³: «Po co tu przyszed³eœ? Komu zostawi³eœ ow¹ ma³¹ trzodê na pustyni? Znam ja pychê i z³oœæ 
twojego serca: przyby³eœ tu, aby tylko przypatrzyæ siê walce».
1Sa 17:29  Dawid odrzek³: «Có¿ teraz uczyni³em? Wszak to by³o tylko s³owo».
1Sa 17:30  Oddaliwszy siê od niego, skierowa³ siê gdzie indziej i wypytywa³ siê podobnymi s³owami. 
Odpowiedzieli mu ludzie jak poprzednio.
1Sa 17:31  S³yszano te s³owa, które wypowiedzia³ Dawid; doniesiono Saulowi, kaza³ go wiêc przyprowadziæ.
1Sa 17:32  Rzek³ Dawid do Saula: «Niech pan mój siê nie trapi! Twój s³uga pójdzie stoczyæ walkê z tym 
Filistynem».
1Sa 17:33  Saul odpowiedzia³ Dawidowi: «To niemo¿liwe, byœ stawi³ czo³o temu Filistynowi i walczy³ z nim. Ty 
jesteœ jeszcze ch³opcem, a on wojownikiem od m³odoœci».
1Sa 17:34  Odrzek³ Dawid Saulowi: «Kiedy s³uga twój pasa³ owce u swojego ojca, a przyszed³ lew lub 
niedŸwiedŸ i porwa³ owcê ze stada,
1Sa 17:35  wtedy bieg³em za nim, uderza³em na niego i wyrywa³em mu j¹ z paszczêki, a kiedy on na mnie 
napada³, chwyta³em go za szczêkê, bi³em i uœmierca³em.
1Sa 17:36  S³uga twój k³ad³ trupem lwy i niedŸwiedzie, nieobrzezany Filistyn bêdzie jak jeden z nich, gdy¿ 
ur¹ga³ wojskom Boga ¿ywego».
1Sa 17:37  Powiedzia³ jeszcze Dawid: «Pan, który wyrwa³ mnie z ³ap lwów i niedŸwiedzi, wybawi mnie równie¿ 
z rêki tego Filistyna». Rzek³ wiêc Saul do Dawida: «IdŸ, niech Pan bêdzie z tob¹!»
1Sa 17:38  Saul ubra³ Dawida w swoj¹ zbrojê: w³o¿y³ na jego g³owê he³m z br¹zu i opi¹³ go pancerzem.
1Sa 17:39  Przypi¹³ te¿ Dawid miecz na sw¹ szatê i próbowa³ chodziæ, gdy¿ jeszcze nie nabra³ wprawy. Po 
czym oœwiadczy³ Dawid Saulowi: «Nie potrafiê siê w tym poruszaæ, gdy¿ nie nabra³em wprawy». I zdj¹³ to 
Dawid z siebie.
1Sa 17:40  Wzi¹³ w rêce swój kij, wybra³ sobie piêæ g³adkich kamieni ze strumienia, w³o¿y³ je do torby 
pasterskiej, któr¹ mia³ zamiast kieszeni, i z proc¹ w rêce skierowa³ siê ku Filistynowi.
1Sa 17:41  Filistyn przybli¿a³ siê coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szed³ przed nim.
1Sa 17:42  Gdy Filistyn popatrzy³ i przyjrza³ siê Dawidowi, wzgardzi³ nim dlatego, ¿e by³ m³odzieñcem, i to 
rudym, o piêknym wygl¹dzie.
1Sa 17:43  I rzek³ Filistyn do Dawida: «Czy¿ jestem psem, ¿e przychodzisz do mnie z kijem?» Z³orzeczy³ 
Filistyn Dawidowi [przyzywaj¹c na pomoc] swoich bogów.
1Sa 17:44  Filistyn zawo³a³ do Dawida: «Zbli¿ siê tylko do mnie, a cia³o twoje oddam ptakom powietrznym i 
dzikim zwierzêtom».
1Sa 17:45  Dawid odrzek³ Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z mieczem, dzid¹ i zakrzywionym no¿em, ja zaœ idê 
na ciebie w imiê Pana Zastêpów, Boga wojsk izraelskich, którym ur¹ga³eœ.
1Sa 17:46  Dziœ w³aœnie odda ciê Pan w moj¹ rêkê, pokonam ciê i utnê ci g³owê. Dziœ oddam trupy wojsk 
filistyñskich na ¿er ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzêtom: niech siê przekona ca³y œwiat, ¿e Bóg jest w 
Izraelu.
1Sa 17:47  Niech wiedz¹ wszyscy zebrani, ¿e nie mieczem ani dzid¹ Pan ocala. Poniewa¿ jest to wojna Pana, 
On wiêc odda was w nasze rêce».
1Sa 17:48  I oto, gdy wsta³ Filistyn, szed³ i zbli¿a³ siê coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid równie¿ pobieg³ 
szybko na pole walki naprzeciw Filistyna.
1Sa 17:49  Potem siêgn¹³ Dawid do torby pasterskiej i wyj¹wszy z niej kamieñ, wypuœci³ go z procy, trafiaj¹c 
Filistyna w czo³o, tak ¿e kamieñ utkwi³ w czole i Filistyn upad³ twarz¹ na ziemiê.
1Sa 17:50  Tak to Dawid odniós³ zwyciêstwo nad Filistynem proc¹ i kamieniem; trafi³ Filistyna i zabi³ go, nie 
maj¹c w rêku miecza.
1Sa 17:51  Dawid podbieg³ i stan¹³ nad Filistynem, chwyci³ jego miecz, i dobywszy z pochwy, dobi³ go; odr¹ba³ 
mu g³owê. Gdy spostrzegli Filistyni, ¿e ich wojownik zgin¹³, rzucili siê do ucieczki.
1Sa 17:52  Powstali mê¿owie Izraela i Judy, wydali okrzyk wojenny i œcigali Filistynów a¿ do Gat i bram 
Ekronu; a trupy filistyñskie le¿a³y na drodze z Szaaraim a¿ do Gat i Ekronu.
1Sa 17:53  Izraelici wracaj¹c potem z poœcigu za Filistynami, z³upili ich obóz.
1Sa 17:54  Dawid zaœ zabra³ g³owê Filistyna i przeniós³ j¹ do Jerozolimy, a zbrojê umieœci³ w przybytku.
1Sa 17:55  Gdy Saul zauwa¿y³ Dawida wychodz¹cego do walki z Filistynem, zapyta³ Abnera, dowódcy wojska: 
«Czyim synem jest ten ch³opiec, Abnerze?» Abner odrzek³: «Na ¿ycie twej duszy, królu, nie wiem».



1Sa 17:56  Król da³ rozkaz: «Masz siê dowiedzieæ, czyim synem jest ten m³odzieniec».
1Sa 17:57  Kiedy Dawid wróci³ po zabiciu Filistyna, wzi¹³ go Abner i przedstawi³ Saulowi. W rêce niós³ on g³owê 
Filistyna.
1Sa 17:58  I zapyta³ go Saul: «Czyim jesteœ synem, m³odzieñcze?» Dawid odrzek³: «Jestem synem s³ugi 
twego, Jessego z Betlejem».
1Sa 18:1  Kiedy w³aœnie przesta³ przemawiaæ do Saula, dusza Jonatana przylgnê³a ca³kowicie do duszy 
Dawida. Pokocha³ go Jonatan tak jak samego siebie.
1Sa 18:2  Od tego równie¿ dnia Saul zabra³ go do siebie i nie pozwoli³ mu ju¿ wróciæ do domu ojcowskiego.
1Sa 18:3  Jonatan zaœ zawar³ z Dawidem zwi¹zek przyjaŸni, umi³owa³ go bowiem jak samego siebie.
1Sa 18:4  Jonatan zdj¹³ p³aszcz, który mia³ na sobie, i odda³ go Dawidowi, jak i resztê swojego stroju - a¿ do 
swego miecza, ³uku i pasa.
1Sa 18:5  A Dawid wyprawia³ siê i wiod³o mu siê dobrze, dok¹dkolwiek go Saul posy³a³. Saul wiêc ustanowi³ go 
dowódc¹ wojska. [Dawid] by³ lubiany nie tylko przez ca³y naród, ale te¿ przez dworzan Saula.
1Sa 18:6  Gdy przybyli oni i wraca³ Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wysz³y ze œpiewem i 
tañcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bêbnów, okrzyków i cymba³ów.
1Sa 18:7  I zaœpiewa³y kobiety wœród grania i tañców: «Pobi³ Saul tysi¹ce, a Dawid dziesi¹tki tysiêcy».
1Sa 18:8  A Saul bardzo siê rozgniewa³, bo nie podoba³y mu siê te s³owa. Mówi³: «Dawidowi przyzna³y 
dziesi¹tki tysiêcy, a mnie tylko tysi¹ce. Brak mu tylko królowania».
1Sa 18:9  I od tego dnia patrzy³ Saul na Dawida zazdrosnym okiem.
1Sa 18:10  A oto nazajutrz duch, zes³any przez Boga, opanowa³ Saula, który popad³ w sza³ wewn¹trz swojego 
domu. Dawid tymczasem gra³ na cytrze, tak jak ka¿dego dnia. Saul trzyma³ w rêku dzidê.
1Sa 18:11  I rzuci³ Saul dzid¹, bo myœla³: «Przybijê Dawida do œciany». Lecz Dawid dwukrotnie tego unikn¹³.
1Sa 18:12  Saul bardzo siê ba³ Dawida: bo Pan by³ z nim, a od Saula odst¹pi³.
1Sa 18:13  I dlatego Saul odsun¹³ go od siebie, a ustanowi³ wodzem nad tysi¹cem ¿o³nierzy: i tak odbywa³ 
wyprawy na oczach ludu.
1Sa 18:14  Dawid we wszystkich przedsiêwziêciach mia³ powodzenie: Pan by³ z nim.
1Sa 18:15  Saul widz¹c, ¿e mu siê dobrze powodzi, dr¿a³ przed nim.
1Sa 18:16  Przeciwnie, ca³y Izrael i Juda mi³owali Dawida, wyprawia³ siê bowiem i powraca³ na ich oczach.
1Sa 18:17  Saul rzek³ do Dawida: «Oto najstarsza moja córka, Merab. Oddam ci j¹ za ¿onê, ale b¹dŸ dla mnie 
dzielnym wojownikiem i prowadŸ walki Pañskie». Saul bowiem mówi³ sobie: «Je¿eli ja go nie dosiêgn¹³em, 
niech go dosiêgnie rêka Filistynów».
1Sa 18:18  Dawid odpowiedzia³ na to Saulowi: «Kim¿e ja jestem i czym jest ród mego ojca w Izraelu, abym 
móg³ byæ ziêciem królewskim?»
1Sa 18:19  Gdy jednak zbli¿a³a siê chwila oddania Merab, córki Saula, Dawidowi, oddano j¹ za ¿onê Adrielowi z 
Mecholi.
1Sa 18:20  Ale Mikal, córka Saula, pokocha³a Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wyda³a mu siê 
dobr¹.
1Sa 18:21  Saul bowiem mówi³ sobie: «Oddam mu j¹, aby by³a dla niego sid³em: niech bêdzie nad nim rêka 
Filistynów». Oœwiadczy³ wiêc Saul Dawidowi po raz drugi: «Dziœ mo¿esz siê staæ moim ziêciem».
1Sa 18:22  S³ugom zaœ Saul poleci³: «Porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieœcie mu: Król jest dla 
ciebie ¿yczliwy, s³udzy jego ciê kochaj¹. Zostañ wiêc ziêciem króla!»
1Sa 18:23  S³udzy powtórzyli Dawidowi s³owa Saula, on zaœ odrzek³: «Czy wam wydaje siê rzecz¹ b³ah¹ byæ 
ziêciem króla?» Ja jestem przecie¿ cz³owiekiem biednym i ma³o znacz¹cym.
1Sa 18:24  I s³udzy zawiadomili Saula, mówi¹c: «Tak siê wyrazi³ Dawid».
1Sa 18:25  Saul odrzek³: «Powiedzcie Dawidowi, ¿e król nie ¿¹da innej zap³aty, jak stu napletków Filistynów, 
aby pomœciæ siê na wrogach królewskich». Saul liczy³ na to, ¿e Dawid dostanie siê w rêce Filistynów.
1Sa 18:26  Gdy s³udzy zawiadomili o tym Dawida, wyda³o mu siê dobrym to, ¿e mo¿e zostaæ ziêciem króla. 
Zanim up³ynê³y wyznaczone dni,
1Sa 18:27  powsta³ Dawid i wyruszy³ ze swym wojskiem, i zabi³ dwustu mê¿czyzn spoœród Filistynów. Dawid 
przyniós³ z nich potem napletki w dok³adnej liczbie królowi, aby staæ siê ziêciem króla. Wtedy Saul odda³ mu 
córkê sw¹ Mikal za ¿onê.
1Sa 18:28  Przekona³ siê te¿ Saul naocznie, ¿e Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kocha³a go.
1Sa 18:29  Coraz bardziej zatem obawia³ siê Saul Dawida i sta³ siê jego wrogiem na zawsze.
1Sa 18:30  Wodzowie filistyñscy robili wypady. Za ka¿dym ich wypadem Dawid odnosi³ wiêksze zwyciêstwa ni¿ 
wszyscy s³udzy Saula. Imiê jego stawa³o siê coraz s³awniejsze.
1Sa 19:1  Saul namawia³ syna swego Jonatana i wszystkie s³ugi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak 
bardzo upodoba³ sobie Dawida.
1Sa 19:2  Uprzedzi³ wiêc Jonatan Dawida, mówi¹c: «Ojciec mój, Saul, pragnie ciê zabiæ. Od rana miej siê na 
bacznoœci; udaj siê do jakiejœ kryjówki i pozostañ w ukryciu.



1Sa 19:3  Tymczasem ja pójdê, by stan¹æ przy mym ojcu na polu, gdzie ty siê bêdziesz znajdowa³. Ja sam 
porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczê, co bêdzie, i o tym ciê zawiadomiê».
1Sa 19:4  Jonatan mówi³ ¿yczliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem; powiedzia³ mu: «Niechaj nie zgrzeszy 
król przeciw swojemu s³udze Dawidowi! Nie zawini³ on przeciw tobie, a czyny jego dla ciebie bardzo 
po¿yteczne.
1Sa 19:5  On przecie¿ swoje ¿ycie nara¿a³, on zabi³ Filistyna, dziêki niemu Pan da³ ca³emu Izraelowi wielkie 
zwyciêstwo. Patrzy³eœ na to i cieszy³eœ siê. Dlaczego wiêc masz zamiar zgrzeszyæ przeciw niewinnej krwi, 
bez przyczyny zabijaj¹c Dawida?»
1Sa 19:6  Pos³ucha³ Saul Jonatana i z³o¿y³ przysiêgê: «Na ¿ycie Pana, nie bêdzie zabity!»
1Sa 19:7  Zawo³a³ Jonatan Dawida i powtórzy³ mu ca³¹ rozmowê. Potem zaprowadzi³ Dawida do Saula i [Dawid] 
zosta³ u niego jak poprzednio.
1Sa 19:8  Znów wybuch³a wojna. Wyruszy³ wiêc Dawid i walczy³ z Filistynami, i zada³ im wielk¹ klêskê, tak ¿e 
musieli przed nim uciekaæ.
1Sa 19:9  Z³y zaœ duch, zes³any przez Pana, opanowa³ Saula, kiedy przebywa³ on w domu, trzymaj¹c dzidê w 
rêku, a Dawid [tymczasem] gra³ na cytrze.
1Sa 19:10  I Saul usi³owa³ dzid¹ przybiæ Dawida do œciany. Unikn¹³ on jednak [ciosu] Saula, a dzida utkwi³a w 
œcianie. Tej te¿ nocy Dawid ratowa³ siê ucieczk¹.
1Sa 19:11  Tymczasem Saul wys³a³ pos³añców do domu Dawidowego, aby go pilnowali i zaraz z rana zabili. 
Jednak Mikal, ¿ona Dawida, przestrzeg³a go, mówi¹c: «Je¿eli tej nocy nie ujdziesz z ¿yciem, jutro bêdziesz 
zabity».
1Sa 19:12  Mikal spuœci³a przeto Dawida przez okno, a on uszed³, zbieg³ i ocala³.
1Sa 19:13  Wziê³a potem pos¹¿ek i u³o¿y³a w ³o¿u, umieœci³a poduszkê z koziej sierœci u jego wezg³owia i 
przykry³a p³aszczem.
1Sa 19:14  Gdy wiêc Saul przys³a³ pos³añców, aby przyprowadzili Dawida, powiedzia³a, ¿e jest chory.
1Sa 19:15  Wys³a³ wiêc Saul pos³añców, aby go odwiedzili, mówi¹c: «Przynieœcie go wraz z ³o¿em do mnie, 
aby go zabiæ».
1Sa 19:16  Kiedy jednak pos³añcy przyszli, zobaczyli w ³o¿u pos¹¿ek, a u wezg³owia poduszkê z koziej sierœci.
1Sa 19:17  Powiedzia³ Saul do Mikal: «Czemu mnie oszuka³aœ, pozwalaj¹c, by mój wróg uratowa³ siê 
ucieczk¹?» Mikal odpowiedzia³a Saulowi: «Sam mi powiedzia³: Wypuœæ mnie, bo inaczej ciê zabijê».
1Sa 19:18  Ratuj¹c siê ucieczk¹ Dawid przyby³ do Samuela w Rama i opowiedzia³ mu wszystko, co mu uczyni³ 
Saul; nastêpnie uda³ siê z Samuelem do Najot, gdzie zamieszkali.
1Sa 19:19  Doniesiono o tym Saulowi s³owami: Dawid przebywa w Najot ko³o Rama.
1Sa 19:20  Saul wys³a³ wiêc pos³añców, aby schwytali Dawida. Ci spostrzegli gromadê proroków, którzy 
prorokowali, i Samuela, który by³ ich przywódc¹. Tak¿e pos³añcami ow³adn¹³ duch Bo¿y i oni te¿ prorokowali.
1Sa 19:21  Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wys³a³ trzecich pos³añców, ale i oni zaczêli prorokowaæ.
1Sa 19:22  Saul uda³ siê osobiœcie do Rama i zbli¿ywszy siê do wielkiej studni w Seku, wywiadywa³ siê: 
«Gdzie jest Samuel i Dawid?» Odpowiedziano mu: «W³aœnie jest w Najot ko³o Rama».
1Sa 19:23  Uda³ siê wiêc do Najot ko³o Rama, ale duch Bo¿y ow³adn¹³ tak¿e i nim, i id¹c ci¹gle prorokowa³, a¿ 
dotar³ do Najot ko³o Rama.
1Sa 19:24  Wtedy zdj¹³ swe szaty i prorokowa³ w obecnoœci Samuela, i upad³, [i le¿a³] nagi przez ca³y dzieñ i 
ca³¹ noc. St¹d powiedzenie: «Czy¿ i Saul miêdzy prorokami?»
1Sa 20:1  Tymczasem Dawid uciek³ z Najot ko³o Rama i uda³ siê do Jonatana mówi¹c: «Có¿ ja zrobi³em, czym 
zawini³em, czym zgrzeszy³em wobec twojego ojca, ¿e czyha na moje ¿ycie?»
1Sa 20:2  Odpowiedzia³: «¯adn¹ miar¹! Nie umrzesz: mój ojciec nie podejmuje niczego ani wielkiego, ani 
ma³ego, nie zawiadamiaj¹c mnie o tym. Dlaczego wiêc ojciec ukrywa³by to przede mn¹? Tak nie jest».
1Sa 20:3  Odpowiedzia³ jeszcze Dawid, mówi¹c: «Na pewno wie twój ojciec, ¿e darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, i 
powie sobie: Nie dowie siê o tym Jonatan, aby siê nie zasmuci³. Ale na ¿ycie Pana i na twoje ¿ycie, krok miê 
tylko dzieli od œmierci».
1Sa 20:4  Jonatan odpowiedzia³ Dawidowi: «Cokolwiek byœ zechcia³, to zrobiê dla ciebie».
1Sa 20:5  I odrzek³ Dawid Jonatanowi: «W³aœnie jutro jest nów ksiê¿yca, a ja winienem zasiadaæ wtedy obok 
króla na uczcie. Pozwól, ¿e odejdê i skryjê siê w polu a¿ do trzeciego wieczora.
1Sa 20:6  Gdyby ojciec twój spostrzeg³ siê co do mnie, odpowiesz: Bardzo miê prosi³ Dawid, aby móg³ 
pospieszyæ do swojego miasta, Betlejem, gdy¿ ca³a rodzina w tych dniach sk³ada ofiarê doroczn¹.
1Sa 20:7  Je¿eli odpowie: Dobrze, wtedy s³uga twój bêdzie spokojny, je¿eli siê rozgniewa, wiedz, ¿e postanowi³ 
sobie coœ z³ego.
1Sa 20:8  Ale ty b¹dŸ ³askaw dla s³ugi swojego. Wszak ty doprowadzi³eœ s³ugê swego do przymierza ze sob¹ w 
imiê Pañskie. Jeœli ja zawini³em, to mnie zabij, a do ojca twego po có¿ mnie masz prowadziæ?»
1Sa 20:9  I odrzek³ Jonatan: «¯adn¹ miar¹! Gdybym siê rzeczywiœcie dowiedzia³, ¿e mój ojciec postanowi³ 
wyrz¹dziæ co krzywdê, czy¿bym ciê o tym nie powiadomi³?»



1Sa 20:10  I rzek³ Dawid do Jonatana: «Kto mi da znaæ o tym, ¿e ojciec da³ ci surow¹ odpowiedŸ?»
1Sa 20:11  Odrzek³ Jonatan Dawidowi: «ChodŸ, wyjdziemy w pole». Kiedy obaj wyszli w pole,
1Sa 20:12  rzek³ Jonatan do Dawida: «Pan, Bóg Izraela, [jest œwiadkiem], ¿e wybadam ojca mego jutro albo 
pojutrze o tym czasie, czy jest dobrze usposobiony do Dawida, czy nie. Wtedy poœlê do ciebie, by 
bezpoœrednio ciê zawiadomiæ.
1Sa 20:13  Niech Pan to uczyni Jonatanowi i tamto dorzuci, jeœli w wypadku, gdy mojemu ojcu spodoba siê 
wyrz¹dziæ ci krzywdê, nie zawiadomiê ciê bezpoœrednio i nie odprawiê tak, abyœ móg³ odejœæ spokojnie. A 
Pan niech bêdzie z tob¹, tak jak by³ [przedtem] z moim ojcem.
1Sa 20:14  A je¿eli jeszcze bêdê ¿y³, chyba oka¿esz mi mi³osierdzie [w imiê] Pañskie? A gdy umrê,
1Sa 20:15  nie odbieraj ¿yczliwoœci twojej mojemu domowi na wieki, nawet wtedy, gdy Pan usunie wszystkich 
wrogów Dawida z powierzchni ziemi.
1Sa 20:16  I zawar³ Jonatan przymierze z domem Dawida, by Pan dokona³ odwetu na wrogach Dawida».
1Sa 20:17  Jeszcze raz zaprzysi¹g³ Jonatan Dawida w imiê wielkiej mi³oœci ku niemu, kocha³ go bowiem jak 
samego siebie.
1Sa 20:18  Jonatan rzek³ do niego: «Jutro nów ksiê¿yca. Zwrócisz na siebie uwagê, bo miejsce po tobie bêdzie 
puste.
1Sa 20:19  Do trzeciego dnia odejdziesz daleko. Udasz siê na miejsce, gdzie siê ukrywa³eœ w dniu podobnej 
sprawy i zatrzymasz siê ko³o kamienia wskazuj¹cego drogê.
1Sa 20:20  Ja wypuszczê w jego stronê trzy strza³y, jakbym celowa³ w tym kierunku.
1Sa 20:21  Potem poœlê ch³opca, daj¹c mu rozkaz: IdŸ, znajdŸ strza³y! Gdy powiem ch³opcu: Oto strza³y s¹ 
bli¿ej ni¿ stoisz, zabierz je - wracaj, wiedz, ¿e mo¿esz byæ spokojny, nic siê nie dzieje z³ego, na ¿ycie Pana!
1Sa 20:22  Gdybym jednak powiedzia³ do m³odzieñca: Oto strza³y s¹ trochê dalej ni¿ stoisz - uchodŸ, gdy¿ sam 
Pan ciê dalej posy³a.
1Sa 20:23  Przyrzeczenie zaœ, które z³o¿yliœmy ja i ty, jest takie: Oto Pan miêdzy mn¹ a tob¹ na wieki».
1Sa 20:24  I ukry³ siê Dawid na polu. Kiedy nasta³ nów ksiê¿yca, zasiad³ król do uczty, by siê posiliæ.
1Sa 20:25  Król zasiad³ na swym zwyk³ym miejscu na krzeœle pod œcian¹, Jonatan zaj¹³ miejsce naprzeciwko, 
Abner usiad³ z boku Saula, miejsce zaœ Dawida by³o puste.
1Sa 20:26  Saul nic o nim nie wspomina³ w tym dniu. Myœla³: To przypadek; pewnie jest nieczysty i nie podda³ 
siê jeszcze oczyszczeniu.
1Sa 20:27  Lecz nazajutrz, po nowiu, gdy miejsce Dawida znów by³o puste, odezwa³ siê Saul do syna swego, 
Jonatana: «Dlaczego syn Jessego nie przyszed³ na ucztê ani wczoraj, ani dziœ?»
1Sa 20:28  Jonatan odpowiedzia³ Saulowi: «Bardzo miê Dawid prosi³, by móg³ iœæ do Betlejem.
1Sa 20:29  Mówi³: "Pozwól mi iœæ, proszê ciê, gdy¿ urz¹dzamy ofiarê rodzinn¹ w tym mieœcie - zawiadomi³ 
miê o tym mój brat. Jeœli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, zwolnij miê, bym móg³ odwiedziæ swych braci". Dlatego 
nie przyszed³ do sto³u królewskiego».
1Sa 20:30  Saul rozgniewa³ siê bardzo na Jonatana i rzek³ mu: «O, synu kobiety przewrotnej! Albo¿ to ja nie 
wiem, ¿e wybra³eœ sobie syna Jessego na hañbê swoj¹ i na hañbê ³ona swej matki?
1Sa 20:31  Jak d³ugo bowiem bêdzie ¿y³ na ziemi syn Jessego, nie ostoisz siê ani ty, ani twoje królowanie. 
Zaraz wiêc poœlij i przyprowadŸ go do mnie, gdy¿ musi umrzeæ».
1Sa 20:32  Odpowiedzia³ Jonatan ojcu swemu, Saulowi, pytaniem: «Dlaczego ma umieraæ? Có¿ uczyni³?»
1Sa 20:33  Wtedy Saul rzuci³ za nim dzid¹, aby go przebiæ. W ten sposób pozna³ Jonatan, ¿e taki jest zamiar 
ojca, by Dawida uœmierciæ.
1Sa 20:34  Jonatan podniós³ siê od sto³u pe³en gniewu. W tym drugim dniu miesi¹ca nie tkn¹³ posi³ku, gdy¿ 
bardzo siê zmartwi³ o Dawida, ¿e ojciec jego tak go zel¿y³.
1Sa 20:35  Rankiem wyszed³ Jonatan na pole do miejsca umówionego z Dawidem, a z nim by³ ma³y ch³opiec.
1Sa 20:36  I rzek³ do ch³opca: «Pobiegnij i poszukaj strza³, które wypuszczê». Ch³opiec pobieg³, on tymczasem 
wypuœci³ strza³ê tak, aby go minê³a.
1Sa 20:37  Ch³opiec pobieg³ do miejsca strza³y, któr¹ wypuœci³ Jonatan, wtedy Jonatan za nim krzykn¹³: «Czy 
strza³a nie jest jeszcze dalej, ni¿ stoisz?»
1Sa 20:38  I jeszcze wo³a³ Jonatan za ch³opcem: «Pospiesz siê, nie zatrzymuj siê!» Ch³opiec pozbiera³ strza³y i 
przybieg³ do swego pana.
1Sa 20:39  Ch³opiec nie poj¹³ niczego, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi³o.
1Sa 20:40  Jonatan odda³ swoj¹ broñ ch³opcu, daj¹c mu rozkaz: «IdŸ, odnieœ to do miasta».
1Sa 20:41  Gdy odszed³ ch³opiec, podniós³ siê Dawid od strony kopca, pad³ twarz¹ na ziemiê i trzykroæ odda³ 
g³êboki pok³on. Nawzajem siê uca³owali i p³akali nad sob¹. Dawid nawet g³oœno szlocha³.
1Sa 20:42  Wreszcie Jonatan rzek³ do Dawida: «IdŸ w pokoju! Niech siê stanie to, co przysiêgaliœmy w imiê 
Pana, mówi¹c: Pan bêdzie miêdzy mn¹ a tob¹, miêdzy rodem moim a rodem twoim na wieki».
1Sa 21:1  Podniós³szy siê Dawid odszed³, a Jonatan powróci³ do miasta.
1Sa 21:2  Dawid uda³ siê do Nob, do kap³ana Achimeleka. Achimelek wyszed³ przelêkniony na spotkanie 



Dawida i zapyta³: «Czemu przybywasz sam bez ¿adnego towarzysza?»
1Sa 21:3  Dawid odrzek³ Achimelekowi: «Król poleci³ mi pewn¹ sprawê nakazuj¹c: "Niech nikt nie wie o tym, po 
co ciê posy³am i co ci powierzam". Dlatego umówi³em siê z m³odymi ludŸmi na oznaczone miejsce.
1Sa 21:4  A teraz jeœli masz pod rêk¹ piêæ chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek siê znajdzie!»
1Sa 21:5  Kap³an odrzek³ Dawidowi: «Zwyk³ego chleba pod rêk¹ nie mam: jest tylko chleb œwiêty. Czy jednak 
m³odzieñcy powstrzymali siê chocia¿ od wspó³¿ycia z kobiet¹?»
1Sa 21:6  Dawid odrzek³ kap³anowi: «Tak jest, zabronione nam jest wspó³¿ycie z kobiet¹ jak zawsze, gdy 
wyruszam w drogê. Tak wiêc cia³a tych m³odzieñców s¹ czyste, choæ to wyprawa zwyczajna. Tym bardziej 
czyste s¹ ich cia³a dzisiaj».
1Sa 21:7  Da³ wiêc kap³an ów œwiêty chleb, gdy¿ nie by³o innego chleba prócz pok³adnego, usuwanego sprzed 
oblicza Pana w tym celu, by w dzieñ usuniêcia po³o¿yæ chleb œwie¿y.
1Sa 21:8  By³ tam tak¿e pewien s³uga Saula, który w tym dniu zatrzyma³ siê równie¿ przed obliczem Pana, a 
nazywa³ siê Doeg, Edomita, prze³o¿ony pasterzy Saula.
1Sa 21:9  I odezwa³ siê Dawid do Achimeleka: «A mo¿e masz pod rêk¹ dzidê albo miecz? Nie wzi¹³em bowiem 
ani miecza, ani mojej broni, gdy¿ polecenie króla by³o pilne».
1Sa 21:10  Kap³an odpowiedzia³: «Jest miecz Goliata, Filistyna, którego zabi³eœ w Dolinie Terebintu; zawiniêty 
w p³aszcz, le¿y za efodem. Jeœli masz zamiar go wzi¹æ, bierz, bo nic poza tym nie ma z tych rzeczy». Dawid 
odrzek³: «Nie ma od niego lepszego, podaj mi go!»
1Sa 21:11  Powstawszy wiêc Dawid, jeszcze tego dnia uciek³ przed Saulem: i uda³ siê do Akisza, króla Gat.
1Sa 21:12  S³udzy Akisza mówili: «Czy to nie Dawid, król ziemi? Czy to nie ten, któremu œpiewano wœród 
pl¹sów: "Pobi³ Saul tysi¹ce, a Dawid dziesi¹tki tysiêcy"?»
1Sa 21:13  Dawid przej¹³ siê tymi s³owami, a ¿e obawia³ siê bardzo Akisza, króla Gat,
1Sa 21:14  zacz¹³ udawaæ wobec nich szalonego, dokonywaæ wœród nich nierozumnych czynnoœci: t³uk³ 
rêkami w skrzyd³a bramy i pozwala³ œlinie sp³ywaæ na brodê.
1Sa 21:15  I rzek³ Akisz do swych poddanych: «Widzicie cz³owieka szalonego. Po co sprowadziliœcie mi go 
tutaj? Czy brakuje mi szaleñców, ¿e sprowadziliœcie jeszcze tego, by szala³ przede mn¹? I ten ma wejœæ do 
mojego domu?»
1Sa 22:1  Dawid uciek³ stamt¹d i schroni³ siê w jaskini Adullam. Kiedy dowiedzieli siê o tym jego bracia i ca³a 
rodzina jego ojca, udali siê do niego.
1Sa 22:2  Zgromadzili siê te¿ wokó³ niego wszelkiego rodzaju uciœnieni i ci, którzy œcigani byli przez 
wierzycieli, i ci, którym by³o ciê¿ko na duszy, a on sta³ siê dla nich przywódc¹. Tak przy³¹czy³o siê do niego 
oko³o czterystu ludzi.
1Sa 22:3  St¹d uda³ siê Dawid do Mispe moabskiego i zapyta³ króla Moabu: «Czy ojciec i matka moja nie 
mogliby przebywaæ u was do czasu, a¿ siê wyjaœni, co zechce Bóg ze mn¹ uczyniæ?»
1Sa 22:4  Sprowadzi³ ich przed króla moabskiego i zamieszkali przy nim przez ca³y czas pobytu Dawida w 
miejscu niedostêpnym.
1Sa 22:5  A prorok Gad doradza³ Dawidowi: «Nie pozostawaj w tym miejscu niedostêpnym, lecz udaj siê do 
ziemi judzkiej!» Dawid wiêc poszed³ i przyby³ do lasu Cheret.
1Sa 22:6  Tymczasem Saul pos³ysza³, ¿e wykryto Dawida razem z towarzysz¹cymi mu ludŸmi. Saul siedzia³ 
wtedy w Gibea pod tamaryszkiem na wzgórzu z dzid¹ w rêku, a otaczali go jego s³udzy.
1Sa 22:7  Rzek³ Saul do s³ug swoich, którzy go otaczali: «S³uchajcie, Beniaminici! Czy syn Jessego da wam 
wszystkim pola i winnice, czy ustanowi was tysi¹cznikami i setnikami,
1Sa 22:8  dlatego ¿e sprzysiêgliœcie siê przeciwko mnie? Nikt mnie nie ostrzeg³, gdy syn mój zawiera³ 
przymierze z synem Jessego, nikt nie okazywa³ mi wspó³czucia ani nie przestrzega³, gdy mój syn wystawi³ 
przeciw mnie mojego poddanego, aby na mnie zastawia³ zasadzki, jak siê to obecnie dzieje».
1Sa 22:9  Na to odrzek³ Doeg Edomita, prze³o¿ony s³ug Saula: «Widzia³em syna Jessego, gdy przyby³ do 
Achimeleka, syna Achituba:
1Sa 22:10  ten zaœ radzi³ siê Pana o niego, obdarzy³ go ¿ywnoœci¹, da³ mu te¿ miecz Filistyna Goliata».
1Sa 22:11  Wtedy Saul kaza³ wezwaæ kap³ana Achimeleka, syna Achituba, z ca³ym rodem jego ojca, to jest 
kap³anów z Nob: wszyscy oni przybyli do króla.
1Sa 22:12  I rzek³ Saul: «S³uchaj no synu Achituba!» Odpowiedzia³: «Jestem, Pani mój».
1Sa 22:13  Spyta³ siê go Saul: «Czemu spiskujecie przeciwko mnie, ty i syn Jessego? Da³eœ mu przecie¿ 
chleb i miecz, radzi³eœ siê Boga o niego po to, by móg³ powstaæ przeciw mnie i zastawiaæ zasadzki, jak siê to 
dzieje obecnie».
1Sa 22:14  Achimelek da³ królowi tak¹ odpowiedŸ: «Któ¿ spoœród s³ug twoich jest tak wierny jak Dawid, ziêæ 
królewski, który stoi na czele twojej stra¿y przybocznej i powa¿any jest w twym domu?
1Sa 22:15  Czy to dziœ dopiero zacz¹³em radziæ siê Boga w jego sprawie? Dalekie to ode mnie! Niech król nie 
pos¹dza o nic takiego swojego s³ugi ani ca³ego rodu jego ojca, gdy¿ s³uga twój nie mia³ o tym najmniejszego 
pojêcia!»



1Sa 22:16  Król jednak zawyrokowa³: «Musisz umrzeæ, Achimeleku, wraz z ca³ym rodem twego ojca».
1Sa 22:17  I da³ rozkaz ludziom ze stra¿y przybocznej, którzy go otaczali: «Otoczcie i zabijcie kap³anów 
Pañskich, wspomagali bowiem Dawida, a choæ wiedzieli, ¿e uciek³, nie powiadomili mnie». Jednak¿e s³udzy 
królewscy nie chcieli podnieœæ rêki na kap³anów Pañskich.
1Sa 22:18  Król zwróci³ siê wiêc do Doega: «Przyst¹p ty i powal kap³anów». Przyst¹pi³ Doeg Edomita i powali³ 
kap³anów, zadaj¹c œmieræ w tym dniu osiemdziesiêciu piêciu mê¿om nosz¹cym lniany efod.
1Sa 22:19  Uderzy³ te¿ [Saul] ostrzem miecza na miasto kap³añskie Nob: [pozabija³] ostrzem miecza mê¿czyzn 
i kobiety, dzieci i niemowlêta, wo³y, os³y i owce.
1Sa 22:20  Uszed³ ca³o jeden tylko syn Achimeleka, syna Achituba, imieniem Abiatar, który schroni³ siê u 
Dawida.
1Sa 22:21  Abiatar zawiadomi³ Dawida, ¿e Saul wymordowa³ kap³anów Pañskich.
1Sa 22:22  Dawid powiedzia³ wtedy do Abiatara: «Wiedzia³em to ju¿ wtedy, gdy by³ tam Doeg Edomita, ¿e z 
pewnoœci¹ doniesie o tym Saulowi. To ja sta³em siê winien [zag³ady] wszystkich osób z rodu twego ojca.
1Sa 22:23  Pozostañ przy mnie bez obawy; ten, kto czyha na moje ¿ycie, czyha te¿ na twoje, bo jesteœ u mnie 
osob¹ strze¿on¹».
1Sa 23:1  Tymczasem zawiadomiono Dawida: «Oto Filistyni oblegaj¹ Keilê i grabi¹ [zbo¿e na] klepiskach».
1Sa 23:2  I radzi³ siê Dawid Pana: «Czy mam wyruszyæ i czy pokonam tych Filistynów?» Pan odrzek³ 
Dawidowi: «Wyruszaj, a pokonasz Filistynów i oswobodzisz Keilê».
1Sa 23:3  Ludzie Dawida mówili jednak: «Przecie¿ my tutaj w Judzie ¿yjemy w lêku, a pójdziemy do Keili na 
szyki filistyñskie?»
1Sa 23:4  I znów radzi³ siê Dawid Pana. A Pan da³ mu odpowiedŸ: «Wstañ, idŸ do Keili, gdy¿ oddam Filistynów 
w twoje rêce».
1Sa 23:5  Dawid wyruszy³ wiêc ze swymi ludŸmi w kierunku Keili, uderzy³ na Filistynów, uprowadzaj¹c ich trzody 
i zadaj¹c im wielk¹ klêskê. Tak wyzwoli³ Dawid mieszkañców Keili.
1Sa 23:6  Kiedy Abiatar, syn Achimeleka, schroni³ siê u Dawida i kiedy razem z Dawidem uda³ siê do Keili, nosi³ 
ze sob¹ efod.
1Sa 23:7  Tymczasem zawiadomiono Saula o tym, ¿e Dawid przyby³ do Keili. I rzek³ Saul: «Bóg oddaje go w 
moje rêce, gdy¿ wchodz¹c do miasta maj¹cego bramy i zamki, sam siê zamkn¹³».
1Sa 23:8  Zwo³a³ wiêc Saul ca³y lud na wojnê, by wyruszyæ do Keili i oblegaæ Dawida i jego ludzi.
1Sa 23:9  Kiedy siê Dawid dowiedzia³ o tym, ¿e Saul knuje przeciw niemu z³e zamiary, rozkaza³ kap³anowi 
Abiatarowi: «Przynieœ tu efod!»
1Sa 23:10  I rzek³ Dawid: «Panie, Bo¿e Izraela! S³uga twój us³ysza³, ¿e Saul ma zamiar wkroczyæ do Keili, aby 
zburzyæ miasto z mego powodu.
1Sa 23:11  Czy Saul wyruszy, jak o tym s³ysza³ s³uga twój? Panie, Bo¿e Izraela, daj znaæ o tym s³udze 
twemu!» Pan odpowiedzia³: «Wyruszy».
1Sa 23:12  Dawid pyta³ jeszcze: «Czy mieszkañcy Keili wydadz¹ mnie i moich ludzi w rêce Saula?» Pan odrzek³: 
«Wydadz¹».
1Sa 23:13  Powsta³ wiêc Dawid wraz ze swoimi ludŸmi, których by³o oko³o szeœciuset, uszed³ z Keili, kr¹¿¹c na 
los szczêœcia. Kiedy doniesiono Saulowi, ¿e Dawid uciek³ z Keili, zaniecha³ wyprawy.
1Sa 23:14  Tymczasem Dawid przebywa³ na pustyni, w miejscach niedostêpnych, póŸniej zamieszka³ w górach 
i na pustyni Zif. Saul zaœ szuka³ go przez ca³y ten czas, lecz Bóg nie odda³ Dawida w jego rêce.
1Sa 23:15  Dawid przel¹k³ siê, gdy Saul wyruszy³, aby czyhaæ na jego ¿ycie. Dawid przebywa³ na pustyni Zif w 
Chorsza.
1Sa 23:16  Powsta³ Jonatan, syn Saula, i uda³ siê do Dawida do Chorsza, umacniaj¹c go w Bogu.
1Sa 23:17  Mówi³ do niego: «Nie obawiaj siê, bo nie wytropi ciê rêka mojego ojca, Saula. Ty bêdziesz panowa³ 
nad Izraelem, ja zaœ bêdê drugim po tobie. Mój ojciec, Saul wie, ¿e tak bêdzie».
1Sa 23:18  Obydwaj zwi¹zali siê przymierzem wobec Pana. Dawid pozosta³ potem w Chorsza, a Jonatan uda³ 
siê do domu.
1Sa 23:19  Tymczasem mieszkañcy Zif udali siê do Saula do Gibea z zawiadomieniem: «Dawid ukrywa siê ko³o 
nas w niedostêpnych miejscach w Chorsza, na wzgórzu Chakila, w po³udniowej stronie stepu.
1Sa 23:20  Ty zaœ, o królu, je¿eli masz chêæ udaæ siê tam, udaj siê, my natomiast wydamy go w rêce króla».
1Sa 23:21  Saul odrzek³: «Niech was Pan b³ogos³awi, okazaliœcie mi wspó³czucie.
1Sa 23:22  IdŸcie wiêc i sprawdŸcie ponownie, wypatrujcie, gdzie przebywa, kto go tam widzia³, mówiono mi 
bowiem, ¿e postêpuje przebiegle.
1Sa 23:23  IdŸcie i wywiadujcie siê o wszystkich jego kryjówkach, w których siê tam chowa. Gdy wrócicie do 
mnie z wiadomoœci¹ pewn¹, wtedy ja pójdê z wami. Je¿eli jest w kraju, bêdê go szuka³ wœród wszystkich 
pokoleñ judzkich».
1Sa 23:24  Powstawszy wyruszyli przed Saulem do Zif. A Dawid znalaz³ siê na pustyni Maon, na równinie 
po³udniowej czêœci stepu.



1Sa 23:25  Kiedy Saul wyruszy³ ze swoimi ludŸmi, aby go szukaæ, dano znaæ o tym Dawidowi. Uda³ siê wiêc w 
kierunku skalnej grani, która jest na pustyni Maon. Saul dowiedziawszy siê o tym rozpocz¹³ poœcig za Dawidem 
w pustyni Maon.
1Sa 23:26  Gdy Saul przechodzi³ po jednej stronie góry, Dawid ze swoimi ludŸmi szed³ po drugiej stronie. Dawid 
ucieka³ pospiesznie przed Saulem, ten zaœ wraz ze swymi ludŸmi stara³ siê otoczyæ Dawida i jego towarzyszy, 
aby ich schwytaæ.
1Sa 23:27  Tymczasem przybieg³ do Saula pos³aniec, donosz¹c: «Spiesz siê bardzo i przybywaj, bo Filistyni 
wdarli siê do kraju».
1Sa 23:28  Saul zaprzesta³ poœcigu za Dawidem i ruszy³ przeciw Filistynom. Dlatego tê miejscowoœæ 
nazwano "Ska³¹ Roz³¹czeñ".
1Sa 24:1  Dawid odszed³ stamt¹d i zamieszka³ w miejscach niedostêpnych Engaddi.
1Sa 24:2  Ale gdy Saul wróci³ z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: «Oto Dawid przebywa na pustyni 
Engaddi».
1Sa 24:3  Zabra³ wiêc Saul trzy tysi¹ce wyborowych mê¿czyzn z ca³ego Izraela i wyruszy³ na poszukiwanie 
Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Ska³ Dzikich Kóz.
1Sa 24:4  I przyby³ Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. By³a tam jaskinia, do której wszed³, by 
okryæ sobie nogi, Dawid zaœ znajdowa³ siê wraz ze swymi ludŸmi w g³êbi jaskini.
1Sa 24:5  Ludzie Dawida rzekli do niego: «W³aœnie to jest dzieñ, o którym powiedzia³ ci Pan: Oto Ja wydajê w 
twe rêce twojego wroga, abyœ z nim uczyni³, co ci siê wydaje s³uszne». Dawid powsta³ i odci¹³ po kryjomu po³ê 
p³aszcza Saula.
1Sa 24:6  Potem jednak zadr¿a³o serce Dawida z powodu odciêcia po³y nale¿¹cej do Saula.
1Sa 24:7  Odezwa³ siê te¿ do swych ludzi: «Niech miê broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw 
mojemu panu i pomazañcowi Pañskiemu, bym mia³ podnieœæ rêkê na niego, bo jest pomazañcem Pañskim».
1Sa 24:8  Tak Dawid skarci³ swych ludzi i nie pozwoli³ im rzuciæ siê na Saula. Tymczasem Saul wsta³, 
[wyszed³] z jaskini i uda³ siê w drogê.
1Sa 24:9  Powsta³ te¿ i Dawid i wyszed³szy z jaskini zawo³a³ za Saulem: «Panie mój, królu!» Saul obejrza³ siê, 
a Dawid rzuci³ siê twarz¹ ku ziemi oddaj¹c mu pok³on.
1Sa 24:10  Dawid odezwa³ siê do Saula: «Dlaczego dajesz pos³uch ludzkim plotkom, g³osz¹cym, ¿e Dawid 
szuka twej zguby?
1Sa 24:11  Dzisiaj na w³asne oczy mog³eœ zobaczyæ, ¿e Pan wyda³ ciê w jaskini w moje rêce. Namawiano 
mnie, abym ciê zabi³, a jednak oszczêdzi³em ciê, mówi¹c: Nie podniosê rêki na mego pana, bo jest 
pomazañcem Pañskim.
1Sa 24:12  Zreszt¹ zobacz, mój ojcze, po³ê twego p³aszcza, któr¹ mam w rêku. Przeto ¿e uci¹³em po³ê twego 
p³aszcza, a ciebie nie zabi³em, wiedz i przekonaj siê, ¿e we mnie nie ma ¿adnej z³oœci ani zdrady, ani te¿ nie 
pope³ni³em przeciw tobie przestêpstwa. A ty czyhasz na ¿ycie moje i chcesz mi je odebraæ.
1Sa 24:13  Niechaj Pan dokona s¹du miêdzy mn¹ a tob¹, niechaj Pan na tobie siê pomœci za mnie, ale moja 
rêka nie zwróci siê przeciw tobie.
1Sa 24:14  Wed³ug tego, jak g³osi staro¿ytne przys³owie: "Od z³ych z³o pochodzi", rêka moja nie zwróci siê 
przeciw tobie.
1Sa 24:15  Za kim to wyruszy³ król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdech³ym psem, za jedn¹ pch³¹?
1Sa 24:16  Pan wiêc niech bêdzie rozjemc¹, niech rozs¹dzi miêdzy mn¹ i tob¹, niech wejrzy i poprowadzi moj¹ 
sprawê, niech obroni mnie przed twoj¹ rêk¹!»
1Sa 24:17  Kiedy Dawid przesta³ tak mówiæ do Saula, Saul zawo³a³: «Czy to twój g³os, synu mój, Dawidzie?» I 
zacz¹³ Saul g³oœno p³akaæ.
1Sa 24:18  Mówi³ do Dawida: «Tyœ sprawiedliwszy ode mnie, gdy¿ odp³aci³eœ mi dobrem, podczas gdy ja 
odp³aci³em ci z³em.
1Sa 24:19  Dziœ da³eœ mi dowód, ¿e mi dobro œwiadczy³eœ, kiedy bowiem Pan wyda³ miê w twoje rêce, ty 
mnie nie zabi³eœ.
1Sa 24:20  Przecie¿ je¿eli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szed³ drog¹? Niech ciê 
Pan nagrodzi szczêœciem za to, coœ mi dziœ uczyni³.
1Sa 24:21  Teraz ju¿ wiem, ¿e na pewno bêdziesz królem i ¿e w twojej rêce utrwali siê królowanie nad 
Izraelem.
1Sa 24:22  Przysiêgnij mi wiêc wobec Pana, ¿e nie wyniszczysz mego potomstwa po mnie, ¿e nie wytracisz te¿ 
mego imienia z rodu mego ojca».
1Sa 24:23  I Dawid z³o¿y³ przysiêgê Saulowi. Saul powróci³ do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na 
górê na miejsce niedostêpne.
1Sa 25:1  Tymczasem umar³ Samuel. Wszyscy Izraelici zebrali siê, by go op³akiwaæ, i pochowali go w jego 
posiad³oœci w Rama. Dawid zaœ wyruszy³ i uda³ siê na pustyniê Paran.
1Sa 25:2  ¯y³ w Maon pewien cz³owiek, który mia³ posiad³oœæ w Karmelu. By³ to cz³owiek bardzo bogaty: mia³ 



trzy tysi¹ce owiec i tysi¹c kóz. Zajêty by³ w³aœnie strzy¿eniem owiec w Karmelu.
1Sa 25:3  Cz³owiek ten nazywa³ siê Nabal, a jego ¿ona Abigail. By³a to kobieta m¹dra i piêkna, m¹¿ natomiast 
by³ okrutny i wystêpny; by³ Kalebit¹.
1Sa 25:4  Kiedy Dawid pos³ysza³ na pustyni, ¿e Nabal strzy¿e swe owce,
1Sa 25:5  wys³a³ do niego dziesiêciu m³odzieñców, mówi¹c im: «IdŸcie do Karmelu, udaj¹c siê do Nabala; 
pozdrowicie go ode mnie.
1Sa 25:6  Powiedzcie memu bratu: Pokój niech bêdzie z tob¹, pokój w twym domu i we wszystkim, co do ciebie 
nale¿y!
1Sa 25:7  S³ysza³em w³aœnie, ¿e u ciebie jest pora strzy¿y. Gdy twoi pasterze przebywali wœród nas, my nie 
sprawiliœmy im ¿adnej przykroœci, nic im te¿ nie zginê³o, jak d³ugo przebywali w Karmelu.
1Sa 25:8  Pytaj zreszt¹ s³ug twoich, to ci powiedz¹. Darz wiêc ¿yczliwoœci¹ m³odzieñców: przybyliœmy tu 
bowiem w dzieñ uroczysty. Zechciej u¿yczyæ, co masz pod rêk¹, s³ugom twoim i synowi twemu Dawidowi».
1Sa 25:9  M³odzieñcy Dawida przyszli i powtórzyli Nabalowi wszystkie te s³owa w imieniu Dawida i w milczeniu 
oczekiwali [odpowiedzi].
1Sa 25:10  Nabal tymczasem da³ s³ugom Dawida tak¹ odpowiedŸ: «Któ¿ to jest Dawid? Któ¿ to jest syn 
Jessego? Teraz jest du¿o s³ug takich, którzy porzucaj¹ swego pana.
1Sa 25:11  A wiêc mam wzi¹æ mój chleb, wodê, miêso nagotowane dla strzyg¹cych i daæ je ludziom, o których 
nie wiem nawet, sk¹d s¹?»
1Sa 25:12  M³odzieñcy Dawida udali siê w drogê powrotn¹. Przyszed³szy powiadomili go o ca³ej rozmowie.
1Sa 25:13  Dawid wtedy da³ rozkaz swym ludziom: «Niech ka¿dy przypasze miecz!» I wszyscy przypasali sobie 
miecze. Dawid równie¿ przypasa³ sobie miecz. Potem oko³o czterystu ludzi wyruszy³o z Dawidem na czele, 
dwustu zosta³o przy taborze.
1Sa 25:14  Tymczasem jeden ze s³ug zawiadomi³ Abigail, ¿onê Nabala: «Dawid przys³a³ pos³añców z pustyni, 
aby pozdrowili naszego pana, a on rzuci³ siê na nich.
1Sa 25:15  A przecie¿ ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy, a jak d³ugo z nimi kr¹¿yliœmy przebywaj¹c na polu, 
nie doznaliœmy ¿adnej przykroœci i nic nam nie zginê³o.
1Sa 25:16  Byli nam murem ochronnym tak w nocy, jak i w dzieñ przez ca³y czas wspólnego pobytu, gdyœmy 
paœli trzodê.
1Sa 25:17  Musisz wiêc rozwa¿yæ i rozejrzeæ siê, co pocz¹æ, gdy¿ postanowiono zag³adê dla naszego pana i 
dla ca³ego jego domu. Tymczasem on jest zbyt z³y na to, by z nim pomówiæ».
1Sa 25:18  Abigail wziê³a wiêc szybko dwieœcie chlebów, dwa buk³aki wina, piêæ przyrz¹dzonych owiec, piêæ 
sea pra¿onych ziaren, sto gron rodzynków i dwieœcie ciastek figowych. Objuczy³a tym os³y
1Sa 25:19  i powiedzia³a swym s³ugom: «Wy idŸcie przede mn¹, a ja pod¹¿ê za wami». Przed swym mê¿em 
Nabalem nie przyzna³a siê do tego.
1Sa 25:20  Gdy siedz¹c na oœle zje¿d¿a³a niewidoczn¹ stron¹ góry, w³aœnie Dawid i jego ludzie zstêpowali ku 
niej. I spotka³a ich.
1Sa 25:21  Tymczasem Dawid mówi³ sobie: «Na darmo strzeg³em na pustkowiu ca³ego dobytku jego, tak ¿e nic 
nie zginê³o, co posiada³, bo odp³aci³ mi z³ym za dobre.
1Sa 25:22  Niech to uczyni Bóg Dawidowi i tamto dorzuci, jeœli do rana zostawiê cokolwiek z jego w³asnoœci, 
choæby jednego ch³opca».
1Sa 25:23  Kiedy Abigail spostrzeg³a Dawida, szybko zsiad³a z os³a i upad³szy na twarz przed Dawidem, 
odda³a mu pok³on a¿ do ziemi.
1Sa 25:24  Rzuciwszy siê do jego stóp rzek³a: «Panie mój! Niech na mnie spadnie wina! Pozwól jednak 
s³u¿ebnicy twej przemówiæ do ciebie, wys³uchaj s³ów twej s³u¿ebnicy!
1Sa 25:25  Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala, bo on jest jak jego imiê "Nabal" oznacza, 
¿e w nim jest [wiele] g³upoty, ja zaœ, twoja s³u¿ebnica, nie widzia³am s³ug mojego pana, których przys³a³eœ.
1Sa 25:26  A teraz, panie mój, na ¿ycie Pana i twojej duszy, skoro powstrzyma³ ciê Pan od rozlewu krwi i 
pomsty dokonanej na w³asn¹ rêkê, tak oby twoi wrogowie i wszyscy, którzy ¿ycz¹ mojemu panu nieszczêœcia, 
podobni siê stali do Nabala.
1Sa 25:27  A oto upominek, który przynios³a twoja s³u¿ebnica panu swemu. Niech go podadz¹ s³ugom 
chodz¹cym za moim panem!
1Sa 25:28  Daruj ³askawie winê twej s³u¿ebnicy; z pewnoœci¹ Pan zbuduje panu mojemu dom, który bêdzie 
trwa³y, gdy¿ pan mój toczy boje Pañskie. Dlatego nie spotka ciê nieszczêœcie przez ca³e ¿ycie.
1Sa 25:29  Jeœli natomiast ktoœ powstanie, aby ciê przeœladowaæ i czyhaæ na twe ¿ycie, niech dusza pana 
mojego bêdzie dobrze zamkniêta w woreczku ¿ycia u Pana, Boga twojego, ¿ycie zaœ wrogów niech wyrzuci 
przy pomocy wydr¹¿enia procy.
1Sa 25:30  A kiedy Pan spe³ni panu mojemu wszystko dobre, co przyobieca³, i ustanowi ciê w³adc¹ Izraela,
1Sa 25:31  niech nie bêdzie wtedy dla ciebie skrupu³em i wyrzutem sumienia u pana mego to, ¿eœ rozla³ krew 
niewinn¹ i ¿e wymierzy³eœ sobie sprawiedliwoœæ na w³asn¹ rêkê. A kiedy Pan ³askawy bêdzie dla mego pana, 



przypomnisz sobie swoj¹ s³u¿ebnicê». 
1Sa 25:32  Na to rzek³ Dawid do Abigail: «B³ogos³awiony niech bêdzie Pan, Bóg Izraela, za to, ¿e ciê wys³a³ 
dziœ na spotkanie ze mn¹.
1Sa 25:33  Niech bêdzie b³ogos³awiony twój rozs¹dek, b³ogos³awiona b¹dŸ i ty za to, ¿eœ powstrzyma³a mnie 
dzisiaj od rozlewu krwi, i ¿e nie wymierzy³em sobie sprawiedliwoœci na w³asn¹ rêkê.
1Sa 25:34  Lecz na ¿ycie Pana, Boga Izraela, który mnie powstrzyma³ od wyrz¹dzenia ci krzywdy: gdybyœ 
szybko nie przyby³a mi na spotkanie, wtedy Nabalowi nie pozosta³by do rana ani jeden ch³opiec».
1Sa 25:35  Dawid przyj¹³ od niej to, co przynios³a, i rzek³ jej: «Wracaj spokojnie do domu! Patrz, wys³ucha³em 
twej proœby i przyj¹³em ciê ¿yczliwie».
1Sa 25:36  Abigail wróci³a do Nabala. Wyprawi³ on w³aœnie ucztê w domu, na wzór uczty królewskiej. Serce 
Nabala pe³ne by³o radoœci, by³ jednak bardzo pijany, wiêc nie wspomina³a mu o niczym a¿ do rannego 
brzasku.
1Sa 25:37  Ale kiedy do rana Nabal wytrzeŸwia³ od wina, oznajmi³a mu o tym jego ¿ona; serce jego zamar³o, a 
on sta³ siê jak kamieñ.
1Sa 25:38  Po up³ywie oko³o dni dziesiêciu Pan porazi³ Nabala tak, ¿e umar³.
1Sa 25:39  Gdy siê Dawid dowiedzia³, ¿e Nabal umar³, zawo³a³: «B³ogos³awiony niech bêdzie Pan, który sta³ 
siê moim obroñc¹ przeciw Nabalowi w zwi¹zku z doznan¹ obelg¹, a s³ugê swego powstrzyma³ od z³a. 
Nieprawoœæ Nabala skierowa³ Pan na jego g³owê». Pos³a³ te¿ Dawid [poœredników] celem rozmówienia siê z 
Abigail, chc¹c wzi¹æ j¹ sobie za ¿onê.
1Sa 25:40  S³udzy Dawida udali siê wiêc do Abigail do Karmelu i odezwali siê do niej w ten sposób: «Dawid 
wys³a³ nas do ciebie, aby ciê wzi¹æ za swoj¹ ¿onê».
1Sa 25:41  Ona wsta³a, odda³a pok³on twarz¹ do ziemi i rzek³a: «Oto s³u¿ebnica twoja jest niewolnic¹ gotow¹ 
umyæ nogi s³ug mojego pana».
1Sa 25:42  Podniós³szy siê Abigail spiesznie wsiad³a na os³a i z piêcioma dziewczêtami, które stanowi³y jej 
orszak, uda³a siê za wys³añcami do Dawida i zosta³a jego ¿on¹.
1Sa 25:43  Wzi¹³ te¿ Dawid Achinoam z Jizreel, i tak obie one zosta³y jego ¿onami.
1Sa 25:44  Tymczasem Saul odda³ Mikal, swoj¹ córkê, a ¿onê Dawida, Paltiemu, synowi Lajisza, pochodz¹cemu 
z Gallim.
1Sa 26:1  Zifejczycy przybyli do Saula w Gibea z doniesieniem: «Dawid ukrywa siê na wzgórzu Chakila, le¿¹cym 
na krañcu stepu».
1Sa 26:2  Niezw³ocznie wyruszy³ wiêc Saul ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysi¹ce doborowych Izraelitów, aby 
wpaœæ na trop Dawida na pustyni Zif.
1Sa 26:3  Saul rozbi³ obóz na wzgórzu Chakila, na krañcu stepu obok drogi, Dawid zaœ przebywa³ na 
pustkowiu. Kiedy zauwa¿y³, ¿e Saul przyby³ za nim na pustkowie,
1Sa 26:4  pos³a³ wywiadowców i przekona³ siê, ¿e Saul na pewno przyby³.
1Sa 26:5  Dawid wiêc niezw³ocznie uda³ siê na miejsce, gdzie obozowa³ Saul. Dawid spostrzeg³ miejsce, gdzie 
Saul spoczywa³ wraz z dowódc¹ wojsk Abnerem, synem Nera: Saul le¿a³ w œrodku obozowiska, a ludzie 
pok³adli siê wokó³ niego.
1Sa 26:6  Zwróci³ siê Dawid do Achimeleka Chetyty i do Abiszaja, syna Serui, a brata Joaba, z pytaniem: «Kto 
podejdzie ze mn¹ do obozu Saulowego?» Abiszaj odpar³: «Ja z tob¹ pójdê».
1Sa 26:7  Dawid wraz z Abiszajem zakradli siê w nocy do obozu; Saul w³aœnie spa³ w œrodku obozowiska, a 
jego dzida by³a wbita w ziemiê obok g³owy. Abner i ludzie le¿eli uœpieni doko³a niego.
1Sa 26:8  Rzek³ wiêc Abiszaj do Dawida: «Dziœ Bóg oddaje wroga twojego w tw¹ rêkê. Teraz pozwól, ¿e 
przybijê go dzid¹ do ziemi, jednym pchniêciem, drugiego nie bêdzie trzeba».
1Sa 26:9  Dawid odpar³ Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któ¿ bowiem podniós³by rêkê na pomazañca Pañskiego, a 
nie dozna³ kary?»
1Sa 26:10  Dawid doda³: «Na ¿ycie Pana: On na pewno go ukarze, albo nadejdzie jego dzieñ i umrze, albo 
zginie wyruszywszy na wojnê.
1Sa 26:11  Niech miê Pan broni przed podniesieniem rêki na pomazañca Pañskiego! Zabierz tylko dzidê, która 
jest ko³o jego wezg³owia, manierkê na wodê i pójdziemy».
1Sa 26:12  Zabra³ wiêc Dawid dzidê i manierkê na wodê od wezg³owia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie 
spostrzeg³, nikt [o nich] nie wiedzia³, nikt siê nie obudzi³. Wszyscy spali, gdy¿ Pan zes³a³ na nich twardy sen.
1Sa 26:13  Dawid oddali³ siê na przeciwleg³¹ stronê i stan¹³ na wierzcho³ku góry z daleka, a dzieli³a go od nich 
spora odleg³oœæ.
1Sa 26:14  Wtedy zawo³a³ na ludzi i Abnera, syna Nera: «Abnerze! Czemu nie dajesz odpowiedzi?» Abner 
rzek³: «Kim jesteœ, ¿e wo³asz na króla?»
1Sa 26:15  Dawid znów wo³a³ w stronê Abnera: «Czy¿ nie jesteœ mê¿czyzn¹? Któ¿ ci dorówna w Izraelu? A 
dlaczego nie czuwa³eœ przy panu, twoim królu? Zakrad³ siê przecie¿ ktoœ z ludu, aby zamordowaæ króla, 
twojego pana.



1Sa 26:16  Niedobrze post¹pi³eœ. Na ¿ycie Pana! Zas³ugujecie na œmieræ: nie strzegliœcie bowiem waszego 
pana, pomazañca Pañskiego. A teraz patrzcie, gdzie jest dzida królewska i manierka na wodê, które by³y u jego 
wezg³owia?»
1Sa 26:17  Saul rozpozna³ g³os Dawida. Rzek³: «To twój g³os, synu mój, Dawidzie?» Dawid odrzek³: «Tak, 
panie mój, królu to mój g³os».
1Sa 26:18  I doda³: «Czemu pan mój œciga swego s³ugê? Có¿ uczyni³em? Czy pope³ni³em coœ z³ego?
1Sa 26:19  Niech teraz pan mój, król, pos³ucha s³ów swego s³ugi. Jeœli Pan pobudzi³ ciê przeciwko mnie, niech 
rozkoszuje siê woni¹ ofiarn¹, a jeœli ludzie - niech bêd¹ przeklêci przed Panem, gdy¿ wypêdzaj¹ mnie dziœ, 
abym nie mia³ udzia³u w Jego dziedzictwie mówi¹c niejako: "IdŸ s³u¿yæ obcym bogom!"
1Sa 26:20  Niech¿e teraz krew moja nie bêdzie wylana na ziemiê z dala od Pana. Król bowiem Izraela wyruszy³, 
aby czyhaæ na moje ¿ycie, jak siê poluje na kuropatwê po górach».
1Sa 26:21  Odrzek³ Saul: «Zgrzeszy³em. Wróæ, synu mój, Dawidzie, ju¿ nigdy nie zrobiê ci krzywdy, gdy¿ 
dzisiaj cenne by³o w twych oczach moje ¿ycie. Postêpowa³em nierozs¹dnie i b³¹dzi³em bardzo».
1Sa 26:22  Dawid zaœ odpowiedzia³: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pacho³ków i weŸmie j¹.
1Sa 26:23  Pan nagradza cz³owieka za sprawiedliwoœæ i wiernoœæ: Pan da³ mi ciebie w rêce, lecz ja nie 
podnios³em ich przeciw pomazañcowi Pañskiemu.
1Sa 26:24  Dlatego, jak cenne mi by³o twoje ¿ycie, tak niech bêdzie cenne u Pana moje ¿ycie, niechaj On miê 
uwalnia od wszelkiego nieszczêœcia».
1Sa 26:25  I mówi³ Saul do Dawida: «B¹dŸ b³ogos³awiony, synu mój, Dawidzie: na pewno to, co czynisz, 
wykonasz z powodzeniem». I uda³ siê Dawid w swoj¹ drogê, a Saul powróci³ do siebie.
1Sa 27:1  Dawid rozwa¿a³ w swym sercu: Mogê wpaœæ któregoœ dnia w rêce Saula. Lepiej bêdzie dla mnie, 
gdy siê schroniê do ziemi Filistynów. Wtedy Saul zaprzestanie œcigania mnie po ca³ym kraju izraelskim, i w ten 
sposób ujdê z jego r¹k.
1Sa 27:2  Powsta³ wiêc Dawid i wraz z szeœciuset ludŸmi, którzy mu towarzyszyli, uda³ siê do Akisza, syna 
Maoka, króla Gat.
1Sa 27:3  Dawid przebywa³ przy Akiszu ze swymi ludŸmi oraz ich rodzinami: Dawid z dwiema ¿onami, 
Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawn¹] ¿on¹ Nabala z Karmelu.
1Sa 27:4  Kiedy doniesiono Saulowi, ¿e Dawid schroni³ siê w Gat, przesta³ go œcigaæ.
1Sa 27:5  Dawid poprosi³ Akisza: «Je¿eli darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, wyznacz mi miejsce w jednym z miast 
kraju, abym siê tam osiedli³. Na có¿ bowiem s³uga twój bêdzie pozostawa³ przy tobie w stolicy królestwa?»
1Sa 27:6  Akisz wiêc odda³ mu w tym dniu Siklag. Dlatego w³aœnie Siklag nale¿y do królów judzkich a¿ do dnia 
dzisiejszego.
1Sa 27:7  Okres czasu, który spêdzi³ Dawid w kraju filistyñskim, wynosi³ rok i cztery miesi¹ce.
1Sa 27:8  Dawid i jego ludzie wdzierali siê do Geszurytów, Girzytów i Amalekitów; zamieszkiwali oni ten kraj od 
Telam w stronê Szur, a¿ do ziemi egipskiej.
1Sa 27:9  Dawid uderzaj¹c na jak¹œ krainê, nie pozostawia³ przy ¿yciu ani mê¿czyzny, ani kobiety, zabiera³ 
trzodê, byd³o, os³y, wielb³¹dy, odzie¿, a potem dopiero wraca³ do Akisza.
1Sa 27:10  Akisz mówi³: «Gdzie byliœcie dzisiaj na wyprawie wojennej?» Dawid mówi³: «W Negebie judzkim. W 
Negebie jerachmeelickim. W Negebie kenickim».
1Sa 27:11  Dawid nie zostawia³ przy ¿yciu ani mê¿czyzny, ani kobiety, aby ich przyprowadziæ do Gat. 
Twierdzi³: «Aby nie wydali nas i nie mówili: Dawid w ten sposób postêpowa³, tak ³upi³ nas przez ca³y czas 
pobytu w kraju filistyñskim».
1Sa 27:12  Akisz wierzy³ Dawidowi, mówi¹c: «Zosta³ znienawidzony przez swych rodaków; pozostanie wiêc 
moim s³ug¹ na zawsze».
1Sa 28:1  W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chc¹c uderzyæ na Izraelitów. Rzek³ wiêc Akisz 
do Dawida: «Wiedz dobrze, ¿e razem ze mn¹ udasz siê do obozu wraz z twymi ludŸmi».
1Sa 28:2  Dawid odrzek³ Akiszowi: «Oczywiœcie, sam siê przekonasz, co uczyni twój s³uga». Akisz 
odpowiedzia³ Dawidowi: «Ustanawiam wiêc ciebie na sta³e stra¿nikiem mojej osoby».
1Sa 28:3  Samuel umar³, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim ¿a³obê. Pochowany on zosta³ w swym mieœcie 
Rama. A Saul usun¹³ wró¿bitów i czarnoksiê¿ników z kraju.
1Sa 28:4  Tymczasem Filistyni zgromadziwszy siê, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul te¿ zebra³ 
wszystkich Izraelitów i rozbi³ obóz w Gilboa.
1Sa 28:5  Saul jednak na widok obozu filistyñskiego przestraszy³ siê: serce jego mocno zadr¿a³o.
1Sa 28:6  Radzi³ siê Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiada³ ani przez sny, ani przez urim, ani przez proroków.
1Sa 28:7  Zwróci³ siê wiêc Saul do swych s³ug: «Poszukajcie mi kobiety wywo³uj¹cej duchy, chcia³bym pójœæ i 
jej siê poradziæ». Odpowiedzieli mu jego s³udzy: «Jest w Endor kobieta, która wywo³uje duchy».
1Sa 28:8  Dla niepoznaki Saul przebra³ siê w inne szaty i poszed³ w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywaj¹c do 
tej kobiety w nocy, rzek³: «Proszê ciê, powró¿ mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymieniê».
1Sa 28:9  Odpowiedzia³a mu kobieta: «Wiesz chyba, co uczyni³ Saul: wyniszczy³ wró¿bitów i czarnoksiê¿ników 



w kraju. Czemu czyhasz na moje ¿ycie, chc¹c mnie naraziæ na œmieræ».
1Sa 28:10  Saul przysi¹g³ jej na Pana mówi¹c: «Na ¿ycie Pana! Nie bêdziesz ukarana z tego powodu».
1Sa 28:11  Spyta³a siê wiêc kobieta: «Kogo mam wywo³aæ?» Odrzek³: «Wywo³aj mi Samuela».
1Sa 28:12  Gdy zobaczy³a kobieta Samuela, zawo³a³a g³oœno do Saula: «Czemu mnie oszuka³eœ? Tyœ jest 
Saul!»
1Sa 28:13  Odezwa³ siê do niej król: «Nie obawiaj siê! Co widzisz?» Kobieta odpowiedzia³a Saulowi: «Widzê 
istotê pozaziemsk¹, wy³aniaj¹c¹ siê z ziemi».
1Sa 28:14  Zapyta³ siê: «Jak wygl¹da?» Odpowiedzia³a: «Wychodzi starzec, a jest on okryty p³aszczem». Saul 
pozna³, ¿e to Samuel, i upad³ przed nim twarz¹ na ziemiê, i odda³ mu pok³on.
1Sa 28:15  Samuel rzek³ do Saula: «Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywo³ujesz mnie?» Saul odrzek³: 
«Znajdujê siê w wielkim ucisku, bo Filistyni walcz¹ ze mn¹, a Bóg miê opuœci³ i nie daje mi odpowiedzi ani przez 
proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwa³em, abyœ mi wskaza³, jak mam post¹piæ».
1Sa 28:16  Samuel odrzek³: «Dlaczego wiêc pytasz mnie, skoro Pan odst¹pi³ ciê i sta³ siê twoim wrogiem?
1Sa 28:17  Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedzia³: odebra³ Pan królestwo z twej rêki, a odda³ je innemu - 
Dawidowi.
1Sa 28:18  Dlatego Pan postêpuje z tob¹ w ten sposób, poniewa¿ nie us³ucha³eœ Jego g³osu, nie dope³ni³eœ 
p³omiennego gniewu Jego nad Amalekiem.
1Sa 28:19  Dlatego Pan odda³ Izraelitów razem z tob¹ w rêce Filistynów, jutro ty i twoi synowie bêdziecie razem 
ze mn¹, ca³e te¿ wojsko izraelskie odda w rêce Filistynów».
1Sa 28:20  W tej chwili upad³ Saul na ziemiê jak d³ugi, przerazi³ siê bowiem s³owami Samuela, brakowa³o mu 
te¿ si³, gdy¿ nie jad³ przez ca³y dzieñ i ca³¹ noc.
1Sa 28:21  Tymczasem wysz³a do Saula owa kobieta i spostrzeg³szy, ¿e jest bardzo przera¿ony, rzek³a do 
niego: «Oto s³u¿ebnica twoja pos³ucha³a twojego rozkazu; narazi³am swe ¿ycie, bêd¹c pos³uszn¹ twym 
s³owom, które do mnie wyrzek³eœ.
1Sa 28:22  Pos³uchaj wiêc - proszê - i ty g³osu twej s³u¿ebnicy! Po³o¿ê przed tob¹ kês chleba: posil siê 
wzmocnij, aby wyruszyæ w drogê».
1Sa 28:23  Wzbrania³ siê mówi¹c: «Nie bêdê jad³». Gdy namawiali go s³udzy wraz z t¹ kobiet¹, pos³ucha³ ich 
g³osu, podniós³ siê z ziemi i usiad³ na ³ó¿ku.
1Sa 28:24  Kobieta mia³a tuczne cielê w swym domu, pospiesznie je zabi³a, a potem wzi¹wszy m¹kê, rozczyni³a 
j¹ i upiek³a przaœne chleby.
1Sa 28:25  Po³o¿y³a potem [to wszystko] przed Saulem i jego s³ugami. Posilili siê i powstawszy odeszli jeszcze 
tej samej nocy.
1Sa 29:1  Filistyni zgromadzili swe oddzia³y ko³o Afek, Izraelici zaœ roz³o¿yli obóz u Ÿród³a, które jest na 
[nizinie] Jizreel.
1Sa 29:2  W³adcy filistyñscy szli na czele setek i tysiêcy. Dawid ze swymi ludŸmi szed³ na koñcu przy Akiszu.
1Sa 29:3  Ksi¹¿êta filistyñscy mówili: «Po co tutaj ci Hebrajczycy?» Akisz odrzek³ ksi¹¿êtom filistyñskim: «To jest 
Dawid, s³uga Saula, króla izraelskiego, który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalaz³em u niego nic od dnia, 
w którym przyszed³ do mnie, a¿ do dziœ».
1Sa 29:4  Ale ksi¹¿êta filistyñscy rozgniewali siê na niego i powiedzieli: «Odpraw tego cz³owieka: niech wróci na 
miejsce, które mu wyznaczy³eœ. Niech nie bierze z nami udzia³u w bitwie, gdy¿ móg³by siê staæ w walce 
naszym przeciwnikiem. W jaki¿ sposób móg³by odzyskaæ ³askawoœæ swego pana, jak nie g³owami tych ludzi?
1Sa 29:5  Czy to nie ten sam Dawid, któremu œpiewano wœród pl¹sów: "Pobi³ Saul tysi¹ce, a Dawid dziesi¹tki 
tysiêcy"?»
1Sa 29:6  Akisz wezwa³ Dawida i rzek³ do niego: «Na ¿ycie Pana: jesteœ uczciwy i by³bym rad, gdybyœ 
wystêpowa³ i [zbrojnie] wyruszy³ ze mn¹ w pole. Przecie¿ nie zauwa¿y³em w tobie nic z³ego od chwili twego 
przybycia do mnie a¿ do dziœ. Nie podobasz siê jednak w³adcom.
1Sa 29:7  Wróæ siê, odchodŸ w pokoju, byœ nie czyni³ nic, co siê wydaje z³ym w oczach w³adców 
filistyñskich».
1Sa 29:8  A Dawid rzek³ do Akisza: «Co zrobi³em? Có¿ znalaz³eœ u s³ugi twojego od dnia, w którym zacz¹³em 
byæ u ciebie, do dziœ, ¿e nawet nie mogê wyruszyæ do walki z wrogami pana mojego, króla?»
1Sa 29:9  Akisz odrzek³ Dawidowi: «Wiem, ¿e by³eœ dla mnie dobry jak anio³ Bo¿y, jednak ksi¹¿êta filistyñscy 
twierdz¹: "Niech z nami nie idzie do walki".
1Sa 29:10  Wstañ wiêc rano wraz ze s³ugami swego pana, którzy przyszli z tob¹. Wstañcie o zaraniu i gdy dzieñ 
nastanie - odejdŸcie!»
1Sa 29:11  Dawid wsta³ wiêc wraz ze swymi ludŸmi wczeœnie rano, aby wyruszyæ od rana i wróciæ do ziemi 
filistyñskiej. Filistyni tymczasem wyruszyli do Jizreel.
1Sa 30:1  Kiedy Dawid wraca³ razem ze swymi ludŸmi do Siklag w trzecim dniu, Amalekici [tymczasem] 
najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem.
1Sa 30:2  Zabrali do niewoli kobiety, które w nim by³y, [i wszystko] od najmniejszego do najwiêkszego, nie zabili 



jednak nikogo, lecz uprowadzili ze sob¹, i odeszli z powrotem.
1Sa 30:3  Kiedy wiêc Dawid ze swymi ludŸmi powróci³ do miasta, by³o ono ju¿ spalone, a ¿ony ich, synów i 
córki uprowadzono.
1Sa 30:4  Dawid i lud, który by³ przy nim, podnieœli g³os i p³akali tak d³ugo, a¿ im brak³o si³ do p³aczu.
1Sa 30:5  Zabrano do niewoli tak¿e obydwie ¿ony Dawida: Achinoam z Jizreel i Abigail, [dawn¹] ¿onê Nabala z 
Karmelu.
1Sa 30:6  Dawid wiêc znalaz³ siê w wielkim utrapieniu, gdy¿ lud chcia³ go nawet ukamienowaæ. Wszyscy 
bowiem popadli w smutek z powodu [utraty] synów i córek. Dawid zaœ dozna³ umocnienia od Pana, Boga 
swego.
1Sa 30:7  Odezwa³ siê Dawid do Abiatara, kap³ana, syna Achimeleka: «Przynieœ mi - proszê - efod». I Abiatar 
przyniós³ efod Dawidowi.
1Sa 30:8  Dawid radzi³ siê Pana, pytaj¹c: «Czy mam œcigaæ tê zgrajê? Czy j¹ dosiêgnê?» I da³ mu odpowiedŸ: 
«Œcigaj, gdy¿ na pewno dogonisz i [³up] odbierzesz».
1Sa 30:9  Wyruszy³ wiêc Dawid i szeœciuset ludzi, którzy mu towarzyszyli, i dotarli do potoku Besor, a reszta 
pozosta³a na miejscu.
1Sa 30:10  Wówczas Dawid wraz z czterystu ludŸmi urz¹dzi³ poœcig, dwustu zaœ ludzi, którzy byli zbyt 
zmêczeni, by przejœæ potok Besor, zatrzyma³o siê.
1Sa 30:11  W polu spotkali pewnego Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida dali mu chleba do jedzenia i 
wody do picia.
1Sa 30:12  Dali mu te¿ kawa³ek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjad³, o¿ywi³ siê: przez trzy 
doby bowiem nic nie jad³ ani nie pi³.
1Sa 30:13  Dawid odezwa³ siê do niego: «Do kogo nale¿ysz i sk¹d jesteœ?» On odrzek³: «Jestem m³odym 
Egipcjaninem, niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawi³ mnie losowi, gdy¿ rozchorowa³em siê przed trzema 
dniami.
1Sa 30:14  Wdarliœmy siê do Negebu Keretytów, do Negebu nale¿¹cego do Judy i do Negebu Kaleba i 
podpaliliœmy Siklag».
1Sa 30:15  Zapyta³ go Dawid: «Czy móg³byœ nas zaprowadziæ do tej zgrai?» Odrzek³: «Przysiêgnij mi na 
Boga, ¿e mnie nie zabijesz i nie oddasz miê w rêce mojego pana, a wtedy zaprowadzê ciê do tej zgrai».
1Sa 30:16  I poprowadzi³ go. Tamci rozeszli siê po ca³ej krainie, jedli i pili, i œwiêtowali z powodu ca³ego 
wielkiego ³upu, który zabrali z krainy filistyñskiej i z krainy judzkiej.
1Sa 30:17  I bi³ ich Dawid od wieczora a¿ do zmierzchu dnia nastêpnego. Nikt z nich nie ocala³ prócz czterystu 
m³odych ludzi, którzy, dosiad³szy wielb³¹dów, uciekli.
1Sa 30:18  Dawid odzyska³ wszystko, co zabrali Amalekici. Dawid wyzwoli³ te¿ dwie swoje ¿ony.
1Sa 30:19  Nikt nie zgin¹³, od najmniejszego do najwiêkszego, ani synowie, ani córki, ani [nic] z ³upu, z tych 
wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wzi¹³ z powrotem.
1Sa 30:20  Dawid wzi¹³ nawet wszystkie owce i byd³o. Pêdzono je przed nim wo³aj¹c: «Oto zdobycz Dawidowa».
1Sa 30:21  Dawid przyby³ do dwustu owych mê¿ów, którzy byli zbyt zmêczeni, by iœæ za Dawidem, i dlatego 
pozostali ko³o potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw Dawida i towarzysz¹cych mu ludzi. Zbli¿ywszy siê Dawid z 
¿o³nierzami pozdrowi³ ich.
1Sa 30:22  Jednak ró¿ni Ÿli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przedtem za Dawidem, odezwali siê i powiedzieli: 
«Poniewa¿ ci z nami nie poszli, wiêc nie podzielimy siê z nimi ³upem, któryœmy ocalili. Zabraæ sobie mog¹ tylko 
swoje ¿ony i dzieci, i odejœæ».
1Sa 30:23  Odpowiedzia³ Dawid: «Nie tak post¹picie, bracia moi, z tym, co nam darowa³ Pan. Przecie¿ to On 
nas ochroni³. On odda³ w nasze rêce tê zgrajê, która na nas napad³a.
1Sa 30:24  Kto was pos³ucha w tej sprawie? Jednakowy udzia³ mieæ bêd¹ ci, którzy uczestniczyli w walce, i ci, 
którzy pozostali przy taborze: jednakowo siê podziel¹».
1Sa 30:25  Tak zosta³o od tego dnia na przysz³oœæ: ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwaj¹ce a¿ 
do dnia dzisiejszego.
1Sa 30:26  Gdy Dawid powróci³ do Siklag, pos³a³ czêœæ zdobyczy starszym Judy i przyjacio³om ze s³owami: 
«Oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach Pañskich».
1Sa 30:27  Pos³a³ te¿ do tych, którzy byli w Betuel, do tych, co byli w Rama, w Negebie i Jattir,
1Sa 30:28  i którzy byli w Arara, do tych, co w Sifemot, i tych, co w Esztemoa,
1Sa 30:29  i do tych, co mieszkali w Karmelu i w miastach Jerachmeelitów i w miastach Kenitów,
1Sa 30:30  równie¿ do mieszkaj¹cych w Chorma i w Bor-Aszan, w Eter
1Sa 30:31  i w Hebronie, do wszystkich miejscowoœci, po których kr¹¿y³ Dawid wraz ze swymi ludŸmi. 
1Sa 31:1  Filistyni tymczasem walczyli z Izraelem; a mê¿owie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na 
wzgórzu Gilboa.
1Sa 31:2  Filistyni, rozpoczêli natarcie na Saula i na jego synów, zabijaj¹c Jonatana, Abinadaba i Malkiszuê - 
synów Saula.



1Sa 31:3  W koñcu walka sro¿y³a siê tylko wokó³ Saula. Wytropili go ³ucznicy, a on zadr¿a³ na widok ³uczników.
1Sa 31:4  I odezwa³ siê Saul do swego giermka: «Dob¹dŸ swego miecza i przebij mnie nim, a¿eby nie przyszli ci 
nieobrzezañcy i nie przebili mnie sami, i nie naigrawali siê ze mnie». Lecz giermek nie chcia³ tego uczyniæ, 
gdy¿ bardzo siê ba³. Saul wiêc doby³ miecza i sam rzuci³ siê na niego.
1Sa 31:5  Gdy giermek zobaczy³, ¿e Saul umar³, sam te¿ rzuci³ siê na swój miecz i umar³ razem z nim.
1Sa 31:6  Umarli wiêc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek, i wszyscy jego towarzysze.
1Sa 31:7  A gdy Izraelici zamieszkuj¹cy tak drug¹ stronê równiny, jak i Zajordanie, zobaczyli, ¿e wojsko 
[izraelskie] uciek³o i ¿e polegli Saul i jego synowie, opuœcili swoje miasta i pouciekali. Przyszli wiêc Filistyni i 
zamieszkali w nich.
1Sa 31:8  Nazajutrz przyszli Filistyni obdzieraæ zabitych i znaleŸli Saula i trzech jego synów le¿¹cych na 
wzgórzu Gilboa.
1Sa 31:9  Odciêli mu g³owê i zdarli zbrojê. Po ca³ej ziemi filistyñskiej rozes³ali polecenie, aby obwieœciæ tê 
radosn¹ nowinê swym bogom i ludowi.
1Sa 31:10  Zbrojê jego z³o¿yli w œwi¹tyni Asztarty, a cia³o powiesili na murze Bet-Szean.
1Sa 31:11  Gdy us³yszeli mieszkañcy Jabesz w Gileadzie o tym, jak Filistyni post¹pili z Saulem,
1Sa 31:12  powstali wszyscy dzielni ludzie i szli przez ca³¹ noc, po czym zdjêli cia³o Saula i cia³a jego synów z 
muru Bet-Szean. Przenieœli je do Jabesz i tu spalili.
1Sa 31:13  Wziêli potem ich koœci i pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz. Poœcili potem przez siedem dni.
2Sa 1:1  Po œmierci Saula, po zwyciêstwie nad Amalekitami, wróci³ Dawid i zatrzyma³ siê przez dwa dni w 
Siklag.
2Sa 1:2  Na trzeci dzieñ przyby³ jakiœ cz³owiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie mia³ podarte, a g³owê 
posypan¹ ziemi¹. Podszed³szy do Dawida, pad³ na ziemiê i odda³ mu pok³on.
2Sa 1:3  Dawid zapyta³ go: «Sk¹d przybywasz?» Odpowiedzia³ mu: «Ocala³em z izraelskiego obozu».
2Sa 1:4  Rzek³ do niego Dawid: «Opowiedz mi, proszê, co siê tam sta³o?» Opowiedzia³ wiêc, ¿e ludzie uciekli z 
pola walki, wielu z ludzi zginê³o, i ¿e równie¿ ponieœli œmieræ Saul i jego syn Jonatan.
2Sa 1:5  Dawid wypytywa³ m³odzieñca, który mu przyniós³ te wieœci: «Sk¹d ty wiesz, ¿e umar³ Saul i jego syn 
Jonatan?»
2Sa 1:6  M³odzieniec, który przyniós³ te wieœci, odpar³: «Przypadek zrz¹dzi³, ¿e znalaz³em siê na górze Gilboa i 
w³aœnie Saul tkwi³ oparty na swej w³óczni, gdy tymczasem dosiêga³y go rydwany i jeŸdŸcy.
2Sa 1:7  Rozejrza³ siê i spostrzeg³szy mnie, przywo³a³ do siebie. Odpowiedzia³em: "Jestem".
2Sa 1:8  Zapyta³ mnie: "Kim jesteœ?" Odrzek³em: "Jestem Amalekit¹".
2Sa 1:9  Rzek³ mi: "PodejdŸ, proszê ciê, i dobij miê, gdy¿ czujê zawroty g³owy, chocia¿ jeszcze jest we mnie 
ca³e ¿ycie".
2Sa 1:10  Podszed³em wiêc i dobi³em go, bo wiedzia³em, ¿e nie bêdzie ¿y³ po swoim upadku. Potem zabra³em 
jego diadem, który mia³ na g³owie, i naramiennik. Przynoszê to memu panu».
2Sa 1:11  Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdar³ je. Tak te¿ uczynili wszyscy mê¿owie, którzy z nim byli.
2Sa 1:12  Potem lamentowali i p³akali, i poœcili a¿ do wieczora, z tego powodu, ¿e padli od miecza Saul i syn 
jego Jonatan, i z powodu ludu Pañskiego i domu Izraela.
2Sa 1:13  Odezwa³ siê Dawid do m³odzieñca, który mu przyniós³ te wieœci: «Sk¹d ty jesteœ?» Odpar³: «Jestem 
synem osadnika amalekickiego».
2Sa 1:14  Powiedzia³ do niego Dawid: «Jak to? Nie ba³eœ siê podnieœæ rêki, by zabiæ pomazañca 
Pañskiego?»
2Sa 1:15  Wezwa³ wiêc Dawid jednego z m³odzieñców i da³ rozkaz: «PodejdŸ i przebij go!» Ten zada³ mu cios 
taki, ¿e umar³.
2Sa 1:16  Dawid zaœ wo³a³ w jego stronê: «Odpowiedzialnoœæ za twoj¹ krew [zrzucam] na twoj¹ g³owê! Usta 
twe wyda³y o tobie œwiadectwo, gdy mówi³y: Ja zabi³em pomazañca Pañskiego».
2Sa 1:17  Dawid zaœpiewa³ potem ¿a³obn¹ pieœñ na czeœæ Saula i jego syna Jonatana,
2Sa 1:18  i poleci³, aby siê uczyli [jej] potomkowie Judy. W³aœnie ona zosta³a zapisana w "Ksiêdze 
Sprawiedliwego".
2Sa 1:19  «O Izraelu, twa chwa³a na wy¿ynach zabita. Jak¿e padli bohaterowie?
2Sa 1:20  W Gat tego nie og³aszajcie! Nie podawajcie na ulicach Aszkelonu, aby siê nie cieszy³y córki 
filistyñskie ani radowa³y córki nieobrzezanych.
2Sa 1:21  Góry Gilboa! Ani rosy, ani deszczu niech na was nie bêdzie, ani pól ¿yznych! Tu bowiem zosta³a 
skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie by³a namaszczona oliw¹,
2Sa 1:22  lecz krwi¹ poleg³ych, t³uszczem mocarzy. £uk Jonatana nigdy siê nie cofa³, i miecz Saula nie wraca³ 
daremnie.
2Sa 1:23  Saul i Jonatan, kochaj¹cy siê i mili przyjaciele, za ¿ycia i w œmierci nie s¹ rozdzieleni. Byli oni 
bystrzejsi od or³ów, dzielniejsi od lwów.
2Sa 1:24  O, p³aczcie nad Saulem, córki izraelskie: On was ubiera³ w przeœliczne szkar³aty, z³otymi ozdobami 



upiêksza³ stroje.
2Sa 1:25  Jak¿e zgin¹æ mogli waleczni, wœród boju Jonatan przebity œmiertelnie?
2Sa 1:26  ¯al mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo by³eœ mi drogi! Wiêcej ceni³em tw¹ mi³oœæ ni¿eli 
mi³oœæ kobiet.
2Sa 1:27  Jak¿e padli bohaterowie? Jak¿e przepad³y wojenne orê¿e?»
2Sa 2:1  Po tych wydarzeniach radzi³ siê Dawid Pana, pytaj¹c Go: «Czy mogê siê udaæ do którego z miast 
judzkich?» Pan odrzek³: «Mo¿esz iœæ». Pyta³ znów Dawid: «Dok¹d mam iœæ?» Odpowiedzia³: «Do 
Hebronu».
2Sa 2:2  Dawid wyruszy³ tam razem ze swymi dwiema ¿onami: z Achinoam z Jizreel i z Abigail, [dawn¹] ¿on¹ 
Nabala z Karmelu.
2Sa 2:3  Zabra³ tak¿e swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu.
2Sa 2:4  Przybyli ludzie z Judy i namaœcili Dawida na króla nad domem Judy. Kiedy powiadomiono Dawida, ¿e 
to mieszkañcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula,
2Sa 2:5  skierowa³ do mieszkañców Jabesz w Gileadzie wys³añców, oœwiadczaj¹c im: «B¹dŸcie b³ogos³awieni 
przez Pana, okazaliœcie bowiem ¿yczliwoœæ dla waszego pana, Saula, sprawiaj¹c mu pogrzeb.
2Sa 2:6  Teraz zaœ niech Pan wam oka¿e mi³osierdzie i wiernoœæ! Ja te¿ pragnê siê wam odwdziêczyæ za 
to, ¿e dokonaliœcie tego dzie³a.
2Sa 2:7  Niech wiêc bêd¹ mocne wasze rêce i b¹dŸcie dzielni, Saul bowiem, wasz pan, umar³, mnie zaœ dom 
Judy namaœci³ sobie na króla».
2Sa 2:8  Abner zaœ, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabra³ Iszbaala, syna Saula, i zaprowadzi³ go do 
Machanaim.
2Sa 2:9  Obwo³a³ go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Jizreelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad 
ca³ym Izraelem.
2Sa 2:10  Iszbaal, syn Saula, liczy³ lat czterdzieœci, gdy zacz¹³ panowaæ nad Izraelem, a rz¹dzi³ dwa lata. Tylko 
dom Judy zosta³ przy Dawidzie.
2Sa 2:11  Okres, w którym Dawid panowa³ nad domem Judy w Hebronie, wynosi³ siedem lat i szeœæ miesiêcy.
2Sa 2:12  Abner, syn Nera, i s³udzy Iszbaala, syna Saula udali siê z Machanaim do Gibeonu.
2Sa 2:13  Wyruszy³ równie¿ Joab, syn Serui, ze s³ugami Dawida. Spotkali siê u stawu gibeoñskiego. Ci 
rozmieœcili siê po jednej stronie, a tamci po drugiej stronie stawu.
2Sa 2:14  Abner zawo³a³ do Joaba: «A mo¿e wyst¹pi¹ m³odzieñcy i dadz¹ nam pokaz walki?» Joab rzek³: «Niech 
wystêpuj¹!»
2Sa 2:15  Powstali wiêc i ci¹gnêli w ustalonej liczbie: dwunastu Beniaminitów ze strony Iszbaala, syna Saula, i 
dwunastu ze zwolenników Dawida.
2Sa 2:16  Ka¿dy pochwyci³ swego przeciwnika za g³owê i [utopi³] miecz w jego boku, tak ¿e zginêli razem. 
Miejsce to nazwano "Polem Boków". Znajduje siê ono w Gibeonie.
2Sa 2:17  Rozpoczê³a siê wiêc w tym dniu zaciêta walka, w której Abner i mê¿owie z Izraela zostali pokonani 
przez s³ugi Dawida.
2Sa 2:18  Byli wœród nich równie¿ trzej synowie Serui: Joab, Abiszaj i Asahel. Asahel by³ szybki jak dzika 
gazela.
2Sa 2:19  Asahel bieg³ za Abnerem nie zbaczaj¹c ani w prawo, ani w lewo.
2Sa 2:20  Odwróci³ siê Abner i zawo³a³: «Czy to ty jesteœ, Asahelu?» Odrzek³: «Ja».
2Sa 2:21  Rzek³ do niego Abner: «Zwróæ siê w prawo lub w lewo i schwyæ sobie kogoœ z m³odzieñców i 
zabierz sobie ³up po nim». Asahel nie chcia³ jednak od niego odst¹piæ.
2Sa 2:22  Jeszcze raz zwróci³ siê Abner do Asahela: «Odst¹p ode mnie! Czy mam ciê na ziemiê powaliæ? Jak 
wówczas bêdê móg³ spojrzeæ w twarz twemu bratu Joabowi?»
2Sa 2:23  Kiedy jednak [Asahel] nie zgodzi³ siê odst¹piæ, Abner ugodzi³ go w podbrzusze odwrotnym koñcem 
dzidy, tak ¿e dzida przesz³a na wylot: pad³ wiêc i zmar³ na miejscu. A ka¿dy kto przybywa³ na to miejsce, gdzie 
pad³ i umar³ Asahel, zatrzymywa³ siê.
2Sa 2:24  Jednak¿e Joab i Abiszaj w dalszym ci¹gu gonili Abnera, a¿ o zachodzie s³oñca dotarli do wzgórza 
Amma, po³o¿onego obok Giach, przy drodze na pustkowiu Gibeonu.
2Sa 2:25  Tymczasem Beniaminici zebrali siê wokó³ Abnera i tworz¹c jedn¹ gromadê, zatrzymali siê na szczycie 
pewnego wzgórza.
2Sa 2:26  St¹d wo³a³ Abner do Joaba, t³umacz¹c mu: «Czy miecz bêdzie nieustannie po¿era³? Czy nie zdajesz 
sobie sprawy, ¿e gorzkie bêd¹ tego skutki? Kiedy¿ wreszcie powiesz ludowi, ¿e winni odst¹piæ od œcigania 
swych braci?»
2Sa 2:27  Joab odrzek³: «Na ¿ycie Boga! Gdybyœ nie przemówi³, lud nie odst¹pi³by od œcigania braci 
wczeœniej ni¿ o œwicie».
2Sa 2:28  Joab wiêc kaza³ zatr¹biæ na rogu. Zatrzyma³ siê ca³y lud i nie œciga³ ju¿ Izraelitów: zaprzestano 
walki.



2Sa 2:29  Abner i jego ludzie szli ca³¹ noc przez Arabê, a¿ przeprawili siê przez Jordan, a id¹c jeszcze ca³e 
przedpo³udnie dotarli do Machanaim.
2Sa 2:30  Joab zaœ zaprzestawszy poœcigu za Abnerem, zgromadzi³ wszystkich swych ludzi: ze s³ug Dawida 
brakowa³o dziewiêtnastu ludzi i Asahela,
2Sa 2:31  natomiast s³udzy Dawida zabili trzystu szeœædziesiêciu spoœród Beniaminitów i ludzi Abnera. Tylu 
zmar³o.
2Sa 2:32  Asahela zabrano i pochowano w grobie jego ojca, znajduj¹cym siê w Betlejem. Potem Joab i jego 
towarzysze szli ca³¹ noc; gdy œwita³o, dotarli do Hebronu.
2Sa 3:1  Wojna miêdzy domem Saula a domem Dawida przed³u¿a³a siê. Dawid jednak stawa³ siê mocniejszy, 
natomiast dom Saula by³ coraz s³abszy.
2Sa 3:2  Synowie, którzy urodzili siê Dawidowi w Hebronie: pierworodnym by³ Amnon z Achinoam pochodz¹cej z 
Jizreel,
2Sa 3:3  drugim by³ Kileab z Abigail, [dawnej] ¿ony Nabala z Karmelu, a trzecim Absalom z Maaki, córki 
Talmaja, króla Geszur,
2Sa 3:4  czwartym by³ Adoniasz, syn Chaggity, pi¹tym zaœ Szefatiasz, syn Abitali,
2Sa 3:5  szóstym by³ Jitream z Egli, ¿ony Dawida. Ci urodzili siê Dawidowi w Hebronie.
2Sa 3:6  W czasie trwania wojny miêdzy domem Saula a domem Dawida Abner zyskiwa³ na znaczeniu w domu 
Saula.
2Sa 3:7  Otó¿ Saul mia³ na³o¿nicê, której na imiê by³o Rispa, córkê Ajji. Rzek³ Iszbaal do Abnera: «Czemu to 
zbli¿y³eœ siê do na³o¿nicy mego ojca?»
2Sa 3:8  Te s³owa Iszbaala wywo³a³y wielki gniew Abnera. Zawo³a³: «Czy¿ to ja jestem przywódc¹ judzkich 
psów? W³aœnie teraz, gdy okazujê przywi¹zanie domowi Saula, twego ojca, jego krewnym i przyjacio³om, i nie 
dopuszczam, byœ wpad³ w rêce Dawida, ty doszukujesz siê przestêpstwa w sprawie tej kobiety.
2Sa 3:9  Niechaj to Bóg uczyni z Abnerem i tamto mu dorzuci, je¿eli nie dokonam tego, co Pan przyrzek³ 
Dawidowi:
2Sa 3:10  Odbiorê królestwo domowi Saula, umocniê natomiast w³adzê Dawida nad Izraelem i Jud¹ od Dan do 
Beer-Szeby».
2Sa 3:11  [Iszbaal] nie móg³ na to odpowiedzieæ Abnerowi ani s³owa, gdy¿ siê go obawia³.
2Sa 3:12  Abner wys³a³ pos³ów do Dawida, do Hebronu, aby mu oœwiadczyli: «Czyj to kraj?», chc¹c 
powiedzieæ: Zechciej zawrzeæ ze mn¹ przymierze, a wtedy pomogê ci w tym, by ca³y Izrael ku tobie siê zwróci³.
2Sa 3:13  Odpowiedzia³: «Dobrze. Zawrê z tob¹ przymierze, lecz stawiam ci jeden warunek, którego od ciebie 
¿¹dam, mianowicie: Nie bêdziesz widzia³ mojej twarzy, je¿eli nie sprowadzisz mi Mikal, córki Saula, gdy 
przyjdziesz mnie zobaczyæ».
2Sa 3:14  Dawid wys³a³ te¿ pos³ów do Iszbaala, syna Saula, ¿¹daj¹c: «Zwróæ moj¹ ¿onê, Mikal, któr¹ naby³em 
za sto napletków filistyñskich».
2Sa 3:15  Iszbaal kaza³ j¹ wiêc zabraæ od mê¿a jej Paltiela, syna Lajisza.
2Sa 3:16  M¹¿ szed³ za ni¹, a towarzysz¹c jej p³aka³ a¿ do Bachurim. Abner rzek³ jednak do niego: «Wróæ siê!» 
I wróci³ siê.
2Sa 3:17  Przeprowadzi³ te¿ Abner rozmowy ze starszyzn¹ Izraela oznajmiaj¹c im: «Ju¿ dawno okazywaliœcie 
pragnienie, aby mieæ nad sob¹ Dawida królem.
2Sa 3:18  Dokonajcie tego teraz, gdy¿ Pan da³ Dawidowi tak¹ obietnicê: Oto za poœrednictwem mojego s³ugi 
Dawida uwolniê lud mój izraelski z r¹k filistyñskich i z r¹k wszystkich wrogów».
2Sa 3:19  Podobnie te¿ t³umaczy³ Abner Beniaminitom. Potem uda³ siê Abner, by donieœæ Dawidowi w 
Hebronie o wszystkim tym, co wyda³o siê s³uszne Izraelitom i ca³emu domowi Beniamina.
2Sa 3:20  Abner w towarzystwie dwudziestu mê¿czyzn uda³ siê do Dawida do Hebronu. A Dawid wyprawi³ ucztê 
Abnerowi i jego towarzyszom.
2Sa 3:21  Wtedy Abner oœwiadczy³ Dawidowi: «Zobowi¹zujê siê, ¿e pójdê, zgromadzê wszystkich Izraelitów 
wokó³ pana mojego, króla. Oni zawr¹ z tob¹ przymierze i bêdziesz sprawowa³ nad nimi rz¹dy wed³ug swego 
upodobania». Potem Dawid odprawi³ Abnera, który poszed³ w pokoju.
2Sa 3:22  Tymczasem gdy s³udzy Dawida wraz z Joabem wracali z wyprawy, przynosz¹c bogat¹ zdobycz, 
Abnera ju¿ nie by³o u Dawida w Hebronie, gdy¿ go odprawi³, i tamten poszed³ w pokoju.
2Sa 3:23  Po powrocie Joaba i ca³ego wojska, które mu towarzyszy³o, doniesiono Joabowi, ¿e Abner, syn Nera, 
przyby³ do króla, a ten go odprawi³, tak ¿e odszed³ w pokoju.
2Sa 3:24  Uda³ siê wiêc Joab do króla i rzek³: «Coœ ty uczyni³? Przecie¿ przyszed³ do ciebie Abner. Dlaczego 
go odprawi³eœ, ¿e odszed³ w pokoju?
2Sa 3:25  Czy¿ nie znasz Abnera, syna Nera? To¿ on przyszed³ ciê oszukaæ i wywiedzieæ siê o twych 
zamiarach i o twych wszystkich przedsiêwziêciach».
2Sa 3:26  Skoro tylko Joab wyszed³ od Dawida, wys³a³ za Abnerem goñców, którzy zawrócili go od cysterny 
Sira. A Dawid o tym nie wiedzia³.



2Sa 3:27  Kiedy Abner wróci³ do Hebronu, Joab odprowadzi³ go do œrodka bramy pod pozorem, ¿e chce z nim 
poufnie porozmawiaæ. Tam zada³ mu œmiertelny cios w podbrzusze za krew swego brata Asahela.
2Sa 3:28  Gdy Dawid otrzyma³ o tym wiadomoœæ, powiedzia³: «Ani ja, ani moje królestwo nie ma winy przed 
Panem za krew Abnera, syna Nera.
2Sa 3:29  Niech [odpowiedzialnoœæ] za ni¹ spadnie na g³owê Joaba i na ca³y jego ród. Oby nigdy nie usta³y w 
domu Joaba wycieki, tr¹d, podpieranie siê lask¹, œmieræ od miecza i g³ód chleba!»
2Sa 3:30  A Joab i jego brat Abiszaj zamordowali Abnera, gdy¿ przez niego umar³ ich brat Asahel w bitwie ko³o 
Gibeonu.
2Sa 3:31  Rzek³ wiêc Dawid do Joaba i do wszystkich towarzysz¹cych mu ludzi: «Porozdzierajcie swe szaty, 
na³ó¿cie wory i podnieœcie lament wobec [zw³ok] Abnera». Król Dawid postêpowa³ za marami.
2Sa 3:32  Kiedy Abnera grzebano w Hebronie, król g³oœno p³aka³ nad grobem Abnera, p³akali te¿ wszyscy 
ludzie.
2Sa 3:33  Król u³o¿y³ pieœñ ¿a³obn¹ i zaœpiewa³ j¹: «Czemu¿ to umar³ Abner, tak jak ginie nikczemnik?
2Sa 3:34  Wszak rêce twoje nie by³y spêtane ani nogi twoje nie skute ³añcuchem. Jak napadniêty przez 
z³oczyñców umar³eœ». Znów wzmog³o siê zawodzenie ludu.
2Sa 3:35  Gdy zaœ zebra³ siê lud, usi³owa³ wymusiæ na Dawidzie, by jeszcze za dnia spo¿y³ posi³ek, Dawid 
jednak postanowi³: «Niech mi to Bóg uczyni i tamto dorzuci, jeœlibym przed zachodem s³oñca skosztowa³ 
chleba lub czegokolwiek».
2Sa 3:36  Kiedy dosz³o to do wiadomoœci ludu, uzna³ on to za s³uszne; wszystko zreszt¹, co uczyni³ król, 
uwa¿a³ za s³uszne.
2Sa 3:37  Wszyscy zebrani i ca³y Izrael przekonali siê, ¿e œmieræ Abnera, syna Nera, nie zosta³a 
spowodowana przez króla.
2Sa 3:38  Król powiedzia³ równie¿ do s³ug swoich: «Czy wy nie wiecie, ¿e zgin¹³ dzisiaj wódz, i to znaczny w 
Izraelu?
2Sa 3:39  Tymczasem ja czujê siê jeszcze s³aby, mimo ¿e namaszczony zosta³em na króla. Ci zaœ mê¿owie, 
synowie Serui, s¹ dla mnie zbyt potê¿ni. Niech¿e Pan odp³aci z³oczyñcom wed³ug ich niegodziwoœci!»
2Sa 4:1  Gdy syn Saula, Iszbaal, otrzyma³ wiadomoœæ o œmierci Abnera w Hebronie, opad³y mu rêce, a 
wszyscy Izraelici przerazili siê.
2Sa 4:2  Syn Saula mia³ dwóch dowódców wojska: jednemu na imiê by³o Baana a drugiemu Rekab. Byli synami 
Rimmona z Beerot, z pokolenia Beniamina, bo i Beerot zaliczano do Beniamina.
2Sa 4:3  Mieszkañcy Beerot uciekli do Gittaim i zostali tam osadnikami a¿ po dzieñ dzisiejszy.
2Sa 4:4  Jonatan, syn Saula, mia³ syna chromego; kiedy bowiem liczy³ lat piêæ, nadesz³a wiadomoœæ o Saulu 
i Jonatanie z Jizreel, a jego w³asna piastunka wzi¹wszy go uciek³a. Wœród poœpiechu ucieczki on upad³ i 
pozosta³ chromy. Nazywa³ siê Meribbaal.
2Sa 4:5  Rekab i Baana, synowie Rimmona z Beerot, wybrali siê w drogê i podczas dziennej spiekoty weszli do 
domu Iszbaala, który po³o¿y³ siê w³aœnie, by po po³udniu odpocz¹æ.
2Sa 4:6  OdŸwierna domu zmêczona czyszczeniem zbo¿a zasnê³a. Rekab wiêc i jego brat Baana mogli 
wejœæ.
2Sa 4:7  Wkradli siê do domu. [Iszbaal] le¿a³ w ³o¿u swej sypialni. Ugodzili go i zamordowawszy uciêli mu 
g³owê. G³owê tê zabrali i szli ca³¹ noc drog¹ Araby.
2Sa 4:8  Gdy przynieœli g³owê Dawidowi, który by³ w Hebronie, oœwiadczyli królowi: «Oto jest g³owa Iszbaala, 
syna Saula, twojego wroga, który czatowa³ na twe ¿ycie. Dzisiaj Pan zapewni³ pomstê nad Saulem i jego rodem 
panu naszemu, królowi».
2Sa 4:9  Tymczasem Dawid odrzek³ Rekabowi i jego bratu Baanie, synom Rimmona z Beerot, oœwiadczaj¹c im: 
«Na ¿ycie Pana, który wybawi³ moje ¿ycie z ka¿dego niebezpieczeñstwa!
2Sa 4:10  Tego, kto mi doniós³: "Oto umar³ Saul", myœl¹c, ¿e przekazuje wieœæ radosn¹, kaza³em pochwyciæ i 
straciæ w Siklag. Tak nagrodzi³em go za "dobr¹" wieœæ.
2Sa 4:11  Có¿ dopiero gdy z³oczyñcy zamordowali sprawiedliwego cz³owieka w jego domu, na jego ³o¿u. Czy 
teraz nie za¿¹dam od was [odpowiedzialnoœci za] jego krew i nie zg³adzê was z ziemi?»
2Sa 4:12  Dawid wiêc da³ rozkaz m³odzieñcom, a ci ich stracili. Odr¹bali im rêce i nogi i powiesili w okolicy stawu 
w Hebronie, a g³owê Iszbaala zabrali i pochowali w Hebronie, w grobie Abnera.
2Sa 5:1  Wszystkie pokolenia izraelskie zesz³y siê u Dawida w Hebronie i oœwiadczy³y mu: «Oto myœmy 
koœci twoje i cia³o.
2Sa 5:2  Ju¿ dawno, gdy Saul by³ królem nad nami, tyœ odbywa³ wyprawy na czele Izraela. I Pan rzek³ do 
ciebie: "Ty bêdziesz pas³ mój lud - Izraela, i ty bêdziesz wodzem nad Izraelem"».
2Sa 5:3  Ca³a starszyzna Izraela przyby³a do króla do Hebronu. I zawar³ król Dawid przymierze z nimi wobec 
Pana w Hebronie. Namaœcili wiêc Dawida na króla nad Izraelem.
2Sa 5:4  W chwili objêcia rz¹dów Dawid mia³ lat trzydzieœci, a rz¹dzi³ lat czterdzieœci.
2Sa 5:5  Jud¹ rz¹dzi³ w Hebronie lat siedem i szeœæ miesiêcy, w Jerozolimie zaœ ca³ym Izraelem i Jud¹ rz¹dzi³ 



lat trzydzieœci trzy.
2Sa 5:6  Razem ze swoimi ludŸmi król wyruszy³ do Jerozolimy przeciw Jebusytom, zamieszkuj¹cym tê krainê. 
Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchn¹ ciê œlepi i kulawi». Oznacza³o to: «Dawid tu nie 
wejdzie».
2Sa 5:7  Dawid jednak zdoby³ twierdzê Syjon, to jest Miasto Dawidowe.
2Sa 5:8  Dawid w tym dniu powiedzia³: «Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywaj¹c przejœcie podziemne, oraz 
œlepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida... [ten bêdzie wodzem]». St¹d pochodzi powiedzenie: 
«Œlepiec i kulawy nie wejd¹ do wnêtrza domu».
2Sa 5:9  Dawid zamieszka³ w twierdzy, któr¹ nazwa³ Miastem Dawidowym. Zbudowa³ potem mur doko³a: od 
Millo do wnêtrza.
2Sa 5:10  Dawid stawa³ siê coraz potê¿niejszy, bo Pan, Bóg Zastêpów, by³ z nim.
2Sa 5:11  Hiram, król Tyru, wys³a³ pos³ów do Dawida z drzewem cedrowym, cieœlami i murarzami, aby 
zbudowali Dawidowi pa³ac.
2Sa 5:12  Wtedy Dawid uzna³, ¿e Pan potwierdzi³ go królem nad Izraelem i ¿e jego w³adzê królewsk¹ 
wywy¿szy³ ze wzglêdu na lud swój - Izraela.
2Sa 5:13  Po przybyciu z Hebronu Dawid wzi¹³ sobie jeszcze na³o¿nicê i ¿ony z Jerozolimy. Urodzili siê 
Dawidowi jeszcze synowie i córki.
2Sa 5:14  Oto imiona tych, którzy urodzili siê w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon,
2Sa 5:15  Jibchar, Eliszua, Nefeg, Jafija,
2Sa 5:16  Eliszama, Eliada i Elifelet.
2Sa 5:17  Filistyni us³yszawszy, ¿e Dawid zosta³ namaszczony na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby 
pochwyciæ Dawida. Gdy siê Dawid o tym dowiedzia³, schroni³ siê do twierdzy.
2Sa 5:18  Filistyni przybywszy rozci¹gnêli siê w dolinie Refaim.
2Sa 5:19  Wtedy Dawid radzi³ siê Pana: «Czy mam pójœæ na Filistynów i czy oddasz ich w moje rêce?» A Pan 
odrzek³ Dawidowi: «IdŸ! Z pewnoœci¹ oddam Filistynów w twoje rêce».
2Sa 5:20  Dawid wyruszy³ do Baal-Perasim i tam ich pokona³. Wtedy rzek³ Dawid: «Jak rw¹ca woda Pan rozbi³ 
wrogów mych przede mn¹». Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim.
2Sa 5:21  [Filistyni] pozostawili tam nawet swoje bo¿ki, a Dawid i jego ludzie zabrali je.
2Sa 5:22  I znowu wyruszyli Filistyni i rozci¹gnêli siê na dolinie Refaim.
2Sa 5:23  Dawid radzi³ siê Pana, a On mu odpowiedzia³: «Nie dokonuj natarcia czo³owego, lecz obejdŸ ich z 
ty³u i dokonasz natarcia od strony drzew balsamowych.
2Sa 5:24  Kiedy zaœ pos³yszysz odg³osy kroków wœród wierzcho³ków drzew balsamowych, wtedy siê 
poœpiesz; wtedy bowiem Pan wyjdzie przed tob¹, by rozbiæ wojsko Filistynów».
2Sa 5:25  Dawid post¹pi³ tak, jak mu poleci³ Pan, i pokona³ Filistynów od Gibeonu a¿ do Gezer.
2Sa 6:1  Znów Dawid zgromadzi³ wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie trzydziestu tysiêcy.
2Sa 6:2  Dawid i wszyscy ludzie towarzysz¹cy mu, powstawszy, udali siê w kierunku judzkiej Baali, aby 
sprowadziæ stamt¹d Arkê Boga, który nosi imiê: Pan Zastêpów spoczywaj¹cy na cherubach.
2Sa 6:3  Umieszczono Arkê Bo¿¹ na nowym wozie i wywieziono j¹ z domu Abinadaba, po³o¿onego na wzgórzu. 
Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz,
2Sa 6:4  z Ark¹ Bo¿¹. Achio wyprzedza³ Arkê.
2Sa 6:5  Tak Dawid, jak i ca³y dom Izraela tañczyli przed Panem z ca³ej si³y przy dŸwiêkach pieœni i gry na 
cytrach, harfach, bêbnach, grzechotkach i cymba³ach.
2Sa 6:6  Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyci¹gn¹³ rêkê w stronê Arki Bo¿ej i podtrzyma³ j¹, gdy¿ wo³y 
szarpnê³y.
2Sa 6:7  I zap³on¹³ gniew Pana przeciwko Uzzie i porazi³ go tam Bóg za ten postêpek, tak ¿e umar³ przy Arce 
Bo¿ej.
2Sa 6:8  A Dawid strapi³ siê, dlatego ¿e Pan dotkn¹³ takim ciosem Uzzê, i nazwa³ to miejsce Peres-Uzza. [Tak 
jest] po dzieñ dzisiejszy.
2Sa 6:9  I Dawid ul¹k³ siê Pana w owym dniu, mówi¹c: «Jak¿e przyjdzie do mnie Arka Pañska?»
2Sa 6:10  Nie chcia³ wiêc Dawid kierowaæ Arki Pañskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadzi³ wiêc j¹ 
do domu Obed-Edoma z Gat.
2Sa 6:11  I Arka Pañska pozostawa³a w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesi¹ce. A Pan pob³ogos³awi³ 
Obed-Edomowi i ca³ej jego rodzinie.
2Sa 6:12  Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzy³ b³ogos³awieñstwem rodzinê Obed-Edoma i ca³e jego 
mienie z powodu Arki Bo¿ej». Poszed³ wiêc Dawid i sprowadzi³ z wielk¹ radoœci¹ Arkê Bo¿¹ z domu Obed-
Edoma do Miasta Dawidowego.
2Sa 6:13  Ilekroæ nios¹cy Arkê Pañsk¹ post¹pili szeœæ kroków, sk³ada³ w ofierze wo³u i tuczne cielê.
2Sa 6:14  Dawid wtedy tañczy³ z ca³ym zapa³em w obecnoœci Pana, a ubrany by³ w lniany efod.
2Sa 6:15  Dawid wraz z ca³ym domem izraelskim prowadzi³ Arkê Pañsk¹, wœród radosnych okrzyków i grania 



na rogach.
2Sa 6:16  Kiedy Arka Pañska przyby³a do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wygl¹da³a przez okno i 
ujrza³a króla Dawida, jak podskakiwa³ i tañczy³ przed Panem: wtedy wzgardzi³a nim w sercu.
2Sa 6:17  Przyniesion¹ wiêc Arkê Pañsk¹ ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w œrodku Namiotu, który 
rozpi¹³ dla niej Dawid, po czym Dawid z³o¿y³ przed Panem ca³opalenia i ofiary biesiadne.
2Sa 6:18  Kiedy Dawid skoñczy³ sk³adanie ca³opaleñ i ofiar biesiadnych, pob³ogos³awi³ lud w imieniu Pana 
Zastêpów.
2Sa 6:19  Dokona³ potem podzia³u miêdzy ca³y naród, miêdzy ca³y t³um Izraela, miêdzy mê¿czyzn i kobiety: dla 
ka¿dego po jednym bochenku chleba, po kawa³ku miêsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali siê 
do swych domów.
2Sa 6:20  Wróci³ Dawid, aby wnieœæ b³ogos³awieñstwo do swego domu. Wysz³a ku niemu Mikal, córka Saula, 
i powiedzia³a: «O, jak to ws³awi³ siê dzisiaj król izraelski, który siê obna¿y³ na oczach niewolnic s³ug swoich, tak 
jak siê pokazaæ mo¿e ktoœ niepowa¿ny».
2Sa 6:21  Dawid odpowiedzia³ Mikal: «Przed Panem, który wybra³ mnie zamiast ojca twego i ca³ej twej rodziny i 
ustanowi³ mnie wodzem ludu Pañskiego, Izraela, przed Panem bêdê tañczy³.
2Sa 6:22  I upokorzy³bym siê jeszcze bardziej. Choæbym mia³ siê poni¿yæ w twoich oczach, to u niewolnic, o 
których mówisz, s³awê bym jeszcze zyska³».
2Sa 6:23  Mikal, córka Saula, by³a bezdzietna a¿ do czasu swej œmierci.
2Sa 7:1  Gdy król zamieszka³ w swoim domu, a Pan poskromi³ woko³o wszystkich jego wrogów,
2Sa 7:2  rzek³ król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pa³acu cedrowym, a Arka Bo¿a mieszka w 
namiocie».
2Sa 7:3  Natan powiedzia³ do króla: «Uczyñ wszystko, co zamierzasz w sercu, gdy¿ Pan jest z tob¹».
2Sa 7:4  Lecz tej samej nocy Pan skierowa³ do Natana nastêpuj¹ce s³owa:
2Sa 7:5  «IdŸ i powiedz mojemu s³udze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?
2Sa 7:6  Nie mieszka³em bowiem w domu od dnia, w którym wywiod³em z Egiptu synów Izraela, a¿ do dziœ 
dnia. Przebywa³em w namiocie albo przybytku.
2Sa 7:7  Przez czas, gdy wêdrowa³em z ca³ym Izraelem, czy choæby do jednego z sêdziów izraelskich, którym 
nakaza³em paœæ mój lud, Izraela, przemówi³em kiedykolwiek s³owami: Dlaczego nie zbudowaliœcie Mi domu 
cedrowego?
2Sa 7:8  A teraz przemówisz do s³ugi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastêpów: Zabra³em ciê z pastwiska 
spoœród owiec, abyœ by³ w³adc¹ nad ludem moim, nad Izraelem.
2Sa 7:9  I by³em z tob¹ wszêdzie, dok¹d siê uda³eœ, wytraci³em przed tob¹ wszystkich twoich nieprzyjació³. Dam 
ci s³awê najwiêkszych ludzi na ziemi.
2Sa 7:10  Wyznaczê miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzê go tam, i bêdzie mieszka³ na swoim miejscu, a 
nie poruszy siê wiêcej, a ludzie nikczemni nie bêd¹ go ju¿ uciskaæ jak dawniej.
2Sa 7:11  Od czasu kiedy ustanowi³em sêdziów nad ludem moim izraelskim, obdarzy³em ciê pokojem ze 
wszystkimi wrogami. Tobie te¿ Pan zapowiedzia³, ¿e ci zbuduje dom.
2Sa 7:12  Kiedy wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzê po tobie potomka 
twojego, który wyjdzie z twoich wnêtrznoœci, i utwierdzê jego królestwo.
2Sa 7:13  On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzê tron jego królestwa na wieki.
2Sa 7:14  Ja bêdê mu ojcem, a on bêdzie Mi synem, a je¿eli zawini, bêdê go karci³ rózg¹ ludzi i ciosami synów 
ludzkich.
2Sa 7:15  Lecz nie cofnê od niego mojej ¿yczliwoœci, jak j¹ cofn¹³em od Saula, twego poprzednika, którego 
opuœci³em.
2Sa 7:16  Przede Mn¹ dom twój i twoje królestwo bêdzie trwaæ na wieki. Twój tron bêdzie utwierdzony na 
wieki».
2Sa 7:17  Zgodnie z tymi wszystkimi s³owami i zgodnie z tym ca³ym widzeniem przemówi³ Natan do Dawida.
2Sa 7:18  Poszed³ wiêc król Dawid i usiad³szy przed Panem mówi³: «Kim¿e ja jestem, Panie mój, Bo¿e, i czym 
jest mój ród, ¿e doprowadzi³eœ miê a¿ dot¹d?
2Sa 7:19  Ale to by³o jeszcze za ma³o w Twoich oczach, Panie mój, Bo¿e, bo da³eœ zapowiedŸ tycz¹c¹ domu 
s³ugi swego na dalek¹ przysz³oœæ, do koñca ludzkich pokoleñ, Panie mój, Bo¿e.
2Sa 7:20  Có¿ wiêcej mo¿e powiedzieæ do Ciebie Dawid? Ty sam znasz swego s³ugê, Panie mój, Bo¿e.
2Sa 7:21  Przez wzgl¹d na Twoje s³owo i ¿yczenie Twego serca uczyni³eœ ca³e to wielkie dzie³o, aby pouczyæ 
swego s³ugê.
2Sa 7:22  Przeto wielki jesteœ, o Panie, Bo¿e, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, 
wed³ug tego wszystkiego, co us³yszeliœmy na w³asne uszy.
2Sa 7:23  I kto jest jak lud Twój, jak Izrael? Czy¿ jest choæ jeden naród na ziemi, którego bóg poszed³by go 
wybawiæ jako swój lud aby zapewniæ mu s³awê, dla którego dokonywa³by wielkich i straszliwych dzie³, 
wypêdzaj¹c przed swym ludem narody i bóstwa?



2Sa 7:24  Ustali³eœ dla siebie swój lud izraelski, aby by³ dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, sta³eœ siê 
dla niego Bogiem.
2Sa 7:25  Teraz wiêc, o Panie, Bo¿e, niech trwa na wieki s³owo, któreœ wyrzek³ o s³udze swoim i jego domu, i 
czyñ, jak powiedzia³eœ,
2Sa 7:26  a¿eby na wieki wielbione by³o imiê Twe s³owami: Pan Zastêpów jest Bogiem Izraela. A dom twego 
s³ugi, Dawida, niech bêdzie trwa³y przed Tob¹.
2Sa 7:27  Tyœ bowiem, o Panie Zastêpów, Bo¿e Izraela, objawi³ swemu s³udze, mówi¹c: Zbudujê ci dom. St¹d 
to s³uga Twój oœmiela siê zwróciæ do Ciebie z t¹ modlitw¹.
2Sa 7:28  Teraz Ty, o Panie mój, Bo¿e, Tyœ Bogiem, Twoje s³owa s¹ prawd¹. Skoro obieca³eœ swojemu 
s³udze to szczêœcie,
2Sa 7:29  racz teraz pob³ogos³awiæ dom swojego s³ugi, aby trwa³ przed Tob¹ na wieki, boœ Ty, mój Panie, 
Bo¿e, to powiedzia³, a dziêki Twojemu b³ogos³awieñstwu dom Twojego s³ugi bêdzie b³ogos³awiony na wieki».
2Sa 8:1  Po tych wydarzeniach Dawid pobi³ Filistynów i zmusi³ ich do uleg³oœci. Odebra³ te¿ z r¹k Filistynów 
Gat.
2Sa 8:2  Potem pobi³ Moabitów i zmierzy³ ich sznurem, rozkazawszy im po³o¿yæ siê na ziemi. Wymierzy³ dwa 
sznury tych, co mieli byæ zabici, a d³ugoœæ jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostaæ przy ¿yciu. Tak 
Moabici stali siê niewolnikami Dawida p³ac¹cymi daninê.
2Sa 8:3  Dawid pobi³ te¿ Hadazera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawi³ siê, aby przywróciæ sw¹ 
w³adzê nad Rzek¹.
2Sa 8:4  Wzi¹³ mu te¿ Dawid tysi¹c siedemset konnicy i dwadzieœcia tysiêcy piechoty. Poprzecina³ œciêgna 
skokowe wszystkich koni zaprzêgowych, zostawiaj¹c z nich tylko sto zaprzêgów.
2Sa 8:5  Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobi³ 
dwadzieœcia dwa tysi¹ce ludzi spoœród Aramejczyków.
2Sa 8:6  Potem umieœci³ Dawid za³ogi w Aramie damasceñskim, Aramejczycy zaœ stali siê niewolnikami 
Dawida, p³ac¹cymi daninê. Tak Pan udziela³ Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzy³.
2Sa 8:7  Dawid zabra³ te¿ z³ote uzbrojenie, jakie mieli s³udzy Hadadezera, i przeniós³ je do Jerozolimy.
2Sa 8:8  A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj, zabra³ król Dawid równie¿ wielk¹ iloœæ br¹zu.
2Sa 8:9  Gdy us³ysza³ Tou, król Chamat, ¿e Dawid rozbi³ ca³e wojsko Hadadezera,
2Sa 8:10  pos³a³ syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowiæ i powinszowaæ mu, ¿e walcz¹c z 
Hadadezerem, pokona³ go, bo Hadadezer by³ w wojnie z Tou. Hadoram przywióz³ te¿ przedmioty ze srebra, ze 
z³ota i br¹zu.
2Sa 8:11  Król Dawid poœwiêci³ je równie¿ Panu wraz ze srebrem i z³otem, które pobra³ ze wszystkich 
podbitych narodów:
2Sa 8:12  z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z ³upami pochodz¹cymi od 
Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby.
2Sa 8:13  Imiê Dawida sta³o siê s³awne. Powracaj¹c zaœ pobi³ osiemnaœcie tysiêcy Edomitów w Dolinie Soli.
2Sa 8:14  I w Edomie pozostawi³ za³ogi. Wszyscy wiêc Edomici stali siê niewolnikami Dawida: Pan udziela³ 
Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzy³.
2Sa 8:15  Dawid panowa³ nad ca³ym Izraelem, wykonuj¹c s¹d i sprawiedliwoœæ nad ca³ym swoim ludem.
2Sa 8:16  Joab, syn Serui, by³ dowódc¹ wojska, Joszafat zaœ, syn Achiluda, by³ pe³nomocnikiem,
2Sa 8:17  Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kap³anami, Serejasz zaœ by³ pisarzem.
2Sa 8:18  Benajasz, syn Jojady, sprawowa³ dowództwo nad Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli 
kap³anami.
2Sa 9:1  Dawid zapyta³: «Czy jeszcze ktoœ pozosta³ z rodu Saula, gdy¿ pragn¹³bym mu okazaæ mi³osierdzie 
ze wzglêdu na Jonatana».
2Sa 9:2  Z domu Saula pozosta³ s³uga, któremu by³o na imiê Siba. Zosta³ on wezwany do Dawida: Zapyta³ go 
król: «Ty jesteœ Siba?» Odrzek³: «S³uga twój».
2Sa 9:3  Zapyta³ król: «Czy nikogo wiêcej nie ma z rodu Saula, abym mu okaza³ mi³osierdzie Bo¿e?» Siba 
odrzek³ królowi: «Jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana».
2Sa 9:4  Rzek³ do niego król: «Gdzie on jest?» Siba odpowiedzia³ królowi: «Przebywa on w domu Makira, syna 
Ammiela, w Lo-Debar».
2Sa 9:5  Król Dawid pos³a³ wiêc, by go wezwano z domu Makira, syna Ammiela, z Lo-Debar.
2Sa 9:6  Meribbaal, syn Jonatana, syna Saula, przyby³ do Dawida. Pad³ na twarz oddaj¹c mu pok³on. Rzek³ 
Dawid: «Meribbaalu!» Odpowiedzia³: «Oto jestem, s³uga twój».
2Sa 9:7  Powiedzia³ mu Dawid: «Nie lêkaj siê, bo gor¹co pragnê okazaæ ci mi³osierdzie ze wzglêdu na twojego 
ojca, Jonatana. Ka¿ê ci zwróciæ wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam zaœ zawsze bêdziesz mia³ u 
mnie utrzymanie».
2Sa 9:8  On zaœ oddaj¹c mu pok³on, rzek³: «Czym jest s³uga twój, ¿e by³eœ ³askaw spojrzeæ na zdech³ego 
psa, jakim ja jestem?»



2Sa 9:9  Król zawo³a³ potem Sibê, s³ugê Saula, i rzek³ mu: «Wszystko to, co nale¿a³o do Saula i jego rodziny, 
przekazujê synowi twojego pana.
2Sa 9:10  Na jego polu bêdziesz pracowa³ ty sam, twoi synowie i s³udzy. Ty bêdziesz zbiera³ plony, bêd¹ one na 
chleb dla domowników twojego pana. Oni bêd¹ to jedli, a gdy chodzi o Meribbaala - syna twojego pana - on 
bêdzie zawsze jada³ przy moim stole». Siba mia³ piêtnastu synów i dwudziestu niewolników.
2Sa 9:11  Siba odrzek³ królowi: «S³uga twój spe³ni wszystko, co pan mój król rozka¿e swojemu s³udze». 
Meribbaal wiêc jada³ przy stole Dawida, podobnie jak ka¿dy syn królewski.
2Sa 9:12  Meribbaal mia³ ma³ego syna, któremu by³o na imiê Mika. Wszyscy, którzy mieszkali u Siby, byli 
niewolnikami Meribbaala.
2Sa 9:13  Meribbaal przebywa³ w Jerozolimie, gdy¿ jada³ przy stole królewskim. A by³ on chromy na obydwie 
nogi.
2Sa 10:1  Potem umar³ król Ammonitów,a syn jego Chanun zosta³ w jego miejsce królem.
2Sa 10:2  Wtedy Dawid pomyœla³ sobie: Oka¿ê ¿yczliwoœæ Chanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec 
okazywa³ mi ¿yczliwoœæ. Dawid wys³a³ wiêc za poœrednictwem s³ug s³owa pociechy z powodu [œmierci] 
ojca. Gdy s³udzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów,
2Sa 10:3  ksi¹¿êta ammoniccy odezwali siê do Chanuna swojego pana: «Mo¿e s¹dzisz, ¿e Dawid przez czeœæ 
dla twojego ojca przys³a³ do ciebie pocieszycieli? A mo¿e raczej Dawid wys³a³ s³ugi swoje do ciebie po to, aby 
miasto dok³adnie poznaæ i aby je potem zburzyæ?»
2Sa 10:4  Chanun wiêc, pochwyciwszy s³ugi Dawida, ogoli³ im po³owê brody, obci¹³ im szaty do po³owy, a¿ do 
poœladków i odes³a³ ich.
2Sa 10:5  Oznajmiono o tym Dawidowi, a on wyprawi³ na ich spotkanie pos³ów, bo ci ludzie zostali bardzo 
zniewa¿eni. Poleci³ im król: «Zostañcie w Jerychu, a¿ wam brody odrosn¹, a potem wrócicie».
2Sa 10:6  Gdy Ammonici spostrzegli, ¿e Dawid ich znienawidzi³, skierowali pos³ów, by najêli Aramejczyków z 
Bet-Rechobot i Aramejczyków z Soby: dwadzieœcia tysiêcy piechoty i oko³o tysi¹ca ludzi od króla Maaki, ze 
szczepu zaœ Tob dwanaœcie tysiêcy ludzi.
2Sa 10:7  Us³yszawszy o tym Dawid wyprawi³ Joaba wraz z ca³ym wojskiem, ludŸmi walecznymi.
2Sa 10:8  Ammonici wyst¹pili i uszykowali siê do bitwy u wejœcia do bramy [miasta], natomiast Aramejczycy z 
Soby i z Rechobot oraz ludzie z Tob i Maaki stanêli osobno, w polu.
2Sa 10:9  Gdy Joab spostrzeg³, ¿e walka zagra¿a mu z przodu i od ty³u, dobra³ sobie ludzi spoœród wszystkich 
najdzielniejszych w Izraelu i ustawi³ w szyku naprzeciw Aramejczyków.
2Sa 10:10  Pozosta³ych zaœ ludzi powierzy³ w rêce swego brata Abiszaja, aby ich ustawi³ naprzeciw 
Ammonitów.
2Sa 10:11  I rzek³: «Jeœli Aramejczycy bêd¹ mieli przewagê nade mn¹, ty przyjdziesz mi na pomoc, jeœli zaœ 
Ammonici bêd¹ mieli przewagê nad tob¹, ja ci przyjdê na pomoc.
2Sa 10:12  Odwagi! Oka¿my mêstwo [w walce] za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, 
co uzna za s³uszne!»
2Sa 10:13  Zbli¿y³ siê Joab i lud, który by³ z nim, aby walczyæ z Aramejczykami: lecz oni uciekli przed nim.
2Sa 10:14  Ammonici widz¹c, ¿e Aramejczycy uciekli, równie¿ i sami uciekli przed Abiszajem i wycofali siê do 
miasta. A Joab odst¹pi³ od Ammonitów i wróci³ do Jerozolimy.
2Sa 10:15  Aramejczycy widz¹c, ¿e zostali pobici przez Izraelitów, skupili swe si³y.
2Sa 10:16  Hadadezer przez pos³ów zarz¹dzi³ sprowadzenie Aramejczyków, bêd¹cych po drugiej stronie rzeki. 
Ci nadci¹gnêli do Chelam na czele z dowódc¹ wojsk Hadadezera, Szobakiem.
2Sa 10:17  Dawid, gdy go o tym zawiadomiono, zebra³ wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy siê przez Jordan 
przyby³ do Chelam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim.
2Sa 10:18  Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami, a Dawid zabi³ im siedemset zaprzêgowych koni i 
czterdzieœci tysiêcy jeŸdŸców. Zada³ te¿ rany Szobakowi, dowódcy jego wojska, tak i¿ tam zmar³.
2Sa 10:19  Wszyscy królowie zale¿ni od Hadadezera, widz¹c, ¿e zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli z 
nimi pokój i stali siê ich poddanymi. Aramejczycy ju¿ bali siê odt¹d iœæ na pomoc Ammonitom.
2Sa 11:1  Na pocz¹tku roku, gdy królowie zwykli wychodziæ na wojnê, Dawid wyprawi³ Joaba i swoje s³ugi wraz 
z ca³ym Izraelem. Spustoszyli oni [ziemiê] Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozosta³ w 
Jerozolimie.
2Sa 11:2  Pewnego wieczora Dawid, podniós³szy siê z pos³ania i chodz¹c po tarasie swego królewskiego 
pa³acu, zobaczy³ z tarasu k¹pi¹c¹ siê kobietê. Kobieta by³a bardzo piêkna.
2Sa 11:3  Dawid zasiêgn¹³ wiadomoœci o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, ¿ona 
Uriasza Chetyty».
2Sa 11:4  Wys³a³ wiêc Dawid pos³añców, by j¹ sprowadzili. A gdy przysz³a do niego, spa³ z ni¹. A ona oczyœci³a 
siê od swej nieczystoœci i wróci³a do domu.
2Sa 11:5  Kobieta ta poczê³a, pos³a³a wiêc, by daæ znaæ Dawidowi: «Jestem brzemienna».
2Sa 11:6  Wtedy Dawid wyprawi³ pos³añca do Joaba: «Przyœlij do mnie Uriasza Chetytê». Joab pos³a³ wiêc 



Uriasza do Dawida.
2Sa 11:7  Kiedy Uriasz do niego przyszed³, Dawid wypytywa³ siê o powodzenie Joaba, ludu i walki.
2Sa 11:8  Nastêpnie rzek³ Dawid Uriaszowi: «Wst¹p do swojego domu i umyj sobie nogi!» Uriasz opuœci³ pa³ac 
królewski, a za nim niesiono dar ze sto³u króla.
2Sa 11:9  Uriasz po³o¿y³ siê jednak u bramy pa³acu królewskiego wraz ze wszystkimi s³ugami swojego pana, a 
nie poszed³ do w³asnego domu.
2Sa 11:10  Przekazano wiadomoœæ Dawidowi: «Uriasz nie wst¹pi³ do swego domu». Pyta³ wiêc Dawid 
Uriasza: «Czy¿ nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstêpujesz do w³asnego domu?»
2Sa 11:11  Uriasz odpowiedzia³ Dawidowi: «Arka, Izrael i Juda przebywaj¹ w namiotach, podobnie te¿ i pan mój, 
Joab, wraz ze s³ugami mego pana obozuj¹ w otwartym polu, a ja mia³bym pójœæ do swojego domu, aby jeœæ, 
piæ i spaæ ze swoj¹ ¿on¹? Na ¿ycie Pana i na twoje, czegoœ podobnego nie uczyniê».
2Sa 11:12  Dawid wiêc rzek³ do Uriasza: «Pozostañ tu jeszcze dziœ, a jutro ciê odeœlê». Uriasz zosta³ wiêc w 
Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz
2Sa 11:13  Dawid zaprosi³ go, aby jad³ i pi³ w jego obecnoœci, a¿ go upoi³. Wieczorem poszed³ [Uriasz], 
po³o¿y³ siê na swym pos³aniu miêdzy s³ugami swojego pana, a do domu swojego nie wst¹pi³.
2Sa 11:14  Nastêpnego ranka napisa³ Dawid list do Joaba i pos³a³ go za poœrednictwem Uriasza.
2Sa 11:15  W liœcie napisa³: «Postawcie Uriasza tam, gdzie walka bêdzie najbardziej za¿arta, potem odst¹picie 
go, aby zosta³ ugodzony i zgin¹³».
2Sa 11:16  Joab obejrzawszy miasto, postawi³ Uriasza w miejscu, o którym wiedzia³, ¿e walczyli tam najsilniejsi 
wojownicy.
2Sa 11:17  Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wœród ludu i s³ug Dawida; zgin¹³ te¿ Uriasz 
Chetyta.
2Sa 11:18  Joab przez wys³añców zawiadomi³ Dawida o ca³ym przebiegu walki.
2Sa 11:19  Pos³añcowi da³ nastêpuj¹ce wyjaœnienie: «Jeœliby po opowiedzeniu królowi ca³ego przebiegu walki 
do koñca
2Sa 11:20  król wpad³ w gniew i zapytywa³ ciê: "Dlaczego zbli¿yliœcie siê tak do miasta, by toczyæ walkê? 
Czy¿ nie wiedzieliœcie, ¿e strzelaj¹ z muru?
2Sa 11:21  Kto zabi³ Abimeleka, syna Jerubbaala? Czy¿ nie kobieta, która zrzuci³a na niego z muru kamieñ 
m³yñski, tak i¿ umar³ w Tebes? Czemu¿ podchodziliœcie a¿ pod mury?" - powiesz: S³uga twój, Uriasz Chetyta, 
zgin¹³ równie¿».
2Sa 11:22  Pos³aniec poszed³. Po przybyciu oznajmi³ Dawidowi wszystko, z czym go Joab pos³a³. Dawid siê 
uniós³ gniewem i rzek³ do pos³añca: «Dlaczego tak zbli¿yliœcie siê do miasta, by toczyæ walkê? Czy nie 
wiedzieliœcie, ¿e bêdziecie ra¿eni z murów? Kto zabi³ Abimeleka, syna Jerubbaala? Czy¿ nie kobieta, która 
zrzuci³a na niego z muru kamieñ m³yñski, tak i¿ umar³ w Tebes? Czemu¿ podchodziliœcie a¿ pod mury?».
2Sa 11:23  Pos³aniec odpowiedzia³ Dawidowi: «Uda³o im siê przemóc nas i wyjœæ przeciw nam w pole; 
odparliœmy ich a¿ do bramy.
2Sa 11:24  Tymczasem ³ucznicy zaczêli strzelaæ z muru do twych s³ug. Dlatego to zginê³o kilku ze s³ug 
królewskich. Zgin¹³ te¿ s³uga twój, Uriasz Chetyta».
2Sa 11:25  Dawid oznajmi³ pos³añcowi: «Tak powiesz Joabowi: "Nie trap siê tym, co siê sta³o. Miecz dosiêga 
raz tego, raz innego. B¹dŸ wytrwa³y w walce przeciwko miastu i zniszcz je!" Ty sam dodaj mu odwagi!»
2Sa 11:26  ¯ona Uriasza dowiedziawszy siê, ¿e Uriasz, jej m¹¿, umar³, op³akiwa³a swego pana.
2Sa 11:27  Gdy czas ¿a³oby przemin¹³, pos³a³ po ni¹ Dawid i sprowadzi³ do swego pa³acu. Zosta³a jego ¿on¹ i 
urodzi³a mu syna. Postêpek jednak, jakiego dopuœci³ siê Dawid, nie podoba³ siê Panu. 
2Sa 12:1  Pan pos³a³ do Dawida [proroka] Natana. Ten przyby³ do niego i powiedzia³: «W pewnym mieœcie 
by³o dwóch ludzi, jeden by³ bogaczem, a drugi biedakiem.
2Sa 12:2  Bogacz mia³ owce i wielk¹ liczbê byd³a,
2Sa 12:3  biedak nie mia³ nic, prócz jednej ma³ej owieczki, któr¹ naby³. On j¹ karmi³ i wyros³a przy nim wraz z 
jego dzieæmi, jad³a jego chleb i pi³a z jego kubka, spa³a u jego boku i by³a dla niego jak córka.
2Sa 12:4  Raz przyszed³ goœæ do bogacza, lecz jemu ¿al by³o braæ coœ z owiec i w³asnego byd³a, czym 
móg³by pos³u¿yæ podró¿nemu, który do niego zawita³. Wiêc zabra³ owieczkê owemu biednemu mê¿owi i tê 
przygotowa³ cz³owiekowi, co przyby³ do niego».
2Sa 12:5  Dawid oburzy³ siê bardzo na tego cz³owieka i powiedzia³ do Natana: «Na ¿ycie Pana, cz³owiek, który 
tego dokona³, jest winien œmierci.
2Sa 12:6  Nagrodzi on za owieczkê w czwórnasób, gdy¿ dopuœci³ siê czynu bez mi³osierdzia».
2Sa 12:7  Natan oœwiadczy³ Dawidowi: «Ty jesteœ tym cz³owiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja 
namaœci³em ciê na króla nad Izraelem. Ja uwolni³em ciê z r¹k Saula.
2Sa 12:8  Da³em ci dom twojego pana, a ¿ony twego pana na twoje ³ono, odda³em ci dom Izraela i Judy, a 
gdyby i tego by³o za ma³o, doda³bym ci jeszcze wiêcej.
2Sa 12:9  Czemu zlekcewa¿y³eœ s³owo Pana, pope³niaj¹c to, co z³e w Jego oczach? Zabi³eœ mieczem 



Chetytê Uriasza, a jego ¿onê wzi¹³eœ sobie za ma³¿onkê. Zamordowa³eœ go mieczem Ammonitów.
2Sa 12:10  Dlatego w³aœnie miecz nie oddali siê od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekcewa¿y³eœ, a 
¿onê Uriasza Chetyty wzi¹³eœ sobie za ma³¿onkê.
2Sa 12:11  To mówi Pan: Oto Ja wywiodê przeciwko tobie nieszczêœcie z w³asnego twego domu, ¿ony zaœ 
twoje zabiorê sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu wspó³zawodnikowi, który bêdzie obcowa³ z twoimi 
¿onami - wobec tego s³oñca.
2Sa 12:12  Uczyni³eœ to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczê tê rzecz wobec ca³ego Izraela i wobec 
s³oñca».
2Sa 12:13  Dawid rzek³ do Natana: «Zgrzeszy³em wobec Pana». Natan odrzek³ Dawidowi: «Pan odpuszcza ci 
te¿ twój grzech - nie umrzesz,
2Sa 12:14  lecz dlatego, ¿e przez ten czyn odwa¿y³eœ siê wzgardziæ Panem, syn, który ci siê urodzi, na 
pewno umrze».
2Sa 12:15  Natan uda³ siê potem do swego domu. Pan dotkn¹³ dziecko, które urodzi³a Dawidowi ¿ona Uriasza, 
tak i¿ ciê¿ko zachorowa³o.
2Sa 12:16  Dawid b³aga³ Boga za ch³opcem i zachowywa³ surowy post, a wróciwszy do siebie, ca³¹ noc le¿a³ 
na ziemi.
2Sa 12:17  Dostojnicy jego domu, podszed³szy do niego, chcieli podŸwign¹æ go z ziemi: broni³ siê jednak; w 
ogóle z nimi nie jada³.
2Sa 12:18  W siódmym dniu dziecko zmar³o. S³udzy Dawida obawiali siê powiadomiæ go, ¿e dziecko umar³o. 
Twierdzili: «Je¿eli, gdy dziecko jeszcze ¿y³o, przemawialiœmy do niego, a g³osu naszego nie us³ucha³, to jak 
mo¿emy mu powiedzieæ, ¿e ch³opiec umar³? Mo¿e uczyniæ [sobie] coœ z³ego».
2Sa 12:19  Gdy jednak Dawid zauwa¿y³, ¿e s³udzy jego rozmawiaj¹ szeptem, zrozumia³, ¿e dziecko zmar³o. 
Pyta³ wiêc s³ugi swoje: «Czy dziecko umar³o?» Odpowiedzieli: «Umar³o».
2Sa 12:20  Dawid podniós³ siê z ziemi, umy³ siê i namaœci³, zmieni³ swe ubranie i wszed³szy do domu 
Pañskiego odda³ pok³on. Powróciwszy do domu za¿¹da³, by mu podano posi³ek, którym siê po¿ywi³.
2Sa 12:21  S³udzy na to mu powiedzieli: «Co ma znaczyæ twój sposób postêpowania? Gdy dziecko ¿y³o - 
p³aka³eœ, lecz gdy zmar³o - powsta³eœ i posili³eœ siê».
2Sa 12:22  Odrzek³: «Dopóki dziecko ¿y³o, poœci³em i p³aka³em, gdy¿ mówi³em sobie: "Kto wie, mo¿e Pan 
nade mn¹ siê ulituje i dziecko bêdzie ¿y³o?"
2Sa 12:23  Tymczasem umar³o. Po có¿ mam poœciæ? Czy¿ zdo³am je wskrzesiæ? Ja pójdê do niego, ale ono 
do mnie nie wróci».
2Sa 12:24  Dawid okazywa³ wspó³czucie dla swej ¿ony Batszeby. Poszed³ do niej i spa³ z ni¹. Urodzi³ siê jej 
syn, któremu da³a imiê Salomon. A Pan umi³owa³ go
2Sa 12:25  i pos³a³ [o tym wiadomoœæ], i za poœrednictwem Natana nazwa³ go Jedidiasz - ze wzglêdu na 
Pana.
2Sa 12:26  A Joab stacza³ walki w ammonickim Rabba i zdoby³ stolicê królestwa.
2Sa 12:27  Wysy³aj¹c pos³ów do Dawida donosi³: «Natar³em na Rabba i zdoby³em ju¿ Miasto Wód.
2Sa 12:28  A teraz zbierz pozosta³e wojsko i prowadŸ dalej walkê przeciw miastu. Podbij je, a¿ebym nie ja by³ 
jego zdobywc¹ i nie nadano mu mego imienia».
2Sa 12:29  Dawid zebra³ wiêc ca³e wojsko i uda³ siê do Rabba, natar³ na miasto i zdoby³ je.
2Sa 12:30  Z g³owy Milkoma zdj¹³ koronê, która wa¿y³a talent z³ota. Mia³a ona drogocenny kamieñ, który 
pos³u¿y³ za ozdobê g³owy Dawida. Zabra³ te¿ z miasta niezliczon¹ iloœæ ³upów.
2Sa 12:31  Ludnoœæ zaœ, która w nim by³a, uprowadzi³ i przeznaczy³ do obs³ugi pi³, kilofów i ¿elaznych 
siekier oraz kaza³ jej przejœæ do wyrobu ceg³y. W ten sposób post¹pi³ z wszystkimi miastami ammonickimi. 
Potem wróci³ Dawid z ca³ym wojskiem do Jerozolimy.
2Sa 13:1  Oto co siê potem wydarzy³o: Absalom, syn Dawida, mia³ piêkn¹ siostrê, której by³o na imiê Tamar. W 
niej zakocha³ siê Amnon, [równie¿] syn Dawida.
2Sa 13:2  Drêczy³ siê tym Amnon, tak ¿e zachorowa³ z powodu swej siostry Tamar. Poniewa¿ by³a dziewic¹, 
Amnon nie widzia³ mo¿liwoœci uczynienia jej czegokolwiek.
2Sa 13:3  Amnon mia³ jednak przyjaciela imieniem Jonadab, syna Szimei, brata Dawida. Jonadab by³ 
cz³owiekiem bardzo przebieg³ym.
2Sa 13:4  Ten go zapyta³: «Co siê z tob¹ dzieje, synu królewski, ¿e tak mizerniejesz z dnia na dzieñ? Nie chcesz 
mi tego wyjaœniæ?» Amnon odpowiedzia³ mu: «Kocham Tamar, siostrê mojego brata Absaloma».
2Sa 13:5  Jonadab mu odpowiedzia³: «Po³ó¿ siê do ³ó¿ka i udaj chorego. Gdy przyjdzie twój ojciec, by ciê 
odwiedziæ, powiesz mu: Pozwól, by przysz³a moja siostra Tamar i poda³a mi jeœæ, niechby przygotowa³a na 
moich oczach coœ do zjedzenia tak, bym to widzia³. Wtedy przyj¹³bym posi³ek z jej rêki».
2Sa 13:6  Amnon po³o¿y³ siê wiêc i udawa³ chorego. Kiedy przyszed³ król, aby go odwiedziæ, odezwa³ siê 
Amnon do króla: «Niech przyjdzie, proszê, moja siostra Tamar i przyrz¹dzi mi dwa placki w mojej obecnoœci, 
abym móg³ przyj¹æ posi³ek z jej rêki».



2Sa 13:7  Dawid pos³a³ wiêc zawiadomienie do pa³acu do Tamar: «PójdŸ, proszê, do domu twojego brata, 
Amnona, i przygotuj mu coœ do zjedzenia!»
2Sa 13:8  Tamar posz³a do domu swego brata, Amnona, a on le¿a³. Wziê³a ciasto, zagniot³a, zrobi³a placki na 
jego oczach i upiek³a je.
2Sa 13:9  Wzi¹wszy patelniê wypró¿ni³a j¹ przed nim, ale on wstrzyma³ siê od jedzenia. Amnon powiedzia³: 
«Niech ode mnie wszyscy wyjd¹!» A gdy wszyscy od niego wyszli,
2Sa 13:10  Amnon rzek³ do Tamar: «Przynieœ posi³ek do sypialni, abym przyj¹³ go z twojej rêki». Tamar wziê³a 
placki, które przygotowa³a, i zanios³a bratu swojemu, Amnonowi, do sypialni.
2Sa 13:11  Gdy je przed nim po³o¿y³a, aby jad³, schwyci³ j¹ i rzek³: «ChodŸ, po³ó¿ siê ze mn¹, siostro moja!»
2Sa 13:12  Odpowiedzia³a mu: «Nie, mój bracie! Nie gwa³æ miê, bo tak siê w Izraelu nie postêpuje. Zaniechaj 
tego bezeceñstwa!
2Sa 13:13  Dok¹d siê udam z moj¹ zniewag¹? A ty, ty sta³byœ siê jednym z najwiêkszych przestêpców w Izraelu! 
Porozmawiaj raczej z królem, on ci mnie nie odmówi».
2Sa 13:14  On jednak nie pos³ucha³ jej g³osu, lecz zada³ jej gwa³t, zbezczeœci³ i obcowa³ z ni¹.
2Sa 13:15  Potem Amnon poczu³ do niej bardzo wielk¹ nienawiœæ. Nienawiœæ ta by³a wiêksza ni¿ mi³oœæ, 
któr¹ ku niej odczuwa³. Rzek³ do niej Amnon: «Wstañ i odejdŸ st¹d!»
2Sa 13:16  Odpowiedzia³a mu: «Nie czyñ mi, wypêdzaj¹c mnie od siebie, jeszcze wiêkszej krzywdy od tej, jak¹ 
mi wyrz¹dzi³eœ». On jednak nie chcia³ jej pos³uchaæ.
2Sa 13:17  Zawo³a³ swego pacho³ka, który mu us³ugiwa³, i rzek³: «WypêdŸ tê ode mnie na ulicê i zamknij za ni¹ 
drzwi!»
2Sa 13:18  - By³a odziana w szatê z rêkawami, gdy¿ tak ubiera³y siê córki królewskie, dziewice. - S³uga 
wyprowadzi³ j¹ na ulicê i zamkn¹³ za ni¹ drzwi.
2Sa 13:19  Wtedy Tamar posypa³a sobie g³owê prochem, rozdar³a szatê z rêkawami, któr¹ mia³a na sobie, 
po³o¿y³a rêkê na g³owê i odesz³a g³oœno siê ¿al¹c.
2Sa 13:20  Absalom, jej brat, odezwa³ siê do niej: «Prawda, ¿e Amnon, twój brat, by³ z tob¹? Teraz jednak, moja 
siostro, uspokój siê! To twój brat. Nie bierz do serca tego wypadku!» Tamar pozosta³a zbola³a w domu swojego 
brata Absaloma.
2Sa 13:21  Król Dawid pos³yszawszy o tym wydarzeniu wpad³ w wielki gniew. Nie chcia³ on jednak uczyniæ 
Amnonowi, swemu synowi, nic z³ego, gdy¿ go mi³owa³. By³ to przecie¿ jego pierworodny.
2Sa 13:22  Absalom natomiast nie mówi³ do Amnona nic dobrego ani z³ego, bo go znienawidzi³ za to, ¿e 
zgwa³ci³ jego siostrê, Tamar.
2Sa 13:23  W dwa lata póŸniej, gdy Absalom urz¹dzi³ strzy¿ê owiec w Baal-Chasor w bliskiej odleg³oœci od 
Efraima, zaprosi³ wszystkich synów królewskich.
2Sa 13:24  Absalom uda³ siê równie¿ do króla i rzek³: «W³aœnie odbywa siê u twojego s³ugi strzy¿a owiec, 
niech raczy król przyjœæ do swojego s³ugi z ca³ym orszakiem».
2Sa 13:25  Król rzek³ Absalomowi: «Nie, mój synu! Raczej nie pójdziemy wszyscy, abyœmy ci nie sprawili 
k³opotu». Nalega³ na niego [Absalom], lecz on nie chcia³ iœæ, ale go pob³ogos³awi³.
2Sa 13:26  Absalom powiedzia³: «Jeœli nie, to mo¿e by z nami poszed³ mój brat, Amnon». Król mu 
odpowiedzia³: «Po có¿ mia³by iœæ z tob¹?»
2Sa 13:27  Nalega³ na niego Absalom, wiêc pos³a³ z nim Amnona i wszystkich synów królewskich. Absalom 
przygotowa³ ucztê na wzór uczty królewskiej.
2Sa 13:28  Da³ zaœ Absalom swoim s³ugom takie polecenie: «Uwa¿ajcie! Gdy Amnon rozweseli serce winem, 
a ja powiem wam: "Uderzcie na Amnona!", wtedy zabijecie go. Nie bójcie siê, gdy¿ ja wam to rozkazujê. B¹dŸcie 
mê¿ni i sprawcie siê dzielnie!»
2Sa 13:29  S³udzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im kaza³ Absalom. Wtedy wszyscy królewscy synowie 
poderwali siê z miejsc i dosiad³szy swych mu³ów uciekli.
2Sa 13:30  Gdy byli jeszcze w drodze, dotar³a do Dawida pog³oska: «Absalom zamordowa³ wszystkich synów 
królewskich. Nie zosta³ z nich ani jeden».
2Sa 13:31  Powsta³ król, rozdar³ szaty i rzuci³ siê na ziemiê. Wszyscy te¿ jego s³udzy, którzy stali przy nim, 
rozdarli szaty.
2Sa 13:32  Lecz Jonadab, syn Szimei, brata Dawidowego, powiedzia³: «Niech Pan mój nie mówi, ¿e wszyscy 
m³odzi synowie królewscy zostali zabici. Raczej zgin¹³ sam Amnon, do niego bowiem Absalom czu³ nienawiœæ 
od czasu zgwa³cenia przez niego jego siostry Tamar.
2Sa 13:33  Niech wiêc nie bierze sobie pan mój, król, tej pog³oski do serca, ¿e zginêli wszyscy synowie 
królewscy. Zgin¹³ sam Amnon.
2Sa 13:34  Absalom zaœ uciek³». Pacho³ek pe³ni¹cy stra¿, podniós³szy oczy, zauwa¿y³ mnóstwo ludzi 
zstêpuj¹cych ze zbocza góry drog¹ od Choronaim.
2Sa 13:35  Rzek³ wiêc Jonadab do króla: «O, w³aœnie nadchodz¹ synowie królewscy. Tak siê sta³o, jak s³uga 
twój mówi³».



2Sa 13:36  Zaledwie przesta³ mówiæ, nadeszli synowie królewscy. I podniós³szy g³os, p³akali. Równie¿ król i 
ca³y jego orszak g³oœno p³akali.
2Sa 13:37  [1] Absalom zaœ uciek³ udaj¹c siê do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszur,
2Sa 13:38  i przebywa³ tam przez trzy lata,
2Sa 13:39  Z czasem przesta³ król Dawid nastawaæ na Absaloma. Pocieszy³ siê ju¿ bowiem po œmierci 
Amnona.
2Sa 14:1  Joab, syn Serui, zauwa¿y³, ¿e serce króla zwróci³o siê do Absaloma,
2Sa 14:2  pos³a³ wiêc do Tekoa i sprowadzi³ stamt¹d pewn¹ m¹dr¹ kobietê i rzek³ jej: «Proszê ciê, udaj, ¿e 
jesteœ w ¿a³obie, ubierz szaty ¿a³obne i nie namaszczaj siê oliw¹, a okazuj, ¿e jesteœ kobiet¹, która od 
d³u¿szego czasu op³akuje zmar³ego.
2Sa 14:3  Udasz siê do króla i powiesz mu te s³owa». I pouczy³ j¹ Joab, co ma mówiæ.
2Sa 14:4  Kobieta z Tekoa posz³a wiêc do króla, upad³a na ziemiê, odda³a pok³on i zawo³a³a: «Królu - 
pomocy!»
2Sa 14:5  Król j¹ zapyta³: «Co ci jest?» Odpowiedzia³a: «Ach! Jestem wdow¹. M¹¿ mój umar³,
2Sa 14:6  a twoja s³u¿ebnica mia³a dwóch synów. Pok³ócili siê oni nawzajem na polu, a ¿e nie by³o nikogo, kto 
by ich rozdzieli³, jeden z nich uderzy³ swojego brata tak, ¿e ten umar³.
2Sa 14:7  I oto ca³a rodzina wyst¹pi³a do s³u¿ebnicy twojej z ¿¹daniem: "Oddaj bratobójcê! Zabijemy go za ¿ycie 
jego brata, którego zamordowa³, i zg³adzimy dziedzica!" Tak usi³uj¹ zagasiæ wêgiel, który mi pozosta³, a¿eby 
nie zostawiæ po mê¿u moim imienia ani potomstwa na powierzchni ziemi».
2Sa 14:8  Król odpowiedzia³ kobiecie: «IdŸ do domu, sam wydam polecenie w tej sprawie».
2Sa 14:9  Wtedy kobieta z Tekoa rzek³a do króla: «Panie mój, królu! Ta wina spadnie na mnie i na moj¹ rodzinê, 
król i jego tron bêdzie niewinny».
2Sa 14:10  Rzek³ król: «Gdyby ktoœ mówi³ co przeciwko tobie, przyprowadŸ go do mnie, odt¹d ju¿ nie bêdzie ci 
szkodzi³».
2Sa 14:11  Odpowiedzia³a: «Wspomnij, proszê, królu, na Pana, twojego Boga, by mœciciel krwi nie powiêkszy³ 
nieszczêœcia i nie zosta³ syn mój zg³adzony». Odrzek³: «Na ¿ycie Pana: nie spadnie z g³owy twojego syna ani 
jeden w³os na ziemiê».
2Sa 14:12  Rzek³a kobieta: «Czy mog³aby twoja s³u¿ebnica rzec jedno s³owo do pana mojego, króla?» 
Odpowiedzia³: «Mów!»
2Sa 14:13  Rzek³a kobieta: «Czemu¿ masz taki zamiar wzglêdem ludu Bo¿ego? Wypowiadaj¹c taki wyrok sam 
król okaza³ siê winny, skoro król nie zezwala na powrót swego wygnañca.
2Sa 14:14  Wszyscy bowiem umrzemy z pewnoœci¹, i [jesteœmy] jak woda rozlana po ziemi, której ju¿ zebraæ 
niepodobna, Bóg jednak nie zabiera ¿ycia w ten sposób. Obmyœl wiêc sposoby, aby wygnaniec d³u¿ej nie 
pozostawa³ na wygnaniu.
2Sa 14:15  A jeœli teraz przyby³am, by mówiæ o tym panu memu, królowi, to dlatego, ¿e nastraszyli miê ludzie. 
Twoja s³u¿ebnica powiedzia³a sobie: Przemówiê do króla, mo¿e król uczyni, co mu powie jego s³u¿ebnica.
2Sa 14:16  Chyba król wys³ucha i wybawi swoj¹ niewolnicê z mocy tego cz³owieka, który chce mnie i mojego 
syna pozbawiæ Bo¿ego dziedzictwa.
2Sa 14:17  Tak sobie mówi³a twoja s³u¿ebnica: S³owo mojego pana, króla, bêdzie mo¿e dla mnie 
uspokojeniem, wszak pan mój, król, jest jak anio³ Bo¿y, który wys³ucha tego, co dobre, i tego, co z³e. Pan, Bóg 
twój, niech bêdzie z tob¹!»
2Sa 14:18  W odpowiedzi król rzek³ do kobiety: «Nie ukrywaj, proszê, przede mn¹ tego, o co chcê ciê zapytaæ». 
Odpowiedzia³a kobieta: «B¹dŸ ³askaw mówiæ, panie mój, królu».
2Sa 14:19  I rzek³ król: «Czy nie ma w tym wszystkim rêki Joaba?» Odpowiedzia³a kobieta mówi¹c: «Na twoje 
¿ycie, panie mój, królu! Niemo¿liwe to, by zboczyæ w prawo czy w lewo od tego wszystkiego, co mówi pan mój, 
król. To prawda, ¿e s³uga twój Joab mi to poleci³, on te¿ w³o¿y³ w usta s³u¿ebnicy twojej wszystkie te s³owa.
2Sa 14:20  A¿eby sprawie nadaæ inny wygl¹d, s³uga twój, Joab, w ten sposób post¹pi³. Pan mój jest jednak 
bardzo m¹dry: jak anio³ Bo¿y, wie wszystko, co siê dzieje na ziemi».
2Sa 14:21  Zwróci³ siê król do Joaba: «Dobrze wiêc, uczyniê tê rzecz. IdŸ i przyprowadŸ m³odego Absaloma!»
2Sa 14:22  Joab pad³ twarz¹ na ziemiê i odda³ pok³on, b³ogos³awi¹c króla. Joab zawo³a³: «Dziœ poznaje s³uga 
twój, ¿e darzysz mnie ¿yczliwoœci¹, o panie mój, królu! Król bowiem wykona³ to, co jego s³uga powiedzia³».
2Sa 14:23  Joab powsta³ i uda³ siê do Geszur, i sprowadzi³ Absaloma do Jerozolimy.
2Sa 14:24  Król jednak oœwiadczy³: «Niech wróci do swojego domu, ale twarzy mojej nie bêdzie widzia³». 
Absalom wróci³ do swojego domu, ale twarzy króla nie widzia³.
2Sa 14:25  W ca³ym Izraelu nie by³o cz³owieka tak piêknego jak Absalom. O nim wyg³aszano pochwa³y: «Od 
stóp do g³owy nie by³o na nim skazy.
2Sa 14:26  Kiedy strzyg³ swoj¹ g³owê - a strzyg³ j¹ zwykle co roku, bo by³o mu zbyt ciê¿ko i musia³ siê strzyc - 
w³osy jego g³owy wa¿y³y dwieœcie syklów wed³ug królewskiej wagi».
2Sa 14:27  Absalomowi urodzi³o siê trzech synów i jedna córka. Nazywa³a siê Tamar. By³a to kobieta o piêknym 



wygl¹dzie.
2Sa 14:28  Absalom przebywa³ przez dwa lata w Jerozolimie, lecz króla osobiœcie nie ogl¹da³.
2Sa 14:29  Absalom pos³a³ do Joaba, a¿eby go wys³aæ do króla. On jednak nie chcia³ przyjœæ do niego. I 
pos³a³ po niego po raz drugi, ale nie chcia³ przyjœæ.
2Sa 14:30  Rzek³ wtedy do swoich poddanych: «Spójrzcie na to pole, które ma Joab obok mojego: roœnie na 
nim jêczmieñ. IdŸcie, spalcie go ogniem!» I s³udzy Absaloma spalili pole ogniem.
2Sa 14:31  Powsta³ Joab i przyszed³szy do domu Absaloma zapyta³: «Czemu twoi s³udzy spalili ogniem pole, 
które do mnie nale¿y?»
2Sa 14:32  Odpowiedzia³ Absalom Joabowi: «Posy³a³em przecie¿ do ciebie wezwanie: PrzyjdŸ tutaj, poœlê ciê 
do króla z poselstwem. Po co przyby³em z Geszur? Lepiej by by³o, gdybym tam pozosta³. Teraz chcê zobaczyæ 
twarz króla. Jeœli jestem winny, niech mnie zabije!»
2Sa 14:33  Joab uda³ siê wiêc do króla i przekaza³ mu wiadomoœæ. On zaœ przywo³a³ Absaloma. Ten przyby³ 
do króla i odda³ pok³on królowi a¿ do ziemi. A król uca³owa³ Absaloma.
2Sa 15:1  Potem Absalom sprawi³ sobie rydwan i konie, piêædziesiêciu zaœ ludzi biega³o przed nim.
2Sa 15:2  Absalom rano zwyk³ zasiadaæ obok drogi wiod¹cej do bramy. Ka¿dego, kto z jak¹œ spraw¹ udawa³ 
siê do króla, by j¹ rozs¹dzi³, wo³a³ Absalom do siebie i pyta³: «Z którego jesteœ miasta?» Ten odpowiada³: 
«S³uga twój jest z takiego a takiego pokolenia izraelskiego».
2Sa 15:3  Wtedy Absalom mówi³ mu: «Patrz, sprawa twoja jest jasna i s³uszna, ale u króla nie znajdziesz 
nikogo, kto by ciê wys³ucha³».
2Sa 15:4  Potem mówi³ Absalom: «O, któ¿ miê ustanowi sêdzi¹ nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, 
którzy maj¹ sprawy sporne i s¹dowe, a ja wydawa³bym sprawiedliwe wyroki».
2Sa 15:5  A gdy ktoœ siê zbli¿a³, aby mu oddaæ pok³on, podawa³ mu rêkê, œciska³ i ca³owa³.
2Sa 15:6  Absalom postêpowa³ w ten sposób wobec ka¿dego Izraelity, który przychodzi³ po sprawiedliwoœæ do 
króla. Tak Absalom zjednywa³ sobie serca ludu izraelskiego.
2Sa 15:7  Po up³ywie czterech lat rzek³ Absalom do króla: «Pozwól mi pójœæ wype³niæ w Hebronie œlub, jaki 
z³o¿y³em Panu.
2Sa 15:8  Przebywaj¹c w Geszur w Syrii z³o¿y³ s³uga twój obietnicê: Je¿eli Pan sprawi, ¿e powrócê do 
Jerozolimy, wtedy oddam ho³d Panu».
2Sa 15:9  Król odpowiedzia³ mu: «IdŸ w pokoju!» On zaœ powstawszy, uda³ siê do Hebronu.
2Sa 15:10  Absalom skierowa³ tajnych pos³añców do pokoleñ izraelskich, ¿eby mówili: «Gdy tylko pos³yszycie 
dŸwiêk tr¹by, wo³ajcie: "Absalom zosta³ królem w Hebronie"».
2Sa 15:11  Z Absalomem na jego wezwanie wyruszy³o z Jerozolimy dwustu ludzi, nie wiedz¹c w prostocie swej 
o niczym.
2Sa 15:12  Kiedy Absalom sk³ada³ ofiarê, pos³a³ równie¿, by wezwano z rodzinnego miasta Gilo Achitofela 
Gilonitê, doradcê Dawida. W ten sposób wzmaga³o siê sprzysiê¿enie, a otoczenie Absaloma siê powiêksza³o. 
2Sa 15:13  Wtedy dosz³a wieœæ do Dawida: «Serca ludzi z Izraela zwróci³y siê do Absaloma».
2Sa 15:14  Wtedy Dawid da³ rozkaz wszystkim swym s³ugom przebywaj¹cym wraz z nim w Jerozolimie: 
«Wstañcie! UchodŸmy, gdy¿ nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie uciekajcie, a¿eby nas nie 
napad³ znienacka, nie sprowadzi³ na nas niedoli i ostrzem miecza nie wyg³adzi³ mieszkañców miasta».
2Sa 15:15  S³udzy królewscy odpowiedzieli królowi: «We wszystkim, co rozka¿e pan nasz, król, s³udzy twoi bêd¹ 
z tob¹».
2Sa 15:16  I wyruszy³ król pieszo, a za nim ca³y jego dom. Pozostawi³ jednak król dziesiêæ na³o¿nic, aby 
pilnowa³y pa³acu.
2Sa 15:17  Wyruszy³ wiêc król pieszo, a wszyscy ludzie w œlad za nim. Przy ostatnim domu zatrzymali siê.
2Sa 15:18  Przechodzili obok niego wszyscy s³udzy: wszyscy Keretyci, wszyscy Peletyci, wszyscy Gittyci, którzy 
przybyli z Gat w liczbie szeœciuset ludzi, przeszli przed królem.
2Sa 15:19  I zapyta³ król Ittaja Gittytê: «Czemu¿ i ty idziesz razem z nami? Wróæ i pozostañ przy [nowym] królu, 
przecie¿ jesteœ cudzoziemcem, a nawet jesteœ wygnañcem ze swojej ojczyzny.
2Sa 15:20  Wczoraj przyszed³eœ, a dziœ mia³byœ iœæ, aby tu³aæ siê z nami, gdy ja sam idê bez celu? Raczej 
wróæ, zabieraj¹c z sob¹ braci. Niechaj Pan okazuje ci mi³oœæ i wiernoœæ!»
2Sa 15:21  Ittaj jednak odpowiedzia³ królowi: «Na ¿ycie Pana, na ¿ycie pana mego, króla: w miejscu, gdzie 
znajdzie siê pan mój, król, czy to na œmieræ, czy ¿ycie, tam bêdzie s³uga twój».
2Sa 15:22  Odrzek³ Dawid Ittajowi: «A wiêc idŸ naprzód!» Ittaj Gittyta poszed³ wiêc dalej ze wszystkimi swoimi 
ludŸmi i dzieæmi, które by³y przy nim.
2Sa 15:23  Ca³a okolica g³oœno p³aka³a, gdy lud przeci¹ga³. Król przeprawi³ siê przez potok Cedron, a ca³y lud 
przechodzi³ obok niego w kierunku pustyni.
2Sa 15:24  By³ tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieœli Arkê Przymierza Bo¿ego. I postawili 
Arkê Bo¿¹ obok Abiatara, a¿ ca³y lud wyszed³ z miasta.
2Sa 15:25  Król powiedzia³ Sadokowi: «Zanieœ z powrotem Arkê Bo¿¹ do miasta! Je¿eli Pan bêdzie mnie 



darzy³ ¿yczliwoœci¹, to przywróci miê, tak ¿e znów bêdê móg³ j¹ zobaczyæ razem z przybytkiem,
2Sa 15:26  je¿eli jednak powie: Nie znajdujê w tobie upodobania - oto jestem - niech czyni ze mn¹ co uzna za 
s³uszne!»
2Sa 15:27  Rzek³ jeszcze król do kap³ana Sadoka: «Patrz! Wróæ w pokoju do miasta wraz z synem swym 
Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara - obydwaj wasi synowie niech wróc¹ z wami.
2Sa 15:28  Patrzcie jednak: czekam na pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od was dla mnie s³owo z 
wiadomoœciami».
2Sa 15:29  Sadok i Abiatar zabrali Arkê Bo¿¹ do Jerozolimy i tam pozostali.
2Sa 15:30  Dawid tymczasem wstêpowa³ na Górê Oliwn¹. Wchodzi³ na ni¹ p³acz¹c i maj¹c g³owê zas³oniêt¹. 
Szed³ boso. Równie¿ wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, zas³onili swe g³owy i wstêpuj¹c na górê p³akali.
2Sa 15:31  Tymczasem dotar³a do Dawida wiadomoœæ: «Achitofel jest wraz ze spiskowcami przy Absalomie». 
Dawid wo³a³: «O Panie! Racz udaremniæ rady Achitofela!»
2Sa 15:32  I oto gdy Dawid dotar³ do szczytu [góry], gdzie oddawano pok³on Bogu, wyszed³ naprzeciw niego 
Chuszaj Arkijczyk, maj¹cy na sobie podarte odzienie, a g³owê posypan¹ ziemi¹.
2Sa 15:33  Dawid rzek³ do niego: «Je¿eli ze mn¹ pójdziesz dalej, bêdziesz mi tylko ciê¿arem,
2Sa 15:34  jeœli natomiast wrócisz do miasta i powiesz Absalomowi: "S³ug¹ twym jestem - królu! Jak by³em 
s³ug¹ twego ojca, tak teraz pragnê byæ twoim s³ug¹" - mo¿esz wtedy na moj¹ korzyœæ zniweczyæ radê 
Achitofela.
2Sa 15:35  Przecie¿ tam bêd¹ z tob¹ Sadok i Abiatar - kap³ani. O ka¿dej sprawie, któr¹ us³yszysz z domu 
królewskiego, doniesiesz kap³anom Sadokowi i Abiatarowi.
2Sa 15:36  Tam przebywaj¹ dwaj synowie: Achimaas Sadoka i Jonatan Abiatara: za ich poœrednictwem 
mo¿ecie mi przekazaæ ka¿d¹ nowinê, któr¹ us³yszycie».
2Sa 15:37  Chuszaj, przyjaciel Dawida, przyby³ do miasta równoczeœnie z wejœciem Absaloma do Jerozolimy.
2Sa 16:1  Kiedy Dawid zszed³ trochê ni¿ej szczytu, wyszed³ naprzeciw niego Siba, s³uga Meribbaala, a za nim 
para objuczonych os³ów. By³o na nich dwieœcie chlebów, sto gron rodzynek, sto placków figowych i buk³ak 
wina.
2Sa 16:2  Król zapyta³ Sibê: «Po co to?» Siba odpowiedzia³: «Os³y niech s³u¿¹ do noszenia królewskiej rodziny, 
chleb i placki figowe na posi³ek dla s³u¿by, wino zaœ za napój dla odczuwaj¹cych znu¿enie na pustyni».
2Sa 16:3  Zapyta³ król: «A gdzie syn twojego pana?» Siba odrzek³ królowi: «Pozosta³ w Jerozolimie, gdy¿ 
twierdzi³: "Dziœ zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca"».
2Sa 16:4  Król powiedzia³ do Siby: «Oto twoje jest wszystko, co nale¿a³o do Meribbaala». Odrzek³ Siba: 
«Oddajê ci pok³on, obyœ darzy³ mnie ¿yczliwoœci¹, panie mój, królu!»
2Sa 16:5  Król Dawid przyby³ do Bachurim. A oto wyszed³ stamt¹d pewien cz³owiek. By³ on z rodziny nale¿¹cej 
do domu Saula. Nazywa³ siê Szimei, syn Gery. Posuwaj¹c siê naprzód, przeklina³
2Sa 16:6  i obrzuca³ kamieniami Dawida oraz wszystkie s³ugi króla Dawida, chocia¿ by³ z nim po prawej i po 
lewej stronie ca³y lud i wszyscy bohaterowie.
2Sa 16:7  Szimei przeklinaj¹c wo³a³ w ten sposób: «Precz, precz, krwawy cz³owieku i niegodziwcze!
2Sa 16:8  Na ciebie Pan zrzuci³ odpowiedzialnoœæ za krew rodziny Saula, w miejsce którego zosta³eœ królem. 
Królestwo twoje odda³ Pan w rêce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteœ w utrapieniu, bo jesteœ 
cz³owiekiem krwawym».
2Sa 16:9  Odezwa³ siê do króla Abiszaj, syn Serui: «Dlaczego ten zdech³y pies przeklina pana mego, króla? 
Pozwól, ¿e podejdê i utnê mu g³owê».
2Sa 16:10  Król odpowiedzia³: «Co ja mam z wami zrobiæ, synowie Serui? Je¿eli on przeklina, to dlatego, ¿e 
Pan mu powiedzia³: "Przeklinaj Dawida!" Któ¿ w takim razie mo¿e mówiæ: "Czemu to robisz?"»
2Sa 16:11  Potem zwróci³ siê Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich s³ug: «Mój w³asny syn, który wyszed³ z 
wnêtrznoœci moich, nastaje na moje ¿ycie. Có¿ dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech 
przeklina, gdy¿ Pan mu na to pozwoli³.
2Sa 16:12  Mo¿e wejrzy Pan na moje utrapienie i odp³aci mi dobrem za to dzisiejsze przekleñstwo».
2Sa 16:13  I tak Dawid posuwa³ siê naprzód wraz ze swymi ludŸmi. Szimei natomiast szed³ zboczem 
wzniesienia obok i przeklina³, ciskaj¹c kamieniami i rzucaj¹c ziemi¹.
2Sa 16:14  Król i ca³y lud przy nim bêd¹cy przyby³ wreszcie znu¿ony... i tam odpocz¹³.
2Sa 16:15  Absalom i ca³y lud, mê¿owie z Izraela - weszli do Jerozolimy. Achitofel by³ razem z nim.
2Sa 16:16  Gdy Chuszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida, przyszed³ do Absaloma, wo³a³ do niego: «Niech ¿yje król! 
Niech ¿yje król!»
2Sa 16:17  Absalom pyta³ Chuszaja: «Taka twoja mi³oœæ do przyjaciela? Dlaczego nie poszed³eœ za swym 
przyjacielem?»
2Sa 16:18  Chuszaj da³ odpowiedŸ Absalomowi: «Nie. Kogo bowiem wybra³ Pan i lud wraz z ca³ym Izraelem, 
przy nim i ja jestem, przy nim pozostanê.
2Sa 16:19  Po drugie: Komu¿ bêdê s³u¿yæ? Czy nie jego synowi? Jak s³u¿y³em twemu ojcu, tak bêdê s³u¿y³ 



tobie».
2Sa 16:20  Potem Absalom rzek³ do Achitofela: «Dajcie swoj¹ radê, co mamy czyniæ?»
2Sa 16:21  Achitofel odpowiedzia³ Absalomowi: «WejdŸ do na³o¿nic swojego ojca, które pozostawi³, by 
pilnowa³y domu. Gdy pos³yszy ca³y Izrael, ¿e zosta³eœ znienawidzony przez ojca, umocni¹ siê wtedy rêce 
wszystkich twoich zwolenników».
2Sa 16:22  Rozpiêto wiêc Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszed³ do na³o¿nic swego ojca na oczach 
ca³ego Izraela.
2Sa 16:23  Rada Achitofela, której on udziela³, w tym czasie znaczy³a tyle, co s³owo Bo¿e. Tyle znaczy³a ka¿da 
rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma.
2Sa 17:1  Achitofel rzek³ do Absaloma: «Pozwól, ¿e dobiorê sobie dwanaœcie tysiêcy ludzi i dokonam tej nocy 
wyprawy na Dawida.
2Sa 17:2  Napadnê na niego, gdy jeszcze jest zmêczony i rêce mu opad³y. Tak go przera¿ê, ¿e ucieknie ca³y 
lud, który jest przy nim. Wtedy uderzê na osamotnionego króla,
2Sa 17:3  a wszystkich ludzi przyprowadzê do ciebie, jak wraca oblubienica do swego mê¿a. Ty nastajesz tylko 
na ¿ycie tego jednego cz³owieka. Ca³y naród siê uspokoi».
2Sa 17:4  Rzecz ta podoba³a siê Absalomowi i ca³ej izraelskiej starszyŸnie.
2Sa 17:5  Absalom oznajmi³: «Proszê zawo³aæ Chuszaja Arkijczyka, abyœmy wys³uchali, co ma do 
powiedzenia».
2Sa 17:6  Gdy Chuszaj przyby³ do Absaloma, Absalom mu powiedzia³: «Tak¹ a tak¹ radê da³ Achitofel. Czy 
mamy zrobiæ to, co on mówi? Je¿eli nie - powiedz!»
2Sa 17:7  Chuszaj da³ Absalomowi tak¹ odpowiedŸ: «Rada, jak¹ tym razem da³ Achitofel, nie jest dobra».
2Sa 17:8  Potem Chuszaj doda³: «Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni s¹ dzielni, nadto s¹ rozgoryczeni jak 
niedŸwiedzica na polu, której zabrano m³ode. Ojciec twój to cz³owiek znaj¹cy siê na wojnie i nie spêdza nocy 
razem z ludŸmi.
2Sa 17:9  Ukrywa siê zapewne w grocie lub w jakim innym miejscu. A jeœliby siê zdarzy³o, ¿e ktoœ [z naszych] 
zostanie zabity, na pewno siê to rozniesie i bêdzie siê mówiæ: "Lud, który idzie za Absalomem, zosta³ pobity".
2Sa 17:10  Wtedy przelêknie siê nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedz¹ o 
tym, ¿e ojciec twój jest mê¿ny, a ci, którzy s¹ z nim - mocni.
2Sa 17:11  Radzê raczej zgromadziæ przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Beer-Szeby w takiej liczbie, 
jak piasek na brzegu morza. Ty osobiœcie dowodzi³byœ nimi w walce.
2Sa 17:12  Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy, i spadniemy na niego jak rosa, która 
spada na ziemiê. Nie zostawimy przy ¿yciu ani jego, ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy s¹ razem z nim.
2Sa 17:13  Gdyby ukry³ siê w mieœcie, wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przynios¹ powrozy: œci¹gniemy je 
w dolinê, tak ¿e nie pozostanie po nim nawet kamieñ».
2Sa 17:14  Absalom i wszyscy mê¿owie izraelscy orzekli: «Rada Chuszaja Arkijczyka jest lepsza od rady 
Achitofela». To Pan tak zrz¹dzi³, by udaremniæ radê Achitofela, która by³a lepsza, gdy¿ Pan chcia³ przywieœæ 
nieszczêœcie na Absaloma.
2Sa 17:15  Chuszaj rzek³ kap³anom Sadokowi i Abiatarowi: «Tak¹ a tak¹ radê Absalomowi i starszym Izraela da³ 
Achitofel, tak¹ a tak¹ radê da³em ja.
2Sa 17:16  Teraz wiêc szybko wyœlijcie do Dawida wiadomoœæ: "Nie zatrzymuj siê tej nocy przy przejœciach 
na pustyni, idŸ dalej natychmiast, inaczej bowiem królowi i ca³emu jego otoczeniu mog³aby zagra¿aæ zguba"».
2Sa 17:17  Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u Ÿród³a Rogel, czekaj¹c, by przysz³a s³u¿¹ca i przekaza³a 
wieœci, które oni mieli zanieœæ do króla Dawida: nie mogli siê bowiem pokazywaæ, przychodz¹c do miasta.
2Sa 17:18  Ujrza³ ich jednak pewien ch³opiec. Zawiadomi³ o tym Absaloma. Obaj wiêc poszli dalej w 
poœpiechu. Przybyli do domu pewnego cz³owieka w Bachurim, który mia³ studniê na swoim podwórzu. Weszli 
do niej.
2Sa 17:19  Potem kobieta wziê³a przykrywê, u³o¿y³a j¹ nad otworem studni, rozsypa³a na niej ziarno, tak ¿e nic 
nie zauwa¿ono.
2Sa 17:20  S³udzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytaj¹c: «Gdzie jest Achimaas i Jonatan?» 
Odpowiedzia³a im kobieta: «Poszli dalej za zbiornik wody». Szukali [ich], lecz nie znaleŸli. Powrócili wiêc do 
Jerozolimy.
2Sa 17:21  Po ich odejœciu tamci wyszli ze studni i udali siê w drogê, i zanieœli królowi Dawidowi wiadomoœæ. 
Mówili Dawidowi: «Ruszajcie! Przeprawcie siê szybko przez wodê, bo tak¹ a tak¹ radê poda³ co do was 
Achitofel».
2Sa 17:22  Dawid wiêc wraz z ca³ym swym otoczeniem wsta³ i przeprawi³ siê przez Jordan. Do rana nie 
brakowa³o ju¿ ani jednego, kto by siê nie przeprawi³ przez Jordan.
2Sa 17:23  Achitofel widz¹c, ¿e jego rada nie zosta³a spe³niona, osiod³a³ swojego os³a i wróci³ do domu, do 
swego miasta. Wydawszy zarz¹dzenia odnosz¹ce siê do swego domu, powiesi³ siê i umar³. Pochowano go w 
grobie jego ojca.



2Sa 17:24  Dawid tymczasem przyby³ do Machanaim, Absalom natomiast wraz ze wszystkimi Izraelitami 
przeprawi³ siê przez Jordan.
2Sa 17:25  Dowódc¹ wojsk zosta³ Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa by³ synem 
pewnego Izmaelity, któremu by³o na imiê Jitra. Zbli¿y³ siê on do Abigail, córki Nachasza, siostry Serui, matki 
Joaba.
2Sa 17:26  Izrael z Absalomem rozbili obóz w krainie Gilead.
2Sa 17:27  Kiedy Dawid przyby³ do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiego Rabba, Makir, syn 
Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj, Gileadczyk z Rogelim,
2Sa 17:28  dostarczyli ³ó¿ek, okryæ poœcielowych, naczyñ. garnków glinianych, pszenicy, jêczmienia, m¹ki, 
ziarna pra¿onego, fasoli, soczewicy,
2Sa 17:29  miodu, mas³a, sera owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu, aby siê posilili. 
Mówili bowiem: «Lud na pustyni jest g³odny, zmêczony i spragniony».
2Sa 18:1  Dawid dokona³ przegl¹du wojska, które z nim by³o. Zamianowa³ nad nimi tysi¹czników i setników.
2Sa 18:2  Potem Dawid podzieli³ wojsko na trzy czêœci: jedn¹ czêœæ odda³ pod w³adzê Joaba, drug¹ czêœæ 
pod w³adzê Abiszaja, syna Serui, trzeci¹ pod w³adzê Ittaja z Gat. I przemówi³ król do ludu: «Powzi¹³em zamiar 
pójœcia wraz z wami».
2Sa 18:3  Wojsko jednak odpowiedzia³o: «Nie pójdziesz. Gdybyœmy zostali pobici - nie zwróc¹ na nas uwagi, i 
choæby zginê³a po³owa z nas, nie liczono by siê z tym, ty zaœ jesteœ dla nas jak dziesiêæ tysiêcy. Lepiej wiêc 
bêdzie, gdy ty bêdziesz gotów przyjœæ nam z pomoc¹ z miasta».
2Sa 18:4  Rzek³ do nich król: «To uczyniê, co wam siê wydaje s³uszne». Stan¹³ wiêc król obok bramy, a wszyscy 
ludzie przechodzili setkami i tysi¹cami.
2Sa 18:5  Król wyda³ polecenie Joabowi, Abiszajowi i Ittajowi: «Ze wzglêdu na mnie z m³odym Absalomem 
postêpujcie ³agodnie!» S³ysza³o ca³e wojsko, jaki rozkaz wyda³ król przywódcom co do Absaloma.
2Sa 18:6  Wojsko wyruszy³o w pole przeciw Izraelowi. Dosz³o do bitwy w lesie Efraima.
2Sa 18:7  W walce ze s³ugami Dawida wojsko izraelskie zosta³o pobite. By³a to wielka klêska w tym dniu: 
poleg³o dwadzieœcia tysiêcy.
2Sa 18:8  St¹d walka przenios³a siê na ca³¹ okolicê, a las w tym dniu poch³on¹³ wiêcej wojska ni¿ miecz.
2Sa 18:9  Absalom natkn¹³ siê na s³ugi Dawida. Jecha³ na mule. Mu³ zapuœci³ siê pod konary wielkiego 
terebintu. Absalom zaczepi³ g³ow¹ o d¹b i zawis³ miêdzy niebem a ziemi¹ - mu³ natomiast dalej popêdzi³.
2Sa 18:10  Dostrzeg³ to pewien cz³owiek i zawiadomi³ Joaba: «Widzia³em Absaloma wisz¹cego na terebincie».
2Sa 18:11  Cz³owiekowi, który przyniós³ nowinê, Joab odpowiedzia³: «Je¿eli go widzia³eœ, to czemu go nie 
zabi³eœ zaraz na miejscu? Da³bym ci dziesiêæ [sztuk] srebra i jeden pas».
2Sa 18:12  Cz³owiek ten odpowiedzia³ Joabowi: «Choæbym na rêce swe otrzyma³ tysi¹c srebrnych syklów, nie 
podniós³bym rêki na królewskiego syna. Przecie¿ s³yszeliœmy, jak król rozkazywa³ tobie, Abiszajowi i Ittajowi: 
"Ze wzglêdu na mnie zachowajcie m³odego Absaloma".
2Sa 18:13  Gdybym wobec niego post¹pi³ zdradliwie - a ¿adna sprawa nie ukryje siê przed królem - czy ty sam 
nie stan¹³byœ wtedy z dala ode mnie?»
2Sa 18:14  Joab odrzek³: «Nie chcê z tob¹ traciæ czasu». Wzi¹³ do rêki trzy oszczepy i utopi³ je w sercu 
Absaloma. A ¿e ¿y³ jeszcze w g¹szczu terebintu,
2Sa 18:15  podbieg³o dziesiêciu m³odych ludzi, giermków Joaba, i rzuciwszy siê na Absaloma, dobi³o go.
2Sa 18:16  Joab zagra³ na rogu, wojsko siê wstrzyma³o od poœcigu za Izraelem, bo Joab je powstrzyma³.
2Sa 18:17  Wziêto Absaloma i wrzucono do g³êbokiego do³u w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. 
Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, ka¿dy do swego namiotu.
2Sa 18:18  Absalom jeszcze za swego ¿ycia zbudowa³ sobie stelê w Dolinie Królewskiej. T³umaczy³ sobie: «Nie 
mam syna, który by upamiêtni³ moje imiê». Pomnik nazwa³ swoim imieniem. Jeszcze do dziœ nazywa siê go 
"Rêk¹ Absaloma".
2Sa 18:19  Achimaas, syn Sadoka, oœwiadczy³: «Niech mi bêdzie wolno pobiec i zanieœæ królowi dobr¹ 
nowinê, ¿e Pan wymierzy³ mu sprawiedliwoœæ [uwalniaj¹c go] z rêki jego wrogów».
2Sa 18:20  Powiedzia³ mu Joab: «Nie by³byœ dziœ zwiastunem dobrej wiadomoœci. Dobr¹ nowinê zaniesiesz 
mu innego dnia. Dziœ nie zaniós³byœ dobrej nowiny, bo zgin¹³ syn królewski».
2Sa 18:21  I rzek³ Joab do pewnego Kuszyty: «IdŸ, opowiedz królowi, co widzia³eœ». Kuszyta oddawszy pok³on 
Joabowi, pobieg³.
2Sa 18:22  Achimaas, syn Sadoka, doprasza³ siê jeszcze, mówi¹c do Joaba: «Niech siê dzieje, co chce, pozwól, 
bym i ja pobieg³ za Kuszyt¹». Joab odpowiedzia³: «Dlaczego chcesz biec, mój synu? Nie ma dla ciebie nagrody 
za dobr¹ wieœæ».
2Sa 18:23  Odpowiedzia³: «Niech siê co chce dzieje! Pobiegnê». Joab odrzek³: «Biegnij wiêc!» Achimaas 
pobieg³ drog¹ przez okrêg [Jordanu], wyprzedzaj¹c Kuszytê.
2Sa 18:24  Dawid siedzia³ miêdzy dwiema bramami. Stra¿nik, który chodzi³ po tarasie bramy nad murem, 
podniós³szy oczy zauwa¿y³, ¿e jakiœ mê¿czyzna biegnie samotnie.



2Sa 18:25  Stra¿nik wo³aj¹c przekaza³ królowi tê wiadomoœæ. Król powiedzia³: «Je¿eli jest sam, to przynosi 
dobr¹ nowinê!» Gdy ten zbli¿a³ siê coraz bardziej
2Sa 18:26  stra¿nik zauwa¿y³ drugiego biegn¹cego cz³owieka. Krzykn¹³ w stronê odŸwiernego: «Jakiœ cz³owiek 
biegnie samotnie». Powiedzia³ król: «Ten równie¿ z dobr¹ nowin¹».
2Sa 18:27  Stra¿nik oznajmi³: «Poznajê po biegu, ¿e pierwszy biegnie Achimaas, syn Sadoka». Król zauwa¿y³: 
«To dobry cz³owiek. Przychodzi z dobr¹ nowin¹».
2Sa 18:28  Achimaas zawo³a³ do króla: «B¹dŸ pozdrowiony!» Oddawszy pok³on królowi do ziemi, powiedzia³: 
«Niech Pan, Bóg twój, bêdzie b³ogos³awiony! Ludzi, którzy podnieœli rêkê przeciw panu memu, królowi, wyda³ 
On w niewolê».
2Sa 18:29  Król zapyta³: «Czy dobrze z m³odym Absalomem?», a Achimaas odpowiedzia³: «Widzia³em wielki 
t³um wtedy, gdy s³uga króla Joab posy³a³ twojego s³ugê. Nie dowiedzia³em siê jednak, co zasz³o».
2Sa 18:30  Król rozkaza³: «Usuñ siê, lecz pozostañ tu!» Usun¹³ siê i pozosta³.
2Sa 18:31  W³aœnie przyby³ Kuszyta. Kuszyta powiedzia³: «Niech siê raduje pan mój, król, dobr¹ nowin¹. 
W³aœnie dziœ Pan wymierzy³ ci sprawiedliwoœæ [uwalniaj¹c ciê] z rêki wszystkich, którzy powstali przeciw 
tobie».
2Sa 18:32  Król zapyta³ Kuszytê: «Czy dobrze z m³odym Absalomem?» Odpowiedzia³ Kuszyta: «Niech siê tak 
wiedzie wszystkim wrogom pana mojego, króla, którzy przeciw tobie z³oœliwie powstali, jak powiod³o siê temu 
m³odzieñcowi».
2Sa 19:1  Król zadr¿a³. Uda³ siê do górnego pomieszczenia bramy i p³aka³. Chodz¹c tak mówi³: «Synu mój, 
Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Kto by da³, bym ja umar³ zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój 
synu!»
2Sa 19:2  Joabowi zaœ doniesiono: «Król p³acze. Rozpacza z powodu Absaloma».
2Sa 19:3  Tak wiêc zwyciêstwo zmieni³o siê w tym dniu w ¿a³obê dla ca³ego ludu. Pos³ysza³ bowiem lud w tym 
dniu wiadomoœæ: «Król martwi siê z powodu swego syna».
2Sa 19:4  Tego dnia lud [zbrojny] zbli¿a³ siê niepostrze¿enie do miasta usi³uj¹c ukradkiem wejœæ do niego, tak 
jak ukradkiem wchodzi wojsko hañb¹ okryte, dlatego ¿e uciek³o z placu boju.
2Sa 19:5  Król zakry³ sw¹ twarz i wo³a³ g³oœno: «Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu!»...
2Sa 19:6  Joab uda³ siê do króla, do jego domu, i rzek³: «Okry³eœ wstydem twarze wszystkich swoich s³ug, 
którzy ochronili dzisiaj ¿ycie twoje i ¿ycie twych synów i córek, ¿ycie ¿on i twoich na³o¿nic.
2Sa 19:7  Darzysz mi³oœci¹ tych, którzy ciê maj¹ w nienawiœci, a nienawidzisz tych, którzy ciê kochaj¹. Dzisiaj 
pokaza³eœ, ¿e dowódcy i s³udzy s¹ dla ciebie niczym. Przekona³em siê dzisiaj, ¿e gdyby Absalom pozosta³ 
przy ¿yciu, a my wszyscy gdybyœmy dzisiaj pomarli, wyda³oby ci siê to s³usznym.
2Sa 19:8  Teraz jednak podnieœ siê, wejdŸ i przemów serdecznie do swoich s³ug. Przysiêgam bowiem na 
Pana, ¿e jeœli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy. By³oby to nieszczêœcie wiêksze od 
nieszczêœæ, jakie spotka³y ciê od m³odoœci twojej a¿ dot¹d».
2Sa 19:9  Podniós³ siê król i zasiad³ w bramie. Ca³emu ludowi podano wiadomoœæ: «Oto król siedzi w bramie». 
Wszyscy ludzie przyszli do króla. Tymczasem Izraelici uciekli do swych namiotów.
2Sa 19:10  Ca³y naród ze wszystkich izraelskich pokoleñ rozprawia³: «Król ten uwolni³ nas z rêki naszych 
wrogów, on wybawi³ nas z rêki filistyñskiej, a teraz uciek³ z kraju z powodu Absaloma.
2Sa 19:11  Ale Absalom, którego namaœciliœmy, by panowa³ nad nami, poleg³ w walce. Dlaczego wiêc teraz 
zwlekaæ z przywróceniem króla?»
2Sa 19:12  [2] To, co mówiono w ca³ym Izraelu, dotar³o do króla.[1] Wtedy król Dawid pos³a³ polecenie 
kap³anom Sadokowi i Abiatarowi: «Powiedzcie starszyŸnie z Judy: Dlaczego jesteœcie ostatni w przywróceniu 
króla do jego siedziby?
2Sa 19:13  Jesteœcie braæmi moimi, koœæmi i cia³em moim. Dlaczego wiêc ostatni jesteœcie w przywróceniu 
króla?
2Sa 19:14  Powiedzcie te¿ do Amasy: Czy¿ nie jesteœ koœci¹ i cia³em moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto 
dorzuci, je¿eli ty nie bêdziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba».
2Sa 19:15  W ten sposób uj¹³ serca wszystkich ludzi z Judy jakby jednego cz³owieka, tak ¿e wys³ali do króla 
proœbê: «Wróæ jak najszybciej wraz ze wszystkimi twymi s³ugami!»
2Sa 19:16  Wróci³ wiêc król i przyby³ nad Jordan. Ludzie z Judy natomiast przybyli z Gilgal, chc¹c królowi 
wyjœæ naprzeciw i przeprowadziæ go przez Jordan.
2Sa 19:17  Równie¿ Szimei, syn Gery, Beniaminita, pochodz¹cy z Bachurim, spieszy³ razem z Jud¹ na spotkanie 
króla Dawida.
2Sa 19:18  By³o przy nim tysi¹c Beniaminitów. Tak¿e Siba, s³uga rodziny Saula, wraz z piêtnastoma swymi 
synami i dwudziestoma swymi s³ugami przeprawi³ siê przez Jordan przed królem.
2Sa 19:19  Pop³ynê³a tratwa dla przywiezienia królewskiej rodziny, aby ta mog³a uczyniæ to, co uzna za 
s³uszne. Tymczasem Szimei, syn Gery, upad³ na twarz przed królem, gdy mia³ przeprawiaæ siê przez Jordan
2Sa 19:20  i odezwa³ siê do króla: «Niech pan mój nie uwa¿a za wykroczenie ani nie wspomina na to, co zawini³ 



s³uga twój wtedy, gdy pan mój, król, wychodzi³ z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca.
2Sa 19:21  Ja, s³uga twój, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zawini³em; dziœ wiêc przychodzê pierwszy z ca³ej 
rodziny Józefa; wychodzê naprzeciw mego pana i króla».
2Sa 19:22  Do rozmowy wtr¹ci³ siê Abiszaj, syn Serui: «Czy nie powinien umrzeæ Szimei, dlatego ¿e 
pomazañca Pañskiego obrzuci³ przekleñstwami?»
2Sa 19:23  Dawid odrzek³: «Co jest miêdzy mn¹ a wami, synowie Serui, ¿e stajecie siê dzisiaj dla mnie jak 
przeciwnicy? Czy dziœ powinien ktokolwiek umieraæ w Izraelu? Dziœ w³aœnie wiem na pewno, ¿e teraz 
jestem królem nad Izraelem».
2Sa 19:24  Król oœwiadczy³ Szimejemu: «Nie umrzesz». I potwierdzi³ to król przysiêg¹.
2Sa 19:25  Meribbaal, syn Saula, równie¿ wyszed³ na spotkanie króla. Nie my³ on ani nóg, ani r¹k, nie strzyg³ 
brody, nie pra³ swych szat od dnia, w którym król wyjecha³, a¿ do dnia, gdy spokojnie powróci³.
2Sa 19:26  Kiedy przyby³ na spotkanie króla do Jerozolimy, rzek³ do niego król: «Meribbaalu, czemu ze mn¹ nie 
poszed³eœ?»
2Sa 19:27  Odpowiedzia³: «Panie mój, królu! S³uga mój wprowadzi³ mnie w b³¹d. S³uga twój postanowi³: Dam 
rozkaz osiod³ania oœlicy, wsi¹dê na ni¹ i pójdê wraz z królem: chromy jest bowiem twój s³uga.
2Sa 19:28  Tymczasem na s³ugê twego rzucono oszczerstwo przed moim panem i królem. Ale pan mój, król, 
jest jak anio³ Bo¿y. Post¹p wiêc, jak ci siê wyda s³uszne.
2Sa 19:29  Ca³y dom mego ojca zas³ugiwa³ jedynie na œmieræ ze strony pana mego, króla, mimo to ty 
przyj¹³eœ swego s³ugê miêdzy tych, którzy jedz¹ u twego sto³u. Jakie¿ mi pozostaje prawo skar¿enia siê 
jeszcze przed królem?»
2Sa 19:30  Król odpowiedzia³: «Na co przed³u¿asz rozmowê? Postanawiam, ¿e ty i Siba podzielicie pola 
miêdzy siebie».
2Sa 19:31  Meribbaal powiedzia³ do króla: «Niechby nawet wszystko zabra³! Dobrze, ¿e pan mój, król, powróci³ 
szczêœliwie do swego domu».
2Sa 19:32  Równie¿ Barzillaj Gileadczyk przyby³ z Rogelim i towarzyszy³ królowi, by po¿egnaæ siê z nim nad 
Jordanem.
2Sa 19:33  Barzillaj by³ bardzo stary: liczy³ osiemdziesi¹t lat. To on otoczy³ króla opiek¹ podczas jego pobytu w 
Machanaim, by³ to bowiem cz³owiek bardzo bogaty.
2Sa 19:34  Powiedzia³ król do Barzillaja: «ChodŸ ze mn¹, bym ciê móg³ otoczyæ opiek¹ u siebie w Jerozolimie».
2Sa 19:35  Barzillaj odpowiedzia³ królowi: «Ile¿ lat ¿ycia pozostaje mi jeszcze, abym szed³ z królem do 
Jerozolimy?
2Sa 19:36  Liczê obecnie osiemdziesi¹t lat. Czy potrafiê rozró¿niæ miêdzy tym, co dobre, a tym, co liche? Czy 
s³uga twój potrafi zasmakowaæ w tym, co zje lub wypije? Czy potrafi ws³uchiwaæ siê w g³os œpiewaków i 
œpiewaczek? Po có¿ s³uga twój ma byæ jeszcze ciê¿arem dla pana mego, króla?
2Sa 19:37  S³uga twój przejdzie najwy¿ej z królem przez Jordan, ale po có¿ król mia³by mi dawaæ a¿ tak¹ 
odp³atê?
2Sa 19:38  Pozwól s³udze swojemu powróciæ. Umrê w swoim mieœcie obok grobu mojego ojca i matki. 
Natomiast twój s³uga Kimham bêdzie towarzyszyæ panu mojemu, królowi. Jemu uczyñ to, co ci siê wyda 
s³uszne».
2Sa 19:39  Król oœwiadczy³: «Niech idzie za mn¹ Kimham! Uczyniê mu, co ci siê wydaje s³uszne. Uczyniê ci 
wszystko, czegokolwiek ode mnie zapragniesz».
2Sa 19:40  Wszyscy ludzie przeprawili siê przez Jordan. Przeprawi³ siê te¿ król. Król uca³owa³ Barzillaja i 
pob³ogos³awi³. Powróci³ on potem do siebie.
2Sa 19:41  Król uda³ siê do Gilgal. Szed³ z nim Kimham. Ca³y lud z Judy oraz po³owa wojska izraelskiego 
towarzyszyli królowi.
2Sa 19:42  Lecz oto wszyscy ludzie z Izraela przybyli przed króla i postawili królowi pytanie: «Dlaczego nasi 
bracia, ludzie z Judy prowadzili ciê i przeprawili przez Jordan, tak króla, jego rodzinê, jak i wszystkich ludzi 
Dawida wraz z nim?»
2Sa 19:43  Wszyscy ludzie z Judy odpowiedzieli Izraelitom: «Dlatego ¿e król jest dla mnie bli¿szy. Czemu 
popadasz w gniew z tego powodu? Czy zabraliœmy co z króla? Czy przyniós³ nam jaki dar?»
2Sa 19:44  Izraelici odpowiedzieli ludziom Judy: «Dziesiêciokrotnie wiêksze mam prawo do króla, a i co do 
Dawida mam nad tob¹ pierwszeñstwo. Wiêc dlaczego mnie lekcewa¿y³eœ? Czy nie z mojej strony powsta³ 
najpierw wniosek, aby króla przywróciæ?» Ale s³owa ludzi z Judy by³y twardsze ni¿ ludzi z Izraela.
2Sa 20:1  Znalaz³ siê tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu by³o na imiê Szeba, syn Bikriego, 
Beniaminita. Zatr¹bi³ on w róg i krzykn¹³: «Nie mamy dzia³u wspólnego z Dawidem ani dziedzictwa z synem 
Jessego. O, Izraelu: Niech ka¿dy idzie do swego namiotu!»
2Sa 20:2  Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odst¹pili Dawida i poszli za Szeb¹, synem Bikriego. Ludzie jednak z 
Judy od Jordanu a¿ do Jerozolimy stali wiernie przy swoim królu.
2Sa 20:3  Dawid przyby³ do domu w Jerozolimie. Dziesiêæ swych na³o¿nic, które zostawi³ celem pilnowania 



pa³acu, kaza³ niezw³ocznie przeprowadziæ do domu bêd¹cego pod stra¿¹. Tam otoczy³ je opiek¹, lecz wiêcej siê 
do nich nie zbli¿a³. ¯y³y tak oddzielone a¿ do dnia swej œmierci - jakby wdowy za ¿ycia.
2Sa 20:4  Pewnego razu odezwa³ siê król do Amasy: «Zwo³aj do mnie ludzi z Judy w ci¹gu trzech dni, a potem 
stawisz siê tutaj».
2Sa 20:5  Amasa uda³ siê w celu zwo³ania pokolenia Judy, przed³u¿a³ jednak swój pobyt poza czas 
wyznaczony.
2Sa 20:6  Dawid powiedzia³ Abiszajowi: «Szeba, syn Bikriego, bêdzie dla nas o wiele gorszy ni¿ Absalom. 
Zbierz zaraz s³ugi swojego pana i puœæ siê za nim w pogoñ, aby nie znalaz³ sobie jakich miast warownych i nie 
znikn¹³ nam z oczu».
2Sa 20:7  Ludzie Joaba wyruszyli wiêc za nim wraz z Keretytami, Peletytami i wszystkimi bohaterami. Ci¹gnêli z 
Jerozolimy, by œcigaæ Szebê, syna Bikriego.
2Sa 20:8  Znajdowali siê w³aœnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotka³ ich Amasa. Joab 
ubrany by³ w zbrojê, na któr¹ przepasa³ miecz, przypiêty w swojej pochwie do bioder; wysun¹³ siê on i wypad³.
2Sa 20:9  Joab przemówi³ do Amasy: «Jak zdrowie, mój bracie?» Joab uj¹³ przy tym Amasê praw¹ rêk¹ za brodê, 
aby go uca³owaæ.
2Sa 20:10  Amasa nie zwróci³ jednak uwagi na miecz w drugiej rêce Joaba. Ten pchn¹³ go nim w podbrzusze 
tak, ¿e wnêtrznoœci wyla³y siê na ziemiê. Drugiego ciosu nie potrzeba by³o zadawaæ, bo [Amasa] umar³. Joab i 
Abiszaj, brat jego, puœcili siê w pogoñ za Szeb¹, synem Bikriego.
2Sa 20:11  Jeden z m³odych ludzi Joaba zatrzyma³ siê nad cia³em i wo³a³: «Kto mi³uje Joaba i kto jest za 
Dawidem, niech idzie za Joabem».
2Sa 20:12  Amasa le¿a³ zbroczony krwi¹ poœrodku ruchliwej drogi. Cz³owiek ów zauwa¿y³, ¿e przystaje ca³y 
lud. Odrzuci³ wiêc Amasê z drogi na pole i przykry³ go p³aszczem: zauwa¿y³ bowiem, ¿e ka¿dy z przechodniów 
zatrzymywa³ siê.
2Sa 20:13  Po usuniêciu go z drogi, wszyscy szli za Joabem, aby œcigaæ Szebê, syna Bikriego.
2Sa 20:14  Joab przeszed³ przez ziemie wszystkich pokoleñ izraelskich do Abel-Bet-Maaka. Zebrali siê te¿ 
wszyscy sprzymierzeñcy i poszli za nim.
2Sa 20:15  Przyszed³szy, oblegli Szebê w Abe-Bet-Maaka. Doko³a miasta zbudowali nasyp, wznosz¹cy siê na 
wysokoœæ murów. Ca³e wojsko, które mia³ Joab przy sobie, przy³o¿y³o siê do prac, zmierzaj¹cych do 
zniszczenia murów.
2Sa 20:16  Z miasta zawo³a³a wtedy pewna m¹dra kobieta: «S³uchajcie! S³uchajcie! Powiedzcie, proszê, 
Joabowi: "Zbli¿ siê tutaj, bo chcê z tob¹ pomówiæ"».
2Sa 20:17  Kiedy przybli¿y³ siê Joab, kobieta spyta³a: «Ty jesteœ Joab?» Odpowiedzia³: «Tak, ja». Powiedzia³a 
wtedy do niego: «Pos³uchaj s³ów s³u¿ebnicy swojej». Odrzek³: «S³ucham».
2Sa 20:18  I mówi³a dalej, co nastêpuje: «Od najdawniejszych czasów zwyk³o siê mówiæ w ten sposób: "Nale¿y 
zapytaæ w Abel i tak niech za³atwi¹!
2Sa 20:19  Nale¿ê do najspokojniejszych i najwierniejszych w Izraelu". Ty chcesz zburzyæ g³ówne miasto 
izraelskie. Dlaczego zamierzasz zniszczyæ dziedzictwo Pana?»
2Sa 20:20  Joab odrzek³: «O, dalekie, dalekie to ode mnie. Nie zamierzam ani burzyæ, ani niszczyæ.
2Sa 20:21  Nie tak sprawa wygl¹da. Jednak cz³owiek pewien z góry Efraima, któremu na imiê Szeba, syn 
Bikriego, podniós³ rêkê na króla Dawida. Oddajcie wiêc jego samego, a odst¹piê od miasta». Kobieta 
odpowiedzia³a Joabowi: «Zaraz g³owê jego wyrzucê ci przez mur».
2Sa 20:22  Uda³a siê wiêc m¹dra kobieta do ca³ego ludu. Œciêto g³owê Szeby, syna Bikriego, i rzucono j¹ 
Joabowi. On zaœ kaza³ zagraæ na rogu i odst¹piono od miasta. Ka¿dy uda³ siê do swego namiotu. Joab 
tymczasem wróci³ do króla w Jerozolimie.
2Sa 20:23  Joab zamianowany zosta³ dowódc¹ ca³ego wojska izraelskiego, Benajasz zaœ, syn Jojady - dowódc¹ 
Keretytów i Peletytów.
2Sa 20:24  Adoram zosta³ prze³o¿onym robotników pracuj¹cych przymusowo, Jozafat, syn Achiluda, zosta³ 
pe³nomocnikiem,
2Sa 20:25  Szeja pisarzem, a Sadok i Abiatar - kap³anami.
2Sa 20:26  Równie¿ Ira, pochodz¹cy od Jaira, zosta³ kap³anem Dawida.
2Sa 21:1  W czasach Dawida nasta³ g³ód, trwaj¹cy przez trzy lata z rzêdu. Dawid wiêc radzi³ siê Pana. A Pan 
da³ mu tak¹ odpowiedŸ: «Krew pozostaje na Saulu i jego domu: bo wymordowa³ Gibeonitów».
2Sa 21:2  Król wezwa³ do siebie Gibeonitów i rozmawia³ z nimi. Gibeonici nie wywodzili siê z Izraelitów, lecz z 
resztek Amorytów. Chocia¿ Izraelici przysiêgali im, jednak Saul stara³ siê ich wyniszczyæ z powodu gorliwoœci 
o Izraela i Judê.
2Sa 21:3  Dawid zapyta³ Gibeonitów: «Co wam winienem uczyniæ i czym was u³agodziæ, abyœcie b³ogos³awili 
dziedzictwo Pañskie?»
2Sa 21:4  Oœwiadczyli mu Gibeonici: «Z Saulem i jego domem, nie chodzi nam o srebro ani z³oto. Nie chcemy 
równie¿ spowodowaæ œmierci ¿adnego cz³owieka w Izraelu». Zapyta³: «Co powiecie, to wam uczyniê».



2Sa 21:5  Odpowiedzieli królowi: «[Z powodu] cz³owieka, który nas niszczy³ i zamierza³ nasz¹ zgubê, ¿ebyœmy 
przestali istnieæ na ca³ym obszarze Izraela,
2Sa 21:6  niech wydadz¹ nam siedmiu mê¿czyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Pana na wzgórzu 
Saula, który by³ wybrañcem Pañskim». Król odpowiedzia³: «Wydam ich wam».
2Sa 21:7  Król oszczêdzi³ jednak Meribbaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysiêgi z³o¿onej wobec 
Pana wi¹¿¹cej Dawida i Jonatana, syna Saula.
2Sa 21:8  Król wzi¹³ dwóch synów Rispy, córki Ajji, których zrodzi³a dla Saula: Armoniego, Meribbaala, piêciu 
synów Merab, córki Saula, których zrodzi³a dla Adriela, syna Barzillaja z Mecholi.
2Sa 21:9  Odda³ ich w rêce Gibeonitów. Powiesili ich oni na wzgórzu wobec Pana. Razem zginê³o ich siedmiu. 
Zostali straceni w pierwsze dni ¿niw: by³ to pocz¹tek ¿niw jêczmienia.
2Sa 21:10  Rispa, córka Ajji, wziê³a worek i roz³o¿ywszy go na kamieniu, od pocz¹tku ¿niw a¿ do zroszenia ich 
deszczem z nieba, nie dozwala³a, by ptactwo z powietrza rzuca³o siê na nich w ci¹gu dnia, a dzikie zwierzêta w 
nocy.
2Sa 21:11  Zawiadomiono Dawida o tym, co zrobi³a Rispa, córka Ajji, na³o¿nica Saula.
2Sa 21:12  Dawid pod¹¿y³, aby od obywateli Jabesz w Gileadzie zabraæ koœci Saula i koœci Jonatana - jego 
syna, które wziêli po kryjomu z placu w Bet-Szean, gdzie zostali powieszeni przez Filistynów, wtedy gdy Filistyni 
zadali klêskê Saulowi na wzgórzu Gilboa.
2Sa 21:13  Zabra³ st¹d koœci Saula i koœci jego syna Jonatana, pozbierano równie¿ koœci powieszonych.
2Sa 21:14  Pogrzebano koœci Saula i jego syna Jonatana jak równie¿ koœci powieszonych w krainie 
Beniamina w Selam, w grobie jego ojca - Kisza. Zrobiono wszystko tak, jak król zarz¹dzi³. Potem dopiero Bóg 
okaza³ siê dla kraju ³askawy.
2Sa 21:15  Znowu dosz³o do wojny miêdzy Filistynami a Izraelem. Wyruszy³ Dawid ze swymi s³ugami, i walczyli 
z Filistynami. Dawid poczu³ zmêczenie.
2Sa 21:16  Tymczasem niejaki Iszbo-be-Nob, pochodz¹cy od Rafy, którego w³ócznia wa¿y³a trzysta syklów 
br¹zu, przypasawszy nowy [miecz] mówi³, ¿e chce zabiæ Dawida.
2Sa 21:17  Ale Abiszaj, syn Serui, przyszed³ mu z pomoc¹. Uderzy³ Filistyna i zabi³ go. Wtedy ludzie Dawida 
zaklinali go, mówi¹c: «Nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyœ nie zagasi³ œwiat³a Izraela».
2Sa 21:18  Jeszcze raz dosz³o do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabi³ wtedy Safa, 
pochodz¹cego od Rafy.
2Sa 21:19  Kiedy dosz³o do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn Jaira, zabi³ Goliata z 
Gat, którego drzewce dzidy wygl¹da³o jak wa³ tkacki.
2Sa 21:20  I jedna jeszcze odby³a siê walka w Gat. Pokaza³ siê tam cz³owiek wielkiego wzrostu, który mia³ u 
ka¿dej rêki po szeœæ palców i po szeœæ palców u ka¿dej nogi - razem dwadzieœcia cztery palce. Pochodzi³ 
on równie¿ od Rafy.
2Sa 21:21  Kiedy ur¹ga³ Izraelitom, zabi³ go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida.
2Sa 21:22  Ci czterej pochodzili od Rafy z Gat. Polegli oni z rêki Dawida i jego s³ug.
2Sa 22:1  Dawid wyg³osi³ na czeœæ Pana s³owa pieœni. By³o to wtedy, gdy Pan wyzwoli³ go z rêki wszystkich 
wrogów i z rêki Saula.
2Sa 22:2  Mówi³: «Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu!
2Sa 22:3  Bo¿e mój, ska³o moja, na któr¹ siê chroniê, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty 
mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.
2Sa 22:4  Wzywam Pana, godnego chwa³y, a bêdê wolny od moich nieprzyjació³.
2Sa 22:5  Ogarnê³y mnie fale œmierci i zatrwo¿y³y mnie odmêty nios¹ce zag³adê.
2Sa 22:6  Opl¹ta³y mnie pêta Szeolu, zaskoczy³y mnie sid³a œmierci.
2Sa 22:7  W moim utrapieniu wzywam Pana i wo³am do mojego Boga. Us³ysza³ On g³os mój ze swojej 
œwi¹tyni, a krzyk mój dotar³ do Jego uszu.
2Sa 22:8  Zatrzês³a siê i zadr¿a³a ziemia. Posady niebios siê poruszy³y, zatrzês³y siê, bo On zap³on¹³ gniewem.
2Sa 22:9  Uniós³ siê dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust - poch³aniaj¹cy ogieñ: od Niego zapali³y siê wêgle.
2Sa 22:10  Nagi¹³ niebiosa i zst¹pi³, a czarna chmura by³a pod Jego stopami.
2Sa 22:11  Lec¹c cwa³owa³ na cherubie, a skrzyd³a wiatru Go nios³y.
2Sa 22:12  Otoczy³ siê mrokiem niby namiotem, ciemn¹ wod¹, gêstymi chmurami.
2Sa 22:13  Od blasku Jego obecnoœci roz¿arzy³y siê wêgle ogniste.
2Sa 22:14  Pan odezwa³ siê z nieba grzmotem: to g³os swój da³ s³yszeæ Najwy¿szy.
2Sa 22:15  Wypuœci³ strza³y i rozproszy³ [wrogów], b³yskawice - i zamêt wœród nich wprowadzi³.
2Sa 22:16  A¿ ukaza³o siê ³o¿ysko morza i obna¿y³y siê posady l¹du od groŸnej nagany Pana, od tchnienia 
wichru Jego nozdrzy.
2Sa 22:17  Wyci¹ga rêkê z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej.
2Sa 22:18  Wyrywa mnie od przemo¿nego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidz¹.
2Sa 22:19  Napadaj¹ na mnie w dzieñ dla mnie z³owrogi, lecz Pan jest dla mnie obron¹.



2Sa 22:20  Wyprowadza mnie na miejsce przestronne, ocala, bo mnie mi³uje.
2Sa 22:21  Pan nagradza moj¹ sprawiedliwoœæ, odp³aca mi wed³ug czystoœci r¹k moich.
2Sa 22:22  Strzeg³em bowiem dróg Pana i nie odszed³em przez grzech od mojego Boga,
2Sa 22:23  bo mam wszystkie Jego przykazania przed sob¹ i nie odrzucam od siebie Jego poleceñ,
2Sa 22:24  lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam siê winy.
2Sa 22:25  Pan mnie nagradza za moj¹ sprawiedliwoœæ, za czystoœæ r¹k moich przed Jego oczyma.
2Sa 22:26  Jesteœ mi³oœciwy dla mi³uj¹cego i wzglêdem nienagannego dzia³asz nienagannie,
2Sa 22:27  wzglêdem czystego okazujesz siê czysty, wzglêdem przewrotnego jesteœ przebieg³y.
2Sa 22:28  Albowiem Ty wybawiasz naród uni¿ony, a oczy wynios³e pognêbiasz.
2Sa 22:29  Bo Ty, o Panie, jesteœ moim œwiat³em: Pan rozjaœnia moje ciemnoœci.
2Sa 22:30  Bo z Tob¹ zdobywam wa³y, mur przeskakujê dziêki mojemu Bogu.
2Sa 22:31  Bóg - Jego droga nieskalana, s³owo Pana w ogniu wypróbowane, On tarcz¹ dla wszystkich, którzy 
doñ siê chroni¹.
2Sa 22:32  Bo któ¿ jest bogiem, prócz Pana lub któ¿ jest ska³¹, prócz Boga naszego?
2Sa 22:33  Bóg, co moc¹ mnie przepasuje i nienagann¹ czyni moj¹ drogê,
2Sa 22:34  On daje moim nogom r¹czoœæ nóg ³ani i stawia mnie na wy¿ynach.
2Sa 22:35  On æwiczy moje rêce do bitwy, a ramiona - do napinania spi¿owego ³uku.
2Sa 22:36  Dajesz mi tarczê Tw¹ dla ocalenia i Twoja troskliwoœæ czyni mnie wielkim.
2Sa 22:37  Wyd³u¿asz mi kroki na drodze i stopy moje siê nie chwiej¹.
2Sa 22:38  Œcigam mych wrogów i niszczê, a nie wracam, póki nie zginêli.
2Sa 22:39  Pobi³em ich - nie mogli siê podnieœæ: upadli pod moje stopy.
2Sa 22:40  Moc¹ mnie przepasa³eœ do bitwy, sprawiasz, ¿e przeciwnicy gn¹ siê pode mn¹,
2Sa 22:41  zmuszasz do ucieczki moich wrogów, a wytracasz tych, co mnie nienawidz¹.
2Sa 22:42  Wo³aj¹ - lecz nie ma wybawcy - do Pana - lecz im nie odpowiada.
2Sa 22:43  Jak proch na wietrze ich rozrzucê, zdepczê jak b³oto uliczne.
2Sa 22:44  Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie g³ow¹ narodów.
2Sa 22:45  Cudzoziemcy mi schlebiaj¹, s¹ mi pos³uszni na pierwsze wezwanie.
2Sa 22:46  Cudzoziemcy bledn¹, z dr¿eniem wychodz¹ ze swoich warowni.
2Sa 22:47  Niech ¿yje Pan! Moja Ska³a niech bêdzie b³ogos³awiona! Niech bêdzie wywy¿szony Bóg Ska³a 
mojego zbawienia,
2Sa 22:48  Bóg, który zapewnia mi pomstê i poddaje mi narody,
2Sa 22:49  wybawia mnie od nieprzyjació³, wynosi nad wrogów i uwalnia od gwa³towników.
2Sa 22:50  Przeto bêdê Ciê, Panie, chwali³ wœród narodów i bêdê wys³awia³ Twoje imiê.
2Sa 22:51  Tyœ zwyciêstwa wielkie da³ królowi i Twemu pomazañcowi okaza³eœ ³askê, Dawidowi i jego 
potomstwu na wieki».
2Sa 23:1  Oto ostatnie s³owa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia cz³owieka wyniesionego 
wysoko, pomazañca Boga Jakubowego, œpiewaka psalmów Izraela:
2Sa 23:2  «Duch Pañski mówi przez mnie i Jego s³owo jest na moim jêzyku.
2Sa 23:3  Bóg Jakuba przemówi³, mówi³ do mnie On - Ska³a Izraela. "Kto sprawiedliwie rz¹dzi cz³owiekiem, kto 
rz¹dzi w Bo¿ej bojaŸni,
2Sa 23:4  jest jak œwiat³o poranka, kiedy wschodzi s³oñce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu ruñ 
ziemi".
2Sa 23:5  Czy nie podobnie postêpuje Bóg z moim domem? Albowiem przymierze wieczne zawar³ ze mn¹, we 
wszystkim ustalone i zabezpieczone. Czy¿ nie da rozwoju temu, co mi do zbawienia s³u¿y, i ka¿demu 
pragnieniu?
2Sa 23:6  Ludzie Ÿli s¹ jak ciernie precz wyrzucane, których siê rêk¹ nie bierze.
2Sa 23:7  Kto zaœ je musi dotkn¹æ, chwyta za ¿elazo lub drzewce dzidy. I w ogniu doszczêtnie siê spalaj¹...»
2Sa 23:8  Oto s¹ imiona bohaterów Dawidowych: Iszbaal Chakmonita, przywódca trzech, ten w³aœnie, który 
wymachiwa³ w³óczni¹ nad oœmiuset w jednym spotkaniu.
2Sa 23:9  Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita - jeden z trzech bohaterów. By³ on z Dawidem w Pas-
Dammim, gdy Filistyni ur¹gali zgromadzeni do bitwy. Kiedy Izraelici zaczêli siê cofaæ,
2Sa 23:10  on wtedy powsta³ i bi³ siê z Filistynami, dopóki nie omdla³a mu rêka i przywar³a do miecza. W tym 
dniu w³aœnie Pan sprawi³ wielkie zwyciêstwo. Wojsko wróci³o tylko po to, by zabraæ ³upy.
2Sa 23:11  Po nim jest Szamma, syn Agego z Hararu. Pewnego razu zebrali siê Filistyni w Lechi. By³a tam 
dzia³ka pola pe³na soczewicy. Kiedy wojsko ucieka³o przed Filistynami,
2Sa 23:12  on pozosta³ na œrodku dzia³ki, oswobodzi³ j¹ i pobi³ Filistynów. Pan sprawi³ wtedy wielkie 
zwyciêstwo.
2Sa 23:13  Owi trzej spoœród trzydziestu zeszli po skale i przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy 
oddzia³ Filistynów rozbi³ obóz w dolinie Refaim.



2Sa 23:14  Dawid by³ wtedy w twierdzy, a za³oga filistyñska by³a wtedy w Betlejem.
2Sa 23:15  Dawid poczu³ pragnienie i rzek³: «Kto mi da siê napiæ wody z betlejemskiej studni, która jest przy 
bramie?»
2Sa 23:16  Przedarli siê wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyñski i zaczerpnêli wody ze studni 
betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali j¹ z sob¹ i przynieœli Dawidowi. On jednak piæ jej nie chcia³, lecz 
wyla³ j¹ w ofierze dla Pana.
2Sa 23:17  Powiedzia³: «Niechaj mnie Pan strze¿e od uczynienia tej rzeczy! Czy¿ mam piæ krew ludzi, którzy z 
nara¿eniem ¿ycia podjêli tê wyprawê?» I nie chcia³ jej piæ. Tego dokonali ci trzej bohaterowie.
2Sa 23:18  Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, by³ przywódc¹ trzydziestu. Wymachiwa³ on w³óczni¹ nad trzystu 
zabitymi i za¿ywa³ s³awy u trzydziestu.
2Sa 23:19  Bardziej od trzydziestu by³ powa¿any i by³ ich dowódc¹, lecz nie dorównywa³ owym trzem.
2Sa 23:20  Benajasz, syn Jojady z Kabseel, by³ mê¿em walecznym, wielkim w czynach. Pobi³ on dwóch 
[synów] Ariela z Moabu. On te¿ zszed³ do cysterny i zabi³ w niej lwa w dzieñ, gdy by³a œnie¿yca.
2Sa 23:21  Zabi³ on tak¿e Egipcjanina ogromnego wzrostu. Egipcjanin trzyma³ w rêku dzidê, podczas gdy on 
poszed³ na niego z kijem. Wyrwawszy dzidê z rêki Egipcjanina, zabi³ go jego w³asn¹ dzid¹.
2Sa 23:22  Tego dokona³ Benajasz, syn Jojady. Mia³ on s³awê wœród trzydziestu bohaterów.
2Sa 23:23  By³ on bardziej powa¿any ni¿ trzydziestu, lecz nie dorównywa³ owym trzem. Dawid postawi³ go na 
czele swojej stra¿y przybocznej.
2Sa 23:24  Do tych trzydziestu nale¿a³ równie¿ Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem,
2Sa 23:25  Szamma z Charod, Elika z Charod,
2Sa 23:26  Cheles Peletyta, Ira, syn Ikkesza z Tekoa,
2Sa 23:27  Abiezer z Anatot, Sibbekaj z Chuszy,
2Sa 23:28  Salmon z Achoach, Maheraj z Netofy,
2Sa 23:29  Cheleb, syn Baany z Netofy, Ittaj, syn Ribaja z Gibea, z potomków Beniamina,
2Sa 23:30  Benajasz z Pireatonu, Hiddaj z Potoków Gaasz,
2Sa 23:31  Abi-Albon z Araby, Azmawet z Bachurim,
2Sa 23:32  Eliachba z Szaalbim, Jaszen, syn Jonatana,
2Sa 23:33  Szamma z Hararu, Achiam, syn Szarara z Araru,
2Sa 23:34  Elifelet, syn Achasbaja z Bet-Maaka, Eliam, syn Achitofela z Gilo,
2Sa 23:35  Chesrau z Karmelu, Paaraj z Arabu,
2Sa 23:36  Jigeal, syn Natana z Soby, Bani z Gad,
2Sa 23:37  Selek Ammonita, Nachraj z Beerot, obaj giermkowie Joaba, syna Serui,
2Sa 23:38  Ira z Jattir, Gereb z Jattir,
2Sa 23:39  Uriasz Chetyta. Razem trzydziestu siedmiu.
2Sa 24:1  Jeszcze raz Pan zap³on¹³ gniewem przeciw Izraelitom. Pobudzi³ przeciw nim Dawida s³owami: «IdŸ i 
policz Izraela i Judê».
2Sa 24:2  Rzek³ wiêc król do Joaba, dowódcy wojsk, który by³ z nim: «Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela 
od Dan do Beer-Szeby i policzcie ludzi, abym siê dowiedzia³, jaka jest liczba narodu».
2Sa 24:3  Lecz Joab odpowiedzia³ królowi: «Oby Pan, Bóg twój, do³o¿y³ jeszcze sto razy tyle do ludu, do tej 
liczby, która jest obecnie i któr¹ widz¹ oczy mojego pana, króla. Dlaczego pan mój, król, tej rzeczy wymaga?»
2Sa 24:4  Rozkaz królewski przemóg³ Joaba i przywódców wojska. Joab oddali³ siê wraz z dowódcami od króla, 
aby zliczyæ ludnoœæ Izraela.
2Sa 24:5  Przeprawili siê przez Jordan i zatrzymali siê chwilowo w Aroerze, na po³udniu od miasta, znajduj¹cego 
siê w œrodku doliny Gad w stronê Jazer,
2Sa 24:6  nastêpnie przybyli do Gileadu, do krainy Chetytów do Kadesz, a¿ dotarli do Dan. I kr¹¿yli w okolicach 
Sydonu.
2Sa 24:7  Udali siê potem do twierdzy Tyru, a póŸniej do wszystkich miast Chiwwitów i Kananejczyków. Potem 
skierowali siê do Negebu judzkiego i do Beer-Szeby.
2Sa 24:8  Przebiegli w ten sposób ca³y kraj. Po dziewiêciu miesi¹cach i dwudziestu dniach powrócili do 
Jerozolimy.
2Sa 24:9  Joab przekaza³ królowi liczbê spisanej ludnoœci. Izrael liczy³ osiemset tysiêcy wojowników 
dobywaj¹cych miecza, Juda zaœ - piêæset tysiêcy ludzi.
2Sa 24:10  Serce Dawida zadr¿a³o, dlatego ¿e zliczy³ lud. Dawid zwróci³ siê do Pana: «Bardzo zgrzeszy³em 
tym, czego dokona³em, lecz teraz, o Panie, daruj ³askawie winê swego s³ugi, bo post¹pi³em bardzo 
nierozs¹dnie».
2Sa 24:11  Gdy Dawid wsta³ nazajutrz rano, s³owo Pañskie nastêpuj¹cej treœci zosta³o skierowane do proroka 
Gada, "Widz¹cego" Dawidowego: «IdŸ i oœwiadcz Dawidowi:
2Sa 24:12  To mówi Pan: Przedstawiam ci trzy mo¿liwoœci. Wybierz sobie jedn¹ z nich, a Ja ci to uczyniê».
2Sa 24:13  Gad uda³ siê do Dawida i przekaza³ mu nastêpuj¹ce oœwiadczenie: «Czy chcesz, by w tej ziemi 



nasta³o siedem lat g³odu, czy wolisz przez trzy miesi¹ce uciekaæ przed wrogiem, który ciê bêdzie œciga³, czy 
te¿ przyjœæ ma na twój kraj zaraza trwaj¹c trzy dni? Pomyœl i rozpatrz, co mam odpowiedzieæ Temu, który 
miê pos³a³».
2Sa 24:14  Dawid odpowiedzia³ Gadowi: «Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w rêce Pana, bo wielkie 
jest Jego mi³osierdzie, ale w rêce cz³owieka niech nie wpadnê!»
2Sa 24:15  Zes³a³ wiêc Pan na Izraela zarazê od rana do ustalonego czasu. Umar³o wtedy z narodu od Dan do 
Beer-Szeby siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi.
2Sa 24:16  Anio³ wyci¹gn¹³ ju¿ rêkê nad Jerozolim¹, by j¹ wyniszczyæ, wtedy Pan ulitowa³ siê nad 
nieszczêœciem i rzek³ do Anio³a, niszczyciela ludnoœci: «Wystarczy! Cofnij rêkê!» Anio³ Pañski znajdowa³ siê 
obok klepiska Arauny Jebusyty.
2Sa 24:17  Dawid widz¹c, ¿e Anio³ zabija lud, wo³a³ do Pana: «To ja zgrzeszy³em, to ja zawini³em, a te owce 
có¿ uczyni³y? Niech Twoja rêka obróci siê raczej na mnie i na dom mego ojca!»
2Sa 24:18  Gad przyby³ w tym dniu do Dawida i powiedzia³ do niego: «WyjdŸ, wznieœ o³tarz Panu na klepisku 
Arauny Jebusyty!»
2Sa 24:19  Dawid wiêc wyszed³ na s³owo Gada, jak nakaza³ Pan.
2Sa 24:20  Arauna spojrza³ i zobaczy³ króla i jego s³ugi, jak siê zbli¿ali ku niemu. Arauna wyszed³ naprzeciw i 
odda³ pok³on twarz¹ do ziemi przed królem.
2Sa 24:21  Arauna rzek³: «Po co przychodzi pan mój, król, do swego s³ugi?» Dawid odpowiedzia³: «Nabyæ od 
ciebie klepisko, zbudowaæ o³tarz Panu, aby powstrzymaæ zarazê grasuj¹c¹ wœród ludu».
2Sa 24:22  Arauna odpowiedzia³ Dawidowi: «Pan mój, król, mo¿e wzi¹æ je i z³o¿yæ ofiarê ze wszystkiego, co 
wyda mu siê s³uszne: oto wo³y na ca³opalenie, sanie m³ockarskie i jarzmo z wo³ów jako drwa.
2Sa 24:23  Wszystko to, o królu, Arauna oddaje królowi». Arauna, powiedzia³ jeszcze do króla: «Pan, Bóg twój, 
niechaj ma w tobie upodobanie».
2Sa 24:24  Król odpowiedzia³ Araunie: «Nie z³o¿ê Panu, Bogu mojemu, ca³opaleñ, które otrzymam za darmo». 
Kupi³ wiêc Dawid klepisko i wo³y za piêædziesi¹t syklów srebra;
2Sa 24:25  Nastêpnie zbudowa³ tam o³tarz Panu i z³o¿y³ ca³opalenia i ofiary biesiadne. Pan okaza³ mi³osierdzie 
krajowi i plaga przesta³a siê sro¿yæ w Izraelu.
1Ki 1:1  Z biegiem czasu sêdziwy Dawid tak siê posun¹³ w latach, ¿e nie móg³ siê rozgrzaæ, choæ okrywano go 
kocami.
1Ki 1:2  Wówczas powiedzieli mu jego s³udzy: «Trzeba, aby wyszukano panu memu, królowi, m³od¹ dziewicê, a 
ona bêdzie przy królu czuwaæ i mieæ o niego staranie. I bêdzie spa³a na twym ³onie, a przez to ogrzewa³a 
pana mego, króla».
1Ki 1:3  Szukano wiêc piêknej dziewczyny w ca³ym kraju izraelskim, a¿ wreszcie znaleziono Szunemitkê 
Abiszag i przyprowadzono j¹ do króla.
1Ki 1:4  Dziewczyna ta by³a nadzwyczaj piêkna. Choæ mia³a staranie o króla i obs³ugiwa³a go, król siê do niej 
nie zbli¿y³.
1Ki 1:5  Wtedy Adoniasz, syn Chaggity, zacz¹³ siê wynosiæ, mówi¹c: «Ja bêdê królowaæ». - Dlatego zaopatrzy³ 
siê w rydwan, jezdnych i piêædziesiêciu goñców, którzy go poprzedzali.
1Ki 1:6  Ojciec zaœ jego nigdy go nie karci³, mówi¹c: «Czemu¿eœ tak uczyni³?», gdy¿ by³ on nadzwyczajnej 
urody, a matka urodzi³a go po Absalomie.
1Ki 1:7  Adoniasz namówi³ Joaba, syna Serui, i kap³ana Abiatara, aby mu pomagali.
1Ki 1:8  Ale kap³an Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok Natan oraz Szimei i Rei, jak te¿ bohaterowie Dawida, 
nie sprzyjali Adoniaszowi.
1Ki 1:9  Potem Adoniasz zabi³ na ofiarê owce, wo³y i tuczne cielce przy kamieniu Zochelet u Ÿród³a Rogel i 
zaprosi³ wszystkich swych braci, synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z Judy, s³ugi króla.
1Ki 1:10  Lecz nie zaprosi³ proroka Natana i Benajasza oraz bohaterów i swego brata Salomona.
1Ki 1:11  Wtedy Natan zapyta³ Batszebê, matkê Salomona: «Czyœ nie s³ysza³a, ¿e zacz¹³ królowaæ Adoniasz, 
syn Chaggity? A pan nasz, Dawid, o tym nie wie!
1Ki 1:12  Wobec tego dzia³aj! Chcê ci daæ radê, abyœ ocali³a swoje ¿ycie i ¿ycie twego syna, Salomona:
1Ki 1:13  IdŸ i wejdŸ do króla Dawida i powiesz mu: "Czyœ ty, panie mój, królu, nie przysi¹g³ swej s³u¿ebnicy 
mówi¹c: Twój syn, Salomon, bêdzie po mnie królowa³ i on bêdzie zasiada³ na moim tronie? Dlaczego wiêc 
króluje Adoniasz?"
1Ki 1:14  Kiedy zaœ jeszcze bêdziesz tam mówiæ z królem, ja za tob¹ wejdê i s³owa twoje uzupe³niê».
1Ki 1:15  Wesz³a wiêc Batszeba do sypialni bardzo ju¿ podesz³ego w latach króla, w obecnoœci Szunemitki 
Abiszag, pos³uguj¹cej królowi.
1Ki 1:16  Nastêpnie Batszeba uklêk³a i odda³a pok³on królowi, a król j¹ zapyta³: «Czego chcesz?»
1Ki 1:17  Wtedy odrzek³a mu: «Panie mój! Tyœ poprzysi¹g³ twojej s³u¿ebnicy na Pana, Boga twego: "Salomon, 
twój syn, bêdzie królowa³ po mnie i on bêdzie zasiada³ na moim tronie".
1Ki 1:18  A oto teraz Adoniasz sta³ siê królem! A ty, panie mój, królu, nic o tym nie wiesz.



1Ki 1:19  Zabi³ on na ofiarê wo³y, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosi³ wszystkich synów królewskich, 
kap³ana Abiatara i wodza wojska, Joaba. Salomona zaœ, s³ugi twego, nie zaprosi³.
1Ki 1:20  A tyœ, panie mój, królem! Na ciebie zwrócone s¹ oczy ca³ego Izraela, abyœ im oznajmi³, kto bêdzie 
zasiadaæ na tronie pana mego, króla po nim.
1Ki 1:21  Kiedy przyjdzie czas, ¿e król, mój pan, spocznie ze swymi przodkami, wtedy ja i mój syn Salomon 
bêdziemy uchodzili za winowajców».
1Ki 1:22  A oto, gdy jeszcze mówi³a z królem, przyszed³ prorok Natan.
1Ki 1:23  Natychmiast oznajmiono królowi, mówi¹c: «Oto prorok Natan». I przyszed³ on przed oblicze króla i 
odda³ pok³on królowi a¿ do ziemi.
1Ki 1:24  Po czym Natan przemówi³: «Panie mój, królu! Ty zapewne rozkaza³eœ: "Adoniasz bêdzie królowa³ po 
mnie i on bêdzie zasiada³ na moim tronie?"
1Ki 1:25  Gdy¿ dziœ poszed³ i zabi³ na ofiarê wo³y, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosi³ wszystkich 
synów królewskich, dowódców wojska i kap³ana Abiatara i oto oni jedz¹ i pij¹ razem z nim oraz mówi¹: "Niech 
¿yje król Adoniasz!"
1Ki 1:26  A mnie, twego s³ugi, i kap³ana Sadoka, i Benajasza, syna Jojady, i Salomona, twego s³ugi, nie 
zaprosi³.
1Ki 1:27  Czy z woli króla, mego pana, to siê sta³o, a nie zawiadomi³eœ twego s³ugi, kto bêdzie zasiada³ na 
tronie pana mego, króla po nim?» -
1Ki 1:28  Wówczas odezwa³ siê król Dawid i rzek³: «Zawo³ajcie mi Batszebê!» A kiedy wesz³a do króla i stanê³a 
przed nim,
1Ki 1:29  przysi¹g³ król tymi s³owami: «Na ¿ycie Pana, który wyratowa³ mnie z wszelkiego utrapienia!
1Ki 1:30  Jak przysi¹g³em ci na Pana, Boga Izraela, mówi¹c, ¿e Salomon, twój syn, bêdzie królowa³ po mnie i on 
bêdzie zasiada³ na moim tronie po mnie, tak w³aœnie dziœ uczyniê». -
1Ki 1:31  Wtedy Batszeba, upad³szy twarz¹ do ziemi, odda³a pok³on królowi oraz powiedzia³a: «Niech ¿yje mój 
pan, król Dawid, na wieki!»
1Ki 1:32  Potem król Dawid rozkaza³: «Przywo³ajcie do mnie kap³ana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, 
syna Jojady». Kiedy zaœ weszli przed oblicze króla,
1Ki 1:33  wyda³ im król rozkaz: «WeŸcie ze sob¹ s³ugi waszego pana, a nastêpnie posadŸcie Salomona, mego 
syna, na moj¹ w³asn¹ mulicê i prowadŸcie go do Gichonu.
1Ki 1:34  Potem niech go tam namaszcz¹ kap³an Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Nastêpnie 
zadmijcie w róg i wo³ajcie: "Niech ¿yje król Salomon!"
1Ki 1:35  Potem pójdziecie za nim. On zaœ przyszed³szy, zasi¹dzie na moim tronie i on bêdzie królowa³ po 
mnie, bo ja rozkaza³em, aby by³ wodzem nad Izraelem i nad Jud¹». -
1Ki 1:36  Na to Benajasz, syn Jojady, odrzek³ królowi: «Amen. Bodaj by Pan Bóg sprawi³!
1Ki 1:37  Jak by³ Jahwe z panem moim, królem, tak niech bêdzie z Salomonem i niech wywy¿szy jego tron 
ponad tron króla Dawida, mego pana!»
1Ki 1:38  Poszed³ wiêc kap³an Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci i 
wsadziwszy Salomona na mulicê króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu.
1Ki 1:39  Tam kap³an Sadok wzi¹³ róg oliwy z Namiotu i namaœci³ Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a ca³y 
lud zawo³a³: «Niech ¿yje król Salomon!»
1Ki 1:40  Potem ca³y lud wszed³ za nim na górê, przy dŸwiêku fletów okazywa³ radoœæ tak wielk¹, ¿e a¿ 
ziemia dr¿a³a od ich okrzyków.
1Ki 1:41  Us³ysza³ to Adoniasz oraz wszyscy zaproszeni, którzy z nim byli i w³aœnie przestali ucztowaæ. 
Us³ysza³ te¿ Joab dŸwiêk rogu i rzek³: «Co znaczy ten zgie³k poruszonego miasta?»
1Ki 1:42  Gdy on jeszcze mówi³, oto przyszed³ Jonatan, syn kap³ana Abiata. Wtedy rzek³ Adoniasz: «WejdŸ, 
boœ cz³owiek dzielny i dobr¹ wieœæ oznajmisz».
1Ki 1:43  Jonatan zaœ odrzek³ Adoniaszowi: «Raczej nie! Nasz pan, król Dawid, og³osi³ królem Salomona
1Ki 1:44  oraz pos³a³ z nim król kap³ana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady, oraz Keretytów i 
Peletytów, i wsadzili go na mulicê królewsk¹.
1Ki 1:45  Potem kap³an Sadok i prorok Natan namaœcili go na króla w Gichonie. A póŸniej wstêpowali stamt¹d 
raduj¹c siê i dlatego poruszy³o siê miasto, czego odg³os us³yszeliœcie.
1Ki 1:46  A tak¿e Salomon zasiad³ ju¿ na tronie królestwa.
1Ki 1:47  Ponadto przyszli s³udzy króla, aby b³ogos³awiæ naszego pana, króla Dawida, mówi¹c: "Niech twój Bóg 
imiê Salomona uczyni s³awniejszym ni¿ imiê twoje i wywy¿szy jego tron ponad twój tron!" Po czym król odda³ 
pok³on na swoim ³o¿u
1Ki 1:48  i równie¿ król tak rzek³: "B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, który da³ dziœ moim oczom ogl¹daæ 
nastêpcê z mego rodu, zasiadaj¹cego na moim tronie"».
1Ki 1:49  Zadr¿eli wiêc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i ka¿dy poszed³ swoj¹ drog¹.
1Ki 1:50  Adoniasz te¿ zl¹k³ siê Salomona, powsta³ i poszed³, a nastêpnie uchwyci³ za rogi o³tarza.



1Ki 1:51  Niebawem oznajmiono Salomonowi: «Oto Adoniasz zl¹k³ siê króla Salomona i dlatego uchwyci³ za rogi 
o³tarza, mówi¹c: "Niech mi teraz król Salomon przysiêgnie, ¿e swego s³ugi nie ka¿e zabiæ mieczem"».
1Ki 1:52  Wówczas Salomon rzek³: «Jeœli bêdzie uczciwy, nie spadnie mu w³os z g³owy, ale jeœli znajdzie siê 
w nim wina, to zginie».
1Ki 1:53  Nastêpnie król Salomon pos³a³, aby go sprowadzono od o³tarza. Kiedy zaœ przyszed³ i odda³ pok³on 
królowi Salomonowi, rzek³ do niego Salomon: «IdŸ do swego domu!»
1Ki 2:1  Kiedy zbli¿y³ siê czas œmierci Dawida, wtedy rozkaza³ swemu synowi, Salomonowi, mówi¹c:
1Ki 2:2  «Ja wyruszam w drogê [przeznaczon¹ ludziom na] ca³ej ziemi. Ty zaœ b¹dŸ mocny i oka¿ siê mê¿em!
1Ki 2:3  Bêdziesz strzeg³ zarz¹dzeñ Pana, Boga twego, aby iœæ za Jego wskazaniami, przestrzegaæ Jego 
praw, poleceñ i nakazów, jak napisano w Prawie Moj¿esza, aby ci siê powiod³o wszystko, co zamierzysz, i 
wszystko, czym siê zajmiesz,
1Ki 2:4  a¿eby te¿ Pan spe³ni³ sw¹ obietnicê, któr¹ mi da³, mówi¹c: "Jeœli twoi synowie bêd¹ strzec swej drogi, 
postêpuj¹c wobec Mnie szczerze z ca³ego serca i z ca³ej duszy, to wtedy nie bêdzie ci odjêty potomek na tronie 
Izraela".
1Ki 2:5  Poza tym ty wiesz, co uczyni³ mi Joab, syn Serui; co uczyni³ dwom dowódcom wojska izraelskiego - 
Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, kiedy ich zabi³ i przela³ krew w czasie pokoju, jak na wojnie, i 
zbroczy³ t¹ krwi¹ wojny swój pas na biodrach i sanda³y na nogach.
1Ki 2:6  Uczynisz wiêc wed³ug twojej roztropnoœci i nie dozwolisz, aby w sêdziwym wieku spokojnie zst¹pi³ do 
Szeolu.
1Ki 2:7  Synom zaœ Barzillaja Gileadczyka oka¿esz ³askê, aby byli wœród twoich sto³owników, gdy¿ przyszli mi 
z pomoc¹ w mojej ucieczce przed twym bratem Absalomem.
1Ki 2:8  Jest te¿ przy tobie Szimei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. To on przeklina³ mnie gwa³townie, gdy 
szed³em do Machanaim, ale potem zeszed³ na spotkanie ze mn¹ nad Jordanem. Dlatego przysi¹g³em jemu na 
Pana, mówi¹c: Nie zabijê ciê mieczem.
1Ki 2:9  Ale ty nie darujesz mu, bo jesteœ cz³owiekiem roztropnym i bêdziesz wiedzia³, jak z nim post¹piæ, 
abyœ go pos³a³ w sêdziwym wieku krwawo do Szeolu».
1Ki 2:10  Potem Dawid spocz¹³ ze swymi przodkami i zosta³ pochowany w Mieœcie Dawidowym.
1Ki 2:11  A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosi³ czterdzieœci lat. W Hebronie panowa³ siedem lat, a w 
Jerozolimie panowa³ trzydzieœci trzy lata.
1Ki 2:12  Zasiad³ wiêc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego w³adza królewska zosta³a utwierdzona.
1Ki 2:13  Lecz Adoniasz, syn Chaggity, przyszed³ do Batszeby, matki Salomona. Ta zaœ spyta³a: «Czy w 
dobrych zamiarach przychodzisz?» A on odrzek³: «W dobrych».
1Ki 2:14  Nastêpnie rzek³: «Chcia³bym pomówiæ z tob¹». Ona zaœ mu powiedzia³a: «Mów!»
1Ki 2:15  Wtedy rzek³: «Ty wiesz, ¿e dla mnie by³a w³adza królewska i ca³y Izrael oczekiwa³ na to, ¿ebym 
panowa³. Ale na kogo innego przesz³a w³adza królewska i dosta³a siê memu bratu, gdy¿ z woli Pana mu 
przypad³a.
1Ki 2:16  Teraz wiêc zwracam siê do ciebie z jedn¹ proœb¹. Nie odmawiaj mi!» Ona zaœ mu odrzek³a: «Mów!»
1Ki 2:17  Wówczas rzek³: «Powiedz, proszê ciê, królowi Salomonowi, bo on niczego tobie nie odmówi, aby mi 
da³ za ¿onê Abiszag Szunemitkê».
1Ki 2:18  Na to odpowiedzia³a Batszeba: «Dobrze, ja powiem o tobie królowi!».
1Ki 2:19  Batszeba wiêc wesz³a do króla Salomona, aby przemówiæ do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król 
wsta³ na jej spotkanie, odda³ jej pok³on, a potem usiad³ na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki 
króla, aby usiad³a po jego prawej rêce.
1Ki 2:20  Ona wtedy powiedzia³a mu: «Mam do ciebie jedn¹ ma³¹ proœbê. Nie odmawiaj mi!» A król jej odrzek³: 
«Proœ, moja matko, bo tobie nie bêdê odmawia³».
1Ki 2:21  Wtedy przemówi³a: «Niech Abiszag Szunemitka bêdzie dana za ¿onê twemu bratu Adoniaszowi!»
1Ki 2:22  Odpowiadaj¹c na to, król Salomon rzek³ swojej matce: «A dlaczego prosisz dla Adoniasza o Abiszag 
Szunemitkê? Proœ raczej dla niego o w³adzê królewsk¹, bo on jest moim starszym bratem i ma za sob¹ kap³ana 
Abiatara i Joaba, syna Serui!»
1Ki 2:23  Nastêpnie król Salomon przysi¹g³ na Pana, mówi¹c: «Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeœli 
Adoniasz nie na sw¹ zgubê poruszy³ tê sprawê.
1Ki 2:24  Teraz wiêc, na ¿ycie Pana, który mnie ustanowi³ i osadzi³ na tronie Dawida, mego ojca, i który, jak 
zapowiedzia³, zbuduje mi dom, na pewno dziœ Adoniasz zostanie zabity!»
1Ki 2:25  Wtedy król Salomon przekaza³ to synowi Jojady, Benajaszowi, który zada³ tamtemu cios, tak ¿e umar³.
1Ki 2:26  Kap³anowi zaœ Abiatorowi król rozkaza³: «IdŸ do Anatot, do posiad³oœci twojej, gdy¿ zas³ugujesz na 
karê œmierci, ale dziœ ciebie nie zabijê, bo nios³eœ Arkê Przymierza Pañskiego wobec mego ojca Dawida i 
dotknê³o ciê to ca³e cierpienie, które dotknê³o mego ojca».
1Ki 2:27  Tak wiêc Salomon odsun¹³ Abiatara, by nie by³ kap³anem Pañskim, i aby wype³niæ, co Pan 
zapowiedzia³ rodowi Helego w Szilo.



1Ki 2:28  Gdy wieœæ o tym dosz³a do Joaba, syna Serui, wtedy Joab umkn¹³ do Namiotu Pañskiego i uchwyci³ 
siê rogów o³tarza, gdy¿ Joab popiera³ Adoniasza, a nie popiera³ Absaloma.
1Ki 2:29  Gdy doniesiono królowi Salomonowi, ¿e Joab umkn¹³ do Namiotu Pañskiego i tam jest przy o³tarzu, 
wtedy Salomon pos³a³ Banajasza, syna Jojady, do Namiotu Pañskiego, rozkazuj¹c: «IdŸ, zabij go!»
1Ki 2:30  Wszed³ wiêc Benajasz do Namiotu Pañskiego i rzek³ do niego: «Z rozkazu króla, wyjdŸ!» On zaœ 
odpowiedzia³: «Nie, bo tu chcê umieraæ!» Wtedy Benajasz zda³ sprawê królowi, mówi¹c: «To rzek³ Joab i to mi 
odpowiedzia³».
1Ki 2:31  Na to odpar³ mu król: «Uczyñ, jak powiedzia³. Zabij go i pochowaj, aby zmazaæ ze mnie i z rodu 
mojego ojca niewinn¹ krew, rozlan¹ przez Joaba.
1Ki 2:32  A Pan zrzuci na niego odpowiedzialnoœæ za to, ¿e zamordowa³ dwóch ludzi zacnych i lepszych od 
niego, bez wiedzy mego ojca, Dawida; zabi³ mieczem Abnera, syna Nera, wodza wojska izraelskiego, i Amasê, 
syna Jetera, wodza wojska judzkiego.
1Ki 2:33  Odpowiedzialnoœæ za ich krew spadnie wiêc na Joaba i na jego potomstwo na wieki, a dla Dawida i 
jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech bêdzie pokój na wieki od Pana!»
1Ki 2:34  Wobec tego Benajasz, syn Jojady, poszed³ i zada³ mu cios œmiertelny. Potem pochowano go w jego 
domu na pustyni.
1Ki 2:35  Na jego miejsce król postawi³ na czele wojska Benajasza, syna Jojady, a kap³ana Sadoka ustanowi³ 
arcykap³anem na miejsce Abiatara.
1Ki 2:36  Nastêpnie król kaza³ wezwaæ Szimejego i rzek³ mu: «Zbuduj sobie dom w Jerozolimie. Bêdziesz tam 
mieszka³ i nigdzie z niego nie bêdziesz wychodzi³.
1Ki 2:37  Dobrze wiedz o tym, ¿e w dni, w którym wyjdziesz i przekroczysz potok Cedron, na pewno umrzesz, i 
to z w³asnej winy».
1Ki 2:38  A wtedy Szimei rzek³: «Dobre s³owo! Twój s³uga uczyni tak, jak powiedzia³ pan mój, król». 
Rzeczywiœcie Szimei d³ugi czas mieszka³ w Jerozolimie.
1Ki 2:39  Jednak po up³ywie trzech lat dwaj s³udzy Szimejego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gat. Dano 
wiêc znaæ Szimejemu, mówi¹c: «Oto twoi s³udzy s¹ w Gat».
1Ki 2:40  Wtedy Szimei osiod³a³ swego os³a i wyruszy³ do Gat, do Akisza, aby szukaæ swoich s³ug. Potem 
powróci³ i przyprowadzi³ z Gat swoje s³ugi.
1Ki 2:41  Doniesiono Salomonowi, ¿e Szimei poszed³ z Jerozolimy do Gat i wróci³.
1Ki 2:42  Wtedy król kaza³ wezwaæ Szimejego i rzek³ do niego: «Czy¿ nie zaprzysi¹g³em ciê na Pana i nie 
przestrzeg³em ciê wyraŸnie, mówi¹c: Dobrze wiedz o tym, ¿e w dniu, którym wyjdziesz i gdziekolwiek pójdziesz, 
na pewno umrzesz? A tyœ mi odrzek³: Dobre s³owo us³ysza³em.
1Ki 2:43  Wiêc dlaczego nie zachowa³eœ przysiêgi na Pana i nakazu, który ci da³em?»
1Ki 2:44  Nastêpnie król rzek³ Szimejemu: «Ty wiesz o wszystkim z³u, którego œwiadome jest serce twoje, a 
które wyrz¹dzi³eœ mojemu ojcu, Dawidowi. Za to Pan obróci twoj¹ z³oœæ na twoj¹ g³owê.
1Ki 2:45  A król Salomon bêdzie b³ogos³awiony i tron Dawida bêdzie wobec Pana utwierdzony na wieki».
1Ki 2:46  Potem król wyda³ rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady; ten wyszed³ i zada³ tamtemu cios tak, ¿e umar³. 
Wzmocni³a siê wiêc w³adza królewska w rêku Salomona.
1Ki 3:1  Salomon spowinowaci³ siê z faraonem, królem egipskim, gdy¿ wzi¹³ za ¿onê córkê faraona i sprowadzi³ 
j¹ do Miasta Dawidowego, zanim dokoñczy³ budowy swego pa³acu oraz Œwi¹tyni Pañskiej jako te¿ murów 
okalaj¹cych Jerozolimê.
1Ki 3:2  Lud jednak sk³ada³ ofiary na wy¿ynach, gdy¿ do tego czasu jeszcze nie zosta³a zbudowana Œwi¹tynia 
ku czci Pana.
1Ki 3:3  Chocia¿ Salomon umi³owa³ Pana, naœladuj¹c obyczaje ojca swego Dawida, jednak i on sk³ada³ ofiary i 
pali³ kadzid³o na wy¿ynach.
1Ki 3:4  Król uda³ siê do Gibeonu, aby tam z³o¿yæ ofiarê, bo tam by³a wielka wy¿yna. Salomon z³o¿y³ na owym 
o³tarzu tysi¹c ofiar ca³opalnych.
1Ki 3:5  W Gibeonie Pan ukaza³ siê Salomonowi w nocy, we œnie. Wtedy rzek³ Bóg: «Proœ o to, co mam ci 
daæ».
1Ki 3:6  A Salomon odrzek³: «Tyœ okazywa³ Twemu s³udze Dawidowi, memu ojcu, wielk¹ ³askê, bo postêpowa³ 
wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowa³eœ dla niego tê wielk¹ ³askê, ¿e 
da³eœ mu syna, zasiadaj¹cego na jego tronie po dziœ dzieñ.
1Ki 3:7  Teraz wiêc, o Panie, Bo¿e mój, Tyœ ustanowi³ królem Twego s³ugê w miejsce Dawida, mego ojca, a ja 
jestem bardzo m³ody. Brak mi doœwiadczenia!
1Ki 3:8  Ponadto Twój s³uga jest poœród Twego ludu, któryœ wybra³, ludu mnogiego, którego nie da siê zliczyæ 
ani te¿ spisaæ, z powodu jego mnóstwa.
1Ki 3:9  Racz wiêc daæ Twemu s³udze serce pe³ne rozs¹dku do s¹dzenia Twego ludu i rozró¿niania dobra od 
z³a, bo któ¿ zdo³a s¹dziæ ten lud Twój tak liczny?»
1Ki 3:10  Spodoba³o siê Panu, ¿e w³aœnie o to Salomon poprosi³.



1Ki 3:11  Bóg wiêc mu powiedzia³: «Poniewa¿ poprosi³eœ o to, a nie poprosi³eœ dla siebie o d³ugie ¿ycie ani 
te¿ o bogactwa, i nie poprosi³eœ o zgubê twoich nieprzyjació³, ale poprosi³eœ dla siebie o umiejêtnoœæ 
rozstrzygania spraw s¹dowych,
1Ki 3:12  wiêc spe³niam twoje pragnienie i dajê ci serce m¹dre i rozs¹dne, takie, ¿e podobnego tobie przed tob¹ 
nie by³o i po tobie nie bêdzie.
1Ki 3:13  I choæ nie prosi³eœ, dajê ci ponadto bogactwo i s³awê, tak i¿ za twoich dni podobnego tobie nie 
bêdzie wœród królów.
1Ki 3:14  Jeœli zaœ bêdziesz postêpowaæ moimi drogami, zachowuj¹c moje prawa i polecenia za przyk³adem 
twego ojca, Dawida, to przed³u¿ê twoje ¿ycie».
1Ki 3:15  Gdy Salomon obudzi³ siê, uœwiadomi³ sobie, ¿e by³ to sen. Uda³ siê do Jerozolimy i stan¹wszy przed 
Ark¹ Przymierza Pañskiego, ofiarowa³ ca³opalenia i z³o¿y³ ofiary pojednania oraz wyprawi³ ucztê wszystkim 
swoim s³ugom.
1Ki 3:16  Potem dwie nierz¹dnice przysz³y do króla i stanê³y przed nim.
1Ki 3:17  Jedna z kobiet powiedzia³a: «Litoœci, panie mój! Ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja 
porodzi³am, kiedy ona by³a w domu.
1Ki 3:18  A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta równie¿ porodzi³a. By³yœmy razem. Nikogo innego z 
nami w domu nie by³o, tylko my obydwie.
1Ki 3:19  Syn tej kobiety zmar³ w nocy, bo po³o¿y³a siê na nim.
1Ki 3:20  Wtedy poœród nocy wsta³a i zabra³a mojego syna od mego boku, kiedy twoja s³u¿ebnica spa³a, i 
przy³o¿y³a go do swoich piersi, po³o¿ywszy przy mnie swego syna zmar³ego.
1Ki 3:21  Kiedy rano wsta³am, aby nakarmiæ mojego syna, patrzê, a oto on martwy! Gdy mu siê przyjrza³am 
przy œwietle, rozpozna³am, ¿e to nie by³ mój syn, którego urodzi³am».
1Ki 3:22  Na to odpar³a druga kobieta: «Wcale nie, bo mój syn ¿yje, a twój syn zmar³». Tamta zaœ mówi: 
«W³aœnie ¿e nie, bo twój syn zmar³, a mój syn ¿yje». I tak wykrzykiwa³y wobec króla.
1Ki 3:23  Wówczas król powiedzia³: «Ta mówi: To mój syn ¿yje, a twój syn zmar³; tamta zaœ mówi: Nie, bo twój 
syn zmar³, a mój syn ¿yje».
1Ki 3:24  Nastêpnie król rzek³: «Przynieœcie mi miecz!» Niebawem przyniesiono miecz królowi.
1Ki 3:25  A wtedy król rozkaza³: «Rozetnijcie to ¿ywe dziecko na dwoje i dajcie po³owê jednej i po³owê drugiej!»
1Ki 3:26  Wówczas kobietê, której syn by³ ¿ywy, zdjê³a litoœæ nad swoim synem i zawo³a³a: «Litoœci, panie 
mój! Niech dadz¹ jej dziecko ¿ywe, abyœcie tylko go nie zabijali!» Tamta zaœ mówi³a: «Niech nie bêdzie ani 
moje, ani twoje! Rozetnijcie!»
1Ki 3:27  Na to król zabra³ g³os i powiedzia³: «Dajcie tamtej to ¿ywe dziecko i nie zabijajcie go! Ona jest jego 
matk¹».
1Ki 3:28  Kiedy o tym wyroku s¹dowym króla dowiedzia³ siê ca³y Izrael, czci³ króla, bo przekona³ siê, ¿e jest 
obdarzony m¹droœci¹ Bo¿¹ do sprawowania s¹dów.
1Ki 4:1  Król Salomon by³ królem nad ca³ym Izraelem.
1Ki 4:2  A oto jego dostojnicy na najwy¿szych urzêdach: Azariasz, syn Sadoka, kap³an.
1Ki 4:3  Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pe³nomocnik.
1Ki 4:4  Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kap³ani.
1Ki 4:5  Azariasz, syn Natana, prze³o¿ony nadzorców, i Zabud, syn kap³ana Natana, zaufany króla.
1Ki 4:6  Achiszar, zarz¹dca pa³acu, i Adoniram, syn Abdy, prze³o¿ony robotników pracuj¹cych przymusowo.
1Ki 4:7  Ponadto Salomon mia³ nad ca³ym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w ¿ywnoœæ króla i 
jego dworu. Ka¿dy z nich mia³ dostarczaæ ¿ywnoœæ przez miesi¹c w roku.
1Ki 4:8  A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima.
1Ki 4:9  Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan.
1Ki 4:10  Ben-Chesed w Arubot, do którego nale¿a³o Soko i ca³a ziemia Chefer.
1Ki 4:11  Ben-Abinadab mia³ wszystkie wzgórza ko³o Dor, a za ¿onê mia³ Tafat, córkê Salomona.
1Ki 4:12  Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo a¿ poza Jokmeam i ca³e Bet-Szean za Jizreel a¿ do Abel-
Mechola ko³o Sartany.
1Ki 4:13  Be-Geber w Ramot w Gileadzie mia³ Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie mia³ równie¿ 
obszar Argob w Baszanie, obejmuj¹cy szeœædziesi¹t du¿ych osiedli obmurowanych, o br¹zowych zaworach u 
bram.
1Ki 4:14  Achinadab, syn Iddo - Machanaim.
1Ki 4:15  Achimaas - u Neftalego; on równie¿ wzi¹³ za ¿onê córkê Salomona Basmat.
1Ki 4:16  Baana, syn Chuszaja u Asera, ³¹cznie ze wzgórzami.
1Ki 4:17  Joszafat, syn Paruacha, u Issachara.
1Ki 4:18  Szimei, syn Eli, u Beniamina.
1Ki 4:19  Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemiê Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I by³ 
jeden nadzorc¹ w kraju...



1Ki 4:20  Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili siê.
1Ki 5:1  Salomon panowa³ od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. 
Sk³ada³y one daninê i by³y poddane Salomonowi przez ca³e jego ¿ycie.
1Ki 5:2  Codzienn¹ dostawê ¿ywnoœci dla Salomona stanowi³o: trzydzieœci kor najczystszej m¹ki i 
szeœædziesi¹t kor zwyk³ej m¹ki,
1Ki 5:3  dziesiêæ tucznych wo³ów i dziesiêæ wo³ów pastwiskowych oraz sto owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i 
tucznego ptactwa.
1Ki 5:4  Panowa³ on te¿ w ca³ym Zarzeczu od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami Zarzecza, i mia³ pokój 
ze wszystkich stron doko³a.
1Ki 5:5  Dlatego te¿ przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, ka¿dy pod swoj¹ 
winoroœl¹ i pod swoim drzewem figowym, od Dan do Beer-Szeby.
1Ki 5:6  Salomon mia³ te¿ cztery tysi¹ce stajni dla koni do swoich powozów i dwanaœcie tysiêcy wierzchowców.
1Ki 5:7  Nadzorcy ci zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do sto³u królewskiego; ka¿dy w 
swoim miesi¹cu, tak i¿ niczego nie brakowa³o.
1Ki 5:8  Równie¿ jêczmieñ i s³omê dla koni [poci¹gowych] i rumaków sprowadzano na to miejsce, które 
ka¿demu by³o wyznaczone.
1Ki 5:9  Bóg da³ Salomonowi m¹droœæ i rozs¹dek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu 
morza.
1Ki 5:10  Tote¿ m¹droœæ Salomona przewy¿sza³a m¹droœæ wszystkich ludzi Wschodu i m¹droœæ Egipcjan.
1Ki 5:11  Górowa³ on m¹droœci¹ nad wszystkimi ludŸmi, nawet nad Etanem Ezrachit¹ i Hemanem, jako te¿ 
Kalkolem i Dard¹, synami Machola. A imiê jego sta³o siê s³awne wœród wszystkich narodów okolicznych.
1Ki 5:12  Wypowiedzia³ bowiem trzy tysi¹ce przys³ów, a pieœni jego by³o tysi¹c piêæ.
1Ki 5:13  Rozprawia³ te¿ o drzewach: od cedrów na Libanie a¿ do hizopu rosn¹cego na murze. Mówi³ tak¿e o 
zwierzêtach czworono¿nych, o ptactwie, o tym, co pe³za po ziemi, i o rybach.
1Ki 5:14  Przychodzili wiêc ze wszystkich narodów i spoœród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli siê o 
m¹droœci Salomona, aby przys³uchiwaæ siê jego m¹droœci.
1Ki 5:15  Hiram, król Tyru, pos³a³ do Salomona swoje s³ugi, bo dowiedzia³ siê, ¿e namaszczono go na króla w 
miejsce jego ojca, a Hiram by³ stale w przyjaŸni z Dawidem.
1Ki 5:16  Wtedy Salomon przes³a³ Hiramowi takie s³owa:
1Ki 5:17  «Wiesz, ¿e Dawid, mój ojciec, nie móg³ budowaæ œwi¹tyni Imieniu Pana, Boga swego, z powodu 
wojen, jakimi go doko³a otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie po³o¿y³ ich pod jego stopy.
1Ki 5:18  A teraz Pan, Bóg mój, obdarzy³ mnie zewsz¹d pokojem. Nie ma przeciwnika ani te¿ z³ego wydarzenia.
1Ki 5:19  Wobec tego zamierzam budowaæ œwi¹tyniê Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan 
rzek³ Dawidowi, memu ojcu: "Twój syn, którego ci dam jako nastêpcê na twoim tronie, on w³aœnie bêdzie 
budowa³ œwi¹tyniê dla mego Imienia".
1Ki 5:20  Teraz wiêc ka¿ naœcinaæ mi cedrów z Libanu. A moi s³udzy niech bêd¹ razem z twoimi s³ugami. Dam 
ci zap³atê dla twoich s³ug, jakiej tylko za¿¹dasz, bo wiesz, ¿e nie mamy ludzi tak umiej¹cych ci¹æ drzewa jak 
Sydoñczycy».
1Ki 5:21  Gdy Hiram us³ysza³ s³owa Salomona, ucieszy³ siê bardzo i rzek³: «Niech bêdzie dziœ b³ogos³awiony 
Pan, który Dawidowi da³ m¹drego syna, [by w³ada³] tym wielkim ludem».
1Ki 5:22  Nastêpnie Hiram przes³a³ Salomonowi te s³owa: «Wys³ucha³em tego, co mi przes³a³eœ. Ja spe³niê 
wszystkie twoje ¿yczenia co do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego.
1Ki 5:23  S³udzy moi sprowadz¹ je z Libanu do morza, a ja zestawiê je na morzu w tratwy i przeci¹gnê je na to 
miejsce, które mi wska¿esz. Tam ka¿ê je roz³¹czyæ, a ty je weŸmiesz i spe³nisz moje ¿yczenie, aby mój dwór 
zaopatrzyæ w ¿ywnoœæ».
1Ki 5:24  Tak Hiram dostarcza³ Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko ten 
potrzebowa³.
1Ki 5:25  Salomon zaœ dawa³ Hiramowi na wy¿ywienie jego dworu dwadzieœcia tysiêcy kor pszenicy i 
dwadzieœcia tysiêcy bat t³oczonej oliwy. Co roku Salomon dawa³ to Hiramowi.
1Ki 5:26  Pan bowiem obdarzy³ Salomona m¹droœci¹ tak, jak mu przyrzek³. Utrwali³a siê zatem przyjaŸñ miêdzy 
Hiramem a Salomonem, gdy¿ zawarli ze sob¹ przymierze.
1Ki 5:27  Król Salomon powo³a³ robotników, pracuj¹cych przymusowo, z ca³ego Izraela. By³o takich robotników 
trzydzieœci tysiêcy.
1Ki 5:28  Wysy³a³ ich do Libanu co miesi¹c po dziesiêæ tysiêcy na zmiany: miesi¹c byli w Libanie, a dwa 
miesi¹ce w domu. Prze³o¿onym robotników, pracuj¹cych przymusowo, by³ Adoniram.
1Ki 5:29  Salomon mia³ te¿ siedemdziesi¹t tysiêcy tragarzy i osiemdziesi¹t tysiêcy roz³upuj¹cych ska³y.
1Ki 5:30  Ponadto Salomon mia³, prócz wy¿szych urzêdników zarz¹dzaj¹cych pracami, trzy tysi¹ce trzystu 
nadzoruj¹cych lud wykonuj¹cy pracê.
1Ki 5:31  Król poleci³ im, aby kazali wy³amywaæ kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na za³o¿enie 



fundamentów budowli.
1Ki 5:32  Murarze wiêc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie 
na budowê œwi¹tyni.
1Ki 6:1  W roku czterysta osiemdziesi¹tym po wyjœciu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesi¹cu Ziw, to jest 
drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpocz¹³ on budowê domu dla Pana.
1Ki 6:2  Dom, który Salomon zbudowa³ dla Pana, mia³ szeœædziesi¹t ³okci d³ugoœci, dwadzieœcia szerokoœci 
i trzydzieœci wysokoœci.
1Ki 6:3  Sieñ zaœ przed g³ówn¹ budowl¹ œwi¹tyni mia³a dwadzieœcia ³okci d³ugoœci, stosownie do szerokoœci 
œwi¹tyni, i dziesiêæ ³okci szerokoœci, w kierunku d³ugoœci œwi¹tyni.
1Ki 6:4  Œwi¹tyniê zaopatrzy³ w okna o zakratowanych wnêkach.
1Ki 6:5  Na murze œwi¹tyni doko³a poprowadzi³ nadbudowê z piêter wzd³u¿ murów œwi¹tyni wokó³ g³ównej 
budowli i sanktuarium oraz zrobi³ doko³a boczne pomieszczenia.
1Ki 6:6  Piêtro dolne szerokoœci piêciu ³okci, œrednie szerokoœci szeœciu ³okci, a trzecie szerokoœci siedmiu 
³okci, gdy¿ zaopatrzy³ dom na zewn¹trz w skarpy doko³a, aby pomieszczeñ bocznych nie trzyma³y mury 
œwi¹tyni.
1Ki 6:7  Dom zaœ przy wznoszeniu go zosta³ zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia ju¿ nie 
obrabiano. Dlatego nie s³yszano w domu, przy jego budowie, ani m³ota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek 
narzêdzia ¿elaznego.
1Ki 6:8  Drzwi do œredniego pomieszczenia bocznego by³y przy prawym skrzydle domu, przez które po krêtych 
schodach wstêpowano do œredniego, a ze œredniego do trzeciego.
1Ki 6:9  Tak wiêc zbudowa³ tê œwi¹tyniê i wykañczaj¹c, opatrzy³ j¹ wklês³ym stropem cedrowym.
1Ki 6:10  Nadbudowê wzniós³ nad ca³¹ œwi¹tyni¹ na piêæ ³okci wysoko i po³¹czy³ ze œwi¹tyni¹ drewnem 
cedrowym.
1Ki 6:11  Potem Pan skierowa³ do Salomona te s³owa:
1Ki 6:12  «Je¿eli bêdziesz postêpowa³ wed³ug moich praw i wype³nia³ moje nakazy oraz przestrzega³ 
wszystkich moich poleceñ, postêpuj¹c wed³ug nich, to wype³niê na tobie moj¹ obietnicê dan¹ Dawidowi, twemu 
ojcu, i w œwi¹tyni tej, któr¹ Mi budujesz,
1Ki 6:13  zamieszkam poœród Izraelitów i nie opuszczê mego ludu izraelskiego».
1Ki 6:14  A oto tak zbudowa³ Salomon i wykoñczy³ tê œwi¹tyniê.
1Ki 6:15  Mury domu ob³o¿y³ wewn¹trz deskami cedrowymi od pod³ogi domu a¿ do belek sufitu, wnêtrze pokry³ 
drzewem, a pod³ogê œwi¹tyni wy³o¿y³ deskami cyprysowymi.
1Ki 6:16  Ponadto od tylnej strony œwi¹tyni zbudowa³ z desek cedrowych od pod³ogi a¿ do belek [œcianê na] 
dwadzieœcia ³okci, aby oddzieliæ od œwi¹tyni sanktuarium, to jest Miejsce Najœwiêtsze.
1Ki 6:17  Czterdzieœci ³okci d³ugoœci mia³a œwi¹tynia przed [sanktuarium].
1Ki 6:18  Cedrowe wnêtrze œwi¹tyni zdobi³y rzeŸby rozchylonych kielichów kwiatowych i girlandy kwiecia. 
Wszystko by³o cedrowe. Kamienia nie by³o widaæ.
1Ki 6:19  Sanktuarium urz¹dzi³ wewn¹trz, w œrodku budowli, by tam umieœciæ Arkê Przymierza Pañskiego.
1Ki 6:20  Sanktuarium by³o dwadzieœcia ³okci d³ugie, dwadzieœcia ³okci szerokie i dwadzieœcia ³okci wysokie. 
Wy³o¿y³ je szczerym z³otem. Wy³o¿y³ te¿ o³tarz cedrowy.
1Ki 6:21  Wnêtrze œwi¹tyni Salomon wy³o¿y³ równie¿ szczerym z³otem i za³o¿y³ z³ote ³añcuchy przed 
sanktuarium, które wy³o¿y³ z³otem.
1Ki 6:22  Tak wiêc wy³o¿y³ z³otem zupe³nie ca³¹ œwi¹tyniê i równie¿ pokry³ z³otem ca³y o³tarz, który by³ przed 
sanktuarium.
1Ki 6:23  W sanktuarium sporz¹dzi³ dwa cheruby dziesiêcio³okciowej wysokoœci z drzewa oliwkowego.
1Ki 6:24  Jedno skrzyd³o cheruba mia³o piêæ ³okci i drugie skrzyd³o cheruba mia³o te¿ piêæ ³okci. Wiêc od 
koñca do koñca jego skrzyde³ by³o dziesiêæ ³okci.
1Ki 6:25  Drugi cherub mia³ ten sam rozmiar dziesiêciu ³okci, i obydwa cheruby mia³y takie same kszta³ty.
1Ki 6:26  Wysokoœæ jednego i drugiego cheruba wynosi³a dziesiêæ ³okci.
1Ki 6:27  Gdy umieœci³ te cheruby w g³êbi wnêtrza œwi¹tyni, to rozpoœciera³y swe skrzyd³a tak, ¿e skrzyd³o 
jednego dotyka³o jednej œciany, a skrzyd³o drugiego cheruba dotyka³o drugiej œciany. Skrzyd³a zaœ ich 
skierowane do œrodka œwi¹tyni dotyka³y siê wzajemnie.
1Ki 6:28  Cheruby te pokry³ z³otem.
1Ki 6:29  Ponadto na wszystkich œcianach œwi¹tyni woko³o wyry³ jako p³askorzeŸby podobizny cherubów i 
palm oraz girlandy kwiatów wewn¹trz i na zewn¹trz.
1Ki 6:30  Pod³ogê œwi¹tyni równie¿ pokry³ z³otem, wewn¹trz i na zewn¹trz.
1Ki 6:31  Wejœcie zaœ do sanktuarium zaopatrzy³ w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary by³y piêciok¹tne.
1Ki 6:32  Na tych zaœ podwojach z drzewa oliwkowego te¿ wyrzeŸbi³ podobizny cherubów, palm i girlandy 
kwiatów oraz pokry³ z³otem i obi³ nim owe cheruby i palmy.
1Ki 6:33  Równie¿ wejœcie do œwi¹tyni zaopatrzy³ w czworok¹tne odrzwia z drzewa oliwkowego



1Ki 6:34  i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracaj¹ce siê deski tworzy³y jedno skrzyd³o, i dwie 
obracaj¹ce siê deski - drugie.
1Ki 6:35  Na nich wyrzeŸbi³ cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokry³ te p³askorzeŸby cienkim z³otem.
1Ki 6:36  Ponadto obudowa³ dziedziniec wewnêtrzny trzema rzêdami ciosowych kamieni i rzêdem ociosanych 
belek cedrowych.
1Ki 6:37  Fundament domu Pana zosta³ za³o¿ony w miesi¹cu Ziw roku czwartego.
1Ki 6:38  W roku zaœ jedenastym, w miesi¹cu Bul, który jest ósmy, ukoñczy³ œwi¹tyniê we wszystkich 
szczegó³ach i z ca³ym jej urz¹dzeniem. A wiêc budowa³ j¹ siedem lat.
1Ki 7:1  Salomon zbudowa³ te¿ i sobie pa³ac. Trzynaœcie lat up³ynê³o, zanim wykoñczy³ ca³y swój pa³ac.
1Ki 7:2  Zbudowa³ równie¿ "Dom Lasu Libanu", sto ³okci d³ugi, piêædziesi¹t ³okci szeroki i trzydzieœci ³okci 
wysoki, na trzech rzêdach s³upów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych s³upach
1Ki 7:3  i nakryty te¿ drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, które by³y na tych czterdziestu 
piêciu s³upach, po piêtnaœcie w ka¿dym rzêdzie.
1Ki 7:4  Wnêki okienne tak¿e by³y w trzy rzêdy: okno nad oknem, o trzy kroki.
1Ki 7:5  Wszystkie otwory i okna by³y czworok¹tne: otwór od otworu o trzy kroki.
1Ki 7:6  Uczyni³ te¿ sieñ ze s³upami, d³ug¹ na piêædziesi¹t ³okci i na trzydzieœci ³okci szerok¹. By³a ona przed 
nimi, a s³upy by³y z okapem.
1Ki 7:7  Ponadto urz¹dzi³ salê tronow¹, w której s¹dzi³, salê s¹dow¹, ob³o¿on¹ drzewem cedrowym od pod³ogi a¿ 
do sufitu.
1Ki 7:8  A jego pa³ac, w którym mieszka³, tak samo wykonany, by³ za domem z sal¹ na dziedziñcu. Wybudowa³ 
te¿ pa³ac, podobny do tej sali, dla córki faraona, któr¹ poœlubi³.
1Ki 7:9  Wszystko to od wewn¹trz i od zewn¹trz, od fundamentu do wsparcia pu³apu, ³¹cznie z wielkim 
dziedziñcem, by³o z kamieni wyborowych, ciosanych wed³ug miary i r¿niêtych pi³¹.
1Ki 7:10  Podmurówka by³a z kamieni wyborowych, kamieni wielkich na dziesiêæ i osiem ³okci.
1Ki 7:11  A nad ni¹ kamienie wyborowe, wed³ug miary ciosane, i budulec cedrowy.
1Ki 7:12  Równie¿ wielki dziedziniec mia³ doko³a trzy rzêdy kamieni ciosanych i rz¹d ciosanych belek 
cedrowych, tak samo jak wewnêtrzny dziedziniec œwi¹tyni Pana oraz sieñ Œwi¹tyni.
1Ki 7:13  Król Salomon poleci³ sprowadziæ z Tyru Hirama.
1Ki 7:14  By³ on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaœ jego by³ br¹zownikiem, pochodz¹cym z Tyru. 
By³ on pe³en m¹droœci, rozs¹dku i umiejêtnoœci w wykonywaniu wszelkich wyrobów z br¹zu. Przyby³ wiêc do 
króla Salomona i wykona³ zlecone przez niego prace.
1Ki 7:15  A zatem odla³ dwie kolumny br¹zowe. Jedna kolumna mia³a osiemnaœcie ³okci wysokoœci, a 
dwanaœcie ³okci obwodu, [tyle¿] i druga kolumna.
1Ki 7:16  Nastêpnie wykona³ dwie g³owice na szczyty tych kolumn, ulane z br¹zu. Piêæ ³okci wynosi³a 
wysokoœæ g³owicy jednej i piêæ ³okci wysokoœæ g³owicy drugiej.
1Ki 7:17  Na g³owicach, które by³y na szczycie kolumn, by³y sploty na wzór sieci lub te¿ misternie wykonane 
ogniwa roboty ³añcuchowej: sploty na jednej i na drugiej g³owicy.
1Ki 7:18  Wykona³ te¿ jab³ka granatu: dwa rzêdy doko³a ka¿dego splotu, aby okrywa³y te g³owice umieszczone 
na szczycie. Tak samo zrobi³ na drugiej g³owicy.
1Ki 7:19  G³owice, bêd¹ce na szczycie tych kolumn w sieni, mia³y kszta³t lilii wielkoœci czterech ³okci.
1Ki 7:20  Ponadto g³owice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy 
nich mia³y doko³a dwieœcie jab³ek granatu na jednej g³owicy i tak samo na drugiej g³owicy.
1Ki 7:21  Kolumny te postawi³ przy sieni g³ównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nada³ imiê 
Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie nada³ imiê Boaz.
1Ki 7:22  A na wierzchu tych kolumn by³ kszta³t lilii. Tak zosta³a wykoñczona robota tych kolumn.
1Ki 7:23  Nastêpnie sporz¹dzi³ odlew "morza" o œrednicy dziesiêciu ³okci, okr¹g³ego, o wysokoœci piêciu ³okci i 
o obwodzie trzydziestu ³okci.
1Ki 7:24  Poni¿ej jego krawêdzi opasywa³y je doko³a rozchylone kielichy kwiatowe. Na trzydzieœci ³okci 
otacza³y "morze" w kr¹g. W jego odlewie by³y razem odlane dwa rzêdy rozchylonych kielichów kwiatowych.
1Ki 7:25  Sta³o ono na dwunastu wo³ach. Trzy zwraca³y siê ku pó³nocy, trzy na zachód, trzy na po³udnie i trzy 
na wschód. "Morze" to znajdowa³o siê nad nimi u góry, a wszystkie ich zady [zwraca³y siê] do wewn¹trz.
1Ki 7:26  Gruboœæ jego by³a na [szerokoœæ] d³oni, a brzeg by³ wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego 
pojemnoœæ wynosi³a dwa tysi¹ce bat.
1Ki 7:27  Zrobi³ ponadto dziesiêæ br¹zowych podstaw. D³ugoœæ jednej podstawy wynosi³a cztery ³okcie, 
szerokoœæ te¿ cztery ³okcie, a wysokoœæ trzy ³okcie.
1Ki 7:28  Podstawy te by³y zrobione tak: mia³y one ramy i prêty miêdzy ramami.
1Ki 7:29  A na tych prêtach miêdzy ramami - lwy, wo³y i cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod 
lwami i wo³ami, zwisaj¹ce girlandy.
1Ki 7:30  Ka¿da podstawa mia³a cztery ko³a br¹zowe na br¹zowych osiach. Ponadto ich cztery nogi mia³y 



ramiona pod kadzi¹. Ramiona te odlane by³y od drugiej strony girland.
1Ki 7:31  Poœród ramion mia³a ona otwór na wysokoœci ³okcia. Okr¹g³y jej otwór by³ na kszta³t podstawy na 
pó³tora ³okcia. Doko³a jej otworu te¿ by³y p³askorzeŸby. Jednak¿e jej prêty by³y nie okr¹g³e, ale czworok¹tne.
1Ki 7:32  Cztery ko³a by³y pod prêtami. Osie kó³ by³y [umocowane] przy podstawach. Wysokoœæ ko³a 
wynosi³a pó³tora ³okcia.
1Ki 7:33  Ko³a by³y tak zrobione, jak robi siê ko³o do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty by³y 
wszystkie odlewane.
1Ki 7:34  Na czterech rogach ka¿dej podstawy by³y cztery jej ramiona. Ramiona z podstaw¹ tworzy³y ca³oœæ.
1Ki 7:35  Na wierzchu podstawy by³o doko³a na pó³ ³okcia wysokoœci zaokr¹glenie. U wierzchu podstawy czopy 
i prêty tworzy³y z ni¹ ca³oœæ.
1Ki 7:36  Na wszystkich blachach i prêtach wyry³ doko³a cheruby, lwy i palmy a w wolnej przestrzeni girlandy.
1Ki 7:37  W taki oto sposób wykona³ dziesiêæ br¹zowych podstaw: jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i 
jednakowy kszta³t wszystkich.
1Ki 7:38  Zrobi³ te¿ dziesiêæ kadzi br¹zowych. Jedna kadŸ mia³a pojemnoœæ czterdziestu bat. Ka¿da kadŸ 
mia³a cztery ³okcie i ka¿da z nich by³a w jednej z dziesiêciu podstaw.
1Ki 7:39  Piêæ podstaw umieœci³ przy skrzydle œwi¹tyni po prawej i piêæ przy skrzydle œwi¹tyni po lewej jej 
stronie. "Morze" zaœ umieœci³ na po³udniowy wschód od prawego skrzyd³a œwi¹tyni.
1Ki 7:40  Hiram zrobi³ ponadto kadzie, ³opatki i kropielnice. Tak Hiram skoñczy³ wykonywanie wszystkich prac, 
jakie mia³ do wykonania dla króla Salomona w domu Pañskim:
1Ki 7:41  dwie kolumny z owalnymi g³owicami na szczycie tych dwóch kolumn, nastêpnie dwie siatki do pokrycia 
dwóch owalnych g³owic na szczycie tych kolumn;
1Ki 7:42  dalej, czterysta jab³ek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzêdy jab³ek granatu na ka¿dej siatce;
1Ki 7:43  nastêpnie dziesiêæ podstaw i tyle¿ kadzi na tych podstawach;
1Ki 7:44  równie¿ jedno "morze" z dwunastoma pod nim wo³ami,
1Ki 7:45  a tak¿e kot³y, ³opatki i kropielnice. Wszystkie sprzêty, które Hiram zrobi³ królowi Salomonowi do 
œwi¹tyni Pañskiej, by³y z br¹zu polerowanego.
1Ki 7:46  Odlewy te wykonywa³ w glinie nad Jordanem, miêdzy Sukkot i Sartan.
1Ki 7:47  Potem Salomon ustawi³ wszystkie te sprzêty, bardzo liczne, tak i¿ wagi br¹zu nie mo¿na by³o 
obliczyæ.
1Ki 7:48  Ponadto Salomon sporz¹dzi³ wszystkie sprzêty do œwi¹tyni Pana. A mianowicie: z³oty o³tarz, z³oty stó³ 
na chleby pok³adne,
1Ki 7:49  piêæ œwieczników ze szczerego z³ota przed sanktuarium po prawej i piêæ po lewej stronie, kwiaty, 
lampy, szczypce ze z³ota,
1Ki 7:50  czarki, no¿yce do oczyszczania lamp, kropielnice, czasze i popielnice ze szczerego z³ota, a tak¿e 
z³ote zawiasy przy drzwiach do wewnêtrznej komnaty sanktuarium i przy drzwiach g³ównej budowli.
1Ki 7:51  Tak ukoñczono ca³¹ robotê, której król Salomon dokona³ w œwi¹tyni Pana. Salomon wniós³ i umieœci³ 
w skarbcu œwi¹tyni Pañskiej œwiête dary ofiarowane przez swego ojca, Dawida: srebro, z³oto i sprzêty.
1Ki 8:1  Wtedy te¿ Salomon zwo³a³ starszyznê Izraela, wszystkich naczelników pokoleñ, przywódców rodów 
Izraelitów, aby zgromadzili siê przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pañskiego z 
Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.
1Ki 8:2  Zebrali siê wiêc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesi¹cu Etanim, na Œwiêto [Namiotów] 
przypadaj¹ce w siódmym miesi¹cu.
1Ki 8:3  Kiedy przysz³a ca³a starszyzna Izraela, kap³ani wziêli Arkê
1Ki 8:4  i przenieœli Arkê Pañsk¹, Namiot Spotkania i wszystkie œwiête sprzêty, jakie by³y w Namiocie. 
Przenieœli je kap³ani oraz lewici.
1Ki 8:5  A król Salomon i ca³a spo³ecznoœæ Izraela, zgromadzona przy nim, przed Ark¹ sk³adali wraz z nim na 
ofiarê owce i wo³y, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby.
1Ki 8:6  Nastêpnie kap³ani wprowadzili Arkê Przymierza Pañskiego na jej miejsce do sanktuarium œwi¹tyni, do 
Miejsca Najœwiêtszego, pod skrzyd³a cherubów,
1Ki 8:7  gdy¿ cheruby mia³y tak rozpostarte skrzyd³a nad miejscem Arki, ¿e okrywa³y Arkê i jej dr¹¿ki z 
wierzchu.
1Ki 8:8  Dr¹¿ki te by³y tak d³ugie, ¿e ich koñce, [poprzednio] widoczne by³y z Miejsca Œwiêtego przed 
sanktuarium: z zewn¹trz jednak [teraz] nie by³y widoczne. Pozostaj¹ one tam do dnia dzisiejszego.
1Ki 8:9  W Arce nie by³o nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Moj¿esz tam z³o¿y³ pod Horebem, tablic 
Przymierza, gdy Pan zawar³ przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjœcia z ziemi egipskiej.
1Ki 8:10  A kiedy kap³ani wyszli z Miejsca Œwiêtego, ob³ok wype³ni³ dom Pañski.
1Ki 8:11  Kap³ani nie mogli pozostaæ i pe³niæ swej s³u¿by z powodu tego ob³oku, bo chwa³a Pañska nape³ni³a 
dom Pañski.
1Ki 8:12  Wtedy przemówi³ Salomon: «Pan powiedzia³, ¿e bêdzie mieszkaæ w czarnej chmurze.



1Ki 8:13  Ju¿ zbudowa³em Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».
1Ki 8:14  Potem król siê odwróci³ i pob³ogos³awi³ ca³e zgromadzenie Izraela. Ca³e zaœ zgromadzenie Izraela 
sta³o.
1Ki 8:15  Potem rzek³: «B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, który to, co zapowiedzia³ swymi ustami memu ojcu 
Dawidowi, to te¿ rêk¹ wype³ni³, mówi¹c:
1Ki 8:16  "Od tego dnia, w którym wyprowadzi³em mój lud, Izraela z Egiptu, nie wybra³em ze wszystkich pokoleñ 
izraelskich miasta do wybudowania œwi¹tyni, by Imiê moje w niej przebywa³o. Ale wybra³em sobie Jerozolimê, 
aby tam by³o moje Imiê i obra³em Dawida aby by³ nad moim ludem, Izraelem".
1Ki 8:17  Dawid zaœ, mój ojciec, powzi¹³ zamiar zbudowania domu dla Imienia Pana, Boga Izraela.
1Ki 8:18  Wówczas Pan rzek³ memu ojcu, Dawidowi: "Dobrze post¹pi³eœ, ¿e powzi¹³eœ zamiar zbudowania 
domu dla mego Imienia, bo wyp³ynê³o to z twego serca.
1Ki 8:19  Jednak nie ty bêdziesz budowaæ tê œwi¹tyniê, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego 
Imienia".
1Ki 8:20  Wype³ni³ Pan w³aœnie to, co obieca³, bo nasta³em po moim ojcu, Dawidzie, i zasiad³em na tronie 
izraelskim, jak zapowiedzia³ Pan, oraz zbudowa³em dom dla Imienia Pana, Boga Izraela.
1Ki 8:21  A w nim urz¹dzi³em miejsce dla Arki, w której jest Przymierze Pana, zawarte z naszymi przodkami, gdy 
ich wyprowadzi³ z ziemi egipskiej».
1Ki 8:22  Nastêpnie Salomon stan¹³ przed o³tarzem Pañskim wobec ca³ego zgromadzenia izraelskiego i 
wyci¹gn¹wszy rêce do nieba, rzek³:
1Ki 8:23  «O Panie, Bo¿e Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak 
zachowuj¹cego przymierze i ³askê wzglêdem Twoich s³ug, którzy czcz¹ Ciê z ca³ego swego serca,
1Ki 8:24  bo dotrzyma³eœ s³owa Twemu s³udze, Dawidowi, memu ojcu, w tym, coœ mu przyrzek³ i powiedzia³ 
swymi ustami, a co dziœ wype³ni³eœ rêk¹.
1Ki 8:25  Wiêc i teraz, o Panie, Bo¿e Izraela, dotrzymaj s³owa Twemu s³udze, memu ojcu, Dawidowi, jak mu 
przyrzek³eœ, mówi¹c: "Nie bêdzie ci odjêty wobec Mnie potomek na tronie Izraela, jeœli tylko twoi synowie 
strzec bêd¹ swej drogi postêpuj¹c wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postêpowa³eœ".
1Ki 8:26  Wiêc i teraz niech siê sprawdzi, proszê Ciê, Panie, Bo¿e Izraela, Twoje s³owo, które da³eœ Twemu 
s³udze, ojcu memu Dawidowi.
1Ki 8:27  Czy jednak naprawdê zamieszka Bóg na ziemi? Przecie¿ niebo i niebiosa najwy¿sze nie mog¹ Ciê 
obj¹æ, a tym mniej ta œwi¹tynia, któr¹ zbudowa³em.
1Ki 8:28  Zwa¿ wiêc na modlitwê Twego s³ugi i jego b³aganie, o Panie, Bo¿e mój, i wys³uchaj to wo³anie i tê 
modlitwê, w której dziœ Twój s³uga stara siê ub³agaæ Ciê o to,
1Ki 8:29  aby w nocy i w dzieñ Twoje oczy patrzy³y na tê œwi¹tyniê. Jest to miejsce, o którym powiedzia³eœ: 
"Tam bêdzie moje Imiê" - tak, aby wys³uchaæ modlitwê, któr¹ zanosi Twój s³uga na tym miejscu.
1Ki 8:30  Dlatego wys³uchaj b³aganie Twego s³ugi i Twego ludu, Izraela, ilekroæ modliæ siê bêdzie na tym 
miejscu. Ty zaœ wys³uchaj w miejscu Twego przebywania - w niebie. Nie tylko wys³uchaj, ale te¿ i przebacz!
1Ki 8:31  Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliŸniemu, a póŸniej wezwie go do przysiêgi, a on przyjdzie do 
przysiêgi wobec Twego o³tarza w tej œwi¹tyni,
1Ki 8:32  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i racz dzia³aæ - rozs¹dŸ miêdzy Twoimi s³ugami, z³ego skazuj¹c na 
karê, aby na jego g³owê spad³a odpowiedzialnoœæ za jego postêpowanie, a sprawiedliwego uznaj¹c niewinnym 
za jego uczciwoœæ.
1Ki 8:33  Kiedy Twój lud spotka klêska od nieprzyjaciela za to, ¿e zgrzeszy³ przeciw Tobie, a oni siê nawróc¹ do 
Ciebie i bêd¹ wzywaæ Twego imienia, modliæ siê do Ciebie i b³agaæ w tej œwi¹tyni,
1Ki 8:34  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu, Izraela, i przyprowadŸ ich z 
powrotem do kraju, który da³eœ ich przodkom.
1Ki 8:35  Kiedy niebo zostanie zamkniête i nie bêdzie deszczu, dlatego ¿e zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem 
bêd¹ siê modliæ na tym miejscu i s³awiæ Twe Imiê oraz odwróc¹ siê od swoich grzechów, bo ich upokorzy³eœ,
1Ki 8:36  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich s³ug i Twego ludu, Izraela. Ty wska¿esz 
im dobr¹ drogê, któr¹ iœæ maj¹, i zeœlesz deszcz na Twoj¹ ziemiê, któr¹ da³eœ Twemu ludowi jako dziedzictwo.
1Ki 8:37  Gdy w kraju bêdzie g³ód lub zaraza, gdy bêdzie spiekota, œnieæ, szarañcza lub chasil, gdy wróg jego 
natrze na jedn¹ z jego bram, albo wszelka klêska lub jakakolwiek choroba -
1Ki 8:38  wszelk¹ modlitwê, ka¿de b³aganie poszczególnego cz³owieka czy te¿ ca³ego Twego ludu, Izraela, 
skoro przejêty klêsk¹, wyci¹gnie rêce do tej œwi¹tyni,
1Ki 8:39  Ty us³ysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz siê zmi³owaæ i dzia³aæ: Oddaj ka¿demu 
wed³ug jego postêpowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce ka¿dego cz³owieka.
1Ki 8:40  Niech zachowaj¹ bojaŸñ wobec Ciebie po wszystkie dni swego ¿ycia na powierzchni ziemi, któr¹ 
da³eœ naszym przodkom.
1Ki 8:41  Równie¿ i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez 
wzgl¹d na Twe Imiê -



1Ki 8:42  bo bêdzie s³ychaæ o Twoim wielkim Imieniu i o Twej mocnej rêce i wyci¹gniêtym ramieniu - gdy 
przyjdzie i bêdzie siê modliæ w tej œwi¹tyni,
1Ki 8:43  Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wys³uchaj i uczyñ to wszystko, o co ten cudzoziemiec 
bêdzie do Ciebie wo³aæ. Niech wszystkie narody ziemi poznaj¹ Twe Imiê dla nabrania bojaŸni przed Tob¹ za 
przyk³adem Twego ludu, Izraela. Niech te¿ wiedz¹, ¿e Twoje Imiê zosta³o wezwane nad t¹ œwi¹tyni¹, któr¹ 
zbudowa³em.
1Ki 8:44  Kiedy Twój lud wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogê, któr¹ go poœlesz, i bêdzie siê 
modliæ do Ciebie, [zwracaj¹c siê] ku wybranemu przez Ciebie miastu i domowi, który zbudowa³em dla Twego 
Imienia,
1Ki 8:45  wówczas wys³uchaj w niebie ich modlitwê oraz b³aganie i wymierz im sprawiedliwoœæ.
1Ki 8:46  Jeœliby grzeszyli przeciw Tobie - bo nie ma cz³owieka, który by nie grzeszy³ - a Ty za to bêdziesz na 
nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadz¹ ich do ziemi 
nieprzyjació³ dalekiej czy bliskiej,
1Ki 8:47  oni zaœ w kraju, do którego zostali uprowadzeni, bêd¹ ¿a³owaæ, nawróc¹ siê w kraju zaborców i bêd¹ 
Ciê b³agaæ o litoœæ, wo³aj¹c: "Zgrzeszyliœmy, zb³¹dziliœmy, bezbo¿nie post¹piliœmy":
1Ki 8:48  jeœli wiêc nawróc¹ siê do Ciebie z ca³ego swego serca, z ca³ej swej duszy w kraju ich nieprzyjació³, 
którzy ich uprowadzili, i bêd¹ siê modliæ do Ciebie, [zwracaj¹c siê] ku krajowi, który da³eœ ich przodkom i 
miastu, któreœ wybra³, i domowi, który zbudowa³em dla Twego Imienia,
1Ki 8:49  to wtedy racz wys³uchaæ w niebie, miejscu Twego przebywania, ich modlitwê oraz b³agania i wymierz 
im sprawiedliwoœæ.
1Ki 8:50  Przebacz ³askawie ludowi Twojemu to, czym zgrzeszy³ przeciw Tobie, oraz wszystkie jego wystêpki, 
przez które odst¹pi³ od Ciebie, i sk³oñ ich zaborców do mi³osierdzia, aby zmi³owali siê nad nimi.
1Ki 8:51  Wszak Twoim ludem i Twoim dziedzictwem s¹ ci, których wyprowadzi³eœ z Egiptu, spoœród tego 
pieca do topienia ¿elaza.
1Ki 8:52  Niech wiêc Twoje oczy bêd¹ otwarte na b³aganie Twego s³ugi i b³aganie Twego ludu, Izraela, ku 
wys³uchaniu ich, ilekroæ bêd¹ wo³aæ do Ciebie.
1Ki 8:53  Wszak Ty wybra³eœ sobie ich ze wszystkich ludów œwiata na dziedzictwo, jak powiedzia³eœ, o Panie 
Bo¿e, przez Twego s³ugê, Moj¿esza, kiedy wyprowadzi³eœ naszych przodków z Egiptu».
1Ki 8:54  Potem, kiedy Salomon skoñczy³ zanosiæ do Pana te wszystkie mod³y i b³agania, podniós³ siê sprzed 
o³tarza Pañskiego, z miejsca, gdzie klêcza³, i rêce wyci¹ga³ do nieba,
1Ki 8:55  i stan¹wszy, b³ogos³awi³ ca³e zgromadzenie izraelskie, wo³aj¹c donoœnym g³osem:
1Ki 8:56  «Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, który da³ pokój swemu ludowi, Izraelowi, wed³ug tego wszystkiego, 
co zapowiedzia³; za to, ¿e nie uchybi³ ani jednemu wypowiedzianemu s³owu z wszelkiej obietnicy 
pomyœlnoœci, danej przez swego s³ugê Moj¿esza.
1Ki 8:57  Niech bêdzie z nami Pan, nasz Bóg, jak by³ z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie 
odrzuca nas,
1Ki 8:58  ale nak³oni do siebie nasze serca, abyœmy chodzili Jego drogami, strzeg¹c Jego poleceñ, praw i 
nakazów, do których zobowi¹za³ naszych przodków.
1Ki 8:59  Niech te moje s³owa, w których b³aga³em Pana o zmi³owanie, docieraj¹ do Pana, Boga naszego, czy 
to w dzieñ, czy to w nocy, aby wymierza³ sprawiedliwoœæ swemu s³udze i swemu ludowi, Izraelowi, wed³ug 
potrzeby ka¿dego dnia.
1Ki 8:60  Niech wszystkie ludy œwiata dowiedz¹ siê, ¿e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma.
1Ki 8:61  Niech wiêc serce wasze bêdzie szczere wobec Pana, Boga naszego, abyœcie postêpowali wed³ug 
Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym».
1Ki 8:62  Nastêpnie król, a z nim ca³y Izrael sk³adali ofiary przed Panem.
1Ki 8:63  Wtedy Salomon z³o¿y³ ofiarê biesiadn¹, w której ofiarowa³ ku czci Pana dwadzieœcia dwa tysi¹ce 
wo³ów i sto dwadzieœcia tysiêcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poœwiêcili dom Panu.
1Ki 8:64  Tego¿ dnia król poœwiêci³ œrodkow¹ czêœæ dziedziñca przed domem Pañskim, bo dokona³ tam 
ofiary ca³opalnej, ofiary z pokarmów i t³uszczu ofiar biesiadnych, gdy¿ br¹zowy o³tarz, który by³ przed Panem, 
okaza³ siê za ma³y, by pomieœciæ ofiary ca³opalne oraz ofiary z pokarmów i t³uszczu ofiar biesiadnych.
1Ki 8:65  Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie ca³ego Izraela od Wejœcia do Chamat a¿ do Potoku 
Egipskiego, obchodzi³ uroczyste œwiêto przed Panem, Bogiem naszym, przez siedem i siedem dni, to jest 
czternaœcie dni.
1Ki 8:66  Dnia zaœ ósmego odprawi³ lud, który b³ogos³awi¹c królowi, rozszed³ siê do swoich namiotów 
radoœnie i z wdziêcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które Pan wyœwiadczy³ swemu s³udze, 
Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.
1Ki 9:1  Kiedy Salomon ukoñczy³ budowê œwi¹tyni Pañskiej i pa³acu królewskiego oraz wszystkiego, co chcia³ i 
pragn¹³ wykonaæ,
1Ki 9:2  Pan ukaza³ siê Salomonowi po raz drugi, odk¹d da³ siê mu widzieæ w Gibeonie.



1Ki 9:3  Pan tak przemówi³ do niego: «Wys³ucha³em twoj¹ modlitwê i twoje b³aganie, które zanosi³eœ przede 
Mn¹. Uœwiêci³em tê œwi¹tyniê, któr¹ zbudowa³eœ dla umieszczenia w niej na wieki mego Imienia. Po wszystkie 
dni bêd¹ na ni¹ skierowane moje oczy i moje serce.
1Ki 9:4  Ty zaœ, je¿eli bêdziesz postêpowa³ wobec Mnie, jak postêpowa³ twój ojciec, Dawid, w szczeroœci 
serca i uczciwoœci wype³niaj¹c wszystko, do czego ciê zobowi¹za³em, je¿eli bêdziesz strzeg³ moich praw i 
nakazów,
1Ki 9:5  to na wieki utrwalê tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzek³em niegdyœ twemu ojcu, 
Dawidowi, mówi¹c: "Nie bêdzie ci odjêty potomek na tronie Izraela".
1Ki 9:6  Ale je¿eli zupe³nie odwrócicie siê ode Mnie wy i wasi synowie i nie bêdziecie przestrzegali moich 
poleceñ i praw, które wam da³em, oraz zechcecie pójœæ i s³u¿yæ obcym bogom i bêdziecie im oddawaæ 
pok³on,
1Ki 9:7  to wytêpiê Izraela z powierzchni ziemi, któr¹ im da³em, a œwi¹tyniê, któr¹ poœwiêci³em memu Imieniu, 
odtr¹cê od mego oblicza. Izrael zaœ bêdzie przedmiotem przypowieœci i poœmiewiska u wszystkich narodów,
1Ki 9:8  a œwi¹tynia ta bêdzie zrujnowana. Ka¿dy przechodz¹cy ko³o niej bêdzie zgroz¹ przejêty i zagwi¿d¿e 
szyderczo. Gdy bêd¹ pytaæ: "Dlaczego Pan tak uczyni³ temu krajowi i tej œwi¹tyni?",
1Ki 9:9  odpowiedz¹: "Dlatego ¿e opuœcili Jahwe, Boga swego, który wyprowadzi³ ich przodków z ziemi 
egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pok³on i s³u¿yli; dlatego Pan sprowadzi³ na nich 
ca³e to nieszczêœcie"».
1Ki 9:10  Po up³ywie dwudziestu lat, w ci¹gu których Salomon zbudowa³ obydwa gmachy, to jest œwi¹tyniê 
Pañsk¹ i pa³ac królewski,
1Ki 9:11  a Hiram, król Tyru, dostarcza³ Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, i z³ota, 
stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon da³ Hiramowi za to dwadzieœcia miast w ziemi 
galilejskiej.
1Ki 9:12  Kiedy Hiram wyjecha³ z Tyru, aby obejrzeæ miasta, które mu da³ Salomon, te mu siê nie spodoba³y.
1Ki 9:13  Powiedzia³ wiêc: «Có¿ to s¹ za miasta te, które mi da³eœ, mój bracie?» Dlatego nazwa³ je Ziemi¹ 
Kabul po dziœ dzieñ.
1Ki 9:14  Jednak Hiram dostarczy³ królowi sto dwadzieœcia talentów z³ota.
1Ki 9:15  To by³o funduszem robót przymusowych, które król Salomon podj¹³ celem budowy œwi¹tyni Pañskiej, 
swego pa³acu Millo, murów jerozolimskich, Chasor, Megiddo i Gezer.
1Ki 9:16  Faraon, król egipski, niegdyœ nadci¹gn¹³ i zdobywszy Gezer spali³ je, a Kananejczyków 
zamieszkuj¹cych to miasto wytêpi³. PóŸniej da³ je w posagu swej córce, ¿onie Salomona.
1Ki 9:17  Salomon zaœ zbudowa³ Gezer i dolne Bet-Choron,
1Ki 9:18  a tak¿e Baalat i Tamar w okolicy pustyni;
1Ki 9:19  ponadto wszystkie miasta-spichlerze, które nale¿a³y do Salomona, miasta dla rydwanów i miasta dla 
konnicy oraz wszystko, co spodoba³o siê Salomonowi wybudowaæ w Jerozolimie, na Libanie i w ka¿dym kraju 
bêd¹cym pod jego w³adz¹.
1Ki 9:20  Ca³¹ ludnoœæ, pozosta³¹ z Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów oraz Jebusytów, która nie 
by³a izraelska,
1Ki 9:21  stanowi¹c potomstwo pozosta³e w kraju po tych, których Izraelici nie zdo³ali poddaæ kl¹twie, Salomon 
zaci¹gn¹³ do robót niewolniczych po dziœ dzieñ.
1Ki 9:22  Z Izraelitów zaœ nikogo nie skaza³ na niewolê, gdy¿ byli oni wojownikami i jego podw³adnymi, jak 
równie¿ wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy.
1Ki 9:23  Salomon mia³ piêciuset piêædziesiêciu wy¿szych urzêdników zarz¹dzaj¹cych pracami. Oni to 
nadzorowali lud wykonuj¹cy pracê.
1Ki 9:24  Skoro tylko córka faraona wyprowadzi³a siê z Miasta Dawidowego do w³asnego domu, który wzniós³ 
dla niej - Salomon zbudowa³ Millo.
1Ki 9:25  Trzy razy w roku Salomon sk³ada³ ofiary ca³opalne i ofiary biesiadne na o³tarzu, który zbudowa³ Panu, 
oraz sk³ada³ przed Panem ofiary kadzielne, odk¹d wykoñczy³ œwi¹tyniê.
1Ki 9:26  Król Salomon zbudowa³ flotê w Esjon-Geber ko³o Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju 
Edomu.
1Ki 9:27  Hiram zaœ posy³a³ do tej floty swoje s³ugi, ¿eglarzy znaj¹cych morze, [aby byli] razem ze s³ugami 
Salomona.
1Ki 9:28  Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wziêli stamt¹d czterysta dwadzieœcia talentów z³ota i przywieŸli 
królowi Salomonowi.
1Ki 10:1  Równie¿ i królowa Saby, us³yszawszy rozg³os [m¹droœci] Salomona, przyby³a, aby osobiœcie siê o 
niej przekonaæ.
1Ki 10:2  Przyjecha³a wiêc do Jerozolimy ze œwietnym orszakiem i wielb³¹dami, dŸwigaj¹cymi wonnoœci i 
bardzo du¿o z³ota oraz drogocennych kamieni. Nastêpnie przysz³a do Salomona i odby³a z nim rozmowê o 
wszystkim, co j¹ nurtowa³o.



1Ki 10:3  Salomon zaœ udzieli³ jej wyjaœnieñ we wszystkich zagadnieniach przez ni¹ poruszonych. Nie by³o 
zagadnienia, nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaœni³.
1Ki 10:4  Gdy królowa Saby ujrza³a ca³¹ m¹droœæ Salomona oraz pa³ac, który zbudowa³,
1Ki 10:5  jak równie¿ zaopatrzenie jego sto³u w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska 
us³uguj¹cych jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego ca³opalenia, które sk³ada³ w œwi¹tyni Pañskiej, wówczas 
wpad³a w zachwyt.
1Ki 10:6  Dlatego przemówi³a do króla: «Prawdziwa by³a wieœæ, któr¹ us³ysza³am w moim kraju o twoich 
dzie³ach i o twej m¹droœci.
1Ki 10:7  Jednak nie dowierza³am tym wieœciom, dopóki sama nie przyjecha³am i nie zobaczy³am na w³asne 
oczy, ¿e nawet po³owy mi nie powiedziano. Przewy¿szy³eœ m¹droœci¹ i powodzeniem wszelkie pog³oski, które 
us³ysza³am.
1Ki 10:8  Szczêœliwe twoje ¿ony, szczêœliwi twoi s³udzy! Oni stale znajduj¹ siê przed twoim obliczem i 
ws³uchuj¹ siê w twoj¹ m¹droœæ!
1Ki 10:9  Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg twój, za to, ¿e ciebie upodoba³ sobie, aby ciê osadziæ na tronie 
Izraela; z mi³oœci, jak¹ ¿ywi Pan wzglêdem Izraela, ustanowi³ ciebie królem dla wykonywania prawa i 
sprawiedliwoœci».
1Ki 10:10  Nastêpnie da³a królowi sto dwadzieœcia talentów z³ota i bardzo du¿o wonnoœci oraz drogocennych 
kamieni. Nigdy nie przyniesiono wiêcej wonnoœci od tych, które królowa Saby da³a królowi Salomonowi.
1Ki 10:11  Flota Hirama, która dostarczy³a z³oto z Ofiru, przywioz³a równie¿ drewno sanda³owe i wielk¹ iloœæ 
drogocennych kamieni.
1Ki 10:12  Z drzewa sanda³owego król zrobi³ chodnik do œwi¹tyni Pañskiej i do pa³acu królewskiego oraz cytry i 
harfy dla œpiewaków. Tyle drzewa sanda³owego nie sprowadzono i nie widziano a¿ do dnia dzisiejszego.
1Ki 10:13  Król Salomon zaœ podarowa³ królowej Saby wszystko, w czym okaza³a swe upodobanie i czego 
pragnê³a, prócz tego, czym j¹ Salomon obdarzy³ z królewsk¹ hojnoœci¹. Niebawem wyruszy³a w drogê powrotn¹ 
do swego kraju wraz ze swymi s³ugami.
1Ki 10:14  Waga z³ota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosi³a szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ 
talentów z³ota,
1Ki 10:15  oprócz tego, co pochodzi³o od handlarzy i zysków od kupców jako te¿ wszystkich królów arabskich 
oraz namiestników krajowych.
1Ki 10:16  Sporz¹dzi³ zatem król Salomon dwieœcie tarcz z kutego z³ota. Na ka¿d¹ tarczê wychodzi³o 
szeœæset syklów z³ota.
1Ki 10:17  Ponadto trzysta puklerzy z kutego z³ota. Na ka¿dy puklerz wychodzi³o po trzy miny z³ota. Umieœci³ 
je król w "Domu Lasu Libanu".
1Ki 10:18  Nastêpnie król sporz¹dzi³ wielki tron z koœci s³oniowej, który wy³o¿y³ szczerym z³otem.
1Ki 10:19  Tron mia³ szeœæ stopni i owalny szczyt z ty³u oraz porêcze po obu stronach siedzenia, a przy 
porêczach sta³y dwa lwy.
1Ki 10:20  Na szeœciu stopniach sta³o tam po obu stronach dwanaœcie lwów. Czegoœ takiego nie uczyniono w 
¿adnym z królestw.
1Ki 10:21  Wszystkie te¿ naczynia, z których pi³ król Salomon, by³y z³ote. Równie¿ szczeroz³ote by³y wszelkie 
naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie by³o srebra: nie ceniono go w czasach Salomona.
1Ki 10:22  Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flot¹ Hirama przybywa³a co trzy lata przywo¿¹c z 
Tarszisz z³oto i srebro, koœæ s³oniow¹ oraz ma³py i pawie.
1Ki 10:23  Dziêki temu król Salomon bogactwem i m¹droœci¹ przewy¿szy³ wszystkich królów ziemi.
1Ki 10:24  Wszyscy wiêc udawali siê do Salomona, aby pos³uchaæ jego m¹droœci, jak¹ Bóg obdarzy³ jego 
serce.
1Ki 10:25  Ka¿dy zaœ z nich sk³ada³ corocznie swoje dary: naczynia srebrne i z³ote, szaty czy te¿ zbroje lub 
wonnoœci, konie albo mu³y.
1Ki 10:26  Salomon powiêkszy³ liczbê rydwanów oraz jezdnych tak, ¿e mia³ tysi¹c czterysta rydwanów i 
dwanaœcie tysiêcy jezdnych. Rozmieœci³ ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
1Ki 10:27  Srebra zaœ król z³o¿y³ w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów - ile sykomor na Szefeli.
1Ki 10:28  Sprowadzono te¿ Salomonowi konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustalon¹ cenê.
1Ki 10:29  Wywo¿ono i sprowadzano z Musri rydwan za szeœæset srebrników, a konia za sto piêædziesi¹t. Tak 
samo za ich poœrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.
1Ki 11:1  Król Salomon pokocha³ te¿ wiele kobiet obcej narodowoœci, a mianowicie: córkê faraona, Moabitki, 
Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki,
1Ki 11:2  z narodów, co do których Pan nakaza³ Izraelitom: «Nie ³¹czcie siê z nimi, i one niech nie ³¹cz¹ siê z 
wami, bo na pewno zwróc¹ wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z mi³oœci z³¹czy³ siê z nimi,
1Ki 11:3  tak ¿e mia³ siedemset ¿on-ksiê¿niczek i trzysta ¿on drugorzêdnych. Jego ¿ony uwiod³y wiêc jego 
serce.



1Ki 11:4  Kiedy Salomon zestarza³ siê, ¿ony zwróci³y jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie 
pozosta³o tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida.
1Ki 11:5  Zacz¹³ bowiem czciæ Asztartê, boginiê Sydoñczyków, oraz Milkoma, ohydê Ammonitów.
1Ki 11:6  Salomon dopuœci³ siê wiêc tego, co jest z³e w oczach Pana, i nie okaza³ pe³nego pos³uszeñstwa 
Panu, jak Dawid, jego ojciec.
1Ki 11:7  Salomon zbudowa³ równie¿ pos¹g Kemoszowi, bo¿kowi moabskiemu, na górze na wschód od 
Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów.
1Ki 11:8  Tak samo uczyni³ wszystkim swoim ¿onom obcej narodowoœci, pal¹cym kadzid³a i sk³adaj¹cym ofiary 
swoim bogom.
1Ki 11:9  Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, ¿e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. 
Dwukrotnie mu siê ukaza³
1Ki 11:10  i zabrania³ mu czciæ obcych bogów, ale on nie zachowa³ tego, co Pan mu nakaza³.
1Ki 11:11  Wtedy Pan rzek³ Salomonowi: «Wobec tego, ¿e tak post¹pi³eœ i nie zachowa³eœ mego przymierza 
oraz moich praw, które ci da³em, nieodwo³alnie wyrwê ci królestwo i dam twojemu s³udze.
1Ki 11:12  Choæ nie uczyniê tego za twego ¿ycia ze wzglêdu na twego ojca, Dawida, to wyrwê je z rêki twojego 
syna.
1Ki 11:13  Jednak nie wyrwê ca³ego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze wzglêdu na Dawida, 
mego s³ugê, i ze wzglêdu na Jeruzalem, które wybra³em».
1Ki 11:14  Wzbudzi³ wiêc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z potomstwa królewskiego, 
w Edomie.
1Ki 11:15  Albowiem kiedy Dawid by³ w Edomie, wtedy dowódca wojska, Joab, uda³ siê tam dla pogrzebania 
zabitych, gdy¿ wybi³ wszystkich mê¿czyzn w Edomie.
1Ki 11:16  Joab bowiem szeœæ miesiêcy przebywa³ tam z ca³ym Izraelem, a¿ do wytêpienia wszystkich 
mê¿czyzn w Edomie.
1Ki 11:17  Wówczas ów Hadad uciek³ razem z ludŸmi edomskimi spoœród s³ug swego ojca, aby dostaæ siê do 
Egiptu. Hadad by³ wtedy ma³ym ch³opcem.
1Ki 11:18  Wydostawszy siê z [kraju] Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sob¹ ludzi z Paran, przybyli do 
Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który da³ mu mieszkanie oraz wyznaczy³ mu wy¿ywienie, a tak¿e da³ mu 
ziemiê.
1Ki 11:19  Poniewa¿ Hadad pozyska³ wielkie ³aski u faraona, tan da³ mu za ¿onê siostrê swej ¿ony, siostrê 
królowej Tachpnes.
1Ki 11:20  Kiedy siostra Tachpnes urodzi³a mu jego syna Genubata, wtedy Tachpnes wychowa³a go w domu 
faraona i Genubat zosta³ razem z synami faraona na jego dworze.
1Ki 11:21  Gdy Hadad dowiedzia³ siê w Egipcie, ¿e Dawid spocz¹³ przy swoich przodkach i ¿e zmar³ wódz 
wojska, Joab, wtedy Hadad rzek³ faraonowi: «Poœlij mnie, abym uda³ siê do mego kraju».
1Ki 11:22  Na to faraon odrzek³ mu: «Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iœæ do twego kraju?» 
A on rzek³: «Nie, ale zechciej mnie wys³aæ!»
1Ki 11:23  Wzbudzi³ te¿ Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciek³ od swego 
pana Hadadezera, króla Soby.
1Ki 11:24  Zgromadzi³ on przy sobie ludzi i zosta³ przywódc¹ zgrai. Kiedy Dawid ich têpi³, wtedy uszed³ do 
Damaszku, zdoby³ go i przebywa³ w nim, rz¹dz¹c Damaszkiem.
1Ki 11:25  Zosta³ wiêc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdy¿ 
znienawidziwszy Izraela, królowa³ w Aramie.
1Ki 11:26  Ponadto Jeroboam, syn Nebata Efratejczyka ze Seredy - matka jego nazywa³a siê Serua, a by³a 
wdow¹ - niegdyœ s³uga Salomona, zbuntowa³ siê przeciw królowi.
1Ki 11:27  A oto sprawa, z powodu której zbuntowa³ siê przeciw królowi. Salomon zbudowa³ Millo, a przez to 
zamurowa³ wy³om w murze Miasta Dawida, swego ojca.
1Ki 11:28  Jeroboam zaœ by³ cz³owiekiem uzdolnionym. Wiêc Salomon zobaczywszy, ¿e m³odzieniec by³ 
sprawnym pracownikiem, mianowa³ go dozorc¹ wszystkich robotników rodu Józefa.
1Ki 11:29  Gdy pewnego razu Jeroboam wyszed³ z Jerozolimy, spotka³ go na drodze prorok Achiasz z Szilo, 
odziany w nowy p³aszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
1Ki 11:30  Wtedy Achiasz zdj¹³ nowy p³aszcz, który mia³ na sobie, porozdziera³ go na dwanaœcie czêœci
1Ki 11:31  i powiedzia³ Jeroboamowi: «WeŸ sobie dziesiêæ czêœci, bo tak rzek³ Pan, Bóg Izraela: "Oto wyrwê 
królestwo z rêki Salomona, a tobie dam dziesiêæ pokoleñ.
1Ki 11:32  Jedno tylko pokolenie bêdzie mia³ ze wzglêdu na Dawida, mego s³ugê, i ze wzglêdu na miasto 
Jeruzalem, które wybra³em ze wszystkich pokoleñ Izraela.
1Ki 11:33  A to dlatego, ¿e Mnie opuœci³ i oddawa³ pok³on Asztarcie, bogini sydoñskiej, Kemoszowi, bogu 
moabskiemu i Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie poszed³ moimi drogami, aby wykonywaæ, co uznajê za 
sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa tak, jak jego ojciec, Dawid.



1Ki 11:34  Ale nie zabiorê z jego rêki ca³ego królestwa. Choæ zostawiê go w³adc¹ do koñca jego ¿ycia ze 
wzglêdu na mego s³ugê, Dawida, którego wybra³em za to, ¿e zachowywa³ moje polecenia i prawa,
1Ki 11:35  to jednak zabiorê królestwo z rêki jego syna i tobie dam te dziesiêæ pokoleñ.
1Ki 11:36  Jego zaœ synowi dam jedno pokolenie, aby przez to zachowaæ przed sob¹ ród mego s³ugi, Dawida, 
po wszystkie czasy w Jeruzalem, które sobie obra³em, by tam umieœciæ moje Imiê.
1Ki 11:37  Ciebie zaœ biorê, abyœ w³ada³ wszystkim, czego zapragniesz, i by³ królem nad Izraelem.
1Ki 11:38  Jeœli bêdziesz s³ucha³ wszystkiego, co ci rozka¿ê, i bêdziesz chcia³ postêpowaæ moimi drogami 
oraz bêdziesz wykonywa³, co uznajê za sprawiedliwe, zachowuj¹c moje prawa i polecenia, jak czyni³ mój s³uga, 
Dawid, to bêdê z tob¹ i zbudujê ci dom trwa³y, jak zbudowa³em Dawidowi, i powierzê ci Izraela,
1Ki 11:39  potomstwo zaœ Dawida poni¿ê, jednak nie po wszystkie dni"».
1Ki 11:40  Potem Salomon wszcz¹³ poszukiwania Jeroboama, aby go zabiæ, ale Jeroboam schroni³ siê do 
Egiptu, do Szeszonka, króla egipskiego, i zosta³ w Egipcie a¿ do œmierci Salomona.
1Ki 11:41  A czy¿ pozosta³e dzieje Salomona oraz wszystko, co zdzia³a³, i jego m¹droœæ nie s¹ spisane w 
Ksiêdze Dziejów Salomona?
1Ki 11:42  Salomon królowa³ w Jerozolimie nad ca³ym Izraelem w ci¹gu czterdziestu lat.
1Ki 11:43  Spocz¹³ Salomon przy swoich przodkach i zosta³ pochowany w Mieœcie Dawida, swego ojca. A jego 
syn Roboam zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 12:1  Roboam uda³ siê do Sychem, bo w Sychem zebra³ siê ca³y Izrael, by go ustanowiæ królem.
1Ki 12:2  Us³ysza³ o tym Jeroboam, syn Nebata, kiedy jeszcze by³ w Egipcie, dok¹d siê schroni³ przed królem 
Salomonem, i wróci³ z Egiptu.
1Ki 12:3  Pos³ano wiêc po niego i wezwano go. Kiedy przyby³ Jeroboam oraz ca³e zgromadzenie Izraela, wtedy 
przemówili do Roboama tymi s³owami:
1Ki 12:4  «Twój ojciec obci¹¿y³ nas jarzmem, ty zaœ teraz ul¿yj w okrutnej pañszczyŸnie twego ojca i w tym 
jego ciê¿kim jarzmie, które na nas w³o¿y³, a my ci za to bêdziemy s³u¿yæ».
1Ki 12:5  Na to im odpowiedzieli: «IdŸcie na trzy dni! A potem przyjdŸcie do mnie z powrotem!» Wobec tego lud 
siê rozszed³.
1Ki 12:6  A król Roboam zasiêgn¹³ rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca, Salomona, za jego 
¿ycia, mówi¹c: «Jak mi doradzacie odpowiedzieæ temu ludowi?»
1Ki 12:7  Oni zaœ tak do niego przemówili: «Jeœli teraz bêdziesz uleg³y temu ludowi i zechcesz wyœwiadczyæ 
im przys³ugê, i odpowiedzieæ im oraz przemówiæ do nich s³owami ³agodnymi, to bêd¹ ci s³ugami przez ca³e 
¿ycie».
1Ki 12:8  Ale on zaniecha³ rady, któr¹ mu dawali starsi. Natomiast zasiêgn¹³ rady m³odzieñców, którzy razem z 
nim wzroœli i stanowili jego otoczenie.
1Ki 12:9  Rzek³ do nich: «Co wy radzicie odpowiedzieæ temu ludowi, który przemawia³ do mnie takimi s³owami: 
"Ul¿yj nam w jarzmie, które w³o¿y³ na nas twój ojciec"».
1Ki 12:10  M³odzieñcy zaœ, którzy razem z nim wzroœli, przemówili do niego tak: «Temu ludowi, który 
przemawia³ do ciebie mówi¹c: "Twój ojciec obci¹¿y³ nas jarzmem, ty zaœ ul¿yj nam w tym jarzmie", powiesz: 
"Mój ma³y palec jest grubszy ni¿ biodra mego ojca,
1Ki 12:11  gdy¿ dot¹d mój ojciec na³o¿y³ na was jarzmo ciê¿kie, a ja do³o¿ê do waszego jarzma. Mój ojciec 
karci³ was biczami, ja zaœ bêdê was karci³ biczami z kolców"».
1Ki 12:12  Trzeciego dnia, tak jak powiedzia³ król s³owami: «Wróæcie do mnie trzeciego dnia», przyszed³ ca³y 
lud do Roboama.
1Ki 12:13  A wtedy król da³ ludowi surow¹ odpowiedŸ, gdy¿ nie poszed³ za rad¹, któr¹ mu dawali starsi.
1Ki 12:14  Przemówi³ wiêc do nich tak, jak radzili m³odzieñcy: «Mój ojciec obci¹¿y³ was jarzmem, a ja do³o¿ê do 
waszego jarzma. Mój ojciec karci³ was biczami, ja zaœ bêdê was karci³ biczami z kolców».
1Ki 12:15  Król wiêc nie wys³ucha³ ludu, gdy¿ to wydarzenie dokona³o siê z woli Pana, aby spe³ni³a siê Jego 
groŸba, któr¹ Pan wypowiedzia³ do Jeroboama, syna Nebata, przez Achiasza z Szilo.
1Ki 12:16  Kiedy ca³y Izrael zobaczy³, ¿e król go nie wys³ucha³, wtedy odrzek³ królowi tak: «Có¿ za wspólny 
dzia³ mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego». «Do swoich namiotów idŸ, Izraelu! 
Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!» I rzeczywiœcie Izrael poszed³ do swoich namiotów.
1Ki 12:17  A Roboam panowa³ tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy.
1Ki 12:18  Gdy zaœ król Roboam wys³a³ Adonirama, który by³ prze³o¿onym robotników pracuj¹cych 
przymusowo, ca³y Izrael obrzuci³ go kamieniami, tak i¿ umar³. Wobec tego król Roboam pospieszy³ siê, aby 
wsi¹œæ na rydwan i uciec do Jerozolimy.
1Ki 12:19  Tak wiêc Izrael odpad³ od rodu Dawida po dziœ dzieñ.
1Ki 12:20  Kiedy ca³y Izrael dowiedzia³ siê, ¿e Jeroboam wróci³, wtedy pos³ali po niego, przyzywaj¹c go na 
zgromadzenie. Nastêpnie ustanowili go królem nad ca³ym Izraelem. Przy domu Dawida zosta³o tylko samo 
pokolenie Judy.
1Ki 12:21  Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebra³ wszystkich potomków Judy i ca³e pokolenie Beniamina, 



to jest sto osiemdziesi¹t tysiêcy wyborowych wojowników, aby wszcz¹æ wojnê z Izraelem o przywrócenie w³adzy 
królewskiej Roboamowi, synowi Salomona.
1Ki 12:22  Wówczas Pan skierowa³ s³owo do Szemajasza, mê¿a Bo¿ego, mówi¹c:
1Ki 12:23  «Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i wszystkim potomkom Judy oraz 
Beniaminitom, jako te¿ pozosta³emu ludowi:
1Ki 12:24  Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z Izraelitami, waszymi braæmi. Niech ka¿dy wróci do swego 
domu, bo przeze Mnie zosta³y zrz¹dzone te wydarzenia». Pos³uchali s³owa Pañskiego i zawrócili z drogi 
stosownie do s³owa Pañskiego.
1Ki 12:25  Jeroboam umocni³ Sychem na górze Efraima i zamieszka³ w nim, a póŸniej wyprowadzi³ siê stamt¹d, 
gdy¿ umocni³ Penuel.
1Ki 12:26  Niebawem Jeroboam pomyœla³ sobie tak: «W tych warunkach w³adza królewska mo¿e powróciæ do 
rodu Dawida,
1Ki 12:27  bo je¿eli ten lud bêdzie chodzi³ na sk³adanie ofiar do œwi¹tyni Pañskiej, to zechce wróciæ do swego 
pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mog¹ mnie zabiæ i wróciæ do króla Judy, Roboama».
1Ki 12:28  Dlatego po zastanowieniu siê król sporz¹dzi³ dwa z³ote cielce i og³osi³ ludowi: «Zbyteczne jest, 
abyœcie chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej!»
1Ki 12:29  Postawi³ zatem jednego w Betel, a drugiego umieœci³ w Dan.
1Ki 12:30  To oczywiœcie doprowadzi³o do grzechu, bo lud poszed³ do jednego do Betel i do drugiego a¿ do 
Dan.
1Ki 12:31  Ponadto urz¹dzi³ przybytki na wy¿ynach oraz mianowa³ spoœród zwyk³ego ludu kap³anów, którzy nie 
byli lewitami.
1Ki 12:32  Nastêpnie Jeroboam ustanowi³ œwiêto w ósmym miesi¹cu, piêtnastego dnia tego miesi¹ca, 
naœladuj¹c œwiêto obchodzone w Judzie, oraz sam przyst¹pi³ do o³tarza. Tak uczyni³ w Betel, sk³adaj¹c krwaw¹ 
ofiarê cielcom, które sporz¹dzi³, i ustanowi³ w Betel kap³anów wy¿yn, które urz¹dzi³.
1Ki 12:33  Przyst¹pi³ do o³tarza, który sporz¹dzi³ w Betel w piêtnastym dniu ósmego miesi¹ca, który sobie 
wymyœli³, aby ustanowiæ œwiêto dla Izraelitów. Przyst¹pi³ wiêc do o³tarza, by z³o¿yæ ofiarê kadzieln¹.
1Ki 13:1  Pewnego razu, kiedy Jeroboam sta³ przy o³tarzu, sk³adaj¹c ofiarê kadzieln¹, przyszed³ z nakazu 
Pañskiego m¹¿ Bo¿y z Judy do Betel
1Ki 13:2  i z nakazu Pañskiego tak zawo³a³ do o³tarza: «O³tarzu, o³tarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida 
narodzi siê syn, imieniem Jozjasz, który na tobie z³o¿y ofiarê z kap³anów wy¿yn, spalaj¹cych na tobie ofiary 
kadzielne. Bêd¹ paliæ na tobie koœci ludzkie».
1Ki 13:3  Nadto w tym dniu da³ cudowny znak, og³aszaj¹c: «Taki bêdzie ten cudowny znak, który zapowiedzia³ 
Pan: Oto ten o³tarz rozpadnie siê i rozsypie siê popió³, który jest na nim».
1Ki 13:4  Kiedy król Jeroboam us³ysza³ s³owo mê¿a Bo¿ego, które wypowiedzia³ do o³tarza w Betel, 
natychmiast wyci¹gn¹³ znad o³tarza rêkê, wo³aj¹c: «Schwytajcie go!» A wtedy usch³a mu rêka, któr¹ wyci¹gn¹³ ku 
niemu, i nie móg³ jej cofn¹æ ku sobie.
1Ki 13:5  O³tarz zaœ rozpad³ siê, a popió³ z o³tarza rozsypa³ siê stosownie do cudownego znaku danego przez 
mê¿a Bo¿ego z nakazu Pañskiego.
1Ki 13:6  Wobec tego król zwróci³ siê do mê¿a Bo¿ego, mówi¹c: «Przejednaj¿e oblicze Pana, twego Boga, i 
pomódl siê za mnie, abym odzyska³ w³adzê w swojej rêce!» Wtedy m¹¿ Bo¿y przejedna³ oblicze Pana i wnet 
król odzyska³ w³adzê w swojej rêce i znowu sta³a siê tak¹, jak poprzednio.
1Ki 13:7  Nastêpnie król przemówi³ do mê¿a Bo¿ego: «PrzyjdŸ ze mn¹ do domu i po¿yw siê, to ci z³o¿ê dar».
1Ki 13:8  Na to m¹¿ Bo¿y odrzek³ królowi: «Choæbyœ mi da³ pó³ twego domu, nie pójdê z tob¹ i nie bêdê jad³ 
chleba ani te¿ pi³ wody w tym miejscu,
1Ki 13:9  bo tak mi nakaza³o s³owo Pañskie: "Nie bêdziesz jad³ chleba ani te¿ pi³ wody oraz nie powrócisz t¹ 
drog¹, któr¹œ przyszed³"».
1Ki 13:10  Poszed³ wiêc inn¹ drog¹, nie wracaj¹c t¹ drog¹, któr¹ przyszed³ do Betel.
1Ki 13:11  By³ zaœ pewien stary prorok, mieszkaj¹cy w Betel. Otó¿ jego synowie przyszli i opowiedzieli mu 
wszystko o czynie, jakiego w owym dniu dokona³ m¹¿ Bo¿y w Betel, oraz powtórzyli swemu ojcu te s³owa, które 
wypowiedzia³ do króla.
1Ki 13:12  Wtedy ich ojciec rzek³ do nich: «Któr¹ drog¹ poszed³?» Synowie jego wskazali mu drogê, któr¹ uda³ 
siê m¹¿ Bo¿y, przyby³y z Judy.
1Ki 13:13  On zaœ rozkaza³ swoim synom: «Osiod³ajcie mi os³a!» Wiêc osiod³ali mu os³a, a on wsiad³ na niego,
1Ki 13:14  pod¹¿aj¹c za mê¿em Bo¿ym. Kiedy znalaz³ go, siedz¹cego pod terebintem, przemówi³ do niego: 
«Czyœ ty jest mê¿em Bo¿ym, który przyszed³ z Judy?» On zaœ mu odrzek³: «Ja».
1Ki 13:15  Wtedy mu powiedzia³: «ChodŸ ze mn¹ do domu, abyœ spo¿y³ chleb».
1Ki 13:16  Ale on odrzek³ mu: «Nie mogê wróciæ z tob¹ i iœæ z tob¹ ani te¿ nie bêdê jad³ chleba i pi³ z tob¹ 
wody w tej miejscowoœci,
1Ki 13:17  bo Pan powiedzia³ do mnie s³owo: "Nie bêdziesz tam jad³ chleba ani pi³ wody i nie pójdziesz z 



powrotem t¹ drog¹, któr¹ przyszed³eœ"».
1Ki 13:18  Na to mu odpar³: «Ja te¿ jestem prorokiem, jak i ty. Mnie te¿ anio³ rzek³ s³owa Pañskie: "Zawróæ go 
ze sob¹ do twego domu, aby spo¿y³ chleb i napi³ siê wody"». Oszuka³ go.
1Ki 13:19  Dlatego tamten wróci³ z nim, a póŸniej w jego domu spo¿y³ chleb i napi³ siê wody.
1Ki 13:20  A gdy oni siedzieli przy stole, wówczas Pan skierowa³ s³owo do proroka, który go zawróci³ z drogi.
1Ki 13:21  Zawo³a³ on do mê¿a Bo¿ego, przyby³ego z Judy: «Tak mówi Pan: Za to, ¿e sprzeniewierzy³eœ siê 
s³owom Pana i nie spe³ni³eœ polecenia, które ci da³ Pan, Bóg twój,
1Ki 13:22  gdy¿ powróci³eœ i spo¿y³eœ chleb oraz napi³eœ siê wody w tym miejscu, o którym ci powiedzia³: 
Nie jedz tam chleba i nie pij wody! - twój trup nie wejdzie do grobu twoich przodków».
1Ki 13:23  Kiedy ju¿ zjedli chleb i napili siê wody, osiod³a³ os³a owemu prorokowi, którego zawróci³ z drogi.
1Ki 13:24  A gdy ów odjecha³, na drodze napad³ na niego lew i zabi³ go. Trup jego le¿a³ porzucony na drodze, a 
ko³o niego sta³ osio³. Równie¿ i ów lew sta³ ko³o trupa.
1Ki 13:25  Po up³ywie pewnego czasu przechodzili ludzie i ujrzawszy trupa porzuconego na drodze oraz lwa 
stoj¹cego ko³o trupa, przyszli i powiedzieli o tym w mieœcie, w którym ów stary prorok mieszka³.
1Ki 13:26  Gdy dowiedzia³ siê o tym prorok, który zawróci³ go z drogi, powiedzia³: «To jest m¹¿ Bo¿y, który 
sprzeniewierzy³ siê s³owom Pana, i dlatego Pan zes³a³ na niego lwa, aby go rozszarpa³ i zabi³, wed³ug 
zapowiedzianego mu wyroku przez Pana».
1Ki 13:27  Nastêpnie rzek³ do swoich synów: «Osiod³ajcie mi os³a!» Wiêc go osiod³ali.
1Ki 13:28  Wtedy pojecha³ i znalaz³ trupa porzuconego na drodze, jako te¿ os³a i lwa stoj¹cych ko³o trupa. Lew 
ten nie po¿ar³ trupa i nie rozszarpa³ owego os³a.
1Ki 13:29  Wiêc prorok podniós³ trupa mê¿a Bo¿ego i w³o¿y³ go na os³a oraz przywióz³ go z powrotem do 
miasta, aby go op³akiwaæ i pogrzebaæ.
1Ki 13:30  W koñcu z³o¿y³ jego zw³oki w swoim grobie. Zap³akano wtedy nad nim: «Ach, mój bracie!»
1Ki 13:31  Kiedy ju¿ go pochowa³, rzek³ [prorok] do swoich synów: «Po mojej œmierci pochowacie mnie w tym 
grobie, w którym zosta³ pochowany m¹¿ Bo¿y. Z³ó¿cie mnie ko³o jego koœci, aby moje koœci zachowane by³y 
dziêki jego koœciom.
1Ki 13:32  Bo na pewno spe³ni siê ta zapowiedŸ, któr¹ on og³osi³ jako wyrok Pañski na ten o³tarz w Betel i na 
wszystkie przybytki wy¿yn, które s¹ w miastach Samarii».
1Ki 13:33  Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zawróci³ ze swej z³ej drogi, lecz przeciwnie, mianowa³ 
kap³anów wy¿yn spoœród zwyk³ego ludu. Kto tylko chcia³, tego wprowadza³ na urz¹d, tak i¿ stawa³ siê 
kap³anem wy¿yn.
1Ki 13:34  Takie postêpowanie sta³o siê dla rodu Jeroboama sposobnoœci¹ do grzechu i powodem usuniêcia go 
i zg³adzenia z powierzchni ziemi.
1Ki 14:1  W tym w³aœnie czasie zachorowa³ syn Jeroboama Abiasz.
1Ki 14:2  Wówczas Jeroboam powiedzia³ swej ¿onie: «Postaraj siê odmieniæ swój wygl¹d tak, ¿eby nie 
poznano, ¿e jesteœ ¿on¹ Jeroboama. Nastêpnie pójdziesz do Szilo, gdzie przebywa prorok Achiasz, który 
przepowiedzia³ mi, ¿e bêdê królem tego ludu.
1Ki 14:3  WeŸmiesz ze sob¹ dziesiêæ chlebów oraz ciastka i g¹sior miodu i pójdziesz do niego. On ci oznajmi, 
co bêdzie z ch³opcem».
1Ki 14:4  ¯ona Jeroboama tak uczyni³a i wyruszywszy, przysz³a do Szilo i wesz³a do domu Achiasza. Achiasz 
zaœ ju¿ nie widzia³, bo wskutek staroœci by³ ociemnia³y.
1Ki 14:5  Ale Pan rzek³ do Achiasza: «Oto przysz³a ¿ona Jeroboama, aby dowiedzieæ siê od ciebie o swoim 
synu, bo on jest chory. Tak i tak jej powiesz. Kiedy bêdzie wchodziæ, bêdzie przebrana».
1Ki 14:6  Dlatego kiedy Achiasz us³ysza³ odg³os st¹pania wchodz¹cej przez drzwi, powiedzia³: «WejdŸ, ¿ono 
Jeroboama! Czemu to przebra³aœ siê? A w³aœnie otrzyma³em dla ciebie przykre zlecenie.
1Ki 14:7  IdŸ, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Za to, ¿e wywy¿szy³em ciê spoœród ludu i 
uczyni³em wodzem mego ludu izraelskiego
1Ki 14:8  oraz oderwa³em królestwo od domu Dawida, aby je daæ tobie, tyœ nie sta³ siê jak mój s³uga Dawid, 
który zachowa³ moje polecenia i który postêpowa³ za Mn¹ z ca³ego serca swego, czyni¹c tylko to, co jest s³uszne 
w moich oczach.
1Ki 14:9  Ale sta³eœ siê przez twoje postêpowanie gorszym od wszystkich twoich przodków, bo oœmieli³eœ siê 
uczyniæ sobie innych bogów - pos¹gi ulane z metalu, aby Mnie tym dra¿niæ, a Mn¹ wzgardzi³eœ.
1Ki 14:10  Dlatego sprowadzê nieszczêœcie na ród Jeroboama, gdy¿ wytêpiê z domu Jeroboama nawet 
ch³opca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak wiêc usunê œlad po rodzie Jeroboama, jak uprz¹ta siê gnój bez 
reszty.
1Ki 14:11  Kto z nale¿¹cych do Jeroboama umrze w mieœcie, tego bêd¹ ¿ar³y psy, a tego, kto umrze w polu, 
bêd¹ ¿ar³y powietrzne ptaki, gdy¿ tak rzek³ Pan".
1Ki 14:12  Ty zaœ ruszaj i idŸ do twego domu! Kiedy twe nogi wejd¹ do miasta, dziecko umrze.
1Ki 14:13  Potem ca³y Izrael bêdzie je op³akiwa³ i pochowaj¹ je, bo tylko ono z rodu Jeroboama wejdzie do 



grobu, gdy¿ z rodu Jeroboama tylko w nim znalaz³o siê coœ mi³ego dla Pana, Boga Izraela.
1Ki 14:14  Pan sam ustanowi sobie nad Izraelem króla, który wytêpi ród Jeroboama, co ju¿ teraz siê zaczyna.
1Ki 14:15  Potem Pan uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje siê trzcina na wodzie, a¿ wreszcie wyrwie 
Izraela z tej piêknej ziemi, któr¹ da³ ich przodkom. PóŸniej rozsieje ich poza Rzekê za to, ¿e zrobili sobie aszery 
i pobudzali Pana do gniewu.
1Ki 14:16  Opuœci On Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszy³ i doprowadzi³ do grzechu 
Izraela».
1Ki 14:17  ¯ona Jeroboama wsta³a, wyruszy³a i wróci³a do Tirsy. Kiedy wchodzi³a na próg domu, wtedy zmar³ 
ów ch³opiec.
1Ki 14:18  Potem pochowano go, przy czym op³akiwa³ go ca³y Izrael, wed³ug zapowiedzi Pana, któr¹ wyrzek³ 
przez swego s³ugê, proroka Achiasza.
1Ki 14:19  Pozosta³e zaœ dzieje Jeroboama, jak toczy³ wojnê i jak królowa³, opisane s¹ w Ksiêdze Królów 
Izraela.
1Ki 14:20  A okres czasu, w którym królowa³ Jeroboam, trwa³ dwadzieœcia dwa lata. Potem spocz¹³ przy swoich 
przodkach, a jego syn Nadab zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 14:21  W Judzie zaœ królowa³ syn Salomona, Roboam. Mia³ on czterdzieœci jeden lat w chwili objêcia 
w³adzy, a siedemnaœcie lat królowa³ w Jerozolimie, tym mieœcie, które Pan wybra³ ze wszystkich pokoleñ 
Izraela na to, aby tam umieœciæ swoje Imiê. Jego matce by³o na imiê Naama, Ammonitka.
1Ki 14:22  Juda te¿ czyni³ to, co jest z³e w oczach Pana. Wskutek tego dra¿nili Go bardziej, ni¿ to czynili jego 
przodkowie swoimi grzechami, jakie pope³niali.
1Ki 14:23  Bo i oni sobie zbudowali wy¿yny i stele, i aszery przy o³tarzach na ka¿dym wzgórzu wynios³ym i pod 
ka¿dym drzewem zielonym.
1Ki 14:24  Zacz¹³ siê równie¿ w kraju nierz¹d sakralny. Postêpowali wed³ug wszelkich obrzydliwoœci pogan, 
których Pan wypêdzi³ sprzed Izraelitów.
1Ki 14:25  Dlatego w pi¹tym roku [panowania] króla Roboama nadci¹gn¹³ przeciw Jerozolimie król Egiptu 
Szeszonk
1Ki 14:26  i zabra³ kosztownoœci œwi¹tyni Pañskiej oraz kosztownoœci pa³acu królewskiego. Wszystko to 
zabra³. Zabra³ równie¿ wszystkie z³ote tarcze, które sporz¹dzi³ Salomon.
1Ki 14:27  Wobec tego król Roboam zamiast nich sporz¹dzi³ tarcze z br¹zu i powierzy³ je dowódcom stra¿y 
pilnuj¹cej wejœcia do pa³acu królewskiego.
1Ki 14:28  Odt¹d za ka¿dym razem, kiedy król wchodzi³ do œwi¹tyni Pañskiej, stra¿ je nosi³a, a potem odnosi³a 
do zbrojowni stra¿y.
1Ki 14:29  A czy¿ pozosta³e dzieje Roboama i wszystko, co zdzia³a³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Judy?
1Ki 14:30  Ponadto miêdzy Roboamem a Jeroboamem by³a wojna przez ca³y czas.
1Ki 14:31  Potem Roboam spocz¹³ przy swoich przodkach w Mieœcie Dawidowym. Jego matce by³o na imiê 
Naama, Ammonitka. Syn jego Abijjam zosta³ w jego mieœcie królem.
1Ki 15:1  Abijjam zacz¹³ królowaæ w Judzie w osiemnastym roku [rz¹dów] króla Jeroboama, syna Nebata.
1Ki 15:2  Trzy lata by³ królem w Jerozolimie, a jego matce by³o na imiê Maaka, córka Abiszaloma.
1Ki 15:3  Poszed³ on drog¹ wszelkich grzechów swego ojca, które przed nim pope³nia³, dlatego ¿e serce jego 
nie by³o szczere wobec Pana, Boga swego, jakim by³o serce jego przodka, Dawida.
1Ki 15:4  Jednak w³aœnie ze wzglêdu na Dawida, Pan, Bóg jego, zachowa³ mu ród w Jerozolimie, daj¹c mu jego 
synów jako nastêpców i zachowuj¹c Jerozolimê
1Ki 15:5  za to, ¿e Dawid czyni³ to, co jest s³uszne w oczach Pana, i nie zaniedba³ niczego, co mu nakaza³ w 
ci¹gu ca³ego swego ¿ycia z wyj¹tkiem sprawy Chetyty Uriasza.
1Ki 15:6  
1Ki 15:7  A czy¿ pozosta³e dzieje Abijjama oraz wszystko, co uczyni³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Judy? Ponadto równie¿ miêdzy Abijjamem i Jeroboamem trwa³a wojna.
1Ki 15:8  Potem Abijjam spocz¹³ przy swoich przodkach i pochowano go w Mieœcie Dawidowym. Syn jego Asa 
zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 15:9  Asa, król Judy, obj¹³ w³adzê w dwudziestym roku [panowania] Jeroboama, króla Izraela,
1Ki 15:10  i królowa³ w Jerozolimie w ci¹gu czterdziestu jeden lat. Jego matce by³o na imiê Maaka, córka 
Abiszaloma.
1Ki 15:11  Asa czyni³ to, co jest s³uszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid,
1Ki 15:12  gdy¿ kaza³ wysiedliæ z kraju uprawiaj¹cych nierz¹d sakralny i usun¹³ wszelkie bo¿ki, które zrobili jego 
przodkowie.
1Ki 15:13  A nawet sw¹ matkê Maakê pozbawi³ godnoœci królowej-matki za to, ¿e sporz¹dzi³a bo¿ka ku czci 
Aszery. Ponadto Asa œci¹³ i spali³ tego bo¿ka przy potoku Cedron.
1Ki 15:14  Ale nie usuniêto wy¿yn. Jednak serce Asy w ci¹gu ca³ego ¿ycia jego by³o szczere wobec Pana.



1Ki 15:15  Z³o¿y³ on w œwi¹tyni Pañskiej sprzêty poœwiêcone na ofiarê przez swego ojca i przez siebie, srebro 
i z³oto oraz naczynia.
1Ki 15:16  Równie¿ miêdzy As¹ i królem Izraela, Basz¹, trwa³a wojna w ci¹gu ca³ego ich ¿ycia.
1Ki 15:17  Albowiem król Izraela, Basza, wtargn¹³ do Judy i zacz¹³ umacniaæ Rama, aby nikomu nie daæ 
wychodziæ i wchodziæ do króla Judy, Asy.
1Ki 15:18  Wobec tego Asa wzi¹³ srebro i z³oto, pozosta³e w skarbcach œwi¹tyni Pañskiej i w skarbcach pa³acu 
królewskiego, i powierzywszy je swoim s³ugom, pos³a³ je król Asa przebywaj¹cemu w Damaszku królowi Aramu 
Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna Chezjona, z tymi s³owami:
1Ki 15:19  «Trwa przymierze pomiêdzy mn¹ a tob¹, jak by³o miêdzy moim ojcem a twoim ojcem. Oto posy³am ci 
podarunek: srebro i z³oto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Basz¹, królem Izraela, a wtedy odst¹pi ode mnie».
1Ki 15:20  Ben-Hadad pos³ucha³ króla Asy i pos³awszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napad³ 
na Ijjon i Dan oraz na Abel ko³o Bet-Maaka, jako te¿ na Kinerot, a¿ po kraj Neftalego.
1Ki 15:21  Gdy tylko Basza dowiedzia³ siê o tym, zaniecha³ umacniania Rama i niebawem wróci³ do Tirsy.
1Ki 15:22  Wtedy król Asa zwo³a³ wszystkich bez wyj¹tku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z 
którego poprzednio budowa³ Basza. Potem król Asa rozbudowa³ z niego Geba Beniamina oraz Mispa.
1Ki 15:23  A czy¿ pozosta³e dzieje Asy i ca³a jego dzia³alnoœæ oraz wszystko, co uczyni³, a tak¿e miasta, 
które zbudowa³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak siê zestarza³, zachorowa³ na nogi.
1Ki 15:24  W koñcu spocz¹³ Asa przy swoich przodkach i zosta³ pochowany w Mieœcie Dawida, swego przodka. 
A jego syn Jozafat zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 15:25  Nadab zaœ, syn Jeroboama, obj¹³ w³adzê nad Izraelem w drugim roku [panowania] króla judzkiego 
Asy i dwa lata panowa³ nad Izraelem,
1Ki 15:26  czyni¹c to, co z³e w oczach Pana, id¹c drog¹ swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadzi³ 
Izraela.
1Ki 15:27  Basza, syn Achiasza, z rodu Issachara, uknu³ spisek przeciw niemu. Basza napad³ na niego ko³o 
Gibbetonu, bêd¹cego we w³adaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko ca³ego Izraela oblegali Gibbeton.
1Ki 15:28  Wówczas, to jest w trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, Basza zabi³ go i zosta³ w jego miejsce 
królem.
1Ki 15:29  Z chwil¹ objêcia w³adzy wymordowa³ ca³y ród Jeroboama. Nie zostawi³ z rodu Jeroboama ani jednej 
¿ywej duszy, dopóki jej nie wytraci³ zgodnie z zapowiedzi¹ Pana, któr¹ On wyrzek³ przez swego s³ugê Achiasza 
z Szilo,
1Ki 15:30  z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszy³ i doprowadzi³ do grzechu Izraela, pobudzaj¹c 
do gniewu Pana, Boga Izraela.
1Ki 15:31  A czy¿ pozosta³e dzieje Nadaba i wszystko, co uczyni³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Izraela?
1Ki 15:32  (16) Równie¿ miêdzy As¹ i królem Izraela, Basz¹, trwa³a wojna w ci¹gu ca³ego ich ¿ycia.
1Ki 15:33  W trzecim roku [panowania] Asy, króla Judy, zosta³ królem nad Izraelem w Tirsie syn Achiasza, 
Basza, na dwadzieœcia cztery lata.
1Ki 15:34  Czyni³ on to, co z³e w oczach Pana, gdy¿ szed³ drog¹ Jeroboama w jego grzechu, do którego ten 
doprowadzi³ Izraela.
1Ki 16:1  Pan skierowa³ nastêpuj¹ce s³owo przeciw Baszy do Jehu, syna Chananiego:
1Ki 16:2  «Za to, ¿e podnios³em ciê z prochu i uczyni³em ciê wodzem mego ludu izraelskiego, ty poszed³eœ 
drog¹ Jeroboama, a przez to doprowadzi³eœ do grzechu mój lud izraelski, aby Mnie obra¿aæ ich grzechami!
1Ki 16:3  Oto wiêc Ja usunê potomstwo Baszy i potomstwo jego rodu oraz post¹piê z jego rodem, jak z rodem 
Jeroboama, syn Nebata.
1Ki 16:4  Zmar³ego z rodu Baszy w mieœcie bêd¹ ¿ar³y psy, zmar³ego zaœ w polu bêd¹ ¿ar³y ptaki 
powietrzne».
1Ki 16:5  A czy¿ pozosta³e dzieje Baszy i to, co uczyni³, oraz jego dzia³alnoœæ nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik 
Królów Izraela?
1Ki 16:6  Potem Basza spocz¹³ przy swoich przodkach i zosta³ pochowany w Tirsie, a jego syn, Ela, zosta³ w 
jego miejsce królem.
1Ki 16:7  Ponownie przemówi³ Pan przez proroka Jehu, syna Chananiego, przeciw Baszy i jego rodowi, z 
powodu ca³ego z³a, jakiego dopuœci³ siê w oczach Pana, dra¿ni¹c Go dzie³em swoich r¹k, jak to czyni³ ród 
Jeroboama, a tak¿e z powodu wytêpienia tego rodu.
1Ki 16:8  W roku dwudziestym szóstym [panowania] Asy, króla Judy, Ela, syn Baszy, zosta³ królem nad Izraelem 
w Tirsie na dwa lata.
1Ki 16:9  Jego podw³adny Zimri, wódz po³owy rydwanów, uknu³ spisek przeciw niemu. Kiedy wiêc oddawa³ siê 
on pijañstwu w Tirsie, w domu Arsy, zarz¹dcy pa³acu w Tirsie,
1Ki 16:10  wtedy Zimri wtargn¹³ i, zadawszy mu cios œmiertelny, zosta³ w jego miejsce królem w dwudziestym 
siódmym roku Asy, króla Judy.



1Ki 16:11  Gdy tylko zosta³ królem i zasiad³ na swym tronie, wybi³ ca³y ród Baszy, nie zostawiaj¹c mu ¿adnego 
ch³opca, oraz jego krewnych i przyjació³.
1Ki 16:12  Wytêpi³ wiêc Zimri ca³y ród Baszy zgodnie z zapowiedzi¹ Pana, dan¹ Baszy przez proroka Jehu,
1Ki 16:13  za wszystkie grzechy Baszy oraz grzechy jego syna Eli, które pope³nili i którymi do grzechu 
doprowadzili Izraela, dra¿ni¹c przez to Pana, Boga Izraela, swoimi marnymi bo¿kami.
1Ki 16:14  A czy¿ pozosta³e dzieje Eli i wszystko, co uczyni³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
1Ki 16:15  W roku dwudziestym siódmym [panowania] Asy, króla Judy, Zimri panowa³ w Tirsie siedem dni, 
dopóki lud obozowa³ pod Gibbetonem, bêd¹cym we w³adaniu Filistynów.
1Ki 16:16  Ale kiedy tylko ów lud obozuj¹cy us³ysza³ wieœæ: «Zimri uknu³ spisek i zabi³ króla», wtedy ca³y 
Izrael, przebywaj¹cy wówczas w obozie, og³osi³ królem wodza wojska izraelskiego, Omriego.
1Ki 16:17  Nastêpnie Omri, a z nim ca³y Izrael, wyruszy³ spod Gibbetonu i oblegli Tirsê.
1Ki 16:18  Niebawem, kiedy Zimri zobaczy³, ¿e miasto zosta³o zdobyte, wówczas wszed³ do baszty pa³acu 
królewskiego i podpali³ nad sob¹ pa³ac królewski i wskutek tego zmar³
1Ki 16:19  z powodu swoich grzechów, których dopuœci³ siê, czyni¹c to, co z³e w oczach Pana, id¹c drog¹ 
Jeroboama w grzechu, do którego doprowadzi³ on Izraela.
1Ki 16:20  A czy¿ pozosta³e dzieje Zimriego oraz jego spisek, który uknu³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik 
Królów Izraela?
1Ki 16:21  Wówczas lud izraelski podzieli³ siê. Po³owa chcia³a obwo³aæ królem Tibniego, syna Ginata, a 
po³owa by³a za Omrim.
1Ki 16:22  Jednak ten lud, który by³ za Omrim, przemóg³ ów lud, który by³ za Tibnim, synem Ginata. Wskutek 
tego Tibni zgin¹³, a zacz¹³ królowaæ Omri.
1Ki 16:23  W roku trzydziestym pierwszym [panowania] Asy, króla Judy, Omri obj¹³ w³adzê nad Izraelem na 
dwanaœcie lat. W Tirsie królowa³ szeœæ lat.
1Ki 16:24  Potem kupi³ od Szemera za dwa talenty srebra górê Szomron. Nastêpnie zabudowa³ tê górê, i 
miasto, które zbudowa³, nazwa³ od imienia Szemera, w³aœciciela tej góry - Samaria.
1Ki 16:25  Omri równie¿ czyni³ to, co z³e w oczach Pana; a nawet sta³ siê gorszym od wszystkich swoich 
poprzedników,
1Ki 16:26  id¹c drog¹ Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechu, do których doprowadzi³ on Izraela, dra¿ni¹c 
swymi marnymi bo¿kami Pana, Boga Izraela.
1Ki 16:27  A czy¿ pozosta³e dzieje Omriego oraz wszystko, co zdzia³a³, i jego dzia³alnoœæ nie s¹ opisane w 
Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
1Ki 16:28  Omri spocz¹³ przy swoich przodkach i zosta³ pochowany w Samarii. Jego syn Achab zosta³ w jego 
miejsce królem.
1Ki 16:29  Achab, syn Omriego, obj¹³ w³adzê nad Izraelem w roku trzydziestym ósmym [panowania] Asy, króla 
Judy, i królowa³ Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii dwadzieœcia dwa lata.
1Ki 16:30  Achab, syn Omriego, równie¿ czyni³ to, co z³e w oczach Pana, i sta³ siê gorszym od wszystkich 
swoich poprzedników.
1Ki 16:31  Dosz³o do tego, ¿e nie wystarcza³o mu pope³nianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdy¿ 
wzi¹wszy sobie za ¿onê Izebel, córkê Etbaala, króla Sydoñczyków, zacz¹³ s³u¿yæ Baalowi i oddawaæ mu 
pok³on.
1Ki 16:32  Ponadto wzniós³ o³tarz Baalowi w œwi¹tyni Baala, któr¹ zbudowa³ w Samarii.
1Ki 16:33  Achab sporz¹dzi³ te¿ aszerê. Wskutek tego Achab jeszcze wiêcej czyni³ [z³ego] ni¿ wszyscy królowie, 
którzy przed nim byli, dra¿ni¹c Pana, Boga Izraela.
1Ki 16:34  Za jego czasów Chiel z Betel odbudowa³ Jerycho wed³ug zapowiedzi Pana, któr¹ wyrzek³ przez 
Jozuego, syna Nuna; za³o¿y³ jego fundamenty na swoim pierworodnym, Abiramie, a na swoim najm³odszym, 
Segibie, postawi³ jego bramy.
1Ki 17:1  Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzek³ do Achaba: «Na ¿ycie Pana, Boga Izraela, któremu s³u¿ê! 
Nie bêdzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem».
1Ki 17:2  Potem Pan skierowa³ do niego to s³owo:
1Ki 17:3  «OdejdŸ st¹d i udaj siê na wschód, aby ukryæ siê przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu.
1Ki 17:4  Wodê bêdziesz pi³ z potoku, krukom zaœ kaza³em, ¿eby ciê tam ¿ywi³y».
1Ki 17:5  Poszed³ wiêc, aby uczyniæ wed³ug rozkazu Pañskiego, i pod¹¿y³, ¿eby zamieszkaæ przy potoku Kerit 
na wschód od Jordanu.
1Ki 17:6  A kruki przynosi³y mu rano chleb i miêso wieczorem, a wodê pija³ z potoku.
1Ki 17:7  Lecz po up³ywie pewnego czasu potok wysech³, gdy¿ w kraju nie pada³ deszcz.
1Ki 17:8  Wówczas Pan skierowa³ do niego to s³owo:
1Ki 17:9  «Wstañ! IdŸ do Sarepty ko³o Sydonu i tam bêdziesz móg³ zamieszkaæ, albowiem kaza³em tam 
[pewnej] wdowie, aby ciê ¿ywi³a».
1Ki 17:10  Wtedy wsta³ i zaraz poszed³ do Sarepty. Kiedy wchodzi³ do bramy tego miasta, pewna wdowa 



zbiera³a tam sobie drwa. Wiêc zawo³a³ j¹ i powiedzia³: «Daj mi, proszê, trochê wody w naczyniu, abym siê 
napi³».
1Ki 17:11  Ona zaœ zaraz posz³a, aby jej nabraæ, ale zawo³a³ na ni¹ i rzek³: «WeŸ, proszê, dla mnie i kromkê 
chleba!»
1Ki 17:12  Na to odrzek³a: «Na ¿ycie Pana, Boga twego! Ju¿ nie mam pieczywa - tylko garœæ m¹ki w dzbanie i 
trochê oliwy w bary³ce. W³aœnie zbieram kilka kawa³ków drewna i kiedy przyjdê, przyrz¹dzê sobie i memu 
synowi [strawê]. Zjemy to, a potem pomrzemy».
1Ki 17:13  Eliasz zaœ jej powiedzia³: «Nie bój siê! IdŸ, zrób, jak rzek³aœ; tylko najpierw zrób z tego ma³y 
podp³omyk dla mnie i przynieœ mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem.
1Ki 17:14  Bo Pan, Bóg Izraela, rzek³ tak: "Dzban m¹ki nie wyczerpie siê i bary³ka oliwy nie opró¿ni siê a¿ do 
dnia, w którym Pan spuœci deszcz na ziemiê"».
1Ki 17:15  Posz³a wiêc i zrobi³a, jak Eliasz powiedzia³, a potem zjad³ on i ona oraz jej syn, i tak by³o co dzieñ.
1Ki 17:16  Dzban m¹ki nie wyczerpa³ siê i bary³ka oliwy nie opró¿ni³a siê wed³ug obietnicy, któr¹ Pan 
wypowiedzia³ przez Eliasza.
1Ki 17:17  Po tych wydarzeniach zachorowa³ syn tej kobiety, bêd¹cej g³ow¹ rodziny. Niebawem jego choroba tak 
bardzo siê wzmog³a, ¿e przesta³ oddychaæ.
1Ki 17:18  Wówczas powiedzia³a ona Eliaszowi: «Czego ty, mê¿u Bo¿y, chcesz ode mnie? Czy po to 
przyszed³eœ do mnie, aby mi przypomnieæ moj¹ winê i przyprawiæ o œmieræ mego syna?»
1Ki 17:19  Na to Eliasz jej odpowiedzia³: «Daj mi twego syna!» Nastêpnie, wzi¹wszy go z jej ³ona, zaniós³ go do 
górnej izby, gdzie sam mieszka³, i po³o¿y³ go na swoim ³ó¿ku.
1Ki 17:20  Potem wzywaj¹c Pana, rzek³: «O Panie, Bo¿e mój! Czy nawet na wdowê, u której zamieszka³em, 
sprowadzasz nieszczêœcie, dopuszczaj¹c œmieræ jej syna?»
1Ki 17:21  PóŸniej trzykrotnie rozci¹gn¹³ siê nad dzieckiem i znów wzywaj¹c Pana rzek³: «O Panie, Bo¿e mój! 
B³agam ciê, niech dusza tego dziecka wróci do niego!»
1Ki 17:22  Pan zaœ wys³ucha³ wo³ania Eliasza, gdy¿ dusza dziecka powróci³a do niego, a ono o¿y³o.
1Ki 17:23  Wówczas Eliasz wzi¹³ dziecko i zaniós³ z górnej izby tego domu, i zaraz odda³ je matce. Nastêpnie 
Eliasz rzek³: «Patrz, syn twój ¿yje!»
1Ki 17:24  A wtedy ta kobieta powiedzia³a do Eliasza: «Teraz ju¿ wiem, ¿e naprawdê jesteœ mê¿em Bo¿ym i 
s³owo Pañskie w twoich ustach jest prawd¹».
1Ki 18:1  Po up³ywie wielu dni, w trzecim roku, Pan skierowa³ do Eliasza to s³owo: «IdŸ, uka¿ siê Achabowi, 
albowiem zeœlê deszcz na ziemiê».
1Ki 18:2  Poszed³ wiêc Eliasz, aby ukazaæ siê Achabowi, a wtedy w Samarii panowa³ g³ód.
1Ki 18:3  Achab wezwa³ Obadiasza, zarz¹dcê pa³acu. A Obadiasz odznacza³ siê wielk¹ bojaŸni¹ Pañsk¹,
1Ki 18:4  bo gdy Izebel têpi³a proroków Pañskich, to Obadiasz zaopiekowa³ siê stu prorokami, ukry³ ich po 
piêædziesiêciu w grocie i ¿ywi³ ich chlebem i wod¹.
1Ki 18:5  Otó¿ Achab powiedzia³ do Obadiasza: «ChodŸ, przejdziemy kraj w kierunku wszystkich wód i do 
wszystkich potoków. Mo¿e gdzie znajdziemy trawê, to wy¿ywimy konie i mu³y i nie zamorzymy byd³a».
1Ki 18:6  Potem podzielili miêdzy siebie kraj, aby go obejœæ. Achab poszed³ osobno jedn¹ drog¹. Obadiasz 
zaœ poszed³ osobno drug¹ drog¹.
1Ki 18:7  Kiedy Obadiasz by³ w drodze, zdarzy³o siê, ¿e w³aœnie spotka³ go Eliasz. A on go pozna³ i upad³szy 
na twarz, powiedzia³: «Czyœ to ty, panie mój, Eliaszu?»
1Ki 18:8  Eliasz mu odpowiedzia³: «Ja. IdŸ, powiedz swemu panu: "Oto jest Eliasz"».
1Ki 18:9  Obadiasz zaœ rzek³: «Czym zgrzeszy³em, ¿e wydajesz twego s³ugê na œmieræ z rêki Achaba?
1Ki 18:10  Na ¿ycie Pana, Boga twego! Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie pos³a³ mój pan, aby ciê 
odszukaæ. Gdy zaœ powiedziano: "Nie ma", to kaza³ przysiêgaæ ka¿demu królestwu i ka¿demu narodowi na 
to, ¿e ciebie nie mo¿na znaleŸæ.
1Ki 18:11  Ty zaœ teraz mówisz: "IdŸ, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz".
1Ki 18:12  Przecie¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kiedy ja odejdê od ciebie, to tchnienie Pañskie uniesie ciebie, nie 
wiem dok¹d. Gdy zaœ przyjdê powiedzieæ Achabowi, a on ciê nie znajdzie, to wówczas mo¿e mnie zabiæ! A 
wszak twój s³uga boi siê Pana od swojej m³odoœci.
1Ki 18:13  Czy¿ nie oznajmiono memu panu, co uczyni³em, kiedy Izebel zabija³a proroków Pañskich? Jak 
wówczas ukry³em stu ludzi spoœród proroków Pañskich, po piêædziesiêciu w grocie, i ¿ywi³em ich chlebem i 
wod¹.
1Ki 18:14  A ty teraz mówisz: "IdŸ, powiedz twemu panu: Oto jest Eliasz!" Ale¿ on mnie zabije!»
1Ki 18:15  Na to Eliasz odpowiedzia³: «Na ¿ycie Pana Zastêpów, któremu s³u¿ê, zaprawdê dziœ mu siê 
uka¿ê».
1Ki 18:16  Obadiasz wiêc poszed³ naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomi³ i natychmiast uciek³. Achab zaœ 
poszed³ naprzeciw Eliasza.
1Ki 18:17  Gdy Achab zobaczy³ Eliasza, powiedzia³ mu: «To ty jesteœ ten drêczyciel Izraela!»



1Ki 18:18  A on mu odrzek³: «Nie ja drêczê Izraela, ale w³aœnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem 
przykazañ Pañskich, a ponadto ty poszed³eœ za Baalami.
1Ki 18:19  Wiêc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadziæ przy mnie ca³ego Izraela na górze Karmel, a tak¿e 
czterystu piêædziesiêciu proroków Baala oraz czterystu proroków Aszery, sto³owników Izebel».
1Ki 18:20  Achab rozes³a³ polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadzi³ proroków na górze Karmel.
1Ki 18:21  Wówczas Eliasz zbli¿y³ siê do ca³ego ludu i rzek³: «Dopóki¿ bêdziecie chwiaæ siê na obie strony? 
Je¿eli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu s³u¿cie, a je¿eli Baal, to s³u¿cie jemu!» Na to nie 
odpowiedzieli mu ani s³owa.
1Ki 18:22  Wtedy Eliasz przemówi³ do ludu: «Tylko ja sam ocala³em jako prorok Pañski, proroków zaœ Baala 
jest czterystu piêædziesiêciu.
1Ki 18:23  Wobec tego niech nam dadz¹ dwa m³ode cielce. Oni niech wybior¹ sobie jednego cielca i por¹bi¹ go 
oraz niech go umieszcz¹ na drwach, ale ognia niech nie podk³adaj¹! Ja zaœ oprawiê drugiego cielca oraz 
umieszczê na drwach i te¿ ognia nie pod³o¿ê.
1Ki 18:24  Potem wy bêdziecie wzywaæ imienia waszego boga, a nastêpnie ja bêdê wzywaæ imienia Pana, aby 
okaza³o siê, ¿e ten Bóg, który odpowie ogniem, jest [naprawdê] Bogiem». Ca³y lud, odpowiadaj¹c na to, 
zawo³a³: «Dobry pomys³!»
1Ki 18:25  Eliasz wiêc rzek³ do proroków Baala: «Wybierzcie sobie jednego m³odego cielca i zacznijcie pierwsi, 
bo was jest wiêcej. Nastêpnie wzywajcie imienia waszego boga, ale ognia nie podk³adajcie!»
1Ki 18:26  Wziêli wiêc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana a¿ do po³udnia, wo³aj¹c: «O 
Baalu, odpowiedz nam!» Ale nie by³o ani g³osu, ani odpowiedzi. Zaczêli wiêc tañczyæ przyklêkaj¹c przy o³tarzu, 
który przygotowali.
1Ki 18:27  Kiedy zaœ nasta³o po³udnie, Eliasz szydzi³ z nich, mówi¹c: «Wo³ajcie g³oœniej, bo to bóg! Wiêc 
mo¿e zamyœlony albo jest zajêty, albo udaje siê w drogê. Mo¿e on œpi, wiêc niech siê obudzi!»
1Ki 18:28  Potem wo³ali g³oœniej i kaleczyli siê wed³ug swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, a¿ siê 
pokrwawili.
1Ki 18:29  Nawet kiedy ju¿ po³udnie minê³o, oni jeszcze prorokowali a¿ do czasu sk³adania ofiary z pokarmów. 
Ale nie by³o ani g³osu, ani odpowiedzi, ani te¿ dowodu uwagi.
1Ki 18:30  Wreszcie Eliasz przemówi³ do ludu: «Zbli¿cie siê do mnie!» A oni przybli¿yli siê do niego. Po czym 
naprawi³ rozwalony o³tarz Pañski.
1Ki 18:31  Potem Eliasz wzi¹³ dwanaœcie kamieni wed³ug liczby pokoleñ potomków Jakuba, któremu Pan 
powiedzia³: «Imiê twoje bêdzie Izrael».
1Ki 18:32  Nastêpnie u³o¿y³ kamienie na kszta³t o³tarza ku czci Pana i wykopa³ doko³a o³tarza rów o 
pojemnoœci dwóch sea ziarna.
1Ki 18:33  Potem u³o¿y³ drwa i por¹bawszy m³odego cielca, po³o¿y³ go na tych drwach
1Ki 18:34  i rozkaza³: «Nape³nijcie cztery dzbany wod¹ i wylejcie do rowu oraz na drwa!» I tak zrobili. Potem 
poleci³: «Wykonajcie to drugi raz!» Oni zaœ to wykonali. I znów nakaza³: «Wykonajcie trzeci raz!»
1Ki 18:35  Oni zaœ wykonali to po raz trzeci, a¿ woda obla³a o³tarz doko³a i nape³ni³a te¿ rów.
1Ki 18:36  Nastêpnie w porze sk³adania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wyst¹pi³ i rzek³: «O Panie, Bo¿e 
Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziœ bêdzie wiadomo, ¿e Ty jesteœ Bogiem w Izraelu, a ja Twój s³uga na 
Twój rozkaz to wszystko uczyni³em.
1Ki 18:37  Wys³uchaj mnie, o Panie! Wys³uchaj, aby ten lud zrozumia³, ¿e Ty, o Panie, jesteœ Bogiem i Ty 
nawróci³eœ ich serce».
1Ki 18:38  A wówczas spad³ ogieñ od Pana z nieba i strawi³ ¿ertwê i drwa oraz kamienie i mu³, jako te¿ 
poch³on¹³ wodê z rowu.
1Ki 18:39  Ca³y lud to ujrza³ i upad³ na twarz, a potem rzek³: «Naprawdê Jahwe jest Bogiem! Naprawdê Pan jest 
Bogiem!»
1Ki 18:40  Eliasz zaœ im rozkaza³: «Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie!» Zaraz wiêc ich 
schwytali. Eliasz zaœ sprowadzi³ ich do potoku Kiszon i tam ich wytraci³.
1Ki 18:41  Potem Eliasz powiedzia³ Achabowi: «IdŸ! Jedz i pij, bo s³yszê odg³os deszczu».
1Ki 18:42  Achab zatem poszed³ jeœæ i piæ, a Eliasz wszed³ na szczyt Karmelu i pochyliwszy siê ku ziemi, 
wtuli³ twarz miêdzy swoje kolana.
1Ki 18:43  Potem powiedzia³ swemu s³udze: «PodejdŸ no, spójrz w stronê morza!» On podszed³, spojrza³ i 
wnet powiedzia³: «Nie ma nic!» Na to mu odrzek³: «Wracaj siedem razy!»
1Ki 18:44  Za siódmym razem [s³uga] powiedzia³: «Oto ob³ok ma³y, jak d³oñ cz³owieka, podnosi siê z morza!» 
Wtedy mu rozkaza³: «IdŸ, powiedz Achabowi: "Zaprzêgaj i odje¿d¿aj, aby ciê deszcz nie zaskoczy³"».
1Ki 18:45  Niebawem chmury oraz wiatr zaciemni³y niebo i spad³a ulewa, wiêc Achab wsiad³ na wóz i uda³ siê 
do Jizreel.
1Ki 18:46  A rêka Pañska wspomog³a Eliasza, bo opasawszy swe biodra pobieg³ przed Achabem w kierunku 
Jizreel.



1Ki 19:1  Kiedy Achab opowiedzia³ Izebeli wszystko, co Eliasz uczyni³, i jak pozabija³ mieczem proroków,
1Ki 19:2  wtedy Izebel wys³a³a do Eliasza pos³añca, aby powiedzia³: «Chocia¿ ty jesteœ Eliasz, to jednak ja 
jestem Izebel! Niech to sprawi¹ bogowie i tamto dorzuc¹, jeœli nie post¹piê jutro z twoim ¿yciem, jak [siê sta³o] z 
¿yciem ka¿dego z nich».
1Ki 19:3  Wtedy Eliasz zl¹k³szy siê, powsta³ i ratuj¹c siê ucieczk¹, przyszed³ do Beer-Szeby w Judzie i tam 
zostawi³ swego s³ugê,
1Ki 19:4  a sam na [odleg³oœæ] jednego dnia drogi poszed³ na pustyniê. Przyszed³szy, usiad³ pod jednym z 
janowców i pragn¹c umrzeæ, rzek³: «Wielki ju¿ czas, o Panie! Odbierz mi ¿ycie, bo nie jestem lepszy od moich 
przodków».
1Ki 19:5  Po czym po³o¿y³ siê tam i zasn¹³. A oto anio³, tr¹caj¹c go, powiedzia³ mu: «Wstañ, jedz!»
1Ki 19:6  Eliasz spojrza³, a oto przy jego g³owie podp³omyk i dzban z wod¹. Zjad³ wiêc i wypi³, i znów siê 
po³o¿y³.
1Ki 19:7  Powtórnie anio³ Pañski wróci³ i tr¹caj¹c go, powiedzia³: «Wstañ, jedz, bo przed tob¹ d³uga droga».
1Ki 19:8  Powstawszy zatem, zjad³ i wypi³. Nastêpnie moc¹ tego po¿ywienia szed³ czterdzieœci dni i 
czterdzieœci nocy a¿ do Bo¿ej góry Horeb.
1Ki 19:9  Tan wszed³ do pewnej groty, gdzie przenocowa³. Wtedy Pan skierowa³ do niego s³owo i przemówi³: 
«Co ty tu robisz, Eliaszu?»
1Ki 19:10  A on odpowiedzia³: «¯arliwoœci¹ rozpali³em siê o chwa³ê Pana, Boga Zastêpów, gdy¿ Izraelici 
opuœcili Twoje przymierze, rozwalili Twoje o³tarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak ¿e ja sam tylko 
zosta³em, a oni godz¹ jeszcze i na moje ¿ycie».
1Ki 19:11  Wtedy rzek³: «WyjdŸ, aby stan¹æ na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodzi³. Gwa³towna 
wichura rozwalaj¹ca góry i druzgoc¹ca ska³y [sz³a] przed Panem; ale Pan nie by³ w wichurze. A po wichurze - 
trzêsienie ziemi: Pan nie by³ w trzêsieniu ziemi.
1Ki 19:12  Po trzêsieniu ziemi powsta³ ogieñ: Pan nie by³ w ogniu. A po tym ogniu - szmer ³agodnego powiewu.
1Ki 19:13  Kiedy tylko Eliasz go us³ysza³, zas³oniwszy twarz p³aszczem, wyszed³ i stan¹³ przy wejœciu do groty. 
A wtedy rozleg³ siê g³os mówi¹cy do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?»
1Ki 19:14  Eliasz zaœ odpowiedzia³: «¯arliwoœci¹ rozpali³em siê o chwa³ê Pana, Boga Zastêpów, gdy¿ Izraelici 
opuœcili Twoje przymierze, rozwalili Twoje o³tarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak ¿e ja sam tylko 
zosta³em, a oni godz¹ jeszcze i na moje ¿ycie».
1Ki 19:15  Wtedy Pan rzek³ do niego: «IdŸ, wracaj twoj¹ drog¹ ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybêdziesz, 
namaœcisz Chazaela na króla Aramu.
1Ki 19:16  PóŸniej namaœcisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z 
Abel-Mechola, namaœcisz na proroka po tobie.
1Ki 19:17  A stanie siê tak: uratowanego przed mieczem Chazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem 
Jehu zabije Elizeusz.
1Ki 19:18  Zostawiê jednak w Izraelu siedem tysiêcy takich, których kolana nie ugiê³y siê przed Baalem i których 
usta go nie uca³owa³y».
1Ki 19:19  [Eliasz] stamt¹d poszed³ i odnalaz³ Elizeusza, syna Szafata, orz¹cego: dwanaœcie par [wo³ów] przed 
nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszed³szy do niego, zarzuci³ na niego swój p³aszcz.
1Ki 19:20  Wówczas Elizeusz zostawi³ wo³y i pobieg³szy za Eliaszem, powiedzia³: «Pozwól mi uca³owaæ mego 
ojca i moj¹ matkê, abym potem poszed³ za tob¹». On mu odpowiedzia³: «IdŸ i wracaj, bo po co to ci uczyni³em?»
1Ki 19:21  Wtedy powróci³ do niego i zaraz wzi¹³ parê wo³ów, z³o¿y³ je na ofiarê, a na jarzmie wo³ów ugotowa³ 
ich miêso oraz da³ ludziom, aby zjedli. Nastêpnie wybra³ siê i poszed³szy za Eliaszem, sta³ siê jego s³ug¹.
1Ki 20:1  Ben-Hadad, król Aramu, zebra³ ca³e swoje wojsko - a by³o wraz z nim trzydziestu dwóch królów, jako 
te¿ konie i rydwany - a nastêpnie nadci¹gn¹³, obleg³ Samariê i natar³ na ni¹.
1Ki 20:2  Niebawem wys³a³ pos³ów do króla Izraela, Achaba, do miasta,
1Ki 20:3  aby mu oœwiadczyli: «Tak rzek³ Ben-Hadad: Twoje srebro i twoje z³oto jest moje oraz twoje ¿ony i 
twoi synowie s¹ moi».
1Ki 20:4  Na to odpowiedzia³ król Izraela tymi s³owami: «Wed³ug twego s³owa, panie mój, królu, twój jestem ja i 
wszystko, co moje».
1Ki 20:5  Potem pos³owie ci wrócili i powiedzieli: «Tak kaza³ powiedzieæ Ben-Hadad: Wobec tego, ¿e pos³a³em 
do ciebie, aby powiedziano: Twoje srebro i twoje z³oto oraz twoje ¿ony i twoich synów mnie wydasz,
1Ki 20:6  to nieodwo³alnie jutro poœlê do ciebie moje s³ugi, aby przeszukali twój dom i domy twoich s³ug, a 
wszystko, co im siê spodoba, maj¹ przejmowaæ w swoje rêce i musz¹ zabieraæ».
1Ki 20:7  Wtedy król izraelski zwo³a³ ca³¹ starszyznê kraju i rzek³: «Zrozumiejcie¿ i zauwa¿cie, ¿e on ma z³e 
zamiary. Kiedy przys³a³ do mnie po moje ¿ony i po moich synów oraz po moje srebro i z³oto, to mu nie 
odmówi³em».
1Ki 20:8  Wtedy ca³a starszyzna i ca³y lud powiedzieli mu: «Nie s³uchaj i nie zgadzaj siê!»
1Ki 20:9  Rzek³ wiêc do pos³ów Ben-Hadada: «Powiedzcie memu panu, królowi: Wszystko, co pocz¹tkowo 



poleci³eœ twemu s³udze, uczyniê, ale tej rzeczy nie bêdê móg³ zrobiæ». Pos³owie zaraz poszli i zanieœli 
odpowiedŸ.
1Ki 20:10  Ben-Hadad znowu posy³aj¹c do niego, rzek³: «Niechaj bogowie to mi uczyni¹ i tamto dorzuc¹, jeœli 
starczy gruzu Samarii dla garœci wszystkich ludzi, których mam pod sob¹».
1Ki 20:11  Król izraelski, odpowiadaj¹c na to, rzek³: «Powiedzcie: Przypasuj¹cy broñ niech siê nie chwali, jak 
odpasuj¹cy».
1Ki 20:12  [Ben-Hadad] s³ucha³ tego sprawozdania, kiedy pi³ sam i królowie w namiotach. Wówczas powiedzia³ 
swoim poddanym: «Stañcie w szyku!» Wiêc stanêli w szyku przeciw miastu.
1Ki 20:13  A oto pewien prorok podszed³ do Achaba, króla izraelskiego, i rzek³: «Tak mówi Pan: Czyœ nie 
widzia³ ca³ego tego wielkiego mnóstwa? Oto Ja dam je dziœ w twoje rêce, a przez to poznasz, ¿e Ja jestem 
Panem».
1Ki 20:14  Wtedy Achab zapyta³: «Przez kogo?» Odrzek³: «Tak mówi Pan: Przez dru¿yny naczelników 
krajowych». Achab ponownie zapyta³: «Kto rozpocznie bitwê?» Odpowiedzia³: «Ty!»
1Ki 20:15  Dokona³ wiêc przegl¹du dru¿yn naczelników krajowych. Zebra³o siê ich dwustu trzydziestu dwóch. Po 
nich dokona³ przegl¹du ca³ego ludu, wszystkich zbrojnych Izraelitów. [By³o ich] siedem tysiêcy.
1Ki 20:16  Wkrótce wyszli w po³udnie, kiedy Ben-Hadad oddawa³ siê pijañstwu w namiotach, a z nim trzydziestu 
dwóch wspomagaj¹cych go królów.
1Ki 20:17  Najpierw wysz³y dru¿yny naczelników krajowych. Wtedy pos³ano do Ben-Hadada i zawiadomiono go, 
mówi¹c: «Wyszli ludzie z Samarii».
1Ki 20:18  A on rzek³: «Czy wyszli w zamiarach pokojowych, czy te¿ wyszli walczyæ, bierzcie ich ¿ywcem!»
1Ki 20:19  A tymi, którzy wyszli z miasta, by³y dru¿yny naczelników krajowych i wojsko za nimi.
1Ki 20:20  Ka¿dy pokona³ swego przeciwnika. Dlatego Aramejczycy uciekli, a Izraelici ich gonili. Ben-Hadad, 
król syryjski, te¿ ratowa³ siê ucieczk¹ na koniu razem z jezdnymi.
1Ki 20:21  Wyszed³ te¿ król izraelski i zabra³ konie oraz rydwany. Zada³ wiêc Aramowi wielk¹ klêskê.
1Ki 20:22  Ponownie podszed³ ów prorok do króla izraelskiego i rzek³ do niego: «IdŸ! Nabierz odwagi i zastanów 
siê oraz przewiduj, co powinieneœ uczyniæ, bo po up³ywie roku król Aramu napadnie na ciebie».
1Ki 20:23  Równie¿ i s³udzy króla Aramu rzekli do niego: «Ich bogowie s¹ bogami gór. Dlatego nas pokonali. 
Natomiast walczmy z nimi na równinie, wtedy na pewno my ich pokonamy!
1Ki 20:24  Wiêc tak zrób: Usuñ ka¿dego z królów z jego stanowiska, a zamiast nich ustanów namiestników.
1Ki 20:25  Ty zaœ musisz wystawiæ nowe wojsko, takie jak to, które ci poleg³o; równie¿ konie jak tamte konie 
oraz rydwany jak tamte rydwany. A potem walczmy z nimi na równinie, to na pewno ich pokonamy». Pos³ucha³ 
ich g³osu i tak zrobi³.
1Ki 20:26  Po up³ywie roku rzeczywiœcie Ben-Hadad dokona³ przegl¹du Aramejczyków i nadci¹gn¹³ do Afek na 
bitwê z Izraelem.
1Ki 20:27  Dokonawszy te¿ przegl¹du, Izraelici zaopatrzeni w ¿ywnoœæ wyruszyli naprzeciw nim. I roz³o¿yli siê 
obozem Izraelici przed nimi jak dwa stadka kóz, Aramejczycy zaœ zape³nili okolicê.
1Ki 20:28  Wtedy zbli¿y³ siê do króla izraelskiego m¹¿ Bo¿y i rzek³: «Tak mówi Pan: Poniewa¿ Aramejczycy 
powiedzieli: "Pan, Bóg Izraela, jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem równin", dam ca³e to wielkie mnóstwo w 
twoje rêce, abyœcie wiedzieli, ¿e Ja jestem Panem».
1Ki 20:29  Siedem dni obozowali jedni naprzeciw drugich. Dopiero siódmego dnia dosz³o do bitwy, a wówczas 
Izraelici pobili jednego dnia sto tysiêcy pieszych Aramejczyków.
1Ki 20:30  Kiedy pozostali uciekli do Afek, do miasta, wtedy zwali³ siê mur na dwadzieœcia siedem tysiêcy 
pozosta³ych ludzi. Ben-Hadad te¿ uciek³ i w mieœcie chodzi³ z ukrycia w ukrycie.
1Ki 20:31  Jego s³udzy powiedzieli mu: «Racz zauwa¿yæ! S³yszeliœmy, ¿e królowie rodu Izraela s¹ ³askawymi 
królami. Pozwól, ¿e opaszemy worami nasze biodra, a powrozami nasze szyje. Potem pójdziemy do króla 
izraelskiego, mo¿e zostawi nas przy ¿yciu».
1Ki 20:32  Opasali wiêc worami biodra, a powrozami szyje, i przyszed³szy do króla izraelskiego, powiedzieli: 
«Twój s³uga Ben-Hadad mówi: Proszê, daruj mi ¿ycie!» A on odpowiedzia³: «Czy jeszcze ¿yje? On jest moim 
bratem».
1Ki 20:33  Ludzie ci, wzi¹wszy to za dobry znak, skwapliwie podchwycili go za s³owo i powiedzieli: «Ben-Hadad 
bratem twoim!» On zaœ rozkaza³: «IdŸcie i przyprowadŸcie go!» Wkrótce Ben-Hadad wyszed³ do niego. Wtedy 
go przyprowadzili do niego na rydwan.
1Ki 20:34  Potem [Ben-Hadad] do niego powiedzia³: «Te miasta, które mój ojciec zabra³ twemu ojcu, zwrócê ci. 
Ponadto bêdziesz móg³ urz¹dziæ sobie bazary w Damaszku, jak urz¹dzi³ sobie mój ojciec w Samarii. Mnie zaœ 
na podstawie przymierza uwolnisz». Nastêpnie [Achab] zawar³ z nim przymierze i wtedy go uwolni³.
1Ki 20:35  Pewien cz³owiek spoœród uczniów prorockich rzek³, z rozkazu Pana, do swego wspó³towarzysza: 
«Uderz¿e mnie!» Ale ów cz³owiek nie chcia³ go uderzyæ.
1Ki 20:36  Wówczas mu rzek³: «Poniewa¿ nie pos³ucha³eœ g³osu Pana, oto skoro tylko odejdziesz ode mnie, 
napadnie na ciebie lew!» Kiedy odszed³ od niego, lew upatrzy³ go sobie i zabi³ go.



1Ki 20:37  [Ów cz³owiek] znalaz³ sobie innego cz³owieka i rzek³: «Uderz¿e mnie!» Wtedy ten cz³owiek 
wymierzy³ mu taki cios, ¿e go zrani³.
1Ki 20:38  A ów prorok poszed³ i stan¹wszy królowi izraelskiemu na drodze, nie da³ siê poznaæ, dziêki 
przepasce na oczach.
1Ki 20:39  A kiedy król go mija³, wtedy on zawo³a³ do króla i rzek³: «Twój s³uga wszed³ w wir walki i oto jakiœ 
cz³owiek oddali³ siê i przyprowadziwszy kogoœ do mnie, powiedzia³: "Pilnuj tego cz³owieka. Jeœliby go 
zabrak³o, to bêdziesz musia³ za jego ¿ycie oddaæ twoje ¿ycie albo bêdziesz musia³ zap³aciæ talent srebra".
1Ki 20:40  I w³aœnie zdarzy³o siê, ¿e kiedy twój s³uga rozgl¹da³ siê tu i tam, wówczas [pilnowany] znik³». Król 
izraelski wówczas mu powiedzia³: «Taki niech bêdzie na ciebie wyrok, ty sam rozstrzygn¹³eœ».
1Ki 20:41  A on szybko odsun¹³ opaskê ze swoich oczu. Dopiero wtedy król izraelski spostrzeg³, ¿e to jest jeden 
z proroków.
1Ki 20:42  Wówczas powiedzia³ mu: «Tak mówi Pan: Za to, ¿e wypuœci³eœ ze swojej rêki cz³owieka, który 
podlega mojej kl¹twie, bêdziesz musia³ za jego ¿ycie oddaæ twoje ¿ycie i twój lud za jego lud».
1Ki 20:43  Król izraelski odjecha³ wiêc niezadowolony i rozgniewany. Niebawem przyjecha³ do Samarii.
1Ki 21:1  Po tych wydarzeniach sta³o siê, co nastêpuje. Nabot z Jizreel mia³ winnicê w Jizreel obok pa³acu 
Achaba, króla Samarii.
1Ki 21:2  Achab zatem zwróci³ siê do Nabota mówi¹c: «Oddaj mi na w³asnoœæ twoj¹ winnicê, aby zosta³a 
przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdy¿ ona przylega do mego domu. A ja za ni¹ dam ci winnicê lepsz¹ 
od tej, chyba ¿e wydaje ci siê s³uszne, abym ci da³ pieni¹dze jako zap³atê za ni¹».
1Ki 21:3  Nabot zaœ odpowiedzia³: «Niech mnie broni Pan przed tym, bym mia³ ci oddaæ dziedzictwo mych 
przodków».
1Ki 21:4  Achab wiêc przyszed³ do swego domu rozgoryczony i rozgniewany s³owami, które Nabot z Jizreel 
wypowiedzia³ do niego, a mianowicie: «Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków». Nastêpnie po³o¿y³ siê na 
swoim ³o¿u, odwróci³ twarz i nic nie jad³.
1Ki 21:5  Niebawem przysz³a do niego Izebel, jego ¿ona, i zapyta³a go: «Czemu duch twój jest tak 
rozgoryczony, ¿e nic nie jesz?»
1Ki 21:6  On zaœ jej odpowiedzia³: «Bo rozmawia³em z Nabotem z Jizreel. Powiedzia³em mu: Sprzedaj mi twoj¹ 
winnicê za pieni¹dze albo, jeœli chcesz, dam ci zamiast niej inn¹ winnicê. A on powiedzia³: Nie dam tobie mojej 
winnicy».
1Ki 21:7  Na to rzek³a do niego Izebel, jego ¿ona: «To ty teraz tak sprawujesz rz¹dy królewskie nad Izraelem? 
Wstañ, jedz i b¹dŸ dobrej myœli. To ja ci dam winnicê Nabota z Jizreel».
1Ki 21:8  Potem w imieniu Achaba napisa³a listy i opieczêtowa³a jego pieczêci¹, a nastêpnie wys³a³a do 
starszyzny i dostojników, którzy byli w mieœcie, s¹siaduj¹cych z Nabotem.
1Ki 21:9  W listach tak napisa³a: «Og³oœcie post i posadŸcie Nabota przed ludem.
1Ki 21:10  PosadŸcie te¿ naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaœwiadczyli przeciw niemu, mówi¹c: 
"ZbluŸni³eœ Bogu i królowi". Potem go wyprowadŸcie i kamienujcie tak, aby zmar³».
1Ki 21:11  Jego wspó³obywatele, starsi oraz dostojnicy, mieszkaj¹cy w mieœcie, zrobili, jak im Izebel poleci³a i 
jak by³o napisane w listach, które do nich wys³a³a.
1Ki 21:12  A wiêc og³osili post i posadzili Nabota przed ludem.
1Ki 21:13  Potem przysz³o dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiad³szy wobec niego, zaœwiadczyli przeciw 
niemu, mówi¹c: «Nabot zbluŸni³ Bogu i królowi». Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek 
czego zmar³.
1Ki 21:14  Sami zaœ pos³ali do Izebel, aby powiedzieæ: «Nabot zosta³ ukamienowany i zmar³».
1Ki 21:15  Kiedy wiêc Izebel us³ysza³a, ¿e Nabot zosta³ ukamienowany i zmar³, powiedzia³a Achabowi: «Wstañ, 
weŸ w posiadanie winnicê Nabota z Jizreel, której nie zgodzi³ siê daæ ci za pieni¹dze, bo Nabot nie ¿yje, lecz 
umar³».
1Ki 21:16  Kiedy tylko Achab us³ysza³, ¿e Nabot umar³, zaraz wsta³, aby zejœæ do winnicy Nabota z Jizreel i 
wzi¹æ j¹ w posiadanie.
1Ki 21:17  Wtedy Pan skierowa³ s³owo do Eliasza z Tiszbe:
1Ki 21:18  «Wstañ i zejdŸ na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on w³aœnie w Samarii, w winnicy 
Nabota, do której zszed³, aby wzi¹æ j¹ w posiadanie.
1Ki 21:19  I powiesz mu: "Tak mówi Pan: Czy¿ nie dokona³eœ mordu, a nadto zagrabi³eœ [winnicê]?" Potem 
powiesz mu: "Tak mówi Pan: Tam, gdzie psy wyliza³y krew Nabota, bêd¹ liza³y psy równie¿ i twoj¹ krew"».
1Ki 21:20  Achab odpowiedzia³ na to Eliaszowi: «Ju¿ znalaz³eœ mnie, mój wrogu?» Wówczas [Eliasz] rzek³: 
«Znalaz³em, bo zaprzeda³eœ siê, ¿eby czyniæ to, co jest z³e w oczach Pana, aby Go obra¿aæ.
1Ki 21:21  Oto Ja sprowadzê na ciebie nieszczêœcie, gdy¿ wymiotê i wytêpiê z domu Achaba nawet ch³opca, 
niewolnika i wolnego w Izraelu,
1Ki 21:22  i post¹piê z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, 
za to, ¿e Mnie do gniewu pobudzi³eœ i ponadto doprowadzi³eœ do grzechu Izraela.



1Ki 21:23  Równie¿ i o Izebel tak mówi Pan: Psy bêd¹ ¿ar³y Izebel pod murem Jizreel.
1Ki 21:24  Zmar³ego z rodu Achaba w mieœcie bêd¹ ¿ar³y psy, a zmar³ego w polu bêd¹ ¿ar³y ptaki powietrzne».
1Ki 21:25  Naprawdê, nie by³o nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzeda³ siê, aby czyniæ to, co jest z³e w oczach 
Pana. Albowiem do tego sk³oni³a go ¿ona jego Izebel.
1Ki 21:26  Bardzo haniebnie postêpowa³, s³u¿¹c bo¿kom; zupe³nie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan 
wydziedziczy³ na rzecz Izraelitów.
1Ki 21:27  Kiedy Achab us³ysza³ te s³owa, rozdar³ szaty i w³o¿y³ wór na cia³o oraz poœci³. K³ad³ siê te¿ spaæ 
w worze i chodzi³ pokornie.
1Ki 21:28  Wtedy Pan skierowa³ s³owo do Eliasza z Tiszbe:
1Ki 21:29  «Zapewne zobaczy³eœ, ¿e Achab upokorzy³ siê przede Mn¹? Dlatego ¿e upokorzy³ siê przede Mn¹, 
nie dopuszczê nieszczêœcia za jego ¿ycia. Nieszczêœcie dopuszczê na jego ród za ¿ycia jego syna».
1Ki 22:1  Przez trzy lata panowa³ pokój, nie by³o wojny miêdzy Aramem a Izraelem.
1Ki 22:2  W trzecim roku król judzki Jozafat odwiedzi³ króla izraelskiego.
1Ki 22:3  Wówczas król izraelski rzek³ do swoich s³ug: «Czy¿ nie wiecie, ¿e Ramot w Gileadzie do nas nale¿y? 
A my nie kwapimy siê do odebrania go królowi Aramu!»
1Ki 22:4  Nastêpnie zwróci³ siê do Jozafata: «Czy pójdziesz ze mn¹ na wojnê o Ramot w Gileadzie?» Jozafat 
zaœ odpowiedzia³ królowi Izraela: «Ja tak, jak i ty; lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie».
1Ki 22:5  Ponadto Jozafat rzek³ królowi izraelskiemu: «Najpierw zapytaj, proszê, o s³owo Jahwe!»
1Ki 22:6  Król wiêc izraelski zgromadzi³ oko³o czterystu proroków i rzek³ do nich: «Czy powinienem wyruszyæ 
na wojnê o Ramot w Gileadzie, czy te¿ powinienem tego zaniechaæ?» A oni odpowiedzieli: «Wyruszaj, z 
pewnoœci¹ Pan da je w rêce króla».
1Ki 22:7  Jednak Jozafat rzek³: «Czy nie ma tu jeszcze jakiegoœ proroka Pañskiego, abyœmy mogli przez niego 
zapytaæ?»
1Ki 22:8  Na to król izraelski odrzek³ Jozafatowi: «Jest jeszcze jeden m¹¿, przez którego mo¿na zapytaæ Pana, 
ale ja go nienawidzê, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko Ÿle. To jest Micheasz, syn Jimli». Wtedy Jozafat 
powiedzia³: «Nie mów tak, królu!»
1Ki 22:9  Zawo³a³ wiêc król izraelski któregoœ dworzanina i rzek³: «Pospiesz siê po Micheasza, syna Jimli!»
1Ki 22:10  Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie siedzieli na swoich tronach na placu u 
wrót bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy.
1Ki 22:11  Sedecjasz, syn Kenaany, sporz¹dzi³ sobie rogi ¿elazne i powiedzia³: «Tak mówi Pan: Nimi bêdziesz 
bód³ Aram a¿ do ich wytêpienia».
1Ki 22:12  I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówi¹c: «IdŸ na Ramot w Gileadzie i zwyciê¿aj! Pan da je w 
rêce króla».
1Ki 22:13  Ten zaœ pos³aniec, który poszed³ zawo³aæ Micheasza, powiedzia³ mu tak: «Zauwa¿! Przepowiednie 
tych proroków s¹ jednozgodnie pomyœlne dla króla. Niech¿e wiêc twoja przepowiednia bêdzie jak ka¿dego z 
nich tak¹, ¿ebyœ zapowiedzia³ powodzenie».
1Ki 22:14  Wówczas Micheasz odrzek³: «Na ¿ycie Pana! Na pewno bêdê mówi³ to, co Pan mi powie».
1Ki 22:15  Potem przyszed³ przed króla. Wtedy siê król do niego odezwa³: «Micheaszu! Czy powinniœmy 
wyruszyæ na wojnê o Ramot w Gileadzie, czy te¿ powinniœmy tego zaniechaæ?» Wtedy do niego przemówi³: 
«Wyruszaj i zwyciê¿aj, a Pan da je w rêce króla».
1Ki 22:16  Król zaœ mu powiedzia³: «Ile razy ja ciê mam zaklinaæ, ¿ebyœ mi mówi³ tylko prawdê w imieniu 
Pana?»
1Ki 22:17  Wówczas rzek³: «Ujrza³em ca³ego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza, i Pan 
rzek³: Nie ma nad nimi pana. Niech wróci ka¿dy w pokoju do swego domu».
1Ki 22:18  Wtedy król izraelski zwróci³ siê Jozafata: «Czy¿ ci nie powiedzia³em? Nie prorokuje mi 
pomyœlnoœci, tylko nieszczêœcia».
1Ki 22:19  Tamten zaœ dalej mówi³: «Dlatego s³uchaj wyroku Pañskiego! Ujrza³em Pana siedz¹cego na swym 
tronie, a sta³y przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastêpy niebieskie.
1Ki 22:20  Wówczas Pan rzek³: "Kto zwiedzie Achaba, aby poszed³ i poleg³ w Ramot w Gileadzie?" Gdy zaœ 
jeden rzek³ tak, a drugi mówi³ inaczej,
1Ki 22:21  wyst¹pi³ pewien duch i stan¹wszy przed Panem, powiedzia³: "Ja go zwiodê". Wtedy Pan rzek³ do 
niego: "Jak?"
1Ki 22:22  On zaœ odrzek³: "Wyjdê i stanê siê duchem k³amstwa w ustach wszystkich jego proroków". 
Wówczas rzek³: "Mo¿esz zwieœæ, to ci siê uda. IdŸ i tak uczyñ!"
1Ki 22:23  Da³ wiêc Pan teraz ducha k³amstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma 
zes³aæ nieszczêœcie».
1Ki 22:24  Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszed³ i uderzy³ Micheasza w policzek, mówi¹c: «Którêdy¿ to 
duch Pañski odszed³ ode mnie, aby mówiæ z tob¹?»
1Ki 22:25  A Micheasz odrzek³: «Oto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy bêdziesz przechodzi³ z ukrycia w 



ukrycie, aby siê schowaæ».
1Ki 22:26  Król izraelski zaœ rozkaza³: «WeŸ Micheasza i ka¿ go zaprowadziæ do Amona, dowódcy miasta, i 
do syna królewskiego, Joasza,
1Ki 22:27  i powiedz: "Tak rzek³ król: Wtr¹æcie go do wiêzienia i ¿ywcie go chlebem i wod¹ jak najsk¹piej a¿ do 
mego powrotu w pokoju"».
1Ki 22:28  Na to Micheasz powiedzia³: «Gdybyœ mia³ powróciæ w pokoju, to znaczy³oby, ¿e Pan nie mówi³ 
przeze mnie». I doda³: «S³uchajcie wszystkie narody!»
1Ki 22:29  Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie.
1Ki 22:30  [Tam] król izraelski powiedzia³ Jozafatowi: «Zanim pójdê w bój, przebiorê siê, ty zaœ wdziej swoje 
szaty!» Nastêpnie król izraelski przebra³ siê i dopiero wtedy przyst¹pi³ do walki.
1Ki 22:31  A król Aramu swoim trzydziestu dwu dowódcom rydwanów wyda³ taki rozkaz: «Nie walczcie ani z 
ma³ym, ani z wielkim, tylko z samym królem izraelskim».
1Ki 22:32  Tote¿ kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: «Ten jest królem izraelskim». Wtedy 
otoczyli go, aby z nim walczyæ. Wówczas Jozafat wyda³ okrzyk bojowy.
1Ki 22:33  Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, ¿e nie jest on królem izraelskim, zawrócili od niego.
1Ki 22:34  A pewien cz³owiek naci¹gn¹³ ³uk i przypadkiem ugodzi³ króla izraelskiego miêdzy spojenia pancerza. 
Powiedzia³ wiêc król swojemu woŸnicy: «Zawróæ i wywieŸ mnie spoœród wojska, bo zosta³em zraniony».
1Ki 22:35  Tego dnia rozgorza³a walka, a król utrzyma³ siê stoj¹c na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. 
Wieczorem zaœ zmar³, a krew rany œcieka³a do wnêtrza rydwanu.
1Ki 22:36  O zachodzie s³oñca obóz obieg³o wo³anie: «Ka¿dy do swego miasta i ka¿dy do swego kraju!
1Ki 22:37  Król zmar³!» A potem powrócili do Samarii. Nastêpnie pogrzebano króla w Samarii.
1Ki 22:38  Potem obmyto rydwan nad sadzawk¹ Samarii. Wtedy psy zliza³y z niego krew, a nierz¹dnice obmy³y 
wed³ug zapowiedzi, któr¹ wyrzek³ Pan.
1Ki 22:39  A czy¿ pozosta³e dzieje Achaba i wszystko, co uczyni³, oraz dom z koœci s³oniowej, który zbudowa³, 
nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
1Ki 22:40  Achab spocz¹³ przy swoich przodkach, a syn jego Ochozjasz zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 22:41  Jozafat, syn Asy, obj¹³ w³adzê w Judzie w czwartym roku Achaba, króla izraelskiego.
1Ki 22:42  W chwili objêcia rz¹dów Jozafat mia³ trzydzieœci piêæ lat, a królowa³ w Jerozolimie dwadzieœcia 
piêæ lat. Jego matce by³o na imiê Azuba - córka Szilchiego.
1Ki 22:43  Poszed³ on we wszystkim drog¹ swego ojca, Asy. Nie zboczy³ z niej staraj¹c siê czyniæ to, co s³uszne 
w oczach Pañskich.
1Ki 22:44  Tylko wy¿yn nie usuniêto. Lud sk³ada³ jeszcze ofiary ca³opalne i kadzielne na wy¿ynach.
1Ki 22:45  Jozafat zachowa³ pokój z królem izraelskim.
1Ki 22:46  A czy¿ pozosta³e dzieje Jozafata i dzielnoœæ, jak¹ okaza³ i z jak¹ walczy³, nie s¹ opisane w Ksiêdze 
Kronik Królów Judy?
1Ki 22:47  Usun¹³ te¿ z kraju resztê uprawiaj¹cych nierz¹d sakralny, który trwa³ za czasów jego ojca.
1Ki 22:48  Kiedy w Edomie nie by³o króla, ustanowi³ króla.
1Ki 22:49  Jozafat wystawi³ flotê dalekomorsk¹, aby p³ynê³a do Ofiru po z³oto. Jednak nie pop³ynê³a, bo uleg³a 
rozbiciu pod Esjon-Geber.
1Ki 22:50  Wtedy Ochozjasz, syn Achaba, powiedzia³ Jozafatowi: «Niech moi s³udzy id¹ na okrêty z twoimi 
s³ugami!» Ale Jozafat nie chcia³.
1Ki 22:51  Jozafat spocz¹³ przy swoich przodkach i zosta³ pochowany przy swoich przodkach w Mieœcie 
Dawida, swego praojca, a jego syn, Joram, zosta³ w jego miejsce królem.
1Ki 22:52  Ochozjasz, syn Achaba, obj¹³ w³adzê w Samarii w siedemnastym roku [panowania] Jozafata, króla 
judzkiego, i królowa³ w Izraelu dwa lata.
1Ki 22:53  Czyni³ to, co jest z³e w oczach Pañskich, bo poszed³ drog¹ swego ojca i drog¹ swej matki oraz drog¹ 
Jeroboama, syna Nebata, który doprowadzi³ Izraela do grzechu.
1Ki 22:54  Poszed³ bowiem na s³u¿bê Baala i oddawa³ mu pok³on, czym rozdra¿ni³ Pana, Boga Izraela, 
zupe³nie tak, jak uczyni³ jego ojciec.
2Ki 1:1  Nastêpnie - po œmierci Achaba - zbuntowa³ siê Moab przeciw Izraelowi.
2Ki 1:2  Ochozjasz zaœ wypad³ przez kratê w swej górnej komnacie w Samarii i chorowa³. Wys³a³ wiêc 
pos³añców mówi¹c do nich: «IdŸcie, wywiadujcie siê u Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowiejê z tej mojej 
choroby».
2Ki 1:3  Lecz Anio³ Pañski powiedzia³ do Eliasza z Tiszbe: «Wstañ, wyjdŸ naprzeciw pos³añców króla Samarii i 
powiedz im: Czy¿ nie ma Boga w Izraelu, ¿e wy idziecie wywiadywaæ siê u Beelzebuba, boga Ekronu?
2Ki 1:4  Dlatego tak mówi Pan: Z ³o¿a, do którego wszed³eœ, ju¿ nie zejdziesz, poniewa¿ umrzesz na pewno!» 
I odszed³ Eliasz.
2Ki 1:5  Kiedy pos³añcy wrócili do Ochozjasza, rzek³ do nich: «Czemu ju¿ powróciliœcie?»
2Ki 1:6  Odpowiedzieli mu: «Jakiœ cz³owiek wyszed³ naprzeciw nas i rzek³ do nas: "IdŸcie, wróæcie do króla, 



który was wys³a³, i powiedzcie mu: Tak mówi Pan: Czy¿ nie ma Boga w Izraelu, ¿e ty polecasz wywiadywaæ siê 
u Beelzebuba, boga Ekronu? Dlatego z ³o¿a, do którego wszed³eœ, ju¿ nie zejdziesz, poniewa¿ umrzesz na 
pewno!"»
2Ki 1:7  On zaœ rzek³ do nich: «Jak wygl¹da³ ten cz³owiek, który wyszed³ naprzeciw was i wypowiedzia³ do was 
te s³owa?»
2Ki 1:8  Odpowiedzieli mu: «By³ to cz³owiek w p³aszczu z sierœci i pasem skórzanym przepasany doko³a 
bioder». Wtedy zawo³a³: «To Eliasz z Tiszbe!»
2Ki 1:9  Pos³a³ zatem po niego piêædziesi¹tnika wraz z jego piêædziesi¹tk¹. Przyszed³ wiêc on do Eliasza, gdy 
w³aœnie przebywa³ na szczycie góry, i powiedzia³ do niego: «Mê¿u Bo¿y! Na rozkaz króla, zejdŸ!»
2Ki 1:10  Odpowiadaj¹c Eliasz rzek³ do piêædziesi¹tnika: «Je¿eli ja jestem mê¿em Bo¿ym, niech spadnie ogieñ 
z nieba i poch³onie ciebie wraz z twoj¹ piêædziesi¹tk¹!» I spad³ ogieñ z nieba i poch³on¹³ go wraz z jego 
piêædziesi¹tk¹.
2Ki 1:11  Wtedy król powtórnie wys³a³ po niego innego piêædziesi¹tnika wraz z jego piêædziesi¹tk¹. Ten odezwa³ 
siê i rzek³ do niego: «Mê¿u Bo¿y! Tak rozkazuje król: ZejdŸ natychmiast!»
2Ki 1:12  Odpowiadaj¹c Eliasz rzek³ do nich: «Je¿eli ja jestem mê¿em Bo¿ym, niech spadnie ogieñ z nieba i 
poch³onie ciebie wraz z twoj¹ piêædziesi¹tk¹!» A ogieñ Bo¿y spad³ z nieba i poch³on¹³ go wraz z jego 
piêædziesi¹tk¹.
2Ki 1:13  Wtedy król znowu wys³a³ trzeciego piêædziesi¹tnika wraz z jego piêædziesi¹tk¹. Gdy trzeci 
piêædziesi¹tnik przyszed³, upad³ na kolana przed Eliaszem i b³aga³ go o mi³osierdzie w tych s³owach: «Mê¿u 
Bo¿y! Niech¿e ¿ycie moje oraz ¿ycie tych s³ug twoich piêædziesiêciu drogie bêdzie w oczach twoich!
2Ki 1:14  Oto ogieñ spad³ z nieba i poch³on¹³ obydwóch poprzednich piêædziesi¹tników wraz z ich 
piêædziesi¹tkami. Lecz teraz niech ¿ycie moje drogie bêdzie w oczach twoich!»
2Ki 1:15  Wtedy Anio³ Pañski powiedzia³ do Eliasza: «ZejdŸ z nim razem, nie bój siê go!» Eliasz podniós³ siê i 
zszed³ z nim razem do króla,
2Ki 1:16  i powiedzia³ do niego: «Tak mówi Pan: Poniewa¿ wys³a³eœ pos³añców, by wywiadywaæ siê u 
Beelzebuba, boga Ekronu - czy¿ nie ma Boga w Izraelu, by szukaæ Jego wyroku? - przeto z ³o¿a, do którego 
wszed³eœ, ju¿ nie zejdziesz, poniewa¿ umrzesz na pewno!»
2Ki 1:17  Umar³ wiêc król wed³ug wyroku Pañskiego, który Eliasz oznajmi³. A brat jego, Joram, zosta³ w jego 
miejsce królem w drugim roku [panowania] Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo [Ochozjasz] nie mia³ 
syna.
2Ki 1:18  A czy¿ pozosta³e czyny Ochozjasza, których dokona³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
2Ki 2:1  Kiedy Pan mia³ wœród wichru unieœæ Eliasza do nieba, szed³ Eliasz z Elizeuszem z Gilgal.
2Ki 2:2  Wtedy rzek³ Eliasz do Elizeusza: «Zostañ¿e tutaj, bo Pan pos³a³ mnie a¿ do Betel». Elizeusz zaœ 
odpowiedzia³: «Na ¿ycie Pana i na twoje ¿ycie: nie opuszczê ciê!» Zatem przyszli do Betel.
2Ki 2:3  Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego: «Czy wiesz, 
¿e Pan dzisiaj zabierze pana twego wzwy¿, ponad tw¹ g³owê?» On zaœ odrzek³: «Równie¿ i ja to wiem. 
Milczcie!»
2Ki 2:4  Wtedy powiedzia³ do niego Eliasz: «Elizeuszu! Zostañ¿e tutaj, bo Pan pos³a³ mnie a¿ do Jerycha». On 
zaœ odrzek³: «Na ¿ycie Pana i na twoje ¿ycie: nie opuszczê ciê!» Weszli wiêc do Jerycha.
2Ki 2:5  Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybli¿yli siê do Elizeusza i powiedzieli do niego: 
«Czy wiesz, ¿e Pan dzisiaj zabiera pana twojego wzwy¿, ponad tw¹ g³owê?» On zaœ odpowiedzia³: «Równie¿ i 
ja to wiem. Milczcie!»
2Ki 2:6  Wtedy rzek³ Eliasz do niego: «Zostañ¿e tutaj, bo Pan pos³a³ mnie a¿ do Jordanu». Elizeusz zaœ 
odpowiedzia³: «Na ¿ycie Pana i na twoje ¿ycie: nie opuszczê ciê!» I szli dalej razem.
2Ki 2:7  A piêædziesi¹t osób z uczniów proroków posz³o i stanê³o z przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj 
przystanêli nad Jordanem.
2Ki 2:8  Wtedy Eliasz zdj¹³ swój p³aszcz, zwin¹³ go i uderzy³ wody, tak i¿ siê rozdzieli³y w obydwie strony. A oni 
we dwóch przeszli po suchym ³o¿ysku.
2Ki 2:9  Kiedy zaœ przeszli, rzek³ Eliasz do Elizeusza: «¯¹daj, co mam ci uczyniæ, zanim wziêty bêdê od 
ciebie». Elizeusz zaœ powiedzia³: «Niechby - proszê - dwie czêœci twego ducha przesz³y na mnie!»
2Ki 2:10  On zaœ odrzek³: «Trudnej rzeczy za¿¹da³eœ. Je¿eli mnie ujrzysz, jak wziêty bêdê od ciebie, spe³ni 
siê twoje ¿yczenie; jeœli zaœ nie [ujrzysz], nie spe³ni siê».
2Ki 2:11  Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawi³ siê] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzieli³ 
obydwóch: a Eliasz wœród wichru wst¹pi³ do niebios.
2Ki 2:12  Elizeusz zaœ patrza³ i wo³a³: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeŸdŸcze». I ju¿ go 
wiêcej nie ujrza³. Uj¹wszy nastêpnie szaty swoje, Elizeusz rozdar³ je na dwie czêœci
2Ki 2:13  i podniós³ p³aszcz Eliasza, który spad³ z góry od niego. Wróci³ i stan¹³ nad brzegiem Jordanu.
2Ki 2:14  I wzi¹³ p³aszcz Eliasza, który spad³ z góry od niego, uderzy³ wody, lecz one siê nie rozdzieli³y. Wtedy 
rzek³: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzy³ wody, a one rozdzieli³y siê w obydwie strony. Elizeusz zaœ 



przeszed³ œrodkiem.
2Ki 2:15  Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z przeciwka, i oœwiadczyli: «Duch Eliasza 
spocz¹³ na Elizeuszu». Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pok³on do ziemi
2Ki 2:16  i powiedzieli do niego: «Oto wœród twoich s³ug jest piêædziesiêciu dzielnych ludzi. Niechaj pójd¹ i 
poszukaj¹ pana twojego, czy go nie uniós³ Duch Pañski i nie spuœci³ na jak¹œ górê lub na jak¹œ dolinê». Lecz 
on odpowiedzia³: «Nie posy³ajcie!»
2Ki 2:17  A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedzia³: «Poœlijcie!» Pos³ali wiêc piêædziesiêciu mê¿ów, 
którzy szukali Eliasza trzy dni i nie znaleŸli go.
2Ki 2:18  Skoro wrócili do niego, gdy przebywa³ w Jerychu, rzek³ do nich: «Czy¿ wam nie powiedzia³em: Nie 
chodŸcie?»
2Ki 2:19  Mieszkañcy miasta mówili do Elizeusza: «Patrz! Po³o¿enie miasta jest mi³e, jak ty, panie mój, widzisz, 
lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje p³odów».
2Ki 2:20  On zaœ rzek³: «Przynieœcie mi now¹ misê i w³ó¿cie w ni¹ soli!» I przynieœli mu.
2Ki 2:21  Wtedy podszed³ do Ÿród³a wody, wrzuci³ w nie sól i powiedzia³: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, 
ju¿ odt¹d nie wyjd¹ st¹d ani œmieræ, ani niep³odnoœæ».
2Ki 2:22  Wody wiêc zosta³y uzdrowione a¿ po dzieñ dzisiejszy - wed³ug s³owa, które wypowiedzia³ Elizeusz.
2Ki 2:23  Stamt¹d poszed³ do Betel. Kiedy zaœ postêpowa³ drog¹, mali ch³opcy wybiegli z miasta i naœmiewali 
siê z niego wzgardliwie, mówi¹c do niego: «PrzyjdŸ no, ³ysku! PrzyjdŸ no, ³ysku!»
2Ki 2:24  On zaœ odwróci³ siê, spojrza³ na nich i przekl¹³ ich w imiê Pañskie. Wówczas wypad³y z lasu dwa 
niedŸwiedzie i rozszarpa³y spoœród nich czterdzieœci dwoje dzieci.
2Ki 2:25  Stamt¹d Elizeusz poszed³ na górê Karmel, sk¹d uda³ siê do Samarii.
2Ki 3:1  Joram, syn Achaba, obj¹³ w³adz¹ nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku [panowania] Jozafata, 
króla judzkiego, i królowa³ dwanaœcie lat.
2Ki 3:2  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, jednak¿e nie tak bardzo, jak jego ojciec i jego matka, 
poniewa¿ usun¹³ stelê Baala, któr¹ sporz¹dzi³ jego ojciec.
2Ki 3:3  Przylgn¹³ jednak do grzechu, do którego doprowadzi³ Izraela Jeroboam, syn Nebata, i nie zerwa³ z nim.
2Ki 3:4  Mesza, król Moabu, by³ hodowc¹ trzód i dostarcza³ królowi izraelskiemu sto tysiêcy owiec i we³nê ze stu 
tysiêcy baranów.
2Ki 3:5  Lecz po œmierci Achaba król Moabu zbuntowa³ siê przeciwko królowi izraelskiemu.
2Ki 3:6  W tym samym czasie król Joram wyszed³ z Samarii i dokonywa³ przegl¹du ca³ego Izraela.
2Ki 3:7  Podró¿uj¹c, poleci³ oœwiadczyæ Jozafatowi, królowi judzkiemu: «Król Moabu zbuntowa³ siê przeciwko 
mnie. Czy zechcesz wyruszyæ ze mn¹ na wojnê przeciw Moabowi?» Odpowiedzia³: «Wyruszê; ja tak, jak i ty, 
lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie».
2Ki 3:8  A on jeszcze zapyta³: «Któr¹ drog¹ wyruszymy?» Odpowiedzia³: «Drog¹ przez pustyniê Edomu».
2Ki 3:9  Zatem wyruszyli w drogê: król izraelski, król judzki i król Edomu. Kiedy zaœ kr¹¿yli po drogach siedem 
dni, zabrak³o wody dla wojska obozuj¹cego i byd³a, które sz³o za nimi.
2Ki 3:10  Wtedy król izraelski zawo³a³: «Biada! Albowiem Pan zwo³a³ tych trzech królów, by ich wydaæ w rêce 
Moabu».
2Ki 3:11  Jozafat zaœ odrzek³: «Czy tu nie ma proroka Pañskiego, byœmy przez niego mogli zapytaæ siê 
Pana?» Odpowiedzia³ jeden ze s³ug króla izraelskiego: «Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewa³ wod¹ rêce 
Eliasza».
2Ki 3:12  Jozafat zaœ powiedzia³: «On ma s³owo Pañskie». Wiêc król izraelski, Jozafat, i król Edomu poszli do 
niego.
2Ki 3:13  Elizeusz zaœ rzek³ do króla izraelskiego: «Có¿ ja mam do ciebie, a ty do mnie? IdŸ do proroków ojca 
twego i do proroków twojej matki!» Odpowiedzia³ mu król Izraela: «Nie! Czy Pan zwo³a³ tych trzech królów, aby 
ich wydaæ w rêce Moabu?»
2Ki 3:14  Elizeusz odrzek³: «Na ¿ycie Pana Zastêpów, przed którego obliczem stojê! Gdybym nie mia³ wzglêdu 
na Jozafata, króla judzkiego - to ani bym na ciebie nie zwa¿a³, ani bym na ciebie nie spojrza³.
2Ki 3:15  Teraz jednak przyprowadŸcie mi harfiarza». Kiedy zaœ harfiarz gra³ na strunach, spoczê³a na nim 
rêka Pañska
2Ki 3:16  i powiedzia³: «Tak mówi Pan: Wykopcie w tym w¹wozie rowy obok rowów.
2Ki 3:17  Bo tak mówi Pan: Nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecie¿ w¹wóz ten nape³ni siê 
wod¹ i piæ bêdziecie wy, wasze stada i wasze byd³o.
2Ki 3:18  Lecz jeszcze tego jest ma³o w oczach Pana, poniewa¿ wyda On Moab w wasze rêce.
2Ki 3:19  Zburzycie wszystkie miasta obwarowane i wszystkie znaczniejsze miasta. Wytniecie wszystkie drzewa 
u¿yteczne. Zasypiecie wszystkie Ÿród³a wód. Wszystkie zaœ pola uprawne spustoszycie narzucaj¹c kamieni».
2Ki 3:20  Rano wiêc - w porze sk³adania ofiar z pokarmów - oto nap³ynê³a woda drog¹ od strony Edomu, tak i¿ 
okolica wype³ni³a siê wod¹.
2Ki 3:21  Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli siê, ¿e królowie wyruszyli, aby stoczyæ z nimi bitwê, zwo³ali 



wszystkich zdolnych do noszenia broni i stanêli na granicy.
2Ki 3:22  Kiedy rano wstali i kiedy s³oñce rozb³ys³o nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodê czerwon¹ jak 
krew.
2Ki 3:23  Powiedzieli wiêc: «To krew! Z pewnoœci¹ królowie powycinali siê nawzajem, uderzywszy jeden na 
drugiego. A teraz pójdŸmy po ³upy, Moabie!»
2Ki 3:24  Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na Moabitów, tak i¿ ci przed nimi rzucili siê 
do ucieczki. Oni zaœ szli naprzód i bili Moabitów.
2Ki 3:25  Burzyli miasta. Ka¿dy rzuca³ kamienie na wszelkie pola uprawne, aby je nimi pokryæ. Zasypywali 
wszystkie Ÿród³a wody. Wycinali wszelkie drzewa u¿yteczne. Wreszcie pozosta³o tylko Kir-Chareszet. Osaczyli 
je procarze i rzucali na nie kamieniami.
2Ki 3:26  Kiedy król Moabu ujrza³, ¿e nie mo¿e sprostaæ bitwie, wzi¹³ ze sob¹ siedmiuset mê¿ów dobywaj¹cych 
miecza, aby przebiæ siê do króla Edomu, lecz nie zdo³a³.
2Ki 3:27  Wtedy wzi¹³ syna swego pierworodnego, który mia³ po nim panowaæ, i z³o¿y³ go jako ofiarê ca³opaln¹ 
na murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnê³o Izraelitów, tak i¿ odeszli od niego i wrócili do swojego kraju.
2Ki 4:1  Pewna kobieta spoœród ¿on uczniów proroków wo³a³a do Elizeusza tymi s³owami: «Twój s³uga a mój 
m¹¿ umar³. A ty wiesz, ¿e twój s³uga ba³ siê Pana. Lecz lichwiarz przyszed³, aby zabraæ sobie dwoje moich 
dzieci na niewolników».
2Ki 4:2  Elizeusz zaœ rzek³ do niej: «Co móg³bym uczyniæ dla ciebie? Wska¿ mi, co posiadasz w mieszkaniu?» 
Odpowiedzia³a: «S³u¿ebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy».
2Ki 4:3  On zaœ rzek³: «IdŸ, po¿ycz sobie z zewn¹trz naczynia od wszystkich s¹siadów twoich, naczynia puste, i 
to nie ma³o.
2Ki 4:4  Nastêpnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sob¹ i za synami i bêdziesz nalewa³a do tych wszystkich naczyñ, 
a wype³nione odstawisz».
2Ki 4:5  Odesz³a wiêc od niego i post¹pi³a w ten sposób. Nastêpnie zamknê³a drzwi za sob¹ i za swoimi synami. 
Ci jej donosili naczynia, a ona nalewa³a.
2Ki 4:6  Kiedy wype³ni³y siê naczynia, rzek³a do syna swego: «Przynieœ mi jeszcze naczynie!» Odpowiedzia³ 
jej: «Ju¿ nie ma naczyñ». Wtedy oliwa przesta³a p³yn¹æ.
2Ki 4:7  Posz³a wiêc kobieta oznajmiæ mê¿owi Bo¿emu, który powiedzia³: «IdŸ, sprzedaj oliwê, zwróæ twój 
d³ug, z reszty zaœ ¿yjcie ty i twoi synowie!»
2Ki 4:8  Pewnego dnia Elizeusz przechodzi³ przez Szunem. By³a tam kobieta bogata, która zawsze nak³ania³a 
go do spo¿ycia posi³ku. Ilekroæ wiêc przechodzi³, udawa³ siê tam, by spo¿yæ posi³ek.
2Ki 4:9  Powiedzia³a ona do swego mê¿a: «Oto jestem przekonana, ¿e œwiêtym mê¿em Bo¿ym jest ten, który 
ci¹gle do nas przychodzi.
2Ki 4:10  Przygotujmy ma³y pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego ³ó¿ko, stó³, krzes³o i lampê. 
Kiedy przyjdzie do nas, to tam siê uda».
2Ki 4:11  Gdy wiêc pewnego dnia Elizeusz tam przyszed³, uda³ siê do górnego pokoju i tam¿e po³o¿y³ siê do 
snu.
2Ki 4:12  I powiedzia³ do Gechaziego, swojego s³ugi: «Zawo³aj tê Szunemitkê!» Zawo³a³ j¹ i stanê³a przed nim.
2Ki 4:13  Rzek³ do niego: «Proszê, powiedz jej: Oto podjê³aœ dla nas te wszystkie starania. Co mo¿na uczyniæ 
dla ciebie? Czy mo¿na przemówiæ s³owo za tob¹ do króla lub do dowódcy wojska?» Odpowiedzia³a: «Ja 
mieszkam poœród swego ludu».
2Ki 4:14  Mówi³ dalej: «Co wiêc mo¿na uczyniæ dla niej?» Odpowiedzia³ Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, 
a m¹¿ jej jest stary».
2Ki 4:15  Rzek³ wiêc: «Zawo³aj j¹!» Zawo³a³ j¹ i stanê³a przed wejœciem.
2Ki 4:16  I powiedzia³: «O tej porze za rok bêdziesz pieœci³a syna». Odpowiedzia³a: «Ach, mê¿u Bo¿y, panie 
mój! Nie oszukuj s³u¿ebnicy twojej!»
2Ki 4:17  Potem kobieta poczê³a i urodzi³a syna o tej samej porze, po roku, jak jej zapowiedzia³ Elizeusz.
2Ki 4:18  Ch³opiec dorasta³. Pewnego dnia wyszed³ do swego ojca, do ¿niwiarzy
2Ki 4:19  i odezwa³ siê do ojca: «Moja g³owa! Moja g³owa!» On zaœ rozkaza³ s³udze: «Zabierz go do matki!»
2Ki 4:20  Zabra³ go i zaprowadzi³ do jego matki. Pozosta³ on na jej kolanach a¿ do po³udnia i umar³.
2Ki 4:21  Wtedy wesz³a ona i po³o¿y³a go na ³ó¿ku mê¿a Bo¿ego, zamknê³a za sob¹ drzwi i wysz³a.
2Ki 4:22  Zawo³a³a swego mê¿a mówi¹c: «Przyœlij mi - proszê - jednego ze s³ug z jedn¹ oœlic¹. Pobiegnê do 
mê¿a Bo¿ego i wrócê».
2Ki 4:23  Odpowiedzia³: «Czemu wyruszasz do niego dzisiaj? Nie ma ani nowiu, ani szabatu». Odrzek³a: «B¹dŸ 
spokojny!»
2Ki 4:24  Osiod³a³a oœlicê i rzek³a do s³ugi swego: «ProwadŸ, idŸ! Nie zatrzymuj mnie w drodze, a¿ ci 
rozka¿ê».
2Ki 4:25  Wyruszy³a i dotar³a do mê¿a Bo¿ego na górze Karmel. Kiedy m¹¿ Bo¿y ujrza³ j¹ z daleka, rzek³ do 
s³ugi swego, Gechaziego: «Oto owa Szunemitka.



2Ki 4:26  Teraz wiêc biegnij¿e na jej spotkanie i zapytaj j¹: Czy dobrze ci siê powodzi? Czy powodzi siê twojemu 
mê¿owi? Czy powodzi siê twojemu dziecku?» Odpowiedzia³a: «Powodzi siê».
2Ki 4:27  Kiedy przysz³a do mê¿a Bo¿ego na górê, ujê³a go za nogi. A Gechazi zbli¿y³ siê, ¿eby j¹ odsun¹æ. 
Lecz m¹¿ Bo¿y powiedzia³: «Zostaw j¹, bo dusza jej w smutku pogr¹¿ona, a Pan ukry³ to przede mn¹ i nie 
oznajmi³ mi».
2Ki 4:28  Ona zaœ rzek³a: «Czy ja prosi³am pana mojego o syna? Czy¿ nie powiedzia³am: Nie oszukuj mnie?»
2Ki 4:29  Wtedy [Elizeusz] powiedzia³ Gechaziemu: «Przepasz biodra, weŸ laskê moj¹ w d³oñ, a idŸ! Je¿eli 
spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go; a je¿eli kto ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I po³o¿ysz laskê moj¹ na 
ch³opcu».
2Ki 4:30  Lecz matka ch³opca rzek³a: «Na ¿ycie Pana i na twoje ¿ycie: Nie opuszczê ciê!» Wtedy Elizeusz wsta³ 
i poszed³ za ni¹.
2Ki 4:31  Gechazi zaœ wyprzedzi³ ich i po³o¿y³ laskê na ch³opcu, lecz nie by³o ani g³osu, ani znaku ¿ycia. 
Gechazi wiêc wróci³ do niego i oznajmi³ mu, mówi¹c: «Ch³opiec siê nie obudzi³».
2Ki 4:32  Elizeusz wszed³ do domu, a oto na jego w³asnym ³ó¿ku ch³opiec le¿a³ martwy.
2Ki 4:33  Wszed³, zamkn¹³ drzwi za sob¹ i za nim, i modli³ siê do Pana.
2Ki 4:34  Nastêpnie wszed³ [na ³ó¿ko], rozci¹gn¹³ siê na dziecku, po³o¿y³ twarz swoj¹ na jego twarzy, oczy swoje 
na jego oczach, d³onie swoje na jego d³oniach - i pochylony nad nim pozostawa³, tak i¿ siê rozgrza³o cia³o 
ch³opca.
2Ki 4:35  Znowu chodzi³ po domu tam i z powrotem, wchodzi³ [na ³ó¿ko] i pochyla³ siê nad nim. Wtedy ch³opiec 
ziewn¹³ siedem razy i otworzy³ oczy.
2Ki 4:36  On zaœ zawo³a³ Gechaziego, mówi¹c: «Zawo³aj tê Szunemitkê!» Kiedy j¹ zawo³a³, a przysz³a do 
niego, powiedzia³: «Zabierz twojego syna!»
2Ki 4:37  Wesz³a, upad³a do jego stóp i odda³a mu pok³on a¿ do ziemi, nastêpnie zabra³a swojego syna i 
odesz³a.
2Ki 4:38  Elizeusz wróci³ do Gilgal. A g³ód by³ w kraju. Gdy uczniowie proroków siedzieli przed nim, rzek³ do 
s³ugi swego: «Wstaw wielki kocio³ i ugotuj polewkê dla uczniów prorockich».
2Ki 4:39  Jeden zaœ wyszed³ na pole, aby nazbieraæ jarzyn. Znalaz³ dzik¹ roœlinê i narwa³ z niej pn¹czy dzikich 
kolokwint nape³niaj¹c nimi swój p³aszcz. Wróci³ i nakroi³ ich do kot³a z polewk¹, bo ich nie znano.
2Ki 4:40  Nastêpnie poda³ ludziom do spo¿ycia. Gdy tylko skosztowali polewki, krzyknêli: «Œmieræ jest w kotle, 
mê¿u Bo¿y!» i nie mogli jeœæ.
2Ki 4:41  On zaœ powiedzia³: «Przynieœcie wiêc m¹ki!» I wsypa³ j¹ do kot³a, mówi¹c: «Rozlej ludziom i niech 
jedz¹!» I ju¿ nie by³o nic truj¹cego w kotle.
2Ki 4:42  Pewien cz³owiek przyszed³ z Baal-Szalisza, przynosz¹c mê¿owi Bo¿emu chleb z pierwocin, 
dwadzieœcia chlebów jêczmiennych i œwie¿ego zbo¿a w worku. On zaœ rozkaza³: «Podaj ludziom i niech 
jedz¹!»
2Ki 4:43  Lecz s³uga jego odrzek³: «Jak¿e to rozdzielê miêdzy stu ludzi?» A on odpowiedzia³: «Podaj ludziom i 
niech jedz¹, bo tak mówi Pan: Nasyc¹ siê i pozostawi¹ resztki».
2Ki 4:44  Po³o¿y³ wiêc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - wed³ug s³owa Pañskiego.
2Ki 5:1  Naaman, wódz wojska króla Aramu, mia³ wielkie znaczenie u swego pana i doznawa³ wzglêdów, 
poniewa¿ przez niego Pan spowodowa³ ocalenie Aramejczyków. Lecz ten cz³owiek - dzielny wojownik - by³ 
trêdowaty.
2Ki 5:2  Kiedyœ podczas napadu zgraje Aramejczyków zabra³y z ziemi Izraela m³od¹ dziewczynê, któr¹ 
przeznaczono do us³ug ¿onie Naamana.
2Ki 5:3  Ona rzek³a do swojej pani: «O, gdyby pan mój uda³ siê do proroka, który jest w Samarii! Ten by go 
wtedy uwolni³ od tr¹du».
2Ki 5:4  Naaman wiêc poszed³ oznajmiæ to swojemu panu, powtarzaj¹c s³owa dziewczyny, która pochodzi³a z 
kraju Izraela.
2Ki 5:5  A król Aramu odpowiedzia³: «Wyruszaj! A ja poœlê list do króla izraelskiego». Wyruszy³ wiêc, zabieraj¹c 
ze sob¹ dziesiêæ talentów srebra, szeœæ tysiêcy syklów z³ota i dziesiêæ ubrañ zamiennych.
2Ki 5:6  I przed³o¿y³ królowi izraelskiemu list o treœci nastêpuj¹cej: «Z chwil¹ gdy dojdzie do ciebie ten list, 
[wiedz], i¿ posy³am do ciebie Naamana, s³ugê mego, abyœ go uwolni³ od tr¹du».
2Ki 5:7  Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdar³ swoje szaty i powiedzia³: «Czy ja jestem Bogiem, 
¿ebym móg³ uœmiercaæ i o¿ywiaæ? Bo ten poleca mi uwolniæ cz³owieka od tr¹du! Tylko dobrze zastanówcie 
siê i rozwa¿cie, czy on nie szuka zaczepki ze mn¹?»
2Ki 5:8  Lecz kiedy Elizeusz, m¹¿ Bo¿y, dowiedzia³ siê, i¿ król izraelski rozdar³ swoje szaty, poleci³ powiedzieæ 
królowi: «Czemu rozdar³eœ szaty? Niech¿e on przyjdzie do mnie, a dowie siê, ¿e jest prorok w Izraelu».
2Ki 5:9  Wiêc Naaman przyjecha³ swymi koñmi i swoim powozem, i stan¹³ przed drzwiami domu Elizeusza.
2Ki 5:10  Elizeusz zaœ kaza³ mu przez pos³añca powiedzieæ: «IdŸ, obmyj siê siedem razy w Jordanie, a cia³o 
twoje bêdzie takie jak poprzednio i staniesz siê czysty!»



2Ki 5:11  Rozgniewa³ siê Naaman i odszed³ ze s³owami: «Przecie¿ myœla³em sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, 
nastêpnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszywszy rêk¹ nad miejscem [chorym] i odejmie tr¹d.
2Ki 5:12  Czy¿ Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie s¹ lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy¿ nie mog³em siê 
w nich wyk¹paæ i byæ oczyszczonym?» Pe³en gniewu zawróci³, by odejœæ.
2Ki 5:13  Lecz s³udzy jego przybli¿yli siê i przemówili do niego tymi s³owami: «Gdyby prorok kaza³ ci spe³niæ 
coœ trudnego, czy byœ nie wykona³? O ile¿ wiêc bardziej, jeœli ci powiedzia³: Obmyj siê, a bêdziesz czysty?»
2Ki 5:14  Odszed³ wiêc Naaman i zanurzy³ siê siedem razy w Jordanie, wed³ug s³owa mê¿a Bo¿ego, a cia³o 
jego na powrót sta³o siê jak cia³o ma³ego dziecka i zosta³ oczyszczony.
2Ki 5:15  Wtedy wróci³ do mê¿a Bo¿ego z ca³ym orszakiem, wszed³ i stan¹³ przed nim, mówi¹c: «Oto 
przekona³em siê, ¿e na ca³ej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyj¹æ dar wdziêcznoœci od 
twego s³ugi!»
2Ki 5:16  On zaœ odpowiedzia³: «Na ¿ycie Pana, przed którego obliczem stojê - nie wezmê!» Tamten nalega³ 
na niego, aby przyj¹³, lecz on odmówi³.
2Ki 5:17  Wtedy Naaman rzek³: «Jeœli ju¿ nie [chcesz], to niech¿e dadz¹ twemu s³udze tyle ziemi, ile para 
mu³ów unieœæ mo¿e, poniewa¿ odt¹d twój s³uga nie bêdzie sk³ada³ ofiary ca³opalnej ani ofiary krwawej innym 
bogom, jak tylko Panu.
2Ki 5:18  To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twemu s³udze: kiedy pan mój wchodzi do œwi¹tyni 
Rimmona, aby tam oddaæ pok³on, opiera siê na moim ramieniu - wtedy i ja muszê oddaæ pok³on w œwi¹tyni 
Rimmona, podczas gdy on oddaje pok³on. Tê jedynie czynnoœæ niech Pan Bóg przebaczy twemu s³udze!»
2Ki 5:19  On zaœ odpowiedzia³ mu: «IdŸ w pokoju!» Kiedy odszed³ od niego szmat drogi,
2Ki 5:20  Gechazi, s³uga Elizeusza, mê¿a Bo¿ego, powiedzia³ sobie: «Oto mój pan oszczêdzi³ tego 
Aramejczyka, Naamana, nie przyjmuj¹c od niego rzeczy, które przyniós³. Na ¿ycie Pana - pobiegnê za nim i 
wezmê od niego coœkolwiek».
2Ki 5:21  I pobieg³ Gechazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrza³, ¿e biegnie za nim, wyskoczy³ z wozu na jego 
spotkanie i powiedzia³: «Czy [wszystko] idzie dobrze?»
2Ki 5:22  Odpowiedzia³: «Dobrze. Pan mój poleci³ mi powiedzieæ: W tej oto chwili przyszli do mnie dwaj 
m³odzieñcy z góry Efraima, uczniowie proroków. Daj mi - proszê - jeden talent srebra i dwa ubrania zamienne».
2Ki 5:23  Odpowiedzia³ Naaman: «Racz przyj¹æ dwa talenty». Nalega³ na niego, zawi¹za³ dwa talenty srebra w 
dwóch workach, do tego dwa ubrania zamienne, i wrêczy³ dwom swoim s³ugom, którzy go nieœli przed nim.
2Ki 5:24  Kiedy przyszed³ do Ofelu, Gechazi odebra³ te rzeczy z ich r¹k i z³o¿y³ w domu. Nastêpnie odprawi³ 
mê¿ów, którzy odeszli.
2Ki 5:25  Sam zaœ poszed³ i stawi³ siê przed swoim panem, a Elizeusz zapyta³ go: «Sk¹d ty idziesz, Gechazi?» 
Odpar³: «S³uga twój nigdzie nie chodzi³».
2Ki 5:26  Lecz on powiedzia³ do niego: «Nie, serce moje ci towarzyszy³o, kiedy ktoœ odwróci³ siê na wozie 
swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas braæ srebro, aby nabywaæ ubrania, drzewa oliwne, winnicê, 
drobne i du¿e byd³o, niewolników i niewolnice?
2Ki 5:27  A tr¹d Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze». Gechazi wiêc oddali³ siê od 
niego bia³y od tr¹du jak œnieg.
2Ki 6:1  Uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza: «Oto miejsce, w którym my z tob¹ mieszkamy, jest za 
ciasne dla nas.
2Ki 6:2  Chcemy iœæ nad Jordan, i niech ka¿dy stamt¹d weŸmie jedn¹ belkê, abyœmy urz¹dzili sobie 
schronienie, gdzie moglibyœmy zamieszkaæ!» Odpowiedzia³: «IdŸcie!»
2Ki 6:3  Ktoœ odezwa³ siê: «Racz - proszê - iœæ razem ze s³ugami twoimi». Odpowiedzia³: «Pójdê»,
2Ki 6:4  i poszed³ z nimi. Przyszed³szy nad Jordan, œcinali drzewa.
2Ki 6:5  Wówczas jednemu przy œcinaniu pnia siekiera wpad³a do wody i on zawo³a³: «Ach, panie! - i to jeszcze 
po¿yczona».
2Ki 6:6  Lecz m¹¿ Bo¿y zapyta³: «Gdzie upad³a?» On zaœ wskaza³ mu miejsce. Wtedy od³upa³ kawa³ drewna, 
wrzuci³ tam i sprawi³, ¿e siekiera wyp³ynê³a.
2Ki 6:7  I powiedzia³: «Wyjmij [j¹] sobie!» On zaœ wyci¹gn¹wszy rêkê, chwyci³ j¹.
2Ki 6:8  Król Aramu wojowa³ z Izraelem. Odby³ naradê ze swoimi s³ugami, oœwiadczaj¹c, ¿e chce rozbiæ obóz 
na pewnym okreœlonym miejscu.
2Ki 6:9  Wtedy m¹¿ Bo¿y poleci³ powiedzieæ królowi izraelskiemu: «Strze¿ siê przechodziæ przez owo miejsce, 
bo tamtêdy schodz¹ Aramejczycy».
2Ki 6:10  Król izraelski pos³a³ mê¿a na to miejsce. I ostrzeg³ go, by siê tam mia³ na bacznoœci, i to wielokrotnie.
2Ki 6:11  Przerazi³o siê serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwo³a³ wiêc s³ugi swoje i zapyta³ ich: «Czemu 
nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim?»
2Ki 6:12  Odpowiedzia³ mu jeden ze s³ug jego: «Nie, panie mój, królu! To Elizeusz, który jest prorokiem w 
Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu s³owa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym».
2Ki 6:13  A on odpowiedzia³: «IdŸcie i zobaczcie, gdzie on siê znajduje, a ja ka¿ê go uj¹æ». Doniesiono mu: 



«Oto jest w Dotan».
2Ki 6:14  Wtedy wys³a³ tam konie, rydwany i silny oddzia³ wojska. Wyruszyli w nocy i otoczyli miasto.
2Ki 6:15  Kiedy s³uga mê¿a Bo¿ego wsta³ rano i wyszed³, oto wojsko razem z koñmi i rydwanami otacza³o 
miasto. Wtedy s³uga jego powiedzia³ do niego: «Ach, panie! Jak¿e post¹pimy?»
2Ki 6:16  Odpowiedzia³: «Nie lêkaj siê, bo liczniejsi s¹ ci, co s¹ z nami, ani¿eli ci, co s¹ z nimi».
2Ki 6:17  Potem Elizeusz modli³ siê tymi s³owami: «Panie! Racz otworzyæ oczy jego, aby widzia³». Pan 
otworzy³ oczy s³ugi, a on zobaczy³: oto góra pe³na by³a ognistych rumaków i rydwanów otaczaj¹cych Elizeusza.
2Ki 6:18  Kiedy [Aramejczycy] schodzili do niego, Elizeusz modli³ siê do Pana tymi s³owami: «Dotknij - proszê - 
tych ludzi œlepot¹!» I dotkn¹³ ich Pan œlepot¹, wed³ug proœby Elizeusza.
2Ki 6:19  Wtedy Elizeusz odezwa³ siê do nich: «To nie ta droga, to nie to miasto. ChodŸcie za mn¹, a 
zaprowadzê was do cz³owieka, którego szukacie». I zaprowadzi³ ich do Samarii.
2Ki 6:20  Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedzia³: «Panie! Otwórz im oczy, aby widzieli». Pan otworzy³ im 
oczy i widzieli, ¿e byli w³aœnie w poœrodku Samarii.
2Ki 6:21  Jak tylko król izraelski ujrza³ ich, powiedzia³ do Elizeusza: «Czy mam ich zabiæ, mój ojcze?»
2Ki 6:22  Odpowiedzia³: «Nie zabijaj! Czy zabijasz tych, których pojma³eœ swoim mieczem i swoim ³ukiem? Daj 
im chleba i wody, aby jedli i pili, a nastêpnie wrócili do swego pana».
2Ki 6:23  Wiêc zgotowa³ im wielk¹ ucztê. Kiedy siê najedli i napili, odprawi³ ich, i odeszli do swojego pana. Odt¹d 
ju¿ oddzia³y aramejskie nie wpada³y do kraju Izraela.
2Ki 6:24  Potem Ben-Hadad, król Aramu, œci¹gn¹³ ca³e wojsko, wyruszy³ i oblega³ Samariê.
2Ki 6:25  Powsta³ zatem wielki g³ód w Samarii. Bo oto nieprzyjaciele oblegali j¹, tak i¿ g³owa os³a kosztowa³a 
osiemdziesi¹t srebrnych syklów, a æwiartka kaba dzikiej cebuli piêæ syklów srebra.
2Ki 6:26  Kiedy król izraelski przechodzi³ po murze, pewna kobieta zawo³a³a do niego: «Wspomó¿ mnie, panie 
mój, królu!»
2Ki 6:27  Odpowiedzia³: «Pan ciebie nie wspomaga, z czego ja mam ciebie wspomóc? Czy z klepiska lub 
t³oczni?»
2Ki 6:28  Nastêpnie król rzek³ do niej: «Co tobie jest?» Odpowiedzia³a: «Ta oto kobieta powiedzia³a mi: "Daj 
twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaœ syna zjemy jutro".
2Ki 6:29  Ugotowa³yœmy wiêc mojego syna i zjad³yœmy go. Dnia nastêpnego powiedzia³am do niej: "Daj twego 
syna, ¿ebyœmy go zjad³y", lecz ona ukry³a swojego syna».
2Ki 6:30  Kiedy król us³ysza³ s³owa kobiety, rozdar³ swoje szaty. Gdy zaœ przechadza³ siê po murze, lud 
widzia³, ¿e pod spodem nosi³ wór na swoim ciele.
2Ki 6:31  Oœwiadczy³ wtedy: «To niech mi uczyni Bóg i tamto dorzuci, je¿eli g³owa Elizeusza, syna Szafata, 
pozostanie na nim jeszcze dzisiaj!»
2Ki 6:32  Kiedy Elizeusz siedzia³ w swoim domu, a starszyzna siedzia³a razem z nim, król wys³a³ przed sob¹ 
cz³owieka. Lecz zanim pos³aniec wszed³ do Elizeusza, ten odezwa³ siê do starszyzny: «Czy widzicie, ¿e ten syn 
zabójcy pos³a³ [kogoœ] po moj¹ g³owê? Uwa¿ajcie! W chwili gdy pos³aniec bêdzie wchodzi³, zamknijcie drzwi i 
powstrzymajcie go nimi. Czy¿ za nim nie s³ychaæ odg³osów kroków jego pana?»
2Ki 6:33  Gdy jeszcze rozmawia³ z nimi, oto król przyst¹pi³ do niego i powiedzia³: «Patrz! To nieszczêœcie 
pochodzi od Pana. Dlaczego mam jeszcze nadziejê pok³adaæ w Panu?»
2Ki 7:1  Elizeusz zaœ odpowiedzia³: «Pos³uchajcie s³owa Pañskiego! Tak mówi Pan: Jutro o tej samej porze 
jedna sea najczystszej m¹ki bêdzie za jednego sykla, dwie sea jêczmienia te¿ za jednego sykla - w bramie 
Samarii».
2Ki 7:2  W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król siê wspiera³, rzek³ do mê¿a Bo¿ego: 
«Chocia¿by nawet Pan zrobi³ okna w niebiosach, czy mog³oby spe³niæ siê to s³owo?» Odpowiedzia³ [Elizeusz]: 
«Ty w³aœnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeœæ z tego nie bêdziesz!»
2Ki 7:3  Czterech trêdowatych znajdowa³o siê u wejœcia bramy. Jeden do drugiego powiedzia³: «Po có¿ tutaj 
siedzimy, a¿ pomrzemy?
2Ki 7:4  Je¿eli powiemy: ChodŸmy do miasta - a w mieœcie panuje g³ód - to tam umrzemy. Je¿eli zaœ 
zostaniemy tutaj, równie¿ umrzemy. A teraz - nu¿e - zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Je¿eli nas pozostawi¹ 
przy ¿yciu, to bêdziemy ¿yli. Je¿eli zaœ nas zabij¹, to umrzemy».
2Ki 7:5  Powstali zatem o zmierzchu, aby wejœæ do obozu aramejskiego. Dotarli a¿ do krañca obozu 
aramejskiego: a oto nie by³o tam nikogo.
2Ki 7:6  Pan bowiem sprawi³, ¿e w obozie aramejskim us³yszano turkot rydwanów, têtent koni i wrzawê 
ogromnego wojska, tak i¿ mówili jeden do drugiego: «Oto król izraelski naj¹³ przeciwko nam królów chetyckich i 
królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam».
2Ki 7:7  Powstali wiêc [Aramejczycy] i uciekli o zmierzchu, zostawiaj¹c swoje namioty, swoje konie, swoje os³y, 
obóz - tak jak by³ - i uciekli, aby ratowaæ ¿ycie.
2Ki 7:8  Owi trêdowaci zaœ dotarli a¿ do krañca obozu, weszli do jakiegoœ namiotu, jedli i pili. Nastêpnie 
wynieœli stamt¹d srebro, z³oto i ubrania, które poszli ukryæ. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, unieœli 



stamt¹d ³up, który poszli ukryæ.
2Ki 7:9  Wtedy powiedzia³ jeden do drugiego: «Nie postêpujemy w³aœciwie. Dzieñ dzisiejszy jest dniem 
radosnej nowiny, a my milczymy. Je¿eli bêdziemy zwlekali a¿ do brzasku porannego, to spotka nas kara. Nu¿e, 
chodŸmy teraz i zanieœmy wieœæ do pa³acu królewskiego».
2Ki 7:10  Poszli tam, zawo³ali na stra¿e miasta i oznajmili im: «Weszliœmy do obozu aramejskiego, lecz nie ma 
tam nikogo, nawet nie s³ychaæ ¿adnego g³osu ludzkiego, tylko konie na uwiêzi, os³y na uwiêzi i namioty - tak 
jak by³y».
2Ki 7:11  Stra¿nicy nawo³uj¹c siê zanieœli wieœæ do wnêtrza pa³acu królewskiego.
2Ki 7:12  Król wsta³ w nocy i powiedzia³ do s³ug swoich: «Chcê wam wyjaœniæ, co knuj¹ Aramejczycy 
przeciwko nam. Wiedz¹, ¿e g³odujemy. Dlatego wyszli z obozu, aby siê ukryæ na polu, mówi¹c: Kiedy wyjd¹ z 
miasta, przychwycimy ich ¿ywych i wtargniemy do miasta».
2Ki 7:13  Jeden ze s³ug jego odpowiedzia³: «Niech¿e wezm¹ piêæ koni z tych, które tu ¿ywe pozosta³y - bêdzie 
z nimi tak, jak z ca³ym mnóstwem Izraela, które ginie - poœlijmy i zróbmy wywiad».
2Ki 7:14  Wziêto wiêc dwa rydwany z koñmi, które król wys³a³ za wojskiem aramejskim, polecaj¹c: «JedŸcie i 
badajcie!»
2Ki 7:15  Ruszyli za nimi a¿ do Jordanu. Oto ca³a droga pe³na by³a szat i broni, które Aramejczycy porzucili 
podczas swej ucieczki. Pos³añcy wrócili i powiadomili króla.
2Ki 7:16  Wówczas lud wyszed³ i z³upi³ obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej m¹ki kosztowa³a jednego 
sykla, dwie sea jêczmienia te¿ jednego sykla - wed³ug s³owa Pañskiego.
2Ki 7:17  Król rozkaza³, ¿eby tarczownik - na którego ramieniu siê wspiera³ - sprawowa³ nadzór w bramie. Lecz 
t³um zadepta³ go w bramie na œmieræ - tak jak przepowiedzia³ m¹¿ Bo¿y, który mówi³ w chwili przyjœcia króla 
do niego.
2Ki 7:18  Kiedy bowiem m¹¿ Bo¿y powiedzia³ do króla: «Jutro o tej samej porze dwie sea jêczmienia bêd¹ za 
jednego sykla, a jedna sea najczystszej m¹ki za jednego sykla - w bramie Samarii»,
2Ki 7:19  to tarczownik odpowiedzia³ mê¿owi Bo¿emu: «Chocia¿by nawet Pan zrobi³ okna w niebiosach, czy 
mog³oby siê spe³niæ to s³owo?» On zaœ rzek³: «Ty w³aœnie ujrzysz to swoimi oczami, lecz jeœæ z tego nie 
bêdziesz».
2Ki 7:20  I tak siê z nim sta³o. Zadepta³ go bowiem t³um w bramie na œmieræ.
2Ki 8:1  Elizeusz powiedzia³ do kobiety, której syna wskrzesi³: «Wstañ, idŸ razem z rodzin¹ twoj¹, zamieszkaj na 
obczyŸnie - tam gdzie bêdziesz mog³a - poniewa¿ Pan sprowadzi³ g³ód. Idzie on ju¿ na kraj na okres siedmiu 
lat».
2Ki 8:2  Kobieta wsta³a i spe³ni³a to, co powiedzia³ m¹¿ Bo¿y. Posz³a ona razem z rodzin¹ swoj¹ i ¿y³a na 
obczyŸnie w kraju Filistynów przez siedem lat.
2Ki 8:3  Po up³ywie siedmiu lat kobieta wróci³a z kraju Filistynów i uda³a siê do króla, b³agaj¹c o zwrot jej domu i 
jej pola.
2Ki 8:4  Król zaœ - w czasie rozmowy z Gechazim, s³ug¹ mê¿a Bo¿ego - powiedzia³: «Opowiedz mi wszystkie 
wielkie dzie³a, których dokona³ Elizeusz».
2Ki 8:5  Podczas gdy Gechazi opowiada³ królowi, jak [prorok] wskrzesi³ zmar³ego, w³aœnie nadesz³a kobieta, 
której syna wskrzesi³, i odwo³a³a siê do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gechazi powiedzia³: «Panie mój, 
królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesi³ Elizeusz».
2Ki 8:6  Król wypyta³ kobietê, a ona mu opowiedzia³a. Wtedy król przydzieli³ jej jednego dworzanina, nakazuj¹c: 
«Przywróæ jej ca³¹ posiad³oœæ oraz wszystkie dochody z pola od dnia, odk¹d opuœci³a kraj, a¿ do dzisiaj».
2Ki 8:7  Elizeusz przyszed³ do Damaszku. Kiedy Ben-Hadad, król Aramu, chorowa³, oznajmiono mu: «M¹¿ Bo¿y 
przyszed³ a¿ tutaj».
2Ki 8:8  Wtedy król powiedzia³ do Chazaela: «WeŸ dar ze sob¹, idŸ na spotkanie mê¿a Bo¿ego i przez niego 
wypytaj siê Pana, czy wyzdrowiejê z tej choroby».
2Ki 8:9  Poszed³ wiêc Chazael na jego spotkanie, wzi¹³ dary ze sob¹ i wszelkie kosztownoœci z Damaszku - 
ob³adowuj¹c czterdzieœci wielb³¹dów. Przyszed³ i stan¹³ przed nim, mówi¹c: «Twój syn, Ben-Hadad, król Aramu, 
pos³a³ mnie do ciebie z pytaniem: "Czy wyzdrowiejê z tej choroby?"»
2Ki 8:10  Odpowiedzia³ mu Elizeusz: «IdŸ i powiedz mu: "Bêdziesz ¿y³ na pewno". Lecz Pan objawi³ mi, ¿e na 
pewno on umrze».
2Ki 8:11  Nastêpnie utkwi³ swój wzrok, wytê¿y³ go bardzo mocno i zap³aka³ m¹¿ Bo¿y.
2Ki 8:12  A Chazael zapyta³: «Dlaczego pan mój p³acze?» Odpowiedzia³: «Poniewa¿ wiem, co z³ego uczynisz 
synom Izraela: ich warownie zniszczysz ogniem, kwiat ich wojowników pozabijasz, ich drobne dzieci 
roztrzaskasz, a ich brzemienne kobiety bêdziesz rozpruwa³».
2Ki 8:13  Wtedy Chazael zawo³a³: «Czym¿e jest twój s³uga - ten [zdech³y] pies - ¿eby mia³ wykonaæ to 
straszne dzie³o?» Elizeusz odpowiedzia³: «Pan objawi³ mi, ¿e bêdziesz królem Aramu».
2Ki 8:14  Oddali³ siê wiêc Chazael od Elizeusza i poszed³ do swego pana, który go zapyta³: «Co tobie 
powiedzia³ Elizeusz?» A on odrzek³: «Powiedzia³ mi, ¿e na pewno bêdziesz ¿y³».



2Ki 8:15  Nastêpnego dnia Chazael wzi¹³ nakrycie, zamoczy³ w wodzie i rozci¹gn¹³ na jego twarzy, tak i¿ on 
umar³. Chazael zaœ w jego miejsce zosta³ królem.
2Ki 8:16  W pi¹tym roku [panowania] Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, zosta³ 
królem judzkim.
2Ki 8:17  W chwili objêcia rz¹dów mia³ trzydzieœci dwa lata i panowa³ osiem lat w Jerozolimie.
2Ki 8:18  Kroczy³ on drog¹ królów izraelskich - podobnie jak czyni³ ród Achaba - poniewa¿ córka Achaba by³a 
jego ¿on¹. Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich.
2Ki 8:19  Jednak¿e Pan nie chcia³ zniszczyæ Judy ze wzglêdu na swego s³ugê, Dawida - tak jak mu obieca³, i¿ 
da mu przed sob¹ ród na zawsze.
2Ki 8:20  Za jego czasów Edom wyrwa³ siê spod w³adzy Judy i wybra³ sobie króla.
2Ki 8:21  Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszed³ do Sair. Kiedy powsta³ w nocy [do natarcia], uderzyli 
na niego Edomici, którzy okr¹¿yli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaœ uciek³ do swoich namiotów.
2Ki 8:22  Edom zatem wyrwa³ siê spod w³adzy Judy a¿ do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpad³a i 
Libna.
2Ki 8:23  A czy¿ pozosta³e dzieje Jorama i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 8:24  I spocz¹³ Joram ze swymi przodkami, i pochowano go obok przodków w Mieœcie Dawidowym; syn 
zaœ jego Ochozjasz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 8:25  W dwunastym roku [panowania] Jorama, syna Achaba, króla Izraela - Ochozjasz, syn Jorama, zosta³ 
królem Judy.
2Ki 8:26  W chwili objêcia w³adzy Ochozjasz mia³ dwadzieœcia dwa lata i królowa³ jeden rok w Jerozolimie. 
Jego matka mia³a na imiê Atalia, wnuczka Omriego, króla izraelskiego.
2Ki 8:27  Kroczy³ on drog¹ rodu Achaba i czyni³ to, co jest z³e w oczach Pañskich, jak ród Achaba, poniewa¿ by³ 
spowinowacony z rodem Achaba.
2Ki 8:28  Ochozjasz wyruszy³ z Joramem, synem Achaba, na wojnê przeciw Chazaelowi, królowi Aramu, w 
Ramot w Gileadzie. Lecz Aramejczycy zranili Jorama.
2Ki 8:29  Zatem król Joram wycofa³ siê do Jizreel, aby leczyæ siê z ran, które mu zadali Aramejczycy w Ramot, 
kiedy walczy³ przeciw Chazaelowi, królowi Aramu. Wtedy Ochozjasz, syn Jorama, król judzki, przyszed³ 
odwiedziæ Jorama, syna Achaba, w Jizreel, poniewa¿ by³ chory.
2Ki 9:1  Prorok Elizeusz wezwa³ jednego z uczniów prorockich i powiedzia³ mu: «Przepasz biodra, weŸ z sob¹ to 
naczyñko z oliw¹ i idŸ do Ramot w Gileadzie.
2Ki 9:2  Przyszed³szy tam, rozejrzyj siê za Jehu, synem Jozafata, syna Nimsziego. WejdŸ i nak³oñ go, by 
podniós³ siê z grona swoich towarzyszów i zaprowadŸ go do najskrytszej izby.
2Ki 9:3  Wtedy weŸmiesz naczyñko z oliw¹ i wylejesz j¹ na jego g³owê, mówi¹c: "Tak mówi Pan: Namaœci³em 
ciê na króla nad Izraelem". Nastêpnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezzw³ocznie».
2Ki 9:4  M³odzieniec wiêc, m³ody prorok, uda³ siê do Ramot w Gileadzie.
2Ki 9:5  Kiedy przyszed³, oto dowódcy wojska siedzieli razem. A on powiedzia³: «Mam ci powiedzieæ s³owo, 
wodzu!» Jehu zapyta³: «Komu z nas wszystkich?» Odpowiedzia³: «Tobie, wodzu!»
2Ki 9:6  Wtedy [Jehu] podniós³ siê i wszed³ do domu. Tamten zaœ wyla³ mu na g³owê oliwê, mówi¹c do niego: 
«Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Namaœci³em ciê na króla nad ludem Pañskim, nad Izraelem.
2Ki 9:7  Wytracisz ród Achaba, twego w³adcy, a ja pomszczê krew s³ug moich, proroków, i krew wszystkich s³ug 
Pañskich na Izebeli.
2Ki 9:8  Zginie ca³a rodzina Achaba. Wytêpiê Achabowi nawet ch³opca, niewolnika i wolnego w Izraelu.
2Ki 9:9  I post¹piê z rodzin¹ Achaba jak z rodzin¹ Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achiasza.
2Ki 9:10  Izebelê zaœ po¿r¹ psy na polu Jizreel, a nikt [jej] nie pochowa». Nastêpnie otworzy³ drzwi i uciek³.
2Ki 9:11  Jehu wyszed³ do s³ug swego w³adcy, którzy go zapytali: «Czy wszystko dobrze u ciebie? Po co ten 
szaleniec przyszed³ do ciebie?» Odpowiedzia³ im: «Wiecie, co za cz³owiek i jaka jego gadanina».
2Ki 9:12  Lecz oni powiedzieli: «K³amstwo! Opowiedz nam!» Wtedy rzek³: «Tak a tak powiedzia³ do mnie: "Tak 
mówi Pan: Namaœci³em ciê na króla Izraela"».
2Ki 9:13  Wtedy pospiesznie zdjêli swoje okrycia, rozes³ali je pod nim, na samych stopniach, zatr¹bili i og³osili: 
«Jehu jest królem!»
2Ki 9:14  Jehu, syn Jozafata, syna Nimsziego, uknu³ spisek przeciw Joramowi. Otó¿ Joram wraz z ca³ym 
Izraelem strzeg³ Ramot w Gileadzie przed Chazaelem, królem Aramu.
2Ki 9:15  Jednak¿e król Joram wycofa³ siê do Jizreel, aby leczyæ siê z ran, które mu zadali Aramejczycy, gdy 
walczy³ przeciw Chazaelowi, królowi Aramu. - Jehu powiedzia³: «Je¿eli jest taka wola wasza, niech ¿aden zbieg 
nie wychodzi z miasta, aby zanieœæ wieœæ do Jizreel».
2Ki 9:16  Nastêpnie Jehu wsiad³ na rydwan i wyruszy³ do Jizreel, poniewa¿ Joram tam wypoczywa³. A 
Ochozjasz, król judzki, przyby³ odwiedziæ Jorama.
2Ki 9:17  Kiedy stoj¹cy na czatach na wie¿y w Jizreel ujrza³ orszak Jehu w pochodzie, zawo³a³: «Widzê orszak». 
Joram zaœ rozkaza³: «WeŸ jeŸdŸca, poœlij naprzeciw nich i niech zapyta, czy [zwiastuj¹] pokój?»



2Ki 9:18  Wiêc jeŸdziec na koniu ruszy³ naprzeciw niego i powiedzia³: Tak mówi król: «Czy [przyjœcie to 
oznacza] pokój?» Odpowiedzia³ Jehu: «Co ciebie obchodzi pokój? JedŸ za mn¹!» Stoj¹cy zaœ na czatach 
oznajmi³: «Przyszed³ pos³aniec do nich, lecz nie wraca».
2Ki 9:19  Wys³a³ wiêc król drugiego jeŸdŸca na koniu, który podjecha³ do nich i powiedzia³: «Tak mówi król: Czy 
[przyjœcie to oznacza] pokój?» Odpowiedzia³ Jehu: «Co ciebie obchodzi pokój? JedŸ za mn¹!»
2Ki 9:20  Stoj¹cy zaœ na czatach oznajmi³: «Przyszed³ a¿ do nich, lecz nie wraca. A sposób jazdy tamtego jest 
podobny do je¿d¿enia Jehu, wnuka Nimsziego, poniewa¿ jeŸdzi szaleñczo».
2Ki 9:21  Wtedy Joram kaza³ zaprzêgaæ. Zaprzê¿ono wiêc jego rydwan. Zatem Joram, król izraelski, i 
Ochozjasz, król judzki - ka¿dy na swoim rydwanie - wyruszyli naprzeciw Jehu; spotkali go na polu Nabota z 
Jizreel.
2Ki 9:22  Kiedy Joram ujrza³ Jehu, zapyta³: «Czy [przyjœcie to oznacza] pokój, Jehu?» Ten zaœ odpowiedzia³: 
«Jaki pokój? Gdy jeszcze trwaj¹ czyny nierz¹dne twojej matki Izebeli i liczne jej czarodziejstwa!»
2Ki 9:23  Wtedy Joram zawróci³ i rzuci³ siê do ucieczki, wo³aj¹c do Ochozjasza: «Zdrada, Ochozjaszu!»
2Ki 9:24  Lecz Jehu chwyci³ rêk¹ za ³uk i trafi³ Jorama miêdzy ramiona, tak i¿ strza³a przeszy³a jego serce, a on 
pad³ na swój rydwan.
2Ki 9:25  Wtedy Jehu rzek³ do Bidkara, swego tarczownika: «Zabierz i rzuæ go na rolê Nabota z Jizreel. Bo 
przypomnij sobie: ja i ty jechaliœmy konno we dwóch za jego ojcem Achabem, kiedy Pan wypowiedzia³ przeciw 
niemu ten wyrok:
2Ki 9:26  "Naprawdê, widzia³em wczoraj wieczorem krew Nabota i krew synów jego - wyrocznia Pana. I odp³acê 
tobie na tym polu - wyrocznia Pana". Teraz wiêc zabierz i rzuæ go na pole - wed³ug s³owa Pañskiego».
2Ki 9:27  Kiedy Ochozjasz, król judzki, zobaczy³ to, ucieka³ drog¹ na Bet-Haggan. Lecz Jehu œciga³ go i 
rozkaza³: «Tak¿e jego zabijcie!» Zranili go wiêc na jego rydwanie u wejœcia do Gur, które le¿y przy Jibleam. A 
on ucieka³ dalej do Megiddo, gdzie umar³.
2Ki 9:28  S³udzy jego przewieŸli go do Jerozolimy i pochowali go w grobie jego, razem z przodkami, w Mieœcie 
Dawidowym.
2Ki 9:29  W jedenastym roku [panowania] Jorama, syna Achaba, zosta³ Ochozjasz królem judzkim.
2Ki 9:30  Kiedy Jehu wszed³ do Jizreel, a Izebel siê o tym dowiedzia³a, poczerni³a sobie powieki, ustroi³a g³owê 
i patrza³a z góry przez okno.
2Ki 9:31  Gdy Jehu wchodzi³ przez bramê, zawo³a³a: «Czy dobrze ci siê powodzi, Zimri, zabójco swego pana?»
2Ki 9:32  On zaœ podniós³ g³owê w stronê okna i zawo³a³: «Kto jest ze mn¹? Kto?» I spojrzeli ku niemu z góry 
dwaj lub trzej eunuchowie.
2Ki 9:33  Wtedy rozkaza³: «Wyrzuæcie j¹!» I wyrzucili j¹, a krew jej obryzga³a mur i konie, które j¹ roztratowa³y.
2Ki 9:34  Nastêpnie wszed³, a kiedy najad³ siê i napi³, powiedzia³: «Zajmijcie siê t¹ przeklêt¹ i pochowajcie j¹, 
poniewa¿ jest córk¹ króla».
2Ki 9:35  Wyszli, aby j¹ pogrzebaæ, lecz znaleŸli po niej tylko czaszkê, nogi i d³onie.
2Ki 9:36  Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedzia³: «Oto s³owo Pana, które wypowiedzia³ przez s³ugê swego 
Eliasza z Tiszbe: "Na polu Jizreel psy bêd¹ ¿ar³y cia³o Izebeli.
2Ki 9:37  A trup Izebeli bêdzie jak gnój na polu w obrêbie Jizreel, tak ¿e nie bêdzie mo¿na powiedzieæ: To jest 
Izebel"».
2Ki 10:1  W Samarii by³o siedemdziesiêciu synów Achaba. Jehu napisa³ list i wys³a³ go do Samarii, do 
przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba - list treœci nastêpuj¹cej:
2Ki 10:2  «Teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sob¹ synów pana waszego, macie rydwany i konie, 
miasto warowne oraz broñ.
2Ki 10:3  Obmyœlcie wiêc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy, posadŸcie go na 
tronie jego ojca i bijcie siê o dom pana waszego!»
2Ki 10:4  Ogarnê³a ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: «Oto dwaj królowie mu siê nie oparli, a jak¿e my siê 
oprzemy?»
2Ki 10:5  Wtedy zarz¹dca pa³acu, zarz¹dca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jehu tê odpowiedŸ: 
«Jesteœmy twoimi s³ugami. Wszystko, cokolwiek rozka¿esz nam, wype³nimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. 
Czyñ, co uznasz za s³uszne».
2Ki 10:6  Jehu napisa³ do nich drugi list tej treœci: «Je¿eli jesteœcie ze mn¹ i s³uchacie mego rozkazu, weŸcie 
g³owy synów waszego pana i przyjdŸcie do mnie jutro o tym samym czasie do Jizreel!» A synowie króla, 
siedemdziesiêciu ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali.
2Ki 10:7  Skoro tylko list ten przyszed³ do nich, wziêli synów króla, zamordowali wszystkich siedemdziesiêciu, 
g³owy ich w³o¿yli do koszów i pos³ali do niego, do Jizreel.
2Ki 10:8  Pos³aniec przyszed³ oznajmiæ mu: «Przyniesiono g³owy synów króla». On zaœ powiedzia³: «U³ó¿cie 
je w dwa stosy u wejœcia do bramy, a¿ do rana!»
2Ki 10:9  Rano zaœ wyszed³ i stoj¹c przemówi³ do ca³ego ludu: «Jesteœcie bez winy. Oto ja uknu³em spisek 
przeciwko panu mojemu i zabi³em go. Lecz kto zabi³ tych wszystkich?



2Ki 10:10  Zrozumiejcie¿ nareszcie, ¿e nic ze s³owa Pana, które On wypowiedzia³ przeciw domowi Achaba, nie 
przepadnie. Pan wykona³ to, co powiedzia³ przez s³ugê swego, Eliasza».
2Ki 10:11  I Jehu pozabija³ wszystkich pozosta³ych z rodziny Achaba w Jizreel, wszystkich jego mo¿nych, 
zaufanych i kap³anów, tak i¿ nikomu z nich nie pozwoli³ umkn¹æ.
2Ki 10:12  Nastêpnie wsta³ i wyruszy³ do Samarii. Kiedy Jehu by³ w drodze, w Sza³asach Pasterskich,
2Ki 10:13  napotka³ braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapyta³: «Kim wy jesteœcie?» Odpowiedzieli: 
«Jesteœmy braæmi Ochozjasza i przyszliœmy pozdrowiæ synów króla i synów królowej matki».
2Ki 10:14  Wtedy rozkaza³: «Pochwyæcie ich ¿ywych!» Pochwycono wiêc ich ¿ywych i zamordowano ich nad 
cystern¹ Sza³asów, czterdziestu dwóch ludzi; nie oszczêdzi³ z nich ani jednego.
2Ki 10:15  Odszed³szy stamt¹d, Jehu spotka³ Jonadaba, syna Rekaba, który mu wyszed³ naprzeciw i pozdrowi³ 
go. Zapyta³ go: «Czy serce twoje jest szczere, jak serce moje w stosunku do serca twego?» Odpowiedzia³ 
Jonadab: «Tak jest». - «Je¿eli tak, podaj mi sw¹ rêkê!» Poda³ mu sw¹ rêkê, a on posadzi³ go przy sobie na 
rydwanie
2Ki 10:16  i powiedzia³: «ChodŸ ze mn¹, a zobaczysz moj¹ gorliwoœæ o Pana». I jecha³ z nim na swoim 
rydwanie.
2Ki 10:17  Nastêpnie wjecha³ do Samarii i pozabija³ wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, a¿ zniszczy³ 
go wed³ug s³owa, które Pan wypowiedzia³ do Eliasza.
2Ki 10:18  Jehu zgromadzi³ ca³y lud i powiedzia³ do niego: «Achab za ma³o czci³ Baala, Jehu bêdzie czci³ go 
bardziej.
2Ki 10:19  Teraz wiêc zwo³ajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego s³ugi i wszystkich jego 
kap³anów. Niech nikogo nie zabraknie, poniewa¿ mam z³o¿yæ wielk¹ ofiarê krwaw¹ Baalowi. Kogokolwiek by 
zabrak³o, nie pozostanie przy ¿yciu». Jehu dzia³a³ w sposób podstêpny, aby wytraciæ wyznawców Baala.
2Ki 10:20  Jehu dalej rozkaza³: «Urz¹dŸcie œwiête zgromadzenie dla Baala!»; i zwo³ali je.
2Ki 10:21  Jehu rozes³a³ pos³añców po ca³ym Izraelu, i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozosta³ nikt, kto 
by nie przyszed³. Weszli wiêc do œwi¹tyni Baala, która wype³ni³a siê od krañca do krañca.
2Ki 10:22  Wtedy rzek³ do stra¿nika szatni: «Wy³ó¿ szaty dla wszystkich czcicieli Baala!»; i wy³o¿y³ dla nich 
szaty.
2Ki 10:23  Wtedy Jehu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszed³ do œwi¹tyni Baala i powiedzia³ do czcicieli 
Baala: «Przeszukajcie i zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoœ z czcicieli Jahwe, a s¹ tylko czciciele Baala».
2Ki 10:24  Nastêpnie wyszed³, aby z³o¿yæ ofiary krwawe i ca³opalne. Jehu postawi³ na zewn¹trz 
osiemdziesiêciu swoich ludzi i powiedzia³: «Ktokolwiek by pozwoli³ ujœæ komuœ z ludzi, których ja wydajê w 
rêce wasze, p³aci ¿yciem swoim za ¿ycie zbiega».
2Ki 10:25  Kiedy Jehu skoñczy³ sk³adaæ ofiarê ca³opaln¹, rozkaza³ stra¿y przybocznej i tarczownikom: «IdŸcie, 
uderzcie na nich! Niech nikt nie ujdzie!» Wiêc stra¿ przyboczna i tarczownicy wyciêli ich ostrzem miecza, 
po³o¿yli ich trupem i dotarli a¿ do sanktuarium œwi¹tyni Baala.
2Ki 10:26  Wynieœli stele œwi¹tyni Baala i spalili je.
2Ki 10:27  Nastêpnie wyrzucili aszerê œwi¹tyni Baala i spalili j¹. Pot³ukli te¿ stele Baala. Wreszcie zburzyli 
œwi¹tyniê Baala i zamienili j¹ na kloaki - a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ki 10:28  Tak Jehu wyrugowa³ Baala z Izraela,
2Ki 10:29  Nie zerwa³ jednak¿e Jehu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadzi³ Izraela - 
ze z³otymi cielcami w Betel i Dan.
2Ki 10:30  Przeto Pan powiedzia³ do Jehu: «Poniewa¿ dobrze wykona³eœ, co by³o s³uszne w moich oczach, 
wed³ug wszystkich zamiarów mego serca post¹pi³eœ z domem Achaba, to synowie twoi a¿ do czwartego 
pokolenia bêd¹ zasiadali na tronie Izraela».
2Ki 10:31  Lecz Jehu nie stara³ siê pilnie, z ca³ego serca, postêpowaæ wed³ug Prawa Pana, Boga Izraela. Nie 
zerwa³ z grzechami Jeroboama, do których ten doprowadzi³ Izraela.
2Ki 10:32  W owym czasie Pan zacz¹³ uszczuplaæ Izraela: Chazael pobi³ Izraelitów na ca³ym ich obszarze,
2Ki 10:33  od Jordanu na wschód s³oñca, ca³y obszar Gileadu, Gadytów, Rubenitów, Manassytów - od Aroeru, 
który le¿y nad rzek¹ Arnon - Gilead i Baszan.
2Ki 10:34  A czy¿ pozosta³e dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i ca³a jego dzielnoœæ nie s¹ opisane w Ksiêdze 
Kronik Królów Izraela?
2Ki 10:35  I spocz¹³ Jehu ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn Joachaz zosta³ w jego 
miejsce królem.
2Ki 10:36  Czas zaœ, w którym Jehu panowa³ nad Izraelem w Samarii, wynosi³ dwadzieœcia osiem lat.
2Ki 11:1  Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedzia³a siê, ¿e syn jej umar³, zabra³a siê do wytêpienia ca³ego 
potomstwa królewskiego.
2Ki 11:2  Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabra³a Joasza, syna Ochozjasza - wyniós³szy 
go potajemnie spoœród mordowanych synów królewskich - i przed wzrokiem Atalii skry³a go wraz z jego mamk¹ 
w pokoju sypialnym, tak i¿ nie zosta³ zabity.



2Ki 11:3  Przebywa³ wiêc z ni¹ szeœæ lat ukryty w œwi¹tyni Pañskiej, podczas gdy Atalia rz¹dzi³a w kraju.
2Ki 11:4  W siódmym roku Jojada poleci³ sprowadziæ setników, Karyjczyków i stra¿ przyboczn¹, przyprowadzi³ 
ich do siebie w œwi¹tyni Pañskiej. Zawar³ z nimi uk³ad i kaza³ im z³o¿yæ przysiêgê w œwi¹tyni Pañskiej, i 
pokaza³ im syna królewskiego.
2Ki 11:5  Nastêpnie wyda³ im taki rozkaz: «Oto rozkaz, który macie wykonaæ. Jedna trzecia z was, 
podejmuj¹cych s³u¿bê w szabat, ma trzymaæ stra¿ przy pa³acu królewskim.
2Ki 11:6  Jedna trzecia przy Bramie Sur. Jedna trzecia przy bramie za stra¿¹. Trzymajcie kolejno stra¿ nad 
pa³acem.
2Ki 11:7  Dwa oddzia³y z was wszystkich - schodz¹cych ze s³u¿by w szabat - maj¹ trzymaæ stra¿ w œwi¹tyni 
Pañskiej przy królu.
2Ki 11:8  Otoczcie w kr¹g króla, ka¿dy z broni¹ w rêku! Kto by chcia³ wtargn¹æ w szeregi, niech zginie! B¹dŸcie 
przy królu, dok¹dkolwiek siê uda!»
2Ki 11:9  Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkaza³ kap³an Jojada. Ka¿dy wzi¹³ swoich ludzi - tak tych, co 
podejmuj¹ s³u¿bê w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodz¹, i przyszli do kap³ana Jojady.
2Ki 11:10  Kap³an zaœ wrêczy³ setnikom w³ócznie i tarcze króla Dawida, które by³y w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 11:11  Stra¿ przyboczna ustawi³a siê naoko³o króla - ka¿dy z broni¹ w rêku - od wêg³a po³udniowego 
œwi¹tyni a¿ do pó³nocnego, przed o³tarzem i œwi¹tyni¹.
2Ki 11:12  Wówczas wyprowadzi³ syna królewskiego, w³o¿y³ na niego diadem i [wrêczy³] œwiadectwo; 
ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w d³onie i wo³ano: «Niech ¿yje król!»
2Ki 11:13  S³ysz¹c wrzawê ludu, Atalia uda³a siê do ludu, do œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 11:14  Spojrza³a: a oto król stoi przy kolumnie - zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i tr¹by naoko³o króla, ca³y 
lud kraju raduje siê i dmie w tr¹by. Atalia wiêc rozdar³a szaty i zawo³a³a: «Spisek! Spisek!»
2Ki 11:15  Wtedy kap³an Jojada wyda³ rozkaz setnikom dowodz¹cym wojskiem, polecaj¹c im: «WyprowadŸcie j¹ 
ze œwi¹tyni poza szeregi, a gdyby ktoœ za ni¹ szed³, niech zginie od miecza!» Mówi³ bowiem kap³an: «Nie 
powinna zgin¹æ w œwi¹tyni Pañskiej».
2Ki 11:16  Pochwycono j¹, i gdy wesz³a na drogê, któr¹ wje¿d¿aj¹ konie ku pa³acowi, zosta³a tam zabita.
2Ki 11:17  Jojada zawar³ przymierze miêdzy Panem a królem i ludem, by byli ludem Pañskim, oraz miêdzy 
królem a ludem.
2Ki 11:18  Po czym ca³y lud kraju wyruszy³ do œwi¹tyni Baala i zburzy³ j¹. O³tarze jej i pos¹gi pot³uczono 
ca³kowicie, a Mattana, kap³ana Baala, zabito przed o³tarzami. I ustanowi³ kap³an [Jojada] stra¿ nad œwi¹tyni¹ 
Pañsk¹.
2Ki 11:19  Nastêpnie wzi¹³ setników, Karyjczyków, stra¿ przyboczn¹ i ca³y lud kraju. Wyprowadzili króla ze 
œwi¹tyni Pañskiej i wkroczyli przez Bramê Stra¿y do pa³acu królewskiego. Tak wiêc [Joasz] zasiad³ na tronie 
królewskim.
2Ki 11:20  Ca³y lud kraju radowa³ siê, a miasto za¿ywa³o spokoju. Ataliê zaœ zabito mieczem w pa³acu króla.
2Ki 12:1  W chwili objêcia rz¹dów Joasz mia³ siedem lat.
2Ki 12:2  W siódmym roku [panowania] Jehu, Joasz zosta³ królem i panowa³ czterdzieœci lat w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Sibeja - z Beer-Szeby.
2Ki 12:3  Joasz czyni³ to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, przez wszystkie dni, póki poucza³ go kap³an 
Jojada.
2Ki 12:4  Jedynie wy¿yny nie zosta³y jeszcze usuniête. Lud w dalszym ci¹gu sk³ada³ na wy¿ynach ofiary 
krwawe i kadzielne.
2Ki 12:5  Joasz poleci³ kap³anom: «Wszystkie pieni¹dze, które jako dar œwiêty wnosi siê do œwi¹tyni Pañskiej - 
pieni¹dze bie¿¹ce, które ktoœ p³aci wed³ug wyznaczonej mu kwoty za osoby - wszystkie pieni¹dze, które ktoœ z 
w³asnej woli wnosi do œwi¹tyni Pañskiej -
2Ki 12:6  zbior¹ kap³ani od osób sobie znanych i obróc¹ je na naprawê uszkodzeñ œwi¹tyni, gdziekolwiek takie 
uszkodzenie siê znajdzie».
2Ki 12:7  Lecz jeszcze w dwudziestym trzecim roku króla Joasza kap³ani nie naprawili uszkodzeñ œwi¹tyni.
2Ki 12:8  Wtedy król Joasz zawezwa³ kap³ana Jojadê oraz kap³anów i rzek³ do nich: «Dlaczego nie naprawiacie 
uszkodzeñ œwi¹tyni? Odt¹d ju¿ nie wolno wam braæ pieniêdzy od znanych wam osób, lecz przeka¿ecie je na 
naprawê szkód œwi¹tyni Pañskiej».
2Ki 12:9  Kap³ani zgodzili siê nie braæ pieniêdzy od ludu i nie troszczyæ siê o naprawê uszkodzeñ œwi¹tyni.
2Ki 12:10  Wtedy kap³an Jojada wzi¹³ jedn¹ skrzyniê, zrobi³ otwór w jej przykrywie i postawi³ j¹ obok o³tarza, po 
prawej stronie wejœcia do œwi¹tyni Pañskiej. Kap³ani zaœ - stró¿e progów - sk³adali tam wszystkie pieni¹dze 
wniesione do œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 12:11  Kiedy zauwa¿ono, ¿e du¿o jest pieniêdzy w skrzyni, przychodzi³ sekretarz króla oraz arcykap³an i 
wtedy zsypywano i obliczano pieni¹dze, które siê znajdowa³y w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 12:12  Pieni¹dze odwa¿one przekazywano kierownikom robót, nadzorcom œwi¹tyni Pañskiej. Ci zaœ 
wydawali je na stolarzy i budowniczych - pracuj¹cych w œwi¹tyni Pañskiej -



2Ki 12:13  murarzy, kamieniarzy oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych do naprawienia uszkodzeñ œwi¹tyni 
Pañskiej, wreszcie na wszystkie wydatki celem odbudowy œwi¹tyni.
2Ki 12:14  Jednak¿e z monet, które wp³ywa³y do œwi¹tyni Pañskiej, nie wyrabiano czarek srebrnych, no¿yc, 
kropielnic, tr¹b ani ¿adnych przedmiotów z³otych lub srebrnych dla œwi¹tyni Pañskiej,
2Ki 12:15  ale wydawano je robotnikom, którzy ich u¿ywali do naprawy œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 12:16  I nie robiono obliczeñ z ludŸmi, w rêce których przekazywano pieni¹dze, aby je wydawali na 
robotników, poniewa¿ dzia³ali z niezachwian¹ wiernoœci¹.
2Ki 12:17  Pieni¹dze [dane] jako zadoœæuczynienie za winy i grzechy nie wchodzi³y do œwi¹tyni Pañskiej - by³y 
w³asnoœci¹ kap³anów.
2Ki 12:18  W tym czasie Chazael, król Aramu, wyruszy³ na wojnê przeciw Gat i zdoby³ je. Nastêpnie Chazael 
powzi¹³ postanowienie, by wyruszyæ przeciw Jerozolimie.
2Ki 12:19  Wtedy Joasz, król judzki, zabra³ wszystkie dary œwiête, które ofiarowali królowie judzcy: Jozafat, 
Joram i Ochozjasz, jego przodkowie - ³¹cznie ze swoimi œwiêtymi darami - oraz ca³e z³oto zgromadzone w 
skarbcach œwi¹tyni Pañskiej i pa³acu królewskiego, i pos³a³ Chazaelowi, królowi Aramu, a ten siê oddali³ od 
Jerozolimy.
2Ki 12:20  A czy¿ pozosta³e dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 12:21  S³udzy jego powstali, uknuli spisek i zabili Joasza w pa³acu na Millo, gdy zstêpowa³ do Silla -
2Ki 12:22  mianowicie Jozabad, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera - s³udzy jego, zabili go i poniós³ 
œmieræ. Pochowano go w Mieœcie Dawidowym, razem z jego przodkami. I syn jego Amazjasz zosta³ w jego 
miejsce królem.
2Ki 13:1  W dwudziestym trzecim roku [panowania] Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachaz, syn 
Jehu, zosta³ królem izraelskim w Samarii, na siedemnaœcie lat.
2Ki 13:2  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, naœladuj¹c grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego 
ów doprowadzi³ Izraela - nie zerwa³ z nim.
2Ki 13:3  Wtedy zap³on¹³ gniew Pana przeciw Izraelitom, i wyda³ ich w rêce Chazaela, króla Aramu, oraz w rêce 
Ben-Hadada, syna Chazaela - przez ca³y czas.
2Ki 13:4  Lecz Joachaz przeb³aga³ oblicze Pañskie, tak i¿ Pan wys³ucha³ go, poniewa¿ widzia³ ucisk Izraelitów, 
jakim ciemiê¿y³ ich król Aramu.
2Ki 13:5  Zatem Pan da³ Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwoli³ spod mocy Aramu, tak i¿ Izraelici mieszkali w 
swoich namiotach, jak przedtem.
2Ki 13:6  Jednak¿e nie odwrócili siê od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów doprowadzi³ Izraela - trwali w 
nim. A nawet aszera sta³a w Samarii.
2Ki 13:7  Gdy Joachazowi zosta³o nie wiêcej ¿o³nierzy, jak tylko piêædziesiêciu jeŸdŸców, dziesiêæ rydwanów i 
dziesiêæ tysiêcy pieszych, wytraci³ ich król Aramu i star³ jak proch, który siê depcze.
2Ki 13:8  A czy¿ pozosta³e dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielnoœæ, nie s¹ opisane w Ksiêdze 
Kronik Królów Izraela?
2Ki 13:9  I spocz¹³ Joachaz razem ze swymi przodkami, i pochowano go w Samarii. A syn jego Joasz zosta³ w 
jego miejsce królem.
2Ki 13:10  W trzydziestym siódmym roku [panowania] Joasza, króla judzkiego - Joasz, syn Joachaza, zosta³ 
królem izraelskim w Samarii, na szesnaœcie lat.
2Ki 13:11  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich. Nie zerwa³ z ca³ym grzechem Jeroboama, syna Nebata, 
do którego ów doprowadzi³ Izraela - trwa³ w nim.
2Ki 13:12  A czy¿ pozosta³e dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielnoœæ, z jak¹ walczy³ przeciw 
Amazjaszowi, królowi judzkiemu - nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
2Ki 13:13  I spocz¹³ Joasz ze swymi przodkami, a Jeroboam zasiad³ na jego tronie. Joasz pochowany zosta³ w 
Samarii, razem z królami izraelskimi.
2Ki 13:14  Kiedy Elizeusz zapad³ na chorobê œmierteln¹, przyszed³ do niego Joasz, król izraelski, i p³acz¹c 
pochylony nad jego twarz¹ mówi³: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeŸdŸcze!»
2Ki 13:15  Elizeusz zaœ rzek³ do niego: «WeŸ ³uk i strza³y!» I przyniós³ do niego ³uk i strza³y.
2Ki 13:16  Wtedy on rzek³ do króla izraelskiego: «Po³ó¿ rêkê sw¹ na ³uk!» Król po³o¿y³ sw¹ rêkê, a Elizeusz 
na³o¿y³ rêce swoje na rêce króla
2Ki 13:17  i powiedzia³: «Otwórz okno na wschód!» Kiedy otworzy³, Elizeusz rzek³: «Strzelaj!» - i strzeli³, a on 
rzek³: «Strza³a zwyciêstwa od Pana! Strza³a zwyciêstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczêtnie!»
2Ki 13:18  Nastêpnie rzek³: «WeŸ strza³y!» Kiedy je wzi¹³, rzek³ do króla Izraela: «Uderz o ziemiê!» A on uderzy³ 
trzy razy i zaprzesta³.
2Ki 13:19  Wtedy m¹¿ Bo¿y rozgniewa³ siê na niego i rzek³: «Trzeba by³o uderzyæ piêæ albo szeœæ razy! 
Wtedy byœ pokona³ Aram doszczêtnie, teraz zaœ pokonasz Aram tylko trzy razy!»
2Ki 13:20  Elizeusz umar³ i pochowano go. Oddzia³y zaœ Moabitów wpada³y do kraju ka¿dego roku.
2Ki 13:21  Zdarzy³o siê, ¿e grzebi¹cy cz³owieka ujrzeli jeden oddzia³ [nieprzyjacielski]. Wrzucili wiêc tego 



cz³owieka do grobu Elizeusza i oddalili siê. Cz³owiek ten dotkn¹³ koœci Elizeusza, o¿y³ i stan¹³ na nogi.
2Ki 13:22  Chazael, król Aramu, gnêbi³ Izraelitów przez ca³e ¿ycie Joachaza.
2Ki 13:23  Lecz Pan okaza³ im ³askê, zmi³owa³ siê nad nimi i zwróci³ siê ku nim ze wzglêdu na przymierze 
swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chcia³ ich zatraciæ i nie odrzuci³ ich od swego oblicza, a¿ do 
tego czasu.
2Ki 13:24  Chazael, król Aramu, umar³, a jego syn Ben-Hadad zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 13:25  Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbi³ miasta z r¹k Ben-Hadada, syna Chazaela, które ów zabra³ 
ojcu jego, Joachazowi, na wojnie. Trzykrotnie pobi³ go Joasz i odzyska³ miasta izraelskie.
2Ki 14:1  W drugim roku [panowania] Joasza, syna Joachaza, króla Izraela - Amazjasz, syn Joasza, zosta³ 
królem judzkim.
2Ki 14:2  W chwili objêcia rz¹dów mia³ dwadzieœcia piêæ lat i panowa³ dwadzieœcia dziewiêæ lat w 
Jerozolimie. Matce jego by³o na imiê Joaddan z Jerozolimy.
2Ki 14:3  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, jednak nie tak, jak praojciec jego, Dawid. Zupe³nie 
tak postêpowa³, jak jego ojciec Joasz.
2Ki 14:4  Jedynie wy¿yny nie zosta³y usuniête. W dalszym ci¹gu lud sk³ada³ ofiary krwawe i kadzielne na 
wy¿ynach.
2Ki 14:5  Skoro tylko umocni³ w³adzê królewsk¹ w swoim rêku, zabi³ tych spoœród s³ug swoich, którzy zabili 
jego ojca, króla.
2Ki 14:6  Lecz nie skaza³ na œmieræ synów zabójców - zgodnie z tym, co jest napisane w ksiêdze Prawa 
Moj¿eszowego, gdzie Pan przykaza³: Ojcowie nie ponios¹ œmierci za winy swych synów ani synowie za winy 
ojców. Ka¿dy umrze za swój w³asny grzech.
2Ki 14:7  To on pokona³ Edomitów w Dolinie Soli, w liczbie dziesiêciu tysiêcy, i zdoby³ w bitwie Selê, i nada³ jej 
nazwê Jokteel, któr¹ nosi a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ki 14:8  Wówczas Amazjasz wys³a³ pos³ów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego ze 
s³owami: «PrzyjdŸ, a zmierzymy siê zbrojnie!»
2Ki 14:9  Joasz zaœ, król izraelski, przekaza³ Amazjaszowi, królowi judzkiemu, tak¹ odpowiedŸ: «Cierñ na 
Libanie przes³a³ cedrowi na Libanie tak¹ proœbê: Daj córkê swoj¹ mojemu synowi za ¿onê! Lecz dziki zwierz na 
Libanie przebieg³ i rozdepta³ cierñ. -
2Ki 14:10  Pobi³eœ zupe³nie Edomitów i serce twoje unios³o siê pych¹. B¹dŸ sobie s³awny, lecz pozostañ w 
domu swoim! Dlaczego masz siê nara¿aæ na nieszczêœcie i masz upaœæ ty, a razem z tob¹ i Juda?»
2Ki 14:11  Lecz Amazjasz nie s³ucha³, i Joasz, król izraelski, wyruszy³. Zmierzyli siê zbrojnie - on i Amazjasz, 
król judzki, w Bet-Szemesz, które nale¿y do Judy.
2Ki 14:12  Juda zosta³ pobity przez Izraela, i uciek³ ka¿dy do swego namiotu.
2Ki 14:13  Amazjasza zaœ, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Ochozjasza, pojma³ Joasz, król izraelski, w 
Bet-Szemesz i zaprowadzi³ go do Jerozolimy. Zrobi³ wy³om w murze Jerozolimy od Bramy Efraima a¿ do Bramy 
Wêg³a na czterysta ³okci.
2Ki 14:14  Zabra³ te¿ ca³e z³oto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowa³y siê w œwi¹tyni Pañskiej i w 
skarbcach pa³acu królewskiego, oraz zak³adników - i wróci³ do Samarii.
2Ki 14:15  A czy¿ pozosta³e dzie³a Joasza, których dokona³, jego dzielnoœæ oraz to, jak walczy³ z 
Amazjaszem, królem judzkim, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
2Ki 14:16  I spocz¹³ Joasz ze swymi przodkami, i pochowany zosta³ w Samarii, razem z królami izraelskimi, a 
syn jego Jeroboam zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 14:17  Amazjasz, syn Joasza, króla judzkiego, ¿y³ jeszcze piêtnaœcie lat po œmierci Joasza, syna 
Joachaza, króla izraelskiego.
2Ki 14:18  A czy¿ pozosta³e dzieje Amazjasza nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 14:19  Przeciwko niemu uknuto spisek w Jerozolimie, uciek³ wiêc do Lakisz. Urz¹dzono za nim poœcig do 
Lakisz i tam go zabito.
2Ki 14:20  Przywieziono go koñmi i pogrzebano z jego przodkami w Jerozolimie, w Mieœcie Dawidowym.
2Ki 14:21  A ca³y naród Judy wzi¹³ Azariasza, który mia³ wtedy szesnaœcie lat, i obra³ go królem w miejsce jego 
ojca Amazjasza.
2Ki 14:22  To on obwarowa³ Elat i przywróci³ go Judzie, kiedy król spocz¹³ ze swymi przodkami.
2Ki 14:23  W piêtnastym roku [panowania] Amazjasza, syna Joasza, króla judzkiego - Jeroboam, syn Joasza, 
zosta³ królem izraelskim w Samarii - na czterdzieœci jeden lat.
2Ki 14:24  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich: nie zerwa³ z ca³ym grzechem Jeroboama, syna Nebata, 
do którego ów doprowadzi³ Izraela.
2Ki 14:25  To on przywróci³ granice Izraela od Wejœcia do Chamat a¿ do morza Araby - zgodnie ze s³owem 
Pana, Boga Izraela, które wypowiedzia³ przez s³ugê swego Jonasza, syna Amittaja, proroka pochodz¹cego z 
Gat-ha-Chefer.
2Ki 14:26  Albowiem Pan widzia³ niezmiernie gorzk¹ niedolê Izraela, i¿ nie by³o ani niewolnika, ani wolnego, i nie 



by³o, kto by pomóg³ Izraelowi.
2Ki 14:27  I Pan nie wyda³ wyroku wytracenia imienia Izraela pod niebem, lecz ocali³ go rêk¹ Jeroboama, syna 
Joasza.
2Ki 14:28  A czy¿ pozosta³e dzieje Jeroboama, wszystkie jego czyny i jego dzielnoœæ, z jak¹ walczy³ i z jak¹ 
przywróci³ Izraelowi Damaszek i Chamat - nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Izraela?
2Ki 14:29  I spocz¹³ Jeroboam z przodkami swoimi, z królami izraelskimi, a syn jego Zachariasz, zosta³ w jego 
miejsce królem.
2Ki 15:1  W dwudziestym siódmym roku [panowania] Jeroboama, króla izraelskiego - Azariasz, syn Amazjasza, 
zosta³ królem judzkim.
2Ki 15:2  W chwili objêcia rz¹dów mia³ szesnaœcie lat i panowa³ piêædziesi¹t dwa lata w Jerozolimie. Matce 
jego by³o na imiê Jekolia - z Jerozolimy.
2Ki 15:3  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich - tak jak czyni³ jego ojciec Amazjasz.
2Ki 15:4  Jedynie wy¿yny nie zosta³y usuniête. W dalszym ci¹gu lud sk³ada³ na wy¿ynach ofiary krwawe i 
kadzielnice.
2Ki 15:5  Lecz Pan dotkn¹³ króla, tak i¿ sta³ siê trêdowaty a¿ do dnia swojej œmierci, i mieszka³ w domu 
odosobnienia - podczas gdy Jotam, jego syn, kierowa³ pa³acem i s¹dzi³ lud kraju.
2Ki 15:6  A czy¿ pozosta³e dzieje Azariasza i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Judy?
2Ki 15:7  I spocz¹³ Azariasz ze swymi przodkami, i pochowano go z jego przodkami w Mieœcie Dawidowym. A 
syn jego Jotam zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 15:8  W trzydziestym ósmym roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego, Zachariasz, syn Jeroboama, 
zosta³ królem izraelskim w Samarii - na szeœæ miesiêcy.
2Ki 15:9  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, tak jak czynili jego przodkowie. Nie zerwa³ z ca³ym 
grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadzi³ Izraela.
2Ki 15:10  Szallum, syn Jabesza, uknu³ spisek przeciw niemu, zada³ mu cios œmiertelny w Jibleam i zosta³ w 
jego miejsce królem.
2Ki 15:11  Pozosta³e zaœ dzieje Zachariasza opisano w Ksiêdze Kronik Królów Izraela.
2Ki 15:12  Takie by³o s³owo Pana, które wypowiedzia³ do Jehu: «Synowie twoi a¿ do czwartego pokolenia bêd¹ 
zasiadali na tronie Izraela». I tak siê spe³ni³o.
2Ki 15:13  Szallum, syn Jabesza, zosta³ królem w trzydziestym dziewi¹tym roku [panowania] Ozjasza, króla 
judzkiego, i rz¹dzi³ jeden miesi¹c w Samarii.
2Ki 15:14  Menachem, syn Gadiego, przyszed³ z Tirsy i wszed³ do Samarii. Zada³ cios œmiertelny Szallumowi, 
synowi Jabesza, w Samarii, i zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 15:15  Pozosta³e zaœ dzieje Szalluma oraz spisek, jaki uknu³, opisano w Ksiêdze Kronik Królów Izraela.
2Ki 15:16  Podówczas Menachem spustoszy³ Tappuach - zabijaj¹c wszystkich, którzy w nim byli - oraz okolice 
jego, pocz¹wszy od Tirsy, poniewa¿ mu nie otworzono bram. Spustoszy³ je, a wszystkie w nim brzemienne 
kobiety rozpruwa³.
2Ki 15:17  W trzydziestym dziewi¹tym roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego, Menachem, syn Gadiego, 
zosta³ królem izraelskim w Samarii - na dziesiêæ lat.
2Ki 15:18  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich; nie zerwa³ z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do 
których ów doprowadzi³ Izraela. Za jego czasu
2Ki 15:19  wtargn¹³ do kraju Pul, król asyryjski. Menachem da³ Pulowi tysi¹c talentów srebra, aby zapewniæ 
sobie jego pomoc i umocniæ w³adzê królewsk¹ w swoim w³asnym rêku.
2Ki 15:20  Menachem uzyska³ te pieni¹dze od Izraelitów, od wszystkich ludzi zamo¿nych - po piêædziesi¹t 
syklów od g³owy - aby je wrêczyæ królowi asyryjskiemu. Wycofa³ siê wiêc król asyryjski, nie zatrzymuj¹c siê tam 
w kraju.
2Ki 15:21  A czy¿ pozosta³e dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Izraela?
2Ki 15:22  I spocz¹³ Menachem ze swoimi przodkami, a syn jego, Pekachiasz, zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 15:23  W piêædziesi¹tym roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego - Pekachiasz, syn Menachema, zosta³ 
królem izraelskim w Samarii - na dwa lata.
2Ki 15:24  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich. Nie zerwa³ z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do 
których ów doprowadzi³ Izraela.
2Ki 15:25  Tarczownik jego, Pekach, syn Remaliasza, uknu³ spisek przeciw niemu i zabi³ go w Samarii, w 
baszcie pa³acu królewskiego - Argoba te¿ i Arieha - a razem z nim piêædziesiêciu ludzi z Gileadu. Zabi³ go i 
zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 15:26  Pozosta³e zaœ dzieje Pekachiasza i wszystkie jego czyny opisano w Ksiêdze Kronik Królów Izraela.
2Ki 15:27  W piêædziesi¹tym drugim roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego, Pekach, syn Remaliasza, 
zosta³ królem izraelskim w Samarii, na dwadzieœcia lat.



2Ki 15:28  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pana. Nie zerwa³ z grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego 
ów doprowadzi³ Izraela.
2Ki 15:29  Za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargn¹³ Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zaj¹³ Ijjon, Abel-Bet-
Maaka, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galilejê, ca³y kraj Neftalego, a pojmanych przesiedli³ do Asyrii.
2Ki 15:30  Ozeasz, syn Eli, uknu³ spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zada³ mu cios œmiertelny i 
zosta³ w jego miejsce królem w dwudziestym roku [panowania] Jotama, syna Ozjasza.
2Ki 15:31  Pozosta³e zaœ dzieje Pekacha i wszystkie jego czyny opisano w Ksiêdze Kronik Królów Izraela.
2Ki 15:32  W drugim roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, Jotam, syn Azariasza, 
zosta³ królem judzkim.
2Ki 15:33  W chwili objêcia rz¹dów mia³ dwadzieœcia piêæ lat i panowa³ szesnaœcie lat w Jerozolimie. Matce 
jego by³o na imiê Jerusza - córka Sadoka.
2Ki 15:34  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich. Dzia³a³ zupe³nie tak, jak jego ojciec Azariasz.
2Ki 15:35  Jedynie wy¿yny nie zosta³y usuniête. W dalszym ci¹gu lud sk³ada³ na wy¿ynach ofiary krwawe i 
kadzielne. On to zbudowa³ Bramê Górn¹ œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 15:36  A czy¿ pozosta³e dzieje Jotama i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 15:37  W owym czasie Pan zacz¹³ posy³aæ przeciw Judzie Resina, króla Aramu, i Pekacha, syna 
Remaliasza.
2Ki 15:38  I spocz¹³ Jotam przy swoich przodkach i pochowano go z jego przodkami w Mieœcie Dawida, jego 
praojca, a jego syn Achaz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 16:1  W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, zosta³ królem 
judzkim.
2Ki 16:2  W chwili objêcia rz¹dów Achaz mia³ dwadzieœcia lat, a szesnaœcie lat panowa³ w Jerozolimie. Nie 
czyni³ on tego, co jest s³uszne w oczach Pana, Boga jego, tak jak jego praojciec, Dawid,
2Ki 16:3  lecz kroczy³ drog¹ królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadzi³ przez ogieñ - na mod³ê 
ohydnych grzechów pogan, których Pan wypêdzi³ przed Izraelitami.
2Ki 16:4  Sk³ada³ ofiary krwawe i kadzielne na wy¿ynach i pagórkach, i pod ka¿dym drzewem zielonym.
2Ki 16:5  Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw 
Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonaæ.
2Ki 16:6  W tym samym czasie Resin, król Aramu, w³¹czy³ Elat do Edomu. Wypêdzi³ Judejczyków z Elat, a 
Edomici weszli do Elat i zamieszkali a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ki 16:7  Wtedy Achaz wys³a³ pos³ów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze s³owami: «Jestem twoim s³ug¹ i 
twoim synem. PrzyjdŸ i wybaw mnie z rêki króla Aramu i z rêki króla izraelskiego, którzy stanêli przeciwko 
mnie».
2Ki 16:8  Achaz wzi¹³ srebro i z³oto, które by³o w œwi¹tyni Pañskiej i w skarbcach pa³acu królewskiego, i 
przes³a³ je królowi asyryjskiemu jako dar ho³downiczy.
2Ki 16:9  Król asyryjski wys³ucha³ go. Wyruszy³ król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zaj¹³ go, a mieszkañców 
zabra³ w niewolê do Kir. Resina zaœ kaza³ zabiæ.
2Ki 16:10  Kiedy król Achaz uda³ siê na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrza³ 
o³tarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przes³a³ kap³anowi Uriaszowi podobiznê o³tarza i wzorzec ca³ej jego 
budowy.
2Ki 16:11  Zatem kap³an Uriasz zbudowa³ o³tarz. Jak król Achaz poleci³ we wszystkich wskazaniach z 
Damaszku, tak pracê wykona³ kap³an Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wróci³ z Damaszku.
2Ki 16:12  Kiedy król przyby³ z Damaszku i ujrza³ o³tarz, zbli¿y³ siê do o³tarza i wst¹pi³ na niego.
2Ki 16:13  I kaza³ w dym obróciæ sw¹ ofiarê ca³opaln¹ i ofiarê pokarmow¹, wyla³ ofiarê p³ynn¹, a krwi¹ swych 
ofiar biesiadnych kropi³ o³tarz.
2Ki 16:14  O³tarz z br¹zu, który sta³ przed obliczem Pañskim, kaza³ odsun¹æ sprzed œwi¹tyni - z przestrzeni 
miêdzy o³tarzem a œwi¹tyni¹ Pañsk¹ - i postawiæ go obok [wielkiego] o³tarza na pó³noc.
2Ki 16:15  Kap³anowi Uriaszowi zaœ król Achaz wyda³ rozkaz nastêpuj¹cy: «Na wielkim o³tarzu masz paliæ 
ofiarê ca³opaln¹ porann¹ i ofiarê pokarmow¹ wieczorn¹, ofiarê ca³opaln¹ króla i jego ofiarê pokarmow¹, oraz ofiarê 
ca³opaln¹ ca³ego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i p³ynne. Bêdziesz te¿ na niego wylewa³ ca³¹ krew ofiar 
ca³opalnych i krew ofiar krwawych. To zaœ, co siê odnosi do o³tarza z br¹zu, ma pozostaæ do mego 
rozpatrzenia».
2Ki 16:16  Kap³an Uriasz wykona³ wszystko, co mu rozkaza³ król Achaz.
2Ki 16:17  Król Achaz kaza³ odci¹æ listwy z podwozi i wyj¹æ z nich kadzie. Kaza³ równie¿ zdj¹æ "morze" sponad 
wo³ów miedzianych, które pod nim by³y, i postawiæ je na posadzce kamiennej.
2Ki 16:18  Nastêpnie kaza³ usun¹æ kryty kru¿ganek szabatowy, który zbudowano przy œwi¹tyni, oraz 
zewnêtrzne wejœcie królewskie do œwi¹tyni Pañskiej - ze wzglêdu na króla asyryjskiego.
2Ki 16:19  A czy¿ pozosta³e dzieje Achaza i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 16:20  I spocz¹³ Achaz ze swymi przodkami, i pochowany zosta³ z przodkami swymi w Mieœcie Dawidowym, 



a syn jego, Ezechiasz, zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 17:1  W dwunastym roku [panowania] Achaza, króla judzkiego - Ozeasz, syn Eli, zosta³ królem izraelskim w 
Samarii - na dziewiêæ lat.
2Ki 17:2  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, jednak¿e nie tak, jak królowie Izraela, którzy ¿yli przed 
nim.
2Ki 17:3  Przeciwko niemu wyruszy³ Salmanassar, król asyryjski, a Ozeasz podda³ siê mu i p³aci³ mu daninê.
2Ki 17:4  Lecz król asyryjski wykry³ spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wys³a³ pos³ów do króla egipskiego, So, i 
nie przysy³a³ daniny królowi asyryjskiemu, jak ka¿dego roku. Wtedy król asyryjski pojma³ go i zamkn¹³ w 
wiêzieniu.
2Ki 17:5  Król asyryjski najecha³ ca³y kraj, przyszed³ pod Samariê i oblega³ j¹ przez trzy lata.
2Ki 17:6  W dziewi¹tym roku [panowania] Ozeasza król asyryjski zdoby³ Samariê i zabra³ Izraelitów w niewolê do 
Asyrii, i przesiedli³ ich do Chalach, nad Chabor - rzekê Gozanu, i do miast Medów.
2Ki 17:7  Sta³o siê tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadzi³ z Egiptu, 
spod rêki faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych
2Ki 17:8  i naœladowali obyczaje ludów, które Pan wypêdzi³ przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których 
wybrali.
2Ki 17:9  I wymyœlili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wy¿yny 
we wszystkich swoich miejscowoœciach - od wie¿y stra¿niczej a¿ do miasta warownego.
2Ki 17:10  Ustawili sobie stele i aszery na ka¿dym wynios³ym pagórku i pod ka¿dym drzewem zielonym.
2Ki 17:11  I sk³adali ofiary kadzielne tam¿e - na wszystkich wy¿ynach - podobnie jak ludy, które Pan usun¹³ 
przed nimi. Spe³niali czyny grzeszne, dra¿ni¹c Pana.
2Ki 17:12  I s³u¿yli bo¿kom, o których Pan powiedzia³ im: «Nie czyñcie tego!»
2Ki 17:13  Pan jednak ci¹gle ostrzega³ Izraela i Judê przez wszystkich swoich proroków i wszystkich "widz¹cych", 
mówi¹c: «Zawróæcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceñ moich i postanowieñ moich, wed³ug 
ca³ego Prawa, które nada³em waszym przodkom i które przekaza³em wam przez s³ugi moje - proroków».
2Ki 17:14  Lecz oni nie s³uchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, 
Bogu swojemu.
2Ki 17:15  Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawar³ z przodkami, oraz rozkazy, które im wyda³. Szli 
za nicoœci¹ i stali siê niczym - naœladuj¹c ludy wokó³ siebie, co do których przykaza³ im Pan, aby nie 
postêpowali tak, jak one.
2Ki 17:16  Odrzucili wszystkie polecenia Pana, Boga swego, i ulali sobie pos¹gi - dwa cielce. Zrobili sobie aszerê 
i oddawali pok³on ca³emu wojsku niebieskiemu, i s³u¿yli Baalowi.
2Ki 17:17  Przeprowadzali synów swoich i córki przez ogieñ. Uprawiali wró¿biarstwo i czarnoksiêstwo. Oddali 
siê czynieniu tego, co jest z³e w oczach Pana, dra¿ni¹c Go.
2Ki 17:18  Wtedy Pan zap³on¹³ gwa³townym gniewem przeciw Izraelowi i odrzuci³ go od swego oblicza. 
Pozosta³o tylko samo pokolenie Judy.
2Ki 17:19  Równie¿ Juda nie przestrzega³ poleceñ Pana, Boga swego, i naœladowa³ obyczaje, które Izrael 
wprowadzi³.
2Ki 17:20  Wtedy Pan odrzuci³ ca³e potomstwo Izraela, poni¿y³ je i wyda³ je w moc ³upie¿ców, a¿ wreszcie 
odrzuci³ je od swego oblicza.
2Ki 17:21  Albowiem oderwa³ Izraela od domu Dawida, a Izrael obra³ sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. 
Jeroboam zaœ oderwa³ Izraela od Pana i doprowadzi³ go do wielkiego grzechu.
2Ki 17:22  Izraelici naœladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam pope³ni³ - nie odst¹pili od nich.
2Ki 17:23  A¿ wreszcie Pan odrzuci³ Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedzia³ przez wszystkie s³ugi swoje, 
proroków. I przesiedli³ Izraelitów z w³asnego kraju w niewolê do Asyrii, gdzie s¹ a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ki 17:24  Król asyryjski kaza³ przyjœæ ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim, i osiedli³ 
ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wziêli wiêc oni w posiadanie Samariê i osiedlili siê w jej 
miejscowoœciach.
2Ki 17:25  W pocz¹tkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasy³a³ na nich lwy, 
które wœród nich dokonywa³y spustoszenia.
2Ki 17:26  Doniesiono wiêc królowi asyryjskiemu: «Ludy, które zabra³eœ do niewoli i osiedli³eœ w 
miejscowoœciach Samarii, nie znaj¹ obrzêdu Boga tego kraju. I nas³a³ na nich lwy, które ich zabijaj¹, poniewa¿ 
nie znaj¹ oni obrzêdu Boga kraju».
2Ki 17:27  Wtedy król asyryjski przykaza³: «ZaprowadŸcie tam jednego z kap³anów, których stamt¹d zabraliœcie 
do niewoli. Niech idzie i mieszka tam, i naucza ich obrzêdu Boga tego kraju!»
2Ki 17:28  Wtedy jeden z kap³anów, których zabrano do niewoli z Samarii, odszed³ i zamieszka³ w Betel, i 
poucza³ ich, jak maj¹ oddawaæ czeœæ Panu.
2Ki 17:29  Ka¿dy naród tworzy³ sobie w³asnych bogów i stawia³ ich w œwi¹tyniach wy¿ynnych, które zbudowali 
Samarytanie - ka¿dy naród w tych miejscowoœciach, w których mieszka³.



2Ki 17:30  Mianowicie: ludzie z Babilonu ulepili Sukkot-Benota, ludzie z Kuta ulepili Nergala, ludzie z Chamat, 
ulepili Aszima,
2Ki 17:31  Awwici ulepili Nibchaza i Tartaka, Sefarwaici zaœ palili swoje dzieci w ogniu na czeœæ Adrameleka i 
Anammeleka - bogów Sefarwaim.
2Ki 17:32  Czcili równie¿ Pana, lecz spomiêdzy swoich ustanowili sobie kap³anów na wy¿ynach, którzy 
sprawowali dla nich obrzêdy w œwi¹tyniach wy¿ynnych.
2Ki 17:33  Czcili Pana i zarazem s³u¿yli bo¿kom swoim wed³ug zwyczajów ludów, z których [krain] zostali 
przesiedleni.
2Ki 17:34  Jeszcze do dzisiejszego dnia postêpuj¹ wed³ug starych zwyczajów. Nie czcz¹ Pana i nie postêpuj¹ 
wed³ug Jego postanowieñ i nakazów, wed³ug Prawa i polecenia, jakie Pan da³ synom Jakuba, któremu nada³ 
imiê Izrael.
2Ki 17:35  Pan zawar³ z nimi przymierze i przykaza³ im: «Nie bêdziecie czcili bogów obcych, nie bêdziecie 
oddawaæ im pok³onu, nie bêdziecie im s³u¿yli i nie bêdziecie im sk³adali ofiar.
2Ki 17:36  Jedynie Pana, który wyprowadzi³ was z kraju Egiptu moc¹ wielk¹ i ramieniem wyci¹gniêtym - Jego 
czciæ bêdziecie, Jemu bêdziecie oddawaæ pok³on i Jemu sk³adaæ ofiary.
2Ki 17:37  Postanowieñ i nakazów, Prawa i polecenia, które napisa³ wam, przestrzegaæ bêdziecie i wype³niaæ 
je na zawsze. Obcych zaœ bogów czciæ nie bêdziecie.
2Ki 17:38  Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawar³em, i nie czcijcie bogów obcych.
2Ki 17:39  Czcijcie jedynie Pana, Boga waszego, a On wyzwoli was z mocy wszystkich waszych nieprzyjació³».
2Ki 17:40  Lecz oni nie s³uchali, tylko postêpowali wed³ug swoich starych zwyczajów.
2Ki 17:41  Ludy wiêc owe czci³y Pana i zarazem s³u¿y³y swoim bo¿kom. Równie¿ ich dzieci oraz dzieci ich 
dzieci postêpuj¹ tak, jak czynili ich ojcowie - a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ki 18:1  W trzecim roku [panowania] Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, zosta³ 
królem judzkim.
2Ki 18:2  W chwili objêcia rz¹dów mia³ dwadzieœcia piêæ lat i panowa³ dwadzieœcia dziewiêæ lat w 
Jerozolimie. Jego matce by³o na imiê Abijja - córka Zachariasza.
2Ki 18:3  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, zupe³nie tak jak jego przodek, Dawid.
2Ki 18:4  On to usun¹³ wy¿yny, potrzaska³ stele, wyci¹³ aszery i pot³uk³ wê¿a miedzianego, którego sporz¹dzi³ 
Moj¿esz, poniewa¿ a¿ do tego czasu Izraelici sk³adali mu ofiary kadzielne - nazywaj¹c go Nechusztan.
2Ki 18:5  W Panu, Bogu Izraela, pok³ada³ nadziejê. I po nim nie by³o podobnego do niego miêdzy wszystkimi 
królami Judy, jak i miêdzy tymi, co ¿yli przed nim.
2Ki 18:6  Przylgn¹³ do Pana - nie zerwa³ z Nim i przestrzega³ Jego przykazañ, które Pan zleci³ Moj¿eszowi.
2Ki 18:7  Tote¿ Pan by³ z nim. We wszystkim, co przedsiêbra³, mia³ powodzenie. Zbuntowa³ siê on przeciwko 
królowi Asyrii i nie by³ mu poddany.
2Ki 18:8  To on pokona³ Filistynów a¿ do Gazy i jej okolic, od wie¿y stra¿niczej a¿ do miasta warownego.
2Ki 18:9  W czwartym roku [panowania] króla Ezechiasza, który by³ siódmym rokiem Ozeasza, syna Eli, króla 
izraelskiego - wyruszy³ Salmanassar, król asyryjski, przeciw Samarii i oblega³ j¹.
2Ki 18:10  Zdobyto j¹ po up³ywie trzech lat. W szóstym roku [panowania] Ezechiasza, który jest dziewi¹tym 
rokiem [panowania] Ozeasza, króla izraelskiego, zdobyta zosta³a Samaria.
2Ki 18:11  Król asyryjski przesiedli³ Izraelitów w niewolê do Asyrii i osiedli³ ich w Chalach, nad Chabor, rzek¹ 
Gozanu, i w miastach Medów.
2Ki 18:12  [Sta³o siê tak] dlatego, ¿e nie s³uchali g³osu Pana, Boga swego, i przekroczyli Jego przymierze - 
wszystko, cokolwiek przykaza³ Moj¿esz, s³uga Pañski. Nie s³uchali tego ani nie spe³niali.
2Ki 18:13  W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najecha³ Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie 
warowne miasta judzkie i zdoby³ je.
2Ki 18:14  Wtedy Ezechiasz, król judzki, wys³a³ poselstwo do króla asyryjskiego do Lakisz ze s³owami: 
«Zb³¹dzi³em. Odst¹p ode mnie! Cokolwiek [jako karê] mi na³o¿ysz, to poniosê». Król asyryjski wymierzy³ 
Ezechiaszowi, królowi Judy, trzysta talentów srebra i trzydzieœci talentów z³ota.
2Ki 18:15  I Ezechiasz dostarczy³ wszystkich pieniêdzy, które znajdowa³y siê w œwi¹tyni Pañskiej i w skarbcach 
pa³acu królewskiego.
2Ki 18:16  W tym samym czasie Ezechiasz kaza³ oderwaæ obicia drzwi i futryn œwi¹tyni Pañskiej, które król 
judzki Ozjasz kaza³ obiæ metalem - i da³ je królowi asyryjskiemu.
2Ki 18:17  Z Lakisz król asyryjski pos³a³ naczelnego dowódcê, prze³o¿onego dworzan i rabsaka z licznym 
wojskiem do Jerozolimy, przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy, zatrzymali siê przy 
kanale wy¿szej sadzawki na drodze Pola Folusznika
2Ki 18:18  i poleci³ zawo³aæ króla. Wyszli do nich: zarz¹dca pa³acu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i 
pe³nomocnik Joach, syn Asafa.
2Ki 18:19  Wtedy rabsak odezwa³ siê do nich: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: 
Có¿ to za bezpieczeñstwo, któremu zaufa³eœ?



2Ki 18:20  Myœlisz mo¿e, i¿ pró¿ne s³owa zdo³aj¹ zast¹piæ radê i si³ê do walki? W kim¿e pok³adasz ufnoœæ, 
¿e siê przeciwko mnie zbuntowa³eœ?
2Ki 18:21  Oto ty siê opierasz na Egipcie, na tej nad³amanej lasce trzcinowej, która gdy siê kto oprze na niej, 
wchodzi w d³oñ i przebija j¹. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegaj¹.
2Ki 18:22  Jeœli mi powiecie: "W Panu, Bogu naszym, po³o¿yliœmy ufnoœæ", to czy¿ On nie jest tym, którego 
wy¿yny i o³tarze poznosi³ Ezechiasz, nakazuj¹c Judzie i Jerozolimie: Przed tym tylko o³tarzem w Jerozolimie, 
bêdziecie pok³on oddawaæ [Bogu]?
2Ki 18:23  Teraz wiêc, proszê, zrób zak³ad z panem moim, królem asyryjskim! Dam ci dwa tysi¹ce koni, je¿eli 
zdo³asz wystawiæ do nich jeŸdŸców.
2Ki 18:24  Jak zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych s³ug pana mego? Lecz ty zaufa³eœ 
Egiptowi, ze wzglêdu na rydwany i jazdê.
2Ki 18:25  A teraz czy¿ to ja wbrew woli Pañskiej wyruszy³em przeciwko temu miejscu, aby je pustoszyæ? Pan 
powiedzia³ do mnie: "Wyrusz przeciwko temu krajowi i spustosz go!"»
2Ki 18:26  Eliakim, syn Chilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: «Mów, prosimy, do s³ug twoich po 
aramejsku, gdy¿ rozumiemy [ten jêzyk]; nie mów do nas po hebrajsku wobec s³uchaj¹cego ludu, który jest na 
murach».
2Ki 18:27  Lecz rabsak im odrzek³: «Czy do pana twego i do ciebie pos³a³ miê pan mój, abym mówi³ te s³owa? 
Czy raczej do ludzi, którzy siedz¹ na murach [skazani] na jedzenie swego ka³u i picie swego moczu razem z 
wami?»
2Ki 18:28  Sta³ wiêc rabsak i wo³a³ donoœnym g³osem po hebrajsku tymi s³owami: «S³uchajcie s³ów wielkiego 
króla, króla asyryjskiego!
2Ki 18:29  Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechiasz, poniewa¿ nie potrafi was ocaliæ z mojej rêki,
2Ki 18:30  i niech was Ezechiasz nie o¿ywia nadziej¹ w Panu, zapewniaj¹c: Pan wybawi nas na pewno i nie 
wyda miasta tego w rêce króla asyryjskiego.
2Ki 18:31  Nie s³uchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mn¹ pokój i mnie siê poddajcie! 
A bêdziecie jedli owoce ze swej winoroœli i ze swego drzewa figowego, i bêdziecie pili wodê ka¿dy ze swej 
cysterny,
2Ki 18:32  a¿ przyjdê zabraæ was do kraju, który jest podobny do waszego - kraju zbo¿a i moszczu, kraju 
chleba i winnic, kraju oliwy i miodu, abyœcie ¿yli, a nie umarli. Nie s³uchajcie Ezechiasza, poniewa¿ oszukuje 
was, mówi¹c: Wybawi nas Pan!
2Ki 18:33  Czy naprawdê bogowie narodów zdo³ali wybawiæ ka¿dy swój kraj z rêki króla asyryjskiego?
2Ki 18:34  Gdzie s¹ bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Gdzie s¹ bogowie 
Samarii? Czy wybawili Samariê z mojej rêki?
2Ki 18:35  Którzy spoœród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej rêki, ¿eby mia³ Pan 
wybawiæ z mojej rêki Jerozolimê?»
2Ki 18:36  Lud milcza³ i nie odpowiedzia³ mu ani s³owa, bo taki by³ rozkaz królewski: «Nie odpowiadajcie mu!»
2Ki 18:37  Z rozdartymi wiêc szatami przyszli do króla zarz¹dca pa³acu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i 
syn Asafa, pe³nomocnik Joach, i oznajmili mu wypowiedŸ rabsaka.
2Ki 19:1  Gdy to us³ysza³ król Ezechiasz, rozdar³ swe szaty, okry³ siê worem i uda³ siê do œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 19:2  Potem pos³a³ Eliakima, zarz¹dcê pa³acu, Szebnê, pisarza i starszych kap³anów obleczonych w wory, 
do proroka Izajasza, syna Amosa,
2Ki 19:3  by mu powiedzieli: «Tak mówi Ezechiasz: Ten dzieñ jest dniem utrapienia i kary, i hañby! Albowiem 
dojrza³y dzieci do swoich narodzin, a nie ma si³y do ich porodzenia!
2Ki 19:4  Mo¿e Pan, Bóg twój, raczy us³yszeæ wszystkie s³owa rabsaka, którego przys³a³ król asyryjski, jego 
pan, aby zniewa¿aæ Boga ¿ywego i ukarze go za s³owa, które us³ysza³ Pan, Bóg twój. Przeto wznieœ modlitwê 
za Resztê, która jeszcze pozostaje».
2Ki 19:5  Przyszli wiêc s³udzy króla Ezechiasza do Izajasza.
2Ki 19:6  Izajasz zaœ rzek³ do nich: «Tak powiecie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój siê s³ów, które 
us³ysza³eœ, a którymi pacho³cy króla asyryjskiego Mi bluŸnili!
2Ki 19:7  Oto Ja spowodujê w nim takie usposobienie, ¿e na wiadomoœæ, któr¹ us³yszy, wróci do swego kraju, i 
sprawiê, ¿e w swoim kraju padnie od miecza».
2Ki 19:8  Wróci³ rabsak i zasta³ króla asyryjskiego zdobywaj¹cego Libnê. Pos³ysza³ bowiem, ¿e [król] ust¹pi³ 
spod Lakisz.
2Ki 19:9  Gdy [król] otrzyma³ wieœæ o Tirhace, królu Kusz, g³osz¹c¹: «Wyruszy³ na wojnê przeciw tobie», 
powtórnie wyprawi³ pos³ów do Ezechiasza, polecaj¹c:
2Ki 19:10  «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym po³o¿y³eœ nadziejê, nie 
zwodzi ciê zapewnieniem: Nie bêdzie wydana Jerozolima w rêce króla asyryjskiego!
2Ki 19:11  Oto ty s³ysza³eœ, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczaj¹c je na zag³adê, a ty 
mia³byœ ocaleæ?



2Ki 19:12  Czy bogowie narodów, które moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan, Charan, Resef i 
Edomitów, którzy byli w Telassar?
2Ki 19:13  Gdzie jest król Chamatu i król Arpadu, i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy?»
2Ki 19:14  Ezechiasz wzi¹³ list z r¹k pos³ów i przeczyta³ go, nastêpnie poszed³ do œwi¹tyni Pañskiej i rozwin¹³ go 
przed Panem.
2Ki 19:15  I zanosi³ mod³y Ezechiasz przed obliczem Pañskim, mówi¹c: «Panie, Bo¿e Izraela! Który zasiadasz 
na cherubach, Ty sam jeden jesteœ Bogiem wszystkich królestw œwiata. Tyœ uczyni³ niebo i ziemiê.
2Ki 19:16  Nak³oñ, Panie, Twego ucha, i us³ysz! Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz! S³uchaj s³ów 
Sennacheryba, które przes³a³, by zniewa¿aæ Boga ¿ywego.
2Ki 19:17  To prawda, o Panie, ¿e królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje.
2Ki 19:18  W ogieñ wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dzie³em r¹k ludzkich - z drzewa i z 
kamienia - wiêc ich zniszczyli.
2Ki 19:19  Teraz wiêc, Panie, Bo¿e nasz, wybaw nas z jego rêki! I niech wiedz¹ wszystkie królestwa ziemi, ¿e Ty 
sam jesteœ Bogiem, o Panie!»
2Ki 19:20  Wówczas Izajasz, syn Amosa, pos³a³ Ezechiaszowi oœwiadczenie: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: 
«Wys³ucha³em tego, o co modli³eœ siê do Mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii.
2Ki 19:21  Oto wyrocznia, jak¹ wyda³ Pan co do niego: Gardzi tob¹, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu. Za 
tob¹ potrz¹sa g³ow¹ Córa Jeruzalem.
2Ki 19:22  Komuœ ubli¿y³ i komu zbluŸni³? Przeciw komu twój g³os podnios³eœ i w górê wzbi³eœ twe oczy? 
Przeciw Œwiêtemu Izraela!
2Ki 19:23  Przez twych pos³añców ur¹ga³eœ Panu. Mówi³eœ: "Z mnóstwem mych rydwanów wyszed³em na 
szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyci¹³em jego cedry najwy¿sze i co najpiêkniejsze jego cyprysy. 
Wtargn¹³em w jego ostatnie ustronie, w jego bujn¹ gêstwinê leœn¹.
2Ki 19:24  Dr¹¿y³em studniê i pi³em obce wody, stopami nóg moich wysuszy³em wszystkie rzeki Egiptu".
2Ki 19:25  Czy nie s³ysza³eœ? Z dawna to przygotowa³em. Co u³o¿y³em od prastarych czasów, to teraz w czyn 
wprowadzam. Mia³eœ obróciæ w stosy gruzów obwarowane miasta.
2Ki 19:26  Mieszkañcy ich bezsilni, przelêkli siê i okryli wstydem. Stali siê jak roœliny na polu, jak m³oda trawa 
zielona, jak zielsko na dachach spalone podmuchem wiatru wschodniego.
2Ki 19:27  Lecz Ja wiem, kiedy wstajesz [i kiedy] spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, i jak ciê 
ponosi z³oœæ przeciw Mnie.
2Ki 19:28  Poniewa¿ ciê z³oœæ ponosi przeciw Mnie i twa zuchwa³oœæ dosz³a do moich uszu, przeto ci w 
nozdrza za³o¿ê moje kó³ka i moje wêdzid³o na wargi, by zmusiæ ciê do odwrotu drog¹, któr¹ przyby³eœ!
2Ki 19:29  To niechaj ci za znak pos³u¿y: W tym roku ¿ywcie siê ziarnem, pozostawionym po zbiorze, na 
przysz³y rok nastêpnym, tym, co samo obrodzi. Ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zak³adajcie winnice i jedzcie 
ich owoce.
2Ki 19:30  Reszta ocala³ych z domu Judy ponownie zapuœci w g³¹b korzenie i w górze wyda owoce.
2Ki 19:31  Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta, i z góry Syjon garstka ocala³ych. Zazdrosna mi³oœæ Pana 
Zastêpów tego dokona!
2Ki 19:32  Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wejdzie on do tego miasta ani nie wypuœci tam strza³y, 
nie nastawi przeciw niemu tarczy ani nie usypie przeciwko niemu wa³u.
2Ki 19:33  Drog¹, t¹ sam¹, któr¹ przyby³, powróci, a do miasta tego nie wejdzie - Wyrocznia Pana.
2Ki 19:34  Otoczê opiek¹ to miasto i ocalê je przez wzgl¹d na Mnie i na s³ugê mego, Dawida».
2Ki 19:35  Tej¿e samej nocy wyszed³ Anio³ Pañski i pobi³ w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy 
ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi cia³ami.
2Ki 19:36  Sennacheryb, król asyryjski, zwin¹³ wiêc obóz i odszed³. Wróci³ siê i pozosta³ w Niniwie.
2Ki 19:37  A gdy oddawa³ pok³on w œwi¹tyni swego boga, Nisroka, [synowie jego], Adramelek i Sareser, zabili 
go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn zaœ jego, Asarhaddon, zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 20:1  W owych dniach Ezechiasz zachorowa³ œmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszed³ do niego i 
rzek³ mu: «Tak mówi Pan: Rozporz¹dŸ domem swoim, bo umrzesz - nie bêdziesz ¿y³».
2Ki 20:2  Wtedy [Ezechiasz] odwróci³ siê do œciany i modli³ siê do Pana mówi¹c:
2Ki 20:3  «Ach, Panie, wspomnij na to, proszê, ¿e postêpowa³em wobec Ciebie wiernie i z doskona³ym sercem, 
¿e czyni³em, co jest dobre w Twoich oczach». I p³aka³ Ezechiasz bardzo rzewnie.
2Ki 20:4  Jeszcze Izajasz nie wyszed³ z dziedziñca œrodkowego, kiedy Pan skierowa³ do niego s³owo:
2Ki 20:5  «Wróæ i powiedz Ezechiaszowi, w³adcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: 
S³ysza³em twoj¹ modlitwê, widzia³em twoje ³zy. Oto uzdrawiam ciê: trzeciego dnia pójdziesz do œwi¹tyni 
Pañskiej
2Ki 20:6  i dodam do dni twego ¿ycia piêtnaœcie lat. Wybawiê ciebie i to miasto z rêki króla asyryjskiego i 
roztoczê opiekê nad tym miastem ze wzglêdu na Mnie i ze wzglêdu na mego s³ugê, Dawida».
2Ki 20:7  Wtedy Izajasz powiedzia³: «WeŸcie placek figowy!» Gdy wziêli i po³o¿yli na wrzód, Ezechiasz 



wyzdrowia³.
2Ki 20:8  Ezechiasz rzek³ do Izajasza: «Jaki bêdzie znak tego, ¿e Pan mnie uzdrowi, i¿ trzeciego dnia pójdê do 
œwi¹tyni Pañskiej?»
2Ki 20:9  Odpowiedzia³ Izajasz: «Oto ci bêdzie ten znak od Pana, ¿e spe³ni On tê rzecz, któr¹ przyrzek³: Czy 
cieñ ma siê posun¹æ o dziesiêæ stopni, czy te¿ ma siê cofn¹æ o dziesiêæ stopni?»
2Ki 20:10  Ezechiasz rzek³: «To ³atwe dla cienia post¹piæ o dziesiêæ stopni. Nie - niech cieñ siê cofnie o 
dziesiêæ stopni!»
2Ki 20:11  Wtedy prorok Izajasz wo³a³ do Pana, a Ten przesun¹³ cieñ na stopniach zegara Achaza - po których 
opada³ równoczeœnie ze s³oñcem - o dziesiêæ stopni.
2Ki 20:12  W owym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, króla babiloñskiego, wys³a³ przez pos³ów listy i dar 
do Ezechiasza, bo dowiedzia³ siê, ¿e by³ chory i wyzdrowia³.
2Ki 20:13  Ezechiasz by³ im rad i pokaza³ im ca³y swój skarbiec, srebro i z³oto, wonnoœci i cenn¹ oliwê, 
zbrojowniê i wszystko, co siê znajdowa³o w jego sk³adach. Nie by³o rzeczy, której by nie pokaza³ im Ezechiasz 
w swoim pa³acu i w ca³ym swym pañstwie.
2Ki 20:14  Wówczas prorok Izajasz przyszed³ do króla Ezechiasza i zagadn¹³ go: «Co mówili ci mê¿owie i sk¹d 
przybyli do ciebie?» Ezechiasz odrzek³: «Z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu».
2Ki 20:15  Znowu zapyta³: «Co widzieli w twoim pa³acu?» Odpowiedzia³ Ezechiasz: «Widzieli wszystko, 
cokolwiek jest w moim pa³acu. Nie by³o rzeczy w moich sk³adach, której bym im nie pokaza³».
2Ki 20:16  Wtedy Izajasz powiedzia³ do Ezechiasza: «Pos³uchaj s³owa Pañskiego:
2Ki 20:17  Oto nadejd¹ dni, gdy to wszystko - co jest w twoim pa³acu i co nagromadzili twoi przodkowie a¿ do 
dnia dzisiejszego - zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie - mówi Pan.
2Ki 20:18  A synów twoich, którzy bêd¹ pochodziæ od ciebie, którym dasz ¿ycie, wybierze siê na dworzan do 
pa³acu króla babiloñskiego».
2Ki 20:19  Ezechiasz zaœ rzek³ do Izajasza: «Pomyœlne jest s³owo Pañskie, któreœ wyg³osi³». Myœla³ 
bowiem: «Czemu nie? Bêdzie pokój i pewnoœæ przynajmniej za mojego ¿ycia».
2Ki 20:20  A czy¿ pozosta³e dzieje Ezechiasza, ca³a jego dzia³alnoœæ i to, jak zbudowa³ sadzawkê i wodoci¹g i 
sprowadzi³ wodê do miasta - nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 20:21  I spocz¹³ Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego Manasses, zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 21:1  W chwili objêcia rz¹dów Manasses mia³ dwanaœcie lat i panowa³ piêædziesi¹t piêæ lat w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Chefsiba.
2Ki 21:2  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich - na mod³ê ohydnych grzechów tych ludów, które Pan 
wypêdzi³ przed Izraelitami.
2Ki 21:3  Na powrót odbudowa³ wy¿yny, które zniós³ jego ojciec, Ezechiasz. Wznosi³ o³tarze Baalowi i zrobi³ 
aszerê - tak jak robi³ Achab, król Izraela. Oddawa³ pok³on ca³emu wojsku niebieskiemu i s³u¿y³ mu.
2Ki 21:4  Budowa³ równie¿ o³tarze w œwi¹tyni Pañskiej, o której Pan powiedzia³: «W Jeruzalem k³adê moje 
Imiê».
2Ki 21:5  Budowa³ o³tarze ca³emu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedziñcach œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 21:6  Przeprowadzi³ syna swego przez ogieñ, uprawia³ wró¿biarstwo i czary, ustanowi³ zaklinaczy i 
wieszczków. Mnóstwo z³a uczyni³ w oczach Pana, tak i¿ Go pobudzi³ do gniewu.
2Ki 21:7  Pos¹g Aszery, który sporz¹dzi³, postawi³ w œwi¹tyni, o której Pan powiedzia³ do Dawida i do syna jego, 
Salomona: «W œwi¹tyni tej i w Jeruzalem, które wybra³em ze wszystkich pokoleñ Izraela, k³adê moje Imiê na 
wieki.
2Ki 21:8  I ju¿ nie dopuszczê, by noga Izraelitów posz³a na tu³aczkê z dala od ziemi, któr¹ da³em ich przodkom - 
o ile tylko bêd¹ pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykaza³em, oraz ca³ego Prawa, które im nada³ s³uga 
mój, Moj¿esz».
2Ki 21:9  Lecz oni nie s³uchali, a Manasses wprowadzi³ ich w b³¹d, tak i¿ czynili wiêksze z³o ani¿eli narody 
pogañskie, które Pan wytraci³ przed Izraelitami.
2Ki 21:10  Wtedy Pan powiedzia³ przez s³ugi swoje - proroków - te s³owa:
2Ki 21:11  «Poniewa¿ Manasses, król judzki, pope³ni³ te ohydne grzechy - gorsze z³o ani¿eli wszystko, co 
czynili Amoryci przed nim - i nawet Judê doprowadzi³ do grzechu przez swoje bo¿ki,
2Ki 21:12  przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam zag³adê na Jeruzalem i na Judê, tak i¿ 
wszystkim, którzy o tym us³ysz¹, zadzwoni w obu uszach.
2Ki 21:13  Rozci¹gnê nad Jeruzalem sznur [zniszczenia] Samarii i pion domu Achaba. I wytrê Jeruzalem, tak jak 
wyciera siê miskê, a po wytarciu obraca siê dnem do góry.
2Ki 21:14  Odrzucê resztê mego dziedzictwa, wydam je w rêce nieprzyjació³, tak i¿ stan¹ siê ³upem i pastw¹ 
wszystkich swoich wrogów,
2Ki 21:15  poniewa¿ czynili to, co jest z³e w moich oczach, i obra¿ali Mnie od chwili wyjœcia ich przodków z 
Egiptu a¿ do dnia dzisiejszego».
2Ki 21:16  Nawet krew niewinn¹ przela³ Manasses w tak ogromnej iloœci, i¿ nape³ni³ ni¹ Jerozolimê od krañca 



do krañca - oprócz grzechów, w które wci¹gn¹³ Judê, czyni¹c to, co jest z³e w oczach Pañskich.
2Ki 21:17  A czy¿ pozosta³e dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które pope³ni³, nie s¹ opisane w 
Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 21:18  I spocz¹³ Manasses ze swymi przodkami, i pochowany zosta³ w ogrodzie swego domu, w ogrodzie 
Uzzy, a syn jego Amon zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 21:19  W chwili objêcia rz¹dów Amon mia³ dwadzieœcia dwa lata i panowa³ dwa lata w Jerozolimie. Matce 
jego by³o na imiê Meszulemet - córka Charusa z Jotba.
2Ki 21:20  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, tak jak czyni³ jego ojciec, Manasses.
2Ki 21:21  Kroczy³ on t¹ sam¹ drog¹, któr¹ szed³ jego ojciec. S³u¿y³ bo¿kom, którym s³u¿y³ jego ojciec, i pok³on 
im oddawa³.
2Ki 21:22  Opuœci³ Pana, Boga swoich przodków, i nie kroczy³ drog¹ Pañsk¹.
2Ki 21:23  S³udzy Amona uknuli spisek przeciw niemu i zabili króla w jego pa³acu.
2Ki 21:24  Lecz lud kraju wytraci³ wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, i w jego miejsce lud 
kraju ustanowi³ królem syna jego Jozjasza.
2Ki 21:25  A czy¿ pozosta³e czyny Amona, których dokona³, nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 21:26  Pochowano go w jego grobowcu, w ogrodzie Uzzy, a syn jego Jozjasz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 22:1  W chwili objêcia rz¹dów Jozjasz mia³ osiem lat i panowa³ trzydzieœci jeden lat w Jerozolimie. Matce 
jego by³o na imiê Jedida - córka Adajasza z Boskat.
2Ki 22:2  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, i kroczy³ we wszystkim drog¹ praojca swego, Dawida 
- nie zbaczaj¹c ani na prawo, ani na lewo.
2Ki 22:3  W osiemnastym roku [panowania] króla Jozjasza pos³a³ on pisarza Szafana, syna Asaliasza, syna 
Meszullama, do œwi¹tyni Pañskiej z nastêpuj¹cym poleceniem:
2Ki 22:4  «IdŸ do arcykap³ana Chilkiasza. Niech przygotuje wszystkie pieni¹dze, które wp³ynê³y do œwi¹tyni 
Pañskiej, jakie zebrali stró¿e progów od ludu.
2Ki 22:5  I niech je wrêczy kierownikom robót, nadzorcom œwi¹tyni Pañskiej. Ci zaœ niech z nich wydaj¹ na 
robotników pracuj¹cych w œwi¹tyni Pañskiej, celem naprawienia szkód œwi¹tyni:
2Ki 22:6  na cieœli, budowniczych i murarzy, oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych, celem naprawienia 
œwi¹tyni.
2Ki 22:7  Tylko nie trzeba ¿¹daæ od nich sprawozdania z pieniêdzy im dorêczonych, poniewa¿ pracuj¹ z 
niezachwian¹ wiernoœci¹».
2Ki 22:8  Wówczas to arcykap³an Chilkiasz powiedzia³ do pisarza Szafana: «Znalaz³em ksiêgê Prawa w 
œwi¹tyni Pañskiej». I da³ Chilkiasz ksiêgê Szafanowi, który j¹ czyta³.
2Ki 22:9  Nastêpnie pisarz Szafan poszed³ do króla i zda³ mu sprawê z tego zdarzenia w s³owach: «S³udzy twoi 
wybrali pieni¹dze znajduj¹ce siê w œwi¹tyni i wrêczyli je kierownikom robót, nadzorcom œwi¹tyni Pañskiej».
2Ki 22:10  I pisarz Szafan oznajmi³ królowi: «Kap³an Chilkiasz da³ mi ksiêgê» - i Szafan odczyta³ j¹ wobec króla.
2Ki 22:11  Kiedy król us³ysza³ s³owa ksiêgi Prawa, rozdar³ szaty.
2Ki 22:12  Nastêpnie król rozkaza³ kap³anowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi 
Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzêdnikowi królewskiemu Asajaszowi:
2Ki 22:13  «IdŸcie poradziæ siê Pana co do mnie, co do ludu i ca³ego pokolenia Judy w zwi¹zku ze s³owami 
tej¿e znalezionej ksiêgi. Bo wielki gniew Pañski zap³on¹³ przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie 
s³uchali s³ów tej¿e ksiêgi, by spe³niæ wszystko, co jest w niej napisane».
2Ki 22:14  Kap³an Chilkiasz i Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali siê do prorokini Chuldy, ¿ony Szalluma, 
syna Tikwy, syna Charchasa, stra¿nika szat. Mieszka³a ona w Jerozolimie, w nowym mieœcie. Opowiedzieli jej,
2Ki 22:15  a ona rzek³a do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Powiedzcie mê¿owi, który pos³a³ was do Mnie:
2Ki 22:16  Tak mówi Pan: Oto sprowadzam zag³adê na to miejsce i na jego mieszkañców - wszystkie wyroki 
ksiêgi, któr¹ czyta³ król judzki,
2Ki 22:17  za to, ¿e opuœcili Mnie i sk³adali ofiary kadzielne bogom obcym, dra¿ni¹c Mnie wszystkimi dzie³ami 
r¹k swoich. Dlatego zap³on¹³ mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaœnie.
2Ki 22:18  A do króla judzkiego, który pos³a³ was, aby radziæ siê Pana, powiecie w ten sposób: Tak mówi Pan, 
Bóg Izraela: Co do s³ów, które s³ysza³eœ... -
2Ki 22:19  Poniewa¿ ulêk³o siê twoje serce i upokorzy³eœ siê przed obliczem Pana, s³uchaj¹c tego, co 
wypowiedzia³em przeciwko temu miejscu i mieszkañcom jego, i¿ stan¹ siê przedmiotem grozy i przekleñstwa; 
poniewa¿ rozdar³eœ szaty swoje i p³aka³eœ przed obliczem moim, to równie¿ i Ja wys³ucha³em [ciebie] - 
wyrocznia Pana!
2Ki 22:20  Oto Ja przy³¹czê ciê do twoich przodków i bêdziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy 
twoje nie ujrz¹ ca³ej zag³ady, jak¹ sprowadzam na to miejsce». A oni zanieœli tê odpowiedŸ królowi.
2Ki 23:1  Wtedy król poleci³ przez pos³ów, by zebra³a siê ko³o niego ca³a starszyzna Judy i Jerozolimy.
2Ki 23:2  I wszed³ król do œwi¹tyni Pañskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkañcy 
Jerozolimy, kap³ani i prorocy oraz ca³y lud, od najmniejszych a¿ do najwiêkszych. Odczyta³ g³oœno ca³¹ treœæ 



ksiêgi przymierza, znalezionej w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 23:3  Nastêpnie król stan¹³ przy kolumnie i zawar³ przymierze przed obliczem Pañskim, ¿e pójd¹ za Panem, 
¿e bêd¹ przestrzegali Jego poleceñ, przykazañ i praw ca³ym sercem i ca³¹ dusz¹, ¿e w czyn zamieni¹ s³owa tego 
przymierza, spisane w tej¿e ksiêdze. I ca³y lud przyst¹pi³ do przymierza.
2Ki 23:4  Nastêpnie król wyda³ rozkaz arcykap³anowi Chilkiaszowi, kap³anom drugiego rzêdu oraz stra¿nikom 
progów, aby usunêli ze œwi¹tyni Pañskiej wszystkie przedmioty sporz¹dzone dla Baala Aszery i ca³ego wojska 
niebieskiego. Kaza³ je spaliæ na zewn¹trz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popió³ z nich zanieœæ do 
Betel.
2Ki 23:5  Zniós³ kap³anów pogañskich, których ustanowili królowie judzcy i którzy sk³adali ofiary kadzielne na 
wy¿ynach, w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy sk³adali ofiary kadzielne Baalowi, s³oñcu, 
ksiê¿ycowi, gwiazdozbiorom i ca³emu wojsku niebieskiemu.
2Ki 23:6  Usun¹³ Aszerê ze œwi¹tyni Pañskiej, na zewn¹trz Jerozolimy do doliny Cedronu i spali³ j¹ w dolinie 
Cedronu, star³ na popió³ i rzuci³ popió³ jej na groby pospolitego ludu.
2Ki 23:7  Zburzy³ domy osób, uprawiaj¹cych nierz¹d sakralny w œwi¹tyni Pañskiej, gdzie kobiety przêd³y zas³ony 
dla Aszery.
2Ki 23:8  Kaza³ zgromadziæ siê wszystkim kap³anom z miast Judy i splugawi³ wy¿yny, gdzie ci kap³ani sk³adali 
ofiary - od Geba a¿ do Beer-Szeby. Zniszczy³ chram Koz³ów, który znajdowa³ siê u wejœcia do bramy Jozuego, 
zarz¹dcy miasta, po lewej stronie, gdy wchodzi siê do bramy miejskiej.
2Ki 23:9  Jednak¿e kap³anom wy¿yn nie wolno by³o przystêpowaæ do o³tarza Pañskiego w Jerozolimie, 
wyj¹wszy to, ¿e mogli jeœæ chleby przaœne wœród swoich braci.
2Ki 23:10  Nastêpnie splugawi³ Palenisko-Zgrozê w Dolinie Synów Hinnoma, aby ju¿ nikt odt¹d nie 
przeprowadza³ swego syna lub swojej córki przez ogieñ na czeœæ Molocha.
2Ki 23:11  Kaza³ usun¹æ konie, które królowie judzcy poœwiêcili S³oñcu u wejœcia do œwi¹tyni Pañskiej, blisko 
mieszkania eunucha Netanmeleka, które by³o w obrêbie podwórca, i spali³ w ogniu rydwan s³oneczny.
2Ki 23:12  O³tarze zaœ na tarasie górnej izby Achaza, które zrobili królowie Judy, oraz o³tarze, które zrobi³ 
Manasses w obydwóch dziedziñcach œwi¹tyni Pañskiej - król zburzy³ i wyrwa³ stamt¹d, a proch ich wrzuci³ do 
doliny Cedronu.
2Ki 23:13  Nadto król splugawi³ wy¿yny, które sta³y naprzeciw Jerozolimy, na po³udnie od Góry Oliwnej, i które 
Salomon, król izraelski, zbudowa³ dla Asztarty - ohydy Sydoñczyków, dla Kemosza - ohydy Moabitów, i dla 
Milkoma - obrzydliwoœci Ammonitów.
2Ki 23:14  Po³ama³ stele i wyci¹³ aszery, a miejsca ich zarzuci³ koœæmi ludzkimi.
2Ki 23:15  Nawet o³tarz bêd¹cy w Betel - wy¿ynê utworzon¹ przez Jeroboama, syna Nebata, który doprowadzi³ 
Izraela do grzechu - zburzy³ równie¿ ten o³tarz i wy¿ynê, pot³uk³ jej kamienie, star³ na proch, spali³ te¿ aszerê.
2Ki 23:16  Jozjasz rozgl¹dn¹³ siê i ujrza³ grobowce, które by³y tam na górze. Poleci³ zabraæ koœci z grobowców 
i spali³ na o³tarzu, aby go splugawiæ - zgodnie z wyrokiem Pañskim, obwieszczonym przez mê¿a Bo¿ego, który 
przepowiedzia³ owe sprawy.
2Ki 23:17  Zapyta³ dalej: «Co to za pomnik tu widzê?» Odpowiedzieli mu ludzie z miasta: «To grobowiec mê¿a 
Bo¿ego, co przyszed³ z Judy i zapowiedzia³ te sprawy, które ty wykonujesz nad grobowcem w Betel».
2Ki 23:18  On zaœ rzek³: «Zostawcie go w spokoju! Niech nikt nie rozrzuca jego koœci!» Pozostawiono wiêc 
koœci jego nietkniête, razem z koœæmi proroka, który przyszed³ z Samarii.
2Ki 23:19  Jozjasz usun¹³ równie¿ wszystkie przybytki wy¿yn, które zbudowali królowie Izraela we wszystkich 
miejscowoœciach Samarii, aby pobudziæ Pana do gniewu. I post¹pi³ z nimi zupe³nie tak, jak z Betel.
2Ki 23:20  Wszystkich zaœ kap³anów wy¿yn, którzy tam byli, zabi³ nad o³tarzami i pali³ koœci ludzkie na nich. 
Nastêpnie wróci³ do Jerozolimy.
2Ki 23:21  Król wyda³ ca³emu ludowi nastêpuj¹cy rozkaz: «Œwiêtujcie Paschê na czeœæ Pana, Boga waszego, 
jak jest napisane w tej¿e ksiêdze przymierza».
2Ki 23:22  Naprawdê, nie obchodzono takiej Paschy, jak ta, od dni sêdziów, którzy rz¹dzili Izraelem, i podczas 
ca³ego okresu [rz¹dów] królów Izraela i królów Judy.
2Ki 23:23  Dopiero w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza obchodzono tak¹ Paschê na czeœæ Pana w 
Jerozolimie.
2Ki 23:24  Co wiêcej, zaklinaczy, wieszczków, pos¹¿ki domowe bóstw, bo¿ki i wszystkie ohydy, które widzia³o 
siê w kraju Judy i w Jerozolimie, Jozjasz usun¹³ w tym celu, aby w czyn zamieniæ s³owa Prawa, spisane w 
ksiêdze, jak¹ znalaz³ kap³an Chilkiasz w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ki 23:25  Nie by³o przed nim króla podobnego do niego, który by zwróci³ siê do Pana ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹ 
i ca³¹ moc¹ - zgodnie z ca³ym Prawem Moj¿esza. I po nim ju¿ nie zjawi³ siê taki jak on.
2Ki 23:26  Jednak¿e Pan nie poniecha³ ¿aru wielkiego gniewu. Gniew ten zap³on¹³ przeciw Judzie za wszystkie 
zniewagi, które Mu wyrz¹dzi³ Manasses.
2Ki 23:27  I Pan powiedzia³: «Nawet Judê odtr¹cê od oblicza mego, tak jak odtr¹ci³em Izraela. Odrzucê to 
miasto, które wybra³em, Jeruzalem, i œwi¹tyniê, o której powiedzia³em: Tam bêdzie moje Imiê!»



2Ki 23:28  A czy¿ pozosta³e dzieje Jozjasza i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów 
Judy?
2Ki 23:29  Za jego czasu faraon Neko, król egipski, wyruszy³ do króla asyryjskiego nad rzekê Eufrat. Gdy król 
Jozjasz wyszed³ przeciw niemu, Neko spowodowa³ jego œmieræ w Megiddo, zaraz przy pierwszym spotkaniu.
2Ki 23:30  S³udzy jego odwieŸli na rydwanie jego zw³oki z Megiddo, sprowadzili je do Jerozolimy i pochowali w 
jego grobowcu. Lud kraju wzi¹³ Joachaza, syna Jozjasza, namaœci³ go i obra³ królem w miejsce jego ojca.
2Ki 23:31  W chwili objêcia rz¹dów Joachaz mia³ dwadzieœcia trzy lata, a trzy miesi¹ce panowa³ w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
2Ki 23:32  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, zupe³nie tak, jak jego przodkowie.
2Ki 23:33  Faraon Neko zaku³ go w kajdany w Ribla, w kraju Chamat, by nie panowa³ w Jerozolimie, i na³o¿y³ 
na kraj daninê w wysokoœci stu talentów srebra i dziesiêciu talentów z³ota.
2Ki 23:34  Faraon Neko ustanowi³ królem Eliakima, syna Jozjasza, w miejsce Jozjasza, jego ojca, i zmieni³ mu 
imiê na Jojakim. Joachaza zaœ pojma³ i zaprowadzi³ do Egiptu, gdzie umar³.
2Ki 23:35  Jojakim dostarcza³ faraonowi srebra i z³ota. Jednak¿e musia³ kraj opodatkowaæ, aby dostarczyæ 
pieniêdzy wed³ug rozkazu faraona. Na ka¿dym z ludu ziemi, stosownie do swego oszacowania, wymóg³ 
[daninê] srebra i z³ota, aby j¹ daæ faraonowi Neko.
2Ki 23:36  W chwili objêcia rz¹dów Jojakim mia³ dwadzieœcia piêæ lat i panowa³ jedenaœcie lat w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Zebidda - córka Pedajasza z Rumy.
2Ki 23:37  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, zupe³nie tak, jak jego przodkowie.
2Ki 24:1  Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszy³ do wojny. Jojakim by³ mu poddany przez trzy 
lata, nastêpnie na nowo zbuntowa³ siê przeciwko niemu.
2Ki 24:2  Wtedy Pan wys³a³ przeciw niemu oddzia³y Chaldejczyków, oddzia³y Aramejczyków, oddzia³y 
Moabitów, oddzia³y Ammonitów - wys³a³ ich przeciw Judzie, aby go zniszczyæ zgodnie ze s³owem, które Pan 
wypowiedzia³ przez s³ugi swoje, proroków.
2Ki 24:3  Jedynie z powodu gniewu Pana przysz³o to na Judê po to, by go odrzuciæ od oblicza Jego skutkiem 
grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co pope³ni³.
2Ki 24:4  A tak¿e skutkiem krwi niewinnej, któr¹ wyla³, topi¹c Jerozolimê w niewinnej krwi, Pan ju¿ nie chcia³ 
przebaczyæ.
2Ki 24:5  A czy¿ pozosta³e dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie s¹ opisane w Ksiêdze Kronik Królów Judy?
2Ki 24:6  I spocz¹³ Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego Jojakin zosta³ w jego miejsce królem.
2Ki 24:7  Król egipski ju¿ odt¹d nie wychodzi³ ze swego kraju, poniewa¿ król babiloñski podbi³ wszystko, co 
nale¿a³o do króla egipskiego, od Potoku Egipskiego a¿ do rzeki Eufratu.
2Ki 24:8  W chwili objêcia w³adzy Jojakin mia³ osiemnaœcie lat i panowa³ w Jerozolimie trzy miesi¹ce. Matce 
jego by³o na imiê Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy.
2Ki 24:9  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, zupe³nie tak, jak jego ojciec.
2Ki 24:10  W owym czasie s³udzy Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli 
miasto.
2Ki 24:11  Nabuchodonozor, król babiloñski, stan¹³ pod miastem, podczas gdy s³udzy jego oblegali je.
2Ki 24:12  Wtedy Jojakin, król judzki, wyszed³ ku królowi babiloñskiemu wraz ze swoj¹ matk¹, swymi s³ugami, 
ksi¹¿êtami i dworzanami. A król babiloñski pojma³ go w ósmym roku swego panowania.
2Ki 24:13  Równie¿ zabra³ stamt¹d wszystkie skarby œwi¹tyni Pañskiej i skarby pa³acu królewskiego. Po³ama³ 
wszystkie przedmioty z³ote, które wykona³ Salomon, król izraelski, dla œwi¹tyni Pañskiej - tak jak Pan 
przepowiedzia³.
2Ki 24:14  I przesiedli³ na wygnanie ca³¹ Jerozolimê, mianowicie wszystkich ksi¹¿¹t i wszystkich dzielnych 
wojowników, dziesiêæ tysiêcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i œlusarzy. Pozosta³a jedynie najubo¿sza 
ludnoœæ kraju.
2Ki 24:15  Przesiedli³ te¿ Jojakina do Babilonu. Tak¿e matkê króla, ¿ony króla, jego dworzan i mo¿nych kraju 
zabra³ do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
2Ki 24:16  Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysiêcy, kowali i œlusarzy w liczbie tysi¹ca, wszystkich 
wojowników król babiloñski uprowadzi³ do niewoli, do Babilonu.
2Ki 24:17  W jego zaœ miejsce król babiloñski ustanowi³ królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniaj¹c jego imiê na 
Sedecjasz.
2Ki 24:18  W chwili objêcia rz¹dów Sedecjasz mia³ dwadzieœcia jeden lat i panowa³ jedenaœcie lat w 
Jerozolimie. Matce jego by³o na imiê Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
2Ki 24:19  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, zupe³nie tak, jak Jojakin.
2Ki 24:20  Prawdziwie, z powodu gniewu Pana przysz³o to na Jerozolimê i na Judê, tak i¿ w koñcu odrzuci³ On 
ich od oblicza swego. Sedecjasz zbuntowa³ siê przeciw królowi babiloñskiemu.
2Ki 25:1  W dziewi¹tym roku jego panowania, dziesi¹tego miesi¹ca i dziesi¹tego dnia miesi¹ca przyby³ król 
babiloñski, Nabuchodonozor, wraz z ca³ym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie, obleg³ j¹, buduj¹c doko³a niej 



wa³y oblê¿nicze.
2Ki 25:2  Miasto by³o oblê¿one a¿ do jedenastego roku [panowania] króla Sedecjasza.
2Ki 25:3  [W czwartym zaœ miesi¹cu], dziewi¹tego dnia miesi¹ca, kiedy g³ód sro¿y³ siê w mieœcie i nie by³o ju¿ 
chleba dla ludu kraju,
2Ki 25:4  uczyniono wy³om w mieœcie. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta noc¹ przez bramê miêdzy 
podwójnym murem powy¿ej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaœ znajdowali siê doko³a miasta. Wyszli wiêc 
drog¹ prowadz¹c¹ ku Arabie.
2Ki 25:5  Wojsko chaldejskie œciga³o króla i dopêdzi³o go na stepie Jerycha, ca³e zaœ jego wojsko opuœci³o 
go id¹c w rozsypkê.
2Ki 25:6  Pojmali wiêc króla i zaprowadzili go do króla babiloñskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok.
2Ki 25:7  Synów Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a [król babiloñski] rozkaza³ wy³upiæ oczy 
Sedecjaszowi i zakuæ go w podwójne kajdany z br¹zu. Nastêpnie uprowadzi³ go do Babilonu.
2Ki 25:8  W pi¹tym zaœ miesi¹cu, siódmego dnia miesi¹ca - by³ to dziewiêtnasty rok [panowania] króla 
babiloñskiego, Nabuchodonozora - wkroczy³ do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, s³uga 
króla babiloñskiego.
2Ki 25:9  Spali³ œwi¹tyniê Pañsk¹, pa³ac królewski i wszystkie domy Jerozolimy - wszystkie wielkie domy spali³ 
ogniem.
2Ki 25:10  Ca³e zaœ wojsko chaldejskie, które by³o z dowódc¹ stra¿y przybocznej, zburzy³o ca³y mur doko³a 
Jerozolimy.
2Ki 25:11  Resztê zaœ ludu, która pozosta³a w mieœcie, zbiegów, którzy przeszli do króla babiloñskiego, oraz 
resztê t³umu Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, przesiedli³ na wygnanie.
2Ki 25:12  Lecz spoœród biednego ludu ziemi dowódca stra¿y przybocznej pozostawi³ niektórych jako 
uprawiaj¹cych winnice i jako rolników.
2Ki 25:13  Chaldejczycy po³amali kolumny z br¹zu w œwi¹tyni Pañskiej, podstawy oraz "morze" z br¹zu w 
œwi¹tyni Pañskiej, a br¹z z nich przenieœli do Babilonu.
2Ki 25:14  Zabrali równie¿ kot³y, ³opatki, no¿yce, czasze i wszystkie przedmioty z br¹zu, których u¿ywano do 
s³u¿by Bo¿ej.
2Ki 25:15  Dowódca stra¿y przybocznej zabra³ tak¿e popielnice i kropielnice, które by³y ca³e ze z³ota i ca³e ze 
srebra.
2Ki 25:16  A br¹zu z dwóch kolumn, jednego "morza" i podstaw, które Salomon sprawi³ dla œwi¹tyni Pañskiej - z 
tych wszystkich przedmiotów niepodobna by³o zwa¿yæ.
2Ki 25:17  Osiemnaœcie ³okci wynosi³a wysokoœæ jednej kolumny, g³owica jej by³a z br¹zu, a wysokoœæ 
g³owicy wynosi³a piêæ ³okci. Naoko³o g³owicy by³a siatka z jab³kami granatu - wszystko z br¹zu. Druga kolumna 
mia³a takie same [jab³ka granatu] nad siatk¹.
2Ki 25:18  Dowódca stra¿y przybocznej pojma³ Seracjasza, najwy¿szego kap³ana, Sefaniasza, kap³ana 
zastêpcê, oraz trzech stró¿ów progów.
2Ki 25:19  Z miasta zaœ pojma³ jednego dworzanina, który by³ dowódc¹ wojskowym, piêciu ludzi spoœród 
najbli¿szego otoczenia króla, których znaleziono w mieœcie, pisarza dowódcy wojska, sporz¹dzaj¹cego spis 
ludnoœci kraju, oraz szeœædziesiêciu spoœród prostej ludnoœci kraju, przebywaj¹cej w mieœcie.
2Ki 25:20  Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, pojma³ ich i zaprowadzi³ do króla babiloñskiego do Ribla.
2Ki 25:21  Król babiloñski kaza³ ich zabiæ i zamordowano ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas Juda zosta³ 
uprowadzony do niewoli z dala od w³asnego kraju.
2Ki 25:22  A dla ludnoœci, która pozosta³a w kraju Judy - któr¹ zostawi³ Nabuchodonozor, król babiloñski, 
wyznaczy³ na rz¹dcê Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana.
2Ki 25:23  Wszyscy dowódcy wojskowi i ich ludzie dowiedzieli siê, ¿e król babiloñski wyznaczy³ na rz¹dcê 
Godoliasza, i przyszli do Godoliasza, do Mispa, mianowicie: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan, syn Kareacha, 
Serajasz, syn Tanchumeta z Netofy, Jaazaniasz, syn Maakatyty - oni wraz ze swoimi ludŸmi.
2Ki 25:24  Wtedy Godoliasz z³o¿y³ przysiêgê im oraz ich ludziom i powiedzia³ do nich: «Nie lêkajcie siê s³u¿yæ 
Chaldejczykom, mieszkajcie w kraju, s³u¿cie królowi babiloñskiemu, a bêdzie siê wam dobrze powodzi³o».
2Ki 25:25  Lecz siódmego miesi¹ca przyszed³ Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszama, z rodu królewskiego, a z 
nim dziesiêciu ludzi i zabili Godoliasza oraz Judejczyków i Chaldejczyków, którzy byli z nim w Mispa.
2Ki 25:26  Wówczas ca³y lud - od najmniejszego a¿ do najwiêkszego - i dowódcy wojskowi powstali i wyruszyli 
do Egiptu, poniewa¿ bali siê Chaldejczyków.
2Ki 25:27  W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jojakina, króla judzkiego, dwunastego 
miesi¹ca, dnia dwudziestego siódmego miesi¹ca - Ewil Merodak, król babiloñski, w roku objêcia swej w³adzy 
u³askawi³ Jojakina, króla judzkiego, i kaza³ wyprowadziæ go z wiêzienia.
2Ki 25:28  Rozmawia³ z nim ³askawie i wyniós³ jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie.
2Ki 25:29  Zdj¹³ wiêc Jojakin swoje szaty wiêzienne i jada³ zawsze u króla przez wszystkie dni swego ¿ycia.
2Ki 25:30  Król babiloñski zapewni³ mu sta³e utrzymanie, dzieñ po dniu, przez ca³y czas jego ¿ycia.



1Ch 1:1  Adam, Set, Enosz,
1Ch 1:2  Kenan, Mahalaleel, Jered,
1Ch 1:3  Henoch, Metuszelach, Lamek,
1Ch 1:4  Noe, Sem, Cham i Jafet.
1Ch 1:5  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
1Ch 1:6  Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
1Ch 1:7  Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
1Ch 1:8  Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1Ch 1:9  Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
1Ch 1:10  Kusz [jeszcze] by³ ojcem Nimroda, który by³ pierwszym mocarzem na ziemi.
1Ch 1:11  Misraim by³ ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
1Ch 1:12  Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.
1Ch 1:13  Kanaan zaœ by³ ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,
1Ch 1:14  oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,
1Ch 1:15  Chiwwity, Arkity, Synity,
1Ch 1:16  Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
1Ch 1:17  Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.
1Ch 1:18  Arpachszad by³ ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.
1Ch 1:19  Eberowi urodzili siê dwaj synowie: imiê jednego Peleg, gdy¿ za jego dni ziemia zosta³a podzielona, a 
imiê brata jego - Joktan.
1Ch 1:20  Joktan by³ ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
1Ch 1:21  Hadorama, Uzala, Dikli,
1Ch 1:22  Ebala, Abimaela, Saby,
1Ch 1:23  Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.
1Ch 1:24  Sem, Arpachszad, Szelach,
1Ch 1:25  Eber, Peleg, Reu,
1Ch 1:26  Serug, Nachor, Terach,
1Ch 1:27  Abram, to jest Abraham.
1Ch 1:28  Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
1Ch 1:29  Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,
1Ch 1:30  Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
1Ch 1:31  Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.
1Ch 1:32  Synowie Ketury, drugorzêdnej ¿ony Abrahama: porodzi³a ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, 
Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
1Ch 1:33  Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.
1Ch 1:34  Abraham by³ ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.
1Ch 1:35  Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
1Ch 1:36  Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1Ch 1:37  Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
1Ch 1:38  Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1Ch 1:39  Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.
1Ch 1:40  Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.
1Ch 1:41  Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
1Ch 1:42  Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.
1Ch 1:43  Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panowa³ nad Izraelitami: Bela, 
syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.
1Ch 1:44  I umar³ Bela, a królowa³ w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1Ch 1:45  Umar³ Jobab i królowa³ w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.
1Ch 1:46  Umar³ Chuszam i królowa³ w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który porazi³ Madianitów na polach 
Moabu, a nazwa miasta jego Awit.
1Ch 1:47  Umar³ Hadad i królowa³ w jego miejsce Samla z Masreki.
1Ch 1:48  Umar³ Samla i królowa³ w jego miejsce Szaul z Rechobot Nadrzecznego.
1Ch 1:49  Umar³ Szaul i królowa³ w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.
1Ch 1:50  Umar³ Baal-Chanan i królowa³ w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imiê zaœ jego ¿ony 
Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.
1Ch 1:51  Umar³ te¿ i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik 
Jetet,
1Ch 1:52  naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik 
Mibsar,



1Ch 1:53  naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.
1Ch 2:1  Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon,
1Ch 2:2  Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.
1Ch 2:3  Synowie Judy: Er, Onan i Szela. ci trzej urodzili siê mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny 
Judy, okaza³ siê z³ym w oczach Pana i spotka³a go œmieræ.
1Ch 2:4  Tak¿e synowa jego, Tamar, urodzi³a mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy by³o piêciu.
1Ch 2:5  Synowie Peresa: Chesron i Chamul.
1Ch 2:6  Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich piêciu.
1Ch 2:7  Synowie Karmiego: Akar, który zatrwo¿y³ Izraela z powodu kradzie¿y rzeczy ob³o¿onych kl¹tw¹.
1Ch 2:8  Syn Etana: Azariasz.
1Ch 2:9  Synowie Chesrona, którzy mu siê urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.
1Ch 2:10  Ram by³ ojcem Amminadaba. Amminadab zaœ - Nachszona, naczelnika potomków Judy.
1Ch 2:11  Nachszon by³ ojcem Szalmy, a Szalma - Booza.
1Ch 2:12  Booz by³ ojcem Obeda, a Obed - Jessego.
1Ch 2:13  Jesse by³ ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei,
1Ch 2:14  czwartego Netaneela, pi¹tego Raddaja,
1Ch 2:15  szóstego Osema, siódmego Dawida.
1Ch 2:16  A siostrami ich by³y: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej;
1Ch 2:17  Abigail zaœ urodzi³a Amasê; ojcem Amasy by³ Jeter, Izmaelita.
1Ch 2:18  Kaleb, syn Chesrona, wzi¹³ za ¿onê Azubê, z której mia³ Jeriota. Oto [jeszcze] jej synowie: Jeszer, 
Szobab i Ardon.
1Ch 2:19  A gdy umar³a Azuba, Kaleb wzi¹³ sobie za ¿onê Efratê, która mu urodzi³a Chura.
1Ch 2:20  Chur zaœ by³ ojcem Uriego, a Uri - Besaleela.
1Ch 2:21  Potem zbli¿y³ siê Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wzi¹³ j¹ za ¿onê, gdy mia³ szeœædziesi¹t lat, 
a urodzi³a mu Seguba.
1Ch 2:22  Segub by³ ojcem Jaira, który mia³ dwadzieœcia trzy miasta w ziemi Gilead.
1Ch 2:23  Zabra³ te¿ Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynale¿nymi szeœædziesiêcioma 
miejscowoœciami; wszystkie one nale¿a³y do synów Makira, ojca Gileada.
1Ch 2:24  Po œmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, ¿ona Chesrona, Abijja, urodzi³a mu Aszchura, ojca Tekoa.
1Ch 2:25  Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i 
Achiasz.
1Ch 2:26  Mia³ te¿ Jerachmeel inn¹ ¿onê, imieniem Atara; ta by³a matk¹ Onama.
1Ch 2:27  Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker.
1Ch 2:28  Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
1Ch 2:29  ¯onie Abiszura, która mu urodzi³a Achbana i Molida, by³o na imiê Abichajil.
1Ch 2:30  Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umar³ bezdzietny.
1Ch 2:31  Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj.
1Ch 2:32  Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umar³ bezdzietny.
1Ch 2:33  Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela.
1Ch 2:34  Szeszan nie mia³ synów, tylko córki, ale mia³ s³ugê Egipcjanina imieniem Jarcha.
1Ch 2:35  Da³ przeto Szeszan s³udze swemu, Jarsze, córkê sw¹ za ¿onê i urodzi³a mu Attaja.
1Ch 2:36  Attaj zaœ by³ ojcem Natana, a Natan - Zabada.
1Ch 2:37  Zabad by³ ojcem Eflala, a Eflal - Obeda.
1Ch 2:38  Obed by³ ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza.
1Ch 2:39  Azariasz by³ ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy.
1Ch 2:40  Eleasa by³ ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma.
1Ch 2:41  Szallum by³ ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy.
1Ch 2:42  Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który by³ ojcem Zifa i Mareszy, ojca 
Chebrona.
1Ch 2:43  Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.
1Ch 2:44  Szema by³ ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem by³ ojcem Szammaja.
1Ch 2:45  Synem Szammaja by³ Maon, a Maon by³ ojcem Bet-Sura.
1Ch 2:46  Efa, drugorzêdna ¿ona Kaleba, urodzi³a Charana, Mosê i Gazera. Charan by³ ojcem Gazera.
1Ch 2:47  Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
1Ch 2:48  Drugorzêdna ¿ona Kaleba, Maaka, urodzi³a Szebera i Tirchanê.
1Ch 2:49  Urodzi³a ona tak¿e Szaafa, ojca Madmanny, Szewê, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córk¹ Kaleba by³a 
Aksa.
1Ch 2:50  Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim,
1Ch 2:51  Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader.



1Ch 2:52  Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, mia³ synów: Reajasza, Chasriego i Manachata,
1Ch 2:53  i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici.
1Ch 2:54  Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, po³owa Manachtytów, Soreici,
1Ch 2:55  rody pisarzy, mieszkaj¹cych w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci s¹ zatem Kenitami, 
pochodz¹cymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.
1Ch 3:1  Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu siê w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, 
drugi Daniel z Abigail, pochodz¹cej z Karmelu,
1Ch 3:2  trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,
1Ch 3:3  pi¹ty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego ¿ony Egli.
1Ch 3:4  Szeœciu mu siê urodzi³o w Hebronie, gdzie królowa³ siedem lat i szeœæ miesiêcy. Potem królowa³ on 
trzydzieœci trzy lata w Jerozolimie.
1Ch 3:5  A synowie, którzy urodzili mu siê w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, 
córki Ammiela.
1Ch 3:6  Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet.
1Ch 3:7  Nogah, Nefeg, Jafia,
1Ch 3:8  Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewiêciu.
1Ch 3:9  Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licz¹c synów ¿on drugorzêdnych. A siostr¹ ich by³a Tamar.
1Ch 3:10  Synem Salomona by³ Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - 
Jozafat,
1Ch 3:11  synem Jozafata - Joram, synem Jorama - Ochozjasz, synem Ochozjasza - Joasz,
1Ch 3:12  synem Joasza - Amazjasz, synem Amazjasza - Azariasz, synem Azariasza - Jotam,
1Ch 3:13  synem Jotama - Achaz, synem Achaza - Ezechiasz, synem Ezechiasza - Manasses,
1Ch 3:14  synem Manassesa - Amon, synem Amona - Jozjasz.
1Ch 3:15  Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.
1Ch 3:16  Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.
1Ch 3:17  Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel,
1Ch 3:18  Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.
1Ch 3:19  Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra 
Szelomit.
1Ch 3:20  [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, piêciu.
1Ch 3:21  Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn 
jego Szekaniasz.
1Ch 3:22  Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, szeœciu.
1Ch 3:23  Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej.
1Ch 3:24  Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.
1Ch 4:1  Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal.
1Ch 4:2  Reajasz, syn Szobala, by³ ojcem Jachata, a Jachat - Achumaja i Lahada. Te s¹ rody Soreatytów.
1Ch 4:3  A ci byli z ojca Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz, a imiê ich siostry: Haslelponi.
1Ch 4:4  Penuel by³ ojcem Gedora, a Ezer - ojcem Chuszy. Oto synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca 
Betlejem.
1Ch 4:5  Aszchur, ojciec Tekoa, mia³ dwie ¿ony: Cheleê i Naarê.
1Ch 4:6  Naara urodzi³a mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary.
1Ch 4:7  Synowie Chelei: Seret, Sochar i Etnan.
1Ch 4:8  Kos by³ ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna Haruma.
1Ch 4:9  Jabes by³ bardziej powa¿any ni¿ jego bracia. Matka jego da³a mu imiê Jabes, mówi¹c: «Poniewa¿ w 
bólu porodzi³am».
1Ch 4:10  A wzywa³ Jabes Boga Izraelowego, mówi¹c: «Obyœ skutecznie mi b³ogos³awi³ i rozszerzy³ granice 
moje, a rêka Twoja by³a ze mn¹, i obyœ zachowa³ mnie od z³ego, a utrapienie moje siê skoñczy³o!» I sprawi³ 
Bóg to, o co on prosi³.
1Ch 4:11  Kelub, brat Szuchy, by³ ojcem Mechira, który by³ ojcem Esztona.
1Ch 4:12  Eszton by³ ojcem Bet-Rafa, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Ci mê¿owie s¹ z Rekab.
1Ch 4:13  Synowie Kenaza: Otniel i Serajasz. Synowie Otniela: Chatat i Meonotaj.
1Ch 4:14  Meonotaj by³ ojcem Ofry. Serajasz by³ ojcem Joaba, ojca Ge-Haraszim, byli oni bowiem 
rzemieœlnikami.
1Ch 4:15  Synowie Kaleba, syna Jefunnego: Ir, Ela i Naam. Syn Eli: Kenaz.
1Ch 4:16  Synowie Jehalleleela: Zif, Zifa, Tiria i Asareel.
1Ch 4:17  Synowie Ezry: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Potem [Bitia] poczê³a Miriam, Szammaja i Iszbacha, ojca 
Esztemoy.
1Ch 4:18  A tego¿ ¿ona, Judejka, urodzi³a Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca 



Zanoacha. Ci s¹ synowie Bitii, córki faraona, któr¹ poœlubi³ Mered.
1Ch 4:19  Synowie ¿ony Hodijji, siostry Nachama, ojca Keili, Garmity, i Esztemoy, Maakatyty.
1Ch 4:20  Synowie Szymona: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synowie Jisziego: Zochet i Ben-Zochet.
1Ch 4:21  Synowie Szeli, syna Judy: Er, ojciec Leki, Laedy, ojciec Mareszy i rodów z wytwórni bisioru w Bet-
Aszbea;
1Ch 4:22  Jokim i mê¿owie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. 
S¹ to wydarzenia bardzo dawne.
1Ch 4:23  Byli zaœ oni garncarzami. Jako mieszkañcy Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze wzglêdu na 
prace dla niego wykonywane.
1Ch 4:24  Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul;
1Ch 4:25  Jego synem Szallum, synem Szalluma - Mibsam, jego zaœ synem by³ Miszma.
1Ch 4:26  Synowie Miszmy: Chammuel, jego synem by³ Zakkur, synem Zakkura zaœ Szimei.
1Ch 4:27  Szimei mia³ szesnastu synów i szeœæ córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich 
rody nie rozmno¿y³y siê tak, jak potomków Judy.
1Ch 4:28  Mieszkali oni w miastach: Beer-Szeba, Molada, Chasar-Szual,
1Ch 4:29  Bilha, Esem, Tolad,
1Ch 4:30  Betuel, Chorma, Siklag,
1Ch 4:31  Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Birei, Szaarim. Miasta te nale¿a³y do nich a¿ do panowania 
Dawida.
1Ch 4:32  A osiedlami ich by³y: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, piêæ miast
1Ch 4:33  oraz wszystkie ich wioski, które by³y naoko³o tych miast a¿ do Baalat. Takie by³y ich siedziby wed³ug 
ich spisów rodowych.
1Ch 4:34  Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza,
1Ch 4:35  Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela,
1Ch 4:36  Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz,
1Ch 4:37  Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza.
1Ch 4:38  Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich rozszerzy³y siê bardzo.
1Ch 4:39  Poszli wiêc a¿ do w¹wozu Gedor, a¿ do wschodniej strony doliny, szukaj¹c pastwiska dla swych trzód.
1Ch 4:40  I znaleŸli pastwisko obfite i dobre, okolicê obszern¹, spokojn¹ i bezpieczn¹, albowiem ju¿ przedtem 
mieszkali tam Chamici.
1Ch 4:41  Ci zapisani tu imiennie przybyli za czasów króla judzkiego, Ezechiasza, zniszczyli ich namioty, a 
Meunitów, którzy siê tam znajdowali, ob³o¿yli kl¹tw¹, a¿ do tego dnia, zamieszkawszy na ich miejscu, poniewa¿ 
znaleŸli tam pastwisko dla swych trzód.
1Ch 4:42  Niektórzy z nich, piêciuset mê¿ów z synów Symeona, udali siê na górê Seir, a na ich czele byli: 
Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego.
1Ch 4:43  Rozbili oni ocala³¹ resztê Amalekitów i zamieszkali tam a¿ do dnia dzisiejszego.
1Ch 5:1  Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie by³ on pierworodnym, lecz poniewa¿ skala³ ³o¿e 
swego ojca, pierworodztwo jego dane by³o synom Józefa, syna Izraela, wiêc nie podawa³o siê rodowodów 
wed³ug pierworodztwa.
1Ch 5:2  Chocia¿ Juda by³ najpotê¿niejszym z braci swoich i z niego mia³ pochodziæ w³adca, jednak 
pierworodztwo nale¿a³o do Józefa.
1Ch 5:3  Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.
1Ch 5:4  Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei,
1Ch 5:5  jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal,
1Ch 5:6  jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadzi³ do niewoli; by³ on naczelnikiem 
Rubenitów.
1Ch 5:7  Braæmi ich wed³ug ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleñ, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz,
1Ch 5:8  Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwa³ Aroer a¿ do Nebo i Baal-Meon.
1Ch 5:9  Ku wschodowi zaœ zamieszkiwa³ a¿ po wejœcie na pustyniê [ci¹gn¹c¹ siê] od rzeki Eufrat, gdy¿ 
pomno¿y³y siê ich trzody w ziemi Gilead.
1Ch 5:10  Za czasów Saula prowadzili wojnê z Hagrytami, którzy wpadli w ich rêce, zamieszkali wiêc w ich 
namiotach w ca³ej okolicy wschodniej Gileadu.
1Ch 5:11  Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan a¿ do Salka.
1Ch 5:12  Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie.
1Ch 5:13  Braæmi ich s¹ wed³ug ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu.
1Ch 5:14  A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-
Jechdo, Ben-Buz.
1Ch 5:15  Achi, syn Abdiela, syna Guniego, by³ g³ow¹ ich rodów.
1Ch 5:16  Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynale¿nych miejscowoœciach, na wszystkich 



pastwiskach Sirionu, le¿¹cych na ich krañcach.
1Ch 5:17  Wszystkie ich rodowody zosta³y sporz¹dzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla 
Izraela.
1Ch 5:18  Synów Rubena i synów Gada oraz po³owy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mê¿ów 
nosz¹cych tarczê i miecz, strzelaj¹cych z ³uku i wyszkolonych w rzemioœle wojennym by³o czterdzieœci cztery 
tysi¹ce siedemset szeœædziesiêciu, gdy udawali siê na wojnê.
1Ch 5:19  A rozpoczêli wojnê z Hagrytami, Jetur zaœ, Nafisz i Nadab
1Ch 5:20  przyszli im z pomoc¹ przeciwko nim. Dostali siê wiêc w ich rêce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, 
albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wys³ucha³, bo pok³adali w Nim ufnoœæ.
1Ch 5:21  Uprowadzili zaœ z ich stad: piêædziesi¹t tysiêcy wielb³¹dów, dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy owiec, 
dwa tysi¹ce os³ów i sto tysiêcy ludzi.
1Ch 5:22  Rzeczywiœcie mnóstwo pad³o zabitych, albowiem by³a to wojna Bo¿a. I zamieszkali na ich miejscu 
a¿ do niewoli.
1Ch 5:23  Synowie po³owy pokolenia Manassesa osiedlili siê w tym kraju, od Baszanu a¿ do Baal-Hermonu, 
Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni.
1Ch 5:24  Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, 
ludzie s³awni, naczelnicy swoich rodów.
1Ch 5:25  Lecz sprzeniewierzyli siê Bogu swych ojców i dopuszczali siê nierz¹du z bogami ludów tamtego kraju, 
które Bóg wytraci³ przed nimi.
1Ch 5:26  Bóg Izraela pobudzi³ ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i 
uprowadzi³ do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz po³owê pokolenia Manassesa. Przyprowadzi³ on ich do 
Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywaj¹ a¿ do dnia dzisiejszego.
1Ch 5:27  Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
1Ch 5:28  Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
1Ch 5:29  Dzieci Amrama: Aaron, Moj¿esz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1Ch 5:30  Eleazar by³ ojcem Pinchasa, a Pinchas - Abiszuy.
1Ch 5:31  Abiszua by³ ojcem Bukkiego, a Bukki - Uzziego.
1Ch 5:32  Uzzi by³ ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz - Merajota.
1Ch 5:33  Merajot by³ ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba.
1Ch 5:34  Achitub by³ ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa.
1Ch 5:35  Achimaas by³ ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana.
1Ch 5:36  Jochanan by³ ojcem Azariasza - tego, który sprawowa³ urz¹d kap³añski w œwi¹tyni, któr¹ zbudowa³ 
Salomon w Jerozolimie.
1Ch 5:37  Azariasz by³ ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba.
1Ch 5:38  Achitub by³ ojcem Sadoka, a Sadok - Szalluma.
1Ch 5:39  Szallum by³ ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz - Azariasza.
1Ch 5:40  Azariasz by³ ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka.
1Ch 5:41  Josadak poszed³ do niewoli, do której Pan wzi¹³ Judê i Jerozolimê przez Nabuchodonozora.
1Ch 6:1  Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari.
1Ch 6:2  Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.
1Ch 6:3  Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
1Ch 6:4  Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto s¹ rody Lewiego wed³ug ich ojców:
1Ch 6:5  Gerszoma: syn jego Libni, syn jego Jachat, syn jego Zimma,
1Ch 6:6  syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj.
1Ch 6:7  Synowie Kehata: syn jego Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir,
1Ch 6:8  syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Assir,
1Ch 6:9  syn jego Tachat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul.
1Ch 6:10  Synowie Elkany: Amasaj i Achimot.
1Ch 6:11  Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nachat,
1Ch 6:12  syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego Elkana.
1Ch 6:13  Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz.
1Ch 6:14  Synowie Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza,
1Ch 6:15  syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz.
1Ch 6:16  Tych ustanowi³ Dawid dla prowadzenia œpiewu w domu Bo¿ym, odk¹d spoczê³a tam arka.
1Ch 6:17  I byli na s³u¿bie œpiewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki Salomon nie zbudowa³ 
domu Pañskiego w Jerozolimie. Stawali zaœ zgodnie z ustalonym porz¹dkiem ich s³u¿by.
1Ch 6:18  Ci wiêc stawali wraz z synami swoimi: spoœród synów Kehata: Heman, œpiewak, syn Joela, syna 
Samuela,
1Ch 6:19  syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha,



1Ch 6:20  syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja,
1Ch 6:21  syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza,
1Ch 6:22  syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha,
1Ch 6:23  syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
1Ch 6:24  Brat jego, Asaf, sta³ po jego prawej stronie: Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei,
1Ch 6:25  syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza,
1Ch 6:26  syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza,
1Ch 6:27  syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego,
1Ch 6:28  syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
1Ch 6:29  Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna 
Malluka,
1Ch 6:30  syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza,
1Ch 6:31  syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera,
1Ch 6:32  syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
1Ch 6:33  Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich us³ug w przybytku domu Bo¿ego.
1Ch 6:34  Aaron zaœ i jego synowie zamieniali w dym ofiary na o³tarzu ca³opalenia i na o³tarzu kadzenia, 
zgodnie z ca³¹ pos³ug¹ w Miejscu Najœwiêtszym i aby dokonywaæ przeb³agania za Izraela, wed³ug tego 
wszystkiego, co nakaza³ s³uga Bo¿y, Moj¿esz.
1Ch 6:35  Oto s¹ synowie Aarona: synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua,
1Ch 6:36  synem jego Bukki, synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz,
1Ch 6:37  synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub,
1Ch 6:38  synem jego Sadok, synem jego Achimaas.
1Ch 6:39  A oto miejsce ich zamieszkania, wed³ug ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom 
Aarona, z rodu Kehata - taki bowiem dzia³ wyznaczono im przez losowanie -
1Ch 6:40  dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczaj¹cymi go pastwiskami.
1Ch 6:41  Pola zaœ miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
1Ch 6:42  Synom Aarona dano tak¿e miasta ucieczki: Hebron i Libnê wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z 
ich pastwiskami,
1Ch 6:43  Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
1Ch 6:44  Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
1Ch 6:45  Od pokolenia Beniamina: Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego 
pastwiskami; wszystkich miast trzynaœcie wed³ug ich rodzin.
1Ch 6:46  Pozosta³ym synom Kehata, spoœród rodzin tego¿ pokolenia, przypad³o losem miast dziesiêæ od 
pokolenia, to jest od po³owy Manassesa.
1Ch 6:47  Synom Gerszoma, wed³ug ich rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia 
Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzynaœcie miast.
1Ch 6:48  Synom Merariego wed³ug ich rodzin przypad³o losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od 
pokolenia Zabulona: dwanaœcie miast.
1Ch 6:49  Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami.
1Ch 6:50  Dali oni losem z ziem nale¿¹cych do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do 
pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona.
1Ch 6:51  Niektóre rodziny synów Kehata mia³y miasta wylosowane od pokolenia Efraima.
1Ch 6:52  Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami,
1Ch 6:53  Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami,
1Ch 6:54  Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
1Ch 6:55  A od po³owy pokolenia Manassesa - dla pozosta³ych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam 
z jego pastwiskami.
1Ch 6:56  Synom Gerszoma dano od po³owy pokolenia Manassesa: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i 
Asztarot z jego pastwiskami.
1Ch 6:57  Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
1Ch 6:58  Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami.
1Ch 6:59  Od pokolenia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami,
1Ch 6:60  Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami.
1Ch 6:61  Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i 
Kiriataim z jego pastwiskami.
1Ch 6:62  Pozosta³ym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego 
pastwiskami.
1Ch 6:63  A za Jordanem, ko³o Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego 
pastwiskami, Jahsê z jej pastwiskami,



1Ch 6:64  Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami.
1Ch 6:65  Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami,
1Ch 6:66  Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.
1Ch 7:1  Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.
1Ch 7:2  Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni 
wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosi³a wed³ug ich rodowodów dwadzieœcia dwa tysi¹ce 
szeœciuset.
1Ch 7:3  Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, piêciu, 
wszyscy naczelnicy rodów.
1Ch 7:4  Przy nich by³y hufce zbrojne do walki, wed³ug spisów i wed³ug ich rodów licz¹ce trzydzieœci szeœæ 
tysiêcy, mieli bowiem wiele ¿on i synów.
1Ch 7:5  A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesi¹t siedem tysiêcy; 
wszyscy zapisani w rodowodach.
1Ch 7:6  [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
1Ch 7:7  Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, piêciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; wed³ug 
swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieœcia dwa tysi¹ce trzydziestu czterech.
1Ch 7:8  Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy 
s¹ synami Bekera.
1Ch 7:9  Wed³ug wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli 
dwadzieœcia tysiêcy dwustu.
1Ch 7:10  Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i 
Achiszachar.
1Ch 7:11  Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaœcie tysiêcy 
dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnê.
1Ch 7:12  Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.
1Ch 7:13  Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.
1Ch 7:14  Synowie Manassesa: Asriel, którego urodzi³a drugorzêdna jego ¿ona, Aramejka. Urodzi³a ona Makira, 
ojca Gileada.
1Ch 7:15  Makir wzi¹³ ¿ony dla Chuppima i Szuppima. Imiê jego siostry by³o Maaka. Imiê drugiego syna 
Selofchad, lecz Selofchad mia³ tylko córki.
1Ch 7:16  Maaka, ¿ona Makira, urodzi³a syna i da³a mu imiê Peresz. A bratu jego by³o na imiê Szeresz, którego 
synami byli Ulam i Rekem.
1Ch 7:17  Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa.
1Ch 7:18  Ich siostra, Hammoleket, urodzi³a Iszhoda, Abiezera i Machlê.
1Ch 7:19  Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
1Ch 7:20  Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, 
synem jego Tachat,
1Ch 7:21  synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a tak¿e Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w 
tym kraju, bo tamci zst¹pili, aby zabraæ ich stada.
1Ch 7:22  Efraim, ich ojciec, przez d³ugi czas obchodzi³ ¿a³obê i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyæ.
1Ch 7:23  Potem zbli¿y³ siê do ¿ony swej, która poczê³a i urodzi³a syna, i da³ mu imiê Beria, poniewa¿ sta³o siê 
nieszczêœcie w jego domu.
1Ch 7:24  Jego córk¹ by³a Szeera, która zbudowa³a Bet-Choron ni¿sze i wy¿sze oraz Uzzen-Szeera.
1Ch 7:25  Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan,
1Ch 7:26  synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama,
1Ch 7:27  synem jego Nun, synem jego Jozue.
1Ch 7:28  Ich posiad³oœci i ich siedziby by³y w Betel i miejscowoœciach przynale¿nych; w Naaran ku 
wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowoœciach przynale¿nych, w Sychem i miejscowoœciach 
przynale¿nych a¿ do Ajji i miast przynale¿nych.
1Ch 7:29  W rêkach synów Manassesa by³y: Bet-Szean i miejscowoœci przynale¿ne, Taanak i miejscowoœci 
przynale¿ne, Megiddo i miejscowoœci przynale¿ne, Dor i miejscowoœci przynale¿ne. W tych mieszkali synowie 
Józefa, syna Izraela.
1Ch 7:30  Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
1Ch 7:31  Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten by³ ojcem Birzaita.
1Ch 7:32  Cheber by³ ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
1Ch 7:33  Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to s¹ synowie Jafleta.
1Ch 7:34  Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram.
1Ch 7:35  Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
1Ch 7:36  Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;



1Ch 7:37  Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
1Ch 7:38  Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.
1Ch 7:39  Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
1Ch 7:40  Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mê¿owie, dzielni wojownicy, g³ówni wœród 
ksi¹¿¹t, a wed³ug spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieœcia szeœæ tysiêcy wojska zdolnego do walki.
1Ch 8:1  Beniamin by³ ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha,
1Ch 8:2  czwartego - Nochy, pi¹tego - Rafy.
1Ch 8:3  Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda,
1Ch 8:4  Abiszua, Naaman i Achoach,
1Ch 8:5  Gera, Szefufan i Churam.
1Ch 8:6  Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkaj¹cych w Geba i przesiedlili ich do Manachat:
1Ch 8:7  Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedli³ i by³ ojcem Uzzy i Achichuda,
1Ch 8:8  a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawi³ swe ¿ony: Chuszim i Baarê,
1Ch 8:9  mia³ ze swej nowej ¿ony: Jobaba, Sibiê, Meszê, Malkoma,
1Ch 8:10  Jeusa, Sakiasza i Mirmê; ci byli jego synami, naczelnikami rodów.
1Ch 8:11  Z Chuszim mia³: Abituba i Elpaala.
1Ch 8:12  Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudowa³ Ono, Lod i miejscowoœci przynale¿ne.
1Ch 8:13  Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkaj¹cych w Ajjalonie; oni to wypêdzili mieszkañców Gat.
1Ch 8:14  Achio, Szaszak, Jeremot,
1Ch 8:15  Zebadiasz, Arad, Eder,
1Ch 8:16  Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii,
1Ch 8:17  Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,
1Ch 8:18  Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala.
1Ch 8:19  Jakim, Zikri, Zabdi,
1Ch 8:20  Elienaj, Silletaj, Eliel,
1Ch 8:21  Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego.
1Ch 8:22  Jiszpan, Eber, Eliel,
1Ch 8:23  Abdon, Zikri, Chanan,
1Ch 8:24  Chananiasz, Elam, Antotiasz,
1Ch 8:25  Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.
1Ch 8:26  Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,
1Ch 8:27  Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.
1Ch 8:28  Ci byli naczelnikami rodów wed³ug ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.
1Ch 8:29  W Gibeonie mieszka³ Abi-Gibeon; imiê jego ¿ony by³o Maaka.
1Ch 8:30  Jego synem pierworodnym by³ Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
1Ch 8:31  Gedor, Achio i Zeker.
1Ch 8:32  Miklot by³ ojcem Szimejego. Oni równie¿ mieszkali w pobli¿u swych krewnych ze swoimi braæmi w 
Jerozolimie.
1Ch 8:33  Ner by³ ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul by³ ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.
1Ch 8:34  Synem Jonatana by³ Meribbaal; Meribbaal by³ ojcem Miki.
1Ch 8:35  Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
1Ch 8:36  Achaz by³ ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri by³ ojcem Mosy.
1Ch 8:37  Mosa by³ ojcem Binei; jego synem by³ Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel.
1Ch 8:38  Asel mia³ szeœciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. 
Wszyscy oni byli synami Asela.
1Ch 8:39  Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet.
1Ch 8:40  Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelaj¹cymi z ³uku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu 
piêædziesiêciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.
1Ch 9:1  Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w ksiêdze królów 
izraelskich i judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babiloñskiej z powodu swych wystêpków.
1Ch 9:2  Pierwsi mieszkañcy, którzy weszli do swych posiad³oœci w swoich miastach: Izraelici, kap³ani, lewici i 
niewolnicy œwi¹tyni.
1Ch 9:3  W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa.
1Ch 9:4  Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy.
1Ch 9:5  Z Szilonitów: pierworodny Asajasz i jego synowie.
1Ch 9:6  Z synów Zeracha: Jeuel i szeœciuset dziewiêædziesiêciu ich braci.
1Ch 9:7  Z synów Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy.
1Ch 9:8  Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syn Reuela, 
syna Jibniasza.



1Ch 9:9  Braci ich wed³ug ich rodowodów by³o dziewiêæset piêædziesiêciu szeœciu. Wszyscy ci mê¿owie byli 
naczelnikami swoich rodów.
1Ch 9:10  Z kap³anów: Jedajasz, Jojarib, Jakin.
1Ch 9:11  Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syn Achituba, zwierzchnik 
domu Bo¿ego.
1Ch 9:12  Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza; Masaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna 
Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera.
1Ch 9:13  Braci ich, naczelników swoich rodów, by³o tysi¹c siedmiuset szeœædziesiêciu dzielnych wojowników, 
zatrudnionych obs³ug¹ domu Bo¿ego.
1Ch 9:14  Z lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, z synów Merariego.
1Ch 9:15  Bakbakar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa.
1Ch 9:16  Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna, i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który 
mieszka³ w zagrodach Netofatytów.
1Ch 9:17  OdŸwierni: Szallum, Akkub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szallum by³ prze³o¿onym.
1Ch 9:18  Jest on nim jeszcze teraz w Bramie Królewskiej, od wschodu. Ci byli odŸwiernymi w obozach lewitów.
1Ch 9:19  Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, 
zatrudnieni obs³ug¹, byli stró¿ami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejœcia do obozu Pañskiego.
1Ch 9:20  Pinchas, syn Eleazara, by³ dawniej ich prze³o¿onym - Pan niech bêdzie z nim!
1Ch 9:21  Zachariasz, syn Meszelemiasza, by³ odŸwiernym przy wejœciu do Namiotu Spotkania.
1Ch 9:22  Wszystkich wybranych na odŸwiernych przy bramach by³o dwustu dwunastu. Byli oni zapisani w 
wykazach rodowych w swoich osiedlach. Sta³e zaœ ich obowi¹zki ustanowi³ Dawid i Samuel "Widz¹cy".
1Ch 9:23  Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali nad bramami œwi¹tyni Pañskiej, domu namiotu, aby pe³niæ 
stra¿.
1Ch 9:24  Z czterech stron znajdowali siê odŸwierni: od wschodu, zachodu, pó³nocy i po³udnia.
1Ch 9:25  Bracia ich, mieszkaj¹cy w swoich zagrodach, przychodzili od czasu do czasu, by byæ z nimi przez 
siedem dni,
1Ch 9:26  poniewa¿ w sta³ej s³u¿bie byli czterej prze³o¿eni odŸwiernych. Byli to lewici odpowiedzialni za 
komnaty i skarbce domu Bo¿ego.
1Ch 9:27  Nocowali w obrêbie domu Bo¿ego, do nich bowiem nale¿a³a piecza i obowi¹zek otwierania go 
ka¿dego rana.
1Ch 9:28  Niektórzy z nich mieli pieczê nad sprzêtami u¿ywanymi do s³u¿by Bo¿ej, bo wnosili je policzone i w 
tej¿e liczbie wynosili.
1Ch 9:29  Inni spoœród nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami œwiêtymi, nad najczystsz¹ 
m¹k¹, winem, oliw¹, kadzid³em i balsamami.
1Ch 9:30  A synowie kap³anów przyprawiali pachn¹ce mieszanki do balsamów.
1Ch 9:31  Mattitiasz, spoœród lewitów, ten, który by³ pierworodnym Szalluma Korachity, mia³ sobie powierzony 
sta³y wypiek ciasta na ofiary.
1Ch 9:32  Spoœród synów Kehata, spoœród ich braci, niektórzy mieli za zadanie uk³adaæ chleby pok³adne w 
ka¿dy szabat.
1Ch 9:33  A ci, którzy byli œpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w komnatach wolni od 
innych zajêæ, poniewa¿ dniem i noc¹ przypada³a na nich s³u¿ba.
1Ch 9:34  Ci byli naczelnikami rodów lewickich wed³ug swego pokrewieñstwa, a mieszkali w Jerozolimie.
1Ch 9:35  W Gibeonie mieszka³ Abi-Gibeon i Jejel, a imiê ¿ony jego by³o Maaka.
1Ch 9:36  Jego synem pierworodnym by³ Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
1Ch 9:37  Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot.
1Ch 9:38  Miklot by³ ojcem Szimmeama. Oni równie¿ mieszkali w pobli¿u swych krewnych ze swoimi braæmi w 
Jerozolimie.
1Ch 9:39  Ner by³ ojcem Kisza, Kisz - Saula, Saul by³ ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.
1Ch 9:40  Synem Jonatana by³ Meribbaal, a Meribbaal by³ ojcem Miki.
1Ch 9:41  Synowie Miki: Piton, Melek i Tachrea.
1Ch 9:42  Achaz by³ ojcem Jary; Jara - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri by³ ojcem Mosy.
1Ch 9:43  Mosa by³ ojcem Binei; synem jego by³ Refajasz, synem jego Eleasa, synem jego Asel.
1Ch 9:44  Asel mia³ szeœciu synów; a ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz, i Chanan. To s¹ 
synowie Asela.
1Ch 10:1  Filistyni walczyli z Izraelitami; mê¿owie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu 
Gilboa.
1Ch 10:2  Filistyni rozpoczêli natarcie na Saula i na jego synów, zabijaj¹c Jonatana, Abinadaba i Malkiszuê, 
synów Saula.
1Ch 10:3  W koñcu walka sro¿y³a siê wokó³ Saula. Wytropili go ³ucznicy, a on zadr¿a³ na widok ³uczników.



1Ch 10:4  I odezwa³ siê Saul do swego giermka: «Dob¹dŸ swego miecza i przebij mnie nim, a¿eby nie przyszli 
ci nieobrzezañcy i nie naigrawali siê ze mnie». Lecz giermek nie chcia³ tego uczyniæ, gdy¿ bardzo siê ba³. Saul 
wiêc doby³ miecza i sam rzuci³ siê na niego.
1Ch 10:5  Gdy giermek zobaczy³, ¿e Saul umar³, sam te¿ rzuci³ siê na miecz i razem umar³.
1Ch 10:6  Umar³ wiêc Saul i trzej jego synowie, ca³y te¿ dom jego zgin¹³ razem w tym dniu.
1Ch 10:7  Skoro wszyscy Izraelici mieszkaj¹cy w dolinie spostrzegli, ¿e tamci uciekaj¹ i ¿e poleg³ Saul i jego 
synowie, opuœcili swoje miasta i zbiegli, a nadeszli Filistyni i zamieszkali w nich.
1Ch 10:8  Nazajutrz przyszli Filistyni z³upiæ cia³a zabitych i znaleŸli Saula i jego synów, le¿¹cych na wzgórzu 
Gilboa.
1Ch 10:9  A z³upiwszy go, zabrali jego g³owê i zbrojê. Po ca³ej ziemi filistyñskiej rozes³ali polecenie, aby 
obwieœciæ radosn¹ nowinê swoim bogom i ludowi.
1Ch 10:10  Zbrojê jego z³o¿yli w œwi¹tyni swoich bogów, a czaszkê jego przytwierdzili w œwi¹tyni Dagona.
1Ch 10:11  Gdy us³yszeli wszyscy mieszkañcy Jabesz w Gileadzie o tym wszystkim, jak Filistyni post¹pili z 
Saulem,
1Ch 10:12  powstali wszyscy dzielni ludzie, a zabrawszy zw³oki Saula i zw³oki jego synów, sprowadzili je do 
Jabesz i pochowali koœci ich pod terebintem w Jabesz. Poœcili potem przez siedem dni.
1Ch 10:13  Saul umar³ na skutek w³asnego przewinienia, które pope³ni³ wobec Pana, przeciw s³owu 
Pañskiemu, którego nie strzeg³. Zasiêga³ on nawet rady u wró¿biarki,
1Ch 10:14  a nie radzi³ siê Pana; On wiêc zes³a³ na niego œmieræ, a królestwo jego przeniós³ na Dawida, syna 
Jessego.
1Ch 11:1  Wtedy zgromadzili siê wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: «Oto myœmy koœci twoje i 
cia³o.
1Ch 11:2  Nawet ju¿ przedtem, gdy Saul by³ królem, tyœ wyprowadza³ i przyprowadza³ Izraela, bo Pan, Bóg 
twój, rzek³ do ciebie: "Ty bêdziesz pas³ mój lud - Izraela, i ty bêdziesz wodzem mojego ludu - Izraela"».
1Ch 11:3  Wszyscy wiêc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawar³ z nimi w Hebronie 
przymierze wobec Pana. Namaœcili wiêc Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pañskim, 
przekazanym przez Samuela.
1Ch 11:4  I wyruszy³ Dawid z ca³ym Izraelem na Jerozolimê, zwan¹ Jebus; mieszkañcami tamtejszego kraju byli 
Jebusyci.
1Ch 11:5  I rzekli mieszkañcy Jebus do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj». Dawid jednak zdoby³ twierdzê Syjon, to 
jest Miasto Dawidowe.
1Ch 11:6  I powiedzia³ Dawid: «Ktokolwiek pierwszy pokona Jebusytów, bêdzie wodzem i ksiêciem». Joab, syn 
Serui, pierwszy wszed³ do góry i zosta³ wodzem.
1Ch 11:7  Dawid zamieszka³ w twierdzy, dlatego nazwano j¹ Miastem Dawidowym.
1Ch 11:8  Zbudowa³ potem miasto doko³a, tak Millo, jak i otoczenie, Joab zaœ odnowi³ resztê miasta.
1Ch 11:9  Dawid stawa³ siê coraz potê¿niejszym, bo Pan Zastêpów by³ z nim.
1Ch 11:10  Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali siê potê¿ni pod jego panowaniem, a którzy 
wraz z ca³ym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze s³owem Pañskim o Izraelu.
1Ch 11:11  Oto imiona bohaterów Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu. Ten w³aœnie, 
który wymachiwa³ w³óczni¹ nad trzystu zabitymi w jednym spotkaniu.
1Ch 11:12  Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech bohaterów.
1Ch 11:13  By³ on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali siê Filistyni do walki. A by³a tam dzia³ka pola pe³na 
jêczmienia. Kiedy zaœ wojsko uciek³o przed Filistynami,
1Ch 11:14  on pozosta³ na œrodku dzia³ki, oswobodzi³ j¹ i pobi³ Filistynów. Pan sprawi³ wtedy wielkie 
zwyciêstwo.
1Ch 11:15  Trzej spoœród trzydziestu zeszli po skale do Dawida, do jaskini Adullam, podczas gdy obóz 
Filistynów by³ roz³o¿ony w dolinie Refaim.
1Ch 11:16  Dawid by³ wtedy w twierdzy, a za³oga filistyñska by³a wówczas w Betlejem.
1Ch 11:17  Dawid poczu³ pragnienie i rzek³: «Kto mi da napiæ siê wody z cysterny, która jest przy bramie w 
Betlejem?»
1Ch 11:18  Przedarli siê wiêc ci trzej przez obóz filistyñski i zaczerpnêli wody z cysterny, która jest przy bramie 
w Betlejem. Zabrali j¹ z sob¹ i przynieœli Dawidowi. Dawid jednak nie chcia³ jej piæ, lecz wyla³ j¹ w ofierze dla 
Pana.
1Ch 11:19  I rzek³: «Niechaj mnie Bóg strze¿e od uczynienia tej rzeczy! Czy¿ mam piæ krew tych ludzi wraz z 
ich ¿yciem? Wszak przynieœli j¹ z nara¿eniem swego ¿ycia». I nie chcia³ jej piæ. To uczynili ci trzej 
bohaterowie.
1Ch 11:20  Abiszaj, brat Joaba, by³ dowódc¹ trzydziestu. Wymachiwa³ on w³óczni¹ nad trzystu zabitymi i 
za¿ywa³ s³awy u trzydziestu.
1Ch 11:21  Spoœród trzydziestu by³ on podwójnie powa¿any i by³ ich dowódc¹, lecz nie dorówna³ owym trzem.



1Ch 11:22  Benajasz, syn Jojady, by³ mê¿em walecznym, wielkim w czynach, rodem z Kabseel. Pobi³ on dwóch 
[synów] Ariela z Moabu. On te¿ zszed³ do cysterny i zabi³ w niej lwa w dzieñ, gdy by³a œnie¿yca.
1Ch 11:23  Zabi³ on tak¿e Egipcjanina, o wzroœcie piêciu ³okci. Egipcjanin trzyma³ w rêku dzidê [grub¹] jak wa³ 
tkacki, podczas gdy on poszed³ na niego z kijem. Wyrwawszy dzidê z rêki Egipcjanina, zabi³ go w³asn¹ jego 
dzid¹.
1Ch 11:24  Tego dokona³ Benajasz, syn Jojady. Mia³ s³awê wœród trzydziestu bohaterów.
1Ch 11:25  By³ on bardziej powa¿any ni¿ trzydziestu, lecz nie dorówna³ owym trzem. Dawid postawi³ go na 
czele swojej stra¿y przybocznej.
1Ch 11:26  Bohaterowie waleczni: Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem,
1Ch 11:27  Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
1Ch 11:28  Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anatot,
1Ch 11:29  Sibbekaj Chuszyta, Ilaj Achochita,
1Ch 11:30  Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy,
1Ch 11:31  Itaj, syn Ribaja z Gibea synów Beniamina, Benajasz z Pireatonu,
1Ch 11:32  Churaj z Potoków Gaasz, Abiel z Araby,
1Ch 11:33  Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbonu,
1Ch 11:34  Bene- Chaszem z Gizonu, Jonatan, syn Szagiego z Hararu,
1Ch 11:35  Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifelet, syn Ura,
1Ch 11:36  Chefer z Mekery, Achiasz z Pelonu,
1Ch 11:37  Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
1Ch 11:38  Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego,
1Ch 11:39  Selek z Ammonu, Nachraj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui,
1Ch 11:40  Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru,
1Ch 11:41  Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja,
1Ch 11:42  Adina, syn Szizy, Rubenita, naczelnik Rubenitów, odpowiedzialny za trzydziestu;
1Ch 11:43  Chanan, syn Maaki, Jozafat Mitnita,
1Ch 11:44  Ozjasz z Asztarot, Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru,
1Ch 11:45  Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha z Tis,
1Ch 11:46  Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu,
1Ch 11:47  Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.
1Ch 12:1  Ci przybyli do Dawida do Siklag, gdy jeszcze musia³ siê trzymaæ z dala od Saula, syna Kisza: oni 
nale¿eli do bohaterów, pomocników w walce.
1Ch 12:2  Uzbrojeni w ³uki, umieli strzelaæ tak z prawej jak i z lewej rêki, i [rzucaæ] kamieniami i [wypuszczaæ] 
strza³y z ³uku. Spoœród braci Saula z [pokolenia] Beniamina:
1Ch 12:3  na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta, 
Berekiasz i Jehu z Anatot;
1Ch 12:4  Jiszmajasz z Gibeonu, najdzielniejszy miêdzy trzydziestoma i dowodzi³ trzydziestoma;
1Ch 12:5  Jeremiasz, Jachazjel, Jochanan, Jozabad z Gederot;
1Ch 12:6  Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz z Charif;
1Ch 12:7  Elkana, Jiszszijasz, Azareel, Joezer, Jaszobeam, Korachici;
1Ch 12:8  Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru.
1Ch 12:9  Z Gadytów przy³¹czyli siê do Dawida w warowni pustynnej dzielni wojownicy, ¿o³nierze gotowi do 
walki, którzy celowali w pos³ugiwaniu siê tarcz¹ i w³óczni¹. Z wygl¹du podobni do lwów, byli szybkonodzy jak 
gazele na górach.
1Ch 12:10  Dowódc¹ by³ Ezer, drugim - Obadiasz, trzecim - Eliab,
1Ch 12:11  czwartym - Maszmanna, pi¹tym - Jeremiasz,
1Ch 12:12  szóstym - Attaj, siódmym - Eliel,
1Ch 12:13  ósmym - Jochanan, dziewi¹tym - Elzabad,
1Ch 12:14  dziesi¹tym - Jeremiasz, jedenastym - Makbannaj.
1Ch 12:15  Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska: ka¿dy ni¿szy stopniem - nad stu, a wy¿szy - nad 
tysi¹cem.
1Ch 12:16  S¹ to ci, którzy przeszli Jordan w miesi¹cu pierwszym, gdy wylewa on wszêdzie z brzegów, i którzy 
zmusili do ucieczki wszystkich mieszkañców dolin, na wschód i na zachód.
1Ch 12:17  Przyszli te¿ do warowni Dawida niektórzy z potomków Beniamina i Judy.
1Ch 12:18  Dawid wyszed³ naprzeciwko nich, a odpowiadaj¹c rzek³ do nich: «Jeœli przychodzicie do mnie 
usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, bêdzie moje serce w jednoœci z wami, lecz jeœli po to, by mnie zdradziæ 
moim wrogom, mimo ¿e rêce moje wolne s¹ od gwa³tu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech os¹dzi!»
1Ch 12:19  Wtedy duch ow³adn¹³ Amasajem, dowódc¹ trzydziestu: «Pokój tobie, Dawidzie, i z tob¹, synu 
Jessego, pokój tobie i pokój Temu, co ciê wspiera, bo twój Bóg twoim wsparciem!» Dawid wiêc ich przyj¹³ i 



uczyni³ z nich dowódców oddzia³ów.
1Ch 12:20  Z [pokolenia] Manassesa przy³¹czyli siê do Dawida, gdy przyszed³ z Filistynami, by walczyæ 
przeciwko Saulowi. Nie pomóg³ on im wówczas, bo wodzowie filistyñscy po naradzie odes³ali go mówi¹c: «Za 
[cenê] naszych g³ów przy³¹czy siê on do pana swego, Saula».
1Ch 12:21  Gdy szed³ do Siklag, przy³¹czyli siê do niego z [pokolenia] Manassesa: Adnach, Jozabad, Jediael, 
Mikael, Jozabad, Elihu i Silletaj, dowódcy nad tysi¹cami, którzy byli z [pokolenia] Manassesa.
1Ch 12:22  Oni to wsparli Dawida na czele oddzia³ów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali siê 
dowódcami w wojsku.
1Ch 12:23  Istotnie, z dnia na dzieñ przybywali do Dawida, aby mu pomagaæ, a¿ sta³ siê obóz wielki jak obóz 
Bo¿y.
1Ch 12:24  Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojnê, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z 
nakazem Pañskim przenieœæ na niego w³adzê królewsk¹ Saula:
1Ch 12:25  Z synów Judy, nosz¹cych tarczê i w³óczniê, szeœæ tysiêcy oœmiuset [uzbrojonych] na wojnê.
1Ch 12:26  Z synów Symeona, dzielnych wojowników [uzbrojonych] na wojnê, siedem tysiêcy stu.
1Ch 12:27  Z synów Lewiego cztery tysi¹ce szeœciuset.
1Ch 12:28  Tak¿e Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy tysi¹ce siedmiuset.
1Ch 12:29  I Sadok, m³ody, dzielny wojownik, wraz ze swym rodem - dwudziestu dwóch dowódców.
1Ch 12:30  Z synów Beniamina, braci Saula, trzy tysi¹ce; wiêkszoœæ z nich pozostawa³a a¿ do tego czasu w 
s³u¿bie domu Saula.
1Ch 12:31  Z synów Efraima dwadzieœcia tysiêcy oœmiuset dzielnych wojowników, mê¿ów s³awnych w swych 
rodach.
1Ch 12:32  Z po³owy pokolenia Manassesa osiemnaœcie tysiêcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby 
pójœæ i ustanowiæ Dawida królem.
1Ch 12:33  Z synów Issachara, odznaczaj¹cych siê g³êbokim zrozumieniem czasów i znajomoœci¹ tego, co ma 
czyniæ Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem.
1Ch 12:34  Z [pokolenia] Zabulona, zdolnych do wojska, wyæwiczonych do walki wszelk¹ broni¹ wojenn¹, 
piêædziesi¹t tysiêcy gotowych pomagaæ sercem niepodzielnym.
1Ch 12:35  Z [pokolenia] Neftalego tysi¹c dowódców, a z nimi trzydzieœci siedem tysiêcy uzbrojonych w tarczê i 
w³óczniê.
1Ch 12:36  Z Danitów, wyæwiczonych do walki, dwadzieœcia osiem tysiêcy szeœciuset.
1Ch 12:37  Z [pokolenia] Asera zdolnych do wojska, wyæwiczonych do walki, czterdzieœci tysiêcy.
1Ch 12:38  Z drugiej strony Jordanu: z Rubenitów, Gadytów i z po³owy pokolenia Manassesa, w pe³nym 
uzbrojeniu wojennym, sto dwadzieœcia tysiêcy.
1Ch 12:39  Wszyscy ci wojownicy, staj¹cy do szeregu w doskona³ym duchu, przybyli do Hebronu, aby Dawida 
ustanowiæ królem nad ca³ym Izraelem. Lecz równie¿ i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyœlni w tym, ¿e 
Dawida nale¿y ustanowiæ królem.
1Ch 12:40  I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedz¹c i pij¹c, poniewa¿ bracia ich przygotowali im 
[¿ywnoœæ].
1Ch 12:41  A tak¿e ich s¹siedzi, a¿ spod [posiad³oœci] Issachara, Zabulona i Neftalego, przywozili im 
¿ywnoœæ na os³ach, wielb³¹dach, mu³ach i wo³ach: wielk¹ iloœæ m¹ki, fig, rodzynek, wina, oliwy, byd³a i owiec, 
poniewa¿ zapanowa³a radoœæ w Izraelu.
1Ch 13:1  Dawid naradza³ siê z tysi¹cznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami,
1Ch 13:2  potem rzek³ do ca³ego zgromadzenia Izraela: «Jeœli siê to wam podoba i jeœli bêdzie to po myœli 
Pana, Boga naszego, rozeœlijmy szybko wieœæ do pozosta³ych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, 
do kap³anów i lewitów, którzy s¹ z nimi w ich posiad³oœciach miejskich. Niechaj siê tu zgromadz¹,
1Ch 13:3  abyœmy sprowadzili do nas Arkê Boga naszego, boœmy siê o ni¹ nie troszczyli w czasach Saula».
1Ch 13:4  I odpowiedzia³o ca³e zgromadzenie, ¿e tak nale¿y uczyniæ, albowiem ta rzecz wyda³a siê s³uszn¹ w 
oczach ca³ego ludu.
1Ch 13:5  Zebra³ wiêc Dawid ca³y lud Izraela od Szichoru egipskiego a¿ do Wejœcia do Chamat, aby 
sprowadziæ Arkê Bo¿¹ z Kiriat-Jearim.
1Ch 13:6  Potem Dawid i ca³y Izrael udali siê do Baali, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadziæ 
stamt¹d Arkê Boga, który nosi imiê: Pan spoczywaj¹cy na cherubach.
1Ch 13:7  Umieszczono Arkê Bo¿¹ na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili 
wóz.
1Ch 13:8  Dawid zaœ i ca³y Izrael tañczyli z ca³ej si³y przed Bogiem, przy dŸwiêkach pieœni, cytr, harf, lutni, 
bêbnów, cymba³ów i tr¹b.
1Ch 13:9  Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyci¹gn¹³ rêkê, aby podtrzymaæ Arkê, poniewa¿ wo³y 
szarpnê³y.
1Ch 13:10  Gniew Bo¿y zap³on¹³ przeciwko Uzzie i porazi³ go za to, ¿e dotkn¹³ rêk¹ Arki, i umar³ tam przed 



Bogiem.
1Ch 13:11  A Dawid strapi³ siê, dlatego ¿e Pan dotkn¹³ takim ciosem Uzzê i nazwa³ to miejsce Peres-Uzza, [tak 
jest] po dzieñ dzisiejszy.
1Ch 13:12  I ul¹k³ siê Dawid Boga w owym dniu, mówi¹c: «Jak wprowadzê do siebie Arkê Bo¿¹?»
1Ch 13:13  I nie skierowa³ Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadzi³ j¹ do domu Obed-
Edoma z Gat.
1Ch 13:14  I Arka Bo¿a pozostawa³a w domu Obed-Edoma przez trzy miesi¹ce. A Pan b³ogos³awi³ domowi 
Obed-Edoma i wszystkiemu, co mia³.
1Ch 14:1  Hiram, król Tyru, wys³a³ pos³ów do Dawida, z drzewem cedrowym, murarzami i cieœlami, aby mu 
zbudowali pa³ac.
1Ch 14:2  Wtedy Dawid pozna³, ¿e Pan potwierdzi³ go jako króla nad Izraelem i wysoko podniós³ jego w³adzê 
ze wzglêdu na swój lud - Izraela.
1Ch 14:3  W Jerozolimie Dawid wzi¹³ sobie jeszcze ¿ony i mia³ jeszcze synów i córki.
1Ch 14:4  Oto imiona dzieci, które mia³ w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon,
1Ch 14:5  Jibchar, Eliszua, Elpalet,
1Ch 14:6  Nogah, Nefeg, Jafia,
1Ch 14:7  Eliszama, Beeliada, Elifelet.
1Ch 14:8  Filistyni us³yszawszy, ¿e Dawid zosta³ namaszczony na króla nad ca³ym Izraelem, wyruszyli wszyscy, 
aby go pochwyciæ. Dawid dowiedzia³ siê o tym i wyszed³ naprzeciw nich.
1Ch 14:9  Filistyni przybyli, rozci¹gnêli siê w dolinie Refaim.
1Ch 14:10  Wtedy Dawid radzi³ siê Boga, mówi¹c: «Czy mam pójœæ na Filistynów i czy dasz ich w moje rêce?» 
A Pan odrzek³ mu: «IdŸ, i dam ich w twoje rêce».
1Ch 14:11  Udali siê oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokona³. Wtedy rzek³ Dawid: «Tak rozbi³ Bóg moj¹ 
rêk¹ wrogów moich, jak rozbija woda [rw¹ca]». Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim.
1Ch 14:12  [Filistyni] pozostawili tam swoje bo¿ki, a Dawid rozkaza³: «Niech bêd¹ spalone w ogniu!»
1Ch 14:13  Lecz Filistyni jeszcze raz rozci¹gnêli siê w dolinie.
1Ch 14:14  I znowu radzi³ siê Dawid Boga, a Bóg mu powiedzia³: «Nie dokonuj natarcia id¹c za nimi, lecz obejdŸ 
ich od ty³u, a dokonasz na nich natarcia od strony drzew balsamowych.
1Ch 14:15  Kiedy zaœ us³yszysz odg³os kroków wœród wierzcho³ków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do 
walki, bo wtedy wyjdzie przed tob¹ Bóg, by rozbiæ wojsko Filistynów».
1Ch 14:16  Dawid post¹pi³ tak, jak mu Bóg poleci³, i pokona³ wojsko Filistynów, od Gibeonu a¿ do Gezer.
1Ch 14:17  Tak s³awa Dawida rozesz³a siê po wszystkich krainach, a Bóg rzuci³ postrach przed nim na 
wszystkie narody.
1Ch 15:1  Pobudowa³ on sobie domy w Mieœcie Dawidowym, przygotowa³ miejsce dla Arki Bo¿ej i rozbi³ dla 
niej namiot.
1Ch 15:2  Wtedy rzek³ Dawid: «Nikt nie powinien nosiæ Arki Bo¿ej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybra³ Pan 
do noszenia Arki Bo¿ej i do obs³ugiwania jej na wieki».
1Ch 15:3  I zgromadzi³ Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pañskiej na jej 
miejsce, które dla niej przygotowa³.
1Ch 15:4  Zebra³ Dawid synów Aarona i lewitów;
1Ch 15:5  z synów Kehata: naczelnika Uriela i jego braci - stu dwudziestu;
1Ch 15:6  z synów Merariego: naczelnika Asajasza i jego braci - dwustu dwudziestu;
1Ch 15:7  z synów Gerszoma: naczelnika Joela i jego braci - stu trzydziestu;
1Ch 15:8  z synów Elisafana: naczelnika Szemajasza i jego braci - dwustu;
1Ch 15:9  z synów Chebrona: naczelnika Eliela i jego braci - osiemdziesiêciu;
1Ch 15:10  z synów Uzzjela: naczelnika Amminadaba i jego braci - stu dwunastu.
1Ch 15:11  I wezwa³ Dawid kap³anów: Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, 
Eliela i Amminadaba,
1Ch 15:12  i rzek³ do nich: «Wy jesteœcie naczelnikami rodów lewickich, oczyœæcie siê wy i bracia wasi i 
przenieœcie Arkê Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowa³em.
1Ch 15:13  Poniewa¿ za pierwszym razem nie by³o was, dotkn¹³ nas ciosem Pan, Bóg nasz, boœmy siê Go nie 
zapytali, jak nale¿a³o».
1Ch 15:14  Kap³ani wiêc i lewici oczyœcili siê, aby przenieœæ Arkê Pana, Boga Izraela.
1Ch 15:15  Lewici nieœli Arkê Bo¿¹ na dr¹¿kach na swoich ramionach, jak przykaza³ Moj¿esz zgodnie ze 
s³owem Pana.
1Ch 15:16  I rzek³ Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci œpiewakami przy instrumentach 
muzycznych: cytrach, harfach, cymba³ach, aby rozbrzmiewa³ g³os donoœny i radosny.
1Ch 15:17  I ustanowili lewici Hemana, syna Joela, a z braci jego Asafa, syna Berekiasza; z synów zaœ 
Merariego, ich braci, Etana, syna Kuszajasza,



1Ch 15:18  a z nimi braci ich drugiego stopnia: Zachariasza, Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, 
Benajasza, Maasejasza, Mattitiasza, Elifela, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela - odŸwiernych.
1Ch 15:19  Œpiewacy: Heman, Asaf i Etan grali donoœnie na cymba³ach z br¹zu;
1Ch 15:20  Zachariasz, Uzzjel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz na cytrach w wysokim 
tonie;
1Ch 15:21  Mattitiasz, Elifel, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz na harfach, by dominowali w oktawie;
1Ch 15:22  Kenaniasz, prze³o¿ony lewitów [przeznaczonych] do przenoszenia, kierowa³ przenoszeniem, 
poniewa¿ by³ do tego uzdolniony.
1Ch 15:23  Berekiasz i Elkana byli odŸwiernymi przy arce.
1Ch 15:24  Kap³ani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na tr¹bach 
przed Ark¹ Bo¿¹, a Obed-Edom i Jechiasz byli odŸwiernymi przy Arce.
1Ch 15:25  Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielk¹ radoœci¹ poszli, aby przenieœæ Arkê 
Przymierza Pañskiego z domu Obed-Edoma.
1Ch 15:26  Kiedy Bóg wspomaga³ lewitów nios¹cych Arkê Przymierza Pañskiego, ofiarowano siedem cielców i 
siedem baranów.
1Ch 15:27  A Dawid by³ okryty p³aszczem z bisioru i podobnie wszyscy lewici nios¹cy Arkê i œpiewaj¹cy, oraz 
Kenaniasz, kieruj¹cy przenoszeniem. Dawid mia³ na sobie tak¿e efod lniany.
1Ch 15:28  Tak ca³y Izrael prowadzi³ Arkê Przymierza Pañskiego wœród radosnych okrzyków, grania na 
tr¹bach, cymba³ach, harfach i cytrach.
1Ch 15:29  Gdy Arka Przymierza Pañskiego przyby³a do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wygl¹da³a 
przez okno i ujrza³a króla Dawida tañcz¹cego i graj¹cego, Wtedy wzgardzi³a nim w swym sercu.
1Ch 16:1  Przyniesiono wiêc Arkê Bo¿¹ i ustawiono j¹ w œrodku namiotu, jaki rozpi¹³ dla niej Dawid, po czym 
z³o¿ono ca³opalenia i ofiary pojednania.
1Ch 16:2  Gdy zaœ Dawid skoñczy³ sk³adanie ca³opaleñ i ofiar pojednania, pob³ogos³awi³ lud w imieniu Pana.
1Ch 16:3  I potem rozda³ wszystkim Izraelitom, tak mê¿czyznom jak i kobietom, ka¿demu po bochenku chleba, 
po kawa³ku miêsa i po kubku wina.
1Ch 16:4  Ustanowi³ przed Ark¹ Pañsk¹ niektórych lewitów z obs³ugi, aby s³awili, dziêki czynili i wychwalali Pana, 
Boga Izraelowego:
1Ch 16:5  Asafa - prze³o¿onym, Zachariasza - jego zastêpc¹, potem Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, 
Mattitiasza, Eliaba, Benajasza, Obed-Edoma i Jejela, na instrumentach: harfach i cytrach, Asafa zaœ, by gra³ na 
cymba³ach;
1Ch 16:6  Benajasza i Jachazjela, by stale tr¹bili przed Ark¹ Przymierza Bo¿ego.
1Ch 16:7  Owego dnia postanowi³ Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana za poœrednictwem Asafa i 
jego braci:
1Ch 16:8  Dziêki czyñcie Panu, wzywajcie Jego imienia, g³oœcie dzie³a Jego wœród narodów!
1Ch 16:9  Œpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.
1Ch 16:10  Szczyæcie siê œwiêtym Jego imieniem, niech siê weseli serce szukaj¹cych Pana!
1Ch 16:11  Rozwa¿ajcie o Panu i Jego potêdze, szukajcie zawsze Jego oblicza:
1Ch 16:12  Pamiêtajcie o cudach, które On zdzia³a³, o Jego znakach i s¹dach ust Jego.
1Ch 16:13  Potomstwo Izraela, Jego s³ugi, synowie Izraela, Jego wybrañcy!
1Ch 16:14  On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmuj¹ œwiat ca³y.
1Ch 16:15  Na wieki pamiêta o swoim przymierzu - obietnicê da³ dla tysi¹ca pokoleñ.
1Ch 16:16  Zawar³ je z Abrahamem i przysiêgê da³ Izaakowi.
1Ch 16:17  Ustanowi³ dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela,
1Ch 16:18  mówi¹c: «Dam tobie ziemiê Kanaanu na wasz¹ w³asnoœæ dziedziczn¹»,
1Ch 16:19  gdy was by³o niewielu - nieliczni i obcy w niej.
1Ch 16:20  Wêdrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,
1Ch 16:21  a nie pozwoli³ nikomu ich uciskaæ i z ich powodu kara³ królów:
1Ch 16:22  «Nie dotykajcie moich pomazañców i prorokom moim nie czyñcie krzywdy!»
1Ch 16:23  Œpiewajcie Panu, wszystkie krainy, z dnia na dzieñ g³oœcie Jego zbawienie!
1Ch 16:24  Rozg³aszajcie Jego chwa³ê wœród pogan, Jego cuda - wœród wszystkich narodów,
1Ch 16:25  bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwa³y: wzbudza On wiêkszy lêk ni¿ wszyscy bogowie.
1Ch 16:26  Bo wszyscy bogowie pogan to u³uda, a Pan uczyni³ niebiosa.
1Ch 16:27  Przed Nim krocz¹ majestat i piêkno, potêga i jasnoœæ w Jego przybytku.
1Ch 16:28  Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwa³ê i potêgê,
1Ch 16:29  oddajcie Panu chwa³ê Jego imienia. Nieœcie ofiary i wchodŸcie przed Jego oblicze, oddajcie pok³on 
Panu, w œwiête szaty odziani.
1Ch 16:30  W obliczu Jego zadr¿yj, ziemio ca³a! Umocni³ On œwiat, by siê nie poruszy³.
1Ch 16:31  Niech cieszy siê niebo i ziemia raduje. Mówcie wœród pogan: «Pan jest królem».



1Ch 16:32  Niech szumi morze i co je nape³nia, niech siê wesel¹ pola i wszystko, co na nich.
1Ch 16:33  Niech tak siê uraduj¹ drzewa leœne w obliczu Pana, bo nadchodzi, aby rz¹dziæ ziemi¹.
1Ch 16:34  Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego ³askawoœæ.
1Ch 16:35  Mówcie: «Ratuj nas, Bo¿e zbawienia naszego, zgromadŸ nas i wybaw spoœród narodów, abyœmy 
wielbili œwiête imiê Twoje i dumni byli z Twej chwa³y».
1Ch 16:36  B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A ca³y naród odpowiedzia³: «Amen» i chwali³ 
Pana.
1Ch 16:37  [Dawid] pozostawi³ tam przed Ark¹ Przymierza Pañskiego Asafa i jego braci, aby pe³nili s³u¿bê 
ustawicznie przed Ark¹, wed³ug porz¹dku ka¿dego dnia;
1Ch 16:38  i Obed-Edoma z jego szeœædziesiêciu oœmiu braæmi, Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chosê jako 
odŸwiernych;
1Ch 16:39  kap³ana Sadoka i braci jego, kap³anów [pozostawi³] przed przybytkiem Pañskim na wy¿ynie, która 
jest w Gibeonie,
1Ch 16:40  aby stale ofiarowali Panu ofiary ca³opalne na o³tarzu ca³opalenia, rano i wieczorem - wed³ug 
wszystkiego, co napisane jest w Prawie Pana, które On zleci³ Izraelowi.
1Ch 16:41  Z nimi byli Heman i Jedutun i reszta wybranych, imiennie wyznaczonych, aby dziêki czyniæ Panu, bo 
na wieki Jego ³askawoœæ.
1Ch 16:42  U Hemana i Jedutuna by³y przechowywane tr¹by i cymba³y dla graj¹cych i instrumenty towarzysz¹ce 
pieœni Bo¿ej. A synowie Jedutuna byli przy bramie.
1Ch 16:43  I wróci³ siê ca³y lud - ka¿dy do swego domu. Powróci³ te¿ Dawid, aby wnieœæ b³ogos³awieñstwo 
do swego domu.
1Ch 17:1  Gdy Dawid zamieszka³ w swoim domu, rzek³ do proroka Natana: «Oto ja mieszkam w pa³acu 
cedrowym, Arka zaœ Przymierza Pañskiego pod zas³onami namiotu!»
1Ch 17:2  Natan powiedzia³ do Dawida: «Uczyñ wszystko, co zamierzasz w sercu, gdy¿ Bóg jest z tob¹».
1Ch 17:3  Lecz tej¿e samej nocy Bóg skierowa³ do Natana nastêpuj¹ce s³owa:
1Ch 17:4  «IdŸ i powiedz mojemu s³udze Dawidowi: To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie.
1Ch 17:5  Nie mieszka³em bowiem w domu od dnia, w którym wywiod³em Izraela, a¿ do tego dnia, ale 
przechodzi³em z namiotu do namiotu lub przybytku.
1Ch 17:6  Gdziekolwiek wêdrowa³em z ca³ym Izraelem, czy choæby do jednego z sêdziów, którym nakaza³em 
paœæ mój lud, czy powiedzia³em kiedykolwiek: "Dlaczego nie zbudowaliœcie mi domu cedrowego?"
1Ch 17:7  A teraz przemówisz do mojego s³ugi Dawida: "To mówi Pan Zastêpów: Zabra³em ciê z pastwiska, 
spoœród owiec, abyœ by³ w³adc¹ nad ludem moim izraelskim.
1Ch 17:8  I by³em z tob¹ wszêdzie, dok¹dkolwiek siê uda³eœ, i wytraci³em przed tob¹ wszystkich twoich 
nieprzyjació³. Dam ci s³awê najwiêkszych ludzi na ziemi.
1Ch 17:9  Wyznaczê miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzê go, i bêdzie mieszka³ na swoim miejscu. Nie 
poruszy siê on ju¿ i ludzie nikczemni nie bêd¹ go ju¿ niszczyæ jak dawniej,
1Ch 17:10  od czasów, kiedy ustanowi³em sêdziów nad moim ludem izraelskim. Poni¿ê wszystkich wrogów 
twoich, a ciebie wywy¿szê, bo zbudujê ci dom.
1Ch 17:11  Kiedy wype³ni¹ siê twoje dni i bêdziesz musia³ odejœæ do twoich przodków, wzbudzê twojego 
potomka po tobie, którym bêdzie jeden z twoich synów, i utwierdzê jego królowanie.
1Ch 17:12  On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzê tron jego na wieki.
1Ch 17:13  Ja bêdê mu ojcem, a on bêdzie Mi synem; ³askawoœci mojej nie cofnê od niego, jak cofn¹³em od 
tego, który by³ przed tob¹.
1Ch 17:14  Osadzê go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego bêdzie utwierdzony na wieki"».
1Ch 17:15  Zgodnie z tymi wszystkimi s³owami i zgodnie z tym ca³ym widzeniem przemówi³ Natan do Dawida.
1Ch 17:16  Poszed³ wiêc król Dawid i usiad³szy przed Panem, mówi³: «Kim¿e ja jestem, o Panie, Bo¿e, i czym 
mój ród, ¿e doprowadzi³eœ mnie a¿ dot¹d?
1Ch 17:17  Ale i to jeszcze wyda³o siê tobie za ma³o, o Bo¿e, lecz da³eœ o domu swego s³ugi zapowiedŸ na 
dalek¹ przysz³oœæ. Wejrza³eœ na mnie jak na cz³owieka znamienitego stanu, o Panie Bo¿e.
1Ch 17:18  Có¿ wiêcej mo¿e powiedzieæ Dawid do ciebie o chwale twego s³ugi? Ty sam znasz swego s³ugê.
1Ch 17:19  O Panie, przez wzgl¹d na swego s³ugê i wed³ug [¿yczenia] twego serca uczyni³eœ ca³e to wielkie 
dzie³o, aby objawiæ wszystkie wspania³oœci.
1Ch 17:20  O Panie, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, wed³ug tego wszystkiego, co 
s³yszeliœmy na w³asne uszy.
1Ch 17:21  I kto jest jak lud Twój izraelski? Czy¿ jest jaki inny naród na ziemi, do którego poszed³by Bóg 
wybawiæ go jako lud swój, aby zapewniæ mu s³awê wielkich i straszliwych dzie³, wypêdzaj¹c narody przed 
ludem swoim, który wykupi³eœ z Egiptu?
1Ch 17:22  Uczyni³eœ lud izraelski ludem swoim na zawsze, a Ty, Panie, sta³eœ siê jego Bogiem.
1Ch 17:23  Teraz wiêc, o Panie, niech trwa na wieki s³owo, któreœ wyrzek³ o s³udze swoim i o domu jego, i 



uczyñ, jak powiedzia³eœ,
1Ch 17:24  a¿eby trwa³o i wielbione by³o imiê Twe na wieki w s³owach: Pan Zastêpów jest Bogiem dla Izraela! 
A dom Twojego s³ugi, Dawida, niech bêdzie trwa³y przed tob¹!
1Ch 17:25  Tyœ bowiem, Bo¿e mój, objawi³ swemu s³udze, ¿e zbudujesz mu dom, st¹d to s³uga twój tak 
oœmiela siê modliæ przed Twoim obliczem.
1Ch 17:26  A teraz, Panie, Ty sam jesteœ Bogiem. Skoro obieca³eœ swojemu s³udze to szczêœcie,
1Ch 17:27  racz teraz pob³ogos³awiæ dom swego s³ugi, aby trwa³ przed Tob¹ na wieki, bo co Ty, Panie 
pob³ogos³awisz, bêdzie b³ogos³awione na wieki».
1Ch 18:1  Po tych wydarzeniach Dawid pobi³ Filistynów i zmusi³ ich do uleg³oœci; odebra³ te¿ z r¹k Filistynów 
Gat i miejscowoœci przynale¿ne.
1Ch 18:2  Potem pobi³ Moabitów i stali siê Moabici niewolnikami Dawida, p³ac¹cymi daninê.
1Ch 18:3  Dawid pobi³ te¿ Hadadezera, króla Soby i Chamat, kiedy wyprawi³ siê, aby utrwaliæ sw¹ w³adzê nad 
rzek¹ Eufratem.
1Ch 18:4  Wzi¹³ mu te¿ Dawid tysi¹c rydwanów, siedem tysiêcy jeŸdŸców i dwadzieœcia tysiêcy pieszych. 
Poprzecina³ te¿ Dawid œciêgna skokowe wszystkim koniom zaprzêgowym, zostawiaj¹c z nich tylko do stu 
rydwanów.
1Ch 18:5  Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobi³ 
dwadzieœcia dwa tysi¹ce ludzi spoœród Aramejczyków.
1Ch 18:6  Potem umieœci³ Dawid za³ogi w Aramie damasceñskim, i Aramejczycy stali siê poddanymi Dawida 
p³ac¹cymi daninê. Tak Pan udziela³ Dawidowi zwyciêstwa we wszystkim, co zamierzy³.
1Ch 18:7  Dawid zabra³ z³ote uzbrojenie, jakie mieli s³udzy Hadadezera, i przeniós³ je do Jerozolimy.
1Ch 18:8  Z miast Hadadezera, Tibchat i Kun, zabra³ te¿ Dawid bardzo wiele br¹zu, z którego Salomon uczyni³ 
"morze" br¹zowe, kolumny i naczynia br¹zowe.
1Ch 18:9  Gdy us³ysza³ Tou, król Chamat, ¿e Dawid rozbi³ ca³e wojsko Hadadezera, króla Soby,
1Ch 18:10  pos³a³ swego syna Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowiæ i powinszowaæ mu, ¿e walcz¹c z 
Hadadezerem pokona³ go, bo Hadadezer prowadzi³ wojnê z Tou. [Pos³a³] tak¿e wszelkiego rodzaju naczynia 
z³ote, srebrne i br¹zowe.
1Ch 18:11  Król Dawid poœwiêci³ je równie¿ Panu wraz ze srebrem i z³otem, które pobra³ ze wszystkich 
narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów i Amalekitów.
1Ch 18:12  Abiszaj, syn Serui, pobi³ osiemnaœcie tysiêcy Edomitów w Dolinie Soli.
1Ch 18:13  Umieœci³ on za³ogi w Edomie, a wszyscy Edomici stali siê niewolnikami Dawida. Tak Pan udziela³ 
Dawidowi zwyciêstwa we wszystkim, co zamierzy³.
1Ch 18:14  Dawid panowa³ nad ca³ym Izraelem, wykonuj¹c s¹d i sprawiedliwoœæ nad ca³ym swoim ludem.
1Ch 18:15  Joab, syn Serui, by³ nad wojskiem; Joszafat, syn Achiluda, by³ pe³nomocnikiem;
1Ch 18:16  Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kap³anami; Szawsza by³ pisarzem;
1Ch 18:17  Benajasz, syn Jojady, by³ nad Keretytami i Peletytami; synowie zaœ Dawida byli pierwszymi 
przybocznymi króla.
1Ch 19:1  Potem umar³ Nachasz, król Ammonitów, a syn jego zosta³ w jego miejsce królem.
1Ch 19:2  Wtedy Dawid pomyœla³ sobie: «Oka¿ê ¿yczliwoœæ dla Chanuna, syna Nachasza, tak jak jego ojciec 
okaza³ ¿yczliwoœæ dla mnie». Wyprawi³ wiêc Dawid pos³ów, aby go pocieszyæ po stracie ojca. Gdy s³udzy 
Dawida przybyli do Chanuna w kraju Ammonitów, aby go pocieszyæ,
1Ch 19:3  ksi¹¿êta ammoniccy odezwali siê do Chanuna: «Mo¿e s¹dzisz, ¿e Dawid przez czeœæ dla twego ojca 
przys³a³ do ciebie pocieszycieli? Czy¿ raczej nie dla rozpoznania, wyszpiegowania, a potem zabrania kraju 
przybyli s³udzy jego do ciebie?»
1Ch 19:4  Chanun wiêc pochwyciwszy s³ugi Dawida ogoli³ ich, obci¹³ im szaty do po³owy, a¿ do poœladków i 
odes³a³ ich.
1Ch 19:5  Wtedy udali siê niektórzy i oznajmili Dawidowi o tych ludziach, a on wyprawi³ na ich spotkanie pos³ów, 
bo ci ludzie zostali bardzo zniewa¿eni. Poleci³ im król: «Zostañcie w Jerychu, a¿ wam brody odrosn¹, a potem 
wrócicie».
1Ch 19:6  Gdy Ammonici spostrzegli, ¿e Dawid znienawidzi³ ich, pos³a³ Chanun wraz z Ammonitami tysi¹c 
talentów srebra, aby za nie naj¹æ rydwany i jeŸdŸców z Aram-Naharaim i od Aramejczyków z Maaki i z Soby.
1Ch 19:7  I najêli sobie trzydzieœci dwa tysi¹ce rydwanów oraz króla Maaki z jego ludŸmi, którzy przyszli i 
roz³o¿yli siê obozem pod Medeb¹; zgromadzili siê te¿ i Ammonici ze swoich miast i przybyli, aby walczyæ.
1Ch 19:8  A us³yszawszy o tym Dawid wyprawi³ Joaba wraz z ca³ym wojskiem - ludŸmi walecznymi.
1Ch 19:9  Ammonici wyst¹pili i uszykowali siê do bitwy u wejœcia do miasta, a sprzymierzeni królowie zajêli 
stanowiska osobno, w polu.
1Ch 19:10  Gdy Joab spostrzeg³, ¿e walka zagra¿a mu z przodu i od ty³u, dobra³ sobie ludzi spoœród 
wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i w szyku bojowym ustawi³ naprzeciw Aramejczyków.
1Ch 19:11  Pozosta³ych zaœ ludzi powierzy³ w rêce swego brata, Abiszaja, aby ich ustawi³ w szyku naprzeciw 



Ammonitów.
1Ch 19:12  I rzek³: «Jeœli Aramejczycy bêd¹ mieli przewagê nade mn¹, ty przyjdziesz mi na pomoc; jeœli zaœ 
Ammonici bêd¹ mieli przewagê nad tob¹, ja ci przyjdê na pomoc.
1Ch 19:13  Odwagi! Oka¿my mêstwo [w walce] za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, 
co Mu siê wyda s³uszne!»
1Ch 19:14  Zbli¿y³ siê Joab i lud, który by³ z nim, do Aramejczyków, aby walczyæ, lecz oni uciekli przed nim.
1Ch 19:15  Ammonici widz¹c, ¿e Aramejczycy uciekli, równie¿ i sami uciekli przed jego bratem Abiszajem, i 
wycofali siê do miasta. Joab wiêc wróci³ do Jerozolimy.
1Ch 19:16  Lecz kiedy Aramejczycy ujrzeli, ¿e zostali pobici przez Izraela, wyprawili pos³ów, aby sprowadziæ 
Aramejczyków, którzy byli po drugiej stronie Rzeki na czele z dowódc¹ wojska Hadadezera, Szofakiem.
1Ch 19:17  Dawid, gdy go o tym powiadomiono, zebra³ wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy siê przez Jordan, 
szed³ ku nim i zaj¹³ stanowiska naprzeciwko. Dawid skierowa³ szyki do walki przeciw Aramejczykom. I walczyli z 
nim.
1Ch 19:18  Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami; a Dawid zabi³ spoœród Aramejczyków siedem tysiêcy 
walcz¹cych na rydwanach i czterdzieœci tysiêcy pieszych; zgin¹³ te¿ dowódca wojska, Szofak.
1Ch 19:19  Widz¹c wiêc poddani Hadadezera, ¿e zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i 
stali siê jego poddanymi. Aramejczycy nie chcieli odt¹d iœæ na pomoc Ammonitom.
1Ch 20:1  Z pocz¹tkiem roku, w czasie gdy królowie zwykli wychodziæ na wojnê, Joab poprowadzi³ si³y zbrojne i 
spustoszy³ kraj Ammonitów. Potem poszed³ i obleg³ Rabba. Dawid natomiast pozosta³ w Jerozolimie. Joab 
zdoby³ Rabba i zburzy³ je.
1Ch 20:2  Dawid zabra³ koronê z g³owy ich króla, a waga jej wynosi³a talent z³ota; by³y te¿ w niej drogie 
kamienie. W³o¿ono j¹ na g³owê Dawida. I wywióz³ on z miasta ³up bardzo wielki.
1Ch 20:3  Lud zaœ, jaki siê w nim znajdowa³, kaza³ wyprowadziæ i przydzieliæ do pracy przy pi³ach, ¿elaznych 
kilofach i siekierach. Tak post¹pi³ Dawid ze wszystkimi miastami Ammonitów. Potem wróci³ Dawid i ca³y lud do 
Jerozolimy.
1Ch 20:4  Nastêpnie dosz³o do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabi³ Sippaja, 
potomka Refaitów, i zostali pobici.
1Ch 20:5  I by³a znowu wojna z Filistynami, podczas której Elchanan, syn Jaira, zabi³ Lachmiego, brata Goliata 
z Gat, a drzewce jego w³óczni by³o jak wa³ tkacki.
1Ch 20:6  By³a jeszcze inna bitwa w Gat, gdzie znalaz³ siê cz³owiek wysokiego wzrostu, który mia³ 
dwadzieœcia cztery palce, szeœæ u ka¿dej rêki i szeœæ u ka¿dej stopy; ten równie¿ by³ z Refaitów.
1Ch 20:7  Ur¹ga³ on Izraelowi i zabi³ go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida.
1Ch 20:8  Ci byli potomkami Refaitów w Gat: padli oni z rêki Dawida i z rêki jego s³ug.
1Ch 21:1  Powsta³ szatan przeciwko Izraelowi i pobudzi³ Dawida, ¿eby policzy³ Izraela.
1Ch 21:2  Rzek³ wiêc Dawid do Joaba i do ksi¹¿¹t ludu: «IdŸcie, a policzcie Izraela od Beer-Szeby a¿ do Dan i 
donieœcie mi, abym zna³ ich liczbê».
1Ch 21:3  Lecz Joab odpowiedzia³: «Niech Pan przysporzy stokroæ wiêcej ludu swego, ni¿eli go jest! Lecz, o 
panie mój, królu, czy¿ oni wszyscy nie s¹ poddanymi mego pana? Dlaczegó¿ pan mój tego siê domaga? Czemu 
ma siê staæ przyczyn¹ przewinienia Izraela?»
1Ch 21:4  Jednak¿e rozkaz króla przemóg³ Joaba. Poszed³ wiêc Joab, a obszed³szy ca³ego Izraela, przyby³ do 
Jerozolimy.
1Ch 21:5  Joab przekaza³ Dawidowi liczbê policzonego ludu. Ca³y Izrael liczy³ milion i sto tysiêcy mê¿czyzn 
dobywaj¹cych miecza; w Judzie zaœ czterysta siedemdziesi¹t tysiêcy mê¿czyzn dobywaj¹cych miecza.
1Ch 21:6  Wœród nich Joab nie policzy³ Lewiego i Beniamina, poniewa¿ rozkaz króla by³ przykry dla Joaba.
1Ch 21:7  I nie podoba³a siê ta rzecz Bogu, wiêc ukara³ Izraela.
1Ch 21:8  I rzek³ Dawid do Boga: «Zgrzeszy³em bardzo tym, czego dokona³em. Lecz teraz daruj ³askawie winê 
swego s³ugi, bo post¹pi³em bardzo nierozs¹dnie».
1Ch 21:9  I odezwa³ siê Pan do Gada, "Widz¹cego" Dawidowego, tymi s³owami:
1Ch 21:10  «IdŸ i oœwiadcz Dawidowi te s³owa: To mówi Pan: Przedk³adam ci trzy rzeczy, wybierz sobie jedn¹ 
z nich, a spe³niê ci j¹».
1Ch 21:11  Gad przyszed³ do Dawida i rzek³ do niego: «To mówi Pan: Wybierz sobie:
1Ch 21:12  albo trzy lata g³odu, albo trzy miesi¹ce pora¿ek od twoich wrogów, podczas gdy miecz nieprzyjació³ 
twoich bêdzie ciê œciga³, albo te¿ trzy dni miecza Pañskiego i zarazy w kraju, przy czym Anio³ Pañski bêdzie 
szerzy³ spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. A teraz rozwa¿, co mam odpowiedzieæ Temu, który 
mnie pos³a³».
1Ch 21:13  I rzek³ Dawid do Gada: «Jestem w wielkiej rozterce. Niech wpadnê raczej w rêce Pana, bo wielkie 
jest Jego mi³osierdzie, ale w rêce cz³owieka niech nie wpadnê».
1Ch 21:14  Zes³a³ wiêc Pan zarazê na Izraela i pad³o z Izraela siedemdziesi¹t tysiêcy ludzi.
1Ch 21:15  I pos³a³ Bóg Anio³a do Jerozolimy, aby j¹ wyniszczyæ, lecz gdy ten dokonywa³ zniszczenia, wejrza³ 



Pan i ulitowa³ siê nad nieszczêœciem i rzek³ do Anio³a-niszczyciela: «Wystarczy! Cofnij tw¹ rêkê!» Sta³ wtedy 
Anio³ Pañski blisko klepiska Ornana Jebusyty.
1Ch 21:16  Dawid, podniós³szy oczy, ujrza³ Anio³a Pañskiego, stoj¹cego miêdzy ziemi¹ i niebem, a w rêku jego - 
miecz wyci¹gniêty nad Jerozolim¹. Dawid wiêc i starszyzna obleczeni w wory padli na twarze.
1Ch 21:17  I rzek³ Dawid do Boga: «Czy¿ to nie ja rozkaza³em policzyæ naród? To ja zgrzeszy³em, to ja 
zawini³em, a te owce có¿ uczyni³y? Panie, Bo¿e mój, niechaj Twoja rêka obróci siê na mnie i na dom mojego 
ojca, a nie na Twój lud, aby go wytraciæ!»
1Ch 21:18  Wtedy Anio³ Pañski rzek³ do Gada, aby oznajmi³ Dawidowi, ¿e Dawid powinien iœæ i wznieœæ 
o³tarz Panu na klepisku Ornana Jebusyty.
1Ch 21:19  Dawid wiêc poszed³ na s³owo Gada, który przemawia³ w imieniu Pana.
1Ch 21:20  Ornan obróci³ siê i ujrza³ Anio³a, on i czterej synowie jego i ukryli siê; Ornan m³óci³ wtedy pszenicê.
1Ch 21:21  Gdy Dawid przyszed³ do Ornana, Ornan obejrza³ siê i ujrza³ Dawida, a wyszed³szy z klepiska, odda³ 
pok³on Dawidowi twarz¹ do ziemi.
1Ch 21:22  Wtedy Dawid rzek³ do Ornana: «Odst¹p mi obszar tego klepiska, a zbudujê na nim o³tarz Panu; 
odst¹p mi je za pe³n¹ cenê, aby plaga przesta³a siê sro¿yæ nad ludem».
1Ch 21:23  Rzek³ Ornan do Dawida: «WeŸ, a niech uczyni król, pan mój, co mu siê wyda s³uszne. Spójrz! 
Oddajê wo³y na ca³opalenie, sanie m³ockarskie jako drwa, pszenicê na ofiarê z pokarmów, wszystko to dajê».
1Ch 21:24  Król Dawid rzek³ do Ornana: «Nie! Muszê bowiem kupiæ to za pieni¹dze, albowiem tego, co do 
ciebie nale¿y, nie wezmê dla Pana i nie z³o¿ê ofiar ca³opalnych, które otrzymam za darmo».
1Ch 21:25  Da³ wiêc Dawid Ornanowi za pole szeœæset syklów z³ota.
1Ch 21:26  Nastêpnie zbudowa³ o³tarz Panu i z³o¿y³ ofiary ca³opalne i ofiary biesiadne. Wzywa³ Pana, który go 
wys³ucha³, zsy³aj¹c ogieñ z nieba na o³tarz ca³opalenia.
1Ch 21:27  Nakaza³ wiêc Pan Anio³owi, by schowa³ swój miecz do pochwy.
1Ch 21:28  W tym czasie Dawid widz¹c, ¿e Pan wys³ucha³ go na klepisku Jebusyty Ornana, zaraz z³o¿y³ tam 
ofiary.
1Ch 21:29  Przybytek zaœ Pañski, który Moj¿esz zbudowa³ na pustyni, i o³tarz ca³opalenia, znajdowa³ siê 
wtedy na wy¿ynie w Gibeonie,
1Ch 21:30  ale Dawid nie œmia³ tam iœæ, aby radziæ siê Boga, poniewa¿ lêka³ siê miecza Anio³a Pañskiego.
1Ch 22:1  I rzek³ Dawid: «Oto jest dom Pana Boga i oto jest o³tarz ofiar ca³opalnych dla Izraela».
1Ch 22:2  Dawid nakaza³ zebraæ cudzoziemców przebywaj¹cych w kraju izraelskim i wyznaczy³ kamieniarzy do 
obrabiania kamieni ciosowych na budowê domu Bo¿ego.
1Ch 22:3  Przygotowa³ te¿ Dawid bardzo wiele ¿elaza na gwoŸdzie, na drzwi w bramach i na spojenia oraz 
niezliczon¹ wagê br¹zu,
1Ch 22:4  drzewa te¿ cedrowego w obfitoœci, bo Sydoñczycy i Tyryjczycy nawieŸli Dawidowi wielk¹ iloœæ 
drzew cedrowych.
1Ch 22:5  Potem rzek³ Dawid: «Mój syn, Salomon, jest m¹dry i w¹t³y, a dom, jaki ma byæ zbudowany dla Pana, 
ma siê wyró¿niaæ okaza³oœci¹, s³aw¹ i wspania³oœci¹ wobec wszystkich krajów; ja wiêc muszê poczyniæ 
przygotowania dla niego». I wiele przygotowa³ Dawid przed swoj¹ œmierci¹.
1Ch 22:6  Potem zawo³a³ syna swego, Salomona, i nakaza³ mu zbudowaæ œwi¹tyniê dla Pana, Boga Izraela.
1Ch 22:7  Tak przemówi³ Dawid do Salomona: «Synu mój, ja sam zamierza³em zbudowaæ œwi¹tyniê dla 
imienia Pana, Boga mego.
1Ch 22:8  Ale Pan skierowa³ do mnie takie s³owa: "Przela³eœ wiele krwi, prowadz¹c wielkie wojny, dlatego nie 
zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wyla³eœ na ziemiê wobec Mnie.
1Ch 22:9  Oto urodzi ci siê syn, bêdzie on mê¿em pokoju, bo udzielê mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego 
woko³o; bêdzie mia³ bowiem na imiê Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek.
1Ch 22:10  On to zbuduje dom dla imienia mego, on te¿ bêdzie dla Mnie synem, a Ja bêdê dla niego ojcem i 
tron jego królowania nad Izraelem utwierdzê na wieki".
1Ch 22:11  Teraz, synu mój, niechaj Pan bêdzie z tob¹, aby ci siê powodzi³o i abyœ zbudowa³ dom Panu, Bogu 
twemu, jak On zapowiedzia³ o tobie.
1Ch 22:12  Oby tylko Pan u¿yczy³ ci roztropnoœci i rozs¹dku, gdy ciê postawi nad Izraelem, abyœ przestrzega³ 
prawa Pana, Boga twego.
1Ch 22:13  Wtedy bêdzie ci siê powodzi³o, gdy bêdziesz strzeg³ wype³niania praw i nakazów, które Pan da³ 
Moj¿eszowi dla Izraela. B¹dŸ mê¿ny i mocny, nie bój siê ani nie lêkaj!
1Ch 22:14  Oto w trudzie przygotowa³em na dom Pañski: z³ota sto tysiêcy talentów, a srebra milion talentów, 
br¹zu zaœ i ¿elaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo; przygotowa³em te¿ drzewo i kamienie, a ty 
mo¿esz do tego jeszcze dodaæ.
1Ch 22:15  Masz te¿ u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cieœli i wszelkiego rodzaju 
rzemieœlników do wszystkich prac:
1Ch 22:16  w z³ocie, srebrze, br¹zie i ¿elazie. Wstañ wiêc i dzia³aj, a Pan niech bêdzie z tob¹!»



1Ch 22:17  Nakaza³ te¿ Dawid wszystkim ksi¹¿êtom Izraela, aby pomagali jego synowi, Salomonowi, mówi¹c:
1Ch 22:18  «Czy¿ Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czy¿ nie u¿yczy³ wam pokoju doko³a? Wyda³ przecie¿ w 
moje rêce mieszkañców kraju, a kraj zosta³ poddany Panu i Jego narodowi.
1Ch 22:19  A teraz oddajcie serce wasze i duszê wasz¹ na s³u¿bê Panu, Bogu waszemu: stañcie do budowy 
œwi¹tyni Pana Boga, abyœcie mogli przenieœæ Arkê Przymierza Pañskiego i œwiête naczynia Bo¿e do domu 
zbudowanego imieniu Pañskiemu».
1Ch 23:1  Dawid, stary i syty dni, ustanowi³ Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.
1Ch 23:2  I zgromadzi³ wszystkich ksi¹¿¹t izraelskich, kap³anów i lewitów.
1Ch 23:3  Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wy¿ej, liczba ich wed³ug spisu mê¿czyzn wynosi³a 
trzydzieœci osiem tysiêcy.
1Ch 23:4  Z tych dwadzieœcia cztery tysi¹ce spe³nia³o pracê w domu Pañskim; pisarzy i sêdziów by³o szeœæ 
tysiêcy.
1Ch 23:5  OdŸwiernych by³o cztery tysi¹ce, a cztery tysi¹ce wychwala³o Pana na instrumentach, które [Dawid] 
sprawi³ w tym celu.
1Ch 23:6  Dawid podzieli³ ich na zmiany wed³ug synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.
1Ch 23:7  Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei.
1Ch 23:8  Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel - trzej.
1Ch 23:9  Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana.
1Ch 23:10  A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej s¹ synami Szimejego.
1Ch 23:11  Jachat by³ pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród.
1Ch 23:12  Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel - czterej.
1Ch 23:13  Synowie Amrama: Aaron i Moj¿esz. Aaron zosta³ od³¹czony, aby byæ poœwiêconym na zawsze - on 
i jego synowie - do rzeczy najœwiêtszych, aby spalali kadzid³o przed Panem, us³ugiwali Mu i b³ogos³awili w 
Jego imieniu na wieki.
1Ch 23:14  Co do Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
1Ch 23:15  Synowie Moj¿esza: Gerszom i Eliezer.
1Ch 23:16  Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel.
1Ch 23:17  Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie mia³ wprawdzie innych synów, lecz synowie 
Rechabiasza byli bardzo liczni.
1Ch 23:18  Synowie Jishara: pierwszy Szelomit.
1Ch 23:19  Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
1Ch 23:20  Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz.
1Ch 23:21  Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz.
1Ch 23:22  Eleazar umar³ nie maj¹c synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wziêli je za ¿ony.
1Ch 23:23  Synowie Musziego - trzej: Machli, Eder i Jeremot.
1Ch 23:24  Ci byli synami Lewiego, wed³ug ich rodów, g³owami rodzin, wed³ug wykazów liczbowych imion w ich 
spisach; spe³niali prace w s³u¿bie domu Pañskiego, od dwudziestego roku ¿ycia i wzwy¿.
1Ch 23:25  Rzek³ bowiem Dawid: «Pan, Bóg Izraela, da³ odpoczynek swemu ludowi i zamieszka³ w Jerozolimie 
na sta³e.
1Ch 23:26  Lewici ju¿ nie bêd¹ nosiæ przybytku ani wszelkich przyborów do jego obs³ugi».
1Ch 23:27  Zatem, wed³ug ostatnich zarz¹dzeñ Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku ¿ycia i 
wzwy¿.
1Ch 23:28  Ich stanowisko bowiem polega³o na tym, ¿e obok potomków Aarona s³u¿yli w domu Pañskim, na 
dziedziñcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co poœwiêcone, i pe³nili s³u¿bê w domu Pañskim.
1Ch 23:29  Troszczyli siê oni zarówno o chleby pok³adne, o najczystsz¹ m¹kê na ofiarê z pokarmów, o przaœne 
podp³omyki, jak i o to, co by³o pieczone na blachach i co by³o sma¿one, i o wszystko, co by³o wa¿one i 
mierzone.
1Ch 23:30  Mieli stawaæ co rana, by dziêkowaæ i wychwalaæ Pana, i tak samo wieczorem;
1Ch 23:31  aby ofiarowaæ wszystkie ca³opalenia Panu w szabat, przy nowiu ksiê¿yca i w œwiêta, wed³ug 
iloœci ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana.
1Ch 23:32  Mieli pieczê nad Namiotem Spotkania, pieczê nad Miejscem Œwiêtym i pieczê nad synami Aarona, 
ich braæmi, w s³u¿bie domu Pañskiego.
1Ch 24:1  A co do synów Aarona - oto ich podzia³. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1Ch 24:2  Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urz¹d kap³añski spe³niali Eleazar i 
Itamar.
1Ch 24:3  A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzieli³ Dawid z pomoc¹ Sadoka 
wyznaczaj¹c im urzêdy, stosownie do ich s³u¿by.
1Ch 24:4  I okaza³o siê, ¿e potomków mêskich Eleazara by³o daleko wiêcej ni¿ potomków Itamara, wybrano 
wiêc spoœród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spoœród potomków Itamara oœmiu 



naczelników rodów.
1Ch 24:5  Wybrano ich za pomoc¹ losów, na równi jednych i drugich, ¿eby ksi¹¿êta œwi¹tyni, ksi¹¿êta Bo¿y, byli 
i z synów Eleazara, i z synów Itamara.
1Ch 24:6  Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spoœród lewitów, spisa³ ich wobec króla, ksi¹¿¹t, kap³ana Sadoka, 
Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kap³añskich i lewickich, bior¹c ka¿dy ród na przemian, jeden z 
potomków Eleazara, drugi - z Itamara.
1Ch 24:7  Pierwszy los pad³ na Jojariba, drugi na Jedejasza,
1Ch 24:8  trzeci na Charima, czwarty na Seorima,
1Ch 24:9  pi¹ty na Malkiasza, szósty na Mijjamina,
1Ch 24:10  siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza,
1Ch 24:11  dziewi¹ty na Jeszuê, dziesi¹ty na Szekaniasza,
1Ch 24:12  jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,
1Ch 24:13  trzynasty na Chuppê, czternasty na Jeszebeaba,
1Ch 24:14  piêtnasty na Bilgê, szesnasty na Immera,
1Ch 24:15  siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa,
1Ch 24:16  dziewiêtnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela,
1Ch 24:17  dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula,
1Ch 24:18  dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza.
1Ch 24:19  Taka by³a ich kolejnoœæ, gdy przychodzili do domu Pañskiego na swoj¹ s³u¿bê, zgodnie z 
zarz¹dzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkaza³ Pan, Bóg Izraela.
1Ch 24:20  Pozostali z synów Lewiego, z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz.
1Ch 24:21  Z Rechabiasza: Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza.
1Ch 24:22  Z Jisharytów: Szelomot; z synów Szelomota: Jachat.
1Ch 24:23  Z synów Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
1Ch 24:24  Synowie Uzzjela: Mika; z synów Miki: Szamir.
1Ch 24:25  Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza: Zachariasz.
1Ch 24:26  Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego syna;
1Ch 24:27  synowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri.
1Ch 24:28  Z Machliego: Eleazar, który nie mia³ synów.
1Ch 24:29  Z Kisza: syn Kisza, Jerachmeel.
1Ch 24:30  Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego wed³ug ich rodów.
1Ch 24:31  Tak¿e oni rzucali losy na podobieñstwo braci swoich, potomków Aarona, w obecnoœci króla 
Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kap³añskich i lewickich, ród wiêkszy na równi ze swym 
najm³odszym bratnim rodem.
1Ch 25:1  Dawid wraz z dowódcami wojska przydzieli³ na s³u¿bê [Bo¿¹] tych spoœród synów Asafa, Hemana i 
Jedutuna, którzy prorokowali dŸwiêkiem harf, cytr i cymba³ów. A liczba pracowników w tej s³u¿bie by³a:
1Ch 25:2  z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zale¿ni od Asafa, który 
prorokowa³ pod kierunkiem króla.
1Ch 25:3  Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, szeœciu 
pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokowa³ na cytrze na czeœæ i chwa³ê Pana.
1Ch 25:4  Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, 
Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.
1Ch 25:5  Ci wszyscy byli synami Hemana "Widz¹cego" królewskiego, zgodnie z obietnic¹ wywy¿szenia go 
przed Boga. Bóg da³ Hemanowi czternastu synów i trzy córki.
1Ch 25:6  Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy œpiewie w œwi¹tyni Pañskiej, by s³u¿yæ 
domowi Bo¿emu na cymba³ach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman.
1Ch 25:7  A liczba ich wraz ze wszystkimi braæmi uzdolnionymi i wyæwiczonymi w œpiewie dla Pana, by³a 
dwustu osiemdziesiêciu oœmiu.
1Ch 25:8  Na równi ci¹gnêli losy o rodzaj s³u¿by, tak m³odszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeñ.
1Ch 25:9  Pierwszy los pad³ na Józefa, z [potomków] Asafa, drugi [by³] Gedaliasz, on z braæmi i z synami 
swymi, [razem] dwunastu.
1Ch 25:10  Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:11  Czwarty [pad³] na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:12  Pi¹ty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu.
1Ch 25:13  Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:14  Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:15  Ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:16  Dziewi¹ty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:17  Dziesi¹ty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu.



1Ch 25:18  Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:19  Dwunasty [pad³] na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:20  Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:21  Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:22  Piêtnasty [pad³] na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:23  Szesnasty [pad³] na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:24  Siedemnasty [pad³] na Joszbekaszê; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:25  Osiemnasty [pad³] na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:26  Dziewiêtnasty [pad³] na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:27  Dwudziesty [pad³] na Eliatê; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:28  Dwudziesty pierwszy [pad³] na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:29  Dwudziesty drugi [pad³] na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:30  Dwudziesty trzeci [pad³] na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 25:31  Dwudziesty czwarty [pad³] na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.
1Ch 26:1  O zmianach odŸwiernych: Z Korachitów by³ Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa.
1Ch 26:2  A Meszelemiasz mia³ synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel,
1Ch 26:3  pi¹ty Elam, szósty Jochanan, siódmy Elioenaj.
1Ch 26:4  I Obed-Edom mia³ synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, pi¹ty 
Netaneel,
1Ch 26:5  szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj - tak mu Bóg b³ogos³awi³.
1Ch 26:6  Tak¿e synowi jego, Szemajaszowi, urodzili siê synowie, którzy d³ugo sprawowali w³adzê w swoim 
rodzie, poniewa¿ byli dzielnymi mê¿ami.
1Ch 26:7  Synowie Szemajasza: Otni, Rafael, Obed, Elzabad i bracia jego Elihu i Semakiasz, dzielni mê¿owie.
1Ch 26:8  Wszyscy oni byli z synów Obed-Edoma; oni, synowie ich i ich bracia, ka¿dy dzielny i sposobny do 
s³u¿by: by³o ich, [synów] Obed-Edoma, szeœædziesiêciu dwóch.
1Ch 26:9  I Meszelemiasz mia³ synów i braci, dzielnych mê¿ów, osiemnastu.
1Ch 26:10  Tak¿e Chosa, z potomków Merariego, mia³ synów; Szimri zosta³ naczelnikiem, bo chocia¿ nie by³ 
pierworodnym, ale ojciec postawi³ go na czele [rodziny],
1Ch 26:11  drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz. Wszystkich synów i braci Chosy - trzynastu.
1Ch 26:12  Wœród nich dobierano zmiany odŸwiernych; prze³o¿eni tych mê¿ów na równi z braæmi swoimi 
mieli zajêcia przy obs³udze domu Pañskiego.
1Ch 26:13  Ci¹gnêli losy o ka¿d¹ bramê, zarówno ma³y, jak i wielki, wed³ug swoich rodów.
1Ch 26:14  Dla Szelemiasza pad³ los na bramê strony wschodniej. Potem ci¹gnêli los dla jego syna Zachariasza, 
m¹drego doradcy, i pad³ jego los na stronê pó³nocn¹.
1Ch 26:15  Dla Obed-Edoma - na po³udniow¹, a dla jego synów - na sk³adnicê.
1Ch 26:16  Dla Szuppima i Chosy na stronê zachodni¹ z bram¹ Szalleket, przy drodze wiod¹cej w górê: stra¿ 
naprzeciw stra¿y.
1Ch 26:17  Od wschodu szeœciu lewitów, od pó³nocy codziennie czterech, od po³udnia codziennie czterech i 
przy sk³adnicach po dwóch.
1Ch 26:18  Przy zachodniej kolumnadzie: czterej przy drodze, dwaj przy samej kolumnadzie.
1Ch 26:19  Oto s¹ zmiany odŸwiernych spoœród Korachitów i spoœród synów Merariego.
1Ch 26:20  Lewici, ich bracia, czuwali nad skarbcami domu Bo¿ego i nad skarbcami rzeczy œwiêtych.
1Ch 26:21  Synowie Ladana byli Gerszonitami przez Ladana i naczelników rodów z Ladana Gerszonity i 
[obejmowali] Jechielitów.
1Ch 26:22  Synowie Jechielego: Zetam i brat jego Joel mieli pieczê nad skarbcami domu Pañskiego.
1Ch 26:23  Spoœród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów byli:
1Ch 26:24  Szebuel, syn Gerszona, syna Moj¿esza, prze³o¿ony nad skarbcami.
1Ch 26:25  A oto bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn 
Zikri, jego syn Szelomit.
1Ch 26:26  Ten to Szelomit i jego bracia zarz¹dzali wszystkimi skarbcami rzeczy œwiêtych, jakie ofiarowali 
Dawid, naczelnicy rodów, tysi¹cznicy, setnicy i dowódcy wojska.
1Ch 26:27  To, co by³o z wojen i z ³upów, poœwiêcili na utrzymanie domu Pañskiego.
1Ch 26:28  I wszystko, co poœwiêci³ Samuel "Widz¹cy", Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz 
wszystko, co poœwiêcone, by³o pod opiek¹ Szelomita i jego braci.
1Ch 26:29  Z Jisharytów: Kenaniasz i synowie jego byli przeznaczeni do spraw zewnêtrznych Izraela jako 
urzêdnicy i sêdziowie.
1Ch 26:30  Z Chebronitów: Chaszabiasz i bracia jego, tysi¹c siedmiuset ludzi dzielnych, sprawowali nadzór nad 
Izraelem po drugiej stronie Jordanu na zachód we wszystkich sprawach Pañskich i w pos³udze królewskiej.
1Ch 26:31  Co do Chebronitów: Jeriasz by³ prze³o¿onym Chebronitów dla pokolenia swego rodu; w 



czterdziestym roku panowania Dawida czyniono poszukiwania i znaleziono poœród nich dzielnych mê¿ów w 
Jazer w Gileadzie,
1Ch 26:32  braci jego, dwa tysi¹ce siedmiuset ludzi dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid 
ustanowi³ nad Rubenitami, Gadytami i po³ow¹ pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bo¿ych i spraw 
królewskich.
1Ch 27:1  A oto Izraelici wed³ug ich liczby. Naczelnicy rodów, tysi¹cznicy, setnicy i urzêdnicy, którzy s³u¿yli 
królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodz¹cych i odchodz¹cych co miesi¹c przez wszystkie miesi¹ce 
roku. Ka¿dy hufiec liczy³ dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:2  Nad pierwszym hufcem w miesi¹cu pierwszym sta³ Jaszobeam, syn Zabdiela, a hufiec jego liczy³ 
dwadzieœcia cztery tysi¹ce;
1Ch 27:3  by³ on potomkiem Peresa i wodzem wszystkich dowódców wojska w miesi¹cu pierwszym.
1Ch 27:4  W drugim miesi¹cu hufcem dowodzi³ Dodaj Achochita, a w hufcu jego by³ prze³o¿ony Miklot, a hufiec 
jego liczy³ dwadzieœcia cztery tysi¹ce ludzi.
1Ch 27:5  Trzecim dowódc¹ wojska na miesi¹c trzeci by³ Benajasz, syn arcykap³ana Jojady, a hufiec jego liczy³ 
dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:6  Ten to Benajasz by³ bohaterem miêdzy trzydziestoma i dowodzi³ trzydziestoma, a jego syn 
Ammizabab nale¿a³ do jego hufca.
1Ch 27:7  Czwartym, na miesi¹c czwarty, by³ Asahel, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a hufiec jego 
liczy³ dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:8  Pi¹tym dowódc¹, na miesi¹c pi¹ty, by³ ksi¹¿ê Szamhut Jizrachita, a hufiec jego liczy³ dwadzieœcia 
cztery tysi¹ce.
1Ch 27:9  Szóstym, na miesi¹c szósty, by³ Ira, syn Ikkesza z Tekoa, a hufiec jego liczy³ dwadzieœcia cztery 
tysi¹ce.
1Ch 27:10  Siódmym, na miesi¹c siódmy, by³ Cheles Pelonita, z synów Efraima, a hufiec jego liczy³ 
dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:11  Ósmym, na miesi¹c ósmy, by³ Sibbekaj z Chuszy, Zarechita, a hufiec jego liczy³ dwadzieœcia cztery 
tysi¹ce.
1Ch 27:12  Dziewi¹tym, na miesi¹c dziewi¹ty, by³ Abiezer z Anatot, Beniaminita, a hufiec jego liczy³ dwadzieœcia 
cztery tysi¹ce.
1Ch 27:13  Dziesi¹tym, na miesi¹c dziesi¹ty, by³ Maheraj z Netofy, Zerachita, a hufiec jego liczy³ dwadzieœcia 
cztery tysi¹ce.
1Ch 27:14  Jedenastym, na miesi¹c jedenasty, by³ Benajasz z Pireatonu, z synów Efraima, a hufiec jego liczy³ 
dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:15  Dwunastym, na miesi¹c dwunasty, by³ Cheldaj z Netofy, pochodz¹cy od Otniela, a hufiec jego liczy³ 
dwadzieœcia cztery tysi¹ce.
1Ch 27:16  A nad pokoleniami Izraela stali: nad Rubenitami - prze³o¿ony Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonitami 
- Szefatiasz, syn Maaki;
1Ch 27:17  nad Lewitami - Chaszabiasz, syn Kemuela; nad Aaronitami - Sadok;
1Ch 27:18  nad pokoleniem Judy - Elihu, jeden z braci Dawida; nad Issacharytami - Omri, syn Mikaela;
1Ch 27:19  nad Zabulonitami - Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami - Jerimot, syn Azriela;
1Ch 27:20  nad Efraimitami - Ozeasz, syn Azazjasza; nad po³ow¹ pokolenia Manassesa - Joel, syn Pedajasza;
1Ch 27:21  nad po³ow¹ Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn 
Abnera;
1Ch 27:22  nad Danitami - Azareel, syn Jerochama. Ci byli ksi¹¿êtami pokoleñ Izraela.
1Ch 27:23  Lecz Dawid nie uwzglêdni³ w spisach liczby tych, którzy mieli dwadzieœcia lat lub mniej, poniewa¿ 
Pan powiedzia³, ¿e rozmno¿y Izraela jak gwiazdy na niebie.
1Ch 27:24  Joab, syn Serui, rozpocz¹³ obliczaæ, ale nie dokoñczy³, gdy¿ za to spad³ gniew na Izraela i nie 
umieszczono tej liczby w spisie w Kronikach Króla Dawida.
1Ch 27:25  Nad skarbcami królewskimi sta³ Azmawet, syn Adiela, a nad skarbcami na prowincji: w miastach, 
wioskach i zamkach, Jonatan, syn Ozjasza.
1Ch 27:26  A nad pracownikami rolnymi do uprawy ziemi - Ezri, syn Keluba.
1Ch 27:27  Szimei z Rama - nad winnicami, a nad dostawcami wina do sk³adnic - Zabdi z Szefam.
1Ch 27:28  Nad oliwkami i sykomorami, które by³y w Szefeli, Baal-Chanan z Geder, a nad sk³adnicami oliwy - 
Joasz.
1Ch 27:29  Nad byd³em pas¹cym siê w Szaronie - Szitraj z Szaronu, a nad byd³em w dolinach - Szafat, syn 
Adlaja.
1Ch 27:30  Nad wielb³¹dami - Obil Izmaelita; nad oœlicami - Jechdejasz z Meronot.
1Ch 27:31  Nad owcami - Jaziz Hagryta. Ci wszyscy byli zarz¹dcami w majêtnoœci króla Dawida.
1Ch 27:32  Jonatan, stryj Dawida, by³ jego doradc¹ jako cz³owiek roztropny i uczony. Jechiel, syn Chakmoniego, 



zajmowa³ siê synami królewskimi.
1Ch 27:33  Achitofel by³ doradc¹ królewskim, a Chuszaj Arkijczyk by³ przyjacielem króla.
1Ch 27:34  Po Achitofelu byli Jojada, syn Benajasza, i Abiatar. Dowódc¹ wojska królewskiego by³ Joab.
1Ch 28:1  Dawid zgromadzi³ w Jerozolimie wszystkich ksi¹¿¹t izraelskich, naczelników pokoleñ i dowódców 
hufców, bêd¹cych na us³ugach króla, tysi¹czników i setników, zarz¹dców wszystkich dóbr i stad królewskich, 
synów swych, a tak¿e dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi.
1Ch 28:2  Powstawszy wiêc, król Dawid rzek³ stoj¹c: «Pos³uchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim 
pragnieniem by³o zbudowaæ dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pañskiego jako podnó¿ek stóp Boga 
naszego i poczyni³em przygotowania do budowy.
1Ch 28:3  Ale Bóg rzek³ do mnie: "Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jesteœ mê¿em wojny i rozlewa³eœ 
krew".
1Ch 28:4  Jednak¿e Pan, Bóg Izraela, wybra³ mnie spoœród ca³ego domu ojca mego, abym by³ królem nad 
Izraelem na zawsze; Judê bowiem wybra³ na w³adcê, a z rodu Judy - dom ojca mego i z synów ojca mego mnie 
raczy³ ustanowiæ królem nad Izraelem.
1Ch 28:5  A spoœród wszystkich synów moich - albowiem Pan da³ mi wielu synów - wybra³ Salomona, syna 
mego, aby zasiad³ na tronie królestwa Pañskiego - nad Izraelem.
1Ch 28:6  I rzek³ do mnie: "Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedziñce, albowiem wybra³em go 
sobie na syna, a Ja bêdê mu ojcem.
1Ch 28:7  Królewsk¹ jego w³adzê utwierdzê na wieki, jeœli podobnie jak dzisiaj bêdzie trwa³ w pe³nieniu moich 
poleceñ i nakazów".
1Ch 28:8  Teraz wiêc w obliczu ca³ego Izraela, spo³ecznoœci Pañskiej i w obecnoœci Boga naszego, 
zachowujcie i strze¿cie wszystkich poleceñ Pana, Boga waszego, abyœcie posiedli tê piêkn¹ ziemiê i przekazali 
na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was bêd¹.
1Ch 28:9  A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i s³u¿ Mu sercem doskona³ym i dusz¹ ochotn¹, bo 
Pan przenika wszystkie serca i zg³êbia wszystkie tajniki myœli. Jeœli bêdziesz Go szuka³, On pozwoli ci siebie 
znaleŸæ, ale jeœli Go opuœcisz, odrzuci ciê na zawsze.
1Ch 28:10  Bacz teraz, ciebie bowiem wybra³ Pan, abyœ zbudowa³ dom na sanktuarium. B¹dŸ mocny i wykonaj 
to!»
1Ch 28:11  Dawid da³ Salomonowi, synowi swojemu, plan przedsionka i œwi¹tyni oraz jej budynków, komnat 
górnych, sal wewnêtrznych oraz pomieszczenia dla przeb³agalni.
1Ch 28:12  I plan wszystkiego, co sam zamyœla³: dziedziñców domu Pañskiego i wszystkich komnat doko³a, 
skarbców domu Bo¿ego i skarbców rzeczy œwiêtych;
1Ch 28:13  zmian kap³anów i lewitów i wszelkiej pracy w obs³udze domu Pañskiego, i wszelkich naczyñ do 
obs³ugi domu Pañskiego.
1Ch 28:14  Z³ota da³ na wszystkie naczynia z³ote, wed³ug wagi ka¿dego naczynia do ró¿nych pos³ug; srebra na 
wszystkie naczynia srebrne, wed³ug wagi ka¿dego naczynia do ró¿nych pos³ug;
1Ch 28:15  z³ota na œwieczniki z³ote i ich lampy, wed³ug wagi ka¿dego œwiecznika i jego lamp; srebra na 
œwieczniki srebrne, wed³ug wagi œwiecznika i jego lamp stosownie do u¿ycia ka¿dego œwiecznika;
1Ch 28:16  i odpowiedni przydzia³ z³ota na sto³y chlebów pok³adnych, wed³ug ró¿nych sto³ów, a srebra na sto³y 
srebrne;
1Ch 28:17  na wide³ki, kropielnice i dzbanki szczeroz³ote, na puchary z³ote, wed³ug wagi ka¿dego pucharu, na 
puchary srebrne, wed³ug wagi ka¿dego pucharu;
1Ch 28:18  na o³tarz kadzenia ze z³ota oczyszczonego, wed³ug wagi, i wzór wozu z cherubami z³otymi, 
rozci¹gaj¹cymi skrzyd³a i pokrywaj¹cymi Arkê Przymierza Pañskiego.
1Ch 28:19  «O tym wszystkim - rzek³ Dawid - o pracach wed³ug planu budowy pouczony zosta³em na piœmie 
przez Pana».
1Ch 28:20  I rzek³ Dawid do swego syna, Salomona: «B¹dŸ mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie bój siê i nie 
przera¿aj, bo Pan Bóg, mój Bóg, bêdzie z tob¹, a nie opuœci ciê ani nie zostawi, a¿ bêd¹ wykonane wszelkie 
prace dla obs³ugi domu Pañskiego.
1Ch 28:21  A oto zmiany kap³anów i lewitów do wszelkiej s³u¿by domu Bo¿ego, którzy bêd¹ z tob¹ w ka¿dej 
pracy; ka¿dy ochotny i zdolny do ró¿nej pos³ugi, ksi¹¿êta te¿ i ca³y lud bêd¹ ca³kowicie na twoje rozkazy».
1Ch 29:1  Potem król Dawid rzek³ do ca³ego zgromadzenia: «Salomon, syn mój, jedyny, którego wybra³ Pan, 
jest m³ody i w¹t³y, a praca to wielka, gdy¿ nie dla cz³owieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga.
1Ch 29:2  Wszystkimi si³ami swoimi przygotowa³em na dom Boga mego z³oto na przedmioty z³ote, srebro - na 
srebrne, br¹z - na br¹zowe, ¿elazo - na ¿elazne, drzewo - na drewniane, onyksy i kamienie do wysadzania, 
kamienie czarne i ró¿nokolorowe i wszelkiego rodzaju drogie kamienie, a marmurów w obfitoœci.
1Ch 29:3  Co wiêcej, z mi³oœci dla domu Boga mego oddajê na dom Boga mego skarbiec z³ota i srebra, jaki 
posiadam, ponad to wszystko, co ju¿ przygotowa³em na dom œwiêty;
1Ch 29:4  trzy tysi¹ce talentów z³ota, z³ota z Ofiru, i siedem tysiêcy talentów srebra oczyszczonego, aby pokryæ 



œciany œwi¹tyni;
1Ch 29:5  z³oto - na przedmioty z³ote, srebro - na srebrne i na wszelkie wyroby rêczne artystów. A z was, kto 
by³by chêtny z³o¿yæ dzisiaj dar dla Pana?»
1Ch 29:6  Okazali siê wiêc chêtnymi naczelnicy rodów, naczelnicy pokoleñ izraelskich, tysi¹cznicy i setnicy, 
kierownicy robót królewskich.
1Ch 29:7  Dali oni na obs³ugê domu Bo¿ego: z³ota piêæ tysiêcy talentów i dziesiêæ tysiêcy darejków, srebra 
dziesiêæ tysiêcy talentów, miedzi osiemnaœcie tysiêcy talentów, ¿elaza sto tysiêcy talentów.
1Ch 29:8  Ci, którzy mieli drogie kamienie, dawali je do skarbca domu Pañskiego na rêce Jechiela Gerszonity.
1Ch 29:9  Lud radowa³ siê ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojnoœæ w 
darach dla Pana; tak¿e król Dawid bardzo siê radowa³.
1Ch 29:10  Potem Dawid b³ogos³awi³ Pana wobec ca³ego zgromadzenia i tak mówi³: «B¹dŸ b³ogos³awiony, o 
Panie, Bo¿e ojca naszego, Izraela, na wieki wieków!
1Ch 29:11  Twoja jest, o Panie wielkoœæ, moc, s³awa, majestat i chwa³a, bo wszystko, co jest na niebie i na 
ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, nale¿y królowanie i ten, co g³owê wznosi ponad wszystkich.
1Ch 29:12  Bogactwo i chwa³a od Ciebie pochodz¹, Ty nad wszystkim panujesz, a w rêku Twoim si³a i moc, i 
rêk¹ Twoj¹ wywy¿szasz i utwierdzasz wszystko.
1Ch 29:13  Teraz wiêc, Bo¿e nasz, dziêki Ci sk³adamy i wychwalamy przes³awne imiê Twoje.
1Ch 29:14  Czym¿e ja jestem i czym jest lud mój, ¿ebyœmy Ci mogli ofiarowaæ dobrowolnie te rzeczy? 
Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z rêki Twojej mamy, dajemy Tobie.
1Ch 29:15  Jesteœmy bowiem pielgrzymami przed Tob¹ i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni 
nasze jak cieñ na ziemi [mijaj¹] bez ¿adnej nadziei.
1Ch 29:16  O Panie, Bo¿e nasz, ca³e to bogactwo, któreœmy przygotowali, by zbudowaæ dom Tobie i Twemu 
œwiêtemu imieniu, z rêki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje.
1Ch 29:17  Wiem, o Bo¿e mój, ¿e Ty badasz serce i upodoba³eœ sobie szczeroœæ; ja te¿ w szczeroœci serca 
mojego ofiarowa³em dobrowolnie to wszystko, a teraz z radoœci¹ widzê, ¿e i lud Twój tutaj obecny pospieszy³ z 
dobrowolnymi ofiarami dla Ciebie.
1Ch 29:18  O Panie, Bo¿e ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to na zawsze jako wyraz myœli 
i uczuæ ludu Twego i skieruj ich serca ku Tobie.
1Ch 29:19  A synowi mojemu, Salomonowi, daj serce doskona³e, aby strzeg³ poleceñ, przykazañ i praw Twoich i 
¿eby wykona³ wszystko i zbudowa³ przybytek, do którego poczyni³em przygotowania».
1Ch 29:20  Potem Dawid rzek³ do ca³ego zgromadzenia: «B³ogos³awcie¿ Pana, Boga waszego». I b³ogos³awi³o 
ca³e zgromadzenie Pana, Boga swych przodków, klêkaj¹c i oddaj¹c pok³on do ziemi w ho³dzie Panu i królowi.
1Ch 29:21  Nazajutrz z³o¿ono ofiary dla Pana i ofiarowano ca³opalenie Panu: tysi¹c m³odych cielców, tysi¹c 
baranów i tysi¹c jagni¹t wraz z ofiarami p³ynnymi i mnóstwem ¿ertw - za ca³ego Izraela.
1Ch 29:22  A jedli i pili owego dnia przed Panem, z wielk¹ radoœci¹. Po raz drugi obwo³ali królem Salomona, 
syna Dawida, i namaœcili go w imieniu Pana na w³adcê, a Sadoka na arcykap³ana.
1Ch 29:23  Salomon wiêc zasiad³ na tronie Pañskim jako król w miejsce swego ojca, Dawida, i powodzi³o mu 
siê, a ca³y Izrael by³ mu pos³uszny.
1Ch 29:24  Wszyscy ksi¹¿êta i bohaterowie a nawet synowie króla Dawida poddali siê królowi Salomonowi.
1Ch 29:25  Pan zaœ bardzo wywy¿szy³ Salomona w oczach ca³ego Izraela i oblók³ go w chwa³ê królewsk¹, 
jakiej nie posiada³ przed nim ¿aden król w Izraelu.
1Ch 29:26  Tak Dawid, syn Jessego, królowa³ nad ca³ym Izraelem.
1Ch 29:27  A czas panowania nad Izraelem wynosi³ czterdzieœci lat: w Hebronie panowa³ siedem lat, a w 
Jerozolimie panowa³ trzydzieœci trzy lata.
1Ch 29:28  Umar³ w póŸnej staroœci, syty dni, bogactwa i chwa³y, a Salomon, syn jego, zosta³ w jego miejsce 
królem.
1Ch 29:29  A dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, by³y ju¿ spisane w Dziejach Samuela "Widz¹cego", w 
Dziejach Natana Proroka i w Dziejach Gada "Widz¹cego",
1Ch 29:30  wraz z ca³ym królowaniem jego, potêg¹ i tym wszystkim, co siê dzia³o z nim, z Izraelem i ze 
wszystkimi królestwami krajów.
2Ch 1:1  Umocni³ siê potem Salomon, syn Dawida, w swojej w³adzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, by³ z nim i 
bardzo go wywy¿szy³.
2Ch 1:2  Przemówi³ wówczas Salomon do ca³ego Izraela, do tysi¹czników i setników, do sêdziów i do wszystkich 
ksi¹¿¹t ca³ego Izraela, naczelników rodów.
2Ch 1:3  Poszed³ potem Salomon i z nim ca³e zgromadzenie na wy¿ynê, która jest w Gibeonie, poniewa¿ tam 
by³ Namiot Spotkania z Bogiem, jaki sporz¹dzi³ Moj¿esz, s³uga Pañski, na pustyni.
2Ch 1:4  Jednak¿e Arkê Bo¿¹ przeniós³ Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce przez siebie przygotowane dla niej, 
rozbi³ bowiem dla niej namiot w Jerozolimie.
2Ch 1:5  Tam przed przybytkiem Pañskim znajdowa³ siê o³tarz z br¹zu, który wykona³ Besaleel, syn Uriego, 



syna Chura. Do Niego po radê poszed³ Salomon i zgromadzenie.
2Ch 1:6  Wst¹pi³ tam Salomon przed oblicze Pana na ów o³tarz z br¹zu, który nale¿y do Namiotu Spotkania, i 
kaza³ z³o¿yæ na nim tysi¹c ofiar ca³opalnych.
2Ch 1:7  Tej to nocy ukaza³ siê Bóg Salomonowi i rzek³: «Proœ o to, co mam ci daæ».
2Ch 1:8  A Salomon odrzek³ Bogu: «Tyœ okazywa³ mojemu ojcu, Dawidowi, wielk¹ ³askê, a mnie uczyni³eœ w 
miejsce jego królem.
2Ch 1:9  Teraz Panie Bo¿e, niech siê wype³ni Twoje s³owo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty sprawi³eœ, i¿ 
jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch ziemi.
2Ch 1:10  Daj mi obecnie m¹droœæ i wiedzê, abym móg³ wystêpowaæ wobec tego ludu: któ¿ bowiem zdo³a 
s¹dziæ ten lud Twój wielki?»
2Ch 1:11  Wówczas odpowiedzia³ Bóg Salomonowi: «Poniewa¿ d¹¿eniem twego serca by³o, nie ¿eby prosiæ o 
bogactwo, o skarby i chwa³ê, ani o œmieræ tych, którzy ciê nienawidz¹, ani o d³ugie ¿ycie, ale pragn¹³eœ dla 
siebie m¹droœci i wiedzy, aby s¹dziæ mój lud, nad którym ustanowi³em ciê królem,
2Ch 1:12  przeto dajê ci m¹droœæ i wiedzê, ponadto obdarujê ciê bogactwem, skarbami i chwa³¹, jakich nie 
mieli królowie przed tob¹ i nie bêd¹ mieli po tobie».
2Ch 1:13  Odszed³ wówczas Salomon z wy¿yny, która jest w Gibeonie, sprzed Namiotu Spotkania do 
Jerozolimy i panowa³ nad Izraelem.
2Ch 1:14  Powiêkszy³ nastêpnie Salomon liczbê rydwanów oraz jezdnych, tak ¿e mia³ tysi¹c czterysta rydwanów 
i dwanaœcie tysiêcy jezdnych. Rozmieœci³ ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
2Ch 1:15  Z³o¿y³ zaœ król srebra i z³ota w Jerozolimie jak kamieni, co do iloœci - jak sykomor w Szefeli, jeœli 
chodzi o ich liczbê.
2Ch 1:16  Konie, które posiada³ Salomon, sprowadza³ z Egiptu i z Koa: wêdrowni kupcy króla sprowadzali je za 
pieni¹dze z Koa.
2Ch 1:17  Przybywali i przywozili z Egiptu rydwan za szeœæset syklów, konia zaœ za sto piêædziesi¹t. Tak 
samo za ich poœrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich.
2Ch 1:18  Rozkaza³ te¿ Salomon, aby wybudowano dom dla imienia Pañskiego, a dla niego samego pa³ac 
królewski.
2Ch 2:1  Odliczy³ potem Salomon siedemdziesi¹t tysiêcy mê¿czyzn do dŸwigania i osiemdziesi¹t tysiêcy do 
wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad nimi trzy tysi¹ce szeœciuset.
2Ch 2:2  Nastêpnie przes³a³ Salomon do Hurama, króla Tyru, takie s³owa: «Uczyñ, jak uczyni³eœ mojemu ojcu 
Dawidowi, przysy³aj¹c mu drewno cedrowe, by wybudowaæ mu dom na mieszkanie.
2Ch 2:3  Oto ja budujê dom dla imienia Pana, Boga mego, aby Mu go poœwiêciæ, aby paliæ przed Nim wonne 
kadzid³o, sk³adaæ nieustannie chleby i ofiary ca³opalne rankiem i wieczorem, w szabaty i w dni nowiu ksiê¿yca, 
w œwiêta Pana, Boga naszego, i to na wieki w Izraelu.
2Ch 2:4  Dom ten, który ja budujê, bêdzie wielki, albowiem nasz Bóg wiêkszy jest od wszystkich bogów.
2Ch 2:5  Któ¿ zdo³a wybudowaæ Mu dom, skoro niebiosa i najwy¿sze niebiosa nie mog¹ Go ogarn¹æ? Kim¿e ja 
jestem, aby wybudowaæ Mu dom, aby paliæ przed Nim kadzid³o?
2Ch 2:6  Przyœlij mi teraz m¹drego cz³owieka, aby umia³ wyrabiaæ przedmioty ze z³ota i srebra, z br¹zu i 
¿elaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umia³ rzeŸbiæ, razem z artystami, którzy s¹ ze mn¹ w 
Judzie i w Jerozolimie, których przygotowa³ mój ojciec Dawid.
2Ch 2:7  Nadeœlij mi te¿ drzewa cedrowego, cyprysowego i sanda³owego z Libanu, wiem bowiem, ¿e s³udzy 
twoi umiej¹ wycinaæ drzewa Libanu. Oto moi s³udzy bêd¹ razem z twoimi s³ugami,
2Ch 2:8  aby przygotowaæ mi drewna w wielkiej iloœci, albowiem dom, który ja budujê, bêdzie wielki i budz¹cy 
podziw.
2Ch 2:9  A oto dajê na wy¿ywienie dla drwali, twoich s³ug œcinaj¹cych drzewa, dwadzieœcia tysiêcy kor 
wym³óconej pszenicy, dwadzieœcia tysiêcy kor jêczmienia, dwadzieœcia tysiêcy bat wina i dwadzieœcia tysiêcy 
bat oliwy».
2Ch 2:10  Na to odpowiedzia³ na piœmie król Tyru, Huram, i wys³a³ je do Salomona: «Poniewa¿ Pan umi³owa³ 
swój lud, ustanowi³ ciebie nad nim królem».
2Ch 2:11  Nastêpnie mówi³ Huram: «B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, który uczyni³ niebiosa i ziemiê, który da³ 
królowi Dawidowi syna m¹drego, roztropnego i rozumnego, tak i¿ bêdzie budowa³ dom dla Pana, a dla siebie 
pa³ac królewski.
2Ch 2:12  Posy³am ci obecnie m¹drego, roztropnego cz³owieka, Hurama-Abi,
2Ch 2:13  syna pewnej kobiety spoœród Danitek i z ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiaæ przedmioty ze z³ota i ze 
srebra, z br¹zu i z ¿elaza, z kamieni, z drewna, z czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on 
wykonywaæ wszelkie rzeŸby i obmyœlaæ ka¿dy projekt, jaki bêdzie mu dany, razem z twymi artystami i 
artystami mego pana, a twego ojca Dawida.
2Ch 2:14  Teraz wiêc niech przyœle mój pan swoim s³ugom pszenicê i jêczmieñ, oliwê i wino, o których mówi³.
2Ch 2:15  My zaœ bêdziemy wycinaæ drzewa z Libanu stosownie do twej potrzeby i sprowadzimy je morzem na 



tratwach do Jafy, ty zaœ ka¿esz je dostarczyæ do Jerozolimy».
2Ch 2:16  Policzy³ wiêc Salomon wszystkich mê¿czyzn obcoplemieñców, zamieszka³ych w ziemi Izraela, 
wed³ug spisu jego ojca Dawida. Znalaz³o siê ich sto piêædziesi¹t trzy tysi¹ce szeœciuset.
2Ch 2:17  Siedemdziesi¹t tysiêcy z nich przeznaczy³ do dŸwigania, osiemdziesi¹t tysiêcy do wydobywania 
kamienia w górach, a trzy tysi¹ce szeœciuset na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu.
2Ch 3:1  Wreszcie Salomon zacz¹³ budowaæ dom Pañski w Jerozolimie na górze Moria, która zosta³a 
wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotowa³ Dawid na klepisku Ornana Jebusyty.
2Ch 3:2  Zacz¹³ zaœ budowaæ drugiego dnia w drugim miesi¹cu, w czwartym roku swego panowania.
2Ch 3:3  Wymiary dla budowy domu Bo¿ego, dane przez Salomona, by³y nastêpuj¹ce: d³ugoœæ w mierze 
staro¿ytnej szeœædziesi¹t ³okci, szerokoœæ - dwadzieœcia ³okci.
2Ch 3:4  Sieñ, która by³a przed g³ówn¹ budowl¹ œwi¹tyni, mia³a na szerokoœæ dziesiêæ, a na d³ugoœæ - 
stosownie do szerokoœci œwi¹tyni - dwadzieœcia ³okci, wysokoœæ zaœ jej - sto dwadzieœcia ³okci. Wewn¹trz 
pokryto j¹ czystym z³otem.
2Ch 3:5  Wielki natomiast dom wy³o¿y³ drzewem cyprysowym, pokry³ dobrym z³otem, ponadto przyozdobi³ na 
wierzchu palmami i ³añcuchami.
2Ch 3:6  I wy³o¿y³ te¿ dla ozdoby ten dom drogocennymi kamieniami, a z³oto by³o z³otem z Parwaim.
2Ch 3:7  Z³otem pokry³ belki, progi, œciany i drzwi domu, a na œcianach wyrzeŸbi³ cheruby.
2Ch 3:8  Zbudowa³ te¿ Miejsce Najœwiêtsze; d³ugoœæ jego wynosi³a dwadzieœcia ³okci stosownie do 
szerokoœci domu, a szerokoœæ jego równie¿ dwadzieœcia ³okci. Pokry³ go dobrym z³otem, o wadze 
szeœciuset talentów.
2Ch 3:9  Ciê¿ar zaœ gwoŸdzi - piêædziesi¹t syklów z³ota. Tak¿e i górne pomieszczenia pokry³ z³otem.
2Ch 3:10  W Miejscu Najœwiêtszym uczyni³ dwa cheruby, dzie³o wyrzeŸbione artystycznie, i pokry³ z³otem.
2Ch 3:11  Skrzyd³a cherubów rozci¹ga³y siê na dwadzieœcia ³okci. Jedno skrzyd³o, siêgaj¹ce do œciany 
przybytku, mia³o piêæ ³okci, pozosta³e skrzyd³o, dotykaj¹ce skrzyd³a drugiego cheruba, równie¿ mia³o piêæ 
³okci.
2Ch 3:12  Podobnie i skrzyd³o drugiego cheruba siêga³o œciany przybytku, mia³o piêæ ³okci, a skrzyd³o 
pozosta³e tak¿e mia³o piêæ ³okci i dotyka³o skrzyd³a drugiego cheruba.
2Ch 3:13  Skrzyd³a tych cherubów rozci¹ga³y siê na dwadzieœcia ³okci. Sta³y one na nogach, z twarzami 
zwróconymi ku przybytkowi.
2Ch 3:14  Sporz¹dzi³ tak¿e zas³onê z fioletowej purpury, szkar³atu, karmazynu i bisioru, nastêpnie wyszy³ na 
niej cheruby.
2Ch 3:15  Wystawi³ potem przed œwi¹tyni¹ dwie kolumny o wysokoœci trzydziestu piêciu ³okci, a g³owica na 
szczycie ka¿dej z nich piêcio³okciowa.
2Ch 3:16  WyrzeŸbi³ te¿ ³añcuchy, jak naszyjnik, i da³ je na g³owicê kolumny. Wykona³ nastêpnie sto jab³ek 
granatu i zawiesi³ je na tych ³añcuchach.
2Ch 3:17  Przed Miejscem Œwiêtym wzniós³ te kolumny, jedn¹ z prawej strony, drug¹ z lewej, i nazwa³ praw¹ 
imieniem Jakin, lew¹ zaœ imieniem Boaz.
2Ch 4:1  Uczyni³ te¿ o³tarz z br¹zu, d³ugi na dwadzieœcia ³okci, szeroki na dwadzieœcia ³okci, a na dziesiêæ 
³okci wysoki.
2Ch 4:2  Nastêpnie sporz¹dzi³ odlew okr¹g³ego "morza" o œrednicy dziesiêciu ³okci, o wysokoœci piêciu ³okci i o 
obwodzie trzydziestu ³okci.
2Ch 4:3  Pod nim by³y doko³a odlewy rozchylonych kielichów kwiatowych, dziesiêæ na jeden ³okieæ, 
opasuj¹cych to "morze" w kr¹g; w jego odlewie by³y razem odlane dwa rzêdy rozchylonych kielichów kwiatowych.
2Ch 4:4  Sta³o ono na dwunastu wo³ach. Trzy zwraca³y siê ku pó³nocy, trzy ku zachodowi, trzy ku po³udniowi, 
trzy na wschód. Morze to znajdowa³o siê nad nimi u góry, a wszystkie ich zady [zwraca³y siê] do wewn¹trz.
2Ch 4:5  Gruboœæ jego by³a na szerokoœæ d³oni, a brzeg jego by³ wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. 
Jego pojemnoœæ wynosi³a tysi¹c bat.
2Ch 4:6  Zrobi³ te¿ dziesiêæ kadzi i postawi³ ich piêæ po prawej stronie, a piêæ po lewej, aby obmywaæ w nich 
to, co przygotowano na ca³opalenie. "Morze" natomiast s³u¿y³o kap³anom do mycia siê w nim.
2Ch 4:7  Sporz¹dzi³ tak¿e dziesiêæ z³otych œwieczników, zgodnie z przepisami o nich, i umieœci³ je w Miejscu 
Œwiêtym, piêæ po prawej stronie, piêæ po lewej.
2Ch 4:8  Sporz¹dzi³ ponadto dziesiêæ sto³ów i kaza³ je umieœciæ w Miejscu Œwiêtym, piêæ z prawej strony, 
piêæ z lewej, a ponadto sto z³otych kropielnic.
2Ch 4:9  Wybudowa³ nadto dziedziniec kap³añski i wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiod¹ce, które pokry³ 
br¹zem.
2Ch 4:10  "Morze" zaœ ustawi³ z prawej strony na po³udniowy wschód.
2Ch 4:11  Zrobi³ te¿ Huram kot³y, ³opatki i kropielnice. Tak ukoñczy³ pracê, któr¹ mia³ wykonaæ w œwi¹tyni 
Boga dla króla Salomona, a mianowicie:
2Ch 4:12  dwie kolumny z owalnymi g³owicami na szczycie tych kolumn, nastêpnie dwie siatki do pokrycia 



dwóch owalnych g³owic na szczycie tych kolumn,
2Ch 4:13  dalej czterysta jab³ek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzêdy jab³ek granatu na ka¿dej siatce do 
pokrycia dwóch owalnych g³owic, które by³y na tych kolumnach,
2Ch 4:14  i dziesiêæ kadzi na podstawach;
2Ch 4:15  równie¿ jedno "morze" i dwanaœcie wo³ów pod nim,
2Ch 4:16  kot³y, ³opatki, wide³ki do miêsa i wszystkie naczynia sporz¹dzi³ Huram-Abi dla króla Salomona i dla 
domu Pañskiego, z polerowanego br¹zu.
2Ch 4:17  Król poleci³ je odlaæ nad Jordanem w dolinie miêdzy Sukkot i Seredata.
2Ch 4:18  Sporz¹dzi³ zaœ Salomon wszystkich tych naczyñ takie mnóstwo, i¿ nie mo¿na by³o obliczyæ wagi ich 
br¹zu.
2Ch 4:19  Sporz¹dzi³ te¿ Salomon wszystkie naczynia, które s¹ w domu Bo¿ym, i z³oty o³tarz, sto³y na chleby 
pok³adne,
2Ch 4:20  œwieczniki i ich lampy ze szczerego z³ota, by je zgodnie z przepisem zapalano przed sanktuarium.
2Ch 4:21  Ponadto kwiaty, lampy i szczypce ze z³ota, i to z najlepszego z³ota.
2Ch 4:22  A te no¿yce do knotów, kropielnice, czasze i popielnice by³y ze szczerego z³ota. U wejœcia do 
œwi¹tyni [zawiasy] bram wewnêtrznych do Miejsca Najœwiêtszego - oraz bramy œwi¹tyni do g³ównej budowli 
by³y tak¿e z³ote.
2Ch 5:1  Tak ukoñczono ca³¹ robotê, której dokona³ Salomon w œwi¹tyni Pañskiej. Potem Salomon wniós³ i 
umieœci³ w skarbcu domu Bo¿ego œwiête dary swego ojca Dawida: srebro, z³oto i wszystkie sprzêty.
2Ch 5:2  Wtedy te¿ Salomon zwo³a³ starszyznê Izraela i wszystkich naczelników pokoleñ, przywódców rodów 
Izraelitów do Jerozolimy, na przeniesienie Arki Przymierza Pañskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.
2Ch 5:3  Zebrali siê wiêc u króla wszyscy Izraelici na œwiêto, siódmego miesi¹ca.
2Ch 5:4  Kiedy przysz³a ca³a starszyzna Izraela, lewici wziêli Arkê
2Ch 5:5  i wnieœli j¹ oraz Namiot Spotkania i wszystkie œwiête sprzêty, jakie by³y w namiocie. Przenieœli je 
kap³ani oraz lewici.
2Ch 5:6  Król zaœ Salomon i ca³a spo³ecznoœæ Izraela, zgromadzona przy nim przed Ark¹, sk³adali na ofiarê 
owce i wo³y, których nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej iloœci.
2Ch 5:7  Nastêpnie kap³ani wprowadzili Arkê Przymierza Pañskiego na jej miejsce do sanktuarium œwi¹tyni, to 
jest do Miejsca Najœwiêtszego, pod skrzyd³a cherubów,
2Ch 5:8  a cheruby mia³y tak rozpostarte skrzyd³a nad miejscem Arki, ¿e okrywa³y Arkê i jej dr¹¿ki z wierzchu.
2Ch 5:9  Dr¹¿ki te by³y tak d³ugie, ¿e ich koñce by³y widoczne przed sanktuarium poza Ark¹, z zewn¹trz jednak 
nie by³y widoczne. Pozostaj¹ one tam a¿ do dnia dzisiejszego.
2Ch 5:10  W Arce zaœ nie by³o nic oprócz dwóch tablic, tablic Przymierza, które Moj¿esz tam z³o¿y³ pod 
Horebem, gdy Pan zawar³ przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjœcia z Egiptu.
2Ch 5:11  Kiedy wyszli kap³ani z Miejsca Œwiêtego - gdy¿ wszyscy znajduj¹cy siê [tam] kap³ani oczyœcili siê, 
nie przestrzegaj¹c podzia³u na zmiany -
2Ch 5:12  wszyscy lewici œpiewaj¹cy: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na 
wschód od o³tarza [graj¹c] na cymba³ach, harfach i cytrach, a z nimi stu dwudziestu kap³anów, graj¹cych na 
tr¹bach -
2Ch 5:13  kiedy tak zgodnie, jak jeden, tr¹bili i œpiewali, tak i¿ s³ychaæ by³o tylko jeden g³os wys³awiaj¹cy 
majestat Pana, kiedy podnieœli g³os wysoko przy wtórze tr¹b, cymba³ów i instrumentów muzycznych przy 
wychwalaniu Pana, ¿e jest dobry i ¿e na wieki Jego ³askawoœæ, œwi¹tynia nape³ni³a siê ob³okiem chwa³y 
Pañskiej,
2Ch 5:14  tak i¿ nie mogli kap³ani tam pozostaæ i pe³niæ swej s³u¿by z powodu tego ob³oku, bo chwa³a 
Pañska wype³ni³a œwi¹tyniê Bo¿¹.
2Ch 6:1  Wtedy przemówi³ Salomon: «Pan powiedzia³, ¿e bêdzie mieszkaæ w czarnej chmurze.
2Ch 6:2  A ja Ci wybudowa³em dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».
2Ch 6:3  Potem król siê odwróci³ i pob³ogos³awi³ ca³e zgromadzenie Izraela. Ca³e zaœ zgromadzenie Izraela 
sta³o.
2Ch 6:4  Potem rzek³: «B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, który rêkami wype³ni³, co zapowiedzia³ ustami ojcu 
mojemu Dawidowi, mówi¹c:
2Ch 6:5  "Od tego dnia, w którym wyprowadzi³em mój lud z ziemi egipskiej, nie wybra³em ze wszystkich pokoleñ 
Izraela ¿adnego miasta do wybudowania domu, by Imiê moje w nim przebywa³o, i nie obra³em mê¿a, aby by³ 
w³adc¹ nad moim ludem, Izraelem.
2Ch 6:6  Ale wybra³em Jerozolimê, aby tam by³o moje Imiê, i obra³em Dawida, aby by³ nad moim ludem 
izraelskim".
2Ch 6:7  Dawid zaœ, mój ojciec, powzi¹³ zamiar zbudowania domu dla imienia Pana Boga Izraela.
2Ch 6:8  Wówczas Pan rzek³ memu ojcu Dawidowi: "Dobrze post¹pi³eœ, ¿e powzi¹³eœ zamiar zbudowania 
domu dla mego Imienia, bo wyp³ynê³o to z twego serca.



2Ch 6:9  Jednak nie ty bêdziesz budowa³ ten dom, ale twój rodzony syn, on zbuduje ów dom dla mego Imienia".
2Ch 6:10  Wype³ni³ w³aœnie Pan to, co obieca³, bo nasta³em po ojcu moim Dawidzie i zasiad³em na tronie 
izraelskim, jak zapowiedzia³ Pan, oraz zbudowa³em dom dla imienia Pana, Boga Izraela,
2Ch 6:11  i tam te¿ umieœci³em Arkê, w której znajduje siê Przymierze, jakie Pan zawar³ z Izraelitami».
2Ch 6:12  Nastêpnie stan¹³ przed o³tarzem Pañskim wobec ca³ego zgromadzenia izraelskiego i wyci¹gn¹³ rêce.
2Ch 6:13  Zbudowa³ bowiem Salomon podwy¿szenie z br¹zu i postawi³ poœrodku dziedziñca. Mia³o ono piêæ 
³okci d³ugoœci, piêæ ³okci szerokoœci i trzy ³okcie wysokoœci. Wst¹pi³ wówczas na nie, upad³ na kolana, 
wobec ca³ego zgromadzenia izraelskiego, a wyci¹gn¹wszy rêce ku niebu,
2Ch 6:14  rzek³: «Panie, Bo¿e Izraela, nie ma takiego Boga, jak Ty, na niebie ani na ziemi, tak zachowuj¹cego 
przymierze i ³askê wzglêdem Twoich s³ug, którzy czcz¹ Ciê z ca³ego swego serca,
2Ch 6:15  bo dotrzyma³eœ s³owa Twemu s³udze Dawidowi, memu ojcu, w tym, coœ mu przyrzek³ i powiedzia³ 
swoimi ustami, a co dziœ wype³ni³eœ rêk¹.
2Ch 6:16  Wiêc i teraz, o Panie, Bo¿e Izraela, dotrzymaj s³owa Twemu s³udze, memu ojcu Dawidowi, jak mu 
przyrzek³eœ, mówi¹c: "Nie bêdzie ci odjêty potomek wobec Mnie na tronie Izraela, jeœli tylko twoi synowie 
strzec bêd¹ swej drogi, postêpuj¹c wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postêpowa³eœ".
2Ch 6:17  Teraz te¿ Panie, Bo¿e Izraela, niech siê sprawdzi Twoje s³owo, które da³eœ Twemu s³udze 
Dawidowi.
2Ch 6:18  Czy¿ jednak naprawdê zamieszka Bóg z cz³owiekiem na ziemi? Przecie¿ niebo i najwy¿sze niebiosa 
nie mog¹ Ciê obj¹æ, a tym mniej ta œwi¹tynia, któr¹ zbudowa³em.
2Ch 6:19  Zwa¿ wiêc na modlitwê Twego s³ugi i na jego b³aganie, o Panie, Bo¿e mój, i wys³uchaj to wo³anie i 
modlitwê, w której Twój s³uga stara siê ub³agaæ Ciê o to,
2Ch 6:20  aby w dzieñ i w nocy oczy Twoje patrzy³y na tê œwi¹tyniê. Jest to miejsce, w którym zechcia³eœ 
umieœciæ swoje Imiê, tak by wys³uchaæ modlitwê, jak¹ zanosi Twój s³uga na tym miejscu.
2Ch 6:21  Dlatego wys³uchaj b³aganie Twego s³ugi i Twego ludu, Izraela, ilekroæ modliæ siê bêdzie na tym 
miejscu, Ty zaœ wys³uchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wys³uchaj, ale te¿ i przebacz!
2Ch 6:22  Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliŸniemu, a póŸniej wezwie go do przysiêgi, a on przyjdzie do 
przysiêgi wobec Twego o³tarza w tej œwi¹tyni -
2Ch 6:23  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i racz dzia³aæ - rozs¹dŸ miêdzy Twymi s³ugami, z³ego skazuj¹c na 
karê, aby na jego g³owê [spad³a odpowiedzialnoœæ] za jego postêpowanie, a sprawiedliwego uznaj¹c 
niewinnym, za jego uczciwoœæ.
2Ch 6:24  Kiedy lud Twój, Izraela, spotka klêska od nieprzyjaciela za to, ¿e zgrzeszy³ przeciw Tobie, a oni siê 
nawróc¹ i bêd¹ wys³awiaæ Twoje imiê oraz b³agaæ i prosiæ przed Tob¹ w tej œwi¹tyni,
2Ch 6:25  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu, Izraela, i przyprowadŸ ich z 
powrotem do kraju, który da³eœ im i ich przodkom.
2Ch 6:26  Kiedy niebo zostanie zamkniête i nie bêdzie deszczu, dlatego ¿e zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem 
bêd¹ siê modliæ [zwróceni] ku temu miejscu i s³awiæ Twe imiê oraz odwróc¹ siê od swych grzechów, bo ich 
upokorzy³eœ,
2Ch 6:27  wtedy Ty wys³uchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich s³ug i ludu Twego, Izraela. Ty wska¿esz 
im dobr¹ drogê, po której iœæ maj¹, i zeœlesz deszcz na Twoj¹ ziemiê, któr¹ da³eœ swemu ludowi na 
w³asnoœæ.
2Ch 6:28  Gdy w kraju bêdzie g³ód lub zaraza, gdy bêdzie spiekota, œnieæ, szarañcza lub chasil, gdy wróg jego 
natrze na jedn¹ z jego bram, albo wszelka klêska lub jakakolwiek choroba -
2Ch 6:29  wszelk¹ modlitwê i ka¿de b³aganie poszczególnego cz³owieka i ca³ego ludu Twego, Izraela - skoro 
przejêty klêsk¹ wyci¹gnie rêce do tej œwi¹tyni -
2Ch 6:30  Ty us³ysz w niebie, miejscu Twego przebywania, racz siê zmi³owaæ i oddaæ ka¿demu wed³ug jego 
postêpowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serca ludzi.
2Ch 6:31  Niech zachowaj¹ bojaŸñ wobec Ciebie i chodz¹ Twoimi drogami po wszystkie dni swego ¿ycia na 
powierzchni ziemi, któr¹ da³eœ naszym przodkom.
2Ch 6:32  Równie¿ i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju 
przez wzgl¹d na Twe wielkie imiê, mocn¹ rêkê i ramiê wyci¹gniête, gdy przyjdzie i bêdzie siê modliæ w tej 
œwi¹tyni -
2Ch 6:33  Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania, wys³uchaj i uczyñ to wszystko, o co ten cudzoziemiec 
bêdzie do Ciebie wo³aæ. Niech wszystkie narody ziemi poznaj¹ Twe imiê dla nabrania bojaŸni przed Tob¹ za 
przyk³adem ludu Twego, Izraela. Niech wiedz¹, ¿e Twoje imiê zosta³o wezwane nad t¹ œwi¹tyni¹, któr¹ 
zbudowa³em.
2Ch 6:34  Gdy lud Twój wyruszy do walki ze swoimi nieprzyjació³mi drog¹, któr¹ go poœlesz, i bêdzie siê modliæ 
do Ciebie, [zwracaj¹c siê] ku temu miastu i domowi, który zbudowa³em dla Twego imienia,
2Ch 6:35  wówczas wys³uchaj w niebie ich modlitwê oraz b³aganie i wymierz im sprawiedliwoœæ.
2Ch 6:36  Jeœliby zaœ zgrzeszyli przeciw Tobie - bo nie ma cz³owieka, który by nie grzeszy³ - a Ty za to 



bêdziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadz¹ ich do ziemi 
nieprzyjació³ dalekiej czy bliskiej,
2Ch 6:37  oni zaœ w kraju, do którego zostali uprowadzeni, bêd¹ ¿a³owaæ, nawróc¹ siê i bêd¹ b³agaæ Ciebie o 
litoœæ w ziemi ich zes³ania, mówi¹c: "Zgrzeszyliœmy, zb³¹dziliœmy, bezbo¿nie post¹piliœmy",
2Ch 6:38  jeœli wiêc nawróc¹ siê do Ciebie z ca³ego serca i z ca³ej swej duszy w kraju ich zes³ania i bêd¹ siê 
modliæ [zwróceni] ku krajowi, który da³eœ ich przodkom, ku miastu, któreœ wybra³, i domowi, który 
zbudowa³em dla Twego imienia -
2Ch 6:39  wówczas wys³uchaj w niebie, w miejscu Twego przebywania, ich modlitwê oraz b³agania, i wymierz 
im sprawiedliwoœæ. Przebacz ³askawie Twemu ludowi to, czym zgrzeszy³ przeciw Tobie.
2Ch 6:40  A teraz, Bo¿e mój, niech¿e oczy Twe bêd¹ otwarte, a uszy Twe uwa¿ne na modlitwê w tym miejscu.
2Ch 6:41  A teraz powstañ, Panie Bo¿e, i zamieszkaj Ty oraz Arka Twej potêgi. Kap³ani Twoi, Panie Bo¿e, 
niech przyoblek¹ siê w zbawienie, a czciciele Twoi niechaj siê raduj¹ szczêœciem.
2Ch 6:42  Panie Bo¿e, nie odwracaj oblicza od Twego pomazañca, pamiêtaj o Twej dobroci wobec Twego s³ugi 
Dawida».
2Ch 7:1  Skoro Salomon zakoñczy³ modlitwê, spad³ ogieñ z nieba i strawi³ ca³opalenie oraz ¿ertwy, a chwa³a 
Pañska wype³ni³a dom.
2Ch 7:2  Kap³ani nie mogli wejœæ do domu Pañskiego, poniewa¿ chwa³a Pañska nape³ni³a dom Pañski.
2Ch 7:3  Wszyscy zaœ Izraelici, widz¹c zstêpuj¹cy ogieñ i chwa³ê Pañsk¹ spoczywaj¹c¹ nad œwi¹tyni¹, upadli 
twarz¹ ku ziemi, na posadzkê, i oddali pok³on, a potem wys³awiali Pana, ¿e jest dobry i ¿e na wieki Jego 
³askawoœæ.
2Ch 7:4  Król zaœ i ca³y lud sk³adali ofiary przed obliczem Pana.
2Ch 7:5  Król Salomon z³o¿y³ w ofierze dwadzieœcia dwa tysi¹ce wo³ów i sto dwadzieœcia tysiêcy owiec. I tak 
poœwiêcili dom Bo¿y - król i ca³y naród.
2Ch 7:6  Kap³ani trwali przy swoich powinnoœciach, lewici zaœ - z instrumentami muzycznymi, które sprawi³ 
król Dawid dla wtórowania pieœniom na czeœæ Pana: bo na wieki Jego ³askawoœæ, gdy Dawid wychwala³ Go 
za ich poœrednictwem. Naprzeciw nich tr¹bili kap³ani, a ca³y Izrael sta³.
2Ch 7:7  Potem poœwiêci³ Salomon œrodkow¹ czêœæ dziedziñca przed œwi¹tyni¹ Pañsk¹, bo dokona³ tam 
ofiary ca³opalnej i z t³uszczu ofiar biesiadnych, gdy¿ br¹zowy o³tarz, który sprawi³ Salomon, nie móg³ 
pomieœciæ ca³opaleñ i ofiar z pokarmów i t³uszczów.
2Ch 7:8  Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie ca³ego Izraela, od Wejœcia do Chamat a¿ do Potoku 
Egipskiego, obchodzili uroczyste œwiêto przez siedem dni.
2Ch 7:9  W ósmym dniu odby³o siê uroczyste zebranie, bo siedem dni trwa³o poœwiêcenie o³tarza i siedem dni 
uroczystoœæ.
2Ch 7:10  A w dwudziestym trzecim dniu siódmego miesi¹ca odes³a³ lud do ich namiotów - ludzi radosnych i 
wdziêcznych w sercu za te wszystkie dobrodziejstwa, jakie Pan wyœwiadczy³ Dawidowi, Salomonowi i swemu 
ludowi izraelskiemu.
2Ch 7:11  Salomon ukoñczy³ œwi¹tyniê Pañsk¹ i pa³ac królewski oraz szczêœliwie wykona³ wszystko to, co 
pragn¹³ sprawiæ w œwi¹tyni Pañskiej i w swoim pa³acu.
2Ch 7:12  Wówczas Salomonowi w nocy ukaza³ siê Pan i rzek³ mu: «Wys³ucha³em twojej modlitwy i wybra³em 
sobie to miejsce na dom ofiar.
2Ch 7:13  Gdy zamknê niebiosa i nie bêdzie deszczu, i gdy naka¿ê szarañczy, by zniszczy³a pola, lub gdy 
zeœlê na mój lud zarazê,
2Ch 7:14  jeœli upokorzy siê mój lud, nad którym zosta³o wezwane moje Imiê, i bêd¹ b³agaæ, i bêd¹ szukaæ 
mego oblicza, a odwróc¹ siê od swoich z³ych dróg, Ja z nieba wys³ucham i przebaczê im grzechy, a kraj ich 
ocalê.
2Ch 7:15  Teraz moje oczy bêd¹ otwarte, a uszy moje uwa¿ne na modlitwê w tym miejscu.
2Ch 7:16  Teraz wybra³em i uœwiêci³em ten dom, aby tam by³o Imiê moje na wieki, a oczy moje i moje serce 
tam bêd¹ skierowane przez wszystkie dni.
2Ch 7:17  Ty zaœ, jeœli bêdziesz postêpowa³ wobec Mnie, jak postêpowa³ twój ojciec Dawid, dbaj¹c o to, aby 
wype³niaæ wszystko, do czego ciê zobowi¹za³em, jeœli bêdziesz strzeg³ moich praw i nakazów -
2Ch 7:18  utrwalê tron twego królestwa, jak przyrzek³em niegdyœ twemu ojcu Dawidowi, mówi¹c: Nie bêdzie ci 
odjêty potomek od rz¹dów nad Izraelem.
2Ch 7:19  Ale je¿eli odwrócicie siê ode Mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam da³em, oraz zechcecie 
pójœæ i s³u¿yæ obcym bogom i oddawaæ im pok³on -
2Ch 7:20  to wykorzeniê was z mojej ziemi, któr¹ wam da³em, a dom, który poœwiêci³em memu Imieniu, odtr¹cê 
od mego oblicza i uczyniê z niego przedmiot przypowieœci i poœmiewiska u wszystkich narodów.
2Ch 7:21  Œwi¹tynia, która by³a tak wspania³a, bêdzie dla ka¿dego przechodz¹cego obok niej przedmiotem 
zdumienia, tak i¿ zapyta: "Dlaczego Pan tak uczyni³ temu krajowi i tej œwi¹tyni?"
2Ch 7:22  A odpowiedz¹: "Dlatego, ¿e opuœcili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadzi³ ich z ziemi egipskiej, a 



upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im pok³on i s³u¿yli: dlatego sprowadzi³ na nich ca³e to 
nieszczêœcie"».
2Ch 8:1  Po up³ywie dwudziestu lat, w ci¹gu których zbudowa³ Salomon œwi¹tyniê Pañsk¹ i pa³ac dla siebie,
2Ch 8:2  odbudowa³ tak¿e te miasta, które Huram da³ Salomonowi, i osiedli³ tam Izraelitów.
2Ch 8:3  Uda³ siê te¿ Salomon do Chamat Soby i zdoby³ je.
2Ch 8:4  Odbudowa³ ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudowa³ w Chamat.
2Ch 8:5  Odbudowa³ tak¿e Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne - warowne miasta, umocnione murami, 
bramami i zaworami,
2Ch 8:6  Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które nale¿a³y do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów oraz 
miasta konnicy, wszystko to, co podoba³o siê Salomonowi wybudowaæ w Jerozolimie i na Libanie oraz w 
ka¿dym kraju bêd¹cym pod jego w³adz¹.
2Ch 8:7  A ca³¹ ludnoœæ, pozosta³¹ z Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów, która nie 
pochodzi z Izraela,
2Ch 8:8  stanowi¹c potomstwo pozosta³e w kraju po tych, których Izraelici nie wytêpili, Salomon zaci¹gn¹³ do 
robót przymusowych po dziœ dzieñ.
2Ch 8:9  Z Izraelitów zaœ nikogo nie przeznaczy³ Salomon do prac niewolniczych, gdy¿ oni byli jego 
wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy.
2Ch 8:10  Król Salomon mia³ dwustu piêædziesiêciu wy¿szych urzêdników, którzy nadzorowali lud.
2Ch 8:11  Sprowadzi³ te¿ Salomon córkê faraona z Miasta Dawidowego do pa³acu, który dla niej zbudowa³. 
Mówi³ bowiem: «Nie powinna kobieta przebywaæ w domu Dawida, króla izraelskiego, bo jest on miejscem 
œwiêtym przez to, ¿e wesz³a do niego Arka Pañska».
2Ch 8:12  Wówczas kaza³ Salomon sk³adaæ Panu w ofierze ca³opalenia na o³tarzu Pañskim, który postawi³ 
przed sieni¹,
2Ch 8:13  aby zgodnie z porz¹dkiem ka¿dego dnia wed³ug nakazu Moj¿esza sk³adaæ ofiary w szabaty, dni 
nowiu ksiê¿yca i w trzy uroczystoœci roku: w Œwiêto Przaœników, w Œwiêto Tygodni i w Œwiêto Namiotów.
2Ch 8:14  Ustanowi³ te¿, wed³ug rozk³adu ustalonego przez swego ojca Dawida, zmiany kap³anów w ich 
s³u¿bie i lewitów w ich obowi¹zkach, aby œpiewali hymny pochwalne i s³u¿yli kap³anom wed³ug porz¹dku 
ka¿dego dnia. Równie¿ [ustanowi³] odŸwiernych wed³ug ich zmian dla ka¿dej bramy, bo takie by³o zarz¹dzenie 
mê¿a Bo¿ego, Dawida.
2Ch 8:15  Nie zosta³y zaniedbane pod ¿adnym wzglêdem nakazy króla odnosz¹ce siê do kap³anów i lewitów 
oraz do skarbów.
2Ch 8:16  W ten sposób zosta³y dokoñczone wszystkie dzie³a Salomona od dnia za³o¿enia fundamentów 
œwi¹tyni Pañskiej a¿ do ca³kowitego jej ukoñczenia.
2Ch 8:17  Wówczas to uda³ siê Salomon do Esjon-Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju Edomu.
2Ch 8:18  Wys³a³ mu wtedy Huram za poœrednictwem swoich s³ug okrêty i za³ogê znaj¹c¹ morze tak, i¿ razem 
ze s³ugami Salomona dotarli do Ofiru, wziêli stamt¹d czterysta piêædziesi¹t talentów z³ota i przywieŸli królowi 
Salomonowi.
2Ch 9:1  Równie¿ i królowa Saby, us³yszawszy rozg³os o Salomonie, przyby³a, aby przez roztrz¹sanie trudnych 
zagadnieñ osobiœcie przekonaæ siê w Jerozolimie o [m¹droœci] Salomona. [Przyby³a] ze œwietnym orszakiem 
i wielb³¹dami dŸwigaj¹cymi wonnoœci i bardzo du¿o z³ota oraz drogocennych kamieni. Nastêpnie przysz³a do 
Salomona i odby³a z nim rozmowê o wszystkim, co postanowi³a.
2Ch 9:2  Salomon zaœ udzieli³ jej wyjaœnieñ dotycz¹cych wszystkich zagadnieñ, przez ni¹ poruszonych. Nie 
by³o zagadnienia nieznanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaœni³.
2Ch 9:3  Gdy królowa Saby ujrza³a ca³¹ m¹droœæ Salomona oraz pa³ac, który zbudowa³,
2Ch 9:4  jak równie¿ zaopatrzenie jego sto³u w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska 
us³uguj¹cych mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i jego ca³opalenia, które sk³ada³ w œwi¹tyni Pañskiej 
- wówczas wpad³a w zachwyt.
2Ch 9:5  Dlatego przemówi³a do króla: «Prawdziwa by³a wieœæ, któr¹ us³ysza³am w moim kraju o twoich 
dzie³ach i o twej m¹droœci.
2Ch 9:6  Jednak nie dowierza³am ich s³owom, dopóki sama nie przyjecha³am i nie zobaczy³am na w³asne oczy, 
¿e nawet po³owy mi nie opowiedziano o ogromie twej m¹droœci. Przewy¿szy³eœ pog³oski, które us³ysza³am.
2Ch 9:7  Szczêœliwe twoje ¿ony, szczêœliwi twoi s³udzy! Oni wci¹¿ stoj¹ przed twoim obliczem i ws³uchuj¹ siê w 
twoj¹ m¹droœæ.
2Ch 9:8  Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodoba³ sobie, aby ciê osadziæ na swoim 
tronie jako króla, [oddanego] dla Pana, Boga swego. Z mi³oœci, jak¹ twój Bóg ¿ywi wzglêdem Izraela, [chc¹c] 
zapewniæ mu trwanie na wieki ustanowi³ ciê nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwoœci».
2Ch 9:9  Nastêpnie da³a królowi sto dwadzieœcia talentów z³ota i bardzo du¿o wonnoœci oraz drogocennych 
kamieni. Nigdy nie by³o wiêcej wonnoœci od tych, które królowa Saby da³a królowi Salomonowi.
2Ch 9:10  Tak¿e s³udzy Hurama i s³udzy Salomona, którzy przywozili z³oto z Ofiru, sprowadzali drewno 



sanda³owe i drogocenne kamienie.
2Ch 9:11  Z tego drewna sanda³owego król zrobi³ pod³ogi do œwi¹tyni Pañskiej i do pa³acu królewskiego oraz 
cytry i harfy dla œpiewaków. Takich, jak te, nie widziano przedtem w ziemi judzkiej.
2Ch 9:12  Król Salomon zaœ podarowa³ królowej Saby wszystko to, w czym okaza³a swe upodobanie i czego 
pragnê³a, wiêcej ni¿ to, co sama przywioz³a królowi. Niebawem wyruszy³a w drogê powrotn¹ do swego kraju 
wraz ze sw¹ œwit¹.
2Ch 9:13  Waga z³ota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosi³a szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ 
talentów z³ota,
2Ch 9:14  oprócz op³at handlarzy i kupców wêdrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i 
namiestnicy krajowi wnosili z³oto i srebro Salomonowi.
2Ch 9:15  Sporz¹dzi³ zatem król Salomon dwieœcie tarcz z kutego z³ota, a na ka¿d¹ tarczê wychodzi³o 
szeœæset [syklów] kutego z³ota.
2Ch 9:16  Ponadto trzysta puklerzy z kutego z³ota, na ka¿dy puklerz wychodzi³o trzysta [syklów] z³ota. 
Umieœci³ je król w "Domu Lasu Libanu".
2Ch 9:17  Nastêpnie król sporz¹dzi³ wielki tron z koœci s³oniowej, który wy³o¿y³ szczerym z³otem.
2Ch 9:18  Tron mia³ szeœæ stopni i podnó¿ek ze z³ota oraz porêcze po obu stronach siedzenia, a przy 
porêczach sta³y dwa lwy.
2Ch 9:19  Na szeœciu stopniach sta³o tam po obu stronach dwanaœcie lwów. Czegoœ takiego nie uczyniono w 
¿adnym królestwie.
2Ch 9:20  Wszystkie te¿ naczynia, z których pi³ król Salomon, by³y z³ote, równie¿ szczeroz³ote by³y wszelkie 
naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie by³o srebra: nie ceniono go w czasach Salomona.
2Ch 9:21  Król bowiem posiada³ okrêty, które ze s³ugami Hurama p³ywa³y do Tarszisz. Co trzy lata przybywa³y 
okrêty z Tarszisz, przywo¿¹c z³oto i srebro, koœæ s³oniow¹ oraz ma³py i pawie.
2Ch 9:22  Dziêki temu król Salomon bogactwem i m¹droœci¹ przewy¿sza³ wszystkich królów ziemi.
2Ch 9:23  Wszyscy wiêc królowie ziemi udawali siê do Salomona, by pos³uchaæ jego m¹droœci, jak¹ Bóg 
obdarzy³ jego serce.
2Ch 9:24  Ka¿dy zaœ z nich sk³ada³ corocznie swój dar: naczynia srebrne i naczynia z³ote, szaty czy te¿ zbroje 
lub wonnoœci, konie albo mu³y.
2Ch 9:25  Mia³ wiêc Salomon cztery tysi¹ce przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaœcie tysiêcy jezdnych. 
Rozmieœci³ ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
2Ch 9:26  Panowa³ on wówczas nad wszystkimi królami od Rzeki a¿ do ziemi filistyñskiej i a¿ do granicy Egiptu.
2Ch 9:27  Srebra zaœ król z³o¿y³ w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów - ile sykomor na Szefeli.
2Ch 9:28  Przywo¿ono te¿ dla Salomona konie z Musri i ze wszystkich krajów.
2Ch 9:29  A czy¿ pozosta³e dzieje Salomona, od pierwszych do ostatnich, nie s¹ opisane w Kronice Proroka 
Natana i w Proroctwie Achiasza z Szilo, i w Widzeniu "Widz¹cego" Jeddo w sprawie Jeroboama, syna Nebata?
2Ch 9:30  Królowa³ zatem Salomon w Jerozolimie nad ca³ym Izraelem w ci¹gu czterdziestu lat.
2Ch 9:31  Spocz¹³ Salomon przy swoich przodkach i pochowano go w Mieœcie Dawida, jego ojca. A jego syn 
Roboam zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 10:1  Roboam uda³ siê do Sychem, bo w Sychem zebra³ siê ca³y Izrael, aby go ustanowiæ królem.
2Ch 10:2  Us³ysza³ o tym Jeroboam, syn Nebata - a przebywa³ on w Egipcie, dok¹d uciek³ przed królem 
Salomonem - i wróci³ z Egiptu.
2Ch 10:3  Pos³ano wiêc po niego i wezwano go. Kiedy przyby³ Jeroboam i ca³y Izrael, wtedy przemówili do 
Roboama tymi s³owami:
2Ch 10:4  «Twój ojciec obci¹¿y³ nas jarzmem, ty zaœ teraz ul¿yj w okrutnej pañszczyŸnie u twego ojca i w tym 
ciê¿kim jarzmie, które na nas w³o¿y³, a my ci za to bêdziemy s³u¿yæ».
2Ch 10:5  Na to im odpowiedzia³: «[IdŸcie] na trzy dni, a potem przyjdŸcie do mnie z powrotem!» Wobec tego 
lud siê rozszed³.
2Ch 10:6  A król Roboam zasiêgn¹³ rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona, za jego 
¿ycia, mówi¹c: «Jak mi doradzacie odpowiedzieæ temu ludowi?»
2Ch 10:7  Oni zaœ tak do niego przemówili: «Jeœli bêdziesz dla tego ludu dobry i oka¿esz im ¿yczliwoœæ, a 
przemówisz do nich ³agodnymi s³owami, to bêd¹ ci s³ugami przez ca³e ¿ycie».
2Ch 10:8  Ale on nie poszed³ za rad¹, któr¹ mu dawali starsi, natomiast zasiêgn¹³ rady m³odzieñców, którzy 
razem z nim wzroœli i stanowili jego otoczenie.
2Ch 10:9  Rzek³ do nich: «Co wy radzicie, jak odpowiedzieæ temu ludowi, który przemawia³ do mnie takimi 
s³owami: "Ul¿yj nam w jarzmie, które w³o¿y³ na nas twój ojciec"».
2Ch 10:10  M³odzieñcy zaœ, którzy razem z nim wzroœli, przemówili do niego tak: «Temu ludowi, który 
przemawia³ do ciebie, mówi¹c: "Twój ojciec obci¹¿y³ nas jarzmem, ty zaœ ul¿yj nam w tym jarzmie", odpowiesz: 
Mój ma³y palec jest grubszy ni¿ biodra mego ojca,
2Ch 10:11  gdy¿ dot¹d mój ojciec na³o¿y³ na was jarzmo ciê¿kie, a ja do³o¿ê do waszego jarzma. Mój ojciec 



karci³ was biczami, ja zaœ bêdê was karci³ biczami z kolców».
2Ch 10:12  Trzeciego dnia, tak jak powiedzia³ król w s³owach: «Wróæcie do mnie trzeciego dnia», przyszed³ 
Jeroboam i ca³y lud do Roboama.
2Ch 10:13  A wtedy król da³ ludowi surow¹ odpowiedŸ, gdy¿ nie poszed³ za rad¹, któr¹ dawali starsi.
2Ch 10:14  Przemówi³ wiêc do nich tak, jak radzili m³odzieñcy: «Mój ojciec obci¹¿y³ was jarzmem, a ja do³o¿ê 
do waszego jarzma. Mój ojciec karci³ was biczami, ja zaœ bêdê was karci³ biczami z kolców».
2Ch 10:15  Król wiêc nie wys³ucha³ ludu, gdy¿ to wydarzenie dokona³o siê z woli Bo¿ej, aby Pan spe³ni³ sw¹ 
groŸbê, któr¹ wypowiedzia³ przez Achiasza z Szilo do Jeroboama, syna Nebata.
2Ch 10:16  Kiedy ca³y Izrael [zobaczy³], ¿e król go nie wys³ucha³, wtedy lud tak odrzek³ królowi: «Có¿ za 
wspólny dzia³ mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego! Do swoich namiotów, o 
Izraelu! Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!» I rzeczywiœcie Izrael poszed³ do swoich namiotów.
2Ch 10:17  A Roboam panowa³ tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy.
2Ch 10:18  Gdy zaœ król Roboam wys³a³ Hadorama, który by³ prze³o¿onym robotników pracuj¹cych 
przymusowo, Izraelici ukamienowali go, tak i¿ umar³. Wobec tego król Roboam pospieszy³ siê, aby wsi¹œæ na 
rydwan i uciec do Jerozolimy.
2Ch 10:19  Tak wiêc Izrael odpad³ od rodu Dawida a¿ po dzieñ dzisiejszy.
2Ch 11:1  Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebra³ pokolenie Judy i Beniamina, to jest sto osiemdziesi¹t 
tysiêcy wyborowych wojowników, aby wszcz¹æ wojnê z Izraelem o przywrócenie w³adzy królewskiej 
Roboamowi.
2Ch 11:2  Wówczas Pan skierowa³ s³owo do Szemajasza, mê¿a Bo¿ego:
2Ch 11:3  «Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i ca³emu Izraelowi w Judzie i 
Beniaminie, oznajmiaj¹c:
2Ch 11:4  Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braæmi. Niech ka¿dy wróci do swego domu, bo 
przeze Mnie zosta³o zrz¹dzone to, co siê sta³o». Pos³uchali rozkazu Pañskiego i zawrócili z drogi przeciw 
Jeroboamowi.
2Ch 11:5  Roboam osiad³ w Jerozolimie i wybudowa³ umocnione twierdze w Judzie.
2Ch 11:6  Odbudowa³ tak¿e Betlejem, Etam, Tekoa,
2Ch 11:7  Bet-Sur, Soko, Adullam,
2Ch 11:8  Gat, Mareszê, Zif,
2Ch 11:9  Adoraim, Lakisz, Azekê,
2Ch 11:10  Sorea, Ajjalon, Hebron; by³y to miasta warowne w Judzie i Beniaminie.
2Ch 11:11  Wzmocniwszy twierdze, da³ im dowódców oraz zapasy ¿ywnoœci, oliwy i wina.
2Ch 11:12  W ka¿dym takim mieœcie z³o¿y³ tarcze i dzidy oraz bardzo je umocni³. Nale¿a³y do niego tylko 
Juda i Beniamin.
2Ch 11:13  Kap³ani i lewici, którzy znajdowali siê w ca³ym Izraelu, garnêli siê do niego ze wszystkich stron.
2Ch 11:14  Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiad³oœci, a szli do Judy, do Jerozolimy, poniewa¿ Jeroboam 
wraz z synami odsun¹³ ich od kap³añstwa Pañskiego.
2Ch 11:15  Sam sobie ustanawia³ kap³anów na wy¿ynach dla czczenia koz³ów i cielców, które sporz¹dzi³.
2Ch 11:16  Przybywali wiêc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleñ izraelskich ci, którzy oddawali swe 
serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby sk³adaæ ofiary Panu, Bogu swych ojców.
2Ch 11:17  Przez trzy lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Roboama, syna Salomona, albowiem przez 
trzy lata postêpowali drog¹ Dawida i Salomona.
2Ch 11:18  Potem wzi¹³ sobie Roboam za ¿onê Machalat, córkê Jerimota, syna Dawida, i Abihail, córkê Eliaba, 
syna Jessego.
2Ch 11:19  Urodzi³a mu ona synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama.
2Ch 11:20  Po niej poj¹³ Maakê, córkê Absaloma. Urodzi³a mu ona Abiasza i Attaja, Zizê i Szelomita.
2Ch 11:21  Ze wszystkich zaœ swoich ¿on i na³o¿nic mia³ bowiem osiemnaœcie ¿on i szeœædziesi¹t na³o¿nic 
Roboam najbardziej ukocha³ Maakê, córkê Absaloma. £¹cznie by³ on ojcem dwudziestu oœmiu synów i 
szeœædziesiêciu córek.
2Ch 11:22  Na pierwszym miejscu postawi³ Roboam syna Maaki, Abiasza, aby by³ dowódc¹ wœród swoich 
braci, jego bowiem zamierza³ ustanowiæ królem.
2Ch 11:23  Nastêpnie post¹pi³ roztropnie, poniewa¿ rozes³a³ wszystkich swoich synów po ziemi Judy i 
Beniamina, do wszystkich obwarowanych miast. Da³ im wówczas mnóstwo ¿ywnoœci i postara³ siê dla nich o 
wiele ¿on.
2Ch 12:1  Gdy siê utwierdzi³o i umocni³o panowanie Roboama, opuœci³ on Prawo Pañskie, a z nim ca³y Izrael.
2Ch 12:2  W pi¹tym roku [panowania] króla Roboama nadci¹gn¹³ Sziszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, 
albowiem [mieszkañcy jej] okazali niewiernoœæ wobec Pana.
2Ch 12:3  [Nadci¹gn¹³] z tysi¹cem dwustu rydwanami i szeœædziesiêciu tysi¹cami jeŸdŸców oraz niezliczonym 
t³umem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu: z Libijczykami, Sukkijczykami i Kuszytami.



2Ch 12:4  I zdoby³ on warowne miasta Judy i doszed³ a¿ do Jerozolimy.
2Ch 12:5  Wtedy to prorok Szemajasz uda³ siê do Roboama i ksi¹¿¹t judzkich, którzy siê wycofali przed 
Sziszakiem do Jerozolimy, i rzek³ im: «Tak mówi Pan: Wyœcie mnie opuœcili i Ja tak¿e was opuszczam, 
[oddaj¹c] w rêce Sziszaka».
2Ch 12:6  Upokorzyli siê wtedy ksi¹¿êta Izraela wraz z królem i rzekli: «Sprawiedliwy jest Pan».
2Ch 12:7  Widz¹c ich upokorzenie, Pan skierowa³ te s³owa do Szemajasza: «Poniewa¿ upokorzyli siê, nie 
zniszczê ich i zeœlê niebawem ocalenie, i mego gniewu nie wylejê na Jerozolimê za poœrednictwem Sziszaka.
2Ch 12:8  Stan¹ siê jednak jego s³ugami, aby poznali ró¿nicê miêdzy s³u¿b¹ u Mnie a s³u¿b¹ królestwom 
[innych] ziem».
2Ch 12:9  Nadci¹gn¹³ wiêc król egipski, Sziszak, przeciw Jerozolimie i zabra³ kosztownoœci œwi¹tyni Pañskiej 
oraz kosztownoœci pa³acu królewskiego; wszystko to zabra³. Zabra³ równie¿ z³ote tarcze, które sporz¹dzi³ 
Salomon.
2Ch 12:10  Wobec tego król Roboam zamiast nich sporz¹dzi³ tarcze z br¹zu i powierzy³ je dowódcom stra¿y 
pilnuj¹cej wejœcia do pa³acu królewskiego.
2Ch 12:11  Odt¹d za ka¿dym razem, kiedy król wchodzi³ do œwi¹tyni Pañskiej, wchodzi³a stra¿, wnosi³a je, a 
potem odnosi³a do zbrojowni stra¿y.
2Ch 12:12  Gdy [król] siê upokorzy³, odwróci³ siê od niego gniew Pana i nie zniszczy³ go ca³kowicie. Zreszt¹ i w 
Judzie by³y rzeczy dobre.
2Ch 12:13  Umocni³ siê wiêc król Roboam w Jerozolimie i panowa³. Kiedy zosta³ królem, mia³ lat czterdzieœci 
jeden, a siedemnaœcie lat panowa³ w Jerozolimie, w mieœcie, które wybra³ Pan ze wszystkich pokoleñ 
izraelskich, aby tam umieœciæ swe Imiê. Jego matce by³o na imiê Naama, Ammonitka.
2Ch 12:14  Jednak¿e postêpowa³ Ÿle, albowiem nie sk³oni³ swego serca, aby szukaæ Pana.
2Ch 12:15  A czy¿ dzieje Roboama, od pierwszych do ostatnich, nie s¹ opisane w Dziejach proroka Szemajasza 
i "Widz¹cego" Iddo, w porz¹dku rodowodu? Walki zaœ Roboama z Jeroboamem trwa³y przez ca³y czas.
2Ch 12:16  Po czym spocz¹³ Roboam przy swoich przodkach i pogrzebany zosta³ w Mieœcie Dawidowym, a syn 
jego Abiasz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 13:1  Abiasz obj¹³ rz¹dy w Judzie w osiemnastym roku [panowania] króla Jeroboama.
2Ch 13:2  Trzy lata królowa³ w Jerozolimie. Jego matce by³o na imiê Maaka, córka Uriela z Gibea. Miêdzy 
Abiaszem a Jeroboamem trwa³a walka.
2Ch 13:3  Wojnê rozpocz¹³ Abiasz si³¹ czterystu tysiêcy walecznych wojowników, wyborowych mê¿czyzn, 
Jeroboam zaœ uszykowa³ do walki osiemset tysiêcy wyborowych mê¿czyzn, dzielnych wojowników.
2Ch 13:4  Abiasz wst¹pi³ na szczyt góry Semaraim, po³o¿onej wœród gór efraimskich, i rzek³: «S³uchajcie miê, 
Jeroboamie i ca³y Izraelu!
2Ch 13:5  Czy¿ nie wiecie, ¿e Pan, Bóg Izraela, da³ panowanie nad Izraelem, i to na wieki, Dawidowi, jemu i 
jego potomkom nierozerwalnym przymierzem?
2Ch 13:6  Tymczasem powsta³ Jeroboam, syn Nebata, a s³uga Salomona, syna Dawida, i zbuntowa³ siê 
przeciw swemu panu.
2Ch 13:7  Zebrali siê potem u niego lekkomyœlni mê¿owie, synowie Beliala, i sprzeciwili siê synowi Salomona, 
Roboamowi, który by³ m³odzieñcem bojaŸliwego serca i dlatego im siê nie opar³.
2Ch 13:8  Teraz zaœ spiskujecie, aby oprzeæ siê panowaniu Pañskiemu, [sprawowanemu] poprzez potomków 
Dawida i jesteœcie licznym t³umem i macie ze sob¹ z³ote cielce, które wam, jako bogów, sporz¹dzi³ Jeroboam.
2Ch 13:9  Czy to nie wy wygnaliœcie kap³anów Pañskich, synów Aarona, i lewitów, czy¿ to nie wy poczyniliœcie 
sobie kap³anów, jak u ludów krajów pogañskich? Ka¿dy, który przychodzi z m³odym cielcem i siedmioma 
baranami, aby go wyœwiêcono na kap³ana, staje siê kap³anem tego, który nie jest Bogiem.
2Ch 13:10  Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliœmy Go. Kap³ani na us³ugach Pana s¹ potomkami 
Aarona, a tak¿e spe³niaj¹ swe czynnoœci lewici.
2Ch 13:11  Ka¿dego ranka i wieczora sk³adaj¹ Panu ca³opalne ofiary, wonne kadzid³a, [troszcz¹ siê] o chleby 
pok³adne na czystym stole, o z³oty œwiecznik i jego lampy, aby p³onê³y co wieczór, albowiem my 
przestrzegamy zarz¹dzeñ Pana, Boga naszego, wy zaœ opuœciliœcie Go.
2Ch 13:12  A oto z nami na czele Bóg i Jego kap³ani oraz tr¹by sygna³owe, aby grzmia³y przeciwko wam, 
Izraelici. Nie walczcie z Panem, Bogiem waszych ojców, albowiem nie powiedzie siê wam».
2Ch 13:13  Tymczasem Jeroboam rozkaza³ zasadzce zejœæ na ty³y i tak sam znalaz³ siê wobec Judy, a 
zasadzka na ty³ach.
2Ch 13:14  Obróci³ siê wówczas Juda, a oto czeka go walka i z przodu, i od ty³u. Zawo³ali zatem do Pana, a 
kap³ani zadêli w tr¹by.
2Ch 13:15  Wtedy wszyscy z Judy podnieœli okrzyk bojowy i gdy oni krzyczeli, Bóg pobi³ Jeroboama i ca³ego 
Izraela wobec Abiasza i pokolenia Judy.
2Ch 13:16  Uciekli potem Izraelici przed Jud¹, a Bóg odda³ ich w rêce Judy.
2Ch 13:17  Pobili ich wtedy Abiasz i jego lud oraz zadali wielk¹ klêskê, tak ¿e pad³o wówczas z Izraela 



œmiertelnie rannych piêæset tysiêcy wyborowych mê¿czyzn.
2Ch 13:18  Upokorzyli siê wiêc Izraelici, natomiast silnymi i odwa¿nymi poczuli siê potomkowie Judy, poniewa¿ 
oparli siê Panu, Bogu swych ojców.
2Ch 13:19  Abiasz œciga³ Jeroboama i zabra³ mu miasta: Betel z miejscowoœciami przynale¿nymi, Jeszanê z 
miejscowoœciami przynale¿nymi i Efron z miejscowoœciami przynale¿nymi.
2Ch 13:20  Za ¿ycia Abiasza Jeroboam nie móg³ ju¿ powróciæ do si³; potem porazi³ go Pan, i umar³.
2Ch 13:21  Wzmocni³ siê wiêc Abiasz. Wzi¹³ on sobie czternaœcie ¿on i mia³ z nich dwudziestu dwóch synów i 
szesnaœcie córek.
2Ch 13:22  Pozosta³e zaœ dzieje Abiasza oraz wszystko, co uczyni³, i s³owa opisane s¹ w opowiadaniu proroka 
Iddo.
2Ch 13:23  Spocz¹³ nastêpnie Abiasz ze swymi przodkami i pochowano go w Mieœcie Dawidowym. Jego syn 
Asa zosta³ w jego miejsce królem. Za jego dni spokój w kraju panowa³ przez dziesiêæ lat.
2Ch 14:1  Asa czyni³ to, co jest dobre i s³uszne w oczach Pana, Boga jego.
2Ch 14:2  Usun¹³ o³tarze obcych bogów i wy¿yny, pokruszy³ stele, wyci¹³ aszery.
2Ch 14:3  Nakaza³ mieszkañcom Judy, by szukali Pana, Boga swych ojców, i wype³niali prawo oraz 
przykazanie.
2Ch 14:4  Zniós³ we wszystkich miastach Judy wy¿yny i stele s³oneczne. Jego królestwo zazna³o pokoju w jego 
czasach.
2Ch 14:5  Wybudowa³ te¿ miasta warowne w Judzie, poniewa¿ kraj by³ spokojny, i nie prowadzi³ wojny w 
owych latach, Pan bowiem udzieli³ mu pokoju.
2Ch 14:6  Rzek³ wiêc do mieszkañców Judy: «Odbudujmy te miasta i otoczmy murem, [opatrzmy] wie¿ami, 
bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym w³adaniu. Poniewa¿ szukaliœmy Pana, Boga naszego, 
On tak¿e szuka³ nas i udzieli³ nam zewsz¹d pokoju». Budowali zatem i powodzi³o siê im.
2Ch 14:7  Asa mia³ trzysta tysiêcy wojska z Judy, nosz¹cych tarcze i dzidy. Z pokolenia Beniamina, uzbrojonych 
w tarcze i ³uk dwieœcie osiemdziesi¹t tysiêcy a wszyscy byli dzielnymi wojownikami.
2Ch 14:8  Powsta³ przeciw nim Zerach Kuszyta w sile miliona ¿o³nierzy i trzystu rydwanów i doszed³ a¿ do 
Mareszy.
2Ch 14:9  Przeciwko niemu wyst¹pi³ Asa. Stanêli do walki w Dolinie Sefaty w pobli¿u Mareszy.
2Ch 14:10  Wtedy to wezwa³ Asa Pana, Boga swego, i rzek³: «Panie, nie ma Tobie równego, by przyjœæ z 
pomoc¹ [w walce] miêdzy potê¿nym a pozbawionym si³y. Wesprzyj nas, Panie, Bo¿e nasz, bo Tobie ufamy i w 
Twoim imieniu wyst¹piliœmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteœ naszym Bogiem. Nie daj siê 
zwyciê¿yæ nikomu!»
2Ch 14:11  Pobi³ wiêc Pan Kuszytów wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego Kuszyci uciekli.
2Ch 14:12  Asa zaœ i lud, który z nim by³, œcigali ich a¿ do Geraru. Kuszytów pad³o wtedy tylu, ¿e nie osta³ siê 
nikt przy ¿yciu, albowiem zostali starci przed Panem i Jego wojskiem. Zdobyto bardzo wielki ³up.
2Ch 14:13  Zdobyli te¿ wszystkie miasta, otaczaj¹ce Gerar, ogarn¹³ bowiem ich [mieszkañców] bardzo wielki 
strach, tak i¿ mogli z³upiæ je wszystkie. A ³up w nich by³ wielki.
2Ch 14:14  Uderzyli tak¿e na zagrody byd³a, uprowadzaj¹c mnóstwo owiec i wielb³¹dów, a potem wrócili do 
Jerozolimy.
2Ch 15:1  A duch Bo¿y spocz¹³ na Azariaszu, synu Odeda.
2Ch 15:2  Wyszed³ on naprzeciw Asie i rzek³ mu: «Pos³uchajcie miê, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan 
jest z wami, gdy wy jesteœcie z Nim. Jeœli Go bêdziecie szukaæ, znajdziecie, a jeœli Go opuœcicie, i On was 
opuœci.
2Ch 15:3  Przez d³ugi czas by³ Izrael bez Boga prawdziwego i bez kap³ana nauczyciela, i bez Prawa.
2Ch 15:4  Zwróci³ siê wówczas w swej udrêce ku Panu, Bogu Izraela. Szuka³ Go, a On da³ mu siê odnaleŸæ.
2Ch 15:5  W owych to czasach nie by³o pokoju dla wychodz¹cego i wracaj¹cego, albowiem zawis³ wielki niepokój 
nad wszystkimi mieszkañcami kraju.
2Ch 15:6  Naród powsta³ przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez ró¿ne uciski 
dopuszcza³ na nich to zamieszanie.
2Ch 15:7  Wy zaœ b¹dŸcie mocni i nie opuszczajcie r¹k, bo jest zap³ata za wasze czyny».
2Ch 15:8  Gdy Asa us³ysza³ te s³owa i to proroctwo proroka Odeda, nabra³ otuchy i usun¹³ obrzydliwoœci z 
ca³ej ziemi Judy i Beniamina oraz miast, które zdoby³ na górze Efraima, i odnowi³ o³tarz Pañski, który znajdowa³ 
siê przed przedsionkiem Pañskim.
2Ch 15:9  Zebra³ potem wszystkich [ludzi] z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima i Manassesa, i 
Symeona przebywaj¹cych z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie z Izraela do niego, widz¹c, ¿e ich Bóg, Jahwe, 
by³ z nim.
2Ch 15:10  Zgromadzili siê wiêc w Jerozolimie w trzecim miesi¹cu piêtnastego roku panowania Asy.
2Ch 15:11  Ofiarowali w owym dniu dla Pana z ³upu, jak przynieœli, siedemset wo³ów i siedem tysiêcy owiec.
2Ch 15:12  Zobowi¹zali siê przymierzem szukaæ Pana, Boga ich ojców, z ca³ego serca i z ca³ej duszy.



2Ch 15:13  Bêdzie skazany na œmieræ ka¿dy, kto by - ma³y czy wielki, mê¿czyzna czy kobieta - nie szuka³ 
Pana, Boga Izraela.
2Ch 15:14  Przysiêgli wiêc wobec Pana donoœnie wœród okrzyków radoœci i dŸwiêków tr¹b i rogów.
2Ch 15:15  A wszyscy z Judy cieszyli siê z tej przysiêgi, poniewa¿ z ca³ego serca swego przysiêgli sobie i z ca³¹ 
chêci¹ szukali Go, wskutek czego pozwoli³ znaleŸæ im pokój na wszystkich granicach.
2Ch 15:16  Król Asa nawet sw¹ matkê Maakê pozbawi³ godnoœci [królowej] za to, ¿e sporz¹dzi³a obrzydliwoœæ 
ku czci Aszery. Asa œci¹³ tê obrzydliwoœæ, por¹ba³ i spali³ przy potoku Cedron.
2Ch 15:17  Ale choæ nie usuniêto wy¿yn z Izraela, jednak serce Asy w ci¹gu ca³ego ¿ycia jego pozosta³o 
szczere.
2Ch 15:18  W œwi¹tyni Bo¿ej z³o¿y³ sprzêty poœwiêcone na ofiarê przez swojego ojca i przez siebie: srebro, 
z³oto oraz naczynia.
2Ch 15:19  Wojny zaœ nie by³o a¿ do trzydziestego pi¹tego roku panowania Asy.
2Ch 16:1  W trzydziestym szóstym roku panowania Asy powsta³ przeciw Judzie Basza, król Izraela. Zacz¹³ 
umacniaæ on Rama, aby nikomu nie daæ wychodziæ i wchodziæ do króla judzkiego - Asy.
2Ch 16:2  Wobec tego Asa wzi¹³ srebro i z³oto ze skarbów œwi¹tyni Pañskiej i pa³acu królewskiego i pos³a³ je 
przebywaj¹cemu w Damaszku królowi Aramu, Ben-Hadadowi, z tymi s³owami:
2Ch 16:3  «Trwa przymierze miêdzy mn¹ a tob¹, jak by³o miêdzy moim ojcem a Twoim. Oto posy³am ci srebro i 
z³oto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Basz¹, królem Izraela, a wtedy odst¹pi ode mnie».
2Ch 16:4  Ben-Hadad pos³ucha³ króla Asy i pos³a³ dowódców swego wojska na miasta izraelskie. Napadli oni 
na Ijjon, Dan i Abel-Maim oraz na wszystkie miasta-spichlerze Neftalego.
2Ch 16:5  Gdy tylko Basza dowiedzia³ siê o tym, zaniecha³ umacniania Rama i zawiesi³ swoj¹ pracê.
2Ch 16:6  Wtedy król Asa zgromadzi³ ca³ego Judê, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio 
budowa³ Basza, i u¿y³ je do umocnienia nimi Geba i Mispa.
2Ch 16:7  W tym to czasie przyszed³ do Asy, króla Judy, "Widz¹cy" Chanani i rzek³ do niego: «Poniewa¿ 
opar³eœ siê na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu twoim, dlatego wymknie siê z twojej rêki wojsko króla 
aramejskiego.
2Ch 16:8  Czy¿ Kuszyci i Libijczycy nie byli wielk¹ potêg¹ dziêki rydwanom i bardzo licznym jeŸdŸcom? A 
jednak, gdy siê opar³eœ na Panu, odda³ ich w twoje rêce.
2Ch 16:9  Albowiem oczy Pana obiegaj¹ ca³¹ ziemiê, by wspieraæ tych, którzy maj¹ wobec Niego serce szczere. 
Post¹pi³eœ nierozs¹dnie tym razem, i dlatego odt¹d bêdziesz mia³ walki».
2Ch 16:10  Rozgniewa³ siê wtedy Asa na "Widz¹cego" i wtr¹ci³ go do wiêzienia, poniewa¿ jego s³owa 
doprowadzi³y go do gniewu. Uciska³ te¿ Asa w tym czasie niektórych z ludu.
2Ch 16:11  Pocz¹tkowe zaœ i póŸniejsze dzieje Asy zapisane s¹ wszystkie w Ksiêdze Królów judzkich i 
izraelskich.
2Ch 16:12  W trzydziestym dziewi¹tym roku swego panowania rozchorowa³ siê Asa na nogi i cierpia³ bardzo, 
jednak¿e nawet w swej chorobie szuka³ nie Pana, lecz lekarzy.
2Ch 16:13  Spocz¹³ nastêpnie Asa ze swymi przodkami, i zmar³ w czterdziestym pierwszym roku swego 
panowania.
2Ch 16:14  Pogrzebano go potem w jego grobie, który wyku³ sobie w Mieœcie Dawidowym. Z³o¿ono go na ³o¿u 
wype³nionym pachnid³ami i maœciami, przygotowanymi wed³ug sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele 
kadzid³a.
2Ch 17:1  Jego syn Jozafat zosta³ w jego miejsce królem i umocni³ siê przeciwko Izraelowi.
2Ch 17:2  Umieœci³ wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i da³ zarz¹dców w ziemi judzkiej oraz w 
miastach Efraima, które zdoby³ jego ojciec Asa.
2Ch 17:3  Pan zaœ by³ z Jozafatem, poniewa¿ postêpowa³ on takimi drogami, jak na pocz¹tku jego praojciec 
Dawid, i za Baalami nie chodzi³,
2Ch 17:4  lecz szuka³ Boga swoich ojców i postêpowa³ zgodnie z Jego przykazaniami. Wystêpków Izraela nie 
naœladowa³.
2Ch 17:5  Umocni³ wiêc Pan w³adzê królewsk¹ w jego rêku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninê, tak ¿e 
posiada³ obfite bogactwo i wielk¹ s³awê.
2Ch 17:6  Serce jego umocni³o siê na drogach Pañskich, nadal wiêc usuwa³ wy¿yny i aszery z Judy.
2Ch 17:7  W trzecim roku swego panowania pos³a³ swoich dowódców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, 
Netaneela i Mikajasza, aby nauczali w miastach judzkich.
2Ch 17:8  Z nimi zaœ lewitów Szemajasza i Netaniasza, Zebadiasza i Asahela, Szemiramota i Jonatana, 
Adoniasza, Tobiasza i Tob-Adoniasza, a z nimi kap³anów Eliszamê i Jorama.
2Ch 17:9  Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sob¹ ksiêgê Prawa Pañskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, 
pouczaj¹c lud.
2Ch 17:10  A bojaŸñ Pañska pad³a na wszystkie królestwa otaczaj¹ce Judê, wskutek czego nie odwa¿y³y siê 
walczyæ z Jozafatem.



2Ch 17:11  Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu 
drobne byd³o, siedem tysiêcy siedemset baranów i siedem tysiêcy siedemset koz³ów.
2Ch 17:12  I tak doszed³ Jozafat do szczytu swej wielkoœci. Zbudowa³ on w ziemi Judy zamki warowne i miasta 
spichlerzy.
2Ch 17:13  Posiada³ on liczn¹ s³u¿bê w miastach judzkich i za³ogê dzielnych wojowników w Jerozolimie.
2Ch 17:14  A oto ich spis wed³ug ich szczepów. W Judzie tysi¹cznikami byli: dowódca Adna, a z nim trzysta 
tysiêcy dzielnych wojowników,
2Ch 17:15  a przy jego boku dowódca Jochanan, a z nim dwieœcie osiemdziesi¹t tysiêcy ludzi,
2Ch 17:16  a przy jego boku Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w s³u¿bie Pañskiej, a z nim dwieœcie tysiêcy 
dzielnych wojowników.
2Ch 17:17  A z Beniamina dzielny wojownik Eliada, a z nim dwieœcie tysiêcy ³uczników i tarczowników.
2Ch 17:18  Pod jego rozkazami Jozabad, a z nim sto osiemdziesi¹t tysiêcy uzbrojonych ludzi.
2Ch 17:19  Ci wszyscy s³u¿yli królowi oprócz tych, których król rozmieœci³ w warownych miastach po ca³ej 
ziemi Judy.
2Ch 18:1  Jozafat, stawszy siê bardzo bogatym i s³awnym, spowinowaci³ siê z Achabem.
2Ch 18:2  Po kilku latach uda³ siê do Achaba do Samarii. Achab zabi³ wtedy dla niego i dla ludzi, którzy z nim 
byli, du¿o drobnego i wiêkszego byd³a, i tak sk³oni³ go, aby poszed³ z nim przeciw Ramot w Gileadzie.
2Ch 18:3  Wówczas zwróci³ siê Achab, król izraelski, do króla judzkiego Jozafata: «Czy pójdziesz ze mn¹ 
przeciw Ramot w Gileadzie?» Odpowiedzia³ mu: «Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud [bêdziemy] z tob¹ na 
wojnie».
2Ch 18:4  Ponadto Jozafat rzek³ królowi izraelskiemu: «Najpierw zapytaj, proszê, o s³owo Pana».
2Ch 18:5  Król wiêc izraelski zgromadzi³ czterystu proroków i rzek³ do nich: «Czy powinienem wyruszyæ na 
wojnê o Ramot w Gileadzie, czy te¿ powinienem tego zaniechaæ?» A oni odpowiedzieli: «Wyruszaj, a Bóg je da 
w rêce króla!»
2Ch 18:6  Jednak Jozafat rzek³: «Czy nie ma tu jeszcze jakiegoœ proroka Pañskiego, abyœmy przez niego 
mogli zapytaæ?»
2Ch 18:7  Na to król izraelski odrzek³ Jozafatowi: «Jeszcze jest jeden m¹¿, przez którego mo¿na zapytaæ Pana. 
Ale ja go nienawidzê, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze Ÿle. Jest to Micheasz, syn Jimli». Wtedy Jozafat 
powiedzia³: «Nie mów tak, królu!»
2Ch 18:8  Zawo³a³ wiêc król izraelski któregoœ dworzanina i rzek³: «Pospiesz siê po Micheasza, syna Jimli!»
2Ch 18:9  Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty [królewskie] siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na 
placu u wrót Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy.
2Ch 18:10  Sedecjasz, syn Kenaany, sporz¹dzi³ sobie rogi ¿elazne i powiedzia³: «Tak mówi Pan: Nimi bêdziesz 
bód³ Aram, a¿ do ich wytêpienia».
2Ch 18:11  I wszyscy prorocy podobnie prorokowali mówi¹c: «IdŸ na Ramot w Gileadzie i zwyciê¿aj, Pan je da 
w rêce króla».
2Ch 18:12  Ten zaœ pos³aniec, który poszed³ zawo³aæ Micheasza, powiedzia³ mu tak: «Oto przepowiednie 
proroków s¹ jednog³oœnie pomyœlne dla króla, niech¿e twoja przepowiednia, proszê ciê, bêdzie jak ka¿dego z 
nich, tak¹, ¿ebyœ zapowiedzia³ powodzenie».
2Ch 18:13  Wówczas Micheasz odrzek³: «Na ¿ycie Pana, na pewno bêdê mówi³ to, co powie mój Bóg».
2Ch 18:14  Potem przyszed³ przed króla. Wtedy król siê odezwa³ do niego: «Micheaszu, czy powinniœmy 
wyruszyæ na wojnê przeciw Ramot w Gileadzie, czy te¿ powinniœmy tego zaniechaæ?» Wtedy do niego 
przemówi³: «Wyruszcie, a zwyciê¿ycie. Bêd¹ oni oddani w wasze rêce».
2Ch 18:15  Król zaœ mu powiedzia³: «Ile razy ja ciê mam zaklinaæ, ¿ebyœ mi mówi³ tylko prawdê w imieniu 
Pana?»
2Ch 18:16  Wówczas on rzek³: «Ujrza³em ca³ego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodê owiec i kóz bez 
pasterza. Pan rzek³: Nie maj¹ swego pana. Niech wróci ka¿dy w pokoju do swego domu!»
2Ch 18:17  Wtedy król izraelski zwróci³ siê do Jozafata: «Czy¿ ci nie powiedzia³em? Nie prorokuje mi 
pomyœlnoœci, tylko nieszczêœcia!»
2Ch 18:18  Tamten zaœ mówi³ dalej: «Dlatego s³uchajcie wyroku Pañskiego. Ujrza³em Pana, siedz¹cego na 
swym tronie, a po Jego prawej i lewej stronie sta³y przy Nim wszystkie zastêpy niebieskie.
2Ch 18:19  Wówczas Pan rzek³: "Kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby poszed³ i poleg³ w Ramot w 
Gileadzie?" Gdy zaœ jeden rzek³ tak, a drugi inaczej,
2Ch 18:20  wyst¹pi³ pewien duch i stan¹wszy przed Panem powiedzia³: "Ja go zwiodê". Wtedy Pan rzek³ do 
niego: "Jak?" On zaœ odrzek³:
2Ch 18:21  "Wyjdê i stanê siê duchem k³amstwa w ustach wszystkich jego proroków". Wówczas [Pan] rzek³: 
"Mo¿esz zwieœæ i to ci siê uda. IdŸ i uczyñ tak!"
2Ch 18:22  Oto dlatego Pan da³ teraz ducha k³amstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokowa³ 
twoj¹ zgubê».



2Ch 18:23  Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszed³ i uderzy³ Micheasza w policzek, mówi¹c: «Któr¹¿ to drog¹ 
przeszed³ ode mnie duch Pañski, aby mówiæ z tob¹?»
2Ch 18:24  A Micheasz odrzek³: «Oto ty sam zobaczysz tego dnia, gdy bêdziesz przechodzi³ z ukrycia w 
ukrycie, aby siê schowaæ».
2Ch 18:25  Król izraelski zaœ rozkaza³: «WeŸcie Micheasza i zaprowadŸcie go z powrotem do Amona, 
dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza,
2Ch 18:26  i powiedzcie: Tak rzek³ król: Wtr¹æcie go do wiêzienia i ¿ywcie chlebem i wod¹ jak najsk¹piej, a¿ do 
mego powrotu w pokoju».
2Ch 18:27  Na to Micheasz powiedzia³: «Gdybyœ mia³ powróciæ w pokoju, to znaczy³oby, ¿e Pan nie mówi³ 
przeze mnie». I doda³: «S³uchajcie wszystkie narody!»
2Ch 18:28  Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie.
2Ch 18:29  [Tam] król izraelski powiedzia³ Jozafatowi: «Zanim pójdê w bój, przebiorê siê. Ty zaœ wdziej swoje 
szaty». Nastêpnie król izraelski przebra³ siê i dopiero wtedy przyst¹pili do walki.
2Ch 18:30  A król Aramu wyda³ taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów: «Nie walczcie ani z ma³ym, ani z 
wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim!»
2Ch 18:31  Tote¿ kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: «Ten jest królem izraelskim!» 
Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyæ. Wówczas Jozafat wyda³ okrzyk bojowy. Pomóg³ mu Pan, odci¹gaj¹c ich 
od niego.
2Ch 18:32  Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, ¿e nie on jest królem izraelskim, zawrócili od niego.
2Ch 18:33  A pewien cz³owiek naci¹gn¹³ ³uk i przypadkiem ugodzi³ króla izraelskiego miêdzy spojenia pancerza. 
Powiedzia³ wiêc [król] woŸnicy: «Zawróæ i ratuj miê z tej walki, bo zosta³em zraniony».
2Ch 18:34  Tego dnia rozgorza³a walka, a król izraelski utrzyma³ siê, stoj¹c na rydwanie naprzeciw 
Aramejczyków a¿ do wieczora, a zmar³ o zachodzie s³oñca.
2Ch 19:1  Król judzki, Jozafat, zdrów i ca³y wraca³ do Jerozolimy, do domu.
2Ch 19:2  Wówczas wyszed³ na jego spotkanie "Widz¹cy" Jehu, syn Chananiego, i rzek³ do króla Jozafata: «Czy 
musisz wspomagaæ bezbo¿nego i mi³owaæ wrogów Pana? Przez to w³aœnie trwa nad tob¹ gniew Pañski.
2Ch 19:3  Przecie¿ znalaz³y siê i u ciebie dobre czyny, usun¹³eœ bowiem aszery z tej ziemi, a swoim sercem 
sk³oni³eœ siê do szukania Boga».
2Ch 19:4  Pozosta³ wiêc Jozafat w Jerozolimie. A póŸniej wyruszy³ do ludu, od Beer-Szeby a¿ do gór Efraima i 
nawraca³ lud do Pana, Boga ich ojców.
2Ch 19:5  A mianowicie ustanowi³ sêdziów w kraju, w ka¿dym warownym mieœcie Judy.
2Ch 19:6  Nastêpnie przemówi³ do sêdziów: «Uwa¿ajcie na to, co czynicie, bo nie dla cz³owieka s¹dzicie, lecz 
dla Pana. On jest przy was, gdy s¹dzicie.
2Ch 19:7  Teraz zaœ niech wami ow³adnie bojaŸñ Pañska. Uwa¿ajcie wiêc, co czynicie, nie ma bowiem u 
Pana, Boga naszego, niesprawiedliwoœci, stronniczoœci i przekupstwa».
2Ch 19:8  Tak¿e i w Jerozolimie ustanowi³ Jozafat sêdziów spoœród lewitów i kap³anów oraz naczelników 
rodów dla Izraela, aby s¹dzili w imiê Pañskie zatargi i sprzeczki mieszkañców Jerozolimy.
2Ch 19:9  I taki rozkaz im da³: «Tak macie postêpowaæ: w bojaŸni Pañskiej, w prawdzie i w szczeroœci serca.
2Ch 19:10  We wszelkiej sprawie, jaka do was dojdzie od waszych braci, którzy mieszkaj¹ w waszych miastach, 
czy to sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozró¿nienia miêdzy prawem a poleceniem, miêdzy postanowieniem a 
nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew Jego nie ci¹¿y³ nad wami i nad waszymi 
braæmi.
2Ch 19:11  A oto kap³an Amariasz bêdzie naczelnikiem nad wami w ka¿dej sprawie Pañskiej, ksi¹¿ê pokolenia 
Judy, Zebadiasz, syn Izmaela, w ka¿dej sprawie królewskiej, a lewici bêd¹ wam s³u¿yæ za pisarzy. B¹dŸcie 
dzielni i dzia³ajcie, a Pan poszczêœci dobremu».
2Ch 20:1  Potem Moabici i Ammonici, a z nimi czêœæ spoœród Meunitów, wtargnêli, aby walczyæ przeciw 
Jozafatowi.
2Ch 20:2  Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomoœæ nastêpuj¹c¹: «Powsta³o przeciw tobie z drugiej strony 
morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest ju¿ teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi».
2Ch 20:3  Przera¿ony Jozafat zwróci³ siê o pomoc do Pana. Og³osi³ te¿ post w ca³ej ziemi judzkiej.
2Ch 20:4  Zebrali siê wiêc mieszkañcy Judy, aby prosiæ Pana, o pomoc. Przybyli zaœ z ka¿dego miasta Judy, 
aby b³agaæ Pana.
2Ch 20:5  Stan¹³ wówczas Jozafat poœrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w œwi¹tyni, przed nowym 
dziedziñcem,
2Ch 20:6  i rzek³: «Panie, Bo¿e naszych ojców, czy to nie Ty jesteœ Bogiem w niebie, i czy¿ nie Ty rz¹dzisz w 
ka¿dym królestwie pogan? W Twoim to rêku jest si³a i moc. Nie ma takiego, który by z Tob¹ móg³ siê mierzyæ.
2Ch 20:7  Czy to nie Ty, Bo¿e nasz, wygna³eœ mieszkañców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i da³eœ j¹ 
na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela?
2Ch 20:8  Zamieszkali w niej i zbudowali w niej œwi¹tyniê dla Twego imienia, mówi¹c:



2Ch 20:9  "Jeœli spadnie na nas nieszczêœcie, miecz karz¹cy, zaraza albo g³ód, staniemy przed t¹ œwi¹tyni¹ i 
przed Tob¹, poniewa¿ w tej œwi¹tyni przebywa Twoje imiê, i bêdziemy wo³aæ do Ciebie w naszym ucisku, 
wtedy Ty wys³uchasz nas i ocalisz".
2Ch 20:10  Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkañcy gór Seir, do których nie da³eœ Izraelowi wejœæ 
podczas wêdrówki z ziemi egipskiej, tak i¿ ominêli ich i nie zniszczyli,
2Ch 20:11  oto jak nam odp³acaj¹: wchodz¹ do nas, aby nas wypêdziæ z Twego dziedzictwa, które da³eœ nam 
w posiadanie.
2Ch 20:12  Bo¿e nasz, czy nie os¹dzisz tego? Jesteœmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, 
które na nas napad³o. Nie wiemy, co czyniæ, ale oczy nasze zwracaj¹ siê ku Tobie».
2Ch 20:13  Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkañcy Judy, tak¿e i ma³e dzieci, ich kobiety i synowie.
2Ch 20:14  A wœród zgromadzenia duch Pañski spocz¹³ na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza, 
syna Jejela, syna Mattaniasza - lewicie spoœród potomków Asafa.
2Ch 20:15  I rzek³ on: «Wszyscy mieszkañcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, s³uchajcie uwa¿nie! Tak do 
was mówi Pan: Nie bójcie siê i nie lêkajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy bêdziecie walczyæ, lecz 
Bóg.
2Ch 20:16  Jutro zejdŸcie przeciwko nim! Oto wstêpowaæ bêd¹ na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na koñcu 
doliny przed pustyni¹ Jeruel.
2Ch 20:17  Nie wy bêdziecie tam walczyæ. Jednak¿e stawcie siê, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie 
dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie siê i nie lêkajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan 
bêdzie z wami!»
2Ch 20:18  Jozafat wiêc upad³ na kolana twarz¹ ku ziemi, i wszyscy mieszkañcy Judy i Jerozolimy padli przed 
Panem, aby Go uczciæ.
2Ch 20:19  Wówczas lewici spoœród synów Kehatytów i Korachitów poczêli wielbiæ Pana, Boga Izraela, 
donoœnym i wysokim g³osem.
2Ch 20:20  Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stan¹³ Jozafat i rzek³: 
«Mieszkañcy Judy i Jerozolimy, pos³uchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie siê, zaufajcie 
Jego prorokom, a bêdzie siê wam powodzi³o».
2Ch 20:21  Potem, poradziwszy siê ludu, ustanowi³ œpiewaków dla Pana, by id¹c w œwiêtych szatach przed 
zbrojnymi wys³awiali Go œpiewaj¹c: Wys³awiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego ³askawoœæ.
2Ch 20:22  W czasie kiedy rozpoczêli wznosiæ okrzyki radoœci i uwielbienia, Pan zastawi³ zasadzkê na 
Ammonitów, Moabitów i mieszkañców góry Seir, wkraczaj¹cych przeciw Judzie, tak i¿ siê wzajemnie pobili.
2Ch 20:23  Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkañcom góry Seir, aby ich ob³o¿yæ kl¹tw¹ i 
wytêpiæ. Gdy zaœ tego dokonali z mieszkañcami Seiru, jeden drugiemu pomaga³ do zguby.
2Ch 20:24  Gdy mieszkañcy Judy doszli do miejsca, sk¹d widaæ ju¿ pustyniê, i spojrzeli na to mnóstwo, oto 
[zobaczyli] trupy le¿¹ce na ziemi: nikt nie uszed³ z ¿yciem.
2Ch 20:25  Przyst¹pi³ wiêc Jozafat i jego lud, aby pobraæ z nich ³upy. ZnaleŸli wtedy przy nich mnóstwo 
zdobyczy: byd³a, dobytku, szat i kosztownych naczyñ. Zdobyli takie ³upy, i¿ nie mogli tego udŸwign¹æ. Trzy dni 
im zesz³y na zbieraniu ³upu, by³ on bowiem wielki.
2Ch 20:26  W czwartym zaœ dniu zebrali siê w Dolinie Beraka, tam bowiem b³ogos³awili Pana, dlatego miejsce 
to nazwali Dolin¹ Beraka.
2Ch 20:27  Nastêpnie wszyscy mê¿owie z Judy i Jerozolimy , z Jozafatem, na czele, wrócili do Jerozolimy pe³ni 
radoœci, bo Pan uradowa³ ich, uwalniaj¹c od nieprzyjació³.
2Ch 20:28  Wkroczyli do Jerozolimy, kieruj¹c siê ku œwi¹tyni Pañskiej, graj¹c na harfach, cytrach i tr¹bach.
2Ch 20:29  Wówczas spad³ strach Bo¿y na wszystkie królestwa i kraje, skoro us³yszano, ¿e Pan walczy³ z 
wrogami Izraela.
2Ch 20:30  Odpoczê³o potem królestwo Jozafata i Pan otoczy³ je zewsz¹d pokojem.
2Ch 20:31  Jozafat wiêc obj¹³ w³adzê w Judzie. W chwili objêcia rz¹dów mia³ trzydzieœci piêæ lat i panowa³ w 
Jerozolimie dwadzieœcia piêæ lat. Jego matce by³o na imiê Azuba, córka Szilchiego.
2Ch 20:32  Poszed³ on drog¹ swego ojca Asy i nie zboczy³ z niej; staraj¹c siê czyniæ to, co jest s³uszne w 
oczach Pañskich.
2Ch 20:33  Tylko wy¿yn nie usuniêto, a lud jeszcze nie zwróci³ serca ku Bogu swych przodków.
2Ch 20:34  Pozosta³e zaœ czyny Jozafata, od pierwszych do ostatnich, zapisane s¹ w dziejach Jehu, syna 
Chananiego, i w³¹czone do Ksiêgi Królów Izraela.
2Ch 20:35  Król judzki, Jozafat, sprzymierzy³ siê potem z królem izraelskim, Ochozjaszem, który Ÿle 
postêpowa³.
2Ch 20:36  Zwi¹za³ siê z nim, aby budowaæ okrêty do podró¿y ku Tarszisz. Budowali wówczas okrêty w Esjon-
Geber.
2Ch 20:37  Prorokowa³ potem Eliezer, syn Dodawiasza z Mareszy, przeciwko Jozafatowi, mówi¹c: «Poniewa¿ 
sprzymierzy³eœ siê z Ochozjaszem, zburzy Pan twoje dzie³o». I rozbi³y siê okrêty, tak i¿ poniechano wyprawy 



do Tarszisz.
2Ch 21:1  Jozafat spocz¹³ przy swoich przodkach i zosta³ pochowany przy swoich przodkach w Mieœcie 
Dawidowym, a jego syn Joram zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 21:2  Mia³ on szeœciu braci, synów Jozafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i 
Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego.
2Ch 21:3  Obdarowa³ ich ojciec bogatymi darami w srebrze i z³ocie oraz w kosztownoœciach, razem z 
warownymi miastami Judy. W³adzê królewsk¹ jednak odda³ Joramowi, poniewa¿ on by³ pierworodny.
2Ch 21:4  Joram wiêc wzi¹³ we w³adanie królestwo swego ojca i umocniwszy siê, pozabija³ mieczem wszystkich 
swoich braci oraz niektórych ksi¹¿¹t Izraela.
2Ch 21:5  Joram mia³ trzydzieœci dwa lata w chwili objêcia rz¹dów i osiem lat panowa³ w Jerozolimie.
2Ch 21:6  Kroczy³ on drog¹ królów izraelskich, podobnie jak czyni³ dom Achaba, poniewa¿ córka Achaba by³a 
jego ¿on¹. Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich.
2Ch 21:7  Jednak¿e Pan nie chcia³ zniszczyæ domu Dawida ze wzglêdu na przymierze, które z nim zawar³, gdy 
mu obieca³, i¿ da mu przed sob¹ ród na zawsze.
2Ch 21:8  Za jego to czasów Edom wyrwa³ siê spod w³adzy Judy i wybra³ sobie króla.
2Ch 21:9  Wtedy wiêc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczy³ granicê. 
Wstawszy potem w nocy, pobi³ Edomitów, którzy go otaczali, wraz z dowódcami rydwanów.
2Ch 21:10  I wyrwa³ siê Edom spod w³adzy Judy a¿ po dziœ dzieñ. W tym samym czasie wyrwa³a siê tak¿e 
Libna spod jego w³adzy, poniewa¿ opuœci³ on Pana, Boga swych ojców.
2Ch 21:11  On te¿ ustanowi³ wy¿yny na górach judzkich i doprowadzi³ do wiaro³omstwa mieszkañców 
Jerozolimy, wiod¹c Judê na z³¹ drogê.
2Ch 21:12  Przysz³o potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treœci: «Tak mówi Pan, Bóg twego praojca 
Dawida: Poniewa¿ nie postêpowa³eœ drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla judzkiego,
2Ch 21:13  lecz postêpowa³eœ drog¹ królów izraelskich i doprowadzi³eœ Judê oraz mieszkañców Jerozolimy do 
wiaro³omstwa, jak wiaro³omny by³ dom Achaba, ponadto wymordowa³eœ swoich braci i rodzinê swego ojca, 
lepszych od ciebie,
2Ch 21:14  oto Pan uderzy ciê wielk¹ klêsk¹, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje ¿ony i ca³y twój 
maj¹tek.
2Ch 21:15  Ciebie zaœ samego dotknie ciê¿kimi chorobami, chorob¹ wnêtrznoœci. W koñcu z powodu tej 
choroby w ci¹gu dwóch lat wyjd¹ ci wnêtrznoœci».
2Ch 21:16  Poruszy³ te¿ Pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok 
Kuszytów.
2Ch 21:17  Wkroczyli wiêc do Judy, zniszczyli j¹, zabieraj¹c ca³y maj¹tek, jaki znalaz³ siê w pa³acu królewskim, 
ponadto uprowadzili jego synów i ¿ony, tak i¿ nie zosta³ mu ¿aden inny syn, poza Joachazem, najm³odszym z 
jego synów.
2Ch 21:18  Po tym wszystkim dotkn¹³ go Pan nieuleczaln¹ chorob¹ wnêtrznoœci,
2Ch 21:19  która trwa³a dwa lata, a¿ w koñcu drugiego roku, gdy nadesz³a ostatnia chwila, wysz³y mu 
wnêtrznoœci na skutek choroby i zmar³ wœród dokuczliwych boleœci. A lud jego nie spali³ mu kadzid³a, jak pali³ 
jego przodkom.
2Ch 21:20  W chwili objêcia rz¹dów mia³ on trzydzieœci dwa lata i osiem lat panowa³ w Jerozolimie. Odszed³ 
tak, i¿ nikt go nie ¿a³owa³. Pogrzebano go w Mieœcie Dawidowym, ale nie w grobach królewskich.
2Ch 22:1  Na jego miejsce mieszkañcy Jerozolimy obrali królem najm³odszego jego syna, Ochozjasza, 
wszystkich bowiem starszych braci wymordowa³a zgraja, która z Arabami wesz³a do obozu. Zosta³ wiêc królem 
Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.
2Ch 22:2  W chwili objêcia rz¹dów Ochozjasz mia³ dwadzieœcia dwa lata i panowa³ jeden rok w Jerozolimie. 
Jego matce by³o na imiê Atalia, córka Omriego.
2Ch 22:3  Tak¿e i on kroczy³ drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawa³a mu z³e rady.
2Ch 22:4  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, jak dom Achaba, poniewa¿ oni to na jego zgubê byli mu 
doradcami po œmierci jego ojca.
2Ch 22:5  Id¹c za ich rad¹, wyruszy³ z Joramem, synem Achaba, królem izraelskim, do walki przeciw 
Chazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w Gileadzie. Aramejczycy zranili Jorama.
2Ch 22:6  Wycofa³ siê wiêc, aby siê leczyæ w Jizreel, albowiem mia³ rany, które zadali mu w Harama, kiedy 
wojowa³ z Chazaelem, królem Aramu. Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego, przyby³ do Jizreel odwiedziæ 
Jorama, syna Achaba, który by³ chory.
2Ch 22:7  Lecz Bóg zrz¹dzi³, ¿e Ochozjasz wybra³ siê z odwiedzinami do Jorama na swoj¹ zgubê. Kiedy bowiem 
przyby³, wyruszy³ z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimsziego, którego namaœci³ Pan po to, by zniszczy³ 
dom Achaba.
2Ch 22:8  Podczas gdy Jehu rozprawia³ siê z domem Achaba, znalaz³ dowódców judzkich i synów braci 
Ochozjasza, którzy byli w jego s³u¿bie, i zabi³ ich.



2Ch 22:9  Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywa³ siê w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do 
Jehu, który go skaza³ na œmieræ. Pochowano go, mówi¹c: «Jest on synem Jozafata, który szuka³ Pana z 
ca³ego swego serca». Nie by³o wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by mia³ doœæ si³y do panowania.
2Ch 22:10  Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedzia³a siê, ¿e syn jej umar³, zabra³a siê do wytêpienia ca³ego 
potomstwa królewskiego domu Judy.
2Ch 22:11  Lecz Joszeba, córka króla, zabra³a Joasza, syna Ochozjasza, i wyniós³szy go potajemnie spoœród 
zabijanych synów królewskich, skry³a go razem z jego mamk¹ w pokoju sypialnym. Tak to ukrywa³a go Joszeba, 
córka króla Jorama, a ¿ona kap³ana Jojady - by³a ona przecie¿ siostr¹ Ochozjasza - przed Atali¹, tak i¿ ona go 
nie zg³adzi³a.
2Ch 22:12  Przebywa³ wiêc z nimi przez szeœæ lat ukryty w œwi¹tyni Bo¿ej, podczas gdy Atalia rz¹dzi³a w 
kraju.
2Ch 23:1  W siódmym roku Jojada nabra³ otuchy i wci¹gn¹³ do spisku setników: Azariasza, syna Jerochama, 
Izmaela, syna Jochanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza, i Elisafata, syna Zikriego.
2Ch 23:2  Obeszli oni ziemiê Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów 
izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy.
2Ch 23:3  Ca³e to zgromadzenie zawar³o uk³ad z królem w œwi¹tyni Bo¿ej. Wtedy rzek³ im [Jojada]: «Oto syn 
króla. Niech króluje, jak zapowiedzia³ Pan o potomkach Dawida.
2Ch 23:4  Oto rozkaz, który macie wykonaæ. Trzecia czêœæ z was - kap³anów, lewitów i podejmuj¹cych s³u¿bê 
w szabat, niech stanie na stra¿y progów;
2Ch 23:5  jedna trzecia - przy pa³acu królewskim, a jedna trzecia - przy Bramie Fundamentów, a ca³y lud na 
dziedziñcach œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 23:6  Niech nie wejdzie nikt do œwi¹tyni Pañskiej, z wyj¹tkiem kap³anów i us³uguj¹cych lewitów. Oni mog¹ 
wejœæ, albowiem s¹ poœwiêceni, a ca³y lud niech strze¿e Bo¿ych zarz¹dzeñ.
2Ch 23:7  Niech lewici otocz¹ króla w kr¹g, ka¿dy z broni¹ w rêku. A kto by chcia³ wejœæ do œwi¹tyni, niech 
zginie! B¹dŸcie przy królu, dok¹dkolwiek siê uda».
2Ch 23:8  Lewici wiêc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkaza³ kap³an Jojada. Ka¿dy wzi¹³ 
swoich ludzi, tak tych, co podejmuj¹ s³u¿bê w szabat, jak tych, co w szabat z niej schodz¹, albowiem kap³an 
Jojada nie zwolni³ zmian do domu.
2Ch 23:9  Kap³an zaœ Jojada wrêczy³ setnikom w³ócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które by³y w œwi¹tyni 
Bo¿ej.
2Ch 23:10  Nastêpnie rozstawi³ ca³y lud z broni¹ w rêku doko³a króla wzd³u¿ œwi¹tyni od wêg³a po³udniowego 
a¿ do wêg³a pó³nocnego, przed o³tarzem i œwi¹tyni¹.
2Ch 23:11  Wówczas wyprowadzono syna króla i w³o¿ono na niego diadem i Œwiadectwo, i og³oszono go 
królem. Namaœcili go: Jojada i jego synowie. Wo³ano te¿: «Niech ¿yje król!»
2Ch 23:12  Atalia s³ysz¹c wrzawê ludu, cisn¹cego siê i wys³awiaj¹cego króla, uda³a siê do ludu, do œwi¹tyni 
Pañskiej.
2Ch 23:13  Spojrza³a, a oto król stoi przy kolumnie przy wejœciu, a dowódcy i tr¹by naoko³o króla; ca³y lud kraju 
raduje siê i dmie w tr¹by, œpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadz¹ œpiewy pochwalne. Atalia wiêc 
rozdar³a szaty i zawo³a³a: «Spisek, spisek!»
2Ch 23:14  Wtedy kap³an Jojada wyda³ rozkaz setnikom dowodz¹cym wojskiem, mówi¹c im: «WyprowadŸcie j¹ 
ze œwi¹tyni poza szeregi, a gdyby ktoœ za ni¹ szed³, niech zginie od miecza!» Kap³an bowiem mówi³: «Nie 
zabijajcie jej w œwi¹tyni Pañskiej!»
2Ch 23:15  Pochwycono j¹, gdy dochodzi³a do wejœcia do pa³acu królewskiego przy Bramie Koñskiej, i tam j¹ 
zabito.
2Ch 23:16  Wówczas Jojada zawar³ przymierze miêdzy Panem a ca³ym ludem i królem, aby byli ludem 
Pañskim.
2Ch 23:17  Po czym ca³y lud kraju wyruszy³ do œwi¹tyni Baala i zburzy³ j¹. O³tarze jego i pos¹gi pot³uczono, a 
Mattana, kap³ana Baala, zabito przed o³tarzami.
2Ch 23:18  I Jojada ustanowi³ stra¿ dla œwi¹tyni Pañskiej z kap³anów i lewitów, których Dawid podzieli³ na 
zmiany w œwi¹tyni Pañskiej, aby sk³adali Panu ca³opalenia, jak napisano w prawie Moj¿eszowym, wœród 
wesela i œpiewów, wed³ug rozporz¹dzeñ Dawidowych.
2Ch 23:19  Ustanowi³ te¿ odŸwiernych przy bramach œwi¹tyni Pañskiej, aby przypadkiem nie wszed³ tam ktoœ 
nieczysty.
2Ch 23:20  Nastêpnie wzi¹³ setników, mo¿nych, rz¹dców ludu oraz ca³y lud kraju i wyprowadzi³ króla ze 
œwi¹tyni. Potem wkroczyli przez Bramê Wy¿sz¹ do pa³acu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim.
2Ch 23:21  Ca³y lud kraju radowa³ siê, a miasto za¿ywa³o spokoju. Ataliê zaœ zabito mieczem.
2Ch 24:1  W chwili objêcia rz¹dów Joasz mia³ siedem lat i panowa³ czterdzieœci lat w Jerozolimie. Matce jego 
by³o na imiê Sibia z Beer-Szeby.
2Ch 24:2  Joasz czyni³ to, co by³o s³uszne w oczach Pañskich, przez wszystkie dni ¿ycia kap³ana Jojady.



2Ch 24:3  Jojada dobra³ mu dwie ¿ony, tak i¿ mia³ on synów i córki.
2Ch 24:4  Potem powsta³ w sercu Joasza zamiar, aby odnowiæ œwi¹tyniê Pañsk¹.
2Ch 24:5  Zebra³ wiêc kap³anów i lewitów i rozkaza³ im: «WyjdŸcie do miast Judy i zbierajcie od ca³ego Izraela 
pieni¹dze na coroczne odnawianie œwi¹tyni waszego Boga. Poœpieszcie siê z t¹ spraw¹!» Lewici jednak siê nie 
œpieszyli.
2Ch 24:6  Król wiêc przywo³a³ ich zwierzchnika, Jojadê, i rzek³ mu: «Dlaczego nie domaga³eœ siê od lewitów, 
aby przynieœli z Judy i z Jerozolimy na rzecz Namiotu Œwiadectwa podatek, który Moj¿esz, s³uga Pañski, 
na³o¿y³ na ca³¹ spo³ecznoœæ Izraela?
2Ch 24:7  Bezbo¿na bowiem Atalia i jej synowie w³amali siê do œwi¹tyni Bo¿ej i wszystkie przedmioty Œwi¹tyni 
Pañskiej uczynili w³asnoœci¹ Baalów».
2Ch 24:8  Ponadto rozkaza³ król, aby sporz¹dzono jedn¹ skrzyniê i umieszczono j¹ w bramie œwi¹tyni Pañskiej 
na zewn¹trz.
2Ch 24:9  I og³oszono w Judzie i w Jerozolimie, ¿eby przynosiæ Panu podatek, który Moj¿esz, s³uga Bo¿y, 
na³o¿y³ na Izraela na pustyni.
2Ch 24:10  Uradowali siê wiêc wszyscy naczelnicy i ca³y lud tak, i¿ przynosili [pieni¹dze] i wrzucali do skrzyni, 
a¿ j¹ nape³nili.
2Ch 24:11  Co pewien czas, kiedy zauwa¿ono, i¿ du¿o jest pieniêdzy, lewici przenosili skrzyniê pod nadzór 
królewski, nastêpnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykap³ana opró¿niali skrzyniê. Potem odnoszono j¹ 
na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano wiêc mnóstwo pieniêdzy.
2Ch 24:12  Król i Jojada dawali je kierownikom robót oko³o œwi¹tyni Pañskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu 
œwi¹tyni Pañskiej byli zajêci murarze i cieœle oraz kowale i br¹zownicy.
2Ch 24:13  Robotnicy przyst¹pili do dzie³a i dziêki pracy ich r¹k odnawianie posuwa³o siê naprzód. Naprawili 
zatem œwi¹tyniê Bo¿¹ wed³ug jej planu i wzmocnili j¹.
2Ch 24:14  Kiedy to ukoñczyli, przynieœli resztê pieniêdzy do króla i Jojady, za które sporz¹dzono sprzêty dla 
œwi¹tyni Pañskiej: naczynia do s³u¿by Bo¿ej i sk³adania ofiar, czasze i inne naczynia z³ote i srebrne. 
Codziennie przez wszystkie dni Jojady sk³adano ca³opalenia w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 24:15  Potem zestarza³ siê Jojada i syty ¿ycia zmar³, maj¹c lat sto trzydzieœci.
2Ch 24:16  Pogrzebali go w Mieœcie Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czyni³ w Izraelu i 
wzglêdem Boga, i wzglêdem Jego œwi¹tyni.
2Ch 24:17  Po œmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pok³on królowi. Król ich wtedy us³ucha³.
2Ch 24:18  Opuœcili wiêc œwi¹tyniê Pana, Boga swego, i zaczêli czciæ aszery oraz pos¹gi. Wskutek ich winy 
zap³on¹³ gniew [Bo¿y] nad Jud¹ i nad Jerozolim¹.
2Ch 24:19  Posy³a³ wiêc [Pan] do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie 
s³uchali.
2Ch 24:20  Wtedy duch Bo¿y zst¹pi³ na Zachariasza, syna kap³ana Jojady, który stan¹³ przed ludem i rzek³: 
«Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pañskie? Dlatego siê wam nie szczêœci! Poniewa¿ 
opuœciliœcie Pana i On was opuœci».
2Ch 24:21  Lecz oni sprzysiêgli siê przeciw niemu i ukamienowali go, z rozkazu króla na dziedziñcu œwi¹tyni 
Pañskiej.
2Ch 24:22  Król Joasz zapomnia³ ju¿ o dobrodziejstwie, jakie wyœwiadczy³ mu ojciec Zachariasza, Jojada, i 
zabi³ syna. Kiedy zaœ ten umiera³, zawo³a³: «Oby Pan to widzia³ i pomœci³, i za to za¿¹da³ sprawy!»
2Ch 24:23  I oto jeszcze w ci¹gu tego roku wyruszy³o przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do 
Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a ca³¹ sw¹ zdobycz wys³ali do króla Damaszku.
2Ch 24:24  Choæ wojsko Aramu wesz³o z ma³¹ liczb¹ ¿o³nierzy, Pan jednak odda³ mu w rêce wielkie mnóstwo 
wojska, poniewa¿ [mieszkañcy Judy] opuœcili Pana, Boga swych ojców. I tak wykona³o ono wyrok na Joaszu.
2Ch 24:25  Kiedy siê od niego oddalili, pozostawiaj¹c go ciê¿ko chorym, s³udzy jego uknuli spisek przeciw 
niemu, aby pomœciæ krew syna kap³ana Jojady. I zabili go na jego ³ó¿ku. Zmar³ i zosta³ pochowany w Mieœcie 
Dawidowym, ale nie z³o¿ono go w grobach królewskich.
2Ch 24:26  Spiskowcami przeciw niemu byli: Zabad, syn Ammonitki Szimeat, i Jozabad, syn Moabitki Szimrit.
2Ch 24:27  O jego zaœ synach, wielkoœci podatku i odbudowie œwi¹tyni Bo¿ego domu napisano w 
Komentarzu do Ksiêgi Królów. A syn jego, Amazjasz, zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 25:1  Dwadzieœcia piêæ lat mia³ Amazjasz, w chwili objêcia rz¹dów, a panowa³ w Jerozolimie dwadzieœcia 
dziewiêæ lat. Matce jego by³o na imiê Joaddan z Jerozolimy.
2Ch 25:2  On czyni³ to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, ale nie szczerym sercem.
2Ch 25:3  Skoro tylko umocni³ w³adzê królewsk¹ w swym rêku, zabi³ tych spoœród swych s³ug, którzy zabili jego 
ojca, króla.
2Ch 25:4  Lecz nie skaza³ na œmieræ ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w ksiêdze Prawa 
Moj¿eszowego, gdzie Pan przykaza³: Ojcowie nie ponios¹ œmierci za winy synów ani synowie za winy swych 
ojców. Ka¿dy umrze za swój w³asny grzech.



2Ch 25:5  Zgromadzi³ potem Amazjasz mieszkañców Judy i podzieli³ ich wed³ug rodów, daj¹c im tysi¹czników i 
setników dla ca³ego Judy i Beniamina; dokona³ nastêpnie ich spisu od dwudziestu lat i powy¿ej. Znalaz³ wtedy 
trzysta tysiêcy mê¿ów wyborowych, zdolnych do walki, uzbrojonych w dzidê i tarczê.
2Ch 25:6  Naj¹³ nastêpnie z Izraela sto tysiêcy dzielnych wojowników za sto talentów srebra.
2Ch 25:7  Wszed³ wówczas do niego m¹¿ Bo¿y mówi¹c: «Królu, niech nie wyrusza z tob¹ wojsko Izraela, bo Pan 
nie jest z Izraelem ani z ¿adnym z synów Efraima.
2Ch 25:8  Jeœli zaœ mniemasz, ¿e siê wzmocnisz przez to, os³abi ciê Bóg przed wrogiem, albowiem u Boga 
jest si³a, aby pomóc i aby os³abiæ».
2Ch 25:9  Amazjasz zapyta³ mê¿a Bo¿ego: «A co zrobiæ ze stu talentami srebra, które da³em oddzia³owi 
wojowników z Izraela?» M¹¿ Bo¿y odpowiedzia³: «Pan ma wiêcej do dania tobie ni¿ to».
2Ch 25:10  Zwolni³ wiêc Amazjasz oddzia³, który do niego przyby³ z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni 
jednak bardzo siê rozgniewali na Judê i powrócili do ojczyzny, wr¹c gniewem.
2Ch 25:11  Amazjasz, wzmocniwszy siê, wyruszy³ na czele swego wojska do Doliny Soli, gdzie pobi³ dziesiêæ 
tysiêcy synów Seiru,
2Ch 25:12  a dziesiêæ tysiêcy ¿ywych uprowadzili synowie Judy. Wprowadzili ich potem na szczyt ska³y i str¹cili 
ich ze szczytu ska³y, tak i¿ siê wszyscy porozbijali.
2Ch 25:13  A ¿o³nierze oddzia³u, który Amazjasz wycofa³ ze swej wyprawy na wojnê, rozeszli siê po miastach 
judzkich, od Samarii a¿ po Bet-Choron, zabijaj¹c trzy tysi¹ce ludzi i zabieraj¹c wielki ³up.
2Ch 25:14  Kiedy po rozbiciu Edomitów wróci³ Amazjasz, wprowadzi³ bogów synów Seiru i ustanowi³ ich bogami 
dla siebie, oddaj¹c im pok³on i pal¹c kadzid³o.
2Ch 25:15  Zap³on¹³ wtedy gniew Pana na Amazjasza i wys³a³ On do niego proroka, który mu powiedzia³: 
«Dlaczegoœ szuka³ bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z twojej rêki?»
2Ch 25:16  Kiedy on to do niego mówi³, powiedzia³ mu król: «Czy ustanowiliœmy ciê doradc¹ króla? Przestañ! 
Po có¿ maj¹ ciê uderzyæ?» Prorok zaprzesta³ i zawo³a³: «Wiem, ¿e Bóg powzi¹³ zamiar, by ciê zgubiæ za to, 
¿eœ to uczyni³ i nie us³ucha³eœ mojej rady».
2Ch 25:17  Wtedy Amazjasz, król judzki, naradzi³ siê i wys³a³ pos³ów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, 
króla izraelskiego: «PrzyjdŸ, a zmierzymy siê zbrojnie!»
2Ch 25:18  A Joasz, król izraelski, przekaza³ Amazjaszowi, królowi judzkiemu, tak¹ odpowiedŸ: «Cierñ na 
Libanie przes³a³ cedrowi na Libanie tak¹ proœbê: "Daj córkê swoj¹ mojemu synowi za ¿onê!" Lecz dziki zwierz, 
który jest na Libanie, przebiega³ i rozdepta³ cierñ.
2Ch 25:19  Mówisz sobie: "Oto pobi³em Edomitów". Skutkiem czego twoje serce unios³o siê pych¹, by siê 
chwaliæ. Pozostañ teraz w swoim domu! Dlaczego masz siê nara¿aæ na nieszczêœcie i masz upaœæ ty, a 
razem z tob¹ i Juda?»
2Ch 25:20  Lecz Amazjasz nie us³ucha³, co by³o zrz¹dzeniem Boga, który chcia³ ich wydaæ w rêce Joasza, za 
to, ¿e szukali bogów Edomu.
2Ch 25:21  Wyruszy³ wiêc Joasz, król izraelski, i zmierzyli siê zbrojnie - on i Amazjasz - w Bet-Szemesz, które 
nale¿y do Judy.
2Ch 25:22  Juda zosta³ pobity przez Izraela, i uciek³ ka¿dy do swego namiotu.
2Ch 25:23  Amazjasza zaœ, króla judzkiego, syna Joasza, syna Joachaza, pojma³ w Bet-Szemesz Joasz, król 
izraelski, i zaprowadzi³ go do Jerozolimy. Zrobi³ wy³om w murze Jerozolimy od Bramy Efraima a¿ do Bramy 
Wêg³a, na czterysta ³okci.
2Ch 25:24  Zabra³ te¿ wszystko z³oto i srebro, wszystkie naczynia, które znajdowa³y siê w œwi¹tyni Bo¿ej u 
Obed-Edoma i w skarbcach pa³acu królewskiego, oraz zak³adników, i wróci³ do Samarii.
2Ch 25:25  Amazjasz, syn Joasza, król judzki, ¿y³ jeszcze piêtnaœcie lat po œmierci Joasza, syna Joachaza, 
króla izraelskiego.
2Ch 25:26  A czy¿ pozosta³e dzieje Amazjasza, od pierwszych do ostatnich, nie s¹ opisane w Ksiêdze Królów 
judzkich i izraelskich?
2Ch 25:27  Od czasu kiedy Amazjasz opuœci³ Pana, uknuto przeciw niemu spisek w Jerozolimie, uciek³ wiêc do 
Lakisz. Urz¹dzono za nim poœcig do Lakisz i tam go zabito.
2Ch 25:28  Przewieziono go koñmi i pogrzebano z jego przodkami w Mieœcie Dawidowym.
2Ch 26:1  Ca³y naród Judy wzi¹³ Ozjasza, który mia³ wtedy szesnaœcie lat, i obra³ go królem w miejsce jego 
ojca Amazjasza.
2Ch 26:2  To on obwarowa³ Elat i przywróci³ go Judzie, kiedy król spocz¹³ ze swymi przodkami.
2Ch 26:3  W chwili objêcia rz¹dów Ozjasz mia³ szesnaœcie lat i panowa³ piêædziesi¹t dwa lata w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Jekolia z Jerozolimy.
2Ch 26:4  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich we wszystkim, tak jak czyni³ jego ojciec Amazjasz.
2Ch 26:5  Dopóki ¿y³ Zachariasz, który go uczy³ bojaŸni Bo¿ej, szuka³ on Pana, a jak d³ugo szuka³ Pana, Bóg 
mu szczêœci³.
2Ch 26:6  Wyruszy³ wówczas, by walczyæ z Filistynami. Zrobi³ wy³omy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a 



odbudowa³ miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów.
2Ch 26:7  Wspomaga³ go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom, mieszkaj¹cym w Gur-Baal, i przeciwko 
Meunitom.
2Ch 26:8  Tak¿e i Ammonici p³acili daninê Ozjaszowi. S³awa jego imienia dosz³a a¿ do wejœcia do Egiptu, bo 
sta³ siê on bardzo potê¿ny.
2Ch 26:9  Wybudowa³ te¿ Ozjasz baszty w Jerozolimie nad Bram¹ Wêg³a, nad Bram¹ Doliny, nad Naro¿nikiem i 
umocni³ je.
2Ch 26:10  Wybudowa³ równie¿ wie¿e w pustyni i wykopa³ liczne cysterny, poniewa¿ posiada³ wiele byd³a na 
Szefeli i na p³askowy¿u - a tak¿e rolników i uprawiaj¹cych winnice na wzgórzach i w ogrodach, kocha³ siê 
bowiem w uprawie ziemi.
2Ch 26:11  Ozjasz mia³ wojsko wyæwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddzia³y, 
obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcê Maasejasza, pod rozkazami jednego z dowódców królewskich - 
Chananiasza.
2Ch 26:12  Ca³kowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosi³a dwa tysi¹ce 
szeœciuset.
2Ch 26:13  Pod ich rozkazami by³o wojsko z³o¿one z trzydziestu siedmiu tysiêcy piêciuset ludzi wyæwiczonych 
do walki, pe³nych si³y do tego, by wesprzeæ króla przeciw wrogom.
2Ch 26:14  Ozjasz przygotowa³ im, to jest ca³emu wojsku, tarcze, dzidy, he³my, pancerze, ³uki i kamienie do 
proc.
2Ch 26:15  W Jerozolimie poleci³ on zbudowaæ machiny wojenne wed³ug pomys³u konstruktora, do 
umieszczenia na wie¿ach i naro¿nikach celem ciskania strza³ i wielkich kamieni. W ten sposób s³awa jego 
rozesz³a siê daleko, bo doznawa³ on naprawdê przedziwnej pomocy, a¿ sta³ siê tak potê¿nym.
2Ch 26:16  A kiedy sta³ siê potê¿ny, unios³o siê jego serce, a¿ uleg³o zepsuciu. Wykroczy³ przeciw Panu, Bogu 
swemu, wszed³ bowiem do œwi¹tyni Pañskiej, aby z³o¿yæ ofiarê kadzieln¹ na o³tarz kadzenia.
2Ch 26:17  Wszed³ za nim kap³an Azariasz, a z nim osiemdziesiêciu odwa¿nych kap³anów Pañskich.
2Ch 26:18  Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: «Ozjaszu, nie do ciebie nale¿y sk³adanie ofiar 
kadzielnych Panu, lecz do kap³anów. S¹ oni synami Aarona, na to poœwiêconymi, aby sk³adaæ ofiary 
kadzielne. WyjdŸ z miejsca œwiêtego, boœ siê sprzeniewierzy³ i nie przyniesie ci to chwa³y u Pana».
2Ch 26:19  Wówczas Ozjasz zapa³a³ gniewem, a w jego rêku by³a jeszcze kadzielnica. Gdy pa³a³ gniewem na 
kap³anów, ukaza³ siê na jego czole tr¹d, wobec kap³anów w œwi¹tyni Pañskiej, przed o³tarzem kadzenia.
2Ch 26:20  Najwy¿szy kap³an Azariasz i wszyscy inni kap³ani zwrócili siê do niego: a oto mia³ on tr¹d na czole. 
Natychmiast wiêc wypêdzili go stamt¹d. On sam nawet siê spieszy³ do wyjœcia, bo dotkn¹³ go Pan.
2Ch 26:21  I pozosta³ król Ozjasz trêdowaty a¿ do dnia swej œmierci, i mieszka³ w domu odosobnienia, bo 
wykluczony zosta³ ze œwi¹tyni Pañskiej, podczas gdy Jotam, jego syn, zarz¹dza³ pa³acem królewskim i s¹dzi³ 
lud.
2Ch 26:22  Pozosta³e zaœ dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, s¹ opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa.
2Ch 26:23  I spocz¹³ Ozjasz ze swymi przodkami, i pochowano go z jego przodkami na polu obok grobu królów. 
Mówiono bowiem: «On by³ trêdowaty». Syn jego Jotam zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 27:1  Jotam w chwili objêcia rz¹dów mia³ dwadzieœcia piêæ lat, a szesnaœcie lat panowa³ w Jerozolimie. 
Matce jego by³o na imiê Jerusza, córka Sadoka.
2Ch 27:2  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, i we wszystkim dzia³a³ tak, jak jego ojciec Ozjasz, 
nie wtargn¹³ jednak, jak on do œwi¹tyni Pañskiej. Ale lud nadal by³ zepsuty.
2Ch 27:3  On to wybudowa³ Bramê Górn¹ œwi¹tyni Pañskiej i przeprowadzi³ wiele prac przy murach Ofelu.
2Ch 27:4  Budowa³ te¿ miasta w górach judzkich, a w lasach wzniós³ zamki i wie¿e.
2Ch 27:5  On to walczy³ z królem Ammonitów i zwyciê¿y³ go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, 
dziesiêæ tysiêcy kor pszenicy i dziesiêæ tysiêcy kor jêczmienia. Podobnie p³acili mu Ammonici tak¿e i w drugim, 
i w trzecim roku.
2Ch 27:6  Jotam wzrós³ w potêgê, poniewa¿ utwierdzi³ swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim.
2Ch 27:7  Pozosta³e zaœ dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsiêwziêcia opisane s¹ w Ksiêdze Królów 
Izraela i Judy.
2Ch 27:8  Dwadzieœcia piêæ lat mia³, gdy zosta³ królem, a szesnaœcie lat panowa³ w Jerozolimie.
2Ch 27:9  I spocz¹³ Jotam przy swoich przodkach, i pochowano go w Mieœcie Dawidowym. A jego syn Achaz 
zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 28:1  Achaz w chwili objêcia rz¹dów mia³ dwadzieœcia lat, a szesnaœcie lat panowa³ w Jerozolimie. Nie 
czyni³ on tego, co jest s³uszne w oczach Pañskich, tak jak czyni³ jego praojciec Dawid,
2Ch 28:2  lecz kroczy³ drogami królów Izraela, nawet sporz¹dzi³ Baalom pos¹gi ulane z metalu.
2Ch 28:3  On to sk³ada³ ofiary kadzielne w Dolinie Synów Hinnoma i przeprowadzi³ swego syna przez ogieñ - na 
mod³ê ohydnych grzechów pogan, których Pan wypêdzi³ przed Izraelitami.
2Ch 28:4  Sk³ada³ te¿ ofiary krwawe i kadzielne na wy¿ynach i pagórkach, i pod ka¿dym drzewem zielonym.



2Ch 28:5  Dlatego wyda³ go Pan, Bóg jego, w rêce króla Aramu. Pobito go i uprowadzono od niego wielk¹ liczbê 
jeñców, których zaprowadzono do Damaszku. On zaœ sam zosta³ wydany w rêce króla izraelskiego, który zada³ 
mu wielk¹ klêskê.
2Ch 28:6  Pekach, syn Remaliasza, wymordowa³ wówczas jednego dnia w Judzie sto dwadzieœcia tysiêcy 
ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuœcili oni Pana, Boga swych ojców.
2Ch 28:7  Dzielny wojownik efraimski Zikri zabi³ wówczas syna królewskiego Maasejasza, zarz¹dcê pa³acu 
Azrikama i namiestnika królewskiego Elkanê.
2Ch 28:8  Izraelici wziêli do niewoli od swoich braci [z Judy] dwieœcie tysiêcy ¿on, synów i córek, pobrali te¿ od 
nich wielki ³up i uprowadzili to wszystko do Samarii.
2Ch 28:9  By³ tam jednak prorok Pañski, imieniem Oded, który wyszed³ przed wojska powracaj¹ce do Samarii i 
rzek³ im: «Oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie wyda³ ich w wasze rêce i zabiliœcie 
ich z okrucieñstwem, które dosiêg³o nieba.
2Ch 28:10  Teraz zamierzacie ujarzmiæ dla siebie synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i 
niewolnice. Tylko czy wy sami nie macie win wobec Pana, Boga waszego?
2Ch 28:11  Pos³uchajcie mnie teraz: Odeœlijcie jeñców, których wziêliœcie spoœród waszych braci, bo inaczej 
spadnie na was p³on¹cy gniew Pañski».
2Ch 28:12  Powstali wtedy niektórzy mê¿owie spoœród naczelników - synów Efraima: Azariasz, syn Jochanana, 
Berekiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, stanêli przed tymi, którzy wracali 
z wojskiem,
2Ch 28:13  i rzekli im: «Nie wprowadzajcie tutaj jeñców, bêdziemy bowiem winni wobec Pana; czy zamierzacie 
powiêkszyæ nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest wielka, a p³on¹cy gniew Pañski ci¹¿y nad 
Izraelem».
2Ch 28:14  ¯o³nierze uwolnili jeñców, a ³up zostawili przed naczelnikami i ca³ym zgromadzeniem.
2Ch 28:15  Mê¿owie, imiennie wybrani do tego zadania, zajêli siê pokrzepieniem jeñców: nagich przyodziano 
[odzie¿¹ wziêt¹] z ³upu, ubrano ich i obuto, dano im jeœæ i piæ, namaszczono, nastêpnie posadziwszy 
os³abionych na os³ach, wprowadzono ich do Jerycha, miasta palm, do ich braci, sami zaœ wrócili do Samarii.
2Ch 28:16  W tym czasie król Achaz wys³a³ pos³ów do króla asyryjskiego z proœb¹ o pomoc.
2Ch 28:17  Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judê, wziêli jeñców.
2Ch 28:18  Filistyni tak¿e uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywaj¹c Bet-Szemesz, Ajjalon, 
Gederot, Soko wraz z miejscowoœciami przynale¿nymi, Timnê z miejscowoœciami przynale¿nymi, Gimzo z 
miejscowoœciami przynale¿nymi. Tam te¿ osiedli.
2Ch 28:19  Sta³o siê to, poniewa¿ Pan upokarza³ Judê, ze wzglêdu na króla Izraela, Achaza, który popiera³ 
zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierza³ siê wobec Pana.
2Ch 28:20  Przyby³ potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniót³ go raczej, ni¿ wspomóg³.
2Ch 28:21  Chocia¿ Achaz obrabowa³ œwi¹tyniê Pañsk¹, pa³ac królewski i naczelników, obdarowuj¹c tym króla 
asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomog³o.
2Ch 28:22  W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierza³ siê Panu.
2Ch 28:23  Sk³ada³ bowiem ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówi³: «Bogowie królów Aramu dali 
im pomoc. Bêdê im sk³ada³ ofiary, a pomog¹ mi». Lecz przyczyni³y siê one do upadku i jego, i ca³ego Izraela.
2Ch 28:24  Zabra³ te¿ Achaz naczynia œwi¹tyni Bo¿ej i pokruszy³ je. Zamkn¹³ bramy œwi¹tyni Pañskiej, a 
wystawi³ sobie o³tarze we wszystkich zak¹tkach Jerozolimy.
2Ch 28:25  W ka¿dym te¿ judzkim mieœcie ustanawia³ wy¿yny, aby sk³adaæ ofiary kadzielne dla obcych 
bogów, przez co rozgniewa³ Pana, Boga swych przodków.
2Ch 28:26  Pozosta³e zaœ jego dzieje i przedsiêwziêcia od najwczeœniejszych do ostatnich, s¹ opisane w 
Ksiêdze Królów judzkich i izraelskich.
2Ch 28:27  Spocz¹³ potem Achaz ze swymi przodkami i pochowano go w mieœcie, w Jerozolimie, ale nie w 
grobach królów judzkich. Jego syn Ezechiasz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 29:1  Ezechiasz obj¹³ rz¹dy maj¹c dwadzieœcia piêæ lat i panowa³ dwadzieœcia dziewiêæ lat w 
Jerozolimie. Jego matce by³o na imiê Abbija, córka Zachariasza.
2Ch 29:2  Czyni³ on to, co by³o s³uszne w oczach Pañskich, podobny we wszystkim do tego, co czyni³ jego 
przodek Dawid.
2Ch 29:3  On to w pierwszym roku swego panowania, w miesi¹cu pierwszym otworzy³ bramy œwi¹tyni Pañskiej i 
naprawi³ je.
2Ch 29:4  Wprowadzi³ kap³anów i lewitów i zgromadzi³ ich na dziedziñcu wschodnim.
2Ch 29:5  Potem im rzek³: «Pos³uchajcie mnie, lewici! Teraz oczyœæcie siebie i oczyœæcie dom Pana, Boga 
ojców waszych. Usuñcie to, co nieczyste, z miejsca œwiêtego.
2Ch 29:6  Albowiem sprzeniewierzyli siê nasi przodkowie i czynili to, co jest z³e w oczach Pana, Boga naszego, 
opuœcili Go i odwrócili twarz od przybytku Pañskiego, a ty³em do niego siê obrócili.
2Ch 29:7  Zamknêli bramy przedsionka i pogasili lampy, nie sk³adali w œwi¹tyni ofiar kadzielnych ani ca³opaleñ 



Bogu Izraela.
2Ch 29:8  Dlatego spad³ gniew Pana na Judê i na Jerozolimê. I uczyni³ On z nich przedmiot lêku, zdumienia i 
drwin, jakeœcie sami widzieli swoimi oczyma.
2Ch 29:9  Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synów naszych, nasze córki i nasze ¿ony 
uprowadzono do niewoli.
2Ch 29:10  Teraz noszê w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby odwróci³ od nas 
p³on¹cy swój gniew.
2Ch 29:11  Synowie moi, nie b¹dŸcie teraz niedbali, bo wybra³ was Pan, abyœcie stali w Jego obecnoœci, 
abyœcie byli dla Niego s³ugami do Jego rozporz¹dzenia i sk³adali Mu ofiary kadzielne».
2Ch 29:12  Powstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z synów Kehata, a z synów 
Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jalleleela; a z Gerszonitów: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn 
Joacha.
2Ch 29:13  A z synów Elisafana: Szimri i Jejel; z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz.
2Ch 29:14  Z synów zaœ Hemana: Jechiel i Szimei; z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzzjel.
2Ch 29:15  Zebrali oni swych braci i oczyœcili siê, a póŸniej na rozkaz króla, wed³ug przepisów Pana, wkroczyli, 
by oczyœciæ œwi¹tyniê Pañsk¹.
2Ch 29:16  Weszli tak¿e kap³ani do wnêtrza œwi¹tyni Pañskiej, aby j¹ oczyœciæ. Cokolwiek nieczystego 
znaleŸli w œwi¹tyni Pañskiej, wszystko wyrzucili na dziedziniec œwi¹tyni Pañskiej. Nastêpnie brali to lewici, 
wynosili na zewn¹trz i wrzucali do potoku Cedron.
2Ch 29:17  Zaczêli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesi¹ca, a w dniu ósmym tego miesi¹ca weszli 
do przedsionka Pañskiego. Dokonywali oczyszczenia œwi¹tyni Pañskiej przez osiem dni. W szesnastym zaœ 
dniu pierwszego miesi¹ca zakoñczyli.
2Ch 29:18  Udali siê nastêpnie do samego króla Ezechiasza i oœwiadczyli: «Oczyœciliœmy ca³¹ œwi¹tyniê 
Pañsk¹: o³tarz ca³opalenia i wszystkie jego sprzêty, stó³ chlebów pok³adnych i wszystkie jego naczynia.
2Ch 29:19  Wszystkie te¿ naczynia, które zbezczeœci³ król Achaz w czasie swego panowania, gdy siê 
sprzeniewierzy³, na nowo ustawiliœmy i poœwiêcili. Oto one s¹ przed o³tarzem Pañskim».
2Ch 29:20  Wsta³ król Ezechiasz, zebra³ naczelników miasta i poszed³ do œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 29:21  Przyprowadzono wówczas siedem m³odych cielców, siedem baranów, siedem jagni¹t i siedem 
koz³ów na ofiarê przeb³agaln¹ za królestwo, za œwi¹tyniê i za Judê. Nastêpnie poleci³ kap³anom, synom Aarona, 
by z³o¿yli ca³opalenia na o³tarzu Pañskim.
2Ch 29:22  Zabito te cielce, a kap³ani wziêli z nich krew i pokropili o³tarz. Nastêpnie zabiwszy barany pokropili 
krwi¹ o³tarz. Zabili jagniêta i skropili krwi¹ o³tarz.
2Ch 29:23  Przyprowadzili potem koz³y, przeznaczone na ofiarê za grzech, przed króla i zgromadzenie, aby 
w³o¿yli na nie rêce.
2Ch 29:24  Potem kap³ani je zabili, a ich krew wylali na o³tarz jako ofiarê przeb³agaln¹ dla zadoœæuczynienia 
za ca³ego Izraela, albowiem król nakaza³ ca³opalenie i przeb³agaln¹ ofiarê za ca³ego Izraela.
2Ch 29:25  Postawi³ te¿ lewitów w œwi¹tyni Pañskiej z cymba³ami, harfami i cytrami wed³ug polecenia Dawida i 
Gada, "Widz¹cego" królewskiego, oraz proroka Natana, rozkaz bowiem pochodzi³ od Pana za poœrednictwem 
Jego proroków.
2Ch 29:26  Stanêli wiêc lewici z instrumentami Dawida, a kap³ani z tr¹bami.
2Ch 29:27  Wtedy rozkaza³ Ezechiasz z³o¿yæ na o³tarzu ca³opaln¹ ofiarê, a skoro rozpoczê³o siê ca³opalenie, 
zaczêto œpiewaæ pieœñ [ku czci] Pana, przy wtórze tr¹b i instrumentów króla izraelskiego Dawida.
2Ch 29:28  Ca³e zgromadzenie odda³o pok³on, a pieœñ rozbrzmiewa³a i tr¹by gra³y. Wszystko to trwa³o a¿ do 
koñca ofiary ca³opalnej.
2Ch 29:29  Gdy zakoñczono ca³opalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czci¹ na kolana i oddali 
pok³on.
2Ch 29:30  Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wys³awiaæ Pana s³owami Dawida i "Widz¹cego" 
Asafa. Oni zaœ wys³awiali a¿ do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pok³on.
2Ch 29:31  W koñcu przemówi³ Ezechiasz: «Teraz na nowo poœwiêciliœcie siê dla Pana. Przyst¹pcie i 
przynoœcie ofiary krwawe i dziêkczynne do œwi¹tyni Pañskiej». Wnosi³o wiêc zgromadzenie ofiary krwawe i 
dziêkczynne, a ka¿dy, kto pragn¹³, sk³ada³ równie¿ ofiary ca³opalenia.
2Ch 29:32  Liczba zaœ ca³opaleñ, które przynieœli do œwi¹tyni, by³a nastêpuj¹ca: cielców siedemdziesi¹t, 
baranów sto, jagni¹t dwieœcie. Wszystko to na ofiarê ca³opaln¹ dla Pana.
2Ch 29:33  Jako œwiête dary z³o¿ono: cielców szeœæset, a owiec trzy tysi¹ce.
2Ch 29:34  Za ma³o jednak¿e by³o kap³anów i nie zdo³ali obedrzeæ ze skóry wszystkich ofiar ca³opalnych. 
Wsparli ich wiêc bracia ich lewici, a¿ do zakoñczenia pracy, a¿ siê kap³ani oczyœcili. Lewici bowiem byli gorliwsi 
do poœwiêcenia siê ni¿ kap³ani.
2Ch 29:35  Obfite tak¿e ca³opalenie z³o¿ono oprócz t³uszczu ofiar biesiadnych i oprócz ofiar p³ynnych. Tak to 
wznowiona zosta³a s³u¿ba Bo¿a w œwi¹tyni Pañskiej.



2Ch 29:36  Uradowa³ siê wówczas Ezechiasz i ca³y lud, ¿e Bóg takim duchem natchn¹³ lud, rzecz ta bowiem 
zosta³a szybko dokonana.
2Ch 30:1  Ezechiasz wys³a³ pos³ów do ca³ego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisa³ tak¿e listy, 
¿eby przybyli do œwi¹tyni Pañskiej w Jerozolimie, aby odprawiæ Paschê ku czci Pana, Boga Izraela.
2Ch 30:2  Król i jego naczelnicy, i ca³e zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodziæ Paschê w drugim 
miesi¹cu,
2Ch 30:3  poniewa¿ nie mogli obchodziæ jej w owym czasie, gdy¿ kap³ani jeszcze siê nie oczyœcili w 
dostatecznej liczbie, a lud nie zebra³ siê w Jerozolimie.
2Ch 30:4  Sprawê tê uzna³ za s³uszn¹ król i ca³e zgromadzenie.
2Ch 30:5  Postanowili wiêc og³osiæ to w ca³ym Izraelu od Beer-Szeby a¿ do Dan, ¿eby przybyli obchodziæ w 
Jerozolimie Paschê Pana, Boga Izraela; od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak by³o przepisane.
2Ch 30:6  Rozeszli siê wiêc goñcy z listami od króla i jego przywódców po ca³ej [ziemi] Izraela i Judy, zgodnie z 
królewskim rozkazem og³aszaj¹c: «Synowie Izraela, powróæcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i 
On powróci³ ³askawie do tych, którzy ocaleli uciekaj¹c z rêki królów asyryjskich.
2Ch 30:7  Nie b¹dŸcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu, Bogu ich ojców, za co 
wyda³ On ich na zniszczenie, jak to sami widzicie.
2Ch 30:8  A teraz nie czyñcie twardym waszego karku jak wasi ojcowie, podajcie rêkê Panu i pójdŸcie do Jego 
przybytku, który poœwiêci³ na wieki. S³u¿cie Bogu waszemu, Panu, a odwróci siê od was Jego p³on¹cy gniew.
2Ch 30:9  Jeœli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznaj¹ mi³osierdzia u tych, którzy ich 
uprowadzili, i wróc¹ do tej ziemi, bo ³askawy i mi³osierny jest Pan, Bóg wasz, i nie odwróci od was oblicza, 
byleœcie tylko wrócili do Niego».
2Ch 30:10  Goñcy przechodzili z miasta do miasta w kraju Efraima i Manassesa a¿ do Zabulona, lecz 
wyœmiewano siê i drwiono z nich.
2Ch 30:11  Jedynie niektórzy mê¿owie z pokolenia Asera, Manassesa i Zabulona upokorzyli siê i przyszli do 
Jerozolimy.
2Ch 30:12  Przeciwnie zaœ, w ludziach Judy rêka Bo¿a dzia³a³a, daj¹c im jedno serce do wype³nienia rozkazu 
króla i naczelników wed³ug przepisów Pañskich.
2Ch 30:13  I tak zebra³ siê w Jerozolimie wielki t³um ludu, aby obchodziæ w drugim miesi¹cu Œwiêto 
Przaœników. Zgromadzenie to by³o bardzo liczne.
2Ch 30:14  Powstali wtedy i usunêli o³tarze, które by³y w Jerozolimie. Wyrzucili wszystkie o³tarze kadzenia i 
wrzucili do potoku Cedron.
2Ch 30:15  Ofiarowali potem Paschê czternastego dnia miesi¹ca drugiego. Zawstydzeni kap³ani i lewici 
oczyszczali siê i mogli wnosiæ ca³opalenia do œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 30:16  Stali te¿ na swoich miejscach wed³ug swego urzêdu i wed³ug Prawa Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego. 
Kap³ani wylewali krew, któr¹ brali z r¹k lewitów.
2Ch 30:17  Poniewa¿ wielu ze zgromadzenia jeszcze siê nie oczyœci³o, dlatego lewici sami sk³adali w ofierze 
baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyœci, aby móc je poœwiêciæ Panu.
2Ch 30:18  Wielka bowiem czêœæ narodu, zw³aszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i 
Zabulona nie oczyœci³a siê, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modli³ siê wówczas za 
nich Ezechiasz tymi s³owami: «Panie, w dobroci swej racz przebaczyæ
2Ch 30:19  tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choæ nie odznaczali siê 
czystoœci¹ wymagan¹ do [spo¿ywania] rzeczy œwiêtych».
2Ch 30:20  Wówczas Pan wys³ucha³ Ezechiasza i przebaczy³ ludowi.
2Ch 30:21  Izraelici, którzy znaleŸli siê w Jerozolimie, obchodzili Œwiêto Przaœników przez siedem dni, wœród 
wielkiej radoœci, a kap³ani i lewici codziennie wys³awiali Pana pieniami ze wszystkich swych si³.
2Ch 30:22  Wtedy Ezechiasz przemówi³ do serca wszystkich lewitów, którzy byli umiejêtni w sprawach 
Pañskich. W ten sposób w siedem dni ukoñczono uroczystoœæ, sk³adaj¹c ofiary biesiadne i wys³awiaj¹c Pana, 
Boga swych ojców.
2Ch 30:23  Nastêpnie ca³e zgromadzenie uchwali³o œwiêtowaæ jeszcze siedem dni i tak spêdzono jeszcze 
siedem dni i tak spêdzono jeszcze siedem dni wœród radoœci.
2Ch 30:24  Król bowiem judzki, Ezechiasz, ofiarowa³ dla zgromadzenia tysi¹c cielców i siedem tysiêcy owiec, a 
naczelnicy ofiarowali dla zgromadzenia tysi¹c m³odych cielców i dziesiêæ tysiêcy owiec. Kap³ani zaœ oczyœcili 
siê w ogromnej liczbie.
2Ch 30:25  Ca³e zgromadzenie Judy, kap³ani i lewici oraz ca³e zgromadzenie przyby³ych z Izraela, dalej 
przychodnie, którzy nadeszli z kraju, oraz ci, którzy przebywali w Judzie - pe³ni byli radoœci.
2Ch 30:26  W Jerozolimie zapanowa³a radoœæ tak wielka, jakiej nie by³o w Jerozolimie od czasów Salomona, 
syna Dawida, króla izraelskiego.
2Ch 30:27  Na koniec powstali kap³ani, aby b³ogos³awiæ lud. Ich g³os zosta³ wys³uchany, a modlitwa ich dosz³a 
do Jego œwiêtego mieszkania - do nieba.



2Ch 31:1  Kiedy to wszystko siê zakoñczy³o, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali siê do miast Judy, zniszczyli 
wtedy stele, po³amali aszery, znieœli ca³kowicie wy¿yny i o³tarze w ca³ej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i 
Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, ka¿dy do swej posiad³oœci.
2Ch 31:2  Ezechiasz przywróci³ zmiany kap³anów i lewitów: w ka¿dej z ich zmian, odpowiednio do s³u¿by, 
kap³anów i lewitów: do sk³adania ca³opaleñ i ofiar biesiadnych, aby pe³nili s³u¿bê i odprawiali, i œpiewali pieœni 
pochwalne w bramach obozu Pañskiego.
2Ch 31:3  Czêœæ z maj¹tku królewskiego przeznaczono na ofiary ca³opalne, a mianowicie na ca³opalenia 
poranne i wieczorne, na ca³opalenia w szabaty, w dni nowiu ksiê¿yca i uroczystoœci - tak, jak to przepisane w 
Prawie Pañskim.
2Ch 31:4  Rozkaza³ te¿ ludowi, mieszkañcom Jerozolimy, aby oddawali czêœci nale¿ne kap³anom i lewitom, 
aby mogli oni wytrwaæ w Prawie Pañskim.
2Ch 31:5  Skoro tylko rozszed³ siê ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zbo¿a, moszczu, oliwy i miodu oraz 
wszelkich ziemiop³odów i przynieœli obfite dziesiêciny ze wszystkiego.
2Ch 31:6  Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesiêcinê z wo³ów i 
owiec, oraz dziesiêcinê z darów poœwiêconych Panu, ich Bogu. Sk³adali to wszystko na stosy.
2Ch 31:7  Trzeciego miesi¹ca rozpoczêli k³aœæ te stosy, a w miesi¹cu siódmym zakoñczyli.
2Ch 31:8  Przyszed³szy potem Ezechiasz i jego naczelnicy i zobaczywszy stosy, b³ogos³awili Pana i Jego lud, 
Izraela.
2Ch 31:9  Pyta³ wówczas Ezechiasz kap³anów i lewitów w sprawie tych stosów.
2Ch 31:10  Odpowiedzia³ mu wówczas Azariasz, arcykap³an z rodu Sadoka: «Gdy zaczêto wnosiæ tê œwiêt¹ 
daninê do domu Pañskiego, najedliœmy siê i nasycili, i pozosta³o jeszcze w obfitoœci, albowiem Pan 
pob³ogos³awi³ swój lud i dlatego pozosta³o to mnóstwo rzeczy».
2Ch 31:11  Rozkaza³ wiêc Ezechiasz przygotowaæ sk³ady w œwi¹tyni Pañskiej. Gdy je przygotowali,
2Ch 31:12  wnieœli tam œwiêt¹ daninê, to jest dziesiêcinê i rzeczy œwiête. Prze³o¿onym nad nimi zosta³ lewita 
Konaniasz i jego brat Szimei, jako drugi,
2Ch 31:13  a Jechiel, Azazjasz, Nachat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakiasz, Machat i Benajasz byli 
nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Szimejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i 
prze³o¿onego œwi¹tyni Bo¿ej - Azariasza.
2Ch 31:14  A nadzorc¹ nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga by³ lewita Kore, syn Jimny, odŸwierny od wschodu, 
który przekazywa³ œwiêt¹ daninê na rzecz Pana i rzeczy najœwiêtsze.
2Ch 31:15  Pod jego w³adz¹ byli: Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w 
miastach kap³añskich, aby stale rozdzielaæ nale¿noœci swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego a¿ 
do ma³ego -
2Ch 31:16  poza wpisanymi do rodowodów mê¿czyznami od trzech lat wzwy¿ - wszystkim, którzy przychodzili 
do œwi¹tyni Pañskiej, aby zapewniæ s³u¿bê codzienn¹, wed³ug ich odpowiednich czynnoœci i zmian.
2Ch 31:17  Spisu kap³anów dokonywano wed³ug ich rodów, lewitów zaœ od dwudziestu lat wzwy¿, wed³ug ich 
czynnoœci i zmian.
2Ch 31:18  Wpisano równie¿ ich dzieci, ¿ony, synów i córki do ca³ego zgromadzenia, bo oni byli obowi¹zani 
oddaæ siê na sta³e rzeczom œwiêtym.
2Ch 31:19  Dla synów zaœ Aarona, kap³anów mieszkaj¹cych na obszarze pastwisk ich miast, w ka¿dym 
mieœcie byli imiennie wyznaczeni mê¿owie do wydawania czêœci nale¿nej ka¿demu mê¿czyŸnie spoœród 
kap³anów i ka¿demu wci¹gniêtemu do rodowych spisów lewitów.
2Ch 31:20  Takie to rozporz¹dzenia wyda³ Ezechiasz dla ca³ej ziemi Judy i czyni³ to, co dobre, s³uszne i wierne 
jest przed Panem, Bogiem jego.
2Ch 31:21  We wszelkiej pracy, jak¹ przedsiêwzi¹³ w zakresie s³u¿by w œwi¹tyni Bo¿ej, b¹dŸ w zakresie Prawa 
czy przykazañ, szukaj¹c swego Boga, dzia³a³ z ca³ego serca i dlatego mu siê szczêœci³o.
2Ch 32:1  Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wiernoœci nadci¹gn¹³ Sennacheryb, król asyryjski. Przyby³ 
do Judy, obleg³ warowne miasta i rozkaza³ je zdobyæ.
2Ch 32:2  Gdy spostrzeg³ Ezechiasz, ¿e wtargn¹³ Sennacheryb i ¿e zwróci³ siê do walki przeciw Jerozolimie,
2Ch 32:3  postanowi³ wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkaæ Ÿród³a wody, które by³y na zewn¹trz 
miasta, a oni mu pomogli.
2Ch 32:4  Zgromadzi³ siê liczny t³um ludu, który zatka³ wszystkie Ÿród³a oraz strumieñ, p³yn¹cy poœrodku 
ziemi, mówi¹c: «Po co wchodz¹cy królowie asyryjscy maj¹ znaleŸæ wiele wody?»
2Ch 32:5  Nabrawszy odwagi, naprawi³ wszystkie zburzone mury, wzniós³ na nich wie¿e, a na zewn¹trz drugi 
mur. Umocni³ Millo Miasta Dawidowego i przygotowa³ wielk¹ liczbê oszczepów i tarcz.
2Ch 32:6  Wyznaczy³ dowódców wojennych nad ludem, zgromadzi³ ich u siebie na placu bramy miejskiej, gdzie 
przemówi³ do ich serc, oœwiadczaj¹c:
2Ch 32:7  «B¹dŸcie mê¿ni i mocni, nie bójcie siê i nie dajcie siê zastraszyæ królowi asyryjskiemu ani temu 
mnóstwu, które jest z nim, z nami bowiem jest Ktoœ wiêkszy ni¿ z nim.



2Ch 32:8  Z nim jest ramiê cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspieraæ i aby toczyæ nasze boje». Lud 
na s³owa króla judzkiego, Ezechiasza, nabra³ otuchy.
2Ch 32:9  Sennacheryb, król asyryjski, który wtedy z ca³ym swym wojskiem by³ w Lakisz, wys³a³ swoje s³ugi do 
Jerozolimy - do Ezechiasza, króla judzkiego, i do wszystkich ludzi z Judy, którzy byli w Jerozolimie, z tym 
poselstwem:
2Ch 32:10  «Tak mówi Sennacheryb, król asyryjski: Na czym wy opieracie swoje nadzieje, ¿e przebywacie tak 
oblê¿eni w Jerozolimie?
2Ch 32:11  Mo¿e Ezechiasz zwodzi was, abyœcie wydali siebie na œmieræ z g³odu i z pragnienia, mówi¹c: 
"Nasz Pan Bóg wybawi nas z rêki króla asyryjskiego"?
2Ch 32:12  Czy¿ to nie on, Ezechiasz, poznosi³ Jego wy¿yny i o³tarze, a potem rzek³ do Judy i Jerozolimy: 
"Przed jednym o³tarzem bêdziecie pok³on oddawaæ [Bogu] i na nim paliæ kadzid³o"?
2Ch 32:13  Czy¿ nie wiecie, co uczyni³em ja i moi przodkowie wszystkim narodom krajów? Czy naprawdê 
zdo³ali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawiæ ich kraje z mojej rêki?
2Ch 32:14  Który spoœród wszystkich bogów tych narodów, które moi przodkowie kl¹tw¹ przeznaczyli na 
zniszczenie, zdo³a³ wybawiæ swój naród z mojej rêki? Czy¿by wiêc móg³ wasz Bóg wybawiæ was z mojej rêki?
2Ch 32:15  Niech was teraz Ezechiasz nie oszukuje i nie zwodzi was czymœ podobnym. Nie wierzcie mu, 
albowiem ¿aden bóg jakiegokolwiek narodu lub królestwa nie zdo³a wybawiæ swego narodu z mojej rêki lub z 
rêki moich przodków. Tym bardziej wasz Bóg nie wybawi was z mojej rêki».
2Ch 32:16  S³udzy jego jeszcze wiêcej mówili przeciw Panu Bogu i Jego s³udze Ezechiaszowi.
2Ch 32:17  Sennacheryb napisa³ te¿ list, aby wydrwiæ Pana, Boga Izraela, mówi¹c o Nim: «Podobnie jak 
bogowie innych narodów ziemi nie wybawili swych ludów z mojej rêki, tak samo nie wybawi swego ludu z mojej 
rêki Bóg Ezechiasza».
2Ch 32:18  Krzyczeli ponadto donoœnym g³osem w jêzyku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który by³ na 
murach, aby ich przestraszyæ i przeraziæ, i tak zdobyæ miasto.
2Ch 32:19  O Bogu Jerozolimy mówili, jak siê mówi o bogach ludów ziemi, którzy s¹ dzie³em r¹k ludzkich.
2Ch 32:20  Król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili siê w tej sprawie, wo³aj¹c ku niebu.
2Ch 32:21  Wtedy Pan wys³a³ anio³a, który wytêpi³ wszystkich dzielnych wojowników oraz ksi¹¿¹t i dowódców 
wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musia³ wiêc wróciæ do swego kraju ze wstydem na twarzy. 
Wszed³ potem do œwi¹tyni swego bo¿ka, a w³aœni jego synowie sprawili, ¿e pad³ pod mieczem.
2Ch 32:22  Tak to Pan ocali³ Ezechiasza i mieszkañców Jerozolimy z rêki Sennacheryba, króla asyryjskiego, i z 
rêki wszystkich nieprzyjació³. Obdarzy³ ich pokojem na wszystkich granicach.
2Ch 32:23  Wielu wówczas przynosi³o do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego, 
Ezechiasza, który po tych wydarzeniach wzrós³ w oczach wszystkich narodów.
2Ch 32:24  W tych dniach rozchorowa³ siê Ezechiasz œmiertelnie. Modli³ siê do Pana, który go wys³ucha³ i da³ 
cudowny znak.
2Ch 32:25  Ezechiasz jednak nie odwdziêczy³ siê za wyœwiadczone dobrodziejstwo, poniewa¿ jego serce 
unios³o siê pych¹, i dlatego zap³on¹³ gniew [Bo¿y] nad nim, nad Jud¹ i nad Jerozolim¹.
2Ch 32:26  Wtedy Ezechiasz upokorzy³ siê za wynios³oœæ swego serca - on i mieszkañcy Jerozolimy - i nie 
spad³ na nich gniew Pañski w dniach Ezechiasza.
2Ch 32:27  Ezechiasz posiada³ bogactwa i bardzo wielk¹ s³awê. Naby³ sobie skarby w srebrze, w z³ocie, w 
drogich kamieniach, w wonnoœciach, w tarczach i innych wartoœciowych przedmiotach.
2Ch 32:28  Przygotowa³ tak¿e sk³ady na plony zbo¿a, na moszcz i oliwê, stajnie dla ró¿nych gatunków byd³a i 
owczarnie dla trzód.
2Ch 32:29  Naby³ sobie stada, i w wielkiej iloœci posiada³ owce i wo³y, poniewa¿ Bóg da³ mu wielkie bogactwa.
2Ch 32:30  To w³aœnie Ezechiasz zamkn¹³ wyjœcie wód z górnego Gichonu i poprowadzi³ je prosto na dó³ ku 
zachodowi do Miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodzi³o siê we wszystkich jego przedsiêwziêciach.
2Ch 32:31  Kiedy jednak przyby³o poselstwo ksi¹¿¹t babiloñskich, wys³anych do niego po to, by siê dowiedzieæ 
o cudzie, jaki zdarzy³ siê w kraju, Bóg opuœci³ go, wystawiaj¹c go w ten sposób na próbê, aby ujawni³y siê w 
pe³ni zamiary jego serca.
2Ch 32:32  A reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobo¿noœci opisane s¹ w widzeniu proroka Izajasza, syna 
Amosa, w Ksiêdze Królów judzkich i izraelskich.
2Ch 32:33  I spocz¹³ Ezechiasz ze swymi przodkami, i pogrzebano go przy drodze wznosz¹cej siê do grobów 
synów Dawida. W zwi¹zku z jego œmierci¹ ca³y Juda i mieszkañcy Jerozolimy z³o¿yli mu ho³d. Syn jego 
Manasses zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 33:1  W chwili objêcia rz¹dów Manasses mia³ dwanaœcie lat i panowa³ piêædziesi¹t piêæ lat w Jerozolimie.
2Ch 33:2  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich - na mod³ê ohydnych grzechów ludów, które Pan 
wypêdzi³ przed Izraelitami.
2Ch 33:3  Z powrotem odbudowa³ wy¿yny, które zniszczy³ jego ojciec Ezechiasz. Wznosi³ o³tarze Baalom i 
porobi³ aszery. Oddawa³ pok³on ca³emu wojsku niebieskiemu i s³u¿y³ mu.



2Ch 33:4  Budowa³ równie¿ o³tarze w œwi¹tyni Pañskiej, o której Pan powiedzia³: «W Jeruzalem pozostanie 
Imiê moje na zawsze».
2Ch 33:5  Budowa³ o³tarze ca³emu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedziñcach œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 33:6  On to przeprowadzi³ synów swoich przez ogieñ w Dolinie Synów Hinnoma, uprawia³ wró¿biarstwo, 
czary i magiê, ustanowi³ zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo z³a uczyni³ w oczach Pana, pobudzaj¹c Go do 
gniewu.
2Ch 33:7  I pos¹g rzeŸbiony, który kaza³ wykonaæ, postawi³ w œwi¹tyni Bo¿ej, o której Bóg powiedzia³ do 
Dawida i do syna jego Salomona: «W œwi¹tyni tej i w Jeruzalem, które wybra³em ze wszystkich pokoleñ Izraela, 
k³adê moje Imiê na wieki.
2Ch 33:8  I ju¿ nie dopuszczê, by noga Izraelitów ust¹pi³a z tej ziemi, któr¹ da³em ich przodkom, jeœli tylko bêd¹ 
przestrzegali tego wszystkiego, co im przykaza³em w zakresie ca³ego Prawa, postanowieñ i nakazów danych za 
poœrednictwem Moj¿esza».
2Ch 33:9  Manasses wprowadzi³ w b³¹d Judê i mieszkañców Jerozolimy, tak i¿ czynili wiêksze z³o ani¿eli 
narody pogañskie, które Pan wytraci³ przed Izraelitami.
2Ch 33:10  Napomina³ Pan Manassesa i jego lud, ale nie nak³onili ucha.
2Ch 33:11  Wtedy Pan sprowadzi³ przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali Manassesa 
na haki, zakuli w spi¿owe dwa ³añcuchy i uprowadzili do Babilonu.
2Ch 33:12  W ucisku przeb³aga³ on Pana, Boga swego, i upokorzy³ siê bardzo przed Bogiem swych przodków.
2Ch 33:13  Prosi³ Go, a On go wys³ucha³. Us³ysza³ jego proœbê i pozwoli³ mu wróciæ do Jerozolimy, do swego 
królestwa. W ten sposób Manasses zrozumia³, ¿e tylko sam Pan jest Bogiem.
2Ch 33:14  Wybudowa³ potem mur zewnêtrzny Miasta Dawidowego, na zachód od Gichonu, w dolinie a¿ do 
wejœcia Bramy Rybnej i naoko³o Ofelu, nastêpnie bardzo go podwy¿szy³. Ustanowi³ te¿ dowódców 
wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy.
2Ch 33:15  Usun¹³ obcych bogów i ów pos¹g ze œwi¹tyni Pañskiej oraz wszystkie o³tarze, które wybudowa³ na 
górze œwi¹tyni Pañskiej i w Jerozolimie. Wyrzuci³ je poza miasto.
2Ch 33:16  Odbudowawszy o³tarz Pañski, z³o¿y³ na nim ofiary biesiadne oraz dziêkczynne, a mieszkañcom 
Judy przykaza³, aby s³u¿yli Panu, Bogu Izraela.
2Ch 33:17  Lud jednak nadal sk³ada³ ofiary na wy¿ynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego.
2Ch 33:18  A pozosta³e dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz s³owa "Widz¹cych", którzy mówili do 
niego w imiê Pana, Boga Izraela, s¹ opisane w Dziejach Królów Izraela.
2Ch 33:19  Jego zaœ modlitwa i jej wys³uchanie, wszystkie jego grzechy i wystêpki, miejsca, na których 
ustanowi³ wy¿yny, ustawi³ aszery i pos¹gi przed jego upokorzeniem siê, zosta³y zapisane w Dziejach Chozaja.
2Ch 33:20  Spocz¹³ wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego Amon 
zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 33:21  W chwili objêcia rz¹dów Amon mia³ dwadzieœcia dwa lata i panowa³ dwa lata w Jerozolimie.
2Ch 33:22  Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich, tak jak ojciec jego Manasses. Amon sk³ada³ ofiary 
wszystkim bo¿kom, które kaza³ sporz¹dziæ jego ojciec Manasses, i s³u¿y³ im.
2Ch 33:23  Ale siê nie upokorzy³ wobec Pana, jak siê upokorzy³ jego ojciec Manasses, wrêcz przeciwnie, 
zwiêkszy³ jeszcze winê.
2Ch 33:24  S³udzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pa³acu.
2Ch 33:25  Lecz lud kraju wytraci³ wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce lud 
kraju ustanowi³ królem jego syna, Jozjasza.
2Ch 34:1  W chwili objêcia rz¹dów Jozjasz mia³ osiem lat i panowa³ trzydzieœci jeden lat w Jerozolimie.
2Ch 34:2  Czyni³ on to, co jest s³uszne w oczach Pañskich, i kroczy³ drogami swego praojca Dawida, nie 
zbaczaj¹c ani na prawo, ani na lewo.
2Ch 34:3  W ósmym roku swych rz¹dów, chocia¿ jeszcze by³ m³odzieñcem, zacz¹³ szukaæ Boga swego praojca 
Dawida, a w dwunastym roku rozpocz¹³ oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wy¿yn, aszer, oraz bo¿ków 
rzeŸbionych i odlewanych z metalu.
2Ch 34:4  W jego obecnoœci burzono o³tarze Baalów; zwali³ on stele s³oneczne, które by³y na nich u góry, 
po³ama³ aszery, pos¹gi rzeŸbione i odlewane z metalu, pokruszy³ je, zmia¿d¿y³, a [szcz¹tki] ich porozsypywa³ 
na grobach tych, którzy im sk³adali ofiary.
2Ch 34:5  Koœci kap³anów spali³ na ich o³tarzach i tak oczyœci³ Judê i Jerozolimê.
2Ch 34:6  W miastach Manassesa, Efraima i Symeona a¿ do Neftalego na ich placach
2Ch 34:7  wywróci³ o³tarze, rozbi³ i pokruszy³ aszery i pos¹gi oraz zwali³ wszystkie stele s³oneczne w ca³ej ziemi 
Izraela; potem zaœ wróci³ do Jerozolimy.
2Ch 34:8  W osiemnastym roku swych rz¹dów, przy oczyszczaniu ziemi i œwi¹tyni poleci³ Szafanowi, synowi 
Asaliasza, i Maasejaszowi, zarz¹dcy miasta, oraz Joachowi, synowi Joachaza, sekretarzowi - odnowiæ 
œwi¹tyniê Pana, Boga swego.
2Ch 34:9  Udali siê do arcykap³ana Chilkiasza i oddali pieni¹dze przyniesione do œwi¹tyni Bo¿ej, które zebrali 



odŸwierni lewici od ludzi z Manassesa, Efraima i od ca³ej reszty Izraela z ca³ej ziemi Judy i Beniamina oraz od 
mieszkañców Jerozolimy.
2Ch 34:10  Wrêczono je nastêpnie kierownikom robót jako nadzorcom w œwi¹tyni Pañskiej, a ci wydali je na 
robotników pracuj¹cych w œwi¹tyni Pañskiej celem naprawienia i odnowienia budynku.
2Ch 34:11  Wydali wiêc je na cieœli i budowniczych oraz na kupno ciosowych kamieni i drewna zdatnego na 
wi¹zania i na œciany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny.
2Ch 34:12  Ludzie ci wykonali sw¹ pracê z niezachwian¹ wiernoœci¹. Nad nimi byli: Jachat i Obadiasz, lewici z 
synów Merariego, oraz Zachariasz i Meszullam, z synów Kehata, aby [nimi] kierowaæ, oraz lewici, którzy umieli 
graæ na instrumentach muzycznych.
2Ch 34:13  Dozorowali oni nosz¹cych ciê¿ary i kierowali robotnikami wykonuj¹cymi jak¹kolwiek pracê. Wœród 
lewitów byli te¿ pisarze, urzêdnicy i odŸwierni.
2Ch 34:14  Podczas wydobywania pieniêdzy, z³o¿onych w œwi¹tyni Pañskiej, kap³an Chilkiasz znalaz³ ksiêgê 
Prawa Pañskiego, przekazan¹ za poœrednictwem Moj¿esza.
2Ch 34:15  Odezwa³ siê wówczas Chilkiasz i rzek³ do sekretarza Szafana: «Znalaz³em ksiêgê Prawa w œwi¹tyni 
Pañskiej». I da³ j¹ Szafanowi.
2Ch 34:16  Nastêpnie Szafan zaniós³ tê ksiêgê do króla i raz jeszcze królowi zda³ sprawê z tego zdarzenia w 
s³owach: «S³udzy twoi wykonuj¹ wszystko, co im by³o powierzone.
2Ch 34:17  Pieni¹dze znalezione w œwi¹tyni Pañskiej wrêczyli nadzorcom i robotnikom».
2Ch 34:18  Sekretarz Szafan oznajmi³ jeszcze królowi: «Kap³an Chilkiasz da³ mi ksiêgê», i Szafan odczyta³ j¹ 
wobec króla.
2Ch 34:19  Kiedy król us³ysza³ s³owa Prawa, rozdar³ szaty.
2Ch 34:20  Nastêpnie król rozkaza³ Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, 
sekretarzowi Szafanowi i urzêdnikowi królewskiemu Asajaszowi:
2Ch 34:21  «IdŸcie radziæ siê Pana co do mnie oraz pozosta³ych z Izraela i Judy w zwi¹zku ze s³owami tej 
znalezionej ksiêgi, bo wielki gniew Pana zap³on¹³ nad nami z tego powodu, ¿e przodkowie nasi nie s³uchali s³ów 
Pañskich, aby spe³niaæ wszystko, jak jest napisane w tej ksiêdze».
2Ch 34:22  Uda³ siê wiêc Chilkiasz i ci, którym król rozkaza³, do prorokini Chuldy, ¿ony Szalluma, syna 
Tokehata, syna Chasry, stra¿nika szat. Mieszka³a ona w Jerozolimie, w nowym mieœcie. Opowiedzieli jej, jak to 
by³o.
2Ch 34:23  A ona im rzek³a: «To mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mê¿owi, który pos³a³ was do mnie:
2Ch 34:24  To mówi Pan: "Oto sprowadzam zag³adê na to miejsce i na jego mieszkañców: wszystkie 
przekleñstwa, jakie s¹ napisane w tej ksiêdze, któr¹ czytali przed królem judzkim.
2Ch 34:25  Za to, ¿e opuœcili mnie i sk³adali ofiary kadzielne bogom obcym, dra¿ni¹c miê wszystkimi dzie³ami 
r¹k swoich, zap³on¹³ mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaœnie".
2Ch 34:26  A do króla judzkiego, który was pos³a³, aby radziæ siê Pana, powiecie w ten sposób: "To mówi Pan, 
Bóg Izraela, co do s³ów, które us³ysza³eœ.
2Ch 34:27  Poniewa¿ ulêk³o siê twoje serce i upokorzy³eœ siê przed obliczem Boga, s³uchaj¹c tego, co 
wypowiedzia³em przeciw temu miejscu i mieszkañcom jego, poniewa¿ ukorzy³eœ siê przede Mn¹, rozdar³eœ 
swoje szaty i p³aka³eœ przed moim obliczem, to równie¿ i Ja wys³ucha³em [ciebie] - wyrocznia Pana.
2Ch 34:28  Oto Ja przy³¹czê ciê do twoich przodków i bêdziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy 
twoje nie ujrz¹ ca³ej zag³ady, jak¹ sprowadzam na to miejsce i na jego mieszkañców"». A oni zanieœli tê 
odpowiedŸ królowi.
2Ch 34:29  Wtedy król poleci³ przez pos³ów, by zebra³a siê ko³o niego ca³a starszyzna Judy i Jerozolimy.
2Ch 34:30  I wszed³ król do œwi¹tyni Pañskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkañcy Jerozolimy, 
kap³ani i lewici oraz ca³y lud, od najwiêkszych do najmniejszych. Odczyta³ wobec nich ca³¹ treœæ ksiêgi 
Przymierza, znalezionej w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 34:31  Nastêpnie król stan¹³ na swoim miejscu i zawar³ przymierze przed obliczem Pana, ¿e pójd¹ za 
Panem i ¿e bêd¹ przestrzegali Jego poleceñ, praw i postanowieñ ca³ym sercem i ca³¹ dusz¹ i w czyn zamieni¹ 
s³owa przymierza, zapisane w tej ksiêdze.
2Ch 34:32  Da³ on wszystkim, znajduj¹cym siê w Jerozolimie i w Beniaminie, w³aœciwe stanowisko, a 
mieszkañcy Jerozolimy zastosowali siê do przymierza z Bogiem, Bogiem ich ojców.
2Ch 34:33  Jozjasz usun¹³ wszystkie obrzydliwoœci ze wszystkich ziem Izraelitów i zobowi¹za³ wszystkich 
znajduj¹cych siê w Izraelu do s³u¿enia Panu, ich Bogu. Przez ca³e jego ¿ycie nie odst¹pili oni od Pana, Boga 
swych ojców.
2Ch 35:1  Jozjasz obchodzi³ w Jerozolimie Paschê na czeœæ Pana; dnia czternastego miesi¹ca pierwszego 
ofiarowano baranka paschalnego.
2Ch 35:2  Wyznaczy³ wówczas kap³anom ich stanowiska i doda³ im odwagi do s³u¿by w œwi¹tyni Pañskiej.
2Ch 35:3  Rzek³ potem do lewitów, nauczaj¹cych ca³ego Izraela, poœwiêconych Panu: «Z³ó¿cie Arkê Œwiêt¹ w 
œwi¹tyni, któr¹ wybudowa³ Salomon, syn Dawida, króla izraelskiego. Nie potrzeba jej ju¿ dŸwigaæ na barkach. 



Teraz s³u¿yæ bêdziecie Panu, Bogu waszemu, i Jego ludowi - Izraelowi.
2Ch 35:4  Rozstawcie siê wed³ug rodów, podzieleni wed³ug waszych zmian, wed³ug rozporz¹dzenia Dawida, 
króla izraelskiego, i przepisu jego syna, Salomona.
2Ch 35:5  Stawajcie w przybytku do rozporz¹dzenia grup utworzonych wed³ug rodów - dla waszych braci i synów 
ludu - jeden oddzia³ lewitów dla ka¿dego rodu.
2Ch 35:6  Ofiarujcie Paschê, oczyœæcie siê i b¹dŸcie gotowi s³u¿yæ waszym braciom zgodnie z nakazem 
Pañskim, danym za poœrednictwem Moj¿esza».
2Ch 35:7  Jozjasz postara³ siê o wiele drobnego byd³a dla synów ludu: oko³o trzydzieœci tysiêcy baranków i 
koŸl¹t jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad trzydzieœci tysiêcy du¿ego byd³a. Wszystko 
to pochodzi³o z dóbr królewskich.
2Ch 35:8  Tak¿e jego naczelnicy z³o¿yli dobrowolnie ofiary dla ludu, dla kap³anów i dla lewitów. Chilkiasz, 
Zachariasz i Jechiel, prze³o¿eni œwi¹tyni Bo¿ej, ofiarowali kap³anom dwa tysi¹ce szeœæset baranków 
paschalnych i trzysta wo³ów.
2Ch 35:9  A Konaniasz ze swymi braæmi Szemajaszem i Netaneelem oraz Chaszabiasz, Jejel i Jozabad, 
prze³o¿eni lewitów, ofiarowali lewitom jako ¿ertwy paschalne piêæ tysiêcy baranków i piêæset wo³ów.
2Ch 35:10  Gdy s³u¿ba Bo¿a by³a ju¿ przygotowana, kap³ani stanêli na swoim miejscu, a lewici w swoich 
zmianach wed³ug rozkazu królewskiego.
2Ch 35:11  Ofiarowali oni Paschê; kap³ani wylewali krew, a tymczasem lewici odzierali ¿ertwy ze skóry.
2Ch 35:12  Potem oddzielili czêœci przeznaczone na ca³opalenie, wrêczaj¹c je grupom utworzonym wed³ug 
rodów, synom ludu, aby je z³o¿ono w ofierze dla Pana, jak napisane jest w ksiêdze Moj¿esza. Podobnie 
uczyniono i z du¿ym byd³em.
2Ch 35:13  Upiekli nastêpnie [baranka] paschalnego na ogniu, wed³ug przepisu, a inne ofiary przygotowali w 
garnkach, kot³ach i rondlach i roznosili je poœpiesznie wszystkim synom ludu.
2Ch 35:14  W koñcu przygotowali posi³ek sobie i kap³anom, kap³ani bowiem - jako synowie Aarona - byli zajêci 
sk³adaniem ca³opaleñ i t³uszczu a¿ do nocy. Dlatego to lewici przygotowali posi³ek sobie i kap³anom, synom 
Aarona.
2Ch 35:15  Œpiewacy, synowie Asafa, znajdowali siê na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, 
Asafa, Hemana i Jedutuna, "Widz¹cego" królewskiego. OdŸwierni czuwali przy ka¿dej bramie. Nie potrzebowali 
oni odchodziæ od swej pracy, poniewa¿ bracia ich lewici przygotowywali im posi³ek.
2Ch 35:16  Tak to ustalona zosta³a w owym dniu ca³a s³u¿ba Pañska, aby obchodziæ Paschê i sk³adaæ 
ca³opalenia na o³tarzu Pañskim wed³ug polecenia króla Jozjasza.
2Ch 35:17  Izraelici obecni tam w tym czasie obchodzili Paschê, to jest uroczystoœæ Przaœników, przez 
siedem dni.
2Ch 35:18  Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i ¿aden z królów izraelskich nie 
obchodzi³ tak Paschy, jak j¹ obchodzi³ Jozjasz, kap³ani i lewici, i ca³y Juda, i Izrael, który siê tam znajdowa³, i 
mieszkañcy Jerozolimy.
2Ch 35:19  Pascha ta obchodzona by³a w osiemnastym roku rz¹dów Jozjasza.
2Ch 35:20  Po tym wszystkim, co Jozjasz uczyni³ dla odnowienia œwi¹tyni, król egipski, Neko wyruszy³, aby 
walczyæ pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszed³ przeciw niemu.
2Ch 35:21  Lecz tamten wys³a³ do niego pos³ów, aby mu powiedzieli: «Có¿ jest miêdzy mn¹ a tob¹, królu judzki? 
Nie przeciw tobie ci¹gnê dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzek³, abym siê 
poœpieszy³. Nie sprzeciwiaj siê wiêc Bogu, który jest ze mn¹, aby ciê nie zniszczy³».
2Ch 35:22  Jozjasz jednak nie odwróci³ siê od niego i postanowi³ z nim walczyæ. Nie us³ucha³ s³ów Neko, 
pochodz¹cych z ust Bo¿ych, i wyst¹pi³ do walki na równinie Megiddo.
2Ch 35:23  Wtedy to ³ucznicy trafili strza³ami króla Jozjasza, który rzek³ swoim s³ugom: «WyprowadŸcie mnie, 
bo jestem ciê¿ko ranny».
2Ch 35:24  Wyci¹gnêli go jego s³udzy z rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego nale¿a³, i zawieŸli 
do Jerozolimy, gdzie umar³. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Ca³y Juda i Jerozolima op³akiwali 
Jozjasza.
2Ch 35:25  Jeremiasz u³o¿y³ tren o Jozjaszu, który wszyscy œpiewacy i œpiewaczki wykonuj¹ jeszcze po dziœ 
dzieñ w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to sta³o siê zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane s¹ one w 
Lamentacjach.
2Ch 35:26  Pozosta³e zaœ dzieje Jozjasza, jego czyny pobo¿ne, zgodne z tym, co napisane jest w Prawie 
Pañskim,
2Ch 35:27  jego dzie³a, pierwsze i ostatnie, s¹ zapisane w Ksiêdze Królów izraelskich i judzkich.
2Ch 36:1  Lud kraju wzi¹³ Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowi³ go królem, w miejsce jego ojca, w Jerozolimie.
2Ch 36:2  W chwili objêcia rz¹dów Joachaz mia³ dwadzieœcia trzy lata, a trzy miesi¹ce panowa³ w Jerozolimie.
2Ch 36:3  Król egipski usun¹³ go, [by nie panowa³] w Jerozolimie, i na³o¿y³ na kraj daninê w wysokoœci stu 
talentów srebra i jednego talentu z³ota.



2Ch 36:4  Nastêpnie król egipski ustanowi³ nad Jud¹ i Jerozolim¹ jego brata Eliakima i zmieni³ mu imiê na 
Jojakim, a jego brata Joachaza pojma³ Neko i zaprowadzi³ do Egiptu.
2Ch 36:5  W chwili objêcia rz¹dów Jojakim mia³ dwadzieœcia piêæ lat i rz¹dzi³ jedenaœcie lat w Jerozolimie. 
Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pana, Boga swego.
2Ch 36:6  Przeciw niemu wyruszy³ Nabuchodonozor, król babiloñski, zaku³ go w podwójne kajdany z br¹zu, by 
uprowadziæ do Babilonu.
2Ch 36:7  Wywióz³ te¿ Nabuchodonozor do Babilonu czêœæ naczyñ œwi¹tyni Pañskiej i z³o¿y³ je w swym 
pa³acu w Babilonie.
2Ch 36:8  Pozosta³e zaœ dzieje Jojakima, obrzydliwoœci, jakie pope³ni³, i to, co znaleziono przeciw niemu, 
zosta³o zapisane w Ksiêdze Królów Izraela i Judy. Syn jego Jechoniasz zosta³ w jego miejsce królem.
2Ch 36:9  W chwili objêcia rz¹dów Jechoniasz mia³ osiemnaœcie lat, a panowa³ w Jerozolimie trzy miesi¹ce i 
dziesiêæ dni. Czyni³ on to, co jest z³e w oczach Pañskich.
2Ch 36:10  Z pocz¹tkiem roku Nabuchodonozor pos³a³ po niego i kaza³ go uprowadziæ do Babilonu wraz z 
drogocennymi naczyniami œwi¹tyni Pañskiej, a w jego miejsce ustanowi³ królem jego brata, Sedecjasza.
2Ch 36:11  W chwili objêcia rz¹dów Sedecjasz mia³ dwadzieœcia jeden lat i panowa³ jedenaœcie lat w 
Jerozolimie.
2Ch 36:12  Czyni³ to, co jest z³e w oczach Pana, Boga swego, i nie chcia³ siê ukorzyæ przed Jeremiaszem 
prorokiem, [pos³anym] przez usta Pañskie.
2Ch 36:13  Nadto zbuntowa³ siê przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysi¹g³ wiernoœæ. 
Uczyni³ on kark swój twardym, a serce nieustêpliwym, aby nie nawróciæ siê do Pana, Boga Izraela.
2Ch 36:14  Równie¿ wszyscy naczelnicy Judy, kap³ani i lud, mno¿yli nieprawoœci, naœladuj¹c wszelkie 
obrzydliwoœci narodów pogañskich i bezczeszcz¹c œwi¹tyniê, któr¹ Pan poœwiêci³ w Jerozolimie.
2Ch 36:15  Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysy³a³ do nich swoich pos³añców, albowiem litowa³ siê nad 
swym ludem i nad swym mieszkaniem.
2Ch 36:16  Oni jednak szydzili z Bo¿ych wys³anników, lekcewa¿yli ich s³owa i wyœmiewali siê z Jego proroków, 
a¿ wzmóg³ siê gniew Pana na swój naród do tego stopnia, i¿ nie by³o ju¿ ocalenia.
2Ch 36:17  Sprowadzi³ wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyci¹³ mieczem ich m³odzieñców wewn¹trz 
œwi¹tyni i nie ulitowa³ siê ani nad m³odzieñcem, ani nad dziewic¹, ani nad starcem, ani nad siw¹ g³ow¹. [Bóg] 
wszystko odda³ w jego rêce.
2Ch 36:18  Wszystkie naczynia œwi¹tyni Bo¿ej tak wielkie, jak i ma³e, wraz ze skarbami domu Pañskiego i ze 
skarbami króla, i jego ksi¹¿¹t wywióz³ do Babilonu.
2Ch 36:19  Spalili te¿ [Chaldejczycy] œwi¹tyniê Bo¿¹ i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pa³ace spalili 
ogniem i wziêli siê do niszczenia wszystkich kosztownych sprzêtów.
2Ch 36:20  Ocala³¹ spod miecza resztê [król] uprowadzi³ do Babilonu i stali siê niewolnikami jego i jego synów, 
a¿ do nadejœcia panowania perskiego.
2Ch 36:21  I tak siê spe³ni³o s³owo Pañskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dok¹d kraj nie wywi¹¿e siê 
ze swych szabatów, bêdzie le¿a³ od³ogiem przez ca³y czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesi¹t lat».
2Ch 36:22  Aby siê spe³ni³o s³owo Pañskie, z ust Jeremiasza, pobudzi³ Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w 
pierwszym roku [jego panowania], tak i¿ obwieœci³ on równie¿ na piœmie w ca³ym pañstwie swoim, co 
nastêpuje:
2Ch 36:23  «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie pañstwa ziemi da³ mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkaza³ 
zbudowaæ Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeœli z ca³ego ludu Jego jest miêdzy wami jeszcze ktoœ, to niech 
Bóg jego bêdzie z nim, a niech idzie!»
Ezr 1:1  Aby siê spe³ni³o s³owo Pañskie z ust Jeremiasza, pobudzi³ Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w 
pierwszym roku [jego panowania], tak i¿ obwieœci³ on, równie¿ na piœmie, w ca³ym pañstwie swoim, co 
nastêpuje:
Ezr 1:2  «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie pañstwa ziemi da³ mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkaza³ 
zbudowaæ Mu dom w Jerozolimie w Judzie.
Ezr 1:3  Jeœli z ca³ego ludu Jego jest miêdzy wami jeszcze ktoœ, to niech Bóg jego bêdzie z nim; a niech idzie 
do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie.
Ezr 1:4  A co do ka¿dego z pozostaj¹cych jeszcze przy ¿yciu - to wspó³mieszkañcy wszystkich miejscowoœci, 
gdzie taki przebywa, maj¹ go wesprzeæ srebrem, z³otem, sprzêtem i byd³em - oprócz darów dobrowolnych dla 
domu Bo¿ego w Jerozolimie».
Ezr 1:5  Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kap³ani i lewici, s³owem ka¿dy, którego ducha Bóg pobudzi³, 
wybrali siê w drogê, aby zbudowaæ dom Pañski w Jerozolimie.
Ezr 1:6  A wszyscy ich s¹siedzi poparli ich wszystkim: srebrem, z³otem, sprzêtem, byd³em i kosztownoœciami - 
oprócz wszystkich darów dobrowolnych.
Ezr 1:7  A król Cyrus wyda³ sprzêty domu Pañskiego, które Nabuchodonozor zabra³ z Jerozolimy i z³o¿y³ w 
domu swego boga.



Ezr 1:8  I wyda³ je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekaza³ je Szeszbassarowi, ksiêciu 
judzkiemu.
Ezr 1:9  A oto liczba tych sprzêtów: czasz z³otych - trzydzieœci, czasz srebrnych - mo¿e tysi¹c dwadzieœcia 
dziewiêæ,
Ezr 1:10  pucharów z³otych - trzydzieœci, pucharów srebrnych - oko³o czterystu dziesiêciu, innych sprzêtów - 
tysi¹c;
Ezr 1:11  wszystkich sprzêtów z³otych i srebrnych - piêæ tysiêcy czterysta. To wszystko przyniós³ Szeszbassar, 
gdy przyprowadzi³ wygnañców z Babilonii do Jerozolimy.
Ezr 2:1  A oto mieszkañcy tego okrêgu, którzy przybyli z niewoli na obczyŸnie; uprowadzi³ ich do Babilonii 
Nabuchodonozor, król babiloñski, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - ka¿dy do swego miasta.
Ezr 2:2  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim, 
Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baan¹. Liczba mê¿ów ludu izraelskiego:
Ezr 2:3  synów Pareosza - dwa tysi¹ce stu siedemdziesiêciu dwu;
Ezr 2:4  synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesiêciu dwu:
Ezr 2:5  synów Aracha - siedemset siedemdziesiêciu piêciu;
Ezr 2:6  synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysi¹ce osiemset dwunastu;
Ezr 2:7  synów Elama - tysi¹c dwieœcie piêædziesiêciu czterech;
Ezr 2:8  synów Zattu - dziewiêæset czterdziestu piêciu;
Ezr 2:9  synów Zacheusza - siedemset szeœædziesiêciu;
Ezr 2:10  synów Baniego - szeœæset czterdziestu dwu;
Ezr 2:11  synów Bebaja - szeœæset dwudziestu trzech;
Ezr 2:12  synów Azgada - tysi¹c dwieœcie dwudziestu dwu;
Ezr 2:13  synów Adonikama - szeœæset szeœædziesiêciu szeœciu;
Ezr 2:14  synów Bigwaja - dwa tysi¹ce piêædziesiêciu szeœciu;
Ezr 2:15  synów Adina - czterystu piêædziesiêciu czterech;
Ezr 2:16  synów Atera z linii Ezechiasza - dziewiêædziesiêciu oœmiu; synów Azzura - czterystu trzydziestu dwu; 
synów Hodiasza - stu jeden;
Ezr 2:17  synów Besaja - trzystu dwudziestu trzech;
Ezr 2:18  synów Charifa - stu dwunastu;
Ezr 2:19  synów Chaszuma - dwustu dwudziestu trzech;
Ezr 2:20  synów Gibbara - dziewiêædziesiêciu piêciu;
Ezr 2:21  mê¿ów z Betlejem - stu dwudziestu trzech;
Ezr 2:22  mê¿ów z Netofy - piêædziesiêciu szeœciu;
Ezr 2:23  mê¿ów z Anatot - stu dwudziestu oœmiu;
Ezr 2:24  mê¿ów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwu;
Ezr 2:25  mê¿ów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedemset czterdziestu trzech;
Ezr 2:26  mê¿ów z Rama i Geba - szeœæset dwudziestu jeden;
Ezr 2:27  mê¿ów z Mikmas - stu dwudziestu dwu,
Ezr 2:28  mê¿ów z Betel i Aj - dwustu dwudziestu trzech;
Ezr 2:29  synów Nebo - piêædziesiêciu dwu;
Ezr 2:30  synów Magbisza - stu piêædziesiêciu szeœciu;
Ezr 2:31  synów drugiego Elama - tysi¹c dwustu piêædziesiêciu czterech;
Ezr 2:32  synów Charima - trzystu dwudziestu;
Ezr 2:33  mê¿ów z Lod, Chadid i Ono - siedemset dwudziestu piêciu;
Ezr 2:34  mê¿ów z Jerycha - trzystu czterdziestu piêciu;
Ezr 2:35  synów Senai - trzy tysi¹ce szeœciuset trzydziestu.
Ezr 2:36  Kap³ani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewiêæset siedemdziesiêciu trzech;
Ezr 2:37  synów Immera - tysi¹c piêædziesiêciu dwu;
Ezr 2:38  synów Paszchura - tysi¹c dwustu czterdziestu siedmiu;
Ezr 2:39  synów Charima - tysi¹c siedemnastu.
Ezr 2:40  Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodawiasza - siedemdziesiêciu czterech. -
Ezr 2:41  Œpiewacy: synów Asafa - stu dwudziestu oœmiu.
Ezr 2:42  OdŸwierni: synów Szalluma, synów Atera, - synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów 
Szobaja - wszystkich razem stu trzydziestu dziewiêciu.
Ezr 2:43  Niewolnicy œwi¹tyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,
Ezr 2:44  synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,
Ezr 2:45  synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba,
Ezr 2:46  synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana,
Ezr 2:47  synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza,



Ezr 2:48  synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama,
Ezr 2:49  synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja,
Ezr 2:50  synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów,
Ezr 2:51  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,
Ezr 2:52  synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy,
Ezr 2:53  synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha,
Ezr 2:54  synowie Nesjacha, synowie Chatify. -
Ezr 2:55  Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy,
Ezr 2:56  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,
Ezr 2:57  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego.
Ezr 2:58  Wszystkich niewolników œwi¹tyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewiêædziesiêciu dwu.
Ezr 2:59  A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodniæ, ¿e 
ród ich i pochodzenie wywodzi siê z Izraela:
Ezr 2:60  synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody - szeœciuset piêædziesiêciu dwu.
Ezr 2:61  A z kap³anów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wzi¹³ za ¿onê jedn¹ z 
córek Barzillaja Gileadyty i przybra³ jego imiê.
Ezr 2:62  Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono: tote¿ zostali oni jako nieczyœci wykluczeni z 
kap³añstwa,
Ezr 2:63  a namiestnik zakaza³ im spo¿ywaæ z pokarmów najœwiêtszych, a¿ siê zjawi kap³an dla urim i 
tummim.
Ezr 2:64  Ca³a ta wyprawa razem liczy³a czterdzieœci dwa tysi¹ce trzysta szeœædziesi¹t osób,
Ezr 2:65  oprócz ich niewolników i niewolnic; tych by³o siedem tysiêcy trzysta trzydzieœci siedem: mieli oni te¿ 
dwustu œpiewaków i œpiewaczek.
Ezr 2:66  Koni mieli oni siedemset trzydzieœci szeœæ, mu³ów - dwieœcie czterdzieœci piêæ,
Ezr 2:67  wielb³¹dów - czterysta trzydzieœci piêæ, os³ów - szeœæ tysiêcy siedemset dwadzieœcia.
Ezr 2:68  A niektórzy z naczelników rodów - przy wejœciu swym do domu Pañskiego w Jerozolimie - z³o¿yli dary 
dla domu Bo¿ego, aby odbudowano go na dawnym miejscu.
Ezr 2:69  Wed³ug zamo¿noœci swej dali do skarbca na dzie³o kultu: szeœædziesi¹t jeden tysiêcy drachm z³ota, 
piêæ tysiêcy min srebra oraz sto szat kap³añskich.
Ezr 2:70  Kap³ani, lewici i czêœæ ludu osiedlili siê w Jerozolimie, a œpiewacy, odŸwierni i niewolnicy œwi¹tyni - 
w miastach swoich; równie¿ ca³a reszta Izraela osiedli³a siê w swoich miastach.
Ezr 3:1  Gdy nadszed³ siódmy miesi¹c - a Izraelici mieszkali ju¿ w miastach swoich- wtedy zgromadzi³ siê ca³y 
lud, jak jeden m¹¿, w Jerozolimie.
Ezr 3:2  A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kap³ani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przyst¹pili do 
zbudowania o³tarza Boga izraelskiego, aby na nim z³o¿yæ ca³opalenia, jak przepisano w Prawie Moj¿esza, 
mê¿a Bo¿ego.
Ezr 3:3  I na dawnym fundamencie wznieœli o³tarz, podczas gdy niebezpieczeñstwo grozi³o im ze strony 
narodów pogranicznych, i z³o¿yli na nim ca³opalenia dla Pana, ca³opalenia poranne i wieczorne.
Ezr 3:4  Potem obchodzili Œwiêto Namiotów wed³ug przepisu i z³o¿yli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, 
zgodnie z wymagan¹ nale¿noœci¹ codzienn¹.
Ezr 3:5  Nastêpnie - oprócz ca³opalenia nieustaj¹cego - sk³adali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie 
œwiête uroczystoœci Pañskie oraz zawsze, gdy ktoœ da³ dobrowoln¹ ofiarê dla Pana.
Ezr 3:6  Od pierwszego dnia miesi¹ca siódmego zaczêli sk³adaæ ca³opalenia Panu - ale fundamenty œwi¹tyni 
Pañskiej nie by³y jeszcze za³o¿one.
Ezr 3:7  Dali wiêc pieniêdzy kamieniarzom i cieœlom oraz ¿ywnoœci, napoju i oliwy Sydoñczykom i 
Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im 
przez Cyrusa, króla perskiego.
Ezr 3:8  A w drugim roku od przybycia ich do domu Bo¿ego w Jerozolimie, w drugim miesi¹cu: Zorobabel, syna 
Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kap³anów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli 
do Jerozolimy, zabrali siê do dzie³a i powo³ali lewitów od dwudziestego roku [¿ycia] wzwy¿ do pilnowania pracy 
oko³o domu Pañskiego.
Ezr 3:9  I przyst¹pi³ Jozue, synowie i bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz wspólnie do kierowania lewitami 
wykonuj¹cymi pracê oko³o domu Bo¿ego: synami Chenadada, ich synami i braæmi.
Ezr 3:10  A gdy budowniczowie za³o¿yli fundamenty œwi¹tyni Pañskiej, wtedy wyst¹pili kap³ani w szatach 
uroczystych, z tr¹bami, i lewici, synowie Asafa, z cymba³ami, by wed³ug zarz¹dzenia Dawida, króla izraelskiego, 
chwaliæ Pana;
Ezr 3:11  i zaœpiewali, chwal¹c Pana i dziêkuj¹c Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego ³askawoœæ dla Izraela. A 
ca³y lud podniós³ na chwa³ê Pana krzyk g³oœny, z powodu za³o¿enia fundamentów domu Pañskiego.
Ezr 3:12  A wielu starców spoœród kap³anów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom 



pierwszy, przy zak³adaniu fundamentów tego domu na ich oczach p³aka³o g³oœno; wielu natomiast z radoœci 
wybucha³o g³oœnym krzykiem.
Ezr 3:13  I nie mo¿na by³o odró¿niæ g³oœnego krzyku radoœci od g³oœnego p³aczu ludu, albowiem lud ten 
podniós³ wrzawê tak wielk¹, ¿e g³os ten by³o s³ychaæ z daleka.
Ezr 4:1  Gdy wrogowie Judy i Beniamina us³yszeli, ¿e wygnañcy buduj¹ œwi¹tyniê dla Pana, Boga izraelskiego,
Ezr 4:2  przyst¹pili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: «Chcemy budowaæ z 
wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu sk³adamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla 
asyryjskiego, który nas tu sprowadzi³». -
Ezr 4:3  Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: «Nie wolno wam 
razem z nami budowaæ domu dla Boga naszego, ale my sami budowaæ bêdziemy dla Pana, Boga izraelskiego, 
jak nam rozkaza³ Cyrus, król perski».
Ezr 4:4  I oto ludnoœæ miejscowa t³umi³a zapa³ Judejczyków i odstrasza³a ich od budowy,
Ezr 4:5  i by zamiar ich udaremniæ, przekupywano przeciwko nim radców przez ca³y czas panowania Cyrusa, 
króla perskiego, a¿ do panowania Dariusza, króla perskiego.
Ezr 4:6  Za panowania Kserksesa, na pocz¹tku jego rz¹dów napisano oskar¿enie na mieszkañców Judy i 
Jerozolimy.
Ezr 4:7  A za czasów Artakserksesa Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo 
do Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu by³y napisane po aramejsku i u³o¿ony by³ on po 
aramejsku.
Ezr 4:8  Komendant Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej 
treœci:
Ezr 4:9  «Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sêdziowie, pos³owie, pisarze, 
Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy - to jest Elamici -
Ezr 4:10  i reszta narodów, które uprowadzi³ wielki i dostojny Asnappar i osiedli³ je w miastach Samarii i w 
reszcie krain transeufratejskich, I dalej».
Ezr 4:11  To jest odpis listu, który oni pos³ali do niego: «Do króla Artakserksesa - s³udzy twoi, mê¿owie z 
Transeufratei. Otó¿:
Ezr 4:12  Niech król przyjmie do wiadomoœci, ¿e ¯ydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, 
odbudowuj¹ to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów s¹ za³o¿one.
Ezr 4:13  Otó¿: Niech król przyjmie do wiadomoœci, ¿e je¿eli to miasto bêdzie odbudowane, a mury jego 
naprawione, to oni podatku, daniny ani c³a nie uiszcz¹ i to w koñcu królom przyniesie szkodê.
Ezr 4:14  Otó¿: Poniewa¿ mamy obowi¹zki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeæ na ograbianie króla, dlatego 
posy³amy królowi to powiadomienie.
Ezr 4:15  Niech poszukaj¹ w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomoœæ, ¿e to miasto jest 
miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodê, a rozruchy wznieca siê w nim od dawien 
dawna: dlatego zburzone zosta³o to miasto.
Ezr 4:16  Powiadamiamy króla, ¿e jeœli to miasto bêdzie odbudowane, a mury jego bêd¹ naprawione, wtedy 
dzia³u w Transeufratei mieæ nie bêdziesz».
Ezr 4:17  Król przys³a³ takie rozstrzygniêcie: «Komendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozosta³ym 
ich towarzyszom, którzy mieszkaj¹ w Samarii i w pozosta³ych krainach transeufratejskich, pozdrowienie». I dalej:
Ezr 4:18  «Dokument, któryœcie nam przys³ali, zosta³ przede mn¹ w przek³adzie odczytany.
Ezr 4:19  Przeze mnie zosta³ wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, ¿e to miasto od dawien dawna 
przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim s¹ wzniecane.
Ezr 4:20  I królowie potê¿ni panowali nad Jerozolim¹ i rz¹dzili ca³¹ Transeufrate¹, i odstawiano im podatek, 
daninê i c³o. -
Ezr 4:21  Zatem wydajcie zarz¹dzenie, by powstrzymaæ tych ludzi: to miasto nie ma byæ odbudowane, dopóki 
taki rozkaz nie bêdzie wydany przeze mnie.
Ezr 4:22  A strze¿cie siê, by nie dopuœciæ siê w tym zaniedbania, a¿eby nie wzros³a strata na szkodê królów».
Ezr 4:23  Wtedy - skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa zosta³ przeczytany przed komendantem 
Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami - poszli oni pospiesznie do ¯ydów w Jerozolimie, by pod 
groŸb¹ u¿ycia si³y zakazaæ im dalszej pracy.
Ezr 4:24  Ju¿ kiedyœ stanê³a praca nad domem Bo¿ym w Jerozolimie i przerwano j¹ a¿ do drugiego roku 
panowania Dariusza, króla perskiego.
Ezr 5:1  Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, og³osili ¯ydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w 
imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwa³.
Ezr 5:2  Zatem Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali siê do rozpoczêcia budowy domu 
Bo¿ego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachêcali.
Ezr 5:3  Wówczas przyszed³ do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze ich i tak 
im mówili: «Kto wam kaza³ dom ten budowaæ i to oszalowanie wykoñczyæ?»



Ezr 5:4  Nastêpnie tak ich pytali: «Jak siê nazywaj¹ ludzie, którzy wznosz¹ tê budowlê?»
Ezr 5:5  Ale oko Boga ich czuwa³o nad starszyzn¹ ¿ydowsk¹, tak ¿e ich tamci od budowania nie powstrzymali, 
a¿ by po nadejœciu doniesienia do Dariusza dorêczono dokument w tej sprawie.
Ezr 5:6  Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie w 
Transeufratei, pos³ali do króla Dariusza.
Ezr 5:7  Pos³ali do niego doniesienie, w którym tak by³o napisane: «Królowi Dariuszowi - wszelkiego szczêœcia!
Ezr 5:8  Niech król przyjmie do wiadomoœci, ¿eœmy siê udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest 
on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo przyk³ada siê do œcian. Ta robota jest starannie 
wykonywana i posuwa siê naprzód.
Ezr 5:9  Wtedy zapytaliœmy owych starszych, mówi¹c do nich tak: "Kto wam kaza³ dom ten budowaæ i to 
oszalowanie wykoñczyæ?"
Ezr 5:10  Równie¿ pytaliœmy ich o ich imiona, by ciê powiadomiæ. Tote¿ podajemy imiona mê¿ów stoj¹cych na 
ich czele.
Ezr 5:11  I odpowiedzieli nam w sposób nastêpuj¹cy: Myœmy s³ugami Boga nieba i ziemi i odbudowujemy dom, 
który - niegdyœ wzniesiony - sta³ przez wiele lat, a wielki król izraelski zbudowa³ go i wykoñczy³.
Ezr 5:12  Poniewa¿ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wyda³ ich Chaldejczykowi 
Nabuchodonozorowi, królowi babiloñskiemu. On zburzy³ ten dom, a lud uprowadzi³ do Babilonu.
Ezr 5:13  Ale w pierwszym roku [panowania] Cyrusa, króla babiloñskiego, kaza³ ten król odbudowaæ ten dom 
Bo¿y.
Ezr 5:14  Równie¿ co do z³otych i srebrnych sprzêtów domu Bo¿ego - które Nabuchodonozor zabra³ ze 
œwi¹tyni w Jerozolimie i przeniós³ je do œwi¹tyni w Babilonie - to król Cyrus wydoby³ je ze œwi¹tyni w Babilonie i 
wrêczy³ je pewnemu mê¿owi, imieniem Szeszbassar, którego ustanowi³ namiestnikiem
Ezr 5:15  i któremu rzek³: "WeŸ te sprzêty; idŸ z³o¿yæ je w œwi¹tyni w Jerozolimie, a dom Bo¿y ma byæ 
odbudowany na dawnym miejscu".
Ezr 5:16  Zatem ów Szeszbassar przyszed³ i za³o¿y³ fundamenty domu Bo¿ego w Jerozolimie. Odt¹d a¿ do 
dziœ buduje siê go, lecz jeszcze nie jest on ukoñczony.
Ezr 5:17  A teraz: jeœli siê królowi podoba, niech przeprowadz¹ poszukiwania w skarbcach królewskich, tam¿e 
w Babilonie: czy rzeczywiœcie zosta³ przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bo¿ego w 
Jerozolimie, a rozstrzygniêcie królewskie w tej sprawie niech nam przyœl¹».
Ezr 6:1  Wtedy król Dariusz kaza³ szukaæ w babiloñskiej bibliotece, w której przechowuje siê te¿ skarby.
Ezr 6:2  I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak by³o napisane: 
«Zapisek historyczny:
Ezr 6:3  W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa ten¿e król wyda³ taki rozkaz: Sprawa domu Bo¿ego w 
Jerozolimie: Dom ten ma byæ odbudowany jako miejsce dla zabijaj¹cych ofiary krwawe i dla sk³adaj¹cych Bogu 
ofiary spalane. D³ugoœæ jego - szeœædziesi¹t ³okci, szerokoœæ jego - dwadzieœcia ³okci, wysokoœæ jego - 
trzydzieœci ³okci;
Ezr 6:4  uk³adów z kamienia ciosowego - trzy, i z drzewa - uk³ad jeden. Koszty bêd¹ pokryte ze skarbu 
królewskiego. -
Ezr 6:5  Równie¿ z³ote i srebrne sprzêty domu Bo¿ego, które Nabuchodonozor zabra³ ze œwi¹tyni w 
Jerozolimie i przeniós³ do Babilonu, zwróci siê, tak ¿e one powróc¹ na dawne miejsce do œwi¹tyni w Jerozolimie 
i bêd¹ z³o¿one w domu Bo¿ym».
Ezr 6:6  «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w 
Transeufratei - trzymajcie siê z dala od tego miejsca.
Ezr 6:7  Pozwólcie namiestnikowi ¯ydów i starszyŸnie ¿ydowskiej pracowaæ nad tym domem Bo¿ym. Niech 
odbuduj¹ ten dom Bo¿y na dawnym miejscu.
Ezr 6:8  Wydajê rozporz¹dzenie, jak macie siê odnosiæ do owej starszyzny ¿ydowskiej przy budowie owego 
domu Bo¿ego, mianowicie: z dochodów królewskich, p³yn¹cych z podatku Transeufratei, dok³adnie bez 
zawieszenia maj¹ byæ owym mê¿om wyp³acone koszty.
Ezr 6:9  A jeœli potrzeba te¿ cielców, baranów i jagni¹t na ca³opalenia dla Boga niebios - oprócz pszenicy, soli, 
wina i oliwy - wed³ug ¿¹dania kap³anów w Jerozolimie, ma im to byæ niechybnie co dzieñ dostarczane,
Ezr 6:10  aby oni sk³adali mi³e ofiary Bogu niebios i modlili siê za ¿ycie za ¿ycie króla i jego synów. -
Ezr 6:11  I wydajê rozporz¹dzenie: Jeœli ktoœ przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana bêdzie belka, a 
on zawiœnie do niej przybity, dom zaœ jego za to bêdzie zamieniony na rumowisko.
Ezr 6:12  A Bóg, który tam zgotowa³ przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci ka¿dego króla, 
który oœmieli³by siê przeciwdzia³aæ, burz¹c ten dom Bo¿y w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wyda³em ten rozkaz: 
niech bêdzie on dok³adnie wykonany».
Ezr 6:13  Wtedy dok³adnie tak, jak rozporz¹dzi³ król Dariusz, post¹pili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, 
Sztarboznaj i ich towarzysze.
Ezr 6:14  A starszyzna ¿ydowska budowa³a z powodzeniem dziêki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, 



syna Iddo, i doprowadzili budowê do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporz¹dzeniem Cyrusa i 
Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego.
Ezr 6:15  I dom ten by³ gotowy na dwudziesty trzeci dzieñ miesi¹ca Adar - by³ to rok szósty panowania króla 
Dariusza.
Ezr 6:16  I Izraelici: kap³ani, lewici i reszta wysiedleñców radoœnie obchodzili poœwiêcenie tego domu Bo¿ego.
Ezr 6:17  I na poœwiêcenie tego domu Bo¿ego ofiarowali: sto cielców, dwieœcie baranów, czterysta jagni¹t, a 
jako ofiarê przeb³agaln¹ za ca³ego Izraela - dwanaœcie koz³ów wed³ug liczby pokoleñ izraelskich.
Ezr 6:18  I do s³u¿by Bo¿ej w Jerozolimie ustanowili kap³anów wed³ug ich oddzia³ów, a lewitów wed³ug ich 
ugrupowañ, zgodnie z przepisem ksiêgi Moj¿eszowej.
Ezr 6:19  Czternastego dnia miesi¹ca pierwszego wysiedleñcy obchodzili Paschê.
Ezr 6:20  Lewici bowiem jak jeden m¹¿ oczyœcili siê; wszyscy oni byli teraz czyœci i zabili [baranki na] Paschê 
dla wszystkich wysiedleñców, dla braci swoich kap³anów i dla siebie.
Ezr 6:21  I spo¿yli Paschê Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystoœci narodów 
tego kraju odwrócili siê ku nim, by szukaæ Pana, Boga izraelskiego.
Ezr 6:22  I przez siedem dni radoœnie obchodzili Œwiêto Przaœników, gdy¿ Pan rozradowa³ ich, zwracaj¹c 
serce króla Aszszuru ku nim, by ich wspiera³ przy pracy oko³o domu Boga, Boga izraelskiego.
Ezr 7:1  Po tych wydarzeniach wyst¹pi³ za panowania Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Serajasza, 
syna Azariasza, syna Chilkiasza,
Ezr 7:2  syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba,
Ezr 7:3  syna Amariasza, syna Azariasza, syna Jochanana, syna Azariasza, syna Achimaasa, syna Sadoka, 
syna Achituba, syna Amariasza, syna Merajota,
Ezr 7:4  syna Zerachiasza, syna Uzzjego, syna Bukkiego,
Ezr 7:5  syna Abiszuy, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Aarona arcykap³ana.
Ezr 7:6  Ten to Ezdrasz wyszed³ z Babilonu; a by³ on uczonym, bieg³ym w Prawie Moj¿eszowym, które nada³ 
Pan, Bóg izraelski. A poniewa¿ rêka Pana, Boga jego, nad nim czuwa³a, spe³ni³ mu król wszelkie jego ¿yczenia.
Ezr 7:7  Wysz³a równie¿ w siódmym roku [panowania] króla Artakserkesesa gromada Izraelitów, kap³anów, 
lewitów, œpiewaków, odŸwiernych i niewolników œwi¹tyni do Jerozolimy.
Ezr 7:8  I przyby³ Ezdrasz do Jerozolimy w miesi¹cu pi¹tym - by³ to siódmy rok [panowania] tego króla:
Ezr 7:9  albowiem pierwszego dnia miesi¹ca pierwszego nast¹pi³ pocz¹tek podró¿y z Babilonu, a pierwszego 
dnia miesi¹ca pi¹tego przyby³ Ezdrasz do Jerozolimy, poniewa¿ ³askawa rêka Boga jego nad nim czuwa³a.
Ezr 7:10  Ezdrasz bowiem mocno postanowi³ badaæ i wykonywaæ Prawo Pañskie oraz uczyæ w Izraelu ustawy 
i ³adu.
Ezr 7:11  A oto odpis dokumentu, który król Artakserkses wrêczy³ Ezdraszowi, kap³anowi i uczonemu, znawcy 
s³ów przykazañ Pana i Jego ustaw dla Izraela.
Ezr 7:12  «Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kap³anowi, znawcy Prawa Boga niebios. - Za³atwiono. - Otó¿:
Ezr 7:13  Przeze mnie zosta³ wydany rozkaz: Ka¿dy z narodu izraelskiego, z kap³anów jego i lewitów w moim 
pañstwie, który ma zamiar iœæ z tob¹ do Jerozolimy, niech idzie.
Ezr 7:14  Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jesteœ wys³any, by na podstawie Prawa Boga twego, 
które posiadasz, zbadaæ stosunki w Judzie i w Jerozolimie
Ezr 7:15  oraz by zanieœæ srebro i z³oto, jakie król i radcy jego dobrowolnie z³o¿yli Bogu izraelskiemu, którego 
przybytek jest w Jerozolimie
Ezr 7:16  wraz z ca³ym srebrem i z³otem, jakie w ca³ej prowincji Babel otrzymasz, razem z darowizn¹ ludu i 
kap³anów, któr¹ oni dobrowolnie ofiaruj¹ dla domu Boga swego w Jerozolimie.
Ezr 7:17  Przeto za te pieni¹dze uczciwie zakupisz cielców, baranów, jagni¹t oraz nale¿ne ofiary z pokarmów i 
p³ynów, aby je z³o¿yæ na o³tarzu domu Boga waszego w Jerozolimie.
Ezr 7:18  A co ty i bracia twoi zechcecie uczyniæ z reszt¹ srebra i z³ota, to czyñcie zgodnie z wol¹ Boga 
waszego.
Ezr 7:19  I sprzêty, które przekazuje siê tobie dla [sprawowania] kultu w domu Boga twojego, oddaj przed 
Bogiem w Jerozolimie.
Ezr 7:20  A resztê kosztów na dom Boga twego, jakie wypadnie ci pokryæ, pokryjesz ze skarbu królewskiego.
Ezr 7:21  I przeze mnie, króla Artakserksesa, zosta³ wydany rozkaz do wszystkich skarbników w Transeufratei: 
"Wszystko, czego od was ¿¹daæ bêdzie kap³an Ezdrasz, znawca Prawa Boga niebios, ma byæ dok³adnie 
wykonane -
Ezr 7:22  a¿ do stu talentów srebra, stu kor pszenicy, stu bat wina, stu bat oliwy, a soli bez ograniczenia.
Ezr 7:23  Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, ma byæ gorliwie dla domu Boga niebios wykonane, aby nie 
rozgorza³ gniew na pañstwo króla i jego synów.
Ezr 7:24  Równie¿ og³asza siê wam: O ile chodzi o wszystkich kap³anów, lewitów, œpiewaków, odŸwiernych, 
niewolników œwi¹tyni i s³ugi tego domu Bo¿ego, to nie wolno na nich nak³adaæ podatku, daniny ani c³a".
Ezr 7:25  A ty, Ezdraszu, ustanów wed³ug m¹drego Prawa Boga twojego, które posiadasz, urzêdników i sêdziów, 



którzy s¹dziæ bêd¹ ca³y lud w Transeufratei, to jest wszystkich, którzy znaj¹ Prawo Boga twojego; a tych, którzy 
nie znaj¹, macie pouczyæ.
Ezr 7:26  I ka¿dy, kto nie wykona Prawa Boga twojego albo rozkazu królewskiego, bêdzie niechybnie skazany 
na œmieræ albo na wygnanie, albo na karê pieniê¿n¹, albo na wiêzienie».
Ezr 7:27  Uwielbiony niech bêdzie Pan, Bóg ojców naszych, który tak pokierowa³ umys³em króla, by uœwietniæ 
dom Pañski w Jerozolimie,
Ezr 7:28  i który u króla, radców jego i wszystkich mo¿nych dostojników królewskich zjedna³ mi ¿yczliwoœæ. A 
ja, poniewa¿ rêka Pana, Boga mojego, nade mn¹ czuwa³a, nabra³em otuchy i zgromadzi³em naczelników 
Izraela, by poszli ze mn¹.
Ezr 8:1  Oto naczelnicy rodowi tych mê¿ów, którzy za panowania króla Artakserksesa wyszli ze mn¹ z Babilonu, 
oraz ich rodowód:
Ezr 8:2  z synów Pinchasa: Gerszom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawida: Chattusz,
Ezr 8:3  syn Szekaniasza; z synów Parosza: Zachariasz, z którym zapisanych by³o stu piêædziesiêciu 
mê¿czyzn;
Ezr 8:4  z synów Pachat-Moaba: Elioenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mê¿czyzn;
Ezr 8:5  z synów Zattua: Szekaniasz, syn Jachaziela, a z nim trzystu mê¿czyzn;
Ezr 8:6  z synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim piêædziesiêciu mê¿czyzn;
Ezr 8:7  z synów Elama: Izjasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesiêciu mê¿czyzn;
Ezr 8:8  z synów Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesiêciu mê¿czyzn;
Ezr 8:9  z synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mê¿czyzn;
Ezr 8:10  z synów Baniego: Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu szeœædziesiêciu mê¿czyzn;
Ezr 8:11  z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu oœmiu mê¿czyzn;
Ezr 8:12  z synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesiêciu mê¿czyzn;
Ezr 8:13  z synów Adonikama ostatni, a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi szeœædziesiêciu 
mê¿czyzn,
Ezr 8:14  i z synów Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesiêciu mê¿czyzn.
Ezr 8:15  I zebra³em ich nad rzek¹ p³yn¹c¹ ku Ahawa. I gdy tam przez trzy dni obozowaliœmy, stwierdzi³em 
obecnoœæ tylko ludu i kap³anów, lecz nie znalaz³em tam ¿adnego lewity.
Ezr 8:16  Tote¿ wyprawi³em Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i 
Meszullama jako naczelników doœwiadczonych
Ezr 8:17  i skierowa³em ich do Iddo, naczelnika w miejscowoœci Kasifia, i przez nich kaza³em powiedzieæ Iddo i 
braciom jego, osiad³ym w miejscowoœci Kasifia, by sprowadzili nam s³ugi dla domu Boga naszego.
Ezr 8:18  I poniewa¿ ³askawa rêka Boga naszego czuwa³a nad nami, przyprowadzili nam mê¿a m¹drego 
spoœród synów Machliego, syna Lewiego, syna Izraela, mianowicie Szerebiasza wraz z synami jego i braæmi: 
osiemnaœcie osób;
Ezr 8:19  dalej, Chaszabiasza, a z nim, spoœród synów Merariego: brata jego Izajasza i ich synów: 
dwadzieœcia osób;
Ezr 8:20  a spoœród niewolników œwi¹tyni, których Dawid i ksi¹¿êta dali na pos³ugê lewitom, osób dwieœcie 
dwadzieœcia. Wszyscy oni zostali spisani imiennie.
Ezr 8:21  I tam - nad rzek¹ Ahaw¹ - og³osi³em post, byœmy siê umartwili przed Bogiem naszym, celem 
uproszenia od Niego szczêœliwej drogi dla nas, dla dzieci naszych i dla ca³ego dobytku naszego.
Ezr 8:22  Wstydzi³em siê bowiem prosiæ króla o si³ê zbrojn¹ i jazdê, by w drodze nas ratowa³a od nieprzyjaciela; 
natomiast powiedzieliœmy królowi: «Rêka Boga naszego czuwa ³askawie nad wszystkimi, którzy do Niego siê 
zwracaj¹, a srogi gniew Jego kieruje siê przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodz¹».
Ezr 8:23  Poœciliœmy wiêc i b³agaliœmy Boga naszego o to, i da³ siê nam uprosiæ.
Ezr 8:24  Wtedy wydzieli³em spoœród przywódców kap³anów: dwunastu; dalej, Szerebiasza i Chaszabiasza, a z 
nimi spoœród braci ich - dziesiêciu,
Ezr 8:25  i odwa¿y³em im srebro, z³oto i sprzêty, ow¹ darowiznê dla domu Boga naszego, któr¹ ofiarowali: król, 
radcy jego, ksi¹¿êta jego i ca³y tam obecny Izrael.
Ezr 8:26  I odwa¿y³em im szeœæset piêædziesi¹t talentów srebra i sto sprzêtów srebrnych, ka¿dy po dwa 
talenty; sto talentów z³ota,
Ezr 8:27  pucharów z³otych dwadzieœcia, ka¿dy po tysi¹c darejków, i sprzêtów ze wspania³ego z³ocistego 
spi¿u: dwa - przedmioty cenne jak z³oto.
Ezr 8:28  I powiedzia³em im: «Wyœcie poœwiêceni dla Pana i te sprzêty s¹ poœwiêcone, i to srebro, i z³oto jest 
darowizn¹ dla Pana, Boga ojców naszych.
Ezr 8:29  Strze¿cie tego pilnie, a¿ odwa¿ycie to przed przywódcami kap³anów i lewitów oraz przed 
przywódcami rodów izraelskich w Jerozolimie, w komnatach domu Pañskiego».
Ezr 8:30  Wtedy kap³ani i lewici odebrali odwa¿one srebro, z³oto i sprzêty, aby je przynieœæ do Jerozolimy, do 
domu Boga naszego.



Ezr 8:31  I od rzeki Ahawy wyruszyliœmy dwunastego dnia miesi¹ca pierwszego, aby siê udaæ do Jerozolimy. A 
rêka Boga naszego czuwa³a nad nami i On uchroni³ nas w drodze od wrogów i rozbójników.
Ezr 8:32  Gdyœmy przybyli do Jerozolimy, wypoczywaliœmy tam przez trzy dni.
Ezr 8:33  Czwartego dnia w domu Boga naszego odwa¿ono srebro, z³oto i sprzêty; te przedmioty - w 
obecnoœci Eleazara, syna Pinchasa, jak i lewitów: Jozabada, syna Jozuego, i Noadiasza, syna Binnuja - 
zosta³y przekazane kap³anowi Meremotowi, synowi Uriasza -
Ezr 8:34  w ca³oœci wed³ug liczby i wagi; równoczeœnie zosta³o spisane wszystko, co odwa¿ono.
Ezr 8:35  Powracaj¹cy z niewoli wygnañcy z³o¿yli Bogu Izraela jako ca³opalenia: dwanaœcie cielców za ca³ego 
Izraela, dziewiêædziesi¹t szeœæ baranów, siedemdziesi¹t dwa jagniêta, dwanaœcie koz³ów za grzech - to 
wszystko jako ca³opalenie dla Pana.
Ezr 8:36  I wrêczyli rozporz¹dzenia króla satrapom królewskim i namiestnikom Transeufratei, a ci udzielili 
pomocy ludowi oraz domowi Bo¿emu.
Ezr 9:1  Po dokonaniu tego zbli¿yli siê do mnie ksi¹¿êta z tymi s³owami: «Lud izraelski, kap³ani i lewici nie 
trzymali siê z dala od narodów tych krain, jak i od ich okropnoœci, mianowicie z dala od Kananejczyków, 
Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów,
Ezr 9:2  lecz spoœród córek ich wziêli dla siebie i dla synów swoich ¿ony, tak ¿e ród œwiêty zmiesza³ siê z 
narodami tych krain; a ksi¹¿êta i zwierzchnicy przodowali w tym wiaro³omstwie».
Ezr 9:3  Gdy tê wieœæ us³ysza³em, rozdar³em swoj¹ szatê i p³aszcz, wyrywa³em sobie w³osy z g³owy i brody i 
wstrz¹œniêty usiad³em.
Ezr 9:4  Wtedy zebrali siê doko³a mnie wszyscy, którzy z powodu tego wiaro³omstwa wygnañców lêkali siê 
gróŸb Boga izraelskiego. A ja wstrz¹œniêty siedzia³em a¿ do ofiary wieczornej.
Ezr 9:5  W czasie ofiary wieczornej wsta³em z upokorzenia swego, w rozdartej szacie i p³aszczu pad³em na 
kolana, wyci¹gn¹³em d³onie do Pana, Boga mojego,
Ezr 9:6  i rzek³em: «Bo¿e mój! Bardzo siê wstydzê, Bo¿e mój, podnieœæ twarz do Ciebie, albowiem 
przestêpstwa nasze wzros³y powy¿ej g³owy, a wina nasza wzbi³a siê do nieba.
Ezr 9:7  Od dni ojców naszych a¿ po dziœ dzieñ ci¹¿y na nas wielka wina. My, królowie nasi, kap³ani nasi 
zostaliœmy wydani za nasze przestêpstwa pod w³adzê królów krain tych, pod miecz, w niewolê, na z³upienie i 
na publiczne poœmiewisko, jak to jest dziœ.
Ezr 9:8  A teraz zaledwie na chwilê przysz³o zmi³owanie od Pana, Boga naszego, przez to, ¿e pozostawi³ nam 
garstkê ocalonych, ¿e w swoim miejscu œwiêtym da³ nam dach nad g³ow¹, ¿e Bóg nasz rozjaœni³ oczy nasze i 
¿e pozwoli³ nam w niewoli naszej trochê odetchn¹æ -
Ezr 9:9  bo przecie¿ jesteœmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuœci³ nas Bóg nasz, lecz da³ nam 
znaleŸæ wzglêdy u królów perskich, pozwalaj¹c nam od¿yæ, byœmy mogli wznieœæ dom Boga naszego i 
odbudowaæ jego ruiny - daj¹c nam ostojê w Judzie i Jerozolimie.
Ezr 9:10  A teraz, Bo¿e nasz, co powiemy, ¿eœmy po tym znowu przekroczyli Twoje przykazania,
Ezr 9:11  któreœ nada³ przez swoje s³ugi, proroków, tymi s³owami: "Ziemia, w której posiadanie wchodzicie, jest 
ziemi¹ splamion¹ przez rozpustê tych obcych narodów, przez ich obrzydliwoœci, którymi j¹ w nieczystoœci swej 
nape³nili od koñca do koñca.
Ezr 9:12  Zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów ani nie bierzcie ich córek dla synów swoich. Dalej: 
nie troszczcie siê nigdy o pomyœlnoœæ ich i szczêœcie, abyœcie siê wzmocnili i spo¿ywali plon tej ziemi oraz 
pozostawili j¹ na zawsze w spadku synom swoim".
Ezr 9:13  I po tym wszystkim, co przysz³o na nas za nasze z³e uczynki i za nasz¹ wielk¹ winê - a przecie¿ Ty, 
Bo¿e nasz, wymierzy³eœ karê poni¿ej naszej winy i pozostawi³eœ nam tylu ocalonych -
Ezr 9:14  czy znowu mamy przekraczaæ twoje polecenia i spowinowacaæ siê z tymi obrzydliwymi narodami? 
Czy nie rozgniewasz siê na nas a¿ do wytêpienia, tak ¿e nie pozostanie Reszta ocalonych?
Ezr 9:15  Panie, Bo¿e Izraela, to ³aska Twoja, ¿eœmy tym razem pozostali ocaleni. Otoœmy przed Tob¹ 
obarczeni win¹. Zaprawdê, niepodobna wobec tego ostaæ siê przed Tob¹».
Ezr 10:1  Gdy Ezdrasz, p³acz¹c i klêcz¹c przed domem Bo¿ym, modli³ siê i wyznawa³ grzechy, zebra³ siê doko³a 
niego bardzo wielki t³um z Izraela: mê¿czyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud p³aka³ rzewnymi ³zami.
Ezr 10:2  Wtedy do Ezdrasza odezwa³ siê Szekaniasz, syn Jechiela z synów Elama, i rzek³: «Myœmy pope³nili 
przestêpstwo przeciw Bogu naszemu, ¿eœmy wziêli za ¿ony kobiety obcoplemienne spoœród narodów tej 
krainy. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela.
Ezr 10:3  Tote¿ teraz zobowi¹¿my siê uroczyœcie przed Bogiem naszym, ¿e - za rad¹ pana mojego i tych, którzy 
z szacunkiem odnosz¹ siê do przykazania Boga naszego - odprawimy wszystkie te ¿ony nasze obcoplemienne i 
to, co z nich siê narodzi³o, bo tak post¹piæ nale¿y wed³ug Prawa.
Ezr 10:4  Powstañ, gdy¿ do ciebie ta sprawa nale¿y. My stoimy przy tobie. B¹dŸ odwa¿ny i dzia³aj!»
Ezr 10:5  Wtedy powsta³ Ezdrasz i zaprzysi¹g³ przywódców kap³anów, lewitów i ca³ego Izraela, by tak post¹pili, 
jak powiedziano. I przysiêgli.
Ezr 10:6  Potem odszed³ Ezdrasz od domu Bo¿ego i uda³ siê do komnaty Jochanana, syna Eliasziba, i tam 



spêdzi³ noc: chleba nie jedz¹c i wody nie pij¹c, gdy¿ smuci³ siê z wiaro³omstwa wygnañców.
Ezr 10:7  Nastêpnie og³oszono w Judzie i Jerozolimie wszystkim wygnañcom, by siê zebrali w Jerozolimie.
Ezr 10:8  Jeœli zaœ chodzi o ka¿dego, który - wbrew poleceniu przywódców i starszyzny - w ci¹gu trzech dni nie 
przybêdzie, to ca³y dobytek jego bêdzie podlega³ kl¹twie, a on wykluczony bêdzie ze spo³ecznoœci 
powracaj¹cych z wygnania.
Ezr 10:9  I w ci¹gu owych trzech dni zebrali siê wszyscy mê¿czyŸni z Judy i Beniamina w Jerozolimie 
dwudziestego dnia miesi¹ca - by³ to miesi¹c dziewi¹ty; i ca³y lud rozsiad³ siê na dziedziñcu domu Bo¿ego, dr¿¹c z 
powodu sprawy i deszczów.
Ezr 10:10  Wtedy powsta³ kap³an Ezdrasz i rzek³ do nich: «Wyœcie pope³nili przestêpstwo, ¿eœcie za ¿ony 
wziêli kobiety cudzoziemskie, powiêkszaj¹c przez to winê Izraela.
Ezr 10:11  A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spe³nijcie wolê Jego, 
mianowicie: od³¹czcie siê od tych narodów obcych i od kobiet cudzoziemskich!» -
Ezr 10:12  I ca³e zgromadzenie odpowiedzia³o g³oœno: «Wed³ug orzeczenia twego powinniœmy post¹piæ.
Ezr 10:13  Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak ¿e nie mo¿na pozostaæ na dworze; a sprawa ta - nie na 
dzieñ jeden ani dwa, gdy¿ wielu z nas w tej sprawie zawini³o.
Ezr 10:14  Niech nasi przywódcy zast¹pi¹ ca³¹ spo³ecznoœæ; i wszyscy w miastach naszych, którzy wziêli za 
¿ony kobiety cudzoziemskie, niech w ustalonych terminach siê zjawi¹, a z nimi starszyzna poszczególnych miast 
wraz z ich sêdziami, celem odwrócenia od nas srogiego gniewu Boga naszego z powodu tej sprawy».
Ezr 10:15  Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili siê temu, a Meszullam i lewita 
Szabbetaj ich poparli. -
Ezr 10:16  Natomiast uczynili tak wygnañcy; i kap³an Ezdrasz dobra³ sobie, jako odpowiednich mê¿ów dla 
poszczególnych rodów, naczelników ich - i to ka¿dego imiennie. A oni zasiedli do zbadania tej sprawy 
pierwszego dnia miesi¹ca dziesi¹tego.
Ezr 10:17  I owi mê¿owie do pierwszego dnia miesi¹ca pierwszego dokonali wszystkiego w sprawie tych, którzy 
wziêli za ¿ony kobiety cudzoziemskie.
Ezr 10:18  I ustalono, ¿e tymi ze stanu kap³añskiego, którzy poœlubili kobiety cudzoziemskie, byli: spoœród 
synów Jozuego, syna Josadaka, i braci jego: Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz;
Ezr 10:19  oni porêczyli, ¿e odprawi¹ swoje ¿ony, a ofiar¹ zadoœæuczynienia za ich winê bêdzie baran;
Ezr 10:20  a z synów Immera: Chanani i Zebadiasz;
Ezr 10:21  a z synów Charima: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Ozjasz;
Ezr 10:22  a z synów Paszchura: Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Netaneel, Jozabad i Elasa.
Ezr 10:23  A spoœród lewitów: Jozabad, Szimi, Kelajasz, czyli Kelita, Petachiasz, Juda i Eliezer -
Ezr 10:24  A spoœród œpiewaków: Eliaszib. A spoœród odŸwiernych: Szallum, Telem i Uri.
Ezr 10:25  A z Izraela, spoœród synów Parosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkiasz, Mijjamin, Eleazar, Chaszabiasz i 
Benajasz;
Ezr 10:26  a spoœród synów Elama: Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz;
Ezr 10:27  a spoœród synów Zattua: Elioenaj, Eliaszib Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza;
Ezr 10:28  a spoœród synów Bebaja: Jochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj;
Ezr 10:29  a spoœród synów Bigwaja: Meszullam, Malluk, Jedajasz, Jaszub, Jiszal, Jeremot;
Ezr 10:30  a spoœród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Besalel, Binnuj i 
Manasses;
Ezr 10:31  a spoœród synów Charima: Eliezer, Jiszszijasz, Malkiasz, Szemajasz, Szymon,
Ezr 10:32  Beniamin, Malluk, Szemariasz;
Ezr 10:33  a spoœród synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Szimi;
Ezr 10:34  a spoœród synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel,
Ezr 10:35  Benajasz, Bediasz, Kelajasz,
Ezr 10:36  Waniasz, Meremot, Eliaszib,
Ezr 10:37  Mattaniasz, Mattenaj i Jaasaj;
Ezr 10:38  a spoœród synów Binnuja: Szimi,
Ezr 10:39  Szelemiasz, Natan i Adajasz;
Ezr 10:40  a spoœród synów Zacheusza: Szaszaj, Szaraj,
Ezr 10:41  Azarel, Szelemiasz, Szemariasz,
Ezr 10:42  Szallum, Amariasz, Józef;
Ezr 10:43  spoœród synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz.
Ezr 10:44  Oni wszyscy wziêli za ¿ony kobiety cudzoziemskie. A byli miêdzy nimi tacy, którzy zg³osili ¿ony i 
zg³osili synów.
Neh 1:1  S³owa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Oto gdy w miesi¹cu Kislew roku dwudziestego by³em w 
twierdzy Suza,
Neh 1:2  przyszed³ z Judy Chanani, jeden z braci moich, wraz z innymi. I spyta³em ich o tych ¯ydów ocala³ych, 



którzy uniknêli uprowadzenia, i o Jerozolimie.
Neh 1:3  I powiedzieli mi: «Ci pozostali, którzy w tamtejszym okrêgu uniknêli uprowadzenia, znajduj¹ siê w 
wielkiej biedzie i pohañbieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej s¹ ogniem spalone».
Neh 1:4  I oto, gdy to us³ysza³em, usiad³em, p³aka³em i trapi³em siê ca³ymi dniami, poœci³em i modli³em siê w 
obecnoœci Boga niebios.
Neh 1:5  I powiedzia³em: «Ach, Panie, Bo¿e niebios, Bo¿e wielki i straszny, dotrzymuj¹cy przymierza i 
otaczaj¹cy opiek¹ tych, którzy Ciê mi³uj¹ i zachowuj¹ Twoje przykazania.
Neh 1:6  Niech¿e bêdzie ucho Twoje uwa¿ne i oczy Twoje niech bêd¹ otwarte, abyœ wys³ucha³ modlitwê s³ugi 
Twego, któr¹ ja teraz dniem i noc¹ zanoszê do Ciebie za s³ugi Twoje, Izraelitów, sk³adaj¹c wyznanie w sprawie 
przestêpstw Izraelitów, któreœmy wobec Ciebie pope³nili; równie¿ ja i mój ród zgrzeszyliœmy.
Neh 1:7  Bardzo Ÿle post¹piliœmy wobec Ciebie: nie zachowaliœmy przykazañ ani praw, ani przepisów, które 
wyda³eœ s³udze Twemu Moj¿eszowi.
Neh 1:8  Wspomnij¿e na zapowiedŸ, któr¹œ og³osi³ s³udze twemu Moj¿eszowi: "Jeœli wy siê 
sprzeniewierzycie, to Ja rozproszê was miêdzy narody.
Neh 1:9  Lecz jeœli siê do Mnie nawrócicie i zwa¿aæ bêdziecie na moje przykazania, i bêdziecie je wykonywali, 
to choæby rozproszeni wasi znajdowali siê na krañcu niebios, stamt¹d zgromadzê ich i zaprowadzê na miejsce, 
które wybra³em, aby tam uczyniæ przybytek dla mego Imienia".
Neh 1:10  Albowiem oni s¹ s³ugami Twoimi i ludem Twoim, który odkupi³eœ Twoj¹ wielk¹ moc¹ i potê¿n¹ rêk¹.
Neh 1:11  Ach, Panie, niech¿e bêdzie ucho Twoje uwa¿ne na modlitwê Twojego s³ugi i na modlitwê s³ug 
Twoich, pragn¹cych czciæ Twoje Imiê! Poszczêœæ¿e teraz s³udze Twemu! Daj, abym pozyska³ wzglêdy tego 
cz³owieka». By³em bowiem podczaszym królewskim.
Neh 2:1  I oto, gdy w miesi¹cu Nisan dwudziestego roku panowania króla Artakserksesa wykonywa³em swój 
urz¹d, wzi¹³em wino i poda³em królowi, i w jego obecnoœci nie okazywa³em smutku.
Neh 2:2  Lecz król mi rzek³: «Czemu tak smutno wygl¹dasz? Przecie¿ nie jesteœ chory! Nie, lecz masz jakieœ 
zmartwienie?» I przerazi³em siê do najwy¿szego stopnia,
Neh 2:3  i rzek³em królowi: «Niech król ¿yje na wieki! Jak¿e nie mam smutno wygl¹daæ, gdy miasto, gdzie s¹ 
groby moich przodków, jest spustoszone, a bramy jego s¹ strawione ogniem».
Neh 2:4  I rzek³ mi król: «O co chcia³byœ prosiæ?» Wtedy pomodli³em siê do Boga niebios
Neh 2:5  i rzek³em królowi: «Jeœli to odpowiada królowi i jeœli s³uga twój ma wzglêdy u ciebie, to proszê, abyœ 
mnie pos³a³ do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudowa³».
Neh 2:6  I rzek³ mi król, podczas gdy królowa siedzia³a obok niego: «Jak d³ugo potrwa twoja podró¿? I kiedy 
powrócisz?» I król, gdy poda³em mu termin, raczy³ mnie wyprawiæ.
Neh 2:7  I rzek³em królowi: «Jeœli to odpowiada królowi, proszê o wystawienie dla mnie listów do namiestników 
Transeufratei, aby mnie przepuœcili, a¿ przyjdê do Judy; -
Neh 2:8  równie¿ pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby mi da³ drewna do sporz¹dzenia bram 
twierdzy przy œwi¹tyni, bram muru miejskiego i domu, do którego siê wprowadzê». I król mi zezwoli³, gdy¿ 
³askawa rêka Boga mojego czuwa³a nade mn¹.
Neh 2:9  Gdy przyszed³em do namiestników Transeufratei, wrêczy³em im listy królewskie. A król wyprawi³ ze 
mn¹ dowódców wojskowych wraz z jazd¹.
Neh 2:10  Skoro Choronita Sanballat i ammonicki s³uga Tobiasz to us³yszeli, bardzo im siê to nie podoba³o, ¿e 
przyszed³ ktoœ, kto siê zatroszczy³ o Izraelitów.
Neh 2:11  Gdy przyby³em do Jerozolimy, spêdzi³em tam trzy dni.
Neh 2:12  Wtedy wybra³em siê noc¹ - ja i niewielu mê¿ów ze mn¹ - a nikomu nie wyjawi³em, do jakiego dzie³a na 
korzyœæ Jerozolimy Bóg mój mnie pobudzi³; i mia³em ze sob¹ tylko to zwierzê, na którym jecha³em.
Neh 2:13  I wyruszy³em noc¹ przez Bramê nad Dolin¹, potem obok ród³a Smoczego do Bramy Œmietników; i 
bada³em mury Jerozolimy, które mia³y wy³omy, a bramy jej by³y strawione ogniem.
Neh 2:14  Gdy przeszed³em do Bramy ródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzê, na którym jecha³em, nie 
mia³o mo¿noœci przejœcia.
Neh 2:15  I szed³em noc¹ w¹wozem w górê i bada³em mur. Potem wszed³em znowu przez Bramê nad Dolin¹ i 
powróci³em.
Neh 2:16  Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dok¹d poszed³em i co zamierzam zrobiæ; dot¹d bowiem nie 
wyjawi³em tego ¯ydom - ani kap³anom, ani mo¿nym, ani zwierzchnikom, ani innym urzêdnikom.
Neh 2:17  Ale teraz rzek³em do nich: «Widzicie nêdzê, w jakiej siê znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a 
bramy jej spalone ogniem. Nu¿e! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyœmy nie byli nadal poœmiewiskiem!»
Neh 2:18  I wyjawi³em im, jak ³askawie rêka Boga mojego czuwa³a nade mn¹; równie¿ s³owa, które mi król 
powiedzia³. A oni powiedzieli: «Dalej! Budujmy!» I nawzajem zachêcali siê do dobrej sprawy.
Neh 2:19  Skoro Choronita Sanballat i ammonicki s³uga Tobiasz, i Arab Geszem to us³yszeli, l¿yli nas i wytykali 
nam, mówi¹c: «Co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi?»
Neh 2:20  I odpowiedzia³em im: «Sam Bóg niebios nam poszczêœci. A my, s³udzy Jego, zabierzmy siê do 



odbudowy: wy natomiast nie macie udzia³u, prawa ani pami¹tki w Jeruzalem».
Neh 3:1  Wtedy arcykap³an Eliaszib oraz bracia jego kap³ani zabrali siê do odbudowy Bramy Owczej, poœwiêcili 
j¹ i wstawili jej wrota; nastêpnie odbudowali a¿ do wie¿y Seciny i poœwiêcili j¹, i dalej - a¿ do wie¿y Chananeela.
Neh 3:2  A obok budowali mê¿owie z Jerycha, obok budowa³ Zakkur, syn Imriego.
Neh 3:3  A Bramê Rybn¹ odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i 
zasuwy.
Neh 3:4  A obok naprawia³ Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa; i obok naprawia³ Meszullam, syn Berekiasza, 
syna Meszezabela; i obok naprawia³ Sadok, syn Baany.
Neh 3:5  A obok naprawiali Tekoici; lecz dostojnicy ich nie ugiêli swego karku do pracy dla swego pana.
Neh 3:6  A Bramê Jeszañsk¹ naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza: oni wprawili belki 
jej i wstawili wrota jej, uchwyty i zasuwy.
Neh 3:7  A obok naprawia³ Gibeonita Melatiasz i Meronotyta Jadon oraz mieszkañcy Gibeonu i Mispa - przy 
siedzibie namiestnika Transeufratei.
Neh 3:8  Obok naprawia³ z³otnik Uzzjel, syn Charhajasza, a obok niego naprawia³ Chananiasz, jeden z 
handlarzy olejkami; potem pozostawiono mur Jerozolimy bez zmian a¿ do Muru Szerokiego.
Neh 3:9  A obok naprawia³ Refajasz, syn Chura, zwierzchnik nad po³ow¹ okrêgu jerozolimskiego.
Neh 3:10  A obok naprawia³ Jedajasz, syn Charumafa, naprzeciw swego domu; a obok naprawia³ Chattusz, syn 
Chaszabnejasza.
Neh 3:11  Nastêpny odcinek naprawiali Malkisz, syn Charima, i Chaszszub, syn Pachat-Moaba, przy Wie¿y 
Piekarników.
Neh 3:12  A obok naprawia³ Szallum, syn Hallochesza, zwierzchnik nad drug¹ po³ow¹ okrêgu jerozolimskiego, on 
wraz z córkami swymi.
Neh 3:13  Bramê nad Dolin¹ naprawiali Chanun i mieszkañcy Zanoach: oni odbudowali j¹ i wstawili jej wrota, 
uchwyty i zasuwy - oraz tysi¹c ³okci muru a¿ do Bramy Œmietników.
Neh 3:14  A Bramê Œmietników naprawia³ Malkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okrêgu Bet-Hakkerem: on 
odbudowa³ j¹ i wstawi³ jej wrota, uchwyty i zasuwy.
Neh 3:15  A Bramê ródlan¹ naprawia³ Szallum, syn Kol-Chozego, zwierzchnik obwodu Mispa: on odbudowa³ j¹, 
pokry³ dachem i wstawi³ jej wrota, uchwyty i zasuwy - oraz mur Stawu Wodoci¹gowego przy ogrodzie królewskim 
a¿ do stopni schodz¹cych z Miasta Dawidowego.
Neh 3:16  Za nim naprawia³ Nehemiasz, syn Azbuka, zwierzchnik po³owy Bet-Sur, a¿ naprzeciw grobów rodu 
Dawidowego, dalej a¿ do Stawu Sztucznego i a¿ do koszar.
Neh 3:17  Za nim naprawiali lewici: Rechum, syn Baniego; obok naprawia³ Chaszabiasz, zwierzchnik po³owy 
okrêgu Keila, za swój okrêg.
Neh 3:18  Za nim naprawiali ich bracia: Binnuj, syn Chenadada, zwierzchnik drugiej po³owy okrêgu Keila.
Neh 3:19  I obok niego Ezer, syn Jozuego, zwierzchnik Mispa, naprawia³ odcinek drugi: od miejsca naprzeciw 
wejœcia do zbrojowni w kierunku K¹ta.
Neh 3:20  Za nim naprawia³ Baruch, syn Zabbaja, odcinek dalszy od owego K¹ta a¿ do bramy domu 
arcykap³ana Eliasziba.
Neh 3:21  Za nim naprawia³ Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa, odcinek dalszy: od bramy domu Eliasziba a¿ 
do koñca domu Eliasziba.
Neh 3:22  Za nim naprawiali kap³ani, mieszkañcy okolicy najbli¿szej.
Neh 3:23  Dalej naprawiali Beniamin i Chaszszub naprzeciw swego domu; dalej naprawia³ Azariasz, syn 
Maasejasza, syna Ananiasza, obok swego domu.
Neh 3:24  Dalej naprawia³ Binnuj, syn Chenadada, odcinek dalszy: od domu Azariasza a¿ do K¹ta i a¿ do Rogu.
Neh 3:25  Dalej naprawia³ Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciw K¹ta i wie¿y wystaj¹cej z zamku królewskiego, 
tej górnej przy wartowni; dalej naprawia³ Pedajasz, syn Parosza -
Neh 3:26  podczas gdy niewolnicy œwi¹tyni zamieszkiwali Ofel - a¿ do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na 
wschodzie i wie¿y wystaj¹cej.
Neh 3:27  Za nim naprawiali Tekoici odcinek dalszy od miejsca naprzeciw wielkiej wie¿y wystaj¹cej a¿ do muru 
Ofelu.
Neh 3:28  Powy¿ej Bramy Koñskiej naprawiali kap³ani: ka¿dy naprzeciw swego domu.
Neh 3:29  Dalej naprawia³ Sadok, syn Immera, naprzeciw swego domu; i dalej naprawia³ Szemajasz, syn 
Szekaniasza, stró¿ Bramy Wschodniej.
Neh 3:30  Za nim naprawiali Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Salafa, odcinek dalszy; za nim 
naprawia³ Meszullam, syn Berekiasza, naprzeciw swej komnaty.
Neh 3:31  Za nim naprawia³ z³otnik Malkiasz - a¿ do domu niewolników œwi¹tyni i handlarzy naprzeciw Bramy 
Rewii i a¿ do Tarasu Naro¿nego.
Neh 3:32  Miêdzy Tarasem Naro¿nym a Bram¹ Owcz¹ naprawiali z³otnicy i handlarze.
Neh 3:33  I oto, gdy Sanballat us³ysza³, ¿e odbudowujemy mur, rozz³oœci³ siê i oburzy³ bardzo i l¿y³ ¯ydów,



Neh 3:34  i rzek³ w obecnoœci braci swoich i wojska samarytañskiego: «Co ci niedo³ê¿ni ¯ydzi wyrabiaj¹! Czy to 
im ujdzie p³azem? Czy skoro z³o¿¹ ofiarê, to ju¿ dzie³o skoñczone? Czy ze zwa³ów gruzu wskrzesz¹ kamienie - 
wszak one s¹ spalone!»
Neh 3:35  A Ammonita Tobiasz sta³ obok niego i rzek³: «Cokolwiek oni zbuduj¹, to i tak, skoro wskoczy szakal, 
rozwali ich mur kamienny». -
Neh 3:36  «S³uchaj, Bo¿e nasz, w jak¹ popadliœmy pogardê. Odwróæ ur¹ganie ich na nich samych i wydaj ich 
na z³upienie w ziemi niewoli.
Neh 3:37  Nie przebacz im winy i grzech ich niech nie bêdzie przed Tob¹ wymazany, albowiem obraŸliwie 
odnosili siê do buduj¹cych».
Neh 3:38  Lecz my odbudowywaliœmy mur i naprawiano uszkodzenia ca³ego muru do po³owy, a lud mia³ zapa³ 
do roboty.
Neh 4:1  Gdy Sanballat i Tobiasz oraz Arabowie, Ammonici i Aszdodyci us³yszeli, ¿e zabliŸnia³ siê mur 
jerozolimski, gdy¿ wy³omy zaczê³y siê zamykaæ: rozz³oœcili siê bardzo.
Neh 4:2  I wszyscy oni razem siê sprzysiêgli, ¿e przyjd¹ walczyæ przeciw Jerozolimie i wywo³aæ przez to 
zamieszanie.
Neh 4:3  Lecz myœmy siê modlili do Boga naszego, i dniem i noc¹ stawialiœmy frontem do nich stra¿ dla obrony 
przed nimi.
Neh 4:4  Ale Judejczycy mawiali: «Upada si³a dŸwigaj¹cego ciê¿ary, a gruzu wiele; wiêc nie zdo³amy 
odbudowaæ muru».
Neh 4:5  A nieprzyjaciele nasi rzekli: «Nie bêd¹ oni wiedzieæ ani widzieæ, jak wtargniemy miêdzy nich, 
wyr¿niemy ich i po³o¿ymy kres tej robocie».
Neh 4:6  I oto, gdy ¯ydzi mieszkaj¹cy w s¹siedztwie wrogów przyszli i z wszystkich miejscowoœci, które do nas 
wracaj¹, nam czêstokroæ o tym donosili,
Neh 4:7  wtedy w punktach zagro¿onych wyznaczy³em poza murem szereg kryjówek i umieœci³em tam lud 
wed³ug rodów z mieczami, w³óczniami i ³ukami.
Neh 4:8  Gdy widzia³em, [¿e siê boj¹], wsta³em i rzek³em do mo¿nych, do zwierzchników i do reszty ludu: «Nie 
bójcie siê ich! Na Pana wielkiego i strasznego pamiêtajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za 
¿ony swoje i domy!»
Neh 4:9  Gdy wiêc nieprzyjaciele nasi us³yszeli, ¿e nas powiadomiono i ¿e Bóg udaremni³ ich zamiar, [cofnêli 
siê], a my wszyscy wróciliœmy do muru, ka¿dy do swego zadania.
Neh 4:10  Odt¹d tylko po³owa moich ludzi zajêta by³a prac¹, a druga po³owa mia³a w³ócznie, tarcze, ³uki i 
pancerze; a wodzowie stali za ca³ym domem judzkim
Neh 4:11  odbudowuj¹cym mur. DŸwigaj¹cy ciê¿ar równie¿ byli uzbrojeni: jedn¹ rêk¹ wykonywali pracê, a drug¹ 
trzymali oszczep.
Neh 4:12  A co do murarzy, to ka¿dy, maj¹c miecz swój przepasany u boku, budowa³. A trêbacz sta³ obok mnie.
Neh 4:13  I rzek³em do mo¿nych, do zwierzchników i do reszty ludzi: «Praca jest ró¿norodna i rozleg³a, a 
myœmy rozdzieleni na murze, jeden z dala od drugiego.
Neh 4:14  Na miejscu, gdzie us³yszycie g³os tr¹by, tam siê przy nas zgromadŸcie! Bóg nasz bêdzie za nas 
walczy³».
Neh 4:15  Tak to myœmy wykonywali pracê od ukazania siê zorzy a¿ do wzejœcia gwiazd, podczas gdy po³owa 
trzyma³a w³ócznie.
Neh 4:16  Równoczeœnie rozkaza³em ludowi: «Niech ka¿dy wraz ze s³ug¹ swoim przenocuje w obrêbie 
Jerozolimy, aby nam byli przydatni noc¹ do stra¿y a dniem do roboty».
Neh 4:17  I ani ja, ani bracia moi i s³udzy, ani moja stra¿ przyboczna - nie zdejmowaliœmy ubrañ. Ka¿dy 
odczuwa³ brak wody.
Neh 5:1  I podniós³ siê lament wielki ludu i ¿on ich na braci ¿ydowskich.
Neh 5:2  Jedni mówili: «Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zbo¿a, by jeœæ i 
¿yæ».
Neh 5:3  A inni mówili: «Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zbo¿a 
podczas g³odu».
Neh 5:4  Jeszcze inni mówili: «Na podatek królewski po¿yczyliœmy pieniêdzy, obci¹¿aj¹c nasze pola i winnice». 
-
Neh 5:5  «I teraz: jak cia³o braci naszych, jest i cia³o nasze; jak synowie ich, s¹ i synowie nasi; a jednak oto my 
oddajemy w niewolê synów naszych i córki nasze; i niektóre z córek naszych s¹ poni¿ane, a myœmy bezsilni, 
gdy¿ pola nasze i winnice nasze nale¿¹ do innych».
Neh 5:6  I rozgniewa³em siê bardzo, gdy us³ysza³em ich lament i te s³owa.
Neh 5:7  Wtedy - po namyœle - wyst¹pi³em przeciw mo¿nym i zwierzchnikom, mówi¹c do nich: «Wy nak³adacie 
ciê¿ar jeden na drugiego!» I wyznaczy³em przeciw nim wielkie zgromadzenie,
Neh 5:8  i powiedzia³em im: «My wedle mo¿noœci wykupiliœmy braci swoich, ¯ydów, zaprzedanych poganom; 



natomiast wy sprzedajecie braci swoich, i oni nam siê zaprzedaj¹». Oni zamilkli i nie znaleŸli odpowiedzi.
Neh 5:9  I dalej powiedzia³em im: «Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniœcie ¿yæ w bojaŸni Boga 
naszego dla unikniêcia obelgi [ze strony] pogan, wrogów naszych?
Neh 5:10  I ja, bracia moi i s³udzy moi po¿yczyliœmy im pieniêdzy i zbo¿a. Darujmy¿ ten d³ug!
Neh 5:11  Zwróæcie¿ im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy oraz darujcie udzielon¹ im 
po¿yczkê pieniêdzy, zbo¿a, wina i oliwy».
Neh 5:12  A oni odpowiedzieli: «Zwrócimy i od nich ¿¹daæ nic nie bêdziemy. Tak uczynimy, jak ty ka¿esz». 
Wtedy zawo³a³em kap³anów i zaprzysi¹g³em wierzycieli, ¿e post¹pi¹ zgodnie z t¹ obietnic¹.
Neh 5:13  Nadto wytrz¹sn¹³em zanadrze swoje i rzek³em: «Tak niech Bóg wytrz¹œnie ka¿dego z domu jego i z 
nabytku jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy! Tak niech on bêdzie wytrz¹œniêty i ogo³ocony!» I ca³e 
zgromadzenie powiedzia³o: «Amen» i wielbili Pana. I lud dope³ni³ tej obietnicy.
Neh 5:14  Nastêpnie: od dnia, kiedy powo³ano mnie na naczelnika ziemi judzkiej - od roku dwudziestego a¿ do 
trzydziestego drugiego roku [panowania] króla Artakserksesa: przez dwanaœcie lat - ani ja nie jad³em chleba 
namiestnikowskiego, ani moi bracia.
Neh 5:15  Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mn¹, nak³adali na lud ciê¿ary i pobierali od nich 
na chleb i wino dziennie czterdzieœci syklów srebra; równie¿ ich s³udzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie 
postêpowa³em z bojaŸni Bo¿ej.
Neh 5:16  Tak¿e w pracy nad tym murem wzi¹³em udzia³, a ziemi nie naby³em; i wszyscy s³udzy moi byli tam 
przy pracy obecni.
Neh 5:17  Nastêpnie ¯ydzi, to jest zwierzchnicy: stu piêædziesiêciu mê¿ów, oraz ci, którzy od naszych s¹siadów 
pogañskich do nas przychodz¹, zasiadaj¹ do mojego sto³u.
Neh 5:18  I przyrz¹dzenie codzienne: jeden wó³, szeœæ owiec doborowych i ptactwo sz³o na mój rachunek, a w 
odstêpie dziesiêciodniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitoœci. Mimo to chleba namiestnikowskiego siê 
nie domaga³em, gdy¿ robocizna ci¹¿y³a nad tym ludem.
Neh 5:19  Pamiêtaj, Bo¿e mój, na moj¹ korzyœæ, o wszystkim, co uczyni³em dla tego ludu.
Neh 6:1  I oto, gdy do Sanballata, Tobiasza, Araba Geszema i do innych nieprzyjació³ naszych dosz³a 
wiadomoœæ, ¿e odbudowa³em mur i ¿e nie pozosta³ w nim wy³om - dotychczas tylko jeszcze wrót do bram nie 
wstawi³em -
Neh 6:2  wtedy Sanballat i Geszem pos³ali do mnie nastêpuj¹ce zaproszenie: «PójdŸ na wspólne spotkanie do 
Hakkefirim w dolinie Ono». Lecz oni zamierzali mi krzywdê wyrz¹dziæ.
Neh 6:3  Wiêc wyprawi³em do nich pos³añców z tak¹ odpowiedzi¹: «Wykonujê wielk¹ pracê i nie mogê zejœæ. 
Albowiem stanê³aby ta praca, gdybym j¹ musia³ opuœciæ, aby zejœæ do was».
Neh 6:4  Ale oni przysy³ali do mnie z tym samym cztery razy, ja zaœ odpowiada³em im tak samo.
Neh 6:5  Wtedy Sanballat przys³a³ do mnie tak samo po raz pi¹ty s³ugê swego z listem otwartym.
Neh 6:6  W nim napisano: «Wœród pogan - jak Gaszmu donosi - kr¹¿y taka pog³oska: Ty i ¯ydzi zamierzacie 
zbuntowaæ siê; dlatego ty odbudowujesz ten mur; ty mia³byœ zostaæ ich królem; oraz pog³oska,
Neh 6:7  ¿e nawet zamówi³eœ proroków, aby og³osili o tobie w Jerozolimie: Król jest w Judzie. Oczywiœcie 
dowie siê o tym król. Tote¿ przyjdŸ na wspóln¹ naradê!»
Neh 6:8  Lecz ja odes³a³em mu tak¹ odpowiedŸ: «Nie dzia³o siê tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to 
wymyœli³eœ».
Neh 6:9  Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myœleli o nas: «Oni zniechêc¹ siê do tej roboty, tak ¿e ona nie 
zostanie wykonana». A teraz, [Bo¿e], dodaj mi odwagi!
Neh 6:10  Potem uda³em siê do mieszkania Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabela; mia³ on bowiem 
jak¹œ przeszkodê. Ten mi powiedzia³: «IdŸmy razem do domu Bo¿ego - do wnêtrza œwi¹tyni, i zamknijmy 
wrota œwi¹tyni. Ktoœ chce bowiem przyjœæ, by ciê zabiæ; i to tej nocy chce ktoœ przyjœæ, by ciê zabiæ».
Neh 6:11  I odpowiedzia³em: «Czy m¹¿ mojej rangi bêdzie ucieka³? Kto - podobny do mnie - wszed³szy do 
œwi¹tyni, pozostanie przy ¿yciu? Nie wejdê».
Neh 6:12  Przenikn¹³em bowiem: Nie Bóg go pos³a³, lecz on wypowiedzia³ to proroctwo o mnie, poniewa¿ go 
przekupili Tobiasz wraz z Sanballatem.
Neh 6:13  Po to zosta³ on przekupiony, abym siê przel¹k³ i tak uczyni³, i zgrzeszy³. Mia³o im to pos³u¿yæ do 
znies³awienia mnie, aby mogli mnie l¿yæ.
Neh 6:14  Nie zapomnij, Bo¿e mój, Tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak równie¿ prorokini Noadii i 
innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyæ.
Neh 6:15  I mur zosta³ wykoñczony dwudziestego pi¹tego dnia miesi¹ca Elul, po piêædziesiêciu dwóch dniach.
Neh 6:16  Gdy to us³yszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi s¹siedzi pogañscy to ujrzeli, wyda³o 
siê im to czymœ bardzo dziwnym i zrozumieli, ¿e dzie³o to zosta³o wykonane przez naszego Boga.
Neh 6:17  Prócz tego w owych dniach mo¿ni ¿ydowscy czêsto wysy³ali listy do Tobiasza, a tak¿e listy Tobiasza 
przychodzi³y do nich;
Neh 6:18  albowiem wielu w Judzie by³o z nim zwi¹zanych przysiêg¹, gdy¿ by³ on ziêciem Szekaniasza, syna 



Aracha, a syn jego Jochanan poœlubi³ córkê Meszullama, syna Berekiasza.
Neh 6:19  Równie¿ dobre wieœci o nim mnie opowiadano, a wypowiedzi moje jemu donoszono. I listy wysy³a³ 
Tobiasz, aby miê zastraszyæ.
Neh 7:1  Gdy odbudowano mur i gdy wstawi³em wrota, wtedy wyznaczono odŸwiernych oraz [do pomocy] 
œpiewaków i lewitów.
Neh 7:2  I nad Jerozolim¹ ustanowi³em brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdy¿ 
by³ on mê¿em godnym zaufania i bardziej bogobojnym ni¿ wielu innych.
Neh 7:3  I da³em im rozkaz: «Nie otworzy siê bram jerozolimskich, a¿ s³oñce bêdzie dopiekaæ; i dopóki ludzie 
s¹ jeszcze na nogach, zamknie siê wrota i zatarasuje oraz postawi siê obywateli jerozolimskich jako stró¿ów: 
jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed w³asnym domem».
Neh 7:4  Miasto by³o wprawdzie rozleg³e i wa¿ne, ale w jego obrêbie by³o ludnoœci ma³o i nie by³o domów 
odbudowanych.
Neh 7:5  Mój Bóg mnie natchn¹³, abym zebra³ mo¿nych, zwierzchników i lud celem spisania rodów. Wtedy 
znalaz³em ksiêgê metrykaln¹ z napisem Pierwsi, którzy wrócili. I znalaz³em w niej taki zapis:
Neh 7:6  Oto mieszkañcy tego okrêgu, którzy wrócili z niewoli na obczyŸnie; uprowadzi³ ich niegdyœ 
Nabuchodonozor, król babiloñski, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy: ka¿dy do swego miasta.
Neh 7:7  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, 
Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baan¹. Liczba mê¿ów ludu izraelskiego:
Neh 7:8  synów Parosza - dwa tysi¹ce stu siedemdziesiêciu dwóch;
Neh 7:9  synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesiêciu dwóch;
Neh 7:10  synów Aracha - szeœæset piêædziesiêciu dwóch;
Neh 7:11  synów Pachat-Moaba z linii Jozuego i Joaba - dwa tysi¹ce osiemset osiemnastu;
Neh 7:12  synów Elama - tysi¹c dwieœcie piêædziesiêciu czterech;
Neh 7:13  synów Zattu - osiemset czterdziestu piêciu;
Neh 7:14  synów Zacheusza - siedemset szeœædziesiêciu;
Neh 7:15  synów Binnuja - szeœæset czterdziestu oœmiu;
Neh 7:16  synów Bebaja - szeœæset dwudziestu oœmiu;
Neh 7:17  synów Azgada - dwa tysi¹ce trzystu dwudziestu dwóch;
Neh 7:18  synów Adonikama - szeœæset szeœædziesiêciu siedmiu;
Neh 7:19  synów Bigwaja - dwa tysi¹ce szeœædziesiêciu siedmiu;
Neh 7:20  synów Adina - szeœæset piêædziesiêciu piêciu;
Neh 7:21  synów Atera z linii Ezechiasza - dziewiêædziesiêciu oœmiu;
Neh 7:22  synów Chaszuma - trzystu dwudziestu oœmiu;
Neh 7:23  synów Besaja - trzystu dwudziestu czterech;
Neh 7:24  synów Charifa - stu dwunastu;
Neh 7:25  synów Gibeona - dziewiêædziesiêciu piêciu;
Neh 7:26  mê¿ów z Betlejem i Netofy - stu osiemdziesiêciu oœmiu;
Neh 7:27  mê¿ów z Anatot - stu dwudziestu oœmiu;
Neh 7:28  mê¿ów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwóch;
Neh 7:29  mê¿ów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedmiuset czterdziestu trzech;
Neh 7:30  mê¿ów z Rama i Geba - szeœciuset dwudziestu jeden;
Neh 7:31  mê¿ów z Mikmas - stu dwudziestu dwóch;
Neh 7:32  mê¿ów z Betel i Aj - stu dwudziestu trzech;
Neh 7:33  synów Nebo - piêædziesiêciu dwóch;
Neh 7:34  synów drugiego Elama - tysi¹c dwustu piêædziesiêciu czterech;
Neh 7:35  synów Charima - trzystu dwudziestu;
Neh 7:36  mê¿ów z Jerycha - trzystu czterdziestu piêciu;
Neh 7:37  mê¿ów z Lod, Chadid i Ono - siedmiuset dwudziestu jeden;
Neh 7:38  synów Senai - trzy tysi¹ce dziewiêæset trzydziestu.
Neh 7:39  Kap³ani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewiêæset siedemdziesiêciu trzech;
Neh 7:40  synów Immera - tysi¹c piêædziesiêciu dwóch;
Neh 7:41  synów Paszchura - tysi¹c dwustu czterdziestu siedmiu;
Neh 7:42  synów Charima - tysi¹c siedemnastu.
Neh 7:43  Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodwy - siedemdziesiêciu czterech.
Neh 7:44  Œpiewacy: synów Asafa - stu czterdziestu oœmiu.
Neh 7:45  OdŸwierni: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów 
Szobaja - stu trzydziestu oœmiu.
Neh 7:46  Niewolnicy œwi¹tyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,
Neh 7:47  synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,



Neh 7:48  synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Szalmaja,
Neh 7:49  synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara,
Neh 7:50  synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody,
Neh 7:51  synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha,
Neh 7:52  synowie Besaja, Meunici, Nefisyci,
Neh 7:53  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,
Neh 7:54  synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy,
Neh 7:55  synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha,
Neh 7:56  synowie Nesjacha, synowie Chatify.
Neh 7:57  Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy,
Neh 7:58  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,
Neh 7:59  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amona.
Neh 7:60  Wszystkich niewolników œwi¹tyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewiêædziesiêciu dwóch.
Neh 7:61  A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon i Immer, lecz nie mogli udowodniæ, 
¿e ród ich i pochodzenie wywodzi siê z Izraela:
Neh 7:62  synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody - szeœæciuset czterdziestu dwóch.
Neh 7:63  A z kap³anów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wzi¹³ za ¿onê jedn¹ z 
córek Barzillaja Gileadyty i przybra³ jego imiê.
Neh 7:64  Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; tote¿ zostali oni jako nieczyœci wykluczeni z 
kap³añstwa,
Neh 7:65  a namiestnik zakaza³ im spo¿ywaæ z pokarmów najœwiêtszych, a¿ siê zjawi kap³an dla urim i 
tummim.
Neh 7:66  Ca³a ta wyprawa liczy³a razem czterdzieœci dwa tysi¹ce trzysta szeœædziesi¹t osób
Neh 7:67  oprócz niewolników ich i niewolnic - tych by³o siedem tysiêcy trzysta trzydzieœci siedmioro. Mieli oni 
te¿ dwustu czterdziestu piêcioro œpiewaków i œpiewaczek. Koni mieli oni siedemset trzydzieœci szeœæ; 
mu³ów - dwieœcie czterdzieœci trzy;
Neh 7:68  wielb³¹dów - czterysta trzydzieœci piêæ; os³ów - szeœæ tysiêcy siedemset dwadzieœcia.
Neh 7:69  A czêœæ naczelników rodów darowa³a na kult: namiestnik z³o¿y³ w skarbcu tysi¹c drachm z³ota, 
piêædziesi¹t czasz, trzydzieœci szat kap³añskich i piêæset min srebra.
Neh 7:70  A niektórzy naczelnicy rodów z³o¿yli w skarbcu na [potrzeby] kultu dwadzieœcia tysiêcy drachm z³ota, 
dwa tysi¹ce dwieœcie min srebra.
Neh 7:71  A to, co z³o¿y³a reszta ludu, wynosi³o dwadzieœcia tysiêcy drachm z³ota, dwa tysi¹ce min srebra, 
szeœædziesi¹t siedem szat kap³añskich.
Neh 7:72  Kap³ani, lewici i czêœæ ludu osiedlili siê w Jerozolimie, a odŸwierni, œpiewacy, niewolnicy œwi¹tyni i 
ca³a reszta Izraela - w swoich miastach. Gdy nadszed³ siódmy miesi¹c - a Izraelici mieszkali ju¿ w miastach 
swoich - 
Neh 8:1  wtedy zgromadzi³ siê ca³y lud, jak jeden m¹¿, na placu przed Bram¹ Wodn¹. I domagali siê od pisarza 
Ezdrasza, by przyniós³ ksiêgê Prawa Moj¿eszowego, które Pan nada³ Izraelowi.
Neh 8:2  Pierwszego dnia miesi¹ca siódmego przyniós³ kap³an Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli przede wszystkim mê¿czyŸni, lecz tak¿e kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni s³uchaæ.
Neh 8:3  I czyta³ z tej ksiêgi, zwrócony do placu znajduj¹cego siê przed Bram¹ Wodn¹, od rana a¿ do po³udnia 
przed mê¿czyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy ca³ego ludu by³y zwrócone ku ksiêdze Prawa.
Neh 8:4  Pisarz Ezdrasz stan¹³ na drewnianym podwy¿szeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stan¹³ po 
prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, 
Chaszum, Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam.
Neh 8:5  Ezdrasz otworzy³ ksiêgê na oczach ca³ego ludu - znajdowa³ siê bowiem wy¿ej ni¿ ca³y lud; a gdy j¹ 
otworzy³, ca³y lud siê podniós³.
Neh 8:6  I Ezdrasz b³ogos³awi³ Pana, wielkiego Boga, a ca³y lud z podniesieniem r¹k swoich odpowiedzia³: 
«Amen! Amen!» Potem oddali pok³on i padli przed Panem na kolana, twarz¹ ku ziemi.
Neh 8:7  A lewici: Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, 
Jozabad, Chanan, Pelajasz objaœniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawa³ na miejscu:
Neh 8:8  Czytano wiêc z tej ksiêgi, ksiêgi Prawa Bo¿ego, dobitnie, z dodaniem objaœnienia, tak ¿e lud rozumia³ 
czytanie.
Neh 8:9  Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kap³an-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, 
rzekli do ca³ego ludu: «Ten dzieñ jest poœwiêcony Panu, Bogu waszemu. Nie b¹dŸcie smutni i nie p³aczcie!» 
Ca³y lud bowiem p³aka³, gdy us³ysza³ te s³owa Prawa.
Neh 8:10  I rzek³ im Nehemiasz: «IdŸcie, spo¿ywajcie potrawy œwi¹teczne i pijcie napoje s³odkie - poœlijcie te¿ 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poœwiêcony jest ten dzieñ Panu naszemu. A nie b¹dŸcie 
przygnêbieni, gdy¿ radoœæ w Panu jest wasz¹ ostoj¹».



Neh 8:11  A lewici uspokajali ca³y lud wo³aj¹c: «Uspokójcie siê! Wszak ten dzieñ jest œwiêty. Nie b¹dŸcie 
przygnêbieni!»
Neh 8:12  I ca³y lud poszed³, by jeœæ, piæ, rozsy³aæ porcje i wyprawiæ wielki obchód radosny, gdy¿ 
zrozumieli to, co im og³oszono.
Neh 8:13  Nastêpnego dnia naczelnicy rodów ca³ego ludu, kap³ani i lewici zebrali siê u pisarza Ezdrasza, aby 
zg³êbiæ s³owa Prawa.
Neh 8:14  I w Prawie, które Pan nada³ przez Moj¿esza, znaleŸli przepis, by Izraelici podczas œwiêta w 
siódmym miesi¹cu mieszkali w sza³asach.
Neh 8:15  Gdy to us³yszeli, og³osili we wszystkich miastach swoich i w Jerozolimie: «IdŸcie w góry i przynieœcie 
ga³êzie oliwne, ga³êzie sosnowe, ga³êzie mirtowe, ga³êzie palmowe i ga³êzie innych drzew liœciastych, aby 
zgodnie z przepisem uczyniæ sza³asy».
Neh 8:16  I wyszed³ lud, przynieœli to i uczynili sobie sza³asy: niejeden na dachu swoim, inni na podwórzach 
swoich, tak¿e i na dziedziñcach domu Bo¿ego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej.
Neh 8:17  Tak wiêc ca³a spo³ecznoœæ, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyni³a sza³asy, i oni mieszkali w 
sza³asach - choæ nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego, syna Nuna, a¿ do owego dnia; i panowa³a bardzo 
wielka radoœæ.
Neh 8:18  I czytano z ksiêgi Prawa Bo¿ego dzieñ w dzieñ, od dnia pierwszego a¿ do dnia ostatniego. Przez 
siedem dni obchodzono œwiêto, a dnia ósmego zgodnie z przepisem odby³o siê zgromadzenie uroczyste.
Neh 9:1  A w dwudziestym czwartym dniu tego miesi¹ca zgromadzili siê Izraelici, skruszeni postem i odziani w 
wory, z g³owami posypanymi ziemi¹.
Neh 9:2  I od³¹czy³o siê potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stoj¹c wyznali swoje grzechy i 
wykroczenia swych ojców.
Neh 9:3  Stali wiêc na swoim miejscu, a [lewici] czytali z ksiêgi Prawa Pana, Boga swojego, przez æwieræ dnia, 
a przez drug¹ æwieræ wyznawali swe grzechy klêcz¹c przed Panem, Bogiem swoim.
Neh 9:4  I na podwy¿szeniu lewitów stanêli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, 
Kenani - i g³oœno wo³ali do Pana, Boga swego;
Neh 9:5  i lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: 
«Wstañcie! B³ogos³awcie Pana, Boga naszego! B³ogos³awiony jesteœ, Panie, Bo¿e nasz, od wieku do wieku. 
Niech ludzie b³ogos³awi¹ wspania³e imiê Twoje, wy¿sze ponad wszelkie b³ogos³awieñstwo i chwa³ê.
Neh 9:6  Ty, Panie jesteœ jedyny. Ty uczyni³eœ niebiosa, niebiosa niebios i ca³e ich wojsko; ziemiê i wszystko, 
co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty o¿ywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pok³on.
Neh 9:7  Ty, Panie, jesteœ tym Bogiem, który wybra³ Abrama, wyprowadzi³eœ go z Ur Chaldejczyków i 
nada³eœ mu imiê Abraham.
Neh 9:8  A gdyœ uzna³, ¿e serce jego jest Tobie wierne, zawar³eœ z nim przymierze: ¿e ziemiê Kananejczyka, 
Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. A s³owa Twego dotrzyma³eœ, 
albowiem jesteœ wierny.
Neh 9:9  Widzia³eœ nêdzê ojców naszych w Egipcie, a wo³anie ich s³ysza³eœ nad Morzem Czerwonym.
Neh 9:10  I dokona³eœ cudów i znaków na faraonie, na wszystkich s³ugach jego i na ca³ym ludzie jego kraju, bo 
spostrzeg³eœ, ¿e do nich zuchwale siê odnosili. Tak zgotowa³eœ sobie imiê s³awne do dziœ.
Neh 9:11  I morze rozdzieli³eœ przed nimi, a oni przeszli przez œrodek morza such¹ nog¹. Przeœladowców ich 
wrzuci³eœ do g³êbin jak kamieñ do wód wzburzonych.
Neh 9:12  S³upem ob³oku prowadzi³eœ ich we dnie, a s³upem ognia - w nocy, aby oœwietliæ im drogê, któr¹ 
iœæ mieli.
Neh 9:13  Potem na górê Synaj zst¹pi³eœ i rozmawia³eœ z nimi z nieba; i da³eœ im przepisy s³uszne, 
wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania.
Neh 9:14  I Twój œwiêty szabat im oznajmi³eœ, i przez s³ugê Twego, Moj¿esza, nada³eœ im przykazania, 
przepisy i Prawo.
Neh 9:15  I chleb z nieba im da³eœ, gdy byli g³odni; a wodê ze ska³y im wyprowadzi³eœ, gdy odczuwali 
pragnienie. I rozkaza³eœ im, by poszli posi¹œæ ziemiê, któr¹ im daæ obieca³eœ pod przysiêg¹.
Neh 9:16  Lecz oni, ojcowie nasi, postêpowali zuchwale, byli krn¹brni i nie s³uchali Twoich przykazañ.
Neh 9:17  I uchylali siê od pos³uszeñstwa i nie pamiêtali o cudach, któreœ dla nich uczyni³. Byli twardego karku i 
uwziêli siê, by wróciæ do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteœ Bogiem przebaczenia, jesteœ ³askawy i 
mi³osierny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuœci³eœ ich.
Neh 9:18  Nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu i powiedzieli: "To jest twój bóg, który ciê 
wyprowadzi³ z Egiptu", i gdy pope³nili wielkie bluŸnierstwa,
Neh 9:19  Ty w wielkim mi³osierdziu twoim nie opuœci³eœ ich na pustyni. S³up ob³oku nie odstêpowa³ od nich 
we dnie, aby ich prowadziæ drog¹; s³up ognia nie odstêpowa³ w nocy, aby oœwietlaæ im drogê, któr¹ iœæ mieli.
Neh 9:20  I da³eœ swego Ducha dobrego, aby ich oœwieca³. I manny Twej od ust im nie odj¹³eœ, i da³eœ im 
wodê, gdy byli spragnieni.



Neh 9:21  Przez czterdzieœci lat zaopatrywa³eœ ich na pustyni, tak ¿e nie odczuwali braku. Szaty ich siê nie 
zniszczy³y, a nogi ich nie spuch³y.
Neh 9:22  I da³eœ im królestwa i narody, i przydzieli³eœ je im jako ziemie kresowe, i oni posiedli ziemiê 
Sichona, króla Cheszbonu, i ziemiê Oga, króla Baszanu.
Neh 9:23  I synów ich rozmno¿y³eœ jak gwiazdy na niebie, i zaprowadzi³eœ ich do ziemi, w której posiadanie 
wejœæ mieli - jak przyrzek³eœ ich ojcom.
Neh 9:24  I wkroczyli synowie, i posiedli tê ziemiê, a Ty upokorzy³eœ przed nimi Kananejczyków, mieszkañców 
tej ziemi. W rêce tamtych wyda³eœ ich oraz ich królów i narody tej ziemi, aby post¹pili z nimi wed³ug w³asnej 
woli.
Neh 9:25  I zajêli miasta niedostêpne oraz ziemiê t³ust¹. Posiedli domy pe³ne wszelkiego dobra, cysterny 
wykute, winnice, ogrody oliwne i drzewa owocowe w obfitoœci. I jedli, najedli siê i utyli, i rozkoszowali siê dziêki 
Twej wielkiej dobroci.
Neh 9:26  Potem byli oporni i zbuntowali siê przeciw Tobie, i wzgardzili Twoim Prawem. Zabili proroków Twoich, 
którzy ich przestrzegali, aby ich nawróciæ do Ciebie; i pope³nili wielkie bluŸnierstwa.
Neh 9:27  Wtedy wyda³eœ ich w rêce ich wrogów, ¿eby ich drêczyli. W czasie swego udrêczenia wo³ali do 
Ciebie, a Ty z niebios wys³ucha³eœ i wed³ug wielkiego mi³osierdzia Twego da³eœ im wybawicieli, ¿eby ich 
wybawili z rêki wrogów.
Neh 9:28  Skoro mieli spokój, znowu postêpowali Ÿle przed Tob¹. Wtedy pozostawi³eœ ich pod w³adz¹ 
nieprzyjació³, aby panowali nad nimi. I znowu wzywali Ciebie, a Ty z niebios wys³ucha³eœ i wed³ug mi³osierdzia 
Twego wyrwa³eœ ich wielokrotnie.
Neh 9:29  I przestrzega³eœ ich, by ich nawróciæ do Twojego Prawa, lecz oni byli zuchwali i nie s³uchali 
przykazañ Twoich, i przeciw przepisom Twoim zgrzeszyli - przeciw tym, przez których wype³nienie zachowuje 
siê ¿ycie. Odwrócili niesforne plecy, byli twardego karku i niepos³uszni.
Neh 9:30  Mia³eœ dla nich cierpliwoœæ przez wiele lat i przestrzega³eœ ich przez Ducha Twego za 
poœrednictwem Twoich proroków, lecz nie us³uchali. Wtedy wyda³eœ ich pod w³adzê obcych narodów.
Neh 9:31  Mimo to dziêki wielkiemu mi³osierdziu Twemu nie wytêpi³eœ ich i nie opuœci³eœ, albowiem Tyœ 
Bogiem ³askawym i mi³osiernym.
Neh 9:32  I teraz, Bo¿e nasz - Bo¿e wielki, potê¿ny, straszliwy, dotrzymuj¹cy przymierza i ³aski - niech u Ciebie 
nie uchodzi za nic ten ca³y mozó³, jaki ugodzi³ nas: królów naszych, ksi¹¿¹t naszych, kap³anów naszych, 
proroków naszych, ojców naszych i ca³y Twój naród, od dni królów Aszszura a¿ po dziœ dzieñ.
Neh 9:33  Lecz Ty jesteœ sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przysz³o. Tyœ bowiem post¹pi³ s³usznie, 
myœmy natomiast zawinili.
Neh 9:34  Bo królowie nasi i ksi¹¿êta, kap³ani nasi i przodkowie - oni nie zachowali Twojego Prawa i nie zwa¿ali 
na przykazania i napomnienia, których im udzieli³eœ.
Neh 9:35  Oni bowiem, dopóki ¿yli w królestwie swoim z Twej dobroci wielkiej, któr¹ im okaza³eœ, na ziemi tej 
przestronnej i urodzajnej, któr¹ im pozostawi³eœ: nie s³u¿yli Tobie i nie odwrócili siê od swoich z³ych uczynków.
Neh 9:36  Oto myœmy dziœ niewolnikami: na ziemi, któr¹ da³eœ przodkom naszym, aby mieli po¿ytek z owocu 
jej i bogactwa - oto myœmy niewolnikami na niej.
Neh 9:37  Plon swój obficie wydaje ona dla królów, których postawi³eœ nad nami za grzechy nasze. Oni w³adaj¹ 
naszymi cia³ami i byd³em naszym wed³ug swego upodobania. W wielkim ucisku jesteœmy.
Neh 10:1  Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowê, a na tym pieczêtowanym dokumencie s¹ 
podpisani nasi ksi¹¿êta, lewici i kap³ani.
Neh 10:2  Mianowicie: na kartach tego dokumentu umieœcili swe imiê: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, 
oraz Sedecjasz,
Neh 10:3  Serajasz, Azariasz, Jeremiasz,
Neh 10:4  Paszchur, Amariasz, Malkiasz,
Neh 10:5  Chattusz, Szekaniasz, Malluk,
Neh 10:6  Charim, Meremot, Obadiasz,
Neh 10:7  Daniel, Ginneton, Baruch,
Neh 10:8  Meszullam, Abiasz, Mijjamin,
Neh 10:9  Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. S¹ to kap³ani.
Neh 10:10  I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj, jeden z synów Chenadada, Kadmiel,
Neh 10:11  i bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan,
Neh 10:12  Mika, Rechob, Chaszabiasz,
Neh 10:13  Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz,
Neh 10:14  Hodiasz, Bani, Beninu.
Neh 10:15  I wodzowie ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
Neh 10:16  Bunni, Azgad, Bebaj,
Neh 10:17  Adoniasz, Bigwaj, Adin,



Neh 10:18  Ater, Ezechiasz, Azzur,
Neh 10:19  Hodiasz, Chaszum, Besaj,
Neh 10:20  Charif, Anatot, Nebaj,
Neh 10:21  Magpiasz, Meszullam, Chezir,
Neh 10:22  Meszezabel, Sadok, Jaddua,
Neh 10:23  Pelatiasz, Chanan, Anajasz,
Neh 10:24  Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub,
Neh 10:25  Hallochesz, Pilcha, Szobek,
Neh 10:26  Rechum, Chaszabna, Maasejasz,
Neh 10:27  Achiasz, Chanan, Anan,
Neh 10:28  Malluk, Charim, Baana.
Neh 10:29  I reszta ludu, kap³anów, lewitów - odŸwierni, œpiewacy, niewolnicy œwi¹tyni - oraz wszyscy, którzy 
przeszli od narodów obczyzny do Prawa Bo¿ego: ich ¿ony, synowie i córki - ka¿dy, kto by³ zdolny zrozumieæ,
Neh 10:30  ca³kowicie przy³¹czaj¹ siê do swych braci, swych dostojników, [oœwiadczaj¹c] pod przysiêg¹ i 
zaklêciem: ¿e postêpowaæ bêd¹ wed³ug Prawa Bo¿ego, danego przez Moj¿esza, s³ugê Bo¿ego, to jest, ¿e 
zachowywaæ bêd¹ i wype³niaæ wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa.
Neh 10:31  Mianowicie: ¿e córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weŸmiemy za ¿ony dla 
synów naszych.
Neh 10:32  A co do narodów tej ziemi przynosz¹cych towary i wszelkiego rodzaju zbo¿e do sprzedania w dzieñ 
sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzieñ œwiêty. Równie¿ w roku szabatowym zrzekniemy 
siê korzyœci i ¿¹dania zwrotu od wszelkiego d³u¿nika.
Neh 10:33  Niniejszym podejmujemy te¿ zobowi¹zania, ¿e rocznie dawaæ bêdziemy jedn¹ trzeci¹ sykla na 
[potrzeby] kultu w domu Boga naszego,
Neh 10:34  na chleb pok³adny, na ustawiczn¹ ofiarê pokarmow¹, na ustawiczne ca³opalenie, na szabaty, na dni 
nowiu, œwiêta, na uczty œwiête i na ofiary przeb³agalne, by uzyskaæ pojednanie dla Izraela, s³owem, na 
wszelk¹ pos³ugê w domu Boga naszego.
Neh 10:35  Losowaniem rozstrzygnêliœmy - kap³ani, lewici i lud - sprawê dostarczenia opa³u: nale¿y go 
rokrocznie w okreœlonych terminach odstawiaæ do domu Boga naszego wed³ug kolejnoœci rodzin, aby 
zgodnie z przepisem Prawa utrzymywaæ ogieñ na o³tarzu Pana, Boga naszego.
Neh 10:36  Chcemy te¿ rokrocznie przynosiæ do domu Pañskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny 
ka¿dego owocu drzew wszelkiego rodzaju
Neh 10:37  oraz zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne: z synów naszych i z byd³a naszego: 
pierworodne wo³ów naszych i owiec obiecujemy odstawiæ do domu Boga naszego dla kap³anów urzêduj¹cych w 
domu Boga naszego.
Neh 10:38  Nastêpnie, wybór przemia³ów naszych, czyli œwiadczeñ naszych, i wybór owocu wszelkiego rodzaju 
drzew, moszczu i oliwy przyniesiemy kap³anom do sk³adnic domu Boga naszego; a dziesiêcinê z ziemi naszej - 
lewitom; s¹ to ci lewici, którzy pobieraj¹ dziesiêcinê we wszystkich miastach wyznaj¹cych nasz¹ wiarê.
Neh 10:39  I kap³an, potomek Aarona, bêdzie z lewitami, gdy oni bêd¹ pobieraæ dziesiêcinê; a lewici odnios¹ 
dziesiêcinê dziesiêciny do sk³adnic skarbca domu Boga naszego;
Neh 10:40  albowiem do tych sk³adnic przynios¹ Izraelici i lewici œwiadczenia zbo¿a, moszczu i oliwy; tam s¹ 
te¿ sprzêty œwi¹tyni oraz pe³ni¹cy s³u¿bê kap³ani, jak te¿ odŸwierni i œpiewacy. Tak wiêc nie zaniedbamy 
domu Boga naszego.»
Neh 11:1  Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzuca³a losy celem wyznaczenia jednego z 
dziesiêciu, ¿eby on osiedli³ siê w œwiêtym mieœcie Jeruzalem, a owych dziewiêciu - w innych miastach.
Neh 11:2  A lud b³ogos³awi³ wszystkich mê¿ów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkaæ w Jerozolimie.
Neh 11:3  Oto naczelnicy tego okrêgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie - i w miastach judzkich. Izrael, 
kap³ani, lewici, niewolnicy œwi¹tyni i synowie niewolników Salomona osiedlili siê w miastach swoich: ka¿dy w 
swojej posiad³oœci.
Neh 11:4  W Jerozolimie zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina. Spoœród synów Judy: Atajasz - syn 
Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela, spoœród synów Peresa,
Neh 11:5  oraz Maasejasz - syn Barucha, syna Kol-Chozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, 
syna Zachariasza, Szelanity.
Neh 11:6  Wszystkich synów Peresa osiad³ych w Jerozolimie by³o czterystu szeœædziesiêciu oœmiu mê¿ów 
zdolnych do boju.
Neh 11:7  A oto synowie Beniamina: Sallu - syn Meszullama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, 
syna Maasejasza, syna Itiela, syna Izajasza,
Neh 11:8  i bracia jego, dzielni wojownicy - dziewiêæset dwudziestu oœmiu.
Neh 11:9  A Joel, syn Zikriego, by³ zwierzchnikiem nad nimi, i Juda, syn Hassenui, sta³ jako drugi nad miastem.
Neh 11:10  A spoœród kap³anów: Jedajasz - syn Jojakima, syna



Neh 11:11  Serajasza, syna Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, ksiêcia 
domu Bo¿ego,
Neh 11:12  i bracia jego pe³ni¹cy s³u¿bê w œwi¹tyni: osiemset dwadzieœcia dwie osoby; nastêpnie Adajasz, syn 
Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza,
Neh 11:13  i bracia jego, g³owy rodzin: dwieœcie czterdzieœci dwie osoby; dalej Amasaj - syn Azarela, syna 
Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera,
Neh 11:14  i bracia jego, dzielni wojownicy: sto dwadzieœcia osiem osób; a zwierzchnikiem nad nimi by³ 
Zabdiel, syn Haggadola.
Neh 11:15  A spoœród lewitów: Szemajasz - syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, syna 
Bunniego.
Neh 11:16  Nad s³u¿b¹ zewnêtrzn¹ domu Bo¿ego sta³ spoœród prze³o¿onych nad lewitami Szabbetaj i 
Jozabad.
Neh 11:17  Dalej by³ Mattaniasz - syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, który na modlitwie 
intonowa³ pieœñ dziêkczynn¹, a Bakbukiasz zajmowa³ drugie miejsce miêdzy swymi braæmi, nastêpnie Abda, 
syn Szammuy, syna Galala, syna Jedutuna.
Neh 11:18  Wszystkich lewitów by³o w Mieœcie Œwiêtym dwustu osiemdziesiêciu czterech.
Neh 11:19  OdŸwierni: Akkub, Talmon i bracia ich, którzy stró¿owali w bramach: sto siedemdziesi¹t dwie osoby.
Neh 11:20  Pozosta³a czêœæ Izraela, kap³anów, lewitów mieszka³a we wszystkich miastach judzkich, ka¿dy w 
swojej posiad³oœci.
Neh 11:21  A niewolnicy œwi¹tyni mieszkali na Ofelu; Sicha i Giszpa stali na ich czele.
Neh 11:22  Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie by³ Uzzi - syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna 
Mattaniasza, syna Miki; nale¿a³ on do synów Asafa, którzy œpiewali podczas s³u¿by w domu Bo¿ym;
Neh 11:23  istnia³o bowiem co do nich rozporz¹dzenie królewskie z ustaleniem porz¹dku: kto ma œpiewaæ w 
kolejnych dniach.
Neh 11:24  A Petachiasz - syn Meszezabela, jednego z synów Zeracha, syna Judy - by³ u boku króla dla 
[za³atwiania] wszelkiej sprawy dotycz¹cej tego ludu.
Neh 11:25  A co do gospodarstw z przynale¿nymi polami - to niektórzy z synów Judy mieszkali w Kiriat-Haarba i 
przynale¿nych wioskach, w Dibon i przynale¿nych wioskach, w Jekkabseel i przynale¿nych gospodarstwach,
Neh 11:26  w Jeszua, Moladzie, Bet-Pelet,
Neh 11:27  w Chasar-Szual, Beer-Szebie i w przynale¿nych wioskach,
Neh 11:28  w Siklag, Mekona i w przynale¿nych wioskach,
Neh 11:29  w En-Rimmon, Sora, Jarmut,
Neh 11:30  Zanoach, Adullam z przynale¿nymi gospodarstwami, w Lakisz z przynale¿nymi polami, w Azece z 
przynale¿nymi wioskami; osiedlili siê wiêc od Beer-Szeby do Ge-Hinnom.
Neh 11:31  A niektórzy z synów Beniamina mieszkali w Geba, Mikmas, Ajja i Betel wraz z przynale¿nymi 
wioskami,
Neh 11:32  Anatot, Nob, Anania,
Neh 11:33  Chasor, Rama, Gittaim,
Neh 11:34  Chadid, Seboim, Neballat,
Neh 11:35  Lod, Ono i w Dolinie Cieœli.
Neh 11:36  A co do lewitów, to niektóre grupy judzkie przesz³y do Beniamina.
Neh 12:1  A oto s¹ kap³ani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, 
Jeremiasz, Ezdrasz,
Neh 12:2  Amariasz, Malluk, Chattusz,
Neh 12:3  Szekaniasz, Charim, Meremot,
Neh 12:4  Iddo, Ginneton, Abiasz,
Neh 12:5  Mijjamin, Maadiasz, Bilga,
Neh 12:6  Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz,
Neh 12:7  Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kap³anów. A bracia ich za dni Jozuego,
Neh 12:8  to jest lewici, byli nastêpuj¹cy: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego 
kierowali œpiewem hymnów dziêkczynnych;
Neh 12:9  a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowi¹zków.
Neh 12:10  A Jozue by³ ojcem Jojakima, Jojakim by³ ojcem Eliasziba, Eliaszib - Jojady,
Neh 12:11  Jojada by³ ojcem Jochanana, Jochanan by³ ojcem Jadduy.
Neh 12:12  A za dni Jojakima g³owami rodów byli nastêpuj¹cy kap³ani: w [rodzie] Serajasza - Merajasz; w 
[rodzie] Jeremiasza - Chananiasz;
Neh 12:13  w [rodzie] Ezdrasza - Meszullam; w [rodzie] Amariasza - Jochanan;
Neh 12:14  w [rodzie] Malluka - Jonatan; w [rodzie] Szekaniasza - Józef;
Neh 12:15  w [rodzie] Charima - Adna; w [rodzie] Meremota - Chelkaj;



Neh 12:16  w [rodzie] Iddo - Zachariasz; w [rodzie] Ginnetona - Meszullam;
Neh 12:17  w [rodzie] Abiasza - Zikri; w [rodzie] Mijjamina...; w [rodzie] Maadiasza - Piltaj;
Neh 12:18  w [rodzie] Bilgi - Szammua; w [rodzie] Szemajasza - Jonatan;
Neh 12:19  w [rodzie] Jojariba - Mattenaj; w [rodzie] Jedajasza - Uzzi;
Neh 12:20  w [rodzie] Sallu - Kallaj; w [rodzie] Amoka - Eber;
Neh 12:21  w [rodzie] Chilkiasza - Chaszabiasz; w [rodzie] Jedajasza - Netanel.
Neh 12:22  Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kap³añskich w kronice 
prowadzonej a¿ do panowania Dariusza perskiego.
Neh 12:23  Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz tylko do dni Jochanana, syna 
Eliasziba.
Neh 12:24  Zwierzchnikami lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj, Kadmiel i bracia ich - którzy 
wed³ug rozporz¹dzenia Dawida, mê¿a Bo¿ego, przy wielbieniu i dziêkczynieniu stali naprzeciw nich, oddzia³ 
równo z oddzia³em -
Neh 12:25  mianowicie: Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odŸwierni Meszullam, Talmon, Akkub trzymali 
stra¿ przy sk³adnicach u bram.
Neh 12:26  Ci ¿yli za dni Jojakima - syna Jozuego, syna Josadaka - i za dni namiestnika Nehemiasza oraz 
kap³ana-pisarza Ezdrasza.
Neh 12:27  A na poœwiêcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadziæ 
ich do Jerozolimy na radosny obchód poœwiêcenia przy hymnach i grze na cymba³ach, harfach i cytrach.
Neh 12:28  Zgromadzili siê wiêc œpiewacy tak z okrêgu otaczaj¹cego Jerozolimê, jak i z gospodarstw 
Netofatytów
Neh 12:29  oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowoœci Geba i Azmawet; œpiewacy bowiem zbudowali sobie 
gospodarstwa doko³a Jerozolimy.
Neh 12:30  Kap³ani i lewici oczyœcili siebie, a potem oczyœcili lud, bramy i mur.
Neh 12:31  I wprowadzi³em zwierzchników Judy przed mur, i ustawi³em dwa wielkie chóry dziêkczynne. Jeden 
szed³ wzd³u¿ muru w prawo ku Bramie Œmietników.
Neh 12:32  Za nimi szed³ Hoszajasz z po³ow¹ zwierzchników Judy
Neh 12:33  oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszullam,
Neh 12:34  Juda, Mijjamin, Szemajasz, Jeremiasz
Neh 12:35  spoœród kap³anów z tr¹bami; a Zachariasz - syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, 
syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa -
Neh 12:36  i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami 
muzycznymi Dawida, mê¿a Bo¿ego; a pisarz Ezdrasz szed³ przed nimi.
Neh 12:37  Dalej posuwali siê oni ku Bramie ródlanej, nastêpnie poszli wprost przed siebie w kierunku stopni 
do Miasta Dawidowego, po drodze w górê przy murze obok pa³acu Dawidowego, a¿ do Bramy Wodnej na 
wschodzie.
Neh 12:38  Drugi chór dziêkczynny - a ja by³em za nim oraz po³owa zwierzchników ludu - szed³ wzd³u¿ muru w 
lewo obok Wie¿y Piekarników a¿ do Muru Szerokiego,
Neh 12:39  dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszañskiej i ku Bramie Rybnej oraz wie¿y Chananeela, 
Wie¿y Seciny a¿ do Bramy Owczej; a stanêli przy Bramie Wiêziennej.
Neh 12:40  Oba chóry dziêkczynne stanê³y przy domu Bo¿ym, ja tak¿e i po³owa zwierzchników ze mn¹;
Neh 12:41  a kap³ani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z tr¹bami
Neh 12:42  oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy œpiewacy dali 
siê s³yszeæ, a Jizrachiasz by³ [ich] kierownikiem.
Neh 12:43  W owym dniu z³o¿ono znaczne ofiary; cieszyli siê oni, gdy¿ Bóg da³ im wielk¹ radoœæ; równie¿ 
¿ony i dzieci cieszy³y siê; a radoœæ Jerozolimy s³yszano z daleka.
Neh 12:44  W owym czasie ustanowiono mê¿ów nad sk³adnicami dla zapasów: dla œwiêtych darów pierwocin, 
dziesiêcin, aby w nich zbierali z posiad³oœci miejskich udzia³y prawem na³o¿one na korzyœæ kap³anów i 
lewitów; Juda bowiem mia³ radoœæ z kap³anów i lewitów, pe³ni¹cych s³u¿bê.
Neh 12:45  Oni wykonywali s³u¿bê Boga swego i s³u¿bê oczyszczenia - jak równie¿ œpiewacy i odŸwierni - 
zgodnie z rozporz¹dzeniem Dawida i syna jego Salomona.
Neh 12:46  Albowiem za dni Dawida by³ Asaf jako pierwszy kierownikiem œpiewaków oraz pieœni pochwalnych 
i pieœni dziêkczynnych dla Boga.
Neh 12:47  Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza ca³y Izrael sk³ada³ udzia³y na codzienne utrzymanie 
œpiewaków i odŸwiernych; i wydzielano œwiêt¹ nale¿noœæ lewitom, a lewici wydzielali j¹ synom Aarona.
Neh 13:1  W owym czasie czytano z Ksiêgi Moj¿esza przed ludem i natrafiono w niej na taki przepis: «Ammonita 
ani Moabita nigdy nie wejdzie do spo³ecznoœci Bo¿ej,
Neh 13:2  albowiem oni nie powitali Izraelitów chlebem i wod¹, lecz przekupili przeciw nim Balaama, aby ich 
przekl¹³; lecz Bóg nasz zmieni³ tê kl¹twê na b³ogos³awieñstwo».



Neh 13:3  Gdy us³yszeli to prawo, od³¹czyli od Izraela wszelk¹ cudzoziemszczyznê.
Neh 13:4  Jakiœ czas przedtem kap³an Eliaszib - zawiadowca komnat naszego domu Bo¿ego, krewny Tobiasza 
-
Neh 13:5  urz¹dzi³ dla niego obszern¹ komnatê; dawniej sk³adano tam ofiarê pokarmow¹, kadzid³o, sprzêty i 
dziesiêcinê zbo¿a, moszczu i oliwy, przydzia³ lewitów, œpiewaków i odŸwiernych oraz œwiadczenia dla 
kap³anów.
Neh 13:6  Podczas tego wszystkiego nie by³em w Jerozolimie, gdy¿ w roku trzydziestym drugim rz¹dów 
Artakserksesa, króla babiloñskiego, uda³em siê do tego króla, lecz po pewnym czasie uzyska³em od króla 
zezwolenie na powrót.
Neh 13:7  Gdy przyby³em do Jerozolimy, spostrzeg³em wystêpek, który pope³ni³ Eliaszib na korzyœæ Tobiasza 
przez urz¹dzenie dla niego komnaty na dziedziñcach domu Bo¿ego.
Neh 13:8  Rozgniewa³em siê bardzo i wyrzuci³em ca³y sprzêt domu Tobiaszowego precz z tej komnaty.
Neh 13:9  Wtedy kaza³em oczyœciæ te komnaty i z powrotem przenios³em do tego miejsca sprzêty domu 
Bo¿ego, ofiarê pokarmow¹ i kadzid³o.
Neh 13:10  Dowiedzia³em siê równie¿, ¿e nie dostarczono przydzia³ów lewitom i ¿e oni - lewici i œpiewacy 
pe³ni¹cy s³u¿bê - uciekali, ka¿dy na swoje pole.
Neh 13:11  Wtedy zgani³em zwierzchników i powiedzia³em: «Czemu dom Bo¿y jest opuszczony?» Zebra³em 
lewitów i postawi³em ich na ich stanowisku.
Neh 13:12  A ca³y Juda przyniós³ do sk³adnic dziesiêcinê ze zbo¿a, moszczu i oliwy.
Neh 13:13  A zarz¹d nad sk³adnicami powierzy³em kap³anowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi 
spoœród lewitów; pomocnikiem ich by³ Chanan, syn Zakkura, syna Mattaniasza: oni bowiem uchodzili za 
uczciwych. Mieli oni obowi¹zek dawaæ przydzia³y swoim braciom.
Neh 13:14  Pamiêtaj¿e, Bo¿e mój, o tym i nie wyma¿ moich zbo¿nych czynów, które spe³ni³em dla domu Boga 
mojego i dla jego obs³ugi.
Neh 13:15  W owych dniach widzia³em, jak w Judzie deptano w szabat t³oczniê, noszono snopki i k³adziono na 
os³y, tak samo wino, grona, figi i wszelki ³adunek, i przywo¿ono to wszystko do Jerozolimy w dzieñ szabatu. 
Udzieli³em im przestrogi, gdy w ten dzieñ chcieli sprzedawaæ ¿ywnoœæ.
Neh 13:16  A mieszkaj¹cy tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkañcom 
Judy i w Jerozolimie.
Neh 13:17  Wtedy zgromi³em mo¿nych Judy i powiedzia³em im: «Co to za niegodziwa rzecz, któr¹ pope³niacie, 
gwa³c¹c dzieñ szabatu.
Neh 13:18  Czy¿ tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego te¿ Bóg nasz zes³a³ ca³e to nieszczêœcie na nas i na to 
miasto. A wy chcecie œci¹gn¹æ jeszcze wiêkszy gniew na Izraela przez gwa³cenie szabatu».
Neh 13:19  I wyda³em rozkaz: «Skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostan¹ 
zamkniête». I drugi rozkaz: «Nie zostan¹ one otwarte, a¿ dopiero po szabacie». Nastêpnie niektórych z moich 
s³ug postawi³em przy bramach z dalszym rozkazem: «¯aden ³adunek nie przedostanie siê w dzieñ szabatu».
Neh 13:20  Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru raz lub dwa razy przenocowali poza Jerozolim¹.
Neh 13:21  Wówczas ich ostrzeg³em i powiedzia³em: «Czemu nocujecie przed murem? Jeœli jeszcze raz to 
zrobicie, podniosê na was rêkê». Odt¹d w szabat nie przychodzili.
Neh 13:22  Nastêpnie rozkaza³em lewitom, by siê oczyœcili i poszli czuwaæ przy bramach, ¿eby rzeczywiœcie 
œwiêcono dzieñ szabatu. I o tym pamiêtaj te¿, Bo¿e mój, i miej litoœæ nade mn¹ wed³ug wielkiego mi³osierdzia 
Twego.
Neh 13:23  W owym czasie widzia³em te¿ ¯ydów, którzy poœlubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i 
moabickie.
Neh 13:24  A co do synów ich - to po³owa mówi³a po aszdodycku czy jêzykiem takiego lub innego narodu, a nie 
umieli mówiæ po ¿ydowsku.
Neh 13:25  Wtedy zgromi³em ich i z³orzeczy³em im, i niektórych z nich bi³em, i targa³em ich za w³osy, i 
zaklina³em ich na Boga: «Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich 
ani dla siebie za ¿ony!
Neh 13:26  Czy¿ nie przez to zgrzeszy³ Salomon, król izraelski? A przecie¿ miêdzy wielu narodami nie by³o 
króla jak on. By³ on mi³y Bogu swemu, i ustanowi³ go Bóg królem nad ca³ym Izraelem: nawet jego skusi³y do 
grzechu cudzoziemskie kobiety.
Neh 13:27  Czy mimo tej przestrogi ma siê s³yszeæ o was, ¿e pope³niacie zupe³nie to samo wielkie z³o, 
sprzeniewierzaj¹c siê Bogu naszemu przez poœlubianie kobiet cudzoziemskich?»
Neh 13:28  Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykap³ana Eliasziba, by³ ziêciem Choronity Sanballata. 
Odpêdzi³em go od siebie.
Neh 13:29  Nie zapomnij im, Bo¿e mój, tego splamienia kap³añstwa i przymierza z kap³añstwem i lewitami.
Neh 13:30  I oczyœci³em ich z wszelkiej cudzoziemszczyzny i ustanowi³em przepisy dla kap³anów i lewitów: dla 
ka¿dego w jego zakresie;



Neh 13:31  dalej - przepisy o dostarczaniu drewna w okreœlonych terminach i o pierwocinach. Pamiêtaj, Bo¿e 
mój, o tym na moj¹ korzyœæ!
Tob 1:1  Ksiêga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asjela, z 
pokolenia Neftalego,
Tob 1:2  którego uprowadzi³ do niewoli Salmanassar, król asyryjski, z Tisbe, [z miasta] le¿¹cego na prawo od 
Kadesz-Neftali, w Górnej Galilei, poni¿ej Chasor poza drog¹ na zachód z lewej strony Fogor.
Tob 1:3  Ja, Tobiasz, chodzi³em drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego ¿ycia. 
Dawa³em wiele ja³mu¿ny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mn¹ do kraju Asyrii do 
Niniwy.
Tob 1:4  Kiedy by³em jeszcze w mojej ojczyŸnie, w ziemi Izraela - by³em wtedy jeszcze m³odzieñcem - ca³e 
pokolenie Neftalego, mego przodka, odst¹pi³o od domu Dawida, mego praojca, i od miasta Jerozolimy, które 
wybrane by³o ze wszystkich pokoleñ Izraela jako miasto dla wszystkich pokoleñ izraelskich do sk³adania ofiar. 
Tam by³a poœwiêcona œwi¹tynia, w której mieszka Bóg, i zbudowana dla wszystkich pokoleñ na wieki.
Tob 1:5  Wszyscy moi bracia i dom Neftalego, mego przodka, sk³adali ofiary cielcowi, którego uczyni³ Jeroboam, 
król izraelski, w Dan i na wszystkich górach Galilei.
Tob 1:6  Ale ja pielgrzymowa³em czêsto zupe³nie sam na œwiêta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie 
wiekuistym dla ca³ego Izraela. Spieszy³em do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierz¹t, z dziesiêcin¹ byd³a i 
z pierwsz¹ we³n¹ owiec.
Tob 1:7  Dawa³em to kap³anom, synom Aarona, na o³tarz. Synom zaœ Lewiego, pe³ni¹cym sw¹ s³u¿bê w 
Jerozolimie, dawa³em dziesiêciny ze zbo¿a, wina, oliwy, jak równie¿ z drzewa granatu, z figowego i z innych 
drzew owocowych. Tê drug¹ dziesiêcinê p³aci³em w pieni¹dzach przez szeœæ lat. Szed³em tam i sk³ada³em j¹ 
co roku w Jerozolimie.
Tob 1:8  Trzeci¹ [dziesiêcinê] dawa³em sierotom, wdowom i prozelitom, którzy nale¿eli do synów Izraela. 
Przynosi³em im j¹ i dawa³em co trzeci rok. Myœmy j¹ jedli stosownie do podanego w Prawie Moj¿eszowym 
przepisu i stosownie do zaleceñ Debory, matki Ananiela, mojego ojca, poniewa¿ ojciec mój umar³ pozostawiaj¹c 
mnie sierot¹.
Tob 1:9  A gdy sta³em siê mê¿em, wzi¹³em za ¿onê Annê, pochodz¹c¹ z naszego rodu. Ona urodzi³a mi syna, 
któremu nada³em imiê Tobiasz.
Tob 1:10  Po uprowadzeniu do Asyrii, dok¹d mnie zabrano, przyby³em do Niniwy. Wszyscy moi bracia i 
wspó³rodacy jedli tam potrawy pogan.
Tob 1:11  Co do mnie strzeg³em siê, aby nie jeœæ niczego z pogañskich potraw.
Tob 1:12  I wierny by³em mojemu Bogu z ca³ej duszy.
Tob 1:13  Najwy¿szy da³ mi ³askê i wzglêdy u Salmanassara i dokonywa³em wszelkich potrzebnych mu 
zakupów.
Tob 1:14  Podró¿owa³em do Medii, gdzie dokonywa³em zakupów a¿ do jego œmierci. Przy tej sposobnoœci 
z³o¿y³em u Gabaela, brata Gabriego, w kraju Medów sakwê z dziesiêcioma talentami srebra.
Tob 1:15  A gdy Salmanassar umar³, a królem zosta³ jego syn Sennacheryb, wtedy drogi Medii sta³y siê 
niebezpieczne, tak ¿e ju¿ nie mog³em podró¿owaæ do Medii.
Tob 1:16  W dniach [panowania] Salmanassara dawa³em czêsto ja³mu¿nê braciom z mojego narodu.
Tob 1:17  Dawa³em mój chleb g³odnym i ubranie nagim. A jeœli widzia³em zw³oki któregoœ z moich rodaków 
wyrzucone poza mury Niniwy, grzeba³em je.
Tob 1:18  I grzeba³em tak¿e, jeœli kiedy zabi³ kogoœ Sennacheryb, gdy po swej ucieczce powróci³ z Judei w 
dzieñ s¹du, który wykona³ na nim Król Nieba za jego bluŸnierstwa. W swoim gniewie pomordowa³ on wielu 
synów Izraela. Ja zaœ potajemnie zabiera³em ich cia³a i grzeba³em je. Sennacheryb zaœ szuka³ ich, ale ich nie 
znalaz³.
Tob 1:19  A jeden z mieszkañców Niniwy poszed³ i doniós³ królowi, ¿e to ja jestem tym, który grzebie 
potajemnie. Wtedy musia³em siê ukrywaæ, a kiedy dowiedzia³em siê, ¿e król mnie szuka, aby mnie zabiæ, 
ba³em siê i uciek³em.
Tob 1:20  Wtedy ca³y mój maj¹tek zagrabiono i nie zosta³o mi nic, co by nie posz³o do skarbu królewskiego, 
oprócz mojej ¿ony Anny i mojego syna Tobiasza.
Tob 1:21  A po up³ywie nieca³ych czterdziestu dni zabili króla dwaj jego synowie i uciekli w góry Ararat. Po nim 
zosta³ królem jego syn Asarhaddon. Ten ustanowi³ Achikara, syna mego brata Anaela, zwierzchnikiem nad 
podatkami w swoim królestwie. Tak¿e nad ca³ym krajem otrzyma³ on w³adzê.
Tob 1:22  Wtedy Achikar wstawi³ siê za mn¹ i powróci³em do Niniwy. Achikar by³ za Sennacheryba, króla 
asyryjskiego, wielkim podczaszym, stró¿em pieczêci, zarz¹dc¹ i g³ównym rachmistrzem. Asarhaddon podniós³ 
go w jego godnoœciach jeszcze wy¿ej. By³ on z mojego rodu, by³ moim siostrzeñcem.
Tob 2:1  Tak wiêc za panowania Asarhaddona wróci³em do swego domu i ¿ona moja Anna, i syn mój Tobiasz 
zostali mi przywróceni. Na nasz¹ Piêædziesi¹tnicê, to jest na Œwiêto Tygodni, przygotowano mi wspania³¹ ucztê, 
a ja zaj¹³em miejsce przy stole.



Tob 2:2  Zastawiono mi stó³ i przyniesiono liczne potrawy. Wtedy powiedzia³em do mojego syna Tobiasza: 
«Dziecko, idŸ, a gdy znajdziesz kogo biednego z braci moich uprowadzonych do Niniwy, który zachowuje 
wiernoœæ ca³ym sercem, przyprowadŸ go tu, aby jad³ razem ze mn¹. Ja czekam, dziecko, na twój powrót».
Tob 2:3  Wyszed³ wiêc Tobiasz, aby poszukaæ jakiegoœ biednego miêdzy naszymi braæmi, ale wróci³ i rzek³: 
«Ojcze!», a ja odpowiedzia³em: «Oto jestem dziecko». A on odezwa³ siê: «Ojcze, oto jeden nasz rodak zosta³ 
zamordowany i porzucony na rynku. I dopiero co go uduszono».
Tob 2:4  Wtedy wyskoczy³em, pozostawi³em ucztê nietkniêt¹, œci¹gn¹³em cz³owieka z placu i z³o¿y³em go w 
jednym z moich pomieszczeñ, czekaj¹c a¿ do zachodu, aby go pogrzebaæ.
Tob 2:5  Powróci³em, umy³em siê i jad³em chleb w smutku.
Tob 2:6  Wspomina³em sobie przy tym na s³owa proroka Amosa, które wypowiedzia³ o Betel: Wasze œwiêta 
zamieni¹ siê na smutki, a wasze pieœni na ¿a³obne lamentacje.
Tob 2:7  I wybuchn¹³em p³aczem. Potem, gdy s³oñce zasz³o, wyszed³em, wykopa³em grób i pogrzeba³em 
tamtego.
Tob 2:8  Moi s¹siedzi mówili drwi¹c ze mnie: «Jeszcze siê nie boi. Ju¿ bowiem z powodu takiego samego czynu 
poszukiwano go, aby go zabiæ, tak ¿e musia³ uciekaæ, i oto znowu grzebie umar³ych».
Tob 2:9  Tej nocy wyk¹pa³em siê i poszed³em na podwórze, i po³o¿y³em siê pod murem dziedziñca. Z powodu 
upa³u mia³em twarz odkryt¹.
Tob 2:10  Nie zauwa¿y³em, ¿e ptaki siedzia³y nade mn¹ na murze. Wtedy spad³y ciep³e odchody ich na moje 
oczy i spowodowa³y bielmo. Poszed³em do lekarzy, aby siê wyleczyæ. Ale tym bardziej oczy moje wygasa³y z 
powodu bielma, im bardziej smarowano mi je maœci¹, a¿ w koñcu ca³kiem oœlep³em. Przez cztery lata by³em 
niewidomy. Wszyscy moi bracia smucili siê z mojego powodu. Achikar utrzymywa³ mnie przez dwa lata, zanim 
wyjecha³ do Elimaidy.
Tob 2:11  W tym w³aœnie czasie ¿ona moja Anna przêd³a, wykonuj¹c kobiece roboty.
Tob 2:12  Odsy³a³a to wszystko pracodawcom, a oni dawali jej za to zap³atê. Siódmego dnia miesi¹ca Dystros 
odciê³a przêdzê i odes³a³a j¹ pracodawcom. Oni dali jej pe³n¹ zap³atê i dodali do tego kozio³ka.
Tob 2:13  Kiedy kozio³ek szed³ do mnie, zacz¹³ beczeæ. Zawo³a³em wtedy ¿onê i powiedzia³em: «Sk¹d ten 
kozio³ek? Czy nie pochodzi on z kradzie¿y? Oddaj go w³aœcicielom! Nie wolno nam bowiem jeœæ niczego, co 
pochodzi z kradzie¿y».
Tob 2:14  A ona mi rzek³a: «Jest to podarunek dodany mi do zarobku». Ja nie wierzy³em jej i powiedzia³em, 
¿eby odda³a go w³aœcicielom, i wstydzi³em siê z tego powodu za ni¹. A ona odpowiedzia³a: «Gdzie s¹ teraz 
twoje ofiary, gdzie s¹ twoje dobre uczynki? Teraz jest ju¿ wszystko o tobie wiadome».
Tob 3:1  Wtedy bardzo siê zasmuci³em, wzdycha³em i p³aka³em, i zacz¹³em wœród westchnieñ tak siê modliæ:
Tob 3:2  Sprawiedliwy jesteœ, Panie, i wszystkie dzie³a Twoje s¹ sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi s¹ 
mi³osierdziem i prawd¹, Ty s¹dzisz œwiat.
Tob 3:3  A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje ani za zapomnienia moje, 
ani za moich przodków, którymi zgrzeszyliœmy wobec Ciebie.
Tob 3:4  Nie s³uchaliœmy Twoich przykazañ, a Ty wyda³eœ nas na ³up, niewolê i œmieræ, na poœmiewisko i 
na szyderstwa, i na wzgardê u wszystkich narodów, wœród których nas rozproszy³eœ.
Tob 3:5  Teraz wiêc liczne Twoje wyroki s¹ prawdziwe, wykonane nade mn¹ za moje grzechy, poniewa¿ nie 
wype³nialiœmy Twoich przykazañ aniœmy nie chodzili w prawdzie przed Tob¹.
Tob 3:6  Teraz wiêc uczyñ ze mn¹ wed³ug Twego upodobania, pozwól duchowi mojemu odejœæ ode mnie: chcê 
odejœæ z ziemi i staæ siê [znowu] ziemi¹. Poniewa¿ œmieræ jest lepsza dla mnie ni¿ ¿ycie, albowiem s³uchaæ 
muszê wyrzutów nies³usznych i ogarnia mnie wielka boleœæ. Panie, rozka¿, niech bêdê uwolniony od tej 
niedoli! Pozwól mi udaæ siê na miejsce wiecznego pobytu, nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, 
poniewa¿ dla mnie lepiej jest umrzeæ, ani¿eli przygl¹daæ siê wielkiej niedoli w moim ¿yciu i s³uchaæ szyderstw.
Tob 3:7  Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, równie¿ us³ysza³a s³owa obelgi od jednej ze 
s³u¿¹cych swojego ojca,
Tob 3:8  ¿e by³a ona wydana za siedmiu mê¿ów, których zabi³ z³y duch Asmodeusz, zanim by³a razem z nimi, 
jak to jest w³aœciwe dla ¿on. S³u¿¹ca mówi³a do niej: «To ty zabijasz swoich mê¿ów. Oto ju¿ za siedmiu by³aœ 
wydana i od ¿adnego nie otrzyma³aœ imienia.
Tob 3:9  Dlaczego nas karzesz za twoich mê¿ów, skoro oni pomarli? OdejdŸ zatem z nimi, abyœmy ju¿ nigdy 
nie zobaczyli twego syna ani córki».
Tob 3:10  Tego dnia by³a ona bardzo zmartwiona i zaczê³a p³akaæ. Wyszed³szy do górnej izby swojego ojca 
mia³a zamiar siê powiesiæ. Jednak zaraz opamiêta³a siê i rzek³a: «Niechaj nie szydz¹ z mego ojca - mówi¹c do 
niego: "Mia³eœ jedn¹ umi³owan¹ córkê i ona z powodu nieszczêœæ siê powiesi³a". Nie mogê wœród smutku 
przyprowadzaæ do Otch³ani staroœci ojca mego. Bêdzie lepiej dla mnie nie powiesiæ siê, lecz ub³agaæ Pana o 
œmieræ, abym nie wys³uchiwa³a wiêcej obelg w moim ¿yciu».
Tob 3:11  I wówczas wyci¹gn¹wszy ramiona ku oknu, modli³a siê tymi s³owami: «B³ogos³awiony jesteœ, 
mi³osierny Bo¿e, i b³ogos³awione Twoje imiê na wieki, i wszystkie Twoje dzie³a niech Ciê b³ogos³awi¹ na wieki!



Tob 3:12  A teraz wznoszê moje oblicze i zwracam me oczy ku Tobie.
Tob 3:13  Pozwól mi odejœæ z ziemi, abym wiêcej nie s³ucha³a obelg.
Tob 3:14  Ty wiesz, o W³adco, ¿e jestem czysta od wszelkiej zmazy z mê¿czyzn¹.
Tob 3:15  Nie splami³am mojego imienia ani imienia mojego ojca w kraju mojej niewoli. Jestem jedyn¹ córk¹ 
mojego ojca i nie ma on innego dziecka, które by po nim dziedziczy³o, ani nie ma on bliskiego po sobie, ani nie 
zostaje mu ¿aden rodak, dla którego mia³abym siebie zachowaæ jako [przysz³¹] ¿onê. Ju¿ siedmiu mê¿ów 
straci³am, na có¿ mia³abym ¿yæ d³u¿ej? A jeœli nie podoba Ci siê odebraæ mi ¿ycia, to wys³uchaj, Panie, jak 
mi ubli¿aj¹».
Tob 3:16  I tej godziny modlitwa obojga zosta³a wys³uchana wobec majestatu Boga.
Tob 3:17  I zosta³ pos³any Rafa³, aby uleczyæ obydwoje: Tobiasza, aby mu zdj¹æ bielmo z oczu, tak, aby 
oczyma swymi znowu ogl¹da³ œwiat³o Bo¿e, i Sarê, córkê Raguela, aby j¹ daæ Tobiaszowi, synowi Tobiasza, 
za ¿onê i odpêdziæ od niej z³ego ducha Asmodeusza, poniewa¿ Tobiaszowi przys³uguje prawo otrzymaæ j¹ w 
dziedzictwie przed wszystkimi, którzy j¹ pragn¹ poœlubiæ. W tym czasie powróci³ Tobiasz z podwórza swego 
domu. Tak¿e Sara, córka Raguela, zesz³a z górnej izby.
Tob 4:1  Tego dnia Tobiasz przypomnia³ sobie o pieni¹dzach, które z³o¿y³ u Gabaela w Raga w Medii.
Tob 4:2  I mówi³ do siebie: «Przecie¿ ja prosi³em o œmieræ. Dlaczego nie mam zawo³aæ mego syna i nie 
powiedzieæ mu o tych pieni¹dzach, zanim umrê?»
Tob 4:3  I zawo³a³ swego syna Tobiasza, który przyszed³ do niego. I rzek³ mu: «Spraw mi piêkny pogrzeb! 
Szanuj swoj¹ matkê i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej ¿ycia! Czyñ to, co jej siê bêdzie podobaæ, i nie 
zasmucaj jej duszy ¿adnym twoim uczynkiem!
Tob 4:4  Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeñstwa by³a ona nara¿ona z powodu ciebie, gdy 
ciê w ³onie swoim nosi³a. A kiedy umrze, pogrzeb j¹ obok mnie w jednym grobie!
Tob 4:5  Pamiêtaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie pope³niaj dobrowolnie grzechu i nie 
przestêpuj nigdy Jego przykazañ! Przez wszystkie dni twojego ¿ycia spe³niaj uczynki mi³osierne i nie chodŸ 
drogami nieprawoœci,
Tob 4:6  poniewa¿ ci, którzy w³aœciwie postêpuj¹, doznaj¹ powodzenia we wszystkich swych czynach.
Tob 4:7  A wszystkim, którzy postêpuj¹ sprawiedliwie, dawaj ja³mu¿nê z majêtnoœci swojej i niech oko twoje nie 
bêdzie sk¹pe w czynieniu ja³mu¿ny! Nie odwracaj twarzy od ¿adnego biedaka, a nie odwróci siê od ciebie 
oblicze Boga.
Tob 4:8  Jak ci tylko starczy, wed³ug twojej zasobnoœci dawaj z niej ja³mu¿nê! Bêdziesz mia³ ma³o - daj mniej, 
ale nie wzbraniaj siê dawaæ ja³mu¿ny nawet z niewielkiej w³asnoœci!
Tob 4:9  Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzieñ potrzebny,
Tob 4:10  poniewa¿ ja³mu¿na wybawia od œmierci i nie pozwala wejœæ do ciemnoœci.
Tob 4:11  Ja³mu¿na bowiem jest wspania³ym darem dla tych, którzy j¹ daj¹ przed obliczem Najwy¿szego.
Tob 4:12  Strze¿ siê, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weŸ sobie ¿onê z potomstwa twych 
przodków! Nie bierz ¿ony obcej, która nie by³aby z pokolenia twojego ojca, poniewa¿ jesteœmy synami 
proroków. Wspomnij sobie, dziecko, z przesz³oœci, ¿e Noe, Abraham, Izaak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy 
wziêli ¿ony z pokrewieñstwa swego i dlatego byli b³ogos³awieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posi¹dzie 
ziemiê.
Tob 4:13  A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i nie wynoœ siê w sercu swoim nad twych krewnych ani nad 
synów, ani nad córki twego narodu i wybierz sobie z nich ¿onê, poniewa¿ w pysze jest wiele zepsucia i 
niegodziwoœci, a w pró¿niactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem pró¿niactwo jest matk¹ g³odu.
Tob 4:14  Zarobku jakiegokolwiek cz³owieka, który by pracowa³ u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wyp³acaj 
natychmiast. A jeœli bêdziesz s³u¿y³ Bogu, On tobie odp³aci. Uwa¿aj na siebie, dziecko, we wszystkich swoich 
uczynkach i b¹dŸ dobrze wychowany w ca³ym swoim postêpowaniu!
Tob 4:15  Czym sam siê brzydzisz, nie czyñ tego nikomu! Nie pij wina a¿ do upicia siê i niech pijañstwo nie idzie 
z tob¹ w drogê!
Tob 4:16  Udzielaj twego chleba g³odnemu, a szat swoich u¿ycz nagim! Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj 
ja³mu¿nê, a oko twoje niech nie bêdzie sk¹pe, gdy j¹ dajesz.
Tob 4:17  K³adŸ chleby twoje na grobie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj.
Tob 4:18  Szukaj rady u ka¿dego m¹drego i nie gardŸ ¿adn¹ po¿yteczn¹ rad¹.
Tob 4:19  W ka¿dej chwili uwielbiaj Pana Boga i proœ Go, aby drogi twoje by³y proste i aby dosz³y do skutku 
wszystkie twoje zamiary i pragnienia, poniewa¿ ¿aden naród nie posiada m¹droœci, lecz wszystko, co dobre, 
daje sam Pan i kogo Pan chce, tego upokarza, jak chce. A teraz, dziecko, pamiêtaj na moje zalecenia i nie 
wymazuj ich z serca!
Tob 4:20  Teraz powiadamiam ciê, dziecko, ¿e z³o¿y³em dziesiêæ talentów srebra u Gabaela, syna Gabriego, w 
Raga w Medii.
Tob 4:21  Nie bój siê, dziecko, ¿eœmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeœli ty Boga siê bêdziesz ba³ i 
bêdziesz unika³ ka¿dego grzechu, i czyni³, co dobre jest przed Panem, Bogiem twoim».



Tob 5:1  Na to odpowiedzia³ Tobiasz ojcu swemu Tobiaszowi i rzek³: «Wszystko, coœ mi poleci³, ojcze, uczyniê.
Tob 5:2  Ale jak ja bêdê móg³ od niego odebraæ pieni¹dze? Przecie¿ ani on mnie nie zna, ani ja jego nie znam. 
Jaki dam mu znak, aby mnie rozpozna³ i uwierzy³ mi, i da³ mi te pieni¹dze? Zreszt¹ nie znam dróg wiod¹cych do 
Medii, aby siê tam dostaæ».
Tob 5:3  Odpowiadaj¹c na to Tobiasz powiedzia³ do swego syna Tobiasza: «On z³o¿y³ swój podpis na 
dokumencie, a ja z³o¿y³em podpis mój. I podzieli³em dokument na dwie czêœci i wziêliœmy ka¿dy po jednej z 
nich. Ja da³em mu jedn¹ czêœæ z pieniêdzmi. A oto teraz ju¿ mija dwadzieœcia lat, odk¹d z³o¿y³em u niego te 
pieni¹dze. A teraz, dziecko, poszukaj sobie cz³owieka zaufanego, który pójdzie z tob¹. Damy mu zap³atê, skoro 
powrócisz. I odbierz od niego te pieni¹dze».
Tob 5:4  I poszed³ Tobiasz poszukaæ cz³owieka, który wyruszy razem z nim do Medii, a bêdzie zna³ drogê. A 
gdy wyszed³, spotka³ stoj¹cego przed sob¹ anio³a Rafa³a, a nie wiedzia³, ¿e jest to anio³ Bo¿y.
Tob 5:5  I odezwa³ siê do niego: «Sk¹d jesteœ, m³odzieñcze?» A ten mu odpowiedzia³: «Jestem spoœród 
synów Izraela, twoich braci, a przyszed³em tu, aby naj¹æ siê do pracy». I rzek³ mu [Tobiasz]: «Czy wiesz ty, jak¹ 
drog¹ udaæ siê do Medii?»
Tob 5:6  On zaœ odpowiedzia³: «Oczywiœcie, czêsto tam bywa³em i znam z doœwiadczenia wszystkie drogi. 
Nieraz podró¿owa³em do Medii, przebywa³em u Gabaela, brata naszego, który mieszka w Raga w Medii. Od 
Ekbatany do Raga jest dobre dwa dni drogi. Le¿y bowiem ono na górze».
Tob 5:7  I rzek³ do niego Tobiasz: «Zaczekaj tu na mnie, m³odzieñcze, dopóki nie pójdê i nie opowiem tego 
memu ojcu. Albowiem jesteœ mi potrzebny, aby iœæ ze mn¹, a ja dam ci nale¿n¹ zap³atê».
Tob 5:8  A ten mu odpowiedzia³: «Ja poczekam, tylko nie b¹dŸ tam d³ugo!»
Tob 5:9  I poszed³ Tobiasz, i powiedzia³ ojcu swemu, i rzek³ do niego: «Oto znalaz³em cz³owieka spoœród braci 
naszych, z synów Izraela». I odpowiedzia³ mu ojciec: «Zawo³aj mi tego cz³owieka, abym dok³adnie pozna³, z 
jakiego to on jest rodu i z którego pokolenia pochodzi, i czy jest godny zaufania, aby ci towarzyszyæ, dziecko 
moje».
Tob 5:10  Wtedy Tobiasz wyszed³, zawo³a³ go i rzek³ do niego: «M³odzieñcze, ojciec ciê wo³a». I przyszed³ do 
niego, a Tobiasz pozdrowi³ go pierwszy. A Rafa³ rzek³ do niego: «Niech ciê spotka wiele radoœci!» 
Odpowiadaj¹c na to Tobiasz powiedzia³ do niego: «Z czego mam siê radowaæ? Jestem cz³owiekiem 
pozbawionym wzroku i nie widzê œwiat³a nieba, ale siedzê w ciemnoœciach, jak umarli, którzy ju¿ nie ogl¹daj¹ 
œwiat³a. ¯yj¹c, przebywam wœród umar³ych, s³yszê g³osy ludzi, ale ¿adnego nie widzê». A ten mu odpowiada: 
«Ufaj, bliska jest ju¿ u Boga [chwila], aby ciê uzdrowiæ, ufaj!» Na to odezwa³ siê do niego Tobiasz: «Mój syn 
Tobiasz ma zamiar odbyæ podró¿ do Medii. Czy móg³byœ iœæ razem z nim i poprowadziæ go? Dam ci za to 
nale¿n¹ zap³atê, bracie». I odpowiedzia³ mu: «Mogê z nim wyruszyæ, znam wszystkie drogi i czêsto chodzi³em 
do Medii. Przeszed³em wszystkie doliny i góry i znam wszystkie jej szlaki».
Tob 5:11  I rzek³ mu Tobiasz: «Z jakiej rodziny ty jesteœ i z którego pokolenia, powiedz mi to, bracie!»
Tob 5:12  Odpowiedzia³: «Na co ci jest potrzebne pokolenie?» A ten odrzek³: «Chcê poznaæ naprawdê, czyim 
synem jesteœ, bracie, i jakie jest twoje imiê».
Tob 5:13  Na co otrzyma³ odpowiedŸ: «Jestem Azariasz, syn wielkiego Ananiasza, spoœród twoich braci».
Tob 5:14  I powiedzia³ mu Tobiasz: «Witaj i b¹dŸ pozdrowiony, bracie! Nie gniewaj siê na mnie, bracie, ale 
chcia³em wiedzieæ prawdê i poznaæ twoj¹ rodzinê. Okazuje siê, ¿e jesteœ moim krewnym i pochodzisz z 
piêknego i dobrego rodu. Zna³em Ananiasza i Natana, dwóch synów wielkiego Szemajasza. Oni obaj chodzili ze 
mn¹ do Jerozolimy i tam ze mn¹ pok³on [Bogu] oddawali, i nie zeszli na bezdro¿a. Twoi bracia s¹ dobrymi 
ludŸmi. Ze szlachetnego rodu ty jesteœ, dlatego radoœnie przybywaj!»
Tob 5:15  I mówi³ dalej do niego: «Ja ci dajê jako zap³atê drachmê za dzieñ i utrzymanie takie samo, jak i 
mojemu synowi.
Tob 5:16  IdŸ¿e wiêc z moim synem, a jeszcze dodam ci coœ do zap³aty».
Tob 5:17  A on odpowiedzia³: «Wybiorê siê z nim w drogê. Nie bój siê! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do 
ciebie, poniewa¿ droga jest bezpieczna». I rzek³ do niego Tobiasz: «Niech bêdzie z tob¹ b³ogos³awieñstwo, 
bracie!» A potem zawo³a³ syna swego i rzek³ do niego: «Dziecko, przygotuj siê do drogi i idŸ razem z bratem 
twoim, a Bóg, który jest w niebie, niech was ma w swej opiece tam i niech was przyprowadzi do mnie zdrowych, 
a anio³ Jego niech wam towarzyszy i zachowa ca³o, dziecko moje!» I Tobiasz wyszed³, aby wybraæ siê w 
drogê, i uca³owa³ ojca swego i matkê. I rzek³ mu Tobiasz [starszy]: «IdŸ zdrów!»
Tob 5:18  A matka jego zap³aka³a i powiedzia³a do Tobiasza: «Po coœ ty w³aœciwie wys³a³ moje dziecko? 
Czy¿ nie by³ on podpor¹ nasz¹, bêd¹c stale z nami?
Tob 5:19  Niechby pieni¹dze nie po³¹czy³y siê z pieniêdzmi, lecz sta³y siê okupem za nasze dziecko.
Tob 5:20  Co dane nam jest przez Pana do ¿ycia, to nam przecie¿ wystarczy».
Tob 5:21  A on jej odpowiedzia³: «Nie martw siê! Nasze dziecko pójdzie w drogê zdrowe i zdrowe powróci do 
nas, a oczy twoje zobacz¹ ten dzieñ, w którym on zdrów przyjdzie do ciebie.
Tob 5:22  Nie martw siê i nie lêkaj o niego, siostro! Towarzyszy mu bowiem dobry anio³, wiêc bêdzie mia³ 
szczêœliw¹ podró¿ i wróci zdrowy».



Tob 5:23  I przesta³a p³akaæ.
Tob 6:1  I poszed³ ch³opiec, a razem z nim anio³, a tak¿e i pies wyszed³ z nim i podró¿owa³ razem z nimi. Tak 
podró¿owali obaj i zasta³a ich pierwsza noc, i przenocowali nad rzek¹ Tygrys.
Tob 6:2  Ch³opiec wszed³ do rzeki Tygrys, aby umyæ sobie nogi. Wtedy wynurzy³a siê z wody wielka ryba i 
chcia³a odgryŸæ nogê ch³opca. Na to on krzykn¹³.
Tob 6:3  A anio³ rzek³ ch³opcu: «Uchwyæ j¹ i nie puszczaj tej ryby!» I uchwyci³ ch³opiec mocno rybê i wyci¹gn¹³ j¹ 
na l¹d.
Tob 6:4  Wtedy powiedzia³ mu znowu anio³: «Rozp³ataj tê rybê i wyjmij z niej ¿ó³æ, serce i w¹trobê, i zostaw je 
przy sobie, a wnêtrznoœci odrzuæ! ¯ó³æ bowiem, serce i w¹troba jej s¹ po¿ytecznym lekarstwem».
Tob 6:5  M³odzieniec rozp³ata³ rybê i po³o¿y³ razem ¿ó³æ, serce i w¹trobê. Czêœæ ryby upiekli i zjedli, a resztê 
z niej zachowa³ zasolon¹.
Tob 6:6  Potem poszli obaj dalej, a¿ przyszli do Medii.
Tob 6:7  A m³odzieniec zapyta³ anio³a i rzek³ mu: «Bracie Azariaszu, co za lekarstwo jest w sercu, w w¹trobie i w 
¿ó³ci ryby?»
Tob 6:8  A ten mu odpowiedzia³: «Serce i w¹trobê ryby spal przed mê¿czyzn¹ lub kobiet¹, których opanowa³ 
demon lub z³y duch, a zniknie opêtanie i ju¿ nigdy nie zwi¹¿e siê z nim.
Tob 6:9  A ¿ó³ci¹ trzeba potrzeæ oczy cz³owieka, które pokry³o bielmo, dmuchn¹æ potem na nie, na to bielmo, a 
oczy bêd¹ zdrowe».
Tob 6:10  A kiedy przybyli do Medii i zbli¿yli siê do Ekbatany,
Tob 6:11  odezwa³ siê Rafa³ do m³odzieñca: «Bracie Tobiaszu!» On mu odpowiedzia³: «Oto jestem», a ten 
oœwiadczy³. «Tê noc musimy przepêdziæ u Raguela. Jest to cz³owiek z twojego rodu i ma córkê imieniem 
Sara.
Tob 6:12  A oprócz jedynaczki Sary nie posiada on ani syna, ani córki. Ty miêdzy wszystkimi ludŸmi jesteœ 
najbli¿szy jej krewny, ona nale¿y siê tobie i ca³y maj¹tek jej ojca s³usznie przypadnie tobie jako dziedzictwo. Jest 
to dziewczê rozs¹dne, mê¿ne i bardzo piêkne, a i ojca ma dobrego».
Tob 6:13  I doda³: «Prawnie ci siê nale¿y wzi¹æ j¹ [za ¿onê]. Ale s³uchaj mnie, bracie: Ja chcê tej nocy 
pomówiæ z ojcem o córce, abyœmy j¹ dostali dla ciebie jako narzeczon¹. A kiedy powrócimy z Raga, wyprawimy 
z ni¹ wesele. Wiem, ¿e Raguel nie bêdzie móg³ ci jej odmówiæ lub zarêczyæ z innym. Narazi siê on na 
œmieræ, wed³ug wyroku ksiêgi Prawa Moj¿eszowego, bo on wie, ¿e tobie przed innym jakimkolwiek mê¿czyzn¹ 
nale¿y siê wzi¹æ w dziedzictwie jego córkê. A wiêc s³uchaj mnie, bracie! Pomówimy tej nocy o dziewczynie i 
zarêczymy j¹ z tob¹. A kiedy powrócimy z Raga, zabierzemy j¹ i przyprowadzimy ze sob¹ do twego domu».
Tob 6:14  A Tobiasz w odpowiedzi rzek³ Rafa³owi: «Bracie Azariaszu, ja s³ysza³em, ¿e ona by³a wydawana ju¿ 
za siedmiu mê¿ów i ¿e oni zmarli w swych komnatach ma³¿eñskich tej nocy, kiedy zbli¿ali siê do niej. 
S³ysza³em tak¿e, jak niektórzy mówili, ¿e zabija ich demon.
Tob 6:15  Teraz to i ja siê bojê, poniewa¿ jej samej nie dzieje siê krzywda, lecz ktokolwiek chce siê zbli¿yæ do 
niej, zabija go [demon]. Jestem jedynakiem ojca mego. Nie mogê umrzeæ i [tak] doprowadziæ do grobu ¿ycia 
mojego ojca i matki skutkiem ¿a³oby po mnie. A przecie¿ nie maj¹ drugiego syna, aby ich pogrzeba³».
Tob 6:16  A on odpowiedzia³ mu na to: «Nie przypominasz ty sobie polecenia twego ojca, który ci rozkaza³ 
wzi¹æ ¿onê z domu ojca twego? A wiêc pos³uchaj mnie teraz, bracie: nie martw siê o tego demona, ale bierz [j¹ 
za ¿onê]. Jestem przekonany, ¿e tej nocy j¹ otrzymasz jako ¿onê.
Tob 6:17  A kiedy bêdziesz wstêpowa³ do komnaty ma³¿eñskiej, zabierz czêœæ w¹troby ryby i serce i po³ó¿ to 
na roz¿arzone do kadzenia wêgle. Potem rozejdzie siê zapach, demon go poczuje i ucieknie, i nie pojawi siê 
przy niej po wieczne czasy.
Tob 6:18  A gdy ju¿ bêdziesz mia³ z ni¹ siê z³¹czyæ, powstañcie najpierw oboje i módlcie siê, i proœcie Pana 
nieba, aby okaza³ wam mi³osierdzie i ocali³ was. Nie bój siê, poniewa¿ od wieków jest ona przeznaczona dla 
ciebie. W ten sposób j¹ ocalisz i ona pójdzie z tob¹. S¹dzê te¿, ¿e urodzi ci dzieci i bêd¹ dla ciebie jak bracia. Nie 
martw siê!»
Tob 6:19  A kiedy Tobiasz s³ucha³ s³ów Rafa³a, ¿e ona jest jego krewn¹ z pokolenia z domu ojca jego, zap³on¹³ 
ku niej wielk¹ mi³oœci¹ i serce jego przylgnê³o do niej.
Tob 7:1  A kiedy Tobiasz wszed³ do Ekbatany, rzek³ do niego: «Bracie Azariaszu, zaprowadŸ mnie prosto do 
naszego brata Raguela!» I przyprowadzi³ go do domu Raguela, i zastali go, jak siedzia³ w bramie dziedziñca, i 
pierwsi go pozdrowili. A on im odpowiedzia³: «Serdecznie was pozdrawiam, bracia, i mile witam zdrowych». I 
wprowadzi³ ich do swego domu.
Tob 7:2  I rzek³ do swej ¿ony, Edny: «O, jak podobny jest ten m³odzieniec do brata mego, Tobiasza».
Tob 7:3  A Edna zapyta³a go i rzek³a do nich: «Sk¹d jesteœcie, bracia?» A oni jej odpowiedzieli: «Jesteœmy z 
synów Neftalego, uprowadzonych do Niniwy».
Tob 7:4  A ona im na to: «Czy nie znacie wy naszego brata Tobiasza?» I odpowiedzieli jej: «Znamy go».
Tob 7:5  I zapyta³a ich znowu: «Czy jest on zdrów?» I odpowiedzieli jej: «Zdrów i ¿yje». I rzek³ jej Tobiasz: «On 
jest ojcem moim».



Tob 7:6  Wtedy Raguel zerwa³ siê, uca³owa³ go i zacz¹³ p³akaæ. Potem odezwa³ siê i przemówi³ do niego: 
«B¹dŸ b³ogos³awiony, ch³opcze, synu tak szlachetnego i dobrego ojca! O jak¿e wielkie nieszczêœcie, ¿e 
oœlep³, on m¹¿ tak sprawiedliwy i czyni¹cy mi³osierdzie». I rzuci³ siê na szyjê Tobiasza, [syna] brata swego, i 
zacz¹³ p³akaæ.
Tob 7:7  I ¿ona Edna zap³aka³a, a tak¿e p³aka³a ich córka Sara.
Tob 7:8  I zabili baranka z trzody, i urz¹dzili im goœcinne przyjêcie.
Tob 7:9  A kiedy siê wyk¹pali i umyli, i zasiedli do uczty, rzek³ Tobiasz do Rafa³a: «Bracie Azariaszu, powiedz 
Raguelowi, aby mi da³ moj¹ siostrê Sarê za ¿onê».
Tob 7:10  A Raguel pos³ysza³ te s³owa i rzek³ do m³odzieñca: «Jedz i pij, i niech ci bêdzie dobrze tej nocy! Nie 
ma bowiem ¿adnego cz³owieka, oprócz ciebie, który by mia³ prawo wzi¹æ Sarê, córkê moj¹, za ¿onê, bracie. 
Tak¿e i ja nie mam w³adzy daæ jej innemu mê¿owi oprócz ciebie, poniewa¿ ty jesteœ najbli¿szym krewnym. 
Ale teraz, moje dziecko, muszê ci powiedzieæ prawdê:
Tob 7:11  Da³em j¹ ju¿ siedmiu mê¿om spoœród naszych braci i wszyscy umarli tej nocy, w której zbli¿ali siê do 
niej. A teraz, dziecko, jedz i pij, a Pan bêdzie dzia³a³ przez was».
Tob 7:12  I rzek³ Tobiasz: «Nie bêdê jad³ i pi³ tak d³ugo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy». I rzek³ mu 
Raguel: «Ja to robiê. Ona jest dana tobie zgodnie z postanowieniem ksiêgi [Prawa] Moj¿esza i niebo te¿ 
postanowi³o, abym ci j¹ da³. WeŸ wiêc swoj¹ siostrê! Od teraz ty jesteœ jej bratem, a ona twoj¹ siostr¹. Jest ona 
dana tobie od dziœ na zawsze. Niech Pan nieba bêdzie, dziecko, ³askawy dla was tej nocy i niech oka¿e wam 
mi³osierdzie i da pokój!»
Tob 7:13  Potem zawo³a³ Raguel córkê swoj¹ Sarê, i przysz³a do niego. A on uj¹³ jej rêkê i odda³ j¹ Tobiaszowi, i 
rzek³: «WeŸ j¹ zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w ksiêdze [Prawa] Moj¿esza, ¿e nale¿y ci j¹ 
daæ za ¿onê. Masz j¹ i zaprowadŸ j¹ w zdrowiu do swego ojca. A Bóg niebios niech was obdarzy pokojem!»
Tob 7:14  I zawo³a³ jej matkê, i poleci³, aby przynios³a zwój [papirusu] i napisa³ na nim zaœwiadczenie o 
zawartym ma³¿eñstwie i to, ¿e daje mu j¹ za ¿onê, zgodnie z wyrokiem Prawa Moj¿esza. Teraz dopiero zaczêto 
jeœæ i piæ.
Tob 7:15  A Raguel zawo³a³ swoj¹ ¿onê Ednê i rzek³ do niej: «Siostro, przygotuj inn¹ sypialniê i wprowadŸ j¹ 
tam!»
Tob 7:16  I uda³a siê do sypialni, aby j¹ zas³aæ, jak jej poleci³. I wprowadzi³a tam Sarê, i zaczê³a p³akaæ nad 
ni¹. Potem otar³a ³zy i rzek³a do niej: «Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy ciê radoœci¹ w miejsce twego smutku. 
Ufaj, córko!» I wysz³a od niej.
Tob 8:1  A kiedy skoñczyli jeœæ i piæ, zapragnêli udaæ siê na nocny spoczynek. Odprowadzono m³odzieñca i 
przyprowadzono go do sypialni.
Tob 8:2  Wtedy przypomnia³ sobie Tobiasz s³owa Rafa³a, wyj¹³ w¹trobê i serce ryby z torby, w której je 
przechowywa³, i po³o¿y³ na roz¿arzonych wêglach do kadzenia.
Tob 8:3  Zapach ryby powstrzyma³ demona i uciek³ a¿ on a¿ do Górnego Egiptu. A Rafa³ poszed³ za nim, 
zwi¹za³ go tam w oka mgnieniu i unieszkodliwi³ go.
Tob 8:4  Rodzice wyszli i zamknêli drzwi od sypialni. Tobiasz podniós³ siê z ³ó¿ka i powiedzia³ do niej: «Wstañ, 
siostro, módlmy siê i b³agajmy Pana naszego, aby okaza³ nam mi³osierdzie i ocali³ nas».
Tob 8:5  Wsta³a i ona i zaczêli siê modliæ i b³agaæ, aby dost¹piæ ocalenia. I zaczêli tak mówiæ: «B¹dŸ 
uwielbiony, Bo¿e ojców naszych, i niech bêdzie uwielbione imiê Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia! 
Niech Ciê uwielbiaj¹ niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki.
Tob 8:6  Tyœ stworzy³ Adama, i stworzy³eœ dla niego pomocn¹ ostojê - Ewê, jego ¿onê, i z obojga powsta³ 
rodzaj ludzki. I Ty rzek³eœ: Nie jest dobrze byæ cz³owiekowi samemu, uczyñmy mu pomocnicê podobn¹ do 
niego.
Tob 8:7  A teraz nie dla rozpusty biorê tê siostrê moj¹ za ¿onê, ale dla zwi¹zku prawego. Oka¿ mnie i jej 
mi³osierdzie i pozwól razem do¿yæ staroœci!»
Tob 8:8  I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»
Tob 8:9  A potem spali ca³¹ noc.
Tob 8:10  A Raguel wsta³, zawo³a³ swoje s³ugi do siebie, a oni poszli, aby wykopaæ grób. Powiedzia³ przy tym: 
«¯eby tylko on nie umar³, bo staniemy siê wtedy poœmiewiskiem i wzgard¹».
Tob 8:11  A gdy mieli ju¿ grób wykopany, Raguel poszed³ do domu i zawo³a³ swoj¹ ¿onê,
Tob 8:12  i rzek³: «Poœlij jedn¹ ze s³u¿¹cych, aby posz³a zobaczyæ, czy on ¿yje. A jeœli umar³, to go 
pogrzebiemy, aby nikt siê nie dowiedzia³».
Tob 8:13  I wys³ali s³u¿¹c¹, zapalili lampê i otworzyli drzwi. Potem ona wesz³a i zobaczy³a ich, jak le¿eli i spali 
spokojnie razem.
Tob 8:14  A wychodz¹c s³u¿¹ca powiadomi³a rodziców, ¿e on ¿yje i ¿e nic z³ego im siê nie dzieje.
Tob 8:15  Wtedy dziêkowali Bogu niebios i mówili: «B¹dŸ uwielbiony, Bo¿e, wszelkim czystym uwielbieniem! 
Niech Ciê wielbi¹ po wszystkie wieki.
Tob 8:16  B¹dŸ uwielbiony, poniewa¿ mnie ucieszy³eœ i nie sta³o siê, jak przypuszcza³em. Post¹pi³eœ z nami 



wed³ug wielkiego Twego mi³osierdzia.
Tob 8:17  B¹dŸ uwielbiony, poniewa¿ siê zmi³owa³eœ nad dwoma jedynakami, oka¿ im, Panie, mi³osierdzie i 
ocal ich! Pozwól im dokoñczyæ ¿ycia w szczêœciu i w ³asce!»
Tob 8:18  Potem powiedzia³ swoim s³ugom, aby grób zasypali, zanim nastanie poranek.
Tob 8:19  A ¿onie swojej poleci³, aby wypiek³a wiele chleba. On sam poszed³ do trzody, wzi¹³ dwa wo³y i cztery 
barany i poleci³, aby je zabito. I zaczêto je przyrz¹dzaæ.
Tob 8:20  Potem zawo³a³ Tobiasza i rzek³ do niego: «Nie ruszysz siê st¹d przed up³ywem czternastu dni, lecz 
pozostaniesz tu i bêdziesz jad³ i pi³ u mnie, i rozradujesz pogr¹¿on¹ w smutku duszê mojej córki.
Tob 8:21  Potem weŸ z ca³ego mojego maj¹tku po³owê i wracaj w zdrowiu do ojca swego! A kiedy ja umrê i moja 
¿ona, wasza bêdzie i druga po³owa. Ufaj, synu, ja jestem twoim ojcem i Edna jest twoj¹ matk¹, i do ciebie 
nale¿ymy, i do twojej siostry od teraz i na zawsze. Ufaj, dziecko!»
Tob 9:1  Potem zawo³a³ Tobiasz Rafa³a i rzek³ do niego:
Tob 9:2  «Bracie Azariaszu, weŸ ze sob¹ czterech s³u¿¹cych i dwa wielb³¹dy i jedŸ do Raga. IdŸ do Gabaela i 
przeka¿ mu dokument, odbierz od niego pieni¹dze i weŸ go samego ze sob¹ na wesele.
Tob 9:3  
Tob 9:4  Ty wiesz bowiem, ¿e ojciec liczy dni, i jeœli pozostanê jeden dzieñ d³u¿ej, bardzo go zasmucê. Ty 
wiesz, co Raguel przysi¹g³, i ja nie mogê wykroczyæ przeciw jego przysiêdze».
Tob 9:5  I wyruszy³ Rafa³ z czterema s³ugami i dwoma wielb³¹dami do Raga w Medii i zatrzymali siê u Gabaela. I 
da³ mu jego dokument, i opowiedzia³ mu o Tobiaszu, synu Tobiasza, ¿e poœlubi³ ¿onê i ¿e zaprasza go na 
wesele. Wtedy Gabael wsta³ i zacz¹³ liczyæ w jego obecnoœci pieczêtowane worki. I za³adowali je.
Tob 9:6  I razem rano wstali i przybyli na wesele. I przyszli do Raguela, i zastali Tobiasza siedz¹cego przy stole. 
A on zerwa³ siê i przywita³ go. A Gabael zacz¹³ p³akaæ i z³o¿y³ mu ¿yczenia, mówi¹c do niego: «O szlachetny i 
dobry cz³owieku, synu mê¿a szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego i uczynnego. Niech Pan udzieli tobie i 
¿onie twojej b³ogos³awieñstwa niebieskiego i twemu ojcu, i matce twojej ¿ony! B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg, 
¿e ja widzieæ mogê Tobiasza, który tak jest podobny do mojego krewnego».
Tob 10:1  Tymczasem Tobiasz z dnia na dzieñ liczy³, w ile dni zajdzie syn tam i w ile powróci. A kiedy dni te 
przeminê³y, a syn jego nie wraca³,
Tob 10:2  myœla³ sobie: mo¿e zatrzymano go tam? Albo mo¿e Gabael umar³ i nie ma nikogo, kto by mu odda³ 
pieni¹dze?
Tob 10:3  I zacz¹³ siê martwiæ.
Tob 10:4  A ¿ona jego Anna rzek³a: «Dziecko moje zginê³o i ju¿ go nie ma miêdzy ¿ywymi». I zaczê³a p³akaæ i 
lamentowaæ nad synem swoim, i mówi³a:
Tob 10:5  «Biada mi, dziecko moje, ¿e ja ci pozwoli³am iœæ, œwiat³o moich oczu».
Tob 10:6  A Tobiasz jej odpowiedzia³: «Cicho, nie martw siê, siostro, on jest zdrów. Oni tam maj¹ wiele 
trudnoœci, a i cz³owiek, który z nim wyruszy³, jest godny zaufania i jest spoœród braci naszych. Nie martw siê o 
niego, siostro, on wkrótce wróci».
Tob 10:7  Ale ona mu odpowiedzia³a: «Zostaw mnie i nie zwódŸ mnie, dziecko moje zginê³o». I wychodzi³a 
codziennie, i wypatrywa³a drogê, któr¹ jej syn poszed³, i nie da³a siê nikomu przekonaæ. A kiedy zasz³o s³oñce, 
wraca³a, lamentowa³a i p³aka³a przez ca³¹ noc, i nie mog³a spaæ.
Tob 10:8  A kiedy minê³o czternaœcie dni uroczystoœci weselnych, które Raguel przysi¹g³ wyprawiæ swej 
córce, przyszed³ do niego Tobiasz i oœwiadczy³ mu: «Wypuœæ mnie, bo wiem, ¿e ojciec mój i matka moja 
strac¹ wiarê, ¿e mnie jeszcze zobacz¹. A wiêc teraz proszê ciê, ojcze, abyœ mi pozwoli³ odejœæ, a ja pójdê do 
mego ojca. Ja ci ju¿ powiedzia³em, w jakim stanie go zostawi³em».
Tob 10:9  A Raguel odpowiedzia³ Tobiaszowi: «Pozostañ, dziecko, pozostañ jeszcze ze mn¹! Ja wyœlê 
pos³añców do twego ojca Tobiasza, a oni mu opowiedz¹ o tobie». A Tobiasz mu odpowiedzia³: «O nie! Pozwól 
mi, abym odszed³ st¹d do ojca mego».
Tob 10:10  Wtedy Raguel wsta³, da³ Tobiaszowi jego ¿onê Sarê i po³owê ca³ego maj¹tku, s³ugi i s³u¿¹ce, wo³y i 
owce, os³y i wielb³¹dy, szaty, pieni¹dze i sprzêty.
Tob 10:11  I tak odes³a³ ich w zdrowiu. I po¿egna³ go, i rzek³ do niego: «B¹dŸ zdrów, dziecko, i w zdrowiu 
podró¿uj! A Pan niebios niech was wspomaga i ¿onê twoj¹ Sarê! Obym widzia³ wasze dzieci, zanim umrê!»
Tob 10:12  I powiedzia³ te¿ do córki swojej Sary: «IdŸ do swojego teœcia, bo odt¹d oni s¹ dla ciebie jak twoi 
rodzice. IdŸ w pokoju, córko, abym s³ysza³ o tobie dobre wieœci, dopóki ¿yjê». Potem po¿egna³ ich i pozwoli³ 
odejœæ.
Tob 10:13  A Edna odezwa³a siê do Tobiasza: «Dziecko i bracie umi³owany, niech ciê Pan przyprowadzi znowu, 
abym widzia³a dzieci twoje, dopóki ¿yjê, i Sary, córki mojej, zanim umrê. Wobec Pana - oddajê ci córkê moj¹ w 
opiekê. Nie zasmucaj jej przez wszystkie dni twojego ¿ycia. IdŸ w pokoju, dziecko! Od tej chwili jestem twoj¹ 
matk¹, a Sara siostr¹. Niech ci siê we wszystkim szczêœci przez wszystkie dni waszego ¿ycia!» I serdecznie ich 
oboje uca³owa³a, i odes³a³a zdrowych.
Tob 10:14  I odszed³ Tobiasz od Raguela zdrów i szczêœliwy, b³ogos³awi¹c Pana nieba i ziemi, króla 



wszechrzeczy, ¿e tak szczêœliw¹ da³ mu drogê. I rzek³ do niego Raguel: «Oby ci siê uda³o czciæ ich przez 
wszystkie dni ¿ycia!»
Tob 11:1  A kiedy zbli¿yli siê do Kaserin naprzeciw Niniwy, powiedzia³ Rafa³: «Ty wiesz, w jakim stanie 
zostawiliœmy twego ojca.
Tob 11:2  
Tob 11:3  WyprzedŸmy twoj¹ ¿onê, aby dom przyprowadziæ do porz¹dku, zanim oni nadejd¹».
Tob 11:4  I wyruszyli obaj wspólnie. A Rafa³ rzek³ do niego: «WeŸ ¿ó³æ w rêce!» A pies bieg³ z ty³u za nimi i za 
Tobiaszem.
Tob 11:5  Tymczasem Anna siedzia³a i wypatrywa³a drogê swego syna.
Tob 11:6  I spostrzeg³a go powracaj¹cego, i zawo³a³a do ojca jego: «Oto zbli¿aj¹ siê syn twój i cz³owiek, który 
poszed³ razem z nim».
Tob 11:7  A Rafa³ rzek³ do Tobiasza, zanim ten zbli¿y³ siê do ojca: «Wiem, ¿e otworz¹ mu siê oczy.
Tob 11:8  Potrzyj ¿ó³ci¹ ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i œci¹gnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy 
i zobaczy œwiat³o».
Tob 11:9  Anna tymczasem wybieg³a, rzuci³a siê synowi na szyjê i zawo³a³a do niego: «Ujrza³am ciê, dziecko, 
teraz ju¿ mogê umrzeæ», i rozp³aka³a siê.
Tob 11:10  Tak¿e Tobiasz [starszy] podniós³ siê i utykaj¹c na nogi wyszed³ do wrót podwórza.
Tob 11:11  I przyst¹pi³ do niego Tobiasz z ¿ó³ci¹ z ryby w rêku, i dmuchn¹³ na jego oczy, dotkn¹³ siê i rzek³: 
«Ufaj, ojcze!», i przy³o¿y³ mu lekarstwo, i odczeka³ chwilê.
Tob 11:12  Potem zerwa³ obiema rêkami [bielmo] z k¹tów jego oczu.
Tob 11:13  A Tobiasz starszy rzuci³ mu siê na szyjê, zacz¹³ p³akaæ i zawo³a³: «Ujrza³em ciê, dziecko, œwiat³o 
oczu moich».
Tob 11:14  I rzek³: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg! Niech bêdzie b³ogos³awione wielkie imiê Jego! Niech 
bêd¹ b³ogos³awieni wszyscy Jego œwiêci anio³owie! Niech bêdzie obecne z nami wielkie imiê Jego! I niech bêd¹ 
b³ogos³awieni wszyscy anio³owie Jego po wszystkie wieki! Poniewa¿ doœwiadczy³ mnie, a oto teraz widzê 
Tobiasza, syna mego».
Tob 11:15  I wszed³ Tobiasz do domu, ciesz¹c siê i wielbi¹c Boga na ca³y g³os. Potem opowiedzia³ Tobiasz ojcu, 
¿e podró¿ swoj¹ odby³ szczêœliwie i ¿e przyniós³ pieni¹dze, oraz jak wzi¹³ za ¿onê Sarê, córkê Raguela. A oto i 
ona przybli¿a siê i jest ju¿ blisko bramy Niniwy.
Tob 11:16  I Tobiasz starszy, ciesz¹c siê i wielbi¹c Boga, wyszed³ na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy. A 
mieszkañcy Niniwy o¿ywili siê bardzo, gdy go ujrzeli, jak porusza siê i kroczy, ile si³, nie prowadzony za rêkê 
przez nikogo. A Tobiasz rozg³asza³ przed nimi, ¿e Bóg zmi³owa³ siê nad nim i otworzy³ mu oczy.
Tob 11:17  Potem Tobiasz podszed³ do Sary, ¿ony syna swego Tobiasza, pob³ogos³awi³ j¹ i tak do niej 
przemówi³: «Witaj, w zdrowiu przybywaj¹ca córko, niech bêdzie b³ogos³awiony twój Bóg, który przyprowadzi³ ciê 
do nas. Niech bêdzie b³ogos³awiony twój ojciec i niech bêdzie b³ogos³awiony Tobiasz, mój syn, i ty b¹dŸ 
b³ogos³awiona, córko! WejdŸ do domu swego w zdrowiu z b³ogos³awieñstwem i radoœci¹! WejdŸ, córko!»
Tob 11:18  A tego dnia nasta³a wielka radoœæ miêdzy wszystkimi ¯ydami, mieszkaj¹cymi w Niniwie.
Tob 11:19  I zjawili siê jego krewni: Achikar i Nabad, dziel¹c radoœæ razem z Tobiaszem.
Tob 12:1  A kiedy skoñczy³o siê wesele, zawo³a³ Tobiasz syna swego, Tobiasza, i powiedzia³ do niego: 
«Dziecko, pomyœl o daniu zap³aty cz³owiekowi, który towarzyszy³ tobie, i dodaj mu coœ jeszcze do zap³aty!»
Tob 12:2  A on mu odpowiedzia³: «Ojcze, jak wielk¹ mam mu daæ zap³atê? Nie poniosê szkody, jeœli dam mu 
po³owê maj¹tku, który on przyniós³ ze mn¹.
Tob 12:3  On przecie¿ mnie przyprowadzi³ w zdrowiu, ¿onê moj¹ wyzwoli³ i pieni¹dze przyniós³ ze mn¹, i ciebie 
uleczy³. Jak¹ wiêc mam mu daæ zap³atê?»
Tob 12:4  I rzek³ mu Tobiasz: «Sprawiedliw¹ jest rzecz¹, dziecko, ¿eby on wzi¹³ po³owê wszystkiego, co mia³ 
przy sobie wracaj¹c».
Tob 12:5  I poprosi³ go do siebie, i rzek³: «WeŸ po³owê wszystkiego, coœ wracaj¹c mia³ przy sobie, jako zap³atê 
swoj¹, i idŸ do domu zdrów!»
Tob 12:6  Wtedy [Rafa³] poprosi³ ich obu na bok i rzek³ do nich: «Uwielbiajcie Boga i wys³awiajcie Go przed 
wszystkimi ¿yj¹cymi za dobrodziejstwa, jakie wyœwiadczy³ wam - w celu uwielbienia i wys³awienia Jego imienia. 
Og³aszajcie przed wszystkimi ludŸmi dzie³a Bo¿e, jak s¹ godne uwielbienia, i nie wahajcie siê wyra¿aæ Mu 
wdziêcznoœci.
Tob 12:7  Ukrywaæ tajemnice królewskie jest rzecz¹ piêkn¹, ale godn¹ pochwa³y jest rozg³aszaæ i wys³awiaæ 
dzie³a Bo¿e. Czyñcie dobrze, a z³o was nie spotka.
Tob 12:8  Lepsza jest modlitwa ze szczeroœci¹ i mi³osierdzie ze sprawiedliwoœci¹ ani¿eli bogactwo z 
nieprawoœci¹. Lepiej jest dawaæ ja³mu¿nê, ani¿eli gromadziæ z³oto.
Tob 12:9  Ja³mu¿na uwalnia od œmierci i oczyszcza z ka¿dego grzechu. Ci, którzy daj¹ ja³mu¿nê, nasyceni 
bêd¹ ¿yciem.
Tob 12:10  Ci, którzy pope³niaj¹ grzech i nieprawoœæ, s¹ wrogami w³asnej duszy.



Tob 12:11  Odkryjê przed wami ca³¹ prawdê, nie ukrywaj¹c niczego. Ju¿em wam objaœni³ i powiedzia³: Piêkn¹ 
jest rzecz¹ zachowywaæ tajemnicê królewsk¹, ale godn¹ wszelkiej pochwa³y objawiaæ dzie³a Bo¿e.
Tob 12:12  A teraz: gdy ty i Sara modliliœcie siê, ja przypomnia³em b³agania wasze przed majestatem Pañskim, 
a tak¿e, gdy grzeba³eœ zmar³ych.
Tob 12:13  A kiedy nie waha³eœ siê wstawaæ i opuszczaæ swojego posi³ku, i iœæ, i grzebaæ umar³ego, ja 
zosta³em pos³any, aby ciê wypróbowaæ.
Tob 12:14  Równoczeœnie pos³a³ mnie Bóg, aby uzdrowiæ ciebie i twoj¹ synow¹ Sarê.
Tob 12:15  Ja jestem Rafa³, jeden z siedmiu anio³ów, którzy stoj¹ w pogotowiu i wchodz¹ przed majestat 
Pañski».
Tob 12:16  Na to przelêkli siê obaj, upadli na twarz przed nim i bali siê bardzo.
Tob 12:17  I powiedzia³ do nich: «Nie bójcie siê! Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!
Tob 12:18  To, ¿e by³em z wami, nie by³o moj¹ zas³ug¹, lecz by³o z woli Bo¿ej. Jego uwielbiajcie przez 
wszystkie dni i Jemu œpiewajcie hymn!
Tob 12:19  Widzieliœcie, ¿e nic nie jad³em, wyœcie tylko mieli widzenie.
Tob 12:20  A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziêkujcie Bogu! A oto ja wstêpujê do Tego, który mnie pos³a³. 
Opiszcie to wszystko, co was spotka³o». I odszed³.
Tob 12:21  Oni podnieœli siê, ale ¿aden nie móg³ ju¿ go zobaczyæ.
Tob 12:22  I uwielbiali Boga, i œpiewali hymny, i dziêkowali Mu za tak wielkie Jego dzie³a, ¿e ukaza³ siê im 
anio³ Bo¿y.
Tob 13:1  I rzek³ [Tobiasz starszy]:
Tob 13:2  «Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg, który ¿yje na wieki, i królestwo Jego. Poniewa¿ On karze i okazuje 
mi³osierdzie, posy³a do Otch³ani pod ziemiê i wyprowadza z najwiêkszej zag³ady. I nie ma nikogo, kto by uszed³ 
Jego rêki.
Tob 13:3  Wys³awiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, poniewa¿ On was rozproszy³ miêdzy nimi.
Tob 13:4  I tam okazywa³ wam swoj¹ wielkoœæ, wynoœcie Go pochwa³ami przed wszystkim, co ¿yje, poniewa¿ 
On sam jest Panem i Bogiem naszym. On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki.
Tob 13:5  On karci was za wasze nieprawoœci, ale zmi³uje siê nad wami wszystkimi i zgromadzi was spoœród 
wszystkich narodów, miêdzy którym zostaliœcie rozproszeni.
Tob 13:6  A kiedy nawrócicie siê do Niego ca³ym sercem i z ca³ej duszy, aby postêpowaæ przed Nim w 
prawdzie, wtedy On zwróci siê do was i ju¿ nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.
Tob 13:7  A teraz spójrzcie, co On wam wyœwiadczy³, i dziêkujcie Mu pe³nym g³osem, uwielbiajcie Pana 
sprawiedliwego i wys³awiajcie króla wieków!
Tob 13:8  Ja zaœ wys³awiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkoœæ 
Jego. Nawróæcie siê, grzesznicy, i postêpujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, mo¿e sobie w was upodoba i 
oka¿e wam mi³osierdzie?
Tob 13:9  Uwielbiam Boga mego, a dusza moja - Króla Niebios, i bêdzie siê radowaæ z majestatu Jego.
Tob 13:10  Niech wszyscy wo³aj¹ i wys³awiaj¹ Go w Jerozolimie; Jerozolimo - miasto œwiêto! On zeœle karê za 
czyny twych synów i znowu zmi³uje siê nad synami sprawiedliwych.
Tob 13:11  Wys³awiaj Pana godnie i chwal Króla wieków, aby znów odbudowa³ twój namiot z radoœci¹.
Tob 13:12  Oby rozradowa³ w tobie pojmanych i umi³owa³ w tobie wszystkich nieszczêœliwych we wszystkich 
pokoleniach na wieki.
Tob 13:13  Wspania³e œwiat³o promieniowaæ bêdzie na wszystkie krañce ziemi. Liczne narody przyjd¹ do 
ciebie z daleka i mieszkañcy wszystkich krañców ziemi do œwiêtego twego imienia. Dary maj¹ w swych rêkach 
dla Króla niebios. Z pokolenia na pokolenie oddawaæ ci bêd¹ chwa³ê, a imiê "Wybranej" przejdzie na przysz³e 
pokolenia.
Tob 13:14  Przeklêci niech bêd¹ wszyscy, którzy mówi¹ [przeciw tobie] obraŸliwie, przeklêci niech bêd¹ wszyscy, 
którzy ciê burz¹ i wywracaj¹ mury twoje, i ci wszyscy, którzy wie¿e twoje obalaj¹ i pal¹ twoje mieszkania. A 
b³ogos³awieni niech bêd¹ na wieki ci wszyscy, którzy czcz¹ ciebie.
Tob 13:15  A wiêc raduj siê, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy bêd¹ zgromadzeni i uwielbiaæ 
bêd¹ Pana wieków, szczêœliwi, którzy ciê mi³uj¹, i szczêœliwi, którzy siê ciesz¹ z twego pokoju.
Tob 13:16  Szczêœliwi wszyscy ci ludzie, którzy siê smuc¹ wszystkimi plagami twymi, poniewa¿ w tobie cieszyæ 
siê bêd¹ i ogl¹daæ wszelk¹ radoœæ twoj¹ na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla.
Tob 13:17  Poniewa¿ Jerozolima bêdzie odbudowana, w mieœcie dom Jego - na wszystkie wieki. Szczêœliwy 
bêdê, jeœli reszta rodu mego ujrzy twoj¹ chwa³ê i uwielbiaæ bêdzie Króla niebios. Bramy Jerozolimy bêd¹ 
odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a wszystkie mury twoje z drogich kamieni. Wie¿e Jerozolimy bêd¹ 
zbudowane ze z³ota, a wa³y ochronne ze szczerego z³ota. Ulice Jerozolimy wy³o¿one bêd¹ rubinami i 
kamieniami z Ofiru.
Tob 13:18  Bramy Jerozolimy rozbrzmiewaæ bêd¹ pieœniami wesela, a wszystkie jej domy zawo³aj¹: "Alleluja, 
niech bêdzie uwielbiony Bóg Izraela!" I b³ogos³awieni bêd¹ b³ogos³awiæ Imiê œwiête na wieki i na zawsze».



Tob 14:1  Koniec s³ów hymnu pochwalnego Tobiasza.
Tob 14:2  Umar³ on w pokoju maj¹c sto dwanaœcie lat i pogrzebano go uroczyœcie w Niniwie. A mia³ 
szeœædziesi¹t dwa lata, kiedy zas³ab³ na oczy. A po przejrzeniu ¿y³ w dobrobycie i dawa³ ja³mu¿ny. W dalszym 
ci¹gu uwielbia³ Boga i oddawa³ ho³d majestatowi Bo¿emu.
Tob 14:3  A kiedy mia³ umieraæ, przywo³a³ syna swego Tobiasza i upomnia³ go mówi¹c: «Synu, wyprowadŸ 
st¹d twoje dzieci
Tob 14:4  i idŸ szybko do Medii, poniewa¿ ja wierzê s³owom Boga, które wypowiedzia³ Nahum o Niniwie, ¿e 
wszystko spe³ni siê i spotka Asyriê i Niniwê to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wys³a³, i nic nie 
umniejszy siê ze wszystkich przepowiedni, wszystko wype³ni siê w swoim czasie. Ocalenie bêdzie raczej w 
Medii ani¿eli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadziejê, ¿e wszystko, co Bóg powiedzia³, spe³ni 
siê, nast¹pi i ¿adne s³owo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkaj¹ w ziemi izraelskiej, 
wszyscy bêd¹ rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich piêknej ziemi. Ca³y zaœ kraj izraelski zamieni siê w 
pustyniê, i Samaria, i Jerozolima stan¹ siê pustyni¹. Dom zaœ Bo¿y a¿ do czasu zostanie spustoszony i spalony.
Tob 14:5  Wtedy znowu Bóg zlituje siê nad nimi. I poœle ich Bóg do ziemi izraelskiej, i odbuduj¹ znowu dom, 
wprawdzie nie taki jak pierwszy, a¿ do chwili, w której dokona siê czas œwiata. A potem powróc¹ z niewoli 
wszyscy i odbuduj¹ w chwale Jerozolimê, a w niej odbuduj¹ dom Bo¿y, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy 
Izraela.
Tob 14:6  I wszystkie narody na ca³ym œwiecie nawróc¹ siê i prawdziwie czciæ bêd¹ Boga. I odrzuc¹ wszystkie 
swoje bo¿ki i tych, którzy ich wiedli na manowce, i uwielbiaæ bêd¹ Boga na wieki w sprawiedliwoœci.
Tob 14:7  Wszyscy synowie Izraela, którzy ocalej¹ w tych dniach, wspominaæ bêd¹ Boga w prawdzie i 
zgromadzeni bêd¹ razem. I przyjd¹ do Jerozolimy, i zamieszkaj¹ bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która 
zostanie im dana na nowo. I cieszyæ siê bêd¹ ci, którzy mi³uj¹ Boga w prawdzie, a pope³niaj¹cy grzech i 
nieprawoœæ znikn¹ z ca³ej ziemi.
Tob 14:8  
Tob 14:9  A teraz, dzieci, rozkazujê wam: S³u¿cie Bogu w prawdzie i czyñcie, co podoba siê Jemu. Dzieciom 
waszym poleæcie wykonywaæ sprawiedliwoœæ i [dawaæ] ja³mu¿nê i niech pamiêtaj¹ o Bogu, i wielbi¹ Imiê 
Jego w ka¿dej chwili, w prawdzie i z ca³ej si³y. A teraz, dziecko moje, wyjdŸ z Niniwy i nie zostawaj tu! Od tego 
dnia, w którym pochowasz matkê swoj¹ obok mnie, od tego samego dnia nie pozostawaj d³u¿ej w tych 
okolicach. Widzê bowiem, ¿e jest tu wiele niesprawiedliwoœci i dokonuje siê wiele podstêpu, a ludzie siê nie 
wstydz¹.
Tob 14:10  Popatrz, dziecko, co uczyni³ Nadab swemu ¿ywicielowi Achikarowi. Czy¿ ¿ywego nie zakopa³ do 
ziemi? Ale Bóg wynagrodzi³ mu tê krzywdê przed obliczem swoim. Achikar wyszed³ na œwiat³o, a Nadab 
poszed³ do wiecznych ciemnoœci, poniewa¿ czyha³ na ¿ycie Achikara. A poniewa¿ [Achikar] dawa³ ja³mu¿nê, 
unikn¹³ zasadzki œmierci, któr¹ zastawi³ na niego Nadab. A Nadab wpad³ w zasadzkê œmierci i zgubi³ samego 
siebie.
Tob 14:11  Tak teraz, dzieci, patrzcie, jakie skutki sprawia dawanie ja³mu¿ny, a jakie - pope³nianie nieprawoœci, 
¿e mianowicie ona zabija. A oto i dusza moja opuszcza mnie». I po³o¿ono go na ³ó¿ku, i umar³. Pochowano go 
uroczyœcie.
Tob 14:12  A kiedy umar³a jego matka, pochowa³ j¹ Tobiasz obok swego ojca. Potem wywêdrowa³ on sam i jego 
¿ona do Medii i zamieszkali w Ekbatanie u swojego teœcia Raguela.
Tob 14:13  A Tobiasz opiekowa³ siê nimi ze czci¹ i pochowa³ ich w Ekbatanie w Medii. I odziedziczy³ maj¹tek po 
Raguelu i po ojcu swoim Tobiaszu.
Tob 14:14  I umar³ otoczony czci¹ w sto siedemnastym roku ¿ycia.
Tob 14:15  A przed swoj¹ œmierci¹ przekona³ siê na w³asne oczy o upadku Niniwy i widzia³ jej jeñców 
prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. I b³ogos³awi³ Boga za wszystko, co On uczyni³ synom Niniwy i 
Asyrii. I cieszy³ siê przed swoj¹ œmierci¹ z powodu Niniwy, i uwielbia³ Pana Boga na wieki wieków.
Jdt 1:1  By³o to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora, który królowa³ nad Asyri¹ w wielkim mieœcie 
Niniwie. W tym czasie Arfaksad królowa³ nad Medami w Ekbatanie.
Jdt 1:2  Zbudowa³ on woko³o Ekbatany mur z kamieni ciosowych, szerokich na trzy ³okcie i d³ugich na szeœæ 
³okci i uczyni³ wysokoœæ muru na siedemdziesi¹t ³okci, a szerokoœæ jego na ³okci piêædziesi¹t.
Jdt 1:3  A przy jej bramach wzniós³ wie¿e na sto ³okci wysokie, a szerokoœæ ich u podstaw wynosi³a 
szeœædziesi¹t ³okci.
Jdt 1:4  Same zaœ bramy wznosi³y siê na wysokoœæ siedemdziesiêciu ³okci, a szerokie by³y na czterdzieœci 
³okci, tak aby mog³y przechodziæ jego wielkie si³y wojskowe i defilowaæ jego piechota.
Jdt 1:5  W tym czasie król Nabuchodonozor prowadzi³ wojnê z królem Arfaksadem na wielkiej równinie, która 
le¿a³a w okolicach Ragau.
Jdt 1:6  I wyruszyli przeciwko niemu wszyscy zamieszkuj¹cy okolice górskie, jak równie¿ wszyscy mieszkaj¹cy 
nad Eufratem, Tygrysem i Hydaspem oraz na równinach podleg³ych Ariochowi, królowi Elimajczyków. I zesz³o 
siê na pole walki wiele narodów, potomków Cheleuda.



Jdt 1:7  Wtedy Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wys³a³ pos³ów do wszystkich mieszkañców Persji i do 
wszystkich mieszkaj¹cych na zachodzie, do mieszkañców Cylicji, Damaszku, Libanu i Antylibanu i do tych 
wszystkich, którzy mieszkali na wybrze¿u morza,
Jdt 1:8  do ludów na Karmelu i w Gileadzie, i w górnej Galilei, i na wielkiej równinie Ezdrelon.
Jdt 1:9  Tak¿e do wszystkich w Samarii i do jej miast i do zamieszkuj¹cych z drugiej strony Jordanu a¿ do 
Jerozolimy, Batanei, Chelus i Kadesz, i po Rzekê Egipsk¹, i Tafnes, i Ramses, i po ca³¹ ziemiê Goszen,
Jdt 1:10  hen a¿ po Tanis i Memfis, i do wszystkich mieszkañców Egiptu daleko a¿ po granice Etiopii.
Jdt 1:11  Lecz wszyscy mieszkañcy ca³ej ziemi zlekcewa¿yli odezwê Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków, i 
nie stawili siê do walki, poniewa¿ nie lêkali siê go. Uwa¿ali go za cz³owieka osamotnionego i dlatego odes³ali 
pos³ów jego z niczym, nadto ich zniewa¿aj¹c.
Jdt 1:12  Wtedy Nabuchodonozor rozgniewa³ siê bardzo na ca³¹ tê ziemiê i przysi¹g³ na swój tron i swoje 
królestwo, ¿e siê zemœci na wszystkich krajach Cylicji, Damaszku i Syrii i mieczem je wyniszczy, a tak¿e 
wszystkich zamieszkuj¹cych ziemiê Moabu, synów Ammona, i ca³¹ Judeê, i wszystkich w Egipcie hen daleko a¿ 
po kraje obu mórz.
Jdt 1:13  Potem ze swymi si³ami zbrojnymi stan¹³ do walki przeciw królowi Arfaksadowi w siedemnastym roku, i 
zwyciê¿y³ go w walce, i rozgromi³ ca³e wojsko Arfaksada i ca³¹ jego konnicê, i wszystkie jego rydwany.
Jdt 1:14  Podbi³ te¿ pod swoje panowanie jego miasta i doszed³ a¿ do Ekbatany. Tam zdoby³ wie¿e, spustoszy³ 
place miasta, i okaza³oœæ jej zamieni³ w jej hañbê.
Jdt 1:15  Samego Arfaksada uj¹³ w górach Ragau i przeszy³ go swoimi strza³ami, zadaj¹c mu ostateczn¹ klêskê 
a¿ do dnia dzisiejszego.
Jdt 1:16  I wróci³ razem on sam i ca³a jego zgraja, bardzo wielkie mnóstwo wojowników. I pozostali tam, ¿yj¹c 
beztrosko i ucztuj¹c, on sam i wojsko jego przez sto dwadzieœcia dni.
Jdt 2:1  W osiemnastym roku dwudziestego drugiego dnia pierwszego miesi¹ca, w pa³acu Nabuchodonozora, 
króla Asyryjczyków, rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e zamierza on zemœciæ siê na ca³ej ziemi, tak jak to 
zapowiedzia³.
Jdt 2:2  Zwo³a³ wiêc wszystkich urzêdników i wszystkich dostojników swoich i przed³o¿y³ im tajny swój plan, i 
zapowiedzia³ ustami swoimi zupe³n¹ zag³adê ca³ej ziemi.
Jdt 2:3  Tak¿e i oni uchwalili zg³adziæ ka¿dego ¿yj¹cego, kto by nie us³ucha³ mowy ust jego.
Jdt 2:4  Gdy skoñczy³ swoj¹ naradê Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wezwa³ Holofernesa, naczelnego 
dowódcê swoich si³ zbrojnych, który zajmowa³ po nim drugie miejsce, i rzek³ do niego:
Jdt 2:5  «Tak mówi wielki król, pan ca³ej ziemi: Oto ty odejdziesz sprzed oblicza mego i zabierzesz ze sob¹ 
mê¿ów ufaj¹cych w swoje si³y, pieszych sto dwadzieœcia tysiêcy i mnóstwo koni z dwunastu tysi¹cami 
jeŸdŸców.
Jdt 2:6  I wyruszysz przeciw wszystkim krajom le¿¹cym na zachód, poniewa¿ nie pos³ucha³y rozkazu ust moich.
Jdt 2:7  I wydasz im polecenie, aby przygotowa³y ziemiê i wodê, poniewa¿ w zapalczywoœci mojej chcê 
wyruszyæ przeciwko nim i zakryjê ca³¹ powierzchniê ziemi nogami moich si³ zbrojnych, i oddam im j¹ na ³up.
Jdt 2:8  A ranni ich nape³ni¹ ich do³y, a wszystkie potoki i rzeki wype³ni¹ siê zabitymi tak, ¿e a¿ wylej¹.
Jdt 2:9  I popêdzê ich jeñców a¿ na krañce ziemi.
Jdt 2:10  IdŸ wiêc i podbij mi ca³¹ ziemiê ich, a jeœli sami poddadz¹ siê tobie, zostaw mi ich do dnia ich ukarania.
Jdt 2:11  Tych zaœ, którzy bêd¹ siê sprzeciwiaæ, niech twoje oko bezwzglêdnie ska¿e na wymordowanie i 
z³upienie na ca³ym twoim obszarze.
Jdt 2:12  Na moje ¿ycie i potêgê mojego królestwa, powiedzia³em i uczyniê to moj¹ rêk¹,
Jdt 2:13  a ty nie wykroczysz przeciw ¿adnemu poleceniu swego pana, ale wype³nisz dok³adnie, jak ci 
rozkaza³em, i nie od³o¿ysz wykonania tego».
Jdt 2:14  A Holofernes wychodz¹c od swego pana zwo³a³ wszystkich ksi¹¿¹t, wodzów i dowódców asyryjskich si³ 
zbrojnych,
Jdt 2:15  i odliczy³ dzielnych mê¿ów na wyprawê wojenn¹, stosownie do polecenia pana swego: oko³o stu 
dwudziestu tysiêcy, a konnych ³uczników dwanaœcie tysiêcy.
Jdt 2:16  I rozstawi³ ich w szyku bojowym, jak siê ustawia wojsko.
Jdt 2:17  Zabra³ te¿ wielb³¹dy, os³y i mu³y w olbrzymiej liczbie, celem noszenia ciê¿arów, a owiec, wo³ów i kóz 
bez liczby, na utrzymanie ich [wszystkich],
Jdt 2:18  a nadto dla ka¿dego cz³owieka mnóstwo ¿ywnoœci i bardzo wiele z³ota i srebra z pa³acu 
królewskiego.
Jdt 2:19  I wyruszy³ on sam i wszystkie jego si³y zbrojne na wyprawê, wyprzedzaj¹c króla Nabuchodonozora, aby 
pokryæ ca³¹ ziemiê ku zachodowi rydwanami, konnic¹ i doborowymi piechurami.
Jdt 2:20  A razem z nim wyruszy³ olbrzymi t³um jak szarañcza i jak piasek ziemi, i nie mo¿na by³o policzyæ tego 
mnóstwa.
Jdt 2:21  I opuœcili Niniwê, id¹c trzy dni w kierunku równiny Bektilet. Pod Bektilet rozbili obóz blisko góry, le¿¹cej 
po lewej stronie Górnej Cylicji.



Jdt 2:22  Potem [Holofernes] zabra³ wszystkie swoje si³y zbrojne, piechotê, konnicê i swoje rydwany i odszed³ 
stamt¹d w okolice górskie.
Jdt 2:23  Rozgromi³ Fud i Lud i z³upi³ wszystkich synów Rassisa i tych Izmaelitów, którzy mieszkali na skraju 
pustyni na po³udnie od Cheleonu.
Jdt 2:24  Przeprawi³ siê przez Eufrat, przeszed³ przez Mezopotamiê, zburzy³ wszystkie obronne miasta nad 
potokiem Abronas i dotar³ a¿ do morza.
Jdt 2:25  Potem zdoby³ ziemiê Cylicji, rozgromi³ wszystkich, którzy mu siê przeciwstawili, i doszed³ a¿ po 
po³udniowe granice Jafetu, naprzeciwko Arabii.
Jdt 2:26  Otoczy³ wszystkich Madianitów, spali³ ich namioty i zagarn¹³ ich stada owiec.
Jdt 2:27  Z kolei zeszed³ na równinê Damaszku podczas zbiorów pszenicy, spali³ wszystkie ich pola, owce i 
byd³o wyda³ na zniszczenie, miasta ich z³upi³, spustoszy³ ich ziemiê, a wszystkich ich m³odzieñców wyci¹³ 
ostrzem miecza.
Jdt 2:28  Strach i lêk przed nim pad³ na mieszkañców wybrze¿a, którzy byli w Tyrze, Sydonie i na mieszkañców 
Sur, Okiny i na wszystkich mieszkañców Jamnii. I mieszkañcy Aszdodu, Aszkelonu i Gazy przelêkli siê bardzo.
Jdt 3:1  Wys³ano do niego pos³ów, którzy przemówili do niego pokojowo:
Jdt 3:2  «Jesteœmy s³ugami wielkiego króla Nabuchodonozora, padamy na twarz przed tob¹. Uczyñ z nami, co 
ci siê podoba.
Jdt 3:3  Oto nasze zagrody dla owiec, wszystkie nasze osady, wszystkie ³any pszenicy, owce i byd³o, i wszystkie 
skupiska naszych namiotów le¿¹ przed tob¹. Uczyñ z tym, co ci siê podoba.
Jdt 3:4  Oto miasta nasze, a ich mieszkañcy to s³udzy twoi. PrzyjdŸ i post¹p z nimi tak, jak siê wydaje s³uszne w 
twoich oczach».
Jdt 3:5  W ten sposób przedstawili siê ci mê¿owie Holofernesowi i takie z³o¿yli mu oœwiadczenie.
Jdt 3:6  A wtedy zszed³ on na wybrze¿e, on sam i jego si³y zbrojne, obsadzi³ za³ogami warowne miasta i wzi¹³ 
sobie z nich doborowych mê¿ów jako oddzia³y pomocnicze.
Jdt 3:7  A oni sami i wszyscy mieszkañcy doko³a przyjêli go wieñcami, tañcami i biciem w bêbny.
Jdt 3:8  On zaœ zburzy³ wszystkie ich œwi¹tynie, wyr¹ba³ ich œwiête gaje, zgodnie z otrzymanym rozkazem 
wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak aby wszystkie narody s³u¿y³y jedynie Nabuchodonozorowi i wszystkie 
jêzyki, i ich plemiona tylko jego uznawa³y za boga.
Jdt 3:9  I tak przyby³ nad Ezdrelon, niedaleko Dotaja, które znajduje siê naprzeciwko wielkiego pasma gór 
judzkich.
Jdt 3:10  I rozbi³ obóz miêdzy Gaibal a Scytopolis, i pozosta³ tam przez jeden miesi¹c, a¿eby uporz¹dkowaæ 
wszystkie tabory swoich si³ zbrojnych.
Jdt 4:1  A Izraelici mieszkaj¹cy w Judei us³yszeli o wszystkim, co Holofernes, naczelny wódz asyryjskiego króla 
Nabuchodonozora, uczyni³ narodom i jak z³upi³ wszystkie ich œwi¹tynie i wyda³ je na zniszczenie.
Jdt 4:2  I ogarn¹³ ich wielki lêk przed nim, i przerazili siê ze wzglêdu na Jerozolimê i œwi¹tyniê Pana, ich Boga,
Jdt 4:3  poniewa¿ dopiero co wrócili z niewoli i ca³y naród osiedli³ siê w Judei, i poœwiêcono po 
zbezczeszczeniu naczynia, o³tarz i przybytek.
Jdt 4:4  I rozes³ano pos³ów do ca³ej Samarii, Kona, Bet-Choron, Belmain i do Jerycha, Choba i Esora, i na 
dolinê Salem.
Jdt 4:5  I pozajmowali wszystkie szczyty wysokich gór, i umocnili po³o¿one na nich osiedla. Zaopatrzyli siê w 
¿ywnoœæ na wypadek wojny, poniewa¿ niedawno by³y na ich polach ¿niwa.
Jdt 4:6  A najwy¿szy kap³an Joakim, który w owych dniach by³ w Jerozolimie, napisa³ list do mieszkañców 
Betulii i Baitomestaim, które le¿y naprzeciw Ezdrelonu przed równin¹ blisko Dotain,
Jdt 4:7  nakazuj¹c im obsadziæ prze³êcze górskie, poniewa¿ tamtêdy wiod³a droga do Judei i ³atwo by³o 
powstrzymaæ ich w czasie natarcia, bo przejœcie by³o w¹skie, tylko na dwóch ludzi.
Jdt 4:8  I uczynili Izraelici stosownie do rozkazu najwy¿szego kap³ana Joakima i Rady Starszych ca³ego ludu 
izraelskiego, którzy zasiadali w Jerozolimie.
Jdt 4:9  I b³agali wszyscy mê¿owie izraelscy Boga z wielk¹ wytrwa³oœci¹, i korzyli siê z wielk¹ ¿arliwoœci¹.
Jdt 4:10  Oni sami, ich ¿ony i dzieci, jako te¿ byd³o, i ka¿dy przybysz, najemnik i niewolnik kupiony na³o¿yli 
wory na biodra.
Jdt 4:11  I wszyscy mê¿czyŸni izraelscy, kobiety i dzieci, mieszkaj¹cy w Jerozolimie, upadli na twarz przed 
œwi¹tyni¹, posypali g³owy swoje popio³em i odziani w wory wyci¹gali rêce przed Panem.
Jdt 4:12  Tak¿e o³tarz opasali worem i wspólnie gor¹co wo³ali do Boga Izraela, aby nie wydawa³ ich dzieci na 
porwanie, ich ¿on na ³up, miast ich dziedzictwa na zniszczenie, œwi¹tyni na zbezczeszczenie i zniewagê, i 
szyderstwo dla pogan.
Jdt 4:13  A Pan wys³ucha³ ich wo³ania i wejrza³ na ich udrêkê. Lud poœci³ przez wiele dni w ca³ej Judei i w 
Jerozolimie przed œwi¹tyni¹ Pana Wszechmog¹cego.
Jdt 4:14  Najwy¿szy zaœ kap³an Jojakim i wszyscy stawaj¹cy przed Panem kap³ani i s³udzy Pañscy, opasawszy 
biodra swe worami, sk³adali ustawiczne ca³opalenia, œluby i dobrowolne dary ludu.



Jdt 4:15  Na zawojach ich by³ popió³; wo³ali z ca³ej si³y do Pana, by nawiedzi³ ca³y dom Izraela.
Jdt 5:1  I oznajmiono naczelnemu wodzowi si³ zbrojnych asyryjskich, Holofernesowi, ¿e Izraelici przygotowali siê 
do wojny: zamknêli prze³êcze górskie i umocnili wszystkie szczyty wysokich gór, a na równinach poustawiali 
przeszkody.
Jdt 5:2  A on wpad³ w gwa³towny gniew, zawo³a³ wszystkich ksi¹¿¹t Moabu i dowódców Ammona, i wszystkich 
satrapów wybrze¿a.
Jdt 5:3  I przemówi³ do nich: «Synowie Kanaanu, odpowiedzcie mi, co to za naród mieszka w górach i co za 
miasta oni zamieszkuj¹, jaka jest liczebnoœæ ich si³ zbrojnych, w czym tkwi ich moc i si³a? Kto stoi na ich czele 
jako król dowodz¹cy ich wojskiem?
Jdt 5:4  Dlaczego wzgardzili mn¹, nie wychodz¹c mi na spotkanie, inaczej ni¿ wszyscy mieszkañcy Zachodu?»
Jdt 5:5  Na to odpowiedzia³ Achior, wódz wszystkich Ammonitów: «Niechaj pos³ucha pan mój mowy z ust s³ugi 
swego, a opowiem ci prawdê o tym narodzie, który zamieszkuje te góry blisko ciebie. Nie wyjdzie z ust s³ugi 
twego ¿adne k³amstwo.
Jdt 5:6  Naród ten to potomkowie Chaldejczyków.
Jdt 5:7  Najpierw byli przybyszami w Mezopotamii, poniewa¿ nie chcieli iœæ za bogami swoich przodków, 
którzy mieszkali w ziemi chaldejskiej.
Jdt 5:8  Oni odst¹pili od drogi swoich przodków i oddawali czeœæ Bogu nieba, Bogu, którego uznali. A gdy ich 
wypêdzono sprzed oblicza bogów swoich, uciekli do Mezopotamii i mieszkali tam przez wiele dni.
Jdt 5:9  A ich Bóg poleci³ im wyjœæ z tego miejsca zamieszkania i udaæ siê do ziemi Kanaan. I osiedlili siê tam, 
wzbogacili siê w z³oto, w srebro i w bardzo liczne trzody.
Jdt 5:10  Potem zst¹pili do Egiptu, poniewa¿ g³ód zapanowa³ w ca³ej ziemi Kanaan. Tam byli przybyszami, jak 
d³ugo byli ¿ywieni. Tam te¿ rozroœli siê w wielkie mnóstwo i niezliczone by³o ich plemiê.
Jdt 5:11  Ale król egipski powsta³ przeciwko nim i podstêpnie gnêbi³ ich prac¹ przy ceg³ach. Uciskano ich i 
uczyniono ich niewolnikami.
Jdt 5:12  A oni wo³ali do swego Boga, a On porazi³ ca³¹ ziemiê egipsk¹ plagami, na które nie by³o lekarstwa. I 
wyrzucili ich Egipcjanie od siebie.
Jdt 5:13  I wysuszy³ Bóg przed nimi Morze Czerwone,
Jdt 5:14  i poprowadzi³ ich drog¹ pod Synaj i do Kadesz-Barnea. A oni wypêdzili wszystkich mieszkañców 
pustyni.
Jdt 5:15  Sami osiedlili siê w ziemi Amorytów i dziêki swej sile wytracili wszystkich Cheszbonitów. Potem 
przekroczyli Jordan i zaw³adnêli wszystkimi górami.
Jdt 5:16  Wypêdzili od siebie Kananejczyków, Peryzzytów, Jebusytów i Sychemitów, a tak¿e wszystkich 
Girgaszytów i mieszkali tam przez wiele dni.
Jdt 5:17  I dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, szczêœcie im sprzyja³o, poniewa¿ z nimi jest Bóg, który 
nienawidzi z³a.
Jdt 5:18  Lecz kiedy odst¹pili od drogi, któr¹ im przykaza³, wtedy bardzo wielu ich wyginê³o w licznych wojnach i 
uprowadzono ich do niewoli do obcej ziemi. Œwi¹tyniê ich Boga zrównano z ziemi¹, a miasta ich zdobyli ich 
przeciwnicy.
Jdt 5:19  Ale teraz nawrócili siê znowu do Boga swego, przyszli z wygnania, gdzie byli rozproszeni, i zajêli 
Jerozolimê, w której znajduje siê ich œwi¹tynia, i zajêli górsk¹ okolicê, poniewa¿ by³a bezludna.
Jdt 5:20  A teraz, w³adco i panie, je¿eli jest w tym narodzie jakaœ wina i jeœli zgrzesz¹ przeciw swemu Bogu, to 
my dostrze¿emy w nich tê przyczynê upadku, a wtedy wst¹pimy na góry i bêdziemy walczyli z nimi.
Jdt 5:21  Jeœli jednak w tym narodzie nie ma nieprawoœci, to niechaj odst¹pi pan mój od nich, by przypadkiem 
ich nie broni³ Pan i Bóg ich i abyœmy siê nie stali poœmiewiskiem wobec ca³ej ziemi».
Jdt 5:22  A kiedy Achior skoñczy³ mówiæ te s³owa, szemra³ ca³y lud otaczaj¹cy namiot. Dostojnicy zaœ 
Holofernesa i wszyscy zamieszkuj¹cy wybrze¿e i [ziemiê] Moabu powiedzieli, ¿eby posiekaæ go w kawa³ki.
Jdt 5:23  «Czy¿ bêdziemy siê bali synów Izraela? Przecie¿ to naród, w którym nie ma ani si³y, ani potêgi do 
powa¿nej walki.
Jdt 5:24  Dlatego wst¹pmy na góry, a oni stan¹ siê pastw¹ ca³ego twego wojska, o w³adco Holofernesie!»
Jdt 6:1  A gdy siê uspokoi³o wzburzenie mê¿ów stoj¹cych wokó³ rady, naczelny wódz asyryjskich si³ zbrojnych, 
Holofernes, przemówi³ do Achiora w obecnoœci ca³ego t³umu cudzoziemców i wszystkich synów Moabu:
Jdt 6:2  «Kim ty jesteœ, Achiorze, i wy, najemnicy Ammona, ¿e prorokujesz nam, tak jak choæby dziœ, i radzisz 
nie walczyæ z narodem Izraela, poniewa¿ ich Bóg bêdzie ich os³ania³ tarcz¹? A któ¿ jest bogiem, jak nie 
Nabuchodonozor? On poœle potêgê swoj¹ i wyg³adzi ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali ich.
Jdt 6:3  My, s³udzy jego, pokonamy ich jak jednego cz³owieka i nie potrafi¹ powstrzymaæ naporu naszych koni.
Jdt 6:4  Stratujemy ich nimi, i góry przesi¹kn¹ ich krwi¹, a równiny ich nape³ni¹ siê ich trupami. I nie ostoi siê œlad 
ich stóp przed nami, ale wygin¹ do ostatniego - to mówi król Nabuchodonozor, pan ca³ej ziemi. Tak on 
powiedzia³, a jego s³owa nie bêd¹ daremne.
Jdt 6:5  Ty zaœ, Achiorze, najemniku Ammona, ty, który wypowiedzia³eœ te s³owa w dniu twojej nieprawoœci, 



nie zobaczysz mnie ju¿ wiêcej od tego dnia, a¿ wywrê zemstê na narodzie tym, przyby³ym z Egiptu.
Jdt 6:6  Wtedy miecz mojego wojska i dzida s³ug moich przeszyj¹ twoje boki, i gdy nadejd¹, zginiesz miêdzy 
pobitymi.
Jdt 6:7  A teraz moi s³udzy odprowadz¹ ciê na górê i umieszcz¹ w jednym z miast miêdzy prze³êczami.
Jdt 6:8  Ty nie zginiesz, a¿ razem z nimi ulegniesz zag³adzie.
Jdt 6:9  A jeœli spodziewasz siê w sercu swoim, ¿e nie zostan¹ pokonani, to niech twarz twoja siê nie smuci. To 
powiedzia³em i ani jedno s³owo moje nie zawiedzie».
Jdt 6:10  Potem poleci³ Holofernes s³ugom swoim, którzy stali obok niego w namiocie, aby pojmali Achiora i 
zaprowadzili go do Betulii, i oddali go w rêce Izraelitów.
Jdt 6:11  I pojmali go s³udzy jego, i wyprowadzili poza obóz na równinê, a z równiny wst¹pili na górê i doszli do 
Ÿróde³ po³o¿onych poni¿ej Betulii.
Jdt 6:12  A gdy ich dostrzegli ludzie z miasta na szczycie góry, chwycili za broñ i wyszli z miasta na szczyt góry. 
Wszyscy zaœ procarze zagrodzili im dojœcie do w¹wozu i rzucali na nich kamienie.
Jdt 6:13  A oni czo³gaj¹c siê u podnó¿a góry zwi¹zali Achiora i porzuciwszy go u stóp góry, odeszli do swego 
pana.
Jdt 6:14  Izraelici zaœ zeszli ze swego miasta, zatrzymali siê przy nim i rozwi¹zawszy go, zaprowadzili do Betulii 
i postawili przed naczelnikami miasta.
Jdt 6:15  A byli nimi w owym czasie: Ozjasz, syn Miki, z pokolenia Symeona, i Chabris, syn Gotoniela, i Charmis, 
syn Melkiela.
Jdt 6:16  Oni zaœ zwo³ali ca³¹ starszyznê miasta. Zbieg³a siê te¿ ca³a m³odzie¿ i kobiety na zebranie i ustawili 
Achiora w œrodku ca³ego ludu ich, a Ozjasz wypytywa³ go o to, co siê sta³o.
Jdt 6:17  A on w odpowiedzi powtórzy³ im s³owa doradców Holofernesa i wszystkie te s³owa, którymi on sam 
przemawia³ poœród ksi¹¿¹t, synów Aszszura, oraz te, które wypowiedzia³ butnie Holofernes przeciw domowi 
Izraela.
Jdt 6:18  A lud rzuci³ siê na ziemiê, odda³ pok³on Bogu i wo³a³ s³owami:
Jdt 6:19  «Panie, Bo¿e niebios, zwa¿ na ich pychê i zlituj siê nad poni¿eniem naszego narodu, spójrz na twarze 
tych, którzy w tym dniu poœwiêcaj¹ siê Tobie».
Jdt 6:20  Potem pocieszali Achiora i bardzo go chwalili.
Jdt 6:21  A Ozjasz zabra³ go ze zgromadzenia do swego domu i wyda³ ucztê dla starszyzny. Przez ca³¹ ow¹ noc 
b³agano Boga Izraela o pomoc.
Jdt 7:1  Nastêpnego dnia Holofernes wyda³ rozkaz ca³emu swojemu wojsku i wszystkim tym ludziom, którzy szli 
z nim jako sprzymierzeñcy, aby ruszyli na Betuliê i wpierw obsadzili wejœcia na górê, i rozpoczêli walkê z 
synami Izraela.
Jdt 7:2  Tego dnia ruszyli wszyscy jego zbrojni ludzie. A jego si³y zbrojne liczy³y sto siedemdziesi¹t tysiêcy 
wojowników pieszych i dwanaœcie tysiêcy konnych, oprócz taboru i ludzi pieszych, którzy szli z nimi - olbrzymie 
mnóstwo.
Jdt 7:3  I rozbili obóz na równinie obok Ÿród³a przed Betuli¹, i zajêli obszar szeroki od Dotain a¿ po Belbaim, a 
d³ugi od Betulii a¿ po Kyamon, które le¿y naprzeciw Ezdrelonu.
Jdt 7:4  A kiedy synowie Izraela zobaczyli ich mnóstwo, przerazili siê bardzo i mówili jeden do drugiego: «Teraz 
oskubi¹ oni ca³¹ powierzchniê ziemi, i ani wysokie góry, ani w¹wozy, ani pagórki nie wstrzymaj¹ ich naporu».
Jdt 7:5  Potem ka¿dy wzi¹³ do rêki orê¿ wojenny i zapaliwszy ognie na swoich wie¿ach, trwali na stra¿y przez 
ca³¹ ow¹ noc.
Jdt 7:6  A na drugi dzieñ Holofernes wyprowadzi³ ca³¹ swoj¹ konnicê przed oczy Izraelitów, którzy byli w Betulii.
Jdt 7:7  Zbada³ wejœcia do ich miasta, przepatrzy³ Ÿród³a wody i obsadzi³ je, ustawiaj¹c nad nimi wartowników, 
sam zaœ odszed³ do swego wojska.
Jdt 7:8  Potem przyszli do niego wszyscy zwierzchnicy synów Ezawa, przywódcy ludu moabskiego i dowódcy 
wybrze¿a i powiedzieli:
Jdt 7:9  «Pos³uchaj, w³adco nasz, rady, aby pora¿ka nie spotka³a twoich si³ zbrojnych.
Jdt 7:10  Ten naród Izraelitów nie ufa swoim oszczepom, ale wysokoœciom gór, na których mieszka. Nie jest 
bowiem ³atwo wejœæ na szczyty ich gór.
Jdt 7:11  Tak wiêc, o w³adco, nie walcz z nimi, jak siê walczy w szyku bojowym, a wtedy ani jeden m¹¿ nie zginie 
z twego ludu.
Jdt 7:12  Zostañ w swoim obozie i oszczêdzaj ka¿dego cz³owieka z twoich si³ zbrojnych, a tylko s³udzy twoi 
niech opanuj¹ Ÿród³o wody, które wyp³ywa u podnó¿a góry.
Jdt 7:13  Stamt¹d bowiem czerpi¹ wodê wszyscy mieszkañcy Betulii. Zniszczy ich pragnienie i poddadz¹ swoje 
miasto. Wtedy my i lud nasz wst¹pimy na pobliskie wierzcho³ki gór i rozbijemy na nich obóz, i pilnowaæ 
bêdziemy, aby nie uszed³ z miasta ani jeden m¹¿.
Jdt 7:14  I zgin¹ od g³odu, oni, ich ¿ony i dzieci. A zanim dosiêgnie ich miecz, ju¿ powaleni le¿eæ bêd¹ na 
ulicach miejsca ich zamieszkania.



Jdt 7:15  Tak srogo odp³acisz im za to, ¿e zbuntowali siê i nie wyszli przed ciebie w pokoju».
Jdt 7:16  I spodoba³y siê ich s³owa Holofernesowi jak równie¿ wszystkim jego s³ugom, i rozkaza³ post¹piæ tak, 
jak mówili.
Jdt 7:17  I wyruszy³ obóz synów Ammona, a za nim piêæ tysiêcy Asyryjczyków. Roz³o¿yli siê obozem w dolinie i 
wpierw zajêli wody i Ÿród³a wód Izraelitów.
Jdt 7:18  A synowie Ezawa i synowie Ammona odeszli i rozbili obóz na górze naprzeciw Dotain. Pos³ali swoich 
ludzi na po³udnie i na wschód naprzeciw Egrebel, które le¿y blisko Chus nad potokiem Mochmur. Reszta wojska 
Asyryjczyków zajê³a pozycje na równinie i zakry³a ca³¹ powierzchniê ziemi. Namioty ich i tabory roz³o¿ono w 
olbrzymiej liczbie, by³o tego bardzo wielkie mnóstwo.
Jdt 7:19  Wtedy zawo³ali Izraelici do Pana, Boga swego, bo upadli na duchu, gdy¿ ich otoczyli wszyscy 
wrogowie i nie by³o mo¿liwoœci ucieczki spoœród nich.
Jdt 7:20  I otacza³ ich doko³a ca³y obóz Asyryjczyków przez trzydzieœci cztery dni: piechota, rydwany i konnica. 
I wyczerpa³y siê wszystkim mieszkañcom Betulii wszystkie ich zbiorniki wody.
Jdt 7:21  I opró¿ni³y siê cysterny. Nie mieli tyle wody, aby ugasiæ pragnienie nawet przez jeden dzieñ, dlatego 
dawano im do picia wodê wydzielan¹.
Jdt 7:22  Straci³y wiêc ducha ich dzieci, a kobiety i m³odzieñcy mdleli z pragnienia i padali na ulicach miasta i 
przy wejœciach do bram, i nie by³o w nich si³y.
Jdt 7:23  Ca³y lud, m³odzieñcy, kobiety i dzieci otoczyli woko³o Ozjasza i naczelników miasta i wo³ali donoœnym 
g³osem wobec ca³ej starszyzny s³owami:
Jdt 7:24  «Niechaj rozs¹dzi Bóg miêdzy wami a nami, bo wyrz¹dziliœcie nam wielk¹ krzywdê, nie uk³adaj¹c siê o 
pokój z Asyryjczykami.
Jdt 7:25  A teraz ju¿ nie ma pomocy dla nas: Bóg wyda³ nas w ich rêce, abyœmy z pragnienia padali przed nimi 
i ca³kowicie zginêli.
Jdt 7:26  A teraz przywo³ajcie ich i wydajcie ca³e miasto na ³up ludziom Holofernesa i wszystkich jego si³ 
zbrojnych.
Jdt 7:27  Lepiej bowiem bêdzie dla nas, ¿e siê staniemy ich zdobycz¹. Pójdziemy bowiem do niewoli i tak 
bêdziemy ¿yli, i nie bêdziemy patrzyli na œmieræ naszych niemowl¹t i na ¿ony, i dzieci nasze, jak umieraj¹.
Jdt 7:28  Bierzemy na œwiadków przeciwko wam niebo i ziemiê, i Boga naszego, i Pana ojców naszych, który 
nas karze za grzechy nasze i za przestêpstwa naszych przodków, aby nie post¹pi³ w dniu dzisiejszym wed³ug 
tych s³ów».
Jdt 7:29  I powsta³ wielki, jednog³oœny lament wœród wszystkich zebranych, i wo³ali do Pana Boga donoœnie.
Jdt 7:30  A Ozjasz rzek³ do nich: «B¹dŸcie mê¿ni, bracia! Przetrwamy jeszcze piêæ dni. W tych dniach Pan i 
Bóg nasz oka¿e nam mi³osierdzie swoje, On bowiem nie opuœci nas do koñca.
Jdt 7:31  Je¿eli dni owe min¹ i nie przyjdzie nam pomoc, uczyniê stosownie do waszego ¿yczenia».
Jdt 7:32  Potem rozes³a³ lud, ka¿dego na swoje stanowisko. I poszli na mury i na wie¿e swego miasta, a kobiety 
i dzieci odes³ano do ich domów. A w mieœcie panowa³o wielkie przygnêbienie.
Jdt 8:1  W tych dniach us³ysza³a o tym Judyta, córka Merariego, syna Usa, syna Józefa, syna Uzzjela, syna 
Chilkiasza, syna Ananiasza, syna Gedeona, syna Refaima, syna Achitoba, syna Eliasza, syna Chilkiasza, syna 
Eliaba, syna Natanaela, syna Szelumiela, syna Suriszaddaja, syna Izraela.
Jdt 8:2  A m¹¿ jej Manasses z tego samego pokolenia i z tego samego rodu zmar³ podczas ¿niw jêczmiennych.
Jdt 8:3  Sta³ bowiem przy wi¹¿¹cych snopy na polu i s³oñce porazi³o mu g³owê, i upad³ na swoje ³ó¿ko, i 
zakoñczy³ ¿ycie w mieœcie swoim w Betulii, i pogrzebano go razem z jego przodkami na polu miêdzy Dotain i 
Balamon.
Jdt 8:4  W domu swoim Judyta by³a wdow¹ przez trzy lata i cztery miesi¹ce.
Jdt 8:5  Na dachu swego domu postawi³a sobie namiot, na³o¿y³a wór na biodra i nosi³a na sobie swoje wdowie 
szaty.
Jdt 8:6  Poœci³a przez wszystkie dni swojego wdowieñstwa, oprócz wigilii przed szabatami i samych szabatów, 
przededni nowiu i podczas nowiu oraz oprócz uroczystoœci i radosnych œwi¹t domu izraelskiego.
Jdt 8:7  By³a piêkna i na wejrzenie bardzo mi³a. M¹¿ jej Manasses pozostawi³ jej po sobie z³oto, srebro, s³ugi, 
s³u¿¹ce, byd³o i rolê. A ona tym zarz¹dza³a.
Jdt 8:8  I nie by³o nikogo, kto by powiedzia³ o niej z³e s³owo, poniewa¿ bardzo ba³a siê Boga.
Jdt 8:9  I us³ysza³a wielkie narzekania ludu na naczelnika miasta, poniewa¿ byli przygnêbieni z powodu braku 
wody. Us³ysza³a te¿ Judyta o s³owach, jakie wyg³osi³ do nich Ozjasz, przysiêgaj¹c im, ¿e po piêciu dniach wyda 
miasto Asyryjczykom.
Jdt 8:10  I pos³a³a swoj¹ niewolnicê, zarz¹dzaj¹c¹ wszystkimi jej dobrami, i poprosi³a Chabrisa i Charmisa, 
starszych w jej mieœcie.
Jdt 8:11  I przyszli do niej, a ona im rzek³a: «Pos³uchajcie mnie, naczelnicy mieszkañców Betulii! Nies³uszna jest 
wasza mowa, któr¹ dziœ wyg³osiliœcie do narodu, i z³o¿yliœcie przysiêgê, któr¹ wypowiedzieliœcie [jako 
warunek] miêdzy Bogiem a wami, i oœwiadczyliœcie, ¿e wydacie miasto w rêce waszych wrogów, je¿eli w tych 



dniach Pan nie przyjdzie wam z pomoc¹.
Jdt 8:12  Kim wy w³aœciwie jesteœcie, ¿eœcie wystawiali na próbê w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie 
ponad Boga miêdzy synami ludzkimi?
Jdt 8:13  Wy teraz doœwiadczacie Wszechmog¹cego Pana i dlatego nigdy nic nie zrozumiecie.
Jdt 8:14  Nie zbadacie g³êbokoœci serca ludzkiego ani nie przenikniecie myœli jego rozumu; jak wiêc 
wybadacie Boga, który wszystko to stworzy³, jak poznacie Jego myœli i pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, 
bracia, nie dra¿nijcie Pana Boga naszego!
Jdt 8:15  Gdyby nawet nie zechcia³ nam pomóc w tych piêciu dniach, to ma On moc obroniæ nas w tych dniach, 
w których zechce, albo zgubiæ nas na oczach naszych wrogów.
Jdt 8:16  Wy zaœ nie wymuszajcie zarz¹dzeñ od Pana Boga naszego, poniewa¿ nie mo¿na uzyskaæ nic od 
Boga pogró¿kami jak od cz³owieka ani Nim rozporz¹dziæ jak synem ludzkim.
Jdt 8:17  Oczekuj¹c od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wys³ucha naszego g³osu, 
je¿eli Mu siê spodoba.
Jdt 8:18  Przecie¿ nie by³o za dni naszych ani te¿ nie ma obecnie ¿adnego pokolenia ani rodu, ani osiedla, ani 
miasta miêdzy nami, które by oddawa³o pok³on bogom rêk¹ ludzk¹ uczynionym, tak jak to bywa³o w dawnych 
czasach,
Jdt 8:19  z którego to powodu wydano przodków naszych pod miecz i na ³up, i przed naszymi wrogami ulegli 
wielkiej klêsce.
Jdt 8:20  Lecz my nie znamy innego Boga oprócz Niego. Dlatego spodziewamy siê, ¿e On nie wzgardzi nami ani 
nikim z naszego narodu.
Jdt 8:21  A jeœli nas zwyciê¿¹, to wtedy zwyciê¿¹ tak¿e ca³¹ Judeê i spustosz¹ œwi¹tyniê nasz¹. Za jej 
zbezczeszczenie [Bóg] jako zap³aty za¿¹da naszej krwi.
Jdt 8:22  A odpowiedzialnoœæ za zag³adê naszych braci, za ujarzmienie kraju i spustoszenie naszego 
dziedzictwa Bóg zrzuci na nasze g³owy wœród pogan. A je¿eli my siê staniemy ich niewolnikami, to bêdziemy 
zgorszeniem i hañb¹ dla tych, którzy nas zdobêd¹.
Jdt 8:23  Poniewa¿ niewola nasza nie przyniesie nam zaszczytu, lecz Pan Bóg nasz sprawi, ¿e bêdzie dla nas 
hañb¹.
Jdt 8:24  A teraz, bracia, poka¿my naszym braciom, ¿e od nas zale¿y ich ¿ycie i wszystko, co œwiête, 
œwi¹tynia i o³tarz opieraj¹ siê na nas.
Jdt 8:25  Za to wszystko bêdziemy dziêkowaæ Panu Bogu naszemu, który doœwiadcza nas, tak jak i naszych 
przodków.
Jdt 8:26  Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczyni³ z Abrahamem, i jak doœwiadczy³ Izaaka, i co spotka³o 
Jakuba w Mezopotamii Syryjskiej, pas¹cego trzody Labana, brata jego matki.
Jdt 8:27  Albowiem jak niegdyœ doœwiadczy³ ich w ogniu, próbuj¹c ich serc, tak i teraz nas nie ukara³, lecz 
ch³oszcze Pan tych, którzy zbli¿aj¹ siê do Niego, aby siê opamiêtali».
Jdt 8:28  A Ozjasz odpowiedzia³ jej: «Wszystko, coœ powiedzia³a, wyg³osi³aœ ze szlachetnego serca, i nie ma 
nikogo, kto by sprzeciwi³ siê twoim s³owom,
Jdt 8:29  poniewa¿ nie od dziœ jawna jest twoja m¹droœæ, lecz od pocz¹tku dni twoich ca³y naród pozna³ twoj¹ 
roztropnoœæ, jak równie¿ i to, ¿e trafny jest zamiar twego serca.
Jdt 8:30  Jednak¿e lud odczuwa³ wielkie pragnienie i zmusi³ nas, abyœmy uczynili to, coœmy im przyrzekli, i 
wymóg³ na nas przysiêgê, której odwo³aæ nie mo¿emy.
Jdt 8:31  A teraz módl siê za nami, poniewa¿ jesteœ kobiet¹ pobo¿n¹, a Pan zeœle deszcz i nape³ni nasze 
cysterny i nie bêdziemy mdleli [z pragnienia]».
Jdt 8:32  I odpowiedzia³a im Judyta: «Pos³uchajcie mnie, a dokonam czynu, który pozostanie w pamiêci z 
pokolenia na pokolenie dla dzieci naszego narodu.
Jdt 8:33  Stañcie tej nocy przy bramie, a ja wyjdê z moj¹ niewolnic¹, a w tych dniach, po których obiecaliœcie 
wydaæ miasto wrogom naszym, Pan za moim poœrednictwem nawiedzi Izraela.
Jdt 8:34  Wy zaœ nie dopytujcie siê o mój czyn, albowiem nie powiem wam, dopóki nie dokonam tego, co chcê 
uczyniæ».
Jdt 8:35  Wtedy odezwali siê do niej Ozjasz i naczelnicy: «IdŸ w pokoju, a Pan Bóg niech ciê prowadzi, aby 
wywrzeæ pomstê na wrogach naszych».
Jdt 8:36  I opuœciwszy namiot, udali siê na swoje stanowiska.
Jdt 9:1  Judyta zaœ upad³a na twarz, posypa³a g³owê popio³em i ods³oni³a wór, który przedtem przywdzia³a. 
Wtedy tego wieczoru sk³adano w œwi¹tyni w Jerozolimie Bogu ofiarê kadzieln¹. A Judyta donoœnym g³osem 
zaczê³a wo³aæ do Pana tymi s³owami:
Jdt 9:2  «Panie, Bo¿e mego praojca Symeona, Ty mu da³eœ w rêkê miecz, aby wywar³ pomstê na 
cudzoziemcach, którzy odkryli ³ono dziewicy dla splugawienia i obna¿yli jej biodra dla hañby, i zbezczeœcili jej 
³ono dla zniewagi. Ty powiedzia³eœ: "Tak byæ nie mo¿e", a oni tak uczynili.
Jdt 9:3  Dlatego wyda³eœ ich starszyznê na zabicie, a ich ³o¿e, które splugawili przez swoje oszustwo, tak¿e na 



skutek oszustwa nape³ni³eœ krwi¹. Zg³adzi³eœ ich niewolników razem z ksi¹¿êtami, a ksi¹¿¹t razem z ich 
tronami.
Jdt 9:4  ¯ony ich wyda³eœ na ³up i córki ich do niewoli, a ca³y ich dobytek do podzia³u miêdzy umi³owanych 
przez Ciebie synów, którzy odznaczyli siê gorliwoœci¹ dla Ciebie, i maj¹c w nienawiœci splugawienie krwi swojej, 
Ciebie wzywali na pomoc. Bo¿e, Bo¿e mój - wys³uchaj mnie, wdowy!
Jdt 9:5  Tyœ uczyni³ rzeczy wczeœniejsze od tamtych i tamte, i te, które bêd¹ póŸniej, tak¿e i teraŸniejsze, i te, 
które nast¹pi¹, i ju¿ siê sta³y, i te, które masz w swoim zamyœle.
Jdt 9:6  I ukaza³y siê te, któreœ postanowi³, i powiedzia³y: "Oto jesteœmy". Wszystkie bowiem Twoje drogi s¹ 
przygotowane, a przewidziane Twoje wyroki.
Jdt 9:7  Oto Asyryjczycy siê wzmogli dziêki swym si³om zbrojnym, dumni siê stali ze swych koni i jeŸdŸców, 
szczyc¹ siê moc¹ piechoty, ufaj¹ tarczy i oszczepowi, ³ukowi i procy; a nie poznali w Tobie Pana, który niweczy 
wojny.
Jdt 9:8  Pan jest imiê Twoje. Ich potêgê rozbij swoj¹ moc¹ i rozgrom ich si³ê w swym gniewie! Poniewa¿ 
postanowili zbezczeœciæ Twoje œwiêtoœci, splugawiæ namiot, gdzie mieszka s³awa Twego Imienia, i odci¹æ 
mieczem rogi Twego o³tarza.
Jdt 9:9  Spojrzyj na ich pychê, zeœlij swój gniew na ich g³owy, daj mojej rêce wdowiej moc do tego, co 
zamierzy³am.
Jdt 9:10  Uderz podstêpem warg moich niewolnika razem z wodzem i wodza ze s³ug¹. Skrusz ich 
zarozumia³oœæ rêk¹ kobiety!
Jdt 9:11  Albowiem nie w iloœci jest Twoja si³a ani panowanie Twoje nie zale¿y od mocnych, lecz Ty jesteœ 
Bogiem pokornych, wspomo¿ycielem uciœnionych, opiekunem s³abych, obroñc¹ odrzuconych i wybawc¹ tych, 
co utracili nadziejê.
Jdt 9:12  Tak, tak, Bo¿e ojca mego, Bo¿e dziedzictwa Izraela, W³adco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu 
wszelkiego stworzenia, wys³uchaj modlitwy mojej!
Jdt 9:13  Daj mi mowê podstêpn¹, by zada³a im ranê i siniec, oni bowiem okropne uknuli zamys³y przeciwko 
Twojemu przymierzu i œwiêtemu domowi Twemu, i przeciwko górze Syjon, i domowi nale¿¹cemu do Twoich 
synów.
Jdt 9:14  I spraw, aby ca³y naród i ka¿de pokolenie pozna³o i wiedzia³o, ¿e Ty jesteœ Bogiem, Bogiem wszelkiej 
potêgi i mocy, i ¿e nie ma nikogo innego prócz Ciebie, kto by broni³ ludu izraelskiego».
Jdt 10:1  Gdy przesta³a wo³aæ do Boga Izraela i zakoñczy³a wszystkie te s³owa,
Jdt 10:2  podnios³a siê z ziemi i zawo³a³a swoj¹ niewolnicê i zesz³a do komnaty, w której przebywa³a podczas 
szabatów i œwi¹t.
Jdt 10:3  Tam zdjê³a wór, który przedtem nosi³a, i zrzuci³a z siebie ubranie wdowie, obmy³a cia³o w wodzie i 
namaœci³a cennym olejkiem, uczesa³a w³osy na g³owie i w³o¿y³a zawój, i ubra³a swój strój radosny, w który 
ubiera³a siê w czasie, gdy ¿y³ jej m¹¿ Manasses.
Jdt 10:4  W³o¿y³a te¿ sanda³y na nogi, ustroi³a siê w ³añcuszki, bransolety, pierœcienie i kolczyki, i we 
wszystkie swoje ozdoby. A ukaza³a siê tak bardzo piêkna po to, aby œci¹gn¹æ na siebie oczy wszystkich 
mê¿czyzn, którzy j¹ zobacz¹.
Jdt 10:5  Potem da³a niewolnicy buk³ak z winem i naczynie z oliw¹, nape³ni³a torbê kasz¹ jêczmienn¹, ciastem 
figowym, chlebem i serem. I zawi¹zawszy wszystkie te zapasy odda³a niewolnicy.
Jdt 10:6  I wysz³y w kierunku bramy miasta Betulii i spotka³y stoj¹cego przy niej Ozjasza i starszych miasta 
Chabrisa i Charmisa.
Jdt 10:7  A gdy ujrzeli j¹ i jej inny wygl¹d, i zmienione szaty, zdumieli siê bardzo jej piêknoœci¹. I powiedzieli do 
niej:
Jdt 10:8  «Niech Bóg ojców naszych obdarzy ciê swoj¹ ³askawoœci¹, niech spe³ni twoje zamiary ku chwale 
synów Izraela i dla wywy¿szenia Jerozolimy!»
Jdt 10:9  A ona odda³a pok³on Bogu i rzek³a do nich: «Rozka¿cie otworzyæ dla mnie bramê miasta, a wyjdê, 
aby spe³niæ zamiary, o których mówiliœcie ze mn¹». Wtedy polecono m³odzieñcom, aby otwarli jej bramê, jak 
powiedzia³a.
Jdt 10:10  I tak uczynili. I wysz³a sama Judyta i jej niewolnica razem z ni¹. A mê¿owie miasta patrzyli za ni¹, a¿ 
zesz³a z góry i przesz³a przez dolinê, i ju¿ wiêcej jej nie widzieli.
Jdt 10:11  I sz³a dolin¹ prosto, a¿ j¹ spotka³a przednia stra¿ Asyryjczyków.
Jdt 10:12  Zatrzymali j¹ i zapytali: «Do kogo nale¿ysz, sk¹d przychodzisz i dok¹d idziesz?» A ona odpowiedzia³a: 
«Jestem córk¹ Hebrajczyków, uciek³am od nich, poniewa¿ wydani bêd¹ wam na ³up.
Jdt 10:13  Dlatego ja idê do Holofernesa, naczelnego wodza waszego wojska, aby mu opowiedzieæ s³owa 
prawdy. Poka¿ê mu drogê, któr¹ id¹c zaw³adnie wszystkimi wzgórzami, a poœród jego ludzi nie zabraknie ani 
jednego cia³a, ani ¿ywej duszy».
Jdt 10:14  A gdy mê¿owie us³yszeli jej s³owa i spojrzeli na jej twarz - a by³a ona godna podziwu z powodu 
wielkiej piêknoœci - wtedy rzekli do niej:



Jdt 10:15  «Ocali³aœ ¿ycie swoje spiesz¹c siê, aby przybyæ przed oblicze pana naszego. IdŸ teraz do jego 
namiotu, a niektórzy z nas towarzyszyæ ci bêd¹, a¿ przeka¿¹ ciê w jego rêce.
Jdt 10:16  A gdy staniesz przed nim, nie lêkaj siê w sercu swoim, ale powtórz te same twoje s³owa, a on dobrze 
siê z tob¹ obejdzie».
Jdt 10:17  Potem wybrali spoœród siebie stu mê¿ów i towarzyszyli jej i jej niewolnicy, i zaprowadzili je do 
namiotu Holofernesa.
Jdt 10:18  I powsta³o zbiegowisko w ca³ym obozie, poniewa¿ wiadomoœæ o jej przybyciu rozg³oszono w 
namiotach. A przychodz¹cy otoczyli j¹, poniewa¿ sta³a na zewn¹trz namiotu Holofernesa, dopóki mu o niej nie 
doniesiono.
Jdt 10:19  Podziwiali jej piêknoœæ i podziwiali przez ni¹ Izraelitów, i mówili jeden do drugiego: «Któ¿ mo¿e 
gardziæ takim narodem, który ma u siebie podobne kobiety? Naprawdê nie bêdzie dobrze, jeœli pozostanie z 
nich choæby jeden m¹¿. Gdy bowiem pozostan¹ przy ¿yciu, bêd¹ mogli sprytnie oszukaæ ca³y œwiat».
Jdt 10:20  Wtedy wysz³a przyboczna stra¿ Holofernesa i wszyscy s³udzy jego, a j¹ wprowadzono do namiotu.
Jdt 10:21  A Holofernes odpoczywa³ na swoim ³o¿u pod zas³on¹, która by³a z purpury, przetykana z³otem i 
szmaragdami, i drogimi kamieniami.
Jdt 10:22  A gdy mu donieœli o niej, wyszed³ do przedsionka namiotu, a przed nim niesiono srebrne lampy.
Jdt 10:23  A gdy Judyta stanê³a przed nim i przed jego otoczeniem, zdumieli siê wszyscy z powodu piêknoœci 
jej oblicza. Ona zaœ upad³szy na twarz odda³a mu pok³on, ale s³udzy jego j¹ podnieœli.
Jdt 11:1  A Holofernes rzek³ do niej: «Odwagi, niewiasto! Niech siê nie lêka twoje serce! Ja nigdy nie uczyni³em 
nic z³ego cz³owiekowi, który postanowi³ s³u¿yæ Nabuchodonozorowi, królowi ca³ej ziemi.
Jdt 11:2  A gdyby lud twój mieszkaj¹cy w górach nie wzgardzi³ mn¹, nie podniós³bym w³óczni przeciw niemu. 
Lecz oni sami to na siebie sprowadzili.
Jdt 11:3  A teraz powiedz mi, dlaczego zbieg³aœ od nich i przysz³aœ do nas? Przyby³aœ istotnie dla ocalenia 
[swego]. Ufaj, zachowasz swe ¿ycie tej nocy i na przysz³oœæ.
Jdt 11:4  Nie ma bowiem nikogo, kto by ciê skrzywdzi³, lecz wszyscy bêd¹ ci ¿yczliwi, jak to siê dzieje s³ugom 
pana mego, króla Nabuchodonozora».
Jdt 11:5  A Judyta mu odpowiedzia³a: «Przyjmij s³owa niewolnicy swojej i pozwól s³u¿ebnicy swojej mówiæ do 
siebie, a ja tej nocy nie bêdê ok³amywaæ pana mego.
Jdt 11:6  Jeœli pos³uchasz s³ów twej s³u¿ebnicy, wtedy Bóg szczêœliwie doprowadzi do koñca dzie³o twoje, a 
pan mój nie zawiedzie siê w swoich zamys³ach.
Jdt 11:7  Na ¿ycie Nabuchodonozora, króla ca³ej ziemi, i na trwanie jego potêgi - tego, który ciê pos³a³, abyœ 
sprowadzi³ na prawe drogi wszelk¹ istotê ¿yj¹c¹! Dziêki tobie bowiem nie tylko s³u¿¹ jemu ludzie, ale tak¿e 
zwierzêta, polne byd³o i ptaki w powietrzu. Dziêki twej mocy ¿yæ bêd¹ dla Nabuchodonozora i ca³ego jego 
domu.
Jdt 11:8  S³yszeliœmy bowiem o twej m¹droœci i przemyœlnoœci twego ducha. Og³oszono bowiem na ca³ej 
ziemi, ¿e w ca³ym królestwie tylko ty sam jeden jesteœ dobry, bogaty w doœwiadczenie i godny podziwu w 
prowadzeniu wojny.
Jdt 11:9  A co siê tyczy mowy, któr¹ mia³ Achior na naradzie u ciebie, to znamy jego s³owa, poniewa¿ ludzie z 
Betulii zachowali go przy ¿yciu, a on opowiedzia³ im wszystko, co mówi³ przed tob¹.
Jdt 11:10  Dlatego, w³adco i panie, nie lekcewa¿ jego mowy, lecz zachowaj j¹ w swoim sercu, poniewa¿ jest 
prawdziwa. Naród nasz bowiem nie otrzyma kary ani miecz ich nie zwyciê¿y, jeœli nie zgrzesz¹ przeciw Bogu 
swemu.
Jdt 11:11  A teraz, aby pan mój nie zosta³ odrzucony, nie dokonawszy niczego, œmieræ spadnie na ich g³owy, 
poniewa¿ opanowa³ ich ju¿ grzech, przez który rozgniewaj¹ swego Boga, ilekroæ uczyni¹ niew³aœciwie.
Jdt 11:12  Skoro wyczerpa³y siê ich zapasy ¿ywnoœci i zabrak³o w ogóle wody, postanowili rzuciæ siê na byd³o 
swoje i uradzili spo¿ywaæ wszystko to, co Bóg prawami swoimi zakaza³ im spo¿ywaæ.
Jdt 11:13  Nawet uchwalili spo¿ywaæ w ca³oœci pierwociny zbó¿ i dziesiêciny z wina i oliwy, które poœwiêcone 
przechowywali dla kap³anów pe³ni¹cych s³u¿bê przed obliczem Boga naszego w Jerozolimie, a tych rzeczy 
nikomu z ludu nie wolno by³o nawet dotykaæ rêkami.
Jdt 11:14  Potem wys³ali pos³ów do Jerozolimy, poniewa¿ i tam mieszkaj¹cy czynili to samo, aby im 
przyniesiono zwolnienie od Rady Starszych.
Jdt 11:15  I stanie siê - jak tylko im o tym donios¹, a oni nadal to czyniæ bêd¹ - ¿e zostan¹ tego dnia wydani tobie 
na zag³adê.
Jdt 11:16  Dlatego ja, niewolnica twoja, gdy pozna³am to wszystko, uciek³am od nich. Bóg mnie pos³a³, abym 
razem z tob¹ dokona³a czynów, dziêki którym zdumieje siê ca³a ziemia, ka¿dy, ktokolwiek o nich us³yszy.
Jdt 11:17  Poniewa¿ niewolnica twoja jest bogobojna i s³u¿y dniem i noc¹ Bogu nieba, dlatego teraz pozostanê 
przy tobie, panie mój, a noc¹ niewolnica twoja wychodziæ bêdzie do w¹wozu, i modliæ siê do Boga. A On mi 
powie, kiedy oni pope³nili swoje grzechy.
Jdt 11:18  Wtedy wrócê i oznajmiê ci, a ty wyruszysz ze wszystkimi twoimi si³ami zbrojnymi, i nie bêdzie nikogo 



wœród nich, kto by siê tobie przeciwstawi³.
Jdt 11:19  Ja zaœ poprowadzê ciê przez œrodek Judei, a¿ dojdziemy do Jerozolimy. Tam umieszczê twój 
rydwan w œrodku miasta. Ty zaœ poprowadzisz ich jak owce, które nie maj¹ pasterza, i nie zawarczy nawet pies 
paszcz¹ swoj¹ przed tob¹. To wszystko powiedziano mi zgodnie z moim przewidywaniem i powierzono mi, i 
pos³ano, aby donieœæ tobie».
Jdt 11:20  I spodoba³y siê s³owa jej Holofernesowi i wszystkim jego s³ugom. Zdumieni jej m¹droœci¹ powiedzieli:
Jdt 11:21  «Nie ma podobnej do niej kobiety od krañca do krañca ziemi, o tak piêknym obliczu i tak rozumnej 
mowie».
Jdt 11:22  A Holofernes powiedzia³ do niej: «Dobrze uczyni³ Bóg wysy³aj¹c ciê przed twoim ludem, aby rêkom 
naszym dosta³o siê zwyciêstwo, a tym - którzy wzgardzili panem moim - klêska.
Jdt 11:23  Naprawdê piêkna jest twoja postaæ i dobre twoje s³owa. Jeœli uczynisz tak, jak mówi³aœ, to twój 
Bóg stanie siê moim Bogiem, a ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i bêdziesz s³awn¹ na ca³ej 
ziemi».
Jdt 12:1  Potem poleci³ j¹ wprowadziæ tam, gdzie rozstawiono jego srebrne naczynia, i rozkaza³, aby jej podano 
do jedzenia jego wspania³e potrawy, a do picia jego wino.
Jdt 12:2  Ale Judyta powiedzia³a: «Nie bêdê jad³a tego, aby to siê nie sta³o sposobnoœci¹ do z³ego, lecz niech 
podadz¹ mi z tego, co sobie przynios³am».
Jdt 12:3  I odpowiedzia³ jej Holofernes: «Jeœli siê wyczerpi¹ twoje zapasy, to sk¹d weŸmiemy, aby ci daæ 
podobne do nich? Nie ma bowiem miêdzy nami nikogo z twego narodu».
Jdt 12:4  A Judyta mu odpowiedzia³a: «Na ¿ycie twojej duszy, panie mój, niewolnica twoja nie spo¿yje tego, co 
z sob¹ wziê³a, a Pan wczeœniej spe³ni rêk¹ moj¹ to, co postanowi³».
Jdt 12:5  Potem odprowadzili j¹ s³udzy Holofernesa do namiotu, a ona spa³a a¿ do pó³nocy. A oko³o stra¿y 
porannej powsta³a.
Jdt 12:6  I przes³a³a do Holofernesa proœbê: «Niech pan mój rozka¿e, aby pozwolono niewolnicy twojej wyjœæ 
na modlitwê».
Jdt 12:7  Poleci³ wiêc Holofernes stra¿y przybocznej, aby jej nie przeszkadzano. A ona przebywa³a trzy dni w 
obozie i noc¹ wychodzi³a do w¹wozu ko³o Betulii i my³a siê w obrêbie obozu przy Ÿródle wody.
Jdt 12:8  A gdy potem wraca³a, modli³a siê do Pana, Boga Izraela, aby pokierowa³ jej drog¹ ku wywy¿szeniu 
synów swojego ludu.
Jdt 12:9  I wróciwszy oczyszczona, pozostawa³a w namiocie a¿ do chwili, kiedy wieczorem przynoszono jej 
w³asne po¿ywienie.
Jdt 12:10  Czwartego dnia wyda³ Holofernes ucztê jedynie dla swoich s³ug, a nie zaprosi³ do sto³u nikogo z 
dowódców.
Jdt 12:11  Potem powiedzia³ do eunucha Bagoasa, prze³o¿onego nad wszystkimi jego majêtnoœciami: «IdŸ i 
nak³oñ tê kobietê hebrajsk¹, która u ciebie przebywa, aby przysz³a do nas i z nami jad³a i pi³a.
Jdt 12:12  Naprawdê by³oby to hañb¹ dla nas, gdybyœmy tak¹ kobietê puœcili nie obcuj¹c z ni¹. Jeœli jej bowiem 
nie zwabimy do siebie, bêdzie z nas sobie drwi³a».
Jdt 12:13  I odszed³ Bagoas od Holofernesa i przyszed³ do niej, i rzek³: «Piêkna, m³oda kobieto, nie wahaj siê 
stan¹æ przed panem moim! Bêdziesz uczczona w jego obecnoœci i bêdziesz pi³a z nami rozweselaj¹ce wino, i 
staniesz siê w tym dniu jak jedna z córek synów Aszszura, przebywaj¹cych w domu Nabuchodonozora».
Jdt 12:14  A Judyta powiedzia³a mu na to: «A kim¿e ja jestem, abym siê mog³a sprzeciwiaæ panu memu? 
Wszystko, co bêdzie mi³e w oczach jego, pospiesznie uczyniê i bêdzie to dla mnie najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ a¿ 
do dnia mojej œmierci».
Jdt 12:15  I wsta³a, ubra³a siê w strój uroczysty, z wszelkimi ozdobami kobiecymi. A niewolnica jej przysz³a i 
roz³o¿y³a przed ni¹ na pod³odze naprzeciw Holofernesa dywany, które dosta³a od Bagoasa do swego 
codziennego u¿ytku, aby na nich odpoczywa³a i jad³a.
Jdt 12:16  A Judyta wesz³a i zajê³a swoje miejsca. I zachwyci³ siê Holofernes w sercu swoim jej widokiem i 
dusza w nim dozna³a gwa³townego wzruszenia. I zapragn¹³ bardzo obcowaæ z ni¹, poniewa¿ od dnia, kiedy j¹ 
zobaczy³, szuka³ sposobnoœci, aby j¹ uwieœæ.
Jdt 12:17  I odezwa³ siê do niej Holofernes: «Pij teraz i wesel siê razem z nami!»
Jdt 12:18  A Judyta odpowiedzia³a mu: «Pijê wiêc, panie, albowiem nigdy od dnia mego urodzenia ¿ycie moje 
nie osi¹gnê³o takiego szczytu jak dziœ».
Jdt 12:19  I wziê³a, co jej przygotowa³a niewolnica, i jad³a, i pi³a w jego obecnoœci.
Jdt 12:20  A Holofernes zachwyca³ siê ni¹ i pi³ bardzo wiele wina, tyle, ile w jednym dniu nigdy nie wypi³, odk¹d 
siê urodzi³.
Jdt 13:1  A gdy nasta³a póŸna pora, s³udzy jego spieszyli siê, aby odejœæ. Bagoas zamkn¹³ namiot od zewn¹trz 
i oddzieli³ obecnych od swego pana. A oni odeszli na swoje pos³ania. Wszyscy bowiem byli zmêczeni, gdy¿ 
uczta trwa³a d³ugo.
Jdt 13:2  W namiocie pozosta³a tylko sama Judyta i Holofernes le¿¹cy na swoim pos³aniu. Upi³ siê bowiem 



winem.
Jdt 13:3  A Judyta powiedzia³a swojej niewolnicy, aby sta³a na zewn¹trz przy jej sypialni i pilnowa³a jej wyjœcia 
tak, jak ka¿dego dnia. «Mam wyjœæ bowiem - rzek³a - na modlitwê». Tak¿e Bagoasowi powiedzia³a to samo.
Jdt 13:4  I odeszli wszyscy od [Holofernesa], a w sypialni nie pozosta³ nikt od najmniejszego do najwiêkszego. 
Wtedy Judyta przyst¹pi³a do jego ³o¿a i powiedzia³a w swym sercu: «Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy, spójrz 
³askawie w tej godzinie na dzie³o r¹k moich w celu wywy¿szenia Jeruzalem!
Jdt 13:5  Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskaæ Twoje dziedzictwo i spe³niæ mój plan zg³adzenia 
wrogów, którzy przeciwko nam powstali».
Jdt 13:6  I podesz³a do s³upa nad ³o¿em przy g³owie Holofernesa, zdjê³a jego miecz ze s³upa,
Jdt 13:7  a zbli¿ywszy siê do ³o¿a ujê³a go za w³osy i rzek³a: «Daj mi si³ê w tym dniu, Panie, Bo¿e Izraela!»
Jdt 13:8  I uderzy³a go dwukrotnie z ca³ej si³y w kark, i odciê³a g³owê.
Jdt 13:9  Potem zsunê³a jego cia³o z pos³ania, zdjê³a kotarê ze s³upów [namiotu] i w chwilê póŸniej wysz³a, 
podaj¹c niewolnicy swojej g³owê Holofernesa.
Jdt 13:10  Ta zaœ w³o¿y³a j¹ do swojej torby na ¿ywnoœæ i wysz³y razem jak zazwyczaj poza teren obozu na 
modlitwê. I przeszed³szy przez obóz okr¹¿y³y w¹wóz górski, i wst¹pi³y na górê Betulii, i tak dosz³y do jej bram.
Jdt 13:11  A Judyta ju¿ z daleka wo³a³a do stró¿uj¹cych przy bramach: «Otwórzcie, otwórzcie bramê! Z nami 
jest Bóg! Bóg nasz, aby znowu okazaæ moc w Izraelu i potêgê przeciw wrogom, jak to i dziœ uczyni³».
Jdt 13:12  Gdy ludzie z jej miasta us³yszeli jej g³os, spieszyli siê, aby przejœæ do bramy miasta, a tak¿e 
zawo³ali jego starszych.
Jdt 13:13  I zbiegli siê wszyscy od najmniejszego a¿ do najwiêkszego, poniewa¿ wydawa³o im siê nie do wiary, 
¿eby wróci³a. Otworzyli bramê i przyjêli je, a zapaliwszy ogieñ, aby by³o widno, otoczyli je ko³em.
Jdt 13:14  A ona donoœnym g³osem odezwa³a siê do nich: «Wys³awiajcie Boga, wys³awiajcie! Wys³awiajcie 
Go, poniewa¿ nie oddali³ mi³osierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moj¹ rêk¹ pokona³ nieprzyjació³».
Jdt 13:15  Potem wyjê³a z torby g³owê, pokaza³a j¹ i powiedzia³a do nich: «Oto g³owa Holofernesa, naczelnego 
wodza asyryjskich si³ zbrojnych, a oto kotara, pod któr¹ le¿a³ pijany. Zabi³ go Pan rêk¹ kobiety.
Jdt 13:16  Na ¿ycie Pana, który mnie strzeg³ na mojej drodze, w któr¹ siê wybra³am: uwiod³o tamtego oblicze 
moje na jego zgubê, ale nie pope³ni³ ze mn¹ grzechu, aby mnie splugawiæ i zhañbiæ».
Jdt 13:17  I zadziwi³ siê bardzo ca³y naród i upad³ na ziemiê, oddaj¹c pok³on Bogu, i wo³a³ jednog³oœnie: «B¹dŸ 
uwielbiony, Bo¿e nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromi³eœ nieprzyjaciela swego ludu».
Jdt 13:18  A Ozjasz powiedzia³ do niej: «B³ogos³awiona jesteœ, córko, przez Boga Najwy¿szego, spomiêdzy 
wszystkich niewiast na ziemi, i niech bêdzie b³ogos³awiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który ciê prowadzi³, 
abyœ odciê³a g³owê wodza naszych nieprzyjació³.
Jdt 13:19  Twoja ufnoœæ nie zatrze siê a¿ na wieki w sercach ludzkich wspominaj¹cych moc Boga.
Jdt 13:20  Niech to sprawi tobie Bóg, abyœ by³a wywy¿szona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie 
szczêdzi³aœ swego ¿ycia, gdy naród nasz by³ upokorzony, ale przeciwstawi³aœ siê naszej zag³adzie, 
postêpuj¹c praw¹ drog¹ przed Bogiem naszym». A ca³y naród odpowiedzia³: «Niech tak bêdzie, niech tak 
bêdzie!»
Jdt 14:1  A Judyta odpowiedzia³a im: «Pos³uchajcie mnie, bracia! WeŸcie tê g³owê i wywieœcie j¹ na szczycie 
waszych murów.
Jdt 14:2  A potem, gdy zab³yœnie zorza poranna i s³oñce uka¿e siê nad ziemi¹, niech ka¿dy weŸmie swoj¹ broñ 
i wszyscy zdolni do walki mê¿owie niech wyjd¹ poza miasto! Ustanówcie wodza nad nimi, tak jakbyœcie mieli 
schodziæ na dolinê w kierunku przedniej stra¿y Asyryjczyków. Ale nie bêdziecie schodziæ.
Jdt 14:3  A oni wezm¹ pe³ne swoje uzbrojenie, udadz¹ siê do swego obozu i zbudz¹ dowódców si³ zbrojnych 
Aszszura. A ci z kolei zbiegn¹ siê do namiotu Holofernesa, ale go nie znajd¹. Wtedy ogarnie ich strach i zaczn¹ 
uciekaæ przed wami.
Jdt 14:4  A wy i wszyscy mieszkañcy ca³ej ziemi Izraela, œcigaj¹c ich, bêdziecie ich k³adli pokotem na ich 
drogach.
Jdt 14:5  Lecz zanim to uczynicie, zawo³ajcie do mnie Ammonitê Achiora, aby zobaczy³ i rozpozna³ tego, który 
pogardzi³ domem Izraela, a jego samego wys³a³ do nas na œmieræ».
Jdt 14:6  I zawo³ali Achiora z domu Ozjasza. A ten, gdy przyszed³ i zobaczy³ g³owê Holofernesa w rêku jednego 
mê¿a ze zgromadzenia ludu, upad³ na twarz i straci³ przytomnoœæ.
Jdt 14:7  A gdy go podniesiono, upad³ do nóg Judycie, odda³ jej pok³on i zawo³a³: «B³ogos³awionaœ ty we 
wszystkich namiotach Judy i miêdzy wszystkimi narodami, które, gdy us³ysz¹ twoje imiê, zatrwo¿¹ siê.
Jdt 14:8  A teraz opowiedz mi wszystko, coœ uczyni³a w tych dniach». A Judyta opowiedzia³a mu wœród ludu 
wszystko, co uczyni³a, poczynaj¹c od dnia, w którym wysz³a, a¿ do chwili, w której z nim rozmawia³a.
Jdt 14:9  A gdy ona przesta³a mówiæ, lud zacz¹³ wo³aæ donoœnym g³osem i ca³e miasto zaczê³o 
rozbrzmiewaæ radosnymi okrzykami.
Jdt 14:10  A Achior widz¹c to wszystko, co uczyni³ Bóg Izraela, uwierzy³ bardzo mocno w Niego, podda³ siê 
obrzezaniu i zosta³ przy³¹czony do domu Izraela a¿ po dzieñ dzisiejszy.



Jdt 14:11  A skoro tylko ukaza³a siê zorza i wywieszono g³owê Holofernesa na murach, wszyscy mê¿czyŸni 
chwycili za broñ i ruszyli oddzia³ami w stronê wejœæ na górê.
Jdt 14:12  Gdy tylko ich spostrzegli Asyryjczycy, rozes³ali goñców do swych dowódców. Ci zaœ poszli do swych 
wodzów i tysi¹czników, i do wszystkich swoich zwierzchników.
Jdt 14:13  A oni przybyli do namiotu Holofernesa i powiedzieli zarz¹dcy ca³ego jego mienia: «ZbudŸ¿e pana 
naszego, bo niewolnicy odwa¿yli siê wyst¹piæ przeciwko nam do walki, aby zgin¹æ doszczêtnie».
Jdt 14:14  Wtedy wszed³ Bagoas i zaklaska³ w d³onie przed zas³on¹ namiotu, s¹dz¹c, ¿e Holofernes œpi z 
Judyt¹.
Jdt 14:15  Poniewa¿ jednak nikt go nie us³ysza³, odsun¹³ zas³onê i wszed³ do sypialni, i znalaz³ go martwego, 
rzuconego na podnó¿ku, a g³owê mia³ odciêt¹.
Jdt 14:16  Wtedy donoœnie zawo³a³, zacz¹³ p³akaæ, narzekaæ i jêczeæ ogromnie i rozdar³ swoje szaty.
Jdt 14:17  Potem wszed³ do namiotu, gdzie mieszka³a Judyta, ale jej nie znalaz³. Wtedy wybieg³ przed 
zgromadzonych i zawo³a³:
Jdt 14:18  «Przewrotnie post¹pili niewolnicy, hañb¹ okry³a dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. 
Holofernes le¿y na ziemi, i to bez g³owy».
Jdt 14:19  Us³yszawszy te s³owa dowódcy asyryjskich si³ zbrojnych rozdarli swoje szaty i przerazili siê. I powsta³ 
miêdzy nimi w obozie wielki krzyk i nawo³ywania.
Jdt 15:1  A gdy to us³yszeli ci, którzy byli jeszcze w namiotach, zdumieli siê wobec tego zdarzenia.
Jdt 15:2  Ogarn¹³ ich lêk i dr¿enie, i nie by³o cz³owieka stoj¹cego obok swego s¹siada, ale uciekali wszyscy po 
wszystkich drogach na dolinie i na górze.
Jdt 15:3  Tak¿e i ci, którzy obozowali na wzgórzach woko³o Betulii, rzucili siê do ucieczki. Wtedy to dopiero 
synowie Izraela, ka¿dy m¹¿ zdolny do walki, rzucili siê na nich.
Jdt 15:4  A Ozjasz wys³a³ pos³ów do Baitomestaim, do Bebai, Chobai i Kola, i na ca³¹ ziemiê Izraela, aby 
zawiadomili o tym, co siê sta³o, i aby wszyscy ruszyli na nieprzyjació³, i rozgromili ich.
Jdt 15:5  Skoro tylko Izraelici to us³yszeli, wszyscy jednomyœlnie uderzyli na nich i œcigali ich a¿ po Chobê. 
Przybyli tak¿e mieszkañcy Jerozolimy i wszyscy z krainy górskiej, poniewa¿ ich te¿ powiadomiono o tym, co siê 
sta³o w obozie ich wrogów. Tak¿e Gileadczycy i Galilejczycy uderzyli na nich z wielk¹ si³¹ z boku i œcigali ich, a¿ 
przybyli do Damaszku i w jego okolice.
Jdt 15:6  Inni mieszkañcy Betulii napadli na obóz asyryjski, zabrali z niego ³upy i bardzo siê wzbogacili.
Jdt 15:7  Ci zaœ Izraelici, którzy powrócili z pogromu, zaw³adnêli tym, co jeszcze pozosta³o. Wioski i osiedla w 
górach i na dolinie zdoby³y wielkie ³upy. By³o ich bowiem ogromne mnóstwo.
Jdt 15:8  A arcykap³an Joakim i Rada Starszych Izraela, która mieszka w Jerozolimie, przybyli obejrzeæ 
dobrodziejstwa, które Pan wyœwiadczy³ Izraelowi, oraz zobaczyæ Judytê i z³o¿yæ jej ¿yczenia pokoju.
Jdt 15:9  A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyœlnie wys³awiali j¹ i mówili: «Tyœ wywy¿szeniem Jeruzalem, 
tyœ chlub¹ wielk¹ Izraela, tyœ wielk¹ dum¹ naszego narodu.
Jdt 15:10  Tyœ wszystko to rêk¹ swoj¹ uczyni³a, dobrze zas³u¿y³aœ siê Izraelowi, i spodoba³o siê to Bogu. 
Niech ciê Pan Wszechmog¹cy b³ogos³awi na wieczne czasy!»  A ca³y lud odpowiedzia³: «Niech tak bêdzie!»
Jdt 15:11  A ca³y naród ³upi³ jeszcze obóz przez trzydzieœci dni. Judycie dali namiot Holofernesa, wszystkie 
jego srebrne naczynia, ³o¿a, miednice i wszystkie jego sprzêty. A ona przyjê³a to, na³o¿y³a na swego mu³a, 
zaprzêg³a swoje wozy i za³adowa³a to wszystko na nie.
Jdt 15:12  Zgromadzi³y siê te¿ wszystkie kobiety izraelskie, aby j¹ zobaczyæ, i b³ogos³awi³y j¹, i tañczy³y wokó³ 
niej, a ona wziê³a w rêce ga³¹zki i poda³a kobietom, które jej towarzyszy³y.
Jdt 15:13  Potem uczyni³y sobie wieñce oliwne, ona i jej towarzyszki. I tañcz¹c sz³a przed ca³ym ludem, 
prowadz¹c ze sob¹ wszystkie kobiety. Przy³¹czyli siê te¿ do nich wszyscy mê¿owie izraelscy i uzbrojeni, z 
wieñcami na g³owach, i œpiewali g³oœno hymny.
Jdt 15:14  Judyta rozpoczê³a przed ca³ym Izraelem tê pieœñ pochwaln¹, a lud ca³y wtórowa³ jej w tym 
wychwalaniu.
Jdt 16:1  I mówi³a Judyta: «Uderzcie w bêbny na czeœæ mojego Boga, zagrajcie Panu na cymba³ach, 
zanuæcie Mu psalm i pieœñ uwielbienia, wys³awiajcie i wzywajcie Jego imiê!
Jdt 16:2  Poniewa¿ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu poœród ludu [prowadz¹c], wyrwa³ 
mnie z r¹k mych przeœladowców.
Jdt 16:3  Aszszur przyby³ z gór, od pó³nocy, przyszed³ z miriadami swoich si³ zbrojnych, mnóstwo ich obsadzi³o 
potoki, a konnica ich okry³a wzgórza.
Jdt 16:4  Mówi³, ¿e wypali góry moje, a m³odzieñców moich mieczem wytnie, niemowlêta moje o ziemiê rozbije, 
moje dzieci wyda na ³up, a dziewice moje na grabie¿.
Jdt 16:5  Lecz Pan Wszechmog¹cy pokrzy¿owa³ im szyki rêk¹ kobiety.
Jdt 16:6  Albowiem mocarz ich nie zgin¹³ z rêki m³odzieñców, ani nie uderzyli na niego synowie tytanów, ani nie 
napadli na niego olbrzymi giganci, ale Judyta, córka Merariego, obezw³adni³a go piêknoœci¹ swojego oblicza.
Jdt 16:7  Zdjê³a bowiem swoje szaty wdowie, aby wywy¿szyæ uciœnionych w Izraelu, namaœci³a twarz swoj¹ 



olejkami.
Jdt 16:8  W³osy swoje zwi¹za³a pod zawojem i ubra³a szaty swoje, aby go oszukaæ.
Jdt 16:9  Sanda³y jej przyku³y jego oko, jej piêknoœæ usidli³a jego duszê, a miecz przeci¹³ kark jego.
Jdt 16:10  Zlêkli siê Persowie jej odwagi, a Medów przerazi³a swoj¹ œmia³oœci¹.
Jdt 16:11  Niedawno podnieœli krzyk uciœnieni moi [rodacy] i s³abych moich ogarn¹³ lêk i przera¿enie: 
podnieœli [jednak] swój g³os, a tamci uciekli.
Jdt 16:12  Dzieci m³odych matek ich poprzebija³y, przek³u³y ich jak uciekaj¹cych niewolników. Zginêli w bitwie z 
Panem moim.
Jdt 16:13  Bogu memu chcê zaœpiewaæ pieœñ now¹: Panie, jesteœ wielki i przes³awny, przedziwny w sile 
swojej i niezwyciê¿ony.
Jdt 16:14  Niech Ci s³u¿y wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzek³eœ i sta³o siê. Tyœ pos³a³ Twego ducha, a on 
zbudowa³ wszystko, i nie ma nikogo, kto by siê sprzeciwi³ Twemu g³osowi.
Jdt 16:15  Góry bowiem poruszaj¹ siê od podstaw razem z wodami, a ska³y jak wosk siê topi¹ przed Tob¹, ale dla 
boj¹cych siê Ciebie Ty jesteœ ³askawy.
Jdt 16:16  Chocia¿ za ma³a jest wszelka ofiara, by woni¹ przyjemn¹ by³a dla Ciebie, i za ma³o wszelkiego 
t³uszczu na ca³opalenie dla Ciebie, lecz ten, który boi siê Pana, bêdzie wielki po wszystkie czasy.
Jdt 16:17  Biada poganom, którzy powstaj¹ przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzieñ 
s¹du, zeœle w ich cia³o ogieñ i robactwo, i jêczeæ bêd¹ z bólu na wieki».
Jdt 16:18  A kiedy potem przybyli do Jerozolimy i oddali pok³on Bogu, a lud siê oczyœci³, z³o¿yli swoje 
ca³opalenia, ofiary dobrowolne i dary.
Jdt 16:19  Judyta zaœ ofiarowa³a wszystkie sprzêty Holofernesa, które jej podarowa³ lud. Tak¿e kotarê, któr¹ 
sama wziê³a z jego sypialni, ofiarowa³a Bogu.
Jdt 16:20  Lud radowa³ siê przed œwi¹tyni¹ w Jerozolimie przez trzy miesi¹ce, a Judyta by³a razem z nimi.
Jdt 16:21  Po tych dniach ka¿dy wróci³ do swego dziedzictwa. Judyta równie¿ wróci³a do Betulii i pozosta³a tam 
zarz¹dzaj¹c swoim maj¹tkiem. I by³a s³awn¹ do koñca ¿ycia w ca³ym kraju.
Jdt 16:22  Wielu pragnê³o j¹ [wzi¹æ za ¿onê], ale ¿aden mê¿czyzna nie zbli¿y³ siê do niej przez wszystkie dni jej 
¿ycia, pocz¹wszy od dnia, w którym zmar³ jej m¹¿ Manasses i po³¹czy³ siê ze swymi przodkami.
Jdt 16:23  I zestarza³a siê bardzo i do¿y³a w domu mê¿a swego stu piêciu lat. Niewolnicê swoj¹ obdarzy³a 
wolnoœci¹. Zmar³a w Betulii i pochowano j¹ w pieczarze grobowej jej mê¿a Manassesa.
Jdt 16:24  Dom Izraela op³akiwa³ j¹ przez siedem dni. Przed œmierci¹ swoj¹ rozda³a ca³y swój maj¹tek krewnym 
swego mê¿a Manassesa i krewnym ze swojej rodziny.
Jdt 16:25  I nie by³o wiêcej nikogo, kto by niepokoi³ synów Izraela ani za ¿ycia Judyty, ani te¿ przez d³ugi czas 
po jej œmierci.
Est 1:1  [1] W drugim roku panowania wielkiego króla Artakserksesa, pierwszego Nisan, mia³ sen Mardocheusz, 
syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia Beniamina,[2] ¯yd, mieszkaj¹cy w mieœcie Suzie, m¹¿ 
wybitny, pe³ni¹cy s³u¿bê na królewskim dworze.[3] By³ on z liczby jeñców, których uprowadzi³ Nabuchodonozor, 
król babiloñski, razem z Jechoniaszem, królem judzkim.[4] A sen jego by³ taki: Oto [s³ychaæ by³o] krzyki i 
wrzawê, grzmoty, trzêsienie i zamieszanie na ziemi.[5] I oto dwa smoki wielkie przysz³y i stanê³y gotowe do 
walki ze sob¹ i rozleg³ siê ich ryk ogromny.[6] I na ten ryk ich przygotowa³ siê ca³y naród do walki, aby zwalczyæ 
naród sprawiedliwych.[7] A oto [nasta³] dzieñ ciemnoœci i mroku, ucisku i udrêczenia, nieszczêœcia i 
zamieszania wielkiego na ziemi.[8] I wzburzy³ siê ca³y naród sprawiedliwy, lêkaj¹cy siê swego nieszczêœcia i 
gotowy by³ na zag³adê.[9] I wo³a³ do Boga. I na skutek tego wo³ania wy³oni³a siê jakby z ma³ego Ÿród³a wielka 
rzeka, wiele wody.[11] I zaœwieci³a œwiat³oœæ i s³oñce, a poni¿eni zostali wywy¿szeni, i poch³onêli 
potê¿nych.[12] I zbudziwszy siê Mardocheusz po owym widzeniu sennym, a¿ do nocy rozwa¿a³ je w sercu 
swoim i wszelkimi sposobami chcia³ poznaæ to, co Bóg zamierza³ uczyniæ.[13] A gdy Mardocheusz 
odpoczywa³ na dziedziñcu z Gabat¹ i Tarr¹, dwoma eunuchami króla strzeg¹cymi dziedziñca,[14] pos³ysza³ ich 
rozmowy i odkry³ ich knowania. Przekona³ siê, ¿e byli gotowi podnieœæ rêkê na króla Artakserksesa, i doniós³ 
o nich królowi.[15] Król przeprowadzi³ œledztwo przeciw tym dwom eunuchom, a gdy przyznali siê do winy, 
odprowadzono ich na œmieræ.[16] Król zaœ opisa³ te wydarzenia na pami¹tkê, ale i Mardocheusz te¿ napisa³ o 
tych sprawach.[17] I powierzy³ król Mardocheuszowi s³u¿bê na dziedziñcu [królewskim], i obdarzy³ go za to 
podarunkami.[18] Lecz Haman, syn Hammedaty, Bugajczyk, mia³ wzglêdy u króla i stara³ siê zaszkodziæ 
Mardocheuszowi i ludowi jego z zemsty za tamtych dwóch eunuchów królewskich. (1) A by³o to za dni 
Aswerusa; Aswerus ten panowa³ od Indii a¿ do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu pañstwami.
Est 1:2  W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiada³ na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie,
Est 1:3  w trzecim roku swego panowania wyda³ ucztê dla wszystkich swoich ksi¹¿¹t i swoich s³ug, i 
najdzielniejszych Persów i Medów, wielmo¿y i w³adców pañstw, którzy byli razem z nim.
Est 1:4  Przy tym pokaza³ bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwa³y i wielkoœci przez wiele 
dni, to jest przez dni sto osiemdziesi¹t.
Est 1:5  A po up³ywie owych dni wyda³ król ucztê dla ca³ego ludu, który znajdowa³ siê na zamku w Suzie, od 



najwiêkszych a¿ do najmniejszych, przez siedem dni na dziedziñcu ogrodu przy pa³acu króla.
Est 1:6  Bia³e tkaniny lniane i fioletowa purpura by³y przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do 
srebrnych pierœcieni na kolumnach z bia³ego marmuru. Sofy z³ote i srebrne sta³y na posadzce z kamieni koloru 
szmaragdu, bia³ego marmuru, masy per³owej i na mozaice.
Est 1:7  Napoje zaœ podawano w naczyniach z³otych, a zastawa by³a z naczyñ ró¿nych, a wina królewskiego 
wiele wed³ug zwyczaju króla.
Est 1:8  Picie odbywa³o siê wed³ug takiego polecenia: nie by³o nikogo przymuszaj¹cego, bo tak zarz¹dzi³ król 
wszystkim urzêdnikom swego domu: Niech ka¿dy czyni, co mu siê podoba.
Est 1:9  Tak¿e królowa Waszti wyda³a ucztê dla kobiet w pa³acu królewskim, który nale¿a³ do króla Aswerusa.
Est 1:10  W siódmym dniu, kiedy ju¿ rozweseli³o siê winem serce króla, rzek³ do Mehumana, Bizzety, Charbony, 
Bigty, Abagty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów us³uguj¹cych królowi Aswerusowi,
Est 1:11  aby przywiedli przed oblicze króla królowê Waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i 
ksi¹¿êtom jej piêknoœci; odznacza³a siê bowiem mi³ym wygl¹dem.
Est 1:12  Ale królowa Waszti odmówi³a przyjœcia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król siê 
rozgniewa³, i gniew w nim zap³on¹³.
Est 1:13  I rzek³ król do mêdrców znaj¹cych prawo, bo tak sprawy króla [rozwa¿ano] wobec znaj¹cych prawo i 
s¹d,
Est 1:14  i rozkaza³ przywo³aæ do siebie Karszenê, Szetara, Admatê, Tarszisza, Meresa, Mersenê, Memukana, 
siedmiu ksi¹¿¹t perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze 
miejsca.
Est 1:15  [I zapyta³]: «Jak wed³ug prawa nale¿y post¹piæ z królow¹ Waszti, która nie wykona³a rozkazu króla, 
jaki eunuchowie otrzymali?»
Est 1:16  Na to odpowiedzia³ Memukan w obecnoœci króla i ksi¹¿¹t: «Nie tylko przeciw samemu królowi 
wykroczy³a królowa Waszti, lecz tak¿e przeciw wszystkim ksi¹¿êtom i wszystkim narodom, które zamieszkuj¹ 
pañstwa króla Aswerusa.
Est 1:17  Gdy wieœæ o zachowaniu siê królowej rozejdzie siê poœród wszystkich kobiet, wtedy wzgardz¹ 
mê¿ami swoimi w oczach swoich i powiedz¹ im: "Król Aswerus poleci³ przyprowadziæ królowê Waszti do siebie, 
a ona nie posz³a".
Est 1:18  Dziœ wszystkie ksiê¿niczki perskie i medyjskie powiedz¹ do ksi¹¿¹t królewskich, co us³ysza³y o 
postêpowaniu królowej. Wtedy bêdzie wiele pogardy i gniewu.
Est 1:19  Jeœli siê to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech bêdzie napisane w 
prawach perskich i medyjskich, i niech bêdzie nieodwo³alne to, ¿e Waszti nie mo¿e ju¿ przyjœæ przed oblicze 
króla Aswerusa, a jej godnoœæ królewsk¹ niech da król jej towarzyszce, godniejszej od niej.
Est 1:20  A gdy us³ysz¹ dekret króla, wydany dla ca³ego królestwa - a wielkie jest ono - wszystkie kobiety 
oddadz¹ czeœæ mê¿om swoim, od najwiêkszego do najmniejszego».
Est 1:21  I spodoba³a siê ta rada królowi i ksi¹¿êtom jego, i uczyni³ król wed³ug s³ów Memukana.
Est 1:22  I wys³a³ listy do wszystkich pañstw królewskich, do ka¿dej krainy, [skreœlone] jej w³asnym pismem i 
do ka¿dego narodu w jego w³asnym jêzyku, aby ka¿dy m¹¿ by³ panem w domu swoim i mówi³, co mu siê 
podoba.
Est 2:1  Po tych wypadkach, gdy min¹³ gniew króla Aswerusa, przypomnia³ on sobie Waszti, to, co ona uczyni³a, 
oraz postanowienie w jej sprawie.
Est 2:2  I powiedzieli dworzanie króla, którzy stra¿ przy nim pe³nili: «Niech poszukaj¹ królowi m³odych dziewic o 
piêknym wygl¹dzie
Est 2:3  i niech zamianuje król urzêdników we wszystkich pañstwach królestwa swego, i niech zgromadz¹ 
wszystkie m³ode dziewice o piêknym wygl¹dzie na zamek w Suzie, do domu kobiet, pod opiekê Hegaja, eunucha 
królewskiego, stró¿a ¿on, i niech on da im kosmetyki!
Est 2:4  Ta dziewczyna, która siê spodoba królowi, bêdzie królow¹ w miejsce Waszti». I spodoba³a siê ta mowa 
królowi, i post¹pi³ zgodnie z ni¹.
Est 2:5  A by³ na zamku w Suzie m¹¿ imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, cz³owiek z 
pokolenia Beniamina.
Est 2:6  Ten zosta³ zabrany z Jerozolimy w czasie uprowadzenia razem z Jechoniaszem, królem judzkim, 
którego wzi¹³ do niewoli Nabuchodonozor, król babiloñski.
Est 2:7  A by³ on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki stryja swego, bo nie mia³a ona ojca ani matki. By³a to 
panna o piêknej postaci i mi³ym wygl¹dzie; a gdy umarli jej ojciec i matka, przyj¹³ j¹ Mardocheusz za córkê.
Est 2:8  Gdy rozesz³a siê wieœæ o poleceniu królewskim i jego rozkazie i gdy zgromadzono wiele dziewcz¹t na 
zamku w Suzie pod opiek¹ Hegaja, wziêta te¿ zosta³a Estera do domu króla pod opiekê Hegaja, stró¿a ¿on.
Est 2:9  Dziewczyna mu siê spodoba³a i pozyska³a sobie jego ¿yczliwoœæ. Uda³ siê do niej z kosmetykami i z 
[nale¿n¹ jej] czêœci¹ [utrzymania]. Da³ jej te¿ siedem dziewcz¹t z domu króla za towarzyszki i przeniós³ j¹ i jej 
dziewczêta do lepszego miejsca w domu kobiet.



Est 2:10  A nie ujawni³a Estera swego narodu i pochodzenia, poniewa¿ Mardocheusz rozkaza³ jej, aby nic nie 
mówi³a.
Est 2:11  Mardocheusz zaœ przechadza³ siê codziennie na wprost przedsionka domu kobiet, aby dowiadywaæ 
siê o zdrowie Estery i co siê z ni¹ dzieje.
Est 2:12  A gdy przychodzi³a kolej na ka¿d¹ dziewczynê, aby pójœæ do króla Aswerusa, pod koniec jej pobytu, 
wedle prawa kobiet, to jest po dwunastu miesi¹cach - poniewa¿ wtedy dni ich namaszczenia koñczy³y siê, 
szeœæ miesiêcy olejkiem mirrowym, a szeœæ miesiêcy balsamami i kosmetykami kobiecymi -
Est 2:13  wtedy dopiero dziewczyna sz³a do króla. Wszystko, czego za¿¹da³a, dawano jej, aby mog³a to wzi¹æ 
ze sob¹ do domu króla.
Est 2:14  Wieczorem sz³a, a rano wraca³a do drugiego domu kobiet pod opiekê Szaaszgaza, eunucha 
królewskiego, stró¿a na³o¿nic. Nie przychodzi³a ona ju¿ do króla, chyba ¿e król jej zapragn¹³ i wezwa³ j¹ 
imiennie.
Est 2:15  A gdy na Esterê, córkê Abichaila, stryja Mardocheusza, który wzi¹³ j¹ za córkê, przysz³a kolej, aby 
posz³a do króla, nie ¿¹da³a niczego, jak tylko tego, co poleci³ Hegaj, eunuch królewski, stró¿ ¿on. Estera 
pozyska³a sobie ¿yczliwoœæ wszystkich, którzy na ni¹ patrzeli.
Est 2:16  Zabrano wiêc Esterê do króla Aswerusa, do jego pa³acu królewskiego, w dziesi¹tym miesi¹cu, to jest w 
miesi¹cu Tebet, w siódmym roku jego królowania.
Est 2:17  I umi³owa³ król Esterê nad wszystkie [inne] kobiety. Pozyska³a sobie u niego ¿yczliwoœæ i wzglêdy 
nad wszystkie [inne] dziewice, i w³o¿y³ na jej g³owê koronê królewsk¹, i uczyni³ j¹ królow¹ w miejsce Waszti.
Est 2:18  Wyda³ [tak¿e] król wielk¹ ucztê dla wszystkich swoich ksi¹¿¹t i s³ug swoich, ucztê Estery, a pañstwa 
uwolni³ od podatków i da³ im dary z hojnoœci¹ królewsk¹.
Est 2:19  A gdy zgromadzono dziewczêta po raz drugi i Mardocheusz siedzia³ w Bramie Królewskiej,
Est 2:20  Estera nie powiedzia³a o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak to poleci³ jej Mardocheusz. Estera 
uczyni³a zgodnie z poleceniem Mardocheusza, tak jakby by³a jeszcze pod jego opiek¹.
Est 2:21  Mardocheusz w tych dniach by³ przy Bramie Królewskiej. A niezadowoleni dwaj eunuchowie 
królewscy, Bigtan i Teresz, spomiêdzy "stró¿ów progu", szukali sposobnoœci, aby podnieœæ rêkê na króla 
Aswerusa.
Est 2:22  I dosz³a wiadomoœæ o sprawie tej do Mardocheusza, i powiedzia³ o tym królowej Esterze, a Estera 
oznajmi³a królowi w imieniu Mardocheusza.
Est 2:23  Tak zosta³a wyœledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie, i zapisano to w ksiêdze 
kronik w obecnoœci króla.
Est 3:1  Po tych wydarzeniach król Aswerus uczyni³ wielkim Hamana, syna Hammedaty, Agagitê, i wywy¿szy³ 
go, i umieœci³ tron jego ponad wszystkimi ksi¹¿êtami, którzy przy nim byli.
Est 3:2  Wszyscy s³udzy króla, którzy stali w bramie, klêkali i oddawali pok³on przed Hamanem, poniewa¿ taki 
rozkaz wyda³ król co do jego osoby. A Mardocheusz nie klêka³ i nie oddawa³ pok³onu.
Est 3:3  Wtedy stoj¹cy w bramie s³udzy królewscy powiedzieli Mardocheuszowi: «Dlaczego przestêpujesz 
polecenie króla?»
Est 3:4  Mówili do niego tak codziennie, ale on ich nie s³ucha³. Powiedzieli wiêc Hamanowi, aby siê przekonaæ, 
czy trwa³e bêd¹ postanowienia Mardocheusza, poniewa¿ wyzna³ im, ¿e jest ¯ydem.
Est 3:5  I zauwa¿y³ Haman, ¿e Mardocheusz nie klêka³ i nie oddawa³ pok³onu, i nape³ni³ siê Haman gniewem.
Est 3:6  Uwa¿a³ jednak za niegodne podnieœæ rêkê na samego tylko Mardocheusza, poniewa¿ powiedziano 
mu o narodzie Mardocheusza. Szuka³ wiêc Haman sposobnoœci, aby w ca³ym królestwie Aswerusa wytêpiæ 
wszystkich ¯ydów, to jest naród Mardocheusza.
Est 3:7  Od pierwszego miesi¹ca, to jest miesi¹ca Nisan, w dwunastym roku [panowania] króla Aswerusa rzucano 
"Pur", to jest los, w obecnoœci Hamana na ka¿dy dzieñ i na ka¿dy miesi¹c a¿ do dwunastego miesi¹ca Adar.
Est 3:8  Potem rzek³ Haman do króla Aswerusa: «Jest pewien naród rozproszony i od³¹czony od narodów we 
wszystkich pañstwach królestwa twego, a prawa jego s¹ inne ni¿ ka¿dego innego narodu. Praw króla oni nie 
wykonuj¹ i w interesie króla le¿y, aby ich nie zostawiæ w spokoju.
Est 3:9  Jeœli król uzna to za s³uszne, niech wyda dekret, aby ich wytraciæ, a ja wp³acê na rêce urzêdników 
dziesiêæ tysiêcy talentów srebra, aby je przelano do skarbca królewskiego».
Est 3:10  Na to zdj¹³ król sygnet z rêki swojej i da³ go Hamanowi, synowi Hammedaty, Agagicie, wrogowi ¯ydów.
Est 3:11  I powiedzia³ król do Hamana: «Niech bêdzie ci dane srebro i lud ten, abyœ uczyni³ z nim to, co wydaje 
siê s³uszne w oczach twoich».
Est 3:12  Zawo³ano pisarzy królewskich w miesi¹cu pierwszym dnia trzynastego i napisano wszystko, co 
rozkaza³ Haman, do satrapów króla i do namiestników, którzy stali na czele wszystkich pañstw, i do ksi¹¿¹t 
poszczególnych narodów; napisano do ka¿dego pañstwa jego pismem i do poszczególnych narodów w jego 
jêzyku w imieniu króla Aswerusa i opieczêtowano sygnetem królewskim.
Est 3:13  Potem wys³ano listy przez goñców do wszystkich pañstw króla, aby wygubiæ i wybiæ, i wyniszczyæ 
wszystkich ¯ydów od ch³opca do starca, dzieci i kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesi¹ca 



dwunastego, to jest w miesi¹cu Adar, a maj¹tek ich skonfiskowaæ.[1] Odpis dekretu jest nastêpuj¹cy: «Wielki król 
Artakserkses pisze do ksi¹¿¹t i rz¹dców stu dwudziestu siedmiu pañstw od Indii a¿ do Etiopii:[2] Gdy 
zapanowa³em nad licznymi narodami i gdy podbi³em ca³y œwiat nie nadu¿ywaj¹c w³adzy swojej, lecz z 
³askawoœci¹ i ³agodnoœci¹ stale sprawuj¹c rz¹dy, chcia³em cicho unormowaæ ¿ycie podw³adnych, królestwo 
umocniæ spokojnie a¿ po granice i przywróciæ wszystkim ludom upragniony pokój.[3] Gdy pyta³em moich 
doradców, jak by to mo¿na dok³adnie przeprowadziæ, Haman, który wyró¿nia³ siê przy nas m¹droœci¹ i 
niezmiernie przychylnym usposobieniem oraz odznacza³ siê niezachwian¹ wiernoœci¹, zajmuj¹c drugie miejsce 
w królestwie,[4] wskaza³ nam, ¿e wmiesza³ siê pomiêdzy inne szczepy ca³ego œwiata pewien naród wrogo [do 
pozosta³ych] usposobiony, który przez swoje prawa sprzeciwia siê wszystkim narodom i stale lekcewa¿y 
zarz¹dzenia królów, tak i¿ stanowi przeszkodê w rz¹dach nienagannie sprawowanych przez nas nad ca³oœci¹.[5] 
Przekonawszy siê, ¿e jedynie ten naród pozostaje ze wszystkimi w sta³ej niezgodzie, ¿e trzyma siê w 
odosobnieniu na skutek swych praw, ¿e nie¿yczliwy jest dla naszych spraw, spe³niaj¹c najgorsze czyny, tak i¿ 
pañstwo nigdy nie bêdzie mog³o dojœæ do wewnêtrznego pokoju,[6] rozkazaliœmy, aby osoby wymienione w 
pismach Hamana, który jest prze³o¿onym nad sprawami pañstwa i drugim ojcem naszym - aby wszyscy ci wraz 
z ¿onami i dzieæmi zginêli ca³kowicie od miecza przeciwników, bez ¿adnego wspó³czucia i oszczêdzania, 
czternastego dnia dwunastego miesi¹ca Adar, roku bie¿¹cego.[7] I aby od dawna nie¿yczliwie usposobieni w 
jednym dniu przemoc¹ zes³ani zostali do Hadesu i w ten sposób na przysz³oœæ zapewnili nam zawsze 
bezpieczne i niczym niezam¹cone sprawowanie rz¹dów w pañstwie».
Est 3:14  Odpis pisma zosta³ dostarczony wszystkim pañstwom jako ustawa i og³oszono wszystkim narodom, 
aby by³y gotowe na ten dzieñ.
Est 3:15  Goñcy pobiegli przynaglani rozkazem królewskim, a dekret og³oszono na zamku w Suzie. Król i 
Haman siedzieli i pili, miasto zaœ Suza by³o w rozterce.
Est 4:1  A skoro Mardocheusz dowiedzia³ siê o wszystkim, co czyniono, rozdar³ szaty i okry³ siê worem i 
popio³em, i wyszed³ na œrodek miasta, i lamentowa³ g³oœno i gorzko.
Est 4:2  I przyszed³ a¿ pod Bramê Królewsk¹, poniewa¿ nie wolno by³o wejœæ do samej Bramy Królewskiej 
przyodzianemu w wór pokutny.
Est 4:3  A w ka¿dym pañstwie, wszêdzie, dok¹d dekret króla i prawo jego dotar³y, powsta³ wielki smutek u 
¯ydów i posty, i p³acz, i lament. Wór pokutny i popió³ stanowi³y pos³anie dla wielu.
Est 4:4  I przysz³y s³u¿¹ce Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlêk³a siê bardzo i 
pos³a³a szaty, aby ubraæ Mardocheusza i zdj¹æ wór z niego, ale on nie przyj¹³.
Est 4:5  Wtedy zawo³a³a Estera Hataka, który spoœród eunuchów królewskich us³ugiwa³ jej osobiœcie, i 
pos³a³a go do Mardocheusza, aby dowiedzia³ siê, po co to wszystko i dlaczego.
Est 4:6  I poszed³ Hatak do Mardocheusza na rynek miasta, który by³ przed Bram¹ Królewsk¹.
Est 4:7  Mardocheusz opowiedzia³ mu wszystko, co siê zdarzy³o, i dok³adnie powiadomi³ go o sumie srebra, 
któr¹ Haman przyrzek³ wp³aciæ do skarbca królewskiego za ¯ydów, skoro tylko bêdzie móg³ ich wyg³adziæ.
Est 4:8  I odpis dokumentu prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wyg³adziæ, da³ mu do pokazania Esterze, 
celem powiadomienia jej i polecenia, aby posz³a do króla i b³aga³a go o ³askê, i prosi³a przed nim za ludem 
swoim.
Est 4:9  A Hatak odszed³ i powiedzia³ Esterze s³owa Mardocheusza.
Est 4:10  I odpowiedzia³a Estera Hatakowi i poleci³a mu iœæ do Mardocheusza:
Est 4:11  «Wszyscy s³udzy króla i ludnoœæ pañstw królewskich wiedz¹, ¿e jedno dla nich jest prawo, dla 
ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety, którzy udaj¹ siê do króla na dziedziniec wewnêtrzny, a którzy nie otrzymali 
wezwania: maj¹ byæ zabici, chyba ¿e król wyci¹gnie nad nimi z³ote ber³o, to wtedy pozostan¹ przy ¿yciu. A mnie 
nie zawo³ano, abym posz³a do króla, ju¿ od dni trzydziestu».
Est 4:12  I powiedziano Mardocheuszowi s³owa Estery.
Est 4:13  Wtedy Mardocheusz rzek³, aby odpowiedzieli Esterze: «Nie myœl sobie w sercu, ¿e uratujesz siê w 
domu króla, jedyna ze wszystkich ¯ydów,
Est 4:14  bo jeœli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla ¯ydów przyjdzie z innego 
miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze wzglêdu na tê w³aœnie chwilê dost¹pi³aœ 
godnoœci królowej?»
Est 4:15  I rzek³a Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi:
Est 4:16  «IdŸ, zgromadŸ wszystkich ¯ydów, którzy znajduj¹ siê w Suzie. Poœæcie za mnie, nie jedz¹c i nie pij¹c 
trzy dni, noc¹ i dniem. Ja te¿ i dziewczêta moje bêdziemy poœci³y podobnie. Potem pójdê do króla, choæ to 
niezgodne z prawem, a jeœli zginê, to zginê».
Est 4:17  I poszed³ Mardocheusz i uczyni³ stosownie do tego wszystkiego, co mu poleci³a Estera.[1] B³aga³ 
Pana, wspominaj¹c na wszystkie dzie³a Pañskie i mówi³:[2] «Panie, Panie, Królu, Wszechmog¹cy, poniewa¿ w 
mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci siê sprzeciwi³, gdy chcesz ocaliæ Izraela,[3] poniewa¿ 
Tyœ uczyni³ niebo i ziemiê, i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu, Ty jesteœ Panem 
wszystkiego i nie ma nikogo, kto by siê sprzeciwi³ Tobie, Panu.[4] Ty znasz wszystko, Ty wiesz - tego, i¿ nie 



oddawa³em pok³onu pysznemu Hamanowi, nie czyni³em ani z pychy, ani z zuchwa³oœci, ani z ¿¹dzy s³awy. 
By³em nawet gotów œlady stóp jego ca³owaæ dla ocalenia Izraela.[5] Lecz uczyni³em to, aby nie stawiaæ wy¿ej 
czci cz³owieka nad czeœæ Boga i aby nikomu nie oddawaæ pok³onu, oprócz Ciebie, Panie mój, i nie uczyni³em 
tego z pychy.[6] A teraz, Panie Bo¿e, Królu, Bo¿e Abrahama, ocal lud Twój, bo czyhaj¹ na zgubê nasz¹ i maj¹ 
zamiar zniszczyæ nas, Twoje prastare dziedzictwo.[7] Nie gardŸ dziedzictwem Twoim, które wykupi³eœ dla 
siebie z Egiptu.[8] Wys³uchaj proœby mojej i oka¿ mi³osierdzie nad dziedzicznym Twym dzia³em, i obróæ 
smutek nasz w radoœæ, abyœmy ¿yli i imiê Twoje, Panie, wielbili, i nie zamykaj ust chwal¹cych Ciebie, 
Panie».[9] I ca³y Izrael wo³a³ ze wszystkich si³ swoich, bo œmieræ sta³a im przed oczami.[11] Tak¿e królowa 
Estera zwróci³a siê do Pana, przejêta niebezpieczeñstwem œmierci. Zdjê³a swe szaty okaza³e, przywdzia³a 
suknie smutku i ¿a³oby i w miejsce wonnego pachnid³a pokry³a g³owê sw¹ popio³em i œmieciami, i cia³o swoje 
poni¿y³a bardzo, a radosne ozdoby zast¹pi³a rozpuszczonymi w³osami.[12] I b³aga³a Pana, Boga Izraela, i 
rzek³a: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteœ jedyny, wspomó¿ mnie samotn¹, nie maj¹c¹ oprócz Ciebie [¿adnego] 
wspomo¿yciela, bo niebezpieczeñstwo jest niejako w rêce mojej.[13] Ja s³ysza³am od m³odoœci mojej w 
pokoleniu moim w ojczyŸnie, ¿e Ty, Panie, wybra³eœ Izraela spoœród wszystkich narodów i ojców naszych ze 
wszystkich ich przodków na wieczyst¹ posiad³oœæ i uczyni³eœ im tak wiele rzeczy wed³ug obietnicy.[14] A 
teraz zgrzeszyliœmy przed obliczem Twoim i wyda³eœ nas w rêce wrogów naszych za to, ¿eœmy czcili ich 
bóstwa. Sprawiedliwy jesteœ, Panie![15] A oni nie zadowolili siê gorzkoœci¹ niewoli naszej i w³o¿yli rêce swoje 
w rêce bo¿ków swoich, aby odmieniæ obietnice ust Twoich i aby wyniszczyæ dziedzictwo Twoje, zamkn¹æ usta 
tych, którzy Ciê wielbi¹, i zgasiæ s³awê Twego domu i o³tarza Twego,[16] a otworzyæ usta pogan na przymioty 
bezwartoœciowych ba³wanów i podziwianie na wieki cielesnego króla.[17] Nie oddawaj, Panie, ber³a Twego 
tym, którzy nie istniej¹, i niech siê nie naigrawaj¹ z naszego upadku, lecz zwróæ postanowienie ich przeciwko 
nim; tego zaœ, który zacz¹³ z nami walkê, przyk³adnie ukarz![18] Wspomnij, Panie, poka¿ siê w chwili 
udrêczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i W³adco nad wszystkimi w³adcami.[19] Daj odpowiedni¹ 
mowê w usta moje przed obliczem lwa i obróæ serce jego ku nienawiœci do wroga naszego, aby zgin¹³ on sam i 
ci, którzy z nim jedno myœl¹.[20] Wybaw nas rêk¹ Twoj¹ i wspomó¿ mnie opuszczon¹ i nie maj¹c¹ nikogo oprócz 
Ciebie, Panie.[21] Ty wiesz wszystko, wiesz, ¿e nienawidzê chwa³y bezbo¿nych i brzydzê siê ³o¿em 
nieobrzezanych i ka¿dym obcym.[23] Ty znasz niedolê moj¹ i to, ¿e brzydzê siê znakiem mojego wywy¿szenia, 
który noszê na g³owie w dniach publicznych wyst¹pieñ. Brzydzê siê nim jak ³achmanem krwawi¹cej kobiety i nie 
noszê go w dniach mego odpoczynku.[24] Tak¿e nie jad³a s³u¿ebnica Twoja ze sto³u Hamana i nie ceni³a sobie 
wysoko uczty króla ani te¿ nie pi³a wina p³ynnych ofiar.[25] I nie radowa³a siê s³u¿ebnica Twoja od dnia 
zabrania jej a¿ dot¹d, jak tylko w Tobie, Panie, Bo¿e Abrahama.[26] O Bo¿e potê¿ny nad wszystkimi, wys³uchaj 
g³osu pozbawionych nadziei i wyratuj nas z rêki niegodziwych, mnie zaœ uwolnij od mego lêku».
Est 5:1  [Trzeciego dnia Estera ubra³a siê po królewsku i wesz³a do wewnêtrznego dziedziñca domu 
królewskiego, naprzeciw pokojów króla. Król siedzia³ wtedy na królewskim tronie w sali królewskiej naprzeciw 
bramy wejœciowej pa³acu.] Trzeciego dnia, gdy skoñczy³a siê modliæ, zdjê³a szaty pokutne i przyodzia³a siê we 
wspania³oœci swoje.[1] A gdy ju¿ wygl¹da³a wspaniale, pomodliwszy siê do Boga, który widzi wszystko i ocala, 
wziê³a ze sob¹ dwie s³u¿ebnice. Na jednej z nich opiera³a siê jakby omdlewaj¹ca z rozkoszy, a druga sz³a za ni¹, 
powiewn¹ czyni¹c jej szatê przez jej podtrzymywanie.[2] I zap³onê³a wdziêkiem swej piêknoœci, a oblicze jej 
rozweseli³o siê niby upojonej mi³oœci¹, lecz serce mia³a œciœniête strachem i lêkiem.[3] I przeszed³szy przez 
wszystkie bramy stanê³a przed królem. A on siedzia³ na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje 
wspania³e szaty, ca³y w z³ocie i drogich kamieniach, i by³ bardzo surowy.[4] I podniós³ majestatyczne swe 
oblicze, i spojrza³ w najwiêkszym gniewie. A królowa zachwia³a siê, zmieni³a swój wygl¹d, zblad³a i pochyli³a siê 
na g³owê s³u¿¹cej, która j¹ wyprzedza³a.[5] I przemieni³ Bóg usposobienie króla na ³askawe, tak ¿e 
zaniepokojony zeskoczy³ ze swego tronu i wzi¹³ j¹ w ramiona, a¿ przysz³a do przytomnoœci. I odezwa³ siê do 
niej bardzo ³agodnie, i rzek³ jej:[6] «Có¿ ci to, Estero? Jam brat twój, b¹dŸ dobrej myœli! Nie umrzesz, poniewa¿ 
nasze zarz¹dzenie odnosi siê do ogó³u, przybli¿ siê!»
Est 5:2  [A gdy król zobaczy³ królowê Esterê, stoj¹c¹ na dziedziñcu, znalaz³a ona ³askê w oczach jego i wyci¹gn¹³ 
król do Estery z³ote ber³o, które mia³ w rêce, i zbli¿y³a siê Estera, i dotknê³a siê koñca ber³a.] I wyci¹gn¹³ z³ote 
ber³o, i po³o¿y³ je na szyi jej, i poca³owa³ j¹, i rzek³: «Mów do mnie!»[1] I rzek³a do niego: «Ujrza³am ciê, panie, 
jak anio³a Bo¿ego i zatrwo¿y³o siê serce moje od strachu przed majestatem twoim, poniewa¿ jesteœ godny 
podziwu, panie, a oblicze twoje jest pe³ne wdziêku».[2] A gdy to mówi³a, znowu upad³a z wyczerpania. Król zaœ 
przestraszy³ siê, a ca³a s³u¿ba jego pociesza³a j¹.
Est 5:3  I rzek³ król do niej: «Co ci siê sta³o, królowo Estero, i jaka jest proœba twoja? - choæby to by³a po³owa 
królestwa, bêdzie ci dane».
Est 5:4  Na to Estera odpowiedzia³a: «Jeœli siê to podoba królowi, to niech przyjd¹ król i Haman na ucztê, któr¹ 
ja przygotowa³am dla niego».
Est 5:5  I rzek³ król: «Zawo³ajcie szybko Hamana, aby spe³ni³ wolê Estery». Tak przyszli król i Haman na ucztê, 
któr¹ Estera wyda³a.
Est 5:6  I odezwa³ siê król do Estery po napiciu siê wina: «Jakie jest ¿yczenie twoje, a bêdzie spe³nione, i co za 



proœba twoja? Choæby to by³a po³owa królestwa, stanie siê».
Est 5:7  Na to odpowiedzia³a Estera i rzek³a: «Oto ¿yczenie moje i moja proœba:
Est 5:8  Jeœli król darzy mnie ¿yczliwoœci¹ i jeœli król uznaje za s³uszne spe³niæ moje ¿yczenie i uczyniæ 
zadoœæ mojej proœbie, to niech przyjdzie król z Hamanem [jeszcze jutro] na ucztê, któr¹ przygotowa³am dla 
nich, a jutro uczyniê wedle s³owa króla».
Est 5:9  I wyszed³ Haman w dniu tym weso³y i dobrej myœli. Ale gdy ujrza³ Haman Mardocheusza w Bramie 
Królewskiej, a on ani nie wsta³, ani siê nie poruszy³ przed nim, nape³ni³ siê Haman gniewem na Mardocheusza.
Est 5:10  Mimo tego opanowa³ siê Haman i poszed³ do domu. Potem pos³a³ [zaproszenie], aby przyszli 
przyjaciele i jego ¿ona - Zeresz.
Est 5:11  I opowiedzia³ im Haman o wspania³oœci bogactwa swego i o mnóstwie synów swoich i o wszystkim, 
jak to wielkim uczyni³ go król i jak wyniós³ go nad ksi¹¿¹t i s³ugi królewskie.
Est 5:12  I mówi³ Haman: «Nawet królowa Estera nikogo oprócz mnie nie zaprosi³a na ucztê z królem, któr¹ 
wyda³a, a tak¿e na jutro mam zaproszenie do niej razem z królem.
Est 5:13  Lecz wszystko to jest dla mnie niczym, jak d³ugo patrzê na Mardocheusza, ¯yda siedz¹cego w 
Bramie».
Est 5:14  Na to odpowiedzia³a mu jego ¿ona, Zeresz, i wszyscy przyjaciele jego: «Niech postawi¹ drzewo wielkie 
na piêædziesi¹t ³okci, a rano powiedz królowi, niech powiesz¹ na nim Mardocheusza, i idŸ wesó³ na ucztê z 
królem!» Spodoba³a siê ta rada Hamanowi i rozkaza³ postawiæ drzewo.
Est 6:1  A tej nocy odbieg³ sen króla i poleci³, aby przyniesiono ksiêgê pami¹tkow¹ kronik i odczytano j¹ przed 
królem.
Est 6:2  Tam znaleziono to, co powiedzia³ Mardocheusz o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich 
spomiêdzy "stró¿ów progu", którzy usi³owali podnieœæ rêkê na króla Aswerusa.
Est 6:3  I rzek³ król: «Co uczyniono, aby uczciæ i ws³awiæ za to Mardocheusza?» I odpowiedzieli królowi 
dworzanie, którzy mu us³ugiwali: «Nie uczyniono dla niego zupe³nie nic».
Est 6:4  Na to rzek³ król: «Kto jest na dziedziñcu?» A na zewnêtrzny dziedziniec pa³acu królewskiego przyszed³ 
Haman, aby zapytaæ króla, czy mo¿e powiesiæ Mardocheusza na drzewie, które przygotowa³ dla niego.
Est 6:5  I powiedzieli s³udzy króla do niego: «Oto Haman stoi na dziedziñcu». I rzek³ król: «Niech wejdzie!»
Est 6:6  I przyszed³ Haman, a król rzek³ do niego: «Co nale¿y uczyniæ mê¿owi, którego król chce uczciæ?» A 
mówi³ Haman sam do siebie: Komu¿ by król chcia³ oddaæ wiêksz¹ czêœæ ni¿ mnie?
Est 6:7  I powiedzia³ Haman królowi: «Dla mê¿a, którego król chce uczciæ,
Est 6:8  niech przynios¹ szatê królewsk¹, w któr¹ król siê ubiera, i konia, na którym jeŸdzi król, i niech mu w³o¿¹ 
na g³owê koronê królestwa.
Est 6:9  Podaj¹c zaœ szaty i konia do r¹k jednego spoœród najznakomitszych ksi¹¿¹t króla, niech ubior¹ mê¿a, 
którego król chce uczciæ, i niech go obwo¿¹ na koniu po placu miejskim, i niech wo³aj¹ przed nim: "Oto, co 
uczyniono mê¿owi, którego król chce uczciæ!"»
Est 6:10  I rzek³ król do Hamana: «Szybko weŸ szatê i konia i, jak powiedzia³eœ, tak uczyñ ¯ydowi 
Mardocheuszowi, który siedzi w Bramie Królewskiej. Niczego nie opuœæ z tego wszystkiego, co 
powiedzia³eœ!»
Est 6:11  Wzi¹³ wiêc Haman szatê i konia i ubra³ Mardocheusza, i obwozi³ go po placu miejskim, i wo³a³ przed 
nim: «Oto, co czyni siê mê¿owi, którego król chce uczciæ».
Est 6:12  Potem powróci³ Mardocheusz do Bramy Królewskiej, a Haman pospieszy³ do domu swego smutny, z 
zakryt¹ g³ow¹.
Est 6:13  I opowiedzia³ Haman ¿onie swojej, Zeresz, i wszystkim przyjacio³om swoim wszystko, co go spotka³o. 
I odpowiedzieli mu przyjaciele jego i ¿ona jego, Zeresz: «Je¿eli Mardocheusz jest z narodu ¿ydowskiego, a ty 
zacz¹³eœ przed nim upadaæ, to nie przemo¿esz go, raczej ca³kiem upadniesz».
Est 6:14  A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko przyszli eunuchowie królewscy i przynaglali Hamana, aby 
szed³ na ucztê, któr¹ wyda³a Estera.
Est 7:1  Przyszed³ wiêc król z Hamanem, aby ucztowaæ z królow¹ Ester¹.
Est 7:2  A król rzek³ do Estery tak¿e w drugim dniu podczas picia wina: «Jakie jest twoje ¿yczenie, królowo 
Estero, a bêdzie ci dane, i co za proœba twoja? Choæby to by³a po³owa królestwa, stanie siê».
Est 7:3  W odpowiedzi rzek³a królowa Estera: «Królu, jeœli mnie darzysz ¿yczliwoœci¹ i jeœli królowi siê 
podoba, to niech bêdzie darowane mi ¿ycie na moj¹ proœbê i lud mój na moje ¿yczenie!
Est 7:4  Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wyg³adziæ, wymordowaæ i zniszczyæ. Gdyby nas 
sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milcza³abym, chocia¿ nie wynagrodzi nigdy ciemiê¿yciel szkody 
królowi».
Est 7:5  A na to odpowiedzia³ król Aswerus i rzek³ królowej Esterze: «Któ¿ jest ten, który zawzi¹³ siê w sercu 
swoim, aby to uczyniæ, i gdzie on jest?»
Est 7:6  I odpowiedzia³a Estera: «Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec». Haman zaœ 
zatrwo¿y³ siê wobec króla i królowej.



Est 7:7  Wtedy król w gniewie swoim wsta³ od picia wina i [poszed³] do pa³acowego ogrodu. Haman zaœ stan¹³ 
przed królow¹ Ester¹, aby prosiæ o ¿ycie swoje, poniewa¿ dostrzeg³, ¿e król postanowi³ jego zgubê.
Est 7:8  Potem król wróci³ z pa³acowego ogrodu do domu, gdzie pito wino, Haman zaœ upad³ na ³o¿e, na 
którym spoczywa³a Estera. A na to król rzek³: «Czy jeszcze chce zgwa³ciæ królowê w mojej obecnoœci, w 
domu?» S³owo wysz³o z ust króla, a twarz Hamana zakryto.
Est 7:9  I rzek³ Charbona, jeden z eunuchów, którzy pe³nili s³u¿bê przed królem: «Oto drzewo, które postawi³ 
Haman dla Mardocheusza, co radzi³ dobrze królowi, stoi przed domem Hamana, wysokie na piêædziesi¹t ³okci». 
I rzek³ król: «Powieœcie go na nim!»
Est 7:10  I powieszono Hamana na drzewie, które przygotowa³ Mardocheuszowi, a uspokoi³ siê gniew króla.
Est 8:1  Tego dnia podarowa³ król Aswerus królowej Esterze dom Hamana, drêczyciela ¯ydów, Mardocheusz 
zaœ dosta³ siê przed oblicze króla, poniewa¿ powiedzia³a Estera, kim on by³ dla niej.
Est 8:2  Król zaœ zdj¹³ swój sygnet, który zabra³ Hamanowi, i da³ go Mardocheuszowi. Estera zaœ ustanowi³a 
Mardocheusza zarz¹dc¹ domu Hamana.
Est 8:3  I znowu Estera przemówi³a do króla, i upad³a do nóg jego, i p³aka³a, i b³aga³a go o ³askê, aby usun¹³ 
z³oœæ Hamana, Agagity i zamiar jego skierowany przeciwko ¯ydom.
Est 8:4  A król wyci¹gn¹³ do Estery z³ote ber³o: na co podnios³a siê Estera i stanê³a przed królem,
Est 8:5  i rzek³a: «Jeœli siê to podoba królowi, jeœli darzy mnie ¿yczliwoœci¹, i jeœli królowi to odpowiada, a ja 
jestem w jego oczach mi³a, niech zostanie napisane, aby wycofano listy, plan Hamana, syna Hammedaty, który 
napisa³, aby wygubiæ ¯ydów mieszkaj¹cych we wszystkich pañstwach króla.
Est 8:6  Bo jak¿e mog³abym patrzeæ na z³o, które spadnie na lud mój, i jak mog³abym patrzeæ na zgubê 
mojego narodu?»
Est 8:7  Wtedy rzek³ król Aswerus do królowej Estery i do ¯yda Mardocheusza: «Oto da³em Esterze dom 
Hamana, a jego powiesili na drzewie, poniewa¿ wyci¹gn¹³ rêkê na ¯ydów.
Est 8:8  Wy zaœ, jeœli wam siê wyda to s³uszne, napiszcie w sprawie ¯ydów, w imieniu króla, i zapieczêtujcie 
sygnetem, poniewa¿ pismo króla, napisane w imieniu króla i zapieczêtowane sygnetem króla, jest 
nieodwo³alne».
Est 8:9  I zawo³ano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesi¹cu, to jest miesi¹cu Siwan, w dniu 
dwudziestym trzecim, i napisano wed³ug tego wszystkiego, co rozkaza³ Mardocheusz, do ¯ydów i do satrapów, i 
do namiestników, i ksi¹¿¹t pañstw, które [rozci¹gaj¹ siê] od Indii a¿ do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu 
pañstw, do poszczególnych pañstw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich jêzyku, i do ¯ydów ich pismem 
w ich jêzyku.
Est 8:10  I napisa³ w imieniu króla Aswerusa pismo, i zapieczêtowa³ sygnetem króla, i pos³a³ przez goñców, 
jad¹cych na koniach, na wierzchowcach królewskich, na Ÿrebcach ze stadniny królewskiej,
Est 8:11  ¿e król pozwala ¯ydom, mieszkaj¹cym w poszczególnych miastach zgromadziæ siê i stan¹æ w obronie 
swego ¿ycia, aby mogli wytraciæ i wymordowaæ, i wygubiæ wszystkich zbrojnych swoich wrogów wœród ludów 
i pañstw wraz z ich niemowlêtami i kobietami, a tak¿e aby zabrali ich majêtnoœæ
Est 8:12  w jednym dniu, we wszystkich pañstwach króla Aswerusa, dnia trzynastego miesi¹ca dwunastego, to 
jest miesi¹ca Adar.[1] Odpis tego dekretu, dotycz¹cego powy¿szych wypadków jest nastêpuj¹cy:[2] «Wielki król 
Artakserkses przesy³a pozdrowienia stu dwudziestu siedmiu pañstwom od Indii a¿ do Etiopii, prze³o¿onym krain 
i tym, którzy z nami s¹ jednej myœli.[3] Wielu z tych, którzy przez nadzwyczajn¹ ³askawoœæ dobroczyñców 
zosta³o podniesionych do niezwyk³ej godnoœci, zapragnê³o jeszcze czegoœ wiêkszego. Usi³uj¹ nie tylko Ÿle 
czyniæ naszym poddanym, na których szczêœcie nie mog¹ patrzeæ, lecz przeciw swoim w³asnym 
dobroczyñcom knuj¹ zdradê.[4] Nie tylko usuwaj¹ wdziêcznoœæ spomiêdzy ludzi, lecz tak¿e rozzuchwaleni 
pochwa³ami tych, co nie znaj¹ dobra, mniemaj¹, ¿e ujd¹ karz¹cej sprawiedliwoœci wszystkowiedz¹cego Boga.[5] 
Czêsto te¿ namowa przyjació³, którym powierzono zarz¹d spraw, czyni¹c tych, którzy sprawuj¹ w³adzê, 
odpowiedzialnymi za niewinn¹ krew, wik³a ich w niepowetowane klêski.[6] W ten sposób k³amliwym 
rozumowaniem nikczemnoœci oszukuj¹ szczer¹ ¿yczliwoœæ panuj¹cych.[7] I mo¿ecie zauwa¿yæ - 
niekoniecznie w staro¿ytnych kronikach, któreœmy og³osili - lecz o wiele wiêcej patrz¹c na to, co jest przed 
stopami, ile z³a dzieje siê z powodu zepsucia ludzi niegodnie rz¹dz¹cych.[8] Na przysz³oœæ trzeba zwróciæ 
uwagê na to, a w ten sposób sprawimy, ¿e bêdzie królestwo nie zam¹cone, pe³ne pokoju dla wszystkich ludzi,[9] 
a przy dokonywaniu zmian, narzucaj¹cych siê z oczywistoœci¹, rozs¹dzimy zawsze kieruj¹c siê wiêksz¹ 
³agodnoœci¹.[11] Tak to Haman, syn Hammedaty, Macedoñczyk, co prawda, obcy pokrewieñstwu perskiemu i 
bardzo daleki od naszej dobroci, znalaz³ u nas goœcinê i spotka³ siê do tego stopnia z ¿yczliwoœci¹,[12] któr¹ 
mieliœmy wobec ca³ego ludu, ¿e nazywali go ojcem naszym i oddawali mu wszyscy pok³on, bo osi¹gn¹³ drugie 
miejsce przy tronie królewskim.[13] Jednak nie ujarzmi³ ¿¹dzy wielkoœci, ale przemyœliwa³ nad tym, jak by nas 
pozbawiæ panowania i ¿ycia.[14] Naszego zaœ wybawcê i sta³ego dobroczyñcê Mardocheusza i Esterê, 
wspólniczkê bez skazy we w³adzy królewskiej, wraz z ca³ym ich ludem stara³ siê doprowadziæ do zguby 
podstêpnymi, dobrze przemyœlanymi sposobami.[15] Tak spodziewa³ siê, przez ujarzmienie nas 
osamotnionych, przenieœæ panowanie z Persów na Macedoñczyków.[16] My jednak stwierdzamy, ¿e ¯ydzi 



wydani na zag³adê przez tego trzykroæ zbrodniczego cz³owieka nie s¹ z³oczyñcami, lecz rz¹dz¹ siê najbardziej 
sprawiedliwymi prawami,[17] i ¿e s¹ synami najwy¿szego, ¿ywego Boga, który dobrze kieruj¹c zarówno nami, 
jak te¿ i naszymi przodkami, królestwo nasze najlepiej utwierdza.[18] Dobrze wiêc zrobicie, jeœli nie bêdziecie 
zwa¿aæ na listy nades³ane przez Hamana, syna Hammedaty, który za to, ¿e siê tego dopuœci³, zawis³ na 
drzewie u bram Suzy, z ca³ym swym domem, albowiem wszechw³adny Bóg bezzw³ocznie wymierzy³ mu wyrok 
sprawiedliwy.[19] A odpis tego listu wystawcie na widok publiczny, na ka¿dym miejscu pozwalaj¹c ¯ydom jawnie 
pos³ugiwaæ siê ich w³asnymi prawami. Dopomó¿cie im, aby tych, którzy ich napadn¹ w chwili ucisku, mogli 
odeprzeæ dnia trzynastego dwunastego miesi¹ca Adar, w tym samym dniu.[20] Ten bowiem dzieñ 
wszechw³adny Bóg, zamiast na zag³adê ludu wybranego, przeznaczy³ na jego wesele.[21] Przeto i wy w liczbie 
œwi¹t waszych imiennie okreœlonych obchodŸcie ów pamiêtny dzieñ z wszelkimi biesiadami - aby on i teraz, i 
potem by³ dla nas i dla ¿yczliwych Persów pami¹tk¹ wybawienia, a dla spiskuj¹cych przeciw nam - 
przypomnieniem zguby.[24] Wszelkie zaœ miasto czy okrêg, bez wyj¹tku, który by tego nie spe³ni³, bêdzie 
wydany w gniewie na pastwê w³óczni i ognia i bêdzie uwa¿any nie tylko za niedostêpny dla ludzi, lecz tak¿e za 
najbardziej wrogi dla zwierz¹t i ptaków».
Est 8:13  Odpis pisma zosta³ og³oszony we wszystkich pañstwach z moc¹ prawa, aby by³o wiadomo wszystkim 
ludom, ¿e ¯ydzi bêd¹ gotowi na ten dzieñ do pomsty nad nieprzyjació³mi.
Est 8:14  Goñcy konni, goñcy królewscy, pêdzili spiesz¹c siê, przynaglani rozkazem króla, a dekret króla zosta³ 
og³oszony na zamku w Suzie.
Est 8:15  Mardocheusz zaœ wyszed³ od króla w szacie królewskiej z fioletowej purpury i w bia³ym odzieniu, w 
koronie z³otej i wielkiej, w p³aszczu bisiorowym i szkar³atnym, a miasto Suza cieszy³o siê i weseli³o.
Est 8:16  Dla ¯ydów nasta³o œwiat³o i wesele, i radoœæ, i s³awa.
Est 8:17  We wszystkich bez wyj¹tku pañstwach i w ka¿dym mieœcie, w miejscu, dok¹d dotar³o s³owo króla i 
jego dekret dla ¯ydów, by³a radoœæ i wesele, uczty i dzieñ zabawy. Wielu spoœród narodów pañstwa 
perskiego przechodzi³o na judaizm, poniewa¿ pad³ na nich strach przed ¯ydami.
Est 9:1  W dwunastym miesi¹cu, to jest w miesi¹cu Adar, trzynastego w nim dnia, gdy rozszed³ siê dekret króla i 
rozkaz jego, co mia³ byæ wype³niony w dniu, w którym spodziewali siê wrogowie ¯ydów, ¿e bêd¹ panowali nad 
nimi, zmieni³o siê wszystko, poniewa¿ ¯ydzi zapanowali nad tymi, którzy ich nienawidzili.
Est 9:2  I zgromadzili siê ¯ydzi we wszystkich miastach swoich, we wszystkich pañstwach króla Aswerusa, aby 
podnieœæ rêkê na tych, którzy pragnêli ich zguby. Nikt nie stawi³ im czo³a, poniewa¿ strach przed nimi pad³ na 
wszystkie narody.
Est 9:3  Wszyscy zaœ ksi¹¿êta pañstw, satrapowie i namiestnicy, i zarz¹dcy spraw króla podtrzymywali ¯ydów, 
bo pad³ na nich strach przed Mardocheuszem.
Est 9:4  Mardocheusz bowiem by³ wielki w domu królewskim i s³awa jego ros³a po wszystkich pañstwach, tak ¿e 
Mardocheusz wzrasta³ i coraz to wiêkszy siê stawa³.
Est 9:5  Tak pokonali ¯ydzi wszystkich swoich wrogów przez uderzenie mieczem, przez zabójstwa i zag³adê, i 
zrobili z nienawidz¹cymi ich wszystko, co chcieli.
Est 9:6  Na zamku w Suzie zabili ¯ydzi i wyciêli piêciuset mê¿czyzn.
Est 9:7  I zabili Parszandatê, i Dalfona, i Aspatê,
Est 9:8  i Poratê, i Adaliê, i Aridatê,
Est 9:9  i Parmasztê, i Arisaja, i Aridaja, i Wajezatê -
Est 9:10  dziesiêciu synów Hamana, syna Hammedaty, drêczyciela ¯ydów, ale na maj¹tek ich nie wyci¹gnêli rêki.
Est 9:11  W tym samym dniu dowiedzia³ siê król o liczbie zabitych na zamku w Suzie.
Est 9:12  Król rzek³ do królowej Estery: «W Suzie na zamku ¯ydzi zabili i wytracili piêciuset mê¿ów i dziesiêciu 
synów Hamana. A w pozosta³ych pañstwach króla, co uczynili? I jakie jest jeszcze twoje ¿yczenie, a bêdzie 
dane tobie, i co za pragnienie dalsze, a stanie siê?»
Est 9:13  I rzek³a Estera: «Jeœli królowi to siê podoba, to niech pozwol¹ tak¿e jutro ¯ydom, którzy s¹ w Suzie, na 
dzia³anie wed³ug dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli dziesiêciu synów Hamana powiesiæ na szubienicy».
Est 9:14  I rzek³ król: «Niech siê tak stanie!» I wydano zarz¹dzenie w Suzie, i dziesiêciu synów Hamana 
powieszono.
Est 9:15  A ¯ydzi, którzy byli w Suzie, zgromadzili siê tak¿e w dniu czternastym miesi¹ca Adar i zabili w Suzie 
trzystu mê¿czyzn, ale na maj¹tek ich nie wyci¹gnêli rêki.
Est 9:16  Reszta ¯ydów, którzy mieszkali w pañstwach króla, zgromadzi³a siê i stanê³a w obronie swego ¿ycia. I 
uwolnili siê od wrogów, i zabili nienawidz¹cych ich siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy, ale na maj¹tek ich nie wyci¹gnêli 
rêki.
Est 9:17  Tak by³o trzynastego dnia miesi¹ca Adar. A czternastego odpoczêli i urz¹dzili tego¿ dnia ucztê i 
zabawê.
Est 9:18  ¯ydzi zaœ, którzy byli w Suzie, zgromadzili siê trzynastego i czternastego dnia, a piêtnastego 
odpoczêli i urz¹dzili sobie tego¿ dnia ucztê i zabawê.
Est 9:19  Dlatego ¯ydzi mieszkaj¹cy w miastach obchodz¹ dzieñ czternastego Adar jako dzieñ radoœci i 



ucztowania, i dzieñ zabawy oraz wzajemnego posy³ania sobie darów z ¿ywnoœci.
Est 9:20  A Mardocheusz opisa³ te wypadki i rozes³a³ listy do wszystkich ¯ydów, którzy byli we wszystkich 
pañstwach króla Aswerusa, blisko i daleko,
Est 9:21  aby im wydaæ polecenie, ¿e maj¹ obchodziæ jako œwiêto dzieñ czternasty w miesi¹cu Adar i piêtnasty 
w nim - z roku na rok -
Est 9:22  jako dni, w których ¯ydzi uwolnili siê od nieprzyjació³, i miesi¹c, który obróci³ siê im ze smutku w 
radoœæ i z ¿a³oby sta³ siê dla nich dniem wesela, aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, posy³aj¹c 
innym coœ z zapasów ¿ywnoœci, a ubogim dary.
Est 9:23  A ¯ydzi przekazywali to, co rozpoczêli czyniæ i co napisa³ im Mardocheusz,
Est 9:24  ¿e Haman, syn Hammedaty, Agagita, wróg wszystkich ¯ydów, powzi¹³ plan przeciw ¯ydom, aby ich 
wygubiæ, i rzuci³ Pur, to jest los, aby zniszczyæ ich i zg³adziæ.
Est 9:25  A gdy dosz³a wieœæ o tym do króla, wyda³ dekret na piœmie: «Niech siê obróci z³y jego zamiar, jaki 
zgotowa³ ¯ydom, na jego g³owê!» I powiesili go i synów jego na drzewie.
Est 9:26  Dlatego nazwano dni owe Purim stosownie do nazwy Pur. Równie¿ na podstawie wszystkich s³ów 
tego listu i na podstawie tego, co prze¿yli i co ich dotknê³o,
Est 9:27  ¯ydzi postanowili i wziêli na siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przy³¹czaj¹cych siê do nich, 
obowi¹zek nieprzemijaj¹cy obchodzenia owych dni, stosownie do pisma i stosownie do czasu - z roku na rok.
Est 9:28  Owe dni bêd¹ wspominane i œwiêtowane we wszystkich pokoleniach z rodziny na rodzinê i z pañstwa 
do pañstwa, i z miasta do miasta. I owe dni Purim nie zagin¹ wœród ¯ydów, i pamiêæ ich nie ustanie u 
potomnych.
Est 9:29  Napisali tak¿e królowa Estera, córka Abichaila, i ¯yd Mardocheusz z wielkim naciskiem to, aby ten 
drugi list [o dniu] Purim obowi¹zywa³ jako prawo.
Est 9:30  I rozes³ano pismo do wszystkich ¯ydów w stu dwudziestu siedmiu pañstwach królestwa Aswerusa, 
pismo pokoju i prawdy,
Est 9:31  aby utrwaliæ owe dni Purim w czasach ich, jak je przedtem ustanowili ¯yd Mardocheusz i królowa 
Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i lamentowania.
Est 9:32  I tak rozporz¹dzenie Estery umocni³o przepisy w sprawie Œwiêta Purim i spisane zosta³o w ksiêdze.
Est 10:1  I na³o¿y³ król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza.
Est 10:2  A wszystkie dzie³a jego potêgi i jego mocy, i opis wielkoœci Mardocheusza, którego król uczyni³ 
wielkim, czy¿ te sprawy nie s¹ zapisane w ksiêdze kronik królów Medów i Persów?
Est 10:3  Albowiem ¯yd Mardocheusz by³ drugim po królu Aswerusie i wielkim w oczach ¯ydów, i umi³owanym 
przez mnóstwo braci swoich. Troszczy³ siê o dobro swego ludu i zabiega³ o szczêœcie ca³ego swojego 
narodu.[1] I rzek³ Mardocheusz: «Przez Boga to siê sta³o:[2] Wspomnia³em sobie bowiem sen, który mia³em o 
tych sprawach: nic w nim nie by³o na pró¿no:[3] ma³e Ÿród³o, które sta³o siê rzek¹, potem by³o œwiat³o i s³oñce, 
i woda wielka. Rzek¹ t¹ jest Estera, któr¹ poœlubi³ król i uczyni³ królow¹.[4] A dwa smoki to jestem ja i Haman,[5] 
narodami zaœ s¹ ci, którzy zgromadzili siê, aby wyg³adziæ imiê ¯ydów.[6] A naród mój to Izrael, który wo³a³ do 
Boga i zosta³ ocalony. Pan ocali³ naród swój i uwolni³ nas Pan ze wszystkich nieszczêœæ, i uczyni³ Bóg znaki i 
cuda, jakie nie dzia³y siê wœród pogan.[7] W tym celu sporz¹dzi³ dla losy: jeden dla ludu Bo¿ego, a drugi dla 
narodów pogañskich.[8] Oba te losy przysz³y na godzinê i czas, i na dzieñ s¹du wszystkich narodów przed 
oblicze Boga.[9] Bóg zaœ wspomnia³ na lud swój i odda³ sprawiedliwoœæ dziedzictwu swemu.[11] I bêd¹ dla 
nich owe dni w miesi¹cu Adar, czternastego i piêtnastego tego¿ miesi¹ca, dniami zgromadzenia i radoœci, i 
weso³oœci przed obliczem Boga wed³ug pokoleñ na wieki w Jego narodzie izraelskim».[12] W czwartym roku 
panowania Ptolemeusza i Kleopatry przynieœli Dozyteusz, który uwa¿a³ siê za kap³ana i lewitê, i Ptolemeusz, 
syn jego powy¿szy list dotycz¹cy Frurai, który - jak powiadaj¹ - jest wiarygodny. Przet³umaczy³ go Lizymach, syn 
Ptolemeusza z Jerozolimy.
1Ma 1:1  Aleksander, syn Filipa Macedoñskiego, wyruszy³ z kraju Kittim i po zwyciêskich walkach pokona³ 
Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce obj¹³ panowanie najpierw nad Hellad¹.
1Ma 1:2  Prowadzi³ on wiele wojen: zdoby³ [wiele] umocnionych miejscowoœci i wytraci³ królów [rz¹dz¹cych na 
swych] ziemiach.
1Ma 1:3  Przeszed³ on a¿ na krañce œwiata, a nabra³ ³upów od wielu narodów. Ca³a ziemia przed nim 
zamilk³a, jego zaœ serce wbi³o siê w pychê.
1Ma 1:4  Zebra³ bowiem bardzo liczne wojsko i rz¹dzi³ pañstwami, narodami i [ich] w³adcami tak, ¿e p³acili mu 
daniny.
1Ma 1:5  Potem jednak pad³ na ³o¿e i uœwiadomi³ sobie, ¿e bêdzie musia³ umrzeæ.
1Ma 1:6  Przywo³a³ wiêc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od m³odoœci z nim razem byli 
wychowani, i jeszcze za ¿ycia rozdzieli³ swoje królestwo pomiêdzy nich.
1Ma 1:7  Aleksander zmar³ po dwunastoletnim panowaniu,
1Ma 1:8  a jego wodzowie objêli w³adzê, ka¿dy nad swoim dzia³em.
1Ma 1:9  Po jego œmierci wszyscy w³o¿yli sobie na g³owy diademy [królewskie] - po nich zaœ ich synowie 



przez wiele lat - i dokonali wiele z³ego na ziemi.
1Ma 1:10  Spomiêdzy nich wyszed³ korzeñ [wszelkiego] grzechu - Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. 
Przebywa³ on w Rzymie jako zak³adnik, zacz¹³ panowaæ w sto trzydziestym siódmym roku panowania 
greckiego.
1Ma 1:11  W tym to czasie wyst¹pili spoœród Izraela synowie wiaro³omni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówi¹c: 
«PójdŸmy zawrzeæ przymierze z narodami, które mieszkaj¹ woko³o nas. Wiele z³ego bowiem spotka³o nas od 
tego czasu, kiedyœmy siê od nich oddalili».
1Ma 1:12  S³owa te w ich mniemaniu uchodzi³y za dobre.
1Ma 1:13  Niektórzy zaœ spomiêdzy ludu zapalili siê do tej sprawy i udali siê do króla, a on da³ im w³adzê, ¿eby 
wprowadzili pogañskie obyczaje.
1Ma 1:14  W Jerozolimie wiêc wybudowali gimnazjum wed³ug pogañskich zwyczajów.
1Ma 1:15  Pozbyli siê te¿ znaku obrzezania i odpadli od œwiêtego przymierza. Sprzêgli siê te¿ z poganami i 
zaprzedali siê [im], aby robiæ to, co z³e.
1Ma 1:16  Kiedy Antioch opanowa³ królestwo, uzna³, ¿e mo¿e rozci¹gn¹æ swoj¹ w³adzê na ziemiê egipsk¹ i ¿e w 
ten sposób bêdzie królem nad dwoma pañstwami.
1Ma 1:17  Wkroczy³ wiêc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, s³oniami, konnic¹ i siln¹ flot¹
1Ma 1:18  i prowadzi³ wojnê przeciwko Ptolemeuszowi, królowi Egiptu. Ptolemeusz wycofa³ siê przed nim i 
uciek³, a pad³o wielu zabitych.
1Ma 1:19  W Egipcie zdobyli obronne miasta, i zabra³ [Antioch] ³upy zdobyte w ziemi egipskiej.
1Ma 1:20  Po zwyciêstwie nad Egiptem w sto czterdziestym trzecim roku Antioch wycofa³ siê i z wielkim 
wojskiem wyruszy³ przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie.
1Ma 1:21  W swojej pysze wtargn¹³ do œwi¹tyni i zabra³ z³oty o³tarz i œwiecznik razem z tym wszystkim, co do 
niego nale¿a³o,
1Ma 1:22  stó³ pok³adny, naczynia do ofiar p³ynnych, czasze, z³ote kadzielnice, zas³onê, wieñce, z³ote ozdoby 
œwi¹tynnej fasady - i wszystko po³ama³.
1Ma 1:23  Zabra³ srebro, z³oto i kosztowne naczynia; zabra³ te¿ ukryte skarby, które odnalaz³.
1Ma 1:24  Zabrawszy to wszystko, odszed³ do swojego kraju, a [w Jerozolimie] uczyni³ rzeŸ i przemawia³ z 
ogromn¹ pych¹.
1Ma 1:25  Na Izraela zaœ spad³a g³êboka ¿a³oba po wszystkich ich siedzibach;
1Ma 1:26  narzekali prze³o¿eni i starsi, dziewczêta i m³odzieñcy opadli z si³, a piêknoœæ niewiast zniknê³a.
1Ma 1:27  Ka¿dy ma³¿onek pocz¹³ lamentowaæ, i p³aka³a ta, która siedzia³a na ma³¿eñskim ³o¿u.
1Ma 1:28  Ziemia wzruszy³a siê nad tymi, którzy na niej mieszkali, a ca³y dom Jakuba okry³ siê wstydem.
1Ma 1:29  Po dwóch latach król pos³a³ do miast judzkich prze³o¿onego nad Mizyjczykami, a on przyby³ do 
Jerozolimy w otoczeniu licznego wojska.
1Ma 1:30  W zdradliwy sposób zapewnia³ ich o pokoju, a oni mu uwierzyli. Wtedy nagle napad³ na miasto, zada³ 
im wielk¹ klêskê i spomiêdzy Izraela zginê³o wielu ludzi.
1Ma 1:31  Zabra³ ³upy zdobyte w mieœcie, potem zaœ miasto spali³, a domy jego i otaczaj¹ce je mury 
porozwala³.
1Ma 1:32  Kobiety i dzieci wziêli do niewoli, byd³o zaœ sobie przyw³aszczyli.
1Ma 1:33  Miasto Dawidowe otoczyli wysokim i mocnym murem i obronnymi wie¿ami, tak ¿e sta³o siê ono dla 
nich warowni¹.
1Ma 1:34  Tam osadzili grzeszny naród, ludzi wiaro³omnych, a ci siê tam obwarowali.
1Ma 1:35  I nagromadzili sobie broni i ¿ywnoœci, i z³o¿yli tam ³upy zdobyte w Jerozolimie, i stali siê groŸn¹ 
matni¹.
1Ma 1:36  [Zamek] sta³ siê dla œwi¹tyni zasadzk¹ i z³oœliwym przeciwnikiem Izraela - bez przerwy.
1Ma 1:37  Woko³o œwi¹tyni wylali krew niewinn¹ i sam¹ œwi¹tyniê zbezczeœcili.
1Ma 1:38  To przez nich pouciekali mieszkañcy Jeruzalem i sta³o siê ono siedzib¹ cudzoziemców, dla w³asnych 
obywateli sta³o siê obcym miastem i w³asne dzieci musia³y je opuœciæ.
1Ma 1:39  Œwi¹tynia spustoszona, jak gdyby pustynia, uroczystoœci przemieni³y siê w p³acz, szabaty jej sta³y 
siê poœmiewiskiem, a czeœæ jej wniwecz siê obróci³a.
1Ma 1:40  Jak wielka chwa³a [kiedyœ], tak wielkie [teraz] sta³o siê jej upokorzenie: wielkoœæ jej w ¿a³obê siê 
przemieni³a.
1Ma 1:41  Król wyda³ dekret dla ca³ego pañstwa: «Wszyscy maj¹ byæ jednym narodem
1Ma 1:42  i niech ka¿dy zarzuci swoje obyczaje». Wszystkie narody przyjê³y ten rozkaz królewski,
1Ma 1:43  a nawet wielu Izraelitom spodoba³ siê ten kult przez niego nakazany. Sk³adali wiêc ofiary bo¿kom i 
zniewa¿ali szabat.
1Ma 1:44  Król pos³a³ swoich wys³añców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, ¿eby 
postêpowa³y wed³ug obyczajów, które dla kraju by³y obce;
1Ma 1:45  ¿eby w œwi¹tyni zaprzestano sk³adaæ ca³opalenia, ofiary krwawe, a tak¿e ofiary p³ynne; ¿eby 



zniewa¿ano szabat i œwiêta
1Ma 1:46  i ¿eby zbezczeszczono œwi¹tyniê i œwiêtych,
1Ma 1:47  ¿eby [natomiast] sporz¹dzono o³tarze, œwiête gaje i pos¹gi bo¿ków oraz sk³adano na ofiarê miêso 
œwiñ i innych nieczystych zwierz¹t;
1Ma 1:48  ¿eby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i ¿eby dusze swoje brukali wszystkim, co jest 
nieczyste i œwiatowe.
1Ma 1:49  W ten sposób mieli zapomnieæ o Prawie i zarzuciæ wszystkie jego nakazy.
1Ma 1:50  Kto by zaœ nie post¹pi³ zgodnie z królewskim rozporz¹dzeniem, mia³ byæ ukarany œmierci¹.
1Ma 1:51  Podobne do tego rozkazu pismo wystosowa³ do ca³ego swego królestwa, a nadto nad ca³ym 
narodem ustanowi³ nadzorców. Miastom zaœ judzkim poleci³, aby jedno po drugim sk³ada³o ofiary [bogom].
1Ma 1:52  Spomiêdzy narodu wielu przy³¹czy³o siê do nich - mianowicie ci wszyscy, którzy odpadli od Prawa. 
Oni to wiele z³ego dokonali w kraju
1Ma 1:53  i byli powodem tego, ¿e Izraelici musieli siê kryæ i chowaæ w miejscach dostêpnych tylko dla 
zbiegów.
1Ma 1:54  W dniu piêtnastym miesi¹ca Kislew sto czterdziestego pi¹tego roku na o³tarzu ca³opalenia 
wybudowano "ohydê spustoszenia", a w okolicznych miastach judzkich pobudowano tak¿e o³tarze -
1Ma 1:55  ofiary kadzielne sk³adano nawet przed drzwiami domów i na ulicach.
1Ma 1:56  Ksiêgi Prawa, które znaleziono, darto w strzêpy i palono ogniem.
1Ma 1:57  Wyrok królewski pozbawia³ ¿ycia tego, u kogo gdziekolwiek znalaz³a siê Ksiêga Przymierza albo 
je¿eli ktoœ postêpowa³ zgodnie z nakazami Prawa.
1Ma 1:58  Tak z miesi¹ca na miesi¹c stosowano przemoc przeciw Izraelowi, przeciwko ka¿demu, kogokolwiek 
uda³o im siê pochwyciæ w miastach.
1Ma 1:59  Dnia dwunastego pi¹tego miesi¹ca [Kislew] sk³adano ofiary na o³tarzu, który wzniesiono na o³tarzu 
ca³opalenia.
1Ma 1:60  Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które obrzeza³y swoje dzieci.
1Ma 1:61  I powieszono im niemowlêta na szyjach. A tak¿e [zabito] domowników i tych, którzy dokonywali na 
nich obrzezania.
1Ma 1:62  Wielu jednak spomiêdzy Izraelitów postanowi³o sobie i mocno trzyma³o siê swego postanowienia, ¿e 
nie bêd¹ jeœæ nieczystych pokarmów.
1Ma 1:63  Woleli raczej umrzeæ, ani¿eli skalaæ siê pokarmem i zbezczeœciæ œwiête przymierze. Oddali te¿ 
swoje ¿ycie.
1Ma 1:64  Wielki gniew [Bo¿y] strasznie zaci¹¿y³ nad Izraelem.
1Ma 2:1  W tym czasie powsta³ Matatiasz, syn Jana, syna Symeona, kap³an z pokolenia Joariba z Jerozolimy, 
który mieszka³ w Modin.
1Ma 2:2  Mia³ on piêciu synów: Jana, który mia³ przydomek Gaddi,
1Ma 2:3  Szymona, który mia³ przydomek Tassi,
1Ma 2:4  Judê, który mia³ przydomek Machabeusz,
1Ma 2:5  Eleazara, który mia³ przydomek Auaran, i Jonatana, który mia³ przydomek Apfus.
1Ma 2:6  Kiedy zobaczy³ on œwiêtokradztwa, które siê dzia³y miêdzy ludem w Judzie i w Jerozolimie,
1Ma 2:7  powiedzia³: «Biada mi! Dlaczego siê urodzi³em? Czy po to, ¿eby ogl¹daæ upadek mego narodu i 
upadek Œwiêtego Miasta? Oto zasiedli tam po to, ¿eby wydaæ je w rêce nieprzyjació³, a œwi¹tyniê w rêce 
cudzoziemców.
1Ma 2:8  Œwi¹tynia sta³a siê podobna do cz³owieka bez czci,
1Ma 2:9  a wspania³e jej naczynia zabrano do niewoli. Niemowlêta jego mordowano na ulicach, a m³odzieñcy 
[padali] pod nieprzyjacielskim mieczem.
1Ma 2:10  Jaki¿ naród nie rozci¹ga³ nad nim w³adzy i si³¹ nie zabiera³ z niego ³upów!
1Ma 2:11  Wszystkie jego ozdoby zrabowano: niegdyœ wolne - sta³o siê niewolnikiem.
1Ma 2:12  I oto wniwecz obrócona jest œwiêtoœæ nasza, piêknoœæ nasza i chwa³a nasza, a poganie je 
zbezczeœcili.
1Ma 2:13  Na có¿ wiêc nam jeszcze ¿ycie?»
1Ma 2:14  Matatiasz i jego synowie rozdarli swoje szaty, w³o¿yli na siebie wory i gorzko p³akali.
1Ma 2:15  Wtedy do miasta Modin przybyli królewscy wys³añcy, którzy zmuszali do odstêpstwa przez 
uczestnictwo w sk³adaniu ofiary.
1Ma 2:16  Wielu spomiêdzy Izraelitów przysz³o do nich. Gdy jednak zebrali siê Matatiasz i jego synowie,
1Ma 2:17  wtedy królewscy wys³añcy zwrócili siê do Matatiasza s³owami: «Ty jesteœ zwierzchnikiem, s³awnym i 
wielkim w tym mieœcie, a powagê twoj¹ umacniaj¹ synowie i krewni.
1Ma 2:18  Teraz wiêc ty pierwszy przyst¹p i wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie, tak jak to 
uczyni³y ju¿ wszystkie narody, a nawet mieszkañcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie 
twoi bêdziecie nale¿eli do królewskich przyjació³, ty i synowie twoi bêdziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, 



z³otem i innymi darami».
1Ma 2:19  Na to jednak Matatiasz odpowiedzia³ donoœnym g³osem: «Je¿eli nawet wszystkie narody, które 
mieszkaj¹ w pañstwie podleg³ym królewskiej w³adzy, na znak pos³uszeñstwa swemu królowi odst¹pi³y od kultu 
swych ojców i zgodzi³y siê na jego nakazy,
1Ma 2:20  to jednak ja, moi synowie i moi krewni bêdziemy postêpowali zgodnie z przymierzem, które zawarli 
nasi ojcowie.
1Ma 2:21  Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów!
1Ma 2:22  Królewskim rozkazom nie bêdziemy pos³uszni i od naszego kultu nie odst¹pimy ani na prawo, ani na 
lewo».
1Ma 2:23  Zaledwie skoñczy³ mówiæ te s³owa, pewien cz³owiek, Judejczyk, przyst¹pi³ do o³tarza w Modin, 
a¿eby z³o¿yæ ofiarê, zgodnie z królewskim dekretem.
1Ma 2:24  Gdy zobaczy³ to Matatiasz, zap³on¹³ gorliwoœci¹ i zadr¿a³y mu nerki, i zawrza³ gniewem, który by³ 
s³uszny. Pobieg³ wiêc i zabi³ tamtego obok o³tarza.
1Ma 2:25  Zabi³ wtedy tak¿e królewskiego urzêdnika, który zmusza³ do sk³adania ofiar, o³tarz zaœ rozwali³.
1Ma 2:26  Zapa³a³ gorliwoœci¹ o Prawo i tak uczyni³ jak Finees Zambriemu, synowi Saloma.
1Ma 2:27  Wtedy te¿ Matatiasz zacz¹³ w mieœcie wo³aæ donoœnym g³osem: «Niech idzie za mn¹ ka¿dy, kto 
p³onie gorliwoœci¹ o Prawo i obstaje za przymierzem».
1Ma 2:28  Potem zaœ on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiaj¹c w mieœcie wszystko, co tylko 
posiadali.
1Ma 2:29  Wtedy wielu z ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwie i s³uszne, uda³o siê na pustyniê i tam 
przebywa³o
1Ma 2:30  razem ze swoimi dzieæmi, ¿onami i byd³em. Wszystko bowiem, co z³e, zwali³o siê na nich.
1Ma 2:31  Do urzêdników zaœ królewskich i do wojska, które by³o w Jerozolimie, w Mieœcie Dawidowym, 
doniesiono, ¿e ludzie, którzy wzgardzili królewskim rozkazem, poszli na pustyniê do jaskiñ.
1Ma 2:32  Wielu wiêc uda³o siê za nimi w poœcig, a kiedy ich napotkali, roz³o¿yli siê obozem naprzeciwko nich. 
Potem rozpoczynali z nimi walkê w dzieñ szabatu.
1Ma 2:33  Mówili do nich: «Doœæ ju¿! WyjdŸcie i uczyñcie to, co g³osi królewski rozkaz, a bêdziecie ¿yli».
1Ma 2:34  Odpowiedzieli: «Nie wyjdziemy, nie bêdziemy robili tego, co g³osi królewski rozkaz, i nie zniewa¿ymy 
szabatu».
1Ma 2:35  Zaraz wiêc [tamci] zaczêli walczyæ przeciwko nim.
1Ma 2:36  Oni jednak ani im nie odpowiedzieli, ani kamieniami na nich nie rzucali, ani nawet jaskiñ nie 
zatarasowali.
1Ma 2:37  Mówili tylko: «Umrzyjmy wszyscy z czystym sumieniem! Niebo i ziemia s¹ naszymi œwiadkami, ¿e wy 
niesprawiedliwie nas mordujecie».
1Ma 2:38  Natarli [tamci] na nich w czasie walki [prowadzonej] w szabat, tak ¿e zostali oni pozabijani, a tak¿e 
ich ¿ony, dzieci - blisko tysi¹c ludzi - i byd³o.
1Ma 2:39  Kiedy Matatiasz i jego przyjaciele dowiedzieli siê o tym, bardzo ich op³akiwali,
1Ma 2:40  a jeden do drugiego mówi³: «Je¿eli wszyscy bêdziemy tak postêpowali jak nasi bracia i [w szabat] nie 
bêdziemy walczyæ z poganami o nasze ¿ycie i nasze ustawy, to teraz bardzo szybko zg³adz¹ nas z ziemi».
1Ma 2:41  Tego wiêc dnia postanowili: «Jeœliby jakikolwiek cz³owiek w dzieñ sobotni wyszed³ walczyæ 
przeciwko nam, my bêdziemy z nim walczyli, ¿ebyœmy nie zginêli wszyscy, tak jak zginêli nasi bracia w 
jaskiniach».
1Ma 2:42  Wtedy przy³¹czy³o siê do nich zgromadzenie asydejczyków. Izraelici mocni i odwa¿ni, z których ka¿dy 
dobrowolnie stan¹³ w obronie Prawa.
1Ma 2:43  Wszyscy równie¿, którzy uciekali od z³ego, przy³¹czyli siê do nich i wzmocnili ich.
1Ma 2:44  W ten sposób utworzyli on wojsko i w gniewie uderzyli na grzeszników, a w swej zapalczywoœci - na 
ludzi wiaro³omnych; reszta zaœ szuka³a ratunku w ucieczce do pogan.
1Ma 2:45  Matatiasz i jego przyjaciele obchodzili [wszystkie miejscowoœci] i rozwalali o³tarze
1Ma 2:46  oraz obrzezywali nieobrzezane dzieci, jakie tylko spotkali na izraelskich ziemiach.
1Ma 2:47  Przeœladowali synów pychy, a szczêœcie sprzyja³o ich postêpowaniu.
1Ma 2:48  Tak wiêc bronili Prawa przed poganami i królami i nie pozostawili grzesznikowi pola do dzia³ania.
1Ma 2:49  Kiedy zbli¿y³y siê dni œmierci Matatiasza, powiedzia³ do swoich synów: «Teraz jest czas, w którym 
pycha jest gór¹, czas karania, czas, [kiedy panuje ¿¹dza] zniszczenia i straszliwy gniew.
1Ma 2:50  Teraz wiêc, dzieci, broñcie Prawa, a nawet ¿ycie swoje oddajcie za przymierze, zawarte z waszymi 
ojcami.
1Ma 2:51  Pamiêtajcie o tym, jak postêpowali ojcowie, co czynili za swojego ¿ycia, a zdobêdziecie wielk¹ chwa³ê 
i imiê wasze wiecznie [wspominaæ bêd¹].
1Ma 2:52  Czy¿ nie w czasie pokusy Abraham okaza³ siê wiernym? I zosta³o mu to poczytane za 
sprawiedliwoœæ.



1Ma 2:53  Józef w czasie najwiêkszych trudnoœci zachowa³ przykazanie i zosta³ panem Egiptu.
1Ma 2:54  Nasz praojciec Finees za swoj¹ wielk¹ gorliwoœæ otrzyma³ obietnicê kap³añstwa na wieki.
1Ma 2:55  Jozue za zachowanie Bo¿ego polecenia zosta³ sêdzi¹ Izraela.
1Ma 2:56  Kaleb za to, ¿e przed zgromadzeniem wyda³ œwiadectwo, otrzyma³ ziemiê w dziedzictwo.
1Ma 2:57  Dawid za swoj¹ pobo¿noœæ odziedziczy³ na wieki tron królewski.
1Ma 2:58  Eliasz w nagrodê za swoj¹ wielk¹ gorliwoœæ o Prawo zosta³ zabrany do nieba.
1Ma 2:59  Chananiasz, Azariasz i Miszael przez wiarê zostali wyratowani z p³omienia.
1Ma 2:60  Daniel dziêki swej niewinnoœci z paszczy lwów zosta³ ocalony.
1Ma 2:61  Tak mo¿ecie przejœæ myœl¹ jedno pokolenie po drugim i przekonacie siê, ¿e nie zawiedzie siê ten, 
kto w Nim pok³ada swe nadzieje.
1Ma 2:62  Nie obawiajcie siê zatem pogró¿ek grzesznego cz³owieka, bo jego chwa³a to gnój i robactwo;
1Ma 2:63  dziœ siê wywy¿sza, a jutro ju¿ go siê nie znajdzie, bo powróci³ do swego prochu i przepad³y jego 
zamys³y.
1Ma 2:64  Synowie! B¹dŸcie mê¿ni i mocni w [zachowaniu] Prawa, przez nie bowiem dost¹picie chwa³y.
1Ma 2:65  Oto wasz brat Szymon. Wiem, ¿e jest on cz³owiekiem rozwa¿nym. Jemu bêdziecie pos³uszni po 
wszystkie dni, bo on bêdzie wam zastêpowa³ ojca,
1Ma 2:66  a Juda Machabeusz, który od samej m³odoœci odznacza siê nadzwyczajn¹ si³¹, bêdzie dowódc¹ 
waszego wojska i bêdzie prowadzi³ wojnê z ludami.
1Ma 2:67  Wy wiêc œci¹gnijcie do siebie tych wszystkich, którzy przestrzegaj¹ Prawa, i w imieniu swego ludu 
wykonajcie pomstê!
1Ma 2:68  Œciœle odp³aæcie poganom, a trzymajcie siê przepisów Prawa!»
1Ma 2:69  Potem udzieli³ im swego b³ogos³awieñstwa i zosta³ do³¹czony do swoich przodków.
1Ma 2:70  Zmar³ w roku sto czterdziestym szóstym i zosta³ pochowany w rodzinnych grobach w Modin. Ca³y 
Izrael op³akiwa³ go z bardzo wielkim ¿alem.
1Ma 3:1  Miejsce jego zaj¹³ tymczasem jego syn, Juda, który mia³ przydomek Machabeusz.
1Ma 3:2  Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy przedtem przy³¹czyli siê do jego ojca. Z radoœci¹ 
prowadzili wojnê w obronie Izraela.
1Ma 3:3  On rozprzestrzeni³ chwa³ê swego ludu. Przywdzia³ bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasa³ 
siê wojennym orê¿em i rozpocz¹³ wojnê, ochraniaj¹c wojsko swym mieczem.
1Ma 3:4  W czynach swoich by³ podobny do lwa, do lwi¹tka, które ryczy [rzucaj¹c siê] na zdobycz.
1Ma 3:5  Œciga³ bezbo¿nych i tropi³ ich, a na pastwê p³omieni odda³ tych, którzy niepokoili jego naród.
1Ma 3:6  Bezbo¿ni ze strachu przed nim byli przera¿eni, i dr¿eli wszyscy, którzy bezbo¿nie postêpowali, a on 
wybawia³ i szczêœcie mu sprzyja³o.
1Ma 3:7  Wielu królów rozgniewa³ na siebie, ale Jakub cieszy³ siê z jego czynów i a¿ na wieki b³ogos³awiona 
pozostanie jego pamiêæ.
1Ma 3:8  Przeszed³ przez judzkie miasta i wygubi³ w nich ludzi bezbo¿nych, i odwróci³ gniew [Bo¿y] od Izraela.
1Ma 3:9  A¿ na krañcach ziemi by³o znane jego imiê, i tych zgromadzi³, którzy mieli zgin¹æ.
1Ma 3:10  Apoloniusz zebra³ pogan i liczne wojsko z Samarii, a¿eby walczyæ przeciwko Izraelowi.
1Ma 3:11  Juda dowiedzia³ siê o tym, wyszed³ mu naprzeciw, pobi³ go i zabi³. Pad³o wielu zabitych, a reszta 
poucieka³a.
1Ma 3:12  Oni zaœ zabrali ³upy na nich zdobyte, a Juda wzi¹³ sobie miecz Apoloniusza i walczy³ nim przez ca³e 
swoje ¿ycie.
1Ma 3:13  Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedzia³ siê o tym, ¿e Juda zebra³ sobie ludzi i zgromadzi³ 
prawowiernych, aby wyjœæ na wojnê.
1Ma 3:14  Powiedzia³ wiêc: «Uczyniê g³oœnym swoje imiê i chwa³ê dla siebie przygotujê w królestwie; bêdê 
walczy³ przeciwko Judzie i przeciwko tym, co siê z nim z³¹czyli, a którzy lekcewa¿¹ królewskie rozkazy».
1Ma 3:15  Tak wiêc wyruszy³ on, a z pomoc¹ mu wyruszy³o tak¿e silne wojsko bezbo¿nych, aby na synach 
Izraela wykonaæ zemstê.
1Ma 3:16  Gdy zbli¿y³ siê do stóp wzniesienia, na którym le¿y Bet-Choron, wtedy Juda z ma³ym oddzia³em 
wyszed³ mu naprzeciw.
1Ma 3:17  Gdy zobaczyli wojsko, które sz³o naprzeciw nim, powiedzieli do Judy: «Nas jest tak ma³o, czy 
bêdziemy mogli walczyæ z tym tak wielkim, potê¿nym mnóstwem? A przecie¿ my dzisiaj nic jeszcze nie 
jedliœmy i si³ nam zabrak³o».
1Ma 3:18  Juda odpar³: «Bez trudu wielu mo¿e byæ pokonanych rêkami ma³ej liczby, bo Niebu nie czyni 
ró¿nicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy ma³ej liczby.
1Ma 3:19  Zwyciêstwo bowiem w bitwie nie zale¿y od liczby wojska; prawdziw¹ si³¹ jest ta, która pochodzi z 
Nieba.
1Ma 3:20  Oni przychodz¹ do nas pe³ni pychy i bezprawia po to, aby wytêpiæ nas razem z ¿onami naszymi i 
dzieæmi i aby nas obrabowaæ.



1Ma 3:21  My zaœ walczymy o swoje ¿ycie i o swoje obyczaje.
1Ma 3:22  On sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaœ ich nie obawiajcie siê!»
1Ma 3:23  Gdy skoñczy³ swoje przemówienie, nagle uderzy³ na nich, tak ¿e Seron i jego wojsko zosta³o przez 
nich pobite.
1Ma 3:24  Œcigali ich od przejœcia Bet-Choron a¿ do równiny. Spoœród nich pad³o blisko oœmiuset ludzi, a 
inni pouciekali do ziemi Filistynów.
1Ma 3:25  Wtedy zaczêto siê baæ Judy i jego braci, a strach przed nimi pad³ na okoliczne narody.
1Ma 3:26  Wieœæ o nim dosz³a a¿ do króla, a narody opowiada³y o walkach Judy.
1Ma 3:27  Antioch, dowiedziawszy siê o tych wypadkach, zawrza³ gniewem. Rozes³a³ [rozkazy] i zgromadzi³ 
wszystkie si³y swego królestwa, armiê bardzo wielk¹.
1Ma 3:28  Potem zaœ otworzy³ swój skarbiec i na rok naprzód wyda³ ¿o³d ¿o³nierzom. Poleci³ te¿, ¿eby byli 
gotowi na wszystko.
1Ma 3:29  Wtedy jednak zauwa¿y³, ¿e w skarbcach brak pieniêdzy. Rozruchy bowiem i utrapienia, jakie 
sprowadzi³ na te okolice, gdzie kaza³ znieœæ obyczaje obowi¹zuj¹ce od najdawniejszych lat, sprawi³y, ¿e 
podatki by³y ma³e.
1Ma 3:30  Obawia³ siê wiêc, ¿e, jak nieraz siê to ju¿ zdarza³o, nie bêdzie mia³ pieniêdzy na wydatki i na 
podarunki, które poprzednio rozdawa³ hojn¹ rêk¹. By³ bowiem bardziej rozrzutny ni¿ inni królowie, jego 
poprzednicy.
1Ma 3:31  W tych wielkich swoich k³opotach postanowi³, ¿e uda siê do Persji, zbierze podatki z [tamtejszych 
krain] i nagromadzi wiele pieniêdzy.
1Ma 3:32  Jako wielkorz¹dcê królewskiego od rzeki Eufrat a¿ do granic Egiptu zostawi³ Lizjasza, cz³owieka 
powa¿anego, pochodz¹cego z królewskiego rodu,
1Ma 3:33  [i poleci³ mu], ¿eby a¿ do jego powrotu wychowywa³ jego syna, Antiocha.
1Ma 3:34  Pozostawi³ mu tak¿e po³owê swych wojsk razem ze s³oniami i da³ mu wskazówki co do wszystkich 
swoich zamiarów i co do mieszkañców Judei i Jerozolimy;
1Ma 3:35  ¿eby mianowicie wys³a³ przeciwko nim wojsko, star³ i zniós³ ca³kowicie si³y izraelskie i to, co 
pozosta³o z Jerozolimy, ¿eby wymaza³ nawet pamiêæ o nich na tym miejscu,
1Ma 3:36  ¿eby obcych ludzi osiedli³ na ich obszarach, a ziemiê losem porozdziela³.
1Ma 3:37  Wtedy król zabra³ drug¹ po³owê swych wojsk, w roku sto czterdziestym siódmym wyruszy³ z 
królewskiej swej stolicy, Antiochii, przeprawi³ siê przez rzekê Eufrat i przeszed³ przez górne krainy.
1Ma 3:38  Lizjasz wybra³ Ptolemeusza, syna Dorymenesa, Nikanora i Gorgiasza, ludzi walecznych spomiêdzy 
królewskich przyjació³
1Ma 3:39  i pos³a³ z nimi czterdzieœci tysiêcy pieszych i siedem tysiêcy konnicy, ¿eby poszli do ziemi judzkiej i 
spustoszyli j¹ zgodnie z królewskim rozkazem.
1Ma 3:40  Wyruszyli oni z ca³ym swym wojskiem, przybyli w pobli¿e Emmaus i roz³o¿yli siê obozem na 
równinie.
1Ma 3:41  Gdy kupcy tamtejszej okolicy dowiedzieli siê o tym, wziêli bardzo du¿o srebra i z³ota oraz pêta na 
nogi i przybyli do obozu, aby Izraelitów wzi¹æ sobie za niewolników. Przy³¹czy³y siê do nich tak¿e oddzia³y z 
Syrii i z ziemi filistyñskiej.
1Ma 3:42  Juda razem z braæmi zobaczy³, ¿e z³o przebiera miarê i ¿e wojska obozuj¹ ju¿ na ich ziemi. 
Dowiedzieli siê te¿ o rozkazach, które król wyda³, ¿eby naród zniszczyæ zupe³nie.
1Ma 3:43  Jeden wiêc do drugiego mówi³: «Przeciwstawmy siê zniszczeniu naszego narodu. Walczmy w 
obronie naszego narodu i œwiêtoœci!»
1Ma 3:44  Zgromadzili siê wiêc wszyscy, by byæ gotowi do walki, a tak¿e by siê modliæ i prosiæ o ³askê i 
zmi³owanie.
1Ma 3:45  Jeruzalem by³o niezamieszkane jak jakaœ pustynia; spoœród jego synów nikt do niego nie wchodzi³ 
ani nie wychodzi³, œwi¹tyniê deptano. W zamku synowie cudzoziemców, [a miasto jak] gospoda dla pogan. Od 
Jakuba odesz³a radoœæ, nie s³ychaæ ju¿ fletu ni harfy.
1Ma 3:46  Zeszli siê i udali siê do Mispa, naprzeciw Jerozolimy, dlatego ¿e niegdyœ Mispa by³o dla Izraela 
miejscem modlitwy.
1Ma 3:47  Tego dnia poœcili, w³o¿yli na siebie wory, g³owy posypali popio³em i porozdzierali swoje szaty.
1Ma 3:48  Potem rozwinêli ksiêgê Prawa w tym samym celu, w jakim poganie zapytuj¹ pos¹gi swych bóstw.
1Ma 3:49  Potem przynieœli kap³añskie szaty, pierwsze plony i dziesiêciny, przywo³ali tak¿e nazirejczyków, 
których liczba dni ju¿ by³a pe³na,
1Ma 3:50  i wo³ali do Nieba s³owami: «Co mamy czyniæ z tymi? Gdzie ich zaprowadziæ?
1Ma 3:51  Œwi¹tynia Twoja zosta³a podeptana i zniewa¿ona, a kap³ani Twoi [trwaj¹] w ¿a³obie i poni¿eniu.
1Ma 3:52  A oto jeszcze poganie zebrali siê przeciwko nam, aby nas zniszczyæ ca³kowicie. Ty wiesz, jakie oni 
maj¹ przeciw nam zamiary.
1Ma 3:53  Jak bêdziemy mogli ostaæ siê przed nimi, je¿eli Ty nas nie wspomo¿esz?»



1Ma 3:54  Wtedy zaczêli graæ na tr¹bach i podnieœli ogromny krzyk.
1Ma 3:55  Potem Juda ustanowi³ dowódców nad ludem: tysi¹czników, setników, piêædziesi¹tników i 
dziesiêtników.
1Ma 3:56  Powiedzia³ te¿, ¿eby zgodnie z Prawem wrócili do domu ci, którzy budowali dom, o¿enili siê 
[w³aœnie], za³o¿yli winnicê lub byli bojaŸliwi.
1Ma 3:57  Wtedy wojsko wyruszy³o w drogê i na po³udnie od Emmaus roz³o¿y³o siê obozem.
1Ma 3:58  Juda zaœ powiedzia³: «Przepaszcie siê i b¹dŸcie waleczni! Jutro rano b¹dŸcie gotowi walczyæ 
przeciwko tym poganom, którzy zeszli siê przeciwko nam, ¿eby ca³kowicie zniszczyæ nas i nasz¹ œwi¹tyniê.
1Ma 3:59  Lepiej nam przecie¿ zgin¹æ w bitwie, ni¿ patrzeæ na niedolê naszego narodu i œwi¹tyni.
1Ma 3:60  Jakakolwiek zaœ bêdzie wola w Niebie, tak niech siê stanie!»
1Ma 4:1  Gorgiasz wzi¹³ ze sob¹ piêæ tysiêcy piechoty i tysi¹c wyborowej konnicy i w nocy wyszed³ z obozu,
1Ma 4:2  a¿eby niespodzianie napaœæ na obóz ¯ydów i zadaæ im klêskê. Przewodnikami jego byli ¿o³nierze z 
zamku.
1Ma 4:3  Juda jednak dowiedzia³ siê o tym i sam ruszy³ z wojownikami, aby uderzyæ na si³y królewskie, które 
pozosta³y w obozie pod Emmaus
1Ma 4:4  jeszcze w tym czasie, kiedy czêœæ wojska by³a z dala od obozu.
1Ma 4:5  Gorgiasz w nocy przyby³ do obozu Judy. Nikogo jednak nie zasta³. Szuka³ wiêc ich w górach, gdy¿ 
mówi³ sobie: «Oni uciekaj¹ przed nami».
1Ma 4:6  Z nastaniem dnia Juda ukaza³ siê na równinie razem z trzema tysi¹cami ¿o³nierzy. Poza pancerzami i 
mieczami nie mieli ¿adnej broni, jak¹ by mieæ pragnêli.
1Ma 4:7  Zobaczyli zaœ, jak obóz pogan by³ mocny i obwarowany, i otoczony konnic¹, a oni wyæwiczeni w 
walce.
1Ma 4:8  Wtedy Juda odezwa³ siê do tych ludzi, którzy z nim byli: «Nie obawiajcie siê ich wielkiej liczby! Nie 
bójcie siê ich natarcia!
1Ma 4:9  Przypomnijcie sobie, jak to w Morzu Czerwonym ocaleli nasi przodkowie, gdy œciga³ ich faraon razem 
z wojskiem.
1Ma 4:10  Teraz wiêc wo³ajmy do Nieba, mo¿e ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z 
przodkami, i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami,
1Ma 4:11  aby wszystkie narody przekona³y siê, ¿e istnieje Ten, który wybawia i ratuje Izraela».
1Ma 4:12  Poganie podnieœli oczy i zobaczyli, ¿e oni id¹ przeciwko nim.
1Ma 4:13  Wyszli wiêc z obozu do walki. Ci, którzy byli obok Judy, zagrali na tr¹bach.
1Ma 4:14  Tak rozpoczêto bitwê. Poganie zostali pobici i uciekli na równinê,
1Ma 4:15  a którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem. Œcigano ich a¿ do Gezer, do równiny 
idumejskiej, do Azotu i do Jamnii. Zginê³o z nich blisko trzy tysi¹ce ¿o³nierzy.
1Ma 4:16  Potem Juda i wojsko powrócili z poœcigu za nimi,
1Ma 4:17  Juda zaœ powiedzia³ do ludzi: «Na ³upy siê nie ³akomcie! Walka bowiem jest jeszcze przed nami.
1Ma 4:18  Gorgiasz i jego wojsko jest blisko nas, na górze. Stañcie wiêc teraz przeciwko naszym wrogom, 
pobijcie ich, a wtedy z ca³¹ swobod¹ bêdziecie mogli zabraæ ³upy».
1Ma 4:19  Jeszcze Juda tych [s³ów] nie dokoñczy³, gdy ukaza³ siê jakiœ oddzia³, który schodzi³ z góry.
1Ma 4:20  Zobaczy³ on, ¿e swoi pouciekali, a obóz spalony. Dym bowiem, który siê unosi³, jasno ukazywa³ to, 
co siê sta³o.
1Ma 4:21  Ci, którzy to zobaczyli, bardzo siê przelêkli. Kiedy zaœ zobaczyli na równinie tak¿e wojsko Judy 
gotowe do boju,
1Ma 4:22  wszyscy uciekli do filistyñskiego kraju.
1Ma 4:23  Wtedy Juda wróci³ siê, aby zabraæ ³upy z obozu. Zabrali wiele z³ota i srebra, a tak¿e purpury 
fioletowej i czerwonej, i wiele innego bogactwa.
1Ma 4:24  Wracaj¹c zaœ œpiewali pieœni i dziêkowali Niebu, ¿e jest dobre i ¿e na wieki Jego ³askawoœæ.
1Ma 4:25  Tego bowiem dnia dokona³o siê prawdziwe wybawienie Izraela.
1Ma 4:26  Ci z pogan, którzy zdo³ali siê uratowaæ, udali siê do Lizjasza i donieœli mu o wszystkim, co siê sta³o.
1Ma 4:27  On zaœ dowiedziawszy siê o tym zatrwo¿y³ siê i upad³ na duchu, bo z Izraelem nie tak siê sta³o, jak 
on sobie ¿yczy³, i nie tak wysz³o, jak mu król rozkaza³.
1Ma 4:28  W nastêpnym wiêc roku zgromadzi³ szeœædziesi¹t tysiêcy wyborowej piechoty i piêæ tysiêcy 
konnicy, aby ich pobiæ.
1Ma 4:29  Przybyli do Idumei i w Bet-Sur roz³o¿yli siê obozem. Juda z dziesiêciu tysi¹cami ¿o³nierzy wyruszy³ 
im naprzeciw.
1Ma 4:30  Kiedy zobaczy³ ogromne wojsko, modli³ siê s³owami: «B³ogos³awiony jesteœ, Wybawicielu Izraela, 
który natarcie mocarza z³ama³eœ rêk¹ swego s³ugi Dawida i który obóz filistyñski wyda³eœ w rêce Jonatana, 
syna Saula, i tego, który broñ za nim nosi³.
1Ma 4:31  Tak samo wydaj ten obóz w rêce ludu Twego izraelskiego. Niech bêd¹ pohañbieni razem ze swym 



wojskiem i ze sw¹ konnic¹.
1Ma 4:32  Zeœlij na nich strach, zniszcz ich odwagê i mêstwo, niech dr¿¹ z obawy przed swoj¹ klêsk¹!
1Ma 4:33  Powal ich na ziemiê mieczem tych, którzy ciê mi³uj¹, i niechaj Ciê pieœniami s³awi¹ wszyscy, co znaj¹ 
Twoje imiê».
1Ma 4:34  Rzucili siê jedni na drugich. Z wojska Lizjasza pad³o blisko piêæ tysiêcy ¿o³nierzy przez nich 
zabitych.
1Ma 4:35  Kiedy Lizjasz spostrzeg³ odwrót swoich szyków i odwagê ¿o³nierzy Judy, jak gotowi byli albo ¿yæ, 
albo mê¿nie zgin¹æ, wycofa³ siê do Antiochii i najmowa³ ¿o³nierzy, aby znów znaleŸæ siê w Judei z wiêksz¹ 
iloœci¹ [wojska].
1Ma 4:36  Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie s¹ starci. ChodŸmy, aby œwi¹tyniê oczyœciæ i na 
nowo poœwiêciæ».
1Ma 4:37  Zebra³o siê wiêc ca³e wojsko i poszli na górê Syjon.
1Ma 4:38  Tam zobaczyli, ¿e œwi¹tynia jest spustoszona, o³tarz zbezczeszczony, bramy popalone, na 
dziedziñcu krzaki rozroœniête jakby w lesie albo na jakiejœ górze, a pomieszczenia dla kap³anów zamienione w 
ruinê.
1Ma 4:39  Rozdarli wiêc swoje szaty, podnieœli ogromny p³acz, g³owy posypali popio³em
1Ma 4:40  i upadli twarz¹ na ziemiê. Potem zaœ zaczêli graæ na tr¹bach sygna³owych i wo³ali do Nieba.
1Ma 4:41  Wtedy Juda rozkaza³ ludziom, aby walczyli z tymi, co przebywali na zamku, a¿ œwi¹tynia zostanie 
oczyszczona.
1Ma 4:42  Wybra³ kap³anów nienagannych i wiernych Prawu.
1Ma 4:43  Oczyœcili oni œwi¹tyniê i wynieœli splugawione kamienie na nieczyste miejsce.
1Ma 4:44  Potem naradzali siê, co zrobiæ z o³tarzem ca³opalenia, który zosta³ zbezczeszczony.
1Ma 4:45  Przysz³a im jednak dobra myœl, ¿eby go rozwaliæ, aby nie by³o dla nich hañb¹ to, ¿e poganie go 
zbezczeœcili. Rozwalili wiêc o³tarz,
1Ma 4:46  a kamienie z³o¿yli na oznaczonym miejscu na œwi¹tynnej górze, na tak d³ugo, a¿ siê uka¿e prorok i 
nimi rozporz¹dzi.
1Ma 4:47  Potem zaœ, zgodnie z nakazami Prawa, wziêli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego 
wybudowali nowy o³tarz.
1Ma 4:48  Naprawili te¿ œwi¹tyniê i poœwiêcili wnêtrze przybytku i dziedziñce.
1Ma 4:49  Wykonali tak¿e nowe œwiête naczynia, a do przybytku wnieœli œwiecznik, o³tarz kadzenia i stó³.
1Ma 4:50  Na o³tarzu palili kadzid³o, zapalili œwiece na œwieczniku, i jaœnia³y one w przybytku.
1Ma 4:51  Na stole po³o¿yli chleby, zawiesili zas³ony. Tak do koñca doprowadzili wszystko, czego siê podjêli.
1Ma 4:52  Dwudziestego pi¹tego dnia dziewi¹tego miesi¹ca, to jest miesi¹ca Kislew, sto czterdziestego ósmego 
roku wstali wczeœnie rano
1Ma 4:53  i zgodnie z Prawem z³o¿yli ofiarê na nowym o³tarzu ca³opalenia, który wybudowali.
1Ma 4:54  Dok³adnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezczeœcili, zosta³ on na 
nowo poœwiêcony przy œpiewie pieœni i grze na cytrach, harfach i cymba³ach.
1Ma 4:55  Ca³y lud upad³ na twarz, odda³ pok³on i a¿ pod niebo wys³awia³ Tego, który im zes³a³ takie 
szczêœcie.
1Ma 4:56  Przez osiem dni obchodzili poœwiêcenie o³tarza, a przy tym pe³ni radoœci sk³adali ca³opalenia, 
ofiary pojednania i uwielbienia.
1Ma 4:57  Fasadê œwi¹tyni ozdobili z³otymi wieñcami i ma³ymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla 
kap³anów i drzwi do nich pozak³adali,
1Ma 4:58  a miêdzy ludem panowa³a bardzo wielka radoœæ z tego powodu, ¿e skoñczy³a siê hañba, któr¹ 
sprowadzili poganie.
1Ma 4:59  Juda zaœ, jego bracia i ca³e zgromadzenie Izraela postanowili, ¿e uroczystoœæ poœwiêcenia 
o³tarza bêd¹ z weselem i radoœci¹ obchodzili z roku na rok przez osiem dni, pocz¹wszy od dnia dwudziestego 
pi¹tego miesi¹ca Kislew.
1Ma 4:60  W tym te¿ czasie woko³o góry Syjon wybudowali wysoki mur i mocne wie¿e jako obronê przeciw 
poganom, aby nie przyszli i nie podeptali ich, jak to ju¿ poprzednio zrobili.
1Ma 4:61  [Juda] zostawi³ te¿ tam wojsko, które mia³o jej strzec. Umocni³ tak¿e Bet-Sur, aby jej strzeg³o, a lud 
mia³ miejsce obronne od strony Idumei.
1Ma 5:1  Gdy okoliczne narody dowiedzia³y siê, ¿e odbudowano o³tarz, a œwi¹tyniê na nowo poœwiêcono, tak 
jak poprzednio, rozgniewa³y siê bardzo
1Ma 5:2  i postanowi³y, ¿e trzeba wytêpiæ tych z rodu Jakuba, którzy mieszkaj¹ pomiêdzy nimi. Zaczêto wiêc lud 
mordowaæ i têpiæ.
1Ma 5:3  Juda jednak walczy³ przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Akrabattanie, bo doko³a osaczali 
Izraela. Zada³ im wielk¹ klêskê, zgnêbi³ ich i zabra³ ³upy na nich zdobyte.
1Ma 5:4  Potem przypomnia³ sobie z³oœci Bajanitów. Oni to bowiem urz¹dzali zasadzki na drodze i przez to byli 



dla ludu sid³em i zawad¹.
1Ma 5:5  Zamknêli siê przed nim w wie¿ach, ale on ich obleg³ i ob³o¿y³ ich kl¹tw¹, a potem spali³ ich wie¿e 
razem z tymi, którzy siê do nich schronili.
1Ma 5:6  Nastêpnie przeprawi³ siê do Ammonitów. Tam jednak zasta³ wojsko mocne i lud liczny pod 
dowództwem Tymoteusza.
1Ma 5:7  Stoczy³ z nimi wiele bitew, tak ¿e zostali przed nim starci, i zada³ im klêskê.
1Ma 5:8  Zdoby³ jeszcze Jazer i przynale¿ne miejscowoœci i wtedy dopiero wróci³ do Judei.
1Ma 5:9  Poganie z Gileadu zebrali siê tak¿e, aby wytêpiæ Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni 
jednak uciekli do twierdzy Datema
1Ma 5:10  i wys³ali pismo do Judy i do jego braci z proœb¹: «Poganie, którzy mieszkaj¹ woko³o nas, zebrali siê 
przeciwko nam, aby nas wytêpiæ.
1Ma 5:11  Przygotowuj¹ siê, aby przyjœæ i zdobyæ twierdzê, do której siê schroniliœmy. Dowódc¹ ich wojska 
jest Tymoteusz.
1Ma 5:12  Przyb¹dŸ wiêc i wybaw nas z ich rêki, mnóstwo nas bowiem ju¿ zginê³o.
1Ma 5:13  Morduj¹ tak¿e wszystkich naszych braci, którzy mieszkaj¹ w Tubi, uprowadzili ich ¿ony i dzieci, a 
mienie im zabrali, zginê³o tam oko³o tysi¹ca ludzi».
1Ma 5:14  Jeszcze nie skoñczono czytaæ tych listów, gdy przybyli inni pos³añcy z Galilei, którzy rozdzieraj¹c 
swe szaty, oznajmili tymi s³owami:
1Ma 5:15  «Z Ptolemaidy, Tyru, Sydonu i z pogañskiej czêœci Galilei zebra³o siê wielu po to, aby nas zgubiæ».
1Ma 5:16  Gdy Juda i lud dowiedzieli siê o tych wydarzeniach, zwo³ano wielkie zgromadzenie, aby siê naradziæ, 
jak nale¿y pomóc braciom, którzy s¹ w ucisku, gdy¿ poganie walcz¹ przeciwko nim.
1Ma 5:17  Wtedy Juda powiedzia³ do swego brata Szymona: «Wybierz sobie ¿o³nierzy, idŸ i uwolnij swych 
braci, którzy mieszkaj¹ w Galilei. Ja zaœ i mój brat Jonatan pójdziemy do Gileadu».
1Ma 5:18  W Judei na stra¿y postawi³ Józefa, syna Zachariasza, i Azariasza, wodza ludu, razem z pozosta³¹ 
czêœci¹ wojska.
1Ma 5:19  Rozkaza³ im, mówi¹c: «Stañcie na czele tego ludu, ale bitwy z poganami nie staczajcie tak d³ugo, a¿ 
my powrócimy».
1Ma 5:20  Potem podzieli³ wojsko: z Szymonem trzy tysi¹ce ¿o³nierzy w drogê do Galilei, a z Jud¹ osiem tysiêcy 
¿o³nierzy do Gileadu.
1Ma 5:21  Szymon uda³ siê do Galilei i wiele bitew stoczy³ z poganami, tak ¿e poganie zostali starci przed nim,
1Ma 5:22  a on œciga³ ich a¿ do bram Ptolemaidy. Spomiêdzy pogan pad³o blisko trzy tysi¹ce ¿o³nierzy, a on 
zabra³ ³upy na nich zdobyte.
1Ma 5:23  Zabra³ te¿ ludzi, którzy mieszkali w Galilei i w Arbattach, razem z ¿onami i dzieæmi, i ze wszystkim, 
co by³o ich w³asnoœci¹, i przyprowadzi³ ich z wielk¹ radoœci¹ do Judei.
1Ma 5:24  Juda Machabeusz zaœ i jego brat Jonatan przeprawili siê przez Jordan i trzy dni szli przez pustyniê.
1Ma 5:25  Wtedy spotkali siê z Nabatejczykami. Oni jednak przyjêli ich pokojowo i opowiedzieli im o wszystkim, 
co siê dzia³o z ich braæmi w Gileadzie,
1Ma 5:26  ¿e mianowicie wielu z nich jest zamkniêtych w Bosorra, w Bosor i Alema, w Kasfo, w Maked i 
Karnaim - a wszystko to s¹ miasta wielkie i obronne -
1Ma 5:27  a tak¿e w pozosta³ych miastach Gileadu s¹ pozamykani. Nastêpnego dnia poganie maj¹ zamiar 
otoczyæ twierdze wojskiem, zdobyæ je i w ci¹gu jednego dnia wymordowaæ ich wszystkich.
1Ma 5:28  Wtedy Juda razem ze swym wojskiem nagle zmieni³ swoj¹ drogê [i poszed³] przez pustyniê do 
Bosorra, zdoby³ miasto, wszystkich mê¿czyzn zabi³ ostrzem miecza, zabra³ wszystkie ³upy na nich zdobyte, a 
miasto spali³.
1Ma 5:29  W nocy zaœ wyruszy³ stamt¹d, i udali siê w stronê twierdzy.
1Ma 5:30  Rankiem, gdy podnieœli oczy, oto [zobaczyli], jak wojsko liczne, nieprzeliczone, podprowadza³o 
drabiny i machiny oblê¿nicze, aby zdobyæ twierdzê. Ju¿ zaczynali z nimi walkê.
1Ma 5:31  Gdy Juda zobaczy³, ¿e bitwa ju¿ zaczêta, a zgie³k z miasta od tr¹bienia i okrzyków wzniós³ siê a¿ do 
nieba,
1Ma 5:32  powiedzia³ do ¿o³nierzy swego wojska: «Walczcie dzisiaj w obronie swych braci!»
1Ma 5:33  Trzema oddzia³ami zaszed³ ich od ty³u, podczas gdy grano na tr¹bach i g³oœno odmawiano modlitwy.
1Ma 5:34  Wtedy wojsko Tymoteusza pozna³o, ¿e to jest Machabeusz, i uciek³o przed nim. On zaœ zada³ im 
wielk¹ klêskê, gdy¿ tego dnia pad³o spomiêdzy nich blisko osiem tysiêcy ¿o³nierzy.
1Ma 5:35  Wtedy zwróci³ siê w stronê Alema, uderzy³ na nie i zdoby³. Wszystkich mê¿czyzn zabi³ mieczem, 
zabra³ wszystkie ³upy na nich zdobyte, a miasto spali³.
1Ma 5:36  Gdy odszed³ stamt¹d, zdoby³ Kasfo, Maked, Bosor i inne miasta Gileadu.
1Ma 5:37  Po tych wszystkich wypadkach Tymoteusz zebra³ inne wojsko i roz³o¿y³ siê obozem pod Rafon, z 
drugiej strony potoku.
1Ma 5:38  Juda zaœ wys³a³ wywiadowców, aby obejrzeli obóz, a oni mu donieœli: «Do niego œci¹gnê³y 



wszystkie okoliczne narody, wojsko bardzo liczne.
1Ma 5:39  Nawet Arabów najêto, aby im pomagali. Roz³o¿yli siê obozem po drugiej stronie potoku i s¹ gotowi 
wyjœæ do bitwy z tob¹». Juda wyruszy³ przeciwko nim.
1Ma 5:40  Gdy Juda z wojskiem zbli¿a³ siê do potoku, Tymoteusz powiedzia³ do dowódców swego wojska: 
«Je¿eli on pierwszy przejdzie do nas, nie bêdziemy mogli mu siê oprzeæ, gdy¿ z pewnoœci¹ nas pokona.
1Ma 5:41  Je¿eli jednak bêdzie siê obawia³ i z tamtej strony rzeki roz³o¿y siê obozem, wtedy przeprawimy siê 
do niego i pokonamy go».
1Ma 5:42  Gdy Juda zbli¿y³ siê do potoku, nad jego brzegiem postawi³ pisarzy i rozkaza³ im: «Nie pozwalajcie, 
¿eby ktokolwiek siê zatrzymywa³, wszyscy niech id¹ do walki!»
1Ma 5:43  Sam pierwszy przeprawi³ siê na ich [brzeg], a za nim ca³y lud. Wszyscy poganie zostali przed nimi 
starci do tego stopnia, ¿e porzucili sw¹ broñ i uciekli na dziedziniec œwi¹tyni w Karnain,
1Ma 5:44  ale oni miasto zdobyli i œwi¹tyniê spalili razem z tymi, którzy w niej byli. Karnain zosta³o pokonane i 
nie mog³o siê ju¿ Judzie przeciwstawiæ.
1Ma 5:45  Wtedy Juda zebra³ wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali w Gileadzie, od najmniejszego a¿ do 
najwiêkszego, razem z ¿onami, dzieæmi i mieniem - bardzo wielki obóz - aby siê udaæ do ziemi judzkiej.
1Ma 5:46  Przybyli do Efron, a by³o to miasto wielkie i bardzo mocne, po³o¿one w przejœciu, i nie mo¿na by³o 
zboczyæ ani na prawo, ani na lewo, aby je omin¹æ; trzeba by³o przejœæ przez jego œrodek.
1Ma 5:47  Mieszkañcy miasta jednak zamknêli siê i bramy zabarykadowali kamieniami.
1Ma 5:48  Juda wys³a³ do nich poselstwo i przemawia³ do nich przyjaznymi s³owami: «Przejdziemy przez twoj¹ 
ziemiê, idziemy bowiem do swego kraju. Nikt wam nic z³ego nie uczyni, tylko pieszo przejdziemy». Nie chcieli 
mu jednak otworzyæ.
1Ma 5:49  Juda wiêc poleci³ og³osiæ wojsku rozkaz, ¿e ka¿dy ma iœæ do natarcia z tego miejsca, na którym 
stoi.
1Ma 5:50  Ci wiêc ludzie, którzy nale¿eli do wojska, rozpoczêli bitwê. Ca³y dzieñ i ca³¹ noc trwa³a walka przeciw 
miastu, a¿ miasto wpad³o w jego rêce.
1Ma 5:51  Wtedy wszystkich mê¿czyzn zabi³ ostrzem miecza, miasto doszczêtnie zburzy³, zabra³ ³upy na nim 
zdobyte i po trupach przeszed³ przez miasto.
1Ma 5:52  Potem przeszli przez Jordan na wielk¹ równinê pod Bet-Szean.
1Ma 5:53  Juda zaœ do pochodu do³¹czy³ tych, którzy pozostawali z ty³u, i przez ca³¹ drogê dodawa³ ludowi 
odwagi tak d³ugo, a¿ przyszli do ziemi judzkiej.
1Ma 5:54  Z najwiêksz¹ radoœci¹ weszli na górê Syjon i przyprowadzili [zwierzêta] na ca³opalenia, bo nikt z nich 
nie zgin¹³, a¿ powrócili w pokoju.
1Ma 5:55  W tym czasie, kiedy Juda i Jonatan byli w ziemi gileadzkiej i kiedy ich brat Szymon by³ w Galilei pod 
Ptolemaid¹,
1Ma 5:56  dowódcy wojska, Józef, syn Zachariasza, i Azariasz dowiedzieli siê o bohaterskich czynach, jakich 
[tamci] dokonali w czasie wojny.
1Ma 5:57  Powiedzieli wiêc: «My tak¿e powinniœmy zdobyæ sobie s³awê. Pójdziemy i bêdziemy walczyæ z 
okolicznymi narodami».
1Ma 5:58  Wtedy wydali rozkaz wojsku, które by³o z nimi, i wyruszyli przeciw Jamnii.
1Ma 5:59  Ale Gorgiasz i jego ¿o³nierze wyszli z miasta do walki przeciwko nim.
1Ma 5:60  Józef i Azariasz zostali zmuszeni do odwrotu i œcigano ich a¿ do granic judejskich, a tego dnia 
spomiêdzy ludu izraelskiego pad³o blisko dwa tysi¹ce ¿o³nierzy.
1Ma 5:61  Lud poniós³ wielk¹ klêskê, bo nie s³uchali Judy i jego braci, s¹dz¹c, ¿e siê ws³awi¹ mêstwem,
1Ma 5:62  a przecie¿ oni nie pochodzili z rodu tych mê¿ów, przez których rêce zosta³o dane Izraelowi ocalenie.
1Ma 5:63  A bohater, Juda, i jego bracia mieli bardzo wielk¹ chwa³ê u ca³ego Izraela i u wszystkich narodów, 
gdziekolwiek dowiedziano siê o ich imieniu.
1Ma 5:64  Gromadzono siê u nich z ¿yczeniami.
1Ma 5:65  Juda i jego bracia wyruszyli jeszcze i walczyli przeciwko synom Ezawa w kraju, który le¿y na 
po³udnie. Zdoby³ Hebron i przynale¿ne miejscowoœci, zburzy³ jego umocnienia, a wie¿e woko³o spali³.
1Ma 5:66  Potem wybra³ siê w drogê do ziemi Filistynów i przeszed³ przez Marissê.
1Ma 5:67  W tym czasie padli w walce kap³ani, którzy chcieli siê ws³awiæ mêstwem i nierozwa¿nie poszli do 
walki.
1Ma 5:68  Juda zwróci³ siê jeszcze w stronê Azotu, który le¿y na ziemi Filistynów, zburzy³ ich o³tarze, spali³ 
pos¹gi ich bogów, z miast zabra³ ³upy i wtedy dopiero powróci³ do ziemi judzkiej.
1Ma 6:1  W czasie swojej wyprawy po górnej krainie, król Antioch dowiedzia³ siê, ¿e w Persji w Elimais, jest 
miasto s³awne z bogactwa, ze srebra i z³ota,
1Ma 6:2  ¿e jest tam nadzwyczaj bogata œwi¹tynia, a w niej z³ote he³my, pancerze i zbroja, jak¹ pozostawi³ tam 
król macedoñski Aleksander, syn Filipa, który panowa³ najpierw nad Grekami.
1Ma 6:3  Uda³ siê wiêc tam, usi³owa³ zdobyæ miasto i obrabowaæ je, to mu siê jednak nie powiod³o, gdy¿ 



mieszkañcy miasta poznali jego zamiary.
1Ma 6:4  Stanêli do walki przeciwko niemu, a on musia³ siê wycofaæ. Z wielkim smutkiem powróci³ stamt¹d i 
uda³ siê do Babilonu.
1Ma 6:5  Do Persji przyby³ do niego jakiœ pos³aniec z wiadomoœci¹, ¿e pobite s¹ te wojska, które by³y wys³ane 
do ziemi judzkiej;
1Ma 6:6  przede wszystkim wyruszy³ Lizjasz na czele ogromnego wojska i zosta³ przez nich pobity; oni zaœ stali 
siê naprawdê mocni dziêki broni, wojsku, a tak¿e dziêki wielkim ³upom, które zabrali pobitemu wojsku;
1Ma 6:7  zburzyli ohydê, któr¹ wybudowano na o³tarzu w Jerozolimie, œwi¹tyniê woko³o otoczyli wysokimi 
murami jak poprzednio, a tak¿e jego miasto Bet-Sur.
1Ma 6:8  Gdy król us³ysza³ o tych wypadkach, zdumia³ siê i przerazi³ do tego stopnia, ¿e pad³ na ³o¿e i ze 
smutku siê rozchorowa³, bo nie tak siê sta³o, jak sobie ¿yczy³.
1Ma 6:9  Przez wiele dni tam przebywa³, gdy¿ przyszed³ na niego ciê¿ki smutek i nawet pomyœla³, ¿e umrze.
1Ma 6:10  Przywo³a³ wiêc wszystkich swoich przyjació³ i powiedzia³ do nich: «Sen odszed³ od moich oczu, a 
troska gniecie me serce;
1Ma 6:11  powiedzia³em wiêc w swoim sercu: Doszed³em do tak wielkiej udrêki i niepewnoœci, w jakiej obecnie 
siê znajdujê, a przecie¿ w u¿ywaniu swej w³adzy by³em ³askawy i mi³osierny.
1Ma 6:12  Teraz jednak przypominam sobie ca³e z³o, którego dopuœci³em siê w Jerozolimie. Zabra³em bowiem 
wszystkie srebrne i z³ote naczynia, które tam siê znajdowa³y, i bez przyczyny wyda³em rozkaz, aby wytêpiæ 
wszystkich mieszkañców ziemi judzkiej.
1Ma 6:13  Wiem, ¿e dlatego w³aœnie spotka³o mnie to nieszczêœcie, i oto od wielkiego smutku ginê na obcej 
ziemi».
1Ma 6:14  Wtedy przywo³a³ Filipa, jednego ze swych przyjació³, i ustanowi³ go zarz¹dc¹ nad ca³ym swoim 
królestwem.
1Ma 6:15  Potem wrêczy³ mu diadem, p³aszcz swój i sygnet, aby wychowa³ jego syna, Antiocha, i wyuczy³ go 
tak, aby umia³ rz¹dziæ.
1Ma 6:16  Tam te¿ król Antioch zakoñczy³ swe ¿ycie w sto czterdziestym dziewi¹tym roku.
1Ma 6:17  Gdy Lizjasz dowiedzia³ siê, ¿e król zakoñczy³ swe ¿ycie, ustanowi³ królem jego syna Antiocha, 
którego wychowywa³ od samej m³odoœci. Nada³ mu te¿ przydomek Eupator.
1Ma 6:18  Ci, którzy przebywali na zamku, robili woko³o œwi¹tyni zasadzki na Izraela. Na ka¿dym kroku 
wyrz¹dzali im krzywdy, a wspomagali pogan.
1Ma 6:19  Juda wiêc postanowi³ ich wytêpiæ i zwo³a³ ca³y lud, aby dokonaæ przeciw nim oblê¿enia.
1Ma 6:20  Zeszli siê wszyscy razem i rozpoczêli oblê¿enie jego w sto piêædziesi¹tym roku. Sprowadzono te¿ 
kusze i machiny oblê¿nicze.
1Ma 6:21  Ale spomiêdzy oblê¿onych wydosta³o siê kilku, a do³¹czyli siê do nich niektórzy bezbo¿ni Izraelici,
1Ma 6:22  i poszli do króla, mówi¹c: «Ile jeszcze czasu up³ynie, nim wydasz wyrok i zemœcisz siê za naszych 
braci?
1Ma 6:23  Twojemu ojcu chêtnie s³u¿yliœmy, wykonywaliœmy jego rozkazy i postêpowaliœmy zgodnie z jego 
poleceniami.
1Ma 6:24  Dlatego oblê¿ono nas na zamku, dlatego te¿ synowie narodu naszego stali siê wrogami dla nas. 
Ponadto mordowali ka¿dego z naszych, kogo schwytali, i zrabowali nasze posiad³oœci.
1Ma 6:25  Wyci¹gnêli swe rêce nie tylko przeciwko nam, ale tak¿e przeciwko wszystkim swoim okolicznym 
krainom.
1Ma 6:26  A oto dzisiaj oblegaj¹ zamek w Jerozolimie, aby go zdobyæ. Umocnili nawet œwi¹tyniê i Bet-Sur.
1Ma 6:27  Je¿eli ze swej strony nie uprzedzisz ich jak najprêdzej, to jeszcze gorszych rzeczy siê dopuszcz¹ i nie 
bêdziesz ju¿ móg³ ich powstrzymaæ».
1Ma 6:28  Gdy król to us³ysza³, rozgniewa³ siê i zwo³a³ na naradê wszystkich swoich przyjació³, dowódców 
swego wojska i prze³o¿onych nad konnic¹.
1Ma 6:29  Z innych pañstw i z wysp zamorskich przybywali do niego wynajêci ¿o³nierze,
1Ma 6:30  a liczba jego wojska wynosi³a sto tysiêcy piechoty, dwadzieœcia tysiêcy konnicy i trzydzieœci dwa 
s³onie wyæwiczone w walce.
1Ma 6:31  Przeszli oni przez Idumeê i ko³o Bet-Sur roz³o¿yli siê obozem. Przez wiele dni walczyli i budowali 
machiny oblê¿nicze, ale [obroñcy] robili wypady, palili je i walczyli mê¿nie.
1Ma 6:32  Wtedy Juda odst¹pi³ od zamku i roz³o¿y³ siê obozem pod Bet-Zacharia naprzeciwko królewskiego 
obozu.
1Ma 6:33  Wczesnym rankiem król wyruszy³ i szybko wyprowadzi³ wojsko w stronê Bet-Zacharia. Wojska 
ustawi³y siê do bitwy i zagrano na tr¹bach.
1Ma 6:34  S³oniom pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyæ do bitwy.
1Ma 6:35  Bestie poprzydzielano do falang i przy ka¿dym s³oniu ustawiono tysi¹c ¿o³nierzy ubranych w 
³añcuszkowe pancerze i maj¹cych g³owy okryte he³mami z br¹zu. Ponadto do ka¿dej bestii przydzielono po 



piêciuset wyborowych jeŸdŸców.
1Ma 6:36  Oni ju¿ przedtem byli do bestii przydzieleni: gdzie ona by³a, tam byli i oni, gdzie ona sz³a, tam szli i 
oni razem z ni¹ i nigdy od niej nie odstêpowali.
1Ma 6:37  Na ka¿dej bestii by³a przy pomocy specjalnych urz¹dzeñ umocowana wie¿a, która j¹ okrywa³a, a na 
niej wojenne narzêdzia i czterech ¿o³nierzy, którzy z niej walczyli, a oprócz tego kieruj¹cy ni¹ Hindus.
1Ma 6:38  Pozosta³a czêœæ konnicy ustawi³a siê po jednej i po drugiej stronie, na dwóch skrzyd³ach wojska, 
a¿eby wrogów odstraszyæ i zabezpieczyæ walcz¹ce falangi.
1Ma 6:39  Gdy s³oñce zaczê³o siê odbijaæ w z³otych i br¹zowych tarczach, to a¿ góry od nich zajaœnia³y i 
b³yszcza³y jak ogniste pochodnie.
1Ma 6:40  Pewna czêœæ królewskiego wojska rozci¹gnê³a siê po pochy³oœci góry, a niektórzy byli w dolinie. 
Tak zaczêli bitwê pewni siebie i w ca³kowitym porz¹dku.
1Ma 6:41  Zadr¿eli wszyscy, którzy us³yszeli g³os nadci¹gaj¹cej ogromnej ich liczby i chrzêst zbroi. By³o to 
bowiem wojsko bardzo wielkie i mocne.
1Ma 6:42  Juda ze swym wojskiem przybli¿y³ siê tak¿e, aby rozpocz¹æ bitwê, i z królewskiego wojska pad³o 
szeœciuset ¿o³nierzy.
1Ma 6:43  Eleazar Auaran zauwa¿y³, ¿e jedna z bestii ma na sobie królewskie pancerze. By³a ona wiêksza od 
wszystkich innych bestii. S¹dzi³ on, ¿e na niej jest król.
1Ma 6:44  Poœwiêci³ siê wiêc, ¿eby uratowaæ swój naród, a równoczeœnie zapewniæ sobie wieczn¹ s³awê.
1Ma 6:45  Odwa¿nie i szybko przedosta³ siê do niej przez œrodek falangi, zadaj¹c œmieræ na prawo i na lewo, 
tak ¿e odstêpowano od niego na jedn¹ i drug¹ stronê.
1Ma 6:46  Wtedy podszed³ do s³onia, przebi³ go od spodu i zabi³, a s³oñ padaj¹c na ziemiê przywali³ go. Tak 
odda³ tam ¿ycie.
1Ma 6:47  Gdy oni zobaczyli si³ê królewsk¹ i napór jego wojska, wycofali siê.
1Ma 6:48  Czêœæ królewskiego wojska wysz³a przeciwko nim w stronê Jerozolimy. Król zaœ roz³o¿y³ obóz, 
aby walczyæ przeciw Judei i przeciw górze Syjon.
1Ma 6:49  Z tymi, którzy byli w Bet-Sur, zawar³ pokój. Wyszli oni z miasta, bo w kraju by³ rok szabatowy, a nie 
mieli doœæ ¿ywnoœci na to, aby mogli d³u¿ej wytrzymaæ w zamkniêciu.
1Ma 6:50  Król wiêc zaj¹³ Bet-Sur i pozostawi³ w nim za³ogê do strze¿enia go.
1Ma 6:51  Sam zaœ rozpocz¹³ oblê¿enie œwi¹tyni, które trwa³o przez d³ugi czas. Ustawi³ tam kusze i 
oblê¿nicze machiny, mianowicie: balisty do wyrzucania ognia i kamieni, balisty do rzucania strza³ i proce.
1Ma 6:52  Oni jednak przeciwko ich oblê¿niczym machinom zrobili swoje machiny wojenne i bronili siê przez 
d³ugi czas.
1Ma 6:53  W spi¿arniach brakowa³o im jednak ¿ywnoœci, bo by³ to siódmy rok, a resztê zapasów zjedli ci, 
których spomiêdzy pogañskich narodów przyprowadzono do Judei.
1Ma 6:54  W œwi¹tyni wiêc pozosta³o ju¿ tylko niewielu obroñców, bo g³ód im bardzo dokucza³, i porozchodzili 
siê ka¿dy do swojej rodzinnej miejscowoœci.
1Ma 6:55  Wtedy Lizjasz dowiedzia³ siê, ¿e Filip, którego król Antioch jeszcze za ¿ycia ustanowi³ wychowawc¹ 
swego syna Antiocha, aby go nauczyæ rz¹dziæ królestwem,
1Ma 6:56  powróci³ z Persji i Medii razem z wojskiem, które by³o przy królu, i stara siê o objêcie w³adzy.
1Ma 6:57  Wobec tego [Lizjasz] pospiesznie da³ znak, aby odst¹piæ od oblê¿enia. Do króla, do dowódców 
wojska i do ¿o³nierzy mówi³: «Codziennie nas ubywa, ¿ywnoœci mamy ma³o, a miejsce, które oblegamy, jest 
warowne. Ponadto zaœ sprawy królestwa na nas czekaj¹.
1Ma 6:58  Teraz wiêc podajmy prawicê tym ludziom, zawrzyjmy pokój z nimi i z ca³ym ich narodem.
1Ma 6:59  Pozwólmy, niech postêpuj¹ zgodnie ze swoimi obyczajami, tak jak to robili poprzednio. Rozgniewali 
siê oni bowiem i zrobili to wszystko z powodu tych obyczajów, których myœmy im zakazali».
1Ma 6:60  S³owa te spodoba³y siê królowi i dowódcom. Wys³a³ poselstwo w sprawie zawarcia pokoju, a oni je 
przyjêli.
1Ma 6:61  Gdy król i dowódcy z³o¿yli im zaprzysiê¿one zapewnienie, wtedy wyszli z twierdzy.
1Ma 6:62  Król uda³ siê na górê Syjon, a kiedy zobaczy³, jak to miejsce zosta³o umocnione, z³ama³ przysiêgê, 
któr¹ z³o¿y³ poprzednio, i mur woko³o rozkaza³ zburzyæ.
1Ma 6:63  Potem zaœ szybko odjecha³ i uda³ siê do Antiochii. Zasta³ tam Filipa panuj¹cego nad miastem; pobi³ 
go wiêc i miasto si³¹ opanowa³.
1Ma 7:1  W roku sto piêædziesi¹tym pierwszym Demetriusz, syn Seleukosa, wyruszy³ z Rzymu z niewielk¹ liczb¹ 
wojska. Wyl¹dowa³ w nadmorskim mieœcie i jako król zacz¹³ tam panowaæ.
1Ma 7:2  Gdy wszed³ do królewskiego pa³acu swoich przodków, wojska pochwyci³y Antiocha i Lizjasza, aby ich 
przyprowadziæ do niego.
1Ma 7:3  Kiedy doniesiono mu o tym, powiedzia³: «Nie pokazujcie mi ich twarzy!»
1Ma 7:4  Wojsko wiêc zamordowa³o ich, a Demetriusz zasiad³ na tronie swego królestwa.
1Ma 7:5  Wtedy wszyscy wiaro³omni i bezbo¿ni spomiêdzy Izraela przybyli do niego, a przywódc¹ ich by³ 



Alkimos, który chcia³ osi¹gn¹æ godnoœæ arcykap³ana.
1Ma 7:6  Tak oskar¿yli oni naród przed królem: «Juda razem ze swoimi braæmi zg³adzi³ wszystkich twoich 
przyjació³, a nas wypêdzi³ z ojczystego kraju.
1Ma 7:7  Poœlij wiêc teraz jakiegoœ swojego zaufanego, niech on siê tam uda i naocznie siê przekona o 
ogromnej krzywdzie, jak¹ wyrz¹dzi³ nam i królewskiemu krajowi, i niech ukarze ich razem z tymi wszystkimi, 
którzy im pomagaj¹».
1Ma 7:8  Król wybra³ Bakchidesa, jednego z królewskich przyjació³, który w³adzê sw¹ wykonywa³ za Rzek¹, a 
bêd¹c wp³ywowym cz³owiekiem w pañstwie, oddany by³ królowi.
1Ma 7:9  Jego to wys³a³ razem z bezbo¿nym Alkimosem, któremu przyzna³ godnoœæ kap³añsk¹, i nakaza³ 
pomstê na synach Izraela.
1Ma 7:10  Wyruszywszy, przybyli wraz z licznym wojskiem do ziemi judzkiej. Stamt¹d wys³a³ poselstwo do Judy i 
do jego braci, podstêpnie u¿ywaj¹c s³ów pokojowych.
1Ma 7:11  Oni jednak nie uwierzyli ich s³owom. Widzieli bowiem, ¿e przybyli z licznym wojskiem.
1Ma 7:12  U Alkimosa i Bakchidesa zebra³o siê zgromadzenie uczonych w Piœmie, aby naradziæ siê nad tym, 
co jest s³uszne.
1Ma 7:13  Pierwsi spomiêdzy synów Izraela asydejczycy starali siê o to, ¿eby z nimi zawrzeæ pokój.
1Ma 7:14  Mówili bowiem: «Razem z wojskiem przyszed³ przecie¿ arcykap³an z rodu Aarona. On nam nie zrobi 
¿adnej krzywdy».
1Ma 7:15  Rozmawia³ on z nimi pokojowo i przysi¹g³ im, zapewniaj¹c: «Ani wam, ani te¿ przyjacio³om waszym 
nie uczynimy nic z³ego».
1Ma 7:16  Uwierzyli mu wiêc, a on rozkaza³ pochwyciæ spomiêdzy nich szeœædziesiêciu ludzi i zamordowaæ 
ich w ci¹gu jednego dnia, zgodnie ze s³owami Pisma:
1Ma 7:17  Cia³a twych œwiêtych [porzucili], a krew ich rozlali woko³o Jeruzalem i nie by³o, kto by ich pochowa³.
1Ma 7:18  BojaŸñ zaœ i strach pad³ na ca³y lud. Mówili bowiem: «Nie ma w nim prawdy ani sprawiedliwoœci. 
Z³amali bowiem umowê i przysiêgê, któr¹ z³o¿yli».
1Ma 7:19  Wtedy Bakchides odst¹pi³ od Jerozolimy i roz³o¿y³ siê obozem ko³o Bet-Zait. Tam kaza³ pochwyciæ 
wielu tych ludzi, którzy sami uciekli od niego, i niektórych spomiêdzy ludu zamordowa³ [i wrzuci³] do wielkiej 
cysterny.
1Ma 7:20  Potem Bakchides odda³ Alkimosowi w³adzê nad krajem i pozostawi³ mu wojsko do pomocy, sam zaœ 
powróci³ do króla.
1Ma 7:21  Alkimos stara³ siê obj¹æ w³adzê arcykap³añsk¹,
1Ma 7:22  do niego zaœ zeszli siê wszyscy, którzy ciemiê¿yli swój w³asny naród, bo zaw³adnêli judzk¹ krain¹ i 
przyczynili siê do wielkiej klêski Izraela.
1Ma 7:23  Gdy Juda zobaczy³ ca³e z³o, którego dopuœci³ siê Alkimos i jego zwolennicy, w wiêkszym stopniu 
ani¿eli poganie,
1Ma 7:24  obszed³ woko³o wszystkie ziemie Judei i wywar³ zemstê na odstêpcach, tak ¿e nie mogli oni 
poruszaæ siê po kraju.
1Ma 7:25  Gdy Alkimos przekona³ siê, ¿e Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele si³, i kiedy 
spostrzeg³, ¿e nie bêdzie siê móg³ mu przeciwstawiæ, wróci³ do króla i oskar¿a³ ich o z³e [knowania].
1Ma 7:26  Wtedy król wys³a³ Nikanora, jednego z najznaczniejszych swoich dowódców, który nienawidzi³ Izraela 
i wrogo do niego siê odnosi³. Wyda³ mu te¿ rozkaz, aby wytêpi³ naród.
1Ma 7:27  Nikanor zaœ z licznym wojskiem przyby³ do Jerozolimy, a do Judy i jego braci wys³a³ poselstwo, 
podstêpnie mówi¹c do nich pokojowymi s³owami:
1Ma 7:28  «Niech miêdzy mn¹ a wami nie bêdzie ¿adnej wojny. Z nielicznym oddzia³em przybêdê, aby w pokoju 
zobaczyæ was osobiœcie».
1Ma 7:29  Przyby³ wiêc do Judy i wzajemnie po przyjacielsku siê pozdrowili, ale nieprzyjaciele byli w pogotowiu, 
aby Judê porwaæ.
1Ma 7:30  Wtedy Juda dowiedzia³ siê, ¿e przyby³ do niego zdradliwie. Przel¹k³ siê wiêc go i nie chcia³ wiêcej siê 
z nim widzieæ.
1Ma 7:31  Nikanor zaœ domyœli³ siê, ¿e jego zamiar zosta³ odkryty. Wyst¹pi³ wiêc do walki przeciwko Judzie 
ko³o Chafarsalama.
1Ma 7:32  Spoœród wojska Nikanora pad³o blisko piêciuset ¿o³nierzy, a reszta uciek³a do Miasta Dawidowego.
1Ma 7:33  Po tych wypadkach Nikanor uda³ siê na górê Syjon. Ze œwi¹tyni spomiêdzy kap³anów i spomiêdzy 
starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitaæ i pokazaæ mu ca³opalenie, które mia³o byæ z³o¿one 
za króla.
1Ma 7:34  On jednak wyszydzi³ i wyœmia³ ich, i zniewa¿y³. Przemówi³ te¿ zarozumiale,
1Ma 7:35  a nawet pe³en gniewu przysi¹g³: «Je¿eli w tej chwili Juda razem ze swoim wojskiem nie zostanie 
wydany w moje rêce, spalê tê œwi¹tyniê, gdy szczêœliwie powrócê». I wyszed³ z wielkim gniewem.
1Ma 7:36  Wtedy kap³ani powrócili, stanêli przed o³tarzem i przed przybytkiem, zaczêli p³akaæ i modliæ siê:



1Ma 7:37  «Ty sam wybra³eœ tê œwi¹tyniê, aby by³a poœwiêcona Twojemu Imieniu, aby by³a dla Twego ludu 
domem modlitwy i b³agania.
1Ma 7:38  Dokonaj pomsty na tym cz³owieku i na jego wojsku. Niech zgin¹ od miecza! Pamiêtaj o ich 
bluŸnierstwach i nie pozwól im nadal trwaæ!»
1Ma 7:39  Nikanor odszed³ z Jerozolimy i roz³o¿y³ siê obozem w Bet-Choron. Tam przy³¹czy³o siê do niego 
wojsko z Syrii.
1Ma 7:40  Juda zaœ roz³o¿y³ siê obozem w Adasa razem z trzema tysi¹cami ¿o³nierzy i modli³ siê s³owami:
1Ma 7:41  «Gdy bluŸnili pos³owie króla, wtedy anio³ stan¹³ i zabi³ spomiêdzy nich sto osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy.
1Ma 7:42  Tak samo zetrzyj to wojsko dzisiaj przed nami! Niech poznaj¹ ci, którzy pozostan¹, jak strasznie 
zbluŸni³ on przeciwko Twojej œwi¹tyni; os¹dŸ go tak, jak jego z³oœæ na to zas³uguje».
1Ma 7:43  W trzynastym dniu miesi¹ca Adar wojska spotka³y siê w walce i wojsko Nikanora zosta³o starte. On 
sam pierwszy pad³ w bitwie,
1Ma 7:44  a gdy jego wojsko zobaczy³o, ¿e Nikanor zgin¹³, porzuciwszy broñ, uciek³o.
1Ma 7:45  Œcigali wiêc ich dzieñ drogi od Adasa a¿ blisko Gezer. Wtedy na tr¹bach dano znak za nimi.
1Ma 7:46  I ze wszystkich doko³a wiosek judejskich wyszli mieszkañcy i osaczyli ich. Tamci obrócili siê 
przeciwko nim, ale wszyscy padli od miecza i nie pozosta³ z nich ani jeden.
1Ma 7:47  Zabrano ³upy i to, co tamci zrabowali, g³owê zaœ Nikanora i jego praw¹ rêkê, któr¹ tak hardo 
wyci¹gn¹³, obciêli, zanieœli do Jerozolimy i zawiesili obok miasta.
1Ma 7:48  Lud zaœ bardzo siê uradowa³, a dzieñ ten obchodzi³ jako dzieñ wielkiej radoœci.
1Ma 7:49  Postanowiono te¿, ¿eby corocznie ten dzieñ obchodziæ uroczyœcie dnia trzynastego Adar.
1Ma 7:50  Na krótki czas pokój zapanowa³ w ziemi judzkiej.
1Ma 8:1  Juda dowiedzia³ siê o s³awie, jak¹ ciesz¹ siê Rzymianie: ¿e s¹ nadzwyczaj mocni, ¿e ¿yczliwoœæ 
okazuj¹ tym wszystkim, którzy siê do nich przy³¹czaj¹, a nawet przyjaŸñ zawieraj¹ z tymi, którzy udaj¹ siê do nich,
1Ma 8:2  gdy¿ s¹ nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali 
w wojnie z Galatami, jak ich zwyciê¿yli i zmusili do p³acenia daniny;
1Ma 8:3  tak samo i o czynach dokonanych w hiszpañskim kraju w celu zaw³adniêcia tamtejszymi kopalniami 
srebra i z³ota;
1Ma 8:4  jak ka¿dym krajem, choæby to by³ kraj najbardziej od nich odleg³y, zaw³adnêli dziêki swojej 
roztropnoœci i cierpliwoœci; jak pokonali królów, którzy z koñca œwiata przeciw nim wyruszyli, zadaj¹c im wielk¹ 
klêskê, i jak inni corocznie p³ac¹ im daniny.
1Ma 8:5  Tak samo królów kittejskich, Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili 
powstanie, w czasie wojny starli i si³¹ poddali swej w³adzy.
1Ma 8:6  Pokonany przez nich zosta³ nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszed³ na wojnê przeciwko nim, 
maj¹c sto dwadzieœcia s³oni, konnicê, rydwany i bardzo wiele wojska,
1Ma 8:7  a jednak wziêli go do niewoli ¿ywego i wyznaczyli jemu i jego nastêpcom zap³acenie sobie wielkiej 
daniny, danie zak³adników i odst¹pienie krain,
1Ma 8:8  mianowicie: Indii, Medii, Lidii i czêœci najpiêkniejszych ich posiad³oœci. Oni zaœ odebrali je od niego i 
oddali królowi Eumenesowi.
1Ma 8:9  [Opowiadano] te¿, jak mieszkañcy Hellady zamierzali wyruszyæ, aby ich wytêpiæ.
1Ma 8:10  Oni jednak dowiedzieli siê o tym, wys³ali do nich jednego wodza, który walczy³ z nimi, tak ¿e pad³o 
spoœród nich wielu zabitych, ¿ony ich i dzieci zosta³y wziête do niewoli, z³upili ich, a ziemiê ich sobie 
przyw³aszczyli, zburzyli ich twierdze, a ich samych a¿ do tego dnia trzymaj¹ w niewoli.
1Ma 8:11  Ka¿de inne królestwo i ka¿d¹ wyspê, która kiedykolwiek im siê przeciwstawi³a, zgnietli i poddali je 
sobie w niewolê, z przyjació³mi zaœ swoimi i ze sprzymierzeñcami zachowuj¹ przyjaŸñ.
1Ma 8:12  Nad pobliskimi królestwami rozci¹gnêli swoj¹ w³adzê i nad tymi, które s¹ daleko, do tego stopnia, ¿e 
strach przejmuje wszystkich, gdy s³ysz¹ o ich imieniu.
1Ma 8:13  Komu zechc¹ pomóc w osi¹gniêciu w³adzy królewskiej, ten panuje, a których chc¹, zrzucaj¹ z tronu, bo 
doszli do ogromnej potêgi.
1Ma 8:14  Przy tym wszystkim zaœ ani jeden z nich nie k³adzie sobie diademu na g³owê i nikt nie okrywa siê 
purpur¹, aby siê ni¹ che³piæ.
1Ma 8:15  Raczej ustanowili sobie radê. Codziennie zbiera siê ich trzystu dwudziestu i zawsze radz¹ nad ludem, 
jak by najlepiej zachowaæ w nim ³ad.
1Ma 8:16  Corocznie zaœ jednemu tylko cz³owiekowi powierzaj¹ zarz¹d nad nimi i panowanie nad ca³ym krajem, 
który im podlega, a wszyscy temu jednemu s¹ pos³uszni i nie ma pomiêdzy nimi zazdroœci ani nienawiœci.
1Ma 8:17  Juda wiêc wybra³ Eupolemosa, syna Jana, który by³ synem Akkosa, oraz Jazona, syna Eleazara, aby 
ich pos³aæ do Rzymu. Mieli oni zawrzeæ z nimi przyjaŸñ i przymierze
1Ma 8:18  w tym celu, aby zdjêli z nich jarzmo. Widaæ bowiem by³o, ¿e królestwo greckie usi³uje wzi¹æ Izraela 
w niewolê.
1Ma 8:19  Udali siê wiêc do Rzymu, a droga by³a bardzo daleka, weszli do senatu i tak siê odezwali:



1Ma 8:20  «Juda, który nosi przydomek Machabeusz, jego bracia i lud ¿ydowski wys³ali nas do was, abyœmy z 
wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeñców i przyjació³».
1Ma 8:21  Przemówienie im siê podoba³o.
1Ma 8:22  To zaœ jest odpis listu, który zosta³ napisany na tablicach z br¹zu i pos³any do Jerozolimy, aby tam 
by³ u nich jako akt upamiêtniaj¹cy pokój i przymierze:
1Ma 8:23  «Niech Rzymianom i narodowi ¿ydowskiemu zawsze dobrze siê powodzi na morzu i na l¹dzie, a 
miecz nieprzyjacielski niech bêdzie od nich z daleka!
1Ma 8:24  Je¿eliby jednak najpierw albo Rzymowi, albo któremukolwiek z jego sprzymierzeñców na ca³ym 
obszarze podleg³ym ich w³adzy zagra¿a³a wojna,
1Ma 8:25  wtedy naród ¿ydowski zale¿nie od tego, jak okolicznoœci bêd¹ wymaga³y, z ca³ym poœwiêceniem 
bêdzie w walce pomaga³.
1Ma 8:26  Walcz¹cym zaœ wrogom, o ile Rzym bêdzie uwa¿a³ za s³uszne, nie bêdzie dawa³ ani dostarcza³ 
zbo¿a, broni, pieniêdzy ani okrêtów. Postanowieñ tych bêd¹ przestrzegali bez ¿adnego wynagrodzenia.
1Ma 8:27  Tak samo je¿eli narodowi ¿ydowskiemu najpierw wojna bêdzie zagra¿a³a, wtedy Rzymianie, 
zale¿nie od tego, jak okolicznoœci bêd¹ im wskazywa³y, chêtnie w walce bêd¹ im pomagali.
1Ma 8:28  Walcz¹cym zaœ wrogom, o ile Rzym bêdzie uwa¿a³ za s³uszne, nie bêd¹ dostarczane: zbo¿e, broñ, 
pieni¹dze ani okrêty. Postanowieñ tych bêd¹ przestrzegali bez ¿adnego podstêpu.
1Ma 8:29  Na podstawie tych postanowieñ Rzymianie u³o¿yli swoje stosunki z ludem ¿ydowskim.
1Ma 8:30  Je¿eliby zaœ jedni i drudzy do tych postanowieñ coœ chcieli dodaæ albo z nich coœ skreœliæ, bêd¹ 
mogli to uczyniæ wedle swej woli; dodatek albo skreœlenie bêd¹ wa¿ne.
1Ma 8:31  Co zaœ dotyczy krzywd wyrz¹dzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliœmy do niego te 
s³owa: "Dlaczego na naszych przyjació³ i sprzymierzeñców, na ¯ydów, w³o¿y³eœ tak ciê¿kie jarzmo?
1Ma 8:32  Je¿eli jeszcze bêd¹ skar¿yli siê na ciebie, wtedy ujmiemy siê za ich prawami i pobijemy ciê na morzu i 
na l¹dzie"».
1Ma 9:1  Demetriusz dowiedzia³ siê, ¿e Nikanor poleg³ i jego wojsko w bitwie [ponios³o klêskê.] Pos³a³ wiêc 
drugi raz Bakchidesa i Alkimosa do ziemi judzkiej, a razem z nimi prawe skrzyd³o wojska.
1Ma 9:2  Ci wyruszyli drog¹ w stronê Galilei, roz³o¿yli siê obozem ko³o Masalot w Arbeli, zdobyli je i zabili wielu 
ludzi.
1Ma 9:3  Nastêpnie zaœ w pierwszym miesi¹cu sto piêædziesi¹tego drugiego roku roz³o¿yli siê obozem ko³o 
Jerozolimy.
1Ma 9:4  Potem jednak odst¹pili i w dwadzieœcia tysiêcy piechoty i dwa tysi¹ce konnicy poszli do Berei.
1Ma 9:5  Juda razem z trzema tysi¹cami wyborowych ¿o³nierzy mia³ obóz rozbity w Elasa.
1Ma 9:6  Gdy zobaczyli oni ogromn¹ iloœæ wojska, zlêkli siê bardzo i wielu uciek³o z obozu. Pozosta³o z nich 
nie wiêcej jak oœmiuset ¿o³nierzy.
1Ma 9:7  Juda widzia³, ¿e jego wojsko siê rozbieg³o, a bitwa by³a dla niego nieunikniona. G³êboka wiêc troska 
opanowa³a mu serce, bo nie mia³ czasu ich zebraæ.
1Ma 9:8  Pe³en boleœci powiedzia³ do tych, którzy pozostali: «Wstañmy i uderzmy na naszych nieprzyjació³, a 
mo¿e uda siê nam ich pobiæ».
1Ma 9:9  Ale oni odradzali mu s³owami: «To siê nam nie uda. W tej chwili raczej ratujmy swoje w³asne ¿ycie! 
PóŸniej powrócimy razem z naszymi braæmi i przeciwko nim bêdziemy walczyli. Jest nas zbyt ma³o».
1Ma 9:10  Juda jednak odpowiedzia³: «Przenigdy tego nie zrobiê, abym mia³ przed nimi uciekaæ. Je¿eli na nas 
ju¿ czas, mê¿nie za naszych braci po³o¿ymy swe ¿ycie. Nie pozwólmy niczego uj¹æ z naszej chwa³y!»
1Ma 9:11  Wojsko wyruszy³o z obozu i ustawi³o siê naprzeciwko nich. Konnica podzieli³a siê na dwie czêœci, 
procarze i ³ucznicy szli przed wojskiem, a w pierwszym szeregu byli sami najbardziej waleczni. Bakchides zaœ 
by³ na prawym skrzydle.
1Ma 9:12  Zbli¿a³y siê jego falangi z³o¿one z dwóch czêœci, i grano na tr¹bach. Ci, którzy byli po stronie Judy, 
zagrali tak¿e na tr¹bach.
1Ma 9:13  Ziemia zadr¿a³a od krzyku, jaki wyda³y wojska, bitwa trwa³a od rana a¿ do wieczora.
1Ma 9:14  Wtedy Juda zauwa¿y³, ¿e Bakchides i g³ówna czêœæ wojska s¹ po prawej stronie. Wszyscy odwa¿ni 
zebrali siê ko³o niego
1Ma 9:15  i prawe skrzyd³o zosta³o przez nich starte. Œcigano ich a¿ do podnó¿a góry.
1Ma 9:16  Gdy ci, którzy byli na lewym skrzydle, zobaczyli, ¿e prawe skrzyd³o zosta³o starte, odwrócili siê i szli z 
ty³u, w œlad za Jud¹ i jego ¿o³nierzami.
1Ma 9:17  Bitwa sta³a siê jeszcze ciê¿sza, a wielu zabitych pad³o po jednej i po drugiej stronie.
1Ma 9:18  I Juda pad³ zabity, a inni pouciekali.
1Ma 9:19  Jonatan zaœ i Szymon zabrali Judê, swego brata, i pochowali go w rodzinnych swych grobach w 
Modin.
1Ma 9:20  Op³akiwano go, a ca³y Izrael bardzo go ¿a³owa³. Przez d³ugi czas trwa³a po nim ¿a³oba. Mówiono:
1Ma 9:21  «Jak móg³ paœæ bohater, który wybawia³ Izraela?»



1Ma 9:22  Reszta zaœ tego, czego dokonywa³ Juda, jego walk, bohaterskich czynów i wielkoœci jego, nie 
zosta³a spisana. By³a bowiem zbyt wielka.
1Ma 9:23  Po œmierci Judy podnieœli siê na wszystkich obszarach izraelskich bezbo¿nicy i powstali wszyscy 
z³oczyñcy.
1Ma 9:24  W tym te¿ czasie by³ bardzo wielki g³ód i ca³a kraina razem z nimi odpad³a [od Boga].
1Ma 9:25  Bakchides wybra³ bezbo¿nych ludzi i ustanowi³ ich panami krainy,
1Ma 9:26  a oni wyszukiwali i œledzili przyjació³ Judy, potem zaœ prowadzili ich do Bakchidesa, a on mœci³ siê 
i wyœmiewa³ siê z nich.
1Ma 9:27  W ten sposób zaczê³o siê wielkie przeœladowanie Izraela, takie, jakiego nie by³o od czasu ukazania 
siê proroka.
1Ma 9:28  Wtedy przyjaciele Judy zebrali siê i powiedzieli do Jonatana:
1Ma 9:29  «Umar³ twój brat Juda. Od tego czasu nie ma nikogo, kto by by³ do niego podobny, kto by wyruszy³ 
przeciwko wrogom, przeciwko Bakchidesowi i przeciwko tym, którzy s¹ nieprzyjació³mi naszego narodu.
1Ma 9:30  Wobec tego dzisiaj na jego miejsce wybieramy ciebie. B¹dŸ naszym zwierzchnikiem i wodzem! 
ProwadŸ wojnê w naszej sprawie!»
1Ma 9:31  W tym wiêc czasie Jonatan obj¹³ dowództwo i stan¹³ w miejsce swego brata Judy.
1Ma 9:32  Gdy Bakchides dowiedzia³ siê o tym, poszukiwa³ go, aby zamordowaæ.
1Ma 9:33  Ale Jonatan, jego brat Szymon i wszyscy jego zwolennicy spostrzegli to, uciekli na pustyniê Tekoa i 
roz³o¿yli siê obozem przy wodzie cysterny Asfar.
1Ma 9:34  Bakchides wiadomoœæ o tym otrzyma³ w szabat. Osobiœcie wiêc wyruszy³ z ca³ym swoim wojskiem 
na drug¹ stronê Jordanu.
1Ma 9:35  Wtedy [Jonatan] pos³a³ swego brata, który by³ prze³o¿onym nad ludem, i prosi³ przyjació³ swych, 
Nabatejczyków, aby u nich mogli przetrzymaæ swe tabory, których mieli wiele.
1Ma 9:36  Ale synowie Jambriego wyszli z Medeby, pochwycili Jana i odeszli razem ze wszystkim, co posiada³.
1Ma 9:37  Po tych wydarzeniach Jonatanowi i jego bratu Szymonowi doniesiono, ¿e synowie Jambriego 
urz¹dzaj¹ wielkie wesele, a pannê m³od¹, córkê jednego z wielkich dostojników kananejskich, z wielkim 
orszakiem prowadz¹ z Nadabat.
1Ma 9:38  Przypomnieli wiêc sobie krew swego brata Jana, poszli i skryli siê w skalnej grocie.
1Ma 9:39  Kiedy podnieœli oczy, oto [ujrzeli] ha³aœliwy orszak i du¿¹ iloœæ podarunków. Wyszed³ im 
naprzeciw pan m³ody, jego przyjaciele i bracia, z bêbnami, muzyk¹ i znaczn¹ broni¹.
1Ma 9:40  Wtedy tamci wyskoczyli z zasadzki i pobili ich; pad³o wielu rannych, a pozostali uciekli na górê. 
[Zwyciêzcy] zabrali wszystkie zdobyte na nich ³upy,
1Ma 9:41  wesele zaœ przemieni³o siê w p³acz, a g³os muzyki w ¿a³obne narzekanie.
1Ma 9:42  W ten sposób dokonali zemsty za krew swego brata i powrócili do mokrade³ Jordanu.
1Ma 9:43  Na wiadomoœæ o tym przyszed³ Bakchides z licznym wojskiem w szabat a¿ do brzegów Jordanu.
1Ma 9:44  Jonatan zaœ powiedzia³ do tych, którzy byli przy nim: «Powstañmy i walczmy o swoje ¿ycie! Dziœ 
bowiem jest inaczej, ani¿eli by³o wczoraj czy przedwczoraj.
1Ma 9:45  Oto bowiem z przodu i z ty³u bitwa nam zagra¿a, wody Jordanu s¹ z jednej i z drugiej strony, a 
ponadto mokrad³a i zaroœla. Nie ma miejsca, którêdy mo¿na by ust¹piæ.
1Ma 9:46  Wo³ajcie wiêc teraz do Nieba, abyœcie mogli byæ wybawieni z r¹k naszych nieprzyjació³».
1Ma 9:47  Bitwa siê rozpoczê³a. Jonatan wyci¹gn¹³ rêkê, aby uderzyæ Bakchidesa, ale on siê cofn¹³.
1Ma 9:48  Wtedy Jonatan razem ze swymi ¿o³nierzami wskoczy³ do Jordanu i przep³ynêli na drug¹ stronê rzeki, 
ale [¿o³nierze Bakchidesa] nie przeprawili siê za nimi przez Jordan.
1Ma 9:49  Tego zaœ dnia ze strony Bakchidesa pad³o blisko tysi¹c ¿o³nierzy.
1Ma 9:50  Potem powróci³ [Bakchides] do Jerozolimy i w Judei odbudowywa³ obronne miasta: twierdzê w 
Jerychu, w Emmaus, w Bet-Choron, w Betel, w Tamnata, [w] Faraton i w Tefon; w ka¿dej - wysokie mury, bramy 
i zasuwy,
1Ma 9:51  i pozostawi³ w nich za³ogê, która by po nieprzyjacielsku obchodzi³a siê z Izraelem.
1Ma 9:52  Ponadto umocni³ jeszcze miasto Bet-Sur, Gezer i zamek, umieœci³ w nich wojsko i zapasy 
¿ywnoœci,
1Ma 9:53  a synów ludzi przoduj¹cych w kraju wzi¹³ jako zak³adników i umieœci³ ich pod stra¿¹ na zamku w 
Jerozolimie.
1Ma 9:54  W drugim miesi¹cu sto piêædziesi¹tego trzeciego roku Alkimos wyda³ rozkaz zburzenia muru 
wewnêtrznego dziedziñca œwi¹tyni. W ten sposób niszczy³ on to, co prorocy budowali. Rozpoczêto ju¿ 
burzenie.
1Ma 9:55  W tym jednak czasie Alkimos zosta³ pora¿ony, a jego przedsiêwziêcie unicestwione. Jego usta siê 
zamknê³y dotkniête parali¿em. Nie móg³ ju¿ nic powiedzieæ ani nawet wydaæ ostatnich rozporz¹dzeñ co do 
swego domu.
1Ma 9:56  Wtedy te¿ Alkimos w wielkich boleœciach zakoñczy³ swe ¿ycie.



1Ma 9:57  Gdy Bakchides dowiedzia³ siê o œmierci Alkimosa, powróci³ do króla. Na ziemi judzkiej zaœ przez 
dwa lata trwa³ pokój.
1Ma 9:58  Wszyscy jednak bezbo¿nicy naradzali siê, mówi¹c: «Oto Jonatan i jego stronnicy mieszkaj¹ spokojnie 
i bez troski. Przywo³amy wiêc teraz Bakchidesa, a on ich wszystkich pochwyci w ci¹gu jednej nocy».
1Ma 9:59  Poszli wiêc i doradzili mu to,
1Ma 9:60  a on wyruszy³ w drogê z licznym wojskiem. Potajemnie wys³a³ te¿ listy do swoich zwolenników, 
którzy mieszkali w Judei, a¿eby pochwycili Jonatana i tych, którzy z nim trzymaj¹. Nie uda³o im siê to jednak, 
gdy¿ zamiary ich zosta³y odkryte.
1Ma 9:61  Natomiast [tamci] pochwycili w kraju blisko piêædziesiêciu ludzi spomiêdzy tych, którzy byli przyczyn¹ 
z³a, i zabili ich.
1Ma 9:62  Jonatan zaœ razem z Szymonem i tymi, którzy z nimi trzymali, usun¹³ siê do Bet-Basi na pustyniê, 
odbudowa³ to, co by³o w niej w ruinie, i wzmocni³ j¹.
1Ma 9:63  Gdy Bakchides dowiedzia³ siê o tym, zgromadzi³ ca³e wojsko i przywo³a³ nawet tych, którzy byli w 
Judei,
1Ma 9:64  potem zaœ przyby³, ko³o Bet-Basi roz³o¿y³ siê obozem i przez d³ugi czas zdobywa³ j¹, buduj¹c 
machiny oblê¿nicze.
1Ma 9:65  Ale Jonatan zostawi³ w mieœcie swego brata Szymona, a z ma³¹ liczb¹ ¿o³nierzy wyszed³ w pole, 
poszed³
1Ma 9:66  i pobi³ Odomera i jego braci, a tak samo synów Fazirona, którzy mieszkali w swych namiotach. Gdy 
zaczêli zwyciê¿aæ, wzros³y te¿ ich wojska.
1Ma 9:67  Szymon zaœ i jego ¿o³nierze wypadli z miasta i spalili machiny oblê¿nicze,
1Ma 9:68  a potem walczyli przeciwko Bakchidesowi i pobili go. Sprawili mu te¿ wiele udrêki, gdy¿ nie uda³ siê 
jego zamiar wejœcia do twierdzy.
1Ma 9:69  Gniew swój wiêc wy³adowa³ na tych bezbo¿nych ludziach, którzy doradzali mu, by wyruszy³ do tej 
krainy. Wielu z nich zamordowa³, a potem mia³ zamiar powróciæ do swej ojczyzny.
1Ma 9:70  Jonatan jednak dowiedzia³ siê o tym i wys³a³ do niego poselstwo, aby zawrzeæ z nim pokój i 
uzyskaæ zwrot jeñców.
1Ma 9:71  Zgodzi³ siê on i uczyni³ wed³ug jego ¿yczenia. Pod przysiêg¹ te¿ zapewni³, ¿e przez ca³e swoje ¿ycie 
nie bêdzie knu³ nic z³ego przeciw niemu.
1Ma 9:72  Zwróci³ tak¿e jeñców, których jeszcze przedtem z ziemi judzkiej wzi¹³ do niewoli. Potem wycofa³ siê, 
odszed³ do swojej ojczyzny i wiêcej ju¿ nie wstêpowa³ na ich ziemiê.
1Ma 9:73  Tak ust¹pi³ miecz spoœród Izraela. Jonatan zamieszka³ w Mikmas. Potem zaœ Jonatan zacz¹³ 
s¹dziæ lud, a bezbo¿nych usun¹³ z Izraela.
1Ma 10:1  W roku sto szeœædziesi¹tym przyby³ Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdoby³ Ptolemaidê. 
Przyjêto go i by³ tam królem.
1Ma 10:2  Gdy król Demetriusz dowiedzia³ siê o tym, zgromadzi³ bardzo wiele wojska i wyruszy³ na wojnê 
przeciw niemu.
1Ma 10:3  Ponadto Demetriusz pos³a³ do Jonatana list [napisany] w pokojowych s³owach, jak gdyby chcia³ go 
nim uczciæ.
1Ma 10:4  Mówi³ bowiem: «Musimy pierwej z nim zawrzeæ pokój, ani¿eli on zawrze go z Aleksandrem 
przeciwko nam.
1Ma 10:5  Pamiêta on bowiem o wszystkich krzywdach, któreœmy wyrz¹dzili jemu, braciom jego i narodowi».
1Ma 10:6  Da³ mu wiêc w³adzê gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Mia³ on byæ jego 
sprzymierzeñcem i rozkaza³ wydaæ mu zak³adników, którzy byli pod stra¿¹ w zamku.
1Ma 10:7  Jonatan poszed³ do Jerozolimy i listy te g³oœno odczyta³ zgromadzonemu ludowi i tym, którzy byli w 
zamku,
1Ma 10:8  a oni bardzo siê przestraszyli, gdy us³yszeli, ¿e król da³ mu w³adzê gromadzenia wojska.
1Ma 10:9  Ci, którzy byli na zamku, wydali Jonatanowi zak³adników, a on zwróci³ ich rodzicom.
1Ma 10:10  Jonatan zamieszka³ w Jerozolimie i zacz¹³ odbudowywaæ i odnawiaæ miasto.
1Ma 10:11  Rzemieœlnikom zaœ poleci³, aby mury woko³o góry Syjon wybudowali z ciosowych kamieni, aby 
by³y mocniejsze - a oni tak zrobili.
1Ma 10:12  Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa.
1Ma 10:13  Ka¿dy z nich pozostawi³ stanowisko, a powróci³ do swojej ojczyzny.
1Ma 10:14  Tylko w Bet-Sur pozosta³o kilku takich, co porzucili Prawo i przepisy. By³o to bowiem miasto 
ucieczki.
1Ma 10:15  Król Aleksander dowiedzia³ siê o przyrzeczeniach, które Demetriusz uczyni³ Jonatanowi. 
Opowiedziano mu równie¿ o walkach i bohaterskich czynach, których dokona³ on sam i jego bracia, i o trudach, 
jakie ponieœli.
1Ma 10:16  Wtedy powiedzia³: «Czy¿ znajdzie siê choæby jeden m¹¿ podobny do niego? Zrobimy go teraz 



naszym przyjacielem i sprzymierzeñcem».
1Ma 10:17  Napisa³ wiêc list i pos³a³, zwracaj¹c siê do niego tymi s³owami:
1Ma 10:18  «Król Aleksander bratu Jonatanowi - pozdrowienie.
1Ma 10:19  Dowiadujemy siê, ¿e jesteœ nadzwyczaj potê¿ny i godzien tego, ¿eby zostaæ naszym 
przyjacielem.
1Ma 10:20  Dlatego ustanawiamy ciê dzisiaj arcykap³anem twego narodu, nadajemy ci tytu³ królewskiego 
przyjaciela (przy tym pos³a³ mu purpurê i z³oty wieniec). Trzymaj nasz¹ stronê i dochowaj nam przyjaŸni!»
1Ma 10:21  W Œwiêto Namiotów w siódmym miesi¹cu sto szeœædziesi¹tego roku Jonatan przywdzia³ œwiêt¹ 
szatê. Zgromadzi³ te¿ wojsko i przygotowa³ wiele broni.
1Ma 10:22  Gdy Demetriusz dowiedzia³ siê o tych wydarzeniach, zasmuci³ siê i powiedzia³:
1Ma 10:23  «Dlaczego dopuœciliœmy do tego, ¿e Aleksander uprzedzi³ nas, zdoby³ przyjaŸñ ¯ydów i przez to 
siê wzmocni³?
1Ma 10:24  Ja tak¿e napiszê do nich list pe³en zachêty, pochwa³ i darowizn. Niech oni bêd¹ jako pomoc po 
mojej stronie!»
1Ma 10:25  Pos³a³ do nich pismo tej treœci: «Król Demetriusz narodowi ¿ydowskiemu - pozdrowienie.
1Ma 10:26  Z wielk¹ radoœci¹ stwierdziliœmy, ¿e zachowujecie zawart¹ z nami ugodê, ¿e pozostajecie w 
przyjaŸni z nami i nie przeszliœcie na stronê naszych wrogów.
1Ma 10:27  Wytrwajcie w dalszym ci¹gu w wiernoœci wobec nas, a dobrem odp³acimy wam za to, co dla nas 
robicie.
1Ma 10:28  Wiele podatków wam zniesiemy, a ponadto z³o¿ymy wam podarunki.
1Ma 10:29  Obecnie wiêc darowujê wam i zwalniam wszystkich ¯ydów od daniny, podatku od soli i z podatku 
koronnego. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej czêœci zbó¿
1Ma 10:30  i po³owy owocu z drzew, które dla mnie przypadaj¹. Nie bêdê ich pobiera³ z ziemi judzkiej i z trzech 
okrêgów, które od Samarii i Galilei zosta³y do niej przy³¹czone, od dnia dzisiejszego na zawsze.
1Ma 10:31  Jerozolima z ca³ym swoim okrêgiem bêdzie œwiêta i wolna od dziesiêcin i op³at.
1Ma 10:32  Zrzekam siê te¿ w³adzy nad zamkiem w Jerozolimie. Oddajê go arcykap³anowi, aby umieœci³ w nim 
tych ludzi, których sobie wybierze do tego, aby go strzegli.
1Ma 10:33  Przywracam za darmo wolnoœæ ka¿demu ¯ydowi, który zosta³ wziêty w niewolê z ziemi judzkiej do 
jakiejkolwiek czêœci mojego królestwa. Ka¿dy niech ich uwolni od podatków tak osobistych, jak op³at od ich 
byd³a.
1Ma 10:34  Wszystkie œwiêta: szabaty, dni nowiu, dni przepisane przez Prawo, a tak¿e trzy dni przed œwiêtami 
i po œwiêtach bêd¹ dniami wolnymi od œci¹gania podatków i dniami, w których siê uwalnia [od przymusowych 
robót] wszystkich ¯ydów mieszkaj¹cych w moim królestwie.
1Ma 10:35  Nikt odt¹d nie ma w³adzy w ¿adnej sprawie kogokolwiek z nich pozywaæ albo mu siê naprzykrzaæ.
1Ma 10:36  Spomiêdzy ¯ydów oko³o trzydziestu tysiêcy ludzi bêdzie wziêtych do królewskiego wojska i bêdzie 
im wyp³acany ¿o³d tak samo, jak jest wyznaczony dla wszystkich ¿o³nierzy.
1Ma 10:37  Spomiêdzy nich niektórzy bêd¹ umieszczeni w potê¿nych królewskich twierdzach, niektórzy, godni 
zaufania, otrzymaj¹ urzêdnicze stanowiska w królestwie. Ni¿si i wy¿si dowódcy spomiêdzy nich bêd¹ wybrani i 
bêd¹ postêpowali zgodnie ze swoimi prawami, jak to ju¿ król przepisa³ dla judzkiego kraju.
1Ma 10:38  Trzy okrêgi, które z samaryjskiego kraju zosta³y do³¹czone do Judei, maj¹ tak byæ z Jude¹ z³¹czone, 
¿eby tylko jednemu by³y podleg³e i ¿eby ¿adnej innej w³adzy nie by³y poddane, tylko w³adzy arcykap³ana.
1Ma 10:39  Ptolemaidê i podleg³y jej obszar ofiarujê œwi¹tyni jerozolimskiej na pokrycie kosztów œwi¹tynnych.
1Ma 10:40  Ja zaœ osobiœcie corocznie dajê piêtnaœcie tysiêcy srebrnych syklów z rachunków królewskich, z 
odpowiednich miejscowoœci.
1Ma 10:41  To wszystko, co pozosta³o, czego urzêdnicy jeszcze nie wyp³acili, od tego czasu maj¹ wyp³acaæ na 
kult œwi¹tynny, jak w poprzednich latach.
1Ma 10:42  Ponadto jeszcze piêæ tysiêcy srebrnych syklów, które po ca³orocznym obrachunku pobiera³o siê z 
dochodów œwi¹tynnych, i te siê darowuje, gdy¿ one nale¿¹ do kap³anów, którzy pe³ni¹ s³u¿bê w œwi¹tyni.
1Ma 10:43  Ka¿dy, kto by siê schroni³ do œwi¹tyni, która jest w Jerozolimie, albo na ziemie jej podleg³e, dlatego 
¿e jest winien coœ do królewskiego skarbu albo te¿ jest winien jakiegokolwiek innego przestêpstwa, wolny 
bêdzie on sam i wszystko, co jest jego w³asnoœci¹, w moim królestwie.
1Ma 10:44  Koszty odbudowy i odnowienia œwi¹tynnych budowli bêd¹ pokryte na rachunek króla.
1Ma 10:45  Na rachunek króla bêd¹ pokryte równie¿ koszty odbudowy murów Jerozolimy i umocnienia wokó³ 
niej, a nawet - odbudowy murów w Judei».
1Ma 10:46  Gdy Jonatan i naród dowiedzieli siê o tych obietnicach, nie uwierzyli im i nie przyjêli ich. 
Przypomnieli bowiem sobie wielk¹ krzywdê, jak¹ wyrz¹dzi³ w Izraelu, i jak ich bardzo udrêczy³.
1Ma 10:47  Przeciwnie, mieli upodobanie w Aleksandrze. On bowiem by³ pierwszy, który do nich zwróci³ siê 
pokojowymi s³owami. Po jego te¿ stronie walczyli przez ca³y czas.
1Ma 10:48  Król Aleksander zgromadzi³ wielkie wojsko i roz³o¿y³ siê obozem naprzeciwko obozu Demetriusza.



1Ma 10:49  Rozpoczê³a siê walka pomiêdzy dwoma królami. Wojsko Aleksandra uciek³o, a Demetriusz œciga³ 
ich. Tak uzyska³ przewagê nad nimi.
1Ma 10:50  Prowadzi³ bardzo zaciêt¹ walkê a¿ do zachodu s³oñca. Tego dnia poleg³ tak¿e Demetriusz.
1Ma 10:51  Aleksander wys³a³ poselstwo do Ptolemeusza, króla egipskiego, zwracaj¹c siê do niego tymi 
s³owami:
1Ma 10:52  «Gdy powróci³em do swego królestwa, zasiad³em na tronie swych ojców i obj¹³em w³adzê, wtedy 
star³em Demetriusza i opanowa³em nasze krainy.
1Ma 10:53  Wyda³em mu bitwê i starliœmy go razem z jego wojskiem, a potem zasiedliœmy na tronie jego 
królestwa.
1Ma 10:54  Teraz wiêc nawi¹¿my przyjaŸñ miêdzy sob¹. Daj mi swoj¹ córkê za ¿onê, a zostanê twoim ziêciem i 
z³o¿ê tobie i jej dary godne ciebie».
1Ma 10:55  Król Ptolemeusz odpowiedzia³ s³owami: «Szczêœliwy dzieñ, w którym wróci³eœ do ziemi swych 
ojców i zasiad³eœ na tronie ich królestwa.
1Ma 10:56  Dla ciebie uczyniê to teraz, o czym pisa³eœ. WyjdŸ jednak naprzeciw mnie do Ptolemaidy, abyœmy 
siê wzajemnie zobaczyli i ¿ebym zosta³ twoim teœciem, jak powiedzia³eœ».
1Ma 10:57  Sam Ptolemeusz i córka jego, Kleopatra, wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemaidy. By³o to w roku 
sto szeœædziesi¹tym drugim.
1Ma 10:58  Król Aleksander wyszed³ naprzeciwko nich. Ptolemeusz da³ mu za ¿onê córkê sw¹ Kleopatrê, a on 
w Ptolemaidzie urz¹dzi³ dla niej wesele, jak to czyni¹ królowie - z wielkim przepychem.
1Ma 10:59  Król Aleksander napisa³ tak¿e do Jonatana, ¿eby przyby³ do niego.
1Ma 10:60  On z wielkim przepychem uda³ siê do Ptolemaidy i spotka³ siê z obydwoma królami. Tam obdarzy³ 
ich, a tak¿e ich przyjació³ srebrem, z³otem i wielu innymi upominkami. Znalaz³ wiêc u nich ³askê.
1Ma 10:61  Ale najgorsi z Izraela, bezbo¿nicy, zebrali siê razem przeciwko niemu, a¿eby go oskar¿yæ. Król 
jednak nie zwraca³ na nich uwagi.
1Ma 10:62  Przeciwnie, król rozkaza³ nawet, aby Jonatan zdj¹³ swoje szaty i ¿eby go ubrano w purpurê. Tak te¿ 
uczyniono.
1Ma 10:63  Potem zaœ król posadzi³ go przy sobie, a do swoich najwy¿szych urzêdników powiedzia³: «IdŸcie z 
nim przez œrodek miasta i og³aszajcie, ¿eby nikt nie odwa¿y³ siê wnosiæ jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i 
¿eby nikt mu siê nie naprzykrza³ w ¿adnej sprawie».
1Ma 10:64  Gdy zaœ jego oskar¿yciele us³yszeli, co zosta³o og³oszone, i zobaczyli go okrytego purpur¹, 
wszyscy pouciekali.
1Ma 10:65  Król zaœ uczci³ go odznaczeniami, zaliczy³ go miêdzy pierwszych swych przyjació³ i zamianowa³ 
wodzem i zarz¹dc¹ [Judei].
1Ma 10:66  Wtedy Jonatan w pokoju i z radoœci¹ powróci³ do Jerozolimy.
1Ma 10:67  W roku sto szeœædziesi¹tym pi¹tym Demetriusz, syn Demetriusza, przyby³ z Krety do kraju swych 
przodków.
1Ma 10:68  Gdy siê dowiedzia³ o tym król Aleksander, zasmuci³ siê bardzo i powróci³ do Antiochii.
1Ma 10:69  Demetriusz zaœ zarz¹dc¹ Celesyrii zamianowa³ Apoloniusza. Ten zebra³ wiele wojska, rozbi³ obóz 
ko³o Jamnii, a do arcykap³ana Jonatana wys³a³ poselstwo ze s³owami:
1Ma 10:70  «Ty sam jeden zbuntowa³eœ siê przeciwko nam. Przez ciebie ja zosta³em wystawiony na 
poœmiewisko i pohañbienie. Dlaczego si³ê swoj¹ przeciwko nam pokazujesz w górach?
1Ma 10:71  Je¿eli w swoim wojsku pok³adasz ufnoœæ, zejdŸ do nas, na równinê, tutaj mo¿emy siê z sob¹ 
zmierzyæ. Ze mn¹ bowiem jest wojsko z miast.
1Ma 10:72  Zapytaj siê i dowiedz, kim ja jestem i kim s¹ inni, którzy mnie wspomagaj¹. Powiedz¹ ci: "Przed nami 
noga wasza ostaæ siê nie mo¿e, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim w³asnym kraju".
1Ma 10:73  Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni ani ska³, ani kryjówek do ucieczki, nie bêdziesz 
siê móg³ oprzeæ tak wielkiej konnicy i wojsku».
1Ma 10:74  Gdy Jonatan wys³ucha³ s³ów Apoloniusza, oburzy³ siê a¿ do g³êbi serca, wybra³ dziesiêæ tysiêcy 
¿o³nierzy i wyruszy³ z Jerozolimy. Brat jego, Szymon, po³¹czy³ siê z nim, aby mu udzieliæ pomocy.
1Ma 10:75  Ko³o Jafy roz³o¿y³ swój obóz, mieszkañcy jednak miasta zamknêli przed nim bramy. W Jafie 
bowiem by³a za³oga Apoloniusza. Gdy jednak uderzy³ na nich,
1Ma 10:76  mieszkañcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanowa³ Jafê.
1Ma 10:77  Gdy Apoloniusz dowiedzia³ siê o tym, zebra³ trzy tysi¹ce konnicy i wielk¹ liczbê wojska i wyruszy³ w 
stronê Azotu, jak gdyby chcia³ ich min¹æ, i pe³en ufnoœci w swoj¹ liczn¹ konnicê wszed³ na równinê.
1Ma 10:78  [Jonatan] szed³ za nimi w stronê Azotu i tam wojska uderzy³y wzajemnie na siebie rozpoczynaj¹c 
bitwê.
1Ma 10:79  Apoloniusz pozostawi³ za nimi ukrytych tysi¹c jezdnych.
1Ma 10:80  Jonatan spostrzeg³, ¿e za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko doko³a i od rana a¿ do wieczora 
wypuszczali strza³y na jego ¿o³nierzy.



1Ma 10:81  Oni stali, jak im Jonatan rozkaza³, a tamtych konie siê pomêczy³y.
1Ma 10:82  Wtedy Szymon z poœpiechem przyprowadzi³ swoich ¿o³nierzy i uderzy³ na falangê [piechoty], gdy¿ 
konnica ju¿ siê rozproszy³a. [Wrogowie] zostali przez nich starci i uciekli.
1Ma 10:83  Konnica tak¿e rozbieg³a siê po równinie. Pouciekali do Azotu i weszli do œwi¹tyni swego bo¿ka 
Dagona, aby siê tam uratowaæ.
1Ma 10:84  Jonatan jednak spali³ Azot i wszystkie miejscowoœci, które le¿¹ ko³o niego, i zabra³ ³upy na nich 
zdobyte. Spali³ tak¿e œwi¹tyniê Dagona razem z tymi, którzy do niej uciekli.
1Ma 10:85  Tych zaœ, którzy zginêli od miecza, razem ze spalonymi, by³o blisko osiem tysiêcy ludzi.
1Ma 10:86  Wtedy Jonatan wyruszy³ stamt¹d i roz³o¿y³ siê obozem ko³o Askalonu, a mieszkañcy miasta z 
oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego.
1Ma 10:87  Wtedy Jonatan razem ze swoimi ¿o³nierzami ob³adowany bogatymi ³upami powróci³ do Jerozolimy.
1Ma 10:88  Gdy zaœ król Aleksander dowiedzia³ siê o tych wypadkach, uczci³ Jonatana jeszcze wiêkszymi 
odznaczeniami.
1Ma 10:89  Przes³a³ mu bowiem z³ot¹ sprz¹czkê, któr¹ wed³ug zwyczaju ofiarowuje siê tylko królewskim 
krewnym. Odda³ mu tak¿e w posiadanie Akkaron i ca³¹ okolicê.
1Ma 11:1  Król egipski zebra³ wojsko tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, a tak¿e wiele okrêtów. Chcia³ 
bowiem podstêpnie opanowaæ królestwo Aleksandra i do³¹czyæ je do swego królestwa.
1Ma 11:2  Zapewniaj¹c o pokoju uda³ siê do Syrii. Mieszkañcy miast otwierali mu bramy i wychodzili naprzeciw 
niego, poniewa¿ by³ nakaz króla Aleksandra, aby naprzeciwko niego wychodziæ. By³ to przecie¿ jego teœæ.
1Ma 11:3  Ptolemeusz zaœ, gdy tylko wchodzi³ do miast, pozostawia³ swoje wojsko jako za³ogê w ka¿dym 
mieœcie.
1Ma 11:4  Gdy przyby³ do Azotu, pokazano mu spalon¹ œwi¹tyniê Dagona oraz ruiny Azotu i okolicznych 
miejscowoœci, a tak samo cia³a tych, którzy polegli i którzy w czasie bitwy zostali spaleni, a których z³o¿ono na 
stosy obok drogi, jak¹ mia³ przechodziæ.
1Ma 11:5  Opowiadano te¿ królowi o wszystkim, co zrobi³ Jonatan, a to w tym celu, aby go zgani³. Król jednak 
milcza³.
1Ma 11:6  Jonatan tymczasem z ca³ym swoim przepychem odwiedzi³ króla w Jafie. Pozdrowili siê tam 
wzajemnie i byli razem przez ca³¹ noc.
1Ma 11:7  Potem zaœ Jonatan odprowadzi³ króla a¿ do rzeki, która siê nazywa Eleuteros, i stamt¹d powróci³ do 
Jerozolimy.
1Ma 11:8  Król Ptolemeusz zaœ by³ ju¿ w³adc¹ nad wszystkimi nadbrze¿nymi miastami a¿ do nadmorskiej 
Seleucji, a wobec Aleksandra mia³ niedobre zamiary.
1Ma 11:9  Wys³a³ on bowiem do króla Demetriusza poselstwo z oznajmieniem: «Przybywaj! Zawi¹¿emy ze sob¹ 
przymierze. Dam ci moj¹ córkê, któr¹ ma Aleksander, i bêdziesz panowa³ nad królestwem swego ojca.
1Ma 11:10  ¯al mi, ¿e da³em mu swoj¹ córkê, bo nastawa³ na moje ¿ycie».
1Ma 11:11  Tak¹ potwarz rzuci³ na niego, gdy¿ pragn¹³ zaw³adn¹æ jego królestwem.
1Ma 11:12  Zabra³ wiêc swoj¹ córkê i odda³ j¹ Demetriuszowi. W ten sposób zerwa³ z Aleksandrem, a ich 
wrogoœæ sta³a siê jawna.
1Ma 11:13  Ptolemeusz zaœ uroczyœcie wjecha³ do Antiochii i w³o¿y³ sobie na g³owê diadem Azji. Tak wiêc na 
swojej g³owie mia³ dwa diademy: Egiptu i Azji.
1Ma 11:14  Król Aleksander w tym czasie by³ w Cylicji. Odst¹pili bowiem od niego mieszkañcy tamtejszych 
okolic.
1Ma 11:15  Gdy Aleksander dowiedzia³ siê [o tym], wyruszy³ na wojnê przeciwko niemu. Ptolemeusz jednak 
wyruszy³ z wielk¹ si³¹, uderzy³ na niego i pokona³.
1Ma 11:16  Aleksander uciek³ do Arabii, aby tam znaleŸæ schronienie, a król Ptolemeusz by³ gór¹.
1Ma 11:17  Arab Zabdiel odci¹³ g³owê Aleksandrowi i pos³a³ j¹ Ptolemeuszowi.
1Ma 11:18  Król Ptolemeusz jednak trzeciego dnia zmar³, a mieszkañcy miast pozabijali za³ogi pozostawione w 
twierdzach.
1Ma 11:19  W ten sposób w sto szeœædziesi¹tym siódmym roku doszed³ do w³adzy Demetriusz.
1Ma 11:20  W tym to czasie Jonatan zgromadzi³ mieszkañców Judei po to, aby zdobyæ zamek w Jerozolimie. 
Przygotowano nawet wiele machin oblê¿niczych.
1Ma 11:21  Niektórzy jednak z tych, którzy nienawidzili w³asny naród, ludzie bezbo¿ni, poszli do króla z 
wiadomoœci¹, ¿e Jonatan oblega zamek.
1Ma 11:22  Gdy to us³ysza³, rozgniewa³ siê. Zaraz te¿ na wiadomoœæ o tym wyruszy³, przyby³ do Ptolemaidy i 
napisa³ do Jonatana, ¿eby wstrzyma³ oblê¿enie i ¿eby natychmiast przyby³ do Ptolemaidy z nim siê rozmówiæ.
1Ma 11:23  Gdy Jonatan dowiedzia³ siê o tym, rozkaza³ oblê¿enie prowadziæ dalej. Potem wybra³ starszych 
spomiêdzy Izraelitów i spomiêdzy kap³anów i sam wystawi³ siê na niebezpieczeñstwo.
1Ma 11:24  Zabra³ ze sob¹ srebro, z³oto, szaty i wiele innych podarunków i uda³ siê do króla do Ptolemaidy. 
Pozyska³ wzglêdy u niego.



1Ma 11:25  Kilku bezbo¿nych spoœród narodu wnosi³o skargi przeciwko niemu,
1Ma 11:26  ale król tak siê z nim obszed³, jak siê z nim obeszli poprzednicy: uczci³ go wobec wszystkich swoich 
przyjació³,
1Ma 11:27  a ponadto potwierdzi³ mu arcykap³añstwo oraz wszystkie inne w³adze, jakie mia³ poprzednio, i kaza³ 
go zaliczyæ pomiêdzy pierwszych swoich przyjació³.
1Ma 11:28  Wtedy Jonatan prosi³ króla, aby Judea i trzy okrêgi z Samarii by³y wolne od podatków. Za to obieca³ 
mu trzysta talentów.
1Ma 11:29  Spodoba³o siê to królowi i co do wszystkich tych spraw da³ Jonatanowi pismo zawieraj¹ce te s³owa:
1Ma 11:30  «Król Demetriusz bratu Jonatanowi i narodowi ¿ydowskiemu - pozdrowienie.
1Ma 11:31  Do waszej wiadomoœci przesy³amy odpis listu, który w waszej sprawie pisaliœmy do naszego 
krewnego Lastenesa:
1Ma 11:32  Król Demetriusz ojcu Lastenesowi - pozdrowienie.
1Ma 11:33  Za przychylnoœæ wzglêdem nas postanowiliœmy wynagrodziæ naród ¿ydowski, naszych 
przyjació³, którzy wobec nas przestrzegaj¹ tego, co s³uszne.
1Ma 11:34  Pozostawiamy wiêc im zarówno krainê Judei, jak i trzy okrêgi: Afairema, Lidda i Ramataim, które 
razem ze wszystkim, co do nich nale¿y, maj¹ byæ przydzielone od Samarii do Judei. Wszystkich, którzy w 
Jerozolimie sk³adaj¹ ofiary, [uwalniamy] od królewskich podatków, które król dotychczas corocznie pobiera³: z 
tego, co siê urodzi³o na roli i na drzewach.
1Ma 11:35  Dalej [zrzekamy siê] od tej chwili tego, co przypada³o nam z dziesiêcin i ce³, a tak¿e z jezior solnych 
i z podatku koronnego, który nam przypada. Zrzekamy siê tego wszystkiego na ich korzyœæ.
1Ma 11:36  Nic z tego nie mo¿e byæ odwo³ane od tej chwili na zawsze.
1Ma 11:37  Teraz zatem postarajcie siê zrobiæ odpis tych postanowieñ i wrêczyæ go Jonatanowi. Powinien on 
byæ umieszczony na Œwiêtej Górze, na widocznym miejscu».
1Ma 11:38  Gdy król Demetriusz przekona³ siê, ¿e w ca³ym jego pañstwie zapanowa³ pokój i ¿e nikt mu ju¿ nie 
stawia oporu, rozpuœci³ do domu wszystkich swych ¿o³nierzy, z wyj¹tkiem ¿o³nierzy cudzoziemskich, których 
naj¹³ z wysp pogañskich. Wszystkie wiêc oddzia³y, które s³u¿y³y jeszcze za jego przodków, Ÿle by³y do niego 
usposobione.
1Ma 11:39  Tryfon, który poprzednio by³ zwolennikiem Aleksandra, zauwa¿y³, ¿e wszyscy ¿o³nierze narzekaj¹ 
na Demetriusza. Uda³ siê wiêc do Araba Imalkue, który wychowywa³ Antiocha, ma³ego syna Aleksandra,
1Ma 11:40  i prosi³ go, ¿eby mu odda³ go w tym celu, aby on po swoim ojcu obj¹³ panowanie. Zaznajomi³ go z 
rozkazami Demetriusza i opowiedzia³ o nienawiœci, z jak¹ jego wojska odnosz¹ siê do niego. Przez wiele dni 
tam przebywa³.
1Ma 11:41  Jonatan tymczasem pos³a³ proœbê do króla Demetriusza, aby zabra³ ¿o³nierzy z zamku w 
Jerozolimie i tych, którzy przebywali w twierdzach. Walczyli oni bowiem przeciwko Izraelowi.
1Ma 11:42  Demetriusz zaœ odpowiedzia³ Jonatanowi w s³owach: «Nie tylko to uczyniê dla ciebie i dla twojego 
narodu, ponadto wysoko odznaczê i ciebie, i twój naród, niech tylko znajdê do tego sposobnoœæ.
1Ma 11:43  W tej chwili dobrze byœ zrobi³, gdybyœ mi przys³a³ ¿o³nierzy do pomocy. Wszystkie bowiem moje 
wojska odst¹pi³y ode mnie».
1Ma 11:44  Jonatan pos³a³ mu wiêc do Antiochii trzy tysi¹ce nadzwyczaj dzielnych [wojowników]. Gdy przybyli 
do króla, ten ucieszy³ siê, ¿e ju¿ s¹ przy nim.
1Ma 11:45  Wtedy mieszkañcy miasta w liczbie oko³o stu dwudziestu tysiêcy ludzi zebrali siê w œrodku miasta i 
chcieli króla zamordowaæ.
1Ma 11:46  Król schroni³ siê do pa³acu. Mieszkañcy miasta opanowali ulice i rozpoczêli walkê.
1Ma 11:47  Wtedy król przywo³a³ na pomoc ¯ydów. Wszyscy zwart¹ gromad¹ przybyli mu z pomoc¹, a potem 
rozdzielili siê w mieœcie. Tego dnia w mieœcie zabili blisko sto tysiêcy ludzi,
1Ma 11:48  ponadto zaœ spalili tego dnia miasto i zabrali wiele ³upów. W ten sposób ocalili króla.
1Ma 11:49  Gdy mieszkañcy miasta przekonali siê, ¿e ¯ydzi w mieœcie tak postêpuj¹, jak im siê podoba, upadli 
na duchu i zwrócili siê do króla z proœb¹, mówi¹c:
1Ma 11:50  «Podaj nam prawicê, a niech ¯ydzi zaprzestan¹ walczyæ przeciwko nam i przeciwko miastu».
1Ma 11:51  Rzucili wiêc broñ i zawarli pokój. ¯ydzi zaœ chodzili w s³awie wobec króla i wobec wszystkich 
mieszkañców jego królestwa, a potem z wielu ³upami powrócili do Jerozolimy.
1Ma 11:52  Król Demetriusz zaœ zasiad³ na tronie swego królestwa i w ca³ym jego pañstwie zapanowa³ pokój.
1Ma 11:53  Wtedy z³ama³ wszystkie przyrzeczenia, sta³ siê wrogiem Jonatana; nie wynagrodzi³ go za te 
dobrodziejstwa, których od niego dozna³, ale raczej bardzo go trapi³.
1Ma 11:54  Po tych wypadkach powróci³ Tryfon maj¹c ze sob¹ Antiocha, ma³ego jeszcze ch³opczyka. Zacz¹³ on 
królowaæ i w³o¿y³ na g³owê diadem,
1Ma 11:55  a ko³o niego zebrali siê wszyscy ¿o³nierze, których zwolni³ Demetriusz. Walczyli przeciwko niemu, a 
on zosta³ pobity i uciek³.
1Ma 11:56  Tryfon zaœ zaw³adn¹³ bestiami i zdoby³ Antiochiê.



1Ma 11:57  M³ody Antioch zaœ napisa³ do Jonatana te s³owa: «Potwierdzam twoj¹ godnoœæ arcykap³ana i 
ustanawiam ciê zarz¹dc¹ nad czterema okrêgami. Bêdziesz jednym z królewskich przyjació³».
1Ma 11:58  Przys³a³ mu te¿ z³ote naczynia sto³owe i da³ mu pozwolenie na picie ze z³otych kielichów, 
chodzenie w purpurowej szacie i noszenie z³otej sprz¹czki.
1Ma 11:59  Szymona zaœ, jego brata, zamianowa³ wodzem na obszarze od Schodów Tyru a¿ do granic Egiptu.
1Ma 11:60  Jonatan wyruszy³ [z Jerozolimy] i przeszed³ przez krainê za Rzek¹ i przez tamtejsze miasta. Ca³e 
syryjskie wojsko z³¹czy³o siê z nim, aby mu pomagaæ. Gdy przyby³ do Askalonu, mieszkañcy miasta przywitali 
go uroczyœcie.
1Ma 11:61  Stamt¹d odszed³ do Gazy. Mieszkañcy jednak Gazy zamknêli przed nim bramy. Roz³o¿y³ siê wiêc 
obozem woko³o niej, spali³ wszystkie podmiejskie miejscowoœci i zabra³ zdobyte w nich ³upy.
1Ma 11:62  Wtedy mieszkañcy Gazy prosili Jonatana o pokój. Poda³ wiêc im prawicê, ale jako zak³adników wzi¹³ 
synów ich znakomitych obywateli i pos³a³ ich do Jerozolimy. Potem zaœ przeszed³ przez ca³y kraj a¿ do 
Damaszku.
1Ma 11:63  Tam Jonatan dowiedzia³ siê, ¿e w Kedes Galilejskim przebywaj¹ wodzowie Demetriusza wraz z 
licznym wojskiem i zamierzaj¹ pozbawiæ go w³adzy.
1Ma 11:64  Wyruszy³ wiêc przeciwko nim, a swemu bratu Szymonowi kaza³ pozostaæ w kraju.
1Ma 11:65  Szymon obleg³ Bet-Sur i przez d³ugi czas zdobywa³ tê twierdzê i osaczy³ j¹.
1Ma 11:66  Prosili go wiêc [oblê¿eni], aby im poda³ prawicê. Poda³ im j¹, wypêdzi³ ich jednak stamt¹d, zdoby³ 
miasto i umieœci³ w nim za³ogê.
1Ma 11:67  Jonatan zaœ ze swoim wojskiem roz³o¿y³ siê obozem ko³o jeziora Genezaret. Wczesnym rankiem 
wyruszyli na równinê Chasor,
1Ma 11:68  a oto równin¹ sz³o na niego wojsko cudzoziemskie. W górach przygotowano na niego zasadzkê, ci 
zaœ szli wprost na nich.
1Ma 11:69  Ci, którzy byli w zasadzce, wyszli ze swoich kryjówek i rozpoczê³a siê bitwa.
1Ma 11:70  Pouciekali wszyscy, którzy byli ko³o Jonatana. Nikt z nich nie pozosta³ z wyj¹tkiem wojskowych 
dowódców: Matatiasza, syna Absaloma, i Judy, syna Chalfiego.
1Ma 11:71  Jonatan rozdar³ szaty, g³owê posypa³ ziemi¹ i modli³ siê.
1Ma 11:72  Potem zaœ rozpocz¹³ walkê z nimi i pokona³ ich, a oni uciekli.
1Ma 11:73  Gdy ci, którzy uciekli od niego, zobaczyli to, wrócili siê do niego i razem z nim œcigali ich a¿ do 
Kedes, do ich obozu. Tam siê roz³o¿yli obozem.
1Ma 11:74  Spomiêdzy cudzoziemców pad³o tego dnia blisko trzy tysi¹ce ¿o³nierzy. Jonatan zaœ powróci³ do 
Jerozolimy.
1Ma 12:1  Jonatan zauwa¿y³, ¿e czas mu sprzyja. Wybra³ wiêc ludzi i pos³a³ ich do Rzymu, aby umocniæ i 
odnowiæ zawart¹ z nimi przyjaŸñ.
1Ma 12:2  Do Spartan i do innych miejscowoœci tak¿e pos³a³ listy tej samej treœci.
1Ma 12:3  Wyruszyli wiêc do Rzymu, weszli do senatu i powiedzieli: «Arcykap³an Jonatan wraz ¿ydowskim 
narodem pos³a³ nas, abyœmy z wami odnowili przyjaŸñ i przymierze na poprzednich warunkach».
1Ma 12:4  Wtedy [Rzymianie] podali im listy do swych urzêdników w poszczególnym miejscowoœciach, aby im 
zabezpieczyli spokojny powrót do judzkiej krainy.
1Ma 12:5  A oto odpis listu, który Jonatan napisa³ do Spartan:
1Ma 12:6  «Arcykap³an Jonatan, starszyzna narodu, kap³ani i pozosta³y lud ¿ydowski braciom Spartanom - 
pozdrowienie.
1Ma 12:7  Ju¿ dawniej arcykap³an Oniasz od waszego króla Arejosa otrzyma³ list, ¿e wy jesteœcie naszymi 
braæmi. Tak jest w posiadanym przez nas odpisie.
1Ma 12:8  Oniasz z wielkim szacunkiem przyj¹³ waszego pos³a i odebra³ od niego listy, w których jasno by³a 
mowa o przymierzu i przyjaŸni.
1Ma 12:9  Nie zmusza nas do niej ¿adna koniecznoœæ. Pociechê bowiem swoj¹ mamy w ksiêgach œwiêtych, 
które s¹ w naszych rêkach.
1Ma 12:10  Uwa¿amy jednak za s³uszne wys³aæ do was poselstwo, a¿eby odnowiæ z wami braterstwo i 
przyjaŸñ, a¿ebyœmy siê nie stali dla was obcymi. Wiele ju¿ bowiem czasu up³ynê³o, odk¹d przys³aliœcie do 
nas poselstwo.
1Ma 12:11  My zawsze i bez przerwy w œwiêta i inne dni uroczyste o was pamiêtamy w czasie ofiar, które 
sk³adamy, i w czasie modlitw. Trzeba bowiem i wypada pamiêtaæ o braciach.
1Ma 12:12  Tote¿ cieszymy siê z waszej s³awy.
1Ma 12:13  My zaœ woko³o siebie mamy wiele utrapieñ i wiele wojen. Na wojnê bowiem przeciwko nam 
wyruszyli królowie s¹siednich krajów.
1Ma 12:14  W tych jednak wojnach nie chcieliœmy byæ ciê¿arem ani dla was, ani dla innych sprzymierzeñców 
naszych i przyjació³.
1Ma 12:15  Z Nieba bowiem posiadamy si³ê, która nas wspomaga, i tak zostaliœmy wybawieni od naszych 



nieprzyjació³, a nasi nieprzyjaciele zostali upokorzeni.
1Ma 12:16  Wybraliœmy wiêc Numeniusza, syna Antiocha, i Antypatra, syna Jazona, i wys³aliœmy ich do 
Rzymian, aby odnowiæ przyjaŸñ z nimi zawart¹ i poprzednie przymierze.
1Ma 12:17  Poleciliœmy im jednak, aby udali siê tak¿e i do was, ¿eby was pozdrowili i ¿eby wam wrêczyli nasze 
listy, w których jest mowa o odnowieniu naszego braterstwa.
1Ma 12:18  Teraz zaœ dobrze zrobicie, je¿eli na to dacie nam odpowiedŸ».
1Ma 12:19  A oto odpis listu, który przys³ali Oniaszowi:
1Ma 12:20  «Arejos, król Spartan, arcykap³anowi Oniaszowi - pozdrowienie.
1Ma 12:21  W pewnym zapisie, który odnosi siê do Spartan i do ¯ydów, znaleziono, ¿e s¹ oni braæmi i ¿e 
pochodz¹ z rodu Abrahama.
1Ma 12:22  Teraz wiêc, skoro to ju¿ wiemy, dobrze zrobicie, je¿eli napiszecie do nas o waszym powodzeniu.
1Ma 12:23  Wtedy my damy wam odpowiedŸ. Wasze byd³o i wasz dobytek nale¿y do nas, a to, co my 
posiadamy, jest wasze. Wydajemy polecenie, aby wam zosta³y oznajmione te s³owa».
1Ma 12:24  Jonatan dowiedzia³ siê, ¿e wodzowie Demetriusza wyruszyli z wiêkszym jeszcze ani¿eli poprzednio 
wojskiem, a¿eby walczyæ przeciwko niemu.
1Ma 12:25  Wyruszy³ wiêc przeciwko nim z Jerozolimy w okolice Chamat. Nie chcia³ im bowiem daæ nawet 
mo¿liwoœci wkroczenia na swój obszar.
1Ma 12:26  Do ich obozu wys³a³ swych wywiadowców, ci zaœ powrócili z wiadomoœci¹, ¿e oni czyni¹ 
przygotowania do uderzenia na niego w nocy.
1Ma 12:27  Gdy s³oñce zasz³o, Jonatan nakaza³ swoim ¿o³nierzom czuwaæ i ¿eby przez ca³¹ noc byli pod 
broni¹ gotowi do bitwy. Postawi³ te¿ stra¿ wokó³ obozu.
1Ma 12:28  Gdy nieprzyjaciele dowiedzieli siê, ¿e Jonatan ze swoim wojskiem jest gotów do bitwy, zlêkli siê i 
zw¹tpienie ogarnê³o ich serce. W swoim obozie rozpalili ogniska [i wycofali siê].
1Ma 12:29  Ale Jonatan i jego ¿o³nierze nie spostrzegli tego, a¿ rano. Widzieli bowiem, ¿e ogniska siê pal¹.
1Ma 12:30  Wtedy Jonatan rozpocz¹³ poœcig za nimi, ale ju¿ ich nie dogoni³. Przeszli bowiem na drug¹ stronê 
rzeki Eleuteros.
1Ma 12:31  Wtedy Jonatan zwróci³ siê przeciwko Arabom, których nazywano Zabadejczykami, pokona³ ich i 
zabra³ ³upy na nich zdobyte.
1Ma 12:32  Stamt¹d wyruszy³ i uda³ siê do Damaszku, i przeszed³ przez ca³y kraj.
1Ma 12:33  Szymon tak¿e wyruszy³ i uda³ siê do Askalonu i s¹siednich twierdz, a potem zwróci³ siê w kierunku 
Jafy i zdoby³ j¹.
1Ma 12:34  Dowiedzia³ siê bowiem, ¿e swoj¹ twierdzê maj¹ zamiar wydaæ zwolennikom Demetriusza. Obsadzi³ 
wiêc j¹ za³og¹, aby jej strzeg³a.
1Ma 12:35  Jonatan po swoim powrocie zwo³a³ starszyznê ludu. Razem z nimi postanowi³ wybudowaæ w Judei 
twierdze,
1Ma 12:36  podwy¿szyæ mury Jerozolimy i pomiêdzy zamkiem a miastem wybudowaæ bardzo wysoki mur, 
oddzielaj¹c go w ten sposób od miasta, tak by on by³ w zupe³nym odosobnieniu, a jego mieszkañcy nie mogli ani 
kupowaæ, ani sprzedawaæ.
1Ma 12:37  Zabrali siê wiêc do budowania miasta. Wtedy zwali³a siê czêœæ muru po wschodniej stronie przy 
potoku, a Jonatan odbudowa³ tak zwan¹ Chafenatê.
1Ma 12:38  Szymon zaœ wybudowa³ Adidê na obszarze Szefeli i umocni³ j¹ jak twierdzê, i ubezpieczy³ j¹ 
bramami i zasuwami.
1Ma 12:39  Tryfon nosi³ siê z myœl¹, aby zostaæ królem Azji i w³o¿yæ na g³owê diadem, a rêkê podnieœæ na 
króla Antiocha.
1Ma 12:40  Obawia³ siê jednak, ¿e Jonatan mo¿e do tego nie dopuœciæ i ¿e mo¿e walczyæ przeciwko niemu. 
Szuka³ wiêc sposobu, jak by go pochwyciæ i zg³adziæ. Wyruszy³ wiêc i przyby³ do Bet-Szean.
1Ma 12:41  Jonatan zaœ z czterdziestoma tysi¹cami ¿o³nierzy gotowych do boju wyszed³ naprzeciwko niego i 
przyby³ do Bet-Szean.
1Ma 12:42  Tryfon przekona³ siê, ¿e jest on z licznym wojskiem. Obawia³ siê wiêc podnieœæ na niego rêkê.
1Ma 12:43  Przyj¹³ go wspaniale, wyszed³ naprzeciwko niego razem z przyjació³mi i ofiarowa³ mu dary, a swoim 
przyjacio³om i ¿o³nierzom przykaza³, ¿eby mu byli pos³uszni tak samo jak jemu.
1Ma 12:44  Do Jonatana zaœ powiedzia³: «Dlaczego trudzisz tak wielu tych ludzi? Przecie¿ ¿adna wojna nam 
nie zagra¿a.
1Ma 12:45  Odeœlij ich wiêc do domu. Wybierz sobie tylko kilku mê¿ów, aby byli w twoim orszaku. Potem 
chodŸ ze mn¹ do Ptolemaidy. Chcê ci j¹ bowiem przekazaæ, tak samo zreszt¹ jak inne twierdze, pozosta³e 
oddzia³y wojskowe i wszystkich urzêdników. Nastêpnie odejdê do siebie. W tym tylko bowiem celu tutaj 
przyby³em».
1Ma 12:46  Uwierzy³ mu [Jonatan] i zrobi³ tak, jak on powiedzia³: odes³a³ swoje wojsko; oni zaœ odeszli do 
ziemi judzkiej.



1Ma 12:47  Pozostawi³ ze sob¹ tylko trzy tysi¹ce ludzi, a z tych dwa pozostawi³ w Galilei, a tysi¹c z nim posz³o.
1Ma 12:48  Gdy tylko jednak Jonatan wszed³ do Ptolemaidy, mieszkañcy Ptolemaidy pozamykali bramy i 
pochwycili go, a wszystkich jego towarzyszy pozabijali mieczem.
1Ma 12:49  Potem Tryfon pos³a³ piechotê i konnicê do Galilei i na wielk¹ równinê, a¿eby pokonaæ wszystkich 
zwolenników Jonatana.
1Ma 12:50  Tamci zrozumieli, ¿e Jonatan i jego towarzysze zostali uwiêzieni i zamordowani. Zachêcili siê wiêc 
wzajemnie i w bojowym szyku wyruszyli gotowi do bitwy.
1Ma 12:51  Œcigaj¹cy jednak zobaczyli, ¿e chodzi o ich ¿ycie, i wycofali siê.
1Ma 12:52  W ten sposób wszyscy bezpiecznie doszli do ziemi judzkiej. P³akano po Jonatanie i jego 
towarzyszach, i zapanowa³a trwoga. Ca³y Izrael podniós³ wielki p³acz.
1Ma 12:53  Wszystkie zaœ s¹siednie narody usi³owa³y ich zniszczyæ. Mówili bowiem: «Nie maj¹ w³adcy ani 
wspomo¿yciela. Teraz wiêc musimy ich pobiæ i nawet wspomnienie o nich wymazaæ z ludzkiej pamiêci».
1Ma 13:1  Szymon dowiedzia³ siê, ¿e Tryfon zebra³ liczne wojsko w tym celu, aby iœæ do ziemi judzkiej i 
zniszczyæ j¹.
1Ma 13:2  Poniewa¿ zaœ widzia³, ¿e lud jest pe³en lêku i bojaŸni, uda³ siê do Jerozolimy i zwo³a³ lud,
1Ma 13:3  a dodaj¹c im odwagi, mówi³: «Wy sami wiecie, ile ja, moi bracia i rodzina mojego ojca uczyniliœmy dla 
Prawa i œwi¹tyni, oraz ile by³o walk i trudów, które ponieœliœmy.
1Ma 13:4  Dlatego wszyscy moi bracia zginêli za Izraela. Pozosta³em tylko ja sam jeden.
1Ma 13:5  Teraz zaœ, gdy nadszed³ czas wielkich utrapieñ, bynajmniej nie bêdê chroni³ mego ¿ycia. Nie jestem 
bowiem lepszy od swoich braci.
1Ma 13:6  Przeciwnie - mœciæ siê bêdê za swój naród, za œwi¹tyniê, za ¿ony i dzieci wasze. Wszystkie 
bowiem narody zwi¹za³y siê nienawiœci¹ przeciwko nam i chc¹ nas zetrzeæ».
1Ma 13:7  Gdy lud us³ysza³ te s³owa, na nowo rozpali³a siê w nim odwaga
1Ma 13:8  i donoœnym g³osem tak mu odpowiedzia³: «Ty jesteœ naszym wodzem w miejsce swych braci Judy i 
Jonatana.
1Ma 13:9  ProwadŸ nasz¹ wojnê! Cokolwiek nam rozka¿esz - wykonamy».
1Ma 13:10  Wtedy zebra³ on wszystkich ludzi zdolnych do noszenia broni, a potem z wielkim poœwiêceniem 
wykoñczy³ mury Jerozolimy i woko³o j¹ obwarowa³.
1Ma 13:11  Do Jafy zaœ pos³a³ Jonatana, syna Absaloma, z doœæ du¿ym oddzia³em wojska. Ten zaœ 
wypêdzi³ tych, którzy w niej przebywali, a sam w niej pozosta³.
1Ma 13:12  Tryfon razem z licznym wojskiem wyruszy³ z Ptolemaidy do ziemi judzkiej. Jonatan by³ z nim jako 
wiêzieñ.
1Ma 13:13  Szymon zaœ roz³o¿y³ swój obóz ko³o Adidy na brzegu równiny.
1Ma 13:14  Gdy Tryfon dowiedzia³ siê, ¿e Szymon stan¹³ w miejsce swego brata Jonatana i ¿e zamierza 
stoczyæ z nim bitwê,
1Ma 13:15  wys³a³ do niego poselstwo z oznajmieniem: «Zatrzymaliœmy twego brata Jonatana w sprawie 
pieniêdzy, które z racji swego urzêdu by³ winien królewskiej kasie.
1Ma 13:16  Przeœlij wiêc teraz sto talentów srebra i dwóch spoœród jego synów jako zak³adników, aby 
przypadkiem po uwolnieniu nie odst¹pi³ od nas. Wtedy go uwolnimy».
1Ma 13:17  Szymon wiedzia³, ¿e podstêpnie do niego mówi¹. Pos³a³ jednak pieni¹dze i ch³opców, by wœród 
ludu nie wznieciæ przeciwko sobie wielkiej nienawiœci.
1Ma 13:18  Mówiliby bowiem: «Zgin¹³ dlatego, ¿e nie pos³a³ mu pieniêdzy i ch³opców».
1Ma 13:19  Pos³a³ wiêc ch³opców i sto talentów, ale tamten z³ama³ swoje s³owo i Jonatana nie wypuœci³.
1Ma 13:20  Potem Tryfon wyruszy³ z zamiarem wejœcia do kraju i zniszczenia go. Przeszli okrê¿n¹ drog¹ do 
Adory. Szymon zaœ ze swoim wojskiem zagradza³ mu drogê w ka¿dym miejscu, przez które przechodzi³.
1Ma 13:21  Za³oga zamku wys³a³a do Tryfona poselstwo z proœb¹, aby przyby³ do nich przez pustyniê i 
przys³a³ im ¿ywnoœci.
1Ma 13:22  Tryfon ca³¹ swoj¹ konnicê przygotowa³ do drogi. Tej nocy jednak spad³o bardzo wiele œniegu, do 
tego stopnia, ¿e z powodu œniegu nie móg³ siê tam udaæ. Wyruszy³ wiêc i uda³ siê do Gileadu.
1Ma 13:23  W pobli¿u Baskama zamordowa³ Jonatana i zosta³ on tam pochowany.
1Ma 13:24  Nastêpnie Tryfon wycofa³ siê i powróci³ do swojej krainy.
1Ma 13:25  Szymon rozkaza³ zabraæ koœci swego brata Jonatana i pochowaæ go w Modin, mieœcie swych 
ojców.
1Ma 13:26  Ca³y Izrael okazywa³ po nim wielki ¿al i op³akiwa³ go przez d³ugi czas.
1Ma 13:27  Szymon zaœ na grobie swego ojca i swych braci wybudowa³ pomnik tak wysoki, ¿e z daleka mo¿na 
go by³o zobaczyæ - pomnik, który z jednej i drugiej strony by³ wy³o¿ony ciosowymi kamieniami.
1Ma 13:28  Ponadto zaœ wystawi³ siedem piramid, jedn¹ obok drugiej: dla ojca, dla matki i dla czterech braci.
1Ma 13:29  Woko³o nich jako ozdobê wybudowa³ wysokie kolumny, a na kolumnach na wieczn¹ pami¹tkê 
umieœci³ zbrojê, obok zaœ zbroi wyryto okrêty, tak ¿eby mogli je zobaczyæ ci, którzy bêd¹ p³ynêli po morzu.



1Ma 13:30  To jest pomnik grobowy, który wybudowa³ w Modin, a który stoi do dnia dzisiejszego.
1Ma 13:31  Tryfon zaœ u¿ywa³ podstêpów w stosunku do m³odego króla Antiocha, a potem go zamordowa³.
1Ma 13:32  W jego miejsce sam og³osi³ siê królem i w³o¿y³ sobie na g³owê diadem Azji, a krajowi przyniós³ 
wielkie nieszczêœcie.
1Ma 13:33  Szymon tymczasem budowa³ w Judei twierdze, umacnia³ je potê¿nymi wie¿ami, wysokimi murami, 
bramami i zasuwami. W twierdzach sk³ada³ zapasy ¿ywnoœci.
1Ma 13:34  Szymon tak¿e dobra³ ludzi i pos³a³ ich do króla Demetriusza, aby kraj zwolni³ od podatków. Bo 
czynami Tryfona by³y tylko grabie¿e.
1Ma 13:35  Król zaœ Demetriusz pos³a³ do niego te s³owa i da³ mu pisemn¹ odpowiedŸ nastêpuj¹cym listem:
1Ma 13:36  «Król Demetriusz arcykap³anowi i przyjacielowi królów, Szymonowi, starszyŸnie oraz ca³emu 
narodowi ¿ydowskiemu - pozdrowienie.
1Ma 13:37  Otrzymaliœmy z³ot¹ koronê i palmow¹ ga³¹Ÿ, które przys³aliœcie. Jesteœmy te¿ gotowi zawrzeæ z 
wami ca³kowity pokój, a tak¿e napisaæ do urzêdników, aby nie œci¹gali z was tego, co ju¿ zosta³o darowane.
1Ma 13:38  To wszystko bowiem, co postanowiliœmy w stosunku do was, bêdzie obowi¹zywa³o, i twierdze, które 
wybudowaliœcie, bêd¹ nale¿a³y do was.
1Ma 13:39  Zapewniamy wam darowanie przeoczeñ i wykroczeñ a¿ do dnia dzisiejszego, tak samo zwalniamy 
was od podatku koronnego, który jeszcze jesteœcie winni, a je¿eli jeszcze w Jerozolimie s¹ jakieœ podatki do 
zap³acenia, niech ju¿ nie bêd¹ p³acone!
1Ma 13:40  Je¿eli miêdzy wami s¹ zdatni do zaci¹gniêcia siê w poczet naszej s³u¿by przybocznej, niech siê 
zaci¹gaj¹! Pomiêdzy nami niech bêdzie pokój!»
1Ma 13:41  W roku wiêc sto siedemdziesi¹tym pogañskie jarzmo zosta³o zdjête z Izraela,
1Ma 13:42  a lud na dokumentach i na umowach zacz¹³ pisaæ: «W pierwszym roku Szymona, wielkiego 
arcykap³ana, wodza i zwierzchnika ¯ydów».
1Ma 13:43  W tym czasie roz³o¿y³ on swój obóz ko³o Gezer i otoczy³ je swoim wojskiem. Potem wybudowa³ 
wie¿ê oblê¿nicz¹ i przyprowadzi³ j¹ pod miasto, w wie¿y miejskiej zrobi³ wy³om i zdoby³ j¹.
1Ma 13:44  Za³oga wie¿y oblê¿niczej dosta³a siê do miasta, w mieœcie wiêc powsta³ wielki pop³och.
1Ma 13:45  Mieszkañcy miasta razem ze swoimi ¿onami i dzieæmi wchodzili na mury, rozdzierali szaty, 
krzyczeli i b³agali Szymona, ¿eby im poda³ prawicê.
1Ma 13:46  Mówili: «Postêpuj z nami nie wed³ug naszych nieprawoœci, ale wed³ug swojego mi³osierdzia!»
1Ma 13:47  Szymon da³ siê im ub³agaæ i nie walczy³ ju¿ przeciwko nim. Wypêdzi³ ich jednak z miasta i 
oczyœci³ domy, w których znajdowa³y siê bo¿ki, i wtedy dopiero odby³ swój wjazd do niego przy œpiewie 
hymnów i pochwalnych pieœni.
1Ma 13:48  Wszelk¹ nieczystoœæ wyrzuci³ stamt¹d, a osiedli³ ludzi, którzy zachowywali Prawo. Potem zaœ 
umocni³ miasto i wybudowa³ w nim dla siebie mieszkanie.
1Ma 13:49  Tym, którzy byli na zamku w Jerozolimie, nie pozwolono utrzymywaæ ¿adnych stosunków z krajem, 
nie pozwolono im kupowaæ ani sprzedawaæ. Cierpieli wiêc bardzo wielki g³ód, a nawet wielu z nich zmar³o z 
g³odu.
1Ma 13:50  Prosili wiêc Szymona, ¿eby im poda³ prawicê. Poda³ wiêc im, ale wypêdzi³ ich stamt¹d, a zamek 
oczyœci³ z wszelkiej nieczystoœci.
1Ma 13:51  Dnia dwudziestego trzeciego miesi¹ca drugiego roku sto siedemdziesi¹tego pierwszego weszli do 
zamku przy œpiewie pieœni, z palmowymi ga³êziami w rêkach. Grano na harfach, na cymba³ach, na lirach, 
[œpiewano] hymny i pieœni, bo wielki nieprzyjaciel zosta³ usuniêty spoœród Izraela.
1Ma 13:52  Szymon postanowi³, ¿e ten dzieñ bêdzie siê obchodzi³o ka¿dego roku z radoœci¹. Potem umocni³ 
on œwi¹tynn¹ górê, która jest obok zamku, i zamieszka³ tam razem ze swoimi ludŸmi.
1Ma 13:53  Gdy Szymon przekona³ siê, ¿e jego syn Jan jest ju¿ dojrza³ym mê¿czyzn¹, z³o¿y³ na niego 
dowództwo nad wszystkimi wojskami. Mieszka³ on w Gezer.
1Ma 14:1  W roku sto siedemdziesi¹tym drugim król Demetriusz zebra³ swoje wojska i uda³ siê do Medii w tym 
celu, aby zdobyæ sobie pomoc na wojnê przeciwko Tryfonowi.
1Ma 14:2  Gdy Arsakes, król Persji i Medii, dowiedzia³ siê, ¿e Demetriusz wszed³ na jego ziemie, pos³a³ 
jednego ze swych dowódców z poleceniem, aby pochwyci³ go ¿ywego.
1Ma 14:3  Ten zaœ poszed³, pokona³ wojsko Demetriusza, jego samego pochwyci³ i przyprowadzi³ do 
Arsakesa, a ten wtr¹ci³ go do wiêzienia.
1Ma 14:4  Jak d³ugo Szymon ¿y³, w kraju panowa³ pokój. Stara³ siê on dla swojego narodu o to, co dobre. 
W³adanie jego im siê podoba³o, a tak¿e chwa³a jego - po wszystkie dni.
1Ma 14:5  Przy ca³ej swej chwale zdoby³ Jafê na port i uczyni³ przystêp do wysp zamorskich,
1Ma 14:6  rozszerzy³ granice swojego narodu i obj¹³ w³adzê nad krajem.
1Ma 14:7  Zabra³ wielk¹ liczbê niewolników, opanowa³ Gezer, Bet-Sur i zamek, usun¹³ stamt¹d wszelk¹ 
nieczystoœæ, a nie by³o takiego, kto by mu siê sprzeciwi³.
1Ma 14:8  Spokojnie uprawiali sw¹ ziemiê, a ziemia wydawa³a plony, drzewa zaœ na polu - owoce.



1Ma 14:9  Starcy siedzieli na ulicach, wszyscy opowiadali o szczêœciu, m³odzieñcy zaœ przywdziewali 
wspania³e szaty i wojenne zbroje.
1Ma 14:10  Miastom dostarcza³ ¿ywnoœci i odbudowywa³ je, ¿eby by³y twierdzami, do tego stopnia, ¿e imiê 
jego z chwa³¹ by³o wspominane a¿ na krañcach ziemi.
1Ma 14:11  Swojemu krajowi zapewni³ pokój, a Izrael cieszy³ siê bardzo i radowa³.
1Ma 14:12  Ka¿dy zasiad³ w cieniu swojej winnicy i figowego drzewa, i nie by³o takiego, kto by ich strachem 
nape³nia³.
1Ma 14:13  W kraju nie pozosta³ ¿aden nieprzyjaciel, a królowie w tych czasach zostali starci.
1Ma 14:14  On by³ podpor¹ dla wszystkich s³abych ze swojego ludu, pe³en gorliwoœci o Prawo wypêdzi³ 
wszystkich bezbo¿nych i z³ych;
1Ma 14:15  podniós³ chwa³ê œwi¹tyni i pomno¿y³ œwi¹tynne naczynia.
1Ma 14:16  Gdy w Rzymie, a nawet w Sparcie, dowiedziano siê, ¿e Jonatan umar³, zasmucono siê bardzo.
1Ma 14:17  Gdy jednak dowiedzieli siê, ¿e na jego miejsce arcykap³anem zosta³ jego brat Szymon i ¿e on rz¹dzi 
krajem i miastami, które s¹ w nim zbudowane,
1Ma 14:18  napisali do niego na tablicach z br¹zu, ¿e chc¹ z nim odnowiæ tê przyjaŸñ i to przymierze, które 
zosta³o zawarte z jego braæmi: Jud¹ i Jonatanem.
1Ma 14:19  Odczytane one zosta³y wobec zgromadzenia w Jerozolimie.
1Ma 14:20  A oto odpis listu, który przys³ali Spartanie: «W³adcy Spartan razem z miastem arcykap³anowi 
Szymonowi, starszyŸnie, kap³anom i pozosta³emu ludowi ¿ydowskiemu, swoim braciom - pozdrowienie.
1Ma 14:21  Pos³owie, którzy zostali wys³ani do naszego ludu, opowiedzieli nam o waszej chwale i czci. 
Ucieszyliœmy siê wiêc bardzo z ich przybycia.
1Ma 14:22  To zaœ, co oni powiedzieli, tak zapisaliœmy w uchwa³ach ludu: Pos³owie ¿ydowscy, Numeniusz, 
syn Antiocha, i Antypater, syn Jazona, przybyli do nas, aby odnowiæ zawart¹ z nami przyjaŸñ.
1Ma 14:23  Lud zaœ postanowi³, ¿e nale¿y przyj¹æ pos³ów uroczyœcie, a odpis tego, co powiedz¹, umieœciæ 
w ksiêgach przeznaczonych dla ludu, aby lud Spartiatów zachowa³ pamiêæ o nich. Odpis tego zrobiono dla 
arcykap³ana Szymona».
1Ma 14:24  Potem Szymon wys³a³ do Rzymu Numeniusza z wielk¹ z³ot¹ tarcz¹ wagi tysi¹ca min, aby utrwaliæ z 
nimi przymierze.
1Ma 14:25  Gdy lud us³ysza³ o tych sprawach, powiedzia³: «W jaki sposób odwdziêczymy siê Szymonowi i jego 
synom?
1Ma 14:26  On sam sta³ siê mê¿nym cz³owiekiem, a tak¿e jego bracia i dom jego ojca. Wrogów wypêdzi³ 
spoœród Izraela i zapewni³ mu wolnoœæ». Spisali wiêc to na tablicach z br¹zu i umieœcili na kolumnach na 
górze Syjon.
1Ma 14:27  A oto odpis dokumentu: «Dnia osiemnastego miesi¹ca Elul, w roku sto siedemdziesi¹tym drugim, w 
trzecim roku wielkiego arcykap³ana Szymona, zwierzchnika ludu Bo¿ego,
1Ma 14:28  na wielkim zgromadzeniu kap³anów, ludu, zwierzchników narodu i starszyzny kraju podano nam do 
wiadomoœci:
1Ma 14:29  W wielu walkach, które nawiedza³y kraj, Szymon, syn Matatiasza, kap³an z synów Joariba, oraz jego 
bracia nara¿ali siê na niebezpieczeñstwo i stawiali opór wrogom swojego narodu w tym celu, aby w 
poszanowaniu by³y œwiêtoœci jego i Prawo. W ten sposób wiele chwa³y przyczynili swojemu narodowi.
1Ma 14:30  Jonatan zgromadzi³ swój naród, zosta³ arcykap³anem, a¿ zosta³ przy³¹czony do swoich przodków.
1Ma 14:31  Gdy nieprzyjaciele chcieli wkroczyæ do jego kraju, a¿eby zniszczyæ go i wyci¹gn¹æ rêce po jego 
œwiêtoœci,
1Ma 14:32  wtedy przeciwstawi³ siê Szymon i walczy³ w obronie swojego ludu, a nawet odda³ du¿¹ czêœæ 
swojego maj¹tku, a¿eby uzbroiæ ¿o³nierzy nale¿¹cych do wojska swego narodu i ¿eby im ¿o³d wyp³aciæ.
1Ma 14:33  Obwarowa³ on judzkie miasta, a tak¿e Bet-Sur, które le¿y na granicach Judei, gdzie poprzednio 
by³a broñ nieprzyjació³. Umieœci³ tam za³ogê z ¿ydowskich ¿o³nierzy.
1Ma 14:34  Obwarowa³ równie¿ Jafê, która le¿y nad morzem, a tak¿e Gezer, które le¿y na granicach Azotu. 
Poprzednio mieszkali tam nieprzyjaciele, ale on osiedli³ w nim ¯ydów i da³ im wszystko, co by³o im potrzebne do 
podniesienia ich dobrobytu.
1Ma 14:35  Lud widzia³ wiarê Szymona i chwa³ê, której chcia³ przyczyniæ swojemu narodowi, ustanowili go 
wiêc swoim w³adc¹ i arcykap³anem w nagrodê za to wszystko, czego dokona³, za sprawiedliwoœæ, za wiarê, 
której strzeg³ w swoim narodzie. Wszelkim bowiem sposobem zabiega³ o to, ¿eby lud swój wywy¿szyæ.
1Ma 14:36  Za jego ¿ycia i przez jego rêce uda³o siê wypêdziæ pogan z ich kraju i tych, którzy przebywali w 
Mieœcie Dawidowym w Jerozolimie. Wybudowali oni bowiem sobie zamek, a z niego robili wypady, œwi¹tyniê 
woko³o bezczeœcili, a przez to bardzo uw³aczali jej czystoœci.
1Ma 14:37  Osadzi³ w nim ¿ydowskich ¿o³nierzy i wzmocni³ go jeszcze, aby by³ obron¹ dla kraju i dla miasta. 
Ponadto podwy¿szy³ mury Jerozolimy.
1Ma 14:38  Tak samo król Demetriusz w nagrodê za to potwierdzi³ mu stanowisko arcykap³ana,



1Ma 14:39  zamianowa³ go jednym ze swoich przyjació³ i uczci³ go wielkim odznaczeniem.
1Ma 14:40  Dowiedzia³ siê bowiem, ¿e Rzymianie nazywaj¹ ¯ydów przyjació³mi, sprzymierzeñcami i braæmi, i 
¿e pos³ów Szymona przyjêli z honorami,
1Ma 14:41  ¿e ¯ydzi i kap³ani postanowili, i¿ Szymon bêdzie ich w³adc¹ i arcykap³anem na wieki, tak d³ugo, a¿ 
powstanie wiarygodny prorok,
1Ma 14:42  ¿e bêdzie ich wodzem; ¿e on bêdzie siê troszczy³ o œwi¹tyniê i wyznacza³ urzêdników, czuwaj¹cych 
nad ich robotami publicznymi, nad krajem, wojskiem i twierdzami;
1Ma 14:43  ¿e bêdzie siê troszczy³ o œwiêtoœci; ¿e wszyscy mu bêd¹ pos³uszni; ¿e jego imieniem bêd¹ 
znaczone wszystkie umowy spisywane w kraju, i ¿e bêdzie siê ubiera³ w purpurê i z³oto.
1Ma 14:44  Nikomu spoœród ludu ani spomiêdzy kap³anów nie wolno odmówiæ znaczenia ani jednemu z tych 
przepisów, ani przeciwstawiæ siê jego zarz¹dzeniom. Bez jego pozwolenia nie wolno zwo³ywaæ zgromadzenia 
w obrêbie kraju, ubieraæ siê w purpurê ani u¿ywaæ z³otej sprz¹czki.
1Ma 14:45  Ka¿dy, kto uczyni coœ przeciwko temu rozporz¹dzeniu lub odmówi znaczenia któremu z tych 
przepisów, zas³u¿y na karê».
1Ma 14:46  Ca³y lud uzna³ za s³uszne pozwoliæ Szymonowi postêpowaæ zgodnie z tym, co zosta³o wy¿ej 
powiedziane.
1Ma 14:47  Szymon zaœ zgodzi³ siê i wyrazi³ swoj¹ gotowoœæ pe³nienia czynnoœci arcykap³ana, wodza i 
etnarchy ¯ydów i kap³anów oraz stania na czele wszystkich.
1Ma 14:48  Postanowiono te¿, ¿e dokument ten bêdzie wyryty na tablicach z br¹zu i bêdzie umieszczony na 
œwi¹tynnym murze na widocznym miejscu.
1Ma 14:49  Odpis zaœ tych uchwa³ polecili z³o¿yæ w skarbcu, a¿eby Szymon i jego synowie mieli go pod rêk¹.
1Ma 15:1  Antioch, syn króla Demetriusza, wys³a³ z wysp morskich do arcykap³ana i etnarchy Szymona i do 
ludu ¿ydowskiego
1Ma 15:2  list nastêpuj¹cej treœci: «Król Antioch arcykap³anowi i etnarsze, a tak¿e narodowi ¿ydowskiemu - 
pozdrowienie.
1Ma 15:3  Poniewa¿ niektórzy z³oczyñcy stali siê panami królestwa naszych ojców, postanowi³em obj¹æ 
królestwo w swoje posiadanie i przywróciæ je do poprzedniego stanu. Zebra³em wiêc wiele wojska i 
przygotowa³em okrêty wojenne.
1Ma 15:4  Postanowi³em wyl¹dowaæ w swym kraju i ukaraæ tych, którzy zniszczyli mój kraj i wiele miast mego 
królestwa zrównali z ziemi¹.
1Ma 15:5  Teraz wiêc potwierdzam ci zwolnienie od wszystkich podatków, od których zwolnili ciê ci królowie, 
którzy byli przede mn¹, a tak samo od wszystkich innych danin, od których ciê zwolnili.
1Ma 15:6  Pozwalam ci te¿ biæ w³asn¹ monetê legaln¹ dla twojego kraju.
1Ma 15:7  Jerozolima i œwi¹tynia niech bêd¹ wolne, a niech przy tobie pozostanie wszelka broñ, któr¹ 
przygotowa³eœ, i te twierdze, które pobudowa³eœ i którymi w³adasz.
1Ma 15:8  Darowujê ci wszystko, co jesteœ winien królewskiemu skarbcowi i co na przysz³oœæ królowi siê 
bêdzie nale¿a³o od dziœ a¿ po wszystkie czasy.
1Ma 15:9  Gdy zaœ przywrócimy nasze panowanie, wtedy ciebie, naród twój i œwi¹tyniê uczcimy wielkim 
odznaczeniem, tak ¿e wasza chwa³a bêdzie jawna na ca³ym œwiecie».
1Ma 15:10  W roku sto siedemdziesi¹tym czwartym wyruszy³ Antioch do kraju swych przodków, a wszyscy 
¿o³nierze przeszli do niego, tak ¿e garœæ tylko pozosta³a przy Tryfonie.
1Ma 15:11  Antioch œciga³ go, a on ucieka³ i przyby³ do Dory, która le¿y nad morzem.
1Ma 15:12  Wiedzia³ bowiem, ¿e spad³o na niego nieszczêœcie, bo wojska go opuœci³y.
1Ma 15:13  Antioch roz³o¿y³ siê obozem pod Dor¹. By³o z nim sto dwadzieœcia tysiêcy wojowników i osiem 
tysiêcy konnicy.
1Ma 15:14  Otoczy³ miasto ze wszystkich stron, a okrêty naciera³y z morza. W ten sposób œcisn¹³ miasto od 
strony l¹du i od strony morza i nikomu nie pozwoli³ ani wyjœæ z niego, ani wejœæ.
1Ma 15:15  Numeniusz razem z towarzyszami powróci³ z Rzymu przywo¿¹c listy do królów i do krajów. By³o w 
nich napisane, co nastêpuje:
1Ma 15:16  «Konsul rzymski Lucjusz królowi Ptolemeuszowi - pozdrowienie.
1Ma 15:17  Przybyli do nas pos³owie ¿ydowscy, przyjaciele nasi i sprzymierzeñcy, wys³ani przez arcykap³ana 
Szymona i lud ¿ydowski w tym celu, aby odnowiæ dawno ju¿ zawart¹ przyjaŸñ i przymierze,
1Ma 15:18  a przynieœli ze sob¹ z³ot¹ tarczê wagi tysi¹ca min.
1Ma 15:19  Postanowiliœmy wiêc napisaæ do królów i do krajów, aby nie wyrz¹dzali im nic z³ego, ¿eby nie 
walczyli przeciwko nim, przeciwko ich miastom ani przeciwko ich krajowi i ¿eby nie wspomagali tych, którzy bêd¹ 
z nimi prowadzili wojnê.
1Ma 15:20  Wyda³o nam siê s³uszne przyj¹æ od niech tê tarczê.
1Ma 15:21  Je¿eli wiêc jacy przestêpcy uciekn¹ z ich kraju do was, wydajcie ich arcykap³anowi Szymonowi, 
¿eby ich ukara³ wed³ug swojego Prawa».



1Ma 15:22  Napisa³ tak samo do króla Demetriusza i do Attalosa, do Ariataresa, do Arsakesa
1Ma 15:23  i do wszystkich krajów: do Sampsamy, do Spartan, do Delos, do Mindos, do Sykionu, do Karii, do 
Samos, do Pamfilii, do Licji, do Halikarnasu, do Rodos, do Faselis, do Kos, do Side, do Arados, do Gortyny, do 
Knidos, do Cypru i do Cyreny.
1Ma 15:24  Odpis zaœ tych listów pos³a³ arcykap³anowi Szymonowi.
1Ma 15:25  Król Antioch le¿a³ obozem ko³o Dory, na przedmieœciu; sprowadza³ do niego coraz to nowe 
oddzia³y, budowa³ machiny oblê¿nicze i tak zamkn¹³ Tryfona, ¿e ten nie móg³ ani wyjœæ, ani wejœæ.
1Ma 15:26  Szymon zaœ pos³a³ mu do pomocy dwa tysi¹ce wyborowych ¿o³nierzy, srebra, z³ota i wiele broni.
1Ma 15:27  On jednak nie chcia³ tego przyj¹æ, a nawet uniewa¿ni³ to, co poprzednio postanowi³ na jego 
korzyœæ; sta³ siê jego nieprzyjacielem.
1Ma 15:28  Pos³a³ te¿ do niego Atenobiusza, jednego ze swych przyjació³, a¿eby siê z nim rozmówiæ. Mówi³ 
on: «Wy zajmujecie Jafê, Gezer i zamek jerozolimski, które s¹ miastami nale¿¹cymi do mego królestwa.
1Ma 15:29  Ziemie ich spustoszyliœcie, dla kraju staliœcie siê wielkim nieszczêœciem i zaw³adnêliœcie jeszcze 
wielu miejscowoœciami w moim królestwie.
1Ma 15:30  Teraz wiêc oddajcie miasta, które zabraliœcie, i podatki z tych miejscowoœci, które opanowaliœcie 
poza granicami Judei,
1Ma 15:31  albo te¿ wyp³acicie za nie piêæset talentów srebra, a za zniszczenie, jakiegoœcie siê dopuœcili, i za 
podatki od miast - drugie piêæset talentów. W przeciwnym wypadku przybêdziemy i pobijemy was».
1Ma 15:32  Przyjaciel królewski, Atenobiusz, przyby³ do Jerozolimy. Gdy zobaczy³ bogactwo Szymona, stó³, na 
którym sta³y z³ote i srebrne naczynia, oraz liczn¹ s³u¿bê, nie móg³ wyjœæ z podziwu. Kiedy wypowiedzia³, jakie 
s¹ królewskie ¿¹dania,
1Ma 15:33  wtedy mu Szymon odpowiedzia³: «Ani nie przyw³aszczyliœmy sobie kraju cudzego, ani nie 
wziêliœmy w³asnoœci obcej, ale dziedzictwo naszych ojców, nad którymi nasi wrogowie niesprawiedliwie przez 
pewien czas panowali.
1Ma 15:34  Maj¹c wiêc sposobnoœæ objêliœmy w posiadanie dziedzictwo naszych ojców.
1Ma 15:35  Co zaœ do Jafy i Gezer, których ¿¹dasz, to one ludowi naszemu i krajowi wyrz¹dza³y wiele krzywdy. 
Wyp³acimy za nie sto talentów».
1Ma 15:36  Tamten nie rzek³ mu ani s³owa, tylko z gniewem powróci³ do króla, odniós³ mu tê odpowiedŸ i 
opowiedzia³ o bogactwie Szymona i o wszystkim, co widzia³. Król wiêc zap³on¹³ wielkim gniewem.
1Ma 15:37  Tryfon zaœ dosta³ siê na okrêt i odp³yn¹³ do Ortozji.
1Ma 15:38  Wtedy król mianowa³ Kendebajosa zastêpc¹ wodza nadbrze¿nej krainy i odda³ mu pod rozkazy 
piechotê i konnicê.
1Ma 15:39  Rozkaza³ mu rozbiæ swój obóz na granicy Judei. Rozkaza³ mu tak¿e odbudowaæ Kedron, 
wzmocniæ jego bramy i walczyæ przeciwko ludnoœci. Król zaœ œciga³ Tryfona.
1Ma 15:40  Kendebajos przyby³ do Jamnii i zacz¹³ trapiæ lud: wpada³ na obszar Judei, bra³ ludnoœæ do niewoli 
i mordowa³.
1Ma 15:41  Odbudowa³ te¿ Kedron i umieœci³ tam jeŸdŸców oraz [inne] wojska, a¿eby wypadali i przebiegali 
drogi Judei zgodnie z danym mu królewskim rozkazem.
1Ma 16:1  Wyruszy³ wiêc Jan z Gezer i opowiedzia³ swemu ojcu Szymonowi, czego dokona³ Kendebajos.
1Ma 16:2  Szymon wiêc przywo³a³ dwóch najstarszych swoich synów, Judê i Jana, i powiedzia³ do nich: «Ja, 
moi bracia i dom mojego ojca od m³odoœci a¿ do dnia dzisiejszego walczyliœmy z nieprzyjació³mi Izraela i 
wiele razy uda³o siê naszymi rêkami oswobodziæ Izraela.
1Ma 16:3  Teraz jestem ju¿ stary. Wy zaœ dziêki mi³osierdziu [Bo¿emu] jesteœcie w odpowiednim wieku. 
Stañcie na moim miejscu i na miejscu mojego brata. WyjdŸcie na wojnê w obronie naszego narodu, a pomoc z 
Nieba niech bêdzie z wami!»
1Ma 16:4  Potem wybra³ z kraju dwadzieœcia tysiêcy wojowników i jeŸdŸców, a oni wyruszyli przeciwko 
Kendebajosowi i przenocowali w Modin.
1Ma 16:5  Rano wstali i wyruszyli na równinê, a oto naprzeciwko nich ogromne wojsko piesze, a tak¿e konnica. 
Pomiêdzy nimi by³ potok.
1Ma 16:6  Ze swoimi ludŸmi roz³o¿y³ siê [Juda] obozem naprzeciwko nich. Zauwa¿y³ wtedy, ¿e lud obawia siê 
przeprawiæ przez potok. Przeprawi³ siê wiêc pierwszy, a gdy jego ¿o³nierze zobaczyli go, przeprawili siê tak¿e 
za nim.
1Ma 16:7  Wtedy rozdzieli³ swoich ludzi, a konnicê postawi³ w œrodku piechoty. Nieprzyjaciele zaœ mieli 
konnicê bardzo liczn¹.
1Ma 16:8  Zagrano na tr¹bach i Kendebajos razem ze swoim wojskiem zosta³ pokonany. Spomiêdzy nich pad³o 
wielu zabitych, a ci, którzy pozostali, schronili siê do twierdzy.
1Ma 16:9  Wtedy Juda, brat Jana, zosta³ tak¿e ranny. Jan zaœ œciga³ ich tak d³ugo, a¿ przyby³ do Kedron, 
który tamten odbudowa³.
1Ma 16:10  Inni pouciekali do wie¿, które by³y na polach Azotu. Spali³ go wiêc, a spomiêdzy nich pad³o blisko 



dwa tysi¹ce ludzi. Wtedy spokojnie powróci³ do Judei.
1Ma 16:11  Wodzem na równinie Jerycha by³ mianowany Ptolemeusz, syn Abubosa, który mia³ wiele srebra i 
z³ota,
1Ma 16:12  by³ bowiem ziêciem arcykap³ana.
1Ma 16:13  Wynios³o siê jego serce i zamierza³ zdobyæ w³adzê nad krajem. Umyœli³ wiêc podstêpnie usun¹æ 
Szymona i jego synów.
1Ma 16:14  Szymon obje¿d¿a³ miasta w kraju i opatrywa³ ich potrzeby. Do Jerycha przyby³ tak¿e on sam i jego 
synowie, Matatiasz i Juda, a by³o to w roku sto siedemdziesi¹tym siódmym, w jedenastym miesi¹cu, to jest w 
miesi¹cu Szebat.
1Ma 16:15  Syn Abubosa podstêpnie urz¹dzi³ dla nich przyjêcie w malutkiej twierdzy zwanej Dok, któr¹ sam 
wybudowa³. Przygotowa³ dla nich wiele napojów i ukry³ tam ¿o³nierzy.
1Ma 16:16  Gdy Szymon i jego synowie byli ju¿ pijani, podniós³ siê Ptolemeusz, a jego zwolennicy pochwycili za 
broñ przeciw Szymonowi, wtargnêli tam, gdzie by³a uczta, i zamordowali go razem z dwoma synami i kilkoma z 
jego dru¿yny.
1Ma 16:17  W ten sposób dokona³ haniebnej zdrady i z³em odp³aci³ za dobro.
1Ma 16:18  Wtedy Ptolemeusz napisa³ o tym do króla i pos³a³ z proœb¹, aby udzieli³ mu wojska do pomocy, a 
on odda mu ich kraj i miasta.
1Ma 16:19  Innych pos³a³ znów do Gezer, aby zamordowali Jana. Do tysi¹czników tak¿e rozes³a³ listy, ¿eby 
przyszli do niego, aby móg³ im daæ srebra i z³ota oraz inne podarunki.
1Ma 16:20  Jeszcze innych pos³a³, aby obsadzili Jerozolimê i górê œwi¹tynn¹.
1Ma 16:21  Ktoœ jednak pierwej pobieg³ do Gezer i doniós³ Janowi, ¿e zgin¹³ jego ojciec i bracia oraz to, ¿e: 
«Pos³a³, ¿eby zamordowaæ tak¿e i ciebie».
1Ma 16:22  Gdy us³ysza³ o tym, przerazi³ siê bardzo. Pochwyci³ te¿ tych ludzi, którzy przyszli go zamordowaæ, i 
zabi³ ich. Przekona³ siê bowiem, ¿e oni chcieli go zamordowaæ.
1Ma 16:23  Dalsze zaœ dzieje Jana: jego walki i bohaterskie czyny, których dokona³, odbudowa murów, któr¹ 
prowadzi³, i ca³e jego postêpowanie,
1Ma 16:24  to wszystko jest spisane w rocznikach jego arcykap³añstwa, od chwili, kiedy po swoim ojcu zosta³ 
arcykap³anem.
2Ma 1:1  «Braciom ¯ydom w Egipcie [przesy³aj¹] pozdrowienie bracia ¯ydzi z Jerozolimy, a ci, którzy mieszkaj¹ 
w krainie judzkiej, ¿ycz¹ pokoju i dobra.
2Ma 1:2  Niech Bóg udziela wam dobra i niech pamiêta o przymierzu swoim, [zawartym] z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem, wiernymi swoimi s³ugami;
2Ma 1:3  niech da wam wszystkim serce, abyœcie czcili Go i wykonywali Jego wolê sercem wielkim i dusz¹ 
ochotn¹;
2Ma 1:4  niech otworzy wasze serce dla swojego Prawa i dla przykazañ, a niech sprawi pokój!
2Ma 1:5  Niech wys³ucha waszych modlitw, niech da siê wam przejednaæ i niech was nie opuœci w z³ym 
czasie!
2Ma 1:6  Oto teraz tutaj modlimy siê za was.
2Ma 1:7  Za panowania Demetriusza, w roku sto szeœædziesi¹tym dziewi¹tym, my, ¯ydzi, napisaliœmy do was: 
W najsro¿szym utrapieniu, jakie spad³o [na nas] w latach, kiedy Jazon i jego zwolennicy zdradzili Ziemiê Œwiêt¹ 
i królestwo,
2Ma 1:8  kiedy podpalono bramê i wylano krew niewinn¹, my modliliœmy siê do Pana i zostaliœmy wys³uchani. 
Z³o¿yliœmy ofiarê krwaw¹ i ofiarê z najczystszej m¹ki, zapaliliœmy lampy i po³o¿yliœmy chleby.
2Ma 1:9  Teraz zaœ [piszemy], abyœcie obchodzili Œwiêto Namiotów miesi¹ca Kislew. [Dan] w roku sto 
osiemdziesi¹tym ósmym».
2Ma 1:10  «Mieszkañcy Jerozolimy i mieszkañcy Judei, starszyzna i Juda Arystobulowi, nauczycielowi króla 
Ptolemeusza, pochodz¹cemu z rodu namaszczonych kap³anów, i ¯ydom mieszkaj¹cym w Egipcie - ¿ycz¹ 
radoœci i zdrowia.
2Ma 1:11  Wybawieni przez Boga z wielkich niebezpieczeñstw, gor¹co Mu dziêkujemy, jako sprzymierzeni 
przeciwko królowi.
2Ma 1:12  On sam bowiem wypêdzi³ tych, którzy gotowi byli do walki przeciwko Œwiêtemu Miastu.
2Ma 1:13  Kiedy bowiem wódz uda³ siê do Persji, a z nim razem niezwyciê¿one - jak siê wydawa³o - wojsko, 
zostali oni pokonani w œwi¹tyni bogini Nanai dziêki podstêpowi, do którego siê uciekli kap³ani Nanai.
2Ma 1:14  Albowiem gdy przyby³ na miejsce sam Antioch, a razem z nim jego przyjaciele, aby [pod pozorem 
zaœlubin z ni¹] zabraæ wielkie skarby jako posag
2Ma 1:15  i kiedy kap³ani œwi¹tyni Nanai je wy³o¿yli, a on wszed³ z kilkoma w obrêb œwi¹tyni, zamknêli 
przybytek, skoro tylko wszed³ Antioch,
2Ma 1:16  a otworzyli tajemne drzwi w suficie i zabili wodza, zrzucaj¹c na niego kamienie. Potem pociêli ich na 
kawa³ki, a g³owy odciêli i wyrzucili tym, którzy byli na zewn¹trz.



2Ma 1:17  Za wszystko niech bêdzie b³ogos³awiony nasz Bóg, który wyda³ na œmieræ tych, co siê dopuœcili 
bezbo¿noœci.
2Ma 1:18  Maj¹c obchodziæ Oczyszczenie œwi¹tyni dwudziestego pi¹tego Kislew, uwa¿aliœmy, ¿e trzeba wam 
o tym donieœæ, abyœcie wy tak¿e obchodzili Œwiêto Namiotów i ognia [na pami¹tkê tego], jak Nehemiasz 
odbudowa³ œwi¹tyniê i o³tarz, a potem z³o¿y³ ofiary.
2Ma 1:19  Gdy bowiem do ziemi perskiej byli uprowadzeni nasi ojcowie, ówczeœni pobo¿ni kap³ani wziêli ogieñ 
z o³tarza i potajemnie skryli go w zag³êbieniu wysch³ej studni. Tam zabezpieczyli go tak, ¿e miejsce nikomu nie 
by³o znane.
2Ma 1:20  Po up³ywie wielu lat, gdy spodoba³o siê Bogu, Nehemiasz, który by³ przys³any przez króla perskiego, 
pos³a³ po ogieñ potomków tych kap³anów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleŸli ognia, ale 
tylko gêst¹ wodê. Rozkaza³ wiêc, aby nabrali jej i przynieœli.
2Ma 1:21  Gdy zaœ by³o przygotowane wszystko do ofiar, Nehemiasz rozkaza³ kap³anom, aby polali t¹ wod¹ 
zarówno drzewo, jak i to, co by³o na nim po³o¿one,
2Ma 1:22  a kiedy to wykonali i po up³ywie pewnego czasu zaœwieci³o s³oñce, które przedtem by³o za 
chmurami, zap³on¹³ ogieñ tak wielki, ¿e dziwili siê wszyscy.
2Ma 1:23  Podczas spalania siê ofiary modlili siê kap³ani, a wraz z kap³anami wszyscy. Rozpoczyna³ Jonatan, 
wszyscy zaœ odpowiadali razem z Nehemiaszem.
2Ma 1:24  Modlitwa zaœ brzmia³a w ten sposób: "Panie, Panie Bo¿e, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, 
sprawiedliwy i mi³osierny, jedyny Królu i Dobroczyñco,
2Ma 1:25  jedyny Rozdawco dóbr, jedynie sprawiedliwy, wszechmocny i wieczny, który wybawiasz Izraela ze 
wszystkiego z³a, który ojców naszych uczyni³eœ wybranymi i który uœwiêci³eœ ich,
2Ma 1:26  przyjmij ofiarê za ca³y naród Twój izraelski, ustrze¿ swój dzia³ i uœwiêæ!
2Ma 1:27  SprowadŸ rozproszonych spomiêdzy nas! Uwolnij tych, którzy s¹ w niewoli u pogan. Na 
wyœmiewanych i wzgardzonych spojrzyj ³askawie, aby poganie poznali, ¿e Ty jesteœ Bogiem naszym.
2Ma 1:28  Ukarz tych, którzy uciskaj¹ nas i w pysze swojej nas zniewa¿aj¹.
2Ma 1:29  Zaszczep lud Twój na Twoim œwiêtym miejscu, jak powiedzia³ Moj¿esz".
2Ma 1:30  Kap³ani intonowali hymny.
2Ma 1:31  Gdy sp³onê³o to, co z³o¿ono w ofierze, kaza³ Nehemiasz pozosta³¹ wodê wylaæ na wielkie kamienie.
2Ma 1:32  Gdy zaœ to wykonano, wybuchn¹³ p³omieñ, który jednak poch³oniêty zosta³ przez ogieñ z o³tarza.
2Ma 1:33  Kiedy ten wypadek sta³ siê g³oœny i królowi Persów doniesiono, ¿e na miejscu, gdzie ukryli ogieñ owi 
uprowadzeni w niewolê kap³ani, ukaza³a siê woda, któr¹ Nehemiasz i jego ludzie poœwiêcili to, co by³o 
przeznaczone na ofiarê,
2Ma 1:34  król zbada³ sprawê, a miejsce ogrodzi³ i uczyni³ œwiêtym.
2Ma 1:35  Król pobiera³ [st¹d] wielkie dochody i rozdziela³ je tym, dla których by³ ³askaw.
2Ma 1:36  Ludzie Nehemiasza nazwali tê wodê "neftar", to znaczy oczyszczenie, u wielu jednak nazywa siê ona 
"neftai".
2Ma 2:1  W dokumentach mo¿na znaleŸæ [wzmiankê], ¿e prorok Jeremiasz rozkaza³, aby ci, którzy byli 
uprowadzeni do niewoli, wziêli ze sob¹ ogieñ. Tak by³o powiedziane
2Ma 2:2  i tak prorok przykaza³ tym, których uprowadzono do niewoli. Da³ im Prawo, aby nie zapomnieli 
przykazañ Pana i aby nie zam¹ci³y siê ich myœli, kiedy bêd¹ widzieli wizerunki [bóstw] z³ote i srebrne, a woko³o 
nich ozdoby.
2Ma 2:3  Tymi i podobnymi s³owami upomnia³ ich, aby nie dali usun¹æ Prawa ze swego serca.
2Ma 2:4  By³o w tym piœmie [napisane], jak z Bo¿ego polecenia prorok kaza³ nieœæ za sob¹ namiot i arkê, gdy 
wyszed³. Kiedy zaœ wszed³ na górê, na któr¹ Moj¿esz wst¹pi³ i [z której] przygl¹da³ siê dziedzictwu Bo¿emu,
2Ma 2:5  przyszed³szy tam znalaz³ Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieœci³ tam namiot, arkê i 
o³tarz kadzenia, a wejœcie zarzuci³ kamieniami.
2Ma 2:6  Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróci³o, aby zaznaczyæ drogê, ale ju¿ nie mogli jej odnaleŸæ.
2Ma 2:7  Kiedy zaœ Jeremiasz dowiedzia³ siê o tym, czyni¹c im wymówki powiedzia³: "Miejsce to pozostanie 
nieznane, a¿ Bóg na powrót zgromadzi swój lud i oka¿e mu mi³osierdzie.
2Ma 2:8  Wtedy to Pan ponownie poka¿e to [wszystko] i bêdzie mo¿na widzieæ chwa³ê Pañsk¹ i ob³ok, 
podobnie jak za Moj¿esza mo¿na j¹ by³o widzieæ i jak wtedy, gdy Salomon modli³ siê, aby miejsce zosta³o w 
uroczysty sposób poœwiêcone".
2Ma 2:9  Wyjaœniono równie¿, jak on pe³en m¹droœci z³o¿y³ ofiarê przy poœwiêceniu i zakoñczeniu budowy 
œwi¹tyni.
2Ma 2:10  Podobnie jak Moj¿esz modli³ siê do Pana, a spad³ ogieñ z nieba i poch³on¹³ to, co z³o¿ono w ofierze, 
tak równie¿ Salomon modli³ siê, a ogieñ, który spad³, strawi³ ca³opalne ¿ertwy.
2Ma 2:11  Moj¿esz powiedzia³: "Zosta³o spalone, aby nikt nie jad³ tego, co jest ofiarowane za grzech".
2Ma 2:12  Podobnie równie¿ Salomon przez osiem dni œwiêtowa³.
2Ma 2:13  W pismach i pamiêtnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale równie¿ o tym, jak 



zak³adaj¹c bibliotekê zebra³ on ksiêgi o królach i ksiêgi proroków, ksiêgi Dawida i listy królów o ofiarach.
2Ma 2:14  Tak samo równie¿ Juda zebra³ nam wszystkie ksiêgi, które by³y rozrzucone wskutek prowadzonej 
wojny, i mamy je u siebie.
2Ma 2:15  Je¿eli wiêc potrzebujecie ich, przyœlijcie tych, którzy by wam je zanieœli.
2Ma 2:16  Piszemy do was maj¹c obchodziæ Œwiêto Oczyszczenia [Œwi¹tyni]. Dobrze wiêc uczynicie, 
œwiêtuj¹c w te dni.
2Ma 2:17  Bóg zaœ jest tym, który wyratowa³ ca³y swój naród i który da³ wszystkim dziedzictwo, królestwo, 
kap³añstwo i uœwiêcenie,
2Ma 2:18  zgodnie z tym, co obieca³ w Prawie, w tym Bogu nadziejê pok³adamy, ¿e nied³ugo nad nami siê 
zmi³uje i ¿e zgromadzi nas na œwiête miejsce z ca³ej ziemi, która jest pod niebem. Uwolni³ nas bowiem z 
wielkich nieszczêœæ i oczyœci³ miejsce [œwiête]».
2Ma 2:19  Opowiadanie o Judzie Machabeuszu i o jego braciach, o oczyszczeniu wielkiej œwi¹tyni i o 
poœwiêceniu o³tarza,
2Ma 2:20  ponadto o walkach przeciwko Antiochowi Epifanesowi i przeciw jego synowi Eupatorowi,
2Ma 2:21  o objawieniach pochodz¹cych z nieba, jakie mieli ci, którzy w obronie ¿ydowskiego obyczaju 
dokonywali czynów tak bohaterskich, ¿e chocia¿ byli nieliczni, to jednak opanowali ca³y kraj i zmusili do ucieczki 
barbarzyñskie wojska,
2Ma 2:22  odzyskali ponownie s³ynn¹ na ca³y œwiat œwi¹tyniê, uwolnili miasto, prawom, które zanika³y, nadali 
moc obowi¹zuj¹c¹ - gdy¿ Pan w ca³ej swej dobroci by³ dla nich ³askawy -
2Ma 2:23  wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisa³ w piêciu ksiêgach, usi³owaliœmy streœciæ w jednym 
dziele.
2Ma 2:24  Maj¹c bowiem na uwadze wielk¹ iloœæ cyfr i trudnoœæ, jak¹ bogactwo materia³u sprawia³o tym, 
którzy chcieliby siê zag³êbiæ w historyczne opowiadania,
2Ma 2:25  usi³owaliœmy daæ tym, którzy chc¹ czytaæ, przyjemne opowiadanie; tym, którzy w pamiêci 
zachowaæ [chc¹ wypadki], u³atwienie, a wszystkim czytelnikom - pomoc.
2Ma 2:26  Dla nas zaœ samych, którzy podjêliœmy siê trudu skracania, by³o to nie³atwe [zadanie]: dzie³o 
wymagaj¹ce znoju i niedosypiania.
2Ma 2:27  Podobnie nie³atwo jest temu, kto przygotowuje ucztê i pragnie zaspokoiæ upodobania innych. My 
równie¿ chêtnie podjêliœmy siê trudu dlatego, aby zas³u¿yæ na wdziêcznoœæ u wielu.
2Ma 2:28  Staranie o szczegó³y pozostawiamy autorowi, sami zaœ usi³ujemy u³o¿yæ streszczenie 
opowiadania.
2Ma 2:29  Podobnie bowiem jak w nowym domu budowniczy musi siê zajmowaæ ca³¹ budow¹, a ten, kto siê 
podejmuje ozdobienia i pomalowania, zajmuje siê tylko tym, co dotyczy wystroju, tak samo, jak siê to wydaje, 
jest z nami.
2Ma 2:30  Zag³êbiæ siê i swobodnie obracaæ siê w opowiadaniach oraz dok³adnie rozpoznaæ siê w 
szczegó³ach, to zadanie tego, który uk³ada historiê.
2Ma 2:31  U³o¿yæ zaœ w krótkoœci opowiadanie, a strzec siê szczegó³owego przedstawienia wydarzeñ, jest 
zadaniem tego, kto przygotowuje streszczenie.
2Ma 2:32  Teraz wiêc po tak d³ugim zatrzymywaniu siê nad wstêpem rozpoczynamy opowiadanie. Niem¹drze 
by³oby bowiem zbytnio siê rozwodziæ przed rozpoczêciem historii, a sam¹ historiê przedstawiæ krótko.
2Ma 3:1  Gdy w Œwiêtym Mieœcie panowa³ ca³kowity spokój, a Prawo najœciœlej zachowywano dziêki temu, 
¿e arcykap³an Oniasz by³ pobo¿ny i nienawidzi³ z³ego,
2Ma 3:2  bywa³o, ¿e nawet sami królowie okazywali szacunek temu miejscu, a œwi¹tyniê czcili 
najwspanialszymi darami.
2Ma 3:3  Nawet sam Seleukos, król Azji, z w³asnych dochodów pokrywa³ wszystkie wydatki, których wymaga³o 
sk³adanie ofiar.
2Ma 3:4  Pewien jednak Szymon z rodziny Bilgi, którego ustanowiono prze³o¿onym œwi¹tyni, posprzecza³ siê z 
arcykap³anem o nadzór nad miejskim targowiskiem.
2Ma 3:5  Nie mog¹c zaœ niczego dokonaæ przeciwko Oniaszowi, uda³ siê do Apoloniusza z Tarsu, który w tym 
czasie by³ wodzem wojsk Celesyrii i Fenicji,
2Ma 3:6  i doniós³ o tym, ¿e skarbiec w Jerozolimie jest pe³en nieopisanych bogactw, do tego stopnia, i¿ iloœæ 
pieniêdzy jest tam nie do obliczenia i nie pozostaje w ¿adnym stosunku do wydatków, jakich wymaga sk³adanie 
ofiar, i ¿e jest mo¿liwoœæ, aby to wszystko przesz³o pod królewsk¹ w³adzê.
2Ma 3:7  Apoloniusz zaœ uda³ siê do króla i wtajemniczy³ go w swoje wiadomoœci o skarbach. On zaœ wybra³ 
wielkorz¹dcê Heliodora i pos³a³ go daj¹c mu rozkazy, jak ma postêpowaæ, aby wspomniane skarby zagarn¹æ.
2Ma 3:8  Heliodor zaœ natychmiast uda³ siê w podró¿, na pozór aby odwiedziæ miasta Celesyrii i Fenicji, w 
rzeczywistoœci zaœ, aby wykonaæ zamiary króla.
2Ma 3:9  Kiedy przyby³ do Jerozolimy i przyjaŸnie zosta³ przyjêty przez arcykap³ana i miasto, powiedzia³ o 
doniesieniu, które zosta³o z³o¿one, i wyjawi³ powód, dla którego przyby³. Dopytywa³ siê przy tym, czy w 



rzeczywistoœci jest tak w³aœnie.
2Ma 3:10  Arcykap³an wyjaœni³ mu wtedy, ¿e s¹ depozyty wdów i sierot,
2Ma 3:11  czêœæ zaœ jest w³asnoœci¹ Hirkana, syna Tobiasza, mê¿a zajmuj¹cego bardzo wysokie 
stanowisko. Sprawa zatem nie przedstawia siê tak, jak to zmyœli³ bezbo¿ny Szymon. Wszystkiego zaœ jest w 
srebrze czterysta talentów, w z³ocie zaœ dwieœcie.
2Ma 3:12  By³oby zaœ w ogóle niemo¿liw¹ rzecz¹ uczyniæ krzywdê tym, którzy zawierzyli œwiêtoœci miejsca 
oraz powadze i azylowi œwi¹tyni szanowanej na ca³ym œwiecie.
2Ma 3:13  Heliodor jednak powo³a³ siê na królewskie rozkazy i wyraŸnie powiedzia³, ¿e musi to byæ oddane do 
królewskiego skarbca.
2Ma 3:14  W wyznaczonym dniu wszed³, aby przygotowaæ spis tych skarbów. Niema³y zaœ w ca³ym mieœcie 
by³ niepokój.
2Ma 3:15  Kap³ani upad³szy w kap³añskich szatach przed o³tarzem wo³ali do Nieba, do Tego, który ustanowi³ 
prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachowa³ dla tych, którzy je z³o¿yli w depozyt.
2Ma 3:16  Temu, kto spojrza³ na oblicze arcykap³ana, kraja³o siê serce. Wygl¹d bowiem i zmiana jego cery 
zdradza³y duchowe mêczarnie.
2Ma 3:17  Mê¿a tego bowiem opanowa³y strach i dr¿enie cia³a, przez co ból bêd¹cy w sercu by³ widoczny dla 
patrz¹cych.
2Ma 3:18  Ludzie gromadnie wychodzili z domów, by razem siê modliæ, gdy¿ miejsce [œwiête] mia³o byæ 
zhañbione.
2Ma 3:19  Kobiety przepasane worami poni¿ej piersi zape³ni³y ulice. Zamkniête dotychczas dziewczêta jedne 
pobieg³y do bram, inne na mury, inne wreszcie wychyla³y siê przez okna.
2Ma 3:20  Wszystkie zaœ wyci¹ga³y rêce do nieba i zanosi³y b³agania.
2Ma 3:21  Litoœæ bra³a na widok tego, jak t³um miêdzy sob¹ pomieszany pada³ na kolana, a arcykap³an 
oczekiwa³ w wielkich mêczarniach ducha.
2Ma 3:22  Podczas gdy ci modlili siê do wszechmocnego Pana, aby powierzone pieni¹dze zachowa³ 
nienaruszone dla tych, którzy zawierzyli,
2Ma 3:23  Heliodor przeprowadza³, co zosta³o postanowione.
2Ma 3:24  Jeszcze razem ze swoj¹ stra¿¹ by³ on obok skarbca, kiedy W³adaj¹cy duchami i ka¿d¹ potêg¹ dokona³ 
wielkiego objawienia, do tego stopnia, ¿e wszyscy, którzy odwa¿yli siê tam przyjœæ, uderzeni moc¹ Bo¿¹ padali 
bezsilni i strwo¿eni.
2Ma 3:25  Ukaza³ siê im bowiem jakiœ koñ przybrany najozdobniejszym czaprakiem, nios¹cy na sobie 
strasznego jeŸdŸca. [Koñ] rzuciwszy siê gwa³townie, zawis³ nad Heliodorem przednimi kopytami, a jeŸdziec 
ukaza³ siê w z³otej zbroi.
2Ma 3:26  Ponadto ukazali siê mu dwaj inni m³odzieñcy o nadzwyczajnej sile, uderzaj¹cej piêknoœci i w 
przepiêknych szatach. Oni to stanêli z obydwóch stron i bez przerwy go biczowali, zadaj¹c mu wiele uderzeñ.
2Ma 3:27  On zaœ upad³ zaraz na ziemiê, a gêste ciemnoœci go otoczy³y. Zabrano go wiêc i w³o¿ono do 
lektyki.
2Ma 3:28  Tego, który dopiero co w licznym otoczeniu i z liczn¹ stra¿¹ wszed³ do skarbca, o którym by³a mowa 
poprzednio, niesiono, gdy¿ sam sobie nie móg³ nic poradziæ. WyraŸnie przy tym poznano Bo¿¹ moc.
2Ma 3:29  Gdy wiêc on dziêki Bo¿emu dzia³aniu le¿a³ niemy oraz pozbawiony nadziei i ratunku,
2Ma 3:30  tamci b³ogos³awili Pana, który ponad oczekiwanie ws³awi³ swoj¹ œwi¹tyniê. Œwi¹tynia zaœ, która 
krótko przedtem by³ pe³na przestrachu i przera¿enia, nape³ni³a siê radoœci¹ i szczêœciem dziêki objawieniu siê 
wszechmocnego Pana.
2Ma 3:31  Niektórzy z przyjació³ Heliodora zaraz poprosili Oniasza, aby modli³ siê do Najwy¿szego, aby 
obdarzy³ ¿yciem tego, który ju¿ wydawa³ naprawdê ostatnie tchnienie.
2Ma 3:32  W obawie wiêc, aby król nie podejrzewa³ przypadkiem ¯ydów, ¿e jak¹œ krzywdê uczynili Heliodorowi, 
arcykap³an z³o¿y³ ofiarê za zdrowie tego mê¿a.
2Ma 3:33  Kiedy zaœ arcykap³an sk³ada³ ofiarê, ci sami m³odzieñcy, przybrani w te same szaty, ukazali siê 
ponownie Heliodorowi i stan¹wszy powiedzieli: «Wiele podziêkowañ z³ó¿ arcykap³anowi Oniaszowi! Dziêki 
niemu bowiem Pan obdarzy³ ciê ¿yciem.
2Ma 3:34  Ty zaœ obity [przez pos³ów] z nieba opowiadaj wszystkim o wielkiej mocy Bo¿ej!» Powiedziawszy to, 
zniknêli.
2Ma 3:35  Heliodor z³o¿y³ ofiarê Panu i wielkie œluby z³o¿y³ Temu, który darowa³ mu ¿ycie. Potem po¿egna³ 
Oniasza i razem ze swoim wojskiem powróci³ do króla.
2Ma 3:36  Wobec wszystkich sk³ada³ on œwiadectwo o dzie³ach najwy¿szego Boga, jakie widzia³ na w³asne 
oczy.
2Ma 3:37  Kiedy zaœ król pyta³ Heliodora, kto by³by odpowiedni, aby jeszcze raz go pos³aæ do Jerozolimy, 
powiedzia³:
2Ma 3:38  «Je¿eli masz jakiego wroga albo przeciwnika w rz¹dach, poœlij go tam, a otrzymasz go obitego, je¿eli 



tylko siê wyratuje, bo na tym miejscu naprawdê dzia³a jakaœ Bo¿a moc.
2Ma 3:39  Ten bowiem, który ma swoje mieszkanie w niebie, czuwa nad tym miejscem i wspomaga je, a bije i 
unicestwia tych, którzy tam przychodz¹ w z³ych zamiarach».
2Ma 3:40  Taki oto przebieg mia³a sprawa Heliodora i zachowania œwi¹tynnego skarbca.
2Ma 4:1  Wspomniany ju¿ Szymon, który by³ zdrajc¹ skarbów i ojczyzny, oskar¿y³ Oniasza, jakoby on dzia³a³ 
przeciwko Heliodorowi i by³ sprawc¹ tych nieszczêœæ.
2Ma 4:2  Dobroczyñcê miasta oraz tego, który wspomaga³ swych rodaków i gorliwie zachowywa³ Prawo, 
odwa¿y³ siê nazwaæ wrogiem ³adu w pañstwie.
2Ma 4:3  Nienawiœæ dosz³a do tego stopnia, ¿e jeden ze zwolenników Szymona zacz¹³ dopuszczaæ siê 
zabójstw.
2Ma 4:4  Oniasz zaœ widz¹c jak trudne by³oby wspó³zawodnictwo i ¿e Apoloniusz, syn Menesteusa, wódz 
wojsk Celesyrii i Fenicji, podnieca z³oœæ Szymona,
2Ma 4:5  uda³ siê do króla nie po to, aby byæ oskar¿ycielem rodaków, ale maj¹c na uwadze dobro ogólne, a 
zw³aszcza ca³ego narodu.
2Ma 4:6  Wiedzia³ bowiem, ¿e bez zarz¹dzenia królewskiego nie bêdzie mo¿liwe osi¹gniêcie pokoju publicznego 
i ¿e Szymon nie zaprzestanie swego szaleñstwa.
2Ma 4:7  Kiedy Seleukos zakoñczy³ ¿ycie, a w³adzê obj¹³ Antioch maj¹cy przydomek Epifanes, w niegodziwy 
sposób dosta³ siê na arcykap³añskie stanowisko Jazon, brat Oniasza.
2Ma 4:8  W czasie spotkania obiecywa³ on królowi trzysta szeœædziesi¹t talentów w srebrze, a ponadto z 
innych jakichœ dochodów osiemdziesi¹t talentów.
2Ma 4:9  Ponadto jeszcze zobowi¹za³ siê do wyp³acenia innych stu piêædziesiêciu, je¿eli mu bêdzie dozwolone 
urz¹dziæ w³asnym kosztem gimnazjum i efebion, a mieszkañców Jerozolimy zapisaæ jako Antiocheñczyków.
2Ma 4:10  Król zgodzi³ siê, a kiedy on obj¹³ w³adzê, zaraz zacz¹³ narzucaæ swym rodakom grecki sposób ¿ycia.
2Ma 4:11  Zniós³ humanitarne przywileje królewskie, z jakich korzystali ¯ydzi dziêki staraniom Jana, ojca 
Eupolemosa, tego, który uda³ siê w poselstwie, aby z Rzymianami zawrzeæ traktat przyjaŸni i wzajemnej 
obrony. Burz¹c Prawem uœwiêcone urz¹dzenia, wprowadza³ zwyczaje przeciwne Prawu.
2Ma 4:12  Umyœlnie bowiem pod samym zamkiem wybudowa³ gimnazjum i najlepszych m³odzieñców zachêci³ 
do w³o¿enia kapelusza.
2Ma 4:13  Nast¹pi³o tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wp³ywem 
niezwyk³ej nikczemnoœci bezbo¿nika, nie-arcykap³ana Jazona,
2Ma 4:14  ¿e kap³ani nie okazywali ju¿ ¿adnej gorliwoœci w s³u¿bie o³tarza, ale gardz¹c œwi¹tyni¹ i zaniedbuj¹c 
ofiary, zaraz na sygna³ [do rzucania] dyskiem spieszyli siê, aby wzi¹æ udzia³ w niezgodnych z Prawem 
æwiczeniach palestry.
2Ma 4:15  Za nic sobie maj¹c zaszczyty ojczyste, za najpiêkniejsze uwa¿ali greckie odznaczenia.
2Ma 4:16  Oto dlaczego znaleŸli siê w trudnym po³o¿eniu: w tych [bowiem], których ¿ycie chcieli naœladowaæ i 
do których chcieli siê upodobniæ, znaleŸli wrogów i ciemiê¿ycieli.
2Ma 4:17  Wystêpowanie bowiem przeciwko Bo¿ym prawom nie ujdzie bezkarnie, ale to siê oka¿e w chwili, 
która nastanie.
2Ma 4:18  Gdy w Tyrze wobec króla obchodzono co piêæ lat urz¹dzane igrzyska,
2Ma 4:19  bezecny Jazon wys³a³ jako widzów rzekomych przedstawicieli Jerozolimy, bêd¹cych 
Antiocheñczykami. Zabrali oni ze sob¹ trzysta drachm w srebrze na ofiarê dla [boga] Heraklesa. Sami jednak ci, 
którzy je zabrali, uwa¿ali, ¿e nie mo¿na i nie wypada ich z³o¿yæ na ofiarê, ale ¿e trzeba je oddaæ na inny cel.
2Ma 4:20  Tak wiêc to, co wysy³aj¹cy przeznaczyli na ofiarê dla Heraklesa, dziêki przewo¿¹cym posz³o na 
budowê trójrzêdowców.
2Ma 4:21  Gdy Apoloniusz, syn Menesteusa, zosta³ pos³any do Egiptu na uroczystoœæ wst¹pienia na tron króla 
Filometora, Antioch dowiedzia³ siê, ¿e ten [król] sta³ siê wrogiem jego panowania, zatroszczy³ siê wiêc o w³asne 
bezpieczeñstwo. Dlatego te¿ znalaz³szy siê w Jafie, uda³ siê do Jerozolimy,
2Ma 4:22  gdzie bardzo uroczyœcie zosta³ przyjêty przez Jazona i miasto, przy œwietle pochodni i wœród 
okrzyków. PóŸniej podobnie [uroczyœcie] razem z wojskiem uda³ siê do Fenicji.
2Ma 4:23  Po up³ywie trzech lat Jazon pos³a³ do Menelaosa, brata wy¿ej wspomnianego Szymona, aby odwióz³ 
pieni¹dze dla króla i doprowadzi³ do koñca podjête ju¿ pilne sprawy.
2Ma 4:24  On zaœ stawiony przed króla olœni³ go pozorami wp³ywów, zdoby³ wiêc dla siebie godnoœæ 
arcykap³añsk¹, ofiarowuj¹c o trzysta talentów wiêcej od Jazona.
2Ma 4:25  Zaopatrzony w listy królewskie wróci³ z powrotem. Nie wykaza³ on wcale cech godnych stanowiska 
arcykap³ana, bo tylko dysza³ zawziêtoœci¹ okrutnego tyrana i z³oœci¹ dzikiego zwierza.
2Ma 4:26  Tak wiêc Jazon, który wygna³ podstêpnie w³asnego brata, sam zosta³ przez drugiego wygnany i 
zmuszony uciekaæ do kraju Ammonitów.
2Ma 4:27  Menelaos zaœ obj¹³ w³adzê, nic jednak nie wyp³aci³ z tych sum, które obieca³ królowi,
2Ma 4:28  choæ domaga³ siê ich Sostratos, dowódca zamku. Do niego bowiem nale¿a³o pobieranie podatków. 



Z tego powodu obydwaj zostali wezwani przed króla.
2Ma 4:29  Wtedy Menelaos zostawi³ w swoim zastêpstwie na stanowisku arcykap³añskim Lizymacha, w³asnego 
brata, Sostratos zaœ Kratesa, dowódcê Cypryjczyków.
2Ma 4:30  Po tych wydarzeniach mieszkañcy Tarsu i Mallos zbuntowali siê, dlatego ¿e zostali podarowani 
królewskiej na³o¿nicy Antiochis.
2Ma 4:31  Król wiêc natychmiast wyruszy³, aby te sprawy za³agodziæ, pozostawiaj¹c w swoich zastêpstwie 
Andronika, jednego z dostojników.
2Ma 4:32  Menelaos zaœ w przekonaniu, ¿e nadesz³a odpowiednia chwila, przyw³aszczy³ sobie i podarowa³ 
Andronikowi niektóre z³ote naczynia œwi¹tynne. Inne zaœ uda³o mu siê sprzedaæ w Tyrze i w okolicznych 
miastach.
2Ma 4:33  Upewniwszy siê o tym Oniasz ostro go upomina³, usun¹wszy siê na miejsce azylu do Dafne, które 
le¿y ko³o Antiochii.
2Ma 4:34  Na skutek tego Menelaos wzi¹³ na bok Andronika i wp³yn¹³ na niego, aby zg³adzi³ Oniasza. Ten wiêc 
przyby³ do Oniasza, namawia³ go podstêpnie do wyjœcia i sk³adaj¹c przysiêgê poda³ mu swoj¹ prawicê. 
Chocia¿ budzi³ podejrzenia, uda³o mu siê go sk³oniæ do wyjœcia z miejsca azylu. Natychmiast te¿ zamordowa³ 
go bez ¿adnych wzglêdów na sprawiedliwoœæ.
2Ma 4:35  Z tej to przyczyny nie tylko ¯ydzi, ale równie¿ wielu spomiêdzy innych narodów oburzonych by³o i 
zasmuconych zamordowaniem tego mê¿a.
2Ma 4:36  Kiedy król powróci³ z miast Cylicji, udali siê do niego ¯ydzi z miasta oraz niektórzy Grecy oburzeni na 
to, ¿e Oniasz zosta³ zamordowany wbrew prawu.
2Ma 4:37  Antioch zaœ g³êboko zasmucony oraz poruszony wspó³czuciem a¿ do ³ez nad zmar³ym, ze wzglêdu 
na jego roztropnoœæ i wielk¹ ³agodnoœæ,
2Ma 4:38  zap³on¹wszy gniewem natychmiast zdar³ z Andronika purpurowy p³aszcz i podar³ jego szaty, i kaza³ 
go prowadziæ przez ca³e miasto a¿ na to miejsce, na którym okaza³ na Oniaszu swoj¹ bezbo¿noœæ. Tam 
mordercê zg³adzi³. Tak Pan wymierzy³ mu zas³u¿on¹ karê.
2Ma 4:39  Gdy Lizymach za zgod¹ Menelaosa pope³ni³ wiele œwiêtokradztw w mieœcie, a wieœæ o tym 
rozesz³a siê na zewn¹trz, ludnoœæ zbuntowa³a siê przeciw Lizymachowi. Wiele jednak z³otych przedmiotów 
by³o ju¿ roztrwonionych.
2Ma 4:40  Kiedy zaœ t³umy podnios³y siê, a ich gniew doszed³ do szczytu, Lizymach uzbroi³ blisko trzy tysi¹ce 
ludzi i rozpocz¹³ niesprawiedliwe, gwa³towne postêpowanie. Dowódc¹ by³ pewien Auranos posuniêty w latach i 
nie mniej w g³upocie.
2Ma 4:41  Widz¹c gwa³towne postêpowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie, drudzy za kije, niektórzy 
zaœ nabrali le¿¹cego tam piasku i jeden przez drugiego rzucali na ludzi Lizymacha.
2Ma 4:42  Skutkiem tego wielu z nich poranili, niektórych nawet zabili, wszystkich zaœ zmusili do ucieczki. 
Samego œwiêtokradcê zamordowali ko³o skarbca.
2Ma 4:43  W tych sprawach zosta³o wszczête dochodzenie przeciwko Menelaosowi.
2Ma 4:44  Trzech mê¿ów z rady starszych wnios³o oskar¿enie przeciw niemu, gdy król przyby³ do Tyru.
2Ma 4:45  Menelaos widz¹c, ¿e jest zgubiony, obieca³ Ptolemeuszowi, synowi Dorymenesa, wielk¹ sumê, aby 
u³agodziæ króla.
2Ma 4:46  Ptolemeusz zaœ wzi¹³ ze sob¹ króla do perystylu, jak gdyby po to, aby siê och³odziæ, i wp³yn¹³ na 
zmianê pogl¹dów króla.
2Ma 4:47  Uwolni³ on Menelaosa, winnego wszystkiego z³a, o jakie by³ oskar¿ony, nieszczêœliwych zaœ, 
którzy byliby uniewinnieni, nawet gdyby ich oskar¿ono przed Scytami, skaza³ na œmieræ.
2Ma 4:48  Zaraz te¿ niesprawiedliw¹ karê ponieœli ci, którzy wstawili siê za miasto, naród i œwiête naczynia.
2Ma 4:49  Z tej przyczyny nawet mieszkañcy Tyru oburzeni urz¹dzili im uroczysty pogrzeb.
2Ma 4:50  Menelaos zaœ pozosta³ na stanowisku dziêki chciwoœci tych, którzy mieli w³adzê, bêd¹c zaœ 
g³ównym przeœladowc¹ rodaków umacnia³ siê w z³u.
2Ma 5:1  W tym czasie Antioch przygotowywa³ drug¹ wyprawê przeciwko Egiptowi.
2Ma 5:2  Wtedy w ca³ym mieœcie przez blisko czterdzieœci dni ukazywali siê biegn¹cy w powietrzu jeŸdŸcy 
ubrani w szaty haftowane z³otem i uzbrojone wojsko, podzielone na kohorty,
2Ma 5:3  i oddzia³y jeŸdŸców w bojowym szyku, natarcia i napady prowadzone z obydwóch stron, i poruszanie 
tarczami, i las w³óczni, i miecze wyci¹gniête, i miotania strza³, i po³ysk z³otych ozdób, i ró¿norodne pancerze.
2Ma 5:4  Wszyscy zaœ modlili siê, aby to zjawisko by³o znakiem czegoœ dobrego.
2Ma 5:5  Tymczasem rozesz³a siê fa³szywa pog³oska, ¿e Antioch nie ¿yje. Jazon wiêc przybra³ sobie nie mniej 
ni¿ tysi¹c ludzi i niespodziewanie napad³ na miasto. Gdy ju¿ wdarli siê na mury i kiedy na koniec ju¿ miasto by³o 
zdobyte, Menelaos uciek³ do zamku.
2Ma 5:6  Jazon zaœ dokona³ bezlitosnej rzezi w³asnych obywateli. Nie baczy³ na to, ¿e zwyciêstwo nad 
w³asnymi krewnymi jest najwiêksz¹ klêsk¹, a by³ przekonany, ¿e zdziera ³upy z wrogów, a nie z rodaków.
2Ma 5:7  W³adzy jednak nie osi¹gn¹³, a ostatecznie przez ten zamach okry³ siê hañb¹ i ponownie musia³ szukaæ 



ucieczki w kraju Ammonitów.
2Ma 5:8  Tam spotka³ go wreszcie kres nieszczêœliwy. Oskar¿ony przed Aretasem, w³adc¹ Arabów, z jednego 
miasta ucieka³ do drugiego, œcigany przez wszystkich. Znienawidzony jako odstêpca od praw i wzgardzony 
jako kat ojczyzny i rodaków, uciek³ do Egiptu.
2Ma 5:9  Ten, który rodaków wypêdzi³ z ojczyzny, na obcej ziemi zakoñczy³ ¿ycie. Poszed³ do 
Lacedemoñczyków niby to ze wzglêdu na pokrewieñstwo. Mia³ nadziejê, ¿e tam znajdzie schronienie.
2Ma 5:10  A po nim, który tylu ludzi pozostawi³ bez pogrzebu, nikt nie p³aka³, nikt nie odda³ mu ostatniej pos³ugi 
ani w rodzinnym grobie nie by³o dla niego miejsca.
2Ma 5:11  Kiedy wieœæ o tym, co siê sta³o dotar³a do króla, nabra³ on przekonania, ¿e Judea od niego odpada. 
Opuœci³ wiêc Egipt, a w duszy podobny do dzikiego zwierza zbrojn¹ rêk¹ wzi¹³ miasto.
2Ma 5:12  ¯o³nierzom swoim rozkaza³ wycinaæ bez litoœci tych którzy wpadn¹ im w rêce i zabijaæ tych, którzy 
uciekn¹ do domów.
2Ma 5:13  Nast¹pi³a wiêc rzeŸ m³odych i starych, zag³ada m³odzie¿y, kobiet i dzieci, mordowanie dziewic i 
niemowl¹t.
2Ma 5:14  W ci¹gu tych trzech dni pad³o ofiar¹ osiemdziesi¹t tysiêcy: czterdzieœci tysiêcy z r¹k morderców, nie 
mniej zaœ ofiar zosta³o sprzedanych w niewolê.
2Ma 5:15  Niezaspokojony tym odwa¿y³ siê wkroczyæ i do najœwiêtszej na ca³ym œwiecie œwi¹tyni, maj¹c za 
przewodnika Menelaosa, zdrajcê praw i ojczyzny,
2Ma 5:16  i w swe nieczyste rêce chwyci³ œwiête naczynia. Co inni królowie z³o¿yli dla powiêkszenia chwa³y 
tego miejsca i dla jego uczczenia, on zabra³ bezecnymi rêkoma.
2Ma 5:17  Antioch triumfowa³ w swoim przekonaniu, nie wiedzia³ jednak tego, ¿e wskutek grzechów 
mieszkañców miasta rozgniewa³ siê na krótki czas Pan i ¿e st¹d pochodzi Jego obojêtnoœæ dla [œwiêtego] 
miejsca.
2Ma 5:18  Gdyby nie popadli w wiele grzechów, to nie inaczej, ale tak samo jak Heliodor, którego król Seleukos 
pos³a³, aby przejrza³ skarbiec, i on by³by zaraz po swoim wtargniêciu ubiczowany i tak odwiedziony od swojego 
zuchwalstwa.
2Ma 5:19  Pan jednak nie wybra³ ludu ze wzglêdu na œwi¹tyniê, ale œwi¹tyniê ze wzglêdu na lud.
2Ma 5:20  Oto w³aœnie dlaczego ta œwi¹tynia uczestniczy³a w nieszczêœciach narodu, a potem w jego 
szczêœciu. Opuszczona wskutek gniewu Wszechmocnego, ponownie by³a przywrócona do pe³nej swej chwa³y, 
gdy wielki Pan zosta³ przeb³agany.
2Ma 5:21  Antioch zabra³ ze œwi¹tyni tysi¹c osiemset talentów i szybko oddali³ siê do Antiochii, wierz¹c w swej 
pysze i wynios³oœci serca, ¿e ziemiê uczyni sp³awn¹, a morze dostêpne dla podró¿y pieszych.
2Ma 5:22  Pozostawi³ jednak prze³o¿onych, aby oni znêcali siê nad narodem: w Jerozolimie Filipa, który z 
pochodzenia by³ Frygijczykiem, sposób zaœ jego postêpowania by³ bardziej barbarzyñski ani¿eli tego, który go 
ustanowi³;
2Ma 5:23  na Garizim - Andronika, a przy nich jeszcze Menelaosa, który by³ gorszy od innych i wynosi³ siê 
ponad obywateli, a do ¯ydów pa³a³ szczególn¹ nienawiœci¹.
2Ma 5:24  Pos³a³ te¿ dowódcê Mizyjczyków, Apoloniusza, na czele wojska licz¹cego dwadzieœcia dwa tysi¹ce 
ludzi z rozkazem, aby wymordowa³ wszystkich doros³ych mê¿czyzn, kobiety zaœ i m³odzie¿ by sprzeda³ w 
niewolê.
2Ma 5:25  Na skutek tego przyby³ on do Jerozolimy i udawa³ takiego, który przynosi pokój. Wytrwa³ a¿ do 
œwiêtego dnia szabatu, kiedy to korzystaj¹c z tego, ¿e ¯ydzi nic nie robi¹, rozkaza³ swoim ¿o³nierzom chwyciæ 
za broñ.
2Ma 5:26  Wszystkich tych, którzy wyszli na widowisko, kaza³ wymordowaæ, a potem wpad³ z broni¹ do miasta i 
wielu po³o¿y³ trupem.
2Ma 5:27  Wtedy Juda Machabeusz wraz z oko³o dziesiêciu innymi wycofa³ siê na pustyniê i tam na sposób 
dzikich zwierz¹t ¿y³ na górach razem z swoimi ludŸmi. ¯ywili siê oni tylko roœlinami, aby siê nie splamiæ.
2Ma 6:1  Nied³ugo potem król pos³a³ pewnego starca z Aten, aby zmusza³ ¯ydów do odstêpowania od praw 
ojczystych i do tego, aby nie postêpowali wed³ug praw Bo¿ych,
2Ma 6:2  ale aby zbezczeœcili zarówno œwi¹tyniê w Jerozolimie, któr¹ mieli oddaæ Zeusowi Olimpijskiemu, jak i 
tê na Garizim, któr¹ - jak sobie ¿yczyli mieszkañcy tego miejsca - mieli oddaæ Zeusowi Kseniosowi.
2Ma 6:3  Napór niegodziwoœci by³ ciê¿ki i trudny do wytrzymania dla wszystkich.
2Ma 6:4  Œwi¹tynia by³a pe³na rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali siê z nierz¹dnicami, a na œwiêtych 
dziedziñcach zbli¿ali siê do kobiet, ponadto zaœ jeszcze do wnêtrza œwi¹tyni wnosili to, czego siê nie godzi.
2Ma 6:5  O³tarz by³ pokryty ofiarami niedopuszczalnymi przez Prawo i niegodziwymi.
2Ma 6:6  Nie by³o wolno ani zachowywaæ szabatu, ani obchodziæ ojczystych œwi¹t, ani nawet przyznawaæ siê, 
¿e siê jest ¯ydem.
2Ma 6:7  Ka¿dego miesi¹ca w dniu urodzin króla gorzka koniecznoœæ prowadzi³a ka¿dego do spo¿ywania 
ofiar, kiedy zaœ przysz³o œwiêto Dionizjów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieñcach braæ udzia³ w 



pochodzie ku czci Dionizosa.
2Ma 6:8  Za namow¹ Ptolemeusza zosta³o wydane dla s¹siednich miast greckich rozporz¹dzenie, aby one w 
stosunku do ¯ydów tak samo postêpowa³y, zw³aszcza co do uczt obrzêdowych,
2Ma 6:9  i aby karano œmierci¹ tych, którzy nie chcieli przejœæ na grecki sposób postêpowania. Mo¿na wiêc 
widzieæ z tego, jak wielki ucisk wtedy nasta³.
2Ma 6:10  Przed s¹d przyprowadzono dwie kobiety, gdy¿ obrzeza³y swe dzieci. Zawiesiwszy im przy piersiach 
ich niemowlêta oprowadzono je publicznie po mieœcie, a nastêpnie str¹cono z muru.
2Ma 6:11  Inni skryli siê w pobliskich grotach, aby w tajemnicy obchodziæ szabat. Kiedy jednak doniesiono o 
tym Filipowi, zostali wszyscy spaleni, gdy¿ obawiali siê czynnie sobie pomóc przez czeœæ dla dnia œwiêtego.
2Ma 6:12  Proszê wiêc tych, którzy bêd¹ czytali tê ksiêgê, aby nie wpadli w przygnêbienie z powodu tego, co 
trzeba by³o znieœæ; ¿eby raczej na to zwracali uwagê, ¿e przeœladowania by³y nie po to, aby zniszczyæ, ale 
aby wychowaæ nasz naród.
2Ma 6:13  Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, i¿ grzesznicy nie s¹ pozostawieni w spokoju przez 
d³ugi czas, ale ¿e zaraz dosiêga ich kara.
2Ma 6:14  Nie uwa¿a³ bowiem Pan, ¿e z nami trzeba postêpowaæ tak samo, jak z innymi narodami, co do 
których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak d³ugo, a¿ wype³ni¹ miarê grzechów.
2Ma 6:15  Nie chcia³ bowiem karaæ nas na koñcu, dopiero wtedy, gdyby grzechy nasze przebra³y miarê.
2Ma 6:16  A wiêc nigdy nie cofa On od nas swojego mi³osierdzia; choæ wychowuje przez przeœladowania, to 
jednak nie opuszcza swojego ludu.
2Ma 6:17  Zreszt¹ niech nam wystarczy przypomnienie tej prawdy. Po tych kilku s³owach trzeba powróciæ do 
opowiadania.
2Ma 6:18  Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piœmie, m¹¿ ju¿ w podesz³ym wieku, szlachetnego 
oblicza, by³ zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny.
2Ma 6:19  On jednak wybieraj¹c raczej chwalebn¹ œmieræ ani¿eli godne pogardy ¿ycie, dobrowolnie szed³ na 
miejsce kaŸni,
2Ma 6:20  a wyplu³ miêso, jak powinni post¹piæ ci, którzy maj¹ odwagê odrzuciæ to, czego nie wolno jeœæ 
nawet przez mi³oœæ do ¿ycia.
2Ma 6:21  Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbo¿nej ofiarnej uczty, ze wzglêdu na bardzo dawn¹ znajomoœæ 
z tym mê¿em, wziêli go na osobne miejsce i prosili, aby zjad³ przyniesione przez nich i przygotowane miêso, 
które wolno mu jeœæ. Niech udaje tylko, ¿e je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie miêso z ofiar.
2Ma 6:22  Tak postêpuj¹c uniknie œmierci, a ze wzglêdu na dawn¹ z nimi przyjaŸñ skorzysta z mi³osierdzia.
2Ma 6:23  On jednak powzi¹³ szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego staroœci, okrytych 
zas³ug¹ siwych w³osów i postêpowania doskona³ego od dzieciñstwa, przede wszystkim zaœ œwiêtego i od 
Boga pochodz¹cego prawodawstwa. Da³ im jasn¹ odpowiedŸ mówi¹c, aby go zaraz pos³ali do Hadesu.
2Ma 6:24  «Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu m³odych by³oby przekonanych, ¿e Eleazar, 
który ju¿ ma dziewiêædziesi¹t lat, przyj¹³ pogañskie obyczaje.
2Ma 6:25  Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleñkiej resztki ¿ycia, przeze mnie byliby 
wprowadzeni w b³¹d, ja zaœ hañb¹ i wstydem okry³bym swoj¹ staroœæ.
2Ma 6:26  Je¿eli bowiem teraz uniknê ludzkiej kary, to z r¹k Wszechmocnego ani ¿ywy, ani umar³y nie ucieknê.
2Ma 6:27  Dlatego je¿eli mê¿nie teraz zakoñczê ¿ycie, oka¿ê siê godny swojej staroœci,
2Ma 6:28  m³odym zaœ pozostawiê piêkny przyk³ad ochotnej i wspania³omyœlnej œmierci za godne czci i 
œwiête Prawa». To powiedziawszy, natychmiast wszed³ na miejsce kaŸni.
2Ma 6:29  Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego s³ów zamienili mi³osierdzie na 
surowoœæ, s¹dzili bowiem, ¿e one by³y szaleñstwem.
2Ma 6:30  Maj¹c ju¿ pod ciosami umrzeæ, westchn¹³ i powiedzia³: «Bogu, który ma œwiêt¹ wiedzê, jest jawne to, 
¿e mog³em unikn¹æ œmierci. Jako biczowany ponoszê wprawdzie boleœæ na ciele, dusza jednak cierpi to z 
radoœci¹, gdy¿ Jego siê bojê».
2Ma 6:31  W ten sposób wiêc zakoñczy³ ¿ycie, a swoj¹ œmierci¹ pozostawi³ nie tylko dla m³odzie¿y, lecz tak¿e 
dla wiêkszoœci narodu przyk³ad szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty.
2Ma 7:1  Siedmiu braci razem z matk¹ równie¿ zosta³o schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdy¿ król 
chcia³ ich zmusiæ, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
2Ma 7:2  Jeden z nich, przemawiaj¹c w imieniu wszystkich, tak powiedzia³: «O co pragniesz zapytaæ i czego 
dowiedzieæ siê od nas? Jesteœmy bowiem gotowi raczej zgin¹æ, ani¿eli przekroczyæ ojczyste prawa».
2Ma 7:3  Rozgniewa³ siê na to król i kaza³ rozpaliæ patelnie i kot³y.
2Ma 7:4  Skoro tylko siê rozpali³y, rozkaza³ temu, który przemawia³ w imieniu wszystkich, obci¹æ jêzyk, 
œci¹gn¹æ skórê z g³owy i obci¹æ koñce cz³onków, na oczach innych braci i matki.
2Ma 7:5  Gdy by³ on ju¿ ca³kiem bezw³adny, rozkaza³ go sprowadziæ do ognia, bo jeszcze oddycha³, i sma¿yæ 
na patelni. Gdy zaœ sw¹d z patelni szeroko siê rozchodzi³, [pozostali bracia] wzajemnie razem z matk¹ 
napominali siê, aby mê¿nie z³o¿yæ ¿ycie. Mówili w ten sposób:



2Ma 7:6  «Pan Bóg widzi i naprawdê ma litoœæ nad nami, zgodnie z tym, co Moj¿esz przepowiedzia³ w pieœni, 
która wyraŸnie o tym œwiadczy w tych s³owach: Bêdzie mia³ litoœæ nad swymi s³ugami».
2Ma 7:7  Kiedy pierwszy w ten sposób zakoñczy³ ¿ycie, przyprowadzono drugiego na miejsce kaŸni. Gdy 
œci¹gniêto mu skórê z g³owy razem z w³osami, zapytano go: «Czy bêdziesz jad³, zanim cia³o, cz³onek po 
cz³onku, bêdzie poddane kaŸni?»
2Ma 7:8  On zaœ odpowiedzia³ ojczyst¹ mow¹: «Nie!» Dlatego on tak¿e z kolei zosta³ poddany katuszom, jak 
pierwszy.
2Ma 7:9  W chwili, gdy oddawa³ ostatnie tchnienie, powiedzia³: «Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne 
¿ycie. Król œwiata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i o¿ywi do ¿ycia wiecznego».
2Ma 7:10  Po nim by³ mêczony trzeci. Na ¿¹danie natychmiast wysun¹³ jêzyk, a rêce wyci¹gn¹³ bez obawy
2Ma 7:11  i mê¿nie powiedzia³: «Od Nieba je otrzyma³em, ale dla Jego praw nimi gardzê, a spodziewam siê, ¿e 
od Niego ponownie je otrzymam».
2Ma 7:12  Nawet sam król i ca³e jego otoczenie zdumiewa³o siê odwag¹ m³odzieñca, jak za nic mia³ cierpienia.
2Ma 7:13  Gdy ten ju¿ zakoñczy³ ¿ycie, takim samym katuszom poddano czwartego.
2Ma 7:14  Konaj¹c tak powiedzia³: «Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich r¹k, w Bogu pok³adaæ nadziejê, 
¿e znów przez Niego bêdziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do ¿ycia».
2Ma 7:15  Nastêpnie przyprowadzono pi¹tego i poddano katuszom.
2Ma 7:16  On zaœ wpatruj¹c siê w niego powiedzia³: «Œmiertelny jesteœ, choæ masz w³adzê nad ludŸmi i 
czynisz to, co zechcesz. Nie myœl jednak, ¿e nasz naród jest opuszczony przez Boga.
2Ma 7:17  Ty zaœ zaczekaj, a zobaczysz wielk¹ Jego moc, jak ciebie i twoje potomstwo podda katuszom».
2Ma 7:18  Po nim przyprowadzono szóstego, ten zaœ konaj¹c powiedzia³: «Nie oszukuj na darmo sam siebie! 
My bowiem z w³asnej winy cierpimy, zgrzeszywszy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego te¿ przysz³y na nas tak 
potworne nieszczêœcia.
2Ma 7:19  Ty jednak nie przypuszczaj, ¿e pozostaniesz bez kary, skoro odwa¿y³eœ siê prowadziæ wojnê z 
Bogiem».
2Ma 7:20  Przede wszystkim zaœ godna podziwu i trwa³ej pamiêci by³a matka. Przygl¹da³a siê ona w ci¹gu 
jednego dnia œmierci siedmiu synów i znios³a to mê¿nie. Nadziejê bowiem pok³ada³a w Panu.
2Ma 7:21  Pe³na szlachetnych myœli, zagrzewaj¹c swoje kobiece usposobienie mêsk¹ odwag¹, ka¿dego z nich 
upomina³a w ojczystym jêzyku. Mówi³a do nich:
2Ma 7:22  «Nie wiem, w jaki sposób znaleŸliœcie siê w moim ³onie, nie ja wam da³am tchnienie i ¿ycie, a 
cz³onki ka¿dego z was nie ja u³o¿y³am.
2Ma 7:23  Stwórca œwiata bowiem, który ukszta³towa³ cz³owieka i wynalaz³ pocz¹tek wszechrzeczy, w swojej 
litoœci ponownie odda wam tchnienie i ¿ycie, dlatego ¿e wy gardzicie sob¹ teraz dla Jego praw».
2Ma 7:24  Antioch by³ przekonany, ¿e nim gardzono i dopatrywa³ siê obelgi w tych s³owach. Poniewa¿ zaœ 
najm³odszy by³ jeszcze przy ¿yciu, nie tylko da³ mu ustn¹ obietnicê, ale nawet pod przysiêg¹ zapewni³ go, ¿e 
je¿eli odwróci siê od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczêœliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i 
powierzy mu wa¿ne zadanie.
2Ma 7:25  Kiedy zaœ m³odzieniec nie zwraca³ na to ¿adnej uwagi, król przywo³a³ matkê i namawia³ j¹, aby 
ch³opcu udzieli³a zbawiennej rady.
2Ma 7:26  Po d³ugich namowach zgodzi³a siê nak³oniæ syna.
2Ma 7:27  Kiedy jednak nachyli³a siê nad nim, wtedy wyœmiewaj¹c okrutnego tyrana, tak powiedzia³a w jêzyku 
ojczystym: «Synu, zlituj siê nade mn¹! W ³onie nosi³am ciê przez dziewiêæ miesiêcy, karmi³am ciê mlekiem 
przez trzy lata, wy¿ywi³am ciê i wychowa³am a¿ do tych lat.
2Ma 7:28  Proszê ciê, synu, spojrzyj na niebo i na ziemiê, a maj¹c na oku wszystko, co jest na nich, zwróæ 
uwagê na to, ¿e z niczego stworzy³ je Bóg i ¿e ród ludzki powsta³ w ten sam sposób.
2Ma 7:29  Nie obawiaj siê tego oprawcy, ale b¹dŸ godny braci swoich i przyjmij œmieræ, abym w czasie 
zmi³owania odnalaz³a ciê razem z braæmi».
2Ma 7:30  Zaledwie ona skoñczy³a mówiæ, m³odzieniec powiedzia³: «Na co czekacie? Jestem pos³uszny nie 
nakazowi króla, ale s³ucham nakazu Prawa, które przez Moj¿esza by³o dane naszym ojcom.
2Ma 7:31  Ty zaœ, przyczyno wszystkich nieszczêœæ Hebrajczyków, nie uciekniesz z r¹k Bo¿ych.
2Ma 7:32  My bowiem cierpimy za nasze w³asne grzechy.
2Ma 7:33  Je¿eli zaœ ¿yj¹cy Król nasz zagniewa³ siê na krótki czas, aby nas ukaraæ i poprawiæ, to znów 
pojedna siê ze swoimi s³ugami.
2Ma 7:34  Ty zaœ, bezbo¿ny i pomiêdzy wszystkimi ludŸmi najbardziej nikczemny, nie wynoœ siê na pró¿no 
³udz¹c siê zwodniczymi nadziejami. Nie podnoœ rêki na niebieskie s³ugi.
2Ma 7:35  Jeszcze bowiem nie uciek³eœ przed s¹dem wszechmocnego i wszystkowidz¹cego Boga.
2Ma 7:36  Teraz bowiem nasi bracia, którzy przetrwali krótkie cierpienia prowadz¹ce do wiecznego ¿ycia, stali 
siê uczestnikami [obietnic] przymierza Bo¿ego. Ty zaœ na s¹dzie Bo¿ym poniesiesz sprawiedliw¹ karê za swoj¹ 
pychê.



2Ma 7:37  Ja, tak samo jak moi bracia, i cia³o, i duszê oddajê za ojczyste prawa. Proszê przy tym Boga, aby 
wnet zmi³owa³ siê nad narodem, a ciebie doœwiadczeniami i karami zmusi³ do wyznania, ¿e On jest jedynym 
Bogiem.
2Ma 7:38  Na mnie i na braciach moich niech zatrzyma siê gniew Wszechmocnego, który sprawiedliwie spad³ na 
ca³y nasz naród».
2Ma 7:39  Wtedy król rozgniewa³ siê i kaza³ go poddaæ straszniejszym mêczarniom ni¿ innych. Gorzkie mu 
bowiem by³y wyrzuty.
2Ma 7:40  Tak wiêc i ten zakoñczy³ ¿ycie czysty i pe³en ufnoœci w Panu.
2Ma 7:41  Ostatnia po synach zmar³a matka.
2Ma 7:42  To niech wystarczy o ucztach ofiarnych i o okrutnych katuszach.
2Ma 8:1  Juda Machabeusz i jego ludzie potajemnie przychodzili do wiosek i przywo³ywali do siebie, i zabierali 
ze sob¹ krewnych oraz tych, którzy trwali w judaizmie. Zebrali blisko szeœæ tysiêcy ludzi.
2Ma 8:2  B³agali przy tym Pana, aby spojrza³ na naród przez wszystkich przeœladowany, aby okaza³ 
mi³osierdzie œwi¹tyni, która jest zbezczeszczona przez bezbo¿nych ludzi,
2Ma 8:3  aby zlitowa³ siê nad miastem, które ginie i nied³ugo ma byæ zrównane z ziemi¹, aby wys³ucha³ krwi, 
która wo³a do Niego,
2Ma 8:4  aby wspomnia³ na przeciwne wszelkiej sprawiedliwoœci mordowanie niewinnych dzieci, wreszcie na 
bluŸnierstwa wypowiadane przeciwko Jego imieniu, i okaza³, ¿e nienawidzi z³a.
2Ma 8:5  Kiedy Machabeusz stan¹³ na czele oddzia³u, ju¿ by³ dla pogan niezwyciê¿ony - gniew bowiem Bo¿y w 
litoœæ siê przemieni³.
2Ma 8:6  Na miasta i wsie niespodziewanie napada³ i pali³ je, a zajmuj¹c dogodne stanowiska zmusza³ do 
ucieczki niema³¹ liczbê nieprzyjació³.
2Ma 8:7  Na takie napady najczêœciej obiera³ noce jako sprzymierzeñców. Opowiadania zaœ o jego mêstwie 
rozchodzi³y siê wszêdzie.
2Ma 8:8  Widz¹c, ¿e m¹¿ ten w krótkim czasie doszed³ do w³adzy i ¿e coraz bardziej roœnie jego powodzenie, 
napisa³ Filip do Ptolemeusza, wodza Celesyrii i Fenicji, ¿e powinien on wspomóc królewskie sprawy.
2Ma 8:9  Ten zaœ natychmiast wybra³ Nikanora, syna Patrokla, jednego z pierwszych przyjació³ [króla], i pos³a³ 
go na czele nie mniej ni¿ dwudziestu tysiêcy ludzi, pochodz¹cych ze wszystkich narodów, aby wytêpiæ ca³y 
naród ¿ydowski. Doda³ mu zaœ tak¿e Gorgiasza jako wodza, a by³ to m¹¿ doœwiadczony w sprawach 
wojennych.
2Ma 8:10  Nikanor postanowi³ ze sprzeda¿y ¯ydów w niewolê zap³aciæ podatek wynosz¹cy dwa tysi¹ce 
talentów, które król by³ winien Rzymianom.
2Ma 8:11  Pos³a³ wiêc zaraz do miast nadmorskich wezwanie, aby kupowano ¿ydowskich niewolników, 
obiecuj¹c daæ im dziewiêædziesiêciu niewolników za jeden talent. Nie bra³ przy tym pod uwagê losu, który mia³ 
go spotkaæ ze strony Wszechmocnego.
2Ma 8:12  Wiadomoœæ o wyruszeniu Nikanora dotar³a do Judy. Gdy zaœ on swoim ¿o³nierzom poda³ 
wiadomoœæ o zbli¿aniu siê wojska,
2Ma 8:13  ma³oduszni i ci, którzy nie ufali Bo¿ej sprawiedliwoœci, rozbiegli siê i sami opuœcili to miejsce.
2Ma 8:14  Inni zaœ sprzedali wszystko, a jednoczeœnie b³agali Pana, aby sprzedanych ju¿ przed bitw¹, 
wyratowa³ od bezbo¿nego Nikanora,
2Ma 8:15  je¿eli ju¿ nie ze wzglêdu na nich samych, to ze wzglêdu na przymierza zawarte z ich ojcami i ze 
wzglêdu na wznios³e i pe³ne majestatu Jego imiê, wzywane nad nimi.
2Ma 8:16  Machabeusz zebra³ swoich ¿o³nierzy w liczbie szeœciu tysiêcy i upomnia³ ich, aby nie przera¿ali siê 
[na widok] nieprzyjació³ i aby nie bali siê wielkiej liczby pogañskich ¿o³nierzy, którzy nies³usznie przeciwko nim 
wystêpuj¹, ale aby walczyli mê¿nie,
2Ma 8:17  maj¹c przed oczyma sprzeczne z wszelkim prawem dokonane zbezczeszczenie wobec œwiêtego 
miejsca i poniewieranie wyszydzonym miastem, a ponadto jeszcze ca³kowite zniesienie obyczajów 
odziedziczonych po przodkach.
2Ma 8:18  «Oni ufnoœæ pok³adaj¹ w broni, a tak¿e w œmia³oœci swojej - powiedzia³ - my zaœ ufamy 
wszechmocnemu Bogu, który mo¿e zarówno tych, którzy id¹ przeciw nam, jak i ca³y œwiat wywróciæ jednym 
skinieniem».
2Ma 8:19  Wyliczy³ im tak¿e [przyk³ady] pomocy, jakiej doznali ich ojcowie, a w tym równie¿ [zwyciêstwo] 
odniesione nad Sennacherybem, kiedy zginê³o sto osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy;
2Ma 8:20  a równie¿ co siê sta³o w Babilonii w bitwie przeciwko Galatom: jak wszystkich do bitwy stanê³o osiem 
tysiêcy razem z czterema tysi¹cami Macedoñczyków, gdy zaœ Macedoñczycy znaleŸli siê w trudnym po³o¿eniu, 
owe osiem tysiêcy pobi³o sto dwadzieœcia tysiêcy dziêki pomocy, któr¹ otrzymali z Nieba, a nawet wziêli ³upy z 
tak licznego wojska.
2Ma 8:21  Kiedy ich nape³ni³ odwag¹ i sprawi³, ¿e byli gotowi z³o¿yæ ¿ycie za prawa i ojczyznê, podzieli³ swoje 
wojsko na cztery czêœci,



2Ma 8:22  na czele ka¿dego oddzia³u postawi³ swoich braci: Szymona, Józefa i Jonatana, a ka¿demu z nich 
powierzy³ dowództwo nad tysi¹cem piêciuset ludŸmi.
2Ma 8:23  Ezdraszowi jeszcze kaza³ odczytaæ œwiêt¹ ksiêgê i da³ has³o: «Z Bo¿¹ pomoc¹!» Sam obj¹³ 
dowództwo nad pierwszym oddzia³em i uderzy³ na Nikanora.
2Ma 8:24  Poniewa¿ zaœ Wszechmocny by³ ich sprzymierzeñcem, zabili ponad dziewiêæ tysiêcy ¿o³nierzy, 
ranili zaœ i okaleczyli wiêksz¹ czêœæ wojska Nikanora, wszystkich zaœ zmusili do ucieczki,
2Ma 8:25  a pieni¹dze tych, którzy przybyli, aby ich kupiæ, wpad³y w ich rêce. Œcigali ich potem doœæ daleko. 
Zaprzestali jednak ze wzglêdu na póŸn¹ godzinê.
2Ma 8:26  By³ to bowiem dzieñ przed szabatem i dlatego nie mogli biec za nimi zbyt daleko.
2Ma 8:27  Kiedy broñ zosta³a zgromadzona, a ³upy wrogom zabrane, oddali siê odpoczynkowi szabatowemu, 
bardziej ni¿ zwykle przy tym b³ogos³awili i wychwalali Pana, który ich wybawi³, wyznaczaj¹c dla nich na ten 
dzieñ pocz¹tek swojego zmi³owania.
2Ma 8:28  Po szabacie czêœæ ³upów rozdzielono pomiêdzy poszkodowanych, wdowy i sieroty, reszt¹ zaœ, 
sami siê podzielili i ich dzieci.
2Ma 8:29  Gdy zaœ tego dokonali, urz¹dzili wspólne modlitwy i b³agali mi³osiernego Boga, a¿eby swoim s³ugom 
da³ siê przejednaæ do koñca.
2Ma 8:30  W walce z ¿o³nierzami Tymoteusza i Bakchidesa zabili ponad dwadzieœcia tysiêcy i opanowali 
nadzwyczaj wysokie twierdze. Bardzo wielkie ³upy podzielili na równe czêœci, dla siebie, dla poszkodowanych, 
sierot, wdów, a nadto jeszcze dla starców.
2Ma 8:31  Zabrali broñ i wszystk¹ starannie z³o¿yli w odpowiednich miejscach, a resztê ³upów zanieœli do 
Jerozolimy.
2Ma 8:32  Filarchê zaœ, który znajdowa³ siê w otoczeniu Tymoteusza, a który by³ mê¿em bardzo bezbo¿nym i 
sprawc¹ wielu krzywd wyrz¹dzonych ¯ydom, zg³adzili.
2Ma 8:33  Kiedy obchodzili uroczystoœæ zwyciêstwa w swoim ojczystym mieœcie, spalili tych, którzy pod³o¿yli 
ogieñ pod bramy œwi¹tyni. Byli to Kallistenes i jacyœ ludzie, którzy schronili siê w pewnym domku. Otrzymali 
zap³atê godn¹ swojej bezbo¿noœci.
2Ma 8:34  Trzykroæ gorszy zaœ z³oczyñca Nikanor, ten, który tysi¹ce kupców sprowadzi³, aby sprzedawaæ 
¯ydów,
2Ma 8:35  z pomoc¹ Pana upokorzony przez tych, których uwa¿a³ za coœ najlichszego, zrzuci³ swoj¹ wspania³¹ 
szatê, a oddaliwszy siê od wszystkich, ucieka³ przez pola jak zbieg³y niewolnik. Dziêki nadzwyczajnemu 
szczêœciu przyby³ do Antiochii, podczas gdy jego wojsko zosta³o pobite.
2Ma 8:36  Ten, który obieca³ uiœciæ podatek Rzymianom ze sprzeda¿y niewolników z Jerozolimy, musia³ 
wyznaæ, ¿e ¯ydzi maj¹ Obroñcê i ¿e dlatego ¯ydów nie mo¿na pokonaæ. Postêpuj¹ bowiem zgodnie z 
ustanowionymi przez Niego prawami.
2Ma 9:1  W tym czasie Antioch wraca³ nies³awnie z miast po³o¿onych w Persji.
2Ma 9:2  Wszed³ bowiem do miasta zwanego Persepolis i mia³ zamiar zrabowaæ œwi¹tyniê i opanowaæ 
miasto. Z tego powodu wybuch³o wœród t³umów powstanie i pochwycono za broñ. Antioch zosta³ przez 
mieszkañców tego kraju zmuszony do ucieczki i do upokarzaj¹cego wycofania siê.
2Ma 9:3  Kiedy by³ ko³o Ekbatany, dowiedzia³ siê o tym, co spotka³o Nikanora i ¿o³nierzy Tymoteusza.
2Ma 9:4  Zap³on¹³ wiêc gniewem i zamierza³ na ¯ydach pomœciæ z³o, jakie cierpia³ ze strony tych, którzy go 
zmusili do ucieczki. Dlatego poleci³ woŸnicy, aby jecha³ bez wytchnienia i przyspieszy³ koniec podró¿y. 
Jednak¿e s¹d Nieba by³ ju¿ nad nim. W swoim gniewie bowiem tak siê wyrazi³: «Jerozolimê, skoro tylko tam siê 
znajdê, uczyniê zbiorowym grobem ¯ydów».
2Ma 9:5  Ale wszystkowidz¹cy Pan, Bóg Izraela, dotkn¹³ go nieuleczalnym i niewidocznym cierpieniem. Zaledwie 
bowiem wypowiedzia³ te s³owa, pochwyci³ go nieznoœny ból wnêtrznoœci i straszne mêki wewn¹trz cia³a.
2Ma 9:6  By³o to ca³kowicie sprawiedliwe, gdy¿ on wielu ró¿norodnymi katuszami zadawa³ mêki 
wnêtrznoœciom innych ludzi.
2Ma 9:7  On tymczasem nie ustêpowa³ nic ze swej nieokie³znanej pychy. W dalszym ci¹gu pe³en 
zarozumia³oœci, dysz¹c ogniem i z³oœci¹ przeciwko ¯ydom, rozkaza³ jeszcze przyspieszyæ podró¿. Wtedy to 
nagle wypad³ z wozu, który niós³ go z szumem, a upadek jego by³ tak nieszczêœliwy, ¿e dozna³ pora¿enia 
wszystkich czêœci cia³a.
2Ma 9:8  I ten, który niedawno w swojej nadludzkiej pysze by³ przekonany, ¿e mo¿e rozkazywaæ falom 
morskim i wyobra¿a³ sobie, ¿e na wagê mo¿e rzuciæ szczyty gór, znalaz³ siê na ziemi, sk¹d zabrano go do 
lektyki, co by³o wyraŸnym dla wszystkich przyk³adem mocy Bo¿ej.
2Ma 9:9  Dosz³o do tego, ¿e nawet z oczu bezbo¿nika wydobywa³y siê robaki, a cia³o jego za ¿ycia w 
boleœciach i mêkach odpada³o kawa³kami, na skutek zaœ przykrej woni, jak siê od niego rozchodzi³a, ca³e 
wojsko cierpia³o na md³oœci.
2Ma 9:10  Tego, któremu krótko przedtem wydawa³o siê, ¿e dotyka gwiazd na niebie, nikt nie móg³ znieœæ, tak 
nieznoœnie silny by³ zaduch.



2Ma 9:11  Odt¹d jednak z³amany rozpocz¹³ pozbywaæ siê swojej wielkiej pychy i dochodziæ do zrozumienia, ¿e 
pod biczem Bo¿ym z ka¿d¹ chwil¹ wzmagaj¹ siê jego cierpienia.
2Ma 9:12  Kiedy zaœ nawet on sam nie móg³ znieœæ w³asnej woni, powiedzia³ te s³owa: «S³uszn¹ jest rzecz¹ 
poddanie siê Bogu, a kto jest œmiertelny, nie powinien siê uwa¿aæ za równego Bogu».
2Ma 9:13  Modli³ siê te¿ nikczemnik do Pana, który ju¿ nad nim nie mia³ siê zlitowaæ.
2Ma 9:14  Obiecywa³, ¿e Œwiête Miasto, do którego spieszy³ siê, aby je zrównaæ z ziemi¹ i uczyniæ zbiorowym 
grobem, uzna za wolne,
2Ma 9:15  a ¯ydów, o których s¹dzi³, i¿ nie s¹ warci tego, aby ich w grobie pochowano, ale ¿e bêd¹ ¿erem dla 
ptaków razem ze swoimi dzieæmi albo bêd¹ porzuceni dzikim zwierzêtom, wszystkich ich zrówna z Ateñczykami;
2Ma 9:16  œwiêty przybytek, który poprzednio ograbi³, przyozdobi najpiêkniejszymi darami, wszystkie 
ró¿norodne œwiête naczynia zwróci, a wydatki potrzebne na ofiary pokryje z w³asnych dochodów,
2Ma 9:17  do tego zaœ jeszcze zostanie ¯ydem i obejdzie wszystkie miejsca zamieszka³e, aby og³aszaæ moc 
Bo¿¹.
2Ma 9:18  Boleœci nic nie ustêpowa³y, bo przyszed³ na niego sprawiedliwy s¹d Bo¿y. Widz¹c, ¿e jest w 
beznadziejnym stanie, napisa³ do ¯ydów list, który ni¿ej jest za³¹czony, a który ma cechy pokornej proœby, 
nastêpuj¹cej treœci:
2Ma 9:19  «Król i wódz Antioch, ¯ydom, szlachetnym obywatelom - wiele pozdrowieñ i ¿yczeñ zdrowia i 
powodzenia.
2Ma 9:20  Je¿eli zdrowi jesteœcie razem z waszymi dzieæmi, je¿eli ponadto sprawy uk³adaj¹ siê wam zgodnie z 
¿yczeniem, to jestem bardzo g³êboko wdziêczny Niebu.
2Ma 9:21  Ja zaœ le¿ê chory, ale was jak kochaj¹cy przyjaciel wspominam. Powracaj¹c z miejscowoœci 
po³o¿onych w Persji zapad³em na niebezpieczn¹ chorobê. Uwa¿am jednak za konieczne czuwaæ nad 
wspólnym dobrem wszystkich.
2Ma 9:22  Nie rozpaczam nad swoim zdrowiem, przeciwnie, mam wiele nadziei, ¿e wyjdê z tej choroby.
2Ma 9:23  Baczê jednak na to, ¿e nawet ojciec w tym czasie, kiedy wyruszy³ z wojskiem do górnej krainy, 
wyznaczy³ swojego nastêpcê.
2Ma 9:24  Je¿eliby bowiem zasz³o coœ niespodziewanego albo opowiadano coœ fa³szywego, mieszkañcy 
prowincji powinni wiedzieæ, komu jest pozostawione kierowanie sprawami, i nie powinni siê niepokoiæ.
2Ma 9:25  Ponadto maj¹c na uwadze, ¿e zarówno bliskie pañstwa, jak i daleko od królestwa le¿¹ce, szukaj¹ 
chwili stosownej i czekaj¹, co nast¹pi, mianujê królem mego syna Antiocha. Czêsto wyruszaj¹c do górnych 
satrapii powierza³em go i poleca³em ju¿ bardzo wielu z was. Piszê zaœ do niego to, co jest za³¹czone.
2Ma 9:26  Upominam wiêc was i proszê, abyœcie pamiêtali o tych dobrodziejstwach, które otrzymaliœcie razem 
ze wszystkimi oraz sami osobiœcie, i aby ka¿dy tê przychylnoœæ, jak¹ obecnie ma wobec mnie, zachowa³ 
tak¿e wobec mojego syna.
2Ma 9:27  Jestem bowiem przekonany, ¿e on ³agodnie i po ludzku bêdzie postêpowa³ wed³ug moich zasad i 
bêdzie z wami w dobrych stosunkach».
2Ma 9:28  Ten wiêc zabójca i bluŸnierca, cierpi¹c najwiêksze boleœci, tak jak to dla innych postanowi³, na obcej 
ziemi, w górach, w nêdzny sposób zakoñczy³ ¿ycie.
2Ma 9:29  Cia³o jego pochowa³ Filip, jego serdeczny przyjaciel, który jednak w obawie przed synem Antiocha 
uciek³ do Ptolemeusza Filometora do Egiptu.
2Ma 10:1  Machabeusz, a z nim jego ludzie, pod wodz¹ Pana zdobyli œwi¹tyniê i miasto,
2Ma 10:2  znieœli ustawione na placu przez obcokrajowców o³tarze i gaje.
2Ma 10:3  Po oczyszczeniu œwi¹tyni zbudowali nowy o³tarz, wykrzesali ogieñ z kamieni, a potem wzi¹wszy ten 
ogieñ, z³o¿yli ofiarê, po dwóch latach przerw; rozniecili ogieñ [na o³tarzu] kadzenia i zapalili lampy oraz wy³o¿yli 
chleb.
2Ma 10:4  Gdy to zosta³o dokonane, upadli ca³ym cia³em przed Panem i b³agali, aby ju¿ nigdy nie dozwoli³ im 
popaœæ w takie nieszczêœcia, ale je¿eliby kiedy zgrzeszyli, ¿eby ich ³agodnie skarci³, a nie wydawa³ 
bluŸnierczym i barbarzyñskim narodom.
2Ma 10:5  Wypad³o zaœ tak, ¿e w tym samym dniu, w którym œwi¹tynia by³ zbezczeszczona przez 
obcokrajowców, zosta³a ona oczyszczona, dwudziestego pi¹tego tego samego miesi¹ca, którym jest Kislew.
2Ma 10:6  Z radoœci¹ obchodzili uroczystoœæ przez osiem dni na wzór Œwiêta Namiotów, przypominaj¹c sobie, 
jak krótko przedtem Œwiêto Namiotów obchodzili w górach i w grotach na podobieñstwo dzikich zwierz¹t.
2Ma 10:7  Tote¿ z wi¹zankami, zielonymi ga³êziami, a do tego jeszcze palmami w rêkach œpiewali hymn na 
czeœæ Tego, który pozwoli³ im szczêœliwie oczyœciæ swoj¹ œwi¹tyniê.
2Ma 10:8  Wspóln¹ zaœ uchwa³¹ i œlubowaniem postanowili, ¿e ca³y naród ¿ydowski bêdzie ka¿dego roku 
obchodzi³ ten dzieñ uroczyœcie.
2Ma 10:9  Tak siê mia³y sprawy zwi¹zane ze œmierci¹ Antiocha zwanego Epifanesem.
2Ma 10:10  Teraz zaœ opowiemy o tym, co siê dzia³o za Antiocha Eupatora, syna owego bezbo¿nika. 
Bêdziemy mówili krótko o nieszczêœciach zwi¹zanych z wojnami.



2Ma 10:11  Obj¹wszy rz¹dy mianowa³ on niejakiego Lizjasza wielkorz¹dc¹ i g³ównym wodzem wojsk Celesyrii i 
Fenicji.
2Ma 10:12  Ptolemeusz bowiem, zwany Makronem, tym siê odznacza³, ¿e chcia³ wobec ¯ydów zachowaæ 
sprawiedliwoœæ, ze wzglêdu na krzywdy, które im by³y wyrz¹dzone. Próbowa³ wiêc pokojowo za³atwiæ te 
sprawy, które ich dotyczy³y.
2Ma 10:13  Na skutek tego jednak zosta³ przez przyjació³ [króla] oskar¿ony wobec Eupatora. Musia³ te¿ 
s³uchaæ, jak przy ka¿dej sposobnoœci nazywano go zdrajc¹, dlatego ¿e opuœci³ Cypr, który by³ mu zlecony 
przez Filometora, a przeszed³ do Antiocha Epifanesa. Nie przyniós³szy zaszczytu swemu stanowisku, skoñczy³ 
ze sob¹ przez za¿ycie trucizny.
2Ma 10:14  Kiedy zaœ Gorgiasz zosta³ wodzem na tych ziemiach, tworzy³ najemne wojska i przy ka¿dej 
sposobnoœci wznieca³ wojnê z ¯ydami.
2Ma 10:15  Równoczeœnie zaœ Idumejczycy, którzy w swym posiadaniu mieli w dogodnych miejscach 
po³o¿one twierdze, sprawiali ¯ydom wiele trudnoœci. Przyjmowali bowiem do siebie tych, których wypêdzono z 
Jerozolimy, i równie¿ oczekiwali sposobnoœci, aby wznieciæ wojnê.
2Ma 10:16  ¯o³nierze zaœ Machabeusza, odmawiaj¹c modlitwy i prosz¹c Boga, aby raczy³ byæ im 
sprzymierzeñcem, wyruszyli przeciwko twierdzom idumejskim.
2Ma 10:17  Mê¿nie rzucili siê na nie i opanowali te miejsca, a wyparli tych wszystkich, którzy walczyli na 
murach. Tych, którzy wpadli w ich rêce, zabijali; zginê³o zaœ nie mniej ni¿ dwadzieœcia tysiêcy.
2Ma 10:18  Nie mniej ni¿ dziewiêæ tysiêcy uciek³o do dwóch bardzo mocnych wie¿, zaopatrzonych we 
wszystko, co jest potrzebne do wytrzymania oblê¿enia.
2Ma 10:19  Machabeusz wiêc pozostawi³ Szymona i Józefa, do tego jeszcze Zacheusza, a z nimi liczbê 
¿o³nierzy wystarczaj¹c¹ do oblegania ich. Sam zaœ oddali³ siê do miejsc, gdzie jego obecnoœæ by³a konieczna.
2Ma 10:20  ¯o³nierze Szymona byli jednak chciwi na pieni¹dze i niektórym spomiêdzy uwiêzionych w wie¿ach 
dali siê pieniêdzmi przekupiæ. Wzi¹wszy siedemdziesi¹t tysiêcy drachm pozwolili niektórym siê wydostaæ.
2Ma 10:21  Kiedy Machabeuszowi doniesiono o tym, co siê sta³o, zebra³ przywódców narodu i wniós³ 
oskar¿enie, ¿e braci sprzedano za pieni¹dze, uwalniaj¹c nieprzyjació³, którzy bêd¹ przeciwko nim walczyæ.
2Ma 10:22  Na tych wiêc, którzy stali siê zdrajcami, wykonano wyrok œmierci, a wkrótce potem zdobyto obydwie 
wie¿e.
2Ma 10:23  Poniewa¿ wszystko szczêœliwie doprowadza³ do koñca, do czego siê zabra³ z broni¹, w obydwóch 
wie¿ach zabi³ ponad dwadzieœcia tysiêcy.
2Ma 10:24  Tymoteusz zaœ, który poprzednio by³ pokonany przez ¯ydów, zebrawszy wielk¹ liczbê najemnego 
wojska, a do tego zgromadziwszy niema³o konnicy z Azji, znalaz³ siê w Judei z zamiarem zdobycia jej si³¹.
2Ma 10:25  Kiedy siê zbli¿a³, ¿o³nierze Machabeusza, posypuj¹c ziemi¹ g³owy, a biodra przepasawszy worami, 
dla ub³agania Boga,
2Ma 10:26  upadli przed podstaw¹ o³tarza i prosili Boga o ³askawoœæ dla siebie, aby by³ wrogiem ich wrogów i 
aby siê tym przeciwstawi³, którzy im siê przeciwstawiaj¹, jak to mówi Prawo.
2Ma 10:27  Po modlitwie chwycili za broñ i wyruszyli z miasta na du¿¹ odleg³oœæ. Zatrzymali siê dopiero wtedy, 
gdy byli blisko nieprzyjació³.
2Ma 10:28  Ledwie zaczê³o œwitaæ, rzucili siê jedni na drugich: jedni szli maj¹c, jako zadatek powodzenia i 
zwyciêstwa, wraz z mêstwem ufnoœæ po³o¿on¹ w Panu, drudzy zaœ - wybrawszy sobie gniew za przywódcê w 
walce.
2Ma 10:29  Gdy rozgorza³a za¿arta walka, przeciwnikom ukaza³o siê z nieba piêciu wspania³ych mê¿ów, na 
koniach ze z³otymi uzdami, którzy stanêli na czele ¯ydów.
2Ma 10:30  Oni to wziêli Machabeusza pomiêdzy siebie, os³onili w³asn¹ broni¹ i tak strzegli go od ran, na 
przeciwników zaœ rzucali pociski i pioruny, a ci pora¿eni œlepot¹ rozbiegli siê w najwiêkszym zamieszaniu.
2Ma 10:31  Poleg³o zaœ dwadzieœcia tysiêcy piêciuset, a z konnicy szeœciuset [¿o³nierzy].
2Ma 10:32  Sam Tymoteusz uciek³ do bardzo dobrze umocowanej twierdzy, zwanej Gazara, gdzie dowódc¹ by³ 
Chajreas.
2Ma 10:33  ¯o³nierze Machabeusza przez cztery dni oblegali twierdzê pe³ni radosnego zapa³u.
2Ma 10:34  Ci, którzy byli wewn¹trz, ufni, ¿e miejsce by³o umocnione, niebywale bluŸnili i wypowiadali bezbo¿ne 
wyrazy.
2Ma 10:35  Kiedy jednak zaœwita³ pi¹ty dzieñ, m³odzieñcy z otoczenia Machabeusza w liczbie dwudziestu, 
którzy zapa³ali gniewem na te bluŸnierstwa, mê¿nie rzucili siê na mury i z dzik¹ zajad³oœci¹ zabijali ka¿dego, 
kto im wpad³ w rêce.
2Ma 10:36  Podobnie inni natarli z drugiej strony na tych, którzy byli wewn¹trz, rzucili ogieñ na wie¿ê oraz 
pod³o¿yli ogieñ i w ten sposób ¿ywcem spalili bluŸnierców. Inni jeszcze wywa¿yli bramy, a wypuœciwszy resztê 
oddzia³ów zdobyli miasto.
2Ma 10:37  Tymoteusza, który siê skry³ w jakiejœ cysternie, zabili, równie¿ jego brata Chajreasa i Apollofanesa.
2Ma 10:38  Kiedy zaœ tego dokonali, hymnami i pieœniami dziêkczynnymi wychwalali Pana za to, ¿e tak mocno 



wspomóg³ Izraela i ¿e da³ im zwyciêstwo.
2Ma 11:1  A w bardzo krótkim czasie potem Lizjasz, opiekun króla, krewny i wielkorz¹dca, g³êboko dotkniêty 
tym, co siê sta³o,
2Ma 11:2  zebra³ oko³o osiemdziesiêciu tysiêcy [ludzi] i razem z ca³¹ konnic¹ wyruszy³ przeciwko ¯ydom w 
przekonaniu, ¿e miasto uczyni osiedlem Greków,
2Ma 11:3  ze œwi¹tyni zaœ bêdzie pobiera³ podatki jak z innych œwi¹tyñ pogañskich, a ka¿dego roku bêdzie 
sprzedawa³ godnoœæ arcykap³añsk¹.
2Ma 11:4  Nie zwraca³ on najmniejszej uwagi na Bo¿¹ potêgê, pok³ada³ nadziejê tylko w dziesi¹tkach tysiêcy 
pieszych i w tysi¹cach jazdy, a tak¿e w osiemdziesiêciu s³oniach.
2Ma 11:5  Wszed³szy do Judei przybli¿y³ siê do Bet-Sur, miejsca umocnionego, które le¿y mniej wiêcej o piêæ 
schojnów od Jerozolimy. Silnie na nie uderzy³.
2Ma 11:6  Kiedy zaœ ¿o³nierze Machabeusza dowiedzieli siê, ¿e [Lizjasz] oblega twierdzê, b³agali Pana, 
wœród wzdychania i ³ez, ³¹cz¹c siê z t³umami, aby na ratunek Izraelowi wys³a³ dobrego anio³a.
2Ma 11:7  Pierwszy zaœ sam Machabeusz pochwyci³ za broñ i zachêci³ innych, aby razem z nim narazili siê na 
niebezpieczeñstwo i pomogli braciom. Kiedy zaœ oni razem podnieœli siê pe³ni zapa³u,
2Ma 11:8  ale jeszcze byli w Jerozolimie, ukaza³ siê przewodz¹cy im jeŸdziec w bia³ych szatach i w z³otej zbroi, 
wywijaj¹cy w³óczni¹.
2Ma 11:9  Wszyscy wiêc razem b³ogos³awili mi³osiernego Boga, a dusze ich tak by³y pe³ne ufnoœci, ¿e nie 
tylko w ludzi, ale w najdziksze zwierzêta i w ¿elazne mury gotowi byli godziæ.
2Ma 11:10  Wyruszyli wiêc w szyku bojowym, maj¹c z nieba sprzymierzeñca, gdy¿ Pan siê nad nimi zmi³owa³.
2Ma 11:11  Jak lwy rzucili siê na nieprzyjació³ i powalili z nich na ziemiê jedenaœcie tysiêcy, jezdnych tysi¹c 
szeœæset, wszystkich zaœ innych zmusili do ucieczki.
2Ma 11:12  Wiêkszoœæ z nich stanowili ranni, którzy porzuciwszy broñ ratowali siê ucieczk¹. Sam tylko Lizjasz 
uratowa³ siê dziêki haniebnej ucieczce.
2Ma 11:13  Nie by³ on jednak pozbawiony rozumu, a rozwa¿aj¹c klêskê, któr¹ poniós³, doszed³ do przekonania, 
¿e Hebrajczycy niezwyciê¿eni s¹ dlatego, ¿e potê¿ny Bóg jest ich sprzymierzeñcem. Pos³a³ wiêc,
2Ma 11:14  proœbê o pokój za cenê wszelkich sprawiedliwych warunków. Obieca³ te¿, ¿e nawet króla do tego 
doprowadzi, i¿ bêdzie ich przyjacielem.
2Ma 11:15  Zgodzi³ siê wiêc Machabeusz na wszystko, o co Lizjasz prosi³, maj¹c na uwadze powszechne dobro. 
Na wszystko bowiem, co Machabeusz wrêczy³ Lizjaszowi na piœmie w sprawie ¯ydów, król siê zgodzi³.
2Ma 11:16  List, który by³ napisany do ¯ydów przez Lizjasza, mia³ tak¹ treœæ: «Lizjasz ludowi ¿ydowskiemu - 
pozdrowienie.
2Ma 11:17  Jan i Absalom, pos³owie wasi, wrêczyli mi ni¿ej przytoczone pismo i za¿¹dali postanowienia co do 
spraw w nim zawartych.
2Ma 11:18  Oznajmi³em wiêc królowi to wszystko, co by³o trzeba, a on zgodzi³ siê na to, co by³o mo¿liwe.
2Ma 11:19  Je¿eli wiêc bêdziecie trwali w przychylnym usposobieniu wobec rz¹dów, jestem gotów i na 
przysz³oœæ wspó³dzia³aæ dla waszego dobra.
2Ma 11:20  Co zaœ do spraw szczegó³owych, to zarówno tym, jak i ode mnie wys³anym pos³om wyda³em 
polecenia, aby siê z wami uk³adali.
2Ma 11:21  B¹dŸcie zdrowi! [Dan] w roku sto czterdziestym ósmym, dnia dwudziestego czwartego, miesi¹ca 
Dioskora».
2Ma 11:22  List zaœ króla zawiera³ tê treœæ: «Król Antioch bratu Lizjaszowi - pozdrowienie.
2Ma 11:23  Ojciec nasz zosta³ przeniesiony do bogów, my zaœ ¿yczymy sobie, aby mieszkañcy naszego 
królestwa pozostawali w spokoju i oddawali siê w³asnym sprawom.
2Ma 11:24  Kiedy wiêc us³yszeliœmy, ¿e ¯ydzi nie godz¹ siê z rozporz¹dzeniem ojca, nakazuj¹cym przyj¹æ 
greckie obyczaje, ¿e mianowicie w³asny sposób postêpowania uwa¿aj¹ za lepszy i prosz¹, aby im pozwoliæ na 
w³asne prawa;
2Ma 11:25  pragn¹c, aby ten naród tak¿e by³ wolny od niepokojów, uwa¿amy, i¿ nale¿y im zwróciæ œwi¹tyniê i 
pozwoliæ, aby ¿yli wed³ug obyczajów, jakie maj¹ po przodkach.
2Ma 11:26  Dobrze zatem zrobisz, je¿eli wyœlesz do nich poselstwo i dasz im prawicê, aby poznali nasze 
rozstrzygniêcie i byli dobrej myœli, i chêtnie oddawali siê prowadzeniu w³asnych spraw».
2Ma 11:27  List zaœ króla do ludu by³ taki: «Król Antioch starszyŸnie ¿ydowskiej i wszystkim innym ¯ydom - 
pozdrowienie.
2Ma 11:28  Je¿eli wam siê dobrze powodzi, jest to zgodne z naszym ¿yczeniem. My sami zaœ jesteœmy w 
dobrym zdrowiu.
2Ma 11:29  Menelaos wyjaœni³ nam, ¿e chcecie powróciæ do domów i oddaæ siê swoim sprawom.
2Ma 11:30  Wszystkim zatem, którzy do dnia trzydziestego Ksantyka powróc¹, przys³uguje pokój i zapewnienie,
2Ma 11:31  ¿e ¯ydzi mog¹ korzystaæ z w³asnych pokarmów i praw, jak to by³o równie¿ dotychczas. Niechaj nikt 
z nich, i to w ¿aden sposób, nie bêdzie niepokojony z powodu nieœwiadomego wykroczenia.



2Ma 11:32  Posy³am równie¿ Menelaosa, aby was uspokoi³.
2Ma 11:33  B¹dŸcie zdrowi! [Dan] w roku sto czterdziestym ósmym, piêtnastego Ksantyka».
2Ma 11:34  Nawet Rzymianie pos³ali do nich list tej treœci: «Kwintus Memmius [i] Tytus Manius, legaci rzymscy, 
ludowi ¿ydowskiemu - pozdrowienie.
2Ma 11:35  Na wszystko, co przyzna³ wam Lizjasz, krewny króla, i my wyra¿amy swoj¹ zgodê.
2Ma 11:36  Te sprawy, co do których uwa¿a³, ¿e je nale¿y przed³o¿yæ królowi, rozwa¿cie i przyœlijcie kogoœ 
bezzw³ocznie, abyœmy przedstawili je w sposób zgodny z waszym ¿yczeniem. My bowiem udajemy siê do 
Antiochii.
2Ma 11:37  Pospieszcie siê wiêc i przyœlijcie kogoœ, abyœmy równie¿ i my dowiedzieli siê, jakie s¹ wasze 
zamiary.
2Ma 11:38  B¹dŸcie zdrowi! [Dan] w roku sto czterdziestym ósmym, dnia piêtnastego Ksantyka».
2Ma 12:1  Kiedy uk³ady zosta³y zawarte, Lizjasz uda³ siê do króla. ¯ydzi zaœ oddali siê pracy na roli.
2Ma 12:2  Spomiêdzy jednak miejscowych dowódców Tymoteusz, Apoloniusz, syn Gennajosa, nadto Hieronim i 
Demofon, a razem z nimi równie¿ Nikanor, dowódca Cypryjczyków, nie pozwolili im za¿yæ odpoczynku ani 
spokoju.
2Ma 12:3  Mieszkañcy Jafy pope³nili tak¹ oto zbrodniê: poprosili, aby ¯ydzi, którzy wœród nich mieszkali, weszli 
razem ze swoimi ¿onami i dzieæmi do przygotowanych przez nich wczeœniej ³odzi, jak gdyby nie mieli 
wzglêdem nich ¿adnych wrogich zamiarów,
2Ma 12:4  lecz tak, jakby dzia³ali zgodnie z ogóln¹ uchwa³¹ miasta. [¯ydzi] przyjêli to równie¿ jako ci, którzy chc¹ 
pokoju, a niczego z³ego nie podejrzewaj¹. Kiedy jednak byli daleko od brzegu, [tamci] wrzucili ich w g³êbinê, 
topi¹c co najmniej dwieœcie osób.
2Ma 12:5  Kiedy Juda dowiedzia³ siê o okrucieñstwie pope³nionym wzglêdem jego rodaków, rozg³osi³ tê 
wiadomoœæ wœród ludzi, którzy z nim byli,
2Ma 12:6  a wzywaj¹c Boga jako sprawiedliwego sêdziego, wyruszy³ przeciwko zabójcom swoich braci, w nocy 
podpali³ port, spali³ ³odzie i wymordowa³ tych, którzy tam siê schronili.
2Ma 12:7  Poniewa¿ obszar by³ zamkniêty, wycofa³ siê, aby ponownie powróciæ i wytêpiæ wszystkich obywateli 
Jafy.
2Ma 12:8  Dowiedziawszy siê zaœ, ¿e mieszkañcy Jamnii chcieli w ten sam sposób uczyniæ z ¯ydami, którzy 
wœród nich mieszkali,
2Ma 12:9  równie¿ na mieszkañców Jamnii napad³ w nocy, podpali³ port razem z flot¹, tak ¿e ³unê po¿aru by³o 
widaæ a¿ w Jerozolimie - na odleg³oœæ dwustu czterdziestu stadiów.
2Ma 12:10  Oddalili siê stamt¹d dziewiêæ stadiów. Gdy szli przeciw Tymoteuszowi, napadli na niego Arabowie w 
liczbie co najmniej piêciu tysiêcy [pieszych], jezdnych zaœ piêciuset.
2Ma 12:11  Gdy rozpêta³a siê za¿arta bitwa, a ¿o³nierzom Judy dziêki Bo¿ej pomocy siê powiod³o, pokonani 
koczownicy prosili, aby Juda poda³ im prawicê, a obiecywali przy tym, ¿e nie tylko dadz¹ byd³a, ale nawet we 
wszystkim bêd¹ im pomagali.
2Ma 12:12  Juda zaœ by³ przekonany, ¿e naprawdê w wielu wypadkach mog¹ mu byæ oni po¿yteczni. Zgodzi³ 
siê wiêc zawrzeæ z nimi pokój. Podawszy sobie prawice oddalili siê do swoich namiotów.
2Ma 12:13  [Juda] zaœ napad³ równie¿ na pewne miasto, które siê nazywa³o Kaspin, obwarowane, otoczone 
murami, a zamieszkane przez rozmaite narody.
2Ma 12:14  Ci, którzy byli wewn¹trz, ufaj¹c mocy murów i zapasom ¿ywnoœci, odnosili siê do ¿o³nierzy Judy w 
sposób jak najbardziej bezczelny, szydzili, a ponadto bluŸnili i mówili, czego siê nie godzi.
2Ma 12:15  ¯o³nierze zaœ Judy wezwali wielkiego W³adcê œwiata, który bez taranów i oblê¿niczych machin 
wywróci³ Jerycho za czasów Jozuego, a potem zajadle natarli na mur.
2Ma 12:16  Z woli Bo¿ej opanowali miasto i urz¹dzili nieopisan¹ rzeŸ do tego stopnia, ¿e le¿¹ce obok jezioro, 
szerokie na dwa stadia, wydawa³o siê pe³ne krwi, która tam sp³ynê³a.
2Ma 12:17  Oddaliwszy siê stamt¹d o siedemset piêædziesi¹t stadiów przybyli do twierdzy, do ¯ydów, których 
nazywano Tubianami.
2Ma 12:18  Tymoteusza w tamtych stronach nie napotkali, gdy¿ je opuœci³ nic tam nie uczyniwszy, 
pozostawiaj¹c tylko w jednym miejscu bardzo siln¹ za³ogê.
2Ma 12:19  Dozyteusz i Sozypater, dowódcy wojska Machabeusza, wyruszyli i wyciêli wiêcej ni¿ dziesiêæ 
tysiêcy ¿o³nierzy pozostawionych przez Tymoteusza w twierdzy.
2Ma 12:20  Machabeusz zaœ podzieli³ pozosta³e przy nim wojsko na kohorty, mianowa³ dowódców kohort i 
uderzy³ na Tymoteusza, który mia³ przy sobie sto dwadzieœcia tysiêcy piechoty, a konnicy dwa tysi¹ce piêæset.
2Ma 12:21  Kiedy Tymoteusz dowiedzia³ siê, ¿e Juda nadchodzi, odes³a³ kobiety, dzieci i pozosta³¹ czêœæ 
taborów na miejsce zwane Karnion. By³o to bowiem miejsce trudne do zdobycia i niedostêpne na skutek 
ciasnych przejœæ.
2Ma 12:22  Gdy ukaza³a siê pierwsza kohorta Judy, przera¿enie i strach opanowa³y nieprzyjació³, gdy¿ objawi³ 
siê Ten, który wszystko widzi. Rzucili siê do ucieczki, ka¿dy w inn¹ stronê, a wielu przez w³asnych ¿o³nierzy 



by³o poranionych i przebitych ostrzami mieczów.
2Ma 12:23  Juda urz¹dzi³ gwa³towny poœcig. Pozabija³ z³oczyñców i zg³adzi³ oko³o trzydziestu tysiêcy ludzi.
2Ma 12:24  Tymoteusz zaœ sam wpad³szy w rêce ¿o³nierzy Dozyteusza i Sozypatra, prosi³ bardzo podstêpnie, 
aby go zdrowego wypuœcili, bo on ma w niewoli ju¿ to rodziców, ju¿ to braci wielu spomiêdzy nich i ¿e [w razie 
jego œmierci] wypadnie im zgin¹æ.
2Ma 12:25  Kiedy po d³ugich przemowach uroczyœcie siê zobowi¹za³, ¿e ich odeœle bez wyrz¹dzenia krzywdy, 
uwolnili go po to, aby ratowaæ braci.
2Ma 12:26  Stamt¹d [Juda] wyruszy³ przeciwko Karnion i przeciwko œwi¹tyni bogini Atargatis, gdzie zabi³ 
dwadzieœcia piêæ tysiêcy ludzi.
2Ma 12:27  Po ich zwyciê¿eniu i ca³kowitym zniszczeniu wyprowadzi³ swoje wojsko przeciw umocnionemu 
miastu Efron, w którym rezydowa³ Lizjasz i mieszka³o wielu ludzi z ró¿nych narodów. Stali tam przed murami 
mocni m³odzi ludzie i odwa¿nie bronili dostêpu, a wewn¹trz by³o wiele machin i balist do wyrzucania pocisków.
2Ma 12:28  Oni jednak wezwali W³adcê, Tego, który z moc¹ ³amie si³y nieprzyjació³, opanowali miasto i po³o¿yli 
trupem z tych, którzy byli wewn¹trz, oko³o dwudziestu piêciu tysiêcy.
2Ma 12:29  Odszed³szy stamt¹d wyruszyli przeciwko Scytopolis, które le¿y o szeœæset stadiów od Jerozolimy.
2Ma 12:30  ¯ydzi jednak, którzy tam mieszkali, zaœwiadczyli o ¿yczliwoœci, z jak¹ mieszkañcy Scytopolis 
odnosili siê do nich, i o tym, jak w ciê¿kich czasach byli do nich przyjaŸnie usposobieni.
2Ma 12:31  Dziêkowali wiêc im i prosili, aby równie¿ na przysz³oœæ byli dla ich narodu ¿yczliwi. Do Jerozolimy 
przybyli krótko przed Œwiêtem Tygodni.
2Ma 12:32  A po tak zwanej Piêædziesi¹tnicy wyruszyli przeciwko Gorgiaszowi, wodzowi Idumei.
2Ma 12:33  Wyszed³ zaœ on na czele trzech tysiêcy piechoty, jezdnych zaœ czterystu,
2Ma 12:34  a kiedy dosz³o do walki, zdarzy³o siê, ¿e zginê³a niewielka liczba ¯ydów.
2Ma 12:35  Dozyteusz, ¿o³nierz spomiêdzy Tubianów, jeŸdziec i mocny cz³owiek, pochwyci³ Gorgiasza, a 
trzymaj¹c za chlamidê, ci¹gn¹³ go z wielk¹ si³¹, pragn¹c przeklêtego przyprowadziæ ¿ywcem, ale jeden spomiêdzy 
trackich jeŸdŸców rzuci³ siê na niego i odci¹³ mu ramiê, Gorgiasz zaœ uciek³ do Marisy.
2Ma 12:36  Tymczasem ¿o³nierze Ezdrasza od d³u¿szego czasu walczyli i byli zmêczeni. Juda zaœ wzywa³ 
Pana, aby okaza³ siê sprzymierzeñcem i wodzem w walce.
2Ma 12:37  Nastêpnie wœród hymnów œpiewanych w ojczystym jêzyku wyda³ okrzyk wojenny, rzuci³ siê 
niespodzianie na ¿o³nierzy Gorgiasza i zmusi³ ich do ucieczki.
2Ma 12:38  Potem Juda zebra³ wojsko i powiód³ do miasta Adullam. Poniewa¿ zaœ wypad³ siódmy dzieñ, 
zgodnie ze zwyczajem oczyœcili siê i tam spêdzili szabat.
2Ma 12:39  Nastêpnego dnia w tym czasie, w którym nale¿a³o ju¿ to wykonaæ, ¿o³nierze Judy przyszli zabraæ 
cia³a tych, którzy polegli, i pochowaæ razem z krewnymi w rodzinnych grobach.
2Ma 12:40  Pod chitonem jednak u ka¿dego ze zmar³ych znaleŸli przedmioty poœwiêcone bóstwom, zabrane z 
Jamnii, chocia¿ Prawo tego ¯ydom zakazuje. Dla wszystkich wiêc sta³o siê jasne, ¿e to oni i z tej w³aœnie 
przyczyny zginêli.
2Ma 12:41  Wszyscy zaœ wychwalali Pana, sprawiedliwego Sêdziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi,
2Ma 12:42  a potem oddali siê modlitwie i b³agali, aby pope³niony grzech zosta³ ca³kowicie wymazany. Mê¿ny 
Juda upomnia³ lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu maj¹ przed oczyma to, co siê sta³o na skutek 
grzechu tych, który zginêli.
2Ma 12:43  Uczyniwszy zaœ sk³adkê pomiêdzy ludŸmi, pos³a³ do Jerozolimy oko³o dwu tysiêcy srebrnych 
drachm, aby z³o¿ono ofiarê za grzech. Bardzo piêknie i szlachetnie uczyni³, myœla³ bowiem o 
zmartwychwstaniu.
2Ma 12:44  Gdyby bowiem nie by³ przekonany, ¿e ci zabici zmartwychwstan¹, to modlitwa za zmar³ych by³aby 
czymœ zbêdnym i niedorzecznym,
2Ma 12:45  lecz jeœli uwa¿a³, ¿e dla tych, którzy pobo¿nie zasnêli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - 
by³a to myœl œwiêta i pobo¿na. Dlatego w³aœnie sprawi³, ¿e z³o¿ono ofiarê przeb³agaln¹ za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu.
2Ma 13:1  W sto czterdziestym dziewi¹tym roku dosz³o do ¿o³nierzy Judy, ¿e Antioch Eupator wyruszy³ z 
wojskiem przeciwko Judei
2Ma 13:2  i ¿e z nim jest Lizjasz, jego opiekun i wielkorz¹dca, na czele greckiego wojska licz¹cego sto dziesiêæ 
tysiêcy piechoty, piêæ tysiêcy trzystu jezdnych, dwadzieœcia dwa s³onie i trzysta rydwanów uzbrojonych w 
sierpy.
2Ma 13:3  Do³¹czy³ siê zaœ do nich Menelaos, który bardzo podstêpnie prosi³ Antiocha, jednak nie o ocalenie 
ojczyzny, ale - czego siê spodziewa³ - o przywrócenie mu w³adzy.
2Ma 13:4  Król królów jednak rozpali³ gniew Antiocha przeciwko z³oczyñcy. Lizjasz bowiem wyjaœni³, ¿e on 
w³aœnie jest winien ca³ego z³a, a [król] rozkaza³, aby go zaprowadzili do Beroi i stracili wedle miejscowych 
zwyczajów.
2Ma 13:5  By³a zaœ tam wie¿a wysoka na piêædziesi¹t ³okci, pe³na popio³u, w niej zaœ by³o urz¹dzenie, które 



siê obraca³o i ze wszystkich stron str¹ca³o do popio³u.
2Ma 13:6  Stamt¹d œwiêtokradcê lub winnego niektórych innych niezwykle ciê¿kich przestêpstw str¹cali na 
zag³adê.
2Ma 13:7  W ten sposób przysz³a na przestêpcê œmieræ, która pozbawi³a Menelaosa grobu wykopanego w 
ziemi -
2Ma 13:8  bardzo s³usznie - pope³ni³ on bowiem wiele grzechów przeciwko o³tarzowi, którego ogieñ i popió³ by³ 
œwiêty. W popiele wiêc znalaz³ œmieræ.
2Ma 13:9  Król pe³en barbarzyñskich myœli postêpowa³ naprzód, aby pokazaæ ¯ydom rzeczy gorsze od tych, 
które by³y za jego ojca.
2Ma 13:10  Dowiedzia³ siê o tym Juda i oznajmi³ ludowi, aby dzieñ i noc wo³ali do Pana, a mo¿e jak poprzednio, 
tak równie¿ teraz wspomo¿e tych, którzy maj¹ byæ pozbawieni Prawa, ojczyzny i œwiêtego przybytku,
2Ma 13:11  a nie pozwoli, aby lud, który dopiero co na krótko odetchn¹³, popad³ w s³u¿bê nikczemnych pogan.
2Ma 13:12  Kiedy zaœ wszyscy uczynili to i b³agali na kolanach mi³osiernego Pana ze ³zami i w postach przez 
trzy dni bez przerwy, Juda przemówi³ do nich i poleci³, aby byli blisko.
2Ma 13:13  Po osobnej naradzie ze starszyzn¹ poleci³, aby - zanim król wprowadzi wojsko do Judei i stanie siê 
panem miasta - wyjœæ i byæ gotowym na wszystko przy Bo¿ej pomocy.
2Ma 13:14  Oddaj¹c siê w opiekê Stwórcy œwiata upomnia³ swoich ¿o³nierzy, aby mê¿nie a¿ do œmierci 
walczyli za prawa, œwi¹tyniê, miasto, ojczyznê i zwyczaje ojczyste. Ko³o Modin rozbi³ obóz.
2Ma 13:15  Swoim ¿o³nierzom da³ has³o: «Bo¿e zwyciêstwo!», sam zaœ z wybranymi najlepszymi 
m³odzieñcami napad³ nocn¹ por¹ na królewski namiot. W obozie zg³adzi³ oko³o dwu tysiêcy ludzi i przebi³ 
najwiêkszego ze s³oni razem z tym, który by³ na wierzchu.
2Ma 13:16  Na koniec zaœ, kiedy obóz nape³nili strachem i przera¿eniem, wycofali siê pe³ni radoœci.
2Ma 13:17  Nim dzieñ zaœwita³, wszystko siê ju¿ dokona³o dziêki opiece, któr¹ otoczy³ go Pan.
2Ma 13:18  Kiedy król mia³ przedsmak odwagi ¯ydów, rozpocz¹³ próby, aby podstêpnymi sposobami staæ siê 
panem okolicy.
2Ma 13:19  Zbli¿y³ siê wiêc do Bet-Sur, mocnej ¿ydowskiej twierdzy, zosta³ odrzucony, dokona³ natarcia, zosta³ 
pokonany.
2Ma 13:20  Juda bowiem pos³a³ oblê¿onym wszystko, co by³o potrzebne.
2Ma 13:21  Kiedy Rodokos z ¿ydowskiego wojska zdradzi³ nieprzyjacio³om tajemnice, odszukano go, 
pochwycono i zamkniêto.
2Ma 13:22  Drugi raz prowadzi³ król uk³ady z za³og¹ Bet-Sur, wyci¹gn¹³ prawicê, otrzyma³ [j¹], oddali³ siê, napad³ 
na ¿o³nierzy Judy, zosta³ pokonany.
2Ma 13:23  Dowiedzia³ siê, ¿e Filip pozostawiony jako wielkorz¹dca w Antiochii dosta³ pomieszania zmys³ów. 
G³êboko tym poruszony zwróci³ siê do ¯ydów ³agodnymi s³owami, wszed³ w porozumienie i zaprzysi¹g³ 
wszystkie dogodne warunki, pojedna³ siê i z³o¿y³ ofiarê, uczci³ œwi¹tyniê i okaza³ siê wspania³omyœlnym 
wobec miejsca [œwiêtego].
2Ma 13:24  Przyj¹³ nawet Machabeusza. Pozostawi³ Hegemonidesa dowódc¹ od Ptolemaidy a¿ do kraju 
Gerreñczyków.
2Ma 13:25  Uda³ siê do Ptolemaidy. Mieszkañcy jednak Ptolemaidy byli niezadowoleni z uk³adów, oburzyli siê i 
chcieli uniewa¿niæ postanowienia.
2Ma 13:26  Lizjasz wszed³ na trybunê, broni³, jak móg³, uspokoi³, u³agodzi³, przejedna³, powróci³ do Antiochii. - 
Tak siê odby³ wypad i wycofanie siê króla.
2Ma 14:1  Po up³ywie trzech lat dosz³a do otoczenia Judy wiadomoœæ, ¿e Demetriusz, syn Seleukosa, 
wyl¹dowa³ z silnym wojskiem i flot¹ w porcie Tripolis,
2Ma 14:2  opanowa³ kraj i zamordowa³ Antiocha i jego opiekuna Lizjasza.
2Ma 14:3  Niejaki zaœ Alkimos, który przedtem by³ arcykap³anem, ale sam dobrowolnie siê znies³awi³ w 
czasach zamieszek, i wiedzia³, ¿e w ¿aden sposób nie ma dla niego ratunku ani ponownego przystêpu do 
œwiêtego o³tarza,
2Ma 14:4  uda³ siê do króla w sto piêædziesi¹tym pierwszym roku, przynosz¹c mu koronê z³ot¹ i palmê, ponadto 
zaœ czêœæ tych ga³êzi oliwnych, które s¹ w u¿yciu w œwi¹tyni, i tego dnia nie uczyni³ nic wiêcej.
2Ma 14:5  Znalaz³ jednak sposobnoœæ do okazania swej g³upoty, kiedy go zawezwa³ Demetriusz na zebranie 
rady i zapyta³, jakie nastroje i zamiary panuj¹ wœród ¯ydów. Na to odpowiedzia³:
2Ma 14:6  «Ci spomiêdzy ¯ydów, którzy siê zowi¹ asydejczykami, którym przewodzi Juda Machabeusz, 
wzniecaj¹ wojnê i wywo³uj¹ niepokój. Oni to nie dopuszczaj¹ do tego, aby królestwo zazna³o pokoju.
2Ma 14:7  Dlatego pozbawiony swojej dziedzicznej godnoœci - mówiê o arcykap³añstwie - tutaj w³aœnie 
przybywam,
2Ma 14:8  najpierw, istotnie maj¹c na uwadze sprawy króla, potem zaœ w trosce równie¿ o obywateli. 
Zuchwa³oœæ bowiem wy¿ej wspomnianych niema³o szkodzi ca³emu naszemu narodowi.
2Ma 14:9  Kiedy wiêc ka¿d¹ z tych spraw pozna³eœ ty, królu, zaopiekuj siê krajem, naszym udrêczonym 



narodem, z uprzedzaj¹c¹ swoj¹ ³askawoœci¹, jak¹ wszystkim okazujesz.
2Ma 14:10  Jak d³ugo bowiem Juda bêdzie istnia³, sprawy publiczne nie mog¹ zaznaæ spokoju».
2Ma 14:11  Kiedy on to powiedzia³, zaraz inni przyjaciele [króla], którzy wrogo byli usposobieni do Judy, 
usi³owali podburzyæ Demetriusza.
2Ma 14:12  Natychmiast wiêc wybra³ Nikanora, który by³ dowódc¹ nad s³oniami, mianowa³ go wodzem Judei i 
wys³a³
2Ma 14:13  z rozkazami, ¿eby samego Judy siê pozby³, a ¿o³nierzy jego rozpêdzi³, Alkimosa zaœ ustanowi³ 
arcykap³anem najwiêkszej œwi¹tyni.
2Ma 14:14  Pogañscy mieszkañcy Judei, którzy kiedyœ uciekli przed Jud¹, z³¹czyli siê t³umnie z Nikanorem. Byli 
bowiem przekonani, ¿e z³e losy i nieszczêœcia ¯ydów stan¹ siê ich w³asnym szczêœciem.
2Ma 14:15  Kiedy [¯ydzi] us³yszeli o wyruszeniu Nikanora i o do³¹czeniu siê pogan, posypawszy siê ziemi¹ 
zanosili b³agania do Tego, który swój naród osadzi³ na wieki i zawsze w widoczny sposób bra³ w opiekê swój 
dzia³.
2Ma 14:16  Na rozkaz jednak dowódcy natychmiast stamt¹d odeszli. Spotkali siê z nimi we wsi Dessau.
2Ma 14:17  Szymon, brat Judy, rozpocz¹³ bitwê z Nikanorem, ale wskutek nag³ego uderzenia nieprzyjació³ 
dozna³ chwilowej pora¿ki.
2Ma 14:18  Mimo to Nikanor, który s³ysza³ o tym, jaka jest dzielnoœæ ¿o³nierzy Judy i jaka ich zawziêtoœæ w 
zmaganiu o ojczyznê, czu³ obawê przed krwawym rozstrzygniêciem.
2Ma 14:19  Dlatego pos³a³ Posidoniosa, Teodota i Matatiasza, aby podali i przyjêli prawicê.
2Ma 14:20  Po gruntownym rozwa¿eniu warunków, dowódca og³osi³ je wojskom. Kiedy zaœ opinia okaza³a siê 
jednomyœlna, wyrazili na nie zgodê.
2Ma 14:21  Ustanowiono dzieñ, w którym spotkaj¹ siê osobno [wodzowie] na jednym miejscu. Zbli¿a³ siê z 
ka¿dej strony rydwan, ustawiono krzes³a.
2Ma 14:22  Juda ustawi³ zbrojnych w dogodnych miejscach, aby byli gotowi na wypadek, gdyby ze strony 
nieprzyjació³ nagle urz¹dzono napad. Zgodn¹ jednak prowadzili rozmowê.
2Ma 14:23  Nikanor przebywa³ w Jerozolimie i nie uczyni³ niczego niestosownego, oddali³ nawet gromadz¹cych 
siê t³umnie przy nim ludzi.
2Ma 14:24  Mia³ dla Judy zawsze wielkie uznanie i w g³êbi serca by³ przychylny temu mê¿owi.
2Ma 14:25  Zachêca³ go, aby siê o¿eni³ i mia³ dzieci. O¿eni³ siê, dobrze mu siê powodzi³o i zazna³ radoœci 
¿ycia.
2Ma 14:26  Alkimos jednak widz¹c wzajemn¹ ich przyjaŸñ, wzi¹wszy zawarte umowy, uda³ siê do Demetriusza i 
oskar¿y³ Nikanora o wrogie usposobienie wobec pañstwa, wroga bowiem jego królestwa, Judê, mianowa³ go po 
nim nastêpc¹ [na stanowisku arcykap³ana].
2Ma 14:27  Król zaœ rozgniewa³ siê, a podniecony oszczerstwami tego skoñczonego ³otra, napisa³ do 
Nikanora, wyra¿aj¹c niezadowolenie w sprawie umów i rozkazuj¹c, aby Machabeusza skutego natychmiast 
przes³a³ do Antiochii.
2Ma 14:28  Gdy wiadomoœæ o tym dosz³a do Nikanora, ten bardzo siê tym zmiesza³, gdy¿ nie chcia³ 
uniewa¿niæ umowy z cz³owiekiem, który w niczym nie wykroczy³ przeciw sprawiedliwoœci.
2Ma 14:29  Poniewa¿ jednak nie móg³ siê sprzeciwiæ królowi, szuka³ sposobnoœci, aby wybiegiem zakoñczyæ 
tê sprawê.
2Ma 14:30  Machabeusz ze swej strony zauwa¿y³, ¿e Nikanor obchodzi³ siê z nim mniej przyjaŸnie i ¿e ca³e 
jego postêpowanie sta³o siê bardziej szorstkie. By³ przekonany, ¿e niczego bardzo dobrego nie nale¿y siê 
spodziewaæ po tym z³ym usposobieniu. Zebra³ wiêc niema³o swych ¿o³nierzy i skry³ siê przed Nikanorem.
2Ma 14:31  Kiedy zaœ tamten dowiedzia³ siê, ¿e w szlachetny sposób zosta³ przez tego mê¿a wyprowadzony 
w pole, uda³ siê do najwiêkszej i czcigodnej œwi¹tyni wtedy, gdy kap³ani sk³adali ustanowione ofiary i kaza³ 
wydaæ sobie tego mê¿a.
2Ma 14:32  Gdy zaœ oni, sk³adaj¹c przysiêgi, oœwiadczyli, ¿e nie wiedz¹, gdzie mo¿e byæ poszukiwany,
2Ma 14:33  wyci¹gn¹wszy prawicê w stronê przybytku zaprzysi¹g³: «Je¿eli nie wydacie mi Judy w kajdanach, 
zrównam z ziemi¹ tê oto œwi¹tyniê Bo¿¹ i zburzê o³tarz, a na tym miejscu wystawiê wspania³¹ œwi¹tyniê 
Dionizosowi».
2Ma 14:34  To powiedziawszy odszed³. Kap³ani zaœ wyci¹gnêli rêce do nieba i wzywali Tego, który zawsze 
walczy³ w obronie swojego narodu. Tak siê modlili:
2Ma 14:35  «Tobie, Panie, który niczego nie potrzebujesz, spodoba³o siê, ¿eby przybytek, w którym mieszkasz, 
by³ pomiêdzy nami.
2Ma 14:36  Teraz wiêc, Œwiêty, od którego pochodzi wszelka œwiêtoœæ, Panie, ustrze¿ na wieki od 
jakiegokolwiek zbezczeszczenia ten dom, który dopiero co zosta³ oczyszczony».
2Ma 14:37  Nikanorowi zaœ wskazano spomiêdzy starszyzny jerozolimskiej niejakiego Razisa, cz³owieka, który 
by³ oddany swoim rodakom, mia³ dobr¹ s³awê, a dziêki swej ¿yczliwoœci by³ nazwany ojcem ¯ydów.
2Ma 14:38  W czasach bowiem poprzednich zamieszek by³ przeœladowany za judaizm, ustawicznie jednak 



cia³o i duszê dla judaizmu wystawia³ na niebezpieczeñstwo.
2Ma 14:39  Nikanor chcia³ publicznie okazaæ swoje wrogie usposobienie wzglêdem ¯ydów, pos³a³ wiêc ponad 
piêciuset [¿o³nierzy], aby go pochwycili.
2Ma 14:40  Nie w¹tpi³ bowiem, ¿e je¿eli go pochwyci, zada im wielki cios.
2Ma 14:41  Gdy zaœ ¿o³nierze mieli ju¿ wie¿ê zdobyæ i usi³owali wywa¿yæ drzwi do atrium, gdy nadto by³ 
wydany rozkaz, aby ogieñ pod³o¿yæ i drzwi spaliæ, [Razis] osaczony ze wszystkich stron, przeciwko sobie 
samemu skierowa³ miecz.
2Ma 14:42  Wola³ bowiem w szlachetny sposób umrzeæ, ani¿eli z³oczyñcom wpaœæ w rêce i byæ 
przedmiotem zniewag wymierzonych przeciwko jego szlachetnemu pochodzeniu.
2Ma 14:43  W zapale walki chybi³ jednak ciosu, a wielu ¿o³nierzy ju¿ wpad³o przez drzwi. Wybieg³ wiêc 
odwa¿nie na mur i mê¿nie sam zeskoczy³ na ¿o³nierzy.
2Ma 14:44  Kiedy zaœ oni szybko cofnêli siê i powsta³a [wolna] przestrzeñ, spad³ na œrodek pustego miejsca.
2Ma 14:45  ¯y³ jednak jeszcze i p³on¹³ gniewem. Podniós³ siê, choæ krew z niego p³ynê³a i rany by³y bolesne, a 
biegn¹c min¹³ ¿o³nierzy. Stan¹³ wreszcie na jakiejœ urwistej skale.
2Ma 14:46  Ca³kowicie pozbawiony ju¿ krwi wyrwa³ wnêtrznoœci, a wzi¹wszy je obydwoma rêkami, rzuci³ na 
¿o³nierzy. A prosi³ W³adcê ¿ycia i ducha, aby mu je ponownie odda³. W ten sposób zakoñczy³ ¿ycie.
2Ma 15:1  Nikanor dowiedzia³ siê, ¿e ¿o³nierze Judy znajduj¹ siê w okolicy Samarii. Rozkaza³ wiêc, aby w dniu 
odpoczynku, spokojni o swoje bezpieczeñstwo, na nich napadli.
2Ma 15:2  ¯ydzi, którzy pod przymusem szli z nimi razem, mówili: «Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nie powinieneœ 
ich gubiæ w sposób tak dziki i barbarzyñski. Uczcij dzieñ, któremu Ten, co czuwa nad wszystkim, udzieli³ 
chwa³y i œwiêtoœci».
2Ma 15:3  Ten zaœ po trzykroæ z³oczyñca zapyta³: «Czy jest w niebie W³adca, który by kaza³ œwiêciæ dzieñ 
szabatu?»
2Ma 15:4  Gdy zaœ ci odpowiedzieli: «Jest Pan ¿yj¹cy w niebie, W³adca, który rozkaza³ œwiêciæ siódmy 
dzieñ»,
2Ma 15:5  na to tamten: «A ja - mówi - w³adca na ziemi, rozkazujê pochwyciæ za broñ i spe³niæ królewskie 
polecenia». Mimo to jednak nie zdo³a³ przeprowadziæ okrutnego swego zamiaru.
2Ma 15:6  Nikanor wiêc przechwalaj¹c siê i pusz¹c, postanowi³ wystawiæ pomnik z trofeów zdobytych na 
¿o³nierzach Judy.
2Ma 15:7  Machabeusz zaœ mia³ niezmienn¹ ufnoœæ i pe³n¹ nadziejê, ¿e uzyska pomoc od Pana.
2Ma 15:8  Upomnia³ swoich ¿o³nierzy, ¿eby nie przera¿ali siê, gdy poganie bêd¹ nacieraæ, ¿eby wtedy 
pamiêtali o pomocy Nieba, której doznali poprzednio tyle razy. Teraz wiêc równie¿ maj¹ siê spodziewaæ 
zwyciêstwa, jakiego im udzieli Wszechmocny.
2Ma 15:9  Dodawa³ im ducha na podstawie Prawa i Proroków, a przypomniawszy im równie¿ te bitwy, przez 
które przeszli, nape³ni³ ich nowym zapa³em.
2Ma 15:10  Rozgrzewaj¹c zaœ ich zapa³, równoczeœnie wykazywa³ przestêpstwa pogan i ³amanie przysiêgi.
2Ma 15:11  Kiedy ka¿dy z nich uzbroi³ siê nie tyle t¹ pewnoœci¹, jak¹ daje tarcza i w³ócznia, ile pociech¹ zawart¹ 
w dobrych s³owach, opowiedzia³ im jeszcze godny wiary sen, rodzaj widzenia, który wszystkich ucieszy³.
2Ma 15:12  Widzenie zaœ jego by³o takie: Oniasz, dawny arcykap³an, cz³owiek najwiêkszej dobroci, skromny w 
obejœciu, ³agodnych obyczajów, pe³en godnoœci w s³owach, a od dziecka dbaj¹cy o zachowanie ka¿dej cnoty, 
on to w³aœnie wyci¹ga³ rêce i modli³ siê za ca³y naród ¿ydowski.
2Ma 15:13  Potem w ten sam sposób ukaza³ siê m¹¿, który wyró¿nia³ siê siwizn¹ i majestatem, a otacza³o go 
podziwu godne i wspania³e dostojeñstwo.
2Ma 15:14  Oniasz zabieraj¹c g³os powiedzia³: «To jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli siê za naród i 
za ca³e œwiête miasto, Jeremiasz, Bo¿y prorok».
2Ma 15:15  Potem Jeremiasz wyci¹gn¹³ prawicê, aby podaæ Judzie z³oty miecz, daj¹c zaœ go, powiedzia³ te 
s³owa:
2Ma 15:16  «WeŸ œwiêty miecz, dar od Boga, przy jego pomocy pokonasz nieprzyjació³».
2Ma 15:17  Zachêceni s³owami Judy, które by³y bardzo piêkne i mog³y zapaliæ do mêstwa, a dusze 
m³odzieñców nape³niæ mêsk¹ odwag¹, postanowili nie zatrzymywaæ siê w obozie, ale odwa¿nie wyjœæ 
naprzód, a z najwy¿szym mêstwem przystêpuj¹c do walki rozstrzygn¹æ losy. Miasto bowiem, œwiêtoœci i 
œwi¹tynia by³y w niebezpieczeñstwie.
2Ma 15:18  O ¿ony bowiem i dzieci, ponadto zaœ o braci i krewnych mniejsza w nich by³a obawa, najbardziej 
zaœ i na pierwszym miejscu lêkali siê o œwiêty przybytek.
2Ma 15:19  Ci zaœ, którzy pozostali w mieœcie, nie mniej byli zatrwo¿eni. Niepokoili siê bowiem o rozgrywaj¹ce 
siê w polu dzia³ania wojenne.
2Ma 15:20  Nawet kiedy ju¿ wszyscy oczekiwali maj¹cego nast¹piæ wyniku, kiedy ju¿ ¿o³nierze siê zebrali, a 
wojsko w szyku bojowym zosta³o ustawione, a bestie umieszczone ze strony dogodnej, konnica zaœ stanê³a na 
skrzyd³ach,



2Ma 15:21  Machabeusz widz¹c masy stoj¹cego wojska, ró¿norodn¹ broñ i dziki wygl¹d bestii, wyci¹gn¹³ rêce do 
nieba i wzywa³ Pana, który czyni cuda. Wiedzia³ bowiem, ¿e przygotowuje On zwyciêstwo wedle zas³ugi, nie 
dziêki broni, ale jak siê Jemu bêdzie wydawa³o s³uszne.
2Ma 15:22  Wzywaj¹c zaœ Go, mówi³ w ten sposób: «Ty, W³adco, wys³a³eœ swego anio³a, za Ezechiasza, 
króla judzkiego, a zg³adzi³ on w obozie Sennacheryba oko³o stu osiemdziesiêciu piêciu tysiêcy ludzi.
2Ma 15:23  Teraz równie¿, W³adco nieba, poœlij dobrego anio³a przed nami na trwogê i przestrach.
2Ma 15:24  Niech wielkoœci¹ Twojego ramienia zostan¹ powaleni ci, którzy z bluŸnierstwem na ustach przyszli 
tutaj przeciwko Twojemu œwiêtemu ludowi». Na tym zakoñczy³.
2Ma 15:25  ¯o³nierze Nikanora wyruszyli do natarcia, przy g³osie tr¹b i bojowych pieœni,
2Ma 15:26  a ¿o³nierze Judy wœród b³agañ modlitewnych rzucili siê na nieprzyjaciela.
2Ma 15:27  Walcz¹c rêkoma, sercem zaœ modl¹c siê do Boga, po³o¿yli trupem nie mniej ni¿ trzydzieœci piêæ 
tysiêcy ¿o³nierzy. Cieszyli siê przy tym bardzo z widocznej Bo¿ej pomocy.
2Ma 15:28  Kiedy ju¿ by³o po bitwie i kiedy ju¿ z radoœci¹ rozwi¹zali swoje szyki, rozpoznali Nikanora, który 
pad³ w pe³nym uzbrojeniu.
2Ma 15:29  Gdy zaœ powsta³ krzyk i zamieszanie, ojczystym jêzykiem b³ogos³awili W³adcê.
2Ma 15:30  Ten, który ca³kowicie siê poœwiêci³, cia³em i dusz¹, pierwszy walczy³ w obronie obywateli, który 
zachowa³ m³odzieñcz¹ ¿yczliwoœæ dla swych wspó³rodaków - wyda³ rozkaz, ¿eby odci¹æ g³owê Nikanora i 
rêkê razem z ramieniem, i zanieœæ do Jerozolimy.
2Ma 15:31  Znalaz³szy siê tam, zwo³a³ swoich wspó³rodaków, i postawiwszy kap³anów przy o³tarzu, pos³a³ po 
tych, którzy byli w zamku
2Ma 15:32  i pokaza³ im g³owê pe³nego przestêpstw Nikanora oraz rêkê bluŸniercy, któr¹ z takim zuchwalstwem 
wyci¹gn¹³ przeciwko œwiêtemu domowi Wszechmocnego.
2Ma 15:33  Potem wyci¹³ jêzyk bezbo¿nego Nikanora i powiedzia³, aby na czêœci go posiekaæ i daæ ptakom, 
zap³atê zaœ za g³upotê zawiesiæ naprzeciwko œwi¹tyni.
2Ma 15:34  Wszyscy zaœ pod niebiosa wys³awiali Pana, który siê wspaniale objawi³, i mówili: «B³ogos³awiony 
niech bêdzie Ten, który ustrzeg³ swoj¹ œwi¹tyniê od zbezczeszczenia».
2Ma 15:35  G³owê Nikanora zawiesi³ [Juda] obok zamku jako wyraŸny i dla wszystkich widoczny znak Bo¿ej 
pomocy.
2Ma 15:36  Wszyscy zaœ przy ogólnej zgodzie postanowili, ¿e nie mo¿na pozwoliæ, aby ten dzieñ min¹³ bez 
uroczystoœci, ¿e uroczyœcie obchodziæ trzeba trzynasty dzieñ dwunastego miesi¹ca, zwanego po syryjsku 
Adar, jeden dzieñ przed dniem Mardocheusza.
2Ma 15:37  A skoro w ten sposób zakoñczy³y siê sprawy odnosz¹ce siê do Nikanora, i od tamtych czasów 
miasto pozostawa³o w rêkach Hebrajczyków, ja sam równie¿ zakoñczê opowiadanie.
2Ma 15:38  Je¿eli jest ono piêknie i zgrabnie u³o¿one, to tego w³aœnie ja sam chcia³em; je¿eli zaœ ma³¹ ma 
wartoœæ i jest przeciêtne, to zrobi³em, co by³o w mej mocy.
2Ma 15:39  Ma³o bowiem wartoœci ma picie samego wina, a tak samo równie¿ wody, natomiast wino 
zmieszane z wod¹ jest mi³e i sprawia wielk¹ przyjemnoœæ. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest u³o¿one, 
s³u¿y do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech bêdzie koniec.
Job 1:1  ¯y³ w ziemi Us cz³owiek imieniem Hiob. By³ to m¹¿ sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikaj¹cy z³a.
Job 1:2  Mia³ siedmiu synów i trzy córki.
Job 1:3  Majêtnoœæ jego stanowi³o siedem tysiêcy owiec, trzy tysi¹ce wielb³¹dów, piêæset jarzm wo³ów, 
piêæset oœlic oraz wielka liczba s³u¿by. By³ najwybitniejszym cz³owiekiem spoœród wszystkich ludzi Wschodu.
Job 1:4  Synowie jego mieli zwyczaj udawania siê na ucztê, któr¹ ka¿dy z nich urz¹dza³ po kolei we w³asnym 
domu w dniu oznaczonym. Zapraszali te¿ swoje trzy siostry, by jad³y i pi³y z nimi.
Job 1:5  Gdy przemin¹³ czas ucztowania, Hiob dba³ o to, by dokonywaæ ich oczyszczenia. Wstawa³ wczesnym 
rankiem i sk³ada³ ca³opalenie stosownie do ich liczby. Bo mówi³ Hiob do siebie: «Mo¿e moi synowie zgrzeszyli i 
z³orzeczyli Bogu w swym sercu?» Hiob zawsze tak postêpowa³.
Job 1:6  Zdarzy³o siê pewnego dnia, gdy synowie Bo¿y udawali siê, by stan¹æ przed Panem, ¿e i szatan te¿ 
poszed³ z nimi.
Job 1:7  I rzek³ Bóg do szatana: «Sk¹d przychodzisz?» Szatan odrzek³ Panu: «Przemierza³em ziemiê i 
wêdrowa³em po niej».
Job 1:8  Mówi Pan do szatana: «A zwróci³eœ uwagê na s³ugê mego, Hioba? Bo nie ma na ca³ej ziemi drugiego, 
kto by tak by³ prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikaj¹cy grzechu jak on».
Job 1:9  Szatan na to do Pana: «Czy¿ za darmo Hiob czci Boga?
Job 1:10  Czy¿ Ty nie ogrodzi³eœ zewsz¹d jego samego, jego domu i ca³ej majêtnoœci? Pracy jego r¹k 
pob³ogos³awi³eœ, jego dobytek na ziemi siê mno¿y.
Job 1:11  Wyci¹gnij, proszê, rêkê i dotknij jego maj¹tku! Na pewno Ci w twarz bêdzie z³orzeczy³».
Job 1:12  Rzek³ Pan do szatana: «Oto ca³y maj¹tek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyci¹gaj rêki». 
I odszed³ szatan sprzed oblicza Pañskiego.



Job 1:13  Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata,
Job 1:14  przyszed³ pos³aniec do Hioba i rzek³: «Wo³y ora³y, a oœlice pas³y siê tu¿ obok.
Job 1:15  Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a s³ugi mieczem pozabijali,
Job 1:16  ja sam uszed³em, by ci o tym donieœæ». Gdy ten jeszcze mówi³, przyszed³ inny i rzek³: «Ogieñ Bo¿y 
spad³ z nieba, zap³on¹³ wœród owiec oraz s³ug i poch³on¹³ ich. Ja sam uszed³em, by ci o tym donieœæ».
Job 1:17  Gdy ten jeszcze mówi³, przyszed³ inny i rzek³: «Chaldejczycy zst¹pili z trzema oddzia³ami, napadli na 
wielb³¹dy, a s³ugi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszed³em, by ci o tym donieœæ».
Job 1:18  Gdy ten jeszcze mówi³, przyszed³ inny i rzek³: «Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu 
najstarszego brata.
Job 1:19  Wtem powia³ szalony wicher z pustyni, poruszy³ czterema wêg³ami domu, zawali³ go na dzieci, tak i¿ 
poumiera³y. Ja sam uszed³em, by ci o tym donieœæ».
Job 1:20  Hiob wsta³, rozdar³ swe szaty, ogoli³ g³owê, upad³ na ziemiê, odda³ pok³on
Job 1:21  i rzek³: «Nagi wyszed³em z ³ona matki i nagi tam wrócê. Da³ Pan i zabra³ Pan. Niech bêdzie imiê 
Pañskie b³ogos³awione!»
Job 1:22  W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszy³ i nie przypisa³ Bogu nieprawoœci.
Job 2:1  Pewnego dnia, gdy synowie Bo¿y udawali siê, by stawiæ siê przed Panem, poszed³ i szatan z nimi, by 
stan¹æ przed Panem.
Job 2:2  I rzek³ Pan do szatana: «Sk¹d przychodzisz?» Szatan odpowiedzia³ Panu: «Przemierza³em ziemiê i 
wêdrowa³em po niej».
Job 2:3  Rzek³ Pan szatanowi: «Zwróci³eœ uwagê na s³ugê mego, Hioba? Bo nie ma na ca³ej ziemi drugiego, 
kto by by³ tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikaj¹cy z³a jak on. Jeszcze trwa w swej prawoœci, choæ mnie 
nak³oni³eœ do zrujnowania go, na pró¿no».
Job 2:4  Na to szatan odpowiedzia³ Panu: «Skóra za skórê. Wszystko, co cz³owiek posiada, odda za swoje 
¿ycie.
Job 2:5  Wyci¹gnij, proszê, rêkê i dotknij jego koœci i cia³a. Na pewno Ci w twarz bêdzie z³orzeczy³».
Job 2:6  I rzek³ Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. ¯ycie mu tylko zachowaj!»
Job 2:7  Odszed³ szatan sprzed oblicza Pañskiego i obsypa³ Hioba tr¹dem z³oœliwym, od palca stopy a¿ do 
wierzchu g³owy.
Job 2:8  [Hiob] wzi¹³ wiêc skorupê, by siê ni¹ drapaæ siedz¹c na gnoju.
Job 2:9  Rzek³a mu ¿ona: «Jeszcze trwasz mocno w swej prawoœci? Z³orzecz Bogu i umieraj!»
Job 2:10  Hiob jej odpowiedzia³: «Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjêliœmy z rêki Boga. Czemu z³a 
przyj¹æ nie mo¿emy?» W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszy³ swymi ustami.
Job 2:11  Us³yszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spad³o, i przyszli, ka¿dy z nich z 
miejscowoœci swojej: Elifaz z Temanu. Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli siê, by przyjœæ, boleæ 
nad nim i pocieszaæ go.
Job 2:12  Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznaæ. Podnieœli swój g³os i zap³akali. Ka¿dy z nich 
rozdar³ swe szaty i rzuca³ proch w górê na g³owê.
Job 2:13  Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzek³ s³owa, bo widzieli ogrom jego bólu.
Job 3:1  Wreszcie Hiob otworzy³ usta i przeklina³ swój dzieñ.
Job 3:2  Hiob zabra³ g³os i tak mówi³:
Job 3:3  «Niech przepadnie dzieñ mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: "Poczêty mê¿czyzna".
Job 3:4  Niech dzieñ ten zamieni siê w ciemnoœæ, niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie œwieci mu 
œwiat³o,
Job 3:5  niechaj poch³on¹ go mrok i ciemnoœci. Niechaj siê chmur¹ zasêpi, niech targnie siê nañ nawa³nica.
Job 3:6  Niech noc tê praciemnoœæ ogarnie i niech j¹ z dni roku wyma¿¹, niech do miesiêcy nie wchodzi!
Job 3:7  O, niech ta noc bezp³odn¹ siê stanie i niechaj nie zazna wesela!
Job 3:8  Niech j¹ przekln¹ z³orzecz¹cy dniowi, którzy s¹ zdolni obudziæ Lewiatana.
Job 3:9  Niech zgasn¹ jej gwiazdy wieczorne, by pró¿no czeka³a jutrzenki, Ÿrenic nowego dnia nie ujrza³a:
Job 3:10  bo nie zamknê³a mi drzwi ¿ycia, by zas³oniæ przede mn¹ mêkê.
Job 3:11  Dlaczego nie umar³em po wyjœciu z ³ona, nie wyszed³em z wnêtrznoœci, by skonaæ?
Job 3:12  Po có¿ mnie przyjê³y kolana a piersi poda³y mi pokarm?
Job 3:13  Teraz bym spa³, wypoczywa³, odetchn¹³bym w œnie pogr¹¿ony
Job 3:14  z królami, ziemskimi w³adcami, co sobie stawiali grobowce,
Job 3:15  wœród wodzów w z³oto zasobnych, których domy pe³ne s¹ srebra.
Job 3:16  Nie ¿y³bym jak p³ód poroniony, jak dzieciê, co œwiat³a nie zna³o.
Job 3:17  Tam niegodziwcy nie krzycz¹, spokojni, zu¿yli ju¿ si³y.
Job 3:18  Tam wszyscy wiêŸniowie bez lêku, nie s³ysz¹ ju¿ g³osu stra¿nika;
Job 3:19  tam razem i ma³y, i wielki, tam s³uga jest wolny od pana.
Job 3:20  Po co siê daje ¿ycie strapionym, istnienie z³amanym na duchu,



Job 3:21  co œmierci czekaj¹ na pró¿no, szukaj¹ jej bardziej ni¿ skarbu w roli;
Job 3:22  ciesz¹ siê, skacz¹ z radoœci, wesel¹ siê, ¿e doszli do grobu.
Job 3:23  Cz³owiek swej drogi jest nieœwiadomy, Bóg sam j¹ przed nim zamyka.
Job 3:24  P³acz sta³ mi siê po¿ywieniem, jêki moje p³yn¹ jak woda,
Job 3:25  bo spotka³o mnie, czegom siê lêka³, ba³em siê, a jednak to przysz³o.
Job 3:26  Nie znam spokoju ni ciszy, nim spocznê, ju¿ wrzawa przychodzi».
Job 4:1  Teraz zabra³ g³os Elifaz z Temanu i tak rzek³:
Job 4:2  «Wolno pomówiæ? Przykro ci? Lecz któ¿ siê wstrzyma od s³ów stwierdzonych doœwiadczeniem?
Job 4:3  Tyœ przecie¿ wielu poucza³, wzmacnia³eœ omdla³e rêce,
Job 4:4  twe s³owa krzepi³y s³abych, wspiera³eœ kolana zachwiane.
Job 4:5  Gdy teraz przysz³o na ciebie, tyœ s³aby, strwo¿ony, gdy ciebie dotknê³o.
Job 4:6  Czy bogobojnoœæ ju¿ nie jest tw¹ ufnoœci¹, a nadziej¹ - doskona³oœæ dróg twoich?
Job 4:7  Przypomnij, czy zgin¹³ kto prawy? Gdzie sprawiedliwych zg³adzono?
Job 4:8  O ile wiadomo, z³oczyñca, który sieje nieprawoœæ, zbiera z niej plon.
Job 4:9  Od gniewu Boga on ginie, upada od gniewu Jego oburzenia:
Job 4:10  ryk lwa, wrzask lwicy, ³ami¹ siê i zêby lwi¹tek;
Job 4:11  lew ginie z braku ³upu, a ma³e lwicy id¹ w rozsypkê.
Job 4:12  Dosz³o mnie tajemne s³owo, jakiœ szmer przyjê³o me ucho
Job 4:13  w zg³êbianiu nocnych rozmyœlañ, gdy sen cz³owiekiem ow³adn¹³.
Job 4:14  Strach mnie ogarn¹³ i dr¿enie, ¿e wszystkie siê koœci zatrzês³y,
Job 4:15  tchnienie mi twarz owionê³o, w³osy siê na mnie zje¿y³y.
Job 4:16  Sta³. Nie pozna³em twarzy. Jakaœ postaæ przed mymi oczami. Szelest. I g³os dos³ysza³em:
Job 4:17  "Czy¿ u Boga cz³owiek jest niewinny, czy u Stwórcy œmiertelnik jest czysty?"
Job 4:18  Wszak On s³ugom swoim nie ufa: i w anio³ach braki dostrzega.
Job 4:19  A có¿ mieszkañcy glinianych lepianek, których podstawy na piasku? - £atwiej ich zgnieœæ ni¿ mola.
Job 4:20  Od rana do zmroku wygin¹, bez s³awy przepadn¹ na wieki.
Job 4:21  Czy ich mieszkanie nie runie? Umr¹, lecz nie w m¹droœci.
Job 5:1  Wo³aj! Czy ktoœ ci odpowie? Do kogo ze œwiêtych siê zwrócisz?
Job 5:2  ¯al nierozs¹dnych zabija, a gniew uœmierca niem¹drych.
Job 5:3  Patrza³em, jak g³upiec zapuszcza³ korzenie, gdy wtem widzê, ¿e w jego siedzibie
Job 5:4  synowie s¹ bez pomocy, w bramie ich s¹d bez obroñcy,
Job 5:5  zbiory ich g³odni zjadaj¹ lub do kryjówek zanosz¹; chciwi bogactwa ich pragn¹.
Job 5:6  Wszak boleœæ nie z roli wysz³a, ni z ziemi cierpienie wyros³o.
Job 5:7  To cz³owiek siê rodzi, by jêczeæ, jak iskra, by unieœæ siê w górê.
Job 5:8  Lecz ja bym siê zwróci³ do Boga, Bogu przedstawi³bym sprawê.
Job 5:9  On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku:
Job 5:10  On udziela glebie deszczu, posy³a wody na powierzchniê ziemi,
Job 5:11  wysoko podnosi zgnêbionych, smutni siê szczêœciem wesel¹.
Job 5:12  Udaremnia zamys³y przebieg³ych: dzie³o ich r¹k - nieskuteczne;
Job 5:13  chytrzy z³apani, choæ sprytni - daremne knowania podstêpnych.
Job 5:14  Za dnia popadaj¹ w ciemnoœæ, w po³udnie macaj¹ jak w nocy.
Job 5:15  Sierotê ratuje od miecza, biedaka - z przemocy mocarza,
Job 5:16  ubogi siê karmi nadziej¹, bo nieprawoœæ zamyka swe usta.
Job 5:17  Szczêœliwy, kogo Bóg karci, wiêc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego.
Job 5:18  On zrani, On tak¿e uleczy, skaleczy - i rêk¹ sw¹ w³asn¹ uzdrowi.
Job 5:19  Od szeœciu nieszczêœæ uwolni, w siedmiu - z³o ciebie nie dotknie;
Job 5:20  w nêdzy wykupi od œmierci, na wojnie od miecza wybawi.
Job 5:21  Unikniesz ch³osty jêzyka, nie strwo¿y ciê nieszczêœcie, gdy spadnie;
Job 5:22  bêdziesz siê œmia³ z suszy i g³odu, nie zadr¿ysz przed dzikim zwierzêciem,
Job 5:23  gdy¿ zawrzesz pakt z kamieniami i przyjaŸñ z poln¹ zwierzyn¹.
Job 5:24  Ujrzysz twój namiot spokojnym, mieszkanie zastaniesz bez braków.
Job 5:25  Poznasz, ¿e wielu masz potomków, ¿e twych dzieci - jak trawy na ³¹ce.
Job 5:26  Dojrza³y zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie.
Job 5:27  Toœmy zbadali i tak jest; pos³uchaj i sam to chciej poj¹æ!»
Job 6:1  Hiob na to odpowiedzia³:
Job 6:2  «Proszê was, zwa¿cie nieszczêœcie, po³ó¿cie na szali zniszczenie:
Job 6:3  ciê¿sze to od piasku morskiego, st¹d nierozwa¿ne me s³owa.
Job 6:4  Bo strza³y Boga tkwi¹ we mnie, moja dusza truciznê ich pije, strach przed Bogiem na mnie naciera.
Job 6:5  Czy dziki osio³ ryczy na trawie lub mruczy wó³, gdy ma paszê?



Job 6:6  Czy mi³a potrawa bez soli, a œlaz czy w smaku przyjemny?
Job 6:7  Dotkn¹æ siê tego nie wa¿ê, s¹ niby chleb nieczysty.
Job 6:8  Któ¿ zdo³a ziœciæ m¹ proœbê? Niech spe³ni Bóg moje ¿yczenie!
Job 6:9  Oby siê zgodzi³ mnie zmia¿d¿yæ i przeci¹³ pasmo dni moich!
Job 6:10  Przez to ju¿ bêdê mia³ ulgê, ucieszê siê w mojej udrêce, ¿e nie wzgardzi³em s³owami Œwiêtego.
Job 6:11  Czy starczy mi si³, aby przetrwaæ? Jaki¿ tu cel cierpliwoœci?
Job 6:12  Czy moja si³a z kamienia? Czy ja mam cia³o ze spi¿u?
Job 6:13  Nie znajdê dla siebie pociechy. Choæ stokroæ pomno¿ê zasoby, daleki ode mnie ratunek.
Job 6:14  W rozpaczy mieæ pomoc od bliŸnich, to wróciæ do czci Wszechmocnego.
Job 6:15  Najbli¿si zawiedli jak potok, jak zimowy strumieñ uchodz¹
Job 6:16  od lodu, co p³ynie, zm¹cony, gdy œnieg ju¿ nad nim topnieje,
Job 6:17  a susz¹ spalony wysycha, zanika w porze upa³ów.
Job 6:18  Ze swych dróg karawany zbaczaj¹, w pustyni zag³êbi¹ siê, zgin¹:
Job 6:19  podró¿ni z Temy wzrok natê¿aj¹, szukaj¹ wêdrowcy ze Saby.
Job 6:20  Wstyd im, ¿e mieli ju¿ pewnoœæ, zmieszani, gdy przyszli na miejsce.
Job 6:21  Tym wy jesteœcie dla mnie, przera¿a was moje nieszczêœcie.
Job 6:22  Czy¿ mówi³em: Dajcie mi coœ, wykupcie mnie swoim bogactwem?
Job 6:23  Uwolnijcie z rêki ciemiêzcy, wykupcie mnie od okrutników?
Job 6:24  Wskazania dajcie - zamilknê, i wyjaœnijcie, w czym b³¹dzê.
Job 6:25  Ile¿ potêgi jest w s³owach szczerych! A có¿ pomo¿e wasze ³ajanie?
Job 6:26  Czy¿ chcecie ganiæ same s³owa - i mowy rozpaczy przez wiatr porywane?
Job 6:27  Naprawdê, sierotê gubicie, kupczycie swym przyjacielem.
Job 6:28  A teraz popatrzcie na mnie: wiêc w ¿ywe oczy k³ama³bym?
Job 6:29  Zmieñcie siê, z³o niech zaniknie; zmieñcie siê, o prawoœæ m¹ chodzi.
Job 6:30  Czy¿ jêzyk mój jest wystêpny? Czy podniebienie grzechu nie rozezna?
Job 7:1  Czy¿ nie do bojowania podobny byt cz³owieka? Czy nie pêdzi on dni jak najemnik?
Job 7:2  Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zap³aty.
Job 7:3  Zyska³em miesi¹ce mêczarni, przeznaczono mi noce udrêki.
Job 7:4  Po³o¿ê siê, mówi¹c do siebie: Kiedy¿ zaœwita i wstanê? Lecz noc wiecznoœci¹ siê staje i boleœæ mn¹ 
targa do zmroku.
Job 7:5  Cia³o moje okryte robactwem, strupami, skóra rozchodzi siê i pêka.
Job 7:6  Czas leci jak tkackie czó³enko i przemija bez nadziei.
Job 7:7  Wspomnij, ¿e dni me jak powiew. Ponownie oko me szczêœcia nie zazna.
Job 7:8  Nikt ju¿ mnie powtórnie nie ujrzy: spojrzysz, a ju¿ mnie nie bêdzie.
Job 7:9  Jak ob³ok przeleci i zniknie, kto schodzi do Szeolu, nie wraca,
Job 7:10  by mieszkaæ we w³asnym domostwie; nie zobacz¹ go strony rodzinne.
Job 7:11  Ja ust ujarzmiæ nie mogê, mówiæ chcê w utrapieniu, narzekaæ w boleœci mej duszy.
Job 7:12  Czy jestem morzem lub smokiem g³êbiny, ¿eœ stra¿e przy mnie postawi³?
Job 7:13  Myœla³em: Wypocznê na ³ó¿ku, pos³anie to trosk mych powiernik.
Job 7:14  Lecz Ty mnie snami przestraszasz, przera¿asz mnie widziad³ami.
Job 7:15  Moja dusza wybra³a uduszenie, a œmieræ - moje cz³onki.
Job 7:16  Zginê. Nie bêdê ¿y³ wiecznie. Zostaw mnie - dni me jak tchnienie.
Job 7:17  A kim jest cz³owiek, abyœ go ceni³ i zwraca³ ku niemu swe serce?
Job 7:18  Czemu go badaæ co ranka? Na co doœwiadczaæ co chwilê?
Job 7:19  Czy wzrok swój kiedyœ odwrócisz? Pozwól mi choæby œlinê prze³kn¹æ.
Job 7:20  Zgrzeszy³em. Có¿ mog³em Ci zrobiæ? [Przecie¿] cz³owieka przenikasz. Dlaczego na cel mnie 
wzi¹³eœ? Mam byæ ciê¿arem Najwy¿szemu?
Job 7:21  Czemu to grzechu nie zg³adzisz? Nie zma¿esz mej nieprawoœci? Wkrótce po³o¿ê siê w ziemi, nie 
bêdzie mnie, choæbyœ mnie szuka³».
Job 8:1  Bildad ze Szuach na to tak odpowiedzia³:
Job 8:2  «Jak d³ugo chcesz mówiæ w ten sposób? Twe s³owa gwa³towne jak wicher,
Job 8:3  Czy¿ Bóg nagina prawo, Wszechmocny zmienia sprawiedliwoœæ?
Job 8:4  A jeœli synowie zgrzeszyli i odda³ ich w moc ich wystêpku?
Job 8:5  Radzê do Boga siê zwróciæ, o ³askê do Wszechmocnego.
Job 8:6  Jeœliœ jest czysty, niewinny, to czuwaæ bêdzie nad tob¹, uczciwy twój dom odbuduje.
Job 8:7  Skromny by³by pocz¹tek, lecz koniec by³by wspania³y.
Job 8:8  Pytaj no dawnych pokoleñ, zwróæ uwagê na doœwiadczenie przodków.
Job 8:9  My, wczorajsi, znamy niewiele, bo wiek nasz jak cieñ jest na ziemi.
Job 8:10  Lecz oni poucz¹, wyjaœni¹ s³owami, co p³yn¹ z rozs¹dku.



Job 8:11  Czy¿ roœnie papirus bez b³ota, czy siê krzewi sitowie bez wody?
Job 8:12  Jeszcze œwie¿e, niezdatne do œciêcia, [a ju¿] usycha, prêdzej od trawy.
Job 8:13  Tak z drog¹ niepomnych na Boga; nadzieja nieprawych zaginie,
Job 8:14  na krótko im [starczy] nadziei, ich ufnoœæ jak niæ pajêczyny.
Job 8:15  Kto siê jej uchwyci, ten nie ustoi, upadnie szukaj¹c oparcia.
Job 8:16  On wprawdzie w s³oñcu soczysty, pêdy swe puszcza w ogrodzie,
Job 8:17  korzenie umacnia we ¿wirze, poœród kamieni zakwita.
Job 8:18  Gdy utniesz go z jego pod³o¿a, ono siê zaprze: "Ja go nie widzia³em".
Job 8:19  Oto wesele z tej drogi. A z py³u wyroœnie ktoœ inny.
Job 8:20  Prawego Bóg nie odrzuci, z³ego nie wzmocni ramieniem.
Job 8:21  Nape³ni twe usta radoœci¹, a wargi okrzykiem wesela.
Job 8:22  Wrogowie zap³oni¹ siê wstydem, przepadn¹ namioty wystêpnych».
Job 9:1  Hiob na to tak odpowiedzia³:
Job 9:2  «Istotnie. Ja wiem, ¿e to prawda. Czy cz³owiek jest prawy przed Bogiem?
Job 9:3  Gdyby siê ktoœ z Nim prawowa³, nie odpowie raz jeden na tysi¹c.
Job 9:4  Umys³ to m¹dry, a si³a potê¿na. Któ¿ Mu przeciwny nie padnie?
Job 9:5  W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie,
Job 9:6  On ziemiê poruszy w posadach: i poczn¹ trzeszczeæ jej s³upy.
Job 9:7  On s³oñcu zabroni œwieciæ, na gwiazdy pieczêæ na³o¿y.
Job 9:8  On sam rozci¹ga niebiosa, kroczy po morskich g³êbinach;
Job 9:9  On stworzy³ NiedŸwiedzicê, Oriona, Plejady i Strefy Po³udnia.
Job 9:10  On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów.
Job 9:11  Nie widzê Go, chocia¿ przechodzi: mija, a dostrzec nie mogê.
Job 9:12  Kto Mu zabroni, choæ zniszczy? Kto zdo³a powiedzieæ: "Co robisz?"
Job 9:13  Bóg gniewu hamowaæ nie musi, uleg³e s¹ Mu s³u¿ki Rahaba.
Job 9:14  Jak¿e ja zdo³am z Nim mówiæ? Dobiorê wyrazów w³aœciwych?
Job 9:15  Choæ s³usznoœæ mam, nie odpowiadam i tylko b³agam o litoœæ.
Job 9:16  Proszê Go, by siê odezwa³, a nie mam pewnoœci, ¿e s³ucha.
Job 9:17  On mo¿e zniszczyæ mnie burz¹, bez przyczyny pomno¿yæ mi rany.
Job 9:18  Nawet odetchn¹æ mi nie da, tak mnie nape³ni gorycz¹.
Job 9:19  O si³ê chodzi? To mocarz. O s¹d? Kto da mi œwiadectwo?
Job 9:20  On i prawym zamknie usta, mam s³usznoœæ, a winnym mnie uzna.
Job 9:21  Czym czysty? Nie znam sam siebie, potêpiam swe w³asne ¿ycie.
Job 9:22  Na jedno wiêc, rzek³em, wychodzi, prawego ze z³ym razem zniszczy.
Job 9:23  Gdy nag³a powódŸ zabija, drwi z cierpieñ niewinnego;
Job 9:24  ziemiê da³ w rêce grzeszników, sêdziom zakrywa oblicza. Jeœli nie On - to kto w³aœciwie?
Job 9:25  Szybsze me dni niŸli biegacz, uciekaj¹, nie zaznawszy szczêœcia,
Job 9:26  mkn¹ jak ³odzie z sitowia, goni¹ jak orze³ ofiarê.
Job 9:27  Gdy powiem: Zapomnê o mêce, odmieniê, rozjaœniê oblicze -
Job 9:28  dr¿ê na myœl o cierpieniu, pewny, ¿e mnie nie uwolni.
Job 9:29  Jestem grzesznikiem, przyznajê. Wiêc po co siê mêczê na pró¿no?
Job 9:30  Choæbym siê w œniegu wyk¹pa³, a ³ugiem umy³ swe rêce;
Job 9:31  umieœcisz mnie tam, na dole. Nawet mój p³aszcz mn¹ siê brzydzi.
Job 9:32  Nie cz³owiek to, aby Mu odrzec: "Razem stawajmy u s¹du!"
Job 9:33  Czy jest miêdzy nami rozjemca, co rêkê po³o¿y na obu?
Job 9:34  Niech zdejmie ze mnie sw¹ rózgê i strachem mnie nie nape³nia,
Job 9:35  bym mówiæ zdo³a³ bez lêku... A tak, ja nie mam œmia³oœci.
Job 10:1  ¯ycie obrzyd³o mojej duszy, przedstawiê Jemu sw¹ sprawê, odezwê siê w bólu mej duszy!
Job 10:2  Nie potêpiaj mnie, powiem do Boga. Dlaczego dokuczasz mi, powiedz!
Job 10:3  Przyjemnie ci mnie uciskaæ, odrzucaæ dzie³o swoich r¹k i sprzyjaæ radzie wystêpnych?
Job 10:4  Czy oczy Twoje cielesne lub patrzysz na sposób ludzki?
Job 10:5  Czy dni Twoje s¹ jak dni cz³owieka, jak wiek mê¿czyzny Twe lata,
Job 10:6  ¿e szukasz u mnie przestêpstwa i grzechu mego dochodzisz?
Job 10:7  Choæ wiesz, ¿em przecie¿ nie zgrzeszy³, nikt mnie z Twej rêki nie wyrwie.
Job 10:8  Twe rêce ukszta³towa³y mnie, uczyni³y: opuszczonego doko³a chcesz zniszczyæ?
Job 10:9  Wspomnij, ¿eœ ulepi³ mnie z gliny: i chcesz obróciæ mnie w proch?
Job 10:10  Czy mnie nie zla³eœ jak mleko, czy¿ zsi¹œæ siê nie da³eœ jak serowi?
Job 10:11  Odzia³eœ mnie skór¹ i cia³em i spi¹³eœ ¿y³ami i koœæmi,
Job 10:12  darzy³eœ mi³oœci¹, bogactwem, troskliwoœæ Twa strzeg³a mi ducha -



Job 10:13  a w sercu to ukrywa³eœ? Teraz ju¿ znam Twe zamiary.
Job 10:14  Tylko czyha³eœ na mój grzech, nie chcesz mnie uwolniæ od winy.
Job 10:15  Biada mi, gdybym ja zgrzeszy³! Choæ sprawiedliwy, nie podniosê g³owy, syty pogardy, niedol¹ 
pojony.
Job 10:16  Pysznego z³owisz jak lwi¹tko, na nowo u¿yjesz Twej mocy,
Job 10:17  postawisz mi œwie¿e dowody, gniew swój umocnisz powtórnie, sprowadzisz nowe zastêpy.
Job 10:18  Czemu¿ wywiod³eœ mnie z ³ona? Bodajbym zgin¹³ i nikt mnie nie widzia³,
Job 10:19  jak ktoœ, co nigdy nie istnia³, od ³ona z³o¿ony do grobu.
Job 10:20  Czy¿ nie krótkie s¹ dni mego ¿ycia? Odwróæ Twój wzrok, niech trochê rozjaœniê oblicze,
Job 10:21  nim pójdê, by nigdy nie wróciæ, do kraju pe³nego ciemnoœci,
Job 10:22  do ziemi czarnej jak noc, do cienia chaosu i œmierci, gdzie œwiec¹ jedynie mroki».
Job 11:1  Wówczas zabra³ g³os Sofar z Naamy i tak rzek³:
Job 11:2  «Czy¿ nie dostanie odprawy gadu³a, a wymowny cz³owiek ma s³usznoœæ?
Job 11:3  Czy mê¿owie zamilkn¹ s³ysz¹c brednie, czy szyderstwo nie otrzyma nagany?
Job 11:4  Rzek³eœ: "Nauka moja czysta, niewinny jestem w Twych oczach".
Job 11:5  Lecz gdyby Bóg przemówi³ i zacz¹³ z tob¹ rozmawiaæ,
Job 11:6  objawi³ ci tajniki rozumu, gdy¿ wieloraka to m¹droœæ: pozna³byœ, ile Bóg ci zapomnia³.
Job 11:7  Czy dosiêgniesz g³êbin Boga, dotrzesz do granic Wszechmocnego?
Job 11:8  Wy¿sze nad niebo. Przenikniesz? G³êbsze ni¿ Szeol. Czy zbadasz?
Job 11:9  Powierzchni¹ d³u¿sze od ziemi i szersze nawet od morza.
Job 11:10  Gdy przechodzi, nak³ada wiêzy, wo³a na s¹d, kto zabroni?
Job 11:11  Ludzie podstêpni s¹ Mu jawni, widzi z³o, bo uwa¿a.
Job 11:12  Lekkoduch niech siê hamuje, a p³ochy niech wejdzie w siebie.
Job 11:13  Gdy bêdziesz mia³ wierne serce, do Niego wzniesiesz swe rêce,
Job 11:14  gdy odsuniesz d³onie od wystêpku i nie œcierpisz grzechu w namiocie -
Job 11:15  to g³owê podniesiesz: bez winyœ; staniesz siê mocnym: bez lêku.
Job 11:16  Cierpienie twe pójdzie w niepamiêæ, jak deszcz miniony je wspomnisz.
Job 11:17  ¯ycie roztoczy swój blask jak po³udnie, mrok siê przemieni w poranek.
Job 11:18  Pe³en nadziei, ufnoœci, odpoczniesz bezpiecznie strze¿ony.
Job 11:19  Nikt nie zak³óci spokoju, a wielu ci bêdzie schlebia³o.
Job 11:20  Lecz oczy wystêpnych os³abn¹, nie znajd¹ dla siebie schronienia, ufnoœæ ich - wyzion¹æ ducha».
Job 12:1  Hiob na to odpowiedzia³:
Job 12:2  «Prawda, jesteœcie potê¿ni, a z wami ju¿ m¹droœæ zaginie...
Job 12:3  I ja mam rozs¹dek jak wy, nie ustêpujê wam w niczym. Komu te rzeczy nieznane?
Job 12:4  Na drwiny siê bliŸnich nara¿am, gdy proszê, by Bóg siê odezwa³. Z czystego, prawego siê œmiej¹.
Job 12:5  "Wzgarda dla gin¹cych" - myœli bezpieczny - "popchn¹æ tego, komu nogi siê chwiej¹".
Job 12:6  Spokojne namioty z³oczyñców, kto gniewa Boga, jest dufny; za rêkê go Bóg prowadzi.
Job 12:7  Zapytaj zwierz¹t - poucz¹. I ptaki w powietrzu powiedz¹.
Job 12:8  Zapytaj Podziemia, wyjaœni; poucz¹ ciê i ryby w morzu.
Job 12:9  Któ¿ by z nich tego nie wiedzia³, ¿e rêka Pana uczyni³a wszystko:
Job 12:10  w Jego rêku - tchnienie ¿ycia i dusza ka¿dego cz³owieka.
Job 12:11  Czy¿ ucho nie bada mowy, a smak nie kosztuje pokarmu?
Job 12:12  [Wiêc tylko] u starców jest m¹droœæ, roztropnoœæ u wiekiem podesz³ych?
Job 12:13  On ma potêgê i rozum, rozs¹dek znaæ w Jego planach.
Job 12:14  Gdy On rozwali - któ¿ odbuduje, gdy zamknie, kto by otworzy³?
Job 12:15  Gdy wody wstrzyma - jest susza; zwolni je - ziemiê spustosz¹.
Job 12:16  U Niego zwyciêstwo i si³a, ma w rêku b³¹dz¹cych i k³amców.
Job 12:17  Radców przyda niem¹drych, a sêdziów wyzuje z rozs¹dku.
Job 12:18  Królów pozbawi ich w³adzy i sznurem skrêpuje ich biodra.
Job 12:19  Kap³anów poœle nierozwa¿nych, powali najwiêkszych mocarzy.
Job 12:20  G³os uzdolnionym odbierze, rozs¹dku pozbawi i starców,
Job 12:21  pogard¹ okryje szlachetnych, bo pas odepnie mocarzom.
Job 12:22  G³êbinom wydrze tajniki, oœwietli odwieczne ciemnoœci,
Job 12:23  narody pomno¿y i zgubi, jak dowódca ich prowadzi.
Job 12:24  Rz¹dcom ziem odbierze rozs¹dek, po bezdro¿ach pozwoli im b³¹dziæ;
Job 12:25  macaj¹ w ciemnoœci bez œwiat³a, chwiej¹ siê jak pijani.
Job 13:1  To wszystko me oko widzia³o, s³ysza³o, pojê³o me ucho.
Job 13:2  Co wiecie, i ja wiem tak¿e. Nie ustêpujê wam w niczym.
Job 13:3  Lecz mówiæ chcê z Wszechmog¹cym, broniæ siê bêdê u Boga.



Job 13:4  Bo wy zmyœlacie oszustwa, lekarze nic niewarci.
Job 13:5  Gdybyœcie chcieli zamilkn¹æ, by³by to znak roztropnoœci.
Job 13:6  S³uchajcie mego sprzeciwu, na odpowiedŸ mych warg zwa¿ajcie.
Job 13:7  Czy Boga z³em os³onicie? Wszechmog¹cego obronicie k³amstwem?
Job 13:8  [Tak] Jego stronê trzymacie? Czy rzecznikami jesteœcie Bo¿ymi?
Job 13:9  Czy dobrze by by³o, gdyby was doœwiadczy³? Czy mo¿na z Niego szydziæ jak z cz³owieka?
Job 13:10  Przywo³a was do rozs¹dku, jeœli w ukryciu stronniczo mówicie.
Job 13:11  Czy Majestat nie budzi lêku? Czy nie przejmuje was groz¹?
Job 13:12  Zdaniami z piasku wy strofujecie; wszak wasze tarcze s¹ z gliny.
Job 13:13  Milczcie, niech ja teraz powiem, cokolwiek mo¿e przyjœæ na mnie.
Job 13:14  Miêdzy zêby stale biorê swe cia³o, w³asne swe ¿ycie nadstawiam.
Job 13:15  Choæby mnie zabi³ Wszechmocny - ufam, i dróg moich przed Nim chcê broniæ.
Job 13:16  To mi wystarczy za obronê. Nieprawy do Niego nie dojdzie.
Job 13:17  S³uchajcie pilnie mej mowy, na s³owa me uszu nadstawcie.
Job 13:18  Mam gotow¹ obronê przed s¹dem, pewien, ¿e jestem niewinny.
Job 13:19  Kto chce siê ze mn¹ prawowaæ? A teraz umilknê i umrê.
Job 13:20  Uczyñ mi tylko dwie rzeczy, na pewno nie stchórzê przed Tob¹:
Job 13:21  Odejmij ode mnie Tw¹ rêkê i spraw, bym nie ba³ siê Ciebie.
Job 13:22  Mów pierwszy, a ja niech odpowiem, lub ja przemówiê, Ty po mnie.
Job 13:23  Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij wystêpki i winy!
Job 13:24  Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga?
Job 13:25  Chcesz liœæ gnany wiatrem p³oszyæ, przeœladowaæ s³omê [ju¿] wysch³¹?
Job 13:26  Przypisujesz mi czyny gwa³tu, wspominasz grzechy m³odoœci.
Job 13:27  Nogi zaku³eœ w kajdany, dok³adnie drogi me œledzisz, œlady stóp moich badasz.
Job 13:28  Jak próchno siê to rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mole.
Job 14:1  Cz³owiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne ¿ycie,
Job 14:2  wyrasta i wiêdnie jak kwiat, przemija jak cieñ chwilowy;
Job 14:3  a z gniewem na niego spogl¹dasz i stawiasz przed swoim s¹dem.
Job 14:4  Któ¿ czystym uczyni skalane? Nikt zgo³a.
Job 14:5  Cz³owieka dni iloœæ zliczona, i liczba miesiêcy u Ciebie, kres wyznaczy³eœ im nieprzekraczalny.
Job 14:6  Zaniechaj go, wzrok Twój oderwij, niech cieszy siê dniem najemnika!
Job 14:7  Drzewo ma jeszcze nadziejê, bo œciête, na nowo wyrasta, œwie¿y pêd nie obumrze.
Job 14:8  Choæ bowiem korzeñ zestarzeje siê w ziemi, a pieñ jego w piasku zbutwieje,
Job 14:9  gdy wodê poczuje, odrasta, rozwija siê jak m³oda roœlina.
Job 14:10  A mocarz umar³y przepada. Gdzie¿ bêdzie cz³owiek, gdy zginie?
Job 14:11  Wody z morza znikn¹ i rzeki wprzód wyschn¹ doszczêtnie -
Job 14:12  a cz³owiek umar³y nie wstanie, zbudzi siê, gdy nieba nie stanie, nie zdo³a siê ze snu ocuciæ.
Job 14:13  O gdybyœ w Szeolu mnie schowa³, ukry³, a¿ gniew Twój przeminie, czas mi postawi³, kiedy mnie 
wspomnisz...
Job 14:14  Ale czy zmar³y o¿yje? Czeka³bym przez wszystkie dni mojej walki, a¿ taka chwila nadejdzie.
Job 14:15  Ty mówi³byœ, ja bym odpowiada³, têskni³byœ do dzie³a r¹k swoich.
Job 14:16  Obliczy³byœ wtedy moje kroki, z³o byœ mi puœci³ w niepamiêæ,
Job 14:17  pod pieczêci¹ trzyma³ przestêpstwa, wybieli³ wszystkie me grzechy.
Job 14:18  Góra rozpadnie siê w gruzy i ska³a zmieni swe miejsce,
Job 14:19  woda zniszczy kamienie, fala podmyje glebê; i Ty nadziejê niweczysz w cz³owieku.
Job 14:20  Mia¿d¿ysz na zawsze i on odchodzi, pozbawiasz kszta³tu, odsy³asz.
Job 14:21  Czy we czci jego synowie? - On nie wie. Czy te¿ wzgardzeni? Ju¿ o tym nie myœli.
Job 14:22  Zadrêcza go w³asne cia³o, odczuwa ból swojej duszy».
Job 15:1  Elifaz z Temanu g³os zabra³ i rzek³:
Job 15:2  «Czy mowa mêdrca to wicher? Czy pierœ mu wype³nia wiatr wschodni?
Job 15:3  Czy gani zbêdnymi s³owami, s³owami, co na nic siê zdadz¹?
Job 15:4  Ty nawet niszczysz pobo¿noœæ, os³abiasz modlitwê do Boga.
Job 15:5  Twoja nieprawoœæ uczy ciê mówiæ, u¿ywasz jêzyka bluŸnierców.
Job 15:6  Nie ja - twoje usta ciê potêpi¹, twoje wargi s¹ œwiadkami przeciw tobie.
Job 15:7  Czyœ pierwszym cz³owiekiem na ziemi, wczeœniej ni¿ góry stworzonym?
Job 15:8  Czy z tob¹ to Bóg przyjaŸnie rozmawia³ i zagarn¹³eœ ca³¹ m¹droœæ?
Job 15:9  Czy mo¿e lepiej coœ od nas poj¹³eœ? I jasne ci rzeczy nam nieznane?
Job 15:10  I u nas s¹ mêdrcy, sêdziwi, starsi od ojca twojego.
Job 15:11  Czy niewa¿ne u ciebie Bo¿e pociechy i ³agodne z tob¹ rozmowy?



Job 15:12  Czemu masz serce wzburzone, oczami swymi tak mrugasz,
Job 15:13  gdy duch twój siê na Boga porywa i s³owa z ust swoich miotasz?
Job 15:14  Czy¿ móg³by cz³owiek ¿yæ w œwiêcie lub syn cz³owieczy bez zmazy,
Job 15:15  gdy On nie ufa swym œwiêtym, niebiosa nie doœæ dlañ czyste?
Job 15:16  Tym bardziej wstrêtny Mu grzesznik, co pije nieprawoœæ jak wodê.
Job 15:17  Wyjaœniê, ty mnie pos³uchaj, a to wypowiem, com widzia³.
Job 15:18  Naukê mêdrców wy³o¿ê, co ojców m¹droœci nie kryli.
Job 15:19  Im samym ziemiê oddano, bo obcych wœród nich nie by³o.
Job 15:20  Nieprawy jest zawsze w strachu, zliczone s¹ lata tyrana,
Job 15:21  g³os wrogów brzmi w jego uszach, ¿e w szczêœciu napadnie niszczyciel.
Job 15:22  Nie wierzy, i¿ ujdzie mroku, los mu pod miecz wyznaczono,
Job 15:23  rzuc¹ go sêpom na pokarm, rozumie, ¿e zguba dlañ pewna.
Job 15:24  Czarny dzieñ go przera¿a, strach go przygniata jak mara, niby król gotowy do boju.
Job 15:25  Prawicê sw¹ podniós³ na Boga, do walki wyzwa³ Wszechmocnego,
Job 15:26  bieg³ z wyci¹gniêt¹ szyj¹ pod grubych tarcz ochron¹.
Job 15:27  Twarz swoj¹ ukry³ w t³uszczu, a lêdŸwie mu uty³y;
Job 15:28  mieszkaæ chce w miastach zburzonych, w domach, gdzie ludzi ju¿ nie ma, którym pisana ruina.
Job 15:29  Nie dojdzie do trwa³ej fortuny, ani do mroku zejd¹ bogactwa.
Job 15:30  Nie zdo³a unikn¹æ ciemnoœci: s³oñce spali mu zieleñ, z oddechem i mowê utraci.
Job 15:31  Niech z³ud¹ wiedziony nie ufa, bo z³uda bêdzie jego zap³at¹.
Job 15:32  Latoroœl uwiêdnie przed czasem, ga³¹zki siê nie zazieleni¹.
Job 15:33  Wyrzuc¹ go jak kwaœne grona, oderw¹ jak liœcie oliwki;
Job 15:34  potomstwo niewiernym siê nie rodzi, ogieñ strawi namiot przekupcy.
Job 15:35  Kto krzywdê pocznie, ten rodzi nieszczêœcie, gdy¿ wnêtrze gotuje mu zawód».
Job 16:1  Hiob na to odpowiedzia³:
Job 16:2  «Podobnie mówiono mi czêsto. Zamiast koiæ, wszyscy drêczycie.
Job 16:3  Czy koniec ju¿ pustym dŸwiêkom? Co sk³ania ciê do mówienia?
Job 16:4  I ja bym przemawia³ podobnie, ale gdy role zmienimy. Mowy bym do was uk³ada³, kiwa³bym g³ow¹ 
nad wami.
Job 16:5  Pociesza³bym was ustami, nie sk¹pi³bym s³ów wspó³czucia.
Job 16:6  Lecz cierpieñ nie st³umiê s³owami. Czy odejd¹ ode mnie, gdy zmilknê?
Job 16:7  Ach, teraz jestem zmêczony, zniszczy³eœ me wszystkie dowody;
Job 16:8  œcisn¹³eœ mnie, mój œwiadek mi wrogiem, oskar¿a mnie moja s³aboœæ.
Job 16:9  Sro¿y siê w gniewie i œciga, zgrzytaj¹c na mnie zêbami. Wróg zmierzy³ mnie wzrokiem.
Job 16:10  Usta swe na mnie rozwarli, po twarzy mnie bili okrutnie, spo³em siê przeciw mnie z³¹czyli.
Job 16:11  Bóg mnie zaprzeda³ z³oczyñcom, odda³ mnie w rêce zbrodniarzy,
Job 16:12  zburzy³ ju¿ moj¹ beztroskê, chwyci³ za grzbiet i roztrzaska³, obra³ mnie sobie za cel.
Job 16:13  £ucznikami mnie zewsz¹d otoczy³, nerki mi przeszy³ nieludzko, ¿ó³æ moj¹ wyla³ na ziemiê.
Job 16:14  Wy³om czyni³ po wy³omie, jak wojownik natar³ na mnie.
Job 16:15  Przywdzia³em wór na swe cia³o, czo³em w proch uderzy³em,
Job 16:16  oblicze czerwone od p³aczu, w oczach ju¿ widzê pomrokê,
Job 16:17  choæ r¹k nie zmaza³em wystêpkiem i modlitwa moja jest czysta.
Job 16:18  Ziemio, nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zazna³.
Job 16:19  Teraz mój Œwiadek jest w niebie, Ten, co mnie zna, jest wysoko.
Job 16:20  [Gdy] gardz¹ mn¹ przyjaciele, zwracam siê z p³aczem do Boga,
Job 16:21  by rozs¹dzi³ spór cz³owieka z Bogiem, jakby cz³owieka z cz³owiekiem.
Job 16:22  Jeszcze up³ynie lat kilka, nim pójdê, sk¹d nie ma powrotu.
Job 17:1  Zgnêbiony duch - minê³y dni, tylko grób mi pozostaje.
Job 17:2  Czy¿ nie naœmiewcy s¹ ze mn¹? Od szyderstw mam noce bezsenne.
Job 17:3  Ty sam racz zastaw przechowaæ, bo któ¿ chce za mnie porêczyæ?
Job 17:4  Zamkn¹³eœ ich umys³ przed rozs¹dkiem, nie dopuœcisz do ich triumfu.
Job 17:5  "Zwo³ano bliskich do podzia³u, a mdlej¹ oczy w³asnych dzieci".
Job 17:6  Wydano mnie ludziom na poœmiewisko, jestem w ich oczach wyrzutkiem.
Job 17:7  Moje oko przyæmione od bólu, cz³onki me wysch³y jak cieñ.
Job 17:8  Sprawiedliwi s¹ tym przera¿eni, uczciwi na z³ych siê gniewaj¹;
Job 17:9  bogobojni pewniejsi swej drogi, kto rêce ma czyste, mocniejszy.
Job 17:10  Wy wszyscy, nawróæcie siê, przyjdŸcie! Mêdrca wœród was nie znajdujê.
Job 17:11  Minê³o ju¿ ¿ycie, z nim plany i d¹¿enia mojego serca.
Job 17:12  Noc chc¹ zamieniæ na dzieñ: œwiat³o jest bli¿ej ni¿ ciemnoœæ.



Job 17:13  Mam ufaæ? Szeol mym domem, w ciemnoœci rozœcielê swe ³o¿e,
Job 17:14  grobowi powiem: "Mój ojcze"! "Matko ma, siostro!" - robactwu.
Job 17:15  W³aœciwie, po có¿ nadzieja, kto przedmiot ufnoœci zobaczy?
Job 17:16  Czy zejdzie do królestwa Szeolu? Czy razem do ziemi pójdziemy?»
Job 18:1  I zabra³ g³os Bildad z Szuach, i rzek³:
Job 18:2  «Dok¹d¿e tego ³owienia s³owami? Pomyœlcie, potem zaœ mówmy!
Job 18:3  Czyœmy podobni do zwierz¹t, jesteœmy nieczyœci w twych oczach?
Job 18:4  Ten cz³owiek gniewem rozdarty. Czy¿ przez ciê wyludni siê ziemia lub ska³a miejsce swe zmieni?
Job 18:5  Tak œwiat³o grzesznika zagaœnie, iskra ju¿ jego nie b³yœnie,
Job 18:6  œwiat³o w namiocie siê skoñczy i lampa siê nad nim dopali.
Job 18:7  Mêski krok jego niepewny, zamiar gotuje upadek,
Job 18:8  bo nogi zawiod¹ go w sieæ, porusza siê, lecz miêdzy sid³ami.
Job 18:9  Pêtlica chwyci³a siê piêty, pu³apka zamknê³a siê nad nim.
Job 18:10  Zasadzka na ziemi ukryta, potrzask nañ czeka na drodze.
Job 18:11  Zewsz¹d upiory go drêcz¹, krocz¹ ci¹gle w œlad za nim.
Job 18:12  Czeka na niego ¯ar³oczna, Œmieræ czyha u boku.
Job 18:13  Po¿re mu cz³onki cia³a, po¿re mu cz³onki - zaraza.
Job 18:14  Wygnanego z namiotu, bez nadziei, do Króla Strachów powiod¹.
Job 18:15  Zamieszka w namiocie - nie swoim; sypie siê po nim siarkê.
Job 18:16  Korzenie pod nim niszczej¹, a nad nim po¿ó³k³y ju¿ liœcie.
Job 18:17  Ginie wspomnienie w ojczyŸnie, zanika imiê na rynku.
Job 18:18  Ze œwiat³a rzuc¹ go w ciemnoœæ, wypêdz¹ z zaludnionej ziemi;
Job 18:19  ni syn w narodzie, ni dziedzic, nikt ju¿ po nim nie zostanie.
Job 18:20  Mieszkañcy Zachodu zdziwieni, groz¹ przejêty lud Wschodu:
Job 18:21  Wiêc takie mieszkanie grzesznika tu miejsce tego, kto Boga znaæ nie chce?»
Job 19:1  Hiob na to odpowiedzia³ i rzek³:
Job 19:2  «Dok¹d mnie drêczyæ bêdziecie i gnêbiæ waszymi s³owami?
Job 19:3  Dziesi¹ty raz mnie zniewa¿acie. Nie wstyd wam nade mn¹ siê pastwiæ?
Job 19:4  Gdybym naprawdê zb³¹dzi³, tkwi³aby we mnie nieprawoœæ.
Job 19:5  Jeœli naprawdê chcecie triumfowaæ, próbujcie dowieœæ mi ohydy.
Job 19:6  Wiedzcie, ¿e Bóg mnie pognêbi³, swe sieci rozstawi³ woko³o.
Job 19:7  Gdy krzyknê: "Gwa³t" - nie ma echa, "Ratunku!" - ja nie mam prawa.
Job 19:8  Drogê mi zamkn¹³ - nie przejdê; na œcie¿kach ciemnoœci roztoczy³.
Job 19:9  Pozbawi³ mnie ca³kiem godnoœci, koronê zerwa³ mi z g³owy,
Job 19:10  wszystko poburzy³. Odchodzê. Nadziejê mi podci¹³ jak drzewo.
Job 19:11  Zap³on¹³ na mnie swym gniewem, za wroga mnie swego poczyta³.
Job 19:12  Przyby³y wszystkie hufce, wytyczy³y drogê przeciwko mnie i oblegaj¹ mój namiot.
Job 19:13  Bracia ode mnie uciekli, znajomi stroni¹ ode mnie,
Job 19:14  najbli¿si zawiedli i domownicy, zapomnieli mnie goœcie mego domu.
Job 19:15  Dla moich s³u¿ebnic jam obcy, sta³em siê w ich oczach nieznany.
Job 19:16  Na s³ugê wo³a³em bez skutku, me usta musia³y go prosiæ,
Job 19:17  ¿onie mój oddech niemi³y, i cuchnê w³asnym dzieciom,
Job 19:18  gardz¹ mn¹ nawet podrostki, szydz¹, gdy staram siê podnieœæ.
Job 19:19  Odrazê wzbudzam u bliskich, nastaj¹ na mnie kochani.
Job 19:20  Do skóry, do cia³a przylgnê³y mi koœci, ocali³em [tylko] cia³o moich dzi¹se³.
Job 19:21  Zlitujcie siê, przyjaciele, zlitujcie, gdy¿ Bóg mnie dotkn¹³ sw¹ rêk¹.
Job 19:22  Czemu, jak Bóg, mnie drêczycie? Nie syci was wygl¹d cia³a?
Job 19:23  Któ¿ zdo³a utrwaliæ me s³owa, potrafi je w ksiêdze umieœciæ?
Job 19:24  ¯elaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryæ na wieki?
Job 19:25  Lecz ja wiem: Wybawca mój ¿yje, na ziemi wyst¹pi jako ostatni.
Job 19:26  Potem me szcz¹tki skór¹ odzieje, i cia³em swym Boga zobaczê.
Job 19:27  To w³aœnie ja Go zobaczê, moje oczy ujrz¹, nie kto inny; moje nerki ju¿ mdlej¹ z têsknoty.
Job 19:28  Powiecie: "Po có¿ nalegaæ? Czy¿ powód oskar¿eñ znajdziemy?"
Job 19:29  Wy sami dr¿yjcie przed mieczem, bo gniew za grzechy zap³onie. Wiedzcie, ¿e s¹dy istniej¹».
Job 20:1  Wtedy zabra³ g³os Sofar z Naamy i rzek³:
Job 20:2  «Zaprawdê, odpowiedŸ moj¹ dyktuje niepokój wywo³any wewnêtrznym wzburzeniem.
Job 20:3  S³uchaj¹c ³ajañ z³oœliwych, duch m¹dry gotuje odpowiedŸ.
Job 20:4  Czy¿ nie wiesz? Od dawien dawna, odk¹d jest cz³owiek na ziemi,
Job 20:5  radoœæ wystêpnych jest krótka, szczêœcie niewiernego trwa chwilkê,



Job 20:6  choæ w pysze chce siêgaæ po niebo i g³ow¹ dotykaæ ob³oków.
Job 20:7  Na zawsze zaginie jak mierzwa, obecni powiedz¹: "A gdzie¿ on?"
Job 20:8  Jak sen przemin¹³, nie mo¿na go znaleŸæ - znik³ niby nocne marzenie.
Job 20:9  Choæ goni go oko, nie siêgnie, to miejsce nie ujrzy go wiêcej.
Job 20:10  Synowie zwracaj¹ mienie ubogim, jego rêce oddaj¹ bogactwa.
Job 20:11  Jego koœci tak pe³ne by³y krzepy: wraz z nim j¹ k³ad¹ do prochu.
Job 20:12  S³odkie z³o w jego ustach, chêtnie je mia³ pod jêzykiem,
Job 20:13  trzyma³ i nie chcia³ wypuœciæ, jêzyk do niego przyklei³.
Job 20:14  Pokarm spleœnia³ mu w trzewiach, ¿o³¹dek zawiera truciznê;
Job 20:15  dobra sam po³kn¹³ i zwróci³: Bóg wyrzuci³ je z niego.
Job 20:16  Wch³ania³ on jad padalców, zabije go jêzyk ¿mijowy.
Job 20:17  Nie spojrzy na wody p³yn¹ce, choæ p³yn¹ miodem i œmietan¹.
Job 20:18  Zwróci³ swój zysk nie po³kniêty. Nie cieszy go z³upione bogactwo.
Job 20:19  Skrzywdzi³, zasmuci³ ubogich, domy zagrabia³, nie stawia³;
Job 20:20  nie zazna³ spokoju w swym wnêtrzu, nie uratowa³ siê swoim skarbem.
Job 20:21  Nic nie usz³o jego chciwoœci, st¹d jego dobra nietrwa³e.
Job 20:22  Poczuje g³ód mimo obfitoœci, ow³adnie nim si³a nieszczêœcia.
Job 20:23  Gdy bêdzie czym wnêtrze nape³niæ, Bóg zeœle na niego ¿ar swego gniewu, wyleje nañ fale swej 
zapalczywoœci.
Job 20:24  Uciek³ przed broni¹ ¿elazn¹, przebije go ³uk br¹zowy.
Job 20:25  Przeszyje go, wyjdzie mu z grzbietu, b³ysk ostrza - z w¹troby, ow³adnie nim przera¿enie.
Job 20:26  Ciemnoœæ jak skarb zachowana, nie wzniecony ogieñ go strawi, zniszczy, co skryte w namiocie.
Job 20:27  Niebo ods³oni przewiny, ziemia dlañ wrogiem siê stanie.
Job 20:28  Rozdrapi¹ mu skarby w jego domu, rozp³yn¹ siê w dzieñ Jego gniewu.
Job 20:29  To los odstêpcy od Boga, dziedzictwo przez Boga przyznane».
Job 21:1  Hiob na to odpowiedzia³, i rzek³:
Job 21:2  «S³uchajcie, s³uchajcie mej mowy, mo¿e mnie tym pocieszycie.
Job 21:3  Dopuœæcie i mnie te¿ do s³owa, potem pozwalam wam szydziæ.
Job 21:4  A czy¿ ja do ludzi mam ¿al? Czy nies³usznie duch mój jest wzburzony?
Job 21:5  Spójrzcie na mnie, zdziwieni, i rêk¹ przymknijcie swe usta!
Job 21:6  Jest myœl, co mnie tak przera¿a, ¿e dr¿ê na ca³ym ciele:
Job 21:7  Czemu¿ to ¿yj¹ grzesznicy? Wiekowi s¹ i potê¿ni.
Job 21:8  Trwa³e jest u nich potomstwo i dano ogl¹daæ im wnuki.
Job 21:9  Ich domy s¹ bezpieczne, bez strachu, gdy¿ nie siêga ich Bo¿a rózga.
Job 21:10  Ich buhaj jest zawsze p³odny, krowa im rodzi, nie roni.
Job 21:11  Swych ch³opców puszczaj¹ jak owce: niech dzieci biegaj¹ radoœnie,
Job 21:12  chwytaj¹ za miecz i harfê i tañcz¹ do wtóru piszcza³ki.
Job 21:13  Pêdz¹ swe dni w dobrobycie, w spokoju zstêpuj¹ do Szeolu.
Job 21:14  "Oddal siê - mówili do Boga - nie chcemy znaæ Twoich dróg.
Job 21:15  Po có¿ s³u¿yæ Wszechmog¹cemu? Co da nam modlitwa do Niego?"
Job 21:16  Czy¿ w ich rêkach nie ma szczêœcia, choæ ich myœli od Niego daleko?
Job 21:17  Czy czêsto gaœnie lampa niewiernych, czy na nich klêska spada? Gniew Bo¿y rujnuje nieprawych?
Job 21:18  Czy¿ s¹ podobni do s³omy na wietrze lub do plew pêdzonych przez wicher?
Job 21:19  "Bóg chowa cierpienia dla synów". Trzeba je zadaæ samemu, niech pozna,
Job 21:20  niech ujrzy oczami sw¹ klêskê, niech gniew Wszechmocnego wypije!
Job 21:21  Czy mu po œmierci zale¿y na domu, gdy liczba miesiêcy skoñczona?
Job 21:22  Czy Boga chcesz uczyæ m¹droœci, Tego, co s¹dzi mocarzy?
Job 21:23  Jeden umiera szczêœliwy, ze wszech miar bezpieczny, beztroski.
Job 21:24  Naczynia ma pe³ne mleka, szpik jego koœci jest œwie¿y.
Job 21:25  Drugi zaœ koñczy w boleœci i szczêœcia nigdy nie zazna³.
Job 21:26  A w ziemi le¿¹ razem, obydwu pokrywa robactwo.
Job 21:27  Wasze myœli s¹ mi ju¿ znane i plany, jak chcecie mnie drêczyæ.
Job 21:28  Mówicie: "A gdzie dom bogacza lub namiot mieszkalny z³oczyñców?"
Job 21:29  Czy nie pytacie podró¿nych? Co mówi¹ - nie wiecie dok³adnie?
Job 21:30  Grzesznik ocala³ w dni grozy i w czasie, gdy nadci¹ga kara.
Job 21:31  Wiêc kto mu wypomni z³e ¿ycie i któ¿ zap³aci za czyny?
Job 21:32  Takiego grzebi¹ uroczyœcie i stra¿e stawiaj¹ przy grobie.
Job 21:33  Tote¿ przyjemne s¹ mu grudy ziemi, bo t³um ludzi jest za nim, jak i przed nim bez liku.
Job 21:34  Wiêc czemu mnie pró¿no cieszycie, gdy prawdzie odpowiedŸ zaprzecza?»



Job 22:1  G³os zabra³ Elifaz z Temanu i rzek³:
Job 22:2  «Czy ludzie dodaj¹ coœ Bogu? Czy m¹droœæ nie s³u¿y im samym?
Job 22:3  Czy Wszechmocny ma zysk z twojej prawoœci lub korzyœæ - ¿e droga twoja dobra?
Job 22:4  Czy¿ za pobo¿noœæ tw¹ karci siê ciebie i wytacza ci sprawê przed s¹dem?
Job 22:5  Czy nie za z³o twoje znaczne? Czy nie za nieprawoœæ bez granic?
Job 22:6  Braci ograbiasz bezprawnie i zdzierasz suknie obdartym.
Job 22:7  Wody odmawiasz spragnionym, nie dajesz chleba g³odnemu.
Job 22:8  Kto piêœci zaciska, ma ziemiê, mo¿e tam mieszkaæ dostojny,
Job 22:9  a wdowê to z niczym odprawiasz, mia¿d¿ysz ramiona sierotom.
Job 22:10  St¹d wokó³ ciebie s¹ sieci, i przera¿a ciê nag³a bojaŸñ,
Job 22:11  lub raczej ciemnoœci - nie widzisz, a przecie¿ zalewa ciê potop.
Job 22:12  Czy¿ Bóg nie wy¿szy od nieba? Patrz w niebo! Jak gwiazdy wysoko!
Job 22:13  A ty powiadasz: "Czy Bóg wie cokolwiek, czy spoza chmur mo¿e s¹dziæ?
Job 22:14  Chmura - zas³on¹: Nie widzi. Chodzi po strefach niebieskich".
Job 22:15  Chcesz drogi ciemnoœci siê trzymaæ, któr¹ kroczyli wystêpni?
Job 22:16  Ci poginêli przed czasem, powódŸ im ziemiê pokry³a.
Job 22:17  A Bogu mówili: "IdŸ precz! Co zrobiæ nam mo¿e Wszechmocny?"
Job 22:18  On bogactwem nape³nia³ ich domy, knowania z³ych odeñ daleko.
Job 22:19  Patrz¹ i drwi¹ sprawiedliwi, i cz³owiek prawy siê œmieje:
Job 22:20  "Czy¿ nie ginie ich w³asny dobytek? Bogactwo ich ogieñ po¿era".
Job 22:21  Pojednaj siê, zawrzyj z Nim pokój, a dobra do ciebie powróc¹.
Job 22:22  Przyjmij z Jego ust pouczenie, nakazy wyryj w swym sercu.
Job 22:23  Wyzdrowiejesz, gdy wrócisz do Wszechmocnego, usuniesz z namiotu nieprawoœæ.
Job 22:24  Gdy z³oto jak proch ocenisz, a Ofir jak piasek rzeczny.
Job 22:25  Wszechmocny tw¹ sztab¹ z³ota i srebrem b³yszcz¹cym dla ciebie.
Job 22:26  Nadziej¹ tw¹ bêdzie Wszechmocny, obrócisz wzrok twój na Boga,
Job 22:27  wezwiesz Go, a On ciê wys³ucha, wype³nisz swoje œluby,
Job 22:28  zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej œwiat³o zab³yœnie.
Job 22:29  On pychê wynios³¹ uni¿a, tych ws³awia, co oczy spuszczaj¹.
Job 22:30  Uratuje prawdziwie czystego, za czystoœæ r¹k uratuje».
Job 23:1  Hiob na to odpowiedzia³ i rzek³:
Job 23:2  «I dziœ ma skarga jest gorzka, bo rêk¹ sw¹ ból mi zadaje.
Job 23:3  Obym ja wiedzia³, gdzie mo¿na Go znaleŸæ, jak dotrzeæ do Jego stolicy?
Job 23:4  Wszcz¹³bym przed Nim sw¹ sprawê i pe³ne dowodów mia³ usta.
Job 23:5  Gdybym zna³ s³owa obrony, wiedzia³, co On mi odpowie...
Job 23:6  Czy natrze na mnie gwa³townie? Raczej zwróci na mnie uwagê.
Job 23:7  Z Nim siê prawujê niewinny. Mój sêdzia wypuœci mnie wolno.
Job 23:8  Pójdê na wschód: tam Go nie ma; na zachód - nie mogê Go dostrzec.
Job 23:9  Na lewo sieje zniszczenie - nie widzê, na prawo siê kryje - nie dojrzê.
Job 23:10  Lecz On zna drogê, któr¹ kroczê, z prób wyjdê czysty jak z³oto.
Job 23:11  Moja noga kroczy w œlad za Nim, nie zbaczam, idê Jego œcie¿k¹;
Job 23:12  nie gardzê nakazem warg Jego i w sercu s³owa ust Jego chowam.
Job 23:13  Lecz On doœwiadcza, kto zmieni? On postanowi³, wykona³.
Job 23:14  Plany wykonaæ potrafi. Wiele ich tai w swym sercu.
Job 23:15  Wiêc dr¿ê przed Jego obliczem, ze strachem o Nim rozmyœlam,
Job 23:16  Bóg groz¹ przenika me serce, Wszechmocny nape³nia mnie lêkiem.
Job 23:17  Bodajbym w mroku zagin¹³, ciemnoœci mia³ przed oczami!
Job 24:1  Czemu Wszechmocny nie ustala terminów, a najbli¿si nie znaj¹ dni Jego?
Job 24:2  Nieprawi przesuwaj¹ granice, trzodê kradn¹ z pasterzem,
Job 24:3  os³a zajmuj¹ sierotom i wo³u wdowie zabieraj¹ w zastaw.
Job 24:4  Ubogich usuwa siê z drogi, biedni siê wszyscy chowaj¹
Job 24:5  niby os³y na pustkowiu. Wychodz¹, by szukaæ pracy, ¿ywnoœci szukaj¹ do wieczora, po¿ywienia dla 
dzieci.
Job 24:6  W polu ¿niwuj¹ po nocy, mêcz¹ siê w winnicy bogacza,
Job 24:7  nocuj¹ nago, bez odzienia, nie maj¹ okrycia na mrozie,
Job 24:8  gdy burza ich w górach zaskoczy, do ska³y bezdomni siê tul¹.
Job 24:9  Sieroty odrywa siê od piersi i w zastaw zdziera siê sukniê.
Job 24:10  Nago chodz¹, bez odzienia. G³odni dŸwigaj¹ k³osy.
Job 24:11  Wœród murów siê mêcz¹ w po³udnie, choæ depcz¹ t³ocznie - spragnieni.



Job 24:12  Jêcz¹c, umieraj¹ w mieœcie, ranni wo³aj¹: "Ratunku!" - a Bóg nie s³yszy wo³ania.
Job 24:13  Inni nie cierpi¹ œwiat³a, nie chc¹ uznaæ Jego dróg, na œcie¿kach Jego nie trwaj¹.
Job 24:14  Morderca nie wstaje za dnia, by zabiæ biedaka, nêdzarza, lecz chodzi po nocy [jak] z³odziej.
Job 24:15  Czeka na mrok cudzo³o¿nik, mówi: "Mnie oko nie dojrzy, mrok jest zas³on¹ dla twarzy".
Job 24:16  O zmroku do mieszkañ siê w³ami¹, za dnia dom szczelnie zamkniêty, œwiat³a oni nie cierpi¹.
Job 24:17  Mrokiem zda siê im dojrzany poranek, przywykli do grozy nocy».
Job 24:18  on lekki na wodnej powierzchni. Przeklête dziedzictwo na ziemi: nie zwraca siê on w stronê winnic.
Job 24:19  Susza, spiekota, œnieg niszczy, a Szeol wymiata grzesznika.
Job 24:20  Wyma¿e go ³ono z pamiêci, robak go po³knie jak s³odycz, nikt go ju¿ nawet nie wspomni. 
Nieprawoœæ wyciêta jak drzewo.
Job 24:21  Gnêbi³ niep³odn¹, bezdzietn¹, niedobrze siê z wdow¹ obchodzi³,
Job 24:22  sw¹ si³¹ wspomaga³ mocarzy; stoi, lecz ¿ycia niepewien.
Job 24:23  Oparcie mu dano, bezpieczny, pilnie naœladuje ich drogi.
Job 24:24  Pyszni³ siê krótko i odszed³, poni¿ony, wyciêty jak malwa, jak wierzcho³ek k³osa zabrany.
Job 24:25  Czy nie tak? Któ¿ k³amstwo wyka¿e? Któ¿ mowê moj¹ zniweczy?»
Job 25:1  Wtedy zabra³ g³os Bildad z Szuach i rzek³:
Job 25:2  «Z Nim panowanie i groza, na niebie ustali³ porz¹dek.
Job 25:3  Czy si³y Jego kto zliczy? Na kogo nie stawia zasadzki?
Job 25:4  Czy cz³owiek jest sprawiedliwy w oczach Boga, a syn niewiasty - bezgrzeszny?
Job 25:5  Jeœli niejasny i ksiê¿yc, gwiazdy przed Nim nieczyste,
Job 25:6  tym wiêcej cz³owiek - ten robak, i syn cz³owieczy - znikomoœæ».
Job 26:1  Hiob na to odpowiedzia³ i rzek³:
Job 26:2  «Ale¿ pomog³eœ choremu, wzmocni³eœ ramiê os³ab³e!
Job 26:3  Tyœ niem¹dremu doradzi³, ujawni³eœ pe³niê rozumu!
Job 26:4  Do kogo kierujesz te s³owa, czyj¿e to duch wionie z ciebie?
Job 26:5  Umarli dr¿¹ w podziemiu, ocean i jego mieszkañcy.
Job 26:6  Szeol dla Niego jest nagi, Abaddon jest bez zas³ony.
Job 26:7  Dach rozci¹ga nad pustk¹, ziemi niczym nie umacnia,
Job 26:8  wody chmurami krêpuje, nie pêkn¹ pod nimi ob³oki.
Job 26:9  Zakrywa oblicze ksiê¿yca rozci¹gaj¹c nad nim chmury.
Job 26:10  Wodom nakreœli³ granice, oddzieli³ œwiat³o od mroku.
Job 26:11  S³upy niebieskie siê chwiej¹, dr¿¹ce przed Jego groŸb¹.
Job 26:12  Potêg¹ wzburzy³ pramorze, roztrzaska³ Rahaba sw¹ moc¹,
Job 26:13  wichur¹ oczyszcza strop nieba i Wê¿a Zbiega niszczy sw¹ rêk¹.
Job 26:14  Oto s¹ œlady dróg Jego; jak ma³o o Nim siê s³yszy! Któ¿ zdo³a poj¹æ grom Jego mocy?»
Job 27:1  Hiob jeszcze g³os zabra³, i rzek³:
Job 27:2  «Na ¿ycie Boga, co nie da³ mi prawa, na Wszechmocnego, co poi gorycz¹,
Job 27:3  dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Bo¿e tchnienie,
Job 27:4  usta moje nie wyra¿¹ siê podle, nie wyrwie siê s³owo podstêpne.
Job 27:5  Dalekim od tego, by s³usznoœæ wam przyznaæ, jak d³ugo ¿yæ bêdê, twierdzê, ¿em czysty.
Job 27:6  ¯e strzegê prawoœci, a nie porzucam: serce nie drêczy mnie nigdy.
Job 27:7  Mój wróg niech stanie siê winny, przeciwnik niech bêdzie wystêpny!
Job 27:8  W czym grzesznik ma ufaæ, gdy skoñczy, gdy Bóg zabierze mu duszê?
Job 27:9  Czy¿ Bóg wys³ucha jego wo³ania, gdy spadnie na niego nieszczêœcie?
Job 27:10  Czy mo¿e siê cieszyæ Wszechmocnym, choæ wzywa³by Boga co chwila?
Job 27:11  Pouczam was o Bo¿ej mocy, niczego nie tajê o Wszechmocnym.
Job 27:12  Wy ju¿ to wszystko widzicie, wiêc po có¿ ja³owe spory?»
Job 27:13  «Taki to los grzesznika - od Boga, dola ciemiêzcy - od Wszechmocnego:
Job 27:14  Synowie siê mno¿¹ pod miecz, a dzieci g³odne z braku chleba;
Job 27:15  potomków grzebie zaraza, a wdowom ich p³akaæ nie wolno.
Job 27:16  Niech sobie on srebro jak proch gromadzi, suknie upycha jak glinê;
Job 27:17  niech zbiera: prawy je wdzieje, a srebro posi¹dzie niewinny.
Job 27:18  Zbudowa³ dom z pajêczyny, jak sza³as stawiany przez stró¿a.
Job 27:19  Po³o¿y³ siê bogacz, lecz zgarnia; otworzy³ oczy: nic nie ma.
Job 27:20  Pêdzi go strach niby powódŸ, po nocy wichura go œciga.
Job 27:21  Wiatr wschodni porywa i ci¹gnie, zabiera go z jego siedziby;
Job 27:22  unosi, nie maj¹c litoœci, bo z rêki ujœæ mu nie mo¿e.
Job 27:23  Klaszcze siê za nim w d³onie, gwi¿d¿e ze wszystkich stron,
Job 28:1  Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie p³ucz¹ z³oto.



Job 28:2  Dobywa siê z ziemi ¿elazo, kamienie na miedŸ przetapiaj¹,
Job 28:3  kres siê k³adzie ciemnoœci, przeszukuje siê wszystko dok³adnie, kamieñ i mroki, i zmierzch.
Job 28:4  Na odludziu kopi¹ chodniki, hen tam, gdzie noga siê gubi, zawieszeni ko³ysz¹ siê samotni.
Job 28:5  Ziemiê, sk¹d chleb pochodzi, od dna pustosz¹ jak ogniem,
Job 28:6  bo kamieñ i szafir zawiera z ziarnkami z³ota zmieszany.
Job 28:7  Drapie¿nik nie zna tam œcie¿ki, nie widzi jej oko sêpa;
Job 28:8  nie dojdzie tam dumne zwierzê, nawet i lew tam nie dotrze.
Job 28:9  By wyci¹gn¹æ rêce po krzemieñ, do gruntu przewraca siê góry,
Job 28:10  w skale siê kuje chodniki, a oko otwarte na wszelk¹ kosztownoœæ;
Job 28:11  tamuje siê Ÿród³a rzek, by skarby wydobyæ na powierzchniê.
Job 28:12  A sk¹d pochodzi m¹droœæ i gdzie jest siedziba wiedzy?
Job 28:13  Cz³owiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi ¿yj¹cych.
Job 28:14  Otch³añ mówi: «Nie we mnie». «Nie u mnie» - tak morze dowodzi.
Job 28:15  Nie daje siê za ni¹ z³ota, zap³aty nie wa¿y siê w srebrze,
Job 28:16  nie p³aci siê za ni¹ z³otem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem.
Job 28:17  Z³oto i szk³o jej nierówne, nie wymienisz jej na z³ote naczynie;
Job 28:18  nie liczy siê kryszta³ i koral, per³y przewy¿sza posiadanie m¹droœci.
Job 28:19  I topaz z Kusz nie dorówna, najczystsze z³oto nie starczy.
Job 28:20  Sk¹d wiêc pochodzi m¹droœæ i gdzie jest siedziba wiedzy?
Job 28:21  Zakryta dla oczu ¿yj¹cych, i ptakom powietrznym nieznana.
Job 28:22  Podziemie i Œmieræ oœwiadczaj¹: «Nie dosz³o tu echo jej s³awy».
Job 28:23  Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibê;
Job 28:24  On przenika krañce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem;
Job 28:25  okreœli³ potêgê wiatru, ustali³ granice wodzie.
Job 28:26  Gdy wyznacza³ prawo deszczowi, a drogê wytycza³ piorunom,
Job 28:27  wtedy j¹ widzia³ i zmierzy³, wtenczas j¹ zbada³ dok³adnie.
Job 28:28  A do cz³owieka powiedzia³: «BojaŸñ Bo¿a - zaiste m¹droœci¹, roztropnoœci¹ zaœ - z³a unikanie».
Job 29:1  Hiob tak dalej prowadzi³ sw¹ mowê i rzek³:
Job 29:2  «Kto dawne szczêœcie mi wróci, czas, kiedy Bóg mnie os³ania³, gdy œwieci³ mi lamp¹ nad g³ow¹?
Job 29:3  Z Jego œwiat³em kroczy³em w ciemnoœci,
Job 29:4  gdym lata jesienne prze¿ywa³, gdy Bóg os³ania³ mój namiot.
Job 29:5  Gdy jeszcze Wszechmocny by³ ze mn¹, [gdy] moi ch³opcy mnie otaczali,
Job 29:6  nogi w mleku k¹pa³em, oliwa p³ynê³a ze ska³y.
Job 29:7  Gdy z bramy miasta wyszed³em, zaj¹³em miejsce na placu,
Job 29:8  widz¹c mnie usuwali siê m³odzi, starcy z miejsc powstawali,
Job 29:9  ksi¹¿êta koñczyli sw¹ mowê i rêce k³adli na ustach.
Job 29:10  Szlachetny g³os siê ucisza³, do podniebienia jêzyk przywiera³;
Job 29:11  ucho chwali³o mnie, s³ysz¹c, a oko godzi³o siê, patrz¹c.
Job 29:12  Bo ratowa³em biednego przed mo¿nym, sierotê, co nie mia³ pomocy.
Job 29:13  Nêdzarze sk³adali mi dziêki i serce wdowy radowa³em.
Job 29:14  Zdobi³a mnie dot¹d uczciwoœæ, prawoœæ mi p³aszczem, zawojem.
Job 29:15  Niewidomemu by³em oczami, chromemu s³u¿y³em za nogi.
Job 29:16  Dla biednych sta³em siê ojcem, pomaga³em w sporze i nieznajomemu,
Job 29:17  rozbija³em szczêkê ³otrowi i wydziera³em mu ³upy z zêbów.
Job 29:18  Myœla³em: "Skoñczê w rodzinie, bêdê mia³ dni niby piasku;
Job 29:19  zapuszczê korzenie nad wod¹, konary me rosa w noc zwil¿y;
Job 29:20  czeœæ moja bez przerwy œwie¿a, jak ³uk, co stale jest giêtki.
Job 29:21  Cierpliwie mnie przecie¿ s³uchaj¹, w milczeniu przyjmuj¹ m¹ radê;
Job 29:22  po mnie ju¿ nikt nie przemawia, tak moja mowa w nich wsi¹ka;
Job 29:23  wyczekuj¹ mnie jak deszczu, otwarli usta jak na wody wiosenne.
Job 29:24  Uœmiecham siê do nich - nie wierz¹, nie daj¹ znikn¹æ pogodzie mej twarzy.
Job 29:25  Drogê wyznaczam, przewodzê, przebywam jak król wœród ¿o³nierzy, jak ktoœ, kto smutnych 
pociesza".
Job 30:1  A teraz œmiej¹ siê ze mnie wiekiem ode mnie m³odsi. Ich ojców umieœciæ nie chcia³em z psami przy 
mojej trzodzie:
Job 30:2  bo có¿ mi po pracy ich r¹k, gdy si³y ich opuœci³y,
Job 30:3  wynêdzniali z biedy i g³odu? Zrywaj¹ roœliny pustyni, ziemi od dawna ja³owej.
Job 30:4  ¯ywi¹ siê malw¹ i liœæmi krzewów. Chlebem ich - korzeñ ja³owca.
Job 30:5  Spo³ecznoœæ siê ich wyrzeka, krzyczy siê na nich jak na z³odzieja,



Job 30:6  mieszkaj¹ na brzegu rzeki, w jamach podziemnych i ska³ach.
Job 30:7  Miêdzy krzewami zawodz¹, st³oczeni, nocuj¹ pod cierniem;
Job 30:8  jak synów przestêpcy i g³upca wypêdza siê ich z ojczyzny.
Job 30:9  A teraz jestem przedmiotem ich fraszek i tematem weso³ych pieœni,
Job 30:10  brzydz¹ siê, omijaj¹ z dala, nie wstydz¹ siê pluæ mi w twarz.
Job 30:11  Ciêciwê m¹ On zluŸni³, zwali³ mnie, wytr¹ci³ mi wodze z ust moich.
Job 30:12  Mot³och mi stan¹³ po prawej stronie, nogom mym odejœæ rozkaza³, na zgubne skierowa³ mnie drogi.
Job 30:13  Zniszczy³ m¹ œcie¿kê, stara³ siê o moj¹ zag³adê, nie by³o ¿adnego sprzeciwu.
Job 30:14  Wszed³ poprzez wy³om szeroki, wpad³ jak zawierucha.
Job 30:15  Nag³y strach mnie ogarn¹³, jak burza porwa³ mi szczêœcie. Uciecha minê³a jak chmura.
Job 30:16  We ³zach rozp³ywa siê dusza, zgnêbi³y mnie dni niedoli,
Job 30:17  noc¹ koœci me jak piec rozpalone, cierpienie moje nie milknie.
Job 30:18  Suknia mocno do mnie przywar³a, szczelnie przylega tunika,
Job 30:19  gwa³townie do b³ota On mnie wrzuci³, podobny jestem do py³u i piasku.
Job 30:20  Ciebie b³agam o pomoc. Bez echa. Sta³em, a nie zwa¿a³eœ na mnie.
Job 30:21  Sta³eœ siê dla mnie okrutny. Uderzasz potê¿n¹ prawic¹.
Job 30:22  Porywasz, zezwalasz unosiæ wichrowi, rozwiewasz moj¹ nadziejê.
Job 30:23  Wiem, ¿e mnie prowadzisz do œmierci, wspólnego miejsca ¿yj¹cych.
Job 30:24  Czy zniszczonemu nie podaje siê rêki? W nieszczêœciu nie wo³a siê o pomoc?
Job 30:25  Czy nie p³aka³em z innym w dzieñ smutku? Wspó³czu³a z biedakiem ma dusza.
Job 30:26  Czeka³em na szczêœcie - a przysz³o z³o, szuka³em œwiat³a - a nasta³ mrok.
Job 30:27  Wnêtrze mi kipi, nie milczy, bo spad³y na mnie dni klêski.
Job 30:28  Chodzê sczernia³y, spalony od s³oñca, powstajê w gromadzie, by krzyczeæ.
Job 30:29  Sta³em siê bratem szakali i s¹siadem m³odych strusiów:
Job 30:30  Ma skóra nad piec rozpalona, a koœci me - nad wiatr piek¹cy,
Job 30:31  st¹d gra mi harfa ¿a³obnie, a g³os piszcza³ki posmêtnia³.
Job 31:1  Zawar³em z oczami przymierze, by nawet nie spojrzeæ na pannê.
Job 31:2  Czy móg³bym mieæ cz¹stkê w górze u Boga, u Wszechmocnego dziedzictwo?
Job 31:3  Czy¿ z³oczyñcy nie spotka zguba i klêska czyni¹cych nieprawoœæ?
Job 31:4  Czy¿ On nie widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje?
Job 31:5  Czym chodzi³ do bo¿yszcz? Czy noga do oszustwa spieszy³a?
Job 31:6  Niech zwa¿y mnie bardzo dok³adnie, a pozna, ¿e jestem niewinny.
Job 31:7  Jeœlim na krok odst¹pi³ od drogi, bo serce posz³o za okiem, i zmaza ta trwa na mych rêkach:
Job 31:8  niech siejê, a inni zbieraj¹, niech zgnij¹ moje latoroœle!
Job 31:9  Jeœli serce me zwiod³a kobieta i czatowa³em pod drzwiami s¹siada:
Job 31:10  niech moja ¿ona miele obcemu, niech inni siê do niej zbli¿aj¹!
Job 31:11  Gdy¿ by³by to czyn haniebny, zbrodnia podleg³a s¹dowi;
Job 31:12  to ogieñ, co niszczy do zatracenia, co strawi dobytek do reszty.
Job 31:13  A jeœlim praw s³ugi nie uszanowa³ lub skargê niewolnicy odtr¹ci³,
Job 31:14  co zrobiê, gdy Bóg powstanie? Co w czasie badañ odpowiem?
Job 31:15  Jak mnie, tak jego we wnêtrzu uczyni³, On sam nas w ³onie utworzy³.
Job 31:16  Czy odmawia³em proœbie nêdzarzy i pozwoli³em zagasn¹æ oczom wdowy?
Job 31:17  Czy chleb swój sam spo¿ywa³em, czy nie jad³ go ze mn¹ sierota?
Job 31:18  Od dziecka jak ojciec go wychowa³em i prowadzi³em od ³ona matki.
Job 31:19  Czy na biedaka nagiego patrza³em, kiedy nêdzarzom zabrak³o odzienia?
Job 31:20  Czy jego biodra mi nie dziêkowa³y, ¿e grza³a je we³na mych jagni¹t?
Job 31:21  Czy sierocie grozi³em rêk¹, widz¹c obroñcê w s¹dzie?
Job 31:22  Niech barki mi odpadn¹ od karku, niech ramiê mi wyjdzie ze stawu;
Job 31:23  gdy¿ ba³bym siê klêski od Boga, nie zniós³bym Jego potêgi.
Job 31:24  Czy pok³ada³em ufnoœæ w z³ocie lub rzek³em bogactwu: "Nadziejo moja"?
Job 31:25  Czym chlubi³ siê z wielkiej fortuny, ¿e wiele moja rêka zgarnê³a?
Job 31:26  Wpatruj¹c siê w s³oñce, co œwieci, lub w ksiê¿yc, co dumnie przep³ywa,
Job 31:27  czy serce tajemnie uleg³o i rêk¹ s³a³o poca³unek?
Job 31:28  By³by to czyn karygodny: zaparcie siê Boga na niebie.
Job 31:29  Czym siê cieszy³ z upadku wroga, czy radowa³em siê, ¿e z³o go spotka³o?
Job 31:30  Nie da³em, by jêzyk mój grzeszy³ ni miota³ na drugich przekleñstwa.
Job 31:31  Czy mówi³ kto w moim namiocie: "Po¿ywmy siê jego cia³em!"
Job 31:32  Obcy nigdy nie sypia³ na dworze, podró¿nym otwiera³em podwoje.
Job 31:33  Czy tai³em jak inni przestêpstwa i grzech swój chowa³em w zanadrzu?



Job 31:34  Czy lêkaj¹c siê licznej gromady, z obawy przed wzgard¹ u bliskich, milcza³em, za próg nie 
wyszed³em?
Job 31:35  Kto zechce mnie wys³uchaæ? Oto podpis: "Wszechmocny odpowie". Przeciwnik niech skargê 
napisze,
Job 31:36  na grzbiecie swym j¹ poniosê, jak koronê [na g³owê] j¹ w³o¿ê.
Job 31:37  Zdam sprawozdanie z mych kroków, przed Niego pójdê jak ksi¹¿ê».
Job 31:38  Jeœli pole ¿ali³o siê na mnie, a jego bruzdy p³aka³y;
Job 31:39  Jeœlim jad³ plon nie zap³acony, a dusza robotnika wzdycha³a:
Job 31:40  [2] Koniec s³ów Hioba.
Job 32:1  I zaprzestali trzej mê¿owie odpowiadaæ Hiobowi, gdy¿ w oczach w³asnych by³ on sprawiedliwy.
Job 32:2  Wtedy wybuchn¹³ gniewem Elihu, syn Barakeela, Buzyta, ze szczepu Ram. Rozgniewa³ siê na Hioba, 
¿e siê uznaje za sprawiedliwego u Boga.
Job 32:3  Rozgniewa³ siê i na trzech przyjació³, ¿e nie znaleŸli odpowiedzi i potêpili Boga.
Job 32:4  Odwleka³ jednak Elihu rozmowê sw¹ z Hiobem, poniewa¿ tamci wiekiem byli od niego starsi.
Job 32:5  Teraz Elihu zauwa¿y³, ¿e trzej mê¿owie nie wiedz¹, co odpowiedzieæ, i wybuchn¹³ gniewem.
Job 32:6  Zabra³ g³os Elihu, syn Barakeela, Buzyta, i rzek³: «Co do lat jestem m³ody, wy zaœ jesteœcie ju¿ 
starzy: st¹d siê przel¹k³em, strwo¿y³em, nie ujawni³em swej wiedzy.
Job 32:7  Niech mówi¹ lata - myœla³em, podesz³y wiek jest rozumny.
Job 32:8  Ale to duch w cz³owieku, to Wszechmocnego tchnienie go poucza.
Job 32:9  M¹droœæ nie z wiekiem przychodzi, a prawoœæ nie tylko starcom jest znana.
Job 32:10  St¹d mówiê: Mnie pos³uchajcie; niechaj przedstawiê sw¹ wiedzê!
Job 32:11  Czeka³em na wasze mowy, wasze dowody wa¿y³em; gdyœcie szukali wyrazów,
Job 32:12  zwraca³em na was uwagê. Nikt z was nie zwyciê¿y³ Hioba, nikt mu ju¿ nie odpowiada.
Job 32:13  Nie mówcie: "ZnaleŸliœmy m¹droœæ"; odeprze go Bóg, a nie cz³owiek.
Job 32:14  W³asn¹ przygotowujê mowê i nie tak, jak wy, mu odpowiem.
Job 32:15  Zamilkli. Ju¿ wiêcej nie mówi¹: [widocznie] s³ów zabrak³o.
Job 32:16  Czeka³em. Nie odpowiadaj¹. Stoj¹. Nie wiedz¹, co odrzec.
Job 32:17  Niech ja z kolei coœ powiem, niech ja wyjawiê sw¹ wiedzê!
Job 32:18  Gdy¿ s³ów jestem pe³en, od wnêtrza duch mnie przymusza.
Job 32:19  Me serce jak wino zamkniête, rwie siê jak nowe buk³aki.
Job 32:20  Muszê powiedzieæ dla ulgi. Otworzê swe usta. Przemówiê.
Job 32:21  Nie trzymam niczyjej strony. Nie bêdê schlebia³ nikomu,
Job 32:22  gdy¿ dusza moja nie cierpi pochlebstw, wnet by mnie Stwórca usun¹³.
Job 33:1  Chciej s³uchaæ, Hiobie, mej mowy, nadstaw ucha na wszystkie me s³owa.
Job 33:2  Pomyœleæ chciej, usta otwar³em, jêzyk mówi pod podniebieniem,
Job 33:3  prawe me serce i mowa, czysta w mych ustach jest m¹droœæ.
Job 33:4  I mnie te¿ stworzy³ duch Bo¿y, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyni³o.
Job 33:5  Jeœli zdo³asz, odpowiedz! Sprzeciw siê, przedstaw sw¹ sprawê!
Job 33:6  Tylem, co ty, wart u Boga. I jam jest z gliny zrobiony.
Job 33:7  Niech mowy ciê moje nie p³osz¹, powag¹ ciê nie przyt³aczam.
Job 33:8  Ale tyœ mówi³ do moich uszu, s³ysza³em dŸwiêk twoich s³ów:
Job 33:9  "Czysty jestem, bez grzechu, niewinny i nie mam zmazy.
Job 33:10  A znalaz³ On u mnie niewiernoœæ, za wroga mnie swego uwa¿a.
Job 33:11  Nogi me zaku³ w kajdany, baczy na ka¿dy mój krok".
Job 33:12  Tu nie masz s³usznoœci - powiadam, bo wy¿szy jest Bóg od cz³owieka.
Job 33:13  Czemu siê z Nim spiera³eœ: "Moje s³owa s¹ bez odpowiedzi?"
Job 33:14  Bóg raz siê odzywa i drugi, tylko siê na to nie zwa¿a.
Job 33:15  We œnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na cz³owieka; i w czasie drzemki na ³ó¿ku
Job 33:16  otwiera On ludziom oczy, przera¿enie budzi w ich sercu.
Job 33:17  Chce odwieœæ cz³owieka od grzechu i mê¿a uwolniæ od pychy,
Job 33:18  uchroniæ duszê od grobu, a ¿ycie - od ciosu dzidy.
Job 33:19  Przez cierpienie nawraca na ³o¿u i udrêkê w koœciach nieustann¹.
Job 33:20  Kiedy posi³ek ju¿ zbrzydnie i smaczne pokarmy s¹ wstrêtne;
Job 33:21  gdy cia³o mu w oczach zanika i nagie koœci zostaj¹,
Job 33:22  jego dusza siê zbli¿a do grobu, a ¿ycie do miejsca umar³ych.
Job 33:23  Gdy ma on swego anio³a, obroñcê jednego z tysi¹ca, co mu wyjaœni powinnoœæ;
Job 33:24  zlituje siê nad nim i prosi: "Uwolnij od zejœcia do grobu, za niego okup znalaz³em" -
Job 33:25  to wraca do dni m³odoœci, jak wtedy cia³o ma rzeœkie,
Job 33:26  b³aga Boga, a On siê lituje, radosne oblicze nañ zwraca. Przywrócono mu dawn¹ prawoœæ



Job 33:27  i ludziom swym tak wyœpiewuje: "Grzeszy³em, przewrotnie dzia³a³em, nie odda³ mi On wed³ug mej 
winy,
Job 33:28  uwolni³ od zejœcia do grobu, me ¿ycie raduje siê œwiat³em".
Job 33:29  Wszystko to dwa i trzy razy Bóg czyni wzglêdem cz³owieka,
Job 33:30  chc¹c go uwolniæ od grobu i oœwieciæ blaskiem ¿yj¹cych.
Job 33:31  Uwa¿aj, Hiobie, i s³uchaj, lub milcz, a ja bêdê mówi³.
Job 33:32  Mo¿e chcesz coœ powiedzieæ? Przemów, skargê tw¹ przyjmê.
Job 33:33  Czy nie chcesz? Przeto pos³uchaj! Milcz - ja ciê nauczê m¹droœci».
Job 34:1  Dalej ci¹gn¹³ Elihu, i rzek³:
Job 34:2  «Mêdrcy, s³uchajcie mych s³ów, nastawcie, znawcy, swe uszy:
Job 34:3  bo ucho odró¿nia s³owo, a podniebienie smakuje pokarmy.
Job 34:4  Szukajmy, co dla nas jest s³uszne, wspólnie rozwa¿my, co dobre.
Job 34:5  Bo Hiob powiedzia³: "Jestem bez zmazy, a Bóg odebra³ mi prawo:
Job 34:6  wbrew prawu zosta³em uznany za k³amcê, nie goi siê rana, a jestem bez winy".
Job 34:7  Kto jest podobny do Hioba, co pije obelgi jak wodê,
Job 34:8  razem z grzesznymi chce kroczyæ i z nieprawymi wspóln¹ iœæ drog¹?
Job 34:9  Bo rzek³: "Nie zyskam nic na tym, ¿e ¿yjê z Bogiem w przyjaŸni".
Job 34:10  Wiêc pos³uchajcie, rozumni mê¿owie: Bóg jest daleki od grzechu, Wszechmocny - od nieprawoœci.
Job 34:11  Wed³ug czynów ka¿demu zap³aci, odda, kto na co zas³u¿y³.
Job 34:12  Nie, Bóg nie dzia³a zdradliwie ni Wszechmocny praw niczyich nie ³amie.
Job 34:13  Kto Jemu zleci³ ziemiê, a kto za³o¿y³ ca³y œwiat?
Job 34:14  Niech tylko zwróci uwagê, niech ¿ycie i tchnienie odbierze,
Job 34:15  a wszelkie cia³o zaginie i cz³owiek w py³ siê obróci.
Job 34:16  Pos³uchaj, jeœliœ rozumny, i nadstaw ucha na moje s³owa.
Job 34:17  Czy móg³by rz¹dziæ wróg prawa? Potêpisz Mocarza sprawiedliwego?
Job 34:18  Czy króla ktoœ nazwie: "Nicponiu", lub mo¿nych okreœli: "Zbrodniarze"?
Job 34:19  On nie schlebia ksi¹¿êtom, bogacza nie stawia przed biednym, bo wszyscy s¹ dzie³em r¹k Jego.
Job 34:20  Wszak gin¹ nagle wœród nocy, burzy siê naród - mijaj¹, ciemiêzcê bez trudu siê str¹ca.
Job 34:21  Utkwi³ On swój wzrok w drogê ludzi i widzi wszystkie ich kroki.
Job 34:22  Nie ma ciemnoœci ni mroku, gdzie by siê schowa³ nieprawy.
Job 34:23  On cz³owiekowi nie ustala terminów, by stan¹³ przed Bo¿ym s¹dem.
Job 34:24  Rozbija mocarzy bez dochodzenia, a innych w ich miejsce osadza.
Job 34:25  Zna dok³adnie ich wystêpki. Noc¹ ich niszczy i mia¿d¿y.
Job 34:26  Ch³oszcze ich jako grzeszników, na miejscu zewsz¹d widocznym:
Job 34:27  za to, ¿e odeszli od Niego, ¿e dróg Jego wszystkich nie strzegli.
Job 34:28  Z ich winy Go doszed³ krzyk biednych, a On s³ucha wo³ania ubogich.
Job 34:29  Choæ milczy, kto Go potêpi, gdy schowa siê, kto Go zobaczy? On patrzy na mê¿a i naród,
Job 34:30  by nie rz¹dzi³ cz³owiek nieprawy i nie by³ pu³apk¹ dla ludu.
Job 34:31  Lecz jeœli ktoœ mówi do Boga: "Zwiedziono mnie, nie chcê przestêpstwa,
Job 34:32  poka¿ mi, czego nie widzê, poprawiê, co Ÿle uczyni³em",
Job 34:33  ty kary ¿¹daj¹c - Nim gardzisz. Gdy nie ja, lecz ty sam wybierasz, wiêc wyjaw, co [o tym] s¹dzisz.
Job 34:34  Powiedz¹ mi ludzie rozs¹dni i cz³owiek m¹dry, co s³ucha:
Job 34:35  "Hiob nierozwa¿nie przemawia, to s³owa nieprzemyœlane".
Job 34:36  Lecz Hioba zbadajmy dok³adnie, bo mówi jak ludzie bezbo¿ni.
Job 34:37  Bunt dodaje do grzechu i w rêce ju¿ przy nas klaszcze, a przeciw Bogu mno¿y s³owa».
Job 35:1  Elihu ci¹gn¹³ dalej, i rzek³:
Job 35:2  «Czy to uznajesz za s³uszne, coœ rzek³: "Mam prawo od Boga"?
Job 35:3  Powiedzia³eœ: "Co z tego mi [przyjdzie]? Czy to pomaga wiêcej ni¿ grzech?"
Job 35:4  Parê s³ów ci odpowiem i twym przyjacio³om wraz z tob¹.
Job 35:5  Spojrzyj na niebo! Popatrz! Ogl¹daj ob³oki wysoko!
Job 35:6  Gdy zgrzeszysz, co ty Mu zrobisz? Czy zaszkodzisz Mu mnóstwem grzechów?
Job 35:7  Czy dajesz Mu co, gdyœ jest prawy? Czy otrzyma coœ z twojej rêki?
Job 35:8  Podobnych do ciebie z³oœæ twa dosiêga a twoja prawoœæ ludziom pomaga.
Job 35:9  Z ogromu ucisku siê p³acze, pod wroga przemoc¹ siê krzyczy,
Job 35:10  a nikt nie mówi: "Gdzie Bóg, mój Stwórca, co nocy u¿ycza pieœni wesela,
Job 35:11  nas uczy wiêcej ni¿ [ucz¹] zwierzêta, mêdrszymi jesteœmy od ptaków powietrznych".
Job 35:12  Wo³ania s¹ bez odpowiedzi ze wzglêdu na pychê nieprawych.
Job 35:13  B³êdem jest przypuszczaæ, ¿e Bóg nie s³ucha, ¿e Wszechmog¹cy nie zwraca uwagi.
Job 35:14  Choæ mówisz: "Nie zwraca uwagi", u Niego sprawa, na Niego czekaj!



Job 35:15  Teraz, gdy gniew Jego nie p³onie, na grzech zda siê nie zwa¿aæ,
Job 35:16  Hiob usta otworzy³ niem¹drze i mno¿y s³owa bezmyœlnie».
Job 36:1  Doda³ jeszcze Elihu, i rzek³:
Job 36:2  «Poczekaj chwilkê, wyjaœniê, bo jeszcze [mam] s³owa od Boga.
Job 36:3  Daleko poniosê sw¹ wiedzê, by ukazaæ sprawiedliwoœæ Stwórcy.
Job 36:4  Naprawdê, nie mówiê podstêpnie, prawdziwie jest mêdrzec przed tob¹.
Job 36:5  Oto Bóg nie odrzuca potê¿nych, umys³ów potê¿nych duchem,
Job 36:6  ale ciemiêzcy ¿yæ nie dozwoli, ubogim przyznaje s³usznoœæ,
Job 36:7  nie spuszcza oka z uczciwych, osadza ich na tronach z królami, wywy¿sza ich po wsze czasy.
Job 36:8  Gdy powrozami zwi¹zani, w kajdany nêdzy zostan¹ zakuci,
Job 36:9  wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciê¿koœæ przestêpstw widzieli.
Job 36:10  Otwiera im uszy na radê, namawia: od z³a niech odst¹pi¹!
Job 36:11  Gdy us³uchaj¹ z poddaniem, dni p³yn¹ im w dobrobycie, a lata mijaj¹ w szczêœciu.
Job 36:12  Niewierni musz¹ zgin¹æ od dzidy, wygin¹ z braku rozumu.
Job 36:13  Ludzie zatwardziali gniew chowaj¹, zwi¹zani nie chc¹ ratunku;
Job 36:14  wygin¹ za dni m³odoœci, a ¿ycie ich godne pogardy.
Job 36:15  Biednego On ratuje przez nêdzê, cierpieniem otwiera mu uszy.
Job 36:16  I ciebie chce On wybawiæ z nieszczêœæ, przed tob¹ jest dal, nie cieœnina, i stó³ op³ywaj¹cy 
t³uszczem.
Job 36:17  Lecz ty os¹dzasz jak niewierny. Dosiêgn¹ ciê prawa i s¹dy.
Job 36:18  Strze¿ siê, by ciê nie zwiod³a obfitoœæ i nie zmyli³ hojny okup.
Job 36:19  Czy sk³oni Mocarza twój krzyk bólu, choæbyœ wytê¿y³ swe si³y?
Job 36:20  Spróbuj nie wzdychaæ do nocy, w której odchodz¹ najbli¿si.
Job 36:21  Strze¿ siê, a z³a unikaj! Przez nie dosiêg³a ciê nêdza.
Job 36:22  Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któ¿ takim mistrzem jak On?
Job 36:23  Kto Jego drogê chce zganiæ? Kto powie: "le uczyni³eœ"?
Job 36:24  Staraj siê chwaliæ Jego dzie³a, gdy o nich siê pieœni uk³ada.
Job 36:25  Ogl¹da je ka¿dy z radoœci¹, choæ widzi je tylko z daleka.
Job 36:26  Wielki jest Bóg, choæ nieznany, lat Jego nikt nie policzy.
Job 36:27  On krople wody podnosi i mg³ê na deszcz skrapla,
Job 36:28  one p³yn¹ z nieba wysoko, obficie sp³ywaj¹ na ludzi.
Job 36:29  A kto pojmuje warstwê chmur i huk [niebieskiego] namiotu?
Job 36:30  On, Najwy¿szy, ogniem zieje i zakrywa podstawy morza.
Job 36:31  Tak utrzymuje ludzi i ¿ywnoœæ im daje obficie.
Job 36:32  B³yskawic¹ zbrojne ma rêce, wskazuje jej cel oznaczony,
Job 36:33  g³os przeciw niemu wydaje: zazdrosny gniew na nieprawoœæ.
Job 37:1  A na to dr¿y moje serce, zda siê, ¿e z piersi wyskoczy.
Job 37:2  Tego huku pilnie s³uchajcie, grzmotu, co z ust Jego wychodzi.
Job 37:3  Pod ca³ym niebem lataæ ka¿e b³yskawicy, po krañce ziemi jej œwiat³o.
Job 37:4  Potem nastaje huk straszny, to grzmot zes³a³ Wszechmocny; nie wstrzyma³ go, bo ci¹gle go s³ychaæ.
Job 37:5  A Bóg cudownie grzmi swoim g³osem, dzia³aj¹c cuda niepojête.
Job 37:6  Œniegowi mówi: "Padaj na ziemiê!", ulewie i deszczowi: "B¹dŸcie mocne!"
Job 37:7  Ludzi zamyka po domach, by ka¿dy rozwa¿a³ Jego dzie³a.
Job 37:8  Zwierzêta zaszyte w kryjówkach nocuj¹ w swych legowiskach.
Job 37:9  Burza przychodzi z komory, zima [nadci¹ga] z pó³nocy,
Job 37:10  mróz dany z tchnienia Bo¿ego i lodem œciêta powierzchnia wody.
Job 37:11  Blask Jego chmury rozpêdza, s³oñce rozprasza ob³oki.
Job 37:12  Tu i tam ono kr¹¿y, idzie, by spe³niæ zlecenia. Wszystkie nakazy [wykona] na ca³ej powierzchni 
ziemi,
Job 37:13  jako upomnienie czy ³aska lub jako mi³osierdzie wys³ane.
Job 37:14  Pos³uchaj, Hiobie, zaczekaj! A cuda Bo¿e zrozumiesz.
Job 37:15  Czy wiesz, jak Bóg rozkazuje, jak œwieci z chmur b³yskawic¹?
Job 37:16  Czy wiesz, jak w powietrzu mg³y wisz¹? Te cuda s¹ pe³ne m¹droœci.
Job 37:17  Ubranie twoje gor¹ce, gdy ziemia spoczywa bez wiatru.
Job 37:18  Potrafisz z Nim niebiosa rozci¹gaæ, twarde jak lustro z metalu?
Job 37:19  Poucz nas, co Mu odpowiedzieæ, w ciemnoœci nie mo¿emy siê broniæ.
Job 37:20  Czy trzeba Mu zg³osiæ: "Chcê mówiæ"? Musi Mu cz³owiek powiedzieæ, ¿e ginie?
Job 37:21  Nie widaæ teraz œwiat³oœci, jaœnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpêdzi.
Job 37:22  Z pó³nocy przychodzi blask z³oty, to Boga straszliwy majestat.



Job 37:23  Wszechmocny jest - któ¿ Go dosiê¿e? Pe³en potêgi, œwiêtoœci, bogaty w prawoœæ, nie w ucisk.
Job 37:24  St¹d Go siê ludzie lêkaj¹. Nie zwa¿a na wszystkich m¹drych sercem».
Job 38:1  I z wichru Pan odpowiedzia³ Hiobowi tymi s³owami:
Job 38:2  «Któ¿ tu zaciemniæ chce zamiar s³owami nierozumnymi?
Job 38:3  Przepasz no biodra jak mocarz! Bêdê ciê pyta³ - pouczysz Mnie.
Job 38:4  Gdzieœ by³, gdy zak³ada³em ziemiê? Powiedz, je¿eli znasz m¹droœæ.
Job 38:5  Kto wybada³ jej przestworza? Wiesz, kto j¹ sznurem wymierzy³?
Job 38:6  Na czym siê s³upy wspieraj¹? Kto za³o¿y³ jej kamieñ wêgielny
Job 38:7  ku uciesze porannych gwiazd, ku radoœci wszystkich synów Bo¿ych?
Job 38:8  Kto bram¹ zamkn¹³ morze, gdy wysz³o z ³ona wzburzone,
Job 38:9  gdym chmury mu da³ za ubranie, za pieluszki ciemnoœæ pierwotn¹?
Job 38:10  Z³ama³em jego wielkoœæ mym prawem, wprawi³em wrzeci¹dze i bramê.
Job 38:11  I rzek³em: "A¿ dot¹d, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadêtych fal".
Job 38:12  Czyœ w ¿yciu rozkaza³ rankowi, wyznaczy³ miejsce jutrzence,
Job 38:13  by objê³a krañce ziemi, usuwaj¹c z niej grzeszników?
Job 38:14  Zmienia siê jak pieczêtowana glina, barwi siê jak suknia.
Job 38:15  Grzesznikom œwiat³o odjête i strzaskane ramiê wynios³e.
Job 38:16  Czy dotar³eœ do Ÿróde³ morza? Czy doszed³eœ do dna Otch³ani?
Job 38:17  Czy wskazano ci bramy œmierci? Widzia³eœ drzwi do ciemnoœci?
Job 38:18  Czy zg³êbi³eœ przestrzeñ ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko?
Job 38:19  Gdzie jest droga do spoczynku œwiat³a? A gdzie mieszkaj¹ mroki,
Job 38:20  abyœ je zawiód³ do ich przestworzy i rozpozna³ drogê do ich domu?
Job 38:21  Jeœli to wiesz, to wtedyœ siê rodzi³, a liczba twych dni jest ogromna.
Job 38:22  Czy dotar³eœ do zbiorników œniegu? Czy widzia³eœ zbiorniki gradu?
Job 38:23  Na czasy gniewu je chowam, na dzieñ utarczki i wojny.
Job 38:24  Czy nie têdy œwiat³o zachodzi, rozsy³aj¹c b³yskawice po œwiecie?
Job 38:25  Kto kopa³ kana³y ulewie lub drogê chmurze ze grzmotem,
Job 38:26  by pada³ deszcz na pustkowiu, w pustyni zupe³nie bezludnej,
Job 38:27  chc¹c pustyniê bezludn¹ nasyciæ, zasiliæ rosn¹c¹ tam trawê?
Job 38:28  Czy deszcz tak¿e ma ojca? A kto zrodzi³ krople rosy?
Job 38:29  Z czyjego ³ona lód wyszed³? Kto rozmno¿y³ szron z nieba?
Job 38:30  Jak to woda krzepnie na kamieñ, powierzchnia g³êbiny siê œcina?
Job 38:31  Czy po³¹czysz gwiazdy Plejad? RozluŸnisz wiêzy Oriona?
Job 38:32  Czy wypuœcisz o czasie Gwiazdê Porann¹? I wywiedziesz NiedŸwiedzicê z dzieæmi?
Job 38:33  Czy znane ci prawa niebios, czy wyjaœnisz ich pismo na ziemi?
Job 38:34  Czy g³os swój podniesiesz do chmur, by ciê ulewa przykry³a?
Job 38:35  Czy poœlesz pioruny i pójd¹ ze s³owem: "Jesteœmy do us³ug"?
Job 38:36  Kto ibisowi da³ m¹droœæ, a rozum da³ kogutowi?
Job 38:37  Kto m¹drze policzy chmury, w niebiosa zgromadzi wodê,
Job 38:38  gdy gleba stwardnieje na bry³ê, a pola zamieni¹ siê w grudy?
Job 38:39  Czy lwicy zdobyczy na³owisz, nasycisz ¿ar³ocznoœæ lwi¹tek,
Job 38:40  gdy one mieszkaj¹ w kryjówkach, w gêstwinach czekaj¹ wieczoru?
Job 38:41  Kto ¿eru dostarcza krukowi, gdy m³ode do Boga wo³aj¹, gdy b³¹dz¹ ogromnie zg³odnia³e?
Job 39:1  Czy znasz poród kozioro¿ca? Widzia³eœ rodzenie gazeli?
Job 39:2  Czy zliczysz miesi¹ce, gdy nosz¹, i znana ci chwila rodzenia?
Job 39:3  K³ad¹ siê i m³ode swe rodz¹, na œwiat wydaj¹ swój p³ód.
Job 39:4  Ich m³ode mocne, rosn¹ swobodnie, odchodz¹, by do nich nie wróciæ.
Job 39:5  Kto zebrê wolno wypuszcza? Kto os³a dzikiego rozwi¹¿e?
Job 39:6  Za dom mu da³em pustkowie, legowiskiem zaœ jego s³ona ziemia.
Job 39:7  Œmieje siê z miejskiego zgie³ku, s³ów poganiacza nie s³yszy,
Job 39:8  w górach szuka pokarmu, goni za wszelk¹ zieleni¹.
Job 39:9  Czy bawó³ zechce ci s³u¿yæ, czy zostanie przy twoim ¿³obie?
Job 39:10  Przywi¹¿esz go powrozem do p³uga, bêdzie z tob¹ ora³ doliny?
Job 39:11  Czy zaufasz, ¿e bardzo silny, i w³o¿ysz nañ owoc twej pracy?
Job 39:12  Zawierzysz mu, ¿e wróci, ¿e dopilnuje ziarna na klepisku?
Job 39:13  ¯wawe s¹ skrzyd³a strusia, czy tak jak pióra bociana?
Job 39:14  Jaja swe rzuca na ziemiê, ogrzewa je w piasku,
Job 39:15  zapomina, ¿e mo¿na je zdeptaæ lub zniszcz¹ je dzikie zwierzêta.
Job 39:16  Swe dzieci traktuje jak obce, pró¿ny to dla niego trud - jest bez stada.



Job 39:17  M¹droœci Bóg go pozbawi³, rozs¹dku mu nie udzieli³.
Job 39:18  Za to, gdy w góry cwa³uje, œmieje siê z konia i jeŸdŸca.
Job 39:19  Czy da³eœ koniowi si³ê, grzyw¹ przystrajasz mu szyjê
Job 39:20  i sprawiasz, ¿e biegnie jak szarañcza, a¿ silne parskanie przera¿a?
Job 39:21  Mocno bije kopytem, radoœnie, z moc¹ siê rzuca na orê¿,
Job 39:22  nie boi siê, drwi sobie z lêku, on nie ucieka przed mieczem.
Job 39:23  Gdy ko³czan nad nim zadŸwiêczy, ostrze oszczepu i dzidy,
Job 39:24  pêdzi wœród huku i dudnienia, nie wstrzyma go sygna³ tr¹by,
Job 39:25  na g³os tr¹bki r¿y: "Haaa", z dala ju¿ wêszy wojnê, wo³anie dowódców i ha³as.
Job 39:26  Czy za twoj¹ to rad¹ uniesie siê sokó³, skrzyd³a rozwinie ku po³udniowi?
Job 39:27  Czy na twój rozkaz orze³ siê wzbije, gdy ma swe gniazdo na górze?
Job 39:28  Mieszka na skale i nocuje, w skalnym za³omie siê gnieŸdzi,
Job 39:29  st¹d sobie szuka ¿eru, bo jego oczy widz¹ daleko.
Job 39:30  Pisklêta jego krew ch³epc¹, on wszêdzie tam, gdzie zabici».
Job 40:1  Zwróci³ siê Pan do Hioba i rzek³:
Job 40:2  «Niech przeciwnik Wszechmocnego odpowie. Niech zabrzmi g³os krytyka Boga!»
Job 40:3  A Hiob odpowiedzia³ Panu:
Job 40:4  «Jam ma³y, có¿ Ci odpowiem? - Rêkê przy³o¿ê do ust.
Job 40:5  Raz przemówi³em, nie wiêcej, drugi raz niczego nie dodam».
Job 40:6  I z wichru odpowiedzia³ Pan Hiobowi:
Job 40:7  «Przepasz no biodra jak mocarz! Bêdê ciê pyta³ - pouczysz Mnie.
Job 40:8  Naprawdê chcesz z³amaæ me prawa? Wyka¿esz Mi z³o? Jesteœ czysty?
Job 40:9  Czy ramiê masz mocne jak Bóg? Czy g³os twój rozbrzmiewa jak Jego?
Job 40:10  Przywdziej potêgê, wynios³oœæ, przystrój siê piêknem i si³¹!
Job 40:11  Wylewaj pyszny twój gniew, spojrzyj na dumnych i poni¿ ich:
Job 40:12  Popatrz, upokórz pysza³ka, zniwecz na miejscu grzesznika!
Job 40:13  Zakop ich razem w piasku, w ukryciu zachowaj ich twarze!
Job 40:14  Nawet ciê za to pochwalê, ¿e twa prawica przemog³a.
Job 40:15  Oto hipopotama - jak ciebie go stworzy³em - jak wó³ on traw¹ siê ¿ywi.
Job 40:16  Si³ê swoj¹ ma w biodrach, a moc sw¹ ma w miêœniach brzucha.
Job 40:17  Ogonem zawija jak cedrem, œciêgna bioder ma silnie zwi¹zane,
Job 40:18  jego koœci jak rury miedziane, jego nogi jak sztaby ¿elazne.
Job 40:19  Wyborne to dzie³o Bo¿e, Stwórca da³ mu twardy miecz.
Job 40:20  ¯ywnoœæ przynosz¹ mu góry: zwierzyna, co tam siê bawi.
Job 40:21  On le¿y pod krzewem lotosu, w ukryciu trzcin i trzêsawisk.
Job 40:22  Lotos dostarcza mu cienia, otoczeniem s¹ wierzby potoku.
Job 40:23  Gdy rzeka wezbrana, niespieszny, spokojny, choæ pr¹d siêga paszczy.
Job 40:24  Czy mo¿na go z³apaæ za oczy, przez nozdrza przesun¹æ pêtlicê?
Job 40:25  Czy krokodyla chwycisz na wêdkê lub sznurem wyci¹gniesz mu jêzyk,
Job 40:26  czy przeci¹gniesz mu powróz przez nozdrza, a szczêkê hakiem przewiercisz?
Job 40:27  Mo¿e ciê poprosi o ³askê? czy powie ci dobre s³owo?
Job 40:28  Czy zawrze z tob¹ przymierze, czy wci¹gniesz go na sta³e do s³u¿by?
Job 40:29  Czy pobawisz siê nim jak z wróblem, czy zwi¹¿esz go dla swych córek?
Job 40:30  Czy towarzysze go sprzedadz¹, podziel¹ go miêdzy kupców?
Job 40:31  Czy przebijesz mu skórê harpunem, g³owê mu dzid¹ przeszyjesz?
Job 40:32  Odwa¿ siê rêkê nañ w³o¿yæ, pamiêtaj, nie wrócisz do walki.
Job 41:1  Zawiedzie twoja nadzieja, bo ju¿ sam jego widok przera¿a.
Job 41:2  Kto siê oœmieli go zbudziæ? Któ¿ mu wyst¹pi naprzeciw?
Job 41:3  Kto siê odwa¿y go dotkn¹æ bezkarnie? - Nikt zgo³a pod ca³ym niebem.
Job 41:4  G³osu jego nie zdo³am przemilczeæ, o sile wiem - niezrównana.
Job 41:5  Czy odchyli kto brzeg pancerza i podejdzie z podwójnym wêdzid³em?
Job 41:6  Czy otworzy mu paszczy podwoje? - Strasznie jest spojrzeæ mu w zêby.
Job 41:7  Grzbiet ma jak p³yty u tarczy, spojone jakby pieczêci¹.
Job 41:8  Mocno ze sob¹ z³¹czone, powietrze nawet nie przejdzie.
Job 41:9  Tak jedna przylega do drugiej, ¿e nie mo¿na rozluŸniæ po³¹czeñ.
Job 41:10  Jego kichanie olœniewa blaskiem, oczy - jak powieki zorzy:
Job 41:11  z ust mu p³omienie buchaj¹, sypi¹ siê iskry ogniste.
Job 41:12  Dym wydobywa siê z nozdrzy, jak z kot³a pe³nego wrz¹tku.
Job 41:13  Oddechem rozpala wêgle, z paszczy tryska mu ogieñ.



Job 41:14  W szyi siê kryje jego potêga, przed nim skacz¹c biegnie przestrach,
Job 41:15  czêœci cia³a spojone, jakby ulane, nieporuszone.
Job 41:16  Serce ma twarde jak ska³a, jak dolny kamieñ m³yñski.
Job 41:17  Gdy wstaje, mocni dr¿¹ ze strachu i przera¿eni trac¹ przytomnoœæ.
Job 41:18  Bo ciêcie mieczem bez skutku, jak dzida, strza³a czy oszczep.
Job 41:19  Dla niego ¿elazo - to plewy, br¹z - niby drzewo zbutwia³e.
Job 41:20  Nie p³oszy go strza³a z ³uku, kamieñ z procy jest ŸdŸb³em dla niego.
Job 41:21  Dla niego ŸdŸb³em maczuga, œmieje siê z dzidy lec¹cej.
Job 41:22  Pod nim s¹ ostre skorupy, œlad jakby wa³u zostawia na b³ocie.
Job 41:23  G³êbiê wód wzburzy jak kocio³, na wrz¹tek j¹ zdo³a przemieniæ.
Job 41:24  Za nim smuga siê œwieci na wodzie, topiel podobna do siwizny.
Job 41:25  Nie ma mu równego na ziemi, uczyniono go nieustraszonym:
Job 41:26  Ka¿de mocne zwierzê siê lêka jego, króla wszystkich stworzeñ».
Job 42:1  Hiob na to odpowiedzia³ Panu, i rzek³:
Job 42:2  «Wiem, ¿e Ty wszystko mo¿esz, co zamyœlasz, potrafisz uczyniæ.
Job 42:3  Kto przes³ania zamiar nierozumnie? O rzeczach wznios³ych mówi³em. To zbyt cudowne. Ja nie 
rozumiem.
Job 42:4  Pos³uchaj, proszê. Pozwól mi mówiæ! Chcê spytaæ. Racz odpowiedzieæ!
Job 42:5  Dot¹d Ciê zna³em ze s³yszenia, obecnie ujrza³em Ciê wzrokiem,
Job 42:6  st¹d odwo³ujê, co powiedzia³em, kajam siê w prochu i w popiele».
Job 42:7  Skoro Pan te s³owa powiedzia³ do Hioba, przemówi³ i do Elifaza z Temanu: «Zap³on¹³em gniewem na 
ciebie i na dwóch przyjació³ twoich, bo nie mówiliœcie o Mnie prawdy, jak s³uga mój, Hiob.
Job 42:8  WeŸcie teraz siedem m³odych cielców i siedem baranów, idŸcie do s³ugi mego, Hioba, i z³ó¿cie ofiarê 
ca³opaln¹ za siebie. Mój s³uga, Hiob, bêdzie siê za was modli³. Ze wzglêdu na niego nic z³ego wam nie zrobiê, 
choæ nie mówiliœcie prawdy o Mnie, jak s³uga mój, Hiob».
Job 42:9  Poszli wiêc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówi³ im Pan, a Pan mia³ 
wzgl¹d na Hioba.
Job 42:10  I Pan przywróci³ Hioba do dawnego stanu, gdy¿ modli³ siê on za swych przyjació³. Pan odda³ mu 
ca³¹ majêtnoœæ w dwójnasób.
Job 42:11  Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali 
nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczêœcia, jakie na niego zes³a³ Pan. Ka¿dy mu da³ jeden srebrny 
pieni¹dz i jedn¹ z³ot¹ obr¹czkê.
Job 42:12  A teraz Pan b³ogos³awi³ Hiobowi, tak ¿e mia³ czternaœcie tysiêcy owiec, szeœæ tysiêcy wielb³¹dów, 
tysi¹c jarzm wo³ów i tysi¹c oœlic.
Job 42:13  Mia³ jeszcze siedmiu synów i trzy córki.
Job 42:14  Pierwsz¹ nazwa³ Go³êbic¹, drug¹ Kasj¹, a trzeci¹ Rogiem Antymonu.
Job 42:15  Nie by³o w ca³ym kraju kobiet tak piêknych jak córki Hioba. Da³ im te¿ ojciec dziedzictwo miêdzy 
braæmi.
Job 42:16  I ¿y³ jeszcze Hiob sto czterdzieœci lat, i widzia³ swych potomków - w ca³oœci cztery pokolenia.
Job 42:17  Umar³ Hiob stary i pe³en lat.
Psa 1:1  Szczêœliwy m¹¿, który nie idzie za rad¹ wystêpnych, nie wchodzi na drogê grzeszników i nie siada w 
kole szyderców,
Psa 1:2  lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyœla dniem i noc¹.
Psa 1:3  Jest on jak drzewo zasadzone nad p³yn¹c¹ wod¹, które wydaje owoc w swoim czasie, a liœcie jego nie 
wiêdn¹: co uczyni, pomyœlnie wypada.
Psa 1:4  Nie tak wystêpni, nie tak: s¹ oni jak plewa, któr¹ wiatr rozmiata.
Psa 1:5  Tote¿ wystêpni nie ostoj¹ siê na s¹dzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
Psa 1:6  bo Pan uznaje drogê sprawiedliwych, a droga wystêpnych zaginie.
Psa 2:1  Dlaczego narody siê buntuj¹, czemu ludy knuj¹ daremne zamys³y?
Psa 2:2  Królowie ziemi powstaj¹ i w³adcy spiskuj¹ wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazañcowi:
Psa 2:3  «Stargajmy Ich wiêzy i odrzuæmy od siebie Ich pêta!»
Psa 2:4  Œmieje siê Ten, który mieszka w niebie, Pan siê z nich naigrawa,
Psa 2:5  a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywoœci ich trwo¿y:
Psa 2:6  «Przecie¿ Ja ustanowi³em sobie króla na Syjonie, œwiêtej górze mojej».
Psa 2:7  Og³oszê postanowienie Pana: Powiedzia³ do mnie: «Tyœ Synem moim, Ja Ciebie dziœ zrodzi³em.
Psa 2:8  ¯¹daj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krañce ziemi.
Psa 2:9  ¯elazn¹ rózg¹ bêdziesz nimi rz¹dziæ i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».
Psa 2:10  A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie siê, sêdziowie ziemi!
Psa 2:11  S³u¿cie Panu z bojaŸni¹



Psa 2:12  i Jego nogi ze dr¿eniem ca³ujcie, bo zap³onie gniewem i poginiecie w drodze, gdy¿ gniew Jego 
prêdko wybucha. Szczêœliwi wszyscy, co w Nim szukaj¹ ucieczki.
Psa 3:1  Psalm Dawida, gdy ucieka³ przed swoim synem Absalomem.
Psa 3:2  Panie, jak¿e wielu jest tych, którzy mnie trapi¹, jak wielu przeciw mnie powstaje!
Psa 3:3  Wielu jest tych, co mówi¹ o mnie: «Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».
Psa 3:4  A jednak, Panie, Ty, jesteœ dla mnie tarcz¹, Tyœ chwa³¹ moj¹ i Ty mi g³owê podnosisz.
Psa 3:5  Wo³am swym g³osem do Pana, On odpowiada ze œwiêtej swojej góry.
Psa 3:6  K³adê siê, zasypiam i znowu siê budzê, bo Pan mnie podtrzymuje.
Psa 3:7  Wcale siê nie lêkam tysiêcy ludu, choæ przeciw mnie doko³a siê ustawiaj¹.
Psa 3:8  Powstañ, o Panie! Ocal mnie, mój Bo¿e! Bo uderzy³eœ w szczêkê wszystkich moich wrogów i 
wy³ama³eœ zêby grzeszników.
Psa 3:9  Od Pana pochodzi zbawienie. B³ogos³awieñstwo Twoje nad narodem Twoim.
Psa 4:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy.
Psa 4:2  Kiedy Ciê wzywam, odpowiedz mi, Bo¿e, co sprawiedliwoœæ mi wymierzasz. Tyœ mnie wydŸwign¹³ z 
utrapienia - zmi³uj siê nade mn¹ i wys³uchaj moj¹ modlitwê!
Psa 4:3  Mê¿owie, dok¹d bêdziecie sercem ociê¿ali? Czemu kochacie marnoœæ i szukacie k³amstwa?
Psa 4:4  Wiedzcie, ¿e Pan mi okazuje cudownie sw¹ ³askê, Pan mnie wys³uchuje, ilekroæ Go wzywam.
Psa 4:5  Zadr¿yjcie i nie grzeszcie, rozwa¿cie na swych ³o¿ach i zamilknijcie!
Psa 4:6  Z³ó¿cie nale¿ne ofiary i miejcie w Panu nadziejê!
Psa 4:7  Wielu powiada: «Któ¿ nam uka¿e szczêœcie?» Wznieœ ponad nami, o Panie, œwiat³oœæ Twojego 
oblicza!
Psa 4:8  Wla³eœ w moje serce wiêcej radoœci ni¿ w czasie obfitego plonu pszenicy i m³odego wina.
Psa 4:9  Gdy siê po³o¿ê, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkaæ bezpiecznie.
Psa 5:1  Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy.
Psa 5:2  Us³ysz, Panie, moje s³owa, zwróæ na mój jêk uwagê;
Psa 5:3  natê¿ s³uch na g³os mojej modlitwy, mój Królu i Bo¿e! Albowiem Ciebie b³agam,
Psa 5:4  o Panie, s³yszysz mój g³os od rana, od rana przedstawiam Ci proœby i czekam.
Psa 5:5  Bo Ty nie jesteœ Bogiem, któremu mi³a nieprawoœæ, z³ego nie przyjmiesz do siebie w goœcinê.
Psa 5:6  Nieprawi nie ostoj¹ siê przed Tob¹. Nienawidzisz wszystkich z³oczyñców,
Psa 5:7  zsy³asz zgubê na wszystkich, co mówi¹ k³amliwie. Mê¿em krwawym i podstêpnym brzydzi siê Pan.
Psa 5:8  Ja zaœ dziêki obfitej Twej ³asce, wejdê do Twojego domu, upadnê przed œwiêtym przybytkiem Twoim 
przejêty Twoj¹ bojaŸni¹.
Psa 5:9  O Panie, prowadŸ mnie w swej sprawiedliwoœci, na przekór mym wrogom: wyrównaj przede mn¹ Twoj¹ 
drogê!
Psa 5:10  Bo w ustach ich nie ma szczeroœci, ich serce knuje zasadzki, ich gard³o jest grobem otwartym, a 
jêzykiem mówi¹ pochlebstwa.
Psa 5:11  Ukarz ich, Bo¿e, niech stan¹ siê ofiar¹ w³asnych knowañ; wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni, 
buntuj¹ siê bowiem przeciwko Tobie.
Psa 5:12  A wszyscy, którzy siê do Ciebie uciekaj¹, niech siê ciesz¹, niech siê wesel¹ na zawsze! Os³aniaj ich, 
niech ciesz¹ siê Tob¹, ci, którzy imiê Twe mi³uj¹.
Psa 5:13  Bo Ty, Panie, bêdziesz b³ogos³awi³ sprawiedliwemu: otoczysz go ³ask¹ jak tarcz¹.
Psa 6:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawê. Psalm. Dawidowy.
Psa 6:2  Nie karæ mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywoœci.
Psa 6:3  Zmi³uj siê nade mn¹, Panie, bom s³aby; ulecz mnie, Panie, bo koœci moje strwo¿one
Psa 6:4  i duszê moj¹ ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jak¿e d³ugo jeszcze...?
Psa 6:5  Zwróæ siê, o Panie, ocal moj¹ duszê, wybaw mnie przez Twoje mi³osierdzie,
Psa 6:6  bo nikt po œmierci nie wspomni o Tobie: któ¿ Ciê wychwala w Szeolu?
Psa 6:7  Zmêczy³em siê moim jêkiem, p³aczem obmywam co noc moje ³o¿e, pos³anie moje skrapiam ³zami.
Psa 6:8  Od smutku oko moje mg³¹ zachodzi, starzejê siê z powodu wszystkich mych wrogów.
Psa 6:9  Odst¹pcie ode mnie wszyscy, którzy z³o czynicie, bo Pan us³ysza³ g³os mojego p³aczu;
Psa 6:10  Pan us³ysza³ moje b³aganie, Pan przyj¹³ moj¹ modlitwê.
Psa 6:11  Niech siê wszyscy moi wrogowie zawstydz¹ i bardzo zatrwo¿¹, niech odst¹pi¹ i niech siê zawstydz¹!
Psa 7:1  Skarga Dawida, któr¹ wyœpiewa³ do Pan z powodu Kusza Beniaminity.
Psa 7:2  Panie, Bo¿e mój, do Ciebie siê uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich przeœladowców,
Psa 7:3  by kto - jak lew - mnie nie porwa³ i nie rozszarpa³, gdy zabraknie wybawcy.
Psa 7:4  Bo¿e mój, Panie, je¿eli ja to pope³ni³em, jeœli nieprawoœæ plami moje rêce,
Psa 7:5  jeœli wyrz¹dzi³em z³o swemu dobroczyñcy i swego wroga z³upi³em doszczêtnie,
Psa 7:6  to niech nieprzyjaciel œciga mnie i schwyci, i wdepcze w ziemiê me ¿ycie, a godnoœæ moj¹ niechaj w 
proch obali.



Psa 7:7  Powstañ, o Panie, w Twym gniewie, podnieœ siê przeciw zaciek³oœci mych ciemiêzców, wyst¹p w 
s¹dzie, jaki zapowiedzia³eœ.
Psa 7:8  Gromada narodów niechaj Ciê otoczy, a Ty zasi¹dŸ ponad ni¹ wysoko.
Psa 7:9  Pan jest Sêdzi¹ narodów: Panie, przyznaj mi s³usznoœæ, wed³ug mej sprawiedliwoœci i wed³ug 
niewinnoœci, jaka jest we mnie.
Psa 7:10  Niechaj ustanie nieprawoœæ wystêpnych, a sprawiedliwego umocnij, Bo¿e sprawiedliwy, Ty, co 
przenikasz serca i nerki.
Psa 7:11  Tarcz¹ jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.
Psa 7:12  Bóg - Sêdzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pa³aj¹cy gniewem.
Psa 7:13  Jeœli siê [kto] nie nawróci, miecz swój On wyostrzy;
Psa 7:14  przygotuje na niego pociski œmiertelne, sporz¹dzi swe ogniste strza³y.
Psa 7:15  Oto [tamten] pocz¹³ nieprawoœæ, brzemienny jest udrêk¹ i rodzi podstêp.
Psa 7:16  Wykopa³ dó³ i pog³êbi³ go, lecz wpad³ do jamy, któr¹ przygotowa³.
Psa 7:17  Jego z³oœæ obróci siê na jego g³owê, a jego gwa³t spadnie mu na ciemiê.
Psa 7:18  Ja zaœ uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwoœæ, psalm œpiewam imieniu Pana Najwy¿szego.
Psa 8:1  Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.
Psa 8:2  O Panie, nasz Bo¿e, jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej ziemi! Tyœ swój majestat wyniós³ nad 
niebiosa.
Psa 8:3  Sprawi³eœ, ¿e [nawet] usta dzieci i niemowl¹t oddaj¹ Ci chwa³ê, na przekór Twym przeciwnikom, aby 
poskromiæ nieprzyjaciela i wroga.
Psa 8:4  Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o Twych palców, ksiê¿yc i gwiazdy, któreœ Ty utwierdzi³:
Psa 8:5  czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz, i czym - syn cz³owieczy, ¿e siê nim zajmujesz?
Psa 8:6  Uczyni³eœ go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³eœ.
Psa 8:7  Obdarzy³eœ go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich; z³o¿y³eœ wszystko pod jego stopy:
Psa 8:8  owce i byd³o wszelakie, a nadto i polne stada,
Psa 8:9  ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Psa 8:10  O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej ziemi!
Psa 9:1  Kierownikowi chóru. Na mod³ê pieœni «Mut labben». Psalm. Dawidowy.
Psa 9:2  Chwalê Ciê, Panie, ca³ym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzie³a.
Psa 9:3  Cieszyæ siê bêdê i radowaæ Tob¹, psalm bêdê œpiewaæ na czeœæ Twego imienia, o Najwy¿szy.
Psa 9:4  Bo wrogowie moi siê cofaj¹, padaj¹, gin¹ sprzed Twego oblicza.
Psa 9:5  Boœ Ty przeprowadzi³ mój s¹d i wyrok, zasiadaj¹c na tronie - Sêdzio sprawiedliwy.
Psa 9:6  Zgromi³eœ pogan, zgubi³eœ wystêpnych, imiê ich na wieczne czasy wymaza³eœ.
Psa 9:7  Upadli wrogowie - w wieczyste ruiny, miasta poburzy³eœ - przepad³a o nich pamiêæ.
Psa 9:8  A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by s¹dziæ.
Psa 9:9  Sam bêdzie s¹dzi³ œwiat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok.
Psa 9:10  Niech Pan bêdzie ucieczk¹ dla uciœnionego, ucieczk¹ w czasach utrapienia.
Psa 9:11  Ufaj¹ Tobie znaj¹cy Twe imiê, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Ciê szukaj¹.
Psa 9:12  Psalm œpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, poœród narodów g³oœcie Jego dzie³a,
Psa 9:13  bo mœciciel krwi pamiêta o ubogich, pamiêta, a nie zapomina ich wo³ania.
Psa 9:14  Zmi³uj siê nade mn¹, Panie, spójrz, jak mnie poni¿aj¹ ci, którzy mnie nienawidz¹. Ty, co mnie 
wyprowadzasz z bram œmierci,
Psa 9:15  bym g³osi³ ca³¹ Tw¹ chwa³ê w bramach Córy Syjoñskiej i weseli³ siê Twoj¹ pomoc¹.
Psa 9:16  Poganie wpadli w jamê, któr¹ wykopali; noga ich uwiêz³a w sidle przez nich zastawionym.
Psa 9:17  Pan siê objawi³, s¹d przeprowadzi³, w dzie³a r¹k swoich uwik³a siê wystêpny.
Psa 9:18  Niechaj wystêpni odejd¹ precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomnia³y o Bogu.
Psa 9:19  Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na sta³e, ufnoœæ nieszczêœliwych nigdy ich nie zawiedzie.
Psa 9:20  Powstañ, o Panie, by cz³owiek nie triumfowa³; os¹dŸ narody przed Twoim obliczem.
Psa 9:21  Przejmij ich, Panie, bojaŸni¹; niech wiedz¹ poganie, ¿e s¹ tylko ludŸmi.
Psa 10:1  Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku siê kryjesz,
Psa 10:2  gdy wystêpny siê pyszni, biedny jest w udrêce i ulega podstêpom, które tamten uknu³?
Psa 10:3  Bo wystêpny siê che³pi swoim po¿¹daniem, bluŸni drapie¿ca i pogardza Panem.
Psa 10:4  W pysze swojej powiada wystêpny: «Nie pomœci; nie ma Boga»: oto jest ca³e jego myœlenie.
Psa 10:5  Drogi jego uk³adaj¹ siê zawsze szczêœliwie; Twe wyroki zbyt s¹ wznios³e dla niego; parska na 
wszystkich swoich przeciwników.
Psa 10:6  Myœli on sobie: «Ja siê nie zachwiejê; nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia».
Psa 10:7  Usta jego pe³ne przekleñstwa, zdrady i podstêpu, na jego jêzyku udrêka i z³oœliwoœæ.
Psa 10:8  Siedzi w zasadzce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu; oczy jego œledz¹ biedaka.
Psa 10:9  Zasadza siê w kryjówce, jak lew w swej jaskini; zasadza siê, by porwaæ ubogiego: porywa ubogiego i 



w sieæ swoj¹ wci¹ga.
Psa 10:10  Schyla siê, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi.
Psa 10:11  Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamiêta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».
Psa 10:12  Powstañ, o Panie, wznieœ sw¹ rêkê, Bo¿e! Nie zapominaj o biednych!
Psa 10:13  Dlaczego wystêpny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu: «Nie pomœci»?
Psa 10:14  A Ty widzisz trud i boleœæ, patrzysz, by je wzi¹æ w swoje rêce. Tobie siê biedny poleca, Tyœ 
opiekunem sieroty!
Psa 10:15  Skrusz ramiê wystêpnego i z³ego: pomœcij jego nieprawoœæ, by ju¿ go nie by³o.
Psa 10:16  Pan jest królem na wieki wieków, z Jego ziemi zniknêli poganie.
Psa 10:17  Panie, us³ysza³eœ pragnienie pokornych, umocni³eœ ich serca, nak³oni³eœ ucha,
Psa 10:18  aby strzec praw sieroty i uciœnionego i aby cz³owiek [powsta³y] z ziemi nie sia³ ju¿ postrachu.
Psa 11:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Do Pana siê uciekam; dlaczego mi mówicie: «Niby ptak uleæ na 
górê!»
Psa 11:2  Bo oto grzesznicy ³uk napinaj¹, k³ad¹ strza³ê na ciêciwê, by w mroku raziæ prawych sercem.
Psa 11:3  Gdy wal¹ siê fundamenty, có¿ mo¿e zdzia³aæ sprawiedliwy?
Psa 11:4  Pan w œwiêtym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrz¹, powieki Jego 
badaj¹ synów ludzkich.
Psa 11:5  Pan bada sprawiedliwego i wystêpnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawoœæ.
Psa 11:6  On sprawi, ¿e wêgle ogniste i siarka bêd¹ padaæ na grzeszników; wiatr pal¹cy bêdzie udzia³em ich 
kielicha.
Psa 11:7  Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwoœæ; ludzie prawi zobacz¹ Jego oblicze.
Psa 12:1  Kierownikowi chóru. Na oktawê. Psalm. Dawidowy.
Psa 12:2  Ratuj, Panie, bo nie ma pobo¿nych, zabrak³o wiernych wœród ludzi.
Psa 12:3  Wszyscy mówi¹ k³amliwie do bliŸniego, mówi¹ podstêpnymi wargami i z sercem ob³udnym.
Psa 12:4  Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstêpne i jêzyk pochopny do zuchwa³ej mowy.
Psa 12:5  Tych, którzy mówi¹: «Nasz¹ si³¹ jêzyk, usta nasze nam s³u¿¹, któ¿ jest naszym panem?»
Psa 12:6  Wobec utrapienia biednych i jêku ubogich - mówi Pan: «Teraz powstanê i dam zbawienie temu, który 
go po¿¹da».
Psa 12:7  S³owa Pañskie to s³owa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroæ 
czyszczone.
Psa 12:8  Ty nas zachowasz, o Panie, ustrze¿esz nas na wieki od tego plemienia.
Psa 12:9  Wystêpni kr¹¿¹ doko³a, gdy to, co najmarniejsze, bierze górê wœród ludzi.
Psa 13:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 13:2  Jak d³ugo, Panie, ca³kiem o mnie nie bêdziesz pamiêta³? Dok¹d kryæ bêdziesz przede mn¹ oblicze?
Psa 13:3  Dok¹d w mej duszy bêdê prze¿ywa³ wahania, a w moim sercu codzienn¹ zgryzotê? Jak d³ugo mój 
wróg nade mnie bêdzie siê wynosi³?
Psa 13:4  Spojrzyj, wys³uchaj, Panie, mój Bo¿e! Oœwieæ moje oczy, bym nie zasn¹³ w œmierci,
Psa 13:5  by mój wróg nie mówi³: «Zwyciê¿y³em go», niech siê nie ciesz¹ moi przeciwnicy, gdy siê zachwiejê.
Psa 13:6  Ja zaœ zaufa³em Twemu mi³osierdziu; niech siê cieszy me serce z Twojej pomocy, chcê œpiewaæ 
Panu, który obdarzy³ mnie dobrem.
Psa 14:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Mówi g³upi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni s¹ zepsuci, ohydne 
rzeczy pope³niaj¹, nikt nie czyni dobrze.
Psa 14:2  Pan spogl¹da z nieba na synów ludzkich, badaj¹c, czy jest wœród nich rozumny, który szuka³by Boga.
Psa 14:3  Wszyscy razem zb³¹dzili, stali siê nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego.
Psa 14:4  Czy¿ siê nie opamiêtaj¹ wszyscy, którzy czyni¹ nieprawoœæ, którzy lud mój po¿eraj¹, jak gdyby chleb 
jedli, którzy nie wzywaj¹ Pana?
Psa 14:5  Tam zadr¿eli ze strachu, gdy¿ Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.
Psa 14:6  Chcecie udaremniæ zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczk¹.
Psa 14:7  Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub siê rozraduje, 
Izrael siê ucieszy.
Psa 15:1  Psalm. Dawidowy. Kto bêdzie przebywa³ w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej œwiêtej 
górze?
Psa 15:2  Ten, który postêpuje bez skazy, dzia³a sprawiedliwie, a mówi prawdê w swoim sercu
Psa 15:3  i nie rzuca oszczerstw swym jêzykiem; ten, który nie czyni bliŸniemu nic z³ego i nie ubli¿a swemu 
s¹siadowi;
Psa 15:4  kto z³oczyñcê uwa¿a za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto siê boi Pana; ten, kto dotrzyma, choæ 
przysi¹g³ ze swoim uszczerbkiem;
Psa 15:5  ten, kto nie daje swoich pieniêdzy na lichwê i nie da siê przekupiæ przeciw niewinnemu. Kto tak 
postêpuje, nigdy siê nie zachwieje.



Psa 16:1  Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Bo¿e, bo chroniê siê u Ciebie,
Psa 16:2  mówiê Panu: «Tyœ jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tob¹».
Psa 16:3  Ku œwiêtym, którzy s¹ na Jego ziemi, wzbudzi³ On we mnie mi³oœæ przedziwn¹!
Psa 16:4  Ci, którzy id¹ za obcymi [bogami], pomna¿aj¹ swoje boleœci. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, 
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Psa 16:5  Pan czêœci¹ dziedzictwa i kielicha mego: To w³aœnie Ty mój los zabezpieczasz.
Psa 16:6  Sznur mierniczy wyznaczy³ mi dzia³ wspania³y i bardzo mi jest mi³e to moje dziedzictwo.
Psa 16:7  B³ogos³awiê Pana, który da³ mi rozs¹dek, bo nawet nocami upomina mnie serce.
Psa 16:8  Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwiejê siê, bo On jest po mojej prawicy.
Psa 16:9  Dlatego siê cieszy moje serce, dusza siê raduje, a cia³o moje bêdzie spoczywaæ z ufnoœci¹,
Psa 16:10  bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zazna³ grobu.
Psa 16:11  Uka¿esz mi œcie¿kê ¿ycia, pe³niê radoœci u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
Psa 17:1  Modlitwa. Dawidowy. Wys³uchaj, Panie, s³usznoœci, zwa¿ na me wo³anie, przyjmij moje mod³y z 
warg nieob³udnych!
Psa 17:2  Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie: oczy Twoje widz¹ to, co prawe.
Psa 17:3  Choæbyœ bada³ me serce, noc¹ mnie nawiedza³ i doœwiadcza³ ogniem, nie znajdziesz we mnie 
nieprawoœci. Moje usta nie zgrzeszy³y
Psa 17:4  ludzkim obyczajem; wed³ug s³ów Twoich warg wystrzega³em siê œcie¿ek gwa³tu.
Psa 17:5  Moje kroki trzyma³y siê mocno na Twoich œcie¿kach, moje stopy siê nie zachwia³y.
Psa 17:6  Wzywam Ciê, bo Ty mnie wys³uchasz, o Bo¿e! Nak³oñ ku mnie Twe ucho, us³ysz moje s³owo.
Psa 17:7  Oka¿ mi³osierdzie Twoje, Zbawco tych, co siê chroni¹ przed wrogami pod Twoj¹ prawicê.
Psa 17:8  Strze¿ mnie jak Ÿrenicy oka; w cieniu Twych skrzyde³ mnie ukryj.
Psa 17:9  przed wystêpnymi, co gwa³t mi zadaj¹, przed œmiertelnymi wrogami, co otaczaj¹ mnie zewsz¹d.
Psa 17:10  Zamykaj¹ oni swe nieczu³e serca, przemawiaj¹ butnie swoimi ustami.
Psa 17:11  Okr¹¿aj¹ mnie teraz ich kroki; natê¿aj¹ swe oczy, by [mnie] powaliæ na ziemiê -
Psa 17:12  podobni do lwa dysz¹cego na zdobycz, do lwi¹tka, co siedzi w kryjówce.
Psa 17:13  Powstañ, o Panie, wyst¹p przeciw niemu i powal go, swoim mieczem wyzwól moje ¿ycie od 
grzesznika,
Psa 17:14  a Twoj¹ rêk¹, Panie - od ludzi: od ludzi, którym obecne ¿ycie przypada w udziale i których brzuch 
nape³niasz Twymi dostatkami; których synowie jedz¹ do sytoœci, a resztê zostawiaj¹ swoim ma³ym dzieciom.
Psa 17:15  Ja zaœ w sprawiedliwoœci ujrzê Twe oblicze, powstaj¹c ze snu nasycê siê Twoim widokiem.
Psa 18:1  Kierownikowi chóru. S³ugi Bo¿ego, Dawida, który wypowiedzia³ do Pana s³owa tej pieœni, gdy go 
Pan wybawi³ z mocy wszystkich jego nieprzyjació³ i z rêki Saula.
Psa 18:2  Rzek³ wtedy: Mi³ujê Ciê, Panie, Mocy moja,
Psa 18:3  Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Bo¿e mój, ska³o moja, na któr¹ siê chroniê, tarczo 
moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!
Psa 18:4  Wzywam Pana, godnego chwa³y, i jestem wolny od moich nieprzyjació³.
Psa 18:5  Ogarnê³y mnie fale œmierci i zatrwo¿y³y mnie odmêty nios¹ce zag³adê;
Psa 18:6  opl¹ta³y mnie pêta Szeolu, zaskoczy³y mnie sid³a œmierci.
Psa 18:7  W moim utrapieniu wzywam Pana i wo³am do mojego Boga; us³ysza³ On mój g³os ze swojej œwi¹tyni, 
a krzyk mój dotar³ do Jego uszu.
Psa 18:8  Zatrzês³a siê i zadr¿a³a ziemia, posady gór siê poruszy³y, zatrzês³y siê, bo On zap³on¹³ gniewem.
Psa 18:9  Uniós³ siê dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust - poch³aniaj¹cy ogieñ: od niego zapali³y siê wêgle.
Psa 18:10  Nagi¹³ On niebiosa i zst¹pi³, a czarna chmura by³a pod Jego stopami.
Psa 18:11  Lec¹c cwa³owa³ na cherubie, a skrzyd³a wiatru Go nios³y.
Psa 18:12  Przywdzia³ mrok niby zas³onê wokó³ siebie, jako okrycie ciemn¹ wodê, gêste chmury.
Psa 18:13  Od blasku Jego obecnoœci roz¿arzy³y siê wêgle ogniste.
Psa 18:14  Pan odezwa³ siê z nieba grzmotem, to g³os swój da³ s³yszeæ Najwy¿szy,
Psa 18:15  wypuœci³ swe strza³y i rozproszy³ wrogów, cisn¹³ b³yskawice i zamêt wœród nich wprowadzi³.
Psa 18:16  A¿ ukaza³o siê ³o¿ysko morza i obna¿y³y siê posady l¹du od groŸnej nagany Twej, Panie, i tchnienia 
wichru Twoich nozdrzy.
Psa 18:17  On wyci¹ga [rêkê] z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej;
Psa 18:18  Wyrywa mnie od przemo¿nego nieprzyjaciela, od mocniejszych ode mnie, co mnie nienawidz¹.
Psa 18:19  Napadaj¹ na mnie w dzieñ dla mnie z³owrogi, lecz Pan jest moj¹ obron¹,
Psa 18:20  wyprowadza mnie na miejsce przestronne; ocala, bo mnie mi³uje.
Psa 18:21  Pan nagradza moj¹ sprawiedliwoœæ, odp³aca mi wed³ug czystoœci r¹k moich.
Psa 18:22  Strzeg³em bowiem dróg Pañskich i nie odszed³em od mojego Boga,
Psa 18:23  bo mam przed sob¹ wszystkie Jego przykazania i nie odrzucam od siebie Jego poleceñ,
Psa 18:24  lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam siê grzechu.



Psa 18:25  Pan miê nagradza za moj¹ sprawiedliwoœæ, za czystoœæ r¹k przed Jego oczyma.
Psa 18:26  Ty jesteœ mi³oœciwy dla mi³oœciwego i wzglêdem nienagannego dzia³asz nienagannie,
Psa 18:27  wzglêdem czystego okazujesz siê czystym, wobec przewrotnego jesteœ przebieg³y.
Psa 18:28  Albowiem Ty wybawiasz naród uni¿ony a pognêbiasz oczy wynios³e.
Psa 18:29  Bo Ty, Panie, ka¿esz œwieciæ mojej pochodni: Bo¿e mój, oœwiecasz moje ciemnoœci.
Psa 18:30  Bo z Tob¹ zdobywam wa³y, mur przeskakujê dziêki mojemu Bogu.
Psa 18:31  Bóg - Jego droga jest nieskalana, s³owo Pana w ogniu wypróbowane; On tarcz¹ dla wszystkich, 
którzy doñ siê chroni¹.
Psa 18:32  Bo któ¿ jest Bogiem prócz Pana? Lub któ¿ jest Ska³¹ prócz Boga naszego?
Psa 18:33  Bóg, co moc¹ mnie przepasuje i nienagann¹ czyni moj¹ drogê,
Psa 18:34  On daje moim nogom r¹czoœæ nóg ³ani i stawia mnie na wy¿ynach,
Psa 18:35  On æwiczy moje rêce do bitwy, a ramiona - do napinania spi¿owego ³uku.
Psa 18:36  Dajesz mi tarczê Tw¹ dla ocalenia, i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwoœæ czyni mnie 
wielkim.
Psa 18:37  Wyd³u¿asz mi kroki na drodze i stopy moje siê nie chwiej¹.
Psa 18:38  Œcigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zgin¹.
Psa 18:39  Star³em ich, nie mogli siê podnieœæ, upadli pod moje stopy.
Psa 18:40  Moc¹ mnie przepasujesz do bitwy, sprawiasz, ¿e przeciwnicy gn¹ siê pode mn¹,
Psa 18:41  zmuszasz wrogów moich do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidz¹.
Psa 18:42  Wo³aj¹ - lecz nie ma wybawcy; do Pana - lecz im nie odpowiada.
Psa 18:43  Jak proch na wietrze ich rozrzucê, zdepczê jak b³oto uliczne.
Psa 18:44  Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie g³ow¹ narodów. S³u¿y mi lud, którego nie 
zna³em.
Psa 18:45  S¹ mi pos³uszni na pierwsze wezwanie; cudzoziemcy mi schlebiaj¹.
Psa 18:46  Cudzoziemcy bledn¹, z dr¿eniem wychodz¹ ze swoich warowni.
Psa 18:47  Niech ¿yje Pan! Moja Ska³a niech bêdzie b³ogos³awiona! Niech bêdzie wywy¿szony Bóg, mój 
Zbawca,
Psa 18:48  Bóg, który zapewnia mi pomstê i poddaje mi narody,
Psa 18:49  wybawia mnie od nieprzyjació³, wynosi nad moich wrogów i uwalnia od gwa³townika.
Psa 18:50  Przeto bêdê Ciê, o Panie, chwali³ wœród narodów i bêdê wys³awia³ Twoje imiê.
Psa 18:51  Tyœ zwyciêstwa wielkie da³ królowi i Twemu pomazañcowi okaza³eœ ³askê, Dawidowi i jego 
potomstwu na wieki.
Psa 19:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 19:2  Niebiosa g³osz¹ chwa³ê Boga, dzie³o r¹k Jego niebosk³on obwieszcza.
Psa 19:3  Dzieñ dniowi g³osi opowieœæ, a noc nocy przekazuje wiadomoœæ.
Psa 19:4  Nie jest to s³owo, nie s¹ to mowy, których by dŸwiêku nie us³yszano;
Psa 19:5  ich g³os siê rozchodzi na ca³¹ ziemiê i a¿ po krañce œwiata ich mowy. Tam s³oñcu namiot wystawi³,
Psa 19:6  i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli siê jak olbrzym, co drogê przebiega.
Psa 19:7  Ono wschodzi na krañcu nieba, a jego obieg a¿ po krañce niebios, i nic siê nie schroni przed jego 
¿arem.
Psa 19:8  Prawo Pana doskona³e - krzepi ducha; œwiadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;
Psa 19:9  nakazy Pana s³uszne - raduj¹ serce; przykazanie Pana jaœnieje i oœwieca oczy;
Psa 19:10  bojaŸñ Pañska szczera, trwaj¹ca na wieki; s¹dy Pañskie prawdziwe, wszystkie razem s¹ s³uszne.
Psa 19:11  Cenniejsze ni¿ z³oto, ni¿ z³oto najczystsze, a s³odsze od miodu p³yn¹cego z plastra.
Psa 19:12  Chocia¿ Twój s³uga na nie uwa¿a, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki,
Psa 19:13  kto jednak dostrzega swoje b³êdy? Oczyœæ mnie od tych, które s¹ skryte przede mn¹.
Psa 19:14  Tak¿e od pychy broñ swojego s³ugê, niech nie panuje nade mn¹! Wtedy bêdê bez skazy i wolny  od 
wielkiego wystêpku.
Psa 19:15  Niech znajd¹ uznanie s³owa ust moich i myœli mego serca u Ciebie, Panie, moja Ska³o i mój 
Zbawicielu!
Psa 20:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 20:2  Niech Pan ciê wys³ucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imiê Boga Jakuba.
Psa 20:3  Niech zeœle tobie pomoc z œwi¹tyni i niech ciê wspiera z Syjonu.
Psa 20:4  Niechaj pamiêta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu bêdzie mi³e twe ca³opalenie.
Psa 20:5  Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wype³ni ka¿dy twój zamys³.
Psa 20:6  Chcemy siê cieszyæ z twego ocalenia i w imiê Boga naszego podnieœæ sztandary. Niech Pan 
wype³ni wszystkie twoje proœby!
Psa 20:7  Teraz wiem, ¿e Pan wybawia swego pomazañca, odpowiada mu ze œwiêtych swych niebios, przez 
mo¿ne czyny zbawczej swej prawicy.



Psa 20:8  Jedni wol¹ rydwan, drudzy konie, a nasza si³a w imieniu Pana, Boga naszego.
Psa 20:9  Tamci siê zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy.
Psa 20:10  Panie, wybaw króla, a nas wys³uchaj w dniu, gdy Ciê wzywamy.
Psa 21:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 21:2  Panie, król siê weseli z Twojej potêgi, jak bardzo siê cieszy z Twojej pomocy!
Psa 21:3  Spe³ni³eœ pragnienie jego serca i nie odmówi³eœ b³agania warg jego.
Psa 21:4  Bo go uprzedzasz pomyœlnymi b³ogos³awieñstwami, koronê szczeroz³ot¹ wk³adasz mu na g³owê.
Psa 21:5  Prosi³ Ciebie o ¿ycie: Ty go obdarzy³eœ d³ugimi dniami na wieki i na zawsze.
Psa 21:6  Wielka jest jego chwa³a dziêki Twej pomocy, ozdobi³eœ go blaskiem i dostojeñstwem.
Psa 21:7  Bo go czynisz b³ogos³awieñstwem na wieki, nape³niasz go radoœci¹ przed Twoim obliczem.
Psa 21:8  Król bowiem w Panu pok³ada nadziejê i z ³aski Najwy¿szego siê nie zachwieje.
Psa 21:9  Niech spadnie Twa rêka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co 
nienawidz¹ Ciebie.
Psa 21:10  Uczyñ ich jakby piecem ognistym, gdy siê uka¿e Twoje oblicze. Niech Pan ich poch³onie w swym 
gniewie, a ogieñ niechaj ich strawi!
Psa 21:11  Wytraæ ich potomstwo z ziemi, usuñ ich plemiê spoœród synów ludzkich!
Psa 21:12  Choæby zamierzyli z³o przeciwko Tobie, choæby uknuli podstêp, nie dopn¹ niczego,
Psa 21:13  bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego ³uku bêdziesz mierzyæ w ich twarze.
Psa 21:14  Powstañ, Panie, w swej potêdze, chcemy œpiewaæ i moc Twoj¹ s³awiæ.
Psa 22:1  Kierownikowi chóru. Na mod³ê pieœni: «£ania o œwicie». Psalm. Dawidowy.
Psa 22:2  Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie opuœci³? Daleko od mego Wybawcy s³owa mego jêku.
Psa 22:3  Bo¿e mój, wo³am przez dzieñ, a nie odpowiadasz, [wo³am] i noc¹, a nie zaznajê pokoju.
Psa 22:4  A przecie¿ Ty mieszkasz w œwi¹tyni, Chwa³o Izraela!
Psa 22:5  Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyœ ich uwolni³;
Psa 22:6  do Ciebie wo³ali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Psa 22:7  Ja zaœ jestem robak, a nie cz³owiek, poœmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Psa 22:8  Szydz¹ ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrz¹, rozwieraj¹ wargi, potrz¹saj¹ g³ow¹:
Psa 22:9  «Zaufa³ Panu, niech¿e go wyzwoli, niech¿e go wyrwie, jeœli go mi³uje».
Psa 22:10  Ty mnie zaiste wydoby³eœ z matczynego ³ona; Ty mnie czyni³eœ bezpiecznym u piersi mej matki.
Psa 22:11  Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteœ moim Bogiem od ³ona mojej matki,
Psa 22:12  Nie stój z dala ode mnie, bo klêska jest blisko, a nie ma wspomo¿yciela.
Psa 22:13  Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczaj¹ mnie byki Baszanu.
Psa 22:14  Rozwieraj¹ przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapie¿ny i rycz¹cy.
Psa 22:15  Rozlany jestem jak woda i roz³¹czaj¹ siê wszystkie moje koœci; jak wosk siê staje moje serce, we 
wnêtrzu moim topnieje.
Psa 22:16  Moje gard³o suche jak skorupa, jêzyk mój przywiera do podniebienia, k³adziesz mnie w prochu 
œmierci.
Psa 22:17  Bo [sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja z³oczyñców. Przebodli rêce i nogi moje,
Psa 22:18  policzyæ mogê wszystkie moje koœci. A oni siê wpatruj¹, syc¹ mym widokiem;
Psa 22:19  moje szaty dziel¹ miêdzy siebie i los rzucaj¹ o moj¹ sukniê.
Psa 22:20  Ty zaœ, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Psa 22:21  Ocal od miecza moje ¿ycie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,
Psa 22:22  wybaw mnie od lwiej paszczêki i od rogów bawolich - wys³uchaj mnie!
Psa 22:23  Bêdê g³osi³ imiê Twoje swym braciom i chwaliæ Ciê bêdê poœród zgromadzenia:
Psa 22:24  «Chwalcie Pana wy, co siê Go boicie, s³awcie Go, ca³e potomstwo Jakuba; bójcie siê Go, ca³e 
potomstwo Izraela!
Psa 22:25  Bo On nie wzgardzi³ ani siê nie brzydzi³ nêdz¹ biedaka, ani nie ukry³ przed nim swojego oblicza i 
wys³ucha³ go, kiedy ten zawo³a³ do Niego».
Psa 22:26  Dziêki Tobie moja pieœñ pochwalna p³ynie w wielkim zgromadzeniu. Œluby me wype³niê wobec 
boj¹cych siê Jego.
Psa 22:27  Ubodzy bêd¹ jedli i nasyc¹ siê, chwaliæ bêd¹ Pana ci, którzy Go szukaj¹. «Niech serca ich ¿yj¹ na 
wieki».
Psa 22:28  Przypomn¹ sobie i wróc¹ do Pana wszystkie krañce ziemi; i oddadz¹ Mu pok³on wszystkie szczepy 
pogañskie,
Psa 22:29  bo w³adza królewska nale¿y do Pana i On panuje nad narodami.
Psa 22:30  Tylko Jemu oddadz¹ pok³on wszyscy, co œpi¹ w ziemi, przed Nim zegn¹ siê wszyscy, którzy w proch 
zstêpuj¹. A moja dusza bêdzie ¿y³a dla Niego,
Psa 22:31  potomstwo moje Jemu bêdzie s³u¿yæ, opowie o Panu pokoleniu przysz³emu,
Psa 22:32  a sprawiedliwoœæ Jego og³osz¹ ludowi, który siê narodzi: «Pan to uczyni³».



Psa 23:1  Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Psa 23:2  Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogê odpocz¹æ:
Psa 23:3  orzeŸwia moj¹ duszê. Wiedzie mnie po w³aœciwych œcie¿kach przez wzgl¹d na swoje imiê.
Psa 23:4  Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹. Twój kij i Twoja laska s¹ 
tym, co mnie pociesza.
Psa 23:5  Stó³ dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi g³owê olejkiem; mój kielich jest 
przeobfity.
Psa 23:6  Tak, dobroæ i ³aska pójd¹ w œlad za mn¹ przez wszystkie dni mego ¿ycia i zamieszkam w domu 
Pañskim po najd³u¿sze czasy.
Psa 24:1  Dawidowy. Psalm. Do Pana nale¿y ziemia i to, co j¹ nape³nia, œwiat i jego mieszkañcy.
Psa 24:2  Albowiem On go na morzach osadzi³ i utwierdzi³ ponad rzekami.
Psa 24:3  Kto wst¹pi na górê Pana, kto stanie w Jego œwiêtym miejscu?
Psa 24:4  Cz³owiek o rêkach nieskalanych i o czystym sercu, który nie sk³oni³ swej duszy ku marnoœciom i nie 
przysiêga³ fa³szywie.
Psa 24:5  Taki otrzyma b³ogos³awieñstwo od Pana i zap³atê od Boga, Zbawiciela swego.
Psa 24:6  Takie jest pokolenie tych, co Go szukaj¹, co szukaj¹ oblicza Boga Jakubowego.
Psa 24:7  Bramy, podnieœcie swe szczyty i unieœcie siê, prastare podwoje, aby móg³ wkroczyæ Król chwa³y.
Psa 24:8  «Któ¿ jest tym Królem chwa³y?» «Pan, dzielny i potê¿ny, Pan, potê¿ny w boju».
Psa 24:9  Bramy, podnieœcie swe szczyty i unieœcie siê, prastare podwoje, aby móg³ wkroczyæ Król chwa³y!
Psa 24:10  «Któ¿ jest tym Królem chwa³y?» «To Pan Zastêpów: On sam Królem chwa³y».
Psa 25:1  Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszê moj¹ duszê,
Psa 25:2  mój Bo¿e, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfuj¹ nade mn¹!
Psa 25:3  Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznaj¹ wstydu ci, którzy ³ami¹ wiarê dla marnoœci.
Psa 25:4  Daj mi poznaæ drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich œcie¿ek!
Psa 25:5  ProwadŸ mnie wed³ug Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteœ Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze 
nadziejê.
Psa 25:6  Wspomnij na mi³osierdzie Twe, Panie, na ³aski Twoje, co trwaj¹ od wieków.
Psa 25:7  Nie wspominaj grzechów mej m³odoœci ani moich przewin ale o mnie pamiêtaj w Twojej ³askawoœci 
ze wzglêdu na dobroæ Tw¹, Panie!
Psa 25:8  Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogê grzesznikom;
Psa 25:9  rz¹dzi pokornymi w sprawiedliwoœci, ubogich uczy swej drogi.
Psa 25:10  Wszystkie œcie¿ki Pana - to ³askawoœæ i wiernoœæ dla tych, co strzeg¹ przymierza i Jego 
przykazañ.
Psa 25:11  Przez wzgl¹d na Twoje imiê, Panie, odpuœæ mój grzech, a jest on wielki.
Psa 25:12  Kim jest cz³owiek, co siê boi Pana? Takiemu On wskazuje, jak¹ drogê wybraæ.
Psa 25:13  Bêdzie on przebywa³ wœród szczêœcia, a jego potomstwo posi¹dzie ziemiê.
Psa 25:14  Pan przyjaŸnie obcuje z tymi, którzy siê Go boj¹, i powierza im swoje przymierze.
Psa 25:15  Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdy¿ On sam wydobywa nogi moje z sid³a.
Psa 25:16  Wejrzyj na mnie i zmi³uj siê nade mn¹, bo jestem samotny i nieszczêœliwy.
Psa 25:17  Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udrêczeñ!
Psa 25:18  Spójrz na udrêkê moj¹ i na boleœæ i odpuœæ mi wszystkie grzechy!
Psa 25:19  Spójrz na mych nieprzyjació³: jest ich wielu i gwa³townie mnie nienawidz¹.
Psa 25:20  Strze¿ mojej duszy i wybaw mnie, bym siê nie zawiód³, gdy siê uciekam do Ciebie.
Psa 25:21  Niechaj mnie chroni¹ niewinnoœæ i prawoœæ, bo w Tobie, Panie, pok³adam nadziejê.
Psa 25:22  Bo¿e, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!
Psa 26:1  Dawidowy. Oddaj mi, Panie, sprawiedliwoœæ, bom nienagannie postêpowa³ i nie by³em chwiejny, 
pok³adaj¹c nadziejê w Panu.
Psa 26:2  Doœwiadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbê, wybadaj moje nerki i serce:
Psa 26:3  Bo mam przed oczyma Twoj¹ ³askawoœæ i postêpujê w Twej prawdzie.
Psa 26:4  Nie zasiadam z ludŸmi fa³szywymi ani z niegodziwymi siê nie spotykam.
Psa 26:5  Nie cierpiê zgromadzenia z³oczyñców, a nie przestajê z wystêpnymi.
Psa 26:6  Umywam moje rêce na znak niewinnoœci i obchodzê Twój o³tarz, Panie,
Psa 26:7  by obwieszczaæ g³oœno chwa³ê i rozpowiadaæ wszystkie Twoje cuda.
Psa 26:8  Panie, mi³ujê dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwa³a.
Psa 26:9  Nie do³¹czaj mej duszy do grzeszników i ¿ycia mego do ludzi pragn¹cych krwi,
Psa 26:10  w ich rêku zbrodnia, a ich prawica pe³na jest przekupstwa.
Psa 26:11  Ja zaœ postêpujê nienagannie, wyzwól mnie i zmi³uj siê nade mn¹!
Psa 26:12  Moja stopa stoi na równej drodze, na zgromadzeniach b³ogos³awiê Pana.
Psa 27:1  Dawidowy. Pan œwiat³em i zbawieniem moim: kogó¿ mam siê lêkaæ? Pan obron¹ mojego ¿ycia: 



przed kim mam siê trwo¿yæ?
Psa 27:2  Gdy na mnie nastaj¹ z³oœliwi, by zjeœæ moje cia³o, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, 
chwiej¹ siê i padaj¹.
Psa 27:3  Chocia¿by stan¹³ naprzeciw mnie obóz, moje serce baæ siê nie bêdzie; choæby wybuch³a przeciw 
mnie wojna, nawet wtedy bêdê pe³en ufnoœci.
Psa 27:4  O jedno proszê Pana, tego poszukujê: bym w domu Pañskim przebywa³ po wszystkie dni mego ¿ycia, 
abym za¿ywa³ ³askawoœci Pana, stale siê radowa³ Jego œwi¹tyni¹.
Psa 27:5  Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczêœcia, ukryje mnie w g³êbi swego 
przybytku, wydŸwignie mnie na ska³ê.
Psa 27:6  Ju¿ teraz g³owa moja siê podnosi nad nieprzyjació³, co wokó³ mnie stoj¹. Z³o¿ê w Jego przybytku 
ofiary radoœci, zaœpiewam i zagram Panu.
Psa 27:7  Us³ysz, Panie, g³os mój - wo³am: zmi³uj siê nade mn¹ i wys³uchaj mnie!
Psa 27:8  O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
Psa 27:9  swego oblicza nie zakrywaj przede mn¹, nie odpêdzaj z gniewem swojego s³ugi! Ty jesteœ moj¹ 
pomoc¹, wiêc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Bo¿e, moje Zbawienie!
Psa 27:10  Choæby mnie opuœcili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
Psa 27:11  Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadŸ mnie œcie¿k¹ prost¹, ze wzglêdu na mych wrogów!
Psa 27:12  Nie wydawaj mnie na ³askê moich nieprzyjació³, bo przeciw mnie powstali k³amliwi œwiadkowie i ci, 
którzy dysz¹ gwa³tem.
Psa 27:13  Wierzê, i¿ bêdê ogl¹da³ dobra Pañskie w ziemi ¿yj¹cych.
Psa 27:14  Ufaj Panu, b¹dŸ mê¿ny, niech siê twe serce umocni, ufaj Panu!
Psa 28:1  Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wo³am, Ska³o moja, nie b¹dŸ wobec mnie g³uchy, bym wobec Twego 
milczenia nie sta³ siê jak ci, którzy zstêpuj¹ do grobu.
Psa 28:2  Us³ysz g³os mego b³agania, gdy wo³am do Ciebie, gdy wznoszê rêce do œwiêtego przybytku Twego.
Psa 28:3  Nie gub mnie z wystêpnymi i z tymi, co czyni¹ nieprawoœæ, co rozmawiaj¹ przyjaŸnie z bliŸnimi, a w 
duszy ¿ywi¹ z³y zamiar.
Psa 28:4  Odp³aæ im wed³ug ich czynów i wed³ug z³oœci ich postêpków! Wed³ug dzie³a ich r¹k im odp³aæ, 
oddaj im w³asnymi ich czynami!
Psa 28:5  Skoro nie zwa¿aj¹ na czyny Pana ani na dzie³a r¹k Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!
Psa 28:6  B³ogos³awiony Pan, us³ysza³ bowiem g³os mego b³agania,
Psa 28:7  Pan moj¹ moc¹ i tarcz¹! Moje serce Jemu zaufa³o: Dozna³em pomocy, wiêc moje serce siê cieszy i 
pieœni¹ moj¹ Go s³awiê.
Psa 28:8  Pan jest moc¹ zbawcz¹ dla swojego ludu, twierdz¹ zbawienia dla swego pomazañca.
Psa 28:9  Ocal Twój lud i b³ogos³aw Twemu dziedzictwu, b¹dŸ im pasterzem, [na rêku] nieœ ich na wieki.
Psa 29:1  Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Bo¿y, przyznajcie Panu chwa³ê i potêgê!
Psa 29:2  Przyznajcie Panu chwa³ê Jego imienia, na œwiêtym dziedziñcu uwielbiajcie Pana!
Psa 29:3  G³os Pañski ponad wodami, zagrzmia³ Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi!
Psa 29:4  G³os Pana pe³en potêgi! G³os Pana pe³en dostojeñstwa!
Psa 29:5  G³os Pana ³amie cedry, Pan ³amie cedry Libanu,
Psa 29:6  sprawia, ¿e Liban skacze niby cielec i Sirion niby m³ody bawó³.
Psa 29:7  G³os Pana rozsiewa ogniste strza³y,
Psa 29:8  g³os Pana wstrz¹sa pustyni¹, Pan wstrz¹sa pustyni¹ Kadesz.
Psa 29:9  G³os Pana zgina dêby, oga³aca lasy: a w Jego pa³acu wszystko wo³a: «Chwa³a!»
Psa 29:10  Pan zasiad³ [na tronie] nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki.
Psa 29:11  Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan b³ogos³awi swój lud, darz¹c go pokojem.
Psa 30:1  Psalm. Pieœñ na uroczystoœæ poœwiêcenia œwi¹tyni. Dawidowy.
Psa 30:2  Wys³awiam Ciebie, Panie, boœ mnie wybawi³ i nie uradowa³eœ mych wrogów z mojego powodu.
Psa 30:3  Panie, mój Bo¿e, do Ciebie wo³a³em, a Tyœ mnie uzdrowi³.
Psa 30:4  Panie, doby³eœ mnie z Szeolu, przywróci³eœ mnie do ¿ycia spoœród schodz¹cych do grobu.
Psa 30:5  Œpiewajcie Panu psalm wy, co Go mi³ujecie, wychwalajcie pami¹tkê Jego œwiêtoœci!
Psa 30:6  Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilê, a Jego ³askawoœæ - przez ca³e ¿ycie. P³acz nadchodzi 
z wieczora, a rankiem okrzyki radoœci.
Psa 30:7  A ja powiedzia³em pewny siebie: «Nigdy siê nie zachwiejê».
Psa 30:8  Z ³aski Twojej, Panie, uczyni³eœ mnie niezdobyt¹ gór¹, a gdy ukry³eœ swe oblicze, ogarnê³a mnie 
trwoga.
Psa 30:9  Wo³am do Ciebie, Panie, b³agam Boga mego o mi³osierdzie:
Psa 30:10  «Jaki bêdzie po¿ytek z krwi mojej, z mojego zejœcia do grobu? Czy¿ proch Ciê bêdzie wys³awia³ 
albo rozg³asza³ Tw¹ wiernoœæ?
Psa 30:11  Wys³uchaj, Panie, zmi³uj siê nade mn¹; b¹dŸ, Panie, dla mnie wspomo¿ycielem!»



Psa 30:12  Biadania moje zmieni³eœ mi w taniec; wór mi rozwi¹za³eœ, opasa³eœ mnie radoœci¹,
Psa 30:13  by moje serce nie milkn¹c psalm Tobie œpiewa³o. Bo¿e mój, Panie, bêdê Ciê wys³awia³ na wieki.
Psa 31:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 31:2  Panie, do Ciebie siê uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej 
sprawiedliwoœci!
Psa 31:3  Sk³oñ ku mnie ucho, poœpiesz, aby mnie ocaliæ. B¹dŸ dla mnie ska³¹ mocn¹, warowni¹, aby mnie 
ocaliæ.
Psa 31:4  Ty bowiem jesteœ dla mnie ska³¹ i twierdz¹; przez wzgl¹d na imiê Twoje kieruj mn¹ i prowadŸ mnie!
Psa 31:5  Wydob¹dŸ mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteœ moj¹ ucieczk¹.
Psa 31:6  W rêce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawi³eœ, Panie, Bo¿e wierny!
Psa 31:7  Nienawidzisz tych, którzy czcz¹ marne bóstwa, ja natomiast pok³adam ufnoœæ w Panu.
Psa 31:8  Weselê siê i cieszê z Twojej ³aski, boœ wejrza³ na moj¹ nêdzê, uzna³eœ udrêki mej duszy
Psa 31:9  i nie odda³eœ mnie w rêce nieprzyjaciela, postawi³eœ me stopy na miejscu przestronnym.
Psa 31:10  Zmi³uj siê nade mn¹, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku s³abnie me oko, a tak¿e moja si³a i 
wnêtrznoœci.
Psa 31:11  Bo zgryzota trawi me ¿ycie, a wzdychanie - moje lata. Si³ê moj¹ zachwia³ ucisk i koœci moje os³ab³y.
Psa 31:12  Sta³em siê znakiem hañby dla wszystkich mych wrogów, dla moich s¹siadów przedmiotem odrazy, 
dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
Psa 31:13  Zapomniano w sercach o mnie jak o zmar³ym: sta³em siê jak sprzêt wyrzucony.
Psa 31:14  S³yszê bowiem z³orzeczenia wielu: «Trwoga doko³a», gdy przeciw mnie siê zbieraj¹, zamyœlaj¹ 
odebraæ mi ¿ycie.
Psa 31:15  Ja zaœ pok³adam ufnoœæ w Tobie, Panie, mówiê: «Ty jesteœ moim Bogiem».
Psa 31:16  W Twoim rêku s¹ moje losy: wyrwij mnie z rêki mych wrogów i przeœladowców!
Psa 31:17  Niech zajaœnieje Twoje oblicze nad Twym s³ug¹: wybaw mnie w swej ³askawoœci!
Psa 31:18  Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Ciê wzywam; niech siê zawiod¹ wystêpni, niech zamilkn¹ w 
Szeolu!
Psa 31:19  Niech zaniemówi¹ wargi k³amliwe, co zuchwale wygaduj¹ na sprawiedliwego z pych¹ i ze wzgard¹.
Psa 31:20  Jak¿e jest wielka, o Panie, Twoja dobroæ, któr¹ zachowujesz dla tych, co siê boj¹ Ciebie, i okazujesz 
tym, co w Tobie szukaj¹ ucieczki na oczach synów ludzkich.
Psa 31:21  Ukrywasz ich pod os³on¹ Twojej obecnoœci od spisku mê¿ów, a w swoim namiocie ich kryjesz przed 
sporem jêzyków.
Psa 31:22  B³ogos³awiony niech bêdzie Pan, który okaza³ cuda swoje i ³aski w mieœcie warownym.
Psa 31:23  Ja zaœ powiedzia³em przera¿ony: «Odciêty jestem od Twoich oczu», lecz Tyœ wys³ucha³ g³os 
mego b³agania, gdy do Ciebie wo³a³em.
Psa 31:24  Mi³ujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie! Pan zachowuje wiernych, a odp³aca z nawi¹zk¹ tym, którzy 
wynioœle postêpuj¹.
Psa 31:25  B¹dŸcie mocni i mê¿nego serca, wszyscy, którzy pok³adacie ufnoœæ w Panu!
Psa 32:1  Dawidowy. Pieœñ pouczaj¹ca. Szczêœliwy ten, komu zosta³a odpuszczona nieprawoœæ, którego 
grzech zosta³ puszczony w niepamiêæ.
Psa 32:2  Szczêœliwy cz³owiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje siê podstêp.
Psa 32:3  Póki milcza³em, schnê³y koœci moje, wœród codziennych mych jêków.
Psa 32:4  Bo dniem i noc¹ ci¹¿y³a nade mn¹ Twa rêka, jêzyk mój ustawa³ jak w letnich upa³ach.
Psa 32:5  Grzech mój wyzna³em Tobie i nie ukry³em mej winy. Rzek³em: «Wyznajê nieprawoœæ moj¹ wobec 
Pana», a Tyœ darowa³ winê mego grzechu.
Psa 32:6  Tote¿ ka¿dy wierny bêdzie siê modli³ do Ciebie w czasie potrzeby. Choæby nawet fale wód uderza³y, 
jego nie dosiêgn¹.
Psa 32:7  Tyœ dla mnie ucieczk¹: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radoœciami ocalenia.
Psa 32:8  «Pouczê ciê i wska¿ê drogê, któr¹ pójdziesz; umocniê moje spojrzenie na tobie.
Psa 32:9  Nie b¹dŸcie bez rozumu niczym koñ i mu³: tylko wêdzid³em i uzd¹ mo¿na je okie³znaæ, nie zbli¿¹ siê 
inaczej do ciebie».
Psa 32:10  Liczne s¹ boleœci grzesznika, lecz ³aska ogarnia ufaj¹cych Panu.
Psa 32:11  Cieszcie siê sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoœcie radosne okrzyki!
Psa 33:1  Sprawiedliwi, wo³ajcie radoœnie na czeœæ Pana, prawym przystoi pieœñ chwa³y.
Psa 33:2  S³awcie Pana na cytrze, œpiewajcie Mu przy harfie o dziesiêciu strunach.
Psa 33:3  Œpiewajcie Jemu pieœñ now¹, pe³nym g³osem piêknie Mu œpiewajcie!
Psa 33:4  Bo s³owo Pana jest prawe, a ka¿de Jego dzie³o niezawodne.
Psa 33:5  On mi³uje prawo i sprawiedliwoœæ: ziemia jest pe³na ³askawoœci Pañskiej.
Psa 33:6  Przez s³owo Pana powsta³y niebiosa i wszystkie ich zastêpy przez tchnienie ust Jego.
Psa 33:7  On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.



Psa 33:8  Niech ca³a ziemia boi siê Pana i niech siê Go lêkaj¹ wszyscy mieszkañcy œwiata!
Psa 33:9  Bo On przemówi³, a wszystko powsta³o; On rozkaza³, a zaczê³o istnieæ.
Psa 33:10  Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamys³y ludów.
Psa 33:11  Zamiar Pana trwa na wieki; zamys³y Jego serca - poprzez pokolenia.
Psa 33:12  Szczêœliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybra³ na dziedzictwo dla siebie.
Psa 33:13  Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.
Psa 33:14  Spogl¹da z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkañców ziemi:
Psa 33:15  On, który ukszta³towa³ ka¿demu z nich serce, On, który zwa¿a na wszystkie ich czyny.
Psa 33:16  Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka si³a.
Psa 33:17  W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej si³y nie umknie.
Psa 33:18  Oto oczy Pana nad tymi, którzy siê Go boj¹, nad tymi, co ufaj¹ Jego ³asce,
Psa 33:19  aby ocali³ ich ¿ycie od œmierci i ¿ywi³ ich w czasie g³odu.
Psa 33:20  Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest nasz¹ pomoc¹ i tarcz¹.
Psa 33:21  W Nim przeto raduje siê nasze serce, ufamy Jego œwiêtemu imieniu.
Psa 33:22  Niech nas ogarnie ³aska Twoja Panie, wed³ug ufnoœci pok³adanej w Tobie!
Psa 34:1  Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawa³ szaleñca i odszed³ wygnany przez niego.
Psa 34:2  Chcê b³ogos³awiæ Pana w ka¿dym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwa³a.
Psa 34:3  Dusza moja bêdzie siê chlubi³a w Panu, niech s³ysz¹ pokorni i niech siê wesel¹!
Psa 34:4  Uwielbiajcie ze mn¹ Pana, imiê Jego wspólnie wywy¿szajmy!
Psa 34:5  Szuka³em Pana, a On mnie wys³ucha³ i uwolni³ od wszelkiej trwogi.
Psa 34:6  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radoœci¹, a oblicza wasze nie zaznaj¹ wstydu.
Psa 34:7  Oto biedak zawo³a³, a Pan go us³ysza³, i wybawi³ ze wszystkich ucisków.
Psa 34:8  Anio³ Pana zak³ada obóz warowny wokó³ boj¹cych siê Jego i niesie im ocalenie.
Psa 34:9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczêœliwy cz³owiek, który siê do Niego ucieka.
Psa 34:10  Bójcie siê Pana, œwiêci Jego, gdy¿ bogobojni nie doœwiadczaj¹ biedy.
Psa 34:11  Mo¿ni zubo¿eli i zaznali g³odu; a szukaj¹cym Pana ¿adnego dobra nie zabraknie.
Psa 34:12  PójdŸcie, synowie, s³uchajcie mnie; nauczê was bojaŸni Pañskiej.
Psa 34:13  Jakim ma byæ cz³owiek, co mi³uje ¿ycie i pragnie dni, by za¿ywaæ szczêœcia?
Psa 34:14  Powœci¹gnij swój jêzyk od z³ego, a twoje wargi od s³ów podstêpnych!
Psa 34:15  Odst¹p od z³ego, czyñ dobro; szukaj pokoju, idŸ za nim!
Psa 34:16  Oczy Pana [zwrócone s¹] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wo³anie.
Psa 34:17  Wo³ali, a Pan ich wys³ucha³ i uwolni³ od wszystkich przeciwnoœci.
Psa 34:18  Oblicze Pana [zwraca siê] przeciw Ÿle czyni¹cym, by pamiêæ o nich wyg³adziæ z ziemi.
Psa 34:19  Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia z³amanych na duchu.
Psa 34:20  Wiele nieszczêœæ [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
Psa 34:21  Strze¿e On wszystkich jego koœci: ani jedna z nich nie ulegnie z³amaniu.
Psa 34:22  Z³o sprowadza œmieræ na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Psa 34:23  Pan uwalnia dusze s³ug swoich, nie dozna kary, kto siê doñ ucieka.
Psa 35:1  Dawidowy. Wyst¹p, Panie, przeciw tym, co walcz¹ ze mn¹, uderz na moich napastników!
Psa 35:2  Pochwyæ tarczê i puklerz i powstañ mi na pomoc.
Psa 35:3  Rzuæ w³óczni¹ i toporem na moich przeœladowców; powiedz mej duszy: «Jam twoim zbawieniem».
Psa 35:4  Niech siê zmieszaj¹ i niech siê zawstydz¹ ci, co na ¿ycie me czyhaj¹; niech siê cofn¹ zawstydzeni ci, 
którzy zamierzaj¹ mi szkodziæ.
Psa 35:5  Niech bêd¹ jak plewy na wietrze, gdy bêdzie ich gna³ anio³ Pañski.
Psa 35:6  Niech droga ich bêdzie ciemna i œliska, gdy anio³ Pañski bêdzie ich œciga³.
Psa 35:7  Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieæ swoj¹, bez przyczyny dó³ kopi¹ dla mnie.
Psa 35:8  Niech przyjdzie na nich zag³ada niespodziana, a sid³o, które zastawili, niech ich pochwyci; niechaj 
sami wpadn¹ w dó³, który wykopali.
Psa 35:9  A moja dusza bêdzie radowaæ siê w Panu, bêdzie siê weseliæ z Jego ratunku.
Psa 35:10  Wszystkie moje koœci powiedz¹: «Któ¿, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z 
mocy silniejszego, z mocy grabie¿cy - [biedaka] i nêdzarza».
Psa 35:11  Powstaj¹ fa³szywi œwiadkowie, pytaj¹ o to, czego nie wiem.
Psa 35:12  P³acili mi z³em za dobro, czyhali na moje ¿ycie.
Psa 35:13  A ja, gdy chorowali, wór przywdziewa³em, umartwia³em siê postem i moja modlitwa wraca³a do 
mojego ³ona,
Psa 35:14  jak po stracie przyjaciela czy brata. Chodzi³em jak w ¿a³obie po matce sczernia³y i pochylony.
Psa 35:15  Lecz kiedy siê chwiejê, z radoœci¹ siê zbiegaj¹, przeciwko mnie siê schodz¹ obcy, których nie 
zna³em, szarpi¹ mnie bez przerwy,
Psa 35:16  napastuj¹ i szydz¹ ze mnie, zgrzytaj¹c przeciw mnie zêbami.



Psa 35:17  Jak d³ugo, Panie, bêdziesz na to patrzeæ? Wyrwij moje ¿ycie tym, co rycz¹, lwom - moje jedyne 
dobro!
Psa 35:18  Bêdê sk³ada³ Ci dziêki w wielkim zgromadzeniu, bêdê Ciê chwali³ wœród licznego ludu.
Psa 35:19  Niech wrogowie zak³amani nie ciesz¹ siê ze mnie; nienawidz¹cy mnie bez powodu mrugaj¹ oczami.
Psa 35:20  Bo nie mówi¹ o tym, co s³u¿y pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyœlaj¹ zdradliwe plany.
Psa 35:21  I otwieraj¹ przeciw mnie swe usta, wo³aj¹: «Ha, ha, ha, widzieliœmy na w³asne oczy!»
Psa 35:22  Widzia³eœ, Panie, zatem nie milcz, o Panie, nie b¹dŸ ode mnie daleko!
Psa 35:23  PrzebudŸ siê, wyst¹p w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Bo¿e i Panie!
Psa 35:24  Os¹dŸ mnie, Panie, Bo¿e mój, w Twej sprawiedliwoœci; niech siê nie ciesz¹ oni nade mn¹.
Psa 35:25  Niech nie pomyœl¹ w swym sercu: «Ha, tegoœmy chcieli!» Niechaj nie powiedz¹: «Otoœmy go 
po¿arli».
Psa 35:26  Niech siê zmieszaj¹ i wszyscy razem zawstydz¹, co siê ciesz¹ z moich nieszczêœæ; niech siê okryj¹ 
wstydem i wzgard¹, którzy przeciwko mnie siê podnosz¹.
Psa 35:27  A sprzyjaj¹cy mej sprawie niech siê raduj¹ i ciesz¹, i mówi¹ zawsze: «Wielki jest Pan, który chce 
pomyœlnoœci swojego s³ugi».
Psa 35:28  A jêzyk mój bêdzie g³osi³ Twoj¹ sprawiedliwoœæ i nieustannie Tw¹ chwa³ê.
Psa 36:1  Kierownikowi chóru. Dawida, s³ugi Pañskiego.
Psa 36:2  Nieprawoœæ mówi do bezbo¿nika w g³êbi jego serca; bojaŸni Boga nie ma przed jego oczyma.
Psa 36:3  Bo jego w³asne oczy [zbyt] mu schlebiaj¹, by znaleŸæ sw¹ winê i j¹ znienawidziæ.
Psa 36:4  S³owa jego ust to nieprawoœæ i podstêp, zaniecha³ m¹droœci i czynienia dobrze.
Psa 36:5  Na swoim ³o¿u zamyœla nieprawoœæ, wkracza na niedobr¹ drogê, nie stroni od z³ego.
Psa 36:6  £askawoœæ Twoja, Panie, dosiêga nieba, a Twoja wiernoœæ samych ob³oków.
Psa 36:7  Twoja sprawiedliwoœæ - jak najwy¿sze góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otch³añ: niesiesz, Panie, 
ocalenie ludziom i zwierzêtom.
Psa 36:8  Jak cenna jest Twoja ³aska, synowie ludzcy przychodz¹ do Ciebie, chroni¹ siê w cieniu Twych 
skrzyde³:
Psa 36:9  syc¹ siê t³uszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
Psa 36:10  Albowiem w Tobie jest Ÿród³o ¿ycia i w Twej œwiat³oœci ogl¹damy œwiat³oœæ.
Psa 36:11  Zachowaj ³askê Tw¹ dla tych, co Ciebie znaj¹, i sprawiedliwoœæ Tw¹ dla prawych sercem!
Psa 36:12  Niech mnie nie dogoni stopa pysza³ka i rêka grzesznika niech mnie nie p³oszy!
Psa 36:13  Oto czyni¹cy nieprawoœæ runêli: zostali powaleni i nie mog¹ powstaæ.
Psa 37:1  Dawidowy. Nie unoœ siê gniewem z powodu z³oczyñców  ani nie zazdroœæ niesprawiedliwym,
Psa 37:2  bo znikn¹ tak prêdko jak trawa i zwiêdn¹ jak œwie¿a zieleñ.
Psa 37:3  Miej ufnoœæ w Panu i postêpuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wiernoœæ.
Psa 37:4  Raduj siê w Panu, a On spe³ni pragnienia twego serca.
Psa 37:5  Powierz Panu swoj¹ drogê i zaufaj Mu: On sam bêdzie dzia³a³
Psa 37:6  i sprawi, ¿e twoja sprawiedliwoœæ zab³yœnie jak œwiat³o, a s³usznoœæ twoja - jak po³udnie.
Psa 37:7  Upokórz siê przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj siê na tego, komu siê szczêœci w drodze, na 
cz³owieka, co obmyœla zasadzki.
Psa 37:8  Zaprzestañ gniewu i porzuæ zapalczywoœæ; nie oburzaj siê: to wiedzie tylko ku z³emu.
Psa 37:9  Z³oczyñcy bowiem wygin¹, a ufaj¹cy Panu posi¹d¹ ziemiê.
Psa 37:10  Jeszcze chwila, a nie bêdzie przestêpcy: spojrzysz na jego miejsce, a ju¿ go nie bêdzie.
Psa 37:11  Natomiast pokorni posi¹d¹ ziemiê i bêd¹ siê rozkoszowaæ wielkim pokojem.
Psa 37:12  Przeciw sprawiedliwemu z³o knuje wystêpny i zgrzyta na niego zêbami.
Psa 37:13  Pan œmieje siê z niego, bo widzi, ¿e jego dzieñ nadchodzi.
Psa 37:14  Wystêpni dobywaj¹ miecza, ³uk swój napinaj¹, by powaliæ biedaka i nieszczêœliwego, by zabiæ tych, 
których droga jest prosta.
Psa 37:15  Ich miecz przeszyje w³asne ich serca, a ich ³uki zostan¹ z³amane.
Psa 37:16  Lepsza jest odrobina, któr¹ ma sprawiedliwy, ni¿ wielkie bogactwo wystêpnych,
Psa 37:17  bo ramiona wystêpnych bêd¹ po³amane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Psa 37:18  Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwaæ bêdzie na wieki;
Psa 37:19  w czasie klêski nie zaznaj¹ wstydu, a we dni g³odu bêd¹ syci.
Psa 37:20  Wystêpni natomiast pogin¹; wrogowie Pana jak krasa ³¹k zwiêdn¹, jak dym siê rozwiej¹.
Psa 37:21  Wystêpny po¿ycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje siê i obdarza.
Psa 37:22  B³ogos³awieni przez Pana posi¹d¹ ziemiê, przeklêci przez Niego bêd¹ wyniszczeni.
Psa 37:23  Pan umacnia kroki cz³owieka i w jego drodze ma upodobanie.
Psa 37:24  A choæby upad³, to nie bêdzie le¿a³, bo rêkê jego Pan podtrzymuje.
Psa 37:25  By³em dzieckiem i jestem ju¿ starcem, a nie widzia³em sprawiedliwego w opuszczeniu ani 
potomstwa jego, by o chleb ¿ebra³o.



Psa 37:26  Lituje siê on w ka¿dym czasie i po¿ycza; potomstwo jego stanie siê b³ogos³awieñstwem.
Psa 37:27  Odst¹p od z³ego, czyñ dobro, abyœ móg³ mieszkaæ na wieki,
Psa 37:28  bo Pan mi³uje sprawiedliwoœæ i nie opuszcza swych œwiêtych; nikczemni wygin¹, a potomstwo 
wystêpnych bêdzie wytêpione.
Psa 37:29  Sprawiedliwi posi¹d¹ ziemiê i bêd¹ mieszkaæ na niej na zawsze.
Psa 37:30  Usta sprawiedliwego g³osz¹ m¹droœæ i jêzyk jego mówi to, co s³uszne.
Psa 37:31  Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki siê nie zachwiej¹.
Psa 37:32  Wystêpny czatuje na sprawiedliwego i usi³uje go zabiæ,
Psa 37:33  lecz Pan nie zostawia go w jego rêku i nie pozwala skazaæ, gdy stanie przed s¹dem.
Psa 37:34  Miej nadziejê w Panu i strze¿ Jego drogi, a On ciê wyniesie, abyœ posiad³ ziemiê; zobaczysz 
zag³adê wystêpnych.
Psa 37:35  Widzia³em, jak wystêpny siê pyszni³ i rozpiera³ siê jak cedr zielony.
Psa 37:36  Przeszed³em obok, a ju¿ go nie by³o; szuka³em go, lecz nie mo¿na by³o go znaleŸæ.
Psa 37:37  Strze¿ uczciwoœci, przypatruj siê prawoœci, bo w koñcu osi¹gnie [ten] cz³owiek pomyœlnoœæ.
Psa 37:38  Wszyscy zaœ grzesznicy bêd¹ wyniszczeni, potomstwo wystêpnych wyginie.
Psa 37:39  Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczk¹ w czasie utrapienia.
Psa 37:40  Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od wystêpnych i zachowuje, do Niego bowiem siê 
uciekaj¹.
Psa 38:1  Psalm Dawidowy. Dla wspomnienia.
Psa 38:2  Nie karæ mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywoœci!
Psa 38:3  Utkwi³y bowiem we mnie Twoje strza³y i rêka Twoja zaci¹¿y³a nade mn¹.
Psa 38:4  Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniêtego w mych koœciach 
na skutek mego grzechu.
Psa 38:5  Bo winy moje przeros³y moj¹ g³owê, gniot¹ mnie jak ciê¿kie brzemiê.
Psa 38:6  Cuchn¹, ropiej¹ me rany na skutek mego szaleñstwa.
Psa 38:7  Jestem zgnêbiony, nad miarê pochylony, przez ca³y dzieñ chodzê smutny.
Psa 38:8  Bo ogieñ trawi moje lêdŸwie i w moim ciele nie ma nic zdrowego.
Psa 38:9  Jestem nad miarê wyczerpany i z³amany; skowyczê, bo jêczy moje serce.
Psa 38:10  Przed Tob¹, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tob¹ ukryte.
Psa 38:11  Serce siê me we mnie trzepoce: moc mnie opuœci³a, zawodzi nawet œwiat³o moich oczu.
Psa 38:12  Przyjaciele moi i s¹siedzi stroni¹ od mojej choroby i moi bliscy stoj¹ z daleka.
Psa 38:13  Ci, którzy czyhaj¹ na moje ¿ycie, zastawiaj¹ sid³a, ci, którzy Ÿle mi ¿ycz¹, mówi¹ przewrotnie i przez 
ca³y dzieñ obmyœlaj¹ podstêpy.
Psa 38:14  A ja nie s³yszê - jak g³uchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
Psa 38:15  I sta³em siê jak cz³owiek, co nie s³yszy; i nie ma w ustach odpowiedzi.
Psa 38:16  Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie, Bo¿e mój!
Psa 38:17  Mówiê bowiem: «Niech siê ze mnie nie ciesz¹; gdy moja noga siê chwieje, niech siê nie wynosz¹ 
nade mnie!»
Psa 38:18  Bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mn¹.
Psa 38:19  Ja przecie¿ wyznajê moj¹ winê i trwo¿ê siê moim grzechem.
Psa 38:20  Lecz silni s¹ ci, co bez powodu mi siê sprzeciwiaj¹, i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidz¹.
Psa 38:21  Ci, którzy z³em odp³acaj¹ za dobro, za to mi gro¿¹, ¿e idê za dobrem.
Psa 38:22  Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Bo¿e, nie b¹dŸ daleko ode mnie!
Psa 38:23  Spiesz mi na pomoc, Zbawienie moje - o Panie!
Psa 39:1  Kierownikowi chóru, Jedutunowi. Psalm. Dawidowy.
Psa 39:2  Rzek³em: «Bêdê pilnowa³ dróg moich, abym nie zgrzeszy³ jêzykiem; na³o¿ê na usta wêdzid³o, dopóki 
naprzeciw mnie jest wystêpny».
Psa 39:3  Oniemia³em, zamilk³em pozbawiony szczêœcia, lecz moja boleœæ wzmog³a siê na nowo.
Psa 39:4  Serce w mym wnêtrzu rozgorza³o; gdy rozwa¿a³em, zap³on¹³ w nim ogieñ: jêzyk mój przemówi³.
Psa 39:5  O Panie, mój kres pozwól mi poznaæ i jaka jest miara dni moich, bym wiedzia³, jak jestem znikomy.
Psa 39:6  Oto wymierzy³eœ moje dni tylko na kilka piêdzi, i ¿ycie moje jak nicoœæ przed Tob¹. Doprawdy, ¿ycie 
wszystkich ludzi jest marnoœci¹.
Psa 39:7  Cz³owiek jak cieñ przemija, na pró¿no tyle siê niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
Psa 39:8  A teraz w czym mam pok³adaæ nadziejê, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.
Psa 39:9  Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawoœci, nie wystawiaj mnie na poœmiewisko g³upca!
Psa 39:10  Zamilk³em, ust mych nie otwieram: Ty bowiem [to] sprawi³eœ.
Psa 39:11  Odwróæ ode mnie Twe ciosy: ginê pod uderzeniem Twej rêki.
Psa 39:12  Za winê ch³oszczesz cz³owieka karaniem, jak mól obracasz wniwecz to, czego po¿¹da. Doprawdy, 
ka¿dy cz³owiek jest marnoœci¹.



Psa 39:13  Us³ysz, o Panie, moj¹ modlitwê, i wys³uchaj mego wo³ania; na moje ³zy nie b¹dŸ nieczu³y, bo 
goœciem jestem u Ciebie, przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie.
Psa 39:14  Odwróæ oczy ode mnie, niech doznam radoœci, zanim odejdê i mnie nie bêdzie.
Psa 40:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
Psa 40:2  Z³o¿y³em w Panu ca³¹ nadziejê; On schyli³ siê nade mn¹ i wys³ucha³ mego wo³ania.
Psa 40:3  Wydoby³ mnie z do³u zag³ady i z ka³u¿y b³ota, a stopy moje postawi³ na skale i umocni³ moje kroki.
Psa 40:4  I w³o¿y³ w moje usta œpiew nowy, pieœñ dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i 
po³o¿¹ sw¹ ufnoœæ w Panu.
Psa 40:5  Szczêœliwy m¹¿, który z³o¿y³ sw¹ nadziejê w Panu, a nie idzie za pysza³kami i za zwolennikami 
k³amstwa.
Psa 40:6  Wiele Ty uczyni³eœ swych cudów, Panie, Bo¿e mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie 
dorówna. I gdybym chcia³ je wyraziæ i opowiedzieæ, bêdzie ich wiêcej ni¿by mo¿na zliczyæ.
Psa 40:7  Nie chcia³eœ ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwar³eœ mi uszy; ca³opalenia i ¿ertwy za grzech nie 
¿¹da³eœ.
Psa 40:8  Wtedy powiedzia³em: «Oto przychodzê; w zwoju ksiêgi o mnie napisano:
Psa 40:9  Jest moj¹ radoœci¹, mój Bo¿e, czyniæ Twoj¹ wolê, a Prawo Twoje mieszka w moim wnêtrzu».
Psa 40:10  G³osi³em Twoj¹ sprawiedliwoœæ w wielkim zgromadzeniu; oto nie powœci¹ga³em warg moich - Ty 
wiesz, o Panie.
Psa 40:11  Sprawiedliwoœci Twojej nie kry³em w g³êbi serca. G³osi³em Twoj¹ wiernoœæ i pomoc. Nie tai³em 
Twej ³aski ani Twej wiernoœci przed wielkim zgromadzeniem.
Psa 40:12  A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego mi³osierdzia; ³aska Twa i wiernoœæ niech mnie 
zawsze strzeg¹!
Psa 40:13  Otoczy³y mnie bowiem nieszczêœcia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnê³y, a gdybym 
móg³ je widzieæ, by³yby liczniejsze ni¿ w³osy na mej g³owie, wiêc we mnie serce ustaje.
Psa 40:14  Panie, racz mnie wybawiæ; Panie, pospiesz mi na pomoc!
Psa 40:15  Niech siê zmieszaj¹ i razem okryj¹ rumieñcem ci, co na ¿ycie me czyhaj¹, aby je odebraæ. Niech siê 
cofn¹ zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej siê wesel¹.
Psa 40:16  Niech os³upiej¹ hañb¹ okryci, którzy mi mówi¹: «Ha, ha!»
Psa 40:17  Niech siê raduj¹ i wesel¹ w Tobie wszyscy, co Ciebie szukaj¹ i niech zawsze mówi¹: «Pan jest wielki» 
ci, którzy pragn¹ Twojej pomocy.
Psa 40:18  Ja zaœ jestem ubogi i nêdzny, ale Pan troszczy siê o mnie. Ty jesteœ wspomo¿ycielem moim i 
wybawc¹; Bo¿e mój, nie zwlekaj!
Psa 41:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 41:2  Szczêœliwy ten, kto myœli o biednym i o nêdzarzu, w dniu nieszczêœcia Pan go ocali.
Psa 41:3  Pan go ustrze¿e, zachowa przy ¿yciu, uczyni szczêœliwym na ziemi i nie wyda go wœciek³oœci jego 
wrogów.
Psa 41:4  Pan go pokrzepi na ³o¿u boleœci: podczas choroby poprawi ca³e jego pos³anie.
Psa 41:5  Mówiê: «O Panie, zmi³uj siê nade mn¹; uzdrów mnie, bo zgrzeszy³em przeciw Tobie!»
Psa 41:6  Nieprzyjaciele moi mówi¹ o mnie z³oœliwie: «Kiedy¿ on umrze i zginie jego imiê?»
Psa 41:7  A jeœli przychodzi któryœ odwiedziæ, mówi puste s³owa, w sercu swym z³oœæ gromadzi, a skoro 
wyjdzie za drzwi, wypowiada j¹.
Psa 41:8  Szepc¹ przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidz¹ i obmyœlaj¹ moj¹ zgubê:
Psa 41:9  «Zaraza z³oœliwa nim zaw³adnê³a» i «Ju¿ nie wstanie ten, co siê po³o¿y³».
Psa 41:10  Nawet mój przyjaciel, któremu ufa³em i który chleb mój jad³, podniós³ na mnie piêtê.
Psa 41:11  Ale Ty, Panie, zmi³uj siê nade mn¹ i dŸwignij mnie, abym im odp³aci³.
Psa 41:12  Po tym poznam, ¿eœ dla mnie ³askawy, ¿e mój wróg nie odniesie nade mn¹ triumfu.
Psa 41:13  A Ty mnie podtrzymasz dziêki mej prawoœci i umieœcisz na wieki przed Twoim obliczem.
Psa 41:14  B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, od wieku a¿ po wiek! Amen, amen.
Psa 42:1  Kierownikowi chóru. Pieœñ pouczaj¹ca. Synów Koracha.
Psa 42:2  Jak ³ania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Bo¿e!
Psa 42:3  Dusza moja pragnie Boga, Boga ¿ywego: kiedy¿ wiêc przyjdê i ujrzê oblicze Bo¿e?
Psa 42:4  £zy sta³y siê dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówi¹ mi co dzieñ: «Gdzie jest twój Bóg?»
Psa 42:5  Gdy wspominam o tym, rozrzewnia siê dusza moja we mnie, poniewa¿ wstêpowa³em do 
przedziwnego namiotu, do domu Bo¿ego, wœród g³osów radoœci i dziêkczynienia w œwi¹tecznym orszaku.
Psa 42:6  Czemu jesteœ zgnêbiona, moja duszo, i czemu jêczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go bêdê 
wys³awiaæ: Zbawienie mego oblicza
Psa 42:7  i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest zgnêbiona, przeto wspominam Ciê z ziemi Jordanu i z 
ziemi Hermonu, i z góry Misar.
Psa 42:8  G³êbia przyzywa g³êbiê hukiem Twych potoków. Wszystkie twe nurty i fale nade mn¹ siê przewalaj¹.



Psa 42:9  Za dnia udziela mi Pan swojej ³aski, a w nocy Mu œpiewam, s³awiê Boga mego ¿ycia.
Psa 42:10  Mówiê do Boga: Moja Ska³o, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzê smutny, gnêbiony przez 
wroga?
Psa 42:11  Koœci we mnie siê krusz¹, gdy l¿¹ mnie przeciwnicy, gdy ca³y dzieñ mówi¹ do mnie: «Gdzie jest twój 
Bóg?»
Psa 42:12  Czemu jesteœ zgnêbiona, moja duszo, i czemu jêczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go bêdê 
wys³awiaæ: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
Psa 43:1  Wymierz mi, Bo¿e, sprawiedliwoœæ i broñ mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litoœci; wybaw 
mnie od cz³owieka podstêpnego i niegodziwego!
Psa 43:2  Przecie¿ Ty jesteœ Bogiem mej ucieczki, dlaczego mnie odrzuci³eœ? Czemu chodzê smutny 
gnêbiony przez wroga?
Psa 43:3  Zeœlij œwiat³oœæ swoj¹ i wiernoœæ swoj¹: niech one mnie wiod¹ i niech mnie przywiod¹ na Twoj¹ 
œwiêt¹ górê i do Twych przybytków!
Psa 43:4  I przyst¹piê do o³tarza Bo¿ego, do Boga, który jest moim weselem. Radoœnie bêdê Ciê chwali³ przy 
wtórze harfy, Bo¿e, mój Bo¿e!
Psa 43:5  Czemu jesteœ zgnêbiona, moja duszo, i czemu jêczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go bêdê 
wys³awiaæ: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
Psa 44:1  Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieœñ pouczaj¹ca.
Psa 44:2  Bo¿e, s³yszeliœmy na w³asne uszy: ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni 
dokona³eœ, za dni staro¿ytnych.
Psa 44:3  Ty w³asn¹ rêk¹ wygna³eœ pogan, a ich zasadzi³eœ, star³eœ narody, a im da³eœ przestrzeñ.
Psa 44:4  Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocali³o w³asne ramiê, lecz prawica i ramiê Twoje, i 
œwiat³o Twego oblicza, boœ ich umi³owa³.
Psa 44:5  Ty, o mój Bo¿e, jesteœ moim Królem, który Jakubowi zapewnia³eœ ocalenie.
Psa 44:6  Dziêki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imiê Twoje.
Psa 44:7  Bo nie zaufa³em mojemu ³ukowi ani mój miecz mnie nie ocali³;
Psa 44:8  lecz Ty nas wybawi³eœ od wrogów i zawstydzi³eœ Tych, co nas nienawidz¹.
Psa 44:9  W ka¿dym czasie chlubimy siê Bogiem i s³awimy bez przerwy Twe imiê.
Psa 44:10  A jednak odrzuci³eœ nas i zawstydzi³eœ, i nie wyruszasz ju¿ z naszymi wojskami;
Psa 44:11  sprawi³eœ, ¿e ustêpujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidz¹, ³up sobie zdobyli.
Psa 44:12  Na rzeŸ nas wyda³eœ jak owce i rozproszy³eœ nas miêdzy pogan.
Psa 44:13  Swój lud sprzeda³eœ za bezcen i niewiele zyska³eœ na tej sprzeda¿y.
Psa 44:14  Wystawi³eœ nas na wzgardê s¹siadom, na œmiech i ur¹ganie naszego otoczenia.
Psa 44:15  Uczyni³eœ nas przedmiotem przys³owia wœród pogan, ludy potrz¹saj¹ g³ow¹ nad nami.
Psa 44:16  Wci¹¿ przede mn¹ jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa,
Psa 44:17  na g³os miotaj¹cego obelgi i szyderstwa, wobec wroga i mœciciela.
Psa 44:18  Wszystko to na nas przysz³o, a jednak myœmy nie zapomnieli o Tobie i nie z³amaliœmy Twego 
przymierza,
Psa 44:19  ani serce nasze siê nie odwróci³o i kroki nasze nie zboczy³y z Twej œcie¿ki,
Psa 44:20  kiedy nas star³eœ w miejscu szakali i okry³eœ nas mrokiem.
Psa 44:21  Gdybyœmy zapomnieli imiê Boga naszego i wyci¹gali rêce do obcego boga,
Psa 44:22  czy¿by Bóg tego nie dostrzeg³, On, który zna tajniki serca?
Psa 44:23  Lecz to przez wzgl¹d na Ciebie ci¹gle nas morduj¹, maj¹ nas za owce na rzeŸ przeznaczone.
Psa 44:24  Ocknij siê! Dlaczego œpisz, Panie? PrzebudŸ siê! Nie odrzucaj na zawsze!
Psa 44:25  Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nêdzy i ucisku naszym?
Psa 44:26  Albowiem dusza nasza pogr¹¿y³a siê w prochu, a cia³o do ziemi.
Psa 44:27  Powstañ, przyjdŸ nam na pomoc i wyzwól nas przez sw¹ ³askawoœæ!
Psa 45:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Lilie...». Synów Koracha. Pieœñ pouczaj¹ca. Pieœñ mi³osna.
Psa 45:2  Z mego serca tryska piêkne s³owo: utwór mój g³oszê dla króla; mój jêzyk jest jak rylec bieg³ego 
pisarza.
Psa 45:3  Tyœ najpiêkniejszy z synów ludzkich, wdziêk rozla³ siê na twoich wargach: przeto pob³ogos³awi³ tobie 
Bóg na wieki.
Psa 45:4  Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, sw¹ chlubê i ozdobê!
Psa 45:5  Szczêœliwie wst¹p na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwoœci, a prawica twoja niech ci 
wska¿e wielkie czyny!
Psa 45:6  Strza³y twoje s¹ ostre - ludy poddaj¹ siê tobie - [trafiaj¹] w serce wrogów króla.
Psa 45:7  Tron Twój, o Bo¿e, trwa wiecznie, ber³o Twego królestwa - ber³o sprawiedliwe.
Psa 45:8  Mi³ujesz sprawiedliwoœæ, wstrêtna ci nieprawoœæ, dlatego Bóg, twój Bóg, namaœci³ ciebie olejkiem 
radoœci hojniej ni¿ równych ci losem;



Psa 45:9  wszystkie twoje szaty pachn¹ mirr¹, aloesem; p³yn¹cy z pa³aców z koœci s³oniowej dŸwiêk lutni raduje 
ciebie.
Psa 45:10  Córki królewskie wychodz¹ ci na spotkanie, królowa w z³ocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Psa 45:11  Pos³uchaj, córko, spójrz i nak³oñ ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!
Psa 45:12  Król pragnie twojej piêknoœci: on jest twym panem; oddaj mu pok³on!
Psa 45:13  I córa Tyru [nadchodzi] z darami; mo¿ni narodów szukaj¹ twych wzglêdów.
Psa 45:14  Ca³a pe³na chwa³y wchodzi córa królewska; z³otog³ów jej odzieniem.
Psa 45:15  W szacie wzorzystej wiod¹ j¹ do króla; za ni¹ dziewice, jej druhny, wprowadzaj¹ do ciebie.
Psa 45:16  Przywodz¹ je z radoœci¹ i z uniesieniem, przyprowadzaj¹ do pa³acu króla.
Psa 45:17  Niech twoi synowie zajm¹ miejsce twych ojców; ustanów ich ksi¹¿êtami po ca³ej ziemi!
Psa 45:18  Przez wszystkie pokolenia upamiêtniê twe imiê; dlatego po wiek wieków s³awiæ ciê bêd¹ narody.
Psa 46:1  Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodiê: «Alamot...». Pieœñ.
Psa 46:2  Bóg jest dla nas ucieczk¹ i moc¹: ³atwo znaleŸæ u Niego pomoc w trudnoœciach.
Psa 46:3  Przeto siê nie boimy, choæby wali³a siê ziemia i góry zapada³y w otch³añ morza.
Psa 46:4  Niech wody jego burz¹ siê i kipi¹, niech góry siê chwiej¹ pod jego naporem: Pan Zastêpów jest z nami, 
Bóg Jakuba jest dla nas obron¹.
Psa 46:5  Odnogi rzeki rozweselaj¹ miasto Bo¿e - uœwiêcony przybytek Najwy¿szego.
Psa 46:6  Bóg jest w jego wnêtrzu, wiêc siê nie zachwieje; Bóg mu pomo¿e o brzasku poranka.
Psa 46:7  Zaszemra³y narody, wzburzy³y siê królestwa. G³os Jego zagrzmia³ - rozp³ynê³a siê ziemia:
Psa 46:8  Pan Zastêpów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obron¹.
Psa 46:9  PrzyjdŸcie, zobaczcie dzie³a Pana, dzie³a zdumiewaj¹ce, których dokonuje na ziemi.
Psa 46:10  On uœmierza wojny a¿ po krañce ziemi, On kruszy ³uki, ³amie w³ócznie, tarcze pali w ogniu.
Psa 46:11  «Zatrzymajcie siê, i we Mnie uznajcie Boga wznios³ego wœród narodów, wznios³ego na ziemi!»
Psa 46:12  Pan Zastêpów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obron¹.
Psa 47:1  Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
Psa 47:2  Wszystkie narody, klaskajcie w d³onie, wykrzykujcie Bogu radosnym g³osem,
Psa 47:3  bo Pan najwy¿szy, straszliwy, jest wielkim Królem nad ca³¹ ziemi¹.
Psa 47:4  On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy.
Psa 47:5  Wybiera dla nas dziedzictwo - chlubê Jakuba, którego mi³uje.
Psa 47:6  Wst¹pi³ Bóg wœród radosnych okrzyków, Pan przy dŸwiêku tr¹by.
Psa 47:7  Œpiewajcie naszemu Bogu, œpiewajcie; œpiewajcie Królowi naszemu, œpiewajcie!
Psa 47:8  Gdy¿ Bóg jest Królem ca³ej ziemi, hymn zaœpiewajcie!
Psa 47:9  Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym œwiêtym tronie.
Psa 47:10  Po³¹czyli siê w³adcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo mo¿ni œwiata nale¿¹ do Boga: On zaœ 
jest najwy¿szy.
Psa 48:1  Pieœñ. Psalm. Synów Koracha.
Psa 48:2  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwa³y w mieœcie Boga naszego. Góra Jego œwiêta,
Psa 48:3  wspania³e wzgórze, radoœci¹ jest ca³ej ziemi; góra Syjon, kraniec pó³nocy, jest miastem wielkiego 
Króla.
Psa 48:4  Bóg w jego zamkach okazuje siê obron¹.
Psa 48:5  Oto bowiem z³¹czyli siê królowie i razem natarli.
Psa 48:6  Zaledwie ujrzeli, zdrêtwieli, zmieszali siê i uciekli.
Psa 48:7  Dr¿enie ich tam chwyci³o jak bóle kobietê, gdy rodzi,
Psa 48:8  takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okrêty z Tarszisz.
Psa 48:9  Jakeœmy s³yszeli, tak i zobaczyli, w mieœcie Pana Zastêpów, w mieœcie Boga naszego: Bóg je 
umacnia na wieki.
Psa 48:10  O Bo¿e, rozwa¿amy Twoj¹ ³askawoœæ we wnêtrzu Twojej œwi¹tyni.
Psa 48:11  Jak imiê Twe, Bo¿e, tak i chwa³a Twoja siêga po krañce ziemi. Prawica Twoja pe³na jest 
sprawiedliwoœci.
Psa 48:12  Niech siê weseli góra Syjon, niech siê raduj¹ córki Judy z powodu Twoich wyroków!
Psa 48:13  ObchodŸcie Syjon doko³a, policzcie jego baszty.
Psa 48:14  Przypatrzcie siê jego murom, ogl¹dajcie jego warownie, by opowiedzieæ przysz³ym pokoleniom,
Psa 48:15  ¿e Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i ¿e On nas bêdzie prowadzi³.
Psa 49:1  Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
Psa 49:2  S³uchajcie tego, wszystkiego narody, nak³oñcie uszu, wszyscy, co œwiat zamieszkujecie,
Psa 49:3  wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak mo¿ni, bogaty na równi z ubogim!
Psa 49:4  Moje usta wypowiedz¹ m¹droœæ, a rozmyœlanie mego serca - roztropnoœæ.
Psa 49:5  Nak³oniê mego ucha ku przypowieœci, przy dŸwiêku liry wyjaœniê m¹ zagadkê.
Psa 49:6  Dlaczego mia³bym siê trwo¿yæ w dniach niedoli, gdy otacza mnie z³oœæ podstêpnych,



Psa 49:7  którzy ufaj¹ swoim dostatkom i che³pi¹ siê z ogromu swych bogactw?
Psa 49:8  Nikt bowiem siebie samego nie mo¿e wykupiæ ani nie uiœci Bogu ceny swego wykupu
Psa 49:9  - jego ¿ycie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy siê to nigdy -
Psa 49:10  by móc ¿yæ na wieki i nie doznaæ zag³ady.
Psa 49:11  [Ka¿dy] bowiem widzi: mêdrcy umieraj¹, tak jednakowo ginie g³upi i prostak, zostawiaj¹c obcym 
swoje bogactwa.
Psa 49:12  Groby s¹ ich domami na wieki, ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, choæ imionami swymi 
nazywali ziemie.
Psa 49:13  Bo cz³owiek nie bêdzie trwa³ w dostatku, przyrównany jest do bydl¹t, które gin¹.
Psa 49:14  Taka jest droga tych, co ufnoœæ pok³adaj¹ w sobie, i [taka] przysz³oœæ mi³oœników w³asnej mowy.
Psa 49:15  Do Szeolu s¹ gnani jak owce, pasie ich œmieræ, zejd¹ prosto do grobu, serca prawych zapanuj¹ nad 
nimi, rano zniknie ich postaæ, Szeol ich mieszkaniem.
Psa 49:16  Lecz Bóg wyzwoli moj¹ duszê z mocy Szeolu, bo miê zabierze.
Psa 49:17  Nie obawiaj siê, jeœli ktoœ siê wzbogaci, je¿eli wzroœnie zamo¿noœæ jego domu:
Psa 49:18  bo kiedy umrze, nic z sob¹ nie weŸmie, a jego zamo¿noœæ nie pójdzie za nim.
Psa 49:19  I chocia¿ w ¿yciu sobie pochlebia: «Bêd¹ ciê s³awiæ, ¿e dobrzeœ siê urz¹dzi³»,
Psa 49:20  musi iœæ do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobacz¹ œwiat³a.
Psa 49:21  Cz³owiek, co w dostatku ¿yje, ale siê nie zastanawia, przyrównany jest do bydl¹t, które gin¹.
Psa 50:1  Psalm. Asafowy. Przemówi³ Pan, Bóg nad bogami, i zawezwa³ ziemiê od wschodu do zachodu 
s³oñca.
Psa 50:2  Bóg zajaœnia³ z Syjonu, korony piêknoœci.
Psa 50:3  Bóg nasz przyby³ i nie milczy: przed Nim ogieñ trawi¹cy, wokó³ Niego szaleje nawa³nica.
Psa 50:4  Wzywa On z góry niebo i ziemiê, by lud swój s¹dziæ.
Psa 50:5  «ZgromadŸcie Mi moich umi³owanych, którzy zawarli ze Mn¹ przymierze przez ofiarê».
Psa 50:6  Niebiosa zwiastuj¹ Jego sprawiedliwoœæ, albowiem sam Bóg jest sêdzi¹.
Psa 50:7  «Pos³uchaj, mój ludu, chcê przemawiaæ i œwiadczyæ przeciw tobie, Izraelu: Ja jestem Bogiem, 
Bogiem twoim.
Psa 50:8  Nie oskar¿am ciê o twe ofiary, bo twoje ca³opalenia zawsze s¹ przede Mn¹.
Psa 50:9  Nie chcê przyjmowaæ cielca z twego domu ni koz³ów ze stad twoich,
Psa 50:10  bo do Mnie nale¿y ca³a zwierzyna po lasach, tysi¹c zwierz¹t na moich górach.
Psa 50:11  Znam ca³e ptactwo powietrzne, i do Mnie nale¿y to, co siê porusza na polu.
Psa 50:12  Gdybym by³ g³odny, nie musia³bym tobie mówiæ, bo mój jest œwiat i to, co go nape³nia.
Psa 50:13  Czy bêdê jad³ miêso cielców albo pi³ krew koz³ów?
Psa 50:14  Z³ó¿ Bogu ofiarê dziêkczynn¹ i wype³nij swe œluby z³o¿one Najwy¿szemu,
Psa 50:15  wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja ciê uwolniê, a ty Mnie uwielbisz».
Psa 50:16  A do grzesznika Bóg mówi: «Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze
Psa 50:17  ty, co nienawidzisz karnoœci i moje s³owa rzuci³eœ za siebie?
Psa 50:18  Ty widz¹c z³odzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzo³o¿nikami.
Psa 50:19  W z³ym celu otwierasz usta, a jêzyk twój knuje podstêpy.
Psa 50:20  Zasiad³szy, przemawiasz przeciw swemu bratu, zniewa¿asz syna swojej matki.
Psa 50:21  Ty to czynisz, a Ja mam milczeæ? Czy myœlisz, ¿e jestem podobny do ciebie? Skarcê ciebie i 
postawiê ci to przed oczy.
Psa 50:22  Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, bym nie porwa³, a nie by³oby komu zbawiæ.
Psa 50:23  Kto sk³ada Mi ofiarê dziêkczynn¹, ten Mi czeœæ oddaje, a postêpuj¹cym bez skazy uka¿ê Bo¿e 
zbawienie».
Psa 51:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida,
Psa 51:2  gdy przyby³ do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszeb¹.
Psa 51:3  Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w swojej ³askawoœci, w ogromie swego mi³osierdzia wyma¿ moj¹ 
nieprawoœæ!
Psa 51:4  Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy i oczyœæ mnie z grzechu mojego!
Psa 51:5  Uznajê bowiem moj¹ nieprawoœæ, a grzech mój jest zawsze przede mn¹.
Psa 51:6  Tylko przeciw Tobie zgrzeszy³em i uczyni³em, co z³e jest przed Tob¹, tak ¿e siê okazujesz 
sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim os¹dzie.
Psa 51:7  Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczê³a mnie matka.
Psa 51:8  Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników m¹droœci.
Psa 51:9  Pokrop mnie hizopem, a stanê siê czysty, obmyj mnie, a nad œnieg wybielejê.
Psa 51:10  Spraw, bym us³ysza³ radoœæ i wesele: niech siê raduj¹ koœci, któreœ skruszy³!
Psa 51:11  Odwróæ oblicze swe od moich grzechów i wyma¿ wszystkie moje przewinienia!
Psa 51:12  Stwórz, o Bo¿e, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciê¿onego!



Psa 51:13  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi œwiêtego ducha swego!
Psa 51:14  Przywróæ mi radoœæ z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Psa 51:15  Chcê nieprawych nauczyæ dróg Twoich i nawróc¹ siê do Ciebie grzesznicy.
Psa 51:16  Od krwi uwolnij mnie, Bo¿e, mój Zbawco: niech mój jêzyk s³awi Twoj¹ sprawiedliwoœæ!
Psa 51:17  Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje bêd¹ g³osiæ Twoj¹ chwa³ê.
Psa 51:18  Ty siê bowiem nie radujesz ofiar¹ i nie chcesz ca³opaleñ, choæbym je dawa³.
Psa 51:19  Moj¹ ofiar¹, Bo¿e, duch skruszony, nie gardzisz, Bo¿e, sercem pokornym i skruszonym.
Psa 51:20  Panie, oka¿ Syjonowi ³askê w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!
Psa 51:21  Wtedy bêd¹ Ci siê podobaæ prawe ofiary, dary i ca³opalenia, wtedy bêd¹ sk³adaæ cielce na Twoim 
o³tarzu.
Psa 52:1  Kierownikowi chóru. Pieœñ pouczaj¹ca. Dawidowa.
Psa 52:2  Gdy Edomita Doeg przyby³ i zawiadomi³ Saula w s³owach: «Dawid wszed³ do domu Achimeleka».
Psa 52:3  Dlaczego z³oœci¹ siê che³pisz, przemo¿ny niegodziwcze? Przez ca³y dzieñ
Psa 52:4  zamyœlasz zgubê, twój jêzyk jest jak ostra brzytwa, sprawco podstêpu.
Psa 52:5  Mi³ujesz bardziej z³o ni¿ dobro, bardziej k³amstwo ni¿ mowê sprawiedliw¹.
Psa 52:6  Mi³ujesz wszelkie zgubne mowy, podstêpny jêzyku!
Psa 52:7  Dlatego zniszczy ciê Bóg na wieki, pochwyci ciê i usunie z twego namiotu, wyrwie ciê z ziemi ¿yj¹cych.
Psa 52:8  Ujrz¹ sprawiedliwi i ulêkn¹ siê, a bêd¹ œmiali siê z niego:
Psa 52:9  «Oto cz³owiek, który nie uczyni³ Boga swoj¹ warowni¹. ale zaufa³ mnóstwu swych bogactw, a w si³ê 
wzrós³ przez swoje zbrodnie».
Psa 52:10  Ja zaœ jak oliwka, co kwitnie w domu Bo¿ym, zaufam na wieki ³askawoœci Boga.
Psa 52:11  Chcê Ciê wys³awiaæ na wieki za to, coœ uczyni³, i polegaæ na Twoim imieniu, bo jest dobre dla 
ludzi Tobie oddanych.
Psa 53:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Machalat». Pieœñ pouczaj¹ca. Dawidowa.
Psa 53:2  Mówi g³upi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni s¹ zepsuci, ohydne rzeczy pope³niaj¹, nie ma takiego, 
co dobrze czyni.
Psa 53:3  Bóg spogl¹da z nieba na synów ludzkich, badaj¹c, czy jest wœród nich rozumny, który by szuka³ Boga.
Psa 53:4  Wszyscy razem zb³¹dzili, stali siê nikczemni, takiego, co dobrze czyni, nie ma ni jednego.
Psa 53:5  Czy siê nie opamiêtaj¹ ci, którzy czyni¹ nieprawoœæ, co lud mój po¿eraj¹, jak gdyby chleb jedli, a nie 
wzywaj¹ Boga?
Psa 53:6  Tam zadr¿eli ze strachu, gdzie strachu nie by³o, albowiem Bóg rozproszy³ koœci tych, co ciê oblegli; 
doznali wstydu, bo Bóg ich odrzuci³.
Psa 53:7  Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub siê uraduje, 
Izrael siê ucieszy.
Psa 54:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieœñ pouczaj¹ca. Dawidowa.
Psa 54:2  Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówi¹c: «Oto Dawid u nas siê ukrywa».
Psa 54:3  Bo¿e, zbaw mnie, w imiê swoje, swoj¹ moc¹ broñ mojej sprawy!
Psa 54:4  Bo¿e, s³uchaj mojej modlitwy, nak³oñ ucha na s³owa ust moich!
Psa 54:5  Bo powstaj¹ przeciwko mnie pyszni, a gwa³townicy czyhaj¹ na moje ¿ycie; nie maj¹ Boga przed swymi 
oczyma.
Psa 54:6  Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me ¿ycie.
Psa 54:7  Niechaj z³o spadnie na moich przeciwników i przez wzgl¹d na Tw¹ wiernoœæ zniwecz ich!
Psa 54:8  Bêdê Ci chêtnie sk³adaæ ofiarê, s³awiæ Twe imiê, bo ono jest dobre,
Psa 54:9  bo wybawi miê z wszelkiej udrêki, a moje oko ogl¹da hañbê moich wrogów.
Psa 55:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieœñ pouczaj¹ca. Dawidowa.
Psa 55:2  Bo¿e, nak³oñ ucha na moj¹ modlitwê i nie odwracaj siê od mojej proœby,
Psa 55:3  zwróæ siê ku mnie i wys³uchaj mnie! Szamocê siê w moim ucisku, jêczê
Psa 55:4  pod wp³ywem g³osu nieprzyjaciela, pod wp³ywem wo³ania grzesznika, bo sprowadzaj¹ na mnie 
niedolê i napastuj¹ mnie w gniewie.
Psa 55:5  Dr¿y we mnie moje serce i ogarnia mnie lêk œmiertelny.
Psa 55:6  Przychodz¹ na mnie strach i dr¿enie i przera¿enie mn¹ ow³ada.
Psa 55:7  I mówiê sobie: gdybym mia³ skrzyd³a jak go³¹b, to bym ulecia³ i spocz¹³ -
Psa 55:8  oto bym uszed³ daleko, zamieszka³ na pustyni.
Psa 55:9  Prêdko bym wyszuka³ sobie schronienie od szalej¹cej wichury, od burzy.
Psa 55:10  O Panie, rozprosz, rozdziel ich jêzyki; bo widzê przemoc i niezgodê w mieœcie.
Psa 55:11  Obchodz¹ je w ci¹gu dnia i nocy po jego murach, a z³oœæ i ucisk s¹ w poœrodku niego.
Psa 55:12  Poœrodku niego jest zag³ada, a z jego placu nie znika krzywda i podstêp.
Psa 55:13  Gdyby¿ to l¿y³ mnie nieprzyjaciel, z pewnoœci¹ bym to znosi³; gdyby¿ przeciw mnie powstawa³ ten, 
który mnie nienawidzi, ukry³bym siê przed nim.



Psa 55:14  Lecz jesteœ nim ty, równy ze mn¹, przyjaciel, mój zaufany,
Psa 55:15  z którym ¿y³em w s³odkiej za¿y³oœci, chodziliœmy po domu Bo¿ym w orszaku œwi¹tecznym.
Psa 55:16  Niechaj œmieræ na nich spadnie, niechaj ¿ywcem zst¹pi¹ do Szeolu, bo w ich mieszkaniach jest 
wœród nich nikczemnoœæ!
Psa 55:17  A ja wo³am do Boga i Pan mnie ocali.
Psa 55:18  Wieczorem, rano i w po³udnie narzekam i jêczê, a g³osu mego [On] wys³ucha.
Psa 55:19  Zeœle pokój - uratuje moje ¿ycie od tych, co na mnie nastaj¹: bo wielu mam przeciwników.
Psa 55:20  Us³yszy Bóg i poni¿y ich Ten, który zasiada na tronie od pocz¹tku, bo nie ma dla nich opamiêtania i 
nie boj¹ siê Boga.
Psa 55:21  [Ka¿dy] podnosi rêce na domowników, umowê swoj¹ ³amie.
Psa 55:22  Jego twarz jest g³adsza ni¿ mas³o, lecz serce gotowe do walki. Jego mowy ³agodniejsze ni¿ olej, 
lecz s¹ to obna¿one miecze.
Psa 55:23  Zrzuæ sw¹ troskê na Pana, a On ciê podtrzyma; nie dopuœci nigdy, by mia³ siê zachwiaæ 
sprawiedliwy.
Psa 55:24  Ty, o Bo¿e, ich wtr¹cisz do studni zatracenia; mê¿owie krwawi, podstêpni nie do¿yj¹ po³owy dni 
swoich, ja zaœ nadziejê pok³adam w Tobie.
Psa 56:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Go³êbica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go 
Filistyni zatrzymali w Gat.
Psa 56:2  Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, bo czyha na mnie cz³owiek, uciska mnie w nieustannej walce.
Psa 56:3  Wrogowie moi nieustannie czyhaj¹ na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieœ mnie,
Psa 56:4  ilekroæ mnie trwoga ogarnie, w Tobie pok³adam nadziejê.
Psa 56:5  W Bogu uwielbiam Jego s³owo, Bogu ufam, nie bêdê siê lêka³: có¿ mo¿e mi uczyniæ cz³owiek?
Psa 56:6  Przez ca³y dzieñ mi uw³aczaj¹, przeciw mnie obracaj¹ wszystkie swe zamys³y. Ku [mojej] zgubie
Psa 56:7  siê schodz¹, œledz¹ moje kroki, godz¹ na moje ¿ycie.
Psa 56:8  Za niegodziwoœæ - pomoc dla nich? Bo¿e, powal w gniewie narody!
Psa 56:9  Ty zapisa³eœ moje ¿ycie tu³acze; przechowa³eœ Ty ³zy moje w swoim buk³aku: czy¿ nie s¹ spisane 
w Twej ksiêdze?
Psa 56:10  Wtedy wrogowie moi odst¹pi¹ w dniu, gdy Ciê wezwê: po tym poznam, ¿e Bóg jest ze mn¹.
Psa 56:11  W Bogu uwielbiam Jego s³owo, wielbiê s³owo Pana.
Psa 56:12  Bogu ufam, nie bêdê siê lêka³: có¿ mo¿e mi uczyniæ cz³owiek?
Psa 56:13  Wi¹¿¹ mnie, Bo¿e, œluby, które Ci z³o¿y³em, Tobie oddam ofiary pochwalne,
Psa 56:14  bo ocali³eœ moje ¿ycie od œmierci i moje nogi od upadku, abym chodzi³ przed Bogiem w 
œwiat³oœci ¿ycia.
Psa 57:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy [Dawid] zbieg³ od Saula do 
jaskini.
Psa 57:2  Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹, u Ciebie chroniê swe ¿ycie: chroniê siê pod cieñ 
Twoich skrzyde³, a¿ przejdzie klêska.
Psa 57:3  Wo³am do Boga Najwy¿szego, do Boga, który czyni mi dobro.
Psa 57:4  Niech zeœle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hañb¹ okryje tych, co mnie drêcz¹; niechaj 
zeœle Bóg swoj¹ ³askê i wiernoœæ.
Psa 57:5  Poœrodku lwów spoczywam, co po¿eraj¹ synów ludzkich. Ich zêby to w³ócznie i strza³y, a jêzyk ich 
niby miecz ostry.
Psa 57:6  B¹dŸ wywy¿szony, Bo¿e, ponad niebo, a Twoja chwa³a ponad ca³¹ ziemiê!
Psa 57:7  Zastawili sieæ na moje kroki i zgnêbili moje ¿ycie. Przede mn¹ dó³ wykopali: sami wpadli do niego.
Psa 57:8  Serce moje jest mocne, Bo¿e, mocne serce moje; zaœpiewam i zagram.
Psa 57:9  ZbudŸ siê, duszo moja, zbudŸ, harfo i cytro! Chcê obudziæ jutrzenkê.
Psa 57:10  Wœród ludów bêdê chwali³ Ciê, Panie; zagram Ci wœród narodów,
Psa 57:11  bo Twoja ³askawoœæ a¿ do niebios, a wiernoœæ Twoja po chmury!
Psa 57:12  B¹dŸ wywy¿szony, Bo¿e, ponad niebo, a Twoja chwa³a ponad ca³¹ ziemiê!
Psa 58:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam.
Psa 58:2  Wielmo¿e, czy rzetelnie wydajecie wyroki? Czy s³usznie s¹dzicie synów ludzkich?
Psa 58:3  Niestety, pope³niacie w sercu nieprawoœæ, wasze rêce w kraju odwa¿aj¹ ucisk.
Psa 58:4  Od ³ona matki wystêpni zeszli na bezdro¿a, od urodzenia zb³¹dzili g³osiciele k³amstwa.
Psa 58:5  Trucizna ich podobna jest do jadu wê¿a, do jadu g³uchej ¿mii, co zamyka uszy,
Psa 58:6  aby nie s³yszeæ g³osu zaklinaczy, g³osu czarownika, co biegle zaklina.
Psa 58:7  Bo¿e, zetrzyj im zêby w paszczy; Panie, po³am zêby lwi¹tkom!
Psa 58:8  Niech siê rozejd¹ jak sp³ywaj¹ce wody, niech zwiêdn¹ jak trawa na drodze.
Psa 58:9  Niech przemin¹ jak œlimak, co na drodze siê rozp³ywa, jak p³ód poroniony, co nie widzia³ s³oñca.
Psa 58:10  Zanim ich ciernie w krzak siê rozrosn¹, niech powiew burzy go porwie, póki jest zielony.



Psa 58:11  Sprawiedliwy siê cieszy, kiedy widzi karê, myje swoje nogi we krwi niegodziwca.
Psa 58:12  A ludzie powiedz¹: «Uczciwy ma nagrodê; doprawdy, jest Bóg, co s¹dzi na ziemi».
Psa 59:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wys³a³ ludzi do 
pilnowania domu, by Dawida zabiæ.
Psa 59:2  Wyrwij mnie, mój Bo¿e, od moich nieprzyjació³, chroñ mnie od powstaj¹cych na mnie!
Psa 59:3  Wyrwij mnie od z³oczyñców, i od mê¿ów krwawych miê wybaw!
Psa 59:4  Bo oto czyhaj¹ na moje ¿ycie, mo¿ni przeciw mnie spiskuj¹, a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o 
Panie,
Psa 59:5  bez mojej winy przybiegaj¹ i napastuj¹. ObudŸ siê, wyjdŸ mi na spotkanie i zobacz,
Psa 59:6  bo Ty, Panie, Bo¿e Zastêpów, jesteœ Bogiem Izraela. PrzebudŸ siê, by skarciæ wszystkie ludy, nie 
miej litoœci dla wszystkich pod³ych buntowników.
Psa 59:7  Wracaj¹ wieczorem, warcz¹ jak psy i kr¹¿¹ po mieœcie.
Psa 59:8  Oto siê che³pi¹ swoimi ustami; na ich wargach obelgi: «Któ¿ bowiem s³yszy?»
Psa 59:9  Lecz Ty, o Panie, z nich siê œmiejesz, szydzisz ze wszystkich pogan.
Psa 59:10  Bêdê baczy³ na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Bo¿e, jesteœ moj¹ warowni¹.
Psa 59:11  W swej ³askawoœci Bóg wychodzi mi naprzeciw, Bóg sprawia, ¿e mogê patrzeæ na [klêskê] moich 
wrogów.
Psa 59:12  Wytraæ ich, o Bo¿e, niech lud mój nie zapomina! Twoj¹ moc¹ rozprosz ich i powal, o Panie, nasza 
Tarczo!
Psa 59:13  Grzech na ich ustach: to s³owo ich warg. Niech spêta ich w³asna pycha, za z³orzeczenia i k³amstwa, 
które rozg³aszaj¹.
Psa 59:14  Wytraæ ich w gniewie, wytraæ, by ju¿ ich nie by³o, by wiedziano, ¿e Bóg króluje w Jakubie i po 
krañce ziemi.
Psa 59:15  Wracaj¹ wieczorem, warcz¹ jak psy i kr¹¿¹ po mieœcie.
Psa 59:16  W³ócz¹ siê, szukaj¹c ¿eru; skowycz¹, gdy siê nie nasyc¹.
Psa 59:17  A ja opiewaæ bêdê Tw¹ potêgê i rankiem bêdê siê weseliæ z Twojej ³askawoœci, bo sta³eœ siê dla 
mnie warowni¹ i ucieczk¹ w dniu mego ucisku.
Psa 59:18  Bêdê œpiewa³ Tobie, Mocy moja, bo Ty, o Bo¿e, jesteœ moj¹ warowni¹, mój ³askawy Bo¿e.
Psa 60:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Lilia Prawa». Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia.
Psa 60:2  Gdy walczy³ z Aram-Naharaim i z Aram-Sob¹ i gdy powracaj¹cy Joab zwyciê¿y³ Edomitów w Dolinie 
Soli - dwanaœcie tysiêcy [ludzi].
Psa 60:3  Odrzuci³eœ nas, o Bo¿e, star³eœ nas, rozgniewa³eœ siê, lecz powróæ do nas!
Psa 60:4  Wstrz¹sn¹³eœ i rozdar³eœ ziemiê: ulecz jej rozdarcia, albowiem siê chwieje.
Psa 60:5  Kaza³eœ ludowi swemu zaznaæ twardego losu, napoi³eœ nas winem osza³amiaj¹cym.
Psa 60:6  Postawi³eœ znak dla tych, co boj¹ siê Ciebie, by uciekali przed ³ukiem.
Psa 60:7  Aby ocaleli, których Ty mi³ujesz, wspomó¿ Tw¹ prawic¹ i wys³uchaj nas!
Psa 60:8  Bóg przemówi³ w swojej œwi¹tyni: «Bêdê siê radowa³ i podzielê Sychem, a dolinê Sukkot wymierzê.
Psa 60:9  Do Mnie nale¿y Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mej g³owy, Juda moim ber³em,
Psa 60:10  Moab jest dla Mnie mis¹ do mycia, na Edom but mój rzucê, nad Filiste¹ bêdê triumfowa³».
Psa 60:11  Któ¿ miê wprowadzi do miasta warownego? Któ¿ a¿ do Edomu miê doprowadzi?
Psa 60:12  Czy¿ nie Ty, o Bo¿e, nas odrzuci³eœ i [ju¿] nie wychodzisz, Bo¿e, z naszymi wojskami?
Psa 60:13  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
Psa 60:14  W Bogu dokonamy czynów pe³nych mocy: i On podepcze naszych nieprzyjació³.
Psa 61:1  Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.
Psa 61:2  S³uchaj, o Bo¿e, mojego wo³ania, zwa¿ na moj¹ modlitwê!
Psa 61:3  Wo³am do Ciebie z krañców ziemi, gdy s³abnie moje serce: na ska³ê zbyt dla mnie wysok¹ wprowadŸ 
mnie,
Psa 61:4  bo Ty jesteœ dla mnie obron¹, wie¿¹ warown¹ przeciwko wrogowi.
Psa 61:5  Chcia³bym zawsze mieszkaæ w Twoim przybytku, uciekaæ siê pod cieñ Twoich skrzyde³!
Psa 61:6  Bo Ty, o Bo¿e, wys³uchujesz mych œlubów i wype³niasz ¿yczenia tych, co siê boj¹ Twojego imienia.
Psa 61:7  Przymna¿aj dni do dni króla, lata jego przed³u¿ z pokolenia na pokolenia!
Psa 61:8  Niech na wieki króluje przed Bogiem; zeœlij ³askê i wiernoœæ, aby go strzeg³y.
Psa 61:9  Wówczas bêdê zawsze imiê Twe opiewa³ i dnia ka¿dego wype³nia³ me œluby.
Psa 62:1  Kierownikowi chóru. Wed³ug Jedutuna. Psalm. Dawidowy.
Psa 62:2  Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.
Psa 62:3  On jedynie ska³¹ i zbawieniem moim, twierdz¹ moj¹, wiêc siê nie zachwiejê.
Psa 62:4  Dok¹d¿e bêdziecie napadaæ na cz³owieka i wszyscy go przewracaæ jak œcianê pochylon¹, jak mur, 
co siê wali?
Psa 62:5  Oni tylko knuj¹ podstêpy i lubi¹ zwodziæ; k³amliwymi ustami swymi b³ogos³awi¹, a przeklinaj¹ w sercu.



Psa 62:6  Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Psa 62:7  On jedynie ska³¹ i zbawieniem moim, On jest twierdz¹ moj¹, wiêc siê nie zachwiejê.
Psa 62:8  W Bogu jest zbawienie moje i moja chwa³a, ska³a mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.
Psa 62:9  W ka¿dym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczk¹!
Psa 62:10  Synowie ludzcy s¹ tylko jak tchnienie, synowie mê¿ów - k³amliwi; na wadze w górê siê wznosz¹: 
wszyscy razem s¹ l¿ejsi ni¿ tchnienie.
Psa 62:11  Nie pok³adajcie ufnoœci w przemocy ani siê ³udŸcie na pró¿no rabunkiem; do bogactw, choæby 
ros³y, serc nie przywi¹zujcie.
Psa 62:12  Bóg raz powiedzia³, dwa razy to s³ysza³em: Bóg jest potê¿ny.
Psa 62:13  I Ty, Panie, jesteœ ³askawy, bo Ty ka¿demu oddasz wed³ug jego czynów.
Psa 63:1  Psalm Dawidowy. Gdy przebywa³ na Pustyni Judzkiej.
Psa 63:2  Bo¿e, Ty Bo¿e mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tob¹ têskni moje cia³o, jak ziemia 
zesch³a, spragniona, bez wody.
Psa 63:3  W œwi¹tyni tak siê wpatrujê w Ciebie, bym ujrza³ Twoj¹ potêgê i chwa³ê.
Psa 63:4  Skoro ³aska Twoja lepsza jest od ¿ycia, moje wargi bêd¹ Ciê s³awiæ.
Psa 63:5  Tak b³ogos³awiê Ciê w moim ¿yciu: wzniosê rêce w imiê Twoje.
Psa 63:6  Dusza moja siê syci niby sad³em i t³ustoœci¹, radosnymi okrzykami warg moje usta Ciê chwal¹,
Psa 63:7  gdy wspominam Ciê na moim pos³aniu i myœlê o Tobie podczas moich czuwañ.
Psa 63:8  Bo sta³eœ siê dla mnie pomoc¹ i w cieniu Twych skrzyde³ wo³am radoœnie:
Psa 63:9  do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera.
Psa 63:10  A ci, którzy szukaj¹ zguby mojej duszy, niech zejd¹ w g³êbiny ziemi.
Psa 63:11  Niech bêd¹ wydani pod miecze i stan¹ siê ³upem szakali.
Psa 63:12  A król niech siê raduje w Bogu, niech chlubi siê ka¿dy, który nañ przysiêga, tak niech siê zamkn¹ 
usta mówi¹cych k³amliwie.
Psa 64:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 64:2  Bo¿e, s³uchaj g³osu mego, gdy siê ¿alê; zachowaj me ¿ycie od strachu przed wrogiem.
Psa 64:3  Chroñ mnie przed gromad¹ z³oczyñców i przed zgraj¹ Ÿle postêpuj¹cych.
Psa 64:4  Oni ostrz¹ jak miecz swe jêzyki, a gorzkie s³owa kieruj¹ jak strza³y,
Psa 64:5  by ugodziæ niewinnego z ukrycia, znienacka strzelaj¹, wcale siê nie boj¹.
Psa 64:6  Umacniaj¹ siê w z³ym zamiarze, zamyœlaj¹ potajemnie zastawiæ sid³a i mówi¹ sobie: «Któ¿ nas 
zobaczy
Psa 64:7  i zg³êbi nasze tajemnice?» Zamach zosta³ obmyœlony, ale wnêtrze cz³owieka - serce jest 
niezg³êbione.
Psa 64:8  Lecz Bóg strza³ami w nich godzi, nagle odnosz¹ rany,
Psa 64:9  w³asny jêzyk im gotuje upadek: wszyscy, co ich widz¹, potrz¹saj¹ g³owami.
Psa 64:10  Ludzie zdjêci bojaŸni¹ s³awi¹ dzie³o Boga i rozwa¿aj¹ Jego zrz¹dzenia.
Psa 64:11  Sprawiedliwy weseli siê w Panu, do Niego siê ucieka, a wszyscy prawego serca siê chlubi¹.
Psa 65:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieœñ.
Psa 65:2  Ciebie nale¿y wielbiæ, Bo¿e, na Syjonie. Tobie œluby dope³niaæ,
Psa 65:3  co próœb wys³uchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki œmiertelnik,
Psa 65:4  wyznaj¹c nieprawoœci. Przygniataj¹ nas nasze przewiny: Ty je odpuszczasz.
Psa 65:5  Szczêœliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pa³acach. Niech nas nasyc¹ dobra 
Twego domu, œwiêtoœæ Twojego przybytku!
Psa 65:6  Twoja sprawiedliwoœæ odpowiada nam cudami, Bo¿e, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krañców 
ziemi i mórz dalekich,
Psa 65:7  który sw¹ moc¹ utwierdzasz góry, jesteœ opasany potêg¹,
Psa 65:8  który uœmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal, zgie³k narodów.
Psa 65:9  Przejêci s¹ trwog¹ mieszkañcy krañców ziemi z powodu Twych znaków. Ty zaœ nape³niasz radoœci¹ 
podwoje Zachodu i Wschodu.
Psa 65:10  Nawiedzi³eœ ziemiê i nawodni³eœ, ubogaci³eœ j¹ obficie. Strumieñ Bo¿y wod¹ jest wezbrany, zbo¿e 
im przygotowa³eœ. Tak przygotowa³eœ ziemiê:
Psa 65:11  bruzdy jej nawodni³eœ, wyrówna³eœ jej skiby, deszczami j¹ spulchni³eœ i pob³ogos³awi³eœ jej 
p³odom.
Psa 65:12  Rok uwieñczy³eœ swymi dobrami i Twoje œlady op³ywaj¹ t³ustoœci¹.
Psa 65:13  Stepowe pastwiska s¹ pe³ne rosy, a wzgórza przepasuj¹ siê weselem.
Psa 65:14  £¹ki siê stroj¹ trzodami, doliny okrywaj¹ siê zbo¿em, wznosz¹ okrzyki radoœci, a nawet œpiewaj¹.
Psa 66:1  Kierownikowi chóru. Pieœñ. Psalm. S³awcie Boga z radoœci¹, wszystkie ziemie,
Psa 66:2  opiewajcie chwa³ê Jego imienia, czeœæ Mu œwietn¹ oddajcie!
Psa 66:3  Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiaj¹ce s¹ Twoje dzie³a! Z powodu wielkiej Twej mocy musz¹ Ci schlebiaæ 



Twoi wrogowie.
Psa 66:4  Niechaj ca³a ziemia Ciê wielbi i niechaj œpiewa Tobie, niech imiê Twoje opiewa!
Psa 66:5  PrzyjdŸcie i patrzcie na dzie³a Boga: dokona³ dziwów poœród synów ludzkich!
Psa 66:6  Morze na suchy l¹d zamieni³; pieszo przeszli przez rzekê: wielce Nim siê radujmy!
Psa 66:7  Jego potêga w³ada na wieki; oczy Jego œledz¹ narody: niech siê buntownicy nie podnosz¹ przeciw 
Niemu!
Psa 66:8  B³ogos³awcie, ludy, naszemu Bogu i rozg³aszajcie Jego chwa³ê,
Psa 66:9  bo On obdarzy³ ¿yciem nasz¹ duszê, a nodze naszej nie da³ siê potkn¹æ.
Psa 66:10  Albowiem Tyœ, Bo¿e, nas doœwiadczy³; bada³eœ nas ogniem, jak siê bada srebro.
Psa 66:11  Pozwoli³eœ nam wejœæ w pu³apkê, w³o¿y³eœ na nasz grzbiet ciê¿ar;
Psa 66:12  kaza³eœ ludziom deptaæ nam po g³owach, przeszliœmy przez ogieñ i wodê: ale wyprowadzi³eœ 
nas na wolnoœæ.
Psa 66:13  Wejdê w Twój dom z ca³opaleniem i wype³niê to, co œlubowa³em Tobie,
Psa 66:14  co wymówi³y moje wargi, co moje usta przyrzek³y w ucisku.
Psa 66:15  Z³o¿ê Ci w ofierze ca³opalnej t³uste owce, razem z woni¹ [z ofiar] baranów: ofiarujê Ci krowy i koz³y.
Psa 66:16  Wszyscy, co siê Boga boicie, chodŸcie i s³uchajcie, chcê opowiedzieæ, co uczyni³ On mojej duszy!
Psa 66:17  Do Niego wo³a³em moimi ustami i chwali³em Go moim jêzykiem.
Psa 66:18  Gdybym w mym sercu zamierza³ nieprawoœæ, Pan by mnie nie wys³ucha³.
Psa 66:19  Lecz Bóg wys³ucha³: dos³ysza³ g³os mojej modlitwy.
Psa 66:20  B³ogos³awiony Bóg, co nie odepchn¹³ mej proœby i nie odj¹³ mi swojej ³askawoœci.
Psa 67:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieœñ.
Psa 67:2  Niech Bóg siê zmi³uje nad nami, niech nam b³ogos³awi; niech zajaœnieje dla nas Jego oblicze!
Psa 67:3  Aby na ziemi znano Jego drogê, Jego zbawienie - poœród wszystkich ludów.
Psa 67:4  Niech Ciebie, Bo¿e, wys³awiaj¹ ludy, niech wszystkie narody daj¹ Ci chwa³ê!
Psa 67:5  Niech siê narody ciesz¹ i wesel¹, ¿e Ty ludami rz¹dzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.
Psa 67:6  Niech Ciebie, Bo¿e wys³awiaj¹ ludy, niech wszystkie narody daj¹ Ci chwa³ê!
Psa 67:7  Ziemia wyda³a swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pob³ogos³awi³.
Psa 67:8  Niechaj nam Bóg b³ogos³awi i niech siê Go boj¹ wszystkie krañce ziemi!
Psa 68:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Pieœñ.
Psa 68:2  Bóg wstaje, a rozpraszaj¹ siê Jego wrogowie i pierzchaj¹ przed Jego obliczem ci, którzy Go 
nienawidz¹.
Psa 68:3  Rozwiewaj¹ siê, jak dym siê rozwiewa, jak wosk siê rozp³ywa przy ogniu, tak gin¹ przed Bogiem 
grzesznicy.
Psa 68:4  A sprawiedliwi siê ciesz¹ i wesel¹ przed Bogiem, i radoœci¹ siê rozkoszuj¹.
Psa 68:5  Œpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogê Temu, co cwa³uje na ob³okach! Jahwe Mu 
na imiê; radujcie siê przed Jego obliczem!
Psa 68:6  Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym œwiêtym mieszkaniu.
Psa 68:7  Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeñców prowadzi ku pomyœlnoœci; na ziemi zesch³ej 
zostaj¹ tylko oporni.
Psa 68:8  Bo¿e, gdy szed³eœ przed ludem Twoim, gdy kroczy³eœ przez pustyniê,
Psa 68:9  ziemia zadr¿a³a, tak¿e niebo zes³a³o deszcz przed Bogiem, przed obliczem Boga, Boga Izraela.
Psa 68:10  Zes³a³eœ, Bo¿e, obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeŸwi³eœ.
Psa 68:11  Twoja rodzina, Bo¿e, w nim zamieszka³a; pokrzepi³eœ w swej dobroci biednego.
Psa 68:12  Pan wypowiada s³owo do zwiastunów pomyœlnych nowin: «Wielkie wojsko».
Psa 68:13  «Uciekaj¹ królowie zastêpów, uciekaj¹; a mieszkanka domu dzieli ³upy.
Psa 68:14  Gdy odpoczywali miêdzy zagrodami trzody, skrzyd³a go³êbicy srebrem siê lœni³y, a jej pióra 
zielonkawym odcieniem z³ota.
Psa 68:15  Gdy tam Wszechmocny królów rozprasza³, œniegi spada³y na górê Salmon!»
Psa 68:16  Góry Baszanu - to góry wysokie, góry Baszanu - to góry urwiste:
Psa 68:17  czemu, góry urwiste, patrzycie z zazdroœci¹ na górê, gdzie siê Bogu spodoba³o mieszkaæ, na której 
te¿ Bóg bêdzie mieszka³ na zawsze?
Psa 68:18  Rydwanów Bo¿ych jest tysi¹ce tysiêcy: to Pan do œwi¹tyni przybywa z Synaju.
Psa 68:19  Wst¹pi³eœ na wy¿ynê, wzi¹³eœ jeñców do niewoli, przyj¹³eœ ludzi jako daninê, nawet opornych - do 
Twej siedziby, Panie!
Psa 68:20  Pan niech bêdzie przez wszystkie dni b³ogos³awiony: ciê¿ary nasze dŸwiga Bóg, zbawienie nasze.
Psa 68:21  Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i Pan Bóg daje ujœæ przed œmierci¹.
Psa 68:22  Zaiste Bóg kruszy g³owy swym wrogom, kud³at¹ czaszkê tego, co postêpuje grzesznie.
Psa 68:23  Pan powiedzia³: «Z Baszanu mogê [ciê] wyprowadziæ, mogê wyprowadziæ z g³êbiny morskiej,
Psa 68:24  byœ stopê tw¹ we krwi umoczy³, by jêzyki psów twoich mia³y kêsek z wrogów».



Psa 68:25  Bo¿e, widaæ Twoje wejœcie, wejœcie Boga mego, Króla mego, do œwi¹tyni.
Psa 68:26  Œpiewacy id¹ przodem, na koñcu harfiarze, w œrodku dziewczêta uderzaj¹ w bêbenki.
Psa 68:27  «Na œwiêtych zgromadzeniach b³ogos³awcie Boga, Pana - wy zrodzeni z Izraela!»
Psa 68:28  Tam Beniamin idzie na czele, ksi¹¿êta Judy wœród wrzawy swych okrzyków, ksi¹¿êta Zabulona, 
ksi¹¿êta Neftalego.
Psa 68:29  O Bo¿e, oka¿ Twoj¹ potêgê, potêgê Bo¿¹, z jak¹ dzia³a³eœ dla nas
Psa 68:30  z Twej œwi¹tyni nad Jeruzalem! Niech królowie z³o¿¹ Tobie dary!
Psa 68:31  Nape³nij groz¹ dzikiego zwierza w sitowiu i stada bawo³ów, z cielcami narodów. Niech padn¹ na 
twarze przynosz¹cy srebro; rozprosz narody, co z wojen siê ciesz¹.
Psa 68:32  Niechaj z Egiptu nadejd¹ mo¿now³adcy, niech Kusz wyci¹gnie swe rêce do Boga.
Psa 68:33  Œpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, zagrajcie Panu,
Psa 68:34  który przemierza niebo, niebo odwieczne. Oto wyda³ g³os swój, g³os potê¿ny:
Psa 68:35  «Uznajcie moc Bo¿¹!» Jego majestat jest nad Izraelem, a Jego potêga w ob³okach.
Psa 68:36  Grozê sieje Bóg ze swej œwi¹tyni, Bóg Izraela; On sam swojemu ludowi daje potêgê i si³ê. Niech 
bêdzie Bóg b³ogos³awiony!
Psa 69:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Lilie...». Dawidowy.
Psa 69:2  Wybaw mnie, Bo¿e, bo woda mi siêga po szyjê.
Psa 69:3  Ugrz¹z³em w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafi³em na wodn¹ g³êbinê i nurt wody mnie 
porywa.
Psa 69:4  Zmêczy³em siê krzykiem i ochryp³o mi gard³o, os³ab³y moje oczy, gdy czekam na Boga mojego.
Psa 69:5  Liczniejsi s¹ od w³osów mej g³owy nienawidz¹cy mnie bez powodu; silni s¹ moi wrogowie, 
nieprzyjaciele zak³amani; czy¿ mam oddaæ to, czegom nie porwa³?
Psa 69:6  Bo¿e, Ty znasz moj¹ g³upotê i wystêpki moje nie s¹ zakryte przed Tob¹.
Psa 69:7  Niech przeze mnie nie wstydz¹ siê ci, co Tobie ufaj¹, Panie, Bo¿e Zastêpów. Niech przeze mnie siê 
nie rumieni¹ ci, którzy Ciebie szukaj¹, Bo¿e Izraela!
Psa 69:8  Dla Ciebie bowiem znoszê ur¹ganie i hañba twarz mi okrywa.
Psa 69:9  Dla braci moich sta³em siê obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Psa 69:10  Bo gorliwoœæ o dom Twój mnie po¿era i spad³y na mnie obelgi uw³aczaj¹cych Tobie.
Psa 69:11  Trapi³em siebie postem, a spotka³y mnie za to zniewagi.
Psa 69:12  Przywdzia³em wór jako szatê i poœmiewiskiem sta³em siê dla tamtych.
Psa 69:13  Mówi¹ o mnie siedz¹cy w bramie i œpiewaj¹ pieœni ci, co pij¹ sycerê.
Psa 69:14  Lecz ja, o Panie, œlê moj¹ modlitwê do Ciebie, w czasie ³askawoœci, o Bo¿e; wys³uchaj mnie w 
Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wiernoœci!
Psa 69:15  Wyrwij mnie z bagna, abym nie zaton¹³, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidz¹, i z wodnej g³êbiny!
Psa 69:16  Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie poch³onie mnie g³êbia, niech otch³añ nie zamknie nade 
mn¹ swej paszczy!
Psa 69:17  Wys³uchaj mnie, Panie, bo Twoja ³aska pe³na jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego 
mi³osierdzia!
Psa 69:18  Nie kryj swego oblicza przed Twoim s³ug¹; prêdko mnie wys³uchaj, bo jestem w ucisku.
Psa 69:19  Zbli¿ siê do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgl¹d na moich wrogów!
Psa 69:20  Ty znasz moj¹ hañbê, mój wstyd i m¹ nies³awê; wszyscy, co mnie drêcz¹, s¹ przed Tob¹.
Psa 69:21  Hañba z³ama³a moje serce i si³ mi zabrak³o, na wspó³czuj¹cego czeka³em, ale go nie by³o, i na 
pocieszaj¹cych, lecz ich nie znalaz³em.
Psa 69:22  Dali mi jako pokarm truciznê, a gdy by³em spragniony, poili mnie octem.
Psa 69:23  Niech stó³ ich stanie siê dla nich pu³apk¹, potrzaskiem - ich biesiada ofiarna.
Psa 69:24  Niech zaæmi¹ siê ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by lêdŸwie ich zawsze siê chwia³y.
Psa 69:25  Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie ¿ar Twojego gniewu!
Psa 69:26  Niech ich mieszkanie stanie siê pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkañców!
Psa 69:27  Bo przeœladowali tego, kogoœ Ty porazi³, i przyczynili bólu temu, któregoœ ty zrani³.
Psa 69:28  Do winy ich dodaj winê, niech nie dost¹pi¹ u Ciebie usprawiedliwienia.
Psa 69:29  Niech zostan¹ wymazani z ksiêgi ¿yj¹cych i niech nie bêd¹ zapisani z prawymi!
Psa 69:30  Ale ja jestem nêdzny i zbola³y; niech pomoc Twoja, Bo¿e, miê strze¿e!
Psa 69:31  Pieœni¹ chcê chwaliæ imiê Boga i dziêkczynieniem Go wys³awiaæ.
Psa 69:32  Milsze to Bogu niŸli bawó³, ni¿ cielec, co ma [ju¿] rogi i racice.
Psa 69:33  Patrzcie i b¹dŸcie radoœni, ubodzy, niech o¿yje wasze serce, którzy szukacie Boga.
Psa 69:34  Bo Pan wys³uchuje biednych i swoimi wiêŸniami nie gardzi.
Psa 69:35  Niechaj Go chwal¹ niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich siê porusza.
Psa 69:36  Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy: tam bêd¹ mieszkaæ i mieæ posiad³oœæ;
Psa 69:37  i potomstwo s³ug Jego j¹ odziedziczy, a mi³uj¹cy Jego imiê tam przebywaæ bêdê.



Psa 70:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu.
Psa 70:2  Racz mnie wybawiæ, o Bo¿e; Panie, pospiesz mi na pomoc!
Psa 70:3  Niech siê zawstydz¹ i okryj¹ rumieñcem ci, którzy godz¹ na moje ¿ycie. Niech siê cofn¹ okryci wstydem 
ci, którzy z nieszczêœæ moich siê wesel¹.
Psa 70:4  Niechaj odst¹pi¹ okryci hañb¹, którzy [mi] mówi¹: «Ha, ha».
Psa 70:5  Niech siê raduj¹ i wesel¹ w Tobie wszyscy, co Ciebie szukaj¹. Niech zawsze mówi¹: «Bóg jest wielki!» 
ci, którzy pragn¹ Twojej pomocy.
Psa 70:6  Ja zaœ ubogi jestem i nêdzny, Bo¿e, szybko przyjdŸ mi z pomoc¹! Tyœ wspomo¿yciel mój i 
wybawca: nie zwlekaj, o Panie!
Psa 71:1  W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki;
Psa 71:2  wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwoœci, nak³oñ ku mnie swe ucho i ocal mnie!
Psa 71:3  B¹dŸ mi ska³¹ schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocaliæ, boœ Ty opok¹ moj¹ i twierdz¹.
Psa 71:4  Bo¿e mój, wyrwij mnie z r¹k niegodziwca, od piêœci z³oczyñcy i ciemiê¿yciela.
Psa 71:5  Ty bowiem, mój Bo¿e, jesteœ moj¹ nadziej¹, Panie, ufnoœci moja od moich lat m³odych!
Psa 71:6  Ty by³eœ moj¹ podpor¹ od narodzin; od ³ona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wys³awia³em.
Psa 71:7  Jak gdyby cudem sta³em siê dla wielu, Ty bowiem by³eœ potê¿nym mym wspomo¿ycielem.
Psa 71:8  Usta moje by³y pe³ne Twojej chwa³y, przez ca³y dzieñ - Twojej s³awy.
Psa 71:9  Nie odtr¹caj mnie w czasie staroœci; gdy si³y ustan¹, nie opuszczaj mnie!
Psa 71:10  Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiaj¹, czyhaj¹cy na moje ¿ycie radz¹ siê nawzajem,
Psa 71:11  «Bóg go opuœci³ - mówi¹ - goñcie go, chwytajcie, bo nie ma on wybawcy».
Psa 71:12  O Bo¿e, nie stój z daleka ode mnie, mój Bo¿e, poœpiesz mi na pomoc!
Psa 71:13  Niech siê zawstydz¹ i niech upadn¹ wrogowie mego ¿ycia; niech siê hañb¹ i wstydem okryj¹ szukaj¹cy 
mego nieszczêœcia!
Psa 71:14  Ja zaœ bêdê zawsze ufa³ i pomna¿a³ wszelk¹ Tw¹ chwa³ê.
Psa 71:15  Moje usta bêd¹ g³osiæ Twoj¹ sprawiedliwoœæ, przez ca³y dzieñ Twoj¹ pomoc: bo nawet nie znam jej 
miary.
Psa 71:16  Przyjdê z potê¿nymi czynami Pana i bêdê przypomina³ tylko Jego sprawiedliwoœæ.
Psa 71:17  Bo¿e, Ty mnie uczy³eœ od mojej m³odoœci, i do tej chwili g³oszê Twoje cuda.
Psa 71:18  Lecz i w staroœci, i w wieku sêdziwym nie opuszczaj mnie, Bo¿e, gdy [moc] Twego ramienia g³osiæ 
bêdê, ca³emu przysz³emu pokoleniu - Tw¹ potêgê,
Psa 71:19  i sprawiedliwoœæ Tw¹, Bo¿e, siêgaj¹c¹ wysoko, któr¹ tak wielkich dzie³ dokona³eœ: o Bo¿e, któ¿ jest 
równy Tobie?
Psa 71:20  Zes³a³eœ na mnie wiele srogich utrapieñ, lecz znowu przywrócisz mi ¿ycie i z czeluœci ziemi znów 
mnie wydobêdziesz.
Psa 71:21  Pomnó¿ moj¹ godnoœæ i pociesz mnie na nowo!
Psa 71:22  A ja chcê wielbiæ na harfie Twoj¹ wiernoœæ, mój Bo¿e! Bêdê Ci gra³ na cytrze, Œwiêty Izraela!
Psa 71:23  Rozraduj¹ siê moje wargi, gdy bêdê Ci œpiewa³, i dusza moja, któr¹ odkupi³eœ.
Psa 71:24  Równie¿ mój jêzyk przez ca³y dzieñ bêdzie g³osi³ Twoj¹ sprawiedliwoœæ, bo okryli siê hañb¹ i 
wstydem szukaj¹cy mojego nieszczêœcia.
Psa 72:1  Salomonowy. O Bo¿e, przeka¿ Twój s¹d królowi i Twoj¹ sprawiedliwoœæ synowi królewskiemu.
Psa 72:2  Niech s¹dzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
Psa 72:3  Niech góry przynios¹ ludowi pokój, a wzgórza - sprawiedliwoœæ!
Psa 72:4  Otoczy opiek¹ uciœnionych z ludu, ratowaæ bêdzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiê¿yciela.
Psa 72:5  I bêdzie trwa³ d³ugo jak s³oñce, jak ksiê¿yc przez wszystkie pokolenia.
Psa 72:6  Zst¹pi jak deszcz na trawê, jak deszcz rzêsisty, co nawadnia ziemiê.
Psa 72:7  Za dni jego zakwitnie sprawiedliwoœæ i wielki pokój, dopóki ksiê¿yc nie zgaœnie.
Psa 72:8  I panowaæ bêdzie od morza do morza, od Rzeki a¿ po krañce ziemi.
Psa 72:9  Nieprzyjaciele bêd¹ mu siê k³aniaæ, a jego przeciwnicy py³ bêd¹ lizali.
Psa 72:10  Królowi Tarszisz i wysp przynios¹ dary, królowie Szeby i Saby z³o¿¹ daninê.
Psa 72:11  I oddadz¹ mu pok³on wszyscy królowie, wszystkie narody bêd¹ mu s³u¿y³y.
Psa 72:12  Wyzwoli bowiem wo³aj¹cego biedaka i ubogiego, i bezbronnego.
Psa 72:13  Zmi³uje siê nad nêdzarzem i biedakiem i ocali ¿ycie ubogich:
Psa 72:14  uwolni ich ¿ycie od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna bêdzie w jego oczach.
Psa 72:15  Przeto bêdzie ¿y³ i dadz¹ mu z³oto z Saby, zawsze bêd¹ siê modliæ za niego, nieustannie mu 
b³ogos³awiæ.
Psa 72:16  Obfitoœæ zbo¿a niech bêdzie na ziemi, szczyty gór niech zaszumi¹ [lasami]! Jak Liban [niech 
wzrasta] plon jego, niech zakwitn¹ jego ³odygi jak polna trawa!
Psa 72:17  Imiê jego niech trwa na wieki; jak d³ugo œwieci s³oñce, niech wzrasta jego imiê! Niech siê wzajemnie 
nim b³ogos³awi¹! Niech wszystkie narody ziemi ¿ycz¹ mu szczêœcia!



Psa 72:18  B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda!
Psa 72:19  B³ogos³awione na wieki chwalebne Jego imiê; niech siê ca³a ziemia nape³ni Jego chwa³¹! Niech siê 
tak stanie - niech siê stanie!
Psa 72:20  (Skoñczy³y siê modlitwy Dawida, syna Jessego).
Psa 73:1  Psalm. Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co s¹ czystego serca!
Psa 73:2  A moje stopy nieomal siê nie potknê³y, omal siê nie zachwia³y moje kroki.
Psa 73:3  Zazdroœci³em bowiem niegodziwym widz¹c pomyœlnoœæ grzeszników.
Psa 73:4  Bo dla nich nie ma ¿adnych cierpieñ, ich cia³o jest zdrowe, t³uste.
Psa 73:5  Nie doznaj¹ ludzkich utrapieñ ani z [innymi] ludŸmi nie cierpi¹.
Psa 73:6  Tote¿ ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szat¹, co ich odziewa.
Psa 73:7  Ich nieprawoœæ pochodzi z nieczu³oœci, z³e zamys³y nurtuj¹ ich serca.
Psa 73:8  Szydz¹ i mówi¹ z³oœliwie, butnie gro¿¹ uciskiem.
Psa 73:9  Ustami swymi niebo napastuj¹, jêzyk ich kr¹¿y po ziemi.
Psa 73:10  Dlatego lud mój do nich siê zwraca i obficie pij¹ ich wodê.
Psa 73:11  I mówi¹: «Jak¿e Bóg mo¿e widzieæ, czy¿ Najwy¿szy posiada wiedzê?»
Psa 73:12  Takimi oto s¹ grzesznicy i zawsze beztroscy gromadz¹ bogactwo.
Psa 73:13  Czy wiêc na pró¿no zachowa³em czyste serce i w niewinnoœci umywa³em rêce?
Psa 73:14  Co dnia bowiem cierpiê ch³ostê, ka¿dego ranka spotyka mnie kara.
Psa 73:15  Gdybym pomyœla³: Bêdê mówi³ jak tamci, to bym zdradzi³ ród Twoich synów.
Psa 73:16  Rozmyœla³em zatem, aby to zrozumieæ, lecz to wyda³o mi siê uci¹¿liwe,
Psa 73:17  póki nie wnikn¹³em w œwiête sprawy Bo¿e, nie przyjrza³em siê koñcowi tamtych.
Psa 73:18  Zaiste na œliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zag³adzie.
Psa 73:19  Jak¿e nagle stali siê przedmiotem grozy, zniknêli strawieni przera¿eniem.
Psa 73:20  Jak snem po obudzeniu, Panie, powstaj¹c wzgardzisz ich obrazem.
Psa 73:21  Gdy siê trapi³o moje serce, a w nerkach odczuwa³em ból dotkliwy,
Psa 73:22  by³em nierozumny i nie pojmowa³em: by³em przed Tob¹ jak juczne zwierzê.
Psa 73:23  Lecz ja zawsze bêdê z Tob¹: Tyœ uj¹³ moj¹ prawicê;
Psa 73:24  prowadzisz mnie wed³ug swojej rady i przyjmujesz miê na koniec do chwa³y.
Psa 73:25  Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tob¹, nie cieszy mnie ziemia.
Psa 73:26  Niszczeje moje cia³o i serce, Bóg jest opok¹ mego serca i mym udzia³em na wieki.
Psa 73:27  Bo oto gin¹ ci, którzy od Ciebie odstêpuj¹, Ty gubisz wszystkich, co ³ami¹ wiarê wobec Ciebie.
Psa 73:28  Mnie zaœ dobrze jest byæ blisko Boga, w Panu wybra³em sobie schronienie, by opowiadaæ 
wszystkie Jego dzie³a.
Psa 74:1  Pieœñ pouczaj¹ca. Asafowy. Dlaczego, Bo¿e, odrzuci³eœ na wieki, p³oniesz gniewem przeciw owcom 
Twojego pastwiska?
Psa 74:2  Pomnij na Twoj¹ spo³ecznoœæ, któr¹ dawno naby³eœ, na pokolenie, które wzi¹³eœ w posiadanie, na 
górê Syjon, gdzie za³o¿y³eœ sobie siedzibê.
Psa 74:3  Skieruj Twe kroki ku ruinom bez koñca: nieprzyjaciel wszystko spustoszy³ w œwi¹tyni.
Psa 74:4  Ryknêli Twoi przeciwnicy w œrodku [Namiotu] Spotkania, zatknêli swe proporce.
Psa 74:5  Mo¿na by³o ich poznaæ jak tego, co wznosi wysoko siekiery wœród g¹szczów.
Psa 74:6  Wszystkie jego bramy wy³amali razem, zniszczyli toporem i kilofem.
Psa 74:7  Na pastwê ognia œwi¹tyniê Twoj¹ wydali, doszczêtnie zbezczeœcili przybytek Twego imienia.
Psa 74:8  Rzekli w swym sercu: «Razem ich zniszczmy!» Spalili w kraju wszystkie miejsca œwiêtych 
zgromadzeñ.
Psa 74:9  Ju¿ nie widaæ naszych znaków i nie ma proroka; a miêdzy nami nie ma, kto by wiedzia³, jak d³ugo,
Psa 74:10  jak d³ugo, Bo¿e, bêdzie ur¹ga³ nieprzyjaciel? Czy wróg na zawsze bêdzie bluŸni³ Twemu imieniu?
Psa 74:11  Czemu cofasz sw¹ rêkê i trzymasz sw¹ prawicê w zanadrzu?
Psa 74:12  Bóg jednak od pocz¹tku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie.
Psa 74:13  Ty ujarzmi³eœ morze sw¹ potêg¹, skruszy³eœ g³owy smoków na morzu.
Psa 74:14  Ty zmia¿d¿y³eœ ³by Lewiatana, wyda³eœ go na ¿er potworom morskim.
Psa 74:15  Ty otworzy³eœ Ÿród³a i strumienie; Ty wysuszy³eœ rzeki stale p³yn¹ce.
Psa 74:16  Twoim jest dzieñ i noc jest Twoja; Ty œwiat³o i s³oñce utwierdzi³eœ.
Psa 74:17  Ty ustanowi³eœ wszystkie granice ziemi; Ty utworzy³eœ lato i zimê.
Psa 74:18  Pamiêtaj o tym: wróg Ciê l¿y, Panie, a lud niem¹dry uw³acza Twojemu imieniu.
Psa 74:19  Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy; o ¿yciu Twych ubogich nie zapominaj na wieki!
Psa 74:20  Wejrzyj na Twe przymierze, bo siê nape³ni³y zak¹tki kraju jêkiem i przemoc¹.
Psa 74:21  Niechaj uciœniony nie wraca ze wstydem: niech ubogi i biedny chwal¹ Twoje imiê!
Psa 74:22  Powstañ, o Bo¿e, prowadŸ swoj¹ sprawê; pamiêtaj o zniewadze, któr¹ co dnia wyrz¹dza Ci g³upiec.
Psa 74:23  Nie zapomnij o krzyku Twoich przeciwników; zawsze siê podnosi zgie³k powstaj¹cych na Ciebie.



Psa 75:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Nie niszcz...». Psalm. Asafowy. Pieœñ.
Psa 75:2  Wys³awiamy Ciê, Bo¿e, wys³awiamy, wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
Psa 75:3  «Gdy Ja naznaczê porê, odbêdê s¹d sprawiedliwy.
Psa 75:4  Choæby siê chwia³a ziemia z wszystkimi jej mieszkañcami, Ja umocni³em jej filary.
Psa 75:5  Mówiê zuchwalcom: "Nie b¹dŸcie zuchwali!" a do niegodziwych: "Nie podnoœcie rogu!"
Psa 75:6  Nie podnoœcie rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.
Psa 75:7  Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywy¿szenie,
Psa 75:8  lecz Bóg jedynie jest sêdzi¹ - tego zni¿a, tamtego podnosi.
Psa 75:9  Bo w rêku Pana jest kielich, który siê pieni winem, pe³nym przypraw. I On z niego nalewa: a¿ do 
mêtów wypij¹, piæ bêd¹ wszyscy niegodziwi na ziemi».
Psa 75:10  Ja zaœ bêdê siê radowa³ na wieki, zaœpiewam Bogu Jakuba.
Psa 75:11  I po³amiê ca³y róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego siê wzniesie.
Psa 76:1  Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieœñ.
Psa 76:2  Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imiê Jego w Izraelu.
Psa 76:3  W Salem powsta³ Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.
Psa 76:4  Tam z³ama³ pioruny ³uku, tarczê i miecz, i zbrojê.
Psa 76:5  Jesteœ pe³en œwiat³a - potê¿niejszy ni¿ góry odwieczne.
Psa 76:6  Najdzielniejsi stali siê ³upem i œpi¹ snem swoim, a rêce wszystkich odwa¿nych pomdla³y.
Psa 76:7  Od Twojej groŸby, Bo¿e Jakuba, zdrêtwia³y rydwany i konie.
Psa 76:8  Jesteœ straszliwy i któ¿ Ci siê oprze w obliczu Twego zagniewania?
Psa 76:9  Og³osi³eœ z nieba swój wyrok, przelêk³a siê ziemia, zamilk³a,
Psa 76:10  gdy Bóg na s¹d siê podniós³, by ocaliæ wszystkich pokornych na ziemi.
Psa 76:11  Bo gniew Edomu bêdzie Ciê s³awi³, a resztki Chamat bêd¹ obchodziæ Twe œwiêto.
Psa 76:12  Z³ó¿cie œluby i wype³nijcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech ca³e otoczenie niesie dary 
Straszliwemu,
Psa 76:13  Temu, który poskramia ducha ksi¹¿¹t, który jest straszliwy dla królów ziemi.
Psa 77:1  Kierownikowi chóru. Wed³ug Jedutuna. Asafowy. Psalm.
Psa 77:2  G³os mój siê wznosi do Boga i wo³am, g³os mój - do Boga, by mnie us³ysza³.
Psa 77:3  Szukam Pana w dzieñ mojej niedoli. Moja rêka w nocy niestrudzenie siê wyci¹ga, moja dusza 
odmawia przyjêcia pociechy.
Psa 77:4  Jêczê, gdy wspomnê na Boga, duch mój s³abnie, kiedy rozmyœlam.
Psa 77:5  Ty zatrzymujesz powieki mych oczu: jestem wzburzony i mówiæ nie mogê.
Psa 77:6  Rozwa¿am dni starodawne i lata poprzednie
Psa 77:7  wspominam. Rozmyœlam noc¹ w sercu, roztrz¹sam i duch mój docieka:
Psa 77:8  «Czy Bóg odrzuca na wieki, ¿e ju¿ nie jest ³askawy?
Psa 77:9  Czy Jego ³askawoœæ usta³a na zawsze, a s³owo umilk³o na pokolenia?
Psa 77:10  Czy Bóg zapomnia³ o litoœci, czy w gniewie powstrzyma³ swoje mi³osierdzie?»
Psa 77:11  I mówiê: «To dla mnie bolesne, ¿e siê odwróci³a prawica Najwy¿szego».
Psa 77:12  Wspominam dzie³a Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
Psa 77:13  Rozmyœlam o wszystkich Twych dzie³ach i czyny Twoje rozwa¿am.
Psa 77:14  Bo¿e, Twoja droga jest œwiêta: który bóg dorówna wielkoœci¹ naszemu Bogu?
Psa 77:15  Ty jesteœ Bogiem dzia³aj¹cym cuda, objawi³eœ ludom sw¹ potêgê.
Psa 77:16  Ramieniem swoim lud Twój wybawi³eœ, synów Jakuba i Józefa.
Psa 77:17  Bo¿e, ujrza³y Ciê wody, ujrza³y Ciê wody: zadr¿a³y i odmêty siê poruszy³y.
Psa 77:18  Chmury wyla³y wody, wyda³y g³os chmury i polecia³y Twoje strza³y.
Psa 77:19  G³os Twego grzmotu wœród terkotu kó³, pioruny œwiat rozjaœni³y: poruszy³a siê i zatrzês³a ziemia.
Psa 77:20  Twoja droga wiod³a przez wody, Twoja œcie¿ka przez wody rozleg³e i nie znaæ by³o Twych 
œladów.
Psa 77:21  Wiod³eœ Twój lud jak trzodê rêk¹ Moj¿esza i Aarona.
Psa 78:1  Pieœñ pouczaj¹ca. Asafowy. S³uchaj, mój ludu, nauki mojej; nak³oñcie wasze uszy na s³owa ust 
moich.
Psa 78:2  Do przypowieœci otworzê me usta, wyjawiê tajemnice zamierzch³ego wieku.
Psa 78:3  Coœmy s³yszeli i coœmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
Psa 78:4  tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przysz³emu potomstwu chwa³ê Pana i Jego potêgê, i 
cuda, których dokona³.
Psa 78:5  Albowiem nada³ On w Jakubie przykazania i ustanowi³ Prawo w Izraelu, aby to, co zleci³ naszym 
ojcom, podawali swym synom,
Psa 78:6  aby to pozna³o przysz³e pokolenie, synowie, co siê narodz¹,
Psa 78:7  ¿e maj¹ pok³adaæ nadziejê w Bogu i nie zapominaæ dzie³ Boga, lecz strzec Jego poleceñ.



Psa 78:8  A niech nie bêd¹ jak ich ojcowie, pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o chwiejnym 
usposobieniu, którego duch nie dochowuje Bogu wiernoœci.
Psa 78:9  Synowie Efraima, uzbrojeni w ³uki, w dniu bitwy poszli w rozsypkê.
Psa 78:10  Nie zachowali przymierza z Bogiem i nie chcieli postêpowaæ wed³ug Jego Prawa.
Psa 78:11  Zapomnieli o Jego dzie³ach i o cudach, które im ukaza³.
Psa 78:12  Uczyni³ cuda przed ich ojcami w ziemi egipskiej na polu Soanu.
Psa 78:13  Rozdzieli³ morze, a ich przeprowadzi³ i wody ustawi³ jak groblê.
Psa 78:14  Przez dzieñ ich prowadzi³ ob³okiem, a przez ca³¹ noc blaskiem ognia.
Psa 78:15  Roz³upa³ ska³y w pustyni i jak wielk¹ otch³ani¹ obficie ich napoi³.
Psa 78:16  Wydoby³ ze ska³y strumienie, i wyla³ wodê jak rzekê.
Psa 78:17  Lecz nadal grzeszyli przeciw Niemu, obra¿ali Najwy¿szego w kraju suchym.
Psa 78:18  Wystawiali Boga na próbê w swych sercach, ¿¹daj¹c strawy dla swego po¿¹dania.
Psa 78:19  Mówili przeciw Bogu, rzekli: «Czy¿ Bóg potrafi nakryæ stó³ w pustyni?»
Psa 78:20  Oto w ska³ê uderzy³, pop³ynê³y wody i wytrysnê³y strumienie: «Czy tak¿e potrafi daæ chleba albo 
ludowi swemu przygotowaæ miêso?»
Psa 78:21  Tote¿ gdy Pan us³ysza³, zapali³ siê gniewem, i ogieñ rozgorza³ przeciw Jakubowi, i gniew jeszcze 
powsta³ przeciw Izraelowi,
Psa 78:22  ¿e nie uwierzyli w Boga i nie zaufali Jego pomocy.
Psa 78:23  Potem z góry wyda³ rozkaz chmurom i bramy nieba otworzy³,
Psa 78:24  i spuœci³ jak deszcz mannê do jedzenia: da³ im zbo¿e z nieba.
Psa 78:25  Cz³owiek chleb mocarzy spo¿ywa³ - ¿ywnoœci zes³a³ im do syta.
Psa 78:26  Wzbudzi³ na niebie wicher od wschodu i moc¹ sw¹ przywiód³ wiatr po³udniowy.
Psa 78:27  I zes³a³ na nich miêso, jak kurzawê, i ptaki skrzydlate, jak morski piasek.
Psa 78:28  Sprawi³, ¿e pospada³y na ich obóz doko³a ich namiotów.
Psa 78:29  Jedli wiêc i nasycili siê w pe³ni, i zaspokoi³ ich po¿¹danie.
Psa 78:30  Jeszcze nie zaspokoili swego po¿¹dania i pokarm by³ jeszcze w ich ustach,
Psa 78:31  gdy siê roz¿arzy³ przeciw nim gniew Bo¿y: zabi³ ich dostojników, a m³odzieñców Izraela powali³.
Psa 78:32  Jednak¿e nadal grzeszyli i nie wierzyli Jego cudom.
Psa 78:33  Szybko ich dni zakoñczy³ i lata ich nag³¹ zatrat¹.
Psa 78:34  Gdy ich zabija³, szukali Go, nawracali siê i znów szukali Boga.
Psa 78:35  I przypominali sobie, ¿e Bóg jest dla nich ska³¹, ¿e Bóg Najwy¿szy ich zbawicielem.
Psa 78:36  Lecz oszukiwali Go swymi ustami i k³amali Mu swoim jêzykiem.
Psa 78:37  Ich serce nie trwa³o przy Nim, w przymierzu z Nim nie byli stali.
Psa 78:38  On jednak lituj¹c siê odpuszcza³ winê, a nie wytraca³, i czêsto odwraca³ swój gniew, i nie pobudza³ 
ca³ej swej zapalczywoœci.
Psa 78:39  Przypomina³ sobie, ¿e s¹ tylko cia³em i tchnieniem, które odchodzi, a nie wraca.
Psa 78:40  Ile¿ razy dra¿nili Go na pustyni i zasmucali Go na pustkowiu!
Psa 78:41  I ponownie Boga wystawiali na próbê, gniewali Œwiêtego Izraela.
Psa 78:42  Nie pamiêtali Jego rêki - dnia, w którym ich wybawi³ od ciemiê¿yciela,
Psa 78:43  kiedy czyni³ w Egipcie swe znaki i swoje cuda na polu Soanu,
Psa 78:44  i rzeki ich w krew zamieni³, i ich strumienie, aby piæ nie mogli.
Psa 78:45  Nas³a³ na nich muchy, które ich k¹sa³y, i zgubne dla nich ¿aby.
Psa 78:46  Ich zbiory wyda³ owadom, a owoc ich pracy szarañczy.
Psa 78:47  Porazi³ gradem ich winnice, a szronem ich sykomory.
Psa 78:48  Ich byd³o wyda³ na pastwê zarazy, a na pastwê choroby ich trzody.
Psa 78:49  Zes³a³ na nich ¿ar swojego gniewu: oburzenie, zapalczywoœæ i udrêkê - orszak zwiastunów klêski.
Psa 78:50  Otworzy³ drogê dla swego gniewu: nie zachowa³ ich od œmierci, ich ¿ycie wyda³ zarazie.
Psa 78:51  I porazi³ w Egipcie wszystko pierworodne, pierwsze ich p³ody w namiotach Chama.
Psa 78:52  A swój lud wyprowadzi³ jak owce i powiód³ w pustyni jak trzodê.
Psa 78:53  Wiód³ ich bezpiecznie, tak ¿e siê nie bali, a ich wrogów przykry³o morze.
Psa 78:54  Wprowadzi³ ich do swej ziemi œwiêtej, do gór, które naby³a Jego prawica;
Psa 78:55  i wygna³ przed nimi narody, a im losem wyznaczy³ dziedzictwo i w namiotach tamtych osadzi³ 
szczepy Izraela.
Psa 78:56  Ale wystawiali na próbê i dra¿nili Boga Najwy¿szego, i Jego przykazañ nie strzegli.
Psa 78:57  Odstêpowali zdradziecko, jak ich ojcowie, byli zmienni, jak ³uk zawodny.
Psa 78:58  Pobudzali Go do gniewu przez swoje wy¿yny i wzniecali Jego zazdroœæ swoimi rzeŸbami.
Psa 78:59  Bóg us³ysza³ i zap³on¹³ gniewem, i zupe³nie odrzuci³ Izraela.
Psa 78:60  I porzuci³ mieszkanie w Szilo, przybytek, gdzie mieszka³ wœród ludzi.
Psa 78:61  I odda³ swoj¹ moc w niewolê, a sw¹ chwa³ê w rêce nieprzyjació³.



Psa 78:62  I wyda³ pod miecz swój naród, i rozj¹trzy³ siê na swoje dziedzictwo.
Psa 78:63  M³odzieñców ich poch³on¹³ ogieñ, a nad ich pannami nie œpiewano pieœni weselnych.
Psa 78:64  Ich kap³ani poginêli od miecza, a ich wdowy nie mog³y lamentowaæ.
Psa 78:65  Lecz Pan siê ockn¹³ jak ze snu, jak wojownik winem zmo¿ony.
Psa 78:66  I porazi³ od ty³u swych nieprzyjació³: wieczyst¹ sromot¹ ich okry³.
Psa 78:67  Odrzuci³ namiot Józefa i nie wybra³ szczepu Efraima,
Psa 78:68  lecz wybra³ pokolenie Judy, górê Syjon, któr¹ umi³owa³.
Psa 78:69  I wzniós³ swoj¹ œwi¹tyniê, jak wysokie niebo, jak ziemiê, któr¹ ugruntowa³ na wieki.
Psa 78:70  Wybra³ swego s³ugê Dawida i wzi¹³ go od owczych zagród:
Psa 78:71  powo³a³ go, gdy chodzi³ za karmi¹cymi [owcami], by pas³ Jakuba, lud Jego, i Izraela, Jego 
dziedzictwo.
Psa 78:72  On ich pas³ w prawoœci swego serca i roztropnie prowadzi³ swoimi rêkoma.
Psa 79:1  Psalm. Asafowy. Bo¿e, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezczeœcili Twój œwiêty przybytek, 
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Psa 79:2  Cia³a s³ug Twoich wydali na pastwê ptakom powietrznym, zwierzêtom ziemskim cia³a Twoich 
œwiêtych.
Psa 79:3  Ich krew rozlali, jak wodê, wokó³ Jeruzalem i nie by³o komu ich pogrzebaæ.
Psa 79:4  Staliœmy siê przedmiotem wzgardy dla naszych s¹siadów, igraszk¹ i poœmiewiskiem dla 
otaczaj¹cych.
Psa 79:5  Dok¹d¿e, Panie? Czy wiecznie bêdziesz siê gniewa³? Czy Twoja zapalczywoœæ bêdzie gorzeæ jak 
ogieñ?
Psa 79:6  Wylej gniew Twój na ludy, które Ciê nie uznaj¹, na królestwa, co nie wzywaj¹ Twojego imienia.
Psa 79:7  Albowiem po¿arli Jakuba i spustoszyli jego siedzibê.
Psa 79:8  Nie pamiêtaj nam win naszych przodków, niech rych³o przyjdzie ku nam mi³osierdzie Twoje: bo 
bardzo jesteœmy s³abi.
Psa 79:9  Wspomó¿ nas, Bo¿e zbawienia naszego, przez wzgl¹d na chwa³ê Twojego imienia, i wyzwól nas, i 
odpuœæ nasze grzechy przez wzgl¹d na Twoje imiê.
Psa 79:10  Dlaczego maj¹ mówiæ poganie: «Gdzie jest ich Bóg?» Niech na naszych oczach rozejdzie siê 
wœród pogan wieœæ o pomœcie za przelan¹ krew Twoich s³ug.
Psa 79:11  Niech jêk pojmanych dojdzie do Ciebie; moc¹ Twojego ramienia oszczêdŸ na œmieræ skazanych.
Psa 79:12  I odp³aæ s¹siadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagê, któr¹ Tobie, Panie, 
wyrz¹dzili.
Psa 79:13  My zaœ, lud Twój i owce Twej trzody, bêdziemy Tobie dziêkowaæ na wieki i przez pokolenia g³osiæ 
Twoj¹ chwa³ê.
Psa 80:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê: «Lilie œwiadectwa...». Asafowy. Psalm.
Psa 80:2  Pos³uchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodê wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad 
cherubami, zab³yœnij,
Psa 80:3  przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! WzbudŸ Tw¹ potêgê i przyjdŸ nam na pomoc!
Psa 80:4  O Bo¿e, odnów nas i oka¿ Twe pogodne oblicze, abyœmy doznali zbawienia.
Psa 80:5  Panie, Bo¿e Zastêpów, jak d³ugo gniewaæ siê bêdziesz, choæ lud Twój siê modli?
Psa 80:6  Nakarmi³eœ go chlebem p³aczu i obficie napoi³eœ go ³zami.
Psa 80:7  Zrobi³eœ z nas powód zwady dla naszych s¹siadów, a wrogowie nasi z nas szydz¹.
Psa 80:8  Bo¿e Zastêpów, odnów nas i oka¿ Twe pogodne oblicze, abyœmy doznali zbawienia.
Psa 80:9  Wyrwa³eœ winoroœl z Egiptu, wygna³eœ pogan, a j¹ zasadzi³eœ.
Psa 80:10  Grunt dla niej przygotowa³eœ, a ona zapuœci³a korzenie i nape³ni³a ziemiê.
Psa 80:11  Góry okry³y siê jej cieniem, a cedry Bo¿e jej ga³êŸmi.
Psa 80:12  Swe latoroœle rozpostar³a a¿ do Morza, a swoje pêdy a¿ do Rzeki.
Psa 80:13  Dlaczego jej mury zburzy³eœ, tak ¿e zrywa z niej [grona] ka¿dy, kto przechodzi drog¹,
Psa 80:14  ¿e j¹ niszczy dzik leœny, a polne zwierzêta obgryzaj¹?
Psa 80:15  Powróæ, o Bo¿e Zastêpów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedŸ tê winoroœl;
Psa 80:16  i chroñ tê, któr¹ zasadzi³a Twa prawica, latoroœl, któr¹ umocni³eœ dla siebie.
Psa 80:17  Ci, którzy j¹ spalili ogniem i wyciêli, niech zgin¹ od grozy Twojego oblicza!
Psa 80:18  Niech rêka Twoja bêdzie nad mê¿em Twej prawicy, nad synem cz³owieczym, któregoœ utwierdzi³ 
dla siebie.
Psa 80:19  Nie odst¹pimy ju¿ wiêcej od Ciebie; zachowaj nas przy ¿yciu, byœmy wzywali Twojego imienia.
Psa 80:20  Panie, Bo¿e Zastêpów, odnów nas i uka¿ Twe pogodne oblicze, abyœmy doznali zbawienia.
Psa 81:1  Kierownikowi chóru. Na melodiê z Gat. Asafowy.
Psa 81:2  Radoœnie œpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba!
Psa 81:3  Zacznijcie œpiew i w bêben uderzcie, w harfê s³odko dŸwiêcz¹c¹ i lirê!



Psa 81:4  Dmijcie w róg na nowiu, podczas pe³ni, w nasz dzieñ uroczysty!
Psa 81:5  Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego.
Psa 81:6  To prawo ustanowi³ On dla Józefa, gdy wyruszy³ on z ziemi egipskiej. S³yszê jêzyk nieznany:
Psa 81:7  «Uwolni³em od brzemienia jego barki: jego rêce porzuci³y kosze.
Psa 81:8  W ucisku wo³a³eœ, a Ja ciê ratowa³em, odpowiedzia³em ci z grzmi¹cej chmury, doœwiadczy³em ciê 
przy wodach Meriba.
Psa 81:9  S³uchaj, mój ludu, chcê ciê napomnieæ: obyœ pos³ucha³ Mnie, Izraelu!
Psa 81:10  Nie bêdzie u ciebie boga obcego, cudzemu bogu nie bêdziesz oddawa³ pok³onu.
Psa 81:11  Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je 
nape³ni³.
Psa 81:12  Lecz mój lud nie pos³ucha³ mego g³osu: Izrael nie by³ Mi pos³uszny.
Psa 81:13  Pozostawi³em ich przeto twardoœci ich serca: niech postêpuj¹ wed³ug swych zamys³ów!
Psa 81:14  Gdyby mój lud Mnie pos³ucha³, a Izrael kroczy³ moimi drogami:
Psa 81:15  natychmiast zgniót³bym ich wrogów i obróci³bym rêkê na ich przeciwników.
Psa 81:16  Nienawidz¹cy Pana schlebialiby Jemu, a czas ich [kary] trwa³by na wieki.
Psa 81:17  Jego zaœ bym karmi³ t³uszczem pszenicy i syci³ miodem z opoki».
Psa 82:1  Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, poœrodku bogów s¹d odbywa:
Psa 82:2  «Dok¹d¿e bêdziecie s¹dziæ niegodziwie i trzymaæ stronê wystêpnych?
Psa 82:3  Ujmijcie siê za sierot¹ i uciœnionym, wymierzcie sprawiedliwoœæ nieszczêœliwemu i ubogiemu!
Psa 82:4  Uwolnijcie uciœnionego i nêdzarza, wyrwijcie go z rêki wystêpnych!
Psa 82:5  Lecz oni nie pojmuj¹ i nie rozumiej¹, b³¹kaj¹ siê w ciemnoœciach: ca³a ziemia chwieje siê w posadach.
Psa 82:6  Ja rzek³em: Jesteœcie bogami i wszyscy - synami Najwy¿szego.
Psa 82:7  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden m¹¿, ksi¹¿êta, poupadacie».
Psa 82:8  O Bo¿e, powstañ, odb¹dŸ s¹d nad ziemi¹, bo wszelkie narody s¹ Twoj¹ w³asnoœci¹.
Psa 83:1  Pieœñ. Psalm. Asafowy.
Psa 83:2  O Bo¿e, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Bo¿e!
Psa 83:3  Bo oto burz¹ siê Twoi wrogowie i podnosz¹ g³owê ci, którzy Ciê nienawidz¹.
Psa 83:4  Knuj¹ spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiaj¹ siê przeciw tym, których strze¿esz.
Psa 83:5  «PójdŸcie - mówi¹ - wytraæmy ich spoœród narodów, by wiêcej nie wspominano imienia Izraela».
Psa 83:6  Zaiste, zmawiaj¹ siê jednomyœlnie i przeciw Tobie zawieraj¹ przymierze:
Psa 83:7  Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci,
Psa 83:8  Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkañcy Tyru.
Psa 83:9  Tak¿e Asyryjczycy po³¹czyli siê z nimi, dla synów Lota stali siê ramieniem.
Psa 83:10  Uczyñ im jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
Psa 83:11  którzy polegli pod Endor, stali siê nawozem dla ziemi.
Psa 83:12  Z ich ksi¹¿êtami post¹p jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunn¹, z wszystkimi ich 
przywódcami,
Psa 83:13  którzy mówili: «Zagarnijmy dla siebie kraj Boga!»
Psa 83:14  O Bo¿e mój, uczyñ ich podobnymi do ŸdŸbe³ ostu, do plew gnanych wichur¹.
Psa 83:15  Jak ogieñ po¿era lasy, jak po¿oga wypala góry,
Psa 83:16  tak ich œcigaj Twoj¹ nawa³nic¹ i burz¹ Twoj¹ wpraw ich w zamieszanie!
Psa 83:17  Okryj hañb¹ ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie!
Psa 83:18  Niech wstyd i trwoga ogarn¹ ich na zawsze, niech bêd¹ pohañbieni i zgin¹!
Psa 83:19  Niechaj poznaj¹ Ciebie i wiedz¹, ¿e tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imiê, jesteœ Najwy¿szy 
nad ca³¹ ziemi¹.
Psa 84:1  Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
Psa 84:2  Jak mi³e s¹ przybytki Twoje, Panie Zastêpów!
Psa 84:3  Dusza moja pragnie i têskni do przedsieni Pañskich. Moje serce i cia³o radoœnie wo³aj¹ do Boga 
¿ywego.
Psa 84:4  Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskó³ka gniazdo. gdzie z³o¿y swe pisklêta: przy Twoich o³tarzach, 
Panie Zastêpów, mój Królu i mój Bo¿e!
Psa 84:5  Szczêœliwi, którzy mieszkaj¹ w domu Twoim, Panie, nieustannie Ciê wychwalaj¹.
Psa 84:6  Szczêœliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowuj¹ ufnoœæ w swym sercu.
Psa 84:7  Przechodz¹c dolin¹ Baka, przemieniaj¹ j¹ w Ÿród³o, a wczesny deszcz b³ogos³awieñstwem j¹ okryje.
Psa 84:8  Z mocy w moc wzrastaæ bêd¹: Boga nad bogami ujrz¹ na Syjonie.
Psa 84:9  Panie Zastêpów, us³ysz moj¹ modlitwê; nak³oñ ucha, Bo¿e Jakuba!
Psa 84:10  Spojrzyj, Puklerzu nasz, Bo¿e, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazañca!
Psa 84:11  Zaiste jeden dzieñ w przybytkach Twoich lepszy jest ni¿ innych tysi¹ce; wolê staæ w progu domu 
mojego Boga, ni¿ mieszkaæ w namiotach grzeszników.



Psa 84:12  Bo Pan Bóg jest s³oñcem i tarcz¹: Pan hojnie darzy ³ask¹ i chwa³¹, nie odmawia dobrodziejstw 
postêpuj¹cym nienagannie.
Psa 84:13  Panie Zastêpów, szczêœliwy cz³owiek, który ufa Tobie!
Psa 85:1  Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
Psa 85:2  £askawym siê okaza³eœ, Panie, dla Twej ziemi; odmieni³eœ los Jakuba,
Psa 85:3  odpuœci³eœ winê Twojemu ludowi; zakry³eœ wszystkie ich grzechy.
Psa 85:4  Powœci¹gn¹³eœ ca³e zagniewanie Twoje, zaniecha³eœ zapalczywoœci Twojego gniewu.
Psa 85:5  Odnów nas, Bo¿e, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
Psa 85:6  Czy¿ bêdziesz na nas gniewa³ siê na wieki, czy gniew Twój rozci¹gniesz na wszystkie pokolenia?
Psa 85:7  Czy¿ to nie Ty przywrócisz nam ¿ycie, aby Twój lud weseli³ siê w Tobie?
Psa 85:8  Oka¿ nam, Panie, swoj¹ ³askawoœæ i daj nam swoje zbawienie!
Psa 85:9  Chcia³bym s³uchaæ tego, co mówi Pan Bóg: oto og³asza pokój ludowi swemu i œwiêtym swoim; 
niech siê nie staj¹ znów nierozs¹dni.
Psa 85:10  Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy siê Go boj¹, tak i¿ chwa³a zamieszka w naszej 
ziemi.
Psa 85:11  £askawoœæ i wiernoœæ spotkaj¹ siê z sob¹, uca³uj¹ siê sprawiedliwoœæ i pokój.
Psa 85:12  Wiernoœæ z ziemi wyroœnie, a sprawiedliwoœæ wychyli siê z nieba.
Psa 85:13  Pan sam obdarzy szczêœciem a nasza ziemia wyda swój owoc.
Psa 85:14  Sprawiedliwoœæ pójdzie przed Nim, po œladach Jego kroków - zbawienie.
Psa 86:1  Proœba. Dawidowy. Nak³oñ swe ucho, wys³uchaj mnie, Panie, bo jestem nêdzny i ubogi.
Psa 86:2  Strze¿ mojego ¿ycia, bo jestem pobo¿ny, zbaw s³ugê Twego, który ufa Tobie. Ty jesteœ Bogiem 
moim,
Psa 86:3  Panie, zmi³uj siê nade mn¹, bo nieustannie wo³am do Ciebie.
Psa 86:4  Rozraduj ¿ycie swego s³ugi, bo ku Tobie, Panie, wznoszê moj¹ duszê.
Psa 86:5  Ty bowiem, Panie, jesteœ dobry i pe³en przebaczenia, pe³en ³askawoœci dla wszystkich, którzy Ciê 
wzywaj¹.
Psa 86:6  Wys³uchaj, Panie, modlitwê moj¹ i zwa¿ na g³os mojej proœby!
Psa 86:7  Wo³am do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wys³uchujesz.
Psa 86:8  Nie ma wœród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoœ takiego jak Twoje dzie³o.
Psa 86:9  Przyjd¹ wszystkie ludy, które stworzy³eœ, i Tobie, Panie, pok³on oddadz¹, i bêd¹ s³awi³y Twe imiê.
Psa 86:10  Boœ Ty jest wielki i dzia³asz cuda: tylko Ty jesteœ Bogiem.
Psa 86:11  Naucz miê, Panie, Twej drogi, bym postêpowa³ wed³ug Twojej prawdy; sk³oñ moje serce ku bojaŸni 
Twojego imienia!
Psa 86:12  Bêdê Ciê chwali³, Panie, mój Bo¿e, z ca³ego serca mojego i na wieki bêdê s³awi³ Twe imiê,
Psa 86:13  bo wielkie by³o dla mnie Twoje mi³osierdzie i ¿ycie moje wyrwa³eœ z g³êbin Szeolu.
Psa 86:14  O Bo¿e, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwa³towników czyha na me ¿ycie, a nie maj¹ wzglêdu 
na Ciebie.
Psa 86:15  Ale Ty, Panie, jesteœ Bogiem mi³osiernym i ³askawym, nieskorym do gniewu, bardzo ³agodnym i 
wiernym.
Psa 86:16  Zwróæ siê ku mnie i zmi³uj siê nade mn¹; udziel Twej si³y s³udze swojemu i ocal syna swej 
s³u¿ebnicy!
Psa 86:17  Uczyñ dla mnie znak - zapowiedŸ pomyœlnoœci, a¿eby ci, którzy mnie nienawidz¹, ujrzeli ze 
wstydem, ¿eœ Ty, Panie, mi pomóg³ i pocieszy³ mnie.
Psa 87:1  Synów Koracha. Psalm. Pieœñ. Budowla Jego jest na œwiêtych górach:
Psa 87:2  Pan mi³uje bramy Syjonu bardziej ni¿ wszystkie namioty Jakuba.
Psa 87:3  Wspania³e rzeczy g³osz¹ o tobie, o miasto Bo¿e!
Psa 87:4  Wymieniê Rahab i Babel wœród tych, co mnie znaj¹; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedz¹]: «Ten 
[i ten] siê tam urodzi³».
Psa 87:5  O Syjonie zaœ bêdzie siê mówiæ: «Ka¿dy na nim siê narodzi³, a Najwy¿szy sam go umacnia».
Psa 87:6  Pan spisuj¹c wylicza narody: «Ten siê tam urodzi³».
Psa 87:7  I oni zaœpiewaj¹ jak tancerze: «W tobie s¹ wszystkie me Ÿród³a».
Psa 88:1  Pieœñ. Psalm. Synów Koracha. Kierownikowi chóru. Wed³ug [melodii] «Machalat» œpiewaæ. Pieœñ 
pouczaj¹ca. Hemana Ezrachity.
Psa 88:2  Panie, mój Bo¿e, za dnia wo³am, noc¹ siê ¿alê przed Tob¹.
Psa 88:3  Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nak³oñ swego ucha na moje wo³anie!
Psa 88:4  Bo dusza moja jest nasycona nieszczêœciami, a ¿ycie moje zbli¿a siê do Szeolu.
Psa 88:5  Zaliczaj¹ mnie do tych, co schodz¹ do grobu, sta³em siê podobny do mê¿a bezsilnego.
Psa 88:6  Moje pos³anie jest miêdzy zmar³ymi, tak jak zabitych, którzy le¿¹ w grobie, o których ju¿ nie 
pamiêtasz, którzy wypadli z Twojej rêki.



Psa 88:7  Umieœci³eœ miê w dole g³êbokim, w ciemnoœciach, w przepaœci.
Psa 88:8  Ci¹¿y nade mn¹ Twoje oburzenie. Sprawi³eœ, ¿e wszystkie twe fale mnie dosiêg³y.
Psa 88:9  Oddali³eœ ode mnie moich znajomych, uczyni³eœ mnie dla nich ohydnym, jestem zamkniêty, bez 
wyjœcia.
Psa 88:10  Moje oko s³abnie od nieszczêœcia, codziennie wo³am do Ciebie, Panie, do Ciebie rêce wyci¹gam.
Psa 88:11  Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstan¹ i bêd¹ Ciê s³awiæ?
Psa 88:12  Czy to w grobie siê opowiada o Twojej ³asce, a w Szeolu o Twojej wiernoœci?
Psa 88:13  Czy Twoje cuda ukazuj¹ siê w ciemnoœciach, a sprawiedliwoœæ Twoja w ziemi zapomnienia?
Psa 88:14  Ja zaœ, o Panie, wo³am do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze.
Psa 88:15  Czemu odrzucasz miê, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mn¹?
Psa 88:16  Ja jestem biedny i od dzieciñstwa na progu œmierci, dŸwiga³em grozê Twoj¹ i mdla³em.
Psa 88:17  Nade mn¹ przesz³y Twe gniewy i zgubi³y mnie Twoje groŸby.
Psa 88:18  Otaczaj¹ mnie nieustannie jak woda; okr¹¿aj¹ mnie wszystkie naraz.
Psa 88:19  Odsun¹³eœ ode mnie przyjació³ i towarzyszy: domownikami moimi sta³y siê ciemnoœci.
Psa 89:1  Pieœñ pouczaj¹ca. Etana Ezrachity.
Psa 89:2  Na wieki bêdê opiewa³ ³aski Pana, moimi ustami bêdê g³osi³ Tw¹ wiernoœæ przez wszystkie 
pokolenia,
Psa 89:3  albowiem powiedzia³eœ: «Na wieki ugruntowana jest ³aska», utrwali³eœ swoj¹ wiernoœæ w 
niebiosach.
Psa 89:4  «Zawar³em przymierze z moim wybrañcem; przysi¹g³em s³udze memu, Dawidowi:
Psa 89:5  Utrwalê na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalê z pokolenia na pokolenie».
Psa 89:6  Niebiosa wys³awiaj¹ cuda Twoje, Panie, i wiernoœæ Twoj¹ w radzie œwiêtych.
Psa 89:7  Bo któ¿ na ob³okach bêdzie równy Panu, któ¿ wœród synów Bo¿ych bêdzie do Pana podobny?
Psa 89:8  Bóg w radzie œwiêtych przejmuje bojaŸni¹, wielki jest i straszny - ponad wszystkich wokó³ Niego.
Psa 89:9  Panie, Bo¿e Zastêpów, któ¿ równy jest Tobie? Potê¿ny jesteœ, Panie, a wiernoœæ Twoja w kr¹g 
Ciebie otacza.
Psa 89:10  Ty ujarzmiasz pyszne morze, Ty poskramiasz jego wzdête ba³wany.
Psa 89:11  Ty podepta³eœ Rahaba jak padlinê, rozproszy³eœ Twych wrogów mo¿nym Twym ramieniem.
Psa 89:12  Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty za³o¿y³eœ œwiat wraz z tym, co go nape³nia;
Psa 89:13  Ty stworzy³eœ pó³noc i po³udnie; Tabor i Hermon wykrzykuj¹ radoœnie na czeœæ Twego imienia.
Psa 89:14  Ty masz ramiê pe³ne potêgi, mocna jest rêka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
Psa 89:15  Podstaw¹ Twego tronu sprawiedliwoœæ i prawo; przed Tob¹ krocz¹ ³aska i wiernoœæ.
Psa 89:16  Szczêœliwy lud, co umie siê radowaæ: chodzi, o Panie, w œwietle Twego oblicza.
Psa 89:17  Ciesz¹ siê zawsze Twoim imieniem, wywy¿sza ich Twoja sprawiedliwoœæ.
Psa 89:18  Bo Ty jesteœ blaskiem ich potêgi, a dziêki Twej przychylnoœci moc nasza siê wznosi.
Psa 89:19  Bo puklerz nasz nale¿y do Pana, a król nasz - do Œwiêtego Izraela.
Psa 89:20  Mówi³eœ niegdyœ w widzeniu do œwiêtych Twoich i powiedzia³eœ: «W³o¿y³em na g³owê mocarza 
koronê; wynios³em wybrañca z ludu.
Psa 89:21  Znalaz³em Dawida, s³ugê mojego, namaœci³em go œwiêtym olejem moim,
Psa 89:22  aby rêka moja zawsze z nim by³a i umacnia³o go moje ramiê.
Psa 89:23  Nie zwiedzie go nieprzyjaciel ani nie pognêbi go z³oœnik.
Psa 89:24  Lecz zetrê przed nim jego przeciwników, pora¿ê tych, co go nienawidz¹.
Psa 89:25  Z nim moja wiernoœæ i ³aska; w moim imieniu moc jego siê wzniesie.
Psa 89:26  I rêkê jego wyci¹gnê na morze, a prawicê jego na rzeki.
Psa 89:27  On bêdzie wo³a³ do Mnie: "Ty jesteœ moim Ojcem, Bogiem moim i Ska³¹ mojego ocalenia".
Psa 89:28  A Ja go ustanowiê pierworodnym, najwiêkszym wœród królów ziemi.
Psa 89:29  Zachowam dla niego ³askawoœæ sw¹ na wieki i wierne bêdzie moje z nim przymierze.
Psa 89:30  Sprawiê, ¿e potomstwo jego bêdzie wieczne, a jego tron - [trwa³y] jak dni nieba.
Psa 89:31  A jeœli synowie jego porzuc¹ moje prawo i nie bêd¹ postêpowaæ wed³ug mych przykazañ,
Psa 89:32  je¿eli narusz¹ moje ustawy i nie bêd¹ pe³nili moich rozkazów,
Psa 89:33  ukarzê rózg¹ ich przewinienia, a winê ich biczami;
Psa 89:34  lecz nie odejmê mu ³aski mojej i nie zawiodê w mojej wiernoœci.
Psa 89:35  Nie zbezczeszczê mojego przymierza ani nie zmieniê s³owa ust moich.
Psa 89:36  Raz przysi¹g³em na moj¹ œwiêtoœæ: na pewno nie sk³amiê Dawidowi.
Psa 89:37  Potomstwo jego trwaæ bêdzie wiecznie i tron jego bêdzie przede Mn¹ jak s³oñce,
Psa 89:38  jak ksiê¿yc, co pozostaje na wieki, a œwiadek w chmurach jest wierny».
Psa 89:39  A jednak odpêdzi³eœ i odrzuci³eœ, rozgniewa³eœ siê na Twego pomazañca.
Psa 89:40  Zerwa³eœ przymierze z Twoim s³ug¹, poni¿y³eœ w proch jego diadem.
Psa 89:41  Porozwala³eœ wszystkie jego mury, obróci³eœ w gruzy jego twierdze.



Psa 89:42  Ograbili go wszyscy przechodz¹cy drog¹, sta³ siê poœmiewiskiem dla swoich s¹siadów.
Psa 89:43  Podnios³eœ prawicê jego nieprzyjació³; radoœci¹ nape³ni³eœ wszystkich jego wrogów.
Psa 89:44  Tak¿e cofn¹³eœ jego miecz przed napastnikiem, nie pozwoli³eœ mu ostaæ siê w walce,
Psa 89:45  pozbawi³eœ blasku jego ber³o i wywróci³eœ tron jego na ziemiê.
Psa 89:46  Skróci³eœ dni jego m³odoœci, okry³eœ go nies³aw¹.
Psa 89:47  Jak d³ugo, Panie? Czy zawsze bêdziesz siê ukrywa³? Czy Twoje oburzenie bêdzie p³on¹æ jak 
ogieñ?
Psa 89:48  Pamiêtaj, jak krótkie jest moje ¿ycie, jak znikomymi stworzy³eœ wszystkich ludzi.
Psa 89:49  Czy jest ktoœ, kto by ¿y³, a nie zazna³ œmierci, kto by ¿ycie swe wyrwa³ spod w³adzy Szeolu?
Psa 89:50  Gdzie¿ s¹, o Panie, Twoje dawne ³aski, które zaprzysi¹g³eœ Dawidowi na swoj¹ wiernoœæ?
Psa 89:51  Pomnij, o Panie, na zniewagê s³ug Twoich: noszê w mym zanadrzu ca³¹ wrogoœæ narodów,
Psa 89:52  z jak¹ ubli¿aj¹ przeciwnicy Twoi, Panie, z jak¹ ubli¿aj¹ krokom Twego pomazañca.
Psa 89:53  Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan na wieki! Amen. Amen.
Psa 90:1  B³aganie Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego. Panie, Ty dla nas by³eœ ucieczk¹  z pokolenia na pokolenie.
Psa 90:2  Zanim góry narodzi³y siê w bólach, nim ziemia i œwiat powsta³y, od wieku po wiek Ty jesteœ Bogiem.
Psa 90:3  W proch ka¿esz powracaæ œmiertelnym, i mówisz: «Synowie ludzcy, wracajcie!»
Psa 90:4  Bo tysi¹c lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzieñ, który min¹³, niby stra¿ nocna.
Psa 90:5  Porywasz ich: staj¹ siê jak sen poranny, jak trawa, co roœnie:
Psa 90:6  rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem wiêdnie i usycha.
Psa 90:7  Zaiste, Twój gniew nas niszczy, trwo¿y nas Twe oburzenie.
Psa 90:8  Stawiasz przed sob¹ nasze winy, nasze skryte grzechy w œwietle Twojego oblicza.
Psa 90:9  Bo wszystkie dni nasze p³yn¹ pod Twoim gniewem; koñczymy nasze lata jak westchnienie.
Psa 90:10  Miar¹ naszych lat jest lat siedemdziesi¹t lub, gdy jesteœmy mocni, osiemdziesi¹t; a wiêkszoœæ z 
nich to trud i marnoœæ: bo szybko mijaj¹, my zaœ odlatujemy.
Psa 90:11  Któ¿ potrafi zwa¿yæ ogrom Twojego gniewu i kto mo¿e doœwiadczyæ mocy Twego oburzenia?
Psa 90:12  Naucz nas liczyæ dni nasze, abyœmy osi¹gnêli m¹droœæ serca.
Psa 90:13  Powróæ, o Panie, dok¹d¿e jeszcze...? I b¹dŸ litoœciwy dla s³ug Twoich!
Psa 90:14  Nasyæ nas z rana swoj¹ ³askawoœci¹, abyœmy przez wszystkie dni nasze mogli siê radowaæ i 
cieszyæ.
Psa 90:15  Daj radoœæ wed³ug [miary] dni, w których nas przygniot³eœ, i lat, w których zaznaliœmy niedoli.
Psa 90:16  Niech s³ugom Twoim uka¿e siê Twe dzie³o, a chwa³a Twoja nad ich synami!
Psa 90:17  A dobroæ Pana Boga naszego niech bêdzie nad nami! I wspieraj pracê r¹k naszych, wspieraj dzie³o 
r¹k naszych!
Psa 91:1  Kto przebywa w pieczy Najwy¿szego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Psa 91:2  mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Bo¿e, któremu ufam».
Psa 91:3  Bo On sam ciê wyzwoli z side³ myœliwego i od zgubnego s³owa.
Psa 91:4  Okryje ciê swymi piórami i schronisz siê pod Jego skrzyd³a: Jego wiernoœæ to puklerz i tarcza.
Psa 91:5  W nocy nie ulêkniesz siê strachu ani za dnia - lec¹cej strza³y,
Psa 91:6  ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w po³udnie.
Psa 91:7  Choæ tysi¹c padnie u twego boku, a dziesiêæ tysiêcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
Psa 91:8  Ty ujrzysz na w³asne oczy: bêdziesz widzia³ odp³atê dan¹ grzesznikom.
Psa 91:9  Albowiem Pan jest twoj¹ ucieczk¹, jako obroñcê wzi¹³eœ sobie Najwy¿szego.
Psa 91:10  Niedola nie przyst¹pi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
Psa 91:11  bo swoim anio³om da³ rozkaz o tobie, aby ciê strzegli na wszystkich twych drogach.
Psa 91:12  Na rêkach bêd¹ ciê nosili, abyœ nie urazi³ swej stopy o kamieñ.
Psa 91:13  Bêdziesz st¹pa³ po wê¿ach i ¿mijach, a lwa i smoka bêdziesz móg³ podeptaæ.
Psa 91:14  Ja go wybawiê, bo przylgn¹³ do Mnie; os³oniê go, bo uzna³ moje imiê.
Psa 91:15  Bêdzie Mnie wzywa³, a Ja go wys³ucham i bêdê z nim w utrapieniu, wyzwolê go i s³aw¹ obdarzê.
Psa 91:16  Nasycê go d³ugim ¿yciem i uka¿ê mu moje zbawienie.
Psa 92:1  Psalm. Pieœñ. Na dzieñ szabatu.
Psa 92:2  Dobrze jest dziêkowaæ Panu  i œpiewaæ imieniu Twemu, o Najwy¿szy:
Psa 92:3  g³osiæ z rana Twoj¹ ³askawoœæ, a wiernoœæ Twoj¹ nocami,
Psa 92:4  na harfie dziesiêciostrunnej i lirze i pieœni¹ przy dŸwiêkach cytry.
Psa 92:5  Bo rozradowa³eœ mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszê siê dzie³ami r¹k Twoich.
Psa 92:6  Jak¿e wielkie s¹ dzie³a Twe, Panie, bardzo g³êbokie Twe myœli!
Psa 92:7  Cz³owiek nierozumny ich nie zna, a g³upiec ich nie pojmuje.
Psa 92:8  Chocia¿ wystêpni pleni¹ siê jak zielsko i z³oczyñcy jaœniej¹ przepychem, i tak [id¹] na wieczn¹ 
zag³adê.
Psa 92:9  Ty zaœ, o Panie, na wieki jesteœ wywy¿szony.



Psa 92:10  Bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi pogin¹, rozprosz¹ siê wszyscy z³oczyñcy.
Psa 92:11  Wywy¿szy³eœ mój róg jak u bawo³u, skropi³eœ mnie œwie¿ym olejkiem.
Psa 92:12  Oko moje patrzy na nieprzyjació³, tych, co powstaj¹ na mnie. S³uchaj¹ moje uszy moich 
przeciwników.
Psa 92:13  Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozroœnie siê jak cedr na Libanie.
Psa 92:14  Zasadzeni w domu Pañskim rozkwitn¹ na dziedziñcach naszego Boga.
Psa 92:15  Wydadz¹ owoc nawet i w staroœci, pe³ni soków i zawsze ¿ywotni,
Psa 92:16  aby œwiadczyæ, ¿e Pan jest sprawiedliwy, moja Ska³a, nie ma w Nim nieprawoœci.
Psa 93:1  Pan króluje, oblók³ siê w majestat, Pan przywdzia³ potêgê i ni¹ siê przepasa³: tak utwierdzi³ œwiat, ¿e 
siê nie zachwieje.
Psa 93:2  Twój tron niewzruszony od wiecznoœci, Ty jesteœ od wieków, o Bo¿e.
Psa 93:3  Podnosz¹ rzeki, o Panie, rzeki swój g³os podnosz¹, rzeki swój szum podnosz¹.
Psa 93:4  Ponad szum wód rozleg³ych, ponad potêgê morskiej kipieli potê¿ny jest Pan na wysokoœciach.
Psa 93:5  Œwiadectwa Twoje s¹ bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi œwiêtoœæ po wszystkie dni, o 
Panie!
Psa 94:1  Bo¿e, Mœcicielu, Panie, Bo¿e, Mœcicielu, uka¿ siê!
Psa 94:2  Powstañ Ty, który s¹dzisz ziemiê, daj pysznym odp³atê!
Psa 94:3  Jak d³ugo wystêpni, o Panie, jak d³ugo bêd¹ siê che³piæ wystêpni,
Psa 94:4  bêd¹ pleœæ i gadaæ bezczelnie, i chwaliæ siê bêd¹ wszyscy z³oczyñcy?
Psa 94:5  Lud Twój, o Panie, depcz¹ i uciskaj¹ Twoje dziedzictwo,
Psa 94:6  morduj¹ wdowê i przychodnia i zabijaj¹ sieroty.
Psa 94:7  A mówi¹: «Pan nie widzi, nie dostrzega [tego] Bóg Jakuba».
Psa 94:8  Pomnijcie, g³upcy w narodzie! Kiedy zm¹drzejecie, bezrozumni?
Psa 94:9  Nie ma us³yszeæ Ten, który ucho wszczepi³, nie ma widzieæ Ten, co utworzy³ oko,
Psa 94:10  czy nie ma karaæ Ten, co strofuje ludy, Ten, który ludzi naucza m¹droœci?
Psa 94:11  Pan zna myœli ludzkie: ¿e s¹ one marnoœci¹.
Psa 94:12  Szczêœliwy m¹¿, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz,
Psa 94:13  by daæ mu odpocz¹æ w dniach nieszczêœliwych, nim grób wykopi¹ dla wystêpnego.
Psa 94:14  Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa;
Psa 94:15  lecz wyrok powróci do sprawiedliwoœci, za ni¹ [pójd¹] wszyscy, co s¹ prawego serca.
Psa 94:16  Kto wyst¹pi w mojej obronie przeciw niegodziwcom? Kto miê zas³oni od z³oczyñców?
Psa 94:17  Gdyby Pan mi nie udzieli³ pomocy, wnet by moja dusza zamieszka³a [w kraju] milczenia.
Psa 94:18  A kiedy myœlê: «Moja noga siê chwieje», wtedy mnie wspiera Twoja ³aska, Panie!
Psa 94:19  Gdy siê w moim sercu mno¿¹ niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeŸwiaj¹.
Psa 94:20  Co z Tob¹ ma wspólnego nieprawy trybuna³, który sprowadza nieszczêœcie wbrew Prawu?
Psa 94:21  Choæ czyhaj¹ na ¿ycie sprawiedliwego, chocia¿ potêpiaj¹ krew niewinn¹:
Psa 94:22  na pewno Pan bêdzie mi obron¹, a Bóg mój ska³¹ ucieczki.
Psa 94:23  A tamtym za ich niegodziwoœæ zap³aci; i zgubi ich w³asna z³oœliwoœæ, nasz Pan Bóg ich zgubi.
Psa 95:1  PrzyjdŸcie, radoœnie œpiewajmy Panu, wznoœmy okrzyki na czeœæ Ska³y naszego zbawienia:
Psa 95:2  przyst¹pmy z dziêkczynieniem przed Jego oblicze, radoœnie œpiewajmy Mu pieœni!
Psa 95:3  Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:
Psa 95:4  g³êbiny ziemi s¹ w Jego rêku i szczyty gór nale¿¹ do Niego.
Psa 95:5  Morze jest Jego w³asnoœci¹: bo On sam je uczyni³, i sta³y l¹d ukszta³towa³y Jego rêce.
Psa 95:6  WejdŸcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzy³.
Psa 95:7  Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego rêku. Obyœcie 
us³yszeli dzisiaj g³os Jego:
Psa 95:8  Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa,
Psa 95:9  gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbê i doœwiadczali Miê, choæ dzie³o moje widzieli.
Psa 95:10  Tamto pokolenie budzi³o we Mnie wstrêt przez lat czterdzieœci, i powiedzia³em: «S¹ oni ludem o 
sercu zb³¹kanym i moich dróg nie znaj¹».
Psa 95:11  Przeto przysi¹g³em w moim gniewie: «Nie wejd¹ do [miejsca] mego odpoczynku».
Psa 96:1  Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, œpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Psa 96:2  Œpiewajcie Panu, b³ogos³awcie Jego imiê, z dnia na dzieñ g³oœcie Jego zbawienie!
Psa 96:3  Rozg³aszajcie Jego chwa³ê wœród narodów, Jego cuda - wœród wszystkich ludów!
Psa 96:4  Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwa³y, wzbudza On wiêkszy lêk ni¿ wszyscy bogowie.
Psa 96:5  Bo wszyscy bogowie pogan to u³uda, a Pan uczyni³ niebiosa.
Psa 96:6  Przed Nim krocz¹ majestat i piêkno, potêga i jasnoœæ w Jego przybytku.
Psa 96:7  Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwa³ê i [uznajcie] potêgê;
Psa 96:8  oddajcie Panu chwa³ê Jego imienia! Nieœcie ofiary i wchodŸcie do Jego przedsieni,



Psa 96:9  oddajcie pok³on odziani w œwiête szaty! Zadr¿yj, ca³a ziemio, przed Jego obliczem!
Psa 96:10  Mówcie wœród pogan: Pan jest królem. Umocni³ œwiat, by siê nie poruszy³: ze s³usznoœci¹ 
wymierza ludom sprawiedliwoœæ.
Psa 96:11  Niech siê cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je nape³nia;
Psa 96:12  niech siê wesel¹ pola i wszystko, co jest na nich, niech siê tak¿e raduj¹ wszystkie drzewa leœne
Psa 96:13  przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby s¹dziæ ziemiê. On bêdzie s¹dzi³ œwiat 
sprawiedliwie, z wiernoœci¹ sw¹ - narody.
Psa 97:1  Pan króluje: wesel siê, ziemio, radujcie siê, mnogie wyspy!
Psa 97:2  Ob³ok i ciemnoœæ woko³o Niego, sprawiedliwoœæ i prawo podstaw¹ Jego tronu.
Psa 97:3  Ogieñ idzie przed Jego obliczem i po¿era doko³a Jego nieprzyjació³.
Psa 97:4  Jego b³yskawice œwiat rozœwiecaj¹, a ziemia patrzy i dr¿y.
Psa 97:5  Góry topniej¹ jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem W³adcy wszystkiej ziemi.
Psa 97:6  Niebiosa g³osz¹ Jego sprawiedliwoœæ, a wszystkie ludy widz¹ Jego chwa³ê.
Psa 97:7  Musz¹ siê wstydziæ wszyscy, którzy czcz¹ pos¹gi i chlubi¹ siê bo¿kami; wszyscy bogowie ho³d Mu 
oddaj¹.
Psa 97:8  S³yszy o tym i cieszy siê Syjon i raduj¹ siê córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!
Psa 97:9  Tyœ bowiem, Panie, wywy¿szony - ponad ca³¹ ziemiê i niezmiernie wznios³y poœród wszystkich 
bogów.
Psa 97:10  Pan mi³uje tych, co z³a nienawidz¹, On strze¿e ¿ycia swoich œwiêtych, wyrywa ich z rêki 
grzeszników.
Psa 97:11  Œwiat³o wschodzi dla sprawiedliwego i radoœæ dla ludzi prawego serca.
Psa 97:12  Sprawiedliwi, weselcie siê w Panu i wys³awiajcie Jego œwiête imiê!
Psa 98:1  Psalm. Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, albowiem cuda uczyni³. Zwyciêstwo zgotowa³a Mu Jego 
prawica i œwiête ramiê Jego.
Psa 98:2  Pan okaza³ swoje zbawienie: na oczach narodów objawi³ sw¹ sprawiedliwoœæ.
Psa 98:3  Wspomnia³ na dobroæ i na wiernoœæ swoj¹ wobec domu Izraela. Ujrza³y wszystkie krañce ziemi 
zbawienie Boga naszego.
Psa 98:4  Radoœnie wykrzykuj na czeœæ Pana, ca³a ziemio, cieszcie siê i weselcie, i grajcie!
Psa 98:5  Œpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dŸwiêku harfy,
Psa 98:6  przy tr¹bach i dŸwiêku rogu: radujcie siê wobec Pana, Króla!
Psa 98:7  Niech szumi morze i to, co je nape³nia, œwiat i jego mieszkañcy!
Psa 98:8  Niech rzeki klaszcz¹ w d³onie, niech góry razem wo³aj¹ radoœnie
Psa 98:9  przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi s¹dziæ ziemiê. On bêdzie s¹dzi³ œwiat 
sprawiedliwie i wed³ug s³usznoœci - ludy.
Psa 99:1  Pan króluje: dr¿¹ narody; zasiada na cherubach: a ziemia siê trzêsie.
Psa 99:2  Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
Psa 99:3  Niech wielbi¹ imiê Twoje wielkie i straszliwe: ono jest œwiête.
Psa 99:4  Królem jest Potê¿ny, co kocha sprawiedliwoœæ. Ty ustanowi³eœ to, co jest s³uszne, prawo i 
sprawiedliwoœæ w Jakubie Ty ustanowi³eœ.
Psa 99:5  Wys³awiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pok³on u podnó¿ka stóp Jego: On jest œwiêty.
Psa 99:6  Wœród Jego kap³anów s¹ Moj¿esz i Aaron, i Samuel wœród tych, co wzywali Jego imienia: wzywali 
Pana, On ich wys³uchiwa³.
Psa 99:7  Przemawia³ do nich w s³upie ob³oku: s³yszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nada³;
Psa 99:8  Panie, Bo¿e nasz, Ty ich wys³uchiwa³eœ, by³eœ dla nich Bogiem przebaczaj¹cym, ale bra³eœ odwet 
za ich wystêpki.
Psa 99:9  Wys³awiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pok³on przed œwiêt¹ Jego gór¹: bo Pan, Bóg nasz, jest 
œwiêty.
Psa 100:1  Psalm. Dziêkczynienie. Wykrzykujcie na czeœæ Pana, wszystkie ziemie;
Psa 100:2  s³u¿cie Panu z weselem! Wœród okrzyków radoœci stawajcie przed Nim!
Psa 100:3  Wiedzcie, ¿e Pan jest Bogiem: On sam nas stworzy³, my Jego w³asnoœci¹, jesteœmy Jego ludem, 
owcami Jego pastwiska.
Psa 100:4  Wstêpujcie w Jego bramy wœród dziêkczynienia, wœród hymnów w Jego przedsionki; chwalcie Go i 
b³ogos³awcie Jego imiê!
Psa 100:5  Albowiem dobry jest Pan, ³askawoœæ Jego trwa na wieki, a wiernoœæ Jego przez pokolenia.
Psa 101:1  Dawidowy. Psalm. Chcê opiewaæ sprawiedliwoœæ i ³askê; chcê œpiewaæ Tobie, o Panie!
Psa 101:2  Kroczyæ bêdê drog¹ nieskalan¹: Kiedy¿ do mnie przybêdziesz? Bêdê postêpowa³ wed³ug 
niewinnoœci mego serca poœrodku mojego domu.
Psa 101:3  Nie bêdê zwraca³ oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiœci mam przestêpstwa: nie przylgn¹ one 
do mnie.



Psa 101:4  Serce przewrotne bêdzie ode mnie z daleka; tego, co jest z³e, nawet znaæ nie chcê.
Psa 101:5  Chcê zg³adziæ takiego, co skrycie uw³acza bliŸniemu. Kto oczy ma pyszne i serce nadête - tego nie 
zniosê.
Psa 101:6  Oczy kierujê na wiernych w kraju, a¿eby ze mn¹ mieszkali. Ten, który chodzi drog¹ nieskalan¹, bêdzie 
mi us³ugiwa³.
Psa 101:7  Nie bêdzie mieszka³ w moim domu ten, kto podstêp knuje. Ten, który k³amstwa rozg³asza, nie ostoi 
siê przed mymi oczami.
Psa 101:8  Ka¿dego dnia bêdê têpi³ wszystkich grzeszników ziemi, aby wygubiæ w mieœcie Pañskim 
wszystkich z³oczyñców.
Psa 102:1  Modlitwa trapionego, który znêkany wypowiada przed Panem sw¹ udrêkê.
Psa 102:2  Panie, s³uchaj modlitwy mojej, a wo³anie moje niech do Ciebie przyjdzie!
Psa 102:3  Nie kryj przede mn¹ swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nak³oñ ku mnie Twego ucha: w dniu, w 
którym Ciê wo³am, szybko mnie wys³uchaj!
Psa 102:4  Dni bowiem moje jak dym znikaj¹, a koœci moje p³on¹ jak w ogniu.
Psa 102:5  Moje serce wysycha spalona jak trawa, zapominam nawet o spo¿yciu chleba.
Psa 102:6  Od g³osu mojego jêku moje koœci przywar³y do skóry.
Psa 102:7  Jestem podobny do kawki na pustyni, sta³em siê jak sowa w ruinach.
Psa 102:8  Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu.
Psa 102:9  Ka¿dego dnia zniewa¿aj¹ mnie moi wrogowie, sro¿¹c siê na mnie przeklinaj¹ moim imieniem.
Psa 102:10  Albowiem jak chleb jadam popió³ i z p³aczem mieszam mój napój,
Psa 102:11  na skutek oburzenia Twego i zapalczywoœci, boœ Ty mnie podniós³ i obali³.
Psa 102:12  Dni moje s¹ podobne do wyd³u¿onego cienia, a ja usycham jak trawa.
Psa 102:13  Ty zaœ, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imiê Twoje [trwa] przez wszystkie pokolenia.
Psa 102:14  Powstaniesz i oka¿esz litoœæ Syjonowi, bo czas ju¿, byœ siê nad nim zmi³owa³, bo nadesz³a 
godzina.
Psa 102:15  Twoi bowiem s³udzy mi³uj¹ jego kamienie i u¿alaj¹ siê nad jego gruzami.
Psa 102:16  Narody bêd¹ siê ba³y imienia Pañskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwa³y,
Psa 102:17  bo Pan odbuduje Syjon i uka¿e siê w swej chwale,
Psa 102:18  przychyli siê ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich mod³ów.
Psa 102:19  Nale¿y to spisaæ dla pokolenia, co przyjdzie, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala 
Pana!
Psa 102:20  Bo Pan wejrza³ z wysokiego przybytku swojego, popatrzy³ z nieba na ziemiê,
Psa 102:21  aby us³yszeæ jêki pojmanych, aby skazanych na œmieræ uwolniæ,
Psa 102:22  by imiê Pañskie g³oszono na Syjonie i Jego chwa³ê w Jeruzalem,
Psa 102:23  kiedy zgromadz¹ siê razem narody i królestwa, by s³u¿yæ Panu.
Psa 102:24  Si³a moja w drodze usta³a, dni moje uleg³y skróceniu.
Psa 102:25  Mówiê: Bo¿e mój, nie zabieraj mnie w po³owie moich dni: Twoje lata trwaj¹ poprzez wszystkie 
pokolenia.
Psa 102:26  Ty niegdyœ za³o¿y³eœ ziemiê i niebo jest dzie³em r¹k Twoich.
Psa 102:27  Przemin¹ one, Ty zaœ pozostaniesz. I ca³e one jak szata siê zestarzej¹: Ty zmieniasz je jak 
odzienie i ulegaj¹ zmianie,
Psa 102:28  Ty zaœ jesteœ zawsze ten sam i lata Twoje nie maj¹ koñca.
Psa 102:29  Synowie Twoich s³ug bêd¹ mogli osi¹œæ na sta³e i potomstwo ich bêdzie trwa³o wobec Ciebie.
Psa 103:1  Dawidowy. B³ogos³aw, duszo moja, Pana, i ca³e moje wnêtrze - œwiête imiê Jego!
Psa 103:2  B³ogos³aw, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
Psa 103:3  On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,
Psa 103:4  On ¿ycie twoje wybawia od zguby, On wieñczy ciê ³ask¹ i zmi³owaniem,
Psa 103:5  On twoje dni nasyca dobrami: odnawia siê m³odoœæ twoja jak or³a.
Psa 103:6  Pan czyni dzie³a sprawiedliwe, bierze w opiekê wszystkich uciœnionych.
Psa 103:7  Drogi swoje objawi³ Moj¿eszowi, dzie³a swoje synom Izraela.
Psa 103:8  Mi³osierny jest Pan i ³askawy, nieskory do gniewu i bardzo ³agodny.
Psa 103:9  Nie wiedzie sporu do koñca i nie p³onie gniewem na wieki.
Psa 103:10  Nie postêpuje z nami wed³ug naszych grzechów ani wed³ug win naszych nam nie odp³aca.
Psa 103:11  Bo jak wysoko niebo wznosi siê nad ziemi¹, tak mo¿na jest Jego ³askawoœæ dla tych, co siê Go 
boj¹.
Psa 103:12  Jak jest odleg³y wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze wystêpki.
Psa 103:13  Jak siê lituje ojciec nad synami, tak Pan siê lituje nad tymi, co siê Go boj¹.
Psa 103:14  Wie On, z czego jesteœmy utworzeni, pamiêta, ¿e jesteœmy prochem.
Psa 103:15  Dni cz³owieka s¹ jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu.



Psa 103:16  ledwie muœnie go wiatr, a ju¿ go nie ma, i miejsce, gdzie by³, ju¿ go nie poznaje.
Psa 103:17  A ³askawoœæ Pañska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwoœæ nad synami synów,
Psa 103:18  nad tymi, którzy strzeg¹ Jego przymierza i pamiêtaj¹, by pe³niæ Jego przykazania.
Psa 103:19  Pan w niebie tron swój ustawi³, a swoim panowaniem obejmuje wszechœwiat.
Psa 103:20  B³ogos³awcie Pana, wszyscy Jego anio³owie, pe³ni mocy bohaterowie, wykonuj¹cy Jego rozkazy, 
by s³uchaæ g³osu Jego s³owa.
Psa 103:21  B³ogos³awcie Pana, wszystkie Jego zastêpy, s³udzy Jego, pe³ni¹cy Jego wolê!
Psa 103:22  B³ogos³awcie Pana, wszystkie Jego dzie³a, na ka¿dym miejscu Jego panowania: b³ogos³aw, duszo 
moja, Pana!
Psa 104:1  B³ogos³aw, duszo moja, Pana! O Bo¿e mój, Panie, jesteœ bardzo wielki! Odziany we wspania³oœæ 
i majestat,
Psa 104:2  œwiat³em okryty jak p³aszczem. Rozpostar³eœ niebo jak namiot,
Psa 104:3  wznios³eœ swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz ob³oki, przechadzasz siê na skrzyd³ach 
wiatru.
Psa 104:4  Jako swych pos³ów u¿ywasz wichry, jako s³ugi - ogieñ i p³omienie.
Psa 104:5  Umocni³eœ ziemiê w jej podstawach: na wieki wieków siê nie zachwieje.
Psa 104:6  Jak szat¹ okry³eœ j¹ Wielk¹ Otch³ani¹, stanê³y wody ponad górami.
Psa 104:7  Musia³y uciekaæ wobec Twej groŸby, na g³os Twego grzmotu popad³y w przera¿enie.
Psa 104:8  Wznios³y siê na góry, opad³y na doliny, na miejsce, któreœ im naznaczy³.
Psa 104:9  Zakreœli³eœ granicê, której nie przekraczaj¹, nigdy nie wróc¹, by zalaæ ziemiê.
Psa 104:10  Ty zdroje kierujesz do strumieni, co poœród gór siê s¹cz¹:
Psa 104:11  poj¹ one wszelkie zwierzêta polne, [tam] dzikie os³y gasz¹ swe pragnienie;
Psa 104:12  nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiêdzy ga³êzi g³os swój wydaje.
Psa 104:13  Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzie³ nasyciæ ziemiê.
Psa 104:14  Ka¿esz rosn¹æ trawie dla byd³a i roœlinom, by cz³owiekowi s³u¿y³y, aby z roli dobywa³ chleb
Psa 104:15  i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzaæ twarze oliw¹, by serce ludzkie chleb krzepi³.
Psa 104:16  Drzewa Pana maj¹ wody do syta, cedry Libanu, które zasadzi³.
Psa 104:17  Tam ptactwo zak³ada gniazda, na cyprysach s¹ domy bocianów.
Psa 104:18  Wysokie góry dla kozic, a ska³y s¹ kryjówk¹ dla borsuków.
Psa 104:19  Tyœ stworzy³ ksiê¿yc, aby czas wskazywa³; s³oñce pozna³o swój zachód.
Psa 104:20  Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej kr¹¿y wszelki zwierz leœny.
Psa 104:21  Lwi¹tka rycz¹ za ³upem, domagaj¹ siê ¿eru od Boga.
Psa 104:22  Gdy s³oñce wzejdzie, wracaj¹ i k³ad¹ siê w swych legowiskach.
Psa 104:23  Cz³owiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego a¿ do wieczora.
Psa 104:24  Jak liczne s¹ dzie³a Twoje, Panie! Ty wszystko m¹drze uczyni³eœ: ziemia jest pe³na Twych 
stworzeñ.
Psa 104:25  Oto morze wielkie, d³ugie i szerokie, a w nim jest bez liku ¿yj¹tek i zwierz¹t wielkich i ma³ych.
Psa 104:26  Tamtêdy wêdruj¹ okrêty, i Lewiatan, którego stworzy³eœ na to, aby w nim igra³.
Psa 104:27  Wszystko to czeka na Ciebie, byœ da³ im pokarm w swym czasie.
Psa 104:28  Gdy im udzielasz, zbieraj¹; gdy rêkê sw¹ otwierasz, syc¹ siê dobrami.
Psa 104:29  Gdy skryjesz swe oblicze, wpadaj¹ w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marniej¹ i powracaj¹ do 
swojego prochu.
Psa 104:30  Stwarzasz je, gdy œlesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi.
Psa 104:31  Niech chwa³a Pana trwa na wieki: niech Pan siê raduje z dzie³ swoich.
Psa 104:32  Na ziemiê patrzy, a ona dr¿y; dotyka gór, a one dymi¹.
Psa 104:33  Póki mego ¿ycia, chcê œpiewaæ Panu i graæ mojemu Bogu, póki mi ¿ycia starczy.
Psa 104:34  Niech mi³a Mu bêdzie pieœñ moja, bêdê radowa³ siê w Panu.
Psa 104:35  Niech znikn¹ z ziemi grzesznicy i niech ju¿ nie bêdzie wystêpnych! B³ogos³aw, duszo moja, Pana! 
Alleluja.
Psa 105:1  S³awcie Pana, wzywajcie Jego imienia, g³oœcie dzie³a Jego wœród narodów!
Psa 105:2  Œpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
Psa 105:3  Szczyæcie siê Jego œwiêtym imieniem; niech siê weseli serce szukaj¹cych Pana!
Psa 105:4  Rozmyœlajcie o Panu i Jego potêdze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
Psa 105:5  Pamiêtajcie o cudach, które On zdzia³a³, o Jego znakach i s¹dach ust Jego,
Psa 105:6  potomstwo Abrahama, Jego s³udzy, synowie Jakuba, Jego wybrañcy.
Psa 105:7  On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmuj¹ œwiat ca³y.
Psa 105:8  Na wieki pamiêta o swoim przymierzu, obietnicê da³ dla tysi¹ca pokoleñ.
Psa 105:9  Zawar³ je z Abrahamem i przysiêgê da³ Izaakowi,
Psa 105:10  ustanowi³ dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze,



Psa 105:11  mówi¹c: Dam tobie ziemiê Kanaan na wasz¹ w³asnoœæ dziedziczn¹.
Psa 105:12  Kiedy ich by³o niewielu, nieliczni i obcy w niej,
Psa 105:13  i wêdrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,
Psa 105:14  nikomu nie pozwoli³ ich uciskaæ i z ich powodu kara³ królów:
Psa 105:15  «Nie dotykajcie moich pomazañców i prorokom moim nie czyñcie krzywdy!»
Psa 105:16  Potem przywo³a³ g³ód na ziemiê i odebra³ ca³y zapas chleba.
Psa 105:17  Wys³a³ przed nimi cz³owieka: Józefa sprzedano jako niewolnika.
Psa 105:18  Kajdanami œcisnêli jego nogi, w ¿elazo zakuli jego szyjê,
Psa 105:19  a¿ siê spe³ni³a jego przepowiednia i s³owo Pañskie da³o mu œwiadectwo.
Psa 105:20  Pos³a³ król, by uwolniæ go, i w³adca ludów, aby go wyzwoliæ.
Psa 105:21  Ustanowi³ go panem nad swoim domem i w³adc¹ nad ca³¹ swoj¹ posiad³oœci¹,
Psa 105:22  by wed³ug swej myœli poucza³ jego dostojników a jego starszyznê uczy³ m¹droœci.
Psa 105:23  Wówczas Izrael wkroczy³ do Egiptu, Jakub by³ goœciem w kraju Chama.
Psa 105:24  Licznie rozmno¿y³ swój naród, uczyni³ go mocniejszym od jego wrogów.
Psa 105:25  Ich to serce odmieni³, a¿eby znienawidzili lud Jego i wobec Jego s³ug postêpowali zdradziecko.
Psa 105:26  Wtedy pos³a³ s³ugê swojego, Moj¿esza, i Aarona, którego sobie wybra³.
Psa 105:27  Oni okazali w Egipcie Jego znaki i cuda w krainie Chama.
Psa 105:28  Zes³a³ ciemnoœci i nasta³ mrok, lecz nie przestrzegali s³ów Jego.
Psa 105:29  W krew zamieni³ ich wody i pozabija³ ich ryby.
Psa 105:30  Od ¿ab siê zaroi³a ich ziemia, [nawet] w komnatach ich królów.
Psa 105:31  Rzek³, i robactwo siê zjawi³o, komary w ca³ym ich kraju.
Psa 105:32  Zes³a³ im grad zamiast deszczu i ogieñ pal¹cy na ich ziemiê.
Psa 105:33  Porazi³ im winoroœle i figowce i drzewa po³ama³ w ich kraju.
Psa 105:34  Rzek³, i nadci¹gnê³a szarañcza, niezliczone mnóstwo œwierszczy.
Psa 105:35  Po¿ar³y one ca³¹ trawê w ich kraju i zjad³y p³ody na ich roli.
Psa 105:36  Pobi³ wszystkich pierworodnych w ich ziemi, pierwociny ca³ej ich si³y.
Psa 105:37  A tamtych wyprowadzi³ ze srebrem i z³otem i nie by³o s³abego w Jego pokoleniach.
Psa 105:38  Egipcjanie byli radzi z ich wyjœcia, bo lêk ich ogarn¹³ przed nimi.
Psa 105:39  Chmurê rozpostar³ jako os³onê i ogieñ, by œwieci³ wœród nocy.
Psa 105:40  Prosili i przywiód³ przepiórki, i nasyci³ ich chlebem z nieba.
Psa 105:41  Rozdar³ ska³ê i sp³ynê³a woda, pop³ynê³a w pustyni jak rzeka.
Psa 105:42  Pamiêta³ bowiem o swym œwiêtym s³owie, [danym] Abrahamowi, s³udze swojemu.
Psa 105:43  I wyprowadzi³ lud swój wœród radoœci, wœród wesela - swoich wybranych.
Psa 105:44  I darowa³ im ziemie narodów, i zaw³adnêli owocem pracy ludów,
Psa 105:45  by strzegli Jego przykazañ i prawa zachowywali. Alleluja.
Psa 106:1  Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego ³askawoœæ.
Psa 106:2  Któ¿ opowie dzie³a potêgi Pana, og³osi wszystkie Jego pochwa³y?
Psa 106:3  Szczêœliwi, którzy strzeg¹ przykazañ, w ka¿dym czasie czyni¹ to, co sprawiedliwe.
Psa 106:4  Pamiêtaj o nas, Panie, gdy¿ masz upodobanie w swym ludzie. PrzyjdŸ nam z pomoc¹,
Psa 106:5  abyœmy ujrzeli szczêœcie Twych wybranych, radowali siê radoœci¹ Twojego ludu, chlubili siê razem 
z Twoim dziedzictwem.
Psa 106:6  Zgrzeszyliœmy, wraz z naszymi przodkami, pope³niliœmy nieprawoœæ, ¿yliœmy wystêpnie.
Psa 106:7  Ojcowie nasi w Egipcie nie pojêli Twych cudów, nie pamiêtali ogromu ³ask Twoich, lecz zbuntowali 
siê przeciw Najwy¿szemu nad Morzem Czerwonym.
Psa 106:8  Ale ocali³ ich przez wzgl¹d na swoje imiê, aby objawiæ swoj¹ potêgê.
Psa 106:9  Zgromi³ Morze Czerwone i wysch³o, i poprowadzi³ ich przez fale jakby przez pustyniê.
Psa 106:10  I ocali³ ich z rêki ciemiêzcy, i z rêki przeciwnika uwolni³.
Psa 106:11  Wody pokry³y ich wrogów: ani jeden z nich nie pozosta³.
Psa 106:12  S³owom wiêc Jego uwierzyli i œpiewali Jemu pochwa³y.
Psa 106:13  Szybko o dzie³ach Jego zapomnieli: na Jego radê nie czekali.
Psa 106:14  Pa³ali ¿¹dz¹ na pustyni, na próbê wystawiali Boga na odludziu.
Psa 106:15  Uczyni³ zadoœæ ich ¿¹daniu, lecz zes³a³ na nich zarazê.
Psa 106:16  Zazdroœcili Moj¿eszowi w obozie, Aaronowi, œwiêtemu Pañskiemu.
Psa 106:17  Otwar³a siê ziemia i po³knê³a Datana, i nakry³a zgraje Abirama.
Psa 106:18  I ogieñ zap³on¹³ przeciw ich zgrai, i p³omieñ spali³ bezecnych.
Psa 106:19  U stóp Horebu zrobili cielca i oddawali pok³on ulanemu pos¹gowi.
Psa 106:20  Zamienili sw¹ Chwa³ê na wizerunek cielca jedz¹cego siano.
Psa 106:21  Zapomnieli o Bogu, który ich ocali³, który wielkich rzeczy dokona³ w Egipcie,
Psa 106:22  dziwów - w krainie Chama, zdumiewaj¹cych - nad Morzem Czerwonym.



Psa 106:23  Postanowi³ ich zatem wytraciæ, gdyby nie Moj¿esz, Jego wybraniec: on wstawi³ siê do Niego, aby 
gniew Jego odwróciæ, by ich nie wyniszczy³.
Psa 106:24  I wzgardzili wspania³¹ ziemi¹, nie uwierzyli Jego s³owu.
Psa 106:25  Ale szemrali w swoich namiotach, nie s³uchali g³osu Pañskiego.
Psa 106:26  I przysi¹g³ im z rêk¹ podniesion¹, ¿e powali ich na pustyni,
Psa 106:27  ¿e ich potomstwo rozproszy wœród ludów, ¿e ich rozsypie po krajach.
Psa 106:28  Potem przystali do Baal-Peora, spo¿ywali z ofiar dla [bogów] umar³ych.
Psa 106:29  Dra¿nili Go swymi postêpkami i spad³a na nich plaga.
Psa 106:30  Lecz powsta³ Pinchas, odby³ s¹d i zaraza ust¹pi³a.
Psa 106:31  Uznano mu to za czyn sprawiedliwy z pokolenia na pokolenie, na zawsze.
Psa 106:32  Rozdra¿nili Go znowu przy wodach Meriba; przez nich nieszczêœcie spotka³o Moj¿esza,
Psa 106:33  bo rozgoryczyli jego ducha i nierozwa¿nie powiedzia³ swymi wargami.
Psa 106:34  Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakaza³.
Psa 106:35  Lecz siê zmieszali z poganami i nauczyli siê ich uczynków;
Psa 106:36  poczêli czciæ ich ba³wany, które siê sta³y dla nich pu³apk¹.
Psa 106:37  I sk³adali w ofierze swych synów i swoje córki z³ym duchom.
Psa 106:38  I krew niewinn¹ przelali: krew synów swoich i córek, które z³o¿yli w ofierze pos¹gom kananejskim. I 
ziemia krwi¹ siê skala³a,
Psa 106:39  a oni siê splamili swoimi czynami i swoimi wystêpkami dopuœcili siê wiaro³omstwa.
Psa 106:40  Gniew Pana zap³on¹³ przeciw Jego ludowi, tak i¿ poczu³ wstrêt do swego dziedzictwa.
Psa 106:41  I wyda³ ich w rêce pogan, a zapanowali nad nimi ich przeciwnicy.
Psa 106:42  Ich wrogowie znêcali siê nad nimi; pod rêk¹ ich doznawali ucisku.
Psa 106:43  Wielokrotnie ich uwalnia³, oni zaœ sprzeciwiali siê Jego planom, ginêli zatem przez swe 
nieprawoœci.
Psa 106:44  Lecz wejrza³ na ich utrapienie, gdy wys³uchiwa³ ich b³agañ.
Psa 106:45  I wspomnia³ dla ich dobra na swoje przymierze i po¿a³owa³ [ich] w swej wielkiej ³askawoœci.
Psa 106:46  I wzbudzi³ dla nich litoœæ u wszystkich, co ich uprowadzili w niewolê.
Psa 106:47  Ratuj nas, Panie, Bo¿e nasz, zgromadŸ spoœród narodów, abyœmy wielbili œwiête imiê Twoje i 
dumni byli z Twej chwa³y.
Psa 106:48  B³ogos³awiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! A ca³y lud niech powie: Amen! Alleluja!
Psa 107:1  Wys³awiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego ³askawoœæ.
Psa 107:2  Niechaj to mówi¹ odkupieni przez Pana, ci, których wybawi³ z r¹k przeciwnika
Psa 107:3  i których zgromadzi³ z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia.
Psa 107:4  B³¹dzili na pustyni, na odludziu: do miasta zamieszka³ego nie znaleŸli drogi.
Psa 107:5  Cierpieli g³ód i pragnienie, i ustawa³o w nich ¿ycie.
Psa 107:6  W swoim ucisku wo³ali do Pana, a On ich uwolni³ od trwogi.
Psa 107:7  I powiód³ ich prost¹ drog¹, tak ¿e doszli do miasta zamieszka³ego.
Psa 107:8  Niech dziêki czyni¹ Panu za Jego mi³osierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich,
Psa 107:9  bo nasyci³ tego, który jest zg³odnia³y, i ³akn¹cego nape³ni³ dobrami.
Psa 107:10  Siedzieli w ciemnoœciach i mroku, uwiêzieni nêdz¹ i ¿elazem,
Psa 107:11  gdy¿ bunt podnieœli przeciw s³owom Bo¿ym i pogardzili zamys³em Najwy¿szego.
Psa 107:12  Trudami przygi¹³ ich serca: chwiali siê, lecz nikt im nie pomóg³.
Psa 107:13  I w swoim ucisku wo³ali do Pana, a On ich uwolni³ od trwogi.
Psa 107:14  I wyprowadzi³ ich z ciemnoœci i mroku, a ich kajdany pokruszy³.
Psa 107:15  Niech dziêki czyni¹ Panu za Jego ³askawoœæ, za Jego cuda dla synów ludzkich,
Psa 107:16  gdy¿ bramy spi¿owe wy³ama³ i skruszy³ ¿elazne wrzeci¹dze.
Psa 107:17  Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nêdzê cierpieli przez swoje wystêpki;
Psa 107:18  obrzyd³o im ca³e jedzenie i byli bliscy bram œmierci.
Psa 107:19  W swoim ucisku wo³ali do Pana, a On ich uwolni³ od trwogi.
Psa 107:20  Pos³a³ swe s³owo, aby ich uleczyæ i wyrwaæ z zag³ady ich ¿ycie.
Psa 107:21  Niech dziêki czyni¹ Panu za Jego ³askawoœæ, za Jego cuda dla synów ludzkich!
Psa 107:22  I niech sk³adaj¹ ofiary dziêkczynne, niech g³osz¹ z radoœci¹ Jego dzie³a!
Psa 107:23  Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiaæ handel na ogromnych wodach,
Psa 107:24  ci widzieli dzie³a Pana i Jego cuda wœród g³êbiny.
Psa 107:25  Powiedzia³ On i wzbudzi³ wicher burzliwy, i spiêtrzy³ jego fale.
Psa 107:26  Wznosili siê a¿ pod niebo, spadali a¿ do g³êbi; ich dusza truchla³a w nieszczêœciu.
Psa 107:27  Zataczali siê i chwiali jak pijani, ca³a ich m¹droœæ zawiod³a.
Psa 107:28  I w swoim ucisku wo³ali do Pana, a On ich uwolni³ od trwogi.
Psa 107:29  Zamieni³ burzê w wietrzyk ³agodny, a fale morskie umilk³y.



Psa 107:30  Radowali siê z tego, ¿e nasta³a cisza, i ¿e On przywiód³ ich do upragnionej przystani.
Psa 107:31  Niech dziêki czyni¹ Panu za Jego ³askawoœæ, za Jego cuda dla synów ludzkich!
Psa 107:32  I niech Go s³awi¹ w zgromadzeniu ludu i na radzie starców niechaj Go chwal¹!
Psa 107:33  Rzeki zamienia On w pustyniê, oazy na ziemiê spragnion¹,
Psa 107:34  ziemiê ¿yzn¹ na s³ony ugór skutkiem niegodziwoœci jej mieszkañców.
Psa 107:35  Pustyniê zamieni³ w zbiornik wody, a ziemiê such¹ w oazê.
Psa 107:36  I tam osiedli³ zg³odnia³ych, i za³o¿yli miasta zamieszka³e.
Psa 107:37  Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców.
Psa 107:38  Pob³ogos³awi³ im, a bardzo siê rozmno¿yli, i da³ im byd³a niema³o.
Psa 107:39  Potem zmala³a ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia.
Psa 107:40  Lecz Ten, który wylewa wzgardê na w³adców i ka¿e im b³¹dziæ przez puste bezdro¿a,
Psa 107:41  podniós³ nêdzarza z niedoli, rozmno¿y³ rodziny jak trzody.
Psa 107:42  Pobo¿ni widz¹ to i raduj¹ siê, a wszelka niegodziwoœæ musi zamkn¹æ swe usta.
Psa 107:43  Kto m¹dry, niech to zachowa, niech rozwa¿a [dzie³a] ³aski Pana!
Psa 108:1  Pieœñ. Psalm. Dawidowy.
Psa 108:2  Gotowe jest serce moje, Bo¿e, zaœpiewam i zagram. ZbudŸ siê, chwa³o moja,
Psa 108:3  zbudŸ siê, harfo i cytro! Chcê obudziæ jutrzenkê.
Psa 108:4  Wœród ludów bêdê chwali³ Ciê, Panie, zagram Ci wœród narodów,
Psa 108:5  bo Twoja ³askawoœæ [siêga] a¿ do niebios, a wiernoœæ Twoja po chmury.
Psa 108:6  B¹dŸ wywy¿szony, Bo¿e, ponad niebo, a Twoja chwa³a ponad ca³¹ ziemiê!
Psa 108:7  Aby ocaleli, których mi³ujesz, wspomó¿ nas Tw¹ prawic¹ i wys³uchaj!
Psa 108:8  Bóg przemówi³ w swojej œwi¹tyni: «Bêdê triumfowa³ i podzielê Sychem, a dolinê Sukkot wymierzê.
Psa 108:9  Do Mnie nale¿y Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej g³owy, Juda moim ber³em.
Psa 108:10  Moab jest dla Mnie mis¹ do mycia; na Edom but mój rzucê, nad Filiste¹ bêdê triumfowa³».
Psa 108:11  Któ¿ mnie wprowadzi do miasta warownego? Któ¿ a¿ do Edomu miê odprowadzi?
Psa 108:12  Czy¿ nie Ty, o Bo¿e, nas odrzuci³eœ i ju¿ nie wychodzisz, Bo¿e, z naszymi wojskami?
Psa 108:13  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
Psa 108:14  W Bogu dokonamy czynów pe³nych mocy i On podepcze naszych nieprzyjació³.
Psa 109:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Nie milcz, o Bo¿e, którego wychwalam,
Psa 109:2  bo rozwarli na mnie usta niecne i podstêpne. Mówili ze mn¹ jêzykiem k³amliwym,
Psa 109:3  osaczyli mnie nienawistnymi s³owami i bez przyczyny mnie napastowali.
Psa 109:4  Oskar¿ali mnie w zamian za mi³oœæ moj¹; a ja siê modli³em.
Psa 109:5  Odp³acili mi z³em za dobre i nienawiœci¹ za moj¹ mi³oœæ.
Psa 109:6  PobudŸ przeciwko niemu grzesznika, niech stanie po prawicy jego oskar¿yciel!
Psa 109:7  Gdy go s¹dziæ bêd¹, niech wyjdzie jako przestêpca, niech proœba jego stanie siê win¹.
Psa 109:8  Niech dni jego bêd¹ nieliczne, a urz¹d jego niech przejmie kto inny!
Psa 109:9  Niechaj jego synowie bêd¹ sierotami, a jego ¿ona niech zostanie wdow¹!
Psa 109:10  Niech jego dzieci wci¹¿ siê tu³aj¹ i ¿ebrz¹, i niech zostan¹ wygnane z rumowisk!
Psa 109:11  Niechaj lichwiarz czyha na ca³¹ jego posiad³oœæ, a obcy niech rozdrapi¹ owoc jego pracy!
Psa 109:12  Niech nikt nie oka¿e mu ¿yczliwoœci, niech nikt siê nie zlituje nad jego dzieæmi!
Psa 109:13  Niech jego potomstwo ulegnie zatracie; niech w drugim pokoleniu zaginie ich imiê!
Psa 109:14  Niech Pan zapamiêta winê jego ojców, niech grzech jego matki nie bêdzie zg³adzony!
Psa 109:15  Niech zawsze stoj¹ przed Panem i niech On wykorzeni z ziemi pamiêæ o nim,
Psa 109:16  za to, ¿e nie pomyœla³, by okazaæ ¿yczliwoœæ, lecz przeœladowa³ biedaka i nieszczêœliwego, i 
w sercu strapionego œmiertelnie.
Psa 109:17  Mi³owa³ z³orzeczenie: niech siê nañ obróci; w b³ogos³awieñstwie nie mia³ upodobania: niech od 
niego odst¹pi!
Psa 109:18  Niech siê odzieje przekleñstwem jak szat¹; niech ono przeniknie jak woda do jego wnêtrznoœci i jak 
oliwa [wejdzie] w jego koœci!
Psa 109:19  Niech mu bêdzie jak odzienie, które go okrywa, i pas, którym stale siê opina.
Psa 109:20  Tak¹ niech maj¹ zap³atê od Pana moi oskar¿yciele, którzy przeciw mnie mówi¹ z³e rzeczy.
Psa 109:21  Lecz Ty, Panie, mój Panie, ujmij siê za mn¹ przez wzgl¹d na Twoje imiê; wybaw mnie, bo ³askawa 
jest Twoja dobroæ.
Psa 109:22  Bo jestem nêdzny i nieszczêœliwy, a serce jest we mnie zranione.
Psa 109:23  Niknê jak cieñ, co siê nachyla, strz¹saj¹ mnie jak szarañczê.
Psa 109:24  Kolana mi siê chwiej¹ od postu i cia³o moje schnie bez t³uszczu.
Psa 109:25  Dla tamtych sta³em siê ur¹gowiskiem; widz¹c mnie potrz¹saj¹ g³owami.
Psa 109:26  Dopomó¿ mi, Panie, mój Bo¿e; ocal mnie w swej ³askawoœci,
Psa 109:27  aby poznali, ¿e to Twoja rêka, ¿eœ Ty, o Panie, tego dokona³.



Psa 109:28  Niech oni z³orzecz¹, ale Ty b³ogos³aw! Niech siê zawstydz¹ powstaj¹cy na mnie, Twój s³uga zaœ 
niechaj siê cieszy!
Psa 109:29  Niech moi oskar¿yciele odziej¹ siê hañb¹, niech siê wstydem okryj¹ jak p³aszczem!
Psa 109:30  Chcê wielce dziêkowaæ Panu swoimi ustami i chwaliæ Go w poœrodku t³umów;
Psa 109:31  bo stan¹³ po prawicy biednego, aby go wybawiæ od s¹dz¹cych jego ¿ycie.
Psa 110:1  Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Si¹dŸ po mojej prawicy, a¿ Twych wrogów 
po³o¿ê jako podnó¿ek pod Twoje stopy».
Psa 110:2  Twoje potê¿ne ber³o niech Pan rozci¹gnie z Syjonu: «Panuj wœród swych nieprzyjació³!
Psa 110:3  Przy Tobie panowanie w dniu Twej potêgi, w œwiêtych szatach [bêdziesz]. Z ³ona jutrzenki jak rosê 
Ciê zrodzi³em».
Psa 110:4  Pan przysi¹g³ i ¿al Mu nie bêdzie: «Tyœ Kap³anem na wieki na wzór Melchizedeka».
Psa 110:5  Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.
Psa 110:6  Bêdzie s¹dzi³ narody, wzniesie stosy trupów, zetrze g³owy jak ziemia szeroka.
Psa 110:7  Po drodze bêdzie pi³ ze strumienia, dlatego g³owê podniesie.
Psa 111:1  Alleluja. Z ca³ego serca chcê chwaliæ Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Psa 111:2  Wielkie s¹ dzie³a Pañskie, mog¹ ich doœwiadczyæ wszyscy, którzy je mi³uj¹.
Psa 111:3  Majestat i wspania³oœæ - to Jego dzia³anie, a sprawiedliwoœæ Jego przetrwa na zawsze.
Psa 111:4  Zapewni³ pamiêæ swym cudom; Pan jest mi³osierny i ³askawy.
Psa 111:5  Da³ pokarm tym, którzy siê Go boj¹; pamiêtaæ bêdzie wiecznie o swoim przymierzu.
Psa 111:6  Ludowi swemu okaza³ potêgê dzie³ swoich, oddaj¹c im posiad³oœci pogan.
Psa 111:7  Dzie³a r¹k Jego to wiernoœæ i sprawiedliwoœæ. Wszystkie przykazania Jego s¹ trwa³e,
Psa 111:8  ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze s³usznoœci¹ i moc¹.
Psa 111:9  Zes³a³ odkupienie swojemu ludowi, ustanowi³ na wieki swoje przymierze; a imiê Jego jest œwiête i 
lêk wzbudza.
Psa 111:10  BojaŸñ Pañska pocz¹tkiem m¹droœci; wspania³a zap³ata dla tych, co wed³ug niej postêpuj¹, a 
sprawiedliwoœæ Jego trwaæ bêdzie zawsze.
Psa 112:1  Alleluja. Szczêœliwy m¹¿, który siê boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Psa 112:2  Potomstwo jego bêdzie potê¿ne na ziemi: pokolenie prawych dozna b³ogos³awieñstwa.
Psa 112:3  Dobrobyt i bogactwo bêdzie w jego domu, a sprawiedliwoœæ jego przetrwa na zawsze.
Psa 112:4  Wschodzi w ciemnoœci jako œwiat³o dla prawych, ³agodny, mi³osierny i sprawiedliwy.
Psa 112:5  Dobrze siê wiedzie mê¿owi, który lituje siê i po¿ycza, postêpuje w swych sprawach uczciwie.
Psa 112:6  Na pewno siê nie zachwieje; sprawiedliwy bêdzie w wiecznej pamiêci.
Psa 112:7  Nie bêdzie siê lêka³ niepomyœlnej nowiny; mocne jego serce, zaufa³o Panu.
Psa 112:8  Serce jego stateczne lêkaæ siê nie bêdzie, a¿ z góry spojrzy na swych przeciwników.
Psa 112:9  Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwoœæ jego bêdzie trwa³a zawsze; potêga jego wzmo¿e siê 
ze s³aw¹.
Psa 112:10  Widzi to wystêpny, gniewa siê, zgrzyta zêbami i marnieje. Pragnienie wystêpnych wniwecz siê 
obróci.
Psa 113:1  Alleluja. Chwalcie, s³udzy Pañscy, chwalcie imiê Pana:
Psa 113:2  Niech imiê Pañskie bêdzie b³ogos³awione odt¹d i a¿ na wieki!
Psa 113:3  Od wschodu s³oñca a¿ po zachód jego niech imiê Pañskie bêdzie pochwalone!
Psa 113:4  Pan jest wywy¿szony ponad wszystkie ludy, Jego chwa³a siêga ponad niebiosa.
Psa 113:5  Któ¿ jak nasz Pan Bóg, co siedzibê ma w górze,
Psa 113:6  co w dó³ spogl¹da na niebo i na ziemiê?
Psa 113:7  Podnosi nêdzarza z prochu, a dŸwiga z gnoju ubogiego,
Psa 113:8  by go posadziæ wœród ksi¹¿¹t, wœród ksi¹¿¹t swojego ludu,
Psa 113:9  Ten, co niep³odnej ka¿e mieszkaæ w domu jako pe³nej radoœci matce synów. Alleluja.
Psa 114:1  Alleluja. Gdy Izrael wychodzi³ z Egiptu, dom Jakuba - od ludu obcego,
Psa 114:2  przybytkiem jego sta³ siê Juda, Izrael jego królestwem.
Psa 114:3  Ujrza³o morze i uciek³o, Jordan bieg swój odwróci³.
Psa 114:4  Góry skaka³y jak barany, pagórki - niby jagniêta.
Psa 114:5  Có¿ ci jest, morze, ¿e uciekasz? Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?
Psa 114:6  Góry, czemu skaczecie jak barany, pagórki - niby jagniêta?
Psa 114:7  Zadr¿yj, ziemio, przed obliczem Pana ca³ej ziemi, przed obliczem Boga Jakubowego,
Psa 114:8  który zmienia opokê w oazê, a ska³ê w krynicê wody.
Psa 115:1  Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwa³ê za Twoj¹ ³askawoœæ i wiernoœæ!
Psa 115:2  Czemu maj¹ mówiæ poganie: «A gdzie¿ jest ich Bóg?»
Psa 115:3  Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce.
Psa 115:4  Ich bo¿ki to srebro i z³oto, robota r¹k ludzkich.



Psa 115:5  Maj¹ usta, ale nie mówi¹; oczy maj¹, ale nie widz¹.
Psa 115:6  Maj¹ uszy, ale nie s³ysz¹; nozdrza maj¹, ale nie czuj¹ zapachu.
Psa 115:7  Maj¹ rêce, lecz nie dotykaj¹; nogi maj¹, ale nie chodz¹; gard³em swoim nie wydaj¹ g³osu.
Psa 115:8  Do nich s¹ podobni ci, którzy je robi¹, i ka¿dy, który im ufa.
Psa 115:9  Dom Izraela pok³ada ufnoœæ w Panu, On ich pomoc¹ i tarcz¹.
Psa 115:10  Dom Aarona pok³ada ufnoœæ w Panu, On ich pomoc¹ i tarcz¹.
Psa 115:11  Boj¹cy siê Pana, pok³adaj¹ ufnoœæ w Panu, On ich pomoc¹ i tarcz¹.
Psa 115:12  Pan o nas pamiêta: niech nam b³ogos³awi; niech b³ogos³awi domowi Izraela, niech b³ogos³awi 
domowi Aarona;
Psa 115:13  niech b³ogos³awi boj¹cym siê Pana, zarówno ma³ym jak i wielkim!
Psa 115:14  Niech Pan was rozmno¿y, was i synów waszych!
Psa 115:15  B³ogos³awieni jesteœcie przez Pana, co stworzy³ niebo i ziemiê.
Psa 115:16  Niebo jest niebem Pana, synom zaœ ludzkim da³ ziemiê.
Psa 115:17  To nie umarli chwal¹ Pana, nikt z tych, którzy zstêpuj¹ do Szeolu,
Psa 115:18  lecz my b³ogos³awimy Pana odt¹d i a¿ na wieki.
Psa 116:1  Alleluja. Mi³ujê Pana, albowiem us³ysza³ g³os mego b³agania,
Psa 116:2  bo ucha swego nak³oni³ ku mnie w dniu, w którym wo³a³em.
Psa 116:3  Oplot³y mnie wiêzy œmierci, dosiêg³y mnie pêta Szeolu, popad³em w ucisk i udrêkê.
Psa 116:4  Ale wezwa³em imienia Pañskiego: «O Panie, ratuj me ¿ycie!»
Psa 116:5  Pan jest ³askawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest mi³osierny.
Psa 116:6  Pan strze¿e ludzi pe³nych prostoty: by³em bezsilny, a On miê wybawi³.
Psa 116:7  Wróæ, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczyni³.
Psa 116:8  Uchroni³ bowiem moje ¿ycie od œmierci, moje oczy - od ³ez, moje nogi - od upadku.
Psa 116:9  Bêdê chodzi³ w obecnoœci Pañskiej w krainie ¿yj¹cych.
Psa 116:10  Ufa³em, nawet gdy mówi³em: «Jestem w wielkim ucisku».
Psa 116:11  Powiedzia³em w swym przygnêbieniu: «Ka¿dy cz³owiek k³amie!»
Psa 116:12  Có¿ oddam Panu za wszystko, co mi wyœwiadczy³?
Psa 116:13  Podniosê kielich zbawienia i wezwê imienia Pañskiego.
Psa 116:14  Moje œluby, z³o¿one Panu, wype³niê przed ca³ym Jego ludem.
Psa 116:15  Drogocenn¹ jest w oczach Pana œmieræ Jego czcicieli.
Psa 116:16  O Panie, jam Twój s³uga, jam Twój s³uga, syn Twojej s³u¿ebnicy: Ty rozerwa³eœ moje kajdany.
Psa 116:17  Tobie z³o¿ê ofiarê pochwaln¹ i wezwê imienia Pañskiego.
Psa 116:18  Moje œluby, z³o¿one Panu, wype³niê przed ca³ym Jego ludem.
Psa 116:19  na dziedziñcach domu Pañskiego, poœrodku ciebie, Jeruzalem.
Psa 117:1  Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wys³awiajcie Go, wszystkie ludy,
Psa 117:2  bo Jego ³askawoœæ nad nami potê¿na, a wiernoœæ Pañska trwa na wieki.
Psa 118:1  Alleluja. Dziêkujcie Panu, bo jest dobry, bo ³aska Jego trwa na wieki.
Psa 118:2  Niech mówi dom Izraela: «£aska Jego na wieki».
Psa 118:3  Niech mówi dom Aarona: «£aska Jego na wieki».
Psa 118:4  Niech mówi¹ boj¹cy siê Pana: «£aska Jego na wieki».
Psa 118:5  Zawo³a³em z ucisku do Pana, Pan mnie wys³ucha³ i wywiód³ na wolnoœæ.
Psa 118:6  Pan jest ze mn¹, nie lêkam siê: có¿ mi mo¿e zrobiæ cz³owiek?
Psa 118:7  Pan ze mn¹, mój wspomo¿yciel, ja zaœ bêdê móg³ patrzeæ z góry na mych wrogów.
Psa 118:8  Lepiej siê uciec do Pana, ni¿ pok³adaæ ufnoœæ w cz³owieku.
Psa 118:9  Lepiej siê uciec do Pana, ni¿eli zaufaæ ksi¹¿êtom.
Psa 118:10  Osaczy³y mnie wszystkie narody, lecz star³em je w imiê Pañskie.
Psa 118:11  Osaczy³y mnie w kr¹g, tak, osaczy³y mnie, lecz star³em je w imiê Pañskie.
Psa 118:12  Osaczy³y mnie w kr¹g jak pszczo³y, pali³y jak ogieñ ciernie: lecz star³em je w imiê Pañskie.
Psa 118:13  Popchniêto mnie, popchniêto, bym upad³, lecz Pan mi dopomóg³.
Psa 118:14  Pan, moja moc i pieœñ, sta³ siê moim Zbawc¹.
Psa 118:15  Okrzyki radoœci i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pañska moc okazuje,
Psa 118:16  prawica Pañska wysoko wzniesiona, prawica Pañska moc okazuje.
Psa 118:17  Nie umrê, lecz bêdê ¿y³ i g³osi³ dzie³a Pañskie.
Psa 118:18  Ciê¿ko mnie Pan ukara³, ale na œmieræ mnie nie wyda³.
Psa 118:19  Otwórzcie mi bramy sprawiedliwoœci: chcê wejœæ i z³o¿yæ dziêki Panu.
Psa 118:20  Oto jest brama Pana, przez ni¹ wejd¹ sprawiedliwi.
Psa 118:21  Dziêkowaæ Ci bêdê, ¿e mnie wys³ucha³eœ i sta³eœ siê moim zbawieniem.
Psa 118:22  Kamieñ odrzucony przez buduj¹cych sta³ siê kamieniem wêgielnym.
Psa 118:23  Sta³o siê to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.



Psa 118:24  Oto dzieñ, który Pan uczyni³: radujmy siê zeñ i weselmy!
Psa 118:25  O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyœlnoœæ!
Psa 118:26  B³ogos³awiony, który przybywa w imiê Pañskie! B³ogos³awimy wam z domu Pañskiego.
Psa 118:27  Pan jest Bogiem: niech nas oœwieci! Œcieœnijcie szeregi, z ga³êziami w rêkach, a¿ do rogów 
o³tarza.
Psa 118:28  Jesteœ moim Bogiem, chcê Ci dziêkowaæ: Bo¿e mój, chcê Ciebie wywy¿szaæ.
Psa 118:29  Wys³awiajcie Pana, bo dobry; bo ³aska Jego na wieki.
Psa 119:1  Szczêœliwi, których droga nieskalana, którzy postêpuj¹ wed³ug Prawa Pañskiego.
Psa 119:2  Szczêœliwi, którzy zachowuj¹ Jego upomnienia, ca³ym sercem Go szukaj¹,
Psa 119:3  którzy nie czyni¹ nieprawoœci, lecz krocz¹ Jego drogami.
Psa 119:4  Ty na to da³eœ swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano.
Psa 119:5  Oby moje drogi by³y niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw!
Psa 119:6  Wtedy nie doznam wstydu, gdy zwa¿aæ bêdê na wszystkie Twe przykazania.
Psa 119:7  Chcê Ci dziêkowaæ szczerym sercem, gdy nauczê siê wyroków Twej sprawiedliwoœci.
Psa 119:8  Przestrzegaæ bêdê Twych ustaw: nie opuszczaj mnie nigdy!
Psa 119:9  Jak m³odzieniec zachowa œcie¿kê sw¹ w czystoœci? - Przestrzegaj¹c s³ów Twoich.
Psa 119:10  Z ca³ego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyæ od Twoich przykazañ!
Psa 119:11  W sercu swym przechowujê Tw¹ mowê, by nie grzeszyæ przeciw Tobie.
Psa 119:12  B³ogos³awiony jesteœ, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
Psa 119:13  Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
Psa 119:14  Cieszê siê z drogi Twych upomnieñ jak z wszelkiego bogactwa.
Psa 119:15  Bêdê rozmyœla³ o Twych postanowieniach i œcie¿ki Twoje rozwa¿a³.
Psa 119:16  Bêdê siê radowa³ z Twych ustaw: s³ów Twoich nie zapomnê.
Psa 119:17  Czyñ dobrze s³udze swojemu, aby ¿y³ i przestrzega³ s³ów Twoich.
Psa 119:18  Otwórz moje oczy, abym ujrza³ dziwy Twojego Prawa.
Psa 119:19  Jestem goœciem na ziemi, nie kryj przede mn¹ Twych przykazañ!
Psa 119:20  Dusza moja omdlewa têskni¹c wci¹¿ do wyroków Twoich.
Psa 119:21  Zgromi³eœ pysza³ków; przeklêci odstêpuj¹cy od Twych przykazañ!
Psa 119:22  Oddal ode mnie hañbê i pogardê, bo zachowujê Twoje napomnienia.
Psa 119:23  Choæ mo¿ni zasiadaj¹ zmawiaj¹c siê przeciw mnie, Twój s³uga rozmyœla o Twoich ustawach.
Psa 119:24  Bo Twoje napomnienia s¹ moj¹ rozkosz¹, Twoje ustawy s¹ moimi doradcami.
Psa 119:25  Przylgnê³a do prochu moja dusza: Przywróæ mi ¿ycie wed³ug Twego s³owa!
Psa 119:26  Opowiedzia³em Ci moje drogi i wys³ucha³eœ mnie: o Twoich ustawach miê poucz!
Psa 119:27  Pozwól mi zrozumieæ drogê Twych postanowieñ, abym rozwa¿a³ Twe cuda.
Psa 119:28  Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podŸwignij miê zgodnie z Twoim s³owem!
Psa 119:29  Drogê k³amstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaœ ³askê Twojego Prawa!
Psa 119:30  Drogê wiernoœci obra³em, pragn¹c Twoich wyroków.
Psa 119:31  Lgnê do Twoich napomnieñ, nie daj mi okryæ siê wstydem!
Psa 119:32  Biegnê drog¹ Twoich przykazañ, bo czynisz moje serce szerokim.
Psa 119:33  Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzeg³ ich a¿ do koñca.
Psa 119:34  Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzega³, a zachowywa³ je ca³ym sercem.
Psa 119:35  ProwadŸ miê œcie¿k¹ Twoich przykazañ, bo ja siê nimi radujê.
Psa 119:36  Nak³oñ me serce do Twoich napomnieñ, a nie do zysku!
Psa 119:37  Odwróæ me oczy, niech na marnoœæ nie patrz¹; przez swoje s³owo udziel mi ¿ycia!
Psa 119:38  Spe³nij dla s³ugi Twego swoj¹ obietnicê, dan¹ boj¹cym siê Ciebie.
Psa 119:39  Odwróæ moj¹ hañbê, która mnie trwo¿y, bo Twoje wyroki s¹ pe³ne dobroci.
Psa 119:40  Oto po¿¹dam Twoich postanowieñ: wed³ug Twej sprawiedliwoœci zapewnij mi ¿ycie!
Psa 119:41  Niech zst¹pi na mnie, Panie, Twoja ³aska, Twoje zbawienie, wed³ug Twojej obietnicy,
Psa 119:42  bym móg³ daæ odpowiedŸ tym, którzy mnie zniewa¿aj¹, bo polegam na Twoich s³owach.
Psa 119:43  Nie odbieraj moim ustom s³owa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom,
Psa 119:44  a Prawa Twego zawsze strzec bêdê, na wieki, na zawsze.
Psa 119:45  Chcê kroczyæ drog¹ przestronn¹, bo szukam Twoich postanowieñ.
Psa 119:46  O Twych rozkazach chcê mówiæ w obecnoœci królów, a nie doznam wstydu.
Psa 119:47  I bêdê siê weseli³ z Twoich przykazañ, które mi³ujê.
Psa 119:48  Wznoszê rêce moje ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozwa¿am Twoje ustawy.
Psa 119:49  Pomnij na s³owo swoje do Twojego s³ugi, przez które mi da³eœ nadziejê.
Psa 119:50  W moim ucisku to pociech¹ dla mnie, ¿e Twoja mowa obdarza mnie ¿yciem.
Psa 119:51  Ludzie zuchwali bardzo mi ubli¿aj¹, a ja nie odstêpujê od Twojego Prawa.
Psa 119:52  Przypominaj¹c sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznajê pociechy.



Psa 119:53  Gniew mnie ogarnia z powodu wystêpnych, porzucaj¹cych Twe Prawo.
Psa 119:54  Twoje ustawy sta³y siê dla mnie pieœniami na miejscu mego pielgrzymowania.
Psa 119:55  Noc¹ pamiêtam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywaæ Twe Prawo.
Psa 119:56  Oto, co do mnie nale¿y: zachowywaæ Twe postanowienia.
Psa 119:57  Moim dzia³em jest Pan - mówiê, by zachowaæ Twoje s³owa.
Psa 119:58  Z ca³ego serca dbam o przychylnoœæ Twojego oblicza, zmi³uj siê nade mn¹ wed³ug swej obietnicy!
Psa 119:59  Rozwa¿am moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnieñ.
Psa 119:60  Œpieszy³em bez oci¹gania, by przestrzegaæ Twoich przykazañ.
Psa 119:61  Oplot³y miê wiêzy grzeszników: nie zapomnia³em o Twoim Prawie.
Psa 119:62  Wstajê o pó³nocy, aby Ciê wielbiæ za s³uszne Twoje wyroki.
Psa 119:63  Jestem przyjacielem wszystkich, którzy siê boj¹ Ciebie, co strzeg¹ Twych postanowieñ.
Psa 119:64  Twoja ³aska, Panie, nape³nia ziemiê: naucz mnie Twoich ustaw!
Psa 119:65  Wyœwiadczy³eœ dobro swojemu s³udze zgodnie z Twoim s³owem, Panie!
Psa 119:66  Naucz miê zrozumienia i umiejêtnoœci, bo ufam Twoim przykazaniom.
Psa 119:67  B³¹dzi³em, zanim przysz³o utrapienie; teraz jednak strzegê Twej mowy.
Psa 119:68  Dobry jesteœ i dobrze czynisz; naucz miê Twoich ustaw!
Psa 119:69  Zuchwali knuj¹ przeciw mnie podstêpy, ja ca³ym sercem strzegê Twych postanowieñ.
Psa 119:70  Otêpia³o ich serce opas³e, a ja znajdujê rozkosz w Twoim Prawie.
Psa 119:71  Dobrze to dla mnie, ¿e mnie poni¿y³eœ, bym siê nauczy³ Twych ustaw.
Psa 119:72  Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze ni¿ tysi¹ce sztuk z³ota i srebra.
Psa 119:73  Twe rêce mnie uczyni³y i ukszta³towa³y: obdarz mnie rozumem, bym siê nauczy³ Twoich 
przykazañ.
Psa 119:74  Boj¹cy siê Ciebie widz¹ mnie i ciesz¹ siê, bo pok³adam ufnoœæ w Twoim s³owie.
Psa 119:75  Wiem, Panie, ¿e sprawiedliwe s¹ Twoje wyroki, ¿e dotkn¹³eœ mnie s³usznie.
Psa 119:76  Niech Twoja ³aska stanie mi siê pociech¹ zgodnie z obietnic¹, dan¹ Twemu s³udze.
Psa 119:77  Niech zaznam Twojej litoœci, abym ¿y³, bo Twoje Prawo jest moj¹ rozkosz¹.
Psa 119:78  Niech zawstydz¹ siê zuchwali, bo nies³usznie mnie drêcz¹, ja bêdê rozmyœla³ o Twoich 
przykazaniach.
Psa 119:79  Niech zwróc¹ siê do mnie boj¹cy siê Ciebie i ci, którzy uznaj¹ Twoje napomnienia.
Psa 119:80  Niech serce moje stanie siê nienaganne w Twych ustawach, abym nie dozna³ wstydu.
Psa 119:81  Ustaje moja dusza [d¹¿¹c] ku Twemu zbawieniu; pok³adam ufnoœæ w Twoim s³owie.
Psa 119:82  Ustaj¹ moje oczy [spogl¹daj¹c] ku Twemu s³owu: kiedy¿ mnie pocieszysz?
Psa 119:83  Bo chocia¿ jestem jak buk³ak wœród dymu, nie zapomnia³em Twych ustaw.
Psa 119:84  Ile dni s³udze Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na przeœladowcach?
Psa 119:85  Do³y wykopali na mnie zuchwalcy, którzy nie postêpuj¹ wed³ug Twego Prawa.
Psa 119:86  Wszystkie przykazania Twoje s¹ wierne; gdy k³amstwem mnie przeœladuj¹ - pomó¿ mi!
Psa 119:87  Niemal¿e pokonaliby mnie na ziemi; ja zaœ nie porzuci³em Twoich postanowieñ.
Psa 119:88  Wed³ug swej ³aski zapewnij mi ¿ycie, ja zaœ chcê przestrzegaæ napomnieñ ust Twoich.
Psa 119:89  S³owo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.
Psa 119:90  Wiernoœæ Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocni³eœ ziemiê, i trwa.
Psa 119:91  Wszystko trwa do dziœ wed³ug Twoich wyroków, bo wszystkie rzeczy Ci s³u¿¹.
Psa 119:92  Gdyby Twoje Prawo nie by³o moj¹ rozkosz¹, by³bym ju¿ zgin¹³ w mej nêdzy.
Psa 119:93  Nie zapomnê na wieki Twoich postanowieñ, bo przez nie da³eœ mi ¿ycie.
Psa 119:94  Nale¿ê do Ciebie - wybaw miê, bo badam Twe postanowienia.
Psa 119:95  Czyhaj¹ na mnie grzesznicy, ¿eby mnie zgubiæ; ja przestrzegam Twoich napomnieñ.
Psa 119:96  Zobaczy³em, ¿e wszelka doskona³oœæ ma granice: Twoje przykazanie siêga bardzo daleko.
Psa 119:97  Jak¿e mi³ujê Prawo Twoje: przez ca³y dzieñ nad nim rozmyœlam.
Psa 119:98  Twoje przykazanie uczyni³o mnie mêdrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki.
Psa 119:99  Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie ucz¹, bo rozmyœlam o Twoich napomnieniach.
Psa 119:100  Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowujê Twoje postanowienia.
Psa 119:101  Powstrzymujê nogi od wszelkiej z³ej œcie¿ki, aby s³ów Twoich przestrzegaæ.
Psa 119:102  Nie odstêpujê od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.
Psa 119:103  Jak s³odka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich.
Psa 119:104  Z Twoich przykazañ czerpiê roztropnoœæ, dlatego nienawidzê wszelkiej œcie¿ki nieprawej.
Psa 119:105  Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich stóp i œwiat³em na mojej œcie¿ce.
Psa 119:106  Przysi¹g³em i postanawiam przestrzegaæ Twoich sprawiedliwych wyroków.
Psa 119:107  Panie, jestem bardzo udrêczony, zachowaj mnie przy ¿yciu wed³ug Twego s³owa.
Psa 119:108  Przyjmij, o Panie, ofiary ust moich i naucz miê Twoich wyroków.
Psa 119:109  Moje ¿ycie jest w ci¹g³ym niebezpieczeñstwie, lecz Prawa Twego nie zapominam.



Psa 119:110  Wystêpni zastawili na mnie sid³a, lecz nie zboczy³em od Twoich postanowieñ.
Psa 119:111  Napomnienia Twoje s¹ moim dziedzictwem na wieki, bo s¹ radoœci¹ mojego serca.
Psa 119:112  Serce swoje nak³aniam, by wype³niaæ Twoje ustawy na wieki, na zawsze.
Psa 119:113  Nienawidzê ludzi chwiejnych, a Prawo Twoje mi³ujê.
Psa 119:114  Ty jesteœ obroñc¹ moim i moj¹ tarcz¹: pok³adam ufnoœæ w Twoim s³owie.
Psa 119:115  Odst¹pcie ode mnie, z³oczyñcy, strzec bêdê przykazañ Boga mojego.
Psa 119:116  Podtrzymaj mnie wed³ug swojej obietnicy, bym ¿y³; nie zawiedŸ mojej nadziei!
Psa 119:117  Wzmocnij mnie, abym dozna³ ratunku i cieszy³ siê zawsze z Twych ustaw.
Psa 119:118  Odrzucasz wszystkich, co odstêpuj¹ od Twoich ustaw, bo zamiary ich s¹ k³amliwe.
Psa 119:119  Jak ¿u¿le oceniasz wszystkich wystêpnych w kraju, dlatego mi³ujê Twoje napomnienia.
Psa 119:120  Dr¿y moje cia³o z bojaŸni przed Tob¹ i lêkam siê Twoich wyroków.
Psa 119:121  Wykonujê prawo i sprawiedliwoœæ: nie wydawaj miê moim ciemiêzcom!
Psa 119:122  Chroñ swego s³ugê dla [jego] dobra, aby nie uciskali miê zuchwalcy.
Psa 119:123  Moje oczy ustaj¹ wypatruj¹c Twojej pomocy i sprawiedliwej Twej mowy.
Psa 119:124  Post¹p ze s³ug¹ swoim wed³ug swej ³askawoœci i naucz mnie Twoich ustaw!
Psa 119:125  Jestem Twoim s³ug¹, daj mi zrozumienie, bym pozna³ Twoje napomnienia.
Psa 119:126  Dla Pana czas ju¿ jest dzia³aæ: pogwa³cili Twoje Prawo.
Psa 119:127  Przeto mi³ujê Twoje przykazania bardziej ni¿ z³oto, ni¿ z³oto najczystsze.
Psa 119:128  Dlatego kierujê siê wszystkimi Twoimi postanowieniami i nienawidzê wszelkiej drogi fa³szu.
Psa 119:129  Twoje napomnienia s¹ przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza.
Psa 119:130  Przystêpnoœæ Twoich s³ów oœwieca i naucza niedoœwiadczonych.
Psa 119:131  Otwieram swe usta i ch³onê powietrze, bo pragnê Twoich przykazañ.
Psa 119:132  Zwróæ siê do mnie i zmi³uj siê nade mn¹, tak jak postêpujesz z tymi, co imiê Twe mi³uj¹.
Psa 119:133  Moje kroki umocnij Twoj¹ mow¹, niech nie panuje we mnie ¿adna niegodziwoœæ!
Psa 119:134  Wyzwól miê z ludzkiego ucisku, a bêdê strzeg³ Twych postanowieñ.
Psa 119:135  Oka¿ œwiat³o Twojego oblicza Twemu s³udze i naucz miê Twoich ustaw!
Psa 119:136  Strumienie ³ez p³yn¹ z mych oczu, bo nie zachowano Twojego Prawa.
Psa 119:137  O Panie, jesteœ sprawiedliwy i wyrok Twój jest s³uszny.
Psa 119:138  Swoje postanowienia da³eœ sprawiedliwie i z pe³n¹ wiernoœci¹.
Psa 119:139  Gorliwoœæ miê po¿era, bo moi przeciwnicy zapominaj¹ o Twoich s³owach.
Psa 119:140  W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa i s³uga Twój j¹ mi³uje.
Psa 119:141  Ja jestem ma³y i wzgardzony: nie zapominam o Twych postanowieniach.
Psa 119:142  Twa sprawiedliwoœæ to wieczna sprawiedliwoœæ, a Prawo Twoje jest prawd¹.
Psa 119:143  Spad³y na mnie strapienia i ucisk, rozkosz¹ moj¹ s¹ Twoje przykazania.
Psa 119:144  Sprawiedliwoœæ Twoich napomnieñ trwa na wieki: daj mi zrozumienie, abym ¿y³.
Psa 119:145  Z ca³ego serca wo³am: wys³uchaj miê, Panie, chcê zachowaæ Twoje ustawy.
Psa 119:146  Wo³am do Ciebie - wybaw miê, a bêdê strzeg³ Twych napomnieñ.
Psa 119:147  Przychodzê o œwicie i b³agam; pok³adam ufnoœæ w Twoich s³owach.
Psa 119:148  Moje oczy siê budz¹ przed nocnymi stra¿ami, aby rozwa¿aæ Tw¹ mowê.
Psa 119:149  Us³ysz mój g³os, o Panie, w swojej ³askawoœci i daj mi ¿ycie zgodne z Twym wyrokiem.
Psa 119:150  Zbli¿aj¹ siê niegodziwi moi przeœladowcy: dalecy oni od Prawa Twojego.
Psa 119:151  Jesteœ blisko, o Panie, i wszystkie Twoje przykazania s¹ prawd¹.
Psa 119:152  Od dawna wiem z Twoich upomnieñ, ¿e ustali³eœ je na wieki.
Psa 119:153  Wejrzyj na moj¹ nêdzê i wyzwól mnie, bo nie zapomnia³em Twojego Prawa.
Psa 119:154  Broñ mojej sprawy i wybaw miê; wed³ug Twej mowy obdarz miê ¿yciem!
Psa 119:155  Zbawienie jest daleko od wystêpnych, bo nie dbaj¹ o Twoje ustawy.
Psa 119:156  Liczne s¹ Twe zmi³owania, o Panie, obdarz mnie ¿yciem wed³ug Twych wyroków!
Psa 119:157  Wielu miê przeœladuje i trapi: nie uchylam siê od Twoich upomnieñ.
Psa 119:158  Widzê odstêpców i wstrêt mnie ogarnia, bo mowy Twojej nie strzeg¹.
Psa 119:159  Patrz, mi³ujê Twoje postanowienia; Panie, w Twojej ³askawoœci obdarz mnie ¿yciem!
Psa 119:160  Podstaw¹ Twego s³owa jest prawda, i wieczny jest ka¿dy Twój sprawiedliwy wyrok.
Psa 119:161  Mo¿ni przeœladuj¹ mnie bez powodu, moje zaœ serce odczuwa lêk przed Twoimi s³owami.
Psa 119:162  Raduje siê z mów Twoich jak ten, co zdoby³ wielki ³up.
Psa 119:163  Nienawidzê i wstrêt czujê do k³amstwa, a Prawo Twoje mi³ujê.
Psa 119:164  Siedemkroæ na dzieñ wys³awiam Ciebie z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Psa 119:165  Obfity pokój dla mi³uj¹cych Twe Prawo, nie spotka [ich] ¿adne potkniêcie.
Psa 119:166  Czekam, o Panie, Twojej pomocy i wype³niam Twoje przykazania.
Psa 119:167  Moja dusza strze¿e Twych napomnieñ i bardzo je mi³uje.
Psa 119:168  Przestrzegam Twoich postanowieñ i napomnieñ, bo wszystkie moje drogi s¹ przed Tob¹.



Psa 119:169  Niech wo³anie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; przez swoje s³owo daj mi zrozumienie!
Psa 119:170  Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, wyzwól miê zgodnie z Twym s³owem!
Psa 119:171  Niechaj moje wargi zabrzmi¹ hymnem, bo nauczasz miê swoich ustaw!
Psa 119:172  Niechaj mój jêzyk opiewa Tw¹ mowê, bo wszystkie Twoje przykazania s¹ sprawiedliwe.
Psa 119:173  Twoja rêka niech mi bêdzie pomoc¹, bo wybra³em Twoje postanowienia.
Psa 119:174  Pragnê Twojej pomocy, o Panie, a prawo Twoje jest moj¹ rozkosz¹.
Psa 119:175  Niech ¿yje moja dusza i niech chwali Ciebie, niech mnie wspieraj¹ Twoje wyroki!
Psa 119:176  B³¹dzê jak owca, która zginê³a; szukaj swego s³ugi, bo nie zapominam o Twoich nakazach.
Psa 120:1  Pieœñ stopni. Do Pana w swoim utrapieniu  wo³a³em i wys³ucha³ mnie.
Psa 120:2  Panie, uwolnij moje ¿ycie od warg k³amliwych i od podstêpnego jêzyka!
Psa 120:3  Có¿ tobie [Bóg] uczyni lub co ci dorzuci, podstêpny jêzyku?
Psa 120:4  Ostre strza³y mocarza i wêgle z janowca.
Psa 120:5  Biada mi, ¿e przebywam w Meszek i mieszkam pod namiotami Kedaru!
Psa 120:6  Zbyt d³ugo mieszka³a moja dusza z tymi, co nienawidz¹ pokoju.
Psa 120:7  Gdy ja mówiê o pokoju, tamci pr¹ do wojny.
Psa 121:1  Pieœñ stopni. Wznoszê swe oczy ku górom: Sk¹d¿e nadejdzie mi pomoc?
Psa 121:2  Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzy³ niebo i ziemiê.
Psa 121:3  On nie pozwoli zachwiaæ siê twej nodze ani siê zdrzemnie Ten, który ciê strze¿e.
Psa 121:4  Oto nie zdrzemnie siê ani nie zaœnie Ten, który czuwa nad Izraelem.
Psa 121:5  Pan ciê strze¿e, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.
Psa 121:6  Za dnia nie porazi ciê s³oñce ni ksiê¿yc wœród nocy.
Psa 121:7  Pan ciê uchroni od z³a wszelkiego: czuwa nad twoim ¿yciem.
Psa 121:8  Pan bêdzie strzeg³ twego wyjœcia i przyjœcia teraz i po wszystkie czasy.
Psa 122:1  Pieœñ stopni. Dawidowa. Uradowa³em siê, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pañskiego!»
Psa 122:2  Ju¿ stoj¹ nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem,
Psa 122:3  Jeruzalem, wzniesione jako miasto gêsto i œciœle zabudowane.
Psa 122:4  Tam wstêpuj¹ pokolenia, pokolenia Pañskie, wed³ug prawa Izraela, aby wielbiæ imiê Pañskie.
Psa 122:5  Tam ustawiono trony sêdziowskie, trony domu Dawida.
Psa 122:6  Proœcie o pokój dla Jeruzalem, niech za¿ywaj¹ pokoju ci, którzy ciebie mi³uj¹!
Psa 122:7  Niech pokój bêdzie w twoich murach, a bezpieczeñstwo w twych pa³acach!
Psa 122:8  Przez wzgl¹d na moich braci i przyjació³ bêdê mówi³: «Pokój w tobie!»
Psa 122:9  Przez wzgl¹d na dom Pana, Boga naszego, bêdê siê modli³ o dobro dla ciebie.
Psa 123:1  Pieœñ stopni. Do Ciebie wznoszê me oczy, który mieszkasz w niebie.
Psa 123:2  Oto jak oczy s³ug s¹ zwrócone na rêce ich panów i jak oczy s³u¿¹cej na rêce jej pani, tak oczy nasze 
ku Panu, Bogu naszemu, dopóki siê nie zmi³uje nad nami.
Psa 123:3  Zmi³uj siê nad nami, Panie, zmi³uj siê nad nami, bo wzgard¹ jesteœmy nasyceni.
Psa 123:4  Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgard¹ pysza³ków.
Psa 124:1  Pieœñ stopni. Dawidowa. Gdyby Pan nie by³  po naszej stronie - niech to ju¿ przyzna Izrael -
Psa 124:2  gdyby Pan nie by³ po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali,
Psa 124:3  wtedy po³knêliby nas ¿ywcem, gdy ich gniew przeciw nam zap³on¹³:
Psa 124:4  wówczas zatopi³aby nas woda, przep³yn¹³by nad nami potok;
Psa 124:5  wówczas przela³yby siê nad nami wezbrane wody.
Psa 124:6  B³ogos³awiony Pan, który nas nie wyda³ na pastwê ich zêbom.
Psa 124:7  Dusza nasza jak ptak siê wyrwa³a z sid³a ptaszników, sid³o siê porwa³o, a my jesteœmy wolni.
Psa 124:8  Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzy³ niebo i ziemiê.
Psa 125:1  Pieœñ stopni. Ci, którzy Panu ufaj¹, s¹ jak góra Syjon, co siê nie porusza, ale trwa na wieki.
Psa 125:2  Góry otaczaj¹ Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki.
Psa 125:3  Bo nie zaci¹¿y bezbo¿ne ber³o nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyci¹gali r¹k swoich ku 
nieprawoœci.
Psa 125:4  Panie, dobrze czyñ dobrym i ludziom prawego serca!
Psa 125:5  A tych, co schodz¹ na krête swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze z³oczyñcami: pokój nad Izraelem!
Psa 126:1  Pieœñ stopni. Gdy Pan odmieni³ los Syjonu, byliœmy jak we œnie.
Psa 126:2  Wtedy usta nasze by³y pe³ne œmiechu, a jêzyk wo³a³ pe³en radoœci. Wtedy mówiono miêdzy 
poganami: «Wielkodusznie post¹pi³ z nimi Pan!»
Psa 126:3  Wielkodusznie post¹pi³ Pan z nami: staliœmy siê radoœni.
Psa 126:4  Odmieñ nasz los, o Panie, jak strumienie w [ziemi] Negeb.
Psa 126:5  Którzy we ³zach siej¹, ¿¹æ bêd¹ w radoœci.
Psa 126:6  Postêpuj¹ naprzód wœród p³aczu, nios¹c ziarno na zasiew: Z powrotem przychodz¹ wœród radoœci, 
przynosz¹c swoje snopy.



Psa 127:1  Pieœñ stopni. Salomonowa. Je¿eli Pan domu nie zbuduje, na pró¿no siê trudz¹ ci, którzy go 
wznosz¹. Je¿eli Pan miasta nie ustrze¿e, stra¿nik czuwa daremnie.
Psa 127:2  Daremnym jest dla was wstawaæ przed œwitem, wysiadywaæ do póŸna - dla was, którzy jecie 
chleb zapracowany ciê¿ko; tyle daje On i we œnie tym, których mi³uje.
Psa 127:3  Oto synowie s¹ darem Pana, a owoc ³ona nagrod¹.
Psa 127:4  Jak strza³y w rêku wojownika, tak synowie za m³odu zrodzeni.
Psa 127:5  Szczêœliwy m¹¿, który nape³ni³ nimi swój ko³czan. Nie zawstydzi siê, gdy bêdzie rozprawia³ z 
nieprzyjació³mi w bramie.
Psa 128:1  Pieœñ stopni. Szczêœliwy ka¿dy, kto boi siê Pana, który chodzi Jego drogami!
Psa 128:2  Bo z pracy r¹k swoich bêdziesz po¿ywa³, bêdziesz szczêœliwy i dobrze ci bêdzie.
Psa 128:3  Ma³¿onka twoja jak p³odny szczep winny we wnêtrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki 
oliwki doko³a twojego sto³u.
Psa 128:4  Oto takie b³ogos³awieñstwo dla mê¿a, który boi siê Pana.
Psa 128:5  Niechaj ciê Pan b³ogos³awi z Syjonu, ogl¹daj pomyœlnoœæ Jeruzalem przez ca³e swe ¿ycie.
Psa 128:6  Ogl¹daj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!
Psa 129:1  Pieœñ stopni.  Bardzo mnie gnêbili od mojej m³odoœci - niech powie Izrael -
Psa 129:2  bardzo mnie gnêbili od mojej m³odoœci, lecz nie zdo³ali mnie przemóc.
Psa 129:3  Poorali mój grzbiet oracze, wy¿³obili d³ugie bruzdy.
Psa 129:4  Sprawiedliwy zaœ Pan pozrywa³ wiêzy wystêpnych.
Psa 129:5  Niech siê zawstydz¹ i odst¹pi¹ wszyscy, co nienawidz¹ Syjonu.
Psa 129:6  Niech siê stan¹ jak trawa na dachu, która usycha, zanim j¹ wypleni¹.
Psa 129:7  Nie nape³ni ni¹ kosiarz swej rêki ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.
Psa 129:8  Nie powiedz¹ tak¿e przechodnie: «B³ogos³awieñstwo Pañskie nad wami!» «B³ogos³awimy wam w 
imiê Pana!»
Psa 130:1  Pieœñ stopni. Z g³êbokoœci wo³am do Ciebie, Panie,
Psa 130:2  o Panie, s³uchaj g³osu mego! Nak³oñ swoich uszu ku g³oœnemu b³aganiu mojemu!
Psa 130:3  Jeœli zachowasz pamiêæ o grzechach, Panie, Panie, któ¿ siê ostoi?
Psa 130:4  Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ciê otaczano bojaŸni¹.
Psa 130:5  W Panu pok³adam nadziejê, nadziejê ¿ywi moja dusza: oczekujê na Twe s³owo.
Psa 130:6  Dusza moja oczekuje Pana bardziej ni¿ stra¿nicy œwitu, bardziej ni¿ stra¿nicy œwitu.
Psa 130:7  Niech Izrael wygl¹da Pana. U Pana bowiem jest ³askawoœæ i obfite u Niego odkupienie.
Psa 130:8  On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Psa 131:1  Pieœñ stopni. Panie, moje serce siê nie pyszni i oczy moje nie s¹ wynios³e. Nie goniê za tym, co 
wielkie, albo co przerasta moje si³y.
Psa 131:2  Przeciwnie: wprowadzi³em ³ad i spokój do mojej duszy. Jak niemowlê u swej matki, jak niemowlê - 
tak we mnie jest moja dusza.
Psa 131:3  Izraelu, z³ó¿ w Panu nadziejê odt¹d i a¿ na wieki!
Psa 132:1  Pieœñ stopni. Pamiêtaj, Panie, Dawidowi ca³y trud jego:
Psa 132:2  o tym, jak z³o¿y³ przysiêgê przed Panem, zwi¹za³ siê œlubem przed Mocnym Jakuba:
Psa 132:3  «Nie wejdê do mieszkania w moim domu, nie wst¹piê na pos³anie mego ³o¿a,
Psa 132:4  nie u¿yczê snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
Psa 132:5  póki nie znajdê miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba».
Psa 132:6  Otoœmy s³yszeli w Efrata o arce, znaleŸliœmy j¹ na polach Jaaru.
Psa 132:7  WejdŸmy do Jego mieszkania, padnijmy przed podnó¿kiem stóp Jego!
Psa 132:8  Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pe³na chwa³y!
Psa 132:9  Niech siê kap³ani Twoi odziej¹ w sprawiedliwoœæ, a Twoi czciciele niech siê raduj¹!
Psa 132:10  Przez wzgl¹d na s³ugê Twojego, Dawida, nie odtr¹caj oblicza Twego pomazañca!
Psa 132:11  Pan zaprzysi¹g³ Dawidowi trwa³¹ obietnicê, od której nie odst¹pi: «[Potomstwo] z ciebie zrodzone 
posadzê na twoim tronie.
Psa 132:12  Je¿eli zachowaj¹ twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielê, tak¿e ich 
synowie na wieki zasi¹d¹ na twoim tronie».
Psa 132:13  Pan bowiem wybra³ Syjon, tej siedziby zapragn¹³ dla siebie:
Psa 132:14  «To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu bêdê mieszka³, bo tego pragn¹³em dla siebie.
Psa 132:15  Bêdê szczodrze b³ogos³awi³ jego zasobom, jego ubogich nasycê chlebem.
Psa 132:16  Jego kap³anów odziejê zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie mi³uj¹, bêd¹ siê radowaæ.
Psa 132:17  Wzbudzê tam moc dla Dawida, zgotujê œwiat³o dla mego pomazañca!
Psa 132:18  Odziejê wstydem jego nieprzyjació³, a nad nim zab³yœnie jego korona».
Psa 133:1  Pieœñ stopni. Dawidowa. Oto jak dobrze i jak mi³o, gdy bracia mieszkaj¹ razem;
Psa 133:2  jest to jak wyborny olejek na g³owie, który sp³ywa na brodê, brodê Aarona, który sp³ywa na brzeg 



jego szaty
Psa 133:3  jak rosa Hermonu, która spada na górê Syjon: bo tam udziela Pan b³ogos³awieñstwa, ¿ycia na wieki.
Psa 134:1  Pieœñ stopni. Oto b³ogos³awcie Pana, wszyscy s³udzy Pañscy, którzy trwacie nocami w domu 
Pañskim.
Psa 134:2  Wznieœcie rêce wasze ku Miejscu Œwiêtemu i b³ogos³awcie Pana!
Psa 134:3  Niechaj ciê Pan b³ogos³awi z Syjonu, Ten, który uczyni³ niebo i ziemiê!
Psa 135:1  Alleluja. Chwalcie imiê Pañskie, chwalcie, s³udzy Pañscy,
Psa 135:2  wy, którzy stoicie w domu Pañskim, na dziedziñcach domu Boga naszego.
Psa 135:3  Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, œpiewajcie Jego imieniu, bo ³askawe.
Psa 135:4  Pan bowiem wybra³ sobie Jakuba, Izraela - na wy³¹czn¹ swoj¹ w³asnoœæ.
Psa 135:5  Wiem, ¿e Pan jest wielki i ¿e Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.
Psa 135:6  Cokolwiek Panu siê spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich g³êbinach.
Psa 135:7  Sprowadza chmury z krañców ziemi, wywo³uje deszcz b³yskawicami i dobywa wiatr ze swoich 
komór.
Psa 135:8  Porazi³ pierworodnych w Egipcie, od cz³owieka a¿ do bydlêcia.
Psa 135:9  W tobie, kraju egipski, zdzia³a³ znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego s³ugom.
Psa 135:10  Porazi³ wiele narodów i zg³adzi³ królów potê¿nych:
Psa 135:11  amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.
Psa 135:12  A ziemiê ich da³ w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu.
Psa 135:13  Twe imiê, Panie, trwa na wieki, Twa pamiêæ, Panie - z pokolenia w pokolenie.
Psa 135:14  Pan bowiem zapewnia praworz¹dnoœæ swojemu ludowi i lituje siê nad swymi s³ugami.
Psa 135:15  Bo¿ki pogañskie to srebro i z³oto, dzie³o r¹k ludzkich.
Psa 135:16  Maj¹ usta, ale nie mówi¹, maj¹ oczy, ale nie widz¹.
Psa 135:17  Maj¹ uszy, ale nie s³ysz¹; i nie ma oddechu w ich ustach.
Psa 135:18  Podobni s¹ do nich ci, którzy je robi¹, i ka¿dy, co w nich ufnoœæ pok³ada.
Psa 135:19  Domu Izraela, b³ogos³aw Pana, domu Aarona, b³ogos³aw Pana!
Psa 135:20  Domu Lewiego, b³ogos³aw Pana, wy, co boicie siê Pana, b³ogos³awcie Pana!
Psa 135:21  Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! Alleluja.
Psa 136:1  Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:2  Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:3  Chwalcie Pana nad panami, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:4  On sam cudów wielkich dokona³, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:5  On w m¹droœci uczyni³ niebiosa, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:6  On rozpostar³ ziemiê nad wodami, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:7  On uczyni³ wielkie œwiat³a, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:8  S³oñce, by dniem w³ada³o, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:9  Ksiê¿yc i gwiazdy, by w³ada³y noc¹, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:10  On Egipcjanom pobi³ pierworodnych, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:11  I wywiód³ spoœród nich Izraela, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:12  Rêk¹ potê¿n¹, wyci¹gniêtym ramieniem, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:13  On Morze Czerwone podzieli³ na czêœci, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:14  I przeprowadzi³ œrodkiem Izraela, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:15  I faraona z jego wojskiem str¹ci³ w Morze Czerwone, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:16  On prowadzi³ swój lud przez pustyniê, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:17  On pobi³ wielkich królów, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:18  On uœmierci³ królów potê¿nych, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:19  Sichona, króla Amorytów, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:20  I Oga, króla Baszanu, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:21  A ziemiê ich da³ na w³asnoœæ, bo Jego ³aska na wieki -
Psa 136:22  jako dziedzictwo s³udze swemu Izraelowi, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:23  On o nas pamiêta³ w naszym uni¿eniu, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:24  I uwolni³ nas od wrogów, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:25  On daje pokarm wszelkiemu cia³u, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 136:26  Dziêkujcie Bogu, niebiosa, bo Jego ³aska na wieki.
Psa 137:1  Nad rzekami Babilonu - tam myœmy siedzieli i p³akali, kiedyœmy wspominali Syjon.
Psa 137:2  Na topolach tamtej krainy zawiesiliœmy nasze harfy.
Psa 137:3  Bo tam ¿¹dali od nas pieœni ci, którzy nas uprowadzili, pieœni radoœci ci, którzy nas uciskali: 
«Zaœpiewajcie nam jak¹œ z pieœni syjoñskich!»
Psa 137:4  Jak¿e mo¿emy œpiewaæ pieœñ Pañsk¹ w obcej krainie?



Psa 137:5  Jeruzalem, jeœli zapomnê o tobie, niech uschnie moja prawica!
Psa 137:6  Niech jêzyk mi przyschnie do podniebienia, jeœli nie bêdê pamiêta³ o tobie, jeœli nie postawiê 
Jeruzalem ponad najwiêksz¹ moj¹ radoœæ.
Psa 137:7  Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzieñ Jeruzalem, kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie - a¿ do jej 
fundamentów!»
Psa 137:8  Córo Babilonu, niszczycielko, szczêœliwy, kto ci odp³aci za z³o, jakie nam wyrz¹dzi³aœ!
Psa 137:9  Szczêœliwy, kto schwyci i rozbije o ska³ê twoje dzieci.
Psa 138:1  Dawidowy. Bêdê Ciê s³awi³, Panie, z ca³ego mego serca, bo us³ysza³eœ s³owa ust moich: bêdê 
œpiewa³ Ci wobec anio³ów.
Psa 138:2  Oddam Ci pok³on ku Twemu œwiêtemu przybytkowi. I bêdê dziêkowa³ Twemu imieniu za ³askê 
Twoj¹ i wiernoœæ, bo wywy¿szy³eœ ponad wszystko Twoje imiê i obietnicê.
Psa 138:3  Kiedym Ciê wzywa³, wys³ucha³eœ mnie, pomno¿y³eœ si³ê mej duszy.
Psa 138:4  Wszyscy królowie ziemi bêd¹ Ci dziêkowaæ, Panie, gdy pos³ysz¹ s³owa ust Twoich;
Psa 138:5  i bêd¹ opiewaæ drogi Pañskie: «Prawdziwie, chwa³a Pañska jest wielka».
Psa 138:6  Prawdziwie, Pan jest wznios³y i patrzy ³askawie na pokornego, pysza³ka zaœ dostrzega z daleka.
Psa 138:7  Gdy chodzê wœród utrapienia, Ty zapewniasz mi ¿ycie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyci¹gasz 
sw¹ rêkê, Twoja prawica mnie wybawia.
Psa 138:8  Pan za mnie [wszystkiego] dokona. Panie, na wieki trwa Twoja ³aska, nie porzucaj dzie³a r¹k Twoich!
Psa 139:1  Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie,
Psa 139:2  Ty wiesz, kiedy siadam i wstajê. Z daleka przenikasz moje zamys³y,
Psa 139:3  widzisz moje dzia³anie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi s¹ Ci znane.
Psa 139:4  Choæ jeszcze nie ma s³owa na jêzyku: Ty, Panie, ju¿ znasz je w ca³oœci.
Psa 139:5  Ty ogarniasz mnie zewsz¹d i k³adziesz na mnie sw¹ rêkê.
Psa 139:6  Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wznios³a: nie mogê jej poj¹æ.
Psa 139:7  Gdzie¿ siê oddalê przed Twoim duchem? Gdzie ucieknê od Twego oblicza?
Psa 139:8  Gdy wst¹piê do nieba, tam jesteœ; jesteœ przy mnie, gdy siê w Szeolu po³o¿ê.
Psa 139:9  Gdybym przybra³ skrzyd³a jutrzenki, zamieszka³ na krañcu morza:
Psa 139:10  tam równie¿ Twa rêka bêdzie mnie wiod³a i podtrzyma miê Twoja prawica.
Psa 139:11  Jeœli powiem: «Niech miê przynajmniej ciemnoœci okryj¹ i noc mnie otoczy jak œwiat³o»:
Psa 139:12  sama ciemnoœæ nie bêdzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzieñ zajaœnieje: mrok jest dla Ciebie jak 
œwiat³o.
Psa 139:13  Ty bowiem utworzy³eœ moje nerki, Ty utka³eœ mnie w ³onie mej matki.
Psa 139:14  Dziêkujê Ci, ¿e mnie stworzy³eœ tak cudownie, godne podziwu s¹ Twoje dzie³a. I dobrze znasz 
moj¹ duszê,
Psa 139:15  nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawa³em, utkany w g³êbi ziemi.
Psa 139:16  Oczy Twoje widzia³y me czyny i wszystkie s¹ spisane w Twej ksiêdze; dni okreœlone zosta³y, 
chocia¿ ¿aden z nich [jeszcze] nie nasta³.
Psa 139:17  Jak nieocenione s¹ dla mnie myœli Twe, Bo¿e, jak jest ogromna ich iloœæ!
Psa 139:18  Gdybym je przeliczy³, wiêcej ich ni¿ piasku; gdybym doszed³ do koñca, jeszcze jestem z Tob¹.
Psa 139:19  O Bo¿e, obyœ zg³adzi³ bezbo¿nego, niech krwawi mê¿owie id¹ precz ode mnie!
Psa 139:20  Oni przeciw Tobie zmawiaj¹ siê podstêpnie, za nic maj¹ Twoje myœli.
Psa 139:21  Panie, czy¿ nie mam nienawidziæ tych, co nienawidz¹ Ciebie, oraz nie brzydziæ siê tymi, co 
przeciw Tobie powstaj¹?
Psa 139:22  Nienawidzê ich pe³ni¹ nienawiœci; stali siê moimi wrogami.
Psa 139:23  Zbadaj mnie, Bo¿e, i poznaj me serce; doœwiadcz i poznaj moje troski,
Psa 139:24  i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogê odwieczn¹!
Psa 140:1  Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Psa 140:2  Wybaw miê, Panie, od cz³owieka z³ego, strze¿ mnie od gwa³townika:
Psa 140:3  od tych, którzy w sercu knuj¹ z³e zamiary, ka¿dego dnia wzniecaj¹ spory.
Psa 140:4  Ostre jak u wê¿a ich jêzyki, a jad ¿mijowy pod ich wargami.
Psa 140:5  Od r¹k grzesznika ustrze¿ miê, Panie, zachowaj mnie od gwa³townika, od tych, co zamyœlaj¹ z nóg 
mnie zwaliæ.
Psa 140:6  Pyszni sid³o na mnie skrycie zastawiaj¹: z³oczyñcy rozci¹gaj¹ powrozy, umieszczaj¹ pu³apki na mojej 
drodze.
Psa 140:7  Mówiê Panu: Jesteœ moim Bogiem; us³ysz, o Panie, moje g³oœne b³aganie.
Psa 140:8  Panie, mój Panie, potê¿na moja pomocy, os³aniasz w dniu walki moj¹ g³owê.
Psa 140:9  Nie dawaj tego, Panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spe³niaj jego zamiarów! Niech nie podnosz¹ 
Sela
Psa 140:10  g³owy ci, którzy mnie otaczaj¹, niech dzie³o ich warg przygniecie ich samych!



Psa 140:11  Niech spadnie na nich deszcz wêgli ognistych; niech zwali ich do do³u, by siê nie dŸwignêli!
Psa 140:12  Niech nie ostanie siê w kraju m¹¿ z³ego jêzyka: gwa³townika niech ogarn¹ nieszczêœcia.
Psa 140:13  Wiem, ¿e Pan oddaje sprawiedliwoœæ ubogiemu, biednemu - s³usznoœæ.
Psa 140:14  Tylko sprawiedliwi bêd¹ s³awili Twe imiê, prawi mieszkaæ bêd¹ przed Twoim obliczem.
Psa 141:1  Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wo³am, Panie, prêdko mi dopomó¿; us³ysz g³os mój, gdy wo³am do 
Ciebie.
Psa 141:2  Niech moja modlitwa bêdzie stale przed Tob¹ jak kadzid³o; wzniesienie r¹k moich - jak ofiara 
wieczorna!
Psa 141:3  Postaw, Panie, stra¿ moim ustom i wartê przy bramie warg moich!
Psa 141:4  Mojego serca nie sk³aniaj do z³ego s³owa, do pope³niania czynów niegodziwych, bym nigdy z 
ludŸmi, co czyni¹ nieprawoœæ, nie jad³ ich potraw wybornych.
Psa 141:5  Niech sprawiedliwy miê bije: to czyn mi³oœci; olejek wystêpnego niech nigdy nie ozdabia mojej 
g³owy! Nieustannie przeciwstawiam sw¹ modlitwê ich z³oœci.
Psa 141:6  Popadli w moc Ska³y ich sêdziowie i us³yszeli, jak ³agodne by³y moje s³owa.
Psa 141:7  Jak kamieñ m³yñski rozbija siê o ziemiê, tak rozrzucono ich koœci nad czeluœci¹ Szeolu.
Psa 141:8  Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, [zwracam] moje oczy; do Ciebie siê uciekam: Ty nie gub mej 
duszy.
Psa 141:9  Strze¿ mnie od sid³a, które zastawili ma mnie, i od pu³apek z³oczyñców.
Psa 141:10  Niechaj wystêpni wpadn¹ w swoje sieci, podczas gdy ja ujdê ca³o.
Psa 142:1  Pieœñ pouczaj¹ca. Dawidowa - gdy by³ w jaskini. Modlitwa.
Psa 142:2  G³oœno wo³am do Pana, g³oœno b³agam Pana.
Psa 142:3  Wylewam przed Nim sw¹ troskê, wyjawiam przed Nim sw¹ udrêkê.
Psa 142:4  Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moj¹ œcie¿kê. Na drodze, po której kroczê, ukryli na mnie 
sid³o.
Psa 142:5  Ogl¹dam siê w prawo i patrzê: a nie ma nikogo, kto by mia³ wzgl¹d na mnie. Znik³a dla mnie 
mo¿noœæ pomocy, nie ma nikogo, kto by dba³ o moje ¿ycie.
Psa 142:6  Do Ciebie wo³am, o Panie, mówiê: Ty jesteœ moj¹ ucieczk¹, udzia³em moim w ziemi ¿yj¹cych.
Psa 142:7  Zwa¿ na moje wo³anie, bo jestem bardzo s³aby. Wybaw miê od przeœladowców, gdy¿ s¹ ode mnie 
mocniejsi.
Psa 142:8  WyprowadŸ mnie z wiêzienia, bym dziêkowa³ imieniu Twojemu. Otocz¹ mnie sprawiedliwi, gdy 
oka¿esz mi dobroæ.
Psa 143:1  Psalm. Dawidowy. Us³ysz, o Panie, moj¹ modlitwê, przyjm moje b³aganie w wiernoœci swojej, 
wys³uchaj mnie w swej sprawiedliwoœci!
Psa 143:2  Nie pozywaj na s¹d swojego s³ugi, bo nikt ¿yj¹cy nie jest sprawiedliwy przed Tob¹.
Psa 143:3  Albowiem nieprzyjaciel mnie przeœladuje: moje ¿ycie na ziemiê powali³, pogr¹¿y³ mnie w 
ciemnoœciach jak dawno umar³ych.
Psa 143:4  A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera.
Psa 143:5  Pamiêtam dni starodawne, rozmyœlam o wszystkich Twych dzie³ach, rozwa¿am dzie³o r¹k Twoich.
Psa 143:6  Wyci¹gam rêce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zesch³a ziemia.
Psa 143:7  Prêdko wys³uchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mn¹ swego oblicza, 
bym siê nie sta³ podobny do tych, co schodz¹ do grobu.
Psa 143:8  Spraw, bym rych³o dozna³ Twojej ³aski, bo w Tobie pok³adam nadziejê. Oznajmij, jak¹ drog¹ mam 
kroczyæ, bo wznoszê do Ciebie moj¹ duszê.
Psa 143:9  Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie siê uciekam.
Psa 143:10  Naucz mnie czyniæ Tw¹ wolê, bo Ty jesteœ moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi 
po równej ziemi.
Psa 143:11  Przez wzgl¹d na Twoje imiê, Panie, zachowaj miê przy ¿yciu; w swej sprawiedliwoœci wyprowadŸ 
mnie z utrapieñ!
Psa 143:12  A w swojej ³askawoœci zniszcz moich wrogów i wytraæ wszystkich, którzy mnie drêcz¹, albowiem 
jestem Twoim s³ug¹.
Psa 144:1  Dawidowy. B³ogos³awiony Pan - Opoka moja, On moje rêce zaprawia do walki, moje palce do wojny.
Psa 144:2  On moc¹ dla mnie i warowni¹ moj¹, os³on¹ moj¹ i moim wybawc¹, moj¹ tarcz¹ i Tym, któremu ufam, 
Ten, który mi poddaje ludy.
Psa 144:3  O Panie, czym jest cz³owiek, ¿e masz o nim pieczê, czym syn cz³owieczy, ¿e Ty o nim myœlisz?
Psa 144:4  Cz³owiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cieñ mijaj¹.
Psa 144:5  O Panie, nachyl Twych niebios i zst¹p, dotknij gór, by zadymi³y,
Psa 144:6  ciœnij piorun i rozprosz ich, wypuœæ swe strza³y i przeraŸ ich,
Psa 144:7  wyci¹gnij rêkê Twoj¹ z wysoka, wybaw miê z wód wielkich i uwolnij z r¹k cudzoziemców,
Psa 144:8  tych, których usta mówi¹ na wiatr, a których prawica jest prawic¹ fa³szyw¹.



Psa 144:9  Bo¿e, pieœñ now¹ bêdê Ci œpiewa³, graæ Ci bêdê na harfie o dziesiêciu strunach.
Psa 144:10  Ty królom dajesz zwyciêstwo, Ty wyzwoli³eœ s³ugê Twego, Dawida. Od miecza z³ego
Psa 144:11  mnie wybaw i uwolnij z r¹k cudzoziemców, tych, których usta mówi¹ na wiatr, a których prawica jest 
prawic¹ fa³szyw¹.
Psa 144:12  Daj pomyœlnoœæ synom naszym jak roœlinom, rozrastaj¹cym siê w czasie swej m³odoœci, niech 
bêd¹ córki nasze na wzór naro¿nych kolumn, rzeŸbione na wzór kolumn œwi¹tyni.
Psa 144:13  Niech pe³ne bêd¹ nasze spichlerze, zasobne we wszelkie p³ody. Niech trzody nasze tysi¹ckroæ 
p³odne na polach naszych mno¿¹ siê tysi¹cami;
Psa 144:14  niech nasze zwierzêta bêd¹ ciê¿kie! Niech siê nie zdarza wypadek czy ucieczka ani lament na 
naszych ulicach!
Psa 144:15  Szczêœliwy lud, któremu tak siê powodzi, szczêœliwy lud, którego Bogiem jest Pan.
Psa 145:1  Pieœñ pochwalna. Dawida. Chcê Ciê wywy¿szaæ, Bo¿e mój, Królu, i b³ogos³awiæ imiê Twe na 
zawsze i na wieki.
Psa 145:2  Ka¿dego dnia bêdê Ciê b³ogos³awi³ i na wieki wys³awia³ Twe imiê.
Psa 145:3  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwa³y, a wielkoœæ Jego niezg³êbiona.
Psa 145:4  Pokolenie pokoleniu g³osi Twoje dzie³a i zwiastuje Twoje potê¿ne czyny.
Psa 145:5  G³osz¹ wspania³¹ chwa³ê Twego majestatu i rozpowiadaj¹ Twe cuda.
Psa 145:6  I mówi¹ o potêdze Twoich dzie³ straszliwych, i opowiadaj¹ Tw¹ wielkoœæ.
Psa 145:7  Przekazuj¹ pamiêæ o Twej wielkiej dobroci i raduj¹ siê Tw¹ sprawiedliwoœci¹.
Psa 145:8  Pan jest ³agodny i mi³osierny, nieskory do gniewu i bardzo ³askawy.
Psa 145:9  Pan jest dobry dla wszystkich i Jego mi³osierdzie ogarnia wszystkie Jego dzie³a.
Psa 145:10  Niechaj Ciê wielbi¹, Panie, wszystkie dzie³a Twoje i œwiêci Twoi niech Ciê b³ogos³awi¹!
Psa 145:11  Niech mówi¹ o chwale Twojego królestwa i niech g³osz¹ Twoj¹ potêgê,
Psa 145:12  aby oznajmiæ synom ludzkim Twoj¹ potêgê i wspania³oœæ chwa³y Twego królestwa. 
Psa 145:13  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. 
Pan jest wierny we wszystkich swych s³owach i we wszystkich swoich dzie³ach œwiêty.
Psa 145:14  Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padaj¹, i podnosi wszystkich zgnêbionych.
Psa 145:15  Oczy wszystkich oczekuj¹ Ciebie, Ty zaœ dajesz im pokarm we w³aœciwym czasie.
Psa 145:16  Ty otwierasz sw¹ rêkê i wszystko, co ¿yje, nasycasz do woli.
Psa 145:17  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i ³askawy we wszystkich swoich dzie³ach.
Psa 145:18  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywaj¹, wszystkich wzywaj¹cych Go szczerze.
Psa 145:19  Spe³nia wolê tych, którzy siê Go boj¹, us³yszy ich wo³anie i przyjdzie im z pomoc¹.
Psa 145:20  Pan strze¿e wszystkich, którzy Go mi³uj¹, a wytêpi wszystkich wystêpnych.
Psa 145:21  Niech usta moje g³osz¹ chwa³ê Pana, by wszelkie cia³o wielbi³o Jego œwiête imiê na zawsze i na 
wieki.
Psa 146:1  Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana,
Psa 146:2  chcê chwaliæ Pana, jak d³ugo ¿yæ bêdê; chcê œpiewaæ Bogu mojemu, póki bêdê istnia³.
Psa 146:3  Nie pok³adajcie ufnoœci w ksi¹¿êtach ani w cz³owieku, u którego nie ma wybawienia.
Psa 146:4  Gdy tchnienie go opuœci, wraca do swej ziemi, wówczas przepadaj¹ jego zamiary.
Psa 146:5  Szczêœliwy, komu pomoc¹ jest Bóg Jakuba, kto ma nadziejê w Panu, Bogu swoim,
Psa 146:6  który stworzy³ niebo i ziemiê, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki,
Psa 146:7  daje prawo uciœnionym i daje chleb g³odnym. Pan uwalnia jeñców,
Psa 146:8  Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan mi³uje sprawiedliwych.
Psa 146:9  Pan strze¿e przychodniów, chroni sierotê i wdowê, lecz na bezdro¿a kieruje wystêpnych.
Psa 146:10  Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia. Alleluja.
Psa 147:1  Alleluja. Dobrze jest graæ naszemu Bogu, wdziêcznie jest nuciæ pieœñ pochwaln¹.
Psa 147:2  Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela;
Psa 147:3  On leczy z³amanych na duchu i przewi¹zuje ich rany.
Psa 147:4  On liczbê gwiazd oznacza, wszystkie je wo³a po imieniu.
Psa 147:5  Pan nasz jest wielki i zasobny w si³y, m¹droœæ Jego jest niewypowiedziana.
Psa 147:6  Pan dŸwiga pokornych, a poni¿a wystêpnych a¿ do ziemi.
Psa 147:7  Œpiewajcie pieœñ dziêkczynn¹ Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie.
Psa 147:8  On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi; sprawia, ¿e góry wypuszczaj¹ trawê i 
zio³a, by ludziom s³u¿y³y;
Psa 147:9  On daje pokarm byd³u, pisklêtom kruka to, o co wo³aj¹.
Psa 147:10  Nie kocha siê w sile rumaka; nie ma te¿ upodobania w goleniach mê¿a.
Psa 147:11  Podobaj¹ siê Panu ci, którzy siê Go boj¹, którzy wyczekuj¹ Jego ³aski.
Psa 147:12  Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie!
Psa 147:13  Umacnia bowiem zawory bram twoich i b³ogos³awi synom twoim w tobie.



Psa 147:14  Zapewnia pokój twoim granicom, nasyca ciebie najlepsz¹ pszenic¹.
Psa 147:15  Na ziemiê zsy³a swoje orêdzie, mknie chy¿o Jego s³owo.
Psa 147:16  On daje œnieg niby we³nê, a szron jak popió³ rozsiewa.
Psa 147:17  Ciska swój grad jak okruchy chleba; od Jego mrozu œcinaj¹ siê wody.
Psa 147:18  Posy³a s³owo swoje i ka¿e im tajaæ; ka¿e wiaæ swemu wiatrowi, a sp³ywaj¹ wody.
Psa 147:19  Obwieœci³ swoje s³owa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Psa 147:20  ¯adnemu narodowi tak nie uczyni³: o swoich wyrokach ich nie pouczy³. Alleluja.
Psa 148:1  Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokoœciach!
Psa 148:2  Chwalcie Go, wszyscy Jego anio³owie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastêpy!
Psa 148:3  Chwalcie Go, s³oñce i ksiê¿ycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy œwiec¹ce.
Psa 148:4  Chwalcie Go, nieba najwy¿sze i wody, co s¹ ponad niebem:
Psa 148:5  niech imiê Pana wychwalaj¹, On bowiem nakaza³ i zosta³y stworzone,
Psa 148:6  utwierdzi³ je na zawsze, na wieki; nada³ im prawo, które nie przeminie.
Psa 148:7  Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie g³êbiny,
Psa 148:8  ogniu i gradzie, œniegu i mg³o, gwa³towny huraganie, co pe³nisz Jego s³owo,
Psa 148:9  góry i wszelkie pagórki, drzewa rodz¹ce owoc i wszystkie cedry,
Psa 148:10  dzikie zwierzêta i byd³o wszelakie, to, co siê roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
Psa 148:11  królowie ziemscy i wszystkie narody, w³adcy i wszyscy sêdziowie na ziemi,
Psa 148:12  m³odzieñcy, a tak¿e dziewice, starcy wraz z m³odzie¿¹
Psa 148:13  niech imiê Pana wychwalaj¹, bo tylko Jego imiê jest wznios³e, majestat Jego góruje nad ziemi¹ i 
niebem
Psa 148:14  i pomna¿a moc swojego ludu. Pieœñ pochwalna dla wszystkich Jego œwiêtych, synów Izraela - 
ludu, który Mu jest bliski. Alleluja.
Psa 149:1  Alleluja. Œpiewajcie pieœñ now¹ Panu; chwa³a Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu œwiêtych.
Psa 149:2  Niech Izrael siê cieszy swym Stwórc¹, niech synowie Syjonu raduj¹ siê swym Królem.
Psa 149:3  Niech chwal¹ Jego imiê wœród tañców, niech graj¹ Mu na bêbnie i cytrze.
Psa 149:4  Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwyciêstwem.
Psa 149:5  Niech siê wesel¹ œwiêci wœród chwa³y, niech siê ciesz¹ na swoich sofach!
Psa 149:6  Niech chwa³a Bo¿a bêdzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich rêku:
Psa 149:7  aby dokonaæ pomsty wœród pogan i karania poœród narodów;
Psa 149:8  aby ich królów zakuæ w kajdany, a dostojników w ¿elazne ³añcuchy;
Psa 149:9  by wype³niæ na nich pisany wyrok: to jest chwa³¹ wszystkich Jego œwiêtych. Alleluja.
Psa 150:1  Alleluja. Chwalcie Boga w Jego œwi¹tyni, chwalcie Go na wynios³ym Jego niebosk³onie!
Psa 150:2  Chwalcie Go za potê¿ne Jego czyny, chwalcie Go za wielk¹ Jego potêgê!
Psa 150:3  Chwalcie Go dŸwiêkiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze!
Psa 150:4  Chwalcie Go bêbnem i tañcem, chwalcie Go na strunach i flecie!
Psa 150:5  Chwalcie Go na cymba³ach dŸwiêcznych, chwalcie Go na cymba³ach brzêcz¹cych:
Psa 150:6  Wszystko, co ¿yje, niech chwali Pana! Alleluja.
Pro 1:1  Przys³owia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
Pro 1:2  by m¹droœæ osi¹gn¹æ i karnoœæ, poj¹æ s³owa rozumne,
Pro 1:3  zdobyæ staranne wychowanie: prawoœæ, rzetelnoœæ, uczciwoœæ;
Pro 1:4  prostaczkom udzieliæ rozwagi, a m³odym - rozs¹dku i wiedzy.
Pro 1:5  M¹dry, s³uchaj¹c, pomna¿a sw¹ wiedzê, rozumny nabywa bieg³oœci:
Pro 1:6  jak poj¹æ przys³owie i zdanie, s³owa i zagadki mêdrców.
Pro 1:7  Podstaw¹ wiedzy jest bojaŸñ Pañska, lecz g³upcy odrzucaj¹ m¹droœæ i karnoœæ.
Pro 1:8  Synu mój, s³uchaj napomnieñ ojca i nie odrzucaj nauk swej matki,
Pro 1:9  gdy¿ one ci s¹ wieñcem powabnym dla g³owy i naszyjnikiem cennym dla szyi.
Pro 1:10  Kiedy ciê, synu, wabi¹ grzesznicy, nie wa¿ siê iœæ,
Pro 1:11  choæby rzekli: «PójdŸ z nami! ZasadŸmy siê na cichych! Bez powodu czyhajmy na czystych!
Pro 1:12  Jak Szeol wch³oniemy ich ¿ywych i zdrowych tak jak schodz¹cych do grobu.
Pro 1:13  Znajdziemy wszelkie kosztownoœci i nape³nimy domy swe ³upem.
Pro 1:14  Przy³¹cz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech ³¹czy nas wszystkich!»
Pro 1:15  Synu mój, nie chodŸ ich drog¹, przed œcie¿k¹ ich strze¿ swojej stopy,
Pro 1:16  gdy¿ nogi ich pêdz¹ do zbrodni, œpieszno im: krew chc¹ wytoczyæ.
Pro 1:17  Lecz pró¿no ich sieæ zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
Pro 1:18  Na w³asn¹ krew raczej czyhaj¹, czatuj¹ na swoje ¿ycie,
Pro 1:19  bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on w³asne ich ¿ycie.
Pro 1:20  M¹droœæ wo³a na ulicach, na placach g³os swój podnosi;
Pro 1:21  nawo³uje na drogach zgie³kliwych, w bramach miejskich przemawia:



Pro 1:22  «Dok¹d¿e g³upcy maj¹ kochaæ g³upotê, szydercy mi³owaæ szyderstwo, a nierozumni pogardzaæ 
nauk¹?
Pro 1:23  Powróæcie do moich upomnieñ, udzielê wam ducha mojego, nauczê was moich zaleceñ.
Pro 1:24  Poniewa¿ prosi³am, lecz wyœcie nie dbali, rêkê poda³am, a nikt nie zwa¿a³,
Pro 1:25  gardziliœcie ka¿d¹ m¹ rad¹, nie chcieliœcie moich upomnieñ:
Pro 1:26  wiêc i ja wasz¹ klêskê wyszydzê, zadrwiê sobie z waszej bojaŸni,
Pro 1:27  gdy bojaŸñ nadci¹gnie jak burza, a wasza zag³ada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleœæ.
Pro 1:28  Wtedy bêd¹ mnie prosiæ - lecz ja nie odpowiem, i szukaæ - lecz mnie nie znajd¹,
Pro 1:29  gdy¿ wiedzy nienawidzili, gardzili bojaŸni¹ Pañsk¹,
Pro 1:30  nie poszli za mymi radami, zlekcewa¿yli moje napomnienie;
Pro 1:31  spo¿yj¹ owoce swej drogi, nasyc¹ siê swymi radami;
Pro 1:32  odstêpstwo prostaków uœmierci ich, bezmyœlnoœæ niem¹drych ich zgubi.
Pro 1:33  Kto s³ucha mnie - osi¹gnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczêœcia».
Pro 2:1  Jeœli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania,
Pro 2:2  ku m¹droœci nachylisz swe ucho, ku roztropnoœci nak³onisz swe serce,
Pro 2:3  tak, jeœli wezwiesz rozs¹dek, przywo³asz donoœnie rozwagê,
Pro 2:4  jeœli szukaæ jej poczniesz jak srebra i po¿¹daæ jej bêdziesz jak skarbów -
Pro 2:5  to bojaŸñ Pañsk¹ zrozumiesz, osi¹gniesz znajomoœæ Boga.
Pro 2:6  Bo Pan udziela m¹droœci, z ust Jego - wiedza, roztropnoœæ:
Pro 2:7  dla prawych On chowa sw¹ pomoc, On - tarcz¹ ¿yj¹cym uczciwie.
Pro 2:8  On strze¿e œcie¿ek prawoœci, ochrania drogi pobo¿nych.
Pro 2:9  Wtedy sprawiedliwoœæ pojmiesz i prawoœæ, i rzetelnoœæ - i ka¿d¹ dobr¹ œcie¿kê,
Pro 2:10  gdy¿ m¹droœæ zagoœci w twym sercu, wiedza ucieszy tw¹ duszê.
Pro 2:11  Rozwaga pilnowaæ ciê bêdzie, roztropnoœæ na stra¿y twej stanie.
Pro 2:12  Ustrze¿e ciê od drogi wystêpku, od ludzi mówi¹cych przewrotnie,
Pro 2:13  co opuœcili œcie¿ki prawoœci, by chodziæ mrocznymi drogami -
Pro 2:14  radoœci¹ ich czyniæ nieprawoœæ, ze z³a, przewrotnoœci siê ciesz¹,
Pro 2:15  bo drogi ich pe³ne s¹ fa³szu i b³¹dz¹ po swoich œcie¿kach.
Pro 2:16  Aby ciê ustrzec przed cudz¹ ¿on¹, przed obc¹, co mowê ma g³adk¹,
Pro 2:17  co przyjaciela m³odoœci rzuci³a, Bo¿ego przymierza niepomna.
Pro 2:18  Ju¿ dom jej ku œmierci siê chyli, ku cieniom [Szeolu] jej droga:
Pro 2:19  ka¿dy, kto idzie do niej, nie wraca, nie odnajdzie œcie¿ek ¿ycia.
Pro 2:20  Dlatego bêdziesz iœæ drog¹ prawych, trzymaæ siê œcie¿ek uczciwych;
Pro 2:21  gdy¿ ludzie prawi ziemiê posi¹d¹, uczciwi rozmno¿¹ siê na niej;
Pro 2:22  nieprawych wyg³adz¹ z ziemi, z korzeniami wyrwie siê przewrotnych.
Pro 3:1  Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strze¿e nakazów,
Pro 3:2  bo wiele dni i lat ¿ycia i pe³niê ci szczêœcia przynios¹:
Pro 3:3  Niech mi³oœæ i wiernoœæ ciê strze¿e; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz,
Pro 3:4  a znajdziesz ¿yczliwoœæ i ³askê w oczach Boga i ludzi.
Pro 3:5  Z ca³ego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozs¹dku,
Pro 3:6  myœl o Nim na ka¿dej drodze, a On twe œcie¿ki wyrówna.
Pro 3:7  Nie b¹dŸ m¹drym we w³asnych oczach, Boga siê bój, z³a unikaj:
Pro 3:8  to cia³u zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym koœciom.
Pro 3:9  Czcij Pana [ofiar¹] z twego mienia i pierwocinami ca³ego dochodu,
Pro 3:10  a twoje spichrze nape³ni¹ siê zbo¿em i t³ocznie przelej¹ siê moszczem.
Pro 3:11  Upomnieniem Pañskim nie gardŸ, mój synu, nie odrzucaj ze wstrêtem strofowañ.
Pro 3:12  Bowiem karci Pan, kogo mi³uje, jak ojciec syna, którego lubi.
Pro 3:13  Szczêœliwy, kto m¹droœæ osi¹gn¹³, m¹¿, który naby³ rozwagi:
Pro 3:14  bo lepiej j¹ posi¹œæ ni¿ srebro, j¹ raczej nabyæ ni¿ z³oto,
Pro 3:15  zdobycie jej lepsze od pere³, nie równe jej ¿adne klejnoty.
Pro 3:16  W prawicy swej trzyma ona dni d³ugie, w lewicy - bogactwo, pomyœlnoœæ;
Pro 3:17  jej drogi drogami mi³ymi, ku szczêœciu wiod¹ wszystkie jej œcie¿ki.
Pro 3:18  Dla tego, co strze¿e jej, drzewem jest ¿ycia, a kto siê jej trzyma - szczêœliwy.
Pro 3:19  Pan umocni³ ziemiê m¹droœci¹, niebiosa utwierdzi³ rozumem.
Pro 3:20  Przez Jego wiedzê wytrys³y odmêty, a rosê spuszczaj¹ ob³oki.
Pro 3:21  Przezornoœci, rozwagi, strze¿, mój synu, niech one ci z oczu nie schodz¹,
Pro 3:22  a ¿yciem twej duszy siê stan¹, wdziêczn¹ ozdob¹ dla szyi.
Pro 3:23  I drog¹ sw¹ pójdziesz bezpiecznie, bo noga siê twoja nie potknie;
Pro 3:24  gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi, zaœniesz, a sen twój bêdzie przyjemny.



Pro 3:25  Nag³y strach ciê nie przerazi ni klêska, gdy dotknie przewrotnych;
Pro 3:26  bo z tob¹ jest Pan, przed sid³em tw¹ nogê ochroni.
Pro 3:27  Pracownikom nie odmawiaj zap³aty, gdy masz mo¿noœæ dzia³ania.
Pro 3:28  Nie mów bliŸniemu: «IdŸ sobie, przyjdŸ póŸniej, dam jutro» - gdy mo¿esz daæ zaraz.
Pro 3:29  Nie spiskuj przeciw bliŸniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko.
Pro 3:30  Nies³usznie nie sprzeczaj siê z nikim, o ile ci z³a nie wyrz¹dzi³.
Pro 3:31  Nie zazdroœæ krzywdzicielowi, nie sk³aniaj siê ku jego drogom,
Pro 3:32  bo Pan siê brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaŸnie.
Pro 3:33  Przekleñstwo Pañskie na domu wystêpnego, On b³ogos³awi mieszkanie uczciwych;
Pro 3:34  On siê naœmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej ³aski.
Pro 3:35  M¹drzy dost¹pi¹ chwa³y, udzia³em g³upich jest hañba.
Pro 4:1  S³uchajcie, synowie, rad ojca, by poznaæ m¹droœæ, zwa¿ajcie!
Pro 4:2  Udzielam wam cennej nauki: nie gardŸcie mym pouczeniem,
Pro 4:3  bo i ja by³em synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki,
Pro 4:4  a tymi s³owami mnie uczy³: «Niech bêd¹ w tym sercu zamkniête wskazania, strze¿ mych nakazów, byœ 
¿y³;
Pro 4:5  nabywaj m¹droœci, nabywaj rozwagi, nie zapominaj s³ów moich ust!
Pro 4:6  Nie gardŸ ni¹, bo ciebie ocali, ukochaj j¹, bêdzie ciê strzeg³a.
Pro 4:7  Podstaw¹ m¹droœci: zdobywaj m¹droœæ, za wszystko, co masz, m¹droœci nabywaj!
Pro 4:8  Ceñ j¹, a czci¹ ciê otoczy, okryje ciê s³aw¹, gdy j¹ posi¹dziesz;
Pro 4:9  w³o¿y ci wieniec wdziêczny na g³owê, obdarzy zaszczytn¹ koron¹».
Pro 4:10  Pos³uchaj, synu, przyjmij moje s³owa, a ¿ycie siê twoje przed³u¿y.
Pro 4:11  Poprowadzê ciê drog¹ m¹droœci, œcie¿kami prawoœci powiodê.
Pro 4:12  Gdy pójdziesz ni¹ - kroki twe bêd¹ swobodne, i choæbyœ bieg³, nie potkniesz siê.
Pro 4:13  S³uchaj nauki i nie gardŸ ni¹, strze¿ jej, gdy¿ ona twym ¿yciem.
Pro 4:14  Nie wstêpuj na œcie¿kê grzeszników, nie wchodŸ na drogê z³ych ludzi;
Pro 4:15  unikaj jej, na ni¹ nie wkraczaj, omiñ j¹, odwróæ siê od niej!
Pro 4:16  Bo nie zasn¹, gdy czegoœ nie zbroj¹, sen ich odleci, gdy nie zaszkodz¹,
Pro 4:17  bo jedz¹ chleb nieprawoœci i pij¹ wino przemocy.
Pro 4:18  Œcie¿ka prawych - to œwiat³o poranne, wschodzi - wzrasta a¿ do po³udnia;
Pro 4:19  droga grzeszników jak gêsty mrok, nie wiedz¹, o co siê potkn¹.
Pro 4:20  Zwa¿aj, synu, na moje s³owa, do uwag mych nak³oñ swe ucho;
Pro 4:21  niech one nie schodz¹ ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu;
Pro 4:22  bo ¿yciem s¹ dla tych, co je otrzymali, lekarstwem ca³ego ich cia³a.
Pro 4:23  Z ca³¹ pilnoœci¹ strze¿ swego serca, bo ¿ycie ma tam swoje Ÿród³o.
Pro 4:24  Fa³szu ust siê wystrzegaj, od warg przewrotnych b¹dŸ z dala!
Pro 4:25  Twe oczy niech patrz¹ na wprost, przed siebie kieruj powieki.
Pro 4:26  Uwa¿aj, gdzie krok masz postawiæ, i wszystkie twe drogi niech bêd¹ pewne.
Pro 4:27  Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróæ sw¹ nogê od z³ego!
Pro 5:1  Ku mojej m¹droœci zwróæ siê, mój synu, ku mojej rozwadze nak³oñ swe ucho,
Pro 5:2  abyœ zachowa³ roztropnoœæ, twe usta niech strzeg¹ rozs¹dku!
Pro 5:3  Bo miód wycieka z warg obcej, podniebienie jej g³adkie jak olej,
Pro 5:4  lecz w koñcu bêdzie gorzka niby pio³un i ostra jak miecz obosieczny.
Pro 5:5  Jej nogi zstêpuj¹ ku œmierci, do Szeolu zmierzaj¹ jej kroki,
Pro 5:6  byœ nie ujrza³ drogi ¿ycia, jej œcie¿ki wij¹ siê niedostrzegalnie.
Pro 5:7  Wiêc teraz, mój synu, pos³uchaj: nie odstêpuj od moich pouczeñ;
Pro 5:8  idŸ drog¹ sw¹ od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodŸ,
Pro 5:9  byœ obcym swej s³awy nie odda³, a lat swych okrutnikowi,
Pro 5:10  by z pracy twej inni nie tyli, by mienie twe nie sz³o w dom obcy.
Pro 5:11  Na koñcu przyjdzie ci wzdychaæ, gdy cia³o i si³y wyczerpiesz.
Pro 5:12  Powiesz: «Nie cierpia³em upomnieñ - nauk¹ wzgardzi³o moje serce,
Pro 5:13  nie dba³em na g³os wychowawców, nie dawa³em pos³uchu nauczaj¹cym mnie;
Pro 5:14  o w³os, a popad³bym w wielkie nieszczêœcie poœród rady i zgromadzenia».
Pro 5:15  Pij wodê z w³asnej cysterny, tê, która p³ynie z twej studni.
Pro 5:16  Na zewn¹trz maj¹ biæ twoje Ÿród³a? Tworzyæ na placach strumienie?
Pro 5:17  Niech s³u¿y dla ciebie samego, a nie innym wraz z tob¹;
Pro 5:18  niech Ÿród³o twe œwiêtym zostanie, znajduj radoœæ w ¿onie m³odoœci.
Pro 5:19  Przemi³a to ³ania i wdziêczna kozica, jej piersi¹ upajaj siê zawsze, w mi³oœci jej stale czuj rozkosz!
Pro 5:20  Po có¿, mój synu, upajaæ siê obc¹ i obejmowaæ piersi nieznanej?



Pro 5:21  Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich œcie¿ki.
Pro 5:22  Gdy grzesznym nieprawoœæ ow³adnie, trzymaj¹ go wiêzy wystêpku.
Pro 5:23  Umrze on z braku nauki, pob³¹dzi z ogromu g³upoty.
Pro 6:1  Gdy za bliŸniego rêczy³eœ, mój synu, gdy za obcego rêk¹ œwiadczy³eœ -
Pro 6:2  s³owami swych ust siê zwi¹za³eœ, mow¹ warg w³asnych jesteœ schwytany.
Pro 6:3  Uwolnij siê, uczyñ to, synu, boœ dosta³ siê w rêce bliŸniego: idŸ, biegnij i na bliŸniego nalegaj;
Pro 6:4  oczom swym zamkn¹æ siê nie daj, powiekom nie dozwól odpocz¹æ;
Pro 6:5  jak gazela wyrwij siê z rêki, jak ptaszek z potrzasku ptasznika.
Pro 6:6  Do mrówki siê udaj, leniwcze, patrz na jej drogi - b¹dŸ m¹dry:
Pro 6:7  nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stró¿a ¿adnego, ni pana,
Pro 6:8  a w lecie gromadzi sw¹ ¿ywnoœæ i zbiera swój pokarm we ¿niwa.
Pro 6:9  Jak d³ugo, leniwcze, chcesz le¿eæ? A kiedy¿ ze snu powstaniesz?
Pro 6:10  Trochê snu i trochê drzemania, trochê za³o¿enia r¹k, aby zasn¹æ:
Pro 6:11  a przyjdzie na ciebie nêdza jak w³óczêga i niedostatek - jak biedak ¿ebrz¹cy.
Pro 6:12  Cz³owiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi z k³amstwem na ustach,
Pro 6:13  oczyma strzela, szurga nogami, palcami swymi wskazuje;
Pro 6:14  a w sercu podstêp ukrywa, stale przemyœliwa z³o, jest podniet¹ do k³ótni.
Pro 6:15  Dlatego nagle zag³ada nañ przyjdzie: w mgnieniu oka zniszczony - i nieodwracalnie.
Pro 6:16  Tych szeœæ rzeczy w nienawiœci ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazê:
Pro 6:17  wynios³e oczy, k³amliwy jêzyk, rêce, co krew niewinn¹ wyla³y,
Pro 6:18  serce knuj¹ce z³e plany, nogi, co biegn¹ prêdko do zbrodni,
Pro 6:19  œwiadek fa³szywy, co k³amie, i ten, kto wznieca k³ótnie wœród braci.
Pro 6:20  Strze¿, synu, nakazów ojca, nie gardŸ nauk¹ matki,
Pro 6:21  w sercu je wyryj na zawsze i zawieœ sobie na szyi!
Pro 6:22  Gdy idziesz, niech one ciê wiod¹, czuwaj¹ nad tob¹, gdy zaœniesz; gdy budzisz siê - mówi¹ do ciebie:
Pro 6:23  bo lamp¹ jest nakaz, a œwiat³em Prawo, drog¹ do ¿ycia - upomnienie, nagana.
Pro 6:24  One ciê strzeg¹ przed z³¹ kobiet¹, przed obc¹, choæ jêzyk ma g³adki:
Pro 6:25  jej wdziêków niech serce twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj siê z³owiæ,
Pro 6:26  bo nierz¹dnicy wystarczy kês chleba, zamê¿na zaœ czyha na cenne ¿ycie.
Pro 6:27  Czy schowa kto ogieñ w zanadrzu, by nie zajê³y siê jego szaty?
Pro 6:28  Czy kto pójdzie po wêglach ognistych, a stóp nie poparzy?
Pro 6:29  Tak ten, kto idzie do ¿ony bliŸniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania.
Pro 6:30  Nie ma hañby dla tego, kto kradnie, by wnêtrze nape³niæ, gdy g³odny;
Pro 6:31  a siedmiokrotnie zwróci z³apany , wszystko, co w domu ma, odda.
Pro 6:32  Lecz kto cudzo³o¿y, ten jest niem¹dry: na w³asn¹ zgubê to czyni.
Pro 6:33  Ch³ostê i wstyd on tu znajdzie, a jego hañba siê nie zma¿e:
Pro 6:34  bo zazdroœæ pobudza gniew mê¿a, nie oka¿e litoœci w dniu pomsty,
Pro 6:35  na okup za winê nie spojrzy, dary odrzuci, choæbyœ je mno¿y³.
Pro 7:1  Synu, przestrzegaj s³ów moich, moje nakazy przechowuj u siebie!
Pro 7:2  Strze¿ mych nakazów, byœ ¿y³, jak Ÿrenicy oka - mych uwag.
Pro 7:3  Do palca je swego przymocuj, na tablicy serca je zapisz.
Pro 7:4  Mów do m¹droœci: «Ma siostro!», przyjació³k¹ nazywaj roztropnoœæ,
Pro 7:5  abyœ siê ustrzeg³ przed cudz¹ ¿on¹, przed obc¹, co mowê ma g³adk¹.
Pro 7:6  Przez okno bowiem swego domu, przez kratê siê przygl¹da³em,
Pro 7:7  ujrza³em wœród nieœwiadomych, pozna³em pomiêdzy ch³opcami m³odzieñca lekkomyœlnego.
Pro 7:8  Przechodzi³ ulic¹ obok naro¿nika, na drogê do domu jej wst¹pi³,
Pro 7:9  o zmroku, o póŸnej godzinie, pod os³on¹ nocnych ciemnoœci.
Pro 7:10  Oto kobieta wychodzi naprzeciw - strój nierz¹dnicy, a zamiar ukryty,
Pro 7:11  wzburzona, nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga:
Pro 7:12  to na ulicy, to na placu, na ka¿dym rogu czatuje.
Pro 7:13  Chwyci³a go i obejmuje, z bezczeln¹ min¹ doñ rzek³a:
Pro 7:14  «Mia³am z³o¿yæ ofiarê biesiadn¹, dziœ dope³ni³am swych œlubów,
Pro 7:15  wysz³am tobie naprzeciw, zaczê³am ciê szukaæ, znalaz³am.
Pro 7:16  Kilimem swe ³o¿e wys³a³am, kobiercem wzorzystym z Egiptu,
Pro 7:17  sw¹ poœciel mirr¹ skropi³am, aloesem i cynamonem.
Pro 7:18  ChodŸ, pijmy rozkosz do rana, mi³oœci¹ siê cieszmy,
Pro 7:19  bo m¹¿ poza domem przebywa, uda³ siê w drogê dalek¹:
Pro 7:20  wór pieniêdzy zabra³ ze sob¹, ma wróciæ na pe³niê ksiê¿yca».
Pro 7:21  Omami³a go d³ug¹ namow¹, pochlebstwem swych warg go uwiod³a;



Pro 7:22  pod¹¿y³ tu¿ za ni¹ niezw³ocznie, jak wó³, co idzie na rzeŸ, jak jeleñ zwi¹zany powrozem,
Pro 7:23  a¿ strza³a przeszyje w¹trobê; jak wróbel, co wpada w sid³o, nieœwiadom, ¿e idzie o ¿ycie.
Pro 7:24  Teraz, synowie, s³uchajcie mnie, zwa¿ajcie na s³owa ust moich;
Pro 7:25  niechaj twe serce w jej stronê nie zbacza, po œcie¿kach jej siê nie b³¹kaj;
Pro 7:26  bo wielu rani³a, str¹ci³a ich wielu - a wszystkich zabi³a.
Pro 7:27  Dom jej drog¹ jest do Szeolu: co w podwoje œmierci prowadzi.
Pro 8:1  Czy¿ M¹droœæ nie nawo³uje? nie wysila g³osu Roztropnoœæ?
Pro 8:2  Na najwy¿szym szczycie, przy drodze, na rozstaju zasiada,
Pro 8:3  przy bramach, u wejœcia do miasta, w przejœciach g³os swój podnosi:
Pro 8:4  «Odzywam siê do was, mê¿owie, wzywam was, synowie ludzcy,
Pro 8:5  prostacy - m¹droœci siê uczcie, nierozumni - nabierzcie rozs¹dku!
Pro 8:6  S³uchajcie, mówiê rzeczy wznios³e, z warg moich wychodzi prawoœæ,
Pro 8:7  podniebienie me prawdê podaje, wstrêtna mym wargom nieprawoœæ.
Pro 8:8  Moje wszystkie mowy s¹ s³uszne - obcy mi fa³sz i krêtactwo -
Pro 8:9  dla rozumnych one wszystkie s¹ jasne, prawe dla tych - co m¹droœæ posiedli.
Pro 8:10  Nab¹dŸcie moj¹ naukê - nie srebro, raczej wiedzê - ni¿ z³oto najczystsze;
Pro 8:11  bo m¹droœæ cenniejsza od pere³ i ¿aden klejnot nie jest jej równy».
Pro 8:12  Jam M¹droœæ - Roztropnoœæ mi bliska, posiadam wiedzê g³êbok¹.
Pro 8:13  BojaŸni¹ Pañsk¹ - z³a nienawidziæ. Nie znoszê dumy, z³ych dróg, wynios³oœci ust przewrotnych.
Pro 8:14  Moja jest rada i sta³oœæ, moja - rozwaga, potêga.
Pro 8:15  Dziêki mnie królowie panuj¹, s³usznie wyrokuj¹ urzêdnicy.
Pro 8:16  Dziêki mnie rz¹dz¹ w³adcy i wielmo¿e - rz¹dcy prawowierni.
Pro 8:17  Tych kocham, którzy mnie kochaj¹, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka.
Pro 8:18  Bogactwo jest ze mn¹ i s³awa, wspania³e dobra i prawoœæ;
Pro 8:19  mój owoc cenniejszy ni¿ z³oto, a plony ni¿ srebro najczystsze.
Pro 8:20  Drog¹ prawoœci ja kroczê, œcie¿kami sprawiedliwoœci,
Pro 8:21  by przyjació³ obsypaæ bogactwem i nape³niæ ich skarbce.
Pro 8:22  Pan mnie stworzy³, swe arcydzie³o, jako pocz¹tek swej mocy, od dawna,
Pro 8:23  od wieków jestem stworzona, od pocz¹tku, nim ziemia powsta³a.
Pro 8:24  Przed oceanem istnieæ zaczê³am, przed Ÿród³ami pe³nymi wody;
Pro 8:25  zanim góry zosta³y za³o¿one, przed pagórkami zaczê³am istnieæ;
Pro 8:26  nim ziemiê i pola uczyni³ - pocz¹tek py³u na ziemi.
Pro 8:27  Gdy niebo umacnia³, z Nim by³am, gdy kreœli³ sklepienie nad bezmiarem wód,
Pro 8:28  gdy w górze utwierdza³ ob³oki, gdy Ÿród³a wielkiej otch³ani umacnia³,
Pro 8:29  gdy morzu stawia³ granice, by wody z brzegów nie wysz³y, gdy kreœli³ fundamenty pod ziemiê.
Pro 8:30  Ja by³am przy Nim mistrzyni¹, rozkosz¹ Jego dzieñ po dniu, ca³y czas igraj¹c przed Nim,
Pro 8:31  igraj¹c na okrêgu ziemi, znajduj¹c radoœæ przy synach ludzkich.
Pro 8:32  Wiêc teraz, synowie, s³uchajcie mnie, szczêœliwi, co dróg moich strzeg¹.
Pro 8:33  Przyjmijcie naukê i stañcie siê m¹drzy, pouczeñ mych nie odrzucajcie!
Pro 8:34  B³ogos³awiony ten, kto mnie s³ucha, kto co dzieñ u drzwi moich czeka, by czuwaæ u progu mej 
bramy,
Pro 8:35  bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie ¿ycie i uzyska ³askê u Pana;
Pro 8:36  kto mnie nie znajdzie, duszê sw¹ rani, œmieræ kocha ka¿dy, kto mnie siê wyrzeka.
Pro 9:1  M¹droœæ zbudowa³a sobie dom i wyciosa³a siedem kolumn,
Pro 9:2  nabi³a zwierz¹t, namiesza³a wina i stó³ zastawi³a.
Pro 9:3  S³u¿¹ce wys³a³a, by wo³a³y z wy¿ynnych miejsc miasta:
Pro 9:4  «Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie». Do tego, komu brak m¹droœci, mówi³a:
Pro 9:5  «ChodŸcie, nasyæcie siê moim chlebem, pijcie wino, które zmiesza³am.
Pro 9:6  Odrzuæcie g³upotê i ¿yjcie, chodŸcie drog¹ rozwagi!»
Pro 9:7  Kto poucza szydercê, œci¹ga na siebie wzgardê, strofuj¹c nieprawego, sam sobie szkodzi.
Pro 9:8  Nie strofuj szydercy, by ciê nie znienawidzi³, strofuj m¹drego, a bêdzie ciê kocha³.
Pro 9:9  Ucz m¹drego, a stanie siê mêdrszy, oœwieæ m¹drego, a zwiêkszy sw¹ wiedzê.
Pro 9:10  Treœci¹ m¹droœci jest bojaŸñ Pañska, rozs¹dkiem - poznanie Œwiêtego.
Pro 9:11  Dziêki mnie twe dni siê pomno¿¹, lata ¿ycia bêd¹ ci dodane.
Pro 9:12  Pomagasz sobie, gdy jesteœ rozumny, a gdyœ szyderc¹, sam na tym ucierpisz.
Pro 9:13  Niewiasta G³upota ci¹gle siê rzuca, Pustota niczego nie pojmie.
Pro 9:14  Przy bramie swego domu usiad³a, na tronie, na wy¿ynach w mieœcie,
Pro 9:15  by wo³aæ na przechodz¹cych drog¹, na tych, co prosto id¹ swymi œcie¿kami.
Pro 9:16  «Niech zboczy tu niedoœwiadczony» - odzywa siê do tego, komu brak m¹droœci:



Pro 9:17  «Przyjemna jest woda kradziona, chleb [wziêty] skrycie jest smaczny».
Pro 9:18  Nie myœli siê o tym, ¿e tam bawi¹ zmarli, jej zaproszeni - w g³êbinach Szeolu.
Pro 10:1  Przys³owia Salomona. M¹dry syn radoœci¹ ojca, strapieniem matki syn g³upi.
Pro 10:2  Bez po¿ytku s¹ skarby Ÿle nabyte, lecz sprawiedliwoœæ wyrywa ze œmierci.
Pro 10:3  Prawego Pan nie zag³odzi, lecz odtr¹ci ¿¹dze nieprawych.
Pro 10:4  Rêka leniwa sprowadza ubóstwo, rêka zaœ pilnych wzbogaca.
Pro 10:5  Syn to m¹dry, co w lecie gromadzi, a kto przeœpi czas ¿niwa, hañb¹ okryty.
Pro 10:6  B³ogos³awieñstwa na g³owie prawego, w ustach nieprawych przemoc siê kryje.
Pro 10:7  Pamiêæ o prawym jest b³ogos³awiona, a imiê nieprawych zaginie.
Pro 10:8  M¹dry sercem przyjmie nakazy, upadnie, kto wargi ma nierozs¹dne.
Pro 10:9  Kto ¿yje uczciwie, ¿yje bezpiecznie, zdradzi siê ten, kto szuka dróg krêtych.
Pro 10:10  Kto okiem mruga - sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozs¹dne.
Pro 10:11  Ÿród³em ¿ycia usta prawego, w ustach nieprawych przemoc siê kryje.
Pro 10:12  Nienawiœæ wznieca k³ótniê, mi³oœæ wszelki b³¹d ukrywa.
Pro 10:13  Na wargach rozumnego jest m¹droœæ, a kij - na grzbiecie tego, komu jej brak.
Pro 10:14  M¹drzy sw¹ wiedzê gromadz¹, usta g³upiego gro¿¹ zniszczeniem.
Pro 10:15  Majêtnoœæ bogacza jest mocn¹ warowni¹, zag³ad¹ nêdzarzy ich w³asne ubóstwo.
Pro 10:16  Zap³at¹ prawego jest ¿ycie, niegodziwiec zyskuje karê.
Pro 10:17  Kto strze¿e karnoœci, ten idzie ku ¿yciu, kto gardzi upomnieniem - ku zatracie.
Pro 10:18  Usta nieprawe nienawiœæ ujawni¹, g³upi, kto rozg³asza nies³awê.
Pro 10:19  Nie uniknie siê grzechu w gadulstwie, kto ostro¿ny w jêzyku - jest m¹dry.
Pro 10:20  Jêzyk prawego jest srebrem wybornym, a serce z³ych ma³o co warte.
Pro 10:21  Wargi sprawiedliwego prowadz¹ wielu, lecz g³upcy umr¹ z nierozs¹dku.
Pro 10:22  B³ogos³awieñstwo Pañskie wzbogaca, w³asny trud niczego tutaj nie doda.
Pro 10:23  Radoœci¹ g³upiego - czyny haniebne, a mê¿a rozwa¿nego - m¹droœæ.
Pro 10:24  Z³o, którego siê grzesznik boi, spadnie na niego, sprawiedliwi uzyskaj¹ to, czego pragn¹.
Pro 10:25  Gdy wicher zawieje - nie ma ju¿ grzesznika, lecz sprawiedliwego podstawy s¹ wieczne.
Pro 10:26  Czym ocet dla zêbów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wys³ali.
Pro 10:27  BojaŸñ Pañska dni pomna¿a, krótkie s¹ lata grzesznika.
Pro 10:28  Oczekiwanie uczciwych - radoœci¹, nadzieja bezbo¿nych przepadnie.
Pro 10:29  Pan oparciem ludzi prawych, dla czyni¹cych nieprawoœæ jest zgub¹.
Pro 10:30  Sprawiedliwy nie runie na wieki, grzesznicy na ziemi nietrwali.
Pro 10:31  Niech m¹droœæ wychodzi z ust prawych, jêzyk przewrotny bêdzie wyrwany.
Pro 10:32  Wargi prawe lubi¹, co [Bogu] mi³e, a usta niewiernych - przewrotnoœæ.
Pro 11:1  Obrzyd³a dla Pana waga fa³szywa, upodobaniem Jego - ciê¿arek uczciwy.
Pro 11:2  Przysz³a wynios³oœæ - przysz³a i hañba, u ludzi skromnych jest m¹droœæ.
Pro 11:3  Uczciwoœæ kieruje prawymi, a wiaro³omnych zgubi ich nieprawoœæ.
Pro 11:4  W dzieñ gniewu bogactwo jest bez po¿ytku, sprawiedliwoœæ wyrywa ze œmierci.
Pro 11:5  Prawoœæ niewinnego równa mu drogê, a z³y przez swoj¹ z³oœæ upada.
Pro 11:6  Sprawiedliwych ratuje ich prawoœæ, ¿¹dza - pu³apk¹ nieprawych.
Pro 11:7  Nadzieja grzesznika znika przy œmierci, oczekiwanie przewrotnych przepada.
Pro 11:8  Sprawiedliwy - wyrwany z udrêki, zamiast niego wpada w ni¹ nieprawy.
Pro 11:9  Niegodziwy ustami chce zabiæ bliŸniego, lecz przenikliwoœæ prawych wybawia.
Pro 11:10  Cieszy siê miasto, gdy prawi s¹ szczêœliwi, a wo³a z radoœci, gdy gin¹ nieprawi.
Pro 11:11  B³ogos³awieñstwem prawych wznosi siê miasto, usta wystêpnych je burz¹.
Pro 11:12  Niem¹dry, kto bliŸnim pogardza, lecz rozumny umie [o nim] milczeæ.
Pro 11:13  Obmówca chodz¹c wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie.
Pro 11:14  Z braku rz¹dów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca.
Pro 11:15  Kto za drugiego rêczy, w z³o wpadnie, kto porêczaæ nie lubi - bezpieczny.
Pro 11:16  S³awy dost¹pi urocza kobieta, do maj¹tku dochodz¹ odwa¿ni.
Pro 11:17  Mi³osierny dobrze czyni sobie, a okrutnik drêczy samego siebie.
Pro 11:18  Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawoœci.
Pro 11:19  M¹¿ prawy zmierza do ¿ycia, kto zaœ goni za grzechem - do œmierci.
Pro 11:20  Obrzyd³e dla Pana s¹ serca przewrotne, On tych mi³uje, których droga prawa.
Pro 11:21  Na pewno z³o nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje.
Pro 11:22  [Czym] w ryju œwini z³ota obr¹czka, [tym] piêkna kobieta, ale bez rozs¹dku.
Pro 11:23  Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem z³ych ludzi jest gniew.
Pro 11:24  Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarê sk¹py zmierza do nêdzy.
Pro 11:25  Cz³owiek uczynny dozna nasycenia, obfitowaæ bêdzie, kto [bliŸnich] napoi.



Pro 11:26  Naród przeklina kryj¹cych swe zbo¿e, b³ogos³awi zaœ tych, co je sprzedaj¹.
Pro 11:27  Kto dobrze czyni - pragnie ³aski [Boga], kto d¹¿y do z³a - ono go dosiêgnie.
Pro 11:28  Kto ufa bogactwu - upadnie, jak liœcie zazieleni¹ siê prawi.
Pro 11:29  Kto dom swój niepokoi - wiatr odziedziczy, a g³upiec bêdzie s³ug¹ m¹drego.
Pro 11:30  Drzewo ¿ycia - owocem prawego, cz³owiek m¹dry ludzi zjednywa.
Pro 11:31  Jeœli prawego zap³ata w podziemiu, tym wiêcej grzesznika i niegodziwego.
Pro 12:1  Kto napomnienie lubi, kocha m¹droœæ, kto nagan nie znosi, jest g³upi.
Pro 12:2  Dobry znajdzie ³askê u Pana, cz³owiek o z³ych zamiarach - potêpienie.
Pro 12:3  Nieprawoœci¹ nikt siê nie utwierdzi, a korzeñ prawych siê nie poruszy.
Pro 12:4  Koron¹ mê¿a jest dzielna ¿ona, a próchnic¹ jego koœci - bezwstydna.
Pro 12:5  Sprawiedliwych zamiary uczciwe, zamys³y nieprawych podstêpne.
Pro 12:6  S³owa niewiernych - zasadzk¹ na cichych, usta rzetelnych s¹ dla nich ratunkiem.
Pro 12:7  Powaleni nieprawi - przepadli, a stoi dom sprawiedliwych.
Pro 12:8  Doznaje pochwa³ cz³owiek za rozwagê, przewrotny bêdzie w pogardzie.
Pro 12:9  Lepiej byæ prostym, ale mieæ pracê, ni¿ pyszniæ siê nie maj¹c chleba.
Pro 12:10  Prawy uznaje potrzeby swych bydl¹t, a serce nieprawych okrutne.
Pro 12:11  Kto ziemiê uprawia, nasyci siê chlebem, kto œciga u³udy - z rozumu obrany.
Pro 12:12  Wystêpny w z³u szuka ostoi, sprawiedliwych korzeñ jest bezpieczny.
Pro 12:13  Z winy swych ust nieprawy w potrzasku, m¹¿ prawy uniknie nieszczêœcia.
Pro 12:14  Ka¿dy siê syci owocem swych ust, czyn r¹k cz³owieka odda mu zap³atê.
Pro 12:15  G³upi uwa¿a sw¹ drogê za s³uszn¹, ale rozwa¿ny pos³ucha rady.
Pro 12:16  G³upi swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgê.
Pro 12:17  Prawdomówny mówi, co s³uszne, a œwiadek fa³szywy - oszustwo.
Pro 12:18  Nierozwa¿nie mówiæ - to raniæ jak mieczem, a jêzyk m¹drych - lekarstwem.
Pro 12:19  Prawdomówny jêzyk trwa wieki, a chwilkê - jêzyk k³amliwy.
Pro 12:20  W sercu knuj¹cych z³o - podstêp, u doradzaj¹cych pokój - radoœæ.
Pro 12:21  Nie spotka z³o ¿yj¹cych uczciwie, ale u grzesznych pe³no nieszczêœcia.
Pro 12:22  Wstrêtne dla Pana s¹ usta k³amliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie.
Pro 12:23  Rozumny sw¹ wiedzê ukrywa, serce niem¹drych g³osi g³upotê.
Pro 12:24  Rêka gorliwych zdobêdzie w³adzê, a leñ pracowaæ musi pod batem.
Pro 12:25  Smutek przygnêbia serce cz³owieka, rozwesela je dobre s³owo.
Pro 12:26  Sprawiedliwy od innych szczêœliwszy, droga niewiernych prowadzi do zguby.
Pro 12:27  Lenistwo nie z³owi zwierzyny, ludzka pilnoœæ - cennym bogactwem.
Pro 12:28  Na drodze prawoœci jest ¿ycie, kroczenie po niej jest nieœmiertelnoœci¹.
Pro 13:1  Syn m¹dry mi³uje karcenie, naœmiewca nie s³ucha nagany.
Pro 13:2  Z owocu swych ust spo¿ywa siê dobro, a gwa³tem siê syc¹ przewrotni.
Pro 13:3  Kto ust swych strze¿e - ten strze¿e ¿ycia, kto usta rozwiera - zgubi sam siebie.
Pro 13:4  Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale siê spe³niaj¹.
Pro 13:5  Prawy siê brzydzi s³owem przewrotnym, Ÿle i haniebnie czyni wystêpny.
Pro 13:6  Prawoœæ strze¿e dróg niewinnego - a grzeszników powala nieprawoœæ.
Pro 13:7  Jeden udaje bogacza - nie maj¹c niczego, [inny] udaje nêdzarza - a op³ywa w dobra.
Pro 13:8  Bogactwo okupem za ¿ycie cz³owieka, lecz tyran pogró¿ek nie s³ucha.
Pro 13:9  Weso³o b³yszczy œwiat³o sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa.
Pro 13:10  Skutkiem pychy stale s¹ k³ótnie, u szukaj¹cych rady jest m¹droœæ.
Pro 13:11  Przepadnie bogactwo podstêpnie zagarniête, a krok za krokiem zdobywane - roœnie.
Pro 13:12  Przewlek³e czekanie jest ran¹ dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem ¿ycia.
Pro 13:13  Kto gardzi nakazem, ten szkodê ponosi, nagrodê otrzyma, kto rozkaz szanuje.
Pro 13:14  Nauka m¹drego jest Ÿród³em ¿ycia, by side³ œmierci unikn¹æ.
Pro 13:15  Prawdziwy rozum zjednywa ¿yczliwoœæ, droga wiaro³omnych niesta³a.
Pro 13:16  Roztropny czyni wszystko z rozwag¹, a dureñ ujawnia g³upotê.
Pro 13:17  Pose³ nikczemny wtr¹ca w niedolê, wierny pos³aniec - lekarstwem.
Pro 13:18  W biedzie jest i hañbie, kto gardzi karnoœci¹, we czci zaœ - kto strze¿e upomnieñ.
Pro 13:19  Spe³nione pragnienie ukoi duszê, wstrêtne g³upiemu - od z³a siê odwróciæ.
Pro 13:20  Kto z m¹drym przestaje - nabywa m¹droœci, towarzysz g³upców poniesie szkodê.
Pro 13:21  Nieszczêœcie pêdzi za grzesznikami, a szczêœcie nagrod¹ dla prawych.
Pro 13:22  M¹¿ dobry zostawi dziedzictwo wnukom, dobrym przypadnie maj¹tek grzeszników.
Pro 13:23  Œwie¿a uprawa ubogich da wiele ¿ywnoœci, maj¹tek niszczeje bezprawiem.
Pro 13:24  Nie kocha syna, kto rózgi ¿a³uje, kto kocha go - w porê go karci.
Pro 13:25  M¹¿ prawy ma w bród po¿ywienia, ¿o³¹dek niewiernych g³ód cierpi.



Pro 14:1  Najmêdrsza z niewiast dom sobie buduje, w³asnorêcznie go niszczy g³upota.
Pro 14:2  W prawoœci ¿yje, kto boi siê Pana, cz³owiek dróg krêtych Nim gardzi.
Pro 14:3  W ustach g³upiego rózga na jego pychê, a wargi m¹drych os³oni¹ ich samych.
Pro 14:4  Gdzie wo³ów brakuje - tam ¿³ób jest pusty, dziêki mocy wo³ów plon jest obfity.
Pro 14:5  Prawdomówny œwiadek nie k³amie, k³amstwa szerzy œwiadek fa³szywy.
Pro 14:6  Szyderca pró¿no szuka m¹droœci, rozumny ³atwo nabêdzie wiedzê.
Pro 14:7  Od cz³owieka g³upiego siê odsuñ: rozumnych warg tam nie znajdziesz.
Pro 14:8  M¹droœci¹ rozumnego - poznanie swej drogi, zwodzenie siebie - g³upot¹ niem¹drych.
Pro 14:9  G³upców zwodzi wystêpek, u sprawiedliwych jest ³aska.
Pro 14:10  Serce zna w³asn¹ sw¹ gorycz, obcy nie dzieli jego radoœci.
Pro 14:11  Rozwali siê dom niewiernych, a prawych namiot zakwitnie.
Pro 14:12  Jest droga, co komuœ zdaje siê s³uszn¹, lecz w koñcu prowadzi do zguby.
Pro 14:13  Serce siê smuci i w œmiechu, a boleœæ jest koñcem radoœci.
Pro 14:14  Niewierne serce z postêpków swych rade, jak z czynów swoich cz³owiek uczciwy.
Pro 14:15  Wszystko, co mówi¹, przyjmuje niem¹dry, a cz³owiek rozumny na kroki swe zwa¿a.
Pro 14:16  M¹dry siê boi, od z³ego ucieka, a g³upi siê unosi, czuje siê pewnym.
Pro 14:17  Cz³owiek porywczy pope³nia g³upstwa, a przebieg³y jest znienawidzony.
Pro 14:18  Udzia³em ³atwowiernych - g³upota, umiejêtnoœæ wieñczy rozumnych.
Pro 14:19  Przed dobrymi Ÿli chyl¹ czo³a, a wystêpni u bram sprawiedliwego.
Pro 14:20  Ubogi niemi³y nawet najbli¿szemu, a bogacz ma wielu przyjació³.
Pro 14:21  Kto bliŸnim gardzi - ten grzeszy, szczêœliwy - kto z biednym wspó³czuje.
Pro 14:22  Czy¿ ci, co knuj¹ z³o, nie b³¹dz¹? Mi³oœæ i wiernoœæ dla tych, co maj¹ dobre zamiary.
Pro 14:23  Ka¿dy trud przynosi zyski, gadulstwo - jedynie biedê.
Pro 14:24  Umiejêtnoœæ jest wieñcem m¹drych, koron¹ niem¹drych - g³upota.
Pro 14:25  Œwiadek prawdomówny ratuje ludzi, oszustwo rozszerza k³amstwa.
Pro 14:26  W bojaŸni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczk¹.
Pro 14:27  Ÿród³em ¿ycia jest bojaŸñ Pañska, by side³ œmierci unikn¹æ.
Pro 14:28  Chwa³a to króla, gdy naród liczny, ubytek ludu - to zguba w³adcy.
Pro 14:29  £agodny - w rozwagê bogaty, porywczy ujawnia g³upotê.
Pro 14:30  ¯yciem dla cia³a jest serce spokojne, próchnieniem koœci jest namiêtnoœæ.
Pro 14:31  Kto ciemiê¿y ubogiego, l¿y jego Stwórcê, czci Go ten, kto siê nad biednym lituje.
Pro 14:32  Przez z³oœæ swoj¹ run¹³ niewierny, a prawy przy œmierci bezpieczny.
Pro 14:33  W sercu rozumnym jest m¹droœæ, i poœród g³upców powinna byæ znana.
Pro 14:34  Sprawiedliwoœæ wywy¿sza naród, a czyn haniebny pomniejsza narody.
Pro 14:35  Rozs¹dnemu s³udze król jest przychylny, a gniew budzi [s³uga] bezecny.
Pro 15:1  OdpowiedŸ ³agodna uœmierza zapalczywoœæ, s³owo rani¹ce pobudza do gniewu.
Pro 15:2  Z ust m¹drych ludzi wiedza siê s¹czy, usta niem¹drych zion¹ g³upot¹.
Pro 15:3  Na ka¿dym miejscu s¹ oczy Pañskie: dobrych i z³ych wypatruj¹.
Pro 15:4  Drzewem ¿ycia jest jêzyk ³agodny, z³amaniem na duchu - przewrotny.
Pro 15:5  G³upi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega - m¹drzeje.
Pro 15:6  W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój.
Pro 15:7  Wargi m¹drego szerz¹ m¹droœæ, lecz serce g³upich niesta³e.
Pro 15:8  Ofiara wystêpnych obrzyd³a dla Pana, upodobaniem Jego s¹ mod³y uczciwych.
Pro 15:9  Droga grzesznika obrzyd³a dla Pana, kocha On mi³oœnika prawoœci.
Pro 15:10  Dla odstêpcy od drogi surowa jest kara, kto karcenia nie znosi, ten umrze.
Pro 15:11  Szeol i Otch³añ s¹ jawne dla Pana, o ile¿ bardziej serca synów ludzkich.
Pro 15:12  Szyderca nie lubi upomnieñ, do ludzi m¹drych nie chodzi.
Pro 15:13  Serce radosne twarz rozwesela, gdy smutek w sercu, i duch przygnêbiony.
Pro 15:14  Serce rozwa¿ne szuka m¹droœci, usta niem¹drych syc¹ siê g³upot¹.
Pro 15:15  Wszystkie dni s¹ z³e dla nieszczêœliwego, serce szczêœliwe to uczta wieczysta.
Pro 15:16  Lepiej mieæ ma³o - z bojaŸni¹ Pañsk¹, ni¿ z niepokojem - wielkie bogactwo.
Pro 15:17  Lepsze jest trochê jarzyn z mi³oœci¹, ni¿ t³usty wó³ z nienawiœci¹.
Pro 15:18  Cz³owiek gniewliwy wznieca k³ótnie, a cierpliwy spory ³agodzi.
Pro 15:19  Jak ¿ywop³ot z ciernia, tak droga leniwych, œcie¿ka uczciwych jest wyrównana.
Pro 15:20  M¹dry syn radoœci¹ ojca, a matk¹ gardzi syn g³upi.
Pro 15:21  Niem¹dry g³upot¹ siê cieszy, rozumny idzie praw¹ drog¹.
Pro 15:22  Brak rady unicestwia zamiary, udaj¹ siê one, gdzie wielu doradców.
Pro 15:23  OdpowiedŸ ust w³asnych cieszy cz³owieka, jak mi³e jest zdanie stosowne!
Pro 15:24  Dla m¹drego droga ¿ycia - w górê, by unikn¹æ Szeolu, co w dole.



Pro 15:25  Pan rozwala dom pysznych, a miedzê wdowy utwierdza.
Pro 15:26  Obrzyd³e s¹ Panu z³e plany, lecz dobre s³owa s¹ czyste.
Pro 15:27  Burzy siê dom przez zyski nieprawe, ¿yæ bêdzie, kto darów nie znosi.
Pro 15:28  Prawe serce rozwa¿a odpowiedŸ, z³oœci¹ buchaj¹ usta wystêpnych.
Pro 15:29  Od nieprawych jest Pan daleko, modlitwy prawych On s³yszy.
Pro 15:30  Jasne oczy raduj¹ serce, radosna nowina odœwie¿a koœci.
Pro 15:31  Ucho pos³uszne zbawiennej radzie pomiêdzy mêdrcami przebywa.
Pro 15:32  Odrzuciæ wskazówki - to sob¹ pogardziæ, zdobywa siê m¹droœæ - s³uchaniem uwag.
Pro 15:33  BojaŸñ Pañska jest szko³¹ m¹droœci, pokora poprzedza s³awê.
Pro 16:1  Cz³owiecze s¹ zamys³y serca, odpowiedŸ jêzyka od Pana.
Pro 16:2  W oczach cz³owieka czyste s¹ wszystkie jego drogi, lecz Pan os¹dza duchy.
Pro 16:3  Powierz Panu swe dzie³o, a spe³ni¹ siê twoje zamiary.
Pro 16:4  Wszystko celowo uczyni³ Pan, tak¿e grzesznika na dzieñ nieszczêœcia.
Pro 16:5  Obrzyd³e Panu serce wynios³e, z pewnoœci¹ karania nie ujdzie.
Pro 16:6  Mi³oœæ i wiernoœæ g³adz¹ winê, bojaŸñ Pañska ze z³ych dróg sprowadza.
Pro 16:7  Gdy drogi cz³owieka s¹ mi³e Panu, pojedna On z nim nawet wrogów.
Pro 16:8  Lepiej mieæ ma³o ¿yj¹c sprawiedliwie, ni¿ niegodziwie mieæ wielkie zyski.
Pro 16:9  Serce cz³owieka obmyœla drogê, lecz Pan utwierdza kroki.
Pro 16:10  Na wargach królewskich wyrocznia: jego usta w s¹dzie nie b³¹dz¹.
Pro 16:11  Waga i szala to sprawa Pana, Jego dzie³o - ciê¿arki we worku.
Pro 16:12  Obrzyd³e królom dzia³anie nieprawe, bo tron siê opiera na sprawiedliwoœci.
Pro 16:13  Prawe usta królowi s¹ mi³e, uczciwie mówi¹cych on kocha.
Pro 16:14  Gniew króla to zwiastun œmierci, uœmierzy go cz³owiek rozumny.
Pro 16:15  W pogodnym obliczu króla jest ¿ycie, jego ³aska jak chmura deszczowa na wiosnê.
Pro 16:16  Raczej m¹droœæ nabywaæ ni¿ z³oto, lepiej mieæ rozum - ni¿ srebro.
Pro 16:17  Unikaæ z³ego - to droga prawych, chroni ¿ycie, kto czuwa nad drog¹.
Pro 16:18  Przed pora¿k¹ - wynios³oœæ, duch pyszny poprzedza upadek.
Pro 16:19  Lepiej byæ skromnym poœród pokornych, ni¿ ³upy dzieliæ z pysznymi.
Pro 16:20  Znajdzie szczêœcie - kto zwa¿a na przykazanie, kto Panu zaufa³ - szczêœliwy.
Pro 16:21  Kto sercem m¹dry, zwie siê rozumnym, a s³odycz warg wiedzê pomno¿y.
Pro 16:22  Rozum Ÿród³em ¿ycia dla tych, co go maj¹, g³upota - kar¹ dla niem¹drych.
Pro 16:23  Od serca m¹drego i usta m¹drzej¹, przezornoœæ na wargach siê mno¿y.
Pro 16:24  Dobre s³owa s¹ plastrem miodu, s³odycz¹ dla gard³a, lekiem dla cia³a.
Pro 16:25  Jest droga, co komuœ zdaje siê s³uszna, a w koñcu prowadzi do zguby.
Pro 16:26  G³ód robotnika pracuje dla niego, bo przymuszaj¹ go usta.
Pro 16:27  Cz³owiek nieprawy z³o gotuje, i ogieñ mu p³onie na wargach.
Pro 16:28  Cz³owiek podstêpny wznieca k³ótnie, plotkarz poró¿nia przyjació³.
Pro 16:29  Gwa³townik zwodzi bliŸniego, prowadzi na drogê niedobr¹.
Pro 16:30  Kto oczy zamyka, podstêp obmyœla, kto wargi zaciska, dokona³ zbrodni.
Pro 16:31  Siwy w³os ozdobn¹ koron¹: na drodze prawoœci siê znajdzie.
Pro 16:32  Cierpliwy jest lepszy ni¿ mocny, opanowany - od zdobywcy grodu.
Pro 16:33  We fa³dy sukni wrzuca siê losy, ale Pan sam rozstrzyga.
Pro 17:1  Lepszy jest suchy kês chleba w spokoju ni¿ dom pe³en biesiad k³ótliwych.
Pro 17:2  S³uga rozumny weŸmie górê nad bezecnym synem i z braæmi posi¹dzie dziedzictwo.
Pro 17:3  Dla srebra - tygiel, dla z³ota - piec, a dla serc probierzem jest Pan.
Pro 17:4  Nikczemnik zwa¿a na wargi nieprawe, oszust s³ucha jêzyka przewrotnych.
Pro 17:5  Kto drwi z ubogiego, zniewa¿a jego Stwórcê, kto cieszy siê z klêski, nie ujdzie karania.
Pro 17:6  Koron¹ starców - synowie synów, a chlub¹ synów - ojcowie.
Pro 17:7  Nie przystoi g³upcowi mowa wytworna, tym mniej mo¿nemu - warga k³amliwa.
Pro 17:8  Dla daj¹cego - dar kamieniem szczêœcia: gdziekolwiek siê zwróci, ma powodzenie.
Pro 17:9  Kto szuka mi³oœci, cudzy b³¹d tai; kto sprawê rozg³asza, poró¿nia przyjació³.
Pro 17:10  Nagana g³êbiej dzia³a na m¹drego ni¿eli na g³upiego sto batów.
Pro 17:11  Z³y szuka jedynie buntu, lecz zwiastun nieszczêœcia bêdzie mu pos³any.
Pro 17:12  Raczej spotkaæ niedŸwiedzicê, co straci³a ma³e, ni¿eli g³upiego z jego g³upot¹.
Pro 17:13  Kto z³em za dobre odp³aca, temu z³o nie ust¹pi z domu.
Pro 17:14  K³ótniê zaczynaæ to daæ upust wodzie, nim spór wybuchnie - uciekaj!
Pro 17:15  Kto uwalnia ³otra i kto skazuje niewinnych: Pan do obu czuje odrazê.
Pro 17:16  Po có¿ pieni¹dze w rêku g³upiego? Brak mu rozumu, by nabyæ m¹droœci.
Pro 17:17  Przyjaciel kocha w ka¿dym czasie, a bratem siê staje w nieszczêœciu.



Pro 17:18  Niem¹dry jest ten, kto daje porêkê i kto przysiêg¹ rêczy za bliŸniego.
Pro 17:19  Kto lubi k³ótnie, grzech lubi, kto podwy¿sza bramê, szuka zag³ady.
Pro 17:20  Szczêœcia nie zazna serce przewrotne, w z³o wpada - kto przewrotny w jêzyku.
Pro 17:21  Kto zrodzi³ g³upca, wiele ma zmartwieñ, nie cieszy siê ojciec nicponia.
Pro 17:22  Radoœæ serca wychodzi na zdrowie, duch przygnêbiony wysusza koœci.
Pro 17:23  Niegodziwiec dar bierze z zanadrza, by œcie¿ki prawa naginaæ.
Pro 17:24  Przed rozumnego obliczem jest m¹droœæ, lecz oczy g³upiego na krañcach ziemi.
Pro 17:25  Zmartwieniem ojca syn niem¹dry, gorycz¹ - swej rodzicielki.
Pro 17:26  Dla sprawiedliwego i kara grzywny niedobra, zbiæ rózg¹ zacnego to przeciw prawoœci.
Pro 17:27  Rozs¹dek posiad³, kto w s³owach oszczêdny, kto spokojnego ducha - roztropny.
Pro 17:28  I g³upi, gdy milczy, wydaje siê m¹drym, kto wargi zamyka - bezpieczny.
Pro 18:1  Za ¿¹dz¹ idzie odludek i z ka¿d¹ rad¹ wojuje.
Pro 18:2  G³upi nie lubi siê zastanawiaæ, lecz tylko swe zdanie przedstawiæ.
Pro 18:3  W œlad za wystêpnym idzie pogarda, wraz z godnym pogardy - hañba.
Pro 18:4  S³owa ust ludzkich s¹ wod¹ g³êbok¹, potokiem obfitym jest Ÿród³o m¹droœci.
Pro 18:5  Niedobrze winnego popieraæ, krzywdz¹c prawego w s¹dzie.
Pro 18:6  Wargi g³upiego prowadz¹ do k³ótni, jego usta wo³aj¹ o razy.
Pro 18:7  Usta g³upiego s¹ jego zgub¹, a wargi - pu³apk¹ na jego ¿ycie.
Pro 18:8  S³owa donosiciela s¹ jak smaczne k¹ski: zapadaj¹ do g³êbi wnêtrznoœci.
Pro 18:9  Nawet ten, kto w pracy opiesza³y, jest bratem niszczyciela.
Pro 18:10  Potê¿n¹ twierdz¹ jest imiê Pana, tam prawy siê schroni.
Pro 18:11  Majêtnoœæ bogacza jest mocn¹ warowni¹, murem wysokim w jego mniemaniu.
Pro 18:12  Przed upadkiem serce ludzkie siê wynosi, lecz pokora poprzedza s³awê.
Pro 18:13  Odpowiedzieæ, nim siê wys³ucha, uchodzi za g³upotê i hañbê.
Pro 18:14  Duch ludzki zniesie chorobê, lecz z³amanego ducha któ¿ dŸwignie?
Pro 18:15  Serce rozumne zdobywa wiedzê, a ucho m¹drych d¹¿y do wiedzy.
Pro 18:16  Dar cz³owieka toruje mu drogê i do mo¿nych go prowadzi.
Pro 18:17  Pierwszy ma racjê w swej sprawie, lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go.
Pro 18:18  Losem ³agodzi siê spory i rozstrzyga pomiêdzy mo¿nymi.
Pro 18:19  Brat obra¿ony - trudniejszy do zdobycia ni¿ miasto warowne, a k³ótnie - jak zawory w twierdzy.
Pro 18:20  Owocem ust nasyci cz³owiek wnêtrze, po¿ywi siê plonami swych warg.
Pro 18:21  ¯ycie i œmieræ s¹ w mocy jêzyka, [jak] kto go lubi [u¿ywaæ], tak i spo¿yje zeñ owoc.
Pro 18:22  Kto znalaz³ ¿onê - dobro znalaz³ i zyska³ ³askê u Pana.
Pro 18:23  P³aczliwie prosi ubogi, a bogacz twardo go zbywa.
Pro 18:24  Na bliŸnich polegaæ - to siebie zgubiæ, czasem przyjaciel przylgnie nad brata.
Pro 19:1  Wiêcej wart biedak, co ¿yje uczciwie, ni¿ g³upiec o ustach k³amliwych.
Pro 19:2  I gorliwoœæ niedobra przy braku rozwagi, b³¹dzi, kto biegnie za prêdko.
Pro 19:3  G³upota cz³owieka niszczy mu drogê, a serce na Pana siê gniewa.
Pro 19:4  Bogactwo zyskuje wielu przyjació³, biednego opuszcza najbli¿szy.
Pro 19:5  Fa³szywy œwiadek nie ujdzie karania, kto k³amstwem oddycha, nie zdo³a siê wymkn¹æ.
Pro 19:6  Wielu schlebia mo¿nemu, ka¿dy jest bliski temu, kto daje.
Pro 19:7  Biedaka wszyscy bracia nie lubi¹, tym bardziej najbli¿si stroni¹ od niego; on szuka s³ów - ale ich nie 
ma.
Pro 19:8  Kto nabywa m¹droœæ - ten siebie kocha, kto strze¿e rozwagi - ten dobro zdobêdzie.
Pro 19:9  Fa³szywy œwiadek nie ujdzie karania, zginie - kto k³amstwem oddycha.
Pro 19:10  Nie przystoi g³upiemu op³ywaæ w rozkosze, tym bardziej s³udze - kierowaæ panami.
Pro 19:11  Rozwa¿ny cz³owiek nad gniewem panuje, a chwa³¹ jego - zapomnienie uraz.
Pro 19:12  Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla, jego ¿yczliwoœæ jak rosa na trawie.
Pro 19:13  Strapieniem dla ojca - syn g³upi, a rynn¹ wci¹¿ ciekn¹c¹ - k³ótliwa kobieta.
Pro 19:14  Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz ¿ona rozs¹dna darem od Pana.
Pro 19:15  Lenistwo pogr¹¿a w ospa³oœæ, g³ód cierpi dusza niedba³a.
Pro 19:16  Strzec przykazañ to chroniæ swe ¿ycie, kto gardzi powag¹, zginie.
Pro 19:17  Po¿ycza [samemu] Panu - kto dla biednych ¿yczliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Pro 19:18  Æwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoœ siê a¿ do skrzywdzenia go.
Pro 19:19  Za mocny gniew nale¿y siê grzywna, a chc¹c go wyrwaæ, jeszcze go wzmo¿esz.
Pro 19:20  Pos³uchaj rady, przyjmij naukê, abyœ by³ m¹dry w przysz³oœci.
Pro 19:21  Wiele zamierzeñ jest w sercu cz³owieka, lecz wola Pana siê ziœci.
Pro 19:22  Bezczynnoœæ cz³owieka jest jego wyrzutem, od nierzetelnego lepszy jest ubogi.
Pro 19:23  BojaŸñ Pañska prowadzi do ¿ycia: klêska nawiedzi tego, kto lubi spaæ d³ugo.



Pro 19:24  Leniwy wyci¹gnie rêkê do misy, ale do ust jej nie doprowadzi.
Pro 19:25  Zbij szydercê - a prosty zm¹drzeje, upomnij m¹drego - a nabêdzie karnoœci.
Pro 19:26  Kto ojca zniewa¿a, a matkê wypêdza, jest synem bezecnym, zhañbionym.
Pro 19:27  Zaprzestañ, synu s³uchaæ pouczeñ, a zb³¹dzisz bez s³ów rozs¹dku.
Pro 19:28  Œwiadek bezecny drwi sobie z prawoœci, usta wystêpne grzech po¿eraj¹.
Pro 19:29  Dla szyderców gotowe s¹ baty, a ch³osta na plecy g³upiego.
Pro 20:1  Szyderc¹ jest wino, swarliw¹ - sycera, ka¿dy, kto tutaj b³¹dzi, niem¹dry.
Pro 20:2  Jak ryk lwa - tak zapalczywoœæ króla, kto go rozgniewa, ¿ycie nara¿a.
Pro 20:3  Zaprzestaæ sporu - zaszczytem dla mê¿a, bo ka¿dy, kto g³upi, wybucha.
Pro 20:4  Nie pracuje leniwy w jesieni, wiêc w ¿niwa darmo szuka plonu.
Pro 20:5  G³êbok¹ wod¹ plan w sercu cz³owieka, czerpie z niej cz³owiek przemyœlny.
Pro 20:6  Dobroci¹ sw¹ che³pi siê wielu, lecz mê¿a pewnego któ¿ znajdzie?
Pro 20:7  Sprawiedliwy w prawoœci swej ¿yje, szczêœliwe po nim s¹ dzieci.
Pro 20:8  Gdy król zasiada na tronie sêdziowskim - wszelkie z³o rozprasza spojrzeniem.
Pro 20:9  Kto powie: «Ustrzeg³em czystoœci serca, wolny jestem od grzechu»?
Pro 20:10  Dwojakie ciê¿arki i miara podwójna - obydwu Pan nie znosi.
Pro 20:11  Ju¿ ch³opca mo¿na poznaæ po zachowaniu, czy prawe i czyste bêd¹ jego czyny.
Pro 20:12  I ucho, co s³yszy, i oko, co widzi, oba s¹ dzie³em Pana.
Pro 20:13  Nie kochaj spania, byœ nie zubo¿a³, miej oczy otwarte - nasycisz siê chlebem.
Pro 20:14  «Marne, marne», krzyczy nabywca, lecz po odejœciu [z nabytku] siê chwali.
Pro 20:15  Jest z³oto i obfitoœæ pere³, lecz wargi rozumne - to rzecz drogocenna.
Pro 20:16  Zabierz mu sukniê, bo rêczy za obcych, za nieznajomego - weŸ zastaw!
Pro 20:17  Chleb oszustwa mi³y jest cz³owiekowi, lecz potem usta nape³ni kamieniem.
Pro 20:18  Na radzie ustalisz plany, wojnê prowadŸ roztropnie.
Pro 20:19  Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadu³¹!
Pro 20:20  Temu, kto ojcu i matce z³orzeczy, w noc ciemn¹ lampa zagaœnie.
Pro 20:21  Dziedzictwo w pocz¹tku pospiesznie zgarniête na koñcu jest bez b³ogos³awieñstwa.
Pro 20:22  Nie mów: «Za z³o siê odp³acê». Zdaj siê na Pana: On ciê wybawi.
Pro 20:23  Wstrêtne dla Pana dwojakie ciê¿arki, i waga fa³szywa - niedobra.
Pro 20:24  Pan kieruje krokami cz³owieka, jak¿eby cz³owiek poj¹³ w³asn¹ drogê?
Pro 20:25  Pu³apk¹ ludzi - pochopne: «Dar [Bogu]», a namyœlaj¹ siê dopiero po œlubach.
Pro 20:26  Król m¹dry rozpêdza zbrodniarzy i ko³o na nich sporz¹dza.
Pro 20:27  Lamp¹ Pañsk¹ jest duch cz³owieka: on g³êbiê wnêtrza przenika.
Pro 20:28  £askawoœæ i sta³oœæ s¹ stra¿¹ króla, tron oparty jest na ³askawoœci.
Pro 20:29  Rozmach jest chlub¹ m³odzie¿y, ozdob¹ starców - siwizna.
Pro 20:30  Prêgi, rany lecz¹ z³o, a razy - g³êbie wnêtrznoœci.
Pro 21:1  Serce króla w rêku Pana jak p³yn¹ca woda, On zwraca je, dok¹d [sam] chce.
Pro 21:2  Ka¿dego droga zdaje mu siê prawa, lecz Pan os¹dza serca.
Pro 21:3  Postêpowanie uczciwe i prawe milsze Panu ni¿ krwawa ofiara.
Pro 21:4  Dumne oczy i serce nadête, [ta] pochodnia wystêpnych jest grzechem.
Pro 21:5  Zamiary pracowitego [przynosz¹] zysk, a wszystkich œpiesz¹cych siê - biedê.
Pro 21:6  Gromadzenie skarbów jêzykiem k³amliwym, to wiatr œcigany - szukanie œmierci.
Pro 21:7  Przemoc wystêpnych porwie ich samych, bo nie chc¹ strzec prawoœci.
Pro 21:8  Krêta droga zbrodniarza, niewinny dzia³a z prawoœci¹.
Pro 21:9  Lepsze mieszkanie w k¹cie dachu ni¿ ¿ona swarliwa i dom obszerny.
Pro 21:10  Dusza grzesznika po¿¹da z³a, w jego oczach bliŸni nie znajduje ³aski.
Pro 21:11  Gdy karz¹ szydercê, m¹drzeje prostaczek, gdy ucz¹ m¹drego, on wiedzê zdobywa.
Pro 21:12  Sprawiedliwy [Bóg] myœli o domu zbrodniarza, w nieszczêœcie wtr¹ca nieprawych.
Pro 21:13  Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam bêdzie wo³a³ bez skutku.
Pro 21:14  Dar potajemny uœmierza gniew, a z³oœæ najwiêksz¹ - podarek w zanadrzu.
Pro 21:15  Cieszy siê prawy z czynów uczciwych, s¹ one postrachem dla ludzi nieprawych.
Pro 21:16  Kto zbacza z drogi rozwagi, odpocznie w towarzystwie cieni.
Pro 21:17  Popada w nêdzê, kto lubi hulanki, nie wzbogaci siê, kto lubi oliwê i wino.
Pro 21:18  Okupem prawego - odstêpca, niewierny - zamiast prawego.
Pro 21:19  Lepiej mieszkaæ w pustyni ni¿ z ¿on¹ k³ótliw¹, mrukliw¹.
Pro 21:20  Cenny skarb i oliwa w domu m¹drego, a g³upiec je marnotrawi.
Pro 21:21  Kto szuka prawoœci, dobroci, ten znajdzie ¿ycie, powodzenie i chwa³ê.
Pro 21:22  M¹dry siê wdar³ do miasta si³aczy i zniszczy³ moc, której ufali.
Pro 21:23  Strzeg¹c swych ust i jêzyka, chroni siê ¿ycie przed uciskami.



Pro 21:24  Pysza³ek, samochwa³: nazywany szyderc¹ dzia³a z nadmiaru swej pychy.
Pro 21:25  Pragnienie uœmierca leniucha, bo jego rêkom nie chce siê pracowaæ.
Pro 21:26  On tylko po¿¹da dzieñ ca³y, a prawy udziela - nie szczêdzi.
Pro 21:27  Obrzyd³a ofiara wystêpnych, tym bardziej z³o¿ona w z³ej myœli.
Pro 21:28  Zginie œwiadek fa³szywy, kto [umie] s³uchaæ, mo¿e ci¹gle mówiæ.
Pro 21:29  Niewierny ma upór na twarzy, a prawy umacnia swe drogi.
Pro 21:30  Nie ma m¹droœci ani rozumu, ni rady przeciwko Panu.
Pro 21:31  Na dzieñ bitwy osiod³a siê konia, ale zwyciêstwo zale¿y od Pana.
Pro 22:1  Lepszy szacunek ni¿ wielkie bogactwo, lepsze uznanie ni¿ srebro i z³oto.
Pro 22:2  Spotykaj¹ siê bogacz i nêdzarz - Pan obydwu jest Stwórc¹.
Pro 22:3  Rozwa¿ny z³o widzi i odwraca siê, nierozwa¿ni tam id¹ - i szkodê ponosz¹.
Pro 22:4  Owocem pokory jest bojaŸñ Pañska, bogactwo, szacunek i ¿ycie.
Pro 22:5  Ciernie, sid³a na drodze z³oczyñcy, kto ¿ycia strze¿e, ten od nich jest z dala.
Pro 22:6  Wdra¿aj ch³opca w prawid³a jego drogi, a nie zejdzie z niej i w staroœci.
Pro 22:7  Ubogimi kieruje bogaty, s³ug¹ wierzyciela jest d³u¿nik.
Pro 22:8  Kto sieje z³o, zbiera nieszczêœcie, kij jego gniewu przepadnie.
Pro 22:9  B³ogos³awiony, czyj wzrok mi³osierny, bo chlebem dzieli siê z biednym.
Pro 22:10  PrzepêdŸ szydercê, a k³ótnia ust¹pi, ucichnie zatarg i potwarz.
Pro 22:11  Kto kocha czystych sercem, kto ma wdziêk na wargach - przyjacielem króla.
Pro 22:12  Oczy Pana strzeg¹ rozs¹dku, a niwecz¹ mowy wiaro³omcy.
Pro 22:13  Leniwy mówi: «Lew jest na drodze: zginê na œrodku ulicy».
Pro 22:14  Usta ¿on cudzych s¹ do³em g³êbokim: na kogo Pan siê gniewa, ten tam wpadnie.
Pro 22:15  W sercu ch³opiêcym g³upota siê mieœci, rózga karnoœci wypêdzi j¹ stamt¹d.
Pro 22:16  Uciskaæ biedaka - to jego bogaciæ, bogacza wspieraæ - to wtr¹caæ go w biedê.
Pro 22:17  S³owa Mêdrców. Nadstaw ucha i s³uchaj s³ów mêdrców, nak³oñ swe serce ku mojej nauce,
Pro 22:18  bo dobrze, gdy w sercu je chowasz, gdy stale je widaæ na twoich wargach.
Pro 22:19  Byœ ufnoœæ sw¹ w Panu pok³ada³, chcê wskazaæ ci dzisiaj twoj¹ drogê.
Pro 22:20  Czy ju¿ nie pisa³em tobie trzy razy [s³ów pe³nych] rad i wskazañ,
Pro 22:21  by ciê nauczyæ prawoœci i prawdy, byœ wiernie zda³ sprawê temu, kto ciê pos³a³?
Pro 22:22  Nie okradaj nêdzarza, poniewa¿ jest nêdzarzem, nie uciskaj w bramie biednego,
Pro 22:23  bo Pan rzecznikiem ich sprawy, wydrze On ¿ycie tym, co ich krzywdz¹.
Pro 22:24  Nie wi¹¿ siê z cz³owiekiem gniewliwym, nie obcuj z cz³owiekiem porywczym,
Pro 22:25  byœ do dróg jego nie przywyk³ i nie zgotowa³ pu³apki na swe ¿ycie.
Pro 22:26  Nie b¹dŸ z tych, co daj¹ porêkê, co rêcz¹ za [cudze] d³ugi.
Pro 22:27  Je¿eli nie masz czym zap³aciæ, po co maj¹ ³ó¿ko zabraæ spod ciebie?
Pro 22:28  Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków.
Pro 22:29  Widzisz bieg³ego w swoim zawodzie? Bêdzie on sta³ przed obliczem królów, a nie przed ludŸmi 
prostymi.
Pro 23:1  Gdy z mo¿nym do sto³u usi¹dziesz, pilnie uwa¿aj, co masz przed sob¹;
Pro 23:2  nó¿ sobie przy³ó¿ do gard³a, jeœli masz gard³o ¿ar³oczne.
Pro 23:3  Nie po¿¹daj jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy.
Pro 23:4  O bogactwo siê nie ubiegaj i odst¹p od twojej chytroœci!
Pro 23:5  Gdy utkwisz w nim wzrok - ju¿ go nie ma, bo skrzyd³a sobie przyprawi - jak orze³, co odlatuje ku niebu.
Pro 23:6  Z nie¿yczliwym cz³owiekiem nie ucztuj, nie po¿¹daj jego przysmaków;
Pro 23:7  jak ktoœ, kto dogadza apetytowi, tak samo i on [postêpuje]. «Jedz i pij!» - mówi do ciebie, a w sercu ci 
nie jest przychylny.
Pro 23:8  Zwrócisz spo¿yty kawa³ek, s³ów mi³ych u¿yjesz na pró¿no.
Pro 23:9  Nie mów do uszu g³upiego, bo wzgardzi m¹droœci¹ twej mowy.
Pro 23:10  Nie przesuwaj prastarej miedzy, na pole sierot nie wstêpuj,
Pro 23:11  bo mocny jest ich Obroñca, przeciw tobie ich sprawê obróci.
Pro 23:12  Do pouczeñ serce swe nak³oñ, do m¹drych s³ów - swoje uszy!
Pro 23:13  Karcenia ch³opcu nie ¿a³uj, gdy rózg¹ uderzysz - nie umrze.
Pro 23:14  Ty go uderzysz rózg¹, a od Szeolu zachowasz mu duszê.
Pro 23:15  Synu, gdy m¹dre twe serce, i w³asne me serce siê cieszy;
Pro 23:16  moje wnêtrze tak¿e siê weseli, gdy usta twe mówi¹, co s³uszne.
Pro 23:17  Niech twoje serce nie zazdroœci grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaŸñ Pañsk¹:
Pro 23:18  gdy¿ przysz³e ¿ycie istnieje, nie zawiedzie ciê twoja nadzieja.
Pro 23:19  S³uchaj, mój synu - b¹dŸ dobry, prost¹ drog¹ prowadŸ twe serce,
Pro 23:20  nie b¹dŸ z tych, co winu ho³duj¹ lub miêsem siê lubi¹ ob¿eraæ;



Pro 23:21  bo pijak i ¿ar³ok jest w nêdzy, ospa³oœæ chodzi w ³achmanach.
Pro 23:22  S³uchaj ojca, który ciê zrodzi³, i nie gardŸ tw¹ matk¹, staruszk¹!
Pro 23:23  Nie sprzedawaj - nabywaj prawdê, m¹droœæ, karnoœæ, rozwagê!
Pro 23:24  Raduje siê ojciec prawego, kto zrodzi³ m¹drego, siê cieszy;
Pro 23:25  niech siê wesel¹ twój ojciec i matka, twa rodzicielka niech bêdzie szczêœliwa.
Pro 23:26  Synu, daj mi swe serce, dróg moich niech strzeg¹ twe oczy,
Pro 23:27  bo do³em g³êbokim jest nierz¹dnica, a ciasn¹ studni¹ jest obca niewiasta,
Pro 23:28  czatuje jakby rozbójnik, pomna¿a niewiernych w narodzie.
Pro 23:29  U kogo «Ach!», u kogo «Biada!», u kogo swary, u kogo ¿ale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy 
s¹ mêtne?
Pro 23:30  U przesiaduj¹cych przy winie, u chodz¹cych próbowaæ amfory.
Pro 23:31  Nie patrz na wino, jak siê czerwieni, jak piêknie b³yszczy w kielichu, jak ³atwo p³ynie [przez gard³o]:
Pro 23:32  bo w koñcu k¹sa jak ¿mija, swój jad niby w¹¿ wypuszcza;
Pro 23:33  twoje oczy dostrzeg¹ rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie.
Pro 23:34  Zdajesz siê spaæ na dnie morza lub spoczywaæ na szczycie masztu.
Pro 23:35  «Obili mnie, nic nie poczu³em, ch³ostali, nic nie wiedzia³em. Kiedy¿ siê zbudzê? Jeszcze nadal go 
pragnê...»
Pro 24:1  Nie zazdroœæ ludziom nieprawym, nie pragnij ich towarzystwa:
Pro 24:2  bo serce ich przemoc obmyœla, ich wargi mówi¹ z³oœliwie.
Pro 24:3  Dom siê buduje m¹droœci¹, a roztropnoœci¹ - umacnia;
Pro 24:4  rozs¹dek nape³nia spichlerze wszelkimi dobrami drogimi, mi³ymi.
Pro 24:5  M¹¿ rozumny jest lepszy ni¿ krzepki, a œwiat³y muskularnego przewy¿sza;
Pro 24:6  bo roztropnie poprowadzisz wojnê; tam zwyciêstwo, gdzie wielki doradca.
Pro 24:7  Za wznios³a dla g³upca jest m¹droœæ, w bramie on ust nie otworzy.
Pro 24:8  Kto z³o dok³adnie obmyœla, tego zw¹ wichrzycielem.
Pro 24:9  Grzech jest planem g³upiego, szyderca jest wstrêtny dla ludzi.
Pro 24:10  Gdyœ s³aby w dniu nieszczêœcia, to bardzo mierna twoja si³a.
Pro 24:11  Ratuj wleczonych na œmieræ, wstrzymaj rózgi, by nie zabija³y.
Pro 24:12  Czy powiesz: «Nie wiedzia³em tego?» Kto bada serca, ma nie rozumieæ? Wie Ten, który dusz 
dogl¹da, i wed³ug czynów odda ka¿demu.
Pro 24:13  Synu, jedz miód, bo jest dobry, bo plaster miodu jest s³odki dla podniebienia.
Pro 24:14  Podobnie - wiedz - m¹droœæ dla twej duszy, posi¹dziesz j¹ - przysz³e ¿ycie masz pewne, nie 
zawiedzie ciê twoja nadzieja.
Pro 24:15  Nie czatuj, grzeszniku, przed domem prawego, nie burz miejsca jego spoczynku,
Pro 24:16  bo prawy siedmiokroæ upadnie i wstanie, a wystêpni w nieszczêœciu upadn¹.
Pro 24:17  Nie ciesz siê z upadku wroga, nie raduj siê w duszy z jego potkniêcia,
Pro 24:18  by Pan widz¹c to, nie mia³ ci za z³e i gniewu nie odwróci³ od niego.
Pro 24:19  Nie oburzaj siê na z³oczyñców, wystêpnym nie zazdroœæ:
Pro 24:20  bo nie ma przysz³oœci nieprawy, zagaœnie œwiat³o wystêpnych.
Pro 24:21  Synu mój, lêkaj siê Boga i króla, nie ³¹cz siê z tymi, co myœl¹ inaczej,
Pro 24:22  bo wnet ich zag³ada nastanie. Kto zna upadek obydwu?
Pro 24:23  I te s¹ od Mêdrców. Niedobrze, jeœli ktoœ w s¹dzie stronniczy.
Pro 24:24  Kto mówi przestêpcy: «Jesteœ niewinny», temu ludy z³orzecz¹, tego przeklinaj¹ narody.
Pro 24:25  Szczêœliwi, którzy karz¹ [przestêpców], sp³ynie na nich obfite b³ogos³awieñstwo.
Pro 24:26  W wargi ca³uje, kto daje s³uszn¹ odpowiedŸ.
Pro 24:27  Spe³nij obowi¹zki na dworze, wykonuj je pilnie na roli, a potem - i dom wystawisz.
Pro 24:28  Nie oskar¿aj bliŸniego bezpodstawnie; czy zwodziæ chcesz twymi wargami?
Pro 24:29  Nie mów: «Jak mi zrobi³, tak ja mu te¿ zrobiê, ka¿demu oddam wed³ug jego czynów».
Pro 24:30  Szed³em ko³o roli pró¿niaka i ko³o winnicy g³upiego:
Pro 24:31  a oto wszystko zaros³o pokrzyw¹, ciernie ca³¹ jej powierzchniê pokry³y, kamienny mur rozwalony.
Pro 24:32  Skierowa³em uwagê, spojrza³em, zobaczy³em i wysnu³em naukê:
Pro 24:33  Trochê snu i trochê drzemania, trochê za³o¿enia r¹k, aby zasn¹æ,
Pro 24:34  a przyjdzie na ciebie nêdza jak w³óczêga i niedostatek jak biedak ¿ebrz¹cy.
Pro 25:1  I to s¹ przys³owia Salomona, przepisane przez ludzi króla judzkiego, Ezechiasza.
Pro 25:2  Chwa³¹ Bo¿¹ - rzecz taiæ, chwa³¹ królów - rzecz badaæ.
Pro 25:3  Wysokoœæ niebios i g³êbia podziemia, i serca królów s¹ niezbadane.
Pro 25:4  Od³¹cz ¿u¿el od srebra, a rozb³yœnie z³otnikowi naczynie:
Pro 25:5  nieprawego usuñ sprzed króla, a sprawiedliwoœæ jego tron umocni.
Pro 25:6  Nie b¹dŸ wynios³y u króla, nie stawaj na miejscu wielmo¿ów!



Pro 25:7  Niech raczej ci rzekn¹: «Posuñ siê wy¿ej!» ni¿by ciê mieli poni¿yæ przed mo¿nym. Co oczy twoje 
spostrzeg³y,
Pro 25:8  nie podawaj szybko do s¹du, bo co zrobisz w koñcu, je¿eli zawstydzi ciê bliŸni?
Pro 25:9  Swój spór z bliŸnim za³atw polubownie, lecz cudzych tajemnic nie zdradzaj,
Pro 25:10  by s³uchaj¹cy ciebie nie zgani³ i nie przylgnê³a do ciebie nies³awa.
Pro 25:11  Z³ote jab³ka na sprzêtach ze srebra - to s³owo mówione w czasie w³aœciwym.
Pro 25:12  Z³ota obr¹czka, kolia ze szczerego z³ota - wskazówka m¹drego dla uszu uwa¿nych.
Pro 25:13  Czym jest ch³ód œniegu w dzieñ ¿niwa, tym wierny zleceniu pos³aniec: bo ducha panu orzeŸwia.
Pro 25:14  Chmury i wicher bez deszczu: kto chwali siê darem k³amanym.
Pro 25:15  Cierpliwoœæ ugnie zwierzchnika, a jêzyk ³agodny z³amie koœci.
Pro 25:16  Znalaz³eœ miód - tyle zjedz, ile trzeba, byœ siê objad³szy nie zwróci³.
Pro 25:17  Stawaj rzadko w domu s¹siada, by nie mia³ ciê doœæ i nie nabra³ wstrêtu.
Pro 25:18  Maczug¹, mieczem, ostr¹ strza³¹ - fa³szywy œwiadek przeciw bliŸniemu.
Pro 25:19  Czym z¹b zepsuty i noga chwiejna, tym jest w dniu klêski nadzieja w niewiernym.
Pro 25:20  Jak p³aszcz zdejmowaæ w dzieñ mroŸny lub ocet wylewaæ na ³ug, tak pieœni œpiewaæ znêkanym.
Pro 25:21  Gdy wróg twój ³aknie, nakarm go chlebem, gdy pragnie, napój go wod¹ -
Pro 25:22  ¿ar ognia zgromadzisz na nim, a Pan ci za to zap³aci.
Pro 25:23  Pó³nocny wiatr sprowadzi deszcz, a jêzyk obmówcy - gniew na twarzach.
Pro 25:24  Lepsze mieszkanie w k¹cie dachu ni¿ ¿ona swarliwa i dom obszerny.
Pro 25:25  Jak zimna woda na gard³o spragnione, tak dobre wieœci z dalekiej krainy.
Pro 25:26  Ÿród³em zm¹conym i studni¹ zniszczon¹ jest prawy, co przed wystêpnym siê chwieje.
Pro 25:27  Niedobrze za wiele jeœæ miodu: a gardzenie wynios³oœci¹ jest zaszczytne.
Pro 25:28  Miastem odkrytym, bez murów, jest cz³owiek nieopanowany.
Pro 26:1  Jak œnieg w lecie, deszcz we ¿niwa, tak czeœæ nie przystoi g³upiemu.
Pro 26:2  Jak ptak, co ucieka, wróbel, co leci, tak nies³uszne przekleñstwo - bez skutku.
Pro 26:3  Na konia - bicz, na os³a - wêdzid³o, a kij na plecy g³upiego.
Pro 26:4  Nie odpowiadaj g³upiemu wed³ug jego g³upoty, byœ nie sta³ siê jemu podobnym.
Pro 26:5  G³upiemu odpowiadaj wed³ug jego g³upoty, by nie pomyœla³, ¿e m¹dry.
Pro 26:6  Nogi sobie odcina, szkody siê nabawi, kto posy³a wiadomoœæ przez g³upca.
Pro 26:7  Jak chwiej¹ siê nogi chromego, tak w ustach g³upiego przys³owie.
Pro 26:8  Jak kamieñ przywi¹zaæ do procy, tak czeœæ oddawaæ g³upiemu.
Pro 26:9  Cierñ wpi³ siê w rêkê pijaka, a przys³owie - w usta g³upców.
Pro 26:10  Jak ³ucznik rani¹cy przechodniów, tak ten, kto g³upca najmuje lub pijaka-przechodnia.
Pro 26:11  Jak pies do wymiotów powraca, tak g³upi powtarza szaleñstwa.
Pro 26:12  Widzia³eœ takiego, co m¹dry w swych oczach? Wiêcej nadziei w g³upim ni¿ w takim.
Pro 26:13  Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych».
Pro 26:14  Krêc¹ siê drzwi na zawiasach, a cz³owiek leniwy na ³ó¿ku.
Pro 26:15  Wyci¹gn¹³ leniwy sw¹ rêkê do misy, trudno mu j¹ do ust doprowadziæ.
Pro 26:16  Leniwy ma siê za m¹drzejszego ni¿ siedmiu, co odpowiada rozumnie.
Pro 26:17  Chwyta za uszy psa, który biegnie - kto w cudze spory siê miesza.
Pro 26:18  Jak ten, co rzuca bezmyœlnie strza³y, oszczepy i œmieræ -
Pro 26:19  tak cz³owiek, co zwodzi bliŸniego i mówi: «To tylko dla ¿artu».
Pro 26:20  Bez drew zagaœnie ognisko, bez donosiciela spór zniknie.
Pro 26:21  Wêgiel dla ¿aru, drwa dla ognia - a cz³owiek k³ótliwy - do wzniecania sporu.
Pro 26:22  S³owa donosiciela s¹ jak przysmaki: zapadaj¹ do g³êbi wnêtrznoœci.
Pro 26:23  Czym na garnku glinianym srebrna polewa, tym wargi pal¹ce, a w sercu z³o.
Pro 26:24  Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstêp.
Pro 26:25  Nie ufaj mi³emu g³osowi, gdy¿ siedem ohyd ma w sercu;
Pro 26:26  choæ siê zatai nienawiœæ podstêpnie, to z³oœæ siê wyda na zgromadzeniu.
Pro 26:27  Kto kopie dó³ - weñ wpada, a kamieñ wraca na tego, co go toczy.
Pro 26:28  Fa³szywy jêzyk nie znosi skrzywdzonych, usta przymilne powodem zguby.
Pro 27:1  Nie chwal siê dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzieñ ci przyniesie.
Pro 27:2  Niech inny ciê chwali - nie twe w³asne usta, ktoœ obcy - nie w³asne twe wargi.
Pro 27:3  Ciê¿ki jest kamieñ i piasek nie lekki, gniew g³upiego ciê¿szy od obu.
Pro 27:4  Gwa³towny jest gniew, zapalczywoœæ - nieub³agana, a kto siê ostoi przed zazdroœci¹?
Pro 27:5  Lepsza jest jawna nagana ni¿ mi³oœæ tajona.
Pro 27:6  Razy przyjaciela - [znakiem] wiernoœci, poca³unki wroga - zwodnicze.
Pro 27:7  Kto syty - depcze po miodzie, g³odnemu i gorycz jest s³odka.
Pro 27:8  Jak ptak, co uciek³ z gniazda, tak cz³owiek, co uciek³ z ojczyzny.



Pro 27:9  Olejki, pachnid³o - serce raduj¹ i dobre s³owo przyjaciela, dziêki radzie z duszy.
Pro 27:10  Nie gardŸ swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klêski nie chodŸ do brata, bo lepszy s¹siad bliski ni¿ 
brat daleki.
Pro 27:11  B¹dŸ m¹dry, synu, rozwesel me serce, a tym, co l¿¹ mnie, odpowiem.
Pro 27:12  Rozwa¿ny z³o widzi i kryje siê, nierozwa¿ni tam id¹ i szkodê ponosz¹.
Pro 27:13  Zabierz mu sukniê, bo rêczy za obcego, za nieznajomych - weŸ zastaw!
Pro 27:14  Kto rankiem g³oœno b³ogos³awi bliŸniego, policz¹ mu to za przekleñstwo.
Pro 27:15  Rynna ciek¹ca stale w dzieñ d¿d¿ysty, podobna do ¿ony swarliwej.
Pro 27:16  Kto chce j¹ wstrzymaæ, ten wiatr wstrzymuje lub zbiera oliwê do rêki.
Pro 27:17  ¯elazo ¿elazem siê ostrzy, a cz³owiek urabia charakter bliŸniego.
Pro 27:18  Stró¿ drzewa figowego - spo¿ywa jego owoc, czujny o pana - doznaje szacunku.
Pro 27:19  Oblicze odbija siê w wodzie, a w sercu odbija siê cz³owiek.
Pro 27:20  Szeol i zatrata niesyte, niesyte i oczy cz³owieka.
Pro 27:21  Czym dla srebra - tygiel, dla z³ota - piec, tym dla cz³owieka - pochwa³a.
Pro 27:22  Choæ st³uczesz g³upiego w moŸdzierzu t³uczkiem - razem z ziarnami - g³upota go nie opuœci.
Pro 27:23  Troszcz siê o potrzeby zwierz¹t, zwracaj uwagê na trzodê;
Pro 27:24  nie trwa na wieki bogactwo, ani na pokolenia - korona.
Pro 27:25  Wyros³a trawa, pojawia siê potraw, zbierze siê górskie siano:
Pro 27:26  owce na suknie dla ciebie, a koz³y, by za pole zap³aciæ;
Pro 27:27  doœæ mleka koziego, byœ siebie utrzyma³, utrzyma³ swój dom i wy¿ywi³ swoje s³u¿¹ce.
Pro 28:1  Ucieka wystêpny, choæ go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak m³ody lew.
Pro 28:2  Przez zbrodnie kraju wielu jest w³adców, lecz ktoœ m¹dry i roztropny trwa³y ³ad zapewni.
Pro 28:3  Wystêpny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje.
Pro 28:4  Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika, kto strze¿e Prawa, jemu przeciwny.
Pro 28:5  Ÿli ludzie nie rozumiej¹ prawoœci, a którzy szukaj¹ Pana, pojm¹ j¹ ca³¹.
Pro 28:6  Wiêcej wart biedak, co ¿yje uczciwie, ni¿ bogacz o drogach krêtych.
Pro 28:7  Kto Prawa siê trzyma, ten m¹drym jest synem, przyjaciel rozwi¹z³ych hañbi swego ojca.
Pro 28:8  Odsetk¹ i lichw¹ powiêkszaæ maj¹tek - to zbieraæ dla tych, co mi³osierni dla biednych.
Pro 28:9  Kto ucho odwraca, by Prawa nie s³yszeæ, tego nawet modlitwa jest wstrêtna.
Pro 28:10  Kto prawych sprowadza na drogê wystêpku, i sam te¿ we w³asny dó³ wpadnie; dziedzictwem zaœ 
czystych bêdzie dobro.
Pro 28:11  M¹dry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrza³ go biedak rozumny.
Pro 28:12  Wielka jest radoœæ, gdy prawi zwyciê¿¹; gdy gór¹ przewrotni, ka¿dy siê chowa.
Pro 28:13  Nie zazna szczêœcia, kto b³êdy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten mi³osierdzia dost¹pi.
Pro 28:14  Szczêœliwy m¹¿, gdy stale trwa w bojaŸni; kto serce zatwardza - wpadnie w nieszczêœcie.
Pro 28:15  Lwem rycz¹cym, zg³odnia³ym niedŸwiedziem jest w³adca wystêpny nad biednym ludem.
Pro 28:16  Ksi¹¿ê ubogi w rozs¹dek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe 
przed³u¿a.
Pro 28:17  Gdy cz³owiek zmazany krwi¹ ludzk¹ ucieka a¿ do grobu - niech go nie wstrzymuj¹!
Pro 28:18  Kto ¿yje uczciwie - bêdzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z 
nich zginie.
Pro 28:19  Kto ziemi¹ uprawia, nasyci siê chlebem; kto œciga u³udê, nasyci siê nêdz¹.
Pro 28:20  Uczciwy cieszy siê b³ogos³awieñstwem, kto siê chce szybko wzbogaciæ, nie ujdzie kary.
Pro 28:21  Ÿle gdy kto siê kieruje wzglêdami na osobê; cz³ek za kês chleba pope³ni przestêpstwo.
Pro 28:22  Cz³owiek o z³ym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, ¿e bieda przyjdzie na niego.
Pro 28:23  Kto kogoœ strofuje, w koñcu ³aski znajdzie bardziej ni¿ jêzyk, co schlebia.
Pro 28:24  Kto ojca lub matkê ograbia mówi¹c: «To nie grzech», jest wspólnikiem zbójcy.
Pro 28:25  Chciwiec spory wywo³uje, kto ufa Panu - bêdzie nasycony.
Pro 28:26  Kto swemu sercu ufa - ten g³upi; kto ¿yje w m¹droœci - znajdzie ocalenie.
Pro 28:27  Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto na nich zamyka oczy, zbierze wiele przekleñstw.
Pro 28:28  Gdy gór¹ przewrotni - ukrywa siê ka¿dy; gdy gin¹ - mno¿¹ siê prawi.
Pro 29:1  Cz³owiek, mimo upomnieñ uparty nagle dozna klêski - nie ma dla niego leku.
Pro 29:2  Gdy prawi przy w³adzy - cieszy siê naród; naród wzdycha - gdy rz¹dzi wystêpny.
Pro 29:3  Kto m¹droœæ kocha - ten ojca raduje, kto z nierz¹dnicami przestaje, dobra roztrwoni.
Pro 29:4  Król pañstwo umacnia sprawiedliwoœci¹, niszczy je ten, kto podatkami uciska.
Pro 29:5  Kto schlebia k³amliwie bliŸniemu, na nogi mu sid³a zastawia.
Pro 29:6  W grzechu z³ego cz³owieka - pu³apka, prawy raduje siê, cieszy.
Pro 29:7  Uczciwy rozumie sprawê ubogich, wystêpny nie ma zrozumienia.
Pro 29:8  Zuchwali miasto podniec¹, a prawi gniew uspokoj¹.



Pro 29:9  Gdy m¹dry spiera siê z g³upim, ten krzyczy i œmieje siê: nie ma pojednania.
Pro 29:10  Krwio¿ercy nienawidz¹ czystego, uczciwi o jego ¿ycie siê troszcz¹.
Pro 29:11  G³upi ujawnia ca³y swój gniew, m¹dry go w koñcu uœmierza.
Pro 29:12  Je¿eli w³adca zwa¿a na k³amstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi.
Pro 29:13  Spotyka siê biedny z ciemiêzc¹, Pan obydwu oczy oœwieca.
Pro 29:14  Król w rz¹dach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze.
Pro 29:15  Rózga i karcenie udziela m¹droœci; ch³opiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki.
Pro 29:16  Gdy wystêpni siê mno¿¹, to i z³oœci siê mno¿¹, lecz prawi upadek ich ujrz¹.
Pro 29:17  Karæ syna: k³opotów ci to zaoszczêdzi i pociech¹ twej duszy siê stanie.
Pro 29:18  Gdy nie ma widzenia, naród siê psuje, szczêœliwy, kto Prawa przestrzega.
Pro 29:19  S³owami nie poprawi siê s³ugi, bo rozumie, a nie odpowiada.
Pro 29:20  Widzia³eœ cz³owieka gadatliwego? Wiêcej nadziei w g³upim ni¿ w takim.
Pro 29:21  Kto s³ugê rozpuœci za m³odu, ten w koñcu z uporem siê spotka.
Pro 29:22  Gniewliwy k³ótnie wszczyna, zapalczywy mno¿y grzechy.
Pro 29:23  Cz³owieka poni¿a jego pycha, pokorny zdobêdzie uznanie.
Pro 29:24  Uczestnik kradzie¿y - wrogiem swej duszy, s³ysz¹c przekleñstwa - nie wydaje.
Pro 29:25  Strach przed cz³owiekiem to sid³o, kto ufa Panu, bezpieczny.
Pro 29:26  Wielu szuka wzglêdów u w³adcy, lecz Pan os¹dzi ka¿dego.
Pro 29:27  Niegodziwiec jest wstrêtny dla prawych, dla nieprawych wstrêtny jest uczciwy.
Pro 30:1  S³owa Agura, syna Jake z Massa. Mowa tego cz³owieka do Itiela, do Itiela i Ukala.
Pro 30:2  Jestem najg³upszy z ludzi, nie mam ludzkiej zdolnoœci,
Pro 30:3  nie naby³em m¹droœci, wiedza Œwiêtego mi obca.
Pro 30:4  Kto wst¹pi³ do nieba i zst¹pi³? Kto zebra³ wiatr w swoje garœcie? Kto wody owin¹³ p³aszczem? Kto 
krañce ziemi utworzy³? Jakie jest jego imiê? - A jakie syna? Wiadomo ci mo¿e?
Pro 30:5  Ka¿de s³owo Boga w ogniu wypróbowane, tarcz¹ jest dla tych, co Doñ siê uciekaj¹.
Pro 30:6  Do s³ów Jego nic nie dodawaj, by ciê nie skara³: nie uzna³ za k³amcê.
Pro 30:7  Proszê Ciê o dwie rzeczy, nie odmów mi - proszê - nim umrê:
Pro 30:8  K³amstwo i fa³sz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nêdzy, ¿yw mnie chlebem niezbêdnym,
Pro 30:9  bym syty nie sta³ siê niewiernym, nie rzek³: «A któ¿ jest Pan?» lub z biedy nie pocz¹³ kraœæ i imiê 
mego Boga zniewa¿aæ.
Pro 30:10  Nie oczerniaj s³ugi przed panem, by ciê nie przekl¹³, byœ nie poniós³ kary.
Pro 30:11  Jest plemiê, co ojcu z³orzeczy i matce nie chce b³ogos³awiæ.
Pro 30:12  Jest plemiê w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów.
Pro 30:13  Jest plemiê o wzroku wynios³ym, powieki ma w górê wzniesione.
Pro 30:14  Jest plemiê o zêbach jak miecze, o zêbach trzonowych jak no¿e, by wygryŸæ uciemiê¿onych z 
kraju, a spoœród ludzi nêdzarzy.
Pro 30:15  Pijawka ma dwie córki: «Przynieœ! Przynieœ!» Trzy rzeczy s¹ nigdy nie syte, cztery nie mówi¹: 
«Doœæ»:
Pro 30:16  Szeol, niep³odne ³ono, ziemia wody niesyta, ogieñ, co nie mówi: «Doœæ».
Pro 30:17  Oko, co ojca wyœmiewa, gardzi pos³uchem dla matki - niech kruki nad rzek¹ wydziobi¹ lub niech je 
zjedz¹ orlêta!
Pro 30:18  Trzech rzeczy poj¹æ nie mogê, a czterech nie znam:
Pro 30:19  drogi or³a po niebie, drogi wê¿a po skale, drogi okrêtu po morzu, drogi mê¿czyzny u m³odej kobiety.
Pro 30:20  Tak postêpuje cudzo³o¿nica: zjad³a, obtar³a swe usta i rzek³a: «le nie zrobi³am».
Pro 30:21  Pod trzema rzeczami dr¿y ziemia i czterech znieœæ nie mo¿e:
Pro 30:22  pod niewolnikiem, gdy królem zostanie; pod g³upcem, gdy je do syta;
Pro 30:23  pod pogardzan¹, gdy ¿on¹ i pani¹ zostanie; pod s³ug¹ - dziedziczk¹ po pani.
Pro 30:24  S¹ na ziemi cztery istoty ma³e, lecz najrozumniejsze z m¹drych:
Pro 30:25  lud mrówczy, chocia¿ bez si³y, a w lecie nazbiera ¿ywnoœci;
Pro 30:26  góraliki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zak³ada;
Pro 30:27  szarañcza, która choæ nie ma króla, ca³a wyrusza w porz¹dku;
Pro 30:28  jaszczurka, co nie da siê schwyciæ rêkami, a mieszka w pa³acach królewskich.
Pro 30:29  Trzy rzeczy krok maj¹ wspania³y, a cztery chód maj¹ wynios³y:
Pro 30:30  lew najdzielniejszy wœród zwierz¹t, przed niczym siê nie cofa;
Pro 30:31  kogut, co dumnie chodzi wœród kur; koñ bojowy lub kozio³, i król, z którym jest lud [jego].
Pro 30:32  Bezmyœlnie unios³eœ siê dum¹? Po namyœle - rêkê na usta!
Pro 30:33  Bo uciskanie mleka daje mas³o, uciskanie nosa wywo³a krew, uciskanie gniewu - wywo³a k³ótnie.
Pro 31:1  S³owa Lemuela, króla Massa, których nauczy³a go matka.
Pro 31:2  Có¿, synu? Có¿, synu mojego ³ona? Có¿, synu mych œlubów?



Pro 31:3  Nie oddawaj kobietom swojej mocy ni rz¹dów twych tym, które gubi¹ królów.
Pro 31:4  Nie dla królów, Lemuelu, nie dla królów picie wina ani dla w³adców po¿¹danie sycery,
Pro 31:5  by pij¹c, praw nie zapomnieli, nie zaniedbali prawa ubogich.
Pro 31:6  Daj sycerê skazañcom, a wino zgorzknia³ym na duchu:
Pro 31:7  niech pij¹, niech nêdzy zapomn¹, na trud ju¿ niepomni.
Pro 31:8  Ty usta otwórz dla niemych, na s¹d dla godnych litoœci,
Pro 31:9  rz¹dŸ uczciwie i usta swe otwórz, obroñ uciemiê¿onych i biednych!
Pro 31:10  Niewiastê dzieln¹ któ¿ znajdzie? Jej wartoœæ przewy¿sza per³y.
Pro 31:11  Serce ma³¿onka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;
Pro 31:12  nie czyni mu Ÿle, ale dobrze przez wszystkie dni jego ¿ycia.
Pro 31:13  O len siê stara i we³nê, pracuje starannie rêkami.
Pro 31:14  Podobnie jak okrêt kupiecki ¿ywnoœæ sprowadza z daleka.
Pro 31:15  Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i ¿ywnoœæ rozdziela domowi, a obowi¹zki - swym dziewczêtom.
Pro 31:16  Myœli o roli - kupuje j¹: z zarobku swych r¹k zasadza winnicê.
Pro 31:17  Przepasuje moc¹ swe biodra, umacnia swoje ramiona.
Pro 31:18  Ju¿ widzi po¿ytek z swej pracy: jej lampa wœród nocy nie gaœnie.
Pro 31:19  Wyci¹ga rêce po k¹dziel, jej palce chwytaj¹ wrzeciono.
Pro 31:20  Otwiera d³oñ ubogiemu, do nêdzarza wyci¹ga swe rêce.
Pro 31:21  Dla domu nie boi siê œniegu, bo ca³y dom odziany na lata,
Pro 31:22  sporz¹dza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury.
Pro 31:23  W bramie jej m¹¿ szanowany, gdy wœród starszyzny kraju zasi¹dzie.
Pro 31:24  P³ótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi.
Pro 31:25  Strojem jej si³a i godnoœæ, do dnia przysz³ego siê œmieje.
Pro 31:26  Otwiera usta z m¹droœci¹, na jêzyku jej mi³e nauki.
Pro 31:27  Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa.
Pro 31:28  Powstaj¹ synowie, by szczêœcie jej uznaæ, i m¹¿, a¿eby j¹ s³awiæ:
Pro 31:29  «Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewy¿szasz je wszystkie».
Pro 31:30  K³amliwy wdziêk i marne jest piêkno: chwaliæ nale¿y niewiastê, co boi siê Pana.
Pro 31:31  Z owocu jej r¹k jej dajcie, niech w bramie chwal¹ jej czyny.
Ecc 1:1  S³owa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem.
Ecc 1:2  Marnoœæ nad marnoœciami, powiada Kohelet, marnoœæ nad marnoœciami - wszystko marnoœæ.
Ecc 1:3  Có¿ przyjdzie cz³owiekowi z ca³ego trudu, jaki zadaje sobie pod s³oñcem?
Ecc 1:4  Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy.
Ecc 1:5  S³oñce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi.
Ecc 1:6  Ku po³udniowi ci¹gn¹c i ku pó³nocy wracaj¹c, kolist¹ drog¹ wieje wiatr i znowu wraca na drogê swojego 
kr¹¿enia.
Ecc 1:7  Wszystkie rzeki p³yn¹ do morza, a morze wcale nie wzbiera; do miejsca, do którego rzeki p³yn¹, zd¹¿aj¹ 
one bezustannie.
Ecc 1:8  Mówienie jest wysi³kiem: nie zdo³a cz³owiek wyraziæ [wszystkiego] s³owami. Nie nasyci siê oko 
patrzeniem ani ucho nape³ni s³uchaniem.
Ecc 1:9  To, co by³o, jest tym, co bêdzie, a to, co siê sta³o, jest tym, co znowu siê stanie: wiêc nic zgo³a nowego 
nie ma pod s³oñcem.
Ecc 1:10  Jeœli jest coœ, o czym by siê rzek³o: «Patrz, to coœ nowego» - to ju¿ to by³o w czasach, które by³y 
przed nami.
Ecc 1:11  Nie ma pamiêci o tych, co dawniej ¿yli, ani te¿ o tych, co bêd¹ kiedyœ ¿yli, nie bêdzie wspomnienia u 
tych, co bêd¹ potem.
Ecc 1:12  Ja, Kohelet, by³em królem nad Izraelem w Jeruzalem.
Ecc 1:13  I skierowa³em umys³ swój ku temu, by zastanawiaæ siê i badaæ, ile m¹droœci jest we wszystkim, co 
dzieje siê pod niebem. To przykre zajêcie da³ Bóg synom ludzkim, by siê nim trudzili.
Ecc 1:14  Widzia³em wszelkie sprawy, jakie siê dziej¹ pod s³oñcem. A oto: wszystko to marnoœæ i pogoñ za 
wiatrem.
Ecc 1:15  To, co krzywe, nie da siê wyprostowaæ, a czego nie ma, tego nie mo¿na liczyæ.
Ecc 1:16  Tak powiedzia³em sobie w sercu: «Oto nagromadzi³em i przysporzy³em m¹droœci wiêcej ni¿ wszyscy, 
co w³adali przede mn¹ na Jeruzalem», a serce me doœwiadczy³o wiele m¹droœci i wiedzy.
Ecc 1:17  I postanowi³em sobie poznaæ m¹droœæ i wiedzê, szaleñstwo i g³upotê. Pozna³em, ¿e równie¿ i to 
jest pogoni¹ za wiatrem,
Ecc 1:18  bo w wielkiej m¹droœci - wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy - przysparza i cierpieñ.
Ecc 2:1  Powiedzia³em sobie: «Nu¿e! Doœwiadczê radoœci i za¿yjê szczêœcia!» Lecz i to jest marnoœæ.
Ecc 2:2  O œmiechu powiedzia³em: «Szaleñstwo!», a o radoœci: «Có¿ to ona daje?»



Ecc 2:3  Postanowi³em w sercu swoim krzepiæ cia³o moje winem - choæ rozum mia³ zostaæ moim m¹drym 
przewodnikiem - i oddaæ siê g³upocie, a¿ zobaczê, co dla ludzi jest szczêœciem, które gotuj¹ sobie pod niebem, 
dopóki trwaj¹ dni ich ¿ycia.
Ecc 2:4  Dokona³em wielkich dzie³: zbudowa³em sobie domy, zasadzi³em sobie winnice,
Ecc 2:5  za³o¿y³em ogrody i parki i nasadzi³em w nich wszelkich drzew owocowych.
Ecc 2:6  Urz¹dzi³em sobie zbiorniki na wodê, by ni¹ nawadniaæ gaj bogaty w drzewa.
Ecc 2:7  Naby³em niewolników i niewolnice i mia³em niewolników urodzonych w domu. Posiada³em te¿ wielkie 
stada byd³a i owiec, wiêksze ni¿ wszyscy, co byli przede mn¹ w Jeruzalem.
Ecc 2:8  Nagromadzi³em te¿ sobie srebra i z³ota, i skarby królów i krain. Naby³em œpiewaków i œpiewaczki 
oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet wiele.
Ecc 2:9  I sta³em siê wiêkszym i mo¿niejszym ni¿ wszyscy, co byli przede mn¹ w Jeruzalem; w dodatku 
m¹droœæ moja mi zosta³a.
Ecc 2:10  Niczego te¿, czego oczy moje pragnê³y, nie odmówi³em im. Nie wzbrania³em sercu memu ¿adnej 
radoœci - bo serce moje mia³o radoœæ z wszelkiego mego trudu; a to mi by³o zap³at¹ za wszelki mój trud.
Ecc 2:11  I przyjrza³em siê wszystkim dzie³om, jakich dokona³y moje rêce, i trudowi, jaki sobie przy tym 
zada³em. A oto: wszystko to marnoœæ i pogoñ za wiatrem! Z niczego nie ma po¿ytku pod s³oñcem.
Ecc 2:12  Postanowi³em przyjrzeæ siê m¹droœci, a tak¿e szaleñstwu i g³upocie. Bo czego¿ jeszcze dokonaæ 
mo¿e cz³owiek, który nast¹pi po królu, nad to, czego on ju¿ dokona³?
Ecc 2:13  I zobaczy³em, ¿e m¹droœæ tak przewy¿sza g³upotê, jak œwiat³o przewy¿sza ciemnoœci.
Ecc 2:14  Mêdrzec ma w g³owie swojej oczy, a g³upiec chodzi w ciemnoœci. Ale pozna³em tak samo, ¿e ten 
sam los spotyka wszystkich.
Ecc 2:15  Wiêc powiedzia³em sobie: «Jaki los g³upca, taki i mój bêdzie. I po có¿ wiêc naby³em tyle m¹droœci?» 
Rzek³em przeto w sercu, ¿e i to jest marnoœæ.
Ecc 2:16  Bo nie ma wiecznej pamiêci po mêdrcu tak samo, jak i po g³upcu, gdy¿ ju¿ w najbli¿szych dniach w 
niepamiêæ idzie wszystko; czy¿ nie umiera mêdrzec tak samo jak i g³upiec?
Ecc 2:17  Tote¿ znienawidzi³em ¿ycie, gdy¿ przykre mi by³y wszystkie sprawy, jakie siê dziej¹ pod s³oñcem; bo 
wszystko marnoœæ i pogoñ za wiatrem.
Ecc 2:18  Znienawidzi³em te¿ wszelki swój dorobek, jaki naby³em z trudem pod s³oñcem, a który zostawiê 
cz³owiekowi, co przyjdzie po mnie.
Ecc 2:19  A któ¿ to wie, czy m¹dry on bêdzie, czy g³upi? A w³adaæ on bêdzie ca³ym mym dorobkiem, w który 
w³o¿y³em trud swój i m¹droœæ swoj¹ pod s³oñcem. I to jest marnoœæ.
Ecc 2:20  Zacz¹³em wiêc ulegaæ zw¹tpieniu z powodu wszystkich trudów, jakie podj¹³em pod s³oñcem.
Ecc 2:21  Jest nieraz cz³owiek, który w swej pracy odznacza siê m¹droœci¹, wiedz¹ i dzielnoœci¹, a udzia³ swój 
musi on oddaæ cz³owiekowi, który nie w³o¿y³ w ni¹ trudu. To tak¿e jest marnoœæ i wielkie z³o.
Ecc 2:22  Có¿ bowiem ma cz³owiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, któr¹ mozoli siê pod 
s³oñcem?
Ecc 2:23  Bo wszystkie dni jego s¹ cierpieniem, a zajêcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna 
spokoju. To tak¿e jest marnoœæ.
Ecc 2:24  Nic lepszego dla cz³owieka, ni¿ ¿eby jad³ i pi³, i duszy swej pozwala³ za¿ywaæ szczêœcia przy 
swojej pracy. Zobaczy³em te¿, ¿e z rêki Bo¿ej to pochodzi.
Ecc 2:25  Bo któ¿ mo¿e jeœæ, któ¿ mo¿e u¿ywaæ, a nie byæ od Niego zale¿nym?
Ecc 2:26  Bo cz³owiekowi, który Mu jest mi³y, daje On m¹droœæ i wiedzê, i radoœæ, a na grzesznika wk³ada 
trud, by zbiera³ i gromadzi³, i potem odda³ temu, który siê Bogu podoba. To te¿ jest marnoœæ i pogoñ za 
wiatrem.
Ecc 3:1  Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Ecc 3:2  Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
Ecc 3:3  czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania,
Ecc 3:4  czas p³aczu i czas œmiechu, czas zawodzenia i czas pl¹sów,
Ecc 3:5  czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania siê od nich,
Ecc 3:6  czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania,
Ecc 3:7  czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,
Ecc 3:8  czas mi³owania i czas nienawiœci, czas wojny i czas pokoju.
Ecc 3:9  Có¿ przyjdzie pracuj¹cemu z trudu, jaki sobie zadaje?
Ecc 3:10  Przyjrza³em siê pracy, jak¹ Bóg obarczy³ ludzi, by siê ni¹ trudzili.
Ecc 3:11  Uczyni³ wszystko piêknie w swoim czasie, da³ im nawet wyobra¿enie o dziejach œwiata, tak jednak, 
¿e nie pojmie cz³owiek dzie³, jakich Bóg dokonuje od pocz¹tku a¿ do koñca.
Ecc 3:12  Pozna³em, ¿e dla niego nic lepszego, ni¿ cieszyæ siê i o to dbaæ, by szczêœcia zaznaæ w swym 
¿yciu.
Ecc 3:13  Bo te¿, ¿e cz³owiek je i pije, i cieszy siê szczêœciem przy ca³ym swym trudzie - to wszystko dar 



Bo¿y.
Ecc 3:14  Pozna³em, ¿e wszystko, co czyni Bóg, na wieki bêdzie trwa³o: do tego nic dodaæ nie mo¿na ani od 
tego coœ odj¹æ. A Bóg tak dzia³a, by siê Go [ludzie] bali.
Ecc 3:15  To, co jest, ju¿ by³o, a to, co ma byæ kiedyœ, ju¿ jest; Bóg przywraca to, co przeminê³o.
Ecc 3:16  I dalej widzia³em pod s³oñcem: w miejscu s¹du - niegodziwoœæ, w miejscu sprawiedliwoœci - 
nieprawoœæ.
Ecc 3:17  Powiedzia³em sobie: Zarówno sprawiedliwego jak i bezbo¿nego bêdzie s¹dzi³ Bóg: na ka¿d¹ bowiem 
sprawê i na ka¿dy czyn jest czas wyznaczony.
Ecc 3:18  Powiedzia³em sobie: Ze wzglêdu na synów ludzkich [tak siê dzieje]. Bóg chce ich bowiem 
doœwiadczyæ, ¿eby wiedzieli, ¿e sami przez siê s¹ tylko zwierzêtami.
Ecc 3:19  Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierz¹t; los ich jest jeden: jaka œmieræ jednego, 
taka œmieræ drugiego, i oddech ¿ycia ten sam. W niczym wiêc cz³owiek nie przewy¿sza zwierz¹t, bo wszystko 
jest marnoœci¹.
Ecc 3:20  Wszystko idzie na jedno miejsce: powsta³o wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca.
Ecc 3:21  Któ¿ pozna, czy si³a ¿yciowa synów ludzkich idzie w górê, a si³a ¿yciowa zwierz¹t zstêpuje w dó³, do 
ziemi?
Ecc 3:22  Zobaczy³em wiêc, ¿e nie ma nic lepszego nad to, ¿e siê cz³owiek cieszy ze swych dzie³, gdy¿ taki 
jego udzia³. Bo któ¿ mu pozwoli widzieæ, co stanie siê potem?
Ecc 4:1  A dalej widzia³em wszystkie uciski, jakie pod s³oñcem siê zdarzaj¹. I oto: ³zy uciœnionych, a nie ma, kto 
by ich pocieszy³: rêka ciemiêzców twarda, a nie ma pocieszyciela.
Ecc 4:2  Wiêc za szczêœliwych uzna³em umar³ych, którzy dawno ju¿ zeszli, od ¿yj¹cych, których ¿ycie jeszcze 
trwa;
Ecc 4:3  za szczêœliwego zaœ od jednych i drugich uzna³em tego, co jeszcze wcale nie istnieje ani nie widzia³ 
spraw niegodziwych, jakie siê dziej¹ pod s³oñcem.
Ecc 4:4  Zobaczy³em te¿, ¿e wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliŸniego zazdroœæ. I to jest 
marnoœæ i pogoñ za wiatrem.
Ecc 4:5  G³upiec zak³ada swe rêce i zjada swe w³asne cia³o.
Ecc 4:6  Lepsza jest jedna garœæ pokoju ni¿ dwie garœci bogactw i pogoñ za wiatrem.
Ecc 4:7  I inn¹ jeszcze widzia³em marnoœæ pod s³oñcem:
Ecc 4:8  oto jest ktoœ sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet ni brata nie ma ¿adnego - a nie ma koñca 
wszelkiej jego pracy, i oko jego nie syci siê bogactwem: «Dla kogó¿ to siê trudzê i duszy swej odmawiam 
rozkoszy?» To równie¿ jest marnoœæ i przykre zajêcie.
Ecc 4:9  Lepiej jest dwom ni¿ jednemu, gdy¿ maj¹ dobry zysk ze swej pracy.
Ecc 4:10  Bo gdy upadn¹, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, 
który by go podniós³.
Ecc 4:11  Równie¿, gdy dwóch œpi razem, nawzajem siê grzej¹; jeden natomiast jak¿e siê zagrzeje?
Ecc 4:12  A jeœli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie; a powróz potrójny nie³atwo siê zerwie.
Ecc 4:13  Lepszy m³odzieniec ubogi, lecz m¹dry, od króla starego, ale g³upiego, co ju¿ nie umie korzystaæ z 
rad.
Ecc 4:14  Wszak i król wyszed³ z ³ona [matki], i mimo swej godnoœci królewskiej urodzi³ siê biednym.
Ecc 4:15  Widzia³em, jak wszyscy ¿yj¹cy, co chodz¹ pod s³oñcem, stanêli przy m³odzieñcu, drugim [po królu], 
który mia³ zaj¹æ jego miejsce.
Ecc 4:16  Nieprzeliczony by³ ca³y lud, na którego czele on stan¹³. Ale póŸniejsi te¿ nie bêd¹ z niego zadowoleni. 
Bo tak¿e i to jest marnoœæ i pogoñ za wiatrem.
Ecc 4:17  Zwa¿aj na krok swój, gdy idziesz do domu Bo¿ego. Zbli¿yæ siê, aby s³uchaæ, jest rzecz¹ lepsz¹ ni¿ 
ofiara g³upców, bo ci nie maj¹ rozumu, dlatego Ÿle postêpuj¹.
Ecc 5:1  Nie b¹dŸ pochopny w s³owach, a serce twe niechaj nie bêdzie zbyt skore, by wypowiedzieæ s³owo 
przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi! Przeto niech s³ów twoich bêdzie niewiele.
Ecc 5:2  Bo z wielu zajêæ przychodz¹ sny, a mowa g³upia z wieloœci s³ów.
Ecc 5:3  Je¿eliœ z³o¿y³ œlub jakiœ Bogu, nie zwlekaj z jego spe³nieniem, bo w g³upcach nie ma On 
upodobania. To, coœ œlubowa³, wype³nij!
Ecc 5:4  Lepiej, ¿e nie œlubujesz wcale, ni¿ ¿ebyœ œlubowa³, a œlubu nie spe³ni³.
Ecc 5:5  Nie dopuœæ do tego, by usta twe doprowadzi³y ciê do grzechu, i nie mów przed pos³añcem [Bo¿ym], 
¿e sta³o siê to przez nieuwagê, ¿eby siê Bóg nie rozgniewa³ na twoje s³owa i nie udaremni³ dzie³a twoich r¹k.
Ecc 5:6  Bo z wielu zajêæ przychodz¹ sny, a marnoœæ z nadmiaru s³ów. Boga siê przeto bój!
Ecc 5:7  Gdy widzisz ucisk biednego i pogwa³cenie prawa i sprawiedliwoœci w kraju, nie dziw siê temu, bo nad 
wysokim czuwa wy¿szy, a jeszcze wy¿si nad oboma.
Ecc 5:8  Po¿ytkiem dla kraju by³by wobec tego wszystkiego król dba³y o uprawê ziemi.
Ecc 5:9  Kto kocha siê w pieni¹dzach, pieni¹dzem siê nie nasyci; a kto siê kocha w zasobach, ten nie ma z nich 



po¿ytku. To równie¿ jest marnoœæ.
Ecc 5:10  Gdy dobra siê mno¿¹, mno¿¹ siê ich zjadacze. I jaki¿ po¿ytek ma z nich w³aœciciel, jak ten, ¿e nimi 
napawa swe oczy?
Ecc 5:11  S³odki jest sen robotnika, czy ma³o, czy du¿o on zje, lecz bogacz mimo swej sytoœci nie ma 
spokojnego snu.
Ecc 5:12  Istnieje bolesna niedola - widzia³em j¹ pod s³oñcem: bogactwo przechowywane na szkodê 
w³aœciciela.
Ecc 5:13  Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoœ nieszczêœcia i urodzi mu siê syn, a w rêku jego 
niczego ju¿ nie ma.
Ecc 5:14  Jak wyszed³ z ³ona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszed³, i nie wyniesie z swej pracy 
niczego, co móg³by w rêku zabraæ ze sob¹.
Ecc 5:15  Bo równie¿ i to jest bolesn¹ niedol¹, ¿e tak odejdzie, jak przyszed³. I có¿ mu przyjdzie z tego, ¿e 
trudzi³ siê na pró¿no?
Ecc 5:16  A nadto wszystkie jego dni [schodz¹] w ciemnoœci i w smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w 
gniewie.
Ecc 5:17  Oto, co ja uzna³em za dobre: ¿e piêkn¹ jest rzecz¹ jeœæ i piæ, i szczêœcia za¿ywaæ przy swojej 
pracy, któr¹ siê cz³owiek trudzi pod s³oñcem, jak d³ugo siê liczy dni jego ¿ycia, których mu Bóg u¿yczy³: bo to 
tylko jest mu dane.
Ecc 5:18  Dla ka¿dego te¿ cz³owieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystaæ, 
wzi¹æ swoj¹ czêœæ i cieszyæ siê przy swoim trudzie - to Bo¿ym jest darem.
Ecc 5:19  Taki nie myœli wiele o dniach swego ¿ycia, gdy¿ Bóg go zajmuje radoœci¹ serca.
Ecc 6:1  Istnieje niedola, któr¹ widzia³em pod s³oñcem, a która bardzo ci¹¿y cz³owiekowi:
Ecc 6:2  U¿yczy³ Bóg komuœ bogactwa i skarbów, i s³awy - tak ¿e nie zbraknie mu niczego, czego tylko 
zapragnie - a tego u¿ywaæ Bóg mu nie pozwala, lecz cz³owiek obcy tego u¿ywa, to marnoœæ i przykre 
cierpienie.
Ecc 6:3  Gdyby ktoœ zrodzi³ nawet stu synów i ¿y³ wiele lat, i dni jego lat siê pomno¿y³y, lecz dusza jego nie 
nasyci³a siê dobrem i nawet pogrzebu by nie mia³ - powiadam: Szczêœliwszy od niego nie¿ywy p³ód,
Ecc 6:4  bo przyszed³ jako nicoœæ i odchodzi w mroku, a imiê jego mrokiem zakryte;
Ecc 6:5  i nawet s³oñca nie widzia³, i nie wie niczego; on wiêkszy ma spokój ni¿ tamten.
Ecc 6:6  A tamten gdyby nawet tysi¹ce lat prze¿y³, a szczêœcia nie za¿y³ ¿adnego - czy¿ nie zd¹¿a z 
wszystkimi na jedno miejsce?
Ecc 6:7  Wszelka praca cz³owieka - dla jego ust, a jednak ¿¹dza jego nie zaspokojona.
Ecc 6:8  Bo czym góruje mêdrzec nad g³upcem? Czym biedny, co wie, jak radziæ sobie w ¿yciu?
Ecc 6:9  Lepsze jest to, na co oczy patrz¹, ni¿ nie zaspokojone pragnienie. To równie¿ jest marnoœæ i pogoñ za 
wiatrem.
Ecc 6:10  To, co jest, zosta³o ju¿ dawno nazwane, i postanowiono, czym ma byæ cz³owiek: tote¿ nie mo¿e on z 
tym siê prawowaæ, który mocniejszy jest od niego.
Ecc 6:11  Bo im wiêcej przy tym s³ów, tym wiêksza marnoœæ: co cz³owiekowi z tego przyjdzie?
Ecc 6:12  A któ¿ to wie, co w ¿yciu dobre dla cz³owieka, dopóki liczy marne dni swego ¿ycia, które jakby cieñ 
przepêdza? Bo kto oznajmi cz³owiekowi, co potem bêdzie pod s³oñcem?
Ecc 7:1  Lepsze jest dobre imiê ni¿ wonne olejki, a dzieñ œmierci ni¿ dzieñ urodzenia.
Ecc 7:2  Lepiej jest iœæ do domu ¿a³oby, ni¿ iœæ do domu wesela, bo w tamtym jest koniec ka¿dego 
cz³owieka, i cz³owiek ¿yj¹cy bierze to sobie do serca.
Ecc 7:3  Lepszy jest smutek ni¿ œmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre.
Ecc 7:4  Serce mêdrców jest w domu ¿a³oby, a serce g³upców w domu wesela.
Ecc 7:5  Lepiej jest s³uchaæ karcenia przez mêdrca, ni¿ s³uchaæ pochwa³y ze strony g³upców.
Ecc 7:6  Bo czym trzaskanie cierni [p³on¹cych] pod kot³em, tym jest œmiech g³upiego. I to jest tak¿e marnoœci¹.
Ecc 7:7  Bo rzecz przyw³aszczona mo¿e og³upiæ mêdrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym.
Ecc 7:8  Lepszy jest koniec mowy ni¿ jej pocz¹tek, lepszy jest umys³ cierpliwy ni¿ pyszny.
Ecc 7:9  Nie b¹dŸ pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi g³upców.
Ecc 7:10  Nie mów: «Jak siê to dzieje, ¿e dawne dni by³y lepsze ni¿ obecne?» - Bo nieroztropnie o to siê 
pytasz.
Ecc 7:11  Lepsza jest m¹droœæ ni¿ dziedzictwo, i z wiêkszym po¿ytkiem dla tych, którzy widz¹ s³oñce.
Ecc 7:12  Bo w cieniu m¹droœci, jak w cieniu pieni¹dza; a wiêksza jest jeszcze korzyœæ z poznania m¹droœci: 
darzy ¿yciem tego, który j¹ posiada.
Ecc 7:13  Przypatrz siê dzie³u Bo¿emu! Bo któ¿ naprostowaæ mo¿e to, co On skrzywi³?
Ecc 7:14  Gdy ci siê dobrze wiedzie, ciesz siê z tego, a wiedzie ci siê Ÿle, wtedy to rozwa¿: zarówno jedno jak i 
drugie sprawia Bóg, poniewa¿ cz³owiek nie mo¿e dociec niczego zgo³a, co bêdzie potem.
Ecc 7:15  Wszystko widzia³em za marnych dni moich: tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwoœci, a 



tu z³oczyñca, który przy z³oœci swej d³ugo ¿yje.
Ecc 7:16  Nie b¹dŸ przesadnie sprawiedliwy i nie uwa¿aj siê za zbyt m¹drego! Dlaczego mia³byœ sobie sam 
zgotowaæ zgubê?
Ecc 7:17  Nie b¹dŸ z³y do przesady i nie b¹dŸ g³upcem. Dlaczego mia³byœ przed czasem swym umrzeæ?
Ecc 7:18  Dobrze, je¿eli siê trzymasz jednego, a od drugiego rêki swej te¿ nie odejmiesz, bo kto siê boi Boga, 
tego wszystkiego uniknie.
Ecc 7:19  M¹droœæ czyni m¹drego silniejszym niŸli dziesiêciu mocarzy, którzy s¹ w mieœcie.
Ecc 7:20  Bo nie ma na ziemi cz³owieka sprawiedliwego, który by [zawsze] postêpowa³ dobrze, a nigdy nie 
zgrzeszy³.
Ecc 7:21  Nie zwracaj te¿ uwagi na wszystkie rozmowy, jakie siê prowadzi, a¿ebyœ czasem nie us³ysza³, jak ci 
z³orzeczy twój s³uga.
Ecc 7:22  Bo czêsto przecie¿, jak sam wiesz, ty tak¿e innym z³orzeczy³eœ.
Ecc 7:23  To wszystko bada³em i mia³em na uwadze m¹droœæ. Mówi³em: «Chcia³bym byæ m¹drym!» - lecz 
m¹droœæ jest dla mnie niedostêpna.
Ecc 7:24  Niedostêpne jest to, co istnieje, i niezg³êbione - któ¿ mo¿e to zbadaæ?
Ecc 7:25  Zwróci³em swój umys³ ku temu, by poznaæ, badaæ i szukaæ m¹droœci i s³usznej oceny, by poznaæ, 
¿e z³o jest g³upot¹, a wielka g³upota - szaleñstwem.
Ecc 7:26  I przekona³em siê, ¿e bardziej gorzk¹ ni¿ œmieræ jest kobieta, bo ona jest sieci¹, serce jej sid³em, a 
rêce jej wiêzami. Kto Bogu jest mi³y, ten siê od niej ustrze¿e, lecz grzesznika ona usidli.
Ecc 7:27  Oto, do czego doszed³em - powiada Kohelet - jedno z drugim porównuj¹c, by znaleŸæ s³uszn¹ ocenê,
Ecc 7:28  której nadal szukam, a nie znajdujê. Znalaz³em jednego [prawego] mê¿czyznê poœród tysi¹ca, ale 
kobiety [prawej] w tej liczbie nie znalaz³em.
Ecc 7:29  Tylko, oto co stwierdzi³em: Bóg uczyni³ ludzi prawymi, lecz oni szukaj¹ rozlicznych wybiegów.
Ecc 8:1  Któ¿ jest jak mêdrzec i któ¿ pozna³ znaczenie rzeczy? M¹droœæ cz³owieka rozjaœnia jego oblicze, tak 
i¿ surowy wyraz jego twarzy siê zmienia.
Ecc 8:2  Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysiêgi z³o¿onej przed Bogiem.
Ecc 8:3  Nie sprawiaj sobie niepokoju - odejdŸ sprzed jego oblicza! Nie wdawaj siê w z³e sprawy, bo wszystko, 
co tylko zechce, mo¿e uczyniæ,
Ecc 8:4  poniewa¿ s³owo królewskie ma moc, a któ¿ do niego powie: «Có¿ ty czynisz?»
Ecc 8:5  Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to z³a sprawa, a serce m¹dre pamiêta o czasie i s¹dzie.
Ecc 8:6  Na ka¿d¹ bowiem sprawê jest czas i s¹d, gdy¿ z³o cz³owieka wielce na nim ci¹¿y.
Ecc 8:7  Bo nie wie wcale, co bêdzie, a jak to bêdzie - któ¿ mu oznajmi?
Ecc 8:8  Nad duchem cz³owiek nie ma w³adzy, aby go powstrzymaæ, a nad dniem œmierci nie ma mocy. Tak 
samo nie ma zwolnienia na wojnie i nie uratuje nieprawoœæ tego, kto j¹ pope³nia.
Ecc 8:9  To wszystko widzia³em, zwracaj¹c uwagê na wszystkie sprawy, jakie siê dziej¹ pod s³oñcem, w czasie 
gdy cz³owiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczêœcie.
Ecc 8:10  Ponadto widzia³em, jak z³oczyñców ze czci¹ sk³adano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z 
miejsca œwiêtego, i zapomniano w mieœcie o tym, co tamci czynili. To równie¿ jest marnoœæ.
Ecc 8:11  Poniewa¿ wyroku nad czynem z³ym nie wykonuje siê zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest 
skore do czynów z³ych;
Ecc 8:12  zw³aszcza ¿e grzesznik czyni Ÿle stokrotnie, a jednak d³ugo ¿yje. Chocia¿ ja równie¿ i to pozna³em, 
¿e szczêœci siê tym, którzy Boga siê boj¹, dlatego ¿e siê Go boj¹.
Ecc 8:13  Nie szczêœci siê zaœ z³oczyñcy, i podobny do cienia, nie przed³u¿a on swych dni, dlatego ¿e nie ma 
w nim bojaŸni wobec Boga.
Ecc 8:14  Jest marnoœæ, która siê dzieje na ziemi: s¹ sprawiedliwi, którym siê zdarza to, na co zas³uguj¹ 
grzesznicy, a s¹ grzesznicy, którym siê zdarza to, na co zas³uguj¹ sprawiedliwi. Rzek³em: I to jest marnoœæ.
Ecc 8:15  S³awi³em wiêc radoœæ, bo nic dla cz³owieka lepszego pod s³oñcem, ni¿ ¿eby jad³, pi³ i doznawa³ 
radoœci, i by to go cieszy³o przy jego trudzie za dni jego ¿ycia, które pod s³oñcem daje mu Bóg.
Ecc 8:16  Gdy swoj¹ uwagê na to zwróci³em, by poznaæ m¹droœæ i przyjrzeæ siê dzie³u, jakie siê dokonuje na 
ziemi - bo ani w dzieñ, ani w nocy snu nie zaznaj¹ oczy cz³owieka -
Ecc 8:17  widzia³em wszystkie dzie³a Bo¿e: Cz³owiek nie mo¿e zbadaæ dzie³a, jakie siê dokonuje pod 
s³oñcem; jakkolwiek siê trudzi, by szukaæ - nie zbada. A nawet mêdrzec, chocia¿by twierdzi³, ¿e je zna - nie 
mo¿e go zbadaæ.
Ecc 9:1  Bo wszystko to rozwa¿y³em i wszystko to zbada³em. Dlatego ¿e sprawiedliwi i mêdrcy, i ich czyny s¹ w 
rêku Boga - zarówno mi³oœæ, jak i nienawiœæ - nie rozpozna cz³owiek tego wszystkiego, co przed oczyma 
jego siê dzieje.
Ecc 9:2  Wszystko jednakie dla wszystkich: Ten sam spotyka los sprawiedliwego, jak i z³oczyñcê, tak czystego, 
jak i nieczystego, zarówno sk³adaj¹cego ofiary, jak i tego, który nie sk³ada ofiar; tak samo jest z dobrym, jak i z 
grzesznikiem, z przysiêgaj¹cym, jak i z takim, którzy przysiêgi siê boi.



Ecc 9:3  To z³em jest wœród wszystkiego, co siê dzieje pod s³oñcem, ¿e jeden dla wszystkich jest los. A przy 
tym serce synów ludzkich pe³ne jest z³a i g³upota w ich sercu, dopóki ¿yj¹. A potem - do zmar³ych!
Ecc 9:4  Bo któ¿ stanowi wyj¹tek? Wszyscy ¿yj¹cy mog¹ jeszcze mieæ nadziejê - bo lepszy jest ¿ywy pies ni¿ 
lew nie¿ywy - 
Ecc 9:5  poniewa¿ ¿yj¹cy wiedz¹, ¿e umr¹, a zmarli niczego zgo³a nie wiedz¹, zap³aty te¿ wiêcej ju¿ ¿adnej nie 
maj¹, bo pamiêæ o nich idzie w zapomnienie.
Ecc 9:6  Tak samo ich mi³oœæ, jak równie¿ ich nienawiœæ, jak te¿ ich zazdroœæ - ju¿ dawno zanik³y, i ju¿ 
nigdy wiêcej udzia³u nie maj¹ ¿adnego we wszystkim, cokolwiek siê dzieje pod s³oñcem.
Ecc 9:7  Nu¿e wiêc! W weselu chleb swój spo¿ywaj i w radoœci pij swoje wino! Bo ju¿ ma upodobanie Bóg w 
twoich czynach.
Ecc 9:8  Ka¿dego czasu niech szaty twe bêd¹ bia³e, olejku te¿ niechaj na g³owê twoj¹ nie zabraknie!
Ecc 9:9  U¿ywaj ¿ycia z niewiast¹, któr¹œ ukocha³, po wszystkie dni marnego twego ¿ycia, których ci [Bóg] 
u¿yczy³ pod s³oñcem. Po wszystkie dni twej marnoœci! Bo taki jest udzia³ twój w ¿yciu i w twoim trudzie, jaki 
zadajesz sobie pod s³oñcem.
Ecc 9:10  Ka¿dego dzie³a, które twa rêka napotka, podejmij siê wed³ug twych si³! Bo nie ma ¿adnej czynnoœci 
ni rozumienia, ani poznania, ani m¹droœci w Szeolu, do którego ty zd¹¿asz.
Ecc 9:11  A dalej widzia³em pod s³oñcem, ¿e to nie chy¿ym bieg siê udaje, i nie waleczni w walce zwyciê¿aj¹. 
Tak samo nie mêdrcom chleb siê dostaje w udziale ani rozumnym bogactwo, ani te¿ nie uczeni ciesz¹ siê 
wzglêdami. Bo czas i przypadek rz¹dzi wszystkim.
Ecc 9:12  Bo te¿ i nie zna cz³owiek swego czasu, jak ryby, które siê ³owi w sieæ zdradliw¹, i jak ptaki w sid³a 
schwytane. Jak one, tak uwik³ani zostan¹ ludzie w z³ej chwili, gdy spadnie na nich znienacka.
Ecc 9:13  Ale i taki przyk³ad m¹droœci widzia³em pod s³oñcem, a wielk¹ mi siê ona wydawa³a:
Ecc 9:14  Ma³e miasteczko, i mê¿ów w nim niewielu. I naszed³ je potê¿ny król, a wko³o je otoczywszy zbudowa³ 
przeciwko niemu wielkie machiny oblê¿nicze.
Ecc 9:15  I znalaz³ siê w nim cz³owiek biedny, lecz m¹dry, i ten uratowa³ miasto dziêki swej m¹droœci. A nikt nie 
pamiêta o tym biednym cz³owieku.
Ecc 9:16  Wiêc powiedzia³em: «Lepsza jest m¹droœæ ni¿ si³a». Lecz m¹droœæ biednego bywa w pogardzie, a 
s³owa jego nie maj¹ pos³uchu.
Ecc 9:17  Spokojne s³owa mêdrców wiêcej znacz¹ ni¿ krzyk panuj¹cego wœród g³upców.
Ecc 9:18  Lepsza jest m¹droœæ od narzêdzi wojennych, lecz jeden grzesznik popsuæ mo¿e wiele dobrego.
Ecc 10:1  Nie¿ywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej ni¿ m¹droœæ, ni¿ s³awa zawa¿y trochê 
g³upoty.
Ecc 10:2  Serce mêdrca zwraca siê ku prawej stronie, a serce g³upca ku lewej.
Ecc 10:3  Nawet gdy g³upiec idzie drog¹, brakuje mu rozwagi i mówi o ka¿dym: «To g³upiec».
Ecc 10:4  Jeœli gniew w³adcy siê przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju 
zapobiec mo¿e wielkim wykroczeniom.
Ecc 10:5  Jest z³o - widzia³em je pod s³oñcem, to b³¹d ze strony w³adcy:
Ecc 10:6  wynosi siê g³upotê na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedz¹ nisko.
Ecc 10:7  Widzia³em s³ugi na koniach, a ksi¹¿¹t krocz¹cych, jak s³udzy, pieszo.
Ecc 10:8  Kto kopie dó³, ten mo¿e weñ wpaœæ, a tego, kto mur rozwala, uk¹siæ mo¿e ¿mija.
Ecc 10:9  Kto wy³amuje kamienie, mo¿e siê o nie skaleczyæ, kto r¹bie drwa, nara¿a siê na niebezpieczeñstwo.
Ecc 10:10  Jeœli siekiera siê stêpi, a nie naostrzy siê jej, trzeba zwiêkszyæ wysi³ek. Po¿yteczna jest wtedy 
m¹droœæ, by osi¹gn¹æ powodzenie.
Ecc 10:11  Je¿eli ¿mija uk¹si, nim dosz³o do zaklêcia, traci swój zysk zaklinacz.
Ecc 10:12  S³owa z ust mêdrca s¹ przyjemnoœci¹, lecz usta g³upca gubi¹ jego samego.
Ecc 10:13  Pocz¹tek s³ów jego ust to g³upstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleñstwo.
Ecc 10:14  A g³upiec mno¿y s³owa. Nie wie [przecie¿] cz³owiek, co bêdzie, bo kto mu oznajmi, co bêdzie 
potem?
Ecc 10:15  G³upiec tak siê mêczy wysi³kiem, ¿e nie potrafi [nawet] dotrzeæ do miasta.
Ecc 10:16  Biada ci, kraju, którego królem jest prostak i gdzie ksi¹¿êta ju¿ z rana ucztuj¹!
Ecc 10:17  Szczêœliwyœ, kraju, którego król ze szlachetnie urodzonych pochodzi, i gdzie ksi¹¿êta w czasie 
w³aœciwym ucztuj¹, na sposób mêski, bez uprawiania pijañstwa.
Ecc 10:18  Skutkiem wielkiego lenistwa chyli siê strop, gdy rêce s¹ opuszczone, przecieka dom.
Ecc 10:19  Gdy dla zabawy gotuj¹ biesiadê i wino ¿ycie rozwesela, a pieni¹dz na wszystko pozwala:
Ecc 10:20  w myœlach nawet swoich nie z³orzecz królowi ani w sypialni swojej nie przeklinaj mo¿nego, bo 
ptactwo powietrzne zaniesie g³os, a to, co skrzydlate, doniesie s³owa.
Ecc 11:1  Wyrzuæ swój chleb na powierzchniê wód - a przecie¿ po wielu dniach odnaleŸæ go mo¿esz.
Ecc 11:2  Rozdaj czêœæ miêdzy siedmiu czy nawet oœmiu, bo nie wiesz, co mo¿e siê z³ego przydarzyæ na 
ziemi.



Ecc 11:3  Gdy chmury nape³ni¹ siê deszczem, wylewaj¹ go na ziemiê. A jeœli drzewo upadnie - na po³udnie czy 
te¿ na pó³noc - na miejscu, gdzie upadnie, tam le¿y.
Ecc 11:4  Kto baczy na wiatr, nie bêdzie sia³, a kto ma chmury patrzy, nie bêdzie zbiera³.
Ecc 11:5  Jak nie wiesz, któr¹ drog¹ duch wstêpuje w koœci, co s¹ w ³onie brzemiennej, tak te¿ nie mo¿esz 
poznaæ dzia³ania Boga, który sprawuje wszystko.
Ecc 11:6  Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocz¹æ swej rêce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno 
czy drugie, czy te¿ s¹ jednakowo dobre.
Ecc 11:7  Przyjemne jest œwiat³o i mi³o oczom widzieæ s³oñce.
Ecc 11:8  Tak wiêc je¿eli cz³owiek wiele lat ¿yje, ze wszystkich niech siê cieszy i niech pomni na dni ciemnoœci, 
bo bêdzie ich wiele. Wszystko, co ma nast¹piæ, to marnoœæ.
Ecc 11:9  Ciesz siê, m³odzieñcze, w m³odoœci swojej, a serce twoje niech siê rozwesela za dni m³odoœci 
twojej. I chodŸ drogami serca swego i za tym, co oczy twe poci¹ga; lecz wiedz, ¿e z tego wszystkiego bêdzie ciê 
s¹dzi³ Bóg!
Ecc 11:10  Wiêc usuñ przygnêbienie ze swego serca i oddal ból od twego cia³a, bo m³odoœæ jak zorza poranna 
szybko przemija.
Ecc 12:1  Pomnij jednak na Stwórcê swego w dniach swej m³odoœci, zanim jeszcze nadejd¹ dni niedoli i przyjd¹ 
lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»;
Ecc 12:2  zanim zaæmi siê s³oñce i œwiat³o, i ksiê¿yc, i gwiazdy, i chmury powróc¹ po deszczu;
Ecc 12:3  w czasie, gdy trz¹œæ siê bêd¹ stró¿e domu, i uginaæ siê bêd¹ silni mê¿owie, i bêd¹ ustawa³y [kobiety] 
miel¹ce, bo ich ubêdzie, i zaæmi¹ siê patrz¹ce w oknach;
Ecc 12:4  i zamkn¹ siê drzwi na ulicê, podczas gdy ³oskot m³yna przycichnie i podniesie siê do g³osu ptaka, i 
wszystkie œpiewy przymilkn¹;
Ecc 12:5  odczuwaæ siê nawet bêdzie lêk przed wy¿yn¹ i strach na drodze; i drzewo migda³owe zakwitnie, i 
ociê¿a³¹ stanie siê szarañcza, i pêkaæ bêd¹ kapary; bo zd¹¿aæ bêdzie cz³owiek do swego wiecznego domu i 
krêciæ siê ju¿ bêd¹ po ulicy p³aczki;
Ecc 12:6  zanim siê przerwie srebrny sznur i st³ucze siê czara z³ota, i dzban siê rozbije u Ÿród³a, i w studniê 
ko³owrót z³amany wpadnie;
Ecc 12:7  i wróci siê proch do ziemi, tak jak ni¹ by³, a duch powróci do Boga, który go da³.
Ecc 12:8  Marnoœæ nad marnoœciami - powiada Kohelet - wszystko marnoœæ.
Ecc 12:9  A ponadto, ¿e Kohelet by³ mêdrcem, wpaja³ tak¿e wiedzê ludowi. I s³ucha³, bada³ i u³o¿y³ wiele 
przys³ów.
Ecc 12:10  Stara³ siê Kohelet znaleŸæ s³owa piêkne i rzetelnie napisaæ s³owa prawdy.
Ecc 12:11  S³owa mêdrców s¹ jak oœcienie, a zdania zbiorów przys³ów - jak [mocno] wbite gwoŸdzie. Dane [tu] 
s¹ przez pasterza jednego.
Ecc 12:12  Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogê: Pisaniu wielu ksi¹g nie ma koñca, a wiele nauki utrudza 
cia³o.
Ecc 12:13  Koniec mowy. Wszystkiego tego wys³uchawszy: Boga siê bój i przykazañ Jego przestrzegaj, bo ca³y 
w tym cz³owiek!
Ecc 12:14  Bóg bowiem ka¿d¹ sprawê wezwie na s¹d, wszystko, choæ ukryte: czy dobre by³o, czy z³e.
Sol 1:1  Pieœñ nad Pieœniami Salomona
Sol 1:2  Niech mnie uca³uje poca³unkami swych ust! Bo mi³oœæ twa przedniejsza od wina.
Sol 1:3  Woñ twych pachnide³ s³odka, olejek rozlany - imiê twe, dlatego mi³uj¹ ciê dziewczêta.
Sol 1:4  Poci¹gnij mnie za sob¹! Pobiegnijmy! WprowadŸ mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyæ siê bêdziemy i 
weseliæ tob¹, i s³awiæ tw¹ mi³oœæ nad wino; [jak¿e] s³usznie ciê mi³uj¹!
Sol 1:5  Œniada jestem, lecz piêkna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zas³ony Szalma.
Sol 1:6  Nie patrzcie na mnie, ¿em œniada, ¿e mnie spali³o s³oñce. Synowie mej matki rozgniewali siê na mnie, 
postawili mnie na stra¿y winnic: a ja mej w³asnej winnicy nie ustrzeg³am.
Sol 1:7  O ty, którego mi³uje dusza moja, wska¿ mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocz¹æ w 
po³udnie, abym siê nie b³¹ka³a wœród stad twych towarzyszy.
Sol 1:8  Jeœli nie wiesz, o najpiêkniejsza z niewiast, pójdŸ za œladami trzód i paœ koŸlêta twe przy sza³asach 
pasterzy.
Sol 1:9  Do zaprzêgu faraona przyrównam ciê, przyjació³ko moja.
Sol 1:10  Œliczne s¹ lica twe wœród wisiorków, szyja twa wœród korali.
Sol 1:11  Wisiorki zrobimy ci z³ote z kuleczkami ze srebra.
Sol 1:12  Gdy król wœród biesiadników przebywa, nard mój rozsiewa woñ swoj¹.
Sol 1:13  Mój mi³y jest mi woreczkiem mirry wœród piersi mych po³o¿onym.
Sol 1:14  Gronem henny jest mi umi³owany mój w winnicach Engaddi.
Sol 1:15  O jak piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, jak piêkna, oczy twe jak go³êbice!
Sol 1:16  Zaiste piêkny jesteœ, mi³y mój, o jak¿e uroczy! £o¿e nasze z zieleni.



Sol 1:17  Belkami domu naszego s¹ cedry, a cyprysy œcianami.
Sol 2:1  Jam narcyz Saronu, lilia dolin.
Sol 2:2  Jak lilia poœród cierni, tak przyjació³ka ma poœród dziewcz¹t.
Sol 2:3  Jak jab³oñ wœród drzew leœnych, tak ukochany mój wœród m³odzieñców. W upragnionym jego cieniu 
usiad³am, a owoc jego s³odki memu podniebieniu.
Sol 2:4  Wprowadzi³ mnie do domu wina, i sztandarem jego nade mn¹ jest mi³oœæ.
Sol 2:5  Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jab³kami, bo chora jestem z mi³oœci.
Sol 2:6  Lewa jego rêka pod g³ow¹ moj¹, a prawica jego obejmuje mnie.
Sol 2:7  Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na ³anie pól: Nie budŸcie ze snu, nie rozbudzajcie 
ukochanej, póki nie zechce sama.
Sol 2:8  Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
Sol 2:9  Umi³owany mój podobny do gazeli, do m³odego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, 
zagl¹da przez kraty.
Sol 2:10  Mi³y mój odzywa siê i mówi do mnie: «Powstañ, przyjació³ko ma, piêkna ma, i pójdŸ!
Sol 2:11  Bo oto minê³a ju¿ zima, deszcz usta³ i przeszed³.
Sol 2:12  Na ziemi widaæ ju¿ kwiaty, nadszed³ czas przycinania winnic, i g³os synogarlicy ju¿ s³ychaæ w naszej 
krainie.
Sol 2:13  Drzewo figowe wyda³o zawi¹zki owoców i winne krzewy kwitn¹ce ju¿ pachn¹. Powstañ, przyjació³ko 
ma, piêkna ma, i pójdŸ!
Sol 2:14  Go³¹bko ma, [ukryta] w zag³êbieniach ska³y, w szczelinach przepaœci, uka¿ mi sw¹ twarz, daj mi 
us³yszeæ swój g³os! Bo s³odki jest g³os twój i twarz pe³na wdziêku».
Sol 2:15  «Schwytajcie nam lisy, ma³e lisy, co pustosz¹ winnice, bo w kwieciu s¹ winnice nasze».
Sol 2:16  Mój mi³y jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wœród lilii.
Sol 2:17  Nim wiatr wieczorny powieje i znikn¹ cienie, wróæ, b¹dŸ podobny, mój mi³y, do gazeli, do m³odego 
jelenia na górach Beter!
Sol 3:1  Na ³o¿u mym noc¹ szuka³am umi³owanego mej duszy, szuka³am go, lecz nie znalaz³am.
Sol 3:2  «Wstanê, po mieœcie chodziæ bêdê, wœród ulic i placów, szukaæ bêdê ukochanego mej duszy». 
Szuka³am go, lecz nie znalaz³am.
Sol 3:3  Spotkali mnie stra¿nicy, którzy obchodz¹ miasto. «Czyœcie widzieli mi³ego duszy mej?»
Sol 3:4  Zaledwie ich minê³am, znalaz³am umi³owanego mej duszy, pochwyci³am go i nie puszczê, a¿ go 
wprowadzê do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki.
Sol 3:5  Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na ³anie pól: nie budŸcie ze snu, nie rozbudzajcie 
ukochanej, póki nie zechce sama.
Sol 3:6  Kim jest ta, co siê wy³ania z pustyni wœród s³upów dymu, owiana woni¹ mirry i kadzid³a, i wszelkich 
wonnoœci kupców?
Sol 3:7  Oto lektyka Salomona: szeœædziesiêciu mê¿nych j¹ otacza spoœród najmê¿niejszych Izraela.
Sol 3:8  Wszyscy wprawni we w³adaniu mieczem, wyæwiczeni w boju. Ka¿dy ma miecz u boku przez wzgl¹d na 
nocne przygody.
Sol 3:9  Tron uczyni³ sobie król Salomon z drzewa libañskiego:
Sol 3:10  podnó¿ek zrobi³ ze srebra, oparcie ze z³ota, siedzenie [wyœcielone] purpur¹, a wnêtrze wyk³adane 
hebanem.
Sol 3:11  WyjdŸcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, któr¹ ukoronowa³a 
go jego matka w dniu jego zaœlubin, w dniu radoœci jego serca.
Sol 4:1  O jak piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, jak¿e piêkna! Oczy twe jak go³êbice za twoj¹ zas³on¹. W³osy 
twe jak stado kóz faluj¹ce na górach Gileadu.
Sol 4:2  Zêby twe jak stado owiec strzy¿onych, gdy wychodz¹ z k¹pieli: ka¿da z nich ma bliŸniacz¹, nie brak 
¿adnej.
Sol 4:3  Jak wst¹¿eczka purpury wargi twe i usta twe pe³ne wdziêku. Jak okrawek granatu skroñ twoja za twoj¹ 
zas³on¹.
Sol 4:4  Szyja twoja jak wie¿a Dawida, warownie zbudowana; tysi¹c tarcz na niej zawieszono, wszystk¹ broñ 
walecznych.
Sol 4:5  Piersi twe jak dwoje koŸl¹t, bliŸni¹t gazeli, co pas¹ siê poœród lilii.
Sol 4:6  Nim wiatr wieczorny powieje i znikn¹ cienie, pójdê ku górze mirry, ku pagórkowi kadzid³a.
Sol 4:7  Ca³a piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, i nie ma w tobie skazy.
Sol 4:8  Z Libanu przyjdŸ, oblubienico, z Libanu przyjdŸ i zbli¿ siê! Zst¹p ze szczytu Amany, z wierzcho³ka 
Seniru i Hermonu, z jaskiñ lwów, z gór lampartów.
Sol 4:9  Oczarowa³aœ me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowa³aœ me serce jednym spojrzeniem twych 
oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników.
Sol 4:10  Jak piêkna jest mi³oœæ twoja, siostro ma, oblubienico, o ile¿ s³odsza jest mi³oœæ twoja od wina, a 



zapach olejków twych nad wszystkie balsamy!
Sol 4:11  Miodem najœwie¿szym ociekaj¹ wargi twe, oblubienico, miód i mleko pod twoim jêzykiem, a zapach 
twoich szat jak woñ Libanu.
Sol 4:12  Ogrodem zamkniêtym jesteœ, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniêtym, Ÿród³em 
zapieczêtowanym.
Sol 4:13  Pêdy twe - granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu:
Sol 4:14  nard i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa ¿ywiczne, mirra i aloes, i wszystkie 
najprzedniejsze balsamy.
Sol 4:15  [Tyœ] Ÿród³em mego ogrodu, zdrojem wód ¿ywych sp³ywaj¹cych z Libanu.
Sol 4:16  Powstañ, wietrze pó³nocny, nadleæ, wietrze z po³udnia, wiej poprzez ogród mój, niech pop³yn¹ jego 
wonnoœci! Niech wejdzie mi³y mój do swego ogrodu i spo¿ywa jego najlepsze owoce!
Sol 5:1  Wchodzê do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrê m¹ z moim balsamem; spo¿ywam 
plaster z miodem moim; pijê wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcie¿, przyjaciele, pijcie, upajajcie siê, 
najdro¿si!
Sol 5:2  Ja œpiê, lecz serce me czuwa: Cicho! Oto mi³y mój puka! «Otwórz mi, siostro moja, przyjació³ko moja, 
go³¹bko moja, ty moja nieskalana, bo pe³na rosy ma g³owa i kêdziory me - kropli nocy».
Sol 5:3  «Sukniê z siebie zdjê³am, mam wiêc znów j¹ wk³adaæ? Stopy umy³am, mam wiêc znów je brudziæ?»
Sol 5:4  Ukochany mój przez otwór w³o¿y³ rêkê sw¹, a serce me zadr¿a³o z jego powodu.
Sol 5:5  Wsta³am, aby otworzyæ mi³emu memu, a z r¹k mych kapa³a mirra, z palców mych mirra drogocenna - 
na uchwyt zasuwy.
Sol 5:6  Otworzy³am ukochanemu memu, lecz ukochany mój ju¿ odszed³ i znik³; ¿ycie miê odesz³o, i¿ siê 
oddali³. Szuka³am go, lecz nie znalaz³am, wo³a³am go, lecz nie odpowiedzia³.
Sol 5:7  Spotkali mnie stra¿nicy, którzy obchodz¹ miasto, zbili i poranili mnie, p³aszcz mój zdarli ze mnie 
stra¿nicy murów.
Sol 5:8  Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeœli umi³owanego mego znajdziecie, có¿ mu oznajmicie? ¯e chora 
jestem z mi³oœci.
Sol 5:9  Jaki¿ to jest ten twój mi³y z najmilszych, o najpiêkniejsza z niewiast? Jaki¿ to jest ten twój mi³y z 
najmilszych, ¿e nas tak zaklinasz?
Sol 5:10  Mi³y mój œnie¿nobia³y i rumiany, znakomity spoœród tysiêcy.
Sol 5:11  G³owa jego - najczystsze z³oto, kêdziory jego w³osów jak ga³¹zki palm, czarne jak kruk.
Sol 5:12  Oczy jego jak go³êbice nad strumieniami wód. Zêby jego wymyte w mleku spoczywaj¹ w swej oprawie.
Sol 5:13  Jego policzki jak balsamiczne grzêdy, daj¹ce wzrost wonnym zio³om. Jak lilie wargi jego, kapi¹ce mirr¹ 
najprzedniejsz¹.
Sol 5:14  Rêce jego jak walce ze z³ota, wysadzane drogimi kamieniami. Tors jego - rzeŸba z koœci s³oniowej, 
pokryta szafirami.
Sol 5:15  Jego nogi - kolumny z bia³ego marmuru, wsparte na szczeroz³otych podstawach. Postaæ jego 
[wynios³a] jak Liban, wysmuk³a jak cedry.
Sol 5:16  Usta jego przes³odkie i ca³y jest pe³en powabu. Taki jest mi³y mój, taki jest przyjaciel mój, córki 
jerozolimskie!
Sol 6:1  Dok¹d odszed³ twój umi³owany, o najpiêkniejsza z niewiast? W któr¹ zwróci³ siê stronê mi³y twój, 
byœmy go wraz z tob¹ szuka³y?
Sol 6:2  Mi³y mój zszed³ do swego ogrodu, ku grzêdom balsamicznym, aby paœæ [stado swoje] w ogrodach i 
zbieraæ lilie.
Sol 6:3  Jam mi³ego mego, a mój mi³y jest mój, on [stado swoje] pasie wœród lilii.
Sol 6:4  Piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, jak Tirsa, wdziêczna jak Jeruzalem, groŸna jak zbrojne zastêpy.
Sol 6:5  Odwróæ ode mnie twe oczy, bo niepokoj¹ mnie. W³osy twoje jak stado kóz faluj¹ce na [górach] Gileadu.
Sol 6:6  Zêby twoje jak stado owiec wychodz¹cych z k¹pieli, ka¿da z nich ma bliŸniacz¹, nie brak ¿adnej.
Sol 6:7  Jak okrawek granatu skroñ twoja, za twoj¹ zas³on¹.
Sol 6:8  Szeœædziesi¹t jest królowych i na³o¿nic osiemdziesi¹t, a dziewcz¹t bez liczby,
Sol 6:9  [lecz] jedyna jest moja go³¹bka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiaj¹ 
j¹ dziewczêta i zw¹ j¹ szczêœliw¹, królowe i na³o¿nice j¹ wys³awiaj¹:
Sol 6:10  «Kim¿e jest ta, która œwieci z wysoka jak zorza, piêkna jak ksiê¿yc, jaœniej¹ca jak s³oñce, groŸna jak 
zbrojne zastêpy?»
Sol 6:11  Zesz³am do ogrodu orzechów, by spojrzeæ na œwie¿¹ zieleñ doliny, by zobaczyæ, czy rozkwita krzew 
winny, czy w kwieciu s¹ ju¿ granaty.
Sol 6:12  Niespodziewanie znalaz³am siê [wœród] wozów ksi¹¿êcego orszaku.
Sol 7:1  Obróæ siê, obróæ, Szulamitko, obróæ siê, obróæ siê, niech siê twym widokiem nacieszymy! Có¿ siê 
wam podoba w Szulamitce, w tañcu obozów?
Sol 7:2  Jak piêkne s¹ twe stopy w sanda³ach, ksiê¿niczko! Linia twych bioder jak kolia, dzie³o r¹k mistrza.



Sol 7:3  £ono twe, czasza okr¹g³a: niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego! Brzuch twój jak stos 
pszenicznego ziarna okolony wiankiem lilii.
Sol 7:4  Piersi twe jak dwoje koŸl¹t, bliŸni¹t gazeli.
Sol 7:5  Szyja twa jak wie¿a ze s³oniowej koœci. Oczy twe jak sadzawki w Cheszbonie, u bramy Bat-Rabbim. 
Nos twój jak baszta Libanu, spogl¹daj¹ca ku Damaszkowi.
Sol 7:6  G³owa twa [wznosi siê] nad tob¹ jak Karmel, w³osy g³owy twej jak królewska purpura, splecione w 
warkocze.
Sol 7:7  O jak piêkna jesteœ, jak¿e wdziêczna, umi³owana, pe³na rozkoszy!
Sol 7:8  Postaæ twoja wysmuk³a jak palma, a piersi twe jak grona winne.
Sol 7:9  Rzek³em: wespnê siê na palmê, pochwycê ga³¹zki jej owocem brzemienne. Tak! Piersi twe niech mi 
bêd¹ jako grona winne, a tchnienie twe jak zapach jab³ek.
Sol 7:10  Usta twoje jak wino wyborne, które sp³ywa mi po podniebieniu, zwil¿aj¹c wargi i zêby.
Sol 7:11  Jam mi³ego mego i ku mnie zwraca siê jego po¿¹danie.
Sol 7:12  PójdŸ, mój mi³y, powêdrujemy w pola, nocujmy po wioskach!
Sol 7:13  O œwicie pospieszmy do winnic, zobaczyæ, czy kwitnie winoroœl, czy p¹czki otwar³y siê, czy w 
kwieciu s¹ ju¿ granaty: tam ci dam mi³oœæ moj¹.
Sol 7:14  Mandragory siej¹ woñ, nad drzwiami naszymi wszelki owoc wyborny, œwie¿y i zesz³oroczny dla ciebie, 
mi³y mój, chowa³am.
Sol 8:1  O gdybyœ by³ moim bratem, który ssa³ pierœ mojej matki, spotkawszy na ulicy, uca³owa³abym ciê, i 
nikt by mn¹ nie móg³ pogardziæ.
Sol 8:2  Powiod³abym ciê i wprowadzi³a w dom matki mej, która miê wychowa³a; napoi³abym ciê winem 
korzennym, moszczem z granatów.
Sol 8:3  Lewa jego rêka pod g³ow¹ moj¹, a prawica jego obejmuje mnie.
Sol 8:4  Zaklinam was, córki jerozolimskie, na có¿ budziæ ze snu, na có¿ rozbudzaæ umi³owan¹, póki nie 
zechce sama?
Sol 8:5  Kim jest ta, co siê wy³ania z pustyni, wsparta na oblubieñcu swoim? Pod jab³oni¹ obudzi³em ciê; tam 
poczê³a ciê matka twoja, tam poczê³a ciê ta, co ciê zrodzi³a.
Sol 8:6  Po³ó¿ miê jak pieczêæ na twoim sercu, jak pieczêæ na twoim ramieniu, bo jak œmieræ potê¿na jest 
mi³oœæ, a zazdroœæ jej nieprzejednana jak Szeol, ¿ar jej to ¿ar ognia, p³omieñ Pañski.
Sol 8:7  Wody wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ mi³oœci, nie zatopi¹ jej rzeki. Jeœliby kto odda³ za mi³oœæ ca³e 
bogactwo swego domu, pogardz¹ nim tylko.
Sol 8:8  Siostrzyczkê ma³¹ mamy, piersi jeszcze nie ma. Có¿ zrobimy z siostr¹ nasz¹, gdy zaczn¹ mówiæ o niej?
Sol 8:9  Jeœli murem jest, uwieñczymy j¹ gzymsem ze srebra; jeœli bram¹ jest, wy³o¿ymy j¹ deskami z cedru.
Sol 8:10  Murem jestem ja, a piersi me s¹ basztami, odk¹d sta³am siê w oczach jego jako ta, która znalaz³a 
pokój.
Sol 8:11  Salomon mia³ winnicê w Baal-Hamon; odda³ j¹ dzier¿awcom. Za owoc jej p³aciæ mia³ ka¿dy tysi¹c 
syklów srebra.
Sol 8:12  Oto przede mn¹ winnica moja, moja w³asna: tysi¹c syklów tobie, Salomonie, a dwieœcie stró¿om jej 
owocu.
Sol 8:13  O ty, która mieszkasz w ogrodach, - druhowie nas³uchuj¹ twego g³osu - o daj mi go us³yszeæ!
Sol 8:14  Biegnij, mi³y mój, b¹dŸ podobny do gazeli lub do m³odego jelenia na górach [wœród] balsamowych 
drzew!
Wis 1:1  Umi³ujcie sprawiedliwoœæ, sêdziowie ziemscy! Myœlcie o Panu w³aœciwie i szukajcie Go w prostocie 
serca!
Wis 1:2  Daje siê bowiem znaleŸæ tym, co Go nie wystawiaj¹ na próbê, objawia siê takim, którym nie brak wiary 
w Niego.
Wis 1:3  Bo przewrotne myœli oddzielaj¹ od Boga, a Moc, gdy j¹ wystawiaj¹ na próbê, karci niem¹drych.
Wis 1:4  M¹droœæ nie wejdzie w duszê przewrotn¹, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi.
Wis 1:5  Œwiêty Duch karnoœci ujdzie przed ob³ud¹, usunie siê do niem¹drych myœli, wyp³oszy Go nadejœcie 
nieprawoœci.
Wis 1:6  M¹droœæ bowiem jest duchem mi³uj¹cym ludzi, ale bluŸniercy z powodu jego warg nie zostawi bez 
kary: poniewa¿ Bóg œwiadkiem jego nerek, prawdziwym stró¿em jego serca, Tym, który s³yszy mowê jego 
jêzyka.
Wis 1:7  Albowiem Duch Pañski wype³nia ziemiê, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomoœæ mowy.
Wis 1:8  Zatem siê nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karz¹ca sprawiedliwoœæ.
Wis 1:9  Zamys³y bezbo¿nego zostan¹ zbadane i dojdzie do Pana wieœæ o jego s³owach, dla potêpienia jego 
z³ych czynów.
Wis 1:10  Czujne bowiem ucho nas³uchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu.
Wis 1:11  Strze¿cie siê wiêc pró¿nego szemrania, powœci¹gajcie jêzyk od z³ej mowy: bo i skryte s³owo nie jest 



bez nastêpstwa, a usta k³amliwe zabijaj¹ duszê.
Wis 1:12  Nie d¹¿cie do œmierci przez swe b³êdne ¿ycie, nie gotujcie sobie zguby w³asnymi rêkami!
Wis 1:13  Bo œmierci Bóg nie uczyni³ i nie cieszy siê ze zguby ¿yj¹cych.
Wis 1:14  Stworzy³ bowiem wszystko po to, aby by³o, i byty tego œwiata nios¹ zdrowie: nie ma w nich 
œmiercionoœnego jadu ani w³adania Otch³ani na tej ziemi.
Wis 1:15  Bo sprawiedliwoœæ nie podlega œmierci.
Wis 1:16  Bezbo¿ni zaœ œci¹gaj¹ j¹ na siebie s³owem i czynem, usychaj¹, uwa¿aj¹c j¹ za przyjació³kê, i zawieraj¹ 
z ni¹ przymierze, zas³uguj¹ bowiem na to, aby byæ jej dzia³em.
Wis 2:1  Mylnie rozumuj¹c, mówili sobie: «Nasze ¿ycie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na œmieræ 
cz³owiecz¹, nie znamy nikogo, kto by wróci³ z Otch³ani.
Wis 2:2  Urodziliœmy siê niespodzianie i potem bêdziemy, jakby nas nigdy nie by³o. Dech w nozdrzach naszych 
jak dym, myœl jak iskierka z uderzeñ serca naszego:
Wis 2:3  gdy ona zgaœnie, cia³o obróci siê w popió³, a duch siê rozp³ynie jak niesta³e powietrze.
Wis 2:4  Imiê nasze pójdzie z czasem w niepamiêæ i nikt nie wspomni naszych poczynañ. Przeminie ¿ycie 
nasze jakby œlad ob³oku i rozwieje siê jak mg³a, œcigana promieniami s³oñca i ¿arem jego przybita.
Wis 2:5  Czas nasz jak cieñ przemija, œmieræ nasza nie zna odwrotu: pieczêæ przy³o¿ono, i nikt nie powraca.
Wis 2:6  Nu¿e wiêc! Korzystajmy z tego, co dobre, skwapliwie u¿ywajmy œwiata w m³odoœci!
Wis 2:7  Upijmy siê winem wybornym i wonnoœciami i niech nam nie ujd¹ wiosenne kwiaty:
Wis 2:8  uwijmy sobie wieniec z ró¿, zanim zwiêdn¹.
Wis 2:9  Nikogo z nas brakn¹æ nie mo¿e w swawoli, wszêdzie zostawmy œlady uciechy: bo to nasz dzia³, nasze 
dziedzictwo!
Wis 2:10  Udrêczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczêdŸmy wdowy ani wiekowej siwizny starca nie uczcijmy!
Wis 2:11  Nasza si³a bêdzie nam prawem sprawiedliwoœci, bo to, co s³abe, gani siê jako nieprzydatne.
Wis 2:12  Zróbmy zasadzkê na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia siê naszym sprawom, zarzuca 
nam ³amanie prawa, wypomina nam b³êdy naszych obyczajów.
Wis 2:13  Che³pi siê, ¿e zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pañskim.
Wis 2:14  Jest potêpieniem naszych zamys³ów, sam widok jego jest dla nas przykry,
Wis 2:15  bo ¿ycie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne.
Wis 2:16  Uzna³ nas za coœ fa³szywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystoœci. Kres sprawiedliwych 
og³asza za szczêœliwy i che³pi siê Bogiem jako ojcem.
Wis 2:17  Zobaczmy¿, czy prawdziwe s¹ jego s³owa, wybadajmy, co bêdzie przy jego zejœciu.
Wis 2:18  Bo jeœli sprawiedliwy jest synem Bo¿ym, Bóg ujmie siê za nim i wyrwie go z rêki przeciwników.
Wis 2:19  Dotknijmy go obelg¹ i katusz¹, by poznaæ jego ³agodnoœæ i doœwiadczyæ jego cierpliwoœci.
Wis 2:20  Zas¹dŸmy go na œmieræ haniebn¹, bo - jak mówi³ - bêdzie ocalony».
Wis 2:21  Tak pomyœleli - i pob³¹dzili, bo w³asna z³oœæ ich zaœlepi³a.
Wis 2:22  Nie pojêli tajemnic Bo¿ych, nie spodziewali siê nagrody za prawoœæ i nie docenili odp³aty dusz 
czystych.
Wis 2:23  Bo dla nieœmiertelnoœci Bóg stworzy³ cz³owieka - uczyni³ go obrazem swej w³asnej wiecznoœci.
Wis 2:24  A œmieræ wesz³a na œwiat przez zawiœæ diab³a i doœwiadczaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹.
Wis 3:1  A dusze sprawiedliwych s¹ w rêku Boga i nie dosiêgnie ich mêka.
Wis 3:2  Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli, zejœcie ich poczytano za nieszczêœcie
Wis 3:3  i odejœcie od nas za unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju.
Wis 3:4  Choæ nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaŸni, nadzieja ich pe³na jest nieœmiertelnoœci.
Wis 3:5  Po nieznacznym skarceniu dost¹pi¹ dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doœwiadczy³ i znalaz³ ich godnymi 
siebie.
Wis 3:6  Doœwiadczy³ ich jak z³oto w tyglu i przyj¹³ ich jak ca³opaln¹ ofiarê.
Wis 3:7  W dzieñ nawiedzenia swego zajaœniej¹ i rozbiegn¹ siê jak iskry po œciernisku.
Wis 3:8  Bêd¹ s¹dziæ ludy, zapanuj¹ nad narodami, a Pan królowaæ bêdzie nad nimi na wieki.
Wis 3:9  Ci, którzy Mu zaufali, zrozumiej¹ prawdê, wierni w mi³oœci bêd¹ przy Nim trwali: ³aska bowiem i 
mi³osierdzie dla Jego wybranych.
Wis 3:10  A bezbo¿ni ponios¹ karê stosownie do zamys³ów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odst¹pili od Pana:
Wis 3:11  nieszczêsny bowiem, kto m¹droœci¹ gardzi i karnoœci¹. Nadzieje ich p³onne, wysi³ki bezowocne, 
bezu¿yteczne ich dzie³a.
Wis 3:12  ¯ony ich g³upie, przewrotne ich dzieci, przeklêty ich ród!
Wis 3:13  B³ogos³awiona niep³odna, ale nieskalana, która nie zazna³a wspó³¿ycia w ³o¿u, w czas nawiedzenia 
dusz wyda plon.
Wis 3:14  I eunuch, co nie skala³ swych r¹k nieprawoœci¹ ani nic z³ego nie myœla³ przeciw Bogu: za wiernoœæ 
otrzyma ³askê szczególn¹ i dzia³ pe³en radoœci w Œwi¹tyni Pañskiej.
Wis 3:15  Wspania³e s¹ owoce dobrych wysi³ków, a korzeñ m¹droœci nie usycha.



Wis 3:16  A dzieci cudzo³o¿ników nie osi¹gn¹ celu, zniknie potomstwo nieprawego ³o¿a.
Wis 3:17  Jeœli nawet ¿yæ bêd¹ d³ugo - za nic bêd¹ miani i na koñcu niechlubna bêdzie ich staroœæ.
Wis 3:18  A jeœli wczeœnie pomr¹, bêd¹ bez nadziei i bez pociechy w dzieñ s¹du:
Wis 3:19  bo straszny jest kres plemienia grzesznego!
Wis 4:1  Lepsza bezdzietnoœæ [po³¹czona] z cnot¹, nieœmiertelna jest bowiem jej pamiêæ, bo ma uznanie u 
Boga i ludzi:
Wis 4:2  Gdy jest obecna, to j¹ naœladuj¹, têskni¹, gdy odejdzie, a w wiecznoœci triumfuje uwieñczona - 
zwyciê¿ywszy w zawodach o nieskaziteln¹ nagrodê.
Wis 4:3  A rozplenione mnóstwo bezbo¿nych nie odniesie korzyœci; z cudzo³o¿nych odroœli wyros³e - nie 
zapuœci korzeni g³êboko ani nie za³o¿y podwaliny niezawodnej.
Wis 4:4  Jeœli nawet do czasu rozwinie ga³êzie - wstrz¹œnie nim wiatr, bo s³abo utwierdzone, i wyrwie z 
korzeniami wichura.
Wis 4:5  Po³ami¹ siê nierozwiniête ga³êzie, a owoc ich - bezu¿yteczny, niedojrza³y do jedzenia i do niczego 
niezdatny.
Wis 4:6  Bo dzieci zrodzone z nieprawego po¿ycia, przy os¹dzeniu rodziców, œwiadcz¹ o ich przewrotnoœci.
Wis 4:7  A sprawiedliwy, choæby umar³ przedwczeœnie, znajdzie odpoczynek.
Wis 4:8  Staroœæ jest czcigodna nie przez d³ugowiecznoœæ i liczb¹ lat siê jej nie mierzy:
Wis 4:9  sêdziwoœci¹ u ludzi jest m¹droœæ, a miar¹ staroœci - ¿ycie nieskalane.
Wis 4:10  Poniewa¿ spodoba³ siê Bogu, znalaz³ Jego mi³oœæ, i ¿yj¹c wœród grzeszników, zosta³ przeniesiony.
Wis 4:11  Zabrany zosta³, by z³oœæ nie odmieni³a jego myœli albo u³uda nie uwiod³a duszy:
Wis 4:12  bo urok marnoœci przes³ania dobro, a burza namiêtnoœci m¹ci prawy umys³.
Wis 4:13  Wczeœnie osi¹gn¹wszy doskona³oœæ, prze¿y³ czasów wiele.
Wis 4:14  Dusza jego podoba³a siê Bogu, dlatego pospiesznie wyszed³ spoœród nieprawoœci. A ludzie patrzyli i 
nie pojmowali, ani sobie tego nie wziêli do serca,
Wis 4:15  ¿e ³aska i mi³osierdzie nad Jego wybranymi i nad œwiêtymi Jego opatrznoœæ.
Wis 4:16  Sprawiedliwy umar³y potêpia ¿yj¹cych bezbo¿nych, i dope³niona wczeœnie m³odoœæ - leciw¹ 
staroœæ nieprawego.
Wis 4:17  Zobacz¹ bowiem kres roztropnego, a nie pojm¹, co o nim Pan postanowi³ i w jakim celu zachowa³ go 
bezpiecznym.
Wis 4:18  Patrz¹ i ¿ywi¹ pogardê, ale Pan ich wyœmieje.
Wis 4:19  I stan¹ siê potem wstrêtn¹ padlin¹ i wiecznym poœmiewiskiem wœród zmar³ych. Str¹ci ich bowiem na 
g³owê - oniemia³ych, i wstrz¹œnie nimi od posad, i zostan¹ do szczêtu zniszczeni, i bêd¹ w udrêczeniu, a 
pamiêæ o nich zaginie.
Wis 4:20  Z bojaŸni¹ przyjd¹ zdaæ sprawê z win swoich, a w twarz ich oskar¿¹ w³asne nieprawoœci.
Wis 5:1  Wtedy sprawiedliwy stanie z wielk¹ œmia³oœci¹ przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy.
Wis 5:2  Gdy ujrz¹, wielki przestrach ich ogarnie i os³upiej¹ na widok nieoczekiwanego zbawienia.
Wis 5:3  Powiedz¹ pe³ni ¿alu do samych siebie, bêd¹ jêczeli w utrapieniu ducha:
Wis 5:4  «To ten, co dla nas - g³upich - niegdyœ by³ poœmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego ¿ycie 
mieliœmy za szaleñstwo, œmieræ jego - za hañbê.
Wis 5:5  Jak¿e wiêc policzono go miêdzy synów Bo¿ych i ze œwiêtymi ma udzia³?
Wis 5:6  To myœmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oœwieci³o nas œwiat³o sprawiedliwoœci i s³oñce dla nas 
nie wzesz³o.
Wis 5:7  Nasyciliœmy siê na drogach bezprawia i zguby, b³¹dziliœmy po bezdro¿nych pustyniach, a drogi 
Pañskiej nie poznaliœmy.
Wis 5:8  Có¿ nam pomog³o nasze zuchwalstwo, co da³o che³pliwe bogactwo?
Wis 5:9  To wszystko jak cieñ przeminê³o i jak wieœæ, co przebiega;
Wis 5:10  jak okrêt pruj¹cy pieni¹c¹ siê toñ: œladu jego nie znajdziesz, gdy przeszed³, ni bruzdy po jego spodzie 
wœród fal;
Wis 5:11  jak siê nie znajdzie ¿aden dowód przelotu ptaka, szybuj¹cego w przestworzach: trzepocz¹ce skrzyd³a 
przeciê³y lekkie powietrze, uderzeniem piór smagane i prute z gwa³townym szumem - znaku przelotu potem w 
nim nie znajdziesz.
Wis 5:12  Jak gdy siê strza³ê wypuœci do celu, rozprute powietrze zaraz siê zasklepia, tak ¿e nie poznasz jej 
przejœcia -
Wis 5:13  tak i my: zniknêliœmy, [ledwie] zrodzeni, i nie mogliœmy siê wykazaæ ¿adnym znakiem cnoty, 
aleœmy zniszczeli w naszej nieprawoœci».
Wis 5:14  Bo nadzieja bezbo¿nego jak plewa wiatrem miotana i jak lekka piana rozbita przez burzê. Jak dym siê 
rozwia³a od wiatru, zatar³a siê jak pamiêæ chwilowego goœcia.
Wis 5:15  A sprawiedliwi ¿yj¹ na wieki; zap³ata ich w Panu i staranie o nich u Najwy¿szego.
Wis 5:16  Dlatego otrzymaj¹ wspania³e królestwo i piêkny diadem z r¹k Pana; os³oni ich bowiem prawic¹, 



ochraniaæ ich bêdzie ramieniem.
Wis 5:17  Jak zbrojê przywdzieje swoj¹ zapalczywoœæ i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów.
Wis 5:18  Jak pancerzem okryje siê sprawiedliwoœci¹ i jak przy³bic¹ os³oni siê s¹dem nieob³udnym.
Wis 5:19  WeŸmie œwiêtoœæ za puklerz niezwyciê¿ony
Wis 5:20  i jak miecz wyostrzy gniew nieub³agany, a razem z Nim œwiat bêdzie walczy³ przeciw nierozumnym.
Wis 5:21  Polec¹ z chmur celne pociski b³yskawic, pomkn¹ do celu jak z dobrze napiêtego ³uku,
Wis 5:22  a gniewne grady wyrzucone zostan¹ jak z procy. Wzburz¹ siê przeciw nim wody morskie i rzeki 
nieub³aganie ich zatopi¹.
Wis 5:23  Podniesie siê przeciw nim powiew mocy i jak wichura ich zmiecie. Tak nieprawoœæ spustoszy ca³¹ 
ziemiê, a nikczemnoœæ obali trony mo¿now³adców.
Wis 6:1  S³uchajcie wiêc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie siê, sêdziowie ziemskich rubie¿y!
Wis 6:2  Nak³oñcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie siê mnogoœci¹ narodów,
Wis 6:3  bo od Pana otrzymaliœcie w³adzê, od Najwy¿szego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamys³y 
wasze rozs¹dzi.
Wis 6:4  Bêd¹c bowiem s³ugami Jego królestwa, nie s¹dziliœcie uczciwie aniœcie prawa nie przestrzegali, 
aniœcie poszli za wol¹ Boga,
Wis 6:5  przeto groŸnie i rych³o natrze On na was, bêdzie bowiem s¹d surowy nad panuj¹cymi.
Wis 6:6  Najmniejszy znajdzie litoœciwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara.
Wis 6:7  W³adca wszechrzeczy nie ulêknie siê osoby ani nie bêdzie zwa¿a³ na wielkoœæ. On bowiem stworzy³ 
ma³ego i wielkiego i jednakowo o wszystkich siê troszczy,
Wis 6:8  ale mo¿nym grozi surowe badanie.
Wis 6:9  Do was wiêc zwracam siê, w³adcy, byœcie siê nauczyli m¹droœci i nie upadli.
Wis 6:10  Bo ci, co œwiêtoœci œwiêcie przestrzegaj¹, dost¹pi¹ uœwiêcenia, a którzy siê tego nauczyli, ci znajd¹ 
[s³owa] obrony.
Wis 6:11  Po¿¹dajcie wiêc s³ów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukê.
Wis 6:12  M¹droœæ jest wspania³a i niewiêdn¹ca: ci ³atwo j¹ dostrzeg¹, którzy j¹ mi³uj¹, i ci j¹ znajd¹, którzy jej 
szukaj¹,
Wis 6:13  uprzedza bowiem tych, co jej pragn¹, wpierw daj¹c siê im poznaæ.
Wis 6:14  Kto dla niej wstanie o œwicie, ten siê nie natrudzi, znajdzie j¹ bowiem siedz¹c¹ u drzwi swoich.
Wis 6:15  O niej rozmyœlaæ - to szczyt roztropnoœci, a kto z jej powodu nie œpi, wnet siê trosk pozbêdzie:
Wis 6:16  sama bowiem obchodzi i szuka tych, co s¹ jej godni, objawia siê im ³askawie na drogach i wychodzi 
naprzeciw wszystkim ich zamys³om.
Wis 6:17  Pocz¹tkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukê - to mi³oœæ,
Wis 6:18  mi³oœæ zaœ - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rêkojmia nieœmiertelnoœci,
Wis 6:19  a nieœmiertelnoœæ przybli¿a do Boga.
Wis 6:20  Tak wiêc pragnienie M¹droœci wiedzie do królestwa.
Wis 6:21  Zatem jeœli wam mi³e trony i ber³a, o w³adcy ludów, czcijcie M¹droœæ, byœcie królowali na wieki.
Wis 6:22  Oznajmiê, czym jest M¹droœæ i jak siê zrodzi³a, i nie zakryjê przed wami tajemnic. Pójdê jej œladem 
od pocz¹tku stworzenia, jej znajomoœæ wydobêdê na œwiat³o i prawdy nie pominê.
Wis 6:23  Nie pójdê te¿ drog¹ z¿eraj¹cej zazdroœci, bo ona z M¹droœci¹ nie ma nic wspólnego:
Wis 6:24  wielu m¹drych to zbawienie œwiata, a król rozumny to szczêœcie narodu.
Wis 6:25  Pos³uchajcie wiêc s³ów moich, a odniesiecie korzyœæ.
Wis 7:1  I ja jestem cz³owiekiem œmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem prarodzica powsta³ego z 
ziemi. W ³onie matki zosta³em ukszta³towany jako cia³o,
Wis 7:2  w ci¹gu dziesiêciu miesiêcy, we krwi okrzep³y, z nasienia mêskiego, i rozkoszy ze snem z³¹czonej.
Wis 7:3  I ja, gdy siê urodzi³em, wspólnym odetchn¹³em powietrzem i na tê sam¹ ziemiê wypad³em, tak samo 
pierwszy g³os wydaj¹c z p³aczem, do wszystkich podobny.
Wis 7:4  W pieluszkach i wœród trosk mnie wychowano.
Wis 7:5  ¯aden bowiem z królów nie mia³ innego pocz¹tku narodzin:
Wis 7:6  jedno dla wszystkich wejœcie w ¿ycie i wyjœcie to samo.
Wis 7:7  Dlatego siê modli³em i dano mi zrozumienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie duch M¹droœci.
Wis 7:8  Przenios³em j¹ nad ber³a i trony i w porównaniu z ni¹ za nic mia³em bogactwa.
Wis 7:9  Nie porówna³em z ni¹ drogich kamieni, bo wszystko z³oto wobec niej jest garœci¹ piasku, a srebro przy 
niej ma wartoœæ b³ota.
Wis 7:10  Umi³owa³em j¹ nad zdrowie i piêknoœæ i wola³em mieæ j¹ ani¿eli œwiat³o, bo nie zna snu blask od 
niej bij¹cy.
Wis 7:11  A przysz³y mi wraz z ni¹ wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej rêku.
Wis 7:12  Ucieszy³em siê ze wszystkich, bo wiod³a je M¹droœæ, a nie wiedzia³em, ¿e ona jest ich rodzicielk¹.
Wis 7:13  Rzetelnie pozna³em, bez zazdroœci przekazujê i nie chowam dla siebie jej bogactwa.



Wis 7:14  Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaŸñ sobie Bo¿¹ zjednali, 
podtrzymani darami, co bior¹ pocz¹tek z karnoœci.
Wis 7:15  Oby mi Bóg da³ s³owo odpowiednie do myœli i myœlenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i 
przewodnikiem M¹droœci, i tym, który mêdrcom nadaje kierunek.
Wis 7:16  W rêku Jego i my, i nasze s³owa, roztropnoœæ wszelka i umiejêtnoœæ dzia³ania.
Wis 7:17  On mi da³ bezb³êdn¹ znajomoœæ rzeczy: poznaæ budowê œwiata i si³y ¿ywio³ów,
Wis 7:18  pocz¹tek i kres, i œrodek czasów, odmiany przesileñ i nastêpstwa pór,
Wis 7:19  obroty roczne i uk³ady gwiazd,
Wis 7:20  naturê zwierz¹t i popêdy bestii, moce duchów i myœlenie ludzkie, ró¿norodnoœæ roœlin i si³y korzeni.
Wis 7:21  Pozna³em i co zakryte, i co jest jawne, pouczy³a mnie bowiem M¹droœæ - sprawczyni wszystkiego!
Wis 7:22  Jest bowiem w niej duch rozumny, œwiêty, jedyny, wieloraki, subtelny, r¹czy, przenikliwy, nieskalany, 
jasny, niecierpiêtliwy, mi³uj¹cy dobro, bystry,
Wis 7:23  niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwa³y, niezawodny, beztroski, wszechmog¹cy i 
wszystkowidz¹cy, przenikaj¹cy wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
Wis 7:24  M¹droœæ bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika dziêki 
swej czystoœci.
Wis 7:25  Jest bowiem tchnieniem mocy Bo¿ej i przeczystym wyp³ywem chwa³y Wszechmocnego, dlatego nic 
ska¿onego do niej nie przylgnie.
Wis 7:26  Jest odblaskiem wieczystej œwiat³oœci, zwierciad³em bez skazy dzia³ania Boga, obrazem Jego 
dobroci.
Wis 7:27  Jedna jest, a wszystko mo¿e, pozostaj¹c sob¹, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstêpuj¹c w dusze 
œwiête, wzbudza przyjació³ Bo¿ych i proroków.
Wis 7:28  Bóg bowiem mi³uje tylko tego, kto przebywa z M¹droœci¹.
Wis 7:29  Bo ona piêkniejsza ni¿ s³oñce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze œwiat³oœci¹ - uzyska 
pierwszeñstwo,
Wis 7:30  po tamtej bowiem nastaje noc, a M¹droœci z³o nie przemo¿e.
Wis 8:1  Siêga potê¿nie od krañca do krañca i w³ada wszystkim z dobroci¹.
Wis 8:2  J¹ to pokocha³em, jej od m³odoœci szuka³em: pragn¹³em j¹ sobie wzi¹æ za oblubienicê i sta³em siê 
mi³oœnikiem jej piêkna.
Wis 8:3  S³awi ona swe szlachetne pochodzenie, gdy¿ obcuje z Bogiem i mi³uje j¹ W³adca wszechrzeczy,
Wis 8:4  bo jest wtajemniczona w wiedzê Boga i w Jego dzie³ach dokonuje wyboru.
Wis 8:5  Jeœli w ¿yciu bogactwo jest dobrem po¿¹danym - có¿ cenniejszego ni¿ M¹droœæ, która wszystko 
sprawia?
Wis 8:6  Jeœli rozwaga jest twórcza - które¿ ze stworzeñ bardziej twórcze ni¿ M¹droœæ?
Wis 8:7  I jeœli kto mi³uje sprawiedliwoœæ - jej to dzie³em s¹ cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropnoœci, 
sprawiedliwoœci i mêstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w ¿yciu.
Wis 8:8  A jeœli kto jest ¿¹dny wielkiej wiedzy - ona zna przesz³oœæ i o przysz³oœci wnioskuje, zna zawi³oœci 
s³ów i rozwi¹zania zagadek, wiedza wyprzedza znaki i cuda, nastêpstwa chwil i czasów.
Wis 8:9  Postanowi³em wiêc wzi¹æ j¹ za towarzyszkê ¿ycia, wiedz¹c, ¿e mi bêdzie doradczyni¹ w dobrem, a w 
troskach i w smutku pociech¹.
Wis 8:10  Dziêki niej znajdê chwa³ê u ludu i czeœæ u starszych, sam bêd¹c m³ody.
Wis 8:11  Bystrym znajd¹ mnie w s¹dzie, wzbudzê podziw u mo¿nych.
Wis 8:12  Gdy bêdê milcza³ - wyczekiwaæ bêd¹, a gdy przemówiê - uwa¿aæ; i jeœli d³ugo przemawiaæ bêdê - 
po³o¿¹ rêkê na ustach.
Wis 8:13  Przez ni¹ zdobêdê nieœmiertelnoœæ, zostawiê wieczn¹ pamiêæ potomnym.
Wis 8:14  Bêdê w³ada³ ludami, poddane mi bêd¹ narody:
Wis 8:15  us³yszawszy mnie ulêkn¹ siê w³adcy straszliwi. Oka¿ê siê dobrym wœród ludu i mê¿nym na wojnie.
Wis 8:16  Wszed³szy do swego domu przy niej odpocznê, bo obcowanie z ni¹ nie sprawia przykroœci ani 
wspó³¿ycie z ni¹ nie przynosi udrêki, ale wesele i radoœæ.
Wis 8:17  Gdym sobie nad tym pomyœla³ i rozwa¿y³em to w sercu, ¿e w za¿y³oœci z M¹droœci¹ le¿y 
nieœmiertelnoœæ,
Wis 8:18  w przyjaŸni z ni¹ szlachetna rozkosz, w dzie³ach jej r¹k nieprzebrane bogactwa, a roztropnoœæ we 
wspólnych z ni¹ æwiczeniach i s³awa w posiadaniu jej nauki - kr¹¿y³em, szukaj¹c, jak by j¹ wzi¹æ do siebie.
Wis 8:19  By³em dzieckiem dorodnym i dusza przypad³a mi dobra,
Wis 8:20  a raczej: bêd¹c dobrym wszed³em do cia³a nieskalanego.
Wis 8:21  Wiedz¹c jednak, ¿e nie zdobêdê jej inaczej, tylko jeœli Bóg udzieli - a i to ju¿ by³o spraw¹ M¹droœci 
wiedzieæ, czyja jest ta ³aska - uda³em siê do Pana i b³aga³em Go i mówi³em z ca³ego serca:
Wis 9:1  Bo¿e przodków i Panie mi³osierdzia, któryœ wszystko uczyni³ swoim s³owem
Wis 9:2  i w M¹droœci swojej stworzy³eœ cz³owieka, by panowa³ nad stworzeniami, co przez Ciebie siê sta³y,



Wis 9:3  by w³ada³ œwiatem w œwiêtoœci i sprawiedliwoœci i w prawoœci serca s¹dy sprawowa³ -
Wis 9:4  daj¿e mi M¹droœæ, co dzieli tron z Tob¹, i nie wy³¹czaj mnie z liczby swych dzieci!
Wis 9:5  Bom s³uga Twój, syn Twojej s³u¿ebnicy, cz³owiek niemocny i krótkowieczny, zbyt s³aby, by poj¹æ 
sprawiedliwoœæ i prawa.
Wis 9:6  Choæby zreszt¹ by³ ktoœ doskona³y miêdzy ludŸmi, jeœli mu braknie m¹droœci od Ciebie - za nic 
bêdzie poczytany.
Wis 9:7  Wybra³eœ mnie na króla swojego ludu i na sêdziego synów swoich i córek.
Wis 9:8  Kaza³eœ zbudowaæ œwi¹tyniê na górze swej œwiêtej i o³tarz w mieœcie swego zamieszkania - obraz 
Namiotu œwiêtego, któryœ zgotowa³ od pocz¹tku.
Wis 9:9  Z Tob¹ jest M¹droœæ, która zna Twe dzie³a, i by³a z Tob¹, kiedy œwiat stwarza³eœ, i wie, co jest mi³e 
Twym oczom, co s³uszne wed³ug Twych przykazañ.
Wis 9:10  Wyœlij j¹ z niebios œwiêtych, zeœlij od tronu swej chwa³y, by przy mnie bêd¹c pracowa³a ze mn¹ i 
¿ebym pozna³, co jest Tobie mi³e.
Wis 9:11  Ona bowiem wie i rozumie wszystko, bêdzie mi m¹drze przewodziæ w mych czynach i ustrze¿e mnie 
dziêki swej chwale.
Wis 9:12  I bêd¹ przyjemne dzie³a moje, bêdê rozs¹dza³ lud Twój sprawiedliwie i stanê siê godnym tronu mego 
ojca.
Wis 9:13  Któ¿ bowiem z ludzi rozezna zamys³ Bo¿y albo któ¿ pojmie wolê Pana?
Wis 9:14  Nieœmia³e s¹ myœli œmiertelników i przewidywania nasze zawodne,
Wis 9:15  bo œmiertelne cia³o przygniata duszê i ziemski przybytek obci¹¿a lotny umys³.
Wis 9:16  Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod rêk¹ - a któ¿ wyœledzi to, 
co jest na niebie?
Wis 9:17  Któ¿ pozna³ Twój zamys³, gdyœ nie da³ M¹droœci, nie zes³a³ z wysoka Œwiêtego Ducha swego?
Wis 9:18  I tak œcie¿ki mieszkañców ziemi sta³y siê proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawi³a ich 
M¹droœæ.
Wis 10:1  To ona ustrzeg³a Prarodzica œwiata - pierwsze, samotne stworzenie; wyprowadzi³a go z jego upadku
Wis 10:2  i da³a mu moc panowania nad wszystkim.
Wis 10:3  A gdy od niej odpad³ Niegodziwiec w swym gniewie, w bratobójczym szale zgubi³ sam siebie.
Wis 10:4  Zatopion¹ z jego winy ziemiê M¹droœæ znowu ocali³a, na lichym drewnie steruj¹c Sprawiedliwym.
Wis 10:5  Gdy przysz³o pomieszanie narodów za przewrotn¹ zmowê, ona uzna³a Sprawiedliwego, zachowa³a go 
nienagannym przed Bogiem i zachowa³a mocnym mimo jego litoœci dla dziecka.
Wis 10:6  Gdy przysz³a zatrata na bezbo¿nych, ona wybawi³a Sprawiedliwego, gdy zbieg³ przed ogniem na 
Piêæ Miast spadaj¹cym.
Wis 10:7  Zachowa³o siê jeszcze œwiadectwo ich przewrotnoœci: dymi¹ce pustkowie, roœliny owocuj¹ce o 
niezwyk³ej porze, i stercz¹cy s³up soli, pomnik duszy, co nie dowierza³a.
Wis 10:8  Gdy bowiem zboczyli z drogi M¹droœci, nie tylko tê szkodê ponieœli, ¿e nie poznali, co dobre, ale 
jeszcze zostawili ¿ywym pami¹tkê swej g³upoty, by nawet nie mog³o pozostaæ w ukryciu to, w czym pob³¹dzili.
Wis 10:9  Lecz M¹droœæ wybawi³a swych czcicieli z utrapieñ.
Wis 10:10  Ona Sprawiedliwego, co zbieg³ przed gniewem brata, po drogach prostych powiod³a; ukaza³a mu 
Bo¿e królestwo i da³a znajomoœæ rzeczy œwiêtych. W mozo³ach mu poszczêœci³a i pomno¿y³a owoc jego 
trudów.
Wis 10:11  By³a przy nim poœród zach³annych jego gnêbicieli i obdarzy³a go bogactwami.
Wis 10:12  Ustrzeg³a go przed wrogami, uchroni³a przed gotuj¹cymi zasadzki. Rozstrzygnê³a na jego korzyœæ 
ciê¿kie zmaganie, by wiedzia³, ¿e pobo¿noœæ mo¿niejsza jest ni¿ wszystko.
Wis 10:13  Nie opuœci³a Sprawiedliwego, gdy go zaprzedano, ale go wybawi³a od grzechu.
Wis 10:14  Zesz³a z nim razem do lochu i nie opuœci³a go w wiêzach, a¿ mu przynios³a ber³o królewskie i 
w³adzê nad jego ciemiêzcami. Dowiod³a, ¿e k³ami¹ jego potwarcy, a jemu da³a s³awê na wieki.
Wis 10:15  Ona wyrwa³a lud œwiêty, plemiê nienaganne, spoœród narodu ciemiêzców.
Wis 10:16  Wst¹pi³a w duszê S³ugi Pañskiego, w znakach i cudach groŸnym w³adcom siê przeciwstawi³a.
Wis 10:17  Odda³a œwiêtym zap³atê ich trudów, powiod³a ich drog¹ cudown¹ i sta³a siê im za dnia os³on¹, a 
œwiat³em gwiazd wœród nocy.
Wis 10:18  Przeprawi³a ich przez Morze Czerwone, przeprowadzi³a poprzez wody mnogie,
Wis 10:19  a wrogów ich potopi³a i wyrzuci³a z g³êbin otch³ani.
Wis 10:20  Wziêli wiêc sprawiedliwi ³upy z bezbo¿nych i opiewali, Panie, œwiête imiê Twoje, i s³awili zgodnie 
zwyciêsk¹ Tw¹ rêkê.
Wis 10:21  M¹droœæ bowiem otworzy³a usta niemych i g³oœnymi uczyni³a jêzyki niewprawnych.
Wis 11:1  Poszczêœci³a ich dzie³om przez rêce œwiêtego Proroka:
Wis 11:2  przebyli bezludn¹ pustyniê i rozbili namioty w miejscach niedostêpnych.
Wis 11:3  Stawili czo³o nieprzyjacio³om i odparli wrogów.



Wis 11:4  Wo³ali do Ciebie, gdy byli spragnieni, i otrzymali wodê z litej ska³y, w pragnieniu och³odê - z kamienia 
twardego.
Wis 11:5  Sk¹d bowiem przysz³a na wrogów ich kara, st¹d dla nich w potrzebie przysz³y dobrodziejstwa.
Wis 11:6  Zamiast wody z rzeki nie wysychaj¹cej, krwi¹ brudn¹ zam¹conej,
Wis 11:7  w odwet za nakaz dzieciobójczy, da³eœ im niespodziewanie wodê obfit¹,
Wis 11:8  pokazawszy im przez owo pragnienie, jak pokara³eœ ich wrogów.
Wis 11:9  Gdy przysz³a próba - chocia¿ karci³eœ ³agodnie - pojêli, ile ucierpieli bezbo¿ni, os¹dzeni z gniewem.
Wis 11:10  Ich bowiem doœwiadcza³eœ, ostrzegaj¹c jak ojciec, tamtych utrapi³eœ, os¹dzaj¹c jak król 
nieub³agany.
Wis 11:11  Oddaleni czy bliscy jednakich utrapieñ doznali.
Wis 11:12  Zdwojony ich bowiem smutek ogarn¹³ i narzekanie, gdy przesz³oœæ wspomnieli.
Wis 11:13  I dostrzegli Pana, kiedy pos³yszeli, ¿e kaŸnie przez nich doznane tamtym wysz³y na dobro.
Wis 11:14  Którego bowiem niegdyœ kazali wyrzuciæ, a potem z drwin¹ odprawili - tego podziwiali u koñca 
wydarzeñ, paleni pragnieniem odmiennym ni¿ sprawiedliwi.
Wis 11:15  A za nierozs¹dne wymys³y ich nieprawoœci, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne 
bydlêta, zes³a³eœ na nich w odwet mnóstwo nierozumnych zwierz¹t,
Wis 11:16  by wiedzieli, ¿e przez co kto grzeszy, przez to ponosi karê.
Wis 11:17  Nie by³o trudne dla rêki Twej wszechmocnej - co i œwiat stworzy³a z bez³adnej materii - nas³aæ na 
nich liczne niedŸwiedzie, lwy nieustraszone
Wis 11:18  lub nowo stworzone nieznane drapie¿ne bestie, czy to ziej¹ce ognistym oddechem, czy z pomrukiem 
dysz¹ce dymem, czy straszne iskry miotaj¹ce z oczu,
Wis 11:19  których nie tylko cios móg³by ich zetrzeæ, ale i zgubiæ sam przera¿aj¹cy ich widok.
Wis 11:20  A i bez tego paœæ mogli od jednego podmuchu, pomst¹ œcigani i zmieceni tchnieniem Twej mocy, 
aleœ Ty wszystko urz¹dzi³ wed³ug miary i liczby, i wagi!
Wis 11:21  Potê¿nie dzia³aæ zawsze jest w Twej mocy i któ¿ siê oprze potêdze Twojego ramienia?
Wis 11:22  Œwiat ca³y przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spad³a na ziemiê.
Wis 11:23  Nad wszystkim masz litoœæ, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by siê 
nawrócili.
Wis 11:24  Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym siê nie brzydzisz, co uczyni³eœ, bo gdybyœ mia³ 
coœ w nienawiœci, nie by³byœ tego uczyni³.
Wis 11:25  Jak¿eby coœ trwaæ mog³o, gdybyœ Ty tego nie chcia³? Jak by siê zachowa³o, czego byœ nie 
wezwa³?
Wis 11:26  Oszczêdzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, mi³oœniku ¿ycia!
Wis 12:1  Bo we wszystkim jest Twoje nieœmiertelne tchnienie.
Wis 12:2  Dlatego nieznacznie karzesz upadaj¹cych i strofujesz, przypominaj¹c, w czym grzesz¹, by wyzbywszy 
siê z³oœci, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
Wis 12:3  Bo i dawnych mieszkañców Twojej œwiêtej ziemi
Wis 12:4  znienawidzi³eœ za ich postêpki tak obrzydliwe: czarnoksiêstwa, niecne obrzêdy,
Wis 12:5  bezlitosne zabijanie dzieci, krwio¿ercze - z ludzkich cia³ i krwi - biesiady wtajemniczonych spoœród 
bractwa,
Wis 12:6  i rodziców morduj¹cych niewinne istoty. Chcia³eœ ich wytraciæ rêk¹ naszych przodków,
Wis 12:7  by godnych otrzyma³a osadników - dzieci Bo¿e - ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza.
Wis 12:8  Ale i ich jako ludzi oszczêdza³eœ! Zes³a³eœ na nich szerszenie wyprzedzaj¹ce Twe wojsko, by ich 
niszczy³y stopniowo.
Wis 12:9  Mog³eœ wydaæ bezbo¿nych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubiæ przez bestie okrutne czy te¿ 
wyrokiem bezlitosnym.
Wis 12:10  Lecz karz¹c powoli, dawa³eœ miejsce nawróceniu, chocia¿ dobrze wiedzia³eœ, ¿e ich pochodzenie 
nikczemne, a z³oœæ ich jest wrodzona i nie odmieni siê ich usposobienie na wieki,
Wis 12:11  bo to by³o plemiê od pocz¹tku przeklête. I nie z obawy przed kimœ pozostawia³eœ grzechy ich bez 
kary.
Wis 12:12  Któ¿ Ci bowiem powie: «Có¿eœ to uczyni³?» Albo kto siê oprze Twemu wyrokowi? Któ¿ Ciebie 
pozwie za wytracenie narodów, któreœ Ty uczyni³? Albo któ¿ powstanie przeciw Tobie jako obroñca ludzi 
nieprawych?
Wis 12:13  Ani bowiem nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczê nad wszystkim, abyœ mia³ dowodziæ, ¿e nie 
s¹dzisz niesprawiedliwie,
Wis 12:14  ani siê z Tob¹ nie bêdzie móg³ spieraæ król czy w³adca o tych, których ukara³eœ.
Wis 12:15  Tyœ sprawiedliwy i rz¹dzisz wszystkim sprawiedliwie: skazaæ kogoœ, kto nie zas³u¿y³ na karê, 
uwa¿asz za niegodne Twojej potêgi.
Wis 12:16  Podstaw¹ Twojej sprawiedliwoœci jest Twoja potêga, wszechw³adza Twa sprawia, ¿e wszystko 



oszczêdzasz.
Wis 12:17  Moc sw¹ przejawiasz, gdy siê nie wierzy w pe³niê Twej potêgi, i karzesz zuchwalstwo œwiadomych.
Wis 12:18  Potêg¹ w³adasz, a s¹dzisz ³agodnie i rz¹dzisz nami z wielk¹ oglêdnoœci¹, bo do Ciebie nale¿y moc, 
gdy zechcesz.
Wis 12:19  Nauczy³eœ lud swój tym postêpowaniem, ¿e sprawiedliwy powinien byæ dobrym dla ludzi. I wla³eœ 
synom swym wielk¹ nadziejê, ¿e po wystêpkach dajesz nawrócenie.
Wis 12:20  Jeœli bowiem wrogów swych dzieci, chocia¿ winnych œmierci, kara³eœ z tak¹ oglêdnoœci¹ i 
pob³a¿aniem, daj¹c czas i miejsce, by siê od z³a odwrócili,
Wis 12:21  z jak¿e wielk¹ czu³oœci¹ s¹dzi³eœ swych synów, których przodkom dawa³eœ przysiêgi i przymierza, 
pe³ne wspania³ych obietnic.
Wis 12:22  Kiedy nas karcisz - wrogów naszych ch³oszczesz tysi¹ckrotnie, byœmy pamiêtali o dobroci Twojej, 
gdy s¹dzimy, i oczekiwali mi³osierdzia, gdy na nas s¹d przyjdzie.
Wis 12:23  St¹d i tych, co w g³upocie swej ¿yli bezbo¿nie, skara³eœ przez ich w³asne bezeceñstwa.
Wis 12:24  Bo te¿ zab³¹kali siê zbyt daleko na drogach b³êdu, bior¹c za bogów najlichsze z najpodlejszych 
zwierz¹t, zwiedzeni na wzór nierozs¹dnych dzieci.
Wis 12:25  Wiêc te¿ jak dzieciom nierozumnym zes³a³eœ im karê na oœmieszenie.
Wis 12:26  Ale ci, których oœmieszaj¹ce kary nie nawróci³y, doœwiadcz¹ s¹du godnego Boga.
Wis 12:27  Bo na co siê sami w udrêce oburzali, tym w³aœnie pokarani, co mieli za bogów, dostrzegli Tego, 
którego przedtem znaæ nie chcieli, i uznali za Boga prawdziwego. I dlatego przysz³a na nich ostateczna kara.
Wis 13:1  G³upi [ju¿] z natury s¹ wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdo³ali poznaæ 
Tego, który jest, patrz¹c na dzie³a nie poznali Twórcy,
Wis 13:2  lecz ogieñ, wiatr, powietrze chy¿e, gwiazdy doko³a, wodê burzliw¹ lub œwiat³a niebieskie uznali za 
bóstwa, które rz¹dz¹ œwiatem.
Wis 13:3  Jeœli urzeczeni ich piêknem wziêli je za bóstwa - winni byli poznaæ, o ile wspanialszy jest ich 
W³adca, stworzy³ je bowiem Twórca piêknoœci;
Wis 13:4  a jeœli ich moc i dzia³anie wprawi³y ich w podziw - winni byli z nich poznaæ, o ile jest potê¿niejszy 
Ten, kto je uczyni³.
Wis 13:5  Bo z wielkoœci i piêkna stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich Stwórcê.
Wis 13:6  Ci jednak na mniejsz¹ zas³uguj¹ naganê, bo wprawdzie b³¹dz¹, ale Boga szukaj¹ i pragn¹ Go znaleŸæ.
Wis 13:7  Obracaj¹ siê wœród Jego dzie³, badaj¹, i ulegaj¹ pozorom, bo piêkne to, na co patrz¹.
Wis 13:8  Ale i oni nie s¹ bez winy:
Wis 13:9  jeœli siê bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarn¹æ wszechœwiat - jak¿e nie mogli rychlej 
znaleŸæ jego Pana?
Wis 13:10  A nieszczêœni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zw¹ dzie³a r¹k ludzkich: z³oto i srebro - 
dzie³a sztuki, wyobra¿enia zwierz¹t lub bezu¿yteczny kamieñ, dzie³o staro¿ytnej rêki.
Wis 13:11  Oto jakiœ cieœla wyci¹³ odpowiednie drzewo, ca³¹ korê zdj¹³ z niego umiejêtnie i obrobiwszy ³adnie 
sporz¹dzi³ sprzêt przydatny do codziennego u¿ytku.
Wis 13:12  A odpadków z tej obróbki u¿y³ do przygotowania pokarmu i nasyci³ siê.
Wis 13:13  Wzi¹³ spoœród nich odpadek na nic ju¿ niezdatny, kloc krêty, poprzerastany sêkami, rzeŸbi³, bawi¹c 
siê prac¹ dla odpoczynku, i przekszta³ca³, próbuj¹c swych umiejêtnoœci. Odtworzy³ w nim obraz cz³owieka
Wis 13:14  lub uczyni³ coœ podobnego do jakiegoœ marnego zwierzêcia. Poci¹gn¹³ mini¹, czerwieni¹ jego 
powierzchniê zabarwi³ i zamalowa³ na nim wszelk¹ skazê.
Wis 13:15  Przygotowa³ mu pomieszczenie stosowne: na œcianie umieœci³, przytwierdzaj¹c gwoŸdziem.
Wis 13:16  Zatroszczy³ siê wiêc o niego, ¿eby czasem nie spad³, wiedz¹c, ¿e sobie sam pomóc nie zdo³a, bo 
jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.
Wis 13:17  Ale gdy siê modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaœlubin i dzieci - nie wstydzi siê 
mówiæ do bezdusznego. I bezsilnego prosi o zdrowie,
Wis 13:18  do martwego modli siê o ¿ycie. Najbardziej bezradnego b³aga o pomoc, a o drogê szczêœliw¹ - 
niezdolnego pos³u¿yæ siê nog¹.
Wis 13:19  O zarobek, o pracê, o rêkê szczêœliw¹, o si³ê prosi tego, czyje rêce s¹ jak najbardziej bezsilne.
Wis 14:1  Inny znowu, ¿egluj¹c i chc¹c przep³yn¹æ groŸne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche ni¿ 
unosz¹cy go statek.
Wis 14:2  Ten bowiem wymyœli³a wprawdzie chêæ zysków, a twórcza m¹droœæ sporz¹dzi³a,
Wis 14:3  ale steruje nim Opatrznoœæ Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytyczy³eœ drogê, wœród ba³wanów 
œcie¿kê bezpieczn¹,
Wis 14:4  wskazuj¹c, ¿e zewsz¹d mo¿esz wybawiæ, by i niedoœwiadczony móg³ wsi¹œæ na okrêt.
Wis 14:5  Chcesz, by dzie³a Twej m¹droœci nie le¿a³y od³ogiem, wiêc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzaj¹ 
¿ycie, i przebywszy burzliwe fale, ratuj¹ siê na tratwie.
Wis 14:6  Bo i w pocz¹tkach, gdy ginêli wynioœli olbrzymi, nadzieja œwiata schroni³a siê w arce i pokierowana 



Tw¹ rêk¹ zostawi³a œwiatu zawi¹zki potomnoœci.
Wis 14:7  B³ogos³awione drzewo, przez które dokonuje siê sprawiedliwoœæ,
Wis 14:8  ale tamto, rêk¹ obrobione - przeklête: i ono, i jego twórca! On, ¿e je wykona³, ono zaœ, ¿e choæ 
znikome, dosta³o miano boga.
Wis 14:9  Jednakowo Bogu s¹ nienawistni i bezbo¿nik, i jego bezbo¿noœæ,
Wis 14:10  i dzie³o wraz z twórc¹ zostanie skarane.
Wis 14:11  Dlatego i na bo¿ki pogañskie przyjdzie nawiedzenie, bo siê sta³y obrzydliwoœci¹ poœród stworzeñ 
Bo¿ych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi g³upich.
Wis 14:12  Wymyœlenie bo¿ków to Ÿród³o wiaro³omstwa, wynalezienie ich to zatrata ¿ycia.
Wis 14:13  Nie by³o ich na pocz¹tku i nie bêd¹ istnia³y na wieki:
Wis 14:14  zjawi³y siê na œwiecie przez ludzk¹ g³upotê, dlatego s¹dzony im rych³y koniec.
Wis 14:15  Ojciec, w przedwczesnym ¿alu pogr¹¿ony, sporz¹dzi³ obraz m³odo zabranego dziecka i odt¹d jako 
boga czci³ ongiœ zmar³ego cz³owieka, a dla poddanych ustanowi³ wtajemniczenia i obrzêdy;
Wis 14:16  a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbo¿ny obyczaj zaczêto zachowywaæ jako prawo.
Wis 14:17  I na rozkaz w³adców czczono pos¹gi: nie mog¹c z powodu odleg³ego zamieszkania czciæ ich 
osobiœcie, na odleg³oœæ ludzie odtwarzali postaæ, sporz¹dzaj¹c okaza³y wizerunek czczonego króla, by 
nieobecnemu schlebiaæ gorliwie, tak jak obecnemu.
Wis 14:18  Nawet tych, co go nie znali, do wzmo¿enia kultu sk³ania³a d¹¿noœæ do s³awy u twórcy.
Wis 14:19  Ten bowiem, chc¹c siê mo¿e przypodobaæ w³adcy, sztuk¹ sw¹ doprowadzi³ wizerunek do wielkiej 
piêknoœci,
Wis 14:20  a t³um, zachwycony piêkn¹ robot¹, uzna³ za bóstwo tego, którego dopiero co czczono jako cz³owieka.
Wis 14:21  I dla ¿yj¹cych sid³em sta³o siê to, ¿e ludzie, ulegaj¹c nieszczêœciu lub w³adzy, nadali 
nieprzekazywalne Imiê kamieniom i drewnom.
Wis 14:22  I nie doœæ, ¿e zb³¹dzili co do poznania Boga, ale ponadto ¿yj¹c w wielkim zamêcie niewiedzy, to tak 
wielkie z³o nazywaj¹ pokojem.
Wis 14:23  Bo gdy odprawiaj¹ dzieciobójcze obrzêdy czy tajemne misteria albo szaleñcze pochody z dziwnymi 
œpiewami -
Wis 14:24  nie zachowuj¹ w czystoœci ni ¿ycia, ni ma³¿eñstw, lecz jeden drugiego podstêpnie zabija lub 
cudzo³óstwem zadrêcza.
Wis 14:25  Wszêdzie siê wmiesza³y krew i morderstwo, kradzie¿ i podstêp, zniszczenie, zdrada, gwa³t, 
krzywoprzysiêstwo,
Wis 14:26  ucisk dobrych, niepamiêæ dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, 
rozprzê¿enie w ma³¿eñstwach, cudzo³óstwo i bezwstyd.
Wis 14:27  Kult bo¿ków, niegodnych nazwania - to pocz¹tek, przyczyna i kres wszelkiego z³a.
Wis 14:28  Albo szalej¹ w zabawie, albo prorokuj¹ fa³szywie, albo niegodziwie ¿yj¹, albo przysiêgaj¹ pochopnie:
Wis 14:29  zawierzyli bezdusznym bo¿kom i po krzywoprzysiêstwie nie boj¹ siê nieszczêœcia.
Wis 14:30  Ale przyjdzie na nich kara s³uszna za jedno i drugie, ¿e Ÿle myœleli o Bogu, trzymaj¹c siê bo¿ków, i 
¿e gardz¹c uczciwoœci¹, przysiêgali przewrotnie na k³amstwo.
Wis 14:31  Bo nie potêga bóstw, wzywanych w przysiêdze, lecz kara, grzesznikom nale¿na, przychodzi zawsze 
po przestêpstwie bezbo¿nych.
Wis 15:1  Ty zaœ, Bo¿e nasz, jesteœ ³askawy i wierny, cierpliwy i mi³osierny w rz¹dach nad wszystkim.
Wis 15:2  Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteœmy, skoro uznajemy moc Twoj¹; ale nie bêdziemy grzeszyæ, 
bo wiemy, ¿eœmy za Twoich poczytani.
Wis 15:3  Ciebie znaæ - oto sprawiedliwoœæ doskona³a; poj¹æ Tw¹ moc - oto Ÿród³o nieœmiertelnoœci.
Wis 15:4  Nie zwiód³ nas ani niecny ludzki wymys³, ani bezu¿yteczne dzie³o malarzy - wizerunek, poplamiony 
ró¿nymi barwami,
Wis 15:5  których widok roznamiêtnia g³upich, i¿ po¿¹daj¹ bezdusznej postaci z martwego obrazu.
Wis 15:6  W z³ych rzeczach siê kochaj¹, takich nadziei te¿ s¹ warci ich twórcy, mi³oœnicy, czciciele.
Wis 15:7  Bo i garncarz, ugniataj¹c mozolnie miêkk¹ ziemiê, lepi wszelakie naczynia do naszego u¿ytku. I z tej 
samej gliny ulepi³ tak naczynia s³u¿¹ce do celów szlachetnych, jak do przeciwnych - wszystkie podobnie. Jaki 
zaœ bêdzie u¿ytek jednego lub drugiego - rozstrzyga garncarz.
Wis 15:8  W niecnym trudzie lepi z tej¿e gliny marne bóstwo ten, co niedawno powsta³ z ziemi, i pójdzie 
niebawem do tej, z której zosta³ wziêty, wezwany do sp³acenia d³ugu duszy.
Wis 15:9  Ale on siê nie troszczy o to, ¿e niebawem umrze, ani o to, ¿e ¿ycie ma krótkie, lecz idzie w zawody z 
tymi, co obrabiaj¹ z³oto, odlewaj¹ srebro, naœladuje tych, co rzeŸbi¹ w br¹zie, i chlubi siê, ¿e lepi ba³amuctwa.
Wis 15:10  Serce jego jak popió³, nadzieja jego marniejsza ni¿ ziemia i ¿ycie nêdzniejsze ni¿ glina.
Wis 15:11  Bo nie pozna³ Tego, który go ulepi³, tchn¹³ w niego duszê dzia³aj¹c¹ i nape³ni³ duchem ¿ywotnym.
Wis 15:12  Mniema³, ¿e nasze ¿ycie jest zabaw¹, targiem zyskownym nasze bytowanie, bo mówi, ¿e trzeba ze 
wszystkiego ci¹gn¹æ zyski, nawet z nieprawoœci.



Wis 15:13  Ten wie lepiej ni¿ inni, ¿e grzeszy, gdy z ziemskiej materii tworzy kruche naczynia i rzeŸby.
Wis 15:14  Bardzo s¹ niem¹drzy i od duszy dzieciêcej biedniejsi wszyscy wrogowie Twego ludu i jego ciemiêzcy.
Wis 15:15  Wziêli bowiem za bóstwa wszelkie pogañskie pos¹gi, które ni w³adzy wzroku nie maj¹, by spojrzeæ, 
ni nozdrzy, aby powietrzem odetchn¹æ, ani uszu, by s³yszeæ, ani palców u r¹k, ¿eby dotkn¹æ, a nogi ich 
niezdatne do chodzenia.
Wis 15:16  Cz³owiek je bowiem uczyni³, ulepi³ je ktoœ, kto sam trzyma ducha w dzier¿awie. ¯aden cz³owiek nie 
zdo³a ulepiæ bo¿ka, choæby do siebie podobnego,
Wis 15:17  ale sam œmiertelny rzecz martw¹ tworzy niecnymi rêkami. I sam jest mo¿niejszy od swoich 
œwiêtoœci: on bowiem ¿y³, a tamte - nigdy.
Wis 15:18  Czcz¹ nawet i najwstrêtniejsze zwierzêta, które przez sw¹ g³upotê gorsze s¹ od innych.
Wis 15:19  W ich zwierzêcym wygl¹dzie nie znajdzie siê upragnionego piêkna, a zatraci³y one i uznanie, i 
b³ogos³awieñstwo Bo¿e.
Wis 16:1  S³usznie wiêc skarani zostali podobnymi stworzeniami i mnóstwem zwierz¹t udrêczeni,
Wis 16:2  ludowi swemu zamiast tej kary dobro wyœwiadczy³eœ: niezwyk³¹ potrawê dla po¿¹dliwego smaku 
zgotowa³eœ im na pokarm - przepiórki.
Wis 16:3  Tak, by tamci, chocia¿ ³aknêli pokarmu, z powodu obrzydliwoœci nas³anych stworzeñ poniechali 
nawet naturalnej chêci jedzenia, a ci, przelotnie brakiem dotkniêci, by mieli pokarm, i to niezwyk³y.
Wis 16:4  Trzeba bowiem by³o, by na owych ciemiêzców przysz³a bieda nieuchronna, a tym, by tylko zosta³o 
ukazane, jaka ch³osta drêczy³a ich wrogów.
Wis 16:5  Albowiem i wtedy, gdy ich dosiêg³a straszna wœciek³oœæ gadów i ginêli od uk¹szeñ krêtych wê¿ów, 
gniew Twój nie trwa³ a¿ do koñca.
Wis 16:6  Dla pouczenia spad³a na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak 
zbawienia.
Wis 16:7  A kto siê zwróci³ do niego, ocalenie znajdowa³ nie w tym, na co patrzy³, ale w Tobie, Zbawicielu 
wszystkich.
Wis 16:8  I tak naszych wrogów przekona³eœ, ¿e to Ty wybawiasz od z³a wszelkiego.
Wis 16:9  Zabija³y ich uk¹szenia szarañczy i much, i nie znaleŸli lekarstwa, by ratowaæ ¿ycie, bo zas³u¿yli, 
¿eby zostali przez nie ukarani.
Wis 16:10  Synów zaœ Twoich nie zmog³y nawet zêby jadowitych wê¿ów, litoœæ bowiem Twoja zabieg³a im 
drogê i ich uzdrowi³a.
Wis 16:11  Dla przypomnienia bowiem mów Twoich byli k¹sani, i zaraz mieli ratunek, by nie popadli w g³êbokie 
zapomnienie i nie stali siê niegodni Twojej dobroci.
Wis 16:12  Nie zio³a ich uzdrowi³y ani nie ok³ady, lecz s³owo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia.
Wis 16:13  Bo Ty masz w³adzê nad ¿yciem i œmierci¹: Ty wprowadzasz w bramy Otch³ani i Ty wyprowadzasz.
Wis 16:14  A cz³owiek zabije wprawdzie w swojej z³oœci, lecz nie przywróci ducha, który uszed³, ani duszy 
wziêtej nie uwolni.
Wis 16:15  Niepodobna ujœæ Twojej rêki.
Wis 16:16  Bezbo¿ni, którzy znaæ Ciebie nie chcieli, doznali ch³osty od Twego mocnego ramienia, trapieni 
niezwyk³ymi deszczami, gradami, okrutnymi nawa³nicami, i niszczeni ogniem.
Wis 16:17  A co najdziwniejsze, ogieñ siê wzmaga³ w wodzie, która wszystko gasi, bo œwiat ujmuje siê za 
sprawiedliwymi.
Wis 16:18  Czasem bowiem ogieñ przygasa³, by nie sp³onê³y zwierzêta, nas³ane na bezbo¿nych, i by patrz¹c 
pojêli, ¿e s¹d Bo¿y ich dosiêgn¹³;
Wis 16:19  czasem zaœ nawet poœród wody p³on¹³ ponad mo¿liwoœci ognia, by wyniszczyæ p³ody 
znieprawionej ziemi.
Wis 16:20  Lud zaœ swój ¿ywi³eœ pokarmem anielskim i da³eœ im bez ich wysi³ków gotowy chleb z nieba, 
zdolny daæ wszelk¹ rozkosz i wszelki smak zaspokoiæ.
Wis 16:21  Twój dar dawa³ poznaæ Tw¹ dobroæ dla dzieci, a powolny pragnieniom jedz¹cego, zamienia³ siê w 
to, czego kto zapragn¹³.
Wis 16:22  Œnieg i lód wytrzymywa³y ogieñ i nie topnia³y, by pojêli, ¿e plony nieprzyjacielskie zniszczy³ ogieñ, 
p³on¹c wœród gradu i wœród ulewy b³yskaj¹c,
Wis 16:23  i ¿e potem, by siê sprawiedliwi mogli po¿ywiæ, zapomnia³ on nawet swojej w³asnej mocy.
Wis 16:24  Przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sro¿y siê jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroæ 
³agodnieje dla tych, co Tobie zaufali.
Wis 16:25  Dlatego i wtedy, wszelkim podlegaj¹c zmianom, s³u¿y³a darowi Twemu, ¿ywi¹cemu wszystkich, 
wed³ug woli tych, co byli w potrzebie,
Wis 16:26  by pojêli Twoi, Panie, umi³owani synowie, ¿e nie urodzaj plonów ¿ywi cz³owieka, lecz s³owo Twoje 
utrzymuje ufaj¹cych Tobie.
Wis 16:27  Bo to, czego ogieñ nie zniszczy³, topnia³o rych³o pod ciep³em nik³ego promyka s³onecznego,



Wis 16:28  by wiedziano, ¿e w dziêkowaniu Tobie trzeba wyprzedzaæ s³oñce i wobec Ciebie stawaæ o 
œwitaniu.
Wis 16:29  Nadzieja bowiem niewdziêcznika jak lód zimowy stopnieje i rozp³ynie siê jak woda nieu¿yteczna.
Wis 17:1  Wielkie s¹ Twoje s¹dy i niezbadane, dlatego pob³¹dzi³y dusze nieumiejêtne.
Wis 17:2  Niegodziwcy, co zamyœlili ujarzmiæ lud œwiêty, legli, uwiêzieni ciemnoœci¹, zniewoleni d³ug¹ noc¹: 
zbiegowie przed wieczn¹ Opatrznoœci¹ - zamkniêci pod strzech¹.
Wis 17:3  Ci, którzy mniemali, ¿e siê ukryj¹ z grzechami tajemnymi pod ciemn¹ zas³on¹ zapomnienia, pogr¹¿eni 
zostali w ciemnoœciach, wielce zatrwo¿eni i przera¿eni zjawami.
Wis 17:4  Bo i chroni¹ca ich kryjówka nie zabezpiecza³a przed strachem: rozlega³y siê wokó³ przera¿aj¹ce 
odg³osy, ukazywa³y siê ponure zjawy o posêpnych twarzach.
Wis 17:5  I ani ¿adna si³a ognia nie mog³a daæ œwiat³a, ani jasne p³omienie gwiazd nie zdo³a³y rozœwietliæ 
owej strasznej nocy.
Wis 17:6  I ukazywa³y siê im tylko przeraŸliwe ognie samopalne, a wystraszeni owym nieznanym zjawiskiem, za 
gorsze brali to, na co patrzyli.
Wis 17:7  Zawiod³y k³amliwe sztuczki czarnoksiêstwa, spad³a haniebna kara za przechwalanie siê m¹droœci¹.
Wis 17:8  Ci, którzy przyrzekali duszê schorza³¹ uwolniæ od strachów i niepokojów, sami chorowali na strach 
wart œmiechu.
Wis 17:9  Bo nawet gdy nic przeraŸliwego ich nie straszy³o, przera¿eni tupotem bydl¹t i syczeniem gadów 
zamierali ze strachu, nie chc¹c nawet spojrzeæ w powietrze, którego z ¿adnej strony nie mo¿na unikn¹æ;
Wis 17:10  tchórzliwa bowiem jest nieprawoœæ, gdy sama siê potêpia i zawsze przymna¿a trudnoœci, 
drêczona sumieniem.
Wis 17:11  Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania,
Wis 17:12  a im mniejsze jest wewn¹trz oczekiwanie [pomocy], tym bardziej wyolbrzymia nieznan¹, drêcz¹c¹ 
przyczynê.
Wis 17:13  A ich w tê noc rzeczywiœcie bezw³adn¹ i z czeluœci bezw³adnej Otch³ani wype³z³¹, uœpionych snem 
zwyczajnym
Wis 17:14  raz trapi³y zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obezw³adnia³, pad³ bowiem na nich strach nag³y i 
niespodziewany.
Wis 17:15  I tak pada³ ka¿dy, gdzie siê kto znajdowa³, i by³ wiêziony, zamkniêty w wiêzieniu bez krat.
Wis 17:16  Czy to by³ rolnik, czy pasterz, czy robotnik pracuj¹cy na pustkowiu - zaskoczony ulega³ nieodpartej 
koniecznoœci: wszystkich ich skrêpowa³ jeden ³añcuch mroku.
Wis 17:17  I czy to wiatr œwiszcz¹cy, czy wdziêczny œpiew ptaków wœród gêstych ga³êzi, szum wody wartko 
p³yn¹cej, czy potê¿ny ³oskot spadaj¹cych ska³,
Wis 17:18  niedostrze¿ony bieg brykaj¹cych zwierz¹t, groŸny ryk bestii straszliwych czy echo odbijaj¹ce siê od 
górskich rozpadlin - obezw³adnia³y ich, nape³niaj¹c strachem.
Wis 17:19  Ca³y bowiem œwiat by³ zalany œwiat³em i oddawa³ siê pracy bez przeszkody:
Wis 17:20  tylko nad nimi uci¹¿liwa noc siê rozpostar³a, obraz mroków, które mia³y ich ogarn¹æ. A sami byli dla 
siebie wiêkszym ciê¿arem ni¿ ciemnoœæ.
Wis 18:1  A dla Twych œwiêtych by³a bardzo wielka œwiat³oœæ, gdy g³os ich s³yszano, a nie widziano postaci 
- uznawano ich za szczêœliwych mimo tego, co oni przedtem ucierpieli;
Wis 18:2  a dziêkowano, ¿e nie szkodz¹, choæ przedtem krzywd doznali, i b³agano o darowanie sprzeciwu.
Wis 18:3  Da³eœ przed nimi s³up ognisty jako przewodnika na nieznanej drodze, jako nieszkodliwe s³oñce w 
zaszczytnej tu³aczce.
Wis 18:4  A tamci zas³u¿yli, by ich pozbawiono œwiat³a i zamkniêto w ciemnoœci, bo w niewoli trzymali Twych 
synów, przez których œwiat mia³ otrzymaæ niezniszczalne œwiat³o Prawa.
Wis 18:5  Za to, ¿e zamyœlili wymordowaæ dzieci œwiêtych - kiedy to jedno Dzieciê porzucone zosta³o i 
uratowane - za karê zabra³eœ im mnóstwo ich dzieci i wygubi³eœ ich razem w burzliwej topieli.
Wis 18:6  Noc ow¹ oznajmiono wczeœniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedz¹c niechybnie, jakim 
przysiêgom zawierzyli.
Wis 18:7  I lud Twój wyczekiwa³ ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów.
Wis 18:8  Czym bowiem pokara³eœ przeciwników, tym uwielbi³eœ nas, powo³anych.
Wis 18:9  Pobo¿ni synowie dobrych sk³adali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, ¿e te same 
dobra i niebezpieczeñstwa œwiêci podejm¹ jednakowo, i ju¿ zaczêli œpiewaæ hymny przodków.
Wis 18:10  Wtórowa³y im pomieszane krzyki wrogów, rozlega³ siê ¿a³osny g³os zawodz¹cych nad dzieæmi.
Wis 18:11  Podobn¹ ponieœli karê i pan, i niewolnik, cz³owiek z ludu cierpia³ tak samo jak król:
Wis 18:12  wszyscy naraz z powodu tej samej œmierci mieli nieprzeliczonych umar³ych. ¯ywych nie starczy³o 
nawet do grzebania, bo w jednej chwili wyginê³o ich najcenniejsze potomstwo.
Wis 18:13  Ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, po zag³adzie pierworodnych uznali, ¿e lud jest synem 
Bo¿ym.



Wis 18:14  Gdy g³êboka cisza zalega³a wszystko, a noc w swoim biegu dosiêga³a po³owy,
Wis 18:15  wszechmocne Twe s³owo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry nios¹c Twój nieodwo³alny 
rozkaz, jak srogi wojownik runê³o poœrodku zatraconej ziemi.
Wis 18:16  I stan¹wszy, nape³ni³o wszystko œmierci¹: nieba siêga³o i rozchodzi³o siê po ziemi.
Wis 18:17  I zaraz zaczê³y ich trapiæ straszne senne widziad³a, i opad³a ich trwoga nieoczekiwana.
Wis 18:18  A padaj¹c ka¿dy gdzie indziej na wpó³ umar³y, wyjawia³ przyczynê, dla której umierali:
Wis 18:19  trapi¹ce ich sny uprzedzi³y ich o tym, by nie ginêli w nieœwiadomoœci, czemu strasznie cierpi¹.
Wis 18:20  Tak¿e na sprawiedliwych przysz³a próba œmierci, dosz³o na pustyni do zag³ady wielu, ale gniew ten 
nie by³ d³ugotrwa³y.
Wis 18:21  Spiesznie bowiem wyst¹pi³ w obronie M¹¿ Nienaganny, nios¹c broñ swojej pos³ugi: modlitwê i 
przeb³agaln¹ ofiarê kadzieln¹. Stawi³ czo³o gniewowi, po³o¿y³ kres klêsce, okazawszy, ¿e Twoim jest s³ug¹.
Wis 18:22  Przezwyciê¿y³ on gniew nie si³¹ cia³a, nie moc¹ orê¿a, lecz s³owem pokona³ Karz¹cego, 
przypominaj¹c dane ojcom obietnice i przymierza.
Wis 18:23  Gdy umarli ju¿ padali gromadnie na siebie, stan¹³ poœrodku i po³o¿y³ kres zapalczywoœci i przeci¹³ 
jej drogê do ¿ywych.
Wis 18:24  Bo ca³y œwiat by³ na d³ugiej jego szacie, chwalebne imiona ojców wyryte na czterech rzêdach 
kamieni i na diademie jego g³owy Twoja wspania³oœæ.
Wis 18:25  Przed nimi to ust¹pi³, ich ul¹k³ siê Niszczyciel, dosyæ bowiem by³o samej próby gniewu.
Wis 19:1  A nad bezbo¿nymi trwa³ a¿ do koñca gniew bezlitosny, [Bóg] przewidzia³ bowiem równie¿ przysz³e 
ich sprawy:
Wis 19:2  ¿e pozwoliwszy tamtym odejœæ i odes³awszy ich spiesznie, po¿a³uj¹ tego i bêd¹ œcigali.
Wis 19:3  Jeszcze byli pogr¹¿eni w ¿a³obie i p³akali nad grobami umar³ych, a ju¿ powziêli inny nierozs¹dny 
zamiar i œcigali jak zbiegów tych, których pozbyli siê z b³aganiem.
Wis 19:4  Sprawiedliwy los pcha³ ich ku tej ostatecznoœci i przywiód³ do zapomnienia o tym, co siê sta³o, by 
dope³nili kary, której brakowa³o plagom,
Wis 19:5  i by lud Twój podj¹³ przedziwn¹ wêdrówkê, oni zaœ - by znaleŸli œmieræ niespotykan¹.
Wis 19:6  Ca³e stworzenie znów zosta³o przekszta³cone w swej naturze, powolne Twoim rozkazom, by dzieci 
Twe zachowaæ bez szkody.
Wis 19:7  Ob³ok ocieniaj¹cy obóz i suchy l¹d ujrzano, jak siê wynurza³ z wody poprzednio stoj¹cej: drog¹ otwart¹ - 
Morze Czerwone i pole zielone - z burzliwej g³êbiny.
Wis 19:8  Przeszli têdy wszyscy, których chroni³a Twa rêka, ujrzawszy cuda godne podziwu.
Wis 19:9  Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbi¹c Ciebie, Panie, któryœ ich wybawi³.
Wis 19:10  Jeszcze bowiem pamiêtali swoje przesiedlenie: jak to zamiast rodziæ stworzenia, ziemia wyda³a 
komary i zamiast istot wodnych rzeka mnóstwo ¿ab wyrzuci³a.
Wis 19:11  Potem zaœ widzieli równie¿ nowe narodziny ptaków, gdy wiedzeni ¿¹dz¹ prosili o wyszukane 
pokarmy:
Wis 19:12  dla jej zaspokojenia bowiem z morza przysz³y im przepiórki.
Wis 19:13  A i kary przychodzi³y na grzeszników nie bez uprzednich znaków - gwa³townych piorunów. S³usznie 
cierpieli za swe w³asne z³oœci, bo ¿ywili ku goœciom najgorsz¹ nienawiœæ.
Wis 19:14  Tamci nie przyjêli przybyszów nieznanych, ci wziêli w niewolê dobroczynnych goœci.
Wis 19:15  I nie tylko to: tamci zas³u¿¹ na wzgl¹d niejaki, bo nieradzi przyjmowali obcych,
Wis 19:16  ci zaœ przyj¹wszy z uroczystoœciami i ju¿ do swoich praw dopuœciwszy, utrapili trudami okropnymi.
Wis 19:17  Porazi³a ich te¿ œlepota, jak tamtych u drzwi sprawiedliwego, kiedy nieprzenikniona ciemnoœæ ich 
otoczy³a i ka¿dy szuka³ drogi do drzwi swoich.
Wis 19:18  ¯ywio³y bowiem, gdy siê inaczej ze sob¹ zestroj¹, odmieniaj¹ rodzaj rytmu, jakby dŸwiêk harfy, 
zawsze pozostaj¹c w tonie. £atwo to wykazaæ, widz¹c, co siê sta³o:
Wis 19:19  ziemne bowiem stworzenia zmienia³y siê w wodne, a wodne na l¹d wychodzi³y.
Wis 19:20  Ogieñ w wodzie wzmaga³ swoj¹ si³ê, a woda zapomina³a o swej w³asnoœci gaszenia.
Wis 19:21  I na odwrót: p³omienie nie spala³y cia³ w¹t³ych stworzeñ poœród nich chodz¹cych ani ³atwo topliwego 
pokarmu niebieskiego o wygl¹dzie lodu.
Wis 19:22  Pod ka¿dym bowiem wzglêdem wywy¿szy³eœ lud Twój, Panie, i rozs³awi³eœ, i nie zapomnia³eœ, 
wspieraj¹c go w ka¿dym czasie i na ka¿dym miejscu.
Sir 1:1  Ca³a m¹droœæ od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki.
Sir 1:2  Piasek morski, krople deszczu i dni wiecznoœci któ¿ mo¿e policzyæ?
Sir 1:3  Wysokoœæ nieba, szerokoœæ ziemi, przepaœæ i m¹droœæ któ¿ potrafi zbadaæ?
Sir 1:4  Jako pierwsza przed wszystkim stworzona zosta³a m¹droœæ, rozum roztropnoœci od wieków.
Sir 1:5  
Sir 1:6  Korzeñ m¹droœci komu¿ siê objawi³, a dzie³a jej wszechstronnej umiejêtnoœci któ¿ pozna³?
Sir 1:7  



Sir 1:8  Jest Jeden m¹dry, co bardzo lêkiem przejmuje, siedz¹cy na swym tronie.
Sir 1:9  To Pan j¹ stworzy³, przejrza³, policzy³ i wyla³ na wszystkie swe dzie³a,
Sir 1:10  na wszystkie stworzenia wed³ug swego daru, a tych, co Go mi³uj¹, hojnie ni¹ wyposa¿y³.
Sir 1:11  BojaŸñ Pañska to chwa³a i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia.
Sir 1:12  BojaŸñ Pañska zadowala serca, daje wesele, radoœæ i d³ugie ¿ycie.
Sir 1:13  Temu, kto siê Pana boi, dobrze bêdzie na koñcu, a w dniu swej œmierci bêdzie b³ogos³awiony.
Sir 1:14  Pocz¹tkiem m¹droœci jest bojaŸñ Pana, i dla tych, którzy s¹ [Mu] wierni, wraz z nimi zosta³a stworzona 
w ³onie matki.
Sir 1:15  Za³o¿y³a u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
Sir 1:16  Pe³nia m¹droœci to baæ siê Pana, który upoi ich owocami swoimi.
Sir 1:17  Ca³y ich dom nape³ni po¿¹danymi dobrami, a spichlerze swymi p³odami.
Sir 1:18  Koron¹ m¹droœci - bojaŸñ Pañska, daj¹ca pokój i czerstwe zdrowie.
Sir 1:19  A [Pan] j¹ przejrza³, policzy³. Wiedzê i poznanie rozumu jak deszcz wyla³, i wywy¿szy³ chwa³ê tych, co 
j¹ posiadaj¹.
Sir 1:20  Korzeñ m¹droœci to baæ siê Pana, a ga³êzie jej - d³ugie ¿ycie.
Sir 1:21  
Sir 1:22  Nies³uszny gniew nie mo¿e byæ usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.
Sir 1:23  Cierpliwy do czasu dozna przykroœci, ale póŸniej radoœæ dla niego zakwitnie.
Sir 1:24  Do czasu bêdzie ukrywaæ swoje s³owa, a wargi wielu wychwalaæ bêd¹ jego rozum.
Sir 1:25  W skarbcach m¹droœci s¹ przypowieœci wiedzy, w grzeszniku zaœ pobo¿noœæ budzi odrazê.
Sir 1:26  Je¿eli po¿¹dasz m¹droœci, chowaj przykazania, a Pan ciê ni¹ obdarzy.
Sir 1:27  Albowiem m¹droœæ i wykszta³cenie to bojaŸñ Pana, a w wiernoœci i ³agodnoœci ma On upodobanie.
Sir 1:28  B¹dŸ pos³uszny bojaŸni Pana i nie przystêpuj do Niego z sercem dwoistym!
Sir 1:29  Nie b¹dŸ ob³udnikiem wobec ludzi i zwróæ uwagê na swoje wargi!
Sir 1:30  Nie wywy¿szaj siebie, abyœ nie upad³ i nie sprowadzi³ hañby na swoj¹ duszê. Pan odkryje wszystkie 
twe tajniki i poœród zgromadzenia ciê poni¿y, dlatego ¿e nie zbli¿y³eœ siê do bojaŸni Pañskiej, a serce twe 
pe³ne jest zdrady.
Sir 2:1  Synu, je¿eli masz zamiar s³u¿yæ Panu, przygotuj sw¹ duszê na doœwiadczenie!
Sir 2:2  Zachowaj spokój serca i b¹dŸ cierpliwy, a nie traæ równowagi w czasie utrapienia!
Sir 2:3  Przylgnij do Niego, a nie odstêpuj, abyœ by³ wywy¿szony w twoim dniu ostatnim.
Sir 2:4  Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia b¹dŸ wytrzyma³y!
Sir 2:5  Bo w ogniu doœwiadcza siê z³oto, a ludzi mi³ych Bogu - w piecu utrapienia.
Sir 2:6  B¹dŸ Mu wierny, a On zajmie siê tob¹, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Sir 2:7  Którzy boicie siê Pana, oczekujcie Jego zmi³owania, nie zbaczajcie z drogi, abyœcie nie upadli.
Sir 2:8  Którzy boicie siê Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zap³ata.
Sir 2:9  Którzy boicie siê Pana, spodziewajcie siê dobra, wiecznego wesela i zmi³owania!
Sir 2:10  Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któ¿ zaufa³ Panu, a zosta³ zawstydzony? Albo któ¿ trwa³ 
w bojaŸni Pañskiej i by³ opuszczony? Albo któ¿ wzywa³ Go, a On nim wzgardzi³?
Sir 2:11  Dlatego ¿e Pan jest litoœciwy i mi³osierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Sir 2:12  Biada sercom tchórzliwym, rêkom opuszczonym i grzesznikowi chodz¹cemu dwiema œcie¿kami.
Sir 2:13  Biada sercu zniechêconemu: poniewa¿ nie ma ufnoœci, nie dozna opieki.
Sir 2:14  Biada wam, którzy straciliœcie cierpliwoœæ: có¿ uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?
Sir 2:15  Którzy siê Pana boj¹, bêd¹ pos³uszni Jego s³owom, a mi³uj¹cy Go pójd¹ Jego drogami.
Sir 2:16  Którzy siê Pana boj¹, bêd¹ szukaæ Jego upodobania, a mi³uj¹cy Go w Prawie znajd¹ nasycenie.
Sir 2:17  Którzy siê Pana boj¹, przygotuj¹ swe serca, a przed obliczem Jego uni¿¹ swe dusze.
Sir 2:18  Wpadnijmy raczej w rêce Pana ni¿ w rêce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkoœæ, takie te¿ i 
mi³osierdzie.
Sir 3:1  Mnie, ojca, pos³uchajcie, dzieci, i tak postêpujcie, abyœcie by³y zbawione.
Sir 3:2  Albowiem Pan uczci³ ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdzi³.
Sir 3:3  Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
Sir 3:4  a kto szanuje matkê, jakby skarby gromadzi³.
Sir 3:5  Kto czci ojca, radoœæ mieæ bêdzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej bêdzie wys³uchany.
Sir 3:6  Kto szanuje ojca, d³ugo ¿yæ bêdzie, a kto pos³uszny jest Panu, da wytchnienie swej matce:
Sir 3:7  jak panom s³u¿y tym, co go zrodzili.
Sir 3:8  Czynem i s³owem czcij ojca swego, aby spoczê³o na tobie jego b³ogos³awieñstwo.
Sir 3:9  Albowiem b³ogos³awieñstwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleñstwo matki wywraca fundamenty.
Sir 3:10  Nie przechwalaj siê nies³aw¹ ojca, albowiem hañba ojca nie jest dla ciebie chwa³¹.
Sir 3:11  Chwa³a dla ka¿dego cz³owieka p³ynie ze czci ojca, a matka w nies³awie jest ujm¹ dla dzieci.
Sir 3:12  Synu, wspomagaj swego ojca w staroœci, nie zasmucaj go w jego ¿yciu.



Sir 3:13  A jeœliby nawet rozum straci³, miej wyrozumia³oœæ, nie pogardzaj nim, choæ jesteœ w pe³ni si³.
Sir 3:14  Mi³osierdzie wzglêdem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
Sir 3:15  W dzieñ utrapienia wspomni siê o tobie, jak szron w piêkn¹ pogodê, tak rozp³yn¹ siê twoje grzechy.
Sir 3:16  Kto porzuca ojca swego, jest jak bluŸnierca, a przeklêty przez Pana, kto pobudza do gniewu sw¹ 
matkê.
Sir 3:17  Synu, w sposób ³agodny prowadŸ swe sprawy, a ka¿dy, kto jest prawy, bêdzie ciê mi³owa³.
Sir 3:18  O ile wielki jesteœ, o tyle siê uni¿aj, a znajdziesz ³askê u Pana.
Sir 3:19  
Sir 3:20  Wielka jest bowiem potêga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Sir 3:21  Nie szukaj tego, co jest zbyt ciê¿kie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
Sir 3:22  O tym rozmyœlaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie s¹ ci potrzebne.
Sir 3:23  Nie trudŸ siê niepotrzebnie nad tym, co si³y twoje przechodzi - wiêcej, ni¿ zniesie rozum ludzki, zosta³o 
ci objawione.
Sir 3:24  Wielu bowiem domys³y ich w b³¹d wprowadzi³y i o z³e przypuszczenia potknê³y siê ich rozumy.
Sir 3:25  
Sir 3:26  Serce twarde na koñcu dozna klêski, a mi³uj¹cy niebezpieczeñstwo w nim zginie.
Sir 3:27  Serce twarde obci¹¿y siê utrapieniami, a zuchwalec bêdzie dodawa³ grzech do grzechu.
Sir 3:28  Na chorobê pysza³ka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie z³a w nim zapuœci³o korzenie.
Sir 3:29  Serce rozumnego rozwa¿a przypowieœci, a ucho s³uchacza jest pragnieniem mêdrca.
Sir 3:30  Woda gasi p³on¹cy ogieñ, a ja³mu¿na g³adzi grzechy.
Sir 3:31  Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odp³aca, pamiêta o przysz³oœci, a w chwili potkniêcia siê 
znajdzie podporê.
Sir 4:1  Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbêdnych do ¿ycia i oczu potrzebuj¹cego nie mêcz zwlekaniem!
Sir 4:2  Nie drêcz duszy g³odnego i nie pobudzaj do gniewu cz³owieka w jego niedostatku!
Sir 4:3  Serca rozgniewanego w wiêkszy zamêt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebuj¹cego!
Sir 4:4  Nie odpychaj ¿ebrz¹cego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy!
Sir 4:5  Nie odwracaj oka od prosz¹cego i nie dawaj cz³owiekowi sposobnoœci, aby ciê przeklina³.
Sir 4:6  Gdy bowiem przeklnie ciê w gorzkoœci duszy, Ten, co go stworzy³, wys³ucha jego ¿yczenia.
Sir 4:7  Czyñ siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed w³adc¹ sk³aniaj g³owê!
Sir 4:8  Nak³oñ ucha swego biednemu i ³agodnie odpowiedz mu spokojnymi s³owami!
Sir 4:9  Wyrwij krzywdzonego z rêki krzywdz¹cego, a gdy s¹dziæ bêdziesz, nie b¹dŸ ma³odusznym!
Sir 4:10  B¹dŸ ojcem dla sierot, jakby mê¿em dla ich matki, a staniesz siê jakby synem Najwy¿szego, i mi³owaæ 
ciê On bêdzie bardziej ni¿ twoja matka.
Sir 4:11  M¹droœæ wywy¿sza swych synów i ma pieczê o tych, którzy jej szukaj¹.
Sir 4:12  Kto j¹ mi³uje, mi³uje ¿ycie, a kto dla niej rano wstaje, bêdzie nape³niony weselem.
Sir 4:13  Kto j¹ posi¹dzie, odziedziczy chwa³ê, a gdzie ona wejdzie, tam Pan b³ogos³awi.
Sir 4:14  Którzy jej s³u¿¹, oddaj¹ czeœæ Œwiêtemu, a mi³uj¹cych j¹ Pan bêdzie mi³owa³.
Sir 4:15  Kto jej s³ucha, s¹dziæ bêdzie narody, a kto do niej siê przyk³ada, mieszkaæ bêdzie spokojnie.
Sir 4:16  Kto jej zaufa, ten j¹ odziedziczy i posiadaæ j¹ bêd¹ jego pokolenia.
Sir 4:17  W pocz¹tkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaŸni¹ i strachem go przejmie, drêczyæ go bêdzie 
swoj¹ nauk¹, a¿ nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy;
Sir 4:18  nastêpnie powróci do niego po drodze g³adkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice.
Sir 4:19  A jeœliby zszed³ na bezdro¿a, opuœci go i odda w moc jego upadku.
Sir 4:20  Uwa¿aj na okolicznoœci i strze¿ siê z³ego, a nie bêdziesz siê wstydzi³ samego siebie.
Sir 4:21  Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwa³¹ i ³ask¹.
Sir 4:22  Nie miej wzglêdu na osobê ze szkod¹ dla swej duszy i nie wstydŸ siê a¿ tak, by to by³o twoim 
upadkiem.
Sir 4:23  Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba,
Sir 4:24  m¹droœæ bowiem poznaje siê z mowy, a naukê - ze s³ów jêzyka.
Sir 4:25  Nie sprzeciwiaj siê prawdzie, ale wstydŸ siê swej nieumiejêtnoœci!
Sir 4:26  Nie wstydŸ siê wyznaæ swych grzechów, a nie zmagaj siê z pr¹dem rzeki!
Sir 4:27  Nie p³aszcz siê przed cz³owiekiem g³upim i nie kieruj siê wzglêdem na osobê w³adcy.
Sir 4:28  A¿ do œmierci stawaj do zapasów o prawdê, a Pan Bóg bêdzie walczy³ o ciebie.
Sir 4:29  Nie b¹dŸ odwa¿ny w jêzyku, a gnuœny i leniwy w swych czynach.
Sir 4:30  Nie b¹dŸ jak lew we w³asnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.
Sir 4:31  Nie miej rêki wyd³u¿onej do brania, a do dawania - skróconej.
Sir 5:1  Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: «Jestem samowystarczalny».
Sir 5:2  Nie daj siê uwieœæ ¿¹dzom i sile, by iœæ za zachciankami swego serca.
Sir 5:3  Nie mów: «Któ¿ mi ma coœ do rozkazywania?» Albowiem Pan z ca³¹ pewnoœci¹ wymierzy ci 



sprawiedliwoœæ.
Sir 5:4  Nie mów: «Zgrzeszy³em i có¿ mi siê sta³o?» Albowiem Pan jest cierpliwy.
Sir 5:5  Nie b¹dŸ tak pewny darowania ci win, byœ mia³ dodawaæ grzech do grzechu.
Sir 5:6  Nie mów: «Jego mi³osierdzie zg³adzi mnóstwo moich grzechów». U Niego jest mi³osierdzie, ale i 
zapalczywoœæ, a na grzeszników spadnie Jego gniew karz¹cy.
Sir 5:7  Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odk³adaj tego z dnia na dzieñ: nagle bowiem gniew Jego 
przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwoœci.
Sir 5:8  Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomog¹ w nieszczêœciu.
Sir 5:9  Nie przewiewaj zbo¿a przy ka¿dym wietrze ani nie chodŸ po ka¿dej œcie¿ce - takim jest bowiem 
grzesznik dwujêzyczny.
Sir 5:10  Twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko s³owo!
Sir 5:11  B¹dŸ skory do s³uchania, a odpowiadaj po namyœle!
Sir 5:12  Jeœli znasz siê na rzeczy, odpowiedz bliŸniemu, a jeœli nie, rêkê tw¹ po³ó¿ na ustach!
Sir 5:13  W mowie jest chwa³a i hañba cz³owieka, a jêzyk mo¿e sprowadziæ jego upadek.
Sir 5:14  Bacz, abyœ nie by³ nazwany oszczerc¹ i nie czyñ swym jêzykiem zasadzek. Bo z³odziej doznaje 
hañby, a dwujêzyczny najgorszego napiêtnowania.
Sir 5:15  Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w ma³ych rzeczach, i nie stawaj siê wrogiem zamiast byæ przyjacielem; 
jak bowiem z³e imiê odziedziczy hañbê i naganê, tak równie¿ grzesznik dwujêzyczny.
Sir 6:1  
Sir 6:2  Nie oddawaj siebie na wolê swych ¿¹dz, abyœ jak bawó³ nie by³ [nimi] miotany.
Sir 6:3  Liœcie zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak usch³e drzewo.
Sir 6:4  Z³a ¿¹dza zgubi tego, kto jej naby³, i uczyni go uciech¹ dla wrogów.
Sir 6:5  Mi³a mowa pomna¿a przyjació³, a jêzyk uprzejmy pomna¿a mi³e pozdrowienia.
Sir 6:6  ¯yj¹cych z tob¹ w pokoju mo¿e byæ wielu, ale gdy idzie o doradców, [niech bêdzie] jeden z tysi¹ca!
Sir 6:7  Je¿eli chcesz mieæ przyjaciela, posi¹dŸ go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj!
Sir 6:8  Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzieñ twego ucisku.
Sir 6:9  Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaŸni i wyjawia wasz spór na twoj¹ hañbê.
Sir 6:10  Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz sto³u, nie wytrwa on w dniu twego ucisku.
Sir 6:11  W powodzeniu twoim bêdzie jak [drugi] ty, z domownikami twymi bêdzie w za¿y³oœci.
Sir 6:12  Jeœli zaœ zostaniesz poni¿ony, stanie przeciw tobie i skryje siê przed twym obliczem.
Sir 6:13  Od nieprzyjació³ b¹dŸ z daleka i miej siê na bacznoœci przed twymi przyjació³mi.
Sir 6:14  Wierny bowiem przyjaciel potê¿n¹ obron¹, kto go znalaz³, skarb znalaz³.
Sir 6:15  Za wiernego przyjaciela nie ma odp³aty ani równej wagi za wielk¹ jego wartoœæ.
Sir 6:16  Wierny przyjaciel jest lekarstwem ¿ycia; znajd¹ go boj¹cy siê Pana.
Sir 6:17  Kto siê boi Pana, dobrze pokieruje swoj¹ przyjaŸni¹, bo jaki jest on, taki i jego bliŸni.
Sir 6:18  Synu, od m³odoœci swej staraj siê o naukê, a bêdziesz j¹ nabywa³ a¿ do siwizny.
Sir 6:19  Jak oracz i siewca przystêpuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochê siê utrudzisz pracuj¹c nad ni¹, ale 
wnet bêdziesz spo¿ywa³ jej owoce.
Sir 6:20  Jak¿e bardzo twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa.
Sir 6:21  Jak potê¿ny kamieñ próby go przyt³oczy i nie bêdzie zwleka³ z jej odrzuceniem.
Sir 6:22  M¹droœæ bowiem, zgodnie ze sw¹ nazw¹, nie dla wielu jest dostrzegalna.
Sir 6:23  S³uchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie odrzucaj!
Sir 6:24  W³ó¿ nogi w jej dyby, a szyjê sw¹ w jej obro¿ê!
Sir 6:25  Poddaj ramiona swe i dŸwignij j¹, a nie z¿ymaj siê na jej wiêzy!
Sir 6:26  Ca³¹ dusz¹ zbli¿ siê do niej i strze¿ jej dróg ze wszystkich si³!
Sir 6:27  Ubiegaj siê o ni¹, szukaj, a da ci siê poznaæ, a gdy j¹ posi¹dziesz, nie wypuszczaj z objêæ!
Sir 6:28  Na koniec bowiem znajdziesz miejsce jej odpoczynku, a to ci siê w radoœæ obróci.
Sir 6:29  Dyby jej bêd¹ ci waln¹ obron¹, a obro¿a jej strojem zaszczytnym.
Sir 6:30  Z³ota bowiem jest na niej szata, a wiêzy jej s¹ z nici purpurowych.
Sir 6:31  Jak strój wspania³y j¹ przywdziejesz, jak wieniec radosnego uniesienia w³o¿ysz na siebie.
Sir 6:32  Je¿eli jej bêdziesz po¿¹da³, posi¹dziesz naukê, jeœli do³o¿ysz uwagi, zdatny bêdziesz do zrobienia 
wszystkiego.
Sir 6:33  Je¿eli bêdziesz lubi³ s³uchaæ, nauczysz siê, i jeœli nak³onisz ucha swego, bêdziesz m¹dry.
Sir 6:34  Stañ na zgromadzeniu starszych: a [jeœli] kto jest m¹dry, przy³¹cz siê do niego!
Sir 6:35  Chêtnie s³uchaj wszelkiego wyk³adu rzeczy Bo¿ych, a przys³owia rozumne niech nie ujd¹ twojej uwagi!
Sir 6:36  Je¿eli ujrzysz kogoœ m¹drego, ju¿ od wczesnego rana idŸ do niego, a stopa twoja niech œciera progi 
drzwi jego!
Sir 6:37  Rozmyœlaj nad zarz¹dzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie siê zajmuj! On sam umocni 
twe serce, a po¿¹dana m¹droœæ bêdzie ci dana.



Sir 7:1  Nie czyñ z³a, aby ciê z³o nie poch³onê³o.
Sir 7:2  Odst¹p od nieprawoœci, a ona odst¹pi od ciebie.
Sir 7:3  Synu, nie siej [przestêpstw] w bruzdy niesprawiedliwoœci, a nie bêdziesz ¿¹³ jej siedmiokrotnych plonów.
Sir 7:4  Nie szukaj u Pana w³adzy ani u króla zaszczytnego miejsca!
Sir 7:5  Nie usprawiedliwiaj siê przed Panem i nie staraj siê uchodziæ za m¹drego przed królem!
Sir 7:6  Nie staraj siê byæ sêdzi¹, bo mo¿e nie zdo³asz wykorzeniæ niesprawiedliwoœci lub zlêkniesz siê oblicza 
w³adcy i dasz zgorszenie, wbrew swej uczciwoœci.
Sir 7:7  Nie wystêpuj przeciw ludowi miasta ani nie uni¿aj siê przed pospólstwem!
Sir 7:8  Nie dodawaj ponownie grzechu do grzechu, albowiem i za jeden nie bêdziesz wolny od kary.
Sir 7:9  Nie mów: «Wejrzy na wielk¹ liczbê mych darów i kiedy z³o¿ê ofiarê Bogu Najwy¿szemu, przyjmie j¹».
Sir 7:10  Niech ci nie zabraknie ufnoœci w czasie twej modlitwy i nie zaniedbuj czyniæ ja³mu¿ny!
Sir 7:11  Nie naœmiewaj siê z cz³owieka, który w duszy jest rozgoryczony, jest bowiem Ktoœ, kto poni¿a ale i 
wywy¿sza.
Sir 7:12  Przeciw bratu nie uprawiaj k³amstwa ani nie czyñ podobnie wobec przyjaciela!
Sir 7:13  Nie mów ¿adnego k³amstwa, albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego.
Sir 7:14  Na zgromadzeniu starszych nie b¹dŸ gadatliwy, a w modlitwie swej nie powtarzaj [tylko] s³ów!
Sir 7:15  Nie czuj wstrêtu do pracy uci¹¿liwej i do uprawy roli, której Twórc¹ jest Najwy¿szy.
Sir 7:16  Nie doliczaj siebie do mnóstwa grzeszników, pamiêtaj, ¿e gniew karz¹cy nie zwleka.
Sir 7:17  Upokórz bardzo sw¹ duszê, albowiem kar¹ dla bezbo¿nych ogieñ i robak.
Sir 7:18  Nie wymieniaj przyjaciela za pieni¹dze ani brata prawdziwego za z³oto z Ofiru.
Sir 7:19  Nie odchodŸ od ¿ony m¹drej i dobrej, albowiem mi³oœæ jej cenniejsza ni¿ z³oto.
Sir 7:20  Nie krzywdŸ s³ugi rzetelnie pracuj¹cego ani najemnika oddaj¹cego siê zajêciu z ca³ej duszy!
Sir 7:21  Dusza twa niech mi³uje rozumnego s³ugê i nie pozbawiaj go wolnoœci!
Sir 7:22  Posiadasz stada? Dogl¹daj ich, a jeœli masz z nich po¿ytek, niech zostan¹ przy tobie!
Sir 7:23  Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od m³odoœci!
Sir 7:24  Córki posiadasz? Czuwaj nad ich cia³em, a nie uœmiechaj siê do nich!
Sir 7:25  Wydaj za m¹¿ córkê, a dokonasz wielkiego dzie³a, ale daj j¹ m¹dremu mê¿owi!
Sir 7:26  Masz ¿onê wed³ug twego upodobania, nie odrzucaj jej, ale znienawidzonej nie obdarzaj zaufaniem.
Sir 7:27  Z ca³ego serca czcij swego ojca, a boleœci rodzicielki nie zapominaj!
Sir 7:28  Pamiêtaj, ¿e oni ciê zrodzili, a có¿ im zwrócisz za to, co oni tobie dali?
Sir 7:29  Z ca³ej swej duszy czcij Pana i szanuj Jego kap³anów!
Sir 7:30  Z ca³ej si³y mi³uj Tego, co ciê stworzy³, i nie porzucaj s³ug Jego o³tarza!
Sir 7:31  Bój siê Pana i oddawaj czeœæ kap³anowi, oddaj czeœæ mu nale¿n¹, jak ci nakazano: pierwociny z 
ofiary przeb³agalnej, dar ³opatek z ofiary oczyszczenia i pierwociny rzeczy œwiêtych.
Sir 7:32  Wyci¹gnij rêkê do ubogiego, aby twoje b³ogos³awieñstwo by³o pe³ne.
Sir 7:33  Miej dar ³askawy dla ka¿dego, kto ¿yje, nawet umar³ym nie odmawiaj oznak przywi¹zania!
Sir 7:34  Nie usuwaj siê od p³acz¹cych i smuæ siê ze smuc¹cymi!
Sir 7:35  Nie oci¹gaj siê z odwiedzeniem chorego cz³owieka, albowiem za to bêd¹ ciê mi³owaæ.
Sir 7:36  We wszystkich sprawach pamiêtaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz.
Sir 8:1  Nie sprzeczaj siê z cz³owiekiem potê¿nym, abyœ przypadkiem nie wpad³ w jego rêce.
Sir 8:2  Nie spieraj siê z cz³owiekiem bogatym, by nie przeciwstawi³ ci ciê¿aru [z³ota]. Z³oto bowiem zgubi³o 
wielu i serca królów uwiod³o.
Sir 8:3  Nie sprzeczaj siê z cz³owiekiem gadatliwym i nie dorzucaj drew do jego ognia!
Sir 8:4  Unikaj poufa³oœci z prostakiem, aby twoi przodkowie nie byli zniewa¿ani.
Sir 8:5  Nie czyñ wyrzutów cz³owiekowi, co siê odwraca od grzechu, pamiêtaj, ¿e wszyscy jesteœmy godni kary.
Sir 8:6  Nie uw³aczaj cz³owiekowi w jego staroœci, albowiem i z nas niektórzy siê zestarzej¹.
Sir 8:7  Nie okazuj radoœci nad zmar³ym, pamiêtaj, ¿e wszyscy pomrzemy.
Sir 8:8  Nie gardŸ opowiadaniem mêdrców, a zajmuj siê ich przypowieœciami, albowiem od nich zdobêdziesz 
naukê, abyœ móg³ urzêdowaæ u w³adców.
Sir 8:9  Nie odsuwaj od siebie opowiadania starców, albowiem i oni nauczyli siê go od swoich ojców; od nich i ty 
nauczysz siê rozumu, by w czasie potrzeby daæ odpowiedŸ.
Sir 8:10  Nie podpalaj wêgli grzesznika, abyœ nie sp³on¹³ w ogniu ich p³omienia.
Sir 8:11  Nie cofaj siê przed zuchwalcem, aby siê nie zasadzi³ jak sid³o przeciw tobie.
Sir 8:12  Nie po¿yczaj cz³owiekowi mo¿niejszemu od siebie, a jeœlibyœ po¿yczy³, uwa¿aj to za stracone!
Sir 8:13  Nie rêcz ponad swoj¹ mo¿liwoœæ, a jeœliœ porêczy³, troszcz siê jako p³atnik!
Sir 8:14  Nie prawuj siê ze sêdzi¹, poniewa¿ wed³ug jego uznania wydadz¹ mu wyrok.
Sir 8:15  Nie wyruszaj w drogê z cz³owiekiem nieroztropnie odwa¿nym, aby ci nie by³ ciê¿arem: on bowiem 
wed³ug swej woli bêdzie postêpowaæ i móg³byœ zgin¹æ przez jego szaleñstwo.
Sir 8:16  Nie wadŸ siê z popêdliwym i nie wêdruj z nim przez pustyniê, albowiem krew w oczach jego jest 



niczym, a zabije ciê tam, gdzie nie bêdzie pomocy.
Sir 8:17  Nie naradzaj siê z g³upim, bo nie potrafi rozmowy zachowaæ w tajemnicy.
Sir 8:18  Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic, nie wiesz bowiem, co wymyœli.
Sir 8:19  Nie otwieraj swego serca ka¿demu cz³owiekowi, abyœ nie usun¹³ od siebie szczêœcia.
Sir 9:1  Nie podejrzewaj swej ¿ony, byœ nie nauczy³ jej z³ego postêpowania przeciw sobie.
Sir 9:2  Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by siê nie wynios³a nad twoj¹ w³adzê.
Sir 9:3  Nie wychodŸ na spotkanie kobiety rozpustnej, byœ nie wpad³ w jej sid³a.
Sir 9:4  Nie wchodŸ w za¿y³oœæ ze œpiewaczk¹, by jej zamiary ciê nie usidli³y.
Sir 9:5  Nie wpatruj siê w dziewicê, abyœ przypadkiem nie wpad³ w sid³a kar z jej powodu.
Sir 9:6  Nie oddawaj siê nierz¹dnicom, abyœ nie straci³ swego dziedzictwa.
Sir 9:7  Nie rozgl¹daj siê po ulicach miasta ani nie wa³êsaj siê po jego pustych zau³kach.
Sir 9:8  Odwróæ oko od piêknej kobiety, a nie przygl¹daj siê obcej piêknoœci: przez piêknoœæ kobiety wielu 
zesz³o na z³e drogi, przez ni¹ bowiem mi³oœæ namiêtna rozpala siê jak ogieñ.
Sir 9:9  Z kobiet¹ zamê¿n¹ nigdy razem nie siadaj ani nie ucztuj z ni¹ przy winie, aby przypadkiem twa dusza nie 
sk³oni³a siê ku niej, byœ przez sw¹ namiêtnoœæ nie potkn¹³ siê a¿ do zag³ady.
Sir 9:10  Nie porzucaj starego przyjaciela; nowego nie mo¿na postawiæ wy¿ej niego. Wino nowe, przyjaciel 
nowy - jeœli siê zestarzeje - z przyjemnoœci¹ wypijesz.
Sir 9:11  Nie zazdroœæ chwa³y grzesznikowi, nie wiesz bowiem, jaka bêdzie jego zguba.
Sir 9:12  Nie miej upodobania w tym, co siê podoba bezbo¿nym, pamiêtaj, ¿e nie bêd¹ usprawiedliwieni - a¿ do 
Otch³ani.
Sir 9:13  Daleko b¹dŸ od cz³owieka, co ma w³adzê zabijania, a nie doznasz obawy œmierci, a jeœli siê doñ 
zbli¿ysz, nie pope³niaj zdro¿noœci, by nie odebra³ ci ¿ycia. Pamiêtaj, ¿e chodzisz wœród side³ i na krawêdzi 
murów miasta siê przechadzasz.
Sir 9:14  Wed³ug mo¿noœci staraj siê zyskiwaæ ¿yczliwoœæ bliŸnich, a naradzaj siê z m¹drymi!
Sir 9:15  WiedŸ rozmowê z rozumnymi, a ka¿da przemowa twoja niech bêdzie o Prawie Najwy¿szego.
Sir 9:16  Mê¿owie sprawiedliwi niech bêd¹ twoimi wspó³biesiadnikami, a w bojaŸni Pañskiej niech bêdzie twoja 
radoœæ!
Sir 9:17  Rêka rzemieœlników czyni dzie³o godne pochwa³y, a rz¹dca ludu oka¿e m¹droœæ przez swoj¹ mowê.
Sir 9:18  Bêd¹ siê bali w mieœcie cz³owieka, co umie w³adaæ jêzykiem, a porywczy w mowie œci¹gnie na siebie 
nienawiœæ.
Sir 10:1  M¹dry w³adca dobrze swój lud poprowadzi, a rz¹dy rozumnego bêd¹ dobrze uporz¹dkowane.
Sir 10:2  Jaki w³adca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki w³adca miasta, tacy i jego mieszkañcy.
Sir 10:3  Król bez nauki zgubi swój lud, a m¹droœæ w³adców zbuduje miasto.
Sir 10:4  W rêku Pana s¹ rz¹dy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego w³adcê.
Sir 10:5  W rêku Pana spoczywa powodzenie mê¿a, On osobie prawodawcy udziela swej chwa³y.
Sir 10:6  Za ka¿dy z³y czyn nie unoœ siê gniewem na bliŸniego i nie czyñ nic, co jest dzie³em zuchwalstwa.
Sir 10:7  Pycha jest obmierz³a Panu i ludziom, a ciemiê¿enie [innych] uwa¿aj¹ oni za [wielkie] przestêpstwo.
Sir 10:8  Panowanie przechodzi od narodu do narodu przez krzywdy, bezprawia, pieni¹dze.
Sir 10:9  Dlaczego pyszni siê ziemia i popió³, skoro za ¿ycia jeszcze wyrzuca swe wnêtrznoœci?
Sir 10:10  Ma³a choroba, ¿artuje lekarz, a kto dziœ królem - jutro umiera.
Sir 10:11  Gdy cz³owiek ¿ycie zakoñczy, odziedziczy zgniliznê, bestie i robaki.
Sir 10:12  Pocz¹tkiem pychy cz³owieka jest odstêpstwo od Pana, gdy odst¹pi³ sercem od swego Stworzyciela.
Sir 10:13  Albowiem pocz¹tkiem pychy - grzech, a kto siê da jej opanowaæ, zalany bêdzie obrzydliwoœci¹. 
Dlatego Pan zes³a³ przedziwne kary i takich doszczêtnie zatraci³.
Sir 10:14  Pan wywróci³ trony w³adców, a na ich miejscu posadzi³ pokornych.
Sir 10:15  Pan wysuszy³ korzenie narodów, a na ich miejscu zasadzi³ pobo¿nych.
Sir 10:16  Pan spustoszy³ kraje narodów i zniszczy³ je a¿ do fundamentów ziemi.
Sir 10:17  Wyrwa³, zatraci³ i wymaza³ na ziemi ich pamiêæ.
Sir 10:18  Nie dla ludzi stworzona jest pycha ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty.
Sir 10:19  Jakie pokolenie jest powa¿ne? Pokolenie cz³owieka. Jakie pokolenie jest szanowane? Boj¹ce siê 
Pana. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Pokolenie cz³owieka. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Przekraczaj¹ce 
przykazania.
Sir 10:20  Wœród braci jest powa¿any ich zwierzchnik, a w oczach Pana - s¹ ci, którzy siê Go boj¹.
Sir 10:21  
Sir 10:22  Czy to bogaty, czy godzien s³awy, czy biedny - chlub¹ ich bojaŸñ Pana.
Sir 10:23  Nie jest s³uszn¹ rzecz¹ odmawiaæ czci ubogiemu, ale m¹dremu, i nie godzi siê szanowaæ cz³owieka 
grzesznego.
Sir 10:24  Zwierzchnik, sêdzia, w³adca s¹ powa¿ani, ale ¿aden z nich nie jest wiêkszy od tego, który siê boi 
Pana.



Sir 10:25  S³udze m¹dremu s³u¿yæ bêd¹ wolni, a ten, który posiada wiedzê, nie bêdzie narzeka³.
Sir 10:26  Nie szukaj wymówek, gdy masz spe³niæ swój obowi¹zek, i nie przechwalaj siê, gdy przyszed³ czas 
twego poni¿enia.
Sir 10:27  Lepszy jest ten, który pracuje, a op³ywa we wszystko, ni¿ ten, co przechadza siê powa¿any, a nie ma 
chleba.
Sir 10:28  Synu, ze skromnoœci¹ dbaj o czeœæ dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób nale¿yty.
Sir 10:29  Tego, kto wykracza przeciw samemu sobie, któ¿ usprawiedliwi, i któ¿ bêdzie powa¿a³ tego, kto hañbi 
swe ¿ycie?
Sir 10:30  Ubogi bêdzie powa¿any z powodu swej wiedzy, a bogaty dziêki swej zamo¿noœci.
Sir 10:31  Ten, kto jest powa¿anym w ubóstwie, o ile¿ bardziej nim bêdzie w bogactwie, a kto jest bez czci w 
bogactwie, o ile¿ bardziej bêdzie nim w ubóstwie.
Sir 11:1  M¹droœæ biednego podniesie mu g³owê i posadzi go miêdzy mo¿nymi.
Sir 11:2  Nie wychwalaj mê¿a z powodu jego piêknej postawy ani siê nie brzydŸ cz³owiekiem z powodu jego 
wygl¹du.
Sir 11:3  Ma³a jest pszczo³a wœród lataj¹cych stworzeñ, lecz owoc jej ma pierwszeñstwo poœród s³odyczy.
Sir 11:4  Nie chlub siê ubraniem, które ciê okrywa, a w dniu twej chwa³y nie b¹dŸ zarozumia³y: zdumiewaj¹ce s¹ 
bowiem dzie³a Pana i zakryte sprawy Jego przed ludŸmi.
Sir 11:5  Wielu poni¿onych zasiad³o na tronie, i ten, o którym nikt nie myœla³, nosi³ koronê.
Sir 11:6  Wielu panuj¹cych bardzo zel¿ono i w³adców wydano w rêce obcych.
Sir 11:7  Nie oskar¿aj, zanim dok³adnie nie zbadasz, najpierw zastanów siê, a dopiero potem udzielaj nagany.
Sir 11:8  Nie odpowiadaj, zanim nie wys³uchasz, a w œrodek mów nie wpadaj!
Sir 11:9  Nie wadŸ siê o rzecz, która ci nie jest konieczna, i nie mieszaj siê do sporów grzeszników!
Sir 11:10  Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeœli bêdziesz je mno¿y³, nie unikniesz szkody. I 
choæbyœ pêdzi³, nie dopêdzisz, a uciekaj¹c nie uciekniesz.
Sir 11:11  Niejeden pracuje, trudzi siê i spieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle.
Sir 11:12  Niejeden s³aby potrzebuje pomocy, brak mu si³ i obfituje w biedê, lecz gdy tylko oczy Pana ³askawie 
na niego spojrz¹, wydŸwignie On go z nêdzy
Sir 11:13  i podniesie mu g³owê, a wielu zdumieje siê tym, co go spotka³o.
Sir 11:14  Dobra i niedole, ¿ycie i œmieræ, ubóstwo i bogactwo pochodz¹ od Pana.
Sir 11:15  
Sir 11:16  
Sir 11:17  Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczêœcie.
Sir 11:18  Niejeden wzbogaci³ siê mozo³em i swoj¹ chciwoœci¹, a oto udzia³ jego w nagrodzie:
Sir 11:19  gdy powie: «Znalaz³em odpoczynek i teraz mogê ¿yæ z moich dostatków» - nie wie, ile czasu minie, a 
zostawi je innym i umrze.
Sir 11:20  Trwaj w przymierzu twoim i b¹dŸ mu oddany, a wype³niaj¹c je zestarzej siê!
Sir 11:21  Niech ciê w podziw nie wprawiaj¹ czyny grzesznika, ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie, albowiem 
³atw¹ jest rzecz¹ w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogaciæ ubogiego.
Sir 11:22  B³ogos³awieñstwo Pana nagrod¹ bogobojnych i prêdko zakwitnie Jego b³ogos³awieñstwo.
Sir 11:23  Nie mów: «Czego potrzebujê i jakie dobra mam mieæ od tej chwili?»
Sir 11:24  Nie mów: «Wystarczam sam sobie i jakie¿ z³o mo¿e mnie obecnie spotkaæ?»
Sir 11:25  W czasie pomyœlnoœci zapomina siê o przykroœciach, a w czasie przykroœci nie pamiêta siê o 
pomyœlnoœci.
Sir 11:26  A dla Pana ³atw¹ jest rzecz¹ w dzieñ œmierci oddaæ cz³owiekowi wed³ug jego postêpowania.
Sir 11:27  Godzina nieszczêœcia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy koñcu ¿ycia wychodz¹ na jaw sprawy 
cz³owieka.
Sir 11:28  Przed œmierci¹ nikogo nie nazywaj szczêœliwym, gdy¿ dopiero w ostatniej chwili poznaje siê mê¿a.
Sir 11:29  Nie wprowadzaj do domu swego ka¿dego cz³owieka, ró¿norodne s¹ bowiem podstêpy oszusta.
Sir 11:30  Jak z³owiona kuropatwa w klatce, tak serce pysznego: jak szpieg wypatruje on s³abe strony,
Sir 11:31  podaj¹c dobre rzeczy za z³e, przygotowuje zasadzkê i najlepszym twym zaletom przygania.
Sir 11:32  Przez iskrê wêgiel nape³nia siê ogniem, a cz³owiek niegodziwy czyha na krew.
Sir 11:33  Strze¿ siê cz³owieka z³ego, który knuje niegodziwoœci, by nie sprowadzi³ na ciebie hañby niezatartej.
Sir 11:34  Przyjmij obcego do domu, a wtr¹ci ciê w zamieszanie i oddali ciê od twoich najbli¿szych.
Sir 12:1  Jeœli chcesz dobrze czyniæ, zwa¿, komu masz czyniæ, a bêd¹ ci wdziêczni za twe dobrodziejstwa.
Sir 12:2  Czyñ dobrze bogobojnemu, a otrzymasz nagrodê, jeœli nie od niego, to na pewno od Najwy¿szego.
Sir 12:3  Dobroczynnoœæ nie jest dla tego, kto trwa w z³u, ani kto nie udziela ja³mu¿ny.
Sir 12:4  Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika.
Sir 12:5  Dobrze czyñ biednemu, a nie dawaj bezbo¿nemu, odmów mu chleba swego i nie u¿yczaj mu, aby 
przypadkiem nie wzi¹³ góry nad tob¹. Znajdziesz w dwójnasób z³o za wszystko dobro, które byœ mu 



wyœwiadczy³.
Sir 12:6  Gdy¿ i u Najwy¿szego budz¹ odrazê grzesznicy, wymierzy On te¿ karê bezbo¿nym.
Sir 12:7  Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi.
Sir 12:8  Przyjaciela nie poznaje siê w pomyœlnoœci, wróg zaœ nie zdo³a siê ukryæ w czasie niepowodzenia.
Sir 12:9  Wobec pomyœlnoœci cz³owieka nawet wrogowie s¹ mu przyjació³mi, a w niepowodzeniu oddala siê 
nawet przyjaciel.
Sir 12:10  Nie wierz nigdy twemu nieprzyjacielowi, jak bowiem spi¿ œniedzieje, tak i jego przewrotnoœæ.
Sir 12:11  Chocia¿by siê uni¿y³ i chodzi³ schylony, uwa¿aj na siebie i strze¿ siê go. B¹dŸ wzglêdem niego jak 
ten, co wyczyœci³ zwierciad³o, a poznasz, ¿e nie do koñca by³o zardzewia³e.
Sir 12:12  Nie stawiaj go przy sobie, aby ciê nie odepchn¹³, a sam nie stan¹³ na twym miejscu. Nie sadzaj go po 
twojej prawej stronie, aby nie stara³ siê zaj¹æ twego miejsca, dopiero wówczas zrozumia³byœ mowy moje, a z 
powodu s³ów moich dozna³byœ wyrzutów.
Sir 12:13  Któ¿ siê litowaæ bêdzie nad zaklinaczem uk¹szonym przez ¿mijê i nad tymi wszystkimi, którzy siê 
zbli¿aj¹ do dzikich zwierz¹t?
Sir 12:14  Podobnie - nad tym, który przebywa z grzesznikiem i bierze udzia³ w jego grzechach.
Sir 12:15  Przez pewien czas trwa z tob¹, a jeœli siê potkniesz, nie wytrwa.
Sir 12:16  Nieprzyjaciel ma s³odycz na swoich wargach, a w sercu zamyœla wtr¹ciæ ciê do do³u; nieprzyjaciel 
³zy bêdzie mia³ w oczach, a jeœli znajdzie sposobnoœæ, krwi¹ siê nie nasyci.
Sir 12:17  Je¿eli przeciwnoœci przyjd¹ na ciebie, znajdziesz go wtedy pierwszego przy sobie i niby pomagaj¹c, 
podbije ci piêtê.
Sir 12:18  G³ow¹ potrz¹saæ bêdzie, klaskaæ rêkami, wiele szeptaæ i zmieniaæ wyraz twarzy.
Sir 13:1  Kto siê dotyka smo³y, ten siê pobrudzi, a kto z pysznym przestaje - do niego siê upodobni.
Sir 13:2  Nie bierz ciê¿aru ponad swoje si³y i nie szukaj towarzystwa z mo¿niejszym i bogatszym od siebie. Có¿ 
za towarzystwo mo¿e mieæ garnek gliniany z metalowym kot³em? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego.
Sir 13:3  Gdy bogaty wyrz¹dzi krzywdê, z¿ymaæ siê bêdzie, gdy biedny poniesie krzywdê, jeszcze sam poprosi 
o przebaczenie.
Sir 13:4  Jeœli bêdziesz tamtemu po¿yteczny, wykorzysta ciebie, a jeœli popadniesz w biedê, to ciê opuœci.
Sir 13:5  Jeœli coœ masz, bêdzie ¿yæ z tob¹ w przyjaŸni i wyniszczy ciê, a sam siê nawet nie zmartwi.
Sir 13:6  Jeœli bêdziesz mu potrzebny, bêdzie ciê zwodziæ, uœmiechaæ siê do ciebie, dawaæ nadziejê, 
przemawiaæ piêknymi s³owami, owszem spyta: «Czego potrzebujesz?»
Sir 13:7  Zawstydzi ciê przez swoje uczty, a¿ ciê ogo³oci dwa lub trzy razy, na koniec wyœmieje siê z ciebie, a 
potem, gdy ciê zobaczy, nie zwróci na ciebie uwagi i nad tob¹ bêdzie kiwaæ g³ow¹.
Sir 13:8  Miej siê na bacznoœci, by nie daæ siê oszukaæ ani poni¿yæ przez sw¹ bezmyœlnoœæ.
Sir 13:9  Gdy jakiœ mo¿ny pan ciebie wzywa, ty siê ukryj, a tym usilniej bêdzie ciê wzywa³.
Sir 13:10  Nie pchaj siê, aby ciê nie odsuniêto, ani nie stój za daleko, ¿eby ciê nie zapomniano.
Sir 13:11  Nie zamierzaj rozmawiaæ z nim, jakby z równym sobie, ani nie dowierzaj jego wielu s³owom; przez 
swoje wielomówstwo wystawi ciê na próbê i niby uœmiechaj¹c siê, dok³adnie ciê wybada.
Sir 13:12  Bez mi³osierdzia jest i nie zachowuje dla siebie zwierzeñ, nie oszczêdzi ci ani razów, ani wiêzów.
Sir 13:13  Zapamiêtaj to sobie, uwa¿aj pilnie, bo siê przechadzasz w towarzystwie swej zguby.
Sir 13:14  
Sir 13:15  Ka¿da istota ¿yj¹ca lubi podobn¹ do siebie, a ka¿dy cz³owiek tego, kto jest mu równy.
Sir 13:16  Ka¿da istota ¿yj¹ca ³¹czy siê wed³ug swego gatunku, a cz³owiek przystaje do podobnego sobie.
Sir 13:17  Czy wspó³¿yæ bêdzie wilk z jagniêciem? Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym?
Sir 13:18  Jaki¿ pokój byæ mo¿e miêdzy hien¹ a psem i jaki¿ pokój byæ mo¿e miêdzy bogatym a ubogim?
Sir 13:19  Dziki osio³ na pustyni jest ¿erem dla lwów, a biedni s¹ ³upem dla bogatego.
Sir 13:20  Jak obrzydliwoœci¹ jest dla pysznego pokora, tak obmierz³ym dla bogatego jest biedny.
Sir 13:21  Kiedy bogaty siê potknie, przyjaciele go podepr¹, kiedy biedny upadnie, odepchn¹ go nawet 
przyjaciele.
Sir 13:22  Gdy bogaty wpadnie w nieszczêœcie, wielu ma takich, którzy mu pomog¹, gdy wstrêtnie mówiæ 
bêdzie, jeszcze uniewinniaæ go bêd¹. Gdy natomiast biedny w nieszczêœcie wpadnie, bêd¹ go ganili, a gdy 
mówiæ bêdzie m¹drze, nie znajdzie uznania.
Sir 13:23  Gdy bogaty przemówi, wszyscy zamilkn¹ i mowê jego wynosiæ bêd¹ pod ob³oki. Gdy biedny 
przemówi, spytaj¹: «Któ¿ to taki?», a jeœliby siê potkn¹³, ca³kiem go obal¹.
Sir 13:24  To bogactwo jest dobre, które jest bez grzechu, a ubóstwo jest z³em w ustach bezbo¿nego.
Sir 13:25  Serce cz³owieka zmienia jego twarz, raz na dobro, to znów na z³o.
Sir 13:26  Wyrazem serca w pomyœlnoœci - twarz weso³a, ale wynajdywanie przypowieœci - to trudne 
myœlenie.
Sir 14:1  Szczêœliwy m¹¿, który nie potkn¹³ siê ustami i nie jest przybity smutkiem grzechów.
Sir 14:2  Szczêœliwy, którego w³asna dusza nie potêpia i kto nie straci³ swojej nadziei.



Sir 14:3  Dla cz³owieka sk¹pego bogactwa nie s¹ dobrem, a sknerze na co pieni¹dze?
Sir 14:4  Ten, który gromadzi od ust sobie odejmuj¹c, dla innych gromadzi, a z jego dostatków inni wystawnie 
¿yæ bêd¹.
Sir 14:5  Kto jest z³y dla siebie, czy¿ bêdzie dobry dla innych? - nie ucieszy siê on swoimi pieniêdzmi.
Sir 14:6  Nie ma gorszego cz³owieka ni¿ ten, który jest skner¹ dla siebie samego, i to jest odp³at¹ za jego 
przewrotnoœæ:
Sir 14:7  jeœli coœ dobrego zrobi, przez zapomnienie to uczyni, a na ostatek oka¿e sw¹ przewrotnoœæ.
Sir 14:8  Z³y jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogl¹da na innych.
Sir 14:9  Oko chciwca nie zadowoli siê tym, co posiada, a niegodziwa przewrotnoœæ wysusza duszê.
Sir 14:10  Oko z³e zazdroœci chleba, i brakuje go na jego stole.
Sir 14:11  Synu, stosownie do swej zamo¿noœci, staraj siê o siebie, a ofiary Panu godnie przynoœ!
Sir 14:12  Pamiêtaj, ¿e œmieræ nie zwleka, a przymierze Szeolu nie zosta³o ci odkryte.
Sir 14:13  Zanim umrzesz, czyñ dobrze przyjacielowi i wed³ug swej mo¿noœci wydob¹dŸ coœ i daj mu!
Sir 14:14  Nie pozbawiaj siê dobra dzisiejszego, a przedmiot szlachetnego po¿¹dania niech ciê nie mija!
Sir 14:15  Czy¿ zostawisz drugiemu owoc swoich prac i trudy twoje na podzia³ losem?
Sir 14:16  Dawaj, bierz i staraj siê o rozrywki dla siebie, albowiem w Szeolu na pró¿no szukaæ przyjemnoœci.
Sir 14:17  Wszelkie cia³o starzeje siê jak odzienie, i to jest odwieczne prawo: «Na pewno umrzesz».
Sir 14:18  Jak gêste liœcie na bujnym drzewie, jedne spadaj¹, a drugie wyrastaj¹, podobnie pokolenia cia³a i 
krwi, jedno umiera a drugie siê rodzi.
Sir 14:19  Ka¿de dzie³o podlegaj¹ce zepsuciu przepadnie i razem z nim pójdzie jego wykonawca.
Sir 14:20  Szczêœliwy m¹¿, który siê æwiczy w m¹droœci i który siê radzi swego rozumu,
Sir 14:21  który rozwa¿a drogi jej w swym sercu i zastanawia siê nad jej ukrytymi sprawami.
Sir 14:22  WyjdŸ za ni¹ jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkê!
Sir 14:23  Kto zagl¹daæ bêdzie przez jej okna, kto s³ucha przy jej drzwiach;
Sir 14:24  kto zamieszka blisko jej domu i wbije ko³ek w jej œciany;
Sir 14:25  kto postawi namiot swój przy jej boku - ten zajmie miejsce w szczêœliwym mieszkaniu,
Sir 14:26  postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej ga³êziami bêdzie przebywa³.
Sir 14:27  Ona zas³oni go przed ¿arem i odpoczywaæ bêdzie w jej chwale.
Sir 15:1  Ten, co Pana siê boi, bêdzie tak czyni³, a kto trzyma siê Prawa, posi¹dzie m¹droœæ.
Sir 15:2  Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego i jak m³oda ma³¿onka go przyjmie.
Sir 15:3  Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wod¹ m¹droœci.
Sir 15:4  Oprze siê on na niej i nie upadnie, zbli¿y siê do niej i nie bêdzie zawstydzony.
Sir 15:5  Wywy¿szy ona go ponad jego bliskich i poœród zgromadzenia otworzy mu usta.
Sir 15:6  Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia, i wieczne imiê odziedziczy.
Sir 15:7  Bezrozumni ludzie jej nie posi¹d¹ i nie bêd¹ jej widzieli grzesznicy.
Sir 15:8  Daleka jest od pychy, a k³amcy o niej nie przypomn¹ sobie.
Sir 15:9  W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, poniewa¿ nie od Pana pochodzi.
Sir 15:10  Albowiem tylko mêdrzec hymn pochwalny wypowie, a Pan nim pokieruje.
Sir 15:11  Nie mów: «Pan sprawi³, ¿e zgrzeszy³em», czego On nienawidzi, tego On nie bêdzie czyni³.
Sir 15:12  Nie mów: «On mnie w b³¹d wprowadzi³», albowiem On nie potrzebuje grzesznika.
Sir 15:13  Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrêtne, i nie pozwala, by ci, którzy siê Go boj¹, mieli z tym 
stycznoœæ.
Sir 15:14  On na pocz¹tku stworzy³ cz³owieka i zostawi³ go w³asnej mocy rozstrzygania.
Sir 15:15  Je¿eli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochowaæ wiernoœci jest Jego upodobaniem.
Sir 15:16  Po³o¿y³ przed tob¹ ogieñ i wodê, co zechcesz, po to wyci¹gniesz rêkê.
Sir 15:17  Przed ludŸmi ¿ycie i œmieræ, co ci siê podoba, to bêdzie ci dane.
Sir 15:18  Poniewa¿ wielka jest m¹droœæ Pana, potê¿ny jest w³adz¹ i widzi wszystko.
Sir 15:19  Oczy Jego patrz¹ na boj¹cych siê Go - On sam poznaje ka¿dy czyn cz³owieka.
Sir 15:20  Nikomu On nie przykaza³ byæ bezbo¿nym i nikomu nie zezwoli³ grzeszyæ.
Sir 16:1  Nie pragnij wielkiej liczby dzieci, jeœliby mia³y byæ przewrotne, ani nie chwal siê synami bezbo¿nymi!
Sir 16:2  I chocia¿by byli liczni, nie che³p siê nimi, jeœli bojaŸni Pañskiej nie maj¹.
Sir 16:3  Nie licz na ich ¿ycie ani nie zwracaj uwagi na wielk¹ ich liczbê! Wiêcej bowiem mo¿e znaczyæ jeden 
ni¿ tysi¹c i lepiej umrzeæ bezdzietnym, ni¿ mieæ dzieci bezbo¿ne.
Sir 16:4  Przez jednego m¹drego miasto siê zaludnia, a pokolenie ¿yj¹cych bez Prawa zmarnieje.
Sir 16:5  Wiele takich rzeczy widzia³o moje oko, a jeszcze wiêcej s³ysza³o me ucho.
Sir 16:6  W zgromadzeniu grzeszników zapali³ siê ogieñ i przeciw narodowi buntowniczemu gniew siê roz¿arzy³.
Sir 16:7  Nie przepuœci³ [Pan] dawnym olbrzymom, którzy siê zbuntowali ufni w sw¹ si³ê.
Sir 16:8  Nie darowa³ wspó³mieszkañcom Lota, których zatraci³ z powodu ich pychy.
Sir 16:9  Nie mia³ mi³osierdzia nad narodem zatracenia, co zosta³ zg³adzony z powodu swych grzechów.



Sir 16:10  Podobnie post¹pi³ z szeœciuset tysi¹cami pieszych, którzy zebrali siê w twardoœci swego serca.
Sir 16:11  I chocia¿by by³ tylko jeden twardego karku, by³oby dziwne, gdyby zosta³ bez kary. Ma Pan 
mi³osierdzie, ale i zapalczywoœæ, hojny w zmi³owania, ale i gniew wylewa.
Sir 16:12  Jak wielkie mi³osierdzie, tak wielka i Jego surowoœæ, s¹dzi cz³owieka wed³ug jego uczynków.
Sir 16:13  Nie ucieknie grzesznik z rzecz¹ skradzion¹ ani cierpliwoœæ bogobojnego nie dozna zawodu.
Sir 16:14  Ka¿dej ja³mu¿nie bowiem wyznaczy miejsce i ka¿dy wed³ug uczynków swych znajdzie [odp³atê].
Sir 16:15  
Sir 16:16  
Sir 16:17  Nie mów: «Ukryjê siê przed Panem i któ¿ z wysoka o mnie pamiêtaæ bêdzie? W wielkim t³umie nie 
bêdê rozpoznany i czym¿e jest moja dusza w bezmiarze stworzenia?»
Sir 16:18  Oto niebo i niebo niebios, przepaœæ i ziemia trzês¹ siê od Jego wejrzenia,
Sir 16:19  góry te¿ i fundamenty ziemi, gdy na nie popatrzy, dr¿¹ z przera¿enia.
Sir 16:20  Ale serce nie zastanawia siê nad tym i któ¿ uwa¿a na Jego drogi?
Sir 16:21  Huragan, którego cz³owiek nie zobaczy, i bardzo wiele dzie³ Jego pozostaje w ukryciu.
Sir 16:22  «Któ¿ obwieœci dzie³a sprawiedliwoœci albo kto siê ich doczeka? Dalekie jest bowiem przymierze».
Sir 16:23  Tak s¹dzi ten, co ma³o posiada umiejêtnoœci, i g³upio myœli m¹¿ bezrozumny i oszukany.
Sir 16:24  S³uchaj miê, synu, zdob¹dŸ wiedzê i do s³ów moich przy³ó¿ swe serce!
Sir 16:25  Z umiarem objawiê naukê i z troskliwoœci¹ wy³o¿ê wiedzê.
Sir 16:26  Na rozkaz Pana, na pocz¹tku, sta³y siê Jego dzie³a i gdy tylko je stworzy³, dok³adnie okreœli³ ich 
zadanie.
Sir 16:27  Uporz¹dkowa³ je na zawsze, od pocz¹tku a¿ w dalek¹ przysz³oœæ. Nie odczuwaj¹ g³odu ani 
zmêczenia i nigdy nie porzuc¹ swego zadania,
Sir 16:28  ¿adne nie zderzy siê z drugim i Jego s³owom nigdy nie odmówi¹ pos³uchu.
Sir 16:29  Nastêpnie zwróci³ Pan wzrok swój na ziemiê i nape³ni³ j¹ dobrami swoimi.
Sir 16:30  Pokry³ jej oblicze wszelkiego rodzaju istotami ¿ywymi, które do niej powróc¹.
Sir 17:1  Pan stworzy³ cz³owieka z ziemi i znów go jej zwróci.
Sir 17:2  Odliczy³ ludziom dni i wyznaczy³ czas odpowiedni, oraz da³ im w³adzê nad tym wszystkim, co jest na 
niej.
Sir 17:3  Przyodzia³ ich w moc podobn¹ do swojej i uczyni³ ich na swój obraz.
Sir 17:4  Uczyni³ ich groŸnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzêtami i ptactwem.
Sir 17:5  
Sir 17:6  Da³ im woln¹ wolê, jêzyk i oczy, uszy i serce zdolne do myœlenia.
Sir 17:7  Nape³ni³ ich wiedz¹ i rozumem, o z³u i dobru ich pouczy³.
Sir 17:8  Po³o¿y³ oko swoje w ich sercu, aby im pokazaæ wielkoœæ swoich dzie³.
Sir 17:9  
Sir 17:10  Imiê œwiêtoœci wychwalaæ bêd¹ i wielkoœæ Jego dzie³ opowiadaæ.
Sir 17:11  Doda³ im wiedzy i prawo ¿ycia da³ im w dziedzictwo.
Sir 17:12  Przymierze wieczne zawar³ z nimi i objawi³ im swoje prawa.
Sir 17:13  Wielkoœæ majestatu widzia³y ich oczy i uszy ich s³ysza³y okaza³oœæ Jego g³osu.
Sir 17:14  Rzek³ im: «Trzymajcie siê z dala od wszelkiej niesprawiedliwoœci!» I da³ ka¿demu przykazania co do 
jego bliŸniego.
Sir 17:15  Przed Nim s¹ zawsze ich drogi, nie skryj¹ siê przed Jego oczami.
Sir 17:16  
Sir 17:17  Dla ka¿dego narodu ustanowi³ rz¹dcê, ale Izrael jest dzia³em Pana.
Sir 17:18  
Sir 17:19  Wszystko, co czyni¹, jest przed Nim jak s³oñce, a oczy Jego s¹ ustawicznie na ich drogach.
Sir 17:20  Przed Nim nie zakryj¹ siê z³e ich czyny i wszystkie ich grzechy s¹ przed Panem.
Sir 17:21  
Sir 17:22  Ja³mu¿na mê¿a jest u Niego jak pieczêæ, a dobrodziejstwa cz³owieka chowa jak Ÿrenicê oka.
Sir 17:23  Potem wreszcie powstanie i odda im, sprawi te¿, ¿e odp³ata ka¿demu z nich bêdzie dana.
Sir 17:24  Tym zaœ, którzy siê nawracaj¹, daje drogê powrotu i pociesza tych, którym brak³o wytrwa³oœci.
Sir 17:25  Nawróæ siê do Pana, porzuæ grzechy, b³agaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie!
Sir 17:26  Wróæ do Najwy¿szego, a odwróæ siê od niesprawiedliwoœci i miej wystêpek w wielkiej nienawiœci!
Sir 17:27  Któ¿ w Szeolu wielbiæ bêdzie Najwy¿szego, zamiast ¿yj¹cych, którzy mog¹ oddawaæ Mu chwa³ê?
Sir 17:28  Zmar³y, jako ten, którego nie ma, nie mo¿e sk³adaæ dziêkczynienia, ¿yj¹cy i zdrowy wychwala Pana.
Sir 17:29  Jak¿e wielkie jest mi³osierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy siê do Niego nawracaj¹,
Sir 17:30  albowiem ludzie nie wszystko mog¹ i ¿aden cz³owiek nie jest nieœmiertelny.
Sir 17:31  Có¿ bardziej œwiec¹cego nad s³oñce? A przecie¿ i ono ulega zaæmieniu; tak te¿ cia³o i krew sk³ania 
siê do z³ego.



Sir 17:32  On odbywa przegl¹d si³ nieba wysokiego, a wszyscy ludzie s¹ ziemi¹ i prochem.
Sir 18:1  Ten, co ¿yje wiecznie, stworzy³ wszystko bez wyj¹tku,
Sir 18:2  Sam tylko Pan uznany bêdzie za sprawiedliwego
Sir 18:3  
Sir 18:4  Nikt nie potrafi opisaæ Jego czynów, a któ¿ bêdzie móg³ zbadaæ Jego wspania³e dzie³a?
Sir 18:5  Któ¿ zdo³a zmierzyæ potêgê Jego wielkoœci i któ¿ potrafi dok³adnie opowiedzieæ dzie³a Jego 
mi³osierdzia?
Sir 18:6  Nie ma tu nic do zmniejszenia ani do dodania, ani nie mo¿na zbadaæ cudownych dzie³ Pañskich.
Sir 18:7  Kiedy cz³owiek myœli, ¿e skoñczy³, to nawet nie rozpocz¹³, a kiedy siê zatrzyma, nie wie, co robiæ 
dalej.
Sir 18:8  Kim¿e jest cz³owiek i jakie¿ jest jego znaczenie? Có¿ jest jego dobrem i có¿ z³em jego?
Sir 18:9  Liczba dni cz³owieka - jeœli wiek jego jest d³ugi - dosiêga stu lat.
Sir 18:10  Jak kropla wody zaczerpniêta z morza lub ziarnko piasku, tak jest [tych] trochê lat wobec dnia 
wiecznoœci.
Sir 18:11  Dlatego Pan cierpliwy jest dla ludzi i wyla³ na nich swoje mi³osierdzie.
Sir 18:12  Zobaczy³ On i wie, ¿e koniec ich godny litoœci i dlatego pomno¿y³ swoje przebaczenie.
Sir 18:13  Mi³osierdzie cz³owieka - nad jego bliŸnim, a mi³osierdzie Pana - nad ca³¹ ludzkoœci¹: On karci, 
wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoj¹ trzodê.
Sir 18:14  Lituje siê nad tymi, którzy przyjmuj¹ Jego pouczenie i którzy siê spiesz¹ do Jego przykazañ.
Sir 18:15  Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego s³owa do ka¿dego daru.
Sir 18:16  Czy¿ upa³u nie ³agodzi rosa? Tak lepsze jest s³owo ni¿ podarunek.
Sir 18:17  Oto, czy nie jest lepsze s³owo ni¿ dobry datek? A jedno z drugim [³¹czy siê] u cz³owieka ¿yczliwego.
Sir 18:18  Nierozumny zaœ robi wymówki niezgodnie z mi³oœci¹, a dar zazdrosnego wyciska ³zy z oczu.
Sir 18:19  Uczy siê, zanim ci przyjdzie przemawiaæ, i miej staranie o siebie, zanim zas³abniesz.
Sir 18:20  Zanim s¹d wydasz, zbadaj siebie samego, a w godzinê obrachunku znajdziesz przebaczenie.
Sir 18:21  Nim wpadniesz w chorobê, upokórz siê, a gdy zgrzeszysz, daj dowód nawrócenia!
Sir 18:22  Niech ci nic nie stanie na przeszkodzie, by wykonaæ œlub w nale¿nym czasie, ani nie czekaj a¿ do 
œmierci, by z d³ugów siê uiœciæ.
Sir 18:23  Zanim z³o¿ysz œlub, przygotuj siebie, a nie b¹dŸ jak cz³owiek, który Pana wystawia na próbê.
Sir 18:24  Pamiêtaj o gniewie Jego w dniach ostatnich, o chwili pomsty, gdy odwróci oblicze.
Sir 18:25  Pamiêtaj o chwili g³odu, gdy jesteœ w obfitoœci, o biedzie i niedostatku - w dniach pomyœlnoœci.
Sir 18:26  Od rana do wieczora okolicznoœci siê zmieniaj¹ i wszystko prêdko biegnie przed Panem.
Sir 18:27  Cz³owiek m¹dry we wszystkim zachowa ostro¿noœæ, a w dniach, kiedy grzechy panuj¹, powstrzyma 
siê od b³êdu.
Sir 18:28  Ka¿dy rozumny uzna m¹droœæ, a temu, kto j¹ znalaz³, wyrazi uznanie.
Sir 18:29  Rozumni w mowach sami jako mêdrcy wyst¹pi¹ i niby deszcz wylej¹ przys³owia doskona³e.
Sir 18:30  Nie idŸ za twymi namiêtnoœciami: powstrzymaj siê od po¿¹dañ!
Sir 18:31  Je¿eli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiêtnoœciach, uczynisz z siebie poœmiewisko dla 
twych nieprzyjació³.
Sir 18:32  Nie miej upodobania w ¿yciu wystawnym, abyœ siê nie uwik³a³ w jego wydatki.
Sir 18:33  Nie czyñ siê biednym, urz¹dzaj¹c uczty za po¿yczone pieni¹dze, gdy nie masz nic w kieszeni.
Sir 19:1  Robotnik pijak nie wzbogaci siê, a kto ma za nic ma³e rzeczy, wnet podupadnie.
Sir 19:2  Wino i kobiety wykolej¹ m¹drych, a kto przylgnie do nierz¹dnic, bêdzie bardziej bezwstydny;
Sir 19:3  padnie ³upem zgnilizny i robaków i zatraci siê dusza zuchwa³a.
Sir 19:4  Cz³owiek ³atwowierny jest lekkomyœlny, a kto grzeszy, wyrz¹dza krzywdê swej duszy.
Sir 19:5  Kto ma zadowolenie ze swych namiêtnoœci, bêdzie potêpiony,
Sir 19:6  a kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczêœcia.
Sir 19:7  Nigdy nie powtarzaj s³ów zas³yszanych, a nic na tym nie stracisz.
Sir 19:8  Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeœli to nie bêdzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!
Sir 19:9  Gdy¿ wys³uchaj¹, ale unikaæ ciê bêd¹, a w swoim czasie oka¿¹ ci nienawiœæ.
Sir 19:10  Pos³ysza³eœ s³owo? Niech umrze z tob¹! Nie obawiaj siê - nie rozsadzi ciebie.
Sir 19:11  G³upi z powodu s³owa us³yszanego czuæ bêdzie boleœci jak rodz¹ca z powodu dzieciêcia.
Sir 19:12  Jak strza³a tkwi¹ca w miêsistym udzie, tak s³owa we wnêtrzu g³upiego.
Sir 19:13  Upomnij przyjaciela, aby tak nie czyni³, a jeœliby uczyni³, by ju¿ nie powtórzy³ czynu.
Sir 19:14  Upomnij bliŸniego, aby tak nie mówi³, a jeœliby ju¿ powiedzia³, aby nie powtarza³.
Sir 19:15  Upomnij przyjaciela, czêsto bowiem rzuca siê oszczerstwa, i nie wierz ka¿demu s³owu!
Sir 19:16  Czasem siê ktoœ poœlizgn¹³, ale nieœwiadomie, i któ¿ nie zgrzeszy³ swym jêzykiem?
Sir 19:17  Upomnij bliŸniego swego, zanim mu groziæ bêdziesz, i daj miejsce Prawu Najwy¿szego.
Sir 19:18  



Sir 19:19  
Sir 19:20  Ca³a m¹droœæ - bojaŸñ Pana, a w ca³ej m¹droœci jest wype³nienie Prawa.
Sir 19:21  
Sir 19:22  Nie jest m¹droœci¹ znajomoœæ z³ego i nie ma roztropnoœci, gdzie siê s³ucha rady grzeszników.
Sir 19:23  Jest przemyœlnoœæ, a jednak budzi wstrêt, i bywa g³upi, który Ÿle na m¹droœci wychodzi.
Sir 19:24  Lepszy jest mniej zdolny, ale boj¹cy siê Pana, ni¿ bardzo m¹dry, co przekracza Prawo.
Sir 19:25  Jest wybitna przemyœlnoœæ, a jednak jest niegodziwa, a bywa te¿ taki, co u¿ywa podstêpu, by 
ujawniæ s³usznoœæ.
Sir 19:26  Jest przewrotny, skrzywiony ze smutku, a wewn¹trz pe³en fa³szu,
Sir 19:27  ukrywa twarz, udaje g³uchego, aby, gdy nie bêdzie poznany, wzi¹æ górê nad tob¹;
Sir 19:28  a jeœli s³aboœæ si³ powstrzymuje go od grzeszenia, gdy znajdzie sposobnoœæ, bêdzie Ÿle czyni³.
Sir 19:29  M¹¿ bywa poznany z wejrzenia, z wygl¹du twarzy poznaje siê rozumnego.
Sir 19:30  Ubranie mê¿a, uœmiech ust i chód jego mówi¹ o nim, kim jest.
Sir 20:1  Bywa upomnienie, ale nie w porê, niejeden milczy, a jednak jest m¹dry.
Sir 20:2  O ile¿ lepiej jest upomnieæ, ni¿ trwaæ w gniewie.
Sir 20:3  Kto uznaje swój b³¹d, ustrze¿e siê szkody.
Sir 20:4  Czym jest po¿¹danie eunucha, by dziewczynê pozbawiæ dziewictwa, tym jest przeprowadzanie 
sprawiedliwoœci przemoc¹.
Sir 20:5  Niejeden milcz¹cy zosta³ uznany za m¹drego, a innego skutkiem wielomówstwa znienawidzono.
Sir 20:6  Jeden milczy, bo nie wie, co odpowiedzieæ, a drugi milczy, gdy¿ umie [czekaæ na] stosown¹ chwilê.
Sir 20:7  Cz³owiek m¹dry milczeæ bêdzie do chwili odpowiedniej, a che³pliwy i g³upi j¹ lekcewa¿y.
Sir 20:8  Kto w mówieniu miarê przebiera, odrazê budziæ bêdzie, a ten, co na wszystko sobie pozwala, 
popadnie w nienawiœæ.
Sir 20:9  Czasem powodzenie przynosi cz³owiekowi nieszczêœcie, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodê.
Sir 20:10  Bywa podarunek, który ci nie daje po¿ytku, i bywa te¿ taki, który podwójn¹ przyniesie ci korzyœæ.
Sir 20:11  Zdarza siê poni¿enie z powodu chwa³y, a znajdzie siê taki, który po uni¿eniu podniesie g³owê.
Sir 20:12  Czasem ktoœ kupuje wiele za ma³e pieni¹dze, a p³aci za to siedem razy wiêcej.
Sir 20:13  Mêdrzec s³owami zdobywa sobie mi³oœæ, a uprzejmoœci g³upich bêd¹ wzgardzone.
Sir 20:14  Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci po¿ytku, ma on bowiem wiele oczu, zamiast jednego;
Sir 20:15  ma³o on daje, a wymawia wiele, otwiera swe usta jak herold, dzisiaj po¿ycza, a jutro ¿¹daæ bêdzie 
zwrotu: obrzyd³y jest taki cz³owiek!
Sir 20:16  G³upiec powiada: «Nie mam przyjaciela i nie ma wdziêcznoœci za moje dobrodziejstwa,
Sir 20:17  ci, którzy jedz¹ mój chleb, maj¹ z³oœliwy jêzyk». Ile¿ razy i jak¿e wielu œmiaæ siê z niego bêdzie!
Sir 20:18  Lepiej siê potkn¹æ na gruncie pod nogami ni¿ o [wybryk] jêzyka; tak wiêc na z³ych upadek przyjdzie 
prêdko.
Sir 20:19  Jak cz³owiek niemi³y, tak opowiadanie w niestosownym czasie, bêdzie ono stale na ustach ludzi bez 
wychowania.
Sir 20:20  Przys³owie [us³yszane] z ust g³upiego bêdzie odrzucone, nie wypowie go bowiem w chwili stosownej.
Sir 20:21  Niejednego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia i nie ma on wyrzutów sumienia w czasie swego 
odpoczynku.
Sir 20:22  Niejeden z powodu wstydu gubi swoj¹ duszê i zatraca j¹ przez wzgl¹d na g³upiego.
Sir 20:23  Niejeden te¿ z powodu wstydu zrobi³ obietnicê przyjacielowi i niepotrzebnie uczyni³ go sobie wrogiem.
Sir 20:24  K³amstwo jest z³ym nawykiem cz³owieka i jest ono stale na ustach ludzi Ÿle wychowanych.
Sir 20:25  Lepszy z³odziej ni¿ ten, co stale k³amstwem siê pos³uguje, obydwaj zaœ zgubê odziedzicz¹ w 
spadku.
Sir 20:26  Wzgarda zazwyczaj towarzyszy k³amcy, a hañba stale ci¹¿y na nim.
Sir 20:27  Mêdrzec ws³awia siê swoj¹ mow¹, a cz³owiek rozumny podoba siê w³adcom.
Sir 20:28  Kto uprawia ziemiê, podwy¿szy swe sterty, a kto siê podoba w³adcom, zma¿e przestêpstwa.
Sir 20:29  Upominki i dary zaœlepiaj¹ oczy m¹drych i jak kaganiec na ustach t³umi¹ nagany.
Sir 20:30  M¹droœæ ukryta i skarb niewidoczny, jaki¿ po¿ytek z obojga?
Sir 20:31  Lepiej postêpuje cz³owiek, co ukrywa swoj¹ g³upotê, ni¿ ten, co tai sw¹ m¹droœæ.
Sir 21:1  Synu zgrzeszy³eœ? Nie czyñ tego wiêcej i za poprzednie swe [grzechy] proœ o przebaczenie!
Sir 21:2  Uciekaj od grzechu jak od wê¿a, jeœli siê bowiem zbli¿ysz, uk¹si ciê: jego zêby to zêby lwa, co 
porywaj¹ ¿ycie ludzkie.
Sir 21:3  Ka¿de przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, a na ranê przez nie zadan¹ nie ma lekarstwa.
Sir 21:4  Gwa³t i przemoc pustosz¹ bogate posiad³oœci, tak te¿ mieszkanie wynios³ego bêdzie zrujnowane.
Sir 21:5  Proœba z ust ubogiego [dociera] do uszu Pana, a s¹d Jego prêdko przychodzi.
Sir 21:6  Kto nienawidzi upomnienia, idzie œladem grzesznika, ale kto Pana siê boi, z serca siê nawróci.
Sir 21:7  Daleko znany jest mocny w jêzyku, ale rozumny wie, kiedy on siê potkn¹³.



Sir 21:8  Kto buduje dom za cudze pieni¹dze, podobny jest do gromadz¹cego kamienie na w³asny grobowiec.
Sir 21:9  Stos paŸdzierzy - zgromadzenie bezbo¿nych, a ich wspólny koniec - p³omieñ ognia.
Sir 21:10  Droga grzeszników g³adka, bez kamieni, lecz u jej koñca - przepaœæ Szeolu.
Sir 21:11  Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myœlami, uwieñczeniem zaœ bojaŸni Pañskiej jest 
m¹droœæ.
Sir 21:12  Nie mo¿e zdobyæ wykszta³cenia ten, komu brak zdolnoœci, ale jest zdolnoœæ, która przymna¿a 
goryczy.
Sir 21:13  Wiedza mêdrca jak potop rozlewaæ siê bêdzie, a rada jego jak ¿ywe Ÿród³o.
Sir 21:14  Jak naczynie st³uczone jest wnêtrze g³upiego: nie zatrzyma ¿adnej wiedzy.
Sir 21:15  Jeœli rozumny cz³owiek us³yszy s³owo m¹dre, pochwali je i dorzuci doñ swoje; gdy g³upi pos³yszy, nie 
spodoba mu siê i odrzuci je za plecy.
Sir 21:16  Wyjaœnienia g³upiego s¹ jak tobo³y w drodze, na wargach zaœ m¹drego znajdzie siê wdziêk.
Sir 21:17  Usta roztropnego bêd¹ poszukiwane na zgromadzeniu, a mowy jego bêd¹ rozwa¿ane w sercu.
Sir 21:18  Jak dom zniszczony, tak m¹droœæ g³upiego, a wiedza nierozumnego to s³owa niesk³adne.
Sir 21:19  Nauka dla nierozumnego to pêta na nogi i jakby wiêzy na prawej rêce.
Sir 21:20  G³upi przy œmiechu podnosi swój g³os, natomiast cz³owiek m¹dry ledwie trochê siê uœmiechnie.
Sir 21:21  Nauka dla rozumnego jest jak ozdoba z³ota i jak bransoleta na prawym ramieniu.
Sir 21:22  Noga g³upiego jest skora, by wejœæ do domu, cz³owiek z og³ad¹, przeciwnie, krêpowaæ siê bêdzie.
Sir 21:23  Nierozumny przez drzwi zagl¹da do wnêtrza, natomiast m¹¿ dobrze wychowany staæ bêdzie na 
zewn¹trz.
Sir 21:24  Jest brakiem wychowania pods³uchiwaæ pod drzwiami, cz³owieka rozumnego zaœ okrywa³oby to 
hañb¹.
Sir 21:25  Wargi g³upich obficie wylewaæ bêd¹ g³upstwa, s³owa zaœ m¹drych odwa¿one bêd¹ na wadze.
Sir 21:26  Na ustach g³upich jest ich serce, w sercu m¹drych s¹ ich usta.
Sir 21:27  Bezbo¿ny, kiedy przeklina swego przeciwnika, przeklina siebie samego.
Sir 21:28  Potwarca ubli¿a sobie samemu i znienawidz¹ go s¹siedzi.
Sir 22:1  Leniwiec przyrównany bêdzie do ob³oconego kamienia, a ka¿dy zagwi¿d¿e nad jego hañb¹.
Sir 22:2  Leniwiec przyrównany bêdzie do krowiego nawozu, ka¿dy, kto go podniesie, otrz¹œnie rêkê.
Sir 22:3  Hañba dla ojca, jeœli ma syna Ÿle wychowanego, a jeœli córkê, to wstyd mu ona przyniesie.
Sir 22:4  Córka roztropna jest bogactwem dla swego mê¿a, a córka, która wstyd przynosi, zgryzot¹ dla swego 
ojca.
Sir 22:5  Nieobyczajna córka zawstydza ojca i mê¿a i przez obydwóch bêdzie wzgardzona.
Sir 22:6  Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niew³aœciwym czasie, natomiast ch³osta i upomnienie s¹ 
zawsze m¹dre.
Sir 22:7  
Sir 22:8  
Sir 22:9  Uczyæ g³upiego - to kleiæ skorupy lub budziæ œpi¹cego z g³êbokiego snu.
Sir 22:10  Nauczaæ g³upiego - to jakby nauczaæ drzemi¹cego, który jeszcze w koñcu zapyta: «A o co chodzi?»
Sir 22:11  P³acz nad zmar³ym, straci³ bowiem œwiat³o, p³acz nad g³upim, bo rozum zgubi³. Ciszej p³acz nad 
zmar³ym, bo znalaz³ odpoczynek, ¿ycie zaœ g³upiego gorsze jest od œmierci.
Sir 22:12  ¯a³oba po zmar³ym trwa siedem dni, po g³upim i bezbo¿nym zaœ przez wszystkie dni jego ¿ycia.
Sir 22:13  Nie wdawaj siê z g³upim w d³ugie rozmowy i nie chodŸ do tego, kto nie ma rozumu. Strze¿ siê go, 
byœ nie mia³ przykroœci i byœ siê nie splami³ przez zetkniêcie z nim. Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie i nie 
doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu.
Sir 22:14  Có¿ jest ciê¿szego nad o³ów? a jak mu na imiê? G³upi.
Sir 22:15  Piasek, sól i bry³ê ¿elaza ³atwiej unieœæ, ni¿ [znieœæ] cz³owieka nierozumnego.
Sir 22:16  Jak drewniana belka, wprawiona w budowê, nie rozpadnie siê w czasie trzêsienia ziemi, tak serce 
umocnione dojrza³ym zastanowieniem, gdy nadejdzie chwila, nie stchórzy.
Sir 22:17  Serce wsparte na m¹drym myœleniu jest jak ozdoba z piasku na murze wyg³adzonym.
Sir 22:18  Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie opr¹ siê wiatrowi, tak serce zalêknione przez niem¹dre 
myœli nie ostoi siê wobec byle jakiego strachu.
Sir 22:19  Kto urazi oko, wyciska ³zy, kto urazi serce, odkrywa uczucie.
Sir 22:20  Kto rzuca kamieniem na ptaki, wyp³asza je, a kto l¿y przyjaciela, zrywa przyjaŸñ.
Sir 22:21  Jeœlibyœ wyci¹gn¹³ miecz na przyjaciela, nie martw siê, jest bowiem droga powrotu;
Sir 22:22  jeœlibyœ otworzy³ usta na niego, nie martw siê, jest bowiem mo¿noœæ pojednania; wyj¹wszy obelgê, 
wzgardê, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy - to wszystko oddali ka¿dego przyjaciela.
Sir 22:23  Zachowaj wiernoœæ bliŸniemu twemu w biedzie, abyœ z nim razem wzbogaci³ siê w jego 
pomyœlnoœci. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, abyœ, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty mia³ w nim 
udzia³.



Sir 22:24  Przed ogniem - para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi - obelgi.
Sir 22:25  Nie bêdê siê wstydzi³ os³oniæ przyjaciela i nie bêdê siê przed nim ukrywa³;
Sir 22:26  a jeœliby mnie nawet coœ z³ego spotka³o z jego przyczyny, to ka¿dy, kto o tym us³yszy, strzec siê 
jego bêdzie.
Sir 22:27  Któ¿ postawi stra¿ na moich ustach i po³o¿y na wargach pieczêæ przemyœln¹, abym nie upad³ przez 
nie, aby nie zgubi³ mnie mój jêzyk?
Sir 23:1  Panie, Ojcze i W³adco ¿ycia mojego, nie zdawaj miê na ich zachciankê, i nie dozwól, bym przez nie 
upad³.
Sir 23:2  Któ¿ zastosuje rózgi na moje myœli, a do serca mego - karnoœæ m¹droœci, by nie oszczêdziæ mnie 
w moich b³êdach, nie przepuœæ moich grzechów,
Sir 23:3  aby siê nie mno¿y³y moje winy i aby moje grzechy siê nie wzmaga³y; abym nie upad³ wobec 
przeciwników i nie sprawi³ uciechy mojemu wrogowi?
Sir 23:4  Panie, Ojcze i Bo¿e mego ¿ycia, nie dawaj mi wynios³ego oka,
Sir 23:5  a ¿¹dzê odwróæ ode mnie!
Sir 23:6  Niech nie panuj¹ nade mn¹ ¿¹dze zmys³owe i grzechy cielesne, nie wydawaj miê bezwstydnej 
namiêtnoœci!
Sir 23:7  O karnoœci ust pos³uchajcie, dzieci: kto j¹ zachowa, nie da siê pochwyciæ.
Sir 23:8  Grzesznika odkryj¹ jego w³asne wargi i do upadku doprowadz¹ szydercê i zuchwalca.
Sir 23:9  Nie przyzwyczajaj ust swoich do wypowiadania przysiêgi i nie przywykaj wzywaæ imienia Œwiêtego.
Sir 23:10  Jak bowiem niewolnik czêsto brany na mêki nie mo¿e byæ wolny od siñców, tak ten, co byle kiedy 
przysiêga i wzywa imienia Pañskiego, nie bêdzie wolny od grzechu.
Sir 23:11  Cz³owiek czêsto przysiêgaj¹cy pomna¿a bezprawia i rózga nie odejdzie od jego domu. Jeœliby 
wykroczy³ [mimo woli przeciw przysiêdze], to grzech jego spadnie na niego, a jeœliby j¹ zlekcewa¿y³, zgrzeszy 
podwójnie, a jeœliby krzywoprzysiêga³, nie bêdzie mu darowane i dom jego nape³ni siê nieszczêœciem.
Sir 23:12  Bywa taki sposób mówienia, który do œmierci mo¿na przyrównaæ, niech¿e siê on nie znajdzie w 
dziedzictwie Jakuba! To wszystko dalekie jest od bogobojnych: niech siê nie pogr¹¿aj¹ w nieprawoœciach!
Sir 23:13  Nie przyzwyczajaj ust swoich do grubiañskiej nieczystoœci, gdy¿ s¹ w niej grzeszne s³owa.
Sir 23:14  Wspomnij na ojca i matkê swoj¹, gdy bêdziesz razem z mo¿nymi, ¿ebyœ przypadkiem nie zapomnia³ 
siê w ich obecnoœci i ¿ebyœ z przyzwyczajenia jakiegoœ g³upstwa nie pope³ni³: bo wtedy wola³byœ nie byæ 
zrodzonym lub przeklina³byœ dzieñ swego narodzenia.
Sir 23:15  Cz³owiek przyzwyczajony do mów haniebnych nie poprawi siê przez wszystkie dni swego ¿ycia.
Sir 23:16  Dwa rodzaje ludzi mno¿¹ grzechy, a trzeci œci¹ga gniew karz¹cy:
Sir 23:17  namiêtnoœæ gor¹ca, jak ogieñ p³on¹cy, nie zgaœnie, a¿ bêdzie zaspokojona; cz³owiek nieczysty 
wobec swego cia³a, nie zazna spokoju, a¿ go ogieñ spali; rozpustnik, dla którego ka¿dy chleb s³odki, nie 
uspokoi siê a¿ do œmieci.
Sir 23:18  Cz³owiek pope³niaj¹c cudzo³óstwo mówi do swej duszy: «Któ¿ na mnie patrzy? Wokó³ mnie 
ciemnoœci, a mury mnie zakrywaj¹, nikt mnie nie widzi: czego mam siê lêkaæ? Najwy¿szy nie bêdzie pamiêta³ 
moich grzechów».
Sir 23:19  Tylko oczy ludzkie s¹ postrachem dla niego, a zapomina, ¿e oczy Pana, nad s³oñce dziesiêæ tysiêcy 
razy jaœniejsze, patrz¹ na wszystkie drogi cz³owieka i widz¹ zak¹tki najbardziej ukryte.
Sir 23:20  Wszystkie rzeczy s¹ Mu znane, zanim powsta³y, tym wiêc bardziej - po ich stworzeniu.
Sir 23:21  Takiego [cz³owieka] spotka kara na ulicach miasta, tam gdzie nie bêdzie siê spodziewa³ niczego - 
zostanie schwytany.
Sir 23:22  Podobnie i kobieta, która zdradzi³a mê¿a i podrzuca spadkobiercê poczêtego z innym:
Sir 23:23  najpierw sta³a siê niepos³uszna prawu Najwy¿szego, nastêpnie przeciw mê¿owi swemu post¹pi³a 
niegodziwie, a po trzecie pope³ni³a cudzo³óstwo nieczystoœci¹ i poczê³a dzieci z mê¿czyzny obcego.
Sir 23:24  Poprowadz¹ j¹ przed zgromadzenie i bêdzie œledztwo nad jej dzieæmi.
Sir 23:25  Dzieci jej nie zapuszcz¹ korzeni, ga³¹zki te pozbawione bêd¹ owocu.
Sir 23:26  Pamiêæ o niej zostanie jako wzór przekleñstwa, a hañba jej nie bêdzie wymazana.
Sir 23:27  A nastêpne pokolenie pozna, ¿e nie ma nic lepszego nad bojaŸñ Pana i nic s³odszego nad 
wype³nianie Jego przykazañ.
Sir 24:1  M¹droœæ wychwala sama siebie, chlubi siê poœród swego ludu.
Sir 24:2  Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwy¿szego i ukazuje siê dumnie przed Jego potêg¹:
Sir 24:3  Wysz³am z ust Najwy¿szego i niby mg³a okry³am ziemiê.
Sir 24:4  Zamieszka³am na wysokoœciach, a tron mój na s³upie z ob³oku.
Sir 24:5  Okr¹g nieba sama obesz³am i przechadza³am siê po g³êbi przepaœci.
Sir 24:6  Na falach morza, na ziemi ca³ej, w ka¿dym ludzie i narodzie zdoby³am panowanie.
Sir 24:7  Pomiêdzy nimi wszystkimi szuka³am miejsca, by spocz¹æ - [szuka³am] w czyim dziedzictwie mam siê 
zatrzymaæ.



Sir 24:8  Wtedy przykaza³ mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzy³, wyznaczy³ mi mieszkanie i rzek³: «W 
Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!»
Sir 24:9  Przed wiekami, na samym pocz¹tku miê stworzy³ i ju¿ nigdy istnieæ nie przestanê.
Sir 24:10  W œwiêtym Przybytku, w Jego obecnoœci, zaczê³am pe³niæ œwiêt¹ s³u¿bê i przez to na Syjonie 
mocno stanê³am.
Sir 24:11  Podobnie w mieœcie umi³owanym da³ mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja w³adza.
Sir 24:12  Zapuœci³am korzenie w s³awnym narodzie, w posiad³oœci Pana, w Jego dziedzictwie.
Sir 24:13  Wyros³am jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hermonu.
Sir 24:14  Wyros³am jak palma w Engaddi, jak krzewy ró¿y w Jerychu, jak wspania³a oliwka na równinie, 
wyros³am w górê jak platan.
Sir 24:15  Wszystko przepoi³am wonnoœci¹ jak cynamon i aspalat pachn¹cy, i mi³¹ woñ wyda³am jak mirra 
wyborna, jak galbanum, onyks, wonna ¿ywica i ob³ok kadzid³a w przybytku.
Sir 24:16  Jak terebint ga³êzie swe roz³o¿y³am, a ga³êzie moje - ga³êzie chwa³y i wdziêku.
Sir 24:17  Jak szczep winny wypuœci³am pe³ne krasy latoroœle, a kwiat mój [wyda] owoc s³awy i bogactwa.
Sir 24:18  
Sir 24:19  PrzyjdŸcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyæcie siê moimi owocami!
Sir 24:20  Pamiêæ o mnie jest s³odsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu.
Sir 24:21  Którzy mnie spo¿ywaj¹, dalej ³akn¹æ bêd¹, a którzy mnie pij¹, nadal bêd¹ pragn¹æ.
Sir 24:22  Kto mi jest pos³uszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie dzia³aæ bêd¹, nie zb³¹dz¹.
Sir 24:23  Tym wszystkim jest ksiêga przymierza Boga Najwy¿szego, Prawo, które da³ nam Moj¿esz, jako 
dziedzictwo plemionom Jakuba.
Sir 24:24  
Sir 24:25  Zalewa ono m¹droœci¹ jak Piszon i jak Tygrys w dniach nowych p³odów;
Sir 24:26  obficie nape³nia rozumem jak Eufrat i jak Jordan w czasie ¿niw;
Sir 24:27  wylewa naukê jak Nil lub Gichon w czasie winobrania.
Sir 24:28  Pierwszy nie skoñczy³ go poznawaæ, podobnie ani ostatni do dna go nie zg³êbi³,
Sir 24:29  gdy¿ myœl jego pe³niejsza jest ni¿ morze, a rada g³êbsza ni¿ Wielka Otch³añ.
Sir 24:30  Ja zaœ jestem jak odnoga rzeki i jak wodoci¹g, co sprowadza wodê do ogrodu.
Sir 24:31  Powiedzia³em: «Nawodniê mój ogród i nasycê moj¹ rolê». Oto moja odnoga sta³a siê rzek¹, a rzeka 
moja - morzem.
Sir 24:32  Nadto sprawiê, ¿e nauka œwieciæ bêdzie jak zaranie i uka¿e siê jak najdalej.
Sir 24:33  Owszem, wylejê naukê jak proroctwo i przeka¿ê j¹ pokoleniom na wieki.
Sir 24:34  Patrzcie, ¿e nie tylko dla siebie samego siê natrudzi³em, lecz tak¿e i dla tych wszystkich, którzy jej 
szukaj¹.
Sir 25:1  W trzech rzeczach upodoba³em sobie, które s¹ przyjemne Panu i ludziom: zgoda wœród braci, 
przyjaŸñ miêdzy s¹siadami oraz ¿ona i m¹¿ dobrze zgadzaj¹cy siê wzajemnie.
Sir 25:2  Trzech rodzajów ludzi znienawidzi³a moja dusza, a ¿ycie ich szczególnie mnie gniewa: ¿ebraka 
pysznego, bogacza k³amcy, starca cudzo³o¿nego, ogo³oconego z rozumu.
Sir 25:3  Jeœli w m³odoœci nie nazbiera³eœ, jakim sposobem znajdziesz na staroœæ?
Sir 25:4  Jak s¹d przystoi siwym w³osom, tak starszym umieæ doradzaæ.
Sir 25:5  Jak starcom przystoi m¹droœæ, tak tym, co maj¹ powa¿anie - myœl i rada.
Sir 25:6  Wieñcem starców jest wielkie doœwiadczenie, a chlub¹ ich bojaŸñ Pañska.
Sir 25:7  Dziewiêæ myœli uzna³em w sercu za b³ogos³awione, a dziesi¹t¹ s³owami wypowiem: cz³owiek, który 
ma radoœæ z dzieci i ju¿ za ¿ycia patrzy na upadek wrogów;
Sir 25:8  szczêœliwy, kto mieszka z ¿on¹ rozumn¹, kto siê jêzykiem nie poœlizgn¹³, kto nie s³u¿y³ innemu, 
niegodnemu siebie,
Sir 25:9  szczêœliwy, kto znalaz³ roztropnoœæ, kto mo¿e przemawiaæ do uszu tych, którzy go s³uchaj¹;
Sir 25:10  jak¿e wielki jest ten, kto znalaz³ m¹droœæ, ale nikt nie jest wiêkszy od tego, kto boi siê Pana.
Sir 25:11  BojaŸñ Pana wszystko przewy¿sza, a kto j¹ posiad³, do kogo bêdzie przyrównany?
Sir 25:12  
Sir 25:13  Ka¿da rana, byle nie rana serca, wszelka z³oœæ, byle nie z³oœæ ¿ony.
Sir 25:14  Ka¿de przeœladowanie, byle nie przeœladowanie przez nienawidz¹cych nas, ka¿da zemsta, byle nie 
zemsta nieprzyjació³.
Sir 25:15  Nie ma bowiem g³owy nad g³owê wê¿a i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela.
Sir 25:16  Wola³bym mieszkaæ z lwem i smokiem, ni¿ mieszkaæ z ¿on¹ przewrotn¹.
Sir 25:17  Z³oœæ kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpeca jej oblicze na kszta³t niedŸwiedzia.
Sir 25:18  M¹¿ jej zasi¹dzie do sto³u poœród swoich bliskich i wbrew woli przykro wzdychaæ bêdzie.
Sir 25:19  Ma³e jest wszelkie z³o wobec przewrotnoœci kobiety, tote¿ spadnie na ni¹ los grzesznika.
Sir 25:20  Czym dla nóg starca wspinanie siê po zboczu piaszczystym, tym ¿ona gadatliwa dla spokojnego 



mê¿a.
Sir 25:21  Nie pozwól siê doprowadziæ do upadku piêknoœci¹ kobiety, ani nawet jej nie po¿¹daj!
Sir 25:22  Z³em jest, bezwstydem i wielk¹ hañb¹, jeœli ¿ona utrzymuje swego mê¿a.
Sir 25:23  Duch przygnêbiony, twarz zasmucona i rana serca - ¿ona przewrotna; rêce bezw³adne i kolana bez 
si³y - taka, która unieszczêœliwia swojego mê¿a.
Sir 25:24  Pocz¹tek grzechu przez kobietê i przez ni¹ te¿ wszyscy umieramy.
Sir 25:25  Nie dawaj ujœcia wodzie ani mo¿noœci rz¹dzenia przewrotnej ¿onie.
Sir 25:26  Je¿eli nie trzyma siê r¹k twoich, odsuñ j¹ od siebie.
Sir 26:1  Szczêœliwy m¹¿, który ma dobr¹ ¿onê, liczba dni jego bêdzie podwójna.
Sir 26:2  Dobra ¿ona radowaæ bêdzie mê¿a, który osi¹gnie pe³niê wieku w pokoju.
Sir 26:3  Dobra ¿ona to dobra czêœæ dziedzictwa i jako taka bêdzie dana tym, którzy siê boj¹ Pana:
Sir 26:4  wtedy to serce bogatego czy ubogiego bêdzie zadowolone i oblicze jego weso³e w ka¿dym czasie.
Sir 26:5  Serce moje ma siê na bacznoœci przed trzema rzeczami, a czwartej siê obawiam: oszczerczych 
zarzutów w mieœcie, zbiegowiska pospólstwa i k³amliwych doniesieñ; te rzeczy s¹ przykrzejsze od œmierci.
Sir 26:6  Zgryzot¹ serca i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietê, a to jest bicz jêzyka, co wszystkich 
dosiêga.
Sir 26:7  Jarzmo dla wo³ów Ÿle dopasowane - to ¿ona niegodziwa, kto j¹ sobie bierze, jakby uchwyci³ garœci¹ 
skorpiona.
Sir 26:8  Wielkie z³o - kobieta pijaczka, i nie ukryje ona swej hañby.
Sir 26:9  Bezwstyd kobiety mo¿na poznaæ po niespokojnym podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeñ.
Sir 26:10  Nad córk¹ zuchwa³¹ wzmocnij czuwanie, aby czuj¹c ulgê, nie wyzyska³a sposobnoœci.
Sir 26:11  Strze¿ siê oka bezwstydnego i nie dziw siê, jeœli ciê przywiedzie do upadku.
Sir 26:12  Jak spragniony podró¿ny otwiera usta i pije ka¿d¹ wodê, która jest blisko, tak ona siada naprzeciw 
ka¿dego pala i na strza³y otwiera ko³czan.
Sir 26:13  Wdziêk ¿ony rozwesela jej mê¿a, a m¹droœæ jej orzeŸwia jego koœci.
Sir 26:14  Dar Pana - ¿ona spokojna i za osobê dobrze wychowan¹ nie ma odp³aty.
Sir 26:15  Wdziêk nad wdziêkami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powœci¹gliwej.
Sir 26:16  Jak s³oñce wschodz¹ce na wysokoœciach Pana, tak piêknoœæ dobrej kobiety miêdzy ozdobami jej 
domu.
Sir 26:17  Jak œwiat³o b³yszcz¹ce na œwiêtym œwieczniku, tak piêknoœæ oblicza na ciele dobrze 
zbudowanym.
Sir 26:18  Jak kolumny z³ote na podstawach srebrnych, tak piêkne nogi na kszta³tnych stopach.
Sir 26:19  
Sir 26:20  
Sir 26:21  
Sir 26:22  
Sir 26:23  
Sir 26:24  
Sir 26:25  
Sir 26:26  
Sir 26:27  
Sir 26:28  Dwie rzeczy zasmuci³y moje serce, a trzecia wzbudza we mnie gniew: wojownik, któremu nêdza 
odebra³a si³ê; mê¿owie roztropni, odrzuceni jako nic nie znacz¹cy; cz³owiek, który od sprawiedliwoœci 
przechodzi do grzechu, Pan przeznacza go pod miecz.
Sir 26:29  Trudno jest kupcowi ustrzec siê przestêpstw, a handlarz nie bêdzie wolny od grzechu.
Sir 27:1  Bardzo wiele zgrzeszy³o dla zysku, a ten, kto stara siê wzbogaciæ, odwraca oko.
Sir 27:2  Jak ko³ek wbija siê miêdzy kamienie ze sob¹ spojone, tak grzech siê wdziera miêdzy sprzeda¿ a 
kupno.
Sir 27:3  Jeœli kto bojaŸni Pañskiej pilnie trzymaæ siê nie bêdzie, wnet jego dom siê obali.
Sir 27:4  Gdy sitem siê przesiewa, zostaj¹ odpadki, podobnie [okazuj¹ siê] b³êdy cz³owieka w jego rozumowaniu.
Sir 27:5  Piec wystawia na próbê naczynia garncarza, a sprawdzianem cz³owieka jest jego wypowiedŸ.
Sir 27:6  Hodowlê drzewa poznaje siê po jego owocach, podobnie serce cz³owieka - po rozumnym s³owie.
Sir 27:7  Nie chwal cz³owieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest prób¹ dla ludzi.
Sir 27:8  Jeœli staraæ siê bêdziesz o to, co jest sprawiedliwe, osi¹gniesz je i wdziejesz jak wspania³¹ szatê.
Sir 27:9  Ptaki trzymaj¹ siê razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy j¹ w czyn wprowadzaj¹.
Sir 27:10  Jak lew zasadza siê na zdobycz, tak grzech na tych, którzy czyni¹ niegodziwoœci.
Sir 27:11  Mowa bogobojnego jest zawsze m¹droœci¹, g³upi zaœ zmienia siê jak ksiê¿yc.
Sir 27:12  Skracaj czas [przebywania] miêdzy nierozumnymi, a wœród m¹drych przed³u¿aj!
Sir 27:13  Opowiadanie g³upich budzi odrazê, a œmiech ich p³ynie z grzesznej przyjemnoœci.



Sir 27:14  Gadanie cz³owieka, co czêsto przysiêga, stawia w³osy dêbem, a k³ótnia takich ludzi ka¿e zatykaæ 
uszy.
Sir 27:15  Wylanie krwi - k³ótnia pysza³ków, i przykro s³uchaæ ich wyzwisk.
Sir 27:16  Kto zdradza tajemnicê, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela.
Sir 27:17  Kochaj przyjaciela i b¹dŸ mu wierny, a jeœlibyœ zdradzi³ tajemnice jego, nie usi³uj nawet biec za nim!
Sir 27:18  Jak bowiem cz³owiek straci³ tego, kto mu umar³, tak straci³eœ przyjaŸñ bliŸniego,
Sir 27:19  i jakbyœ wypuœci³ ptaka trzymanego w rêce, tak oddali³eœ bliŸniego i ju¿ go nie odzyskasz.
Sir 27:20  Nawet nie biegnij za nim, bo jest daleko i uciek³ jak sarna z side³.
Sir 27:21  Rana mo¿e byæ opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawi³ tajemnicê, nie ma ju¿ nadziei.
Sir 27:22  Kto mruga okiem - knuje z³o i nikt go od tego nie odwiedzie.
Sir 27:23  Wobec ciebie usta jego s¹ s³odkie i podziwiaæ bêdzie twoje s³owa; ale póŸniej zmieni swoje usta i ze 
s³ów twoich ukuje zarzut przeciw tobie:
Sir 27:24  wiele znienawidzi³em, ale nic tak bardzo, jak takiego, a i Pan go nienawidzi.
Sir 27:25  Kto rzuca kamieñ w górê, rzuca go na swoj¹ g³owê, a cios podstêpem zadany zrani tak¿e 
uderzaj¹cego.
Sir 27:26  Ten, kto kopie dó³, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sid³a, sam w nie zostanie schwytany.
Sir 27:27  Kto Ÿle czyni, na tego spadnie z³o, a nawet nie pozna, sk¹d na niego przyjdzie.
Sir 27:28  Drwiny i obelgi s¹ dla pysza³ka, a pomsta jak lew czyha na niego.
Sir 27:29  W sid³a dali siê schwytaæ ci, którzy siê ciesz¹ z upadku bogobojnych, i ogarnie ich boleœæ jeszcze 
przed œmierci¹.
Sir 27:30  Z³oœæ i gniew s¹ obrzydliwoœciami, których pe³en jest grzesznik.
Sir 28:1  Tego, który siê mœci, spotka zemsta Pana: On grzechy jego dok³adnie zachowa w pamiêci.
Sir 28:2  Odpuœæ przewinê bliŸniemu, a wówczas, gdy b³agaæ bêdziesz, zostan¹ ci odpuszczone grzechy.
Sir 28:3  Gdy cz³owiek ¿ywi z³oœæ przeciw drugiemu, jak¿e u Pana szukaæ bêdzie uzdrowienia?
Sir 28:4  Nie ma on mi³osierdzia nad cz³owiekiem do siebie podobnym, jak¿e b³agaæ bêdzie o odpuszczenie 
swoich w³asnych grzechów?
Sir 28:5  Sam bêd¹c cia³em trwa w nienawiœci, któ¿ wiêc odpokutuje za jego przewinienia?
Sir 28:6  Pamiêtaj na ostatnie rzeczy i przestañ nienawidziæ; - na rozk³ad cia³a, na œmieræ, i trzymaj siê 
przykazañ!
Sir 28:7  Pamiêtaj na przykazania i nie miej w nienawiœci bliŸniego, - na przymierze Najwy¿szego, i daruj 
obrazê!
Sir 28:8  Unikaj waœni, a umniejszysz grzechy, cz³owiek bowiem popêdliwy wszczynaæ bêdzie k³ótnie.
Sir 28:9  Grzesznik szerzy niezgodê miêdzy przyjació³mi i rzuca oszczerstwo miêdzy tych, co ¿yj¹ w zgodzie.
Sir 28:10  Jakie jest paliwo, tak siê ogieñ rozpala, jaka jest zapamiêta³oœæ w k³ótni, tak siê ona wzmaga; jaka 
si³a cz³owieka, taka bêdzie jego zapalczywoœæ, i zale¿nie od zamo¿noœci, gniew jego bêdzie rosn¹æ.
Sir 28:11  Gwa³towna sprzeczka roznieca ogieñ, a gwa³towna k³ótnia wylewa krew.
Sir 28:12  Jeœli dmuchaæ bêdziesz na iskrê - zap³onie, a jeœli spluniesz na ni¹ - zgaœnie, a jedno i drugie 
pochodzi z ust twoich.
Sir 28:13  Przeklinajcie potwarcê i dwujêzycznego: wielu bowiem zgubili ¿yj¹cych w zgodzie.
Sir 28:14  Trzeci jêzyk wielu uczyni³ nieszczêœliwymi i skaza³ ich na tu³aczkê od narodu do narodu, zburzy³ 
miasta potê¿ne i domy mo¿nych obali³.
Sir 28:15  Trzeci jêzyk oddali³ ¿ony od mê¿ów i pozbawi³ je owocu ich trudów.
Sir 28:16  Kto nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku ani nie bêdzie mieszka³ spokojnie.
Sir 28:17  Uderzenie rózgi wywo³uje siñce, uderzenie jêzyka ³amie koœci.
Sir 28:18  Wielu pad³o od ostrza miecza, ale nie tylu, co od jêzyka.
Sir 28:19  Szczêœliwy, kto przed nim by³ zas³oniêty, kto nie doœwiadczy³ jego z³oœci, kto nie dŸwiga³ jego 
jarzma i nie by³ zwi¹zany jego pêtami.
Sir 28:20  Jarzmo jego to jarzmo ¿elazne, a pêta jego - pêta z br¹zu.
Sir 28:21  Straszna jest œmieræ, któr¹ on sprowadzi³, nawet Szeol jest lepszy od niego.
Sir 28:22  Nie bêdzie on panowa³ nad bogobojnymi i nie bêd¹ siê palili w jego p³omieniu.
Sir 28:23  Natomiast ci, którzy Pana porzucaj¹, weñ wpadn¹, zapali siê w nich i nie bêdzie wygaszony; jak lew 
bêdzie przeciw nim wys³any i rozszarpie ich jak pantera.
Sir 28:24  Uwa¿aj! Otocz posiad³oœæ sw¹ p³otem z cierni, srebro swoje i z³oto mocno zawi¹¿;
Sir 28:25  s³owom twoim spraw wagê i ciê¿arki, a ustom drzwi i zasuwê!
Sir 28:26  Uwa¿aj, abyœ siê w nim nie potkn¹³, i byœ nie upad³ przed tym, kto ci gotuje zasadzkê.
Sir 29:1  Kto jest mi³osierny, po¿ycza bliŸniemu, a kto wspomaga go sw¹ rêk¹, wype³nia przykazania.
Sir 29:2  Po¿ycz bliŸniemu, gdy jest w potrzebie, a tak¿e oddaj mu w swoim czasie;
Sir 29:3  dotrzymaj s³owa, b¹dŸ godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego bêdziesz potrzebowa³.
Sir 29:4  Wielu uwa¿a po¿yczkê za rzecz znalezion¹ i sprawia k³opot tym, którzy ich wspomogli.



Sir 29:5  Do czasu, zanim otrzyma, ca³uje jego rêce i o bogactwach bliŸniego mówi cichym g³osem; ale siê 
oci¹ga, gdy przyjdzie pora zwrotu, i oddaje w zamian s³owa niezadowolenia i na z³e czasy siê skar¿y.
Sir 29:6  Jeœli zaœ zdo³a, zwróci zaledwie po³owê, i nale¿y uwa¿aæ to za rzecz znalezion¹; a jeœli nie bêdzie 
móg³, pozbawi go pieniêdzy, uczyni go sobie bez powodu wrogiem, odda mu przekleñstwa i obelgi i zamiast 
czci, zap³aci mu zel¿ywoœci¹.
Sir 29:7  Wielu siê wiêc powstrzymuje nie z powodu z³ego usposobienia, ale z obawy, by nie traciæ na pró¿no.
Sir 29:8  Poza tym b¹dŸ dla biednego ³askawy i nie daj mu d³ugo czekaæ na ja³mu¿nê!
Sir 29:9  Zgodnie z przykazaniem przyjdŸ z pomoc¹ biednemu i stosownie do jego potrzeby nie odsy³aj go z 
pustymi rêkami!
Sir 29:10  Straæ raczej pieni¹dze dla brata i przyjaciela, ni¿by mia³y zardzewieæ, zmarnowaæ siê pod 
kamieniem.
Sir 29:11  Umieœæ skarb twój wed³ug przykazañ Najwy¿szego, a korzystniejsze to bêdzie dla ciebie ni¿ z³oto.
Sir 29:12  Zamknij ja³mu¿nê w spichlerzach twoich, a ona wybawi ciê z ka¿dego nieszczêœcia.
Sir 29:13  Lepiej ni¿ tarcza mocna, ni¿eli ciê¿ka w³ócznia za ciebie walczyæ bêdzie z wrogiem.
Sir 29:14  Cz³owiek dobry rêczyæ bêdzie za bliŸniego, i by³by bezwstydny, gdyby go odtr¹ci³.
Sir 29:15  Nie zapominaj dobrodziejstw porêczyciela, da³ bowiem ¿ycie swoje za ciebie.
Sir 29:16  Grzesznik za nic sobie ma dobrodziejstwa porêczyciela i bez wdziêcznoœci w sercu odtr¹ca swego 
wybawcê.
Sir 29:17  Rêczenie zgubi³o wielu uczciwych i wstrz¹snê³o nimi jak morska fala.
Sir 29:18  Ludzi mo¿nych wypêdzi³o z kraju, tak ¿e zab³¹dzili miêdzy obce narody.
Sir 29:19  Grzesznik, który narzuca siê z rêczeniem, goni¹c za zyskiem, popadnie pod wyroki s¹dowe.
Sir 29:20  Pomagaj bliŸniemu wed³ug swej mo¿noœci, a uwa¿aj na siebie, abyœ i ty nie upad³.
Sir 29:21  Pierwsze potrzeby ¿ycia: woda, chleb, odzienie i dom, by os³oniæ nagoœæ.
Sir 29:22  Lepsze jest ¿ycie biednego pod dachem z tarcic ni¿ wspania³e uczty u obcych.
Sir 29:23  B¹dŸ zadowolony, czy masz ma³o czy du¿o, a nie pos³yszysz wymówek, ¿e jesteœ przybyszem.
Sir 29:24  Przykre to ¿ycie chodziæ od domu do domu, a tam, gdzie mieszkasz jako obcy, ust nie otworzysz.
Sir 29:25  Choæ przyjmiesz kogoœ do sto³u i dasz piæ, bez otrzymania podziêki pos³yszysz przykre s³owa:
Sir 29:26  «ChodŸ, przybyszu, przygotuj stó³, a jeœli co masz w rêku, nakarm mnie!
Sir 29:27  Przybyszu, zrób miejsce godniejszemu, brat w goœcinê przyby³ do mnie, potrzebujê mieszkania».
Sir 29:28  Ciê¿kie s¹ dla cz³owieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie goœciny.
Sir 30:1  Kto mi³uje swego syna, czêsto u¿ywa na niego rózgi, aby na koñcu móg³ siê nim cieszyæ.
Sir 30:2  Kto wychowuje swego syna, bêdzie mia³ z niego pociechê i dumny bêdzie z niego miêdzy znajomymi.
Sir 30:3  Kto kszta³ci swego syna, budzi zazdroœæ u wroga, a wobec przyjació³ bêdzie nim siê cieszy³.
Sir 30:4  Skoñczy³ ¿ycie jego ojciec, ale jakby nie umar³, gdy¿ podobnego sobie zostawi³.
Sir 30:5  W czasie ¿ycia swego widzia³ go i dozna³ radoœci, a i przy œmierci swej nie zosta³ zasmucony.
Sir 30:6  Przeciwnikom zostawi³ mœciciela, a przyjacio³om tego, który im oka¿e wdziêcznoœæ.
Sir 30:7  Rozpieszcza syna swego ten, kto opatruje ka¿d¹ jego ranê i komu na ka¿dy jego g³os wzruszaj¹ siê 
wnêtrznoœci.
Sir 30:8  Koñ nieuje¿d¿ony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje siê zuchwa³y.
Sir 30:9  Pieœæ dziecko, a wprawi ciê w os³upienie, baw siê nim, a sprawi ci smutek.
Sir 30:10  Nie œmiej siê razem z nim, abyœ nie zosta³ wraz z nim zasmucony i abyœ na koniec nie zgrzyta³ 
zêbami.
Sir 30:11  W m³odoœci nie dawaj mu zbytniej swobody,
Sir 30:12  ok³adaj razami boki jego, gdy jest jeszcze m³ody, aby, gdy zmê¿nieje, nie odmówi³ ci pos³uchu.
Sir 30:13  Wychowuj syna swego i u¿ywaj do pracy, abyœ nie zosta³ zaskoczony jego bezczelnoœci¹.
Sir 30:14  Wiêcej wart biedny a zdrowy o silnej postawie, ni¿ bogaty a ukarany na swym ciele [chorob¹].
Sir 30:15  Zdrowie i si³a lepsze s¹ ni¿ wszystko z³oto, a mocne cia³o ni¿ niezmierny maj¹tek.
Sir 30:16  Nie ma wiêkszego bogactwa nad zdrowie cia³a i nie ma zadowolenia nad radoœæ serca.
Sir 30:17  Lepsza jest œmieræ ni¿ przykre ¿ycie i lepszy wieczny odpoczynek ni¿ sta³a choroba.
Sir 30:18  £akocie po³o¿one przed zamkniêtymi ustami to stosy ¿ywnoœci le¿¹ce na grobie.
Sir 30:19  Na có¿ siê przyda ofiara z owoców bo¿kowi? Nie bêdzie przecie¿ jad³ ani czu³ zapachu - tak jest z 
tym, kogo Pan doœwiadcza. 
Sir 30:20  Patrzy oczami i wzdycha, jak wzdycha eunuch obejmuj¹cy dziewicê.
Sir 30:21  Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie drêcz siebie myœlami.
Sir 30:22  Radoœæ serca jest ¿yciem cz³owieka, a weso³oœæ mê¿a przed³u¿a dni jego.
Sir 30:23  Wyt³umacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal d³ugotrwa³y smutek od siebie; bo smutek 
zgubi³ wielu i nie ma z niego ¿adnego po¿ytku.
Sir 30:24  Zazdroœæ i gniew skracaj¹ dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesn¹ staroœæ.
Sir 30:25  Gdy serce pogodne - dobry apetyt, zatroszczy siê ono o pokarmy.



Sir 31:1  Bezsennoœæ z powodu bogactwa wyczerpuje cia³o, a troska o nie oddala sen.
Sir 31:2  Troska nocnego czuwania oddala drzemkê, bardziej ni¿ ciê¿ka choroba wybija ze snu.
Sir 31:3  Bogacz siê trudzi, aby zbieraæ pieni¹dze, a gdy przestaje, syci siê rozkoszami.
Sir 31:4  Biedak siê trudzi, nie maj¹c œrodków do ¿ycia, a gdy przestaje, popada w nêdzê.
Sir 31:5  Ten, kto z³oto mi³uje, nie ustrze¿e siê winy, a ten, kto goni za zyskami, przez nie zostanie oszukany.
Sir 31:6  Wielu z³oto doprowadzi³o do upadku, a zguba ich sta³a siê jawna.
Sir 31:7  Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim szalej¹, a kto jest g³upi, w nich uwiêŸnie.
Sir 31:8  B³ogos³awiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie goni³ za z³otem.
Sir 31:9  Któ¿ to jest? Wychwalaæ go bêdziemy, uczyni³ bowiem rzeczy podziw wzbudzaj¹ce miêdzy swoim 
ludem.
Sir 31:10  Któ¿ poddany pod tym wzglêdem próbie zosta³ doskona³y? Poczytane mu to bêdzie za chlubê. Kto 
móg³ zgrzeszyæ, a nie zgrzeszy³, uczyniæ Ÿle, a nie uczyni³?
Sir 31:11  Dobra jego zostan¹ utwierdzone, a zgromadzenie opowiadaæ bêdzie jego dobrodziejstwa.
Sir 31:12  Zaj¹³eœ miejsce przy stole suto zastawionym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie wo³aj: «Jak¿e wiele 
na nim!»
Sir 31:13  Pamiêtaj, ¿e Ÿle jest mieæ oko chciwe. Có¿ miêdzy rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, 
które z powodu ka¿dej rzeczy nape³nia siê ³zami.
Sir 31:14  Po to, co ktoœ sobie upatrzy³, nie wyci¹gaj rêki i nie pchaj siê wraz z nim do pó³miska!
Sir 31:15  Os¹dzaj sprawy bliŸniego wed³ug swoich w³asnych i nad ka¿d¹ spraw¹ siê namyœl!
Sir 31:16  Jedz, co le¿y przed tob¹, jak cz³owiek, nie b¹dŸ ¿ar³oczny, abyœ nie wzbudzi³ odrazy.
Sir 31:17  Przez dobre wychowanie pierwszy zaprzestañ [jedzenia], nie b¹dŸ nienasycony, byœ kogo nie zrazi³.
Sir 31:18  Jeœli zajmiesz miejsce miêdzy wieloma, nie wyci¹gaj rêki jako pierwszy spomiêdzy nich.
Sir 31:19  Jak¿e ma³o wystarcza cz³owiekowi dobrze wychowanemu, na ³ó¿ku swym nie bêdzie ciê¿ko 
oddycha³.
Sir 31:20  Zdrowy jest sen [cz³owieka], gdy ma umiarkowanie syty ¿o³¹dek, wstaje on wczeœnie, jest panem 
samego siebie. Udrêka bezsennoœci, bóle ¿o³¹dka i kolki w brzuchu - u ³akomego cz³owieka.
Sir 31:21  A jeœli by³byœ zmuszony do jedzenia, wstañ, zrzuæ to na uboczu, a ul¿ysz sobie.
Sir 31:22  S³uchaj mnie, synu, i nie gardŸ mn¹, w koñcu uznasz s³owa moje za s³uszne. We wszystkich czynach 
swych b¹dŸ uwa¿ny, a ¿adna choroba nie zbli¿y siê do ciebie.
Sir 31:23  Wargi wychwalaæ bêd¹ tego, kto hojny jest na ucztach, i prawdziwe jest œwiadectwo o jego 
szlachetnoœci.
Sir 31:24  Miasto bêdzie szemraæ przeciw sk¹pemu na ucztach i œwiadectwo o jego sknerstwie jest prawdziwe.
Sir 31:25  Przy piciu wina nie b¹dŸ zbyt odwa¿ny, albowiem ono zgubi³o wielu.
Sir 31:26  Jak w kuŸni próbuje siê twardoœæ stali zanurzaj¹c j¹ w wodzie, tak wino doœwiadcza przez bójkê 
serca zuchwalców.
Sir 31:27  Wino dla ludzi jest ¿yciem, je¿eli piæ je bêdziesz w miarê. Jakie¿ ma ¿ycie ten, który jest pozbawiony 
wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi.
Sir 31:28  Zadowolenie serca i radoœæ duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem.
Sir 31:29  Udrêczeniem dla duszy jest zaœ wino pite w nadmiernej iloœci, wœród podniecenia i zwady.
Sir 31:30  Pijañstwo powiêksza sza³ g³upiego na jego zgubê, os³abia si³y i sprowadza rany.
Sir 31:31  Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliŸniemu ani nie lekcewa¿ go z powodu jego weso³oœci; nie 
mów mu s³ów obel¿ywych ani nie dra¿nij go ¿¹daniem zwrotu [d³ugu]!
Sir 32:1  Jeœli posadzono ciê na pierwszym miejscu, nie wbijaj siê w pychê, b¹dŸ miêdzy nimi jak jeden z nich, 
miej staranie o nich, a dopiero potem usi¹dŸ!
Sir 32:2  Gdy wykonasz wszystko, co do ciebie nale¿y, zajmij swoje miejsce, abyœ siê radowa³ wraz z nimi i 
otrzyma³ wieniec za umiejêtnoœæ kierowania uczt¹.
Sir 32:3  Mów, starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dok³adnym wyczuciem, abyœ nie przeszkadza³ 
muzyce.
Sir 32:4  A kiedy jej s³uchaj¹, nie rozwódŸ siê mow¹ ani nie okazuj swej m¹droœci w niestosownym czasie!
Sir 32:5  Czym pieczêæ z rubinu w z³otej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie.
Sir 32:6  Jak pieczêæ szmaragdowa w z³otym obramowaniu, tak melodia muzyków przy s³odkim winie.
Sir 32:7  Przemów, m³odzieñcze, jeœli ju¿ musisz, skoro ciê o to usilnie dwa razy proszono.
Sir 32:8  Mów zwiêŸle, w niewielu s³owach [zamknij] wiele treœci, oka¿, ¿e jesteœ taki, który coœ wie, a 
zarazem umie milczeæ.
Sir 32:9  Nie wywy¿szaj siê miêdzy dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj!
Sir 32:10  Przed grzmotem przelatuje b³yskawica, a przed skromnym cz³owiekiem idzie przychylnoœæ.
Sir 32:11  Gdy przyjdzie czas, powstañ, nie b¹dŸ ostatni, idŸ szybko do domu i nie postêpuj lekkomyœlnie!
Sir 32:12  Tam mo¿esz siê zabawiæ i czyniæ, co ci siê podoba, ale nie grzesz mow¹ zuchwa³¹!
Sir 32:13  Za wszystko wys³awiaj Tego, który ciê stworzy³ i który ciê upaja swoimi dobrami.



Sir 32:14  Kto siê boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana Go szukaj¹, znajd¹ [Jego] 
upodobanie.
Sir 32:15  Ten, kto bada Prawo, ¿ycie swe nim wype³ni, ale ob³udnik znajdzie w nim sposobnoœæ do upadku.
Sir 32:16  Którzy siê Pana boj¹, zrozumiej¹ Prawo, a ich sprawiedliwoœæ jak œwiat³o zab³yœnie.
Sir 32:17  Cz³owiek grzeszny unika nagany i wed³ug swej woli t³umaczy Prawo.
Sir 32:18  Cz³owiek roztropny nie gardzi myœl¹ [obc¹], a g³upi i pyszny niczym siê nie przejmuje.
Sir 32:19  Nic nie czyñ bez zastanowienia, a nie bêdziesz ¿a³owa³ swego czynu.
Sir 32:20  Na drogê wyboist¹ nie wchodŸ, abyœ nog¹ nie uderzy³ o kamieñ.
Sir 32:21  Nie czuj siê bezpieczny na drodze bez przeszkód
Sir 32:22  i miej siê na bacznoœci na swoich œcie¿kach!
Sir 32:23  We wszystkich czynach uwa¿aj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania.
Sir 32:24  Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufa³ Panu, nie poniesie szkody.
Sir 33:1  Nie spadnie z³o na boj¹cego siê Pana, a jeœli bêdzie doœwiadczany, dozna wybawienia.
Sir 33:2  Cz³owiek m¹dry nie bêdzie nienawidzi³ Prawa, ale kto ob³udnie wobec niego postêpuje, jest jak okrêt w 
czasie burzy.
Sir 33:3  Cz³owiek m¹dry zawierzy Prawu, ono bêdzie dlañ niezawodne jak wyrocznia urim i tummim.
Sir 33:4  Przygotuj mowê, a s³uchaæ ciê bêd¹, zbierz sw¹ wiedzê i odpowiadaj!
Sir 33:5  Wnêtrze g³upiego jest jak ko³o u ciê¿kiego wozu i jak oœ obracaj¹ca siê - jego myœlenie.
Sir 33:6  Przyjaciel niesta³y podobny jest do ogiera, który r¿y pod ka¿dym jeŸdŸcem.
Sir 33:7  Dlaczego jeden dzieñ góruje nad drugim, chocia¿ œwiat³o wszystkich dni roku pochodzi od s³oñca?
Sir 33:8  W myœli swej Pan je wyodrêbni³ i On rozró¿ni³ czasy i œwiêta.
Sir 33:9  Jedne z nich wywy¿szy³ i uœwiêci³, a inne zaliczy³ do dni zwyczajnych.
Sir 33:10  Wszyscy ludzie s¹ z mu³u, i z ziemi Adam zosta³ stworzony.
Sir 33:11  Pan rozdzieli³ ich w pe³ni swej m¹droœci i ró¿ne wyznaczy³ im drogi.
Sir 33:12  Jednych pob³ogos³awi³ i wywy¿szy³, uœwiêci³ i do siebie zbli¿y³, innych przekl¹³, poni¿y³ i wygna³ ich 
z miejsc pobytu.
Sir 33:13  Jak glina w rêce garncarza, który j¹ kszta³tuje wed³ug swego upodobania, tak ludzie s¹ w rêku Tego, 
który ich stworzy³, i odda im wed³ug swego s¹du.
Sir 33:14  Jak obok z³a - dobro, a obok œmierci - ¿ycie, tak obok bogobojnego - grzesznik.
Sir 33:15  Patrz na wszystkie dzie³a Najwy¿szego, jak wystêpuj¹ parami, jedno obok drugiego.
Sir 33:16  I ja, ostatni, do³o¿y³em starania jak ten, kto zbiera resztki po dokonuj¹cych winobrania.
Sir 33:17  Dziêki b³ogos³awieñstwu Pana post¹pi³em, i jak ten, co zbiera winogrona, nape³ni³em t³oczniê.
Sir 33:18  Zwa¿cie, ¿e nie dla siebie samego siê trudzi³em, ale dla tych wszystkich, którzy szukaj¹ umiejêtnoœci 
w dzia³aniu.
Sir 33:19  S³uchajcie mnie, naczelnicy ludu, i nadstawcie uszu, przewodnicz¹cy zgromadzeniu!
Sir 33:20  Ani synowi, ani ¿onie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj w³adzy nad sob¹ za ¿ycia, nie oddawaj 
te¿ twoich dostatków komu innemu, abyœ po¿a³owawszy tego, nie musia³ o nie prosiæ.
Sir 33:21  Póki ¿yjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sob¹ w³adzy.
Sir 33:22  Lepsz¹ jest bowiem rzecz¹, ¿eby dzieci ciebie prosi³y, ni¿ ¿ebyœ ty patrzy³ na rêce swych synów.
Sir 33:23  W ka¿dym czynie b¹dŸ tym, który góruje, i nie przynoœ ujmy swej s³awie!
Sir 33:24  W dniu koñcz¹cym dni twego ¿ycia i w chwili œmierci rozdaj [swoje] dziedzictwo!
Sir 33:25  Dla os³a - pasza, kij i ciê¿ary; chleb, æwiczenie i praca - dla niewolnika.
Sir 33:26  Spraw, by s³uga pracowa³, a znajdziesz odpoczynek, zostaw mu rêce bez zajêcia, a szukaæ bêdzie 
wolnoœci.
Sir 33:27  Jarzmo i rzemieñ zginaj¹ kark, a s³udze krn¹brnemu wa³ek i dochodzenia.
Sir 33:28  Wyœlij go do pracy, by nie by³ bez zajêcia, lenistwo bowiem nauczy³o wiele z³ego.
Sir 33:29  Daj go do pracy jemu odpowiedniej, a jeœliby ciê nie s³ucha³, zakuj go w ciê¿sze kajdany,
Sir 33:30  ale nie przebieraj miary wzglêdem ¿adnego cz³owieka i nie czyñ nic bez zastanowienia!
Sir 33:31  Jeœli masz s³ugê, niech ci bêdzie jak ty sam sobie, poniewa¿ za krew go naby³eœ.
Sir 33:32  Jeœli masz s³ugê, postêpuj z nim jak z bratem, poniewa¿ potrzebowaæ go bêdziesz jak siebie 
samego.
Sir 33:33  Jeœli go skrzywdzisz, a on ucieknie, na jakiej drodze szukaæ go bêdziesz?
Sir 34:1  M¹¿ g³upi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlaj¹ bezrozumnych.
Sir 34:2  Podobny do chwytaj¹cego cieñ i goni¹cego wiatr jest ten, kto siê opiera na marzeniach sennych.
Sir 34:3  Marzenia senne podobne s¹ do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza - odbicie oblicza.
Sir 34:4  Co mo¿na oczyœciæ rzecz¹ nieczyst¹? Z k³amstwa jaka¿ mo¿e wyjœæ prawda?
Sir 34:5  Wró¿biarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne s¹ bez wartoœci, jak urojenia, które 
tworzy serce rodz¹cej.
Sir 34:6  Poza wypadkiem, gdy Najwy¿szy przysy³a je jako nawiedzenie, nie przyk³adaj do nich serca!



Sir 34:7  Marzenia senne bardzo wielu w b³¹d wprowadzi³y, którzy zawierzywszy im upadli.
Sir 34:8  Prawo wype³ni siê bez k³amstwa, a m¹droœæ jest wype³nieniem tego, co mówi¹ usta godne zaufania.
Sir 34:9  M¹¿, który podró¿owa³, zna wiele rzeczy i m¹drze przemawiaæ bêdzie, kto ma wielkie doœwiadczenie.
Sir 34:10  Kto nie ma doœwiadczenia, wie ma³o, a ten, kto podró¿owa³, wzbogaci³ sw¹ roztropnoœæ.
Sir 34:11  Wiele widzia³em w moich podró¿ach i wiêcej wiem, ni¿ wypowiedzieæ potrafiê.
Sir 34:12  Czêsto by³em w niebezpieczeñstwie œmierci i dziêki temu [doœwiadczeniu] zosta³em ocalony.
Sir 34:13  Duch boj¹cych siê Pana ¿yæ bêdzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
Sir 34:14  Ten, kto boi siê Pana, niczego lêkaæ siê nie bêdzie ani obawiaæ, albowiem On sam jest jego 
nadziej¹.
Sir 34:15  Szczêœliwa dusza tego, który siê boi Pana. Kogó¿ siê on trzyma i któ¿ jest jego podpor¹?
Sir 34:16  Oczy Pana s¹ nad tymi, którzy Go mi³uj¹ - tarcza potê¿na i podpora silna, ochrona przed gor¹cym 
wichrem i os³ona przed ¿arem po³udnia, zabezpieczenie przed potkniêciem siê i pomoc w upadku.
Sir 34:17  Podnosi On duszê i oœwieca oczy, daje zdrowie, ¿ycie i b³ogos³awieñstwo.
Sir 34:18  Kto przynosi na ofiarê rzecz niesprawiedliwie nabyt¹, ofiaruje szyderstwo: dary bezbo¿nych nie s¹ 
bowiem przyjemne Panu.
Sir 34:19  Nie ma upodobania Najwy¿szy w ofiarach ludzi bezbo¿nych, a grzechy przebacza nie przez wzgl¹d 
na mnóstwo ofiar.
Sir 34:20  Jakby na ofiarê zabija³ syna w obecnoœci jego ojca, tak czyni ten, co sk³ada w ofierze [rzecz wziêt¹] z 
w³asnoœci ubogich.
Sir 34:21  Nêdzny chleb jest ¿yciem biednych, a kto go zabiera, jest zabójc¹.
Sir 34:22  Zabija bliŸniego, kto mu zabiera œrodki do ¿ycia, i krew wylewa, kto pozbawia zap³aty robotnika.
Sir 34:23  Jeœli jeden buduje, a drugi rozwala, jaki¿ po¿ytek im zostaje, poza trudem?
Sir 34:24  Jeden siê modli, a drugi przeklina: czyjego wo³ania Pan wys³ucha?
Sir 34:25  Ten, kto siê umy³ po dotkniêciu trupa i znów siê go dotkn¹³, jaki¿ po¿ytek odniós³ ze swego obmycia?
Sir 34:26  Taki jest cz³owiek, który poœci za swoje grzechy, a wraca i czyni znów to samo. Któ¿ wys³ucha jego 
modlitwy i jaki¿ po¿ytek z jego uni¿enia?
Sir 35:1  Kto zachowuje Prawo, mno¿y ofiary, a kto zwa¿a na przykazania, sk³ada ofiary dziêkczynne.
Sir 35:2  Kto œwiadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej m¹ki, a kto daje ja³mu¿nê, sk³ada ofiarê 
uwielbienia.
Sir 35:3  Oddalenie siê od z³a jest upodobaniem Pana, a oddalenie siê od niesprawiedliwoœci jest jak ofiara 
przeb³agalna.
Sir 35:4  Nie ukazuj siê przed Panem z pró¿nymi rêkami, wszystko to bowiem [dzieje siê] wed³ug przykazania.
Sir 35:5  Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza o³tarz t³ustoœci¹, a przyjemny jej zapach unosi siê przed 
Najwy¿szego.
Sir 35:6  Ofiara mê¿a sprawiedliwego jest przyjemna, a pamiêæ o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Sir 35:7  Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin r¹k twoich!
Sir 35:8  Przy ka¿dym darze twarz twoj¹ rozpogódŸ i z weselem poœwiêæ dziesiêcinê!
Sir 35:9  Dawaj Najwy¿szemu tak, jak On ci daje, hojny dar wed³ug swej mo¿noœci!
Sir 35:10  poniewa¿ Pan jest tym, kto odp³aca, i siedemkroæ razy wiêcej odda tobie.
Sir 35:11  Nie staraj siê przekupiæ Go darem, bo nie bêdzie przyjêty, ani nie pok³adaj nadziei w ofierze 
niesprawiedliwej,
Sir 35:12  poniewa¿ Pan jest Sêdzi¹, który nie ma wzglêdu na osoby.
Sir 35:13  Nie bêdzie mia³ On wzglêdu na osobê przeciw biednemu, owszem, wys³ucha proœby 
pokrzywdzonego.
Sir 35:14  Nie lekcewa¿y b³agania sieroty i wdowy, kiedy siê skar¿y.
Sir 35:15  Czy¿ ³zy wdowy nie sp³ywaj¹ po policzkach, a jej lament nie œwiadczy przeciw temu, kto je wyciska?
Sir 35:16  Kto s³u¿y Bogu, z upodobaniem bêdzie przyjêty, a b³aganie jego dosiêgnie ob³oków.
Sir 35:17  Modlitwa biednego przeniknie ob³oki i nie ustanie, a¿ dojdzie do celu.
Sir 35:18  Nie odst¹pi ona, a¿ wejrzy Najwy¿szy i ujmie siê za sprawiedliwymi, i wyda s³uszny wyrok.
Sir 35:19  Pan nie bêdzie zwleka³ i nie bêdzie d³u¿ej okazywa³ tym cierpliwoœci,
Sir 35:20  a¿ zetrze biodra tych, co s¹ bez litoœci, weŸmie pomstê na poganach,
Sir 35:21  wytraci t³um pysza³ków i skruszy ber³a niesprawiedliwych;
Sir 35:22  odda cz³owiekowi wed³ug jego czynów, dzie³a zaœ ludzi os¹dzi wed³ug ich zamiarów,
Sir 35:23  wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi i uraduje go swym mi³osierdziem.
Sir 35:24  Piêkne jest mi³osierdzie przychodz¹ce w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe - w czasie posuchy.
Sir 36:1  Zmi³uj siê nad nami, Panie, Bo¿e wszystkich rzeczy, i spojrzyj, zeœlij bojaŸñ przed Tob¹ na wszystkie 
narody,
Sir 36:2  wyci¹gnij rêkê przeciw obcym narodom, aby widzia³y Twoj¹ potêgê.
Sir 36:3  Tak jak przez nas wobec nich okaza³eœ siê œwiêtym, tak przez nich wobec nas oka¿ siê wielkim!



Sir 36:4  Niech Ciê uznaj¹, jak my uznaliœmy, ¿e nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie!
Sir 36:5  Odnów znaki i powtórz cuda, ws³aw rêkê i prawe ramiê!
Sir 36:6  WzbudŸ gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga!
Sir 36:7  Przyspiesz czas i pomnij na przysiêgê, aby wys³awiano wielkie Twoje dzie³a.
Sir 36:8  Ogieñ gniewu niech strawi tego, kto siê ratuje, a ci, którzy krzywdz¹ Twój lud, niech znajd¹ zag³adê!
Sir 36:9  Zetrzyj g³owy panuj¹cych wrogów, którzy mówi¹: «Prócz nas nie ma nikogo!»
Sir 36:10  ZgromadŸ wszystkie pokolenia Jakuba i weŸ je w posiadanie, jak by³o od pocz¹tku.
Sir 36:11  Panie, zlituj siê nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego 
przyrówna³eœ do pierworodnego.
Sir 36:12  Miej mi³osierdzie nad Twoim œwiêtym miastem, nad Jeruzalem, miejsce Twego odpoczynku!
Sir 36:13  Nape³nij Syjon wys³awianiem Twej mocy i lud Twój chwa³¹ swoj¹!
Sir 36:14  Daj œwiadectwo tym, którzy od pocz¹tku s¹ Twoimi stworzeniami, i wype³nij proroctwa, dane w Twym 
imieniu!
Sir 36:15  Daj zap³atê tym, którzy oczekuj¹ Ciebie, i prorocy Twoi niech siê oka¿¹ prawdomówni!
Sir 36:16  Wys³uchaj, Panie, b³agania Twych s³ug, zgodnie z b³ogos³awieñstwem Aaronowym nad Twoim 
ludem.
Sir 36:17  Niech wszyscy na ziemi poznaj¹, ¿e jesteœ Panem i Bogiem wieków.
Sir 36:18  ¯o³¹dek przyjmuje ka¿de po¿ywienie, ale jeden pokarm jest lepszy od drugiego.
Sir 36:19  Jak podniebienie rozró¿ni pokarm z dziczyzny, tak serce m¹dre - mowy k³amliwe.
Sir 36:20  Serce przewrotne wyrz¹dza przykroœci, ale cz³owiek z wielkim doœwiadczeniem bêdzie umia³ mu 
odp³aciæ.
Sir 36:21  Kobieta przyjmie ka¿dego mê¿a, lecz jedna dziewczyna jest lepsza od drugiej.
Sir 36:22  Piêknoœæ kobiety rozwesela oblicze i przewy¿sza wszystkie po¿¹dania cz³owieka;
Sir 36:23  a jeœli w s³owach swych mieæ bêdzie ona wspó³czucie i s³odycz, m¹¿ jej nie jest ju¿ jak inni ludzie.
Sir 36:24  Kto zdobêdzie ¿onê, ma pocz¹tek pomyœlnoœci, pomoc podobn¹ do siebie i s³up oparcia.
Sir 36:25  Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapi¹ posiad³oœæ, a gdzie brakuje ¿ony, tam m¹¿ wzdycha zb³¹kany.
Sir 36:26  Któ¿ bêdzie ufa³ gromadzie ¿o³nierzy, co chodzi od miasta do miasta?
Sir 36:27  Tak samo - cz³owiekowi, który nie ma gniazda i zatrzymuje siê tam, gdzie go mrok zastanie.
Sir 37:1  Ka¿dy przyjaciel mówi: «Jestem i ja twoim przyjacielem», ale zdarza siê przyjaciel tylko z imienia.
Sir 37:2  Czy¿ nie jest œmierteln¹ udrêk¹, gdy towarzysz i przyjaciel zmienia siê w nieprzyjaciela?
Sir 37:3  O przewrotna sk³onnoœci! Czemu zosta³aœ stworzona, by okryæ ziemiê podstêpem?
Sir 37:4  W pomyœlnoœci towarzysz cieszy siê wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu.
Sir 37:5  Towarzysz z przyjacielem trudzi siê, by mieæ pokarm, a w razie wojny chwyci za tarczê.
Sir 37:6  Nie zapomnij w duszy swej o przyjacielu i nie traæ pamiêci o nim wœród bogactw!
Sir 37:7  Ka¿dy doradca wysoko ceni sw¹ radê, a przecie¿ bywa i taki, który doradza na swoj¹ korzyœæ.
Sir 37:8  Strze¿ siê doradcy, a najpierw poznaj, jakie s¹ jego potrzeby, - albowiem taki na swoj¹ korzyœæ 
doradza - czy czasem nie zyska on czegoœ na tobie, jakby losem,
Sir 37:9  i aby, mówi¹c ci: «Dobra jest twoja droga», nie stan¹³ z przeciwka, by patrzeæ na to, co przyjdzie na 
ciebie.
Sir 37:10  Nie naradzaj siê z tym, kto na ciê patrzy krzywym okiem, a przed tymi, co ci zazdroszcz¹, ukryj 
zamiary!
Sir 37:11  [Nie naradzaj siê] z kobiet¹ co do jej rywalki, z tchórzliwym co do wojny, z kupcem co do zamiany 
towarów, z handlarzem co do sprzeda¿y, z zawistnym co do wdziêcznoœci, z niemi³osiernym co do 
dobroczynnoœci, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakoñczenia zajêcia, z 
niewolnikiem opiesza³ym co do wielkiej pracy - gdy chodzi o jak¹kolwiek radê, nie polegaj na nich!
Sir 37:12  Natomiast z cz³owiekiem pobo¿nym podtrzymuj znajomoœæ, a tak¿e z tym, o którym wiesz, ¿e 
strze¿e przykazañ, którego dusza podobna do twej duszy, i kto, jeœlibyœ upad³, bêdzie wspó³czu³ tobie.
Sir 37:13  Nastêpnie trzymaj siê rady twego serca, gdy¿ nad ni¹ nie masz nic godniejszego wiary.
Sir 37:14  Dusza bowiem cz³owieka zwyk³a czasem wiêcej objawiæ ni¿ siedem czat siedz¹cych wysoko dla 
wypatrywania.
Sir 37:15  A ponad to wszystko proœ Najwy¿szego, aby po drodze prawdy kierowa³ twoimi krokami.
Sir 37:16  Pocz¹tkiem ka¿dego dzie³a - s³owo, a przed ka¿dym dzia³aniem - myœl.
Sir 37:17  Korzeniem zamierzeñ jest serce, sk¹d wyrastaj¹ cztery ga³êzie:
Sir 37:18  dobro i z³o, ¿ycie i œmieræ, a nad tym wszystkim jêzyk ma pe³n¹ w³adzê.
Sir 37:19  Bywa mêdrzec, który jest m¹dry dla wielu innych, a dla siebie samego jest niczym;
Sir 37:20  bywa mêdrzec, który przez swe mowy jest znienawidzony i wyklucz¹ go z ka¿dej wspania³ej uczty,
Sir 37:21  nie da mu Pan uznania u innych, gdy¿ nie ma on ¿adnej m¹droœci.
Sir 37:22  Bywa mêdrzec, który jest m¹dry dla siebie samego, a owoce jego wiedzy okazuj¹ siê na jego ciele.
Sir 37:23  Bywa mêdrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu s¹ niezawodne.



Sir 37:24  Kto jest m¹dry dla siebie, nape³niony bêdzie zadowoleniem, a wszyscy, którzy go widzieæ bêd¹, nazw¹ 
go szczêœliwym.
Sir 37:25  ¯ycie cz³owieka ma dni ograniczone, lecz nieprzeliczone s¹ dni Izraela.
Sir 37:26  M¹dry uzyska chwa³ê u swego narodu, a imiê jego ¿yæ bêdzie na wieki.
Sir 37:27  Synu, w ¿yciu doœwiadczaj siebie samego, patrz, co jest z³em dla ciebie, i tego sobie odmów!
Sir 37:28  Nie wszystko s³u¿y wszystkim i nie ka¿dy we wszystkim ma upodobanie.
Sir 37:29  Na ¿adnej uczcie nie b¹dŸ nienasycony i nie rzucaj siê na potrawy!
Sir 37:30  Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój ¿o³¹dka.
Sir 37:31  Z przejedzenia wielu umar³o, ale umiarkowany przed³u¿y swe ¿ycie.
Sir 38:1  Czcij lekarza czci¹ nale¿n¹ z powodu jego pos³ug, albowiem i jego stworzy³ Pan.
Sir 38:2  Od Najwy¿szego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar siê otrzymuje.
Sir 38:3  Wiedza lekarza podnosi mu g³owê, nawet i wobec mo¿now³adców bêd¹ go podziwiaæ.
Sir 38:4  Pan stworzy³ z ziemi lekarstwa, a cz³owiek m¹dry nie bêdzie nimi gardzi³.
Sir 38:5  Czy¿ to nie drzewo wodê uczyni³o s³odk¹, aby moc Jego poznano?
Sir 38:6  On da³ ludziom wiedzê, aby siê ws³awili dziêki Jego dziwnym dzie³om.
Sir 38:7  Dziêki nim siê leczy i ból usuwa, z nich aptekarz sporz¹dza leki,
Sir 38:8  aby siê nie koñczy³o Jego dzia³anie i pokój od Niego by³ po ca³ej ziemi.
Sir 38:9  Synu, w chorobie swej nie odwracaj siê od Pana, ale módl siê do Niego, a On ciê uleczy.
Sir 38:10  Usuñ przewrotnoœæ - wyprostuj rêce i oczyœæ serce z wszelkiego grzechu!
Sir 38:11  Ofiaruj kadzid³o, z³ó¿ ofiarê dziêkczynn¹ z najczystszej m¹ki, i hojne dary, na jakie ciê tylko staæ.
Sir 38:12  Potem sprowadŸ lekarza, bo jego te¿ stworzy³ Pan, nie odsuwaj siê od niego, albowiem jest on ci 
potrzebny.
Sir 38:13  Jest czas, kiedy w ich rêkach jest wyjœcie z choroby:
Sir 38:14  oni sami bêd¹ b³agaæ Pana, aby da³ im moc przyniesienia ulgi i uleczenia, celem zachowania ¿ycia.
Sir 38:15  Grzesz¹cy przeciw Stwórcy swemu niech wpadnie w rêce lekarza!
Sir 38:16  Synu, wylewaj ³zy nad zmar³ym i jako bardzo cierpi¹cy zacznij lament, wed³ug tego, co mu przystoi, 
pochowaj cia³o i nie lekcewa¿ jego pogrzebu!
Sir 38:17  P³acz gorzko i z przejêciem uderzaj siê w piersi, zarz¹dŸ ¿a³obê odpowiednio do jego godnoœci, 
dzieñ jeden lub dwa, dla unikniêcia potwarzy, potem ju¿ daj siê pocieszyæ w smutku!
Sir 38:18  Ze smutku bowiem œmieræ nastêpuje: smutek serca ³amie si³ê.
Sir 38:19  Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, bo ¿ycie udrêczone - przekleñstwem dla serca.
Sir 38:20  Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuñ go, pomn¹c na swój koniec.
Sir 38:21  Nie zapominaj, ¿e nie ma on powrotu, tamtemu nie pomo¿esz, a sobie zaszkodzisz.
Sir 38:22  «Pamiêtaj o moim losie, który bêdzie te¿ twoim: mnie wczoraj, tobie dzisiaj».
Sir 38:23  Gdy spocz¹³ zmar³y, niech spocznie i pamiêæ o nim, pociesz siê po nim, skoro ju¿ wyszed³ duch jego.
Sir 38:24  Uczony w Piœmie zdobywa m¹droœæ w czasie wolnym od zajêæ, i kto ma mniej dzia³ania, ten stanie 
siê m¹dry.
Sir 38:25  Jak¿e mo¿e poœwiêciæ siê m¹droœci ten, kto trzyma p³ug, kto chlubi siê tylko ostrzem w³óczni, kto 
wo³y pogania i ca³kowicie zajêty jest ich prac¹, a rozmawia tylko o cielêtach?
Sir 38:26  Serce przyk³adaæ bêdzie do tego, by wyorywaæ bruzdy, a w czasie nocy bezsennej myœli o paszy 
dla ja³ówek.
Sir 38:27  Tak ka¿dy rzemieœlnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepêdza, i ten, co rzeŸbi wizerunki na 
pieczêciach, którego wytrwa³oœæ urozmaica kszta³ty rzeŸb, serce swe przyk³ada do tego, by obraz uczyniæ 
¿ywym, a po nocach nie œpi, by wykoñczyæ dzie³o.
Sir 38:28  Tak kowal siedz¹cy blisko kowad³a, pilnie zastanawia siê nad prac¹ z ¿elaza, wyziewy ognia niszcz¹ 
jego cia³o, a on walczy z ¿arem pieca - huk m³ota przytêpia jego s³uch, a oczy jego s¹ zwrócone tylko na 
wzorzec przedmiotu; serce swe przyk³ada do wykoñczenia robót, a po nocach nie œpi, by dzie³o doskonale 
przyozdobiæ.
Sir 38:29  Tak garncarz, siedz¹cy przy swej pracy i obracaj¹cy nogami ko³o, stale jest poch³oniêty trosk¹ o swoje 
dzie³o, a ca³a jego praca - [pogoñ] za iloœci¹.
Sir 38:30  Rêkami swymi kszta³tuje glinê, a nogami pokonuje jej opór, stara siê pilnie, aby wykoñczyæ polewê, a 
po nocach nie œpi, by piec wyczyœciæ.
Sir 38:31  Ci wszyscy zaufali swym rêkom, ka¿dy z nich jest m¹dry w swoim zawodzie;
Sir 38:32  bez nich miasto nie bêdzie zbudowane, a gdzie oni zamieszkaj¹, nie odczuwa siê niedostatku.
Sir 38:33  Tych jednak do rady ludu nie bêdzie siê szukaæ ani na zgromadzeniu nie posunie siê na wy¿sze 
miejsce. Ani nie zasi¹d¹ oni na krzeœle sêdziowskim, ani nie bêd¹ znaæ siê na Prawie Przymierza.
Sir 38:34  Nie zab³ysn¹ ani nauk¹, ani s¹dem, ani siê nie znajd¹ miêdzy [tymi, co uk³adaj¹] przypowieœci, ale 
podtrzymuj¹ oni odwieczne stworzenie, a modlitwa ich prac dotyczy [ich] zawodu.
Sir 39:1  Inaczej rzecz siê ma z tym, co duszê swoj¹ przyk³ada do rozwa¿ania Prawa [Boga] Najwy¿szego. 



Badaæ on bêdzie m¹droœæ wszystkich staro¿ytnych, a czas wolny poœwiêci proroctwom.
Sir 39:2  Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikaæ bêdzie w tajniki przypowieœci -
Sir 39:3  wyszukiwaæ bêdzie ukryte znaczenie przys³ów i zajmowaæ siê bêdzie zagadkami przypowieœci.
Sir 39:4  Znakomitoœciom bêdzie oddawa³ us³ugi i poka¿e siê przed panuj¹cymi. Przebiegaæ bêdzie ziemiê 
obcych narodów, bo zechce doœwiadczyæ dobra i z³a miêdzy ludŸmi.
Sir 39:5  Postara siê pilnie, by od samego ranka zwróciæ siê do Pana, który go stworzy³, i przed Najwy¿szego 
zaniesie sw¹ proœbê. Otworzy usta swe w modlitwie i b³agaæ bêdzie za swoje grzechy.
Sir 39:6  Je¿eli Pan Wielki zechce, nape³ni go duchem rozumu, on zaœ s³owa m¹droœci swej jakby deszcz 
wyleje i w modlitwie wychwalaæ Go bêdzie.
Sir 39:7  Sam pokieruje swoj¹ rad¹ i rozumem, nad ukrytymi Jego tajemnicami zastanawiaæ siê bêdzie.
Sir 39:8  Wy³o¿y sw¹ naukê o umiejêtnoœci postêpowania i Prawem Przymierza Pana chlubiæ siê bêdzie.
Sir 39:9  Wielu chwaliæ bêdzie jego rozum i na wieki nie bêdzie zapomniany, nie zatrze siê pamiêæ o nim, a 
imiê jego ¿yæ bêdzie z pokolenia w pokolenie.
Sir 39:10  M¹droœæ jego opowiadaæ bêd¹ narody, a zgromadzenie wychwalaæ go bêdzie.
Sir 39:11  Za ¿ycia zostawi imiê [wiêksze] ni¿ tysi¹c [innych], które po œmierci jeszcze wzroœnie.
Sir 39:12  Jeszcze, zastanowiwszy siê, mówiæ bêdê, albowiem mam wiele myœli, jak ksiê¿yc w pe³ni.
Sir 39:13  Pos³uchajcie mnie, pobo¿ni synowie, rozwijajcie siê jak ró¿a rosn¹ca nad strumieniem wody!
Sir 39:14  Wydajcie przyjemn¹ woñ jak kadzid³o, rozwiñcie siê jak kwiat lilii, podnieœcie g³os i œpiewajcie 
pieœñ, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzie³ Jego!
Sir 39:15  Oddajcie chwa³ê Jego imieniu! Podziêkujcie Mu przez wys³awianie przy dŸwiêku harf i wszelkich 
instrumentów muzycznych! A tak powiecie w dziêkczynieniu:
Sir 39:16  Wszystkie dzie³a Pana s¹ bardzo piêkne, a ka¿dy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie 
mo¿na mówiæ: «Có¿ to? Dlaczego tamto?» Wszystko bowiem siê pozna w swoim czasie.
Sir 39:17  Na Jego wezwanie woda stanê³a jak spiêtrzony wa³, a na s³owo ust Jego powsta³y niezmierzone 
oceany.
Sir 39:18  Na Jego rozkaz stanie siê to wszystko, co Mu siê podoba, i nikt nie mo¿e przeszkodziæ, gdy spieszy 
z pomoc¹.
Sir 39:19  Czyny wszystkich ludzi s¹ przed Nim i nic nie mo¿e siê ukryæ przed Jego oczami.
Sir 39:20  On wzrokiem siêga od wieku do wieku i nic nie jest dla Niego dziwne.
Sir 39:21  Nie mo¿na mówiæ: «Có¿ to? Dlaczego tamto?» Wszystko bowiem zosta³o stworzone w zamierzonym 
celu.
Sir 39:22  B³ogos³awieñstwo Jego jak rzeka pokry³o such¹ ziemiê i napoi³o j¹ jak potop.
Sir 39:23  Gniew zaœ Jego wypêdzi³ narody i obróci³ miejsca nawodnione w s³on¹ pustyniê.
Sir 39:24  Jak dla sprawiedliwych drogi Jego s¹ proste, tak dla bezbo¿nych pe³ne przeszkód.
Sir 39:25  Jak od pocz¹tku dobro zosta³o przeznaczone dla dobrych, tak z³o - dla grzeszników.
Sir 39:26  Rzeczy pierwszej potrzeby dla ¿ycia cz³owieka - to: woda, ogieñ, ¿elazo i sól, m¹ka pszenna, mleko i 
miód, krew winogron, oliwa i odzienie:
Sir 39:27  wszystko to s³u¿y bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaœ obróci siê na nieszczêœcie.
Sir 39:28  S¹ wichry, które stworzone zosta³y jako narzêdzie pomsty, gniewem swym wzmocni³ On ich 
smagania, w czasie zniszczenia wywieraj¹ sw¹ si³ê i uœmierzaj¹ gniew Tego, który je stworzy³.
Sir 39:29  Ogieñ, grad, g³ód i œmieræ - wszystko to w celu pomsty zosta³o stworzone.
Sir 39:30  K³y dzikich zwierz¹t, skorpiony i ¿mije, miecz mœciwy - ku zag³adzie bezbo¿nych -
Sir 39:31  raduj¹ siê Jego rozkazem, gotowe s¹ na ziemi s³u¿yæ wed³ug potrzeby - i gdy przyjdzie czas, nie 
przekrocz¹ polecenia.
Sir 39:32  Dlatego od pocz¹tku by³em o tym przekonany, przemyœla³em i na piœmie zostawi³em:
Sir 39:33  wszystkie dzie³a Pana s¹ dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.
Sir 39:34  Nie mo¿na mówiæ: «To od tamtego gorsze», albowiem wszystko uznane bêdzie za dobre w swoim 
czasie.
Sir 39:35  A teraz ustami i z ca³ego serca œpiewajcie i wychwalajcie imiê Pana!
Sir 40:1  Wielka udrêka sta³a siê udzia³em ka¿dego cz³owieka i ciê¿kie jarzmo [spoczê³o] na synach Adama, od 
dnia wyjœcia z ³ona matki, a¿ do dnia powrotu do matki wszystkich.
Sir 40:2  Przedmiotem ich rozmyœlañ i obaw¹ serca jest myœl o tym, co ich czeka, jest dzieñ œmierci.
Sir 40:3  Poczynaj¹c od tego, który siedzi na wspania³ym tronie, a¿ do tego, który siedzi na ziemi i w popiele,
Sir 40:4  od tego, który nosi fioletow¹ purpurê i wieniec, do tego, który siê okrywa zgrzebnym p³ótnem: [wci¹¿] 
gniew, zazdroœæ, przera¿enie i niepokój, bojaŸñ œmierci, nienawiœæ i k³ótnia.
Sir 40:5  Nawet w czasie odpoczynku na ³ó¿ku sen nocny zmienia mu wyobra¿enia:
Sir 40:6  zaznaje ma³o spoczynku, jakby nic, a ju¿ w snach [ma takie wra¿enie], jakby w dzieñ sta³ na czatach, 
jest przera¿ony widzeniem swego serca, jakby ucieka³ przed bitw¹ -
Sir 40:7  budzi siê w chwili swego ocalenia i dziwi siê, ¿e strach ten by³ niczym.



Sir 40:8  Dla ka¿dego stworzenia, od cz³owieka do zwierzêcia, a dla grzeszników siedem razy wiêcej:
Sir 40:9  œmieræ, krew, k³ótnia i miecz, klêski, g³ód, ucisk i ciêgi.
Sir 40:10  Przeciw bezbo¿nym to wszystko zosta³o stworzone i przez nich przysz³o ca³kowite zniszczenie.
Sir 40:11  Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi siê wróci, a co z wody, powróci do morza.
Sir 40:12  Ka¿de przekupstwo i niesprawiedliwoœæ zostan¹ starte, a uczciwoœæ na wieki trwaæ bêdzie.
Sir 40:13  Bogactwa niesprawiedliwych wyschn¹ jak potok i przemin¹ jak wielki grzmot, co siê rozlega w czasie 
ulewy.
Sir 40:14  Jak [sprawiedliwy] raduje siê, gdy otwiera rêce, tak grzesznicy ulegn¹ zatraceniu.
Sir 40:15  Potomkowie bezbo¿nych nie wypuszcz¹ latoroœli, bo ich nieczyste korzenie s¹ na urwistej skale,
Sir 40:16  jak trzcina rosn¹ca nad ka¿d¹ wod¹ i brzegiem rzeki przed ka¿d¹ inn¹ traw¹ bêd¹ zerwani.
Sir 40:17  Dobroczynnoœæ jest jak raj we wszystko obfituj¹cy, a ja³mu¿na - trwa na wieki.
Sir 40:18  Cz³owiek samowystarczalny i pracuj¹cy - wiod¹ ¿ycie przyjemne, ale wy¿ej od obydwóch [stoi] ten, co 
skarb znajduje.
Sir 40:19  Dzieci i zbudowanie miasta uwieczniaj¹ imiê, ale wy¿ej od tych obu rzeczy [stoi] kobieta nienaganna.
Sir 40:20  Wino i muzyka rozweselaj¹ serce, ale wy¿ej od tych obu rzeczy [stoi] umi³owanie m¹droœci.
Sir 40:21  Flet i cytra umilaj¹ œpiewy, a bardziej ni¿ jedno i drugie - mowa przyjemna.
Sir 40:22  Wdziêk i piêknoœæ poci¹gaj¹ oko, a bardziej ni¿ jedno i drugie - œwie¿a zieleñ zasiewów.
Sir 40:23  Przyjaciel i towarzysz spotykaj¹ siê w chwili stosownej, a czêœciej ni¿ obaj - ¿ona z mê¿em.
Sir 40:24  Bracia i opiekunowie [s¹ pomoc¹] w czasie utrapienia, a bardziej ni¿ jedni i drudzy wybawia ja³mu¿na.
Sir 40:25  Z³oto i srebro umacniaj¹ stopê, a bardziej ni¿ jedni i drudzy cenna jest rada.
Sir 40:26  Bogactwo i si³a podnosz¹ na duchu, a bardziej ni¿ jedno i drugie - bojaŸñ Pana. Przy bojaŸni Pañskiej 
nie ma niedostatku, a [¿yj¹c] w niej nie potrzeba szukaæ pomocy.
Sir 40:27  BojaŸñ Pana jest jak raj b³ogos³awieñstwa, a jej os³ona przewy¿sza wszelk¹ s³awê.
Sir 40:28  Synu, nie prowadŸ ¿ycia ¿ebraczego, lepiej umrzeæ, ni¿ ¿ebraæ.
Sir 40:29  Gdy cz³owiek musi patrzeæ na stó³ drugiego, jego istnienia nie uwa¿a siê za ¿ycie, zbrudzi duszê 
swoj¹ potrawami obcych: cz³owiek wiêc rozumny i dobrze wychowany tego siê ustrze¿e.
Sir 40:30  ¯ebractwo jest s³odkie na ustach cz³owieka bezwstydnego, ale we wnêtrzu jego p³onie [ono jak] 
ogieñ.
Sir 41:1  O, œmierci, jak¿e przykra jest pamiêæ o tobie dla cz³owieka ¿yj¹cego spokojnie wœród swoich 
bogactw; dla mê¿a, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie i który mo¿e jeszcze smakowaæ 
przyjemnoœci.
Sir 41:2  O, œmierci, dobry jest twój wyrok dla cz³owieka biednego i pozbawionego si³y, dla starca zgrzybia³ego, 
nêkanego troskami o wszystko, zbuntowanego, i tego, co straci³ cierpliwoœæ.
Sir 41:3  Nie bój siê wyroku œmierci, pamiêtaj o tych, co przed tob¹ byli i bêd¹ po tobie.
Sir 41:4  Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie cia³o: i po co odrzucaæ to, co siê podoba 
Najwy¿szemu? Dziesiêæ, sto czy tysi¹c lat ¿yæ bêdziesz, w Szeolu nie czyni siê wyrzutów z powodu [d³ugoœci] 
¿ycia.
Sir 41:5  Potomstwo grzeszników jest potomstwem obmierz³ym, i to, co ¿yje razem w domach bezbo¿ników.
Sir 41:6  Dziedzictwo dzieci grzeszników pójdzie na zatracenie, a hañba stale idzie razem z ich nasieniem.
Sir 41:7  Dzieci czyniæ bêd¹ zarzuty bezbo¿nemu ojcu, ¿e przez niego s¹ w pogardzie.
Sir 41:8  Biada wam, ludzie bezbo¿ni, ¿e porzuciliœcie prawo Boga Najwy¿szego.
Sir 41:9  Je¿eli zostaliœcie zrodzeni, narodziliœcie siê na przekleñstwo, a je¿eli pomrzecie, przekleñstwo jako 
swój dzia³ weŸmiecie.
Sir 41:10  Jak wszystko, co jest z ziemi, powróci do ziemi, tak bezbo¿ni z przekleñstwa - do zguby.
Sir 41:11  ¯a³oba u ludzi dotyczy ich zw³ok, imiê zaœ grzeszników, jako niedobre, bêdzie wymazane.
Sir 41:12  Zatroszcz siê o imiê, albowiem ono ci zostanie, gdy¿ wiêcej znaczy ni¿ tysi¹c wielkich skarbów z³ota.
Sir 41:13  Dostatnie ¿ycie jest liczb¹ dni ograniczone, a dobre imiê trwa na wieki.
Sir 41:14  Dzieci, zachowujcie w pokoju moj¹ naukê! M¹droœæ zakryta i skarb niewidzialny - jaki¿ po¿ytek z 
obojga?
Sir 41:15  Lepszy jest cz³owiek ukrywaj¹cy swoj¹ g³upotê, ni¿ cz³owiek ukrywaj¹cy sw¹ m¹droœæ.
Sir 41:16  Dlatego wstydŸcie siê tego, co powiem, bo nie jest dobrze ka¿dy wstyd zachowywaæ i nie wszystko 
przez wszystkich bêdzie wiernie ocenione.
Sir 41:17  WstydŸcie siê przed ojcem i matk¹ - nierz¹du, przed ksiêciem i w³adc¹ - k³amstwa,
Sir 41:18  przed sêdzi¹ i urzêdnikiem - przestêpstwa, przed zgromadzeniem i ludem - bezprawia,
Sir 41:19  przed towarzyszem i przyjacielem - nieprawoœci, przed miejscem, gdzie mieszkasz - kradzie¿y;
Sir 41:20  zapomnienia prawdy Boga i Przymierza - opierania siê ³okciem na chlebie,
Sir 41:21  obel¿ywego postêpowania, gdy coœ bierzesz czy dajesz, milczenia przed tymi, którzy ciê pozdrawiaj¹,
Sir 41:22  patrzenia na nierz¹dnicê, odwracania oblicza od krewnego,
Sir 41:23  zabrania dziedzictwa i podarunku i przygl¹dania siê kobiecie zamê¿nej,



Sir 41:24  poufa³oœci z jego s³u¿¹c¹ - i nie zbli¿aj siê do jej ³o¿a! -
Sir 41:25  s³ów obel¿ywych na przyjaciela, - a gdy coœ dasz, nie czyñ wyrzutów! -
Sir 41:26  powtarzania mowy us³yszanej i wyjawiania tajemnic:
Sir 41:27  a bêdziesz prawdziwie wstydliwy i znajdziesz ³askê u wszystkich ludzi.
Sir 42:1  Nie wstydŸ siê nastêpuj¹cych rzeczy i nie grzesz przez wzgl¹d na osobê:
Sir 42:2  Prawa Najwy¿szego i Przymierza, i wyroku, który usprawiedliwia nawet bezbo¿nych,
Sir 42:3  rozliczenia z towarzyszem i podró¿nymi i [podzia³u] darów dziedzictwa bliskich,
Sir 42:4  dok³adnoœci wagi i ciê¿arków i zarobku wielkiego lub ma³ego.
Sir 42:5  korzyœci przy sprzeda¿ach kupieckich, czêstego karcenia dzieci, skrwawienia boków s³udze 
niegodziwemu.
Sir 42:6  Wobec z³ej ¿ony dobra jest pieczêæ, i zamykaj na klucz, gdzie wiele jest r¹k!
Sir 42:7  Cokolwiek przekazujesz, niech bêdzie pod liczb¹ i wag¹, a dawanie i odbieranie - wszystko na piœmie.
Sir 42:8  [Nie wstydŸ siê] upomnieæ nierozumnego i g³upiego ani zgrzybia³ego starca, gdy prowadzi spór z 
m³odymi, a bêdziesz prawdziwie wychowany i przez wszystkich, co ¿yj¹, bêdziesz uznany za sprawiedliwego.
Sir 42:9  Córka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o ni¹ oddala sen: w m³odoœci, aby przypadkiem nie 
przekwit³a [jako niezamê¿na], a gdy wyjdzie za m¹¿, by przypadkiem nie zosta³a znienawidzona,
Sir 42:10  gdy jest dziewic¹, by nie by³a zbezczeszczona, staj¹c siê w domu ojcowskim brzemienn¹ - bêd¹c z 
mê¿em, aby przypadkiem nie wykroczy³a [niewiernoœci¹] i zamieszkawszy z nim, nie by³a niep³odna.
Sir 42:11  Nad córk¹ zuchwa³¹ wzmocnij czuwanie, aby nie uczyni³a z ciebie poœmiewiska dla wrogów, 
przedmiotu gadania w mieœcie i zbiegowiska pospólstwa i by ci nie przynios³a wstydu wœród wielkiego t³umu.
Sir 42:12  Nie pokazuj jej piêknoœci jakiemukolwiek mê¿czyŸnie ani nie pozwalaj jej przebywaæ z mê¿atkami!
Sir 42:13  Jak bowiem z odzienia wychodz¹ mole, tak przewrotnoœæ kobiety - z jednej na drug¹.
Sir 42:14  Lepsza przewrotnoœæ mê¿czyzny ni¿ dobroæ kobiety, a kobiety, która wstyd przynosi - to hañba!
Sir 42:15  Wspominaæ bêdê dzie³a Pana i opowiadaæ bêdê to, co widzia³em. Na s³owa Pana powsta³y dzie³a 
Jego.
Sir 42:16  Jak s³oñce œwiec¹c patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwa³a Pan nape³ni³a Jego dzie³o.
Sir 42:17  Nie jest dane œwiêtym Pana, by mogli opowiedzieæ wszystkie godne podziwu dzie³a Jego, które Pan 
Wszechmocny utwierdzi³, aby wszystko mocno stanê³o ku Jego chwale.
Sir 42:18  On zbada³ przepaœci i serca ludzkie i wszystkie ich knowania pozna³, albowiem Najwy¿szy posiada 
ca³¹ wiedzê i przewiduje najdalsz¹ przysz³oœæ.
Sir 42:19  Og³asza to, co minê³o, i to, co bêdzie, i ods³ania œlady ukrytych rzeczy.
Sir 42:20  ¯adna myœl nie ujdzie Jego uwagi i nie ukryje siê przed Nim ani jedno s³owo.
Sir 42:21  On ustawi³ w piêknym porz¹dku wielkie dzie³a swej m¹droœci, poniewa¿ istnieje przed wiekami i na 
wieki, a nic Mu nie bêdzie dodane ani odjête i nie potrzebuje ¿adnego doradcy.
Sir 42:22  Jak¿e godne ukochania s¹ wszystkie Jego dzie³a, i zaledwie iskierk¹ s¹ te, które poznajemy.
Sir 42:23  Wszystko to ¿yje i trwa na wieki i w ka¿dej potrzebie wszystko jest Mu pos³uszne.
Sir 42:24  Wszystko idzie parami, jedno naprzeciw drugiego, i nie maj¹ ¿adnego braku;
Sir 42:25  przez jedno umacnia dobro drugiego, a któ¿ siê nasyci, patrz¹c na Jego chwa³ê?
Sir 43:1  Wspania³oœæ wysokoœci, sklepienie o przezroczystej jasnoœci, tak wygl¹da niebo - przepiêkny 
widok.
Sir 43:2  Widok wschodz¹cego s³oñca mówi [nam], ¿e jest ono czymœ najbardziej godnym podziwu, dzie³em 
Najwy¿szego.
Sir 43:3  W po³udnie wysusza ono ziemiê, a któ¿ mo¿e wytrzymaæ jego upa³?
Sir 43:4  Jak roz¿arza siê podmuchem piec, przy pracach wymagaj¹cych ¿aru, tak s³oñce trzy razy mocniej 
rozpala góry, wydaje ognist¹ parê, a œwiec¹c promieniami, oœlepia oczy.
Sir 43:5  Wielki jest Pan, który je uczyni³ i na którego rozkaz spieszy siê ono w swoim biegu.
Sir 43:6  Ksiê¿yc te¿ œwieci zawsze w swojej porze, aby ustalaæ czas i byæ wiecznym znakiem.
Sir 43:7  Ksiê¿yc wyznacza dni œwi¹t, to Ÿród³o œwiat³a, które siê zmniejsza osi¹gn¹wszy pe³niê.
Sir 43:8  Miesi¹c od niego ma swoje imiê. Zwiêkszaj¹c siê dziwnie wœród odmian, jest latarni¹ obozow¹ wojska 
na wysokoœciach, œwiec¹c¹ na sklepieniu niebieskim.
Sir 43:9  Wspania³oœæ gwiazd jest piêknoœci¹ nieba, b³yszcz¹c¹ ozdob¹ na wysokoœciach Pana.
Sir 43:10  Na polecenie Œwiêtego trzymaj¹ siê Jego wyroku i nie nu¿¹ siê odbywaniem swych stra¿y.
Sir 43:11  Patrz na têczê i wychwalaj Tego, kto j¹ uczyni³, nadzwyczaj piêkna jest w swoim blasku:
Sir 43:12  otacza niebo krêgiem wspania³ym, a napiê³y j¹ rêce Najwy¿szego.
Sir 43:13  Rozkazem swoim rzuca On b³yskawice i szybko wysy³a pioruny, s³ugi swego s¹du.
Sir 43:14  Przez Niego równie¿ otwieraj¹ siê skarbce i wylatuj¹ chmury jak ptaki.
Sir 43:15  Sw¹ potêg¹ wzmacnia chmury i bry³y gradu zostaj¹ drobno pokruszone.
Sir 43:16  Na widok Jego zatrzês³y siê góry, a na rozkaz woli Jego wieje wiatr po³udniowy.
Sir 43:17  G³os Jego grzmotu karci ziemiê, jak nawa³nica wiatru pó³nocnego i k³êbowisko wichru.



Sir 43:18  Rozrzuca On œnieg jak osiadaj¹ce ptaki, a jego opad jak chmara szarañczy. Piêknoœæ jego bieli 
zadziwia oko, a takim opadem zachwyca siê serce.
Sir 43:19  On szron jak sól rozsiewa po ziemi, który marzn¹c je¿y siê ostrymi kolcami.
Sir 43:20  Gdy mroŸny wiatr pó³nocny zawieje, œcina siê lód na wodzie i k³adzie siê na ca³ym zbiorniku wód, 
przyodziewaj¹c go jakby pancerzem.
Sir 43:21  [Wicher] objada góry, wypala step i jak ogieñ po¿era œwie¿¹ zieleñ.
Sir 43:22  Nagle lekarstwem na to staje siê mg³a, a po upale rosa spadaj¹ca - pocieszeniem.
Sir 43:23  Wed³ug swej myœli On ujarzmi³ odmêty wód i osadzi³ na nich wyspy.
Sir 43:24  Ci, którzy p³ywaj¹ po morzu, opowiadaj¹ o jego niebezpieczeñstwach, i dziwimy siê temu, co s³ysz¹ 
nasze uszy.
Sir 43:25  A tam, tak nadzwyczajne i dziwne dzie³a, rozmaitoœæ wszystkich zwierz¹t i œwiat potworów 
morskich!
Sir 43:26  Dziêki Niemu te¿ Jego pos³aniec bêdzie mia³ szczêœliw¹ drogê, bo s³owo Jego wszystko uk³ada.
Sir 43:27  Wiele moglibyœmy mówiæ, ale do koñca byœmy nie doszli, zakoñczeniem zaœ mów niech bêdzie: 
«On jest wszystkim!»
Sir 43:28  Je¿eli zechcemy jeszcze Go chwaliæ, gdzie si³ê znajdziemy: Jest On bowiem wiêkszy ni¿ wszystkie 
Jego dzie³a.
Sir 43:29  Panem jest straszliwym i bardzo wielkim, a przedziwna Jego potêga.
Sir 43:30  Gdy wychwalaæ bêdziecie Pana, wywy¿szajcie Go, ile tylko mo¿ecie, albowiem i tak bêdzie jeszcze 
wy¿szym, a gdy Go wywy¿szaæ bêdziecie, pomnó¿cie si³y, nie ustawajcie, bo i tak nie dojdziecie [do koñca].
Sir 43:31  Któ¿ Go widzia³ i móg³ to opowiedzieæ, i któ¿ Go tak wys³awi³, jak tego jest godzien?
Sir 43:32  Istnieje wiele tajemnic jeszcze wiêkszych ni¿ te, widzimy bowiem tylko nieliczne Jego dzie³a.
Sir 43:33  Pan bowiem uczyni³ wszystko, a bogobojnym da³ m¹droœæ.
Sir 44:1  Wychwalajmy mê¿ów s³awnych i ojców naszych wed³ug nastêpstwa ich pochodzenia.
Sir 44:2  Pan sprawi³ [w nich] wielk¹ chwa³ê, wspania³¹ sw¹ wielkoœæ od wieków.
Sir 44:3  Jedni panowali w swoich królestwach, byli mê¿ami s³awnymi z potêgi, doradcami dziêki swemu 
rozumowi, którzy siê wypowiedzieli w proroctwach.
Sir 44:4  Byli panuj¹cymi nad krajami dziêki rozstrzygniêciom i w³adcami dziêki swej przenikliwoœci, m¹drymi 
myœlicielami przez swoj¹ uczonoœæ, a w s³u¿bie swej rz¹dcami.
Sir 44:5  Byli twórcami melodii muzycznych i pisali poezje;
Sir 44:6  mê¿ami bogatymi, obdarzonymi potêg¹, za¿ywaj¹cymi pokoju w swych domach.
Sir 44:7  Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani i stali siê dum¹ swych czasów.
Sir 44:8  Niektórzy spomiêdzy nich zostawili imiê, tak ¿e opowiada siê ich chwa³ê;
Sir 44:9  ale s¹ i tacy, o których nie pozosta³a pamiêæ: zginêli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby nie byli, 
a dzieci ich po nich.
Sir 44:10  Lecz ci s¹ mê¿owie pobo¿ni, których cnoty nie zosta³y zapomniane,
Sir 44:11  pozosta³y one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem s¹ ich nastêpcy.
Sir 44:12  Potomstwo ich trzyma siê przymierzy, a dziêki nim - ich dzieci.
Sir 44:13  Potomstwo ich trwa zawsze, a chwa³a ich nie bêdzie wymazana.
Sir 44:14  Cia³a ich w pokoju pogrzebano, a imiê ich ¿yje w pokoleniach.
Sir 44:15  Narody opowiadaj¹ ich m¹droœæ, a zgromadzenie g³osi chwa³ê.
Sir 44:16  Henoch podoba³ siê Panu i zosta³ przeniesiony jako przyk³ad nawrócenia dla pokoleñ.
Sir 44:17  Noe okaza³ siê doskona³ym i sprawiedliwym, a w czasie gniewu sta³ siê okupem, dziêki niemu 
ocala³a Reszta dla ziemi, kiedy przyszed³ potop.
Sir 44:18  [Pan] zawar³ z nim wieczny przymierze, by ju¿ wiêcej nie zg³adziæ potopem wszystkiego, co ¿yje.
Sir 44:19  Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów, w chwale nikt mu nie dorówna³.
Sir 44:20  On zachowa³ prawo Najwy¿szego, wszed³ z Nim w przymierze; na ciele jego zosta³ z³o¿ony [znak] 
przymierza, a w doœwiadczeniu okaza³ siê wierny.
Sir 44:21  Dlatego Bóg przysiêg¹ zapewni³ go, ¿e w jego potomstwie bêd¹ b³ogos³awione narody, ¿e go 
rozmno¿y jak proch ziemi, jak gwiazdy wywy¿szy jego potomstwo, ¿e da mu dziedzictwo od morza a¿ do morza 
i od Rzeki a¿ po krañce ziemi.
Sir 44:22  Z Izaakiem te¿ uczyni³ to samo przez wzgl¹d na Abrahama, jego ojca.
Sir 44:23  B³ogos³awieñstwo wszystkich ludzi i przymierze z³o¿y³ na g³owie Jakuba; uzna³ go w jego 
b³ogos³awieñstwach, da³ mu [ziemiê] w dziedzictwo, wymierzy³ jej czêœci i podzieli³ miêdzy dwanaœcie 
pokoleñ.
Sir 45:1  Wyprowadzi³ z niego cz³owieka mi³osiernego, który w oczach wszystkich znalaz³ ³askê, umi³owanego 
przez Boga i ludzi, Moj¿esza, którego pamiêæ niech bêdzie b³ogos³awiona!
Sir 45:2  W chwale uczyni³ go podobnym do œwiêtych i wielkim przez to, ¿e by³ postrachem nieprzyjació³.
Sir 45:3  Przez jego s³owa po³o¿y³ kres cudownym znakom i ws³awi³ go w obliczu królów; da³ mu przykazania 



dla jego narodu i pokaza³ mu r¹bek swej chwa³y.
Sir 45:4  Uœwiêci³ go przez wiernoœæ i ³agodnoœæ i wybra³ spomiêdzy wszystkich ¿yj¹cych.
Sir 45:5  Pozwoli³ mu us³yszeæ swój g³os, wprowadzi³ go w ciemne chmury i twarz¹ w twarz da³ mu 
przykazania, prawo ¿ycia i wiedzy, aby Jakuba nauczyæ przymierza i rozporz¹dzeñ swoich - Izraela.
Sir 45:6  Wywy¿szy³ te¿ Aarona, który w œwiêtoœci by³ do niego podobny, jego brata, z pokolenia Lewiego.
Sir 45:7  Zawar³ z nim przymierze wieczne i da³ mu kap³añstwo miêdzy ludem - uszczêœliwi³ go wspania³ym 
strojem i okry³ go szat¹ chwalebn¹;
Sir 45:8  w³o¿y³ na niego doskona³y majestat i przyodzia³ we wspania³e szaty; spodnie, tunikê i efod,
Sir 45:9  otoczy³ go jab³kami granatu i licznymi woko³o z³otymi dzwoneczkami, by wydawa³y g³os za ka¿dym 
jego krokiem i aby dŸwiêk ich by³ w œwi¹tyni, na pami¹tkê synom Jego ludu.
Sir 45:10  [Obdarzy³ go] szat¹ œwiêt¹, ze z³ota, purpury fioletowej i czerwonej, robot¹ hafciarsk¹ wykonan¹; 
woreczkiem z urim i tummim do wyjaœniania prawdy, misternie utkanym ze szkar³atu,
Sir 45:11  [ozdobionym] drogimi kamieniami, r¿niêtymi na sposób pieczêci, z pismem wyrytym na pami¹tkê 
wed³ug liczby pokoleñ Izraela;
Sir 45:12  wieñcem z³otym na tiarze i blach¹ z napisem wyrytym: "Œwiêty". Zaszczytna to oznaka czci, dzie³o 
wspania³e, przepiêkny strój, po¿¹danie oczu.
Sir 45:13  Nigdy przed nim nie widziano takich rzeczy, i nigdy ktoœ obcy siê nie ubierze, jedynie tylko jego 
synowie i potomkowie jego, na zawsze.
Sir 45:14  Jego ofiary ca³opalne by³y sk³adane codziennie, bez przerwy, dwa razy.
Sir 45:15  Moj¿esz wprowadzi³ go w czynnoœci i namaœci³ go olejem œwiêtym: to sta³o siê dla niego 
przymierzem wiecznym i dla jego potomstwa, jak d³ugo trwaæ bêd¹ niebiosa, aby spe³nia³ obrzêdy œwiête i 
równoczeœnie by³ kap³anem oraz b³ogos³awi³ lud Imieniem [Boga].
Sir 45:16  Wybra³ go ze wszystkich ¿yj¹cych, aby sk³ada³ ofiarê Panu, kadzid³o i mi³¹ woñ na pami¹tkê, by 
dokonywa³ za lud swój przeb³agania.
Sir 45:17  Da³ mu przez swe nakazy w³adzê nad przymierzem zarz¹dzeñ, aby naucza³ Jakuba œwiadectw i 
oœwieca³ Izraela w Bo¿ym Prawie.
Sir 45:18  Niepowo³ani stanêli przeciwko niemu i zazdroœcili mu na pustyni, ludzie Datana i Abirama i zgraja 
Koracha, w gniewie i z³oœci,
Sir 45:19  Pan ujrza³ i to Mu siê nie spodoba³o, zostali wiêc zgubieni w gniewnej zapalczywoœci: cudownie 
sprawi³, ¿e poch³on¹³ ich p³omieñ Jego ognia.
Sir 45:20  A chwa³ê Aarona powiêkszy³ i da³ mu dziedzictwo, przydzieli³ mu ofiarê z pierwocin, przede 
wszystkim przygotowa³ chleba w obfitoœci.
Sir 45:21  Bo przecie¿ spo¿ywaj¹ oni ofiary Pana, które da³ jemu i jego potomstwu.
Sir 45:22  Ale nie otrzyma³ dziedzictwa w ziemi ludu i miêdzy nim nie ma on dzia³u, albowiem On sam jest 
dzia³em jego i dziedzictwem.
Sir 45:23  Pinchas, syn Eleazara, trzeci w rzêdzie s³awnych przez to, ¿e gorliwoœæ okaza³ w bojaŸni Pañskiej i 
gdy lud siê zbuntowa³, stan¹³ twardo dziêki szlachetnej odwadze swej duszy i uzyska³ przebaczenie dla Izraela.
Sir 45:24  Dlatego [Pan] zawar³ z nim przymierze pokoju i uczyni³ go prze³o¿onym przybytku oraz swego ludu, 
zapewniaj¹c jemu i jego potomstwu godnoœæ kap³añsk¹ na zawsze.
Sir 45:25  Owszem, zawar³ te¿ przymierze z Dawidem, synem Jessego, z pokolenia Judy, ale tylko co do 
dziedziczenia przez ca³e potomstwo.
Sir 45:26  Niech Pan da m¹droœæ waszym sercom, abyœcie s¹dzili lud Jego w sprawiedliwoœci, ¿eby nie 
zginê³y ich dobra, a s³awa ich [przetrwa³a] na pokolenia.
Sir 46:1  Dzielny w bitwie Jozue, syn Nuna, nastêpca Moj¿esza na urzêdzie prorockim, sta³ siê, stosownie do 
swego imienia, wielkim przez to, ¿e ocali³ Jego wybranych, ¿e wywar³ pomstê na opornych wrogach, by 
wprowadziæ Izraela w jego dziedzictwo.
Sir 46:2  Jak¿e siê ws³awi³, gdy podniós³ swoje rêce i gdy wyci¹gn¹³ miecz przeciw miastom!
Sir 46:3  Któ¿ pierwszy przed nim takim siê okaza³? On bowiem prowadzi³ wojny Pana!
Sir 46:4  Czy¿ nie za jego spraw¹ zatrzyma³o siê s³oñce i jeden dzieñ sta³ siê jakby dwa?
Sir 46:5  Wezwa³ Najwy¿szego W³adcê, gdy wrogowie parli na niego zewsz¹d, i wys³ucha³ go Wielki Pan, bo 
zes³a³ grad kamienisty o wielkiej sile.
Sir 46:6  Uderzy³ na wrogi naród i rozgromi³ przeciwników na pochy³oœci, aby pozna³y narody jego orê¿, ¿e 
wojnê toczy wobec Pana.
Sir 46:7  I dlatego jeszcze, ¿e Panu by³ doskonale pos³uszny, a za dni Moj¿esza okaza³ sw¹ dobroæ, on i 
Kaleb, syn Jefunnego, przez to, ¿e stanêli przeciw zgromadzeniu, powstrzymali lud przed grzechami i uspokoili 
niegodziwe szemranie.
Sir 46:8  Oni dwaj tylko ocaleli z szeœciuset tysiêcy pieszych i zostali wprowadzeni do dziedzictwa, do ziemi 
op³ywaj¹cej w mleko i miód.
Sir 46:9  Pan da³ Kalebowi si³y, które a¿ do staroœci z nim pozosta³y, móg³ bowiem wst¹piæ na góry kraju, 



gdzie jego potomstwo otrzyma³o dziedzictwo,
Sir 46:10  tak ¿e widzieli wszyscy synowie Izraela, i¿ dobrze byæ Panu pos³usznym.
Sir 46:11  I sêdziowie - ka¿dy wed³ug swego imienia - których serce nie by³o niewierne i którzy nie odwrócili siê 
od Pana, pamiêæ ich niech bêdzie b³ogos³awiona,
Sir 46:12  koœci ich niech wypuszcz¹ pêdy ze swego miejsca, aby byli ws³awieni przez swoich synów.
Sir 46:13  Umi³owany przez swego Pana, Samuel, prorok Pañski, ustanowi³ królestwo i namaœci³ w³adców nad 
Jego ludem.
Sir 46:14  Wed³ug Prawa Pañskiego s¹dzi³ zgromadzenie, nawiedzi³ bowiem Pan Jakuba.
Sir 46:15  Przez sw¹ prawdomównoœæ okaza³ siê rzeczywiœcie prorokiem, a prawdziwoœæ widzenia uznana 
zosta³a dziêki jego s³owom.
Sir 46:16  Wezwa³ Pana Wszechmog¹cego, ofiaruj¹c Mu jagniê jeszcze ss¹ce, gdy zewsz¹d na niego nacierali 
wrogowie.
Sir 46:17  I zagrzmia³ Pan z nieba, a w potê¿nym echu da³ s³yszeæ swój g³os;
Sir 46:18  star³ zwierzchników nieprzyjacielskich i wszystkich ksi¹¿¹t Filistynów.
Sir 46:19  Przed czasem spoczynku wiecznego oœwiadczy³ przed Panem i Jego pomazañcem: «Pieniêdzy ani 
niczego, ani sanda³ów od nikogo nie wzi¹³em». I nikt go nie móg³ oskar¿yæ.
Sir 46:20  A nawet po swym zaœniêciu prorokowa³, oznajmi³ los królowi i z [g³êbi] ziemi g³os swój podniós³ w 
przepowiedni, by usun¹æ nieprawoœæ ludu.
Sir 47:1  Po nim powsta³ Natan, aby byæ prorokiem za dni Dawida.
Sir 47:2  Jak t³uszcz siê oddziela od ofiar dziêkczynnych, tak Dawid - od synów Izraela.
Sir 47:3  Z lwami igra³ jakby z koŸlêtami i z niedŸwiedziami jak z jagniêtami owiec.
Sir 47:4  Czy¿ w m³odoœci swej nie zabi³ olbrzyma i nie usun¹³ hañby ludu, gdy podniós³ rêkê i kamieniem z 
procy obali³ pychê Goliata?
Sir 47:5  Wezwa³ bowiem Pana Najwy¿szego, który da³ prawicy jego tak¹ si³ê, ¿e zg³adzi³ cz³owieka potê¿nego 
w walce i wywy¿szy³ moc swego ludu.
Sir 47:6  Tak wys³awiano go po dziesiêæ tysiêcy razy i wychwalano z powodu b³ogos³awieñstw Pana, 
przynosz¹c mu koronê chwa³y.
Sir 47:7  Albowiem star³ nieprzyjació³ znajduj¹cych siê wokó³, zniszczy³ wrogich Filistynów i z³ama³ ich moc a¿ 
do dnia dzisiejszego.
Sir 47:8  Ka¿dym swym czynem odda³ chwa³ê Œwiêtemu i Najwy¿szemu; s³owami uwielbienia z ca³ego serca 
swego œpiewa³ hymny i umi³owa³ Tego, który go stworzy³.
Sir 47:9  Postawi³ przed o³tarzem œpiewaj¹cych psalmy i mile p³yn¹³ dŸwiêk ich g³osów;
Sir 47:10  œwiêtom nada³ przepych i upiêkszy³ doskonale uroczystoœci, aby wychwalano œwiête imiê Pana i 
by przybytek ju¿ od rana rozbrzmiewa³ echem.
Sir 47:11  Pan darowa³ mu grzechy, moc jego podniós³ na wieki, zawar³ z nim przymierze królewskie i da³ tron 
chwa³y w Izraelu.
Sir 47:12  Po nim nasta³ syn rozumny, który dziêki niemu móg³ mieszkaæ bezpiecznie.
Sir 47:13  Salomon królowa³ w czasie spokojnym, Bóg da³ mu woko³o pokój, aby postawi³ dom Jego imieniu i 
przygotowa³ przybytek na wieki.
Sir 47:14  Jak¿e by³eœ m¹dry w swojej m³odoœci i nape³niony rozumem, jakby rzek¹!
Sir 47:15  Dusza twa okry³a ziemiê i zasypa³eœ j¹ zagadkowymi przypowieœciami.
Sir 47:16  Do odleg³ych wysp dosz³o twe imiê, przez swój pokój by³eœ umi³owany;
Sir 47:17  z powodu hymnów, przys³ów, przypowieœci i odpowiedzi podziwia³y ciê kraje.
Sir 47:18  W imiê Pana Boga, który jest nazwany Bogiem Izraela, nazbiera³eœ z³ota jak cyny i jak o³owiu 
nagromadzi³eœ srebra.
Sir 47:19  Niestety, kobietom wyda³eœ swe lêdŸwie i wyuzdaniu odda³eœ w³adzê nad swym cia³em.
Sir 47:20  Splami³eœ sw¹ chwa³ê, zhañbi³eœ swoje potomstwo, sprowadzaj¹c gniew na dzieci i nape³niaj¹c je 
smutkiem z powodu twojej g³upoty:
Sir 47:21  poniewa¿ powsta³a podwójna w³adza najwy¿sza i z Efraima poczê³o siê zbuntowane królestwo.
Sir 47:22  Pan jednak nie pozbawi³ go mi³osierdzia swego i nie cofn¹³ ¿adnego s³owa ani nie odmówi³ 
wybranemu swemu potomka, i nie zatraci³ potomstwa tego, który Go umi³owa³; Jakubowi zostawi³ Resztê, a 
korzeñ z niej Dawidowi.
Sir 47:23  Salomon spocz¹³ z przodkami swymi i pozostawi³ po sobie potomka, najg³upszego z ludu i 
pozbawionego rozumu, Roboama, który swym zamys³em wywo³a³ odstêpstwo narodu.
Sir 47:24  Jeroboam, syn Nebata, sprawi³, ¿e Izrael zgrzeszy³ i wprowadzi³ Efraima na drogê grzechu, a 
grzechy ich tak bardzo siê mno¿y³y, ¿e wypêdzi³y ich z w³asnej ziemi.
Sir 47:25  Oddawali siê wszelkim niegodziwoœciom, a¿ przysz³a na nich pomsta.
Sir 48:1  Nastêpnie powsta³ Eliasz, prorok jak ogieñ, a s³owo jego p³onê³o jak pochodnia.
Sir 48:2  On g³ód na nich sprowadzi³, a swoj¹ gorliwoœci¹ zmniejszy³ ich liczbê.



Sir 48:3  S³owem Pañskim zamkn¹³ niebo, z niego równie¿ trzy razy sprowadzi³ ogieñ.
Sir 48:4  Jak¿e ws³awiony jesteœ, Eliaszu, przez swoje cuda i któ¿ siê mo¿e pochwaliæ, ¿e tobie jest równy?
Sir 48:5  Ty, który ze œmierci wskrzesi³eœ zmar³ego i s³owem Najwy¿szego wywiod³eœ go z Szeolu.
Sir 48:6  Ty, który zaprowadzi³eœ królów na zgubê, zrzucaj¹c z ³o¿a okrytych chwa³¹.
Sir 48:7  Ty, któryœ na Synaju otrzyma³ rozkaz wykonania kary, i na Horebie wyroki pomsty.
Sir 48:8  Ty, który namaœci³eœ królów jako mœcicieli, i proroka, nastêpcê po sobie.
Sir 48:9  Ty, który zosta³eœ wziêty w sk³êbionym p³omieniu, na wozie, o koniach ognistych.
Sir 48:10  O tobie napisano, ¿eœ zachowany na czasy stosowne, by uœmierzyæ gniew przed pomst¹, by 
zwróciæ serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowiæ.
Sir 48:11  Szczêœliwi, którzy ciê widzieli, i ci, którzy w mi³oœci posnêli, albowiem i my na pewno ¿yæ bêdziemy.
Sir 48:12  Gdy Eliasza zakry³ wir powietrzny, Elizeusz zosta³ nape³niony jego duchem. Za dni swoich nie lêka³ 
siê [¿adnego] w³adcy i nikt nie osi¹gn¹³ nad nim przewagi.
Sir 48:13  Nic nie by³o zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku cia³o jego prorokowa³o.
Sir 48:14  Za ¿ycia czyni³ cuda i przy œmierci jego dzia³y siê rzeczy przedziwne.
Sir 48:15  Mimo to jednak lud siê nie nawróci³ i nie odst¹pi³ od swoich grzechów. Zosta³ przeto uprowadzony 
daleko od swej ziemi i rozproszony po ca³ym œwiecie.
Sir 48:16  Osta³a siê tylko ma³a Reszta ludu i panuj¹cy z domu Dawidowego; jedni z nich czynili to, co by³o Panu 
przyjemne, a inni namno¿yli grzechów.
Sir 48:17  Ezechiasz obwarowa³ swe miasto, wprowadzi³ wodê do jego œrodka, wyku³ ¿elazem ska³ê i 
pobudowa³ cysterny na wodê.
Sir 48:18  Za jego dni przyby³ Sennacheryb i pos³a³ rabsaka. Ten podniós³ sw¹ rêkê przeciw Syjonowi i w pysze 
swojej siê che³pi³.
Sir 48:19  Wtedy zadr¿a³y ich serca i rêce i chwyci³y ich bóle jak u rodz¹cych.
Sir 48:20  Wzywali Pana mi³osiernego, wyci¹gaj¹c do Niego swe rêce, a Œwiêty z nieba wnet ich wys³ucha³ i 
wybawi³ przez Izajasza.
Sir 48:21  Porazi³ obóz Asyryjczyków: wytraci³ ich Jego anio³.
Sir 48:22  Albowiem Ezechiasz czyni³ to, co by³o mi³e Panu, i trzyma³ siê mocno dróg swego przodka, Dawida, 
a wskazywa³ je prorok Izajasz, wielki i godny wiary w swoim widzeniu.
Sir 48:23  Za dni swoich cofn¹³ s³oñce i przed³u¿y³ ¿ycie królowi.
Sir 48:24  Wielkim duchem ujrza³ rzeczy ostateczne i pocieszy³ strapionych na Syjonie.
Sir 48:25  Objawi³ to, co mia³o przyjœæ, a¿ do koñca wieków, i rzeczy zakryte wprzód, nim siê sta³y.
Sir 49:1  Pamiêæ o Jozjaszu - to zmieszane kadzid³o, przygotowane prac¹ tego, kto robi wonnoœci; w ustach 
ka¿dego jest s³odka jak miód i jak muzyka na uczcie przy winie.
Sir 49:2  On osi¹gn¹³ powodzenie w nawróceniu ludu i usun¹³ obrzydliwoœæ bezprawia.
Sir 49:3  Kierowa³ prosto do Pana swe serce, a w czasie bezprawia umocni³ pobo¿noœæ.
Sir 49:4  Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza wszyscy dopuszczali siê przestêpstw, opuœcili bowiem prawo 
Najwy¿szego. Królowie Judy zniknêli.
Sir 49:5  Dali bowiem moc swoj¹ innym i chwa³ê swoj¹ narodowi obcemu,
Sir 49:6  który podpali³ wybrane Miasto Przybytku i spustoszy³ jego ulice,
Sir 49:7  wed³ug s³ów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem, jego, który w ³onie matki by³ poœwiêcony na 
proroka, aby wyrywa³, traci³ i niszczy³, jak równie¿ budowa³ i sadzi³.
Sir 49:8  Ezechiel ogl¹da³ widzenie chwa³y, jakie okaza³ mu [Pan] na rydwanie cherubów.
Sir 49:9  Wspomina³ On te¿ o Hiobie, który trzyma³ siê dróg sprawiedliwoœci.
Sir 49:10  A koœci dwunastu proroków niech wypuszcz¹ pêdy ze swego grobu, pocieszyli bowiem Jakuba i 
wybawili go niezawodn¹ nadziej¹.
Sir 49:11  Jak¿e s³awiæ mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej rêce,
Sir 49:12  równie¿ i Jozuego, syna Josadaka, którzy za dni swoich zbudowali Dom - wznieœli œwiêty Przybytek 
Panu, przeznaczony do wiecznej chwa³y.
Sir 49:13  Pamiêæ o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie! On nam podniós³ mury rozwalone, postawi³ bramy i 
zasuwy i odnowi³ nasze domy.
Sir 49:14  Nie by³o drugiego spoœród stworzonych na ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi zosta³ uniesiony.
Sir 49:15  Nie narodzi³ siê ¿aden m¹¿ taki jak Józef, zwierzchnik braci, podpora ludu, którego zw³oki dozna³y 
takiej opieki.
Sir 49:16  Sem i Set ciesz¹ siê chwa³¹ wœród ludzi, a ponad wszystkimi ¿yj¹cymi stworzeniami - Adam.
Sir 50:1  Szymon, syn Oniasza, arcykap³an, za ¿ycia swego poprawi³ dom Pañski, a za dni swoich wzmocni³ 
œwi¹tyniê.
Sir 50:2  On zbudowa³ mur podwójnie wysoki i wysok¹ podporê muru œwi¹tyni.
Sir 50:3  Za dni jego zosta³ wykuty zbiornik na wodê, sadzawka - której obwód jest jak morze.
Sir 50:4  On myœla³ o swoim ludzie, aby go ustrzec przed upadkiem, umocni³ przeto miasto na czas oblê¿enia.



Sir 50:5  Jak¿e wspaniale wygl¹da³, gdy wraca³ do ludu, przy wyjœciu z Domu Zas³ony.
Sir 50:6  Jak gwiazda zaranna poœród chmur, jak ksiê¿yc w pe³ni w dniach œwi¹tecznych,
Sir 50:7  jak s³oñce œwiec¹ce na przybytek Najwy¿szego, jak têcza wspaniale b³yszcz¹ca w chmurach,
Sir 50:8  jak kwiat ró¿y na wiosnê, jak lilie przy Ÿródle, jak m³ody las Libanu w dniach letnich,
Sir 50:9  jak ogieñ i kadzid³o w kadzielnicy, jak naczynie szczeroz³ote, ozdobione drogimi kamieniami 
wszelkiego rodzaju,
Sir 50:10  jak drzewo oliwne, pokryte owocami, jak cyprys wznosz¹cy siê do chmur.
Sir 50:11  Kiedy przywdziewa³ zaszczytn¹ szatê i bra³ na siebie wspania³e ozdoby, kiedy wstêpowa³ do o³tarza 
Pana, nape³nia³ chwa³¹ obrêb przybytku;
Sir 50:12  a kiedy przyjmowa³ z r¹k kap³anów czêœci ofiarne, sam stoj¹c przy ognisku o³tarza, wokó³ niego sta³ 
wieniec braci, jak ga³êzie cedrów na Libanie; otaczali go jak pnie palmowe -
Sir 50:13  wszyscy synowie Aarona w swej chwale. Ofiara Pana by³a w ich rêkach, wobec ca³ego zgromadzenia 
Izraela -
Sir 50:14  [a¿ do] zakoñczenia pe³ni³ on s³u¿bê Bo¿¹ przy o³tarzach, aby uœwietniæ ofiarê Najwy¿szego, 
Wszechmog¹cego.
Sir 50:15  Wyci¹ga³ rêkê nad czarê, ofiarowa³ trochê z krwi winnego grona, wylewa³ j¹ na podstawê o³tarza, na 
przyjemn¹ woñ Najwy¿szemu, Królowi nad wszystkim.
Sir 50:16  Wtedy odzywali siê synowie Aarona i grali na kutych tr¹bach, grzmieli donoœnym g³osem na pami¹tkê 
przed Najwy¿szym.
Sir 50:17  Ca³y lud wspólnie spieszy³ i pada³ na twarz na ziemiê, aby oddaæ pok³on Panu swojemu, 
Wszechmog¹cemu, Najwy¿szemu Bogu.
Sir 50:18  Œpiewacy wychwalali Go swoimi g³osami i potê¿nym echem p³ynê³a mi³a melodia.
Sir 50:19  Lud prosi³ Pana Najwy¿szego w modlitwie przed Mi³osiernym, a¿ siê skoñczy³y wspania³e obrzêdy 
Pana i doprowadzono do koñca Jego œwiêt¹ s³u¿bê.
Sir 50:20  Wtedy on schodz¹c, wyci¹ga³ swe rêce nad ca³ym zgromadzeniem synów Izraela, aby daæ swymi 
wargami b³ogos³awieñstwo Pana, i by siê radowaæ Jego imieniem.
Sir 50:21  Po raz drugi lud pada³ na twarz, by przyj¹æ b³ogos³awieñstwo od Najwy¿szego.
Sir 50:22  A teraz b³ogos³awcie Boga ca³ego stworzenia, który wszêdzie czyni wielkie rzeczy, który od ³ona 
matczynego wywy¿sza dni nasze, który z nami postêpuje wed³ug swego mi³osierdzia.
Sir 50:23  Niech nam da radoœæ serca, niech nastanie za dni naszych pokój w Izraelu - po wieczne czasy,
Sir 50:24  aby mi³osierdzie Jego trwa³o wiernie z nami i by nas wybawi³ za dni naszych.
Sir 50:25  Dusza moja nie znosi dwóch narodów, a trzeci nie jest narodem:
Sir 50:26  mieszkaj¹cy na górze Samarii, Filistyni, i g³upi naród, przebywaj¹cy w Sychem.
Sir 50:27  Naukê m¹droœci i rozumu spisa³em w tej ksiêdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, 
jerozolimczyk, który m¹droœæ serca mego wyla³em jak obfity deszcz.
Sir 50:28  Szczêœliwy, kto bêdzie zajmowa³ siê tymi rzeczami, a kto w³o¿y je do serca swego, stanie siê 
m¹drym,
Sir 50:29  a jeœli tak post¹pi, we wszystkim sobie poradzi, poniewa¿ œwiat³o Pana bêdzie jego drogowskazem.
Sir 51:1  Wychwalaæ Ciê bêdê, Panie, Królu, i wys³awiaæ Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalaæ chcê 
imiê Twoje,
Sir 51:2  poniewa¿ podpor¹ i pomocnikiem sta³eœ siê dla mnie. Ochroni³eœ cia³o moje od zguby, od sieci 
oszczerczego jêzyka i od warg wypowiadaj¹cych k³amstwo; a wobec przeciwników sta³eœ siê pomocnikiem i 
wybawi³eœ miê,
Sir 51:3  wed³ug wielkoœci mi³osierdzia i Twego imienia, od pok¹sania przez tych, co s¹ gotowi mnie po³kn¹æ, 
od rêki szukaj¹cych mej duszy, z wielu utrapieñ, jakich dozna³em,
Sir 51:4  od uduszenia w ogniu, który mnie otacza, i z œrodka ognia, który nie ja zapali³em,
Sir 51:5  z g³êbokich wnêtrznoœci Szeolu, od jêzyka nieczystego i od s³owa k³amliwego,
Sir 51:6  od oszczerstwa jêzyka przewrotnego wobec króla. Dusza moja zbli¿y³a siê a¿ do œmierci, a ¿ycie 
moje byli blisko Szeolu, na dole.
Sir 51:7  Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalaz³em wspomo¿yciela, rozgl¹da³em siê za pomoc¹ od ludzi, 
ale nie przysz³a.
Sir 51:8  Wówczas wspomnia³em na mi³osierdzie Twoje, Panie, i na dzie³a Twoje, te od wieków - ¿e wybawiasz 
tych, którzy cierpliwie czekaj¹ na Ciebie, i wyzwalasz ich z rêki nieprzyjació³.
Sir 51:9  Podnios³em z ziemi mój g³os b³agalny i prosi³em o uwolnienie od œmierci.
Sir 51:10  Wzywa³em Pana: «Ojcem moim jesteœ i mocarzem, który mnie wyzwoli. Nie opuszczaj w dniach 
udrêki, a w czasie przewagi pysznych - bez pomocy! Wychwalaæ bêdê bez przerwy Twoje imiê i opiewaæ je 
bêdê w uwielbieniu».
Sir 51:11  I proœba moja zosta³a wys³uchana. Wybawi³eœ mnie bowiem z zag³ady i wyrwa³eœ z przygody 
z³owrogiej.



Sir 51:12  Dlatego bêdê Ciê wielbi³ i wychwala³, i b³ogos³awi³ imieniu Pañskiemu.
Sir 51:13  Bêd¹c jeszcze m³odym, zanim zacz¹³em podró¿owaæ, szuka³em jawnie m¹droœci w modlitwie.
Sir 51:14  U bram œwi¹tyni prosi³em o ni¹ i a¿ do koñca szukaæ jej bêdê.
Sir 51:15  Z powodu [jej] kwiatów, jakby dojrzewaj¹cego winogrona, serce me w niej siê rozradowa³o, noga moja 
wst¹pi³a na prost¹ drogê, od m³odoœci mojej idê jej œladami.
Sir 51:16  Nak³oni³em tylko trochê ucha mego, a ju¿ j¹ otrzyma³em i znalaz³em dla siebie rozleg³¹ wiedzê.
Sir 51:17  Post¹pi³em w niej, a Temu, który mi da³ m¹droœæ, chcê oddaæ czeœæ.
Sir 51:18  Postanowi³em bowiem wprowadziæ j¹ w czyn, zap³on¹³em gorliwoœci¹ o dobro i nie dozna³em 
wstydu.
Sir 51:19  Dusza moja walczy³a o ni¹ i z ca³¹ starannoœci¹ usi³owa³em zachowaæ Prawo; rêce wyci¹ga³em w 
górê, a b³êdy przeciwko niej op³akiwa³em.
Sir 51:20  Skierowa³em ku niej moj¹ duszê i znalaz³em j¹ dziêki czystoœci; z ni¹ od pocz¹tku zyska³em rozum, 
dlatego nie bêdê opuszczony.
Sir 51:21  Wnêtrze moje poruszy³o siê, aby jej szukaæ, i by³ to dla mnie zysk wspania³y.
Sir 51:22  Da³ mi Pan jêzyk, jako zap³atê dla mnie, i bêdê Go nim chwali³.
Sir 51:23  Zbli¿cie siê do mnie, wy, którym brak wykszta³cenia, i zatrzymajcie siê w domu nauki.
Sir 51:24  Na có¿, powiedzcie, pozbawiaæ siê tego, za czym dusze wasze tak bardzo têskni¹?
Sir 51:25  Otworzy³em usta i mówiê: Kupujcie sobie bez pieniêdzy.
Sir 51:26  W³ó¿cie kark wasz pod jarzmo i niech otrzyma dusza wasza naukê: aby j¹ znaleŸæ, nie trzeba 
szukaæ daleko.
Sir 51:27  Patrzcie oczami: ma³o siê natrudzi³em, a znalaz³em dla siebie wielki odpoczynek.
Sir 51:28  Za naukê dajcie wielk¹ iloœæ srebra, a zyskacie z ni¹ bardzo wiele z³ota.
Sir 51:29  Niech siê raduje dusza wasza w mi³osierdziu Pana i nie wstydŸcie siê Jego chwa³y!
Sir 51:30  Wype³nijcie dzie³o wasze przed czasem, a da wam nagrodê w porze oznaczonej.
Isa 1:1  Widzenie Izajasza, syna Amosa, które mia³ w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: 
Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.
Isa 1:2  Niebiosa, s³uchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmi³em i wychowa³em synów, 
lecz oni wyst¹pili przeciw Mnie.
Isa 1:3  Wó³ rozpoznaje swego pana i osio³ ¿³ób swego w³aœciciela, Izrael na niczym siê nie zna, lud mój 
niczego nie rozumie».
Isa 1:4  Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obci¹¿ony nieprawoœci¹, plemiê zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuœcili 
Pana, wzgardzili Œwiêtym Izraela, odwrócili siê wstecz.
Isa 1:5  Gdzie was jeszcze uderzyæ, skoro mno¿ycie przestêpstwa? Ca³a g³owa chora, ca³e serce os³ab³e;
Isa 1:6  od stopy nogi do szczytu g³owy nie ma w nim czêœci nietkniêtej: rany i siñce i opuchniête prêgi, nie 
opatrzone ani przewi¹zane, ni z³agodzone oliw¹.
Isa 1:7  Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratuj¹ wam niwy na waszych 
oczach: spustoszenie jak po zag³adzie Sodomy.
Isa 1:8  Córa Syjonu osta³a siê jak chatka w winnicy, jak sza³as w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblê¿one.
Isa 1:9  Gdyby nam Pan Zastêpów nie zostawi³ Reszty, stalibyœmy siê jak Sodoma, podobni bylibyœmy 
Gomorze.
Isa 1:10  S³uchajcie s³owa Pañskiego, wodzowie sodomscy, daj pos³uch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
Isa 1:11  «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem ca³opalenia koz³ów i ³oju t³ustych cielców. 
Krew wo³ów i baranów, i koz³ów mi obrzyd³a.
Isa 1:12  Gdy przychodzicie, by stan¹æ przede Mn¹, kto tego ¿¹da³ od was, ¿ebyœcie wydeptywali me 
dziedziñce?
Isa 1:13  Przestañcie sk³adania czczych ofiar! Obrzyd³e Mi jest wznoszenie dymu; œwiêta nowiu, szabaty, 
zwo³ywanie œwiêtych zebrañ... Nie mogê œcierpieæ œwi¹t i uroczystoœci.
Isa 1:14  Nienawidzê ca³¹ dusz¹ waszych œwi¹t nowiu i obchodów; sta³y Mi siê ciê¿arem; sprzykrzy³o Mi siê je 
znosiæ!
Isa 1:15  Gdy wyci¹gniecie rêce, odwrócê od was me oczy. Choæbyœcie nawet mno¿yli modlitwy, Ja nie 
wys³ucham. Rêce wasze pe³ne s¹ krwi.
Isa 1:16  Obmyjcie siê, czyœci b¹dŸcie! Usuñcie z³o uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestañcie czyniæ 
z³o!
Isa 1:17  Zaprawiajcie siê w dobrem! Troszczcie siê o sprawiedliwoœæ, wspomagajcie uciœnionego, oddajcie 
s³usznoœæ sierocie, w obronie wdowy stawajcie!
Isa 1:18  ChodŸcie i spór ze Mn¹ wiedŸcie! - mówi Pan. Choæby wasze grzechy by³y jak szkar³at, jak œnieg 
wybielej¹; choæby czerwone jak purpura, stan¹ siê jak we³na.
Isa 1:19  Je¿eli bêdziecie ulegli i pos³uszni, dóbr ziemskich bêdziecie za¿ywaæ.
Isa 1:20  Ale jeœli siê zatniecie w oporze, miecz was wytêpi». Albowiem usta Pañskie [to] wyrzek³y.



Isa 1:21  Jak¿e¿ to miasto wierne sta³o siê nierz¹dnic¹? Syjon by³ pe³en rozs¹dku, sprawiedliwoœæ w nim 
mieszka³a, a teraz zabójcy!
Isa 1:22  Twe srebro ¿u¿lem siê sta³o, wino twoje z wod¹ zmieszane.
Isa 1:23  Twoi ksi¹¿êta zbuntowani, wspólnicy z³odziei; wszyscy lubi¹ podarki, goni¹ za wynagrodzeniem. Nie 
oddaj¹ sprawiedliwoœci sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich.
Isa 1:24  Przeto [taka jest] wyrocznia Pana, Boga Zastêpów, Wszechw³adcy Izraela; «Ach! uradujê siê kosztem 
moich wrogów, pomszczê siê na mych nieprzyjacio³ach.
Isa 1:25  Obrócê rêkê moj¹ na ciebie, wypalê do czysta tw¹ rudê i usunê ca³y twój o³ów.
Isa 1:26  Przywrócê twoich sêdziów jak dawniej, i twoich radnych jak na pocz¹tku. Wówczas ciê nazw¹: Miastem 
Sprawiedliwoœci, Grodem Wiernym».
Isa 1:27  Syjon okupi siê poszanowaniem prawa, a jego nawróceni sprawiedliwoœci¹.
Isa 1:28  Buntownicy zaœ i grzesznicy razem bêd¹ starci, a odstêpuj¹cy od Pana wygin¹.
Isa 1:29  Zaiste, wstyd wam bêdzie z powodu terebintów, któreœcie umi³owali, zarumienicie siê wobec gajów, 
któreœcie obrali sobie.
Isa 1:30  Bo bêdziecie jak terebint ze zwiêd³ym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody.
Isa 1:31  I stanie siê mocarz podpa³k¹, a dzie³o jego iskr¹. Zap³on¹ razem oboje, a nikt nie ugasi.
Isa 2:1  Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotycz¹ce Judy i Jerozolimy:
Isa 2:2  Stanie siê na koñcu czasów, ¿e góra œwi¹tyni Pañskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad 
pagórki. Wszystkie narody do niej pop³yn¹,
Isa 2:3  mnogie ludy pójd¹ i rzekn¹: «ChodŸcie, wst¹pmy na Górê Pañsk¹ do œwi¹tyni Boga Jakubowego! Niech 
nas nauczy dróg swoich, byœmy kroczyli Jego œcie¿kami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i s³owo Pañskie - z 
Jeruzalem».
Isa 2:4  On bêdzie rozjemc¹ pomiêdzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekuj¹ 
na lemiesze, a swoje w³ócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie bêd¹ siê wiêcej 
zaprawiaæ do wojny.
Isa 2:5  ChodŸcie, domu Jakuba, postêpujmy w œwiat³oœci Pañskiej!
Isa 2:6  Zaiste, odrzuci³eœ Twój lud, dom Jakuba, bo pe³en jest wró¿bitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodê 
uderza w rêce cudzoziemców.
Isa 2:7  Kraj jego pe³en jest srebra i z³ota, a skarby jego s¹ niezliczone. Kraj jego pe³en jest koni, a wozy jego 
nieprzeliczone.
Isa 2:8  Kraj jego pe³en jest bo¿yszczy... [Oni] wielbi¹ r¹k swoich dzie³o, które wykona³y ich palce.
Isa 2:9  Poni¿y³ siê cz³owiek, upodli³ œmiertelny; nie przebaczaj im!
Isa 2:10  WejdŸ miêdzy ska³y, ukryj siê w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, 
kiedy powstanie, by przeraziæ ziemiê.
Isa 2:11  Wynios³e oczy cz³owieka siê ukorz¹ i duma ludzka bêdzie poni¿ona. Sam tylko Pan siê wywy¿szy dnia 
owego.
Isa 2:12  Albowiem dzieñ Pana Zastêpów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadêtym i przeciw wszystkim 
hardym, by siê ukorzyli,
Isa 2:13  przeciw wszystkim cedrom Libanu, wysoko siê wzbijaj¹cym, i przeciw wszystkim dêbom Baszanu,
Isa 2:14  przeciw wszystkim górom niebotycznym i przeciw wszystkim pagórkom wynios³ym,
Isa 2:15  przeciw ka¿dej wie¿y strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym,
Isa 2:16  przeciw wszystkim okrêtom Tarszisz i przeciw wszystkim statkom zbytkownym.
Isa 2:17  Wtedy pycha cz³owieka bêdzie poni¿ona, a upokorzona ludzka wynios³oœæ. Sam tylko Pan siê 
wywy¿szy dnia owego,
Isa 2:18  pos¹gi zaœ bo¿ków ca³kowicie znikn¹.
Isa 2:19  Wtedy wejd¹ do jaskiñ skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego 
majestatu, kiedy powstanie, by przeraziæ ziemiê.
Isa 2:20  Owego dnia cz³owiek wyrzuci kretom i nietoperzom bo¿ki swe srebrne i ba³wany z³ote, zrobione po to, 
by im czeœæ oddawa³,
Isa 2:21  gdy wejdzie miêdzy rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem 
Jego majestatu, kiedy powstanie, by przeraziæ ziemiê.
Isa 2:22  Zaniechajcie cz³owieka, który ledwie dech ma w nozdrzach. Bo na ile go oceniæ?
Isa 3:1  Zaiste, oto Pan, Pan Zastêpów odejmie Jerozolimie i Judzie wszelk¹ podporê - ca³y zapas chleba i ca³y 
zapas wody -
Isa 3:2  mocarza i wojownika, sêdziego i proroka, i wieszczka i starszego,
Isa 3:3  piêædziesi¹tnika i magnata, radnego i bieg³ego w magii, i znaj¹cego czary.
Isa 3:4  «Ksi¹¿êtami ustanowiê im ch³opców, m³okosy bêd¹ panowaæ nad nimi».
Isa 3:5  Ludzie gnêbiæ bêd¹ jeden drugiego i przyjaciel przyjaciela. Wyrostek sponiewiera starca, i prostak 
dostojnika.



Isa 3:6  Tote¿ uchwyci siê jeden swego brata w ojcowskim domu: «Ty masz p³aszcz, b¹dŸ naszym wodzem; 
weŸmij¿e w rêce tê ruinê!»
Isa 3:7  Ten zaœ siê podniesie owego dnia mówi¹c: «Nie jestem lekarzem. W mym domu nie ma chleba ni szaty. 
Nie czyñcie mnie wodzem ludu!»
Isa 3:8  Zaiste Jeruzalem upada i Juda siê wali, bo przeciw Panu s¹ ich s³owa i czyny, by oczy Jego chwa³y 
obra¿aæ.
Isa 3:9  Stronniczoœæ ich œwiadczy przeciw nim, jak Sodoma og³aszaj¹ swój grzech, nie ukrywaj¹ [go]. Biada 
im, bo sami sobie gotuj¹ nieszczêœcie.
Isa 3:10  Szczêœliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; za¿ywaæ bêdzie owocu swych czynów.
Isa 3:11  Biada z³emu, bo odbierze z³o; bo wed³ug czynów jego r¹k mu odp³ac¹.
Isa 3:12  Ach, mój lud! M³okos go ciemiê¿y i kobiety nim rz¹dz¹. Ludu mój! Przywódcy twoi ciê zwodz¹, i burz¹ 
drogê, któr¹ kroczysz,
Isa 3:13  Pan powsta³, by wszcz¹æ rozprawê, stoi, by toczyæ spór ze swoim ludem.
Isa 3:14  Pan wchodzi na rozprawê ze starszymi swego ludu i z jego ksi¹¿êtami: «To wyœcie spustoszyli 
winnicê, coœcie biednemu zrabowali, jest w waszych domach.
Isa 3:15  Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnêbiacie oblicza ubogich?» Wyrocznia Pana, Boga Zastêpów.
Isa 3:16  Pan powiedzia³: «Poniewa¿ siê wbi³y w pychê córki syjoñskie, poniewa¿ chodz¹ wyci¹gaj¹c szyjê i 
rzucaj¹c oczami, poniewa¿ chodz¹ wci¹¿ drepcz¹c i dzwoni¹ brz¹kade³kami u swych nóg,
Isa 3:17  przeto Pan sprawi, ¿e wy³ysiej¹ czaszki córek syjoñskich, Pan obna¿y ich skronie».
Isa 3:18  W owym dniu usunie Pan ozdobê brz¹kade³ u trzewików, s³oneczka i pó³ksiê¿yce,
Isa 3:19  kolczyki, bransolety i welony,
Isa 3:20  diademy, ³añcuszki u nóg i wst¹¿ki, flaszeczki na wonnoœci i amulety,
Isa 3:21  pierœcionki i kó³ka do nosa,
Isa 3:22  drogie suknie, narzutki i szale, torebki
Isa 3:23  i zwierciade³ka, cienk¹ bieliznê, zawoje i letnie sukienki.
Isa 3:24  I bêdzie: zamiast wonnoœci - zaduch, zamiast paska - powróz, miast uczesanych kêdziorów - ³ysina, 
miast wykwintnej szaty - ciasny wór, zamiast krasy - wypalone piêtno.
Isa 3:25  Twoi ludzie polegn¹ od miecza i twoi rycerze na wojnie.
Isa 3:26  Jêkn¹ jej bramy i okryj¹ siê ¿a³ob¹; a spustoszona na ziemi usi¹dzie.
Isa 4:1  Siedem niewiast uchwyci siê jednego mê¿czyzny w ów dzieñ, mówi¹c: «Swój chleb bêdziemy jad³y i we 
w³asn¹ odzie¿ siê ubiera³y. Dozwól nam tylko nosiæ twoje imiê. Odejmij nam hañbê».
Isa 4:2  W owym dniu Odroœl Pana stanie siê ozdob¹ i chwa³¹, a owoc ziemi przepychem i kras¹ dla ocala³ych z 
Izraela.
Isa 4:3  I bêdzie tak: Ten, kto pozosta³ ¿ywy na Syjonie, i który siê osta³ w Jeruzalem, ka¿dy bêdzie nazwany 
œwiêtym i wpisany do [Ksiêgi] ¯ycia w Jeruzalem.
Isa 4:4  Gdy Pan obmyje brud Córy Syjoñskiej i krew rozlan¹ oczyœci wewn¹trz Jeruzalem tchnieniem s¹du i 
tchnieniem po¿ogi,
Isa 4:5  wtedy Pan przyjdzie [spocz¹æ] na ca³ej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy siê tam zgromadz¹, we 
dnie jak ob³ok z dymu, w nocy jako olœniewaj¹cy p³omieñ ognia. Albowiem nad wszystkim Chwa³a [Pañska] 
bêdzie os³on¹
Isa 4:6  i namiotem, by za dnia daæ cieñ przed skwarem, ucieczkê zaœ i schronienie przed nawa³nic¹ i ulew¹.
Isa 5:1  Chcê zaœpiewaæ memu Przyjacielowi pieœñ o Jego mi³oœci ku swojej winnicy! Przyjaciel mój mia³ 
winnicê na ¿yznym pagórku.
Isa 5:2  Otó¿ okopa³ j¹ i oczyœci³ z kamieni i zasadzi³ w niej szlachetn¹ winoroœl; poœrodku niej zbudowa³ 
wie¿ê, tak¿e i t³oczniê w niej wyku³. I spodziewa³ siê, ¿e wyda winogrona, lecz ona cierpkie wyda³a jagody.
Isa 5:3  «Teraz wiêc, o mieszkañcy Jeruzalem i mê¿owie z Judy, rozs¹dŸcie, proszê, miêdzy Mn¹ a miêdzy 
winnic¹ moj¹.
Isa 5:4  Co jeszcze mia³em uczyniæ winnicy mojej, a nie uczyni³em w niej? Czemu, gdy czeka³em, by 
winogrona wyda³a, ona cierpkie da³a jagody?
Isa 5:5  Wiêc dobrze! Poka¿ê wam, co uczyniê winnicy mojej: rozbiorê jej ¿ywop³ot, by j¹ rozgrabiono; rozwalê 
jej ogrodzenie, by j¹ stratowano.
Isa 5:6  Zamieniê j¹ w pustyniê, nie bêdzie przycinana ni plewiona, tak i¿ wzejd¹ osty i ciernie. Chmurom zaka¿ê 
spuszczaæ na ni¹ deszcz».
Isa 5:7  Otó¿ winnic¹ Pana Zastêpów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwa³ On 
tam sprawiedliwoœci, a oto rozlew krwi, i prawowiernoœci, a oto krzyk grozy.
Isa 5:8  Biada tym, którzy przydaj¹ dom do domu, przy³¹czaj¹ rolê do roli, tak i¿ nie ma wolnego miejsca; i wy 
sami mieszkacie w œrodku kraju.
Isa 5:9  Do moich uszu dotar³ g³os Pana Zastêpów: «Na pewno wiele domów ulegnie ruinie: wspania³e i 
wygodne - bêd¹ bez mieszkañców!



Isa 5:10  Bo dziesiêæ morgów winnicy dadz¹ jeden bat, a chomer ziarna wyda jedn¹ efê».
Isa 5:11  Biada tym, którzy rych³o wstaj¹c rano szukaj¹ sycery, zostaj¹ do póŸna w noc, [bo] wino ich rozgrzewa.
Isa 5:12  Nic, tylko harfy i cytry, bêbny i flety, i wino na ich ucztach. O sprawê Pana nie dbaj¹ ani nie bacz¹ na 
dzie³a r¹k Jego.
Isa 5:13  Przeto lud mój pójdzie w niewolê, przez brak rozumu: jego dostojnicy pomr¹ z g³odu, a jego pospólstwo 
wyschnie z pragnienia.
Isa 5:14  ... Tak, Szeol rozszerzy³ sw¹ gardziel, rozwar³ sw¹ paszczê nadmiernie; wpada doñ t³um miasta 
wspania³y i wyj¹cy z uciechy.
Isa 5:15  Poni¿ony bêdzie œmiertelnik, upokorzony cz³owiek, a oczy dumnych bêd¹ spuszczone.
Isa 5:16  Pan Zastêpów przez s¹d siê wywy¿szy, Bóg Œwiêty przez sprawiedliwoœæ oka¿e sw¹ œwiêtoœæ.
Isa 5:17  Paœæ siê bêd¹ baranki jak na swym pastwisku, i t³uste kozio³ki ¿er znajd¹ w ruinach.
Isa 5:18  Biada tym, którzy na postronkach od wo³u ci¹gn¹ nieprawoœci i na powrozach uprzê¿y swe grzechy!
Isa 5:19  Tym, którzy mówi¹: «Prêdzej! Niech przyspieszy On swe dzie³o, byœmy zobaczyli, niech siê zbli¿¹ i 
urzeczywistni¹ zamiary Œwiêtego Izraelowego, abyœmy je poznali!»
Isa 5:20  Biada tym, którzy z³o nazywaj¹ dobrem, a dobro z³em, którzy zamieniaj¹ ciemnoœci na œwiat³o, a 
œwiat³o na ciemnoœci, którzy przemieniaj¹ gorycz na s³odycz, a s³odycz na gorycz!
Isa 5:21  Biada tym, którzy siê uwa¿aj¹ za m¹drych i s¹ sprytnymi we w³asnym mniemaniu!
Isa 5:22  Biada tym, którzy s¹ bohaterami w piciu wina i dzielni w mieszaniu sycery.
Isa 5:23  Tym, którzy za podarek uniewinniaj¹ winnego, a sprawiedliwego ods¹dzaj¹ od prawa.
Isa 5:24  Przeto jak s³omê po¿era jêzyk ognisty, a siano znika w p³omieniu, tak korzeñ ich bêdzie zgnilizn¹, a 
kie³ek ich jak py³ porwany siê wzniesie, bo odrzucili Prawo Pana Zastêpów i wzgardzili tym, co mówi³ Œwiêty 
Izraela.
Isa 5:25  Dlatego siê rozpali³ gniew Pana przeciw swojemu ludowi, wyci¹gn¹³ na niego rêkê, by wymierzyæ cios, 
a¿ góry zadr¿a³y. Ich trupy jak gnój zaleg³y œrodek ulic. Mimo wszystko gniew Jego siê nie uœmierzy³, i rêka 
Jego jest dalej wyci¹gniêta.
Isa 5:26  On zatknie chor¹giew dla dalekiego narodu i gwizdem wezwie go z krañców ziemi - i oto on przyjdzie 
r¹czy i lekki.
Isa 5:27  Nie ma w nim s³abego ani zmêczonego, nikt nie drzemie ani nie œpi, nikt nie odpina pasa ze swych 
bioder ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików.
Isa 5:28  Strza³y jego ostre i ka¿dy ³uk napiêty; kopyta jego koni s¹ jak krzemieñ, ko³a jego rydwanów pêdz¹ jak 
huragan.
Isa 5:29  Jego ryk jest jakby lwicy, on ryczy jak lwi¹tka. Wydaje pomruk, porywa sw¹ zdobycz i umyka, a nikt mu 
jej nie wyrwie.
Isa 5:30  Szum przeciw niemu powstanie w ów dzieñ jakby szum morza. Wtedy spojrzymy na ziemiê: a oto 
przera¿aj¹ce ciemnoœci, œwiat³oœæ siê od chmur przyæmi³a.
Isa 6:1  W roku œmierci króla Ozjasza ujrza³em Pana siedz¹cego na wysokim i wynios³ym tronie, a tren Jego 
szaty wype³nia³ œwi¹tyniê.
Isa 6:2  Serafiny sta³y ponad Nim; ka¿dy z nich mia³ po szeœæ skrzyde³; dwoma zakrywa³ sw¹ twarz, dwoma 
okrywa³ swoje nogi, a dwoma lata³.
Isa 6:3  I wo³a³ jeden do drugiego: «Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty jest Pan Zastêpów. Ca³a ziemia pe³na jest Jego 
chwa³y».
Isa 6:4  Od g³osu tego, który wo³a³, zadrga³y futryny drzwi, a œwi¹tynia nape³ni³a siê dymem.
Isa 6:5  I powiedzia³em: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mê¿em o nieczystych wargach i mieszkam 
poœród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje ogl¹da³y Króla, Pana Zastêpów!»
Isa 6:6  Wówczas przylecia³ do mnie jeden z serafinów, trzymaj¹c w rêce wêgiel, który kleszczami wzi¹³ z 
o³tarza.
Isa 6:7  Dotkn¹³ nim ust moich i rzek³: «Oto dotknê³o to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zg³adzony twój 
grzech».
Isa 6:8  I us³ysza³em g³os Pana mówi¹cego: «Kogo mam pos³aæ? Kto by Nam poszed³?» Odpowiedzia³em: 
«Oto ja, poœlij mnie!»
Isa 6:9  I rzek³ [mi]: «IdŸ i mów do tego ludu: S³uchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uwa¿nie, lecz bez 
rozeznania!
Isa 6:10  ZatwardŸ serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaœlep jego oczy, i¿by oczami nie widzia³ ani uszami 
nie s³ysza³, i serce jego by nie pojê³o, ¿eby siê nie nawróci³ i nie by³ uzdrowiony».
Isa 6:11  Wtedy zapyta³em: «Jak d³ugo, Panie?» On odrzek³: «A¿ run¹ miasta wyludnione i domy bez ludzi, a 
pola pozostan¹ pustkowiem.
Isa 6:12  Pan wyrzuci ludzi daleko, tak ¿e zwiêkszy siê pustynia wewn¹trz kraju.
Isa 6:13  A jeœli jeszcze dziesi¹ta czêœæ [ludnoœci] zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu jak 
terebint lub d¹b, z których pieñ tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego [bêdzie] œwiêtym nasieniem».



Isa 7:1  Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszy³ Resin, król Aramu, z Pekachem, 
synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z ni¹ toczyæ wojnê, ale nie móg³ jej zdobyæ.
Isa 7:2  I przyniesiono tê wiadomoœæ do domu Dawida: «Aram stan¹³ obozem w Efraimie!» Wówczas zadr¿a³o 
serce króla i serce ludu jego, jak dr¿¹ od wichru drzewa w lesie.
Isa 7:3  Pan zaœ rzek³ do Izajasza: «WyjdŸ¿e naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec 
kana³u Wy¿szej Sadzawki, na drogê Pola Folusznika,
Isa 7:4  i powiesz do niego: "Uwa¿aj, b¹dŸ spokojny, nie bój siê!... Niech twoje serce nie s³abnie z powodu tych 
dwóch oto niedopa³ków dymi¹cych g³owni, z powodu zaciek³oœci Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza:
Isa 7:5  dlatego ¿e Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili tw¹ zgubê, mówi¹c:
Isa 7:6  Wtargnijmy do Judei, przeraŸmy j¹ i podbijmy dla siebie, a królem nad ni¹ ustanowimy syna Tabeela!
Isa 7:7  Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie siê tak!
Isa 7:8  [1] Bo stolic¹ Aramu jest Damaszek, a g³ow¹ Damaszku Resin;
Isa 7:9  [2] Je¿eli nie uwierzycie, nie ostoicie siê"».
Isa 7:10  I znowu Pan przemówi³ do Achaza tymi s³owami:
Isa 7:11  «Proœ dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to g³êboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!»
Isa 7:12  Lecz Achaz odpowiedzia³: «Nie bêdê prosi³, i nie bêdê wystawia³ Pana na próbê».
Isa 7:13  Wtedy rzek³ [Izajasz]: «S³uchajcie wiêc, domu Dawidowy: Czy¿ ma³o wam naprzykrzaæ siê ludziom, 
i¿ naprzykrzacie siê tak¿e mojemu Bogu?
Isa 7:14  Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Isa 7:15  Œmietanê i miód spo¿ywaæ bêdzie, a¿ siê nauczy odrzucaæ z³o, a wybieraæ dobro.
Isa 7:16  Bo zanim Ch³opiec bêdzie umia³ odrzucaæ z³o, a wybieraæ dobro, zostanie opuszczona kraina, której 
dwóch królów ty siê ul¹k³eœ.
Isa 7:17  Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie by³o od chwili odpadniêcia 
Efraima od Judy.
Isa 7:18  W owym dniu zagwi¿d¿e Pan na muchy przy koñcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczo³y w ziemi 
asyryjskiej.
Isa 7:19  I przylec¹, i wszystkie razem obsi¹d¹ parowy potoków i rozpadliny skalne, ka¿dy krzak kolczasty i 
wszystkie pastwiska.
Isa 7:20  W owym dniu ogoli Pan brzytw¹, wynajêt¹ za Rzek¹, g³owê i w³osy na nogach, tak¿e i brodê obetnie.
Isa 7:21  W owym dniu ka¿dy bêdzie hodowa³ sztukê byd³a i dwie owce,
Isa 7:22  a dziêki obfitemu udojowi mleka bêdzie jad³ œmietanê. Zaiste, œmietanê i miód jeœæ bêdzie ka¿dy 
pozosta³y w kraju.
Isa 7:23  W owym dniu wszelki obszar, tam gdzie jest tysi¹c winnych szczepów wartoœci tysi¹ca syklów 
srebrnych, bêdzie pastw¹ g³ogu i cierni.
Isa 7:24  Ze strza³ami i z ³ukiem wejdzie tam [myœliwy], bo ca³a ziemia bêdzie [pokryta] g³ogiem i cierniami.
Isa 7:25  A we wszystkie góry, które siê uprawia³o motyk¹, nikt siê nie zapuœci, boj¹c siê g³ogu i cierni; pos³u¿¹ 
one na wygon dla wo³ów i do deptania przez trzodê».
Isa 8:1  Pan powiedzia³ do mnie: «WeŸ sobie wielk¹ tabliczkê i napisz na niej zwyk³ymi literami: Maher-Szalal-
Chasz-Baz.
Isa 8:2  Nastêpnie znajdŸ mi œwiadków godnych zaufania: kap³ana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza!» 
-
Isa 8:3  Zbli¿y³em siê te¿ do prorokini. Ona poczê³a i porodzi³a syna. I rzek³ mi Pan: «Nazwij go imieniem 
Maher-Szalal-Chasz-Baz,
Isa 8:4  bo zanim ch³opiec nauczy siê wymawiaæ "tata" i "mama", zanios¹ bogactwa Damaszku i ³upy z Samarii 
przed króla asyryjskiego».
Isa 8:5  Ponownie Pan przemówi³ do mnie tymi s³owami:
Isa 8:6  «Poniewa¿ lud ten wzgardzi³ wod¹ Siloe, co p³ynie ³agodnie, a dr¿y przed Resinem i przed synem 
Remaliasza,
Isa 8:7  dlatego: Oto Pan sprawia, ¿e wzbieraj¹ przeciw niemu wody Rzeki gwa³towne i obfite - król asyryjski i 
ca³a jego chwa³a - i wtargn¹ do wszystkich jej ³o¿ysk, i przekrocz¹ wszystkie jej strome brzegi;
Isa 8:8  i wedr¹ siê do Judy, zatopi¹ i przelej¹ siê, a¿ siêgn¹ po szyjê. Jej skrzyd³a bêd¹ rozpostarte na ca³¹ 
szerokoœæ twej ziemi, o Emmanuelu!
Isa 8:9  Dowiedzcie siê, ludy, bêdziecie zgniecione! Wszystkie krañce ziemi, s³uchajcie: Przypaszcie broñ, 
bêdziecie zgniecione! Przypaszcie broñ, bêdziecie zgniecione!
Isa 8:10  Opracujcie plan, a bêdzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy, albowiem z nami Bóg».
Isa 8:11  Zaiste, tak wyrzek³ Pan do mnie, gdy Jego rêka mocno mnie ujê³a, by mnie odwróciæ od 
postêpowania drog¹ tego ludu:
Isa 8:12  «Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lêkajcie siê, czego on siê 
lêka, ani siê nie bójcie!



Isa 8:13  Pan Zastêpów - Jego za Œwiêtego miejcie; On jest Tym, którego siê lêkaæ macie i który was winien 
bojaŸni¹ przejmowaæ.
Isa 8:14  On bêdzie kamieniem obrazy i ska³¹ potkniêcia siê dla obu domów Izraela; pu³apk¹ i sid³em dla 
mieszkañców Jeruzalem.
Isa 8:15  Wielu z nich siê potknie, upadnie i rozbije, bêd¹ usidleni i w niewolê wziêci».
Isa 8:16  Zamykam œwiadectwo i pieczêtujê pouczenie wœród moich uczniów.
Isa 8:17  Oczekujê Pana, który ukrywa swe oblicze przed domem Jakuba, i w Nim pok³adam nadziejê.
Isa 8:18  Oto ja i dzieci moje, które mi da³ Pan, stanowimy wieszcze znaki w Izraelu od Pana Zastêpów, co na 
górze Syjon przebywa.
Isa 8:19  Gdy zaœ wam powiedz¹: «RadŸcie siê wywo³ywaczy duchów i wró¿bitów, którzy szepc¹ i mrucz¹ 
[zaklêcia]. Czy¿ lud nie powinien radziæ siê swoich bogów? Czy nie powinien pytaæ umar³ych o los ¿ywych?» -
Isa 8:20  «Do objawienia i do œwiadectwa!» Jeœli nie bêd¹ mówiæ zgodnie z tym has³em, to nie mam dla nich 
jutrzenki.
Isa 8:21  A bêdzie siê on b³¹ka³ w kraju uciœniony i wyg³odzony; a kiedy zazna g³odu i wpadnie we 
wœciek³oœæ, zacznie przeklinaæ swego króla i swego Boga; podniesie oczy w górê,
Isa 8:22  potem popatrzy na ziemiê: a oto tylko utrapienie i ciemnoœci, i przygniataj¹ca noc! Ale mrok bêdzie 
rozpêdzony.
Isa 8:23  [1] Bo nie [zawsze] bêdzie mia³ ciemnoœci ten kraj, który cierpi ucisk.[2] W dawniejszych czasach 
upokorzy³ [Pan] krainê Zabulona i krainê Neftalego, za to w przysz³oœci chwa³¹ okryje drogê do morza, wiod¹c¹ 
przez Jordan, krainê pogañsk¹.
Isa 9:1  Naród krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mroków œwiat³o 
zab³ys³o.
Isa 9:2  Pomno¿y³eœ radoœæ, zwiêkszy³eœ wesele. Rozradowali siê przed Tob¹, jak siê raduj¹ we ¿niwa, jak 
siê wesel¹ przy podziale ³upu.
Isa 9:3  Bo z³ama³eœ jego ciê¿kie jarzmo i dr¹¿ek na jego ramieniu, prêt jego ciemiêzcy jak w dniu pora¿ki 
Madianitów.
Isa 9:4  Bo ka¿dy but pieszego ¿o³nierza, ka¿dy p³aszcz zbroczony krwi¹, pójd¹ na spalenie, na pastwê ognia.
Isa 9:5  Albowiem Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam dany, na Jego barkach spoczê³a w³adza. 
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿ê Pokoju.
Isa 9:6  Wielkie bêdzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On 
utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwoœci¹, odt¹d i na wieki. Zazdrosna mi³oœæ Pana Zastêpów tego 
dokona.
Isa 9:7  Wyda³ Pan wyrok na Jakuba, i spad³ on na Izraela.
Isa 9:8  Pozna go ca³y naród: Efraimczycy i mieszkañcy Samarii, w dumie i w hardoœci swego serca mówi¹cy:
Isa 9:9  «Ceg³y siê rozsypa³y - odbudujemy z kamienia; sykomory wyciête - cedrami je zast¹pimy».
Isa 9:10  Lecz Pan wzbudzi³ przeciw niemu wrogów i nieprzyjació³ jego uzbroi³:
Isa 9:11  Aramejczyków od wschodu i Filistynów z zachodu, po¿eraj¹cych Izraela ca³¹ paszcz¹. Po tym 
wszystkim nie uœmierzy³ siê gniew Jego i rêka Jego - nadal wyci¹gniêta.
Isa 9:12  Ale naród nie nawróci³ siê do swego Karciciela ani nie szuka³ Pana Zastêpów.
Isa 9:13  Wówczas Pan odci¹³ Izraelowi g³owê i ogon, w jednym dniu, palmê i sitowie.
Isa 9:14  Starszy i dostojnik - to g³owa; a ogon to prorok i nauczyciel k³amstwa.
Isa 9:15  Zwodzicielami siê stali przywódcy tego narodu, a ci, którym przewodz¹, zgubili siê.
Isa 9:16  Dlatego Pan nie oszczêdzi jego m³odzieñców ani siê zlituje nad jego sierotami i wdowami. Bo ca³y ten 
naród jest bezbo¿ny i z³y, ka¿de usta mówi¹ g³upstwa. Po tym wszystkim nie uœmierzy³ siê gniew Jego i rêka 
Jego - nadal wyci¹gniêta.
Isa 9:17  Zaiste, niegodziwoœæ rozgorza³a jak po¿ar, który trawi g³ogi i ciernie; wybucha w g¹szczu leœnym, 
a¿ wzbijaj¹ siê s³upy dymu.
Isa 9:18  Od gniewu Pañskiego zapali³ siê kraj, i sta³ siê naród pastw¹ ognia. Nikt nie ma litoœci nad bratem 
swoim.
Isa 9:19  Ka¿dy po¿era cia³o bliŸniego; odgryza na prawo, a przecie¿ ³aknie, zjada na lewo, lecz siê nie 
nasyca.
Isa 9:20  Manasses [szarpie] Efraima, a Efraim Manassesa, obaj razem godz¹ na Judê. Po tym wszystkim nie 
uœmierzy³ siê gniew Jego i rêka Jego - nadal wyci¹gniêta.
Isa 10:1  Biada prawodawcom ustaw bezbo¿nych i tym, co ustanowili przepisy krzywdz¹ce,
Isa 10:2  aby s³abych odepchn¹æ od sprawiedliwoœci i wyzuæ z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczyniæ 
swoim ³upem i by móc ograbiaæ sieroty!
Isa 10:3  Lecz co zrobicie w dzieñ kary, kiedy zag³ada nadejdzie z dala? Do kogo siê uciekniecie o pomoc, i 
gdzie zostawicie wasze bogactwa?
Isa 10:4  Nic, tylko skuliæ siê [wam] pomiêdzy jeñcami albo paœæ wœród pomordowanych. Po tym wszystkim 



nie uœmierzy³ siê gniew Jego i rêka Jego - nadal wyci¹gniêta.
Isa 10:5  Ach, [ten] Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywoœci!
Isa 10:6  Posy³am go przeciw narodowi bezbo¿nemu, przykazujê mu, aby lud, na który siê zawzi¹³em, ograbi³ i 
z³upi³ doszczêtnie, by rzuci³ go na zdeptanie, jak b³oto na ulicach.
Isa 10:7  Lecz on nie tak bêdzie mniema³ i serce jego nie tak bêdzie rozumia³o: bo w jego umyœle plan 
zniszczenia i wyciêcia w pieñ narodów bez liku.
Isa 10:8  Albowiem powie: «Czy¿ moi dowódcy nie równaj¹ siê królom?
Isa 10:9  Czy¿ Kalno nie jest podobne do Karkemisz? Czy¿ nie jest Chamat podobne do Arpad albo Samaria 
podobna do Damaszku?
Isa 10:10  Jak moja rêka dosiêg³a królestw bo¿ków, których pos¹gi liczniejsze by³y ni¿ w Jeruzalem i w Samarii,
Isa 10:11  jak uczyni³em Samarii i jej bo¿kom, czy¿ nie tak samo zrobiê Jerozolimie i jej pos¹gom?»
Isa 10:12  Gdy Pan dokona ca³ego dzie³a swego na górze Syjon i w Jerozolimie, ukarze owoc pysznego serca 
króla Asyrii i bezczelnoœæ jego wynios³ych oczu.
Isa 10:13  Powiedzia³ bowiem: «Dzia³a³em si³¹ mej rêki i w³asnym sprytem, bom jest rozumny. Przesun¹³em 
granice narodów i rozgrabi³em ich skarby, a mieszkañców powali³em, jak mocarz.
Isa 10:14  Rêka moja odkry³a jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbieraj¹ porzucone jajka, tak ja 
zagarn¹³em ca³¹ ziemiê; i nie by³o, kto by zatrzepota³ skrzyd³em, nikt nie otworzy³ dzioba, nikt nie pisn¹³».
Isa 10:15  Czy siê pyszni siekiera wobec drwala? Czy siê wynosi pi³a ponad tracza? Jak gdyby bicz chcia³ 
wywijaæ tym, który go unosi, i jak gdyby prêt chcia³ podnosiæ tego, który nie jest z drewna.
Isa 10:16  Przeto Pan, Bóg Zastêpów, zeœle wycieñczenie na jego tuszê. Pod jego œwietnym wygl¹dem rozpali 
siê gor¹czka, jakby zap³on¹³ ogieñ.
Isa 10:17  Œwiat³oœæ Izraela stanie siê ogniem, a Œwiêty jego - p³omieniem, który po¿re i poch³onie jego 
ciernie i jego g³ogi w jednym dniu,
Isa 10:18  bujne te¿ zaroœla jego lasu i zagajnika. Od duszy do cia³a wszystko wyniszczy i bêdzie jak chory, 
który gaœnie.
Isa 10:19  Ostatek drzew w jego lesie da siê policzyæ, ch³opiec je spisaæ potrafi.
Isa 10:20  W owym dniu Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie bêd¹ wiêcej polegaæ na tym, który ich 
bije, ale prawdziwie opr¹ siê na Panu, Œwiêtym Izraela.
Isa 10:21  Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.
Isa 10:22  Bo choæby lud twój, o Izraelu, by³ jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest 
zag³ada, która dope³ni sprawiedliwoœci.
Isa 10:23  Zaiste, zag³adê postanowion¹ wykona Pan, Pan Zastêpów, w ca³ym kraju.
Isa 10:24  Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastêpów: «Ludu mój, co mieszkasz na Syjonie, nie lêkaj siê Asyrii, która 
ciê rózg¹ uderza i bicz swój na ciebie podnosi, wzorem Egiptu.
Isa 10:25  Bo chwila jeszcze ma³a, a skoñczy siê moja zapalczywoœæ i gniew mój siê obróci ku ich zag³adzie.
Isa 10:26  Pan Zastêpów wzbudzi bicz na niego, jak wtedy, gdy porazi³ Madianitów przy skale Oreba lub gdy 
[wyci¹gn¹³] ³askê sw¹ przeciw morzu i podniós³ j¹ na drogê Egipcjan.
Isa 10:27  W ów dzieñ spadnie ci z pleców jego brzemiê i jego jarzmo z szyi.
Isa 10:28  Wróg niesie zag³adê od strony Rimmon, przybywa od Ajjat, przechodzi przez Migron, w Mikmas 
zostawia swój tabor.
Isa 10:29  Przekraczaj¹ w¹wóz, w Geba staj¹ na nocleg. Rama zadr¿a³a, Gibea Saulowa ucieka.
Isa 10:30  Bat-Gallim, krzycz na ca³y g³os! Laisza, pos³uchaj! Anatot, odpowiedz jej!
Isa 10:31  Madmena umyka, mieszkañcy ratuj¹ siê ucieczk¹.
Isa 10:32  On dziœ jeszcze stanie w Nob na postój, potrz¹œnie rêk¹ na górê Córy Syjonu - na pagórek 
Jeruzalem.
Isa 10:33  Oto Pan, Bóg Zastêpów, z trzaskiem obcina korony drzew: najwy¿sze wierzcho³ki ju¿ œciête, 
najwznioœlejsze powalone.
Isa 10:34  Gêstwiny lasu trzebi siê toporem. Pada Liban ze sw¹ wspania³oœci¹.
Isa 11:1  I wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego, wypuœci siê odroœl z jego korzeni.
Isa 11:2  I spocznie na niej Duch Pañski, duch m¹droœci i rozumu, duch rady i mêstwa, duch wiedzy i bojaŸni 
Pañskiej.
Isa 11:3  Upodoba sobie w bojaŸni Pañskiej. Nie bêdzie s¹dzi³ z pozorów ni wyrokowa³ wed³ug pog³osek;
Isa 11:4  raczej rozs¹dzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda s³uszny wyrok. Rózg¹ swoich ust 
uderzy gwa³townika, tchnieniem swoich warg uœmierci bezbo¿nego.
Isa 11:5  Sprawiedliwoœæ bêdzie mu pasem na biodrach, a wiernoœæ przepasaniem lêdŸwi.
Isa 11:6  Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koŸlêciem razem le¿eæ bêd¹, cielê i lew paœæ siê 
bêd¹ spo³em i ma³y ch³opiec bêdzie je pogania³.
Isa 11:7  Krowa i niedŸwiedzica przestawaæ bêd¹ przyjaŸnie, m³ode ich razem bêd¹ lega³y. Lew te¿ jak wó³ 
bêdzie jada³ s³omê.



Isa 11:8  Niemowlê igraæ bêdzie na norze kobry, dziecko w³o¿y sw¹ rêkê do kryjówki ¿mii.
Isa 11:9  Z³a czyniæ nie bêd¹ ani zgubnie dzia³aæ po ca³ej œwiêtej mej górze, bo kraj siê nape³ni znajomoœci¹ 
Pana, na kszta³t wód, które przepe³niaj¹ morze.
Isa 11:10  Owego dnia to siê stanie: Korzeñ Jessego staæ bêdzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjd¹ 
po radê, i s³awne bêdzie miejsce jego spoczynku.
Isa 11:11  Owego dnia to siê stanie: Pan podniesie po raz drugi rêkê, aby wykupiæ Resztê swego ludu, która 
ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu.
Isa 11:12  Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnañców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech 
stron œwiata.
Isa 11:13  Wówczas ust¹pi zazdroœæ Efraima i przeciwnicy Judy bêd¹ wytraceni. Efraim nie bêdzie wiêcej 
zazdroœci³ Judzie, a Juda nie bêdzie wiêcej trapi³ Efraima.
Isa 11:14  Napadn¹ na ty³y Filistynów, ku morzu, i razem obrabuj¹ mieszkañców na wschodzie: na Edom i Moab 
rozci¹gn¹ sw¹ w³adzê, i Ammonici bêd¹ im poddani.
Isa 11:15  A Pan osuszy odnogê Morza Egipskiego gwa³townym swym podmuchem i potrz¹œnie rêk¹ na Rzekê, 
i rozdzieli j¹ na siedem odnóg, tak ¿e j¹ przejœæ siê da w sanda³ach.
Isa 11:16  Utworzy siê droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak siê to sta³o 
dla Izraela, kiedy ten wychodzi³ z krainy egipskiej.
Isa 12:1  Ty powiesz w owym dniu: Wychwalam Ciê, Panie, bo rozgniewa³eœ siê na mnie, lecz Twój gniew siê 
uœmierzy³ i pocieszy³eœ miê!
Isa 12:2  Oto Bóg jest zbawieniem moim! Bêdê mia³ ufnoœæ i nie ulêknê siê, bo moc¹ moj¹ i pieœni¹ moj¹ jest 
Pan. On sta³ siê dla mnie zbawieniem!
Isa 12:3  Wy zaœ z weselem wodê czerpaæ bêdziecie ze zdrojów zbawienia.
Isa 12:4  Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozg³aszajcie Jego dzie³a wœród 
narodów, przypominajcie, ¿e wspania³e jest imiê Jego!
Isa 12:5  Œpiewajcie Panu, bo uczyni³ wznios³e rzeczy! Niech to bêdzie wiadome po ca³ej ziemi!
Isa 12:6  Wznoœ okrzyki i wo³aj z radoœci, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest poœród ciebie Œwiêty Izraela!»
Isa 13:1  Wyrok na Babilon, który ujrza³ Izajasz, syn Amosa.
Isa 13:2  Na ³ysej górze zatknijcie znak, podnieœcie okrzyk wojenny; dajcie znak rêk¹, by weszli w bramy 
ksi¹¿êce.
Isa 13:3  Ja da³em rozkaz moim poœwiêconym; z powodu mego gniewu zwo³a³em moich wojowników, 
raduj¹cych siê z mej wspania³oœci.
Isa 13:4  Uwaga! Gwar na górach, jakoby t³umu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, sprzymierzonych 
narodów. To Pan Zastêpów robi przegl¹d wojska do bitwy.
Isa 13:5  Przychodz¹ z dalekiej ziemi, od granic niebosk³onu, Pan i narzêdzia Jego gniewu, aby spustoszyæ ca³¹ 
ziemiê.
Isa 13:6  Zawyjcie, bo bliski jest dzieñ Pañski, nadchodzi jako klêska z r¹k Wszechmocnego.
Isa 13:7  Dlatego wszystkie rêce opadaj¹, topniej¹ wszystkie serca ludzkie.
Isa 13:8  [Oni] truchlej¹... ogarniaj¹ ich mêki i boleœci, wij¹ siê z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy 
z os³upieniem, oblicza ich s¹ w p³omieniach.
Isa 13:9  Oto dzieñ Pañski nadchodzi okrutny, najwy¿sze wzburzenie i straszny gniew, ¿eby ziemiê uczyniæ 
pustkowiem i wyg³adziæ z niej grzeszników.
Isa 13:10  Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie bêd¹ jaœnia³y swym œwiat³em, s³oñce siê zaæmi od samego 
wschodu, i swoim blaskiem ksiê¿yc nie zaœwieci.
Isa 13:11  Ukarzê Ja œwiat za jego z³o i niegodziwców za ich grzechy. Po³o¿ê kres pysze zuchwa³ych i dumê 
okrutników poni¿ê.
Isa 13:12  Uczyniê cz³owieka rzadszym ni¿ najczystsze z³oto, i œmiertelnika - dro¿szym ni¿ z³oto z Ofiru.
Isa 13:13  Dlatego niebiosa siê porusz¹ i ziemia siê wstrz¹œnie w posadach, na skutek oburzenia Pana 
Zastêpów, gdy rozgorzeje gniew Jego.
Isa 13:14  I stanie siê tak: jak gazela zgubiona i jak trzoda, której nikt nie chwyta, ka¿dy powróci do swego 
narodu, ka¿dy ucieknie do swojego kraju.
Isa 13:15  Ka¿dy odszukany bêdzie przebity, ka¿dy z³apany polegnie od miecza.
Isa 13:16  Dzieci ich bêd¹ roztrzaskane w ich oczach, ich domy bêd¹ spl¹drowane, a ¿ony - zgwa³cone.
Isa 13:17  Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy nie ceni¹ sobie srebra ani w z³ocie siê nie kochaj¹.
Isa 13:18  Wszyscy ch³opcy bêd¹ roztrzaskani, dziewczynki zmia¿d¿one. Nad noworodkami siê nie ulituj¹, ich 
oko nie przepuœci tak¿e niemowlêtom.
Isa 13:19  Wtedy Babilon, per³a królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie siê jak Sodoma i Gomora, gdy j¹ 
Bóg wywróci³.
Isa 13:20  Nie bêdzie nigdy wiêcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab 
namiotu ani pasterze nie stan¹ na postój.



Isa 13:21  Dziki zwierz tam mieæ bêdzie swe le¿e, sowy nape³ni¹ ich domy, strusie siê tam zagnie¿d¿¹ i koz³y 
bêd¹ harcowaæ.
Isa 13:22  Szakale nawo³ywaæ siê bêd¹ w ich pa³acach i hieny wyj¹c w ich przepysznych gmachach. Godzina 
jego siê zbli¿a, jego dni nie bêd¹ przed³u¿one.
Isa 14:1  Zaiste, Pan zlituje siê nad Jakubem, i znowu sobie obierze Izraela: da im odpocz¹æ we w³asnej 
ojczyŸnie. Cudzoziemiec przy³¹czy siê do nich i zostanie wcielony do domu Jakuba.
Isa 14:2  Przyjm¹ ich narody i zaprowadz¹ do ich miejsca rodzinnego. Dom zaœ Izraela weŸmie ich sobie w 
posiadanie na ziemi Pañskiej, jako s³ugi i s³u¿¹ce, tak ¿e bêdzie trzyma³ w niewoli tych, którzy go trzymali, i 
panowaæ bêdzie nad swoimi ciemiê¿ycielami.
Isa 14:3  Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i k³opotach, i po twardej 
niewoli, któr¹ ciê przyt³oczono,
Isa 14:4  ¿e rozpoczniesz tê satyrê na króla babiloñskiego i powiesz: «O, jak¿e nadszed³ kres ciemiêzcy! Jak 
usta³a jego zuchwa³oœæ!
Isa 14:5  Po³ama³ Pan laskê z³oczyñców i ber³o panuj¹cych,
Isa 14:6  co smaga³o narody zajadle nieustannymi ciosami, co rz¹dzi³o ludami z wœciek³oœci¹, przeœladuj¹c je 
bez mi³osierdzia.
Isa 14:7  Ca³a ziemia odetchnê³a uspokojona, szaleje z radoœci.
Isa 14:8  Nawet cyprysy maj¹ uciechê z ciebie i cedry libañskie: "Odk¹d powalony le¿ysz, drwale nie wychodz¹ 
na nas".
Isa 14:9  Podziemny Szeol poruszy³ siê przez ciebie, na zapowiedŸ twego przybycia; dla ciebie obudzi³ cienie 
zmar³ych, wszystkich wielmo¿ów ziemi; kaza³ powstaæ z tronów wszystkim królom narodów.
Isa 14:10  Wszyscy oni zabieraj¹ g³os, by ci powiedzieæ: "Ty równie¿ pad³eœ bezsilny jak i my, sta³eœ siê do 
nas podobny!
Isa 14:11  Do Szeolu str¹cony twój przepych i dŸwiêk twoich harf. Robactwo jest twoim pos³aniem, robactwo te¿ 
twoim przykryciem.
Isa 14:12  Jak¿e to spad³eœ z niebios, Jaœniej¹cy, Synu Jutrzenki? Jak¿e run¹³eœ na ziemiê, ty, który 
podbija³eœ narody?
Isa 14:13  Ty, który mówi³eœ w swym sercu: Wst¹piê na niebiosa; powy¿ej gwiazd Bo¿ych postawiê mój tron. 
Zasi¹dê na Górze Obrad, na krañcach pó³nocy.
Isa 14:14  Wst¹piê na szczyty ob³oków, podobny bêdê do Najwy¿szego.
Isa 14:15  Jak to? Str¹conyœ do Szeolu na samo dno Otch³ani!"
Isa 14:16  Którzy ciê ujrz¹, utkwi¹ wzrok w tobie, zastanowi¹ siê nad tob¹: "Czy¿ to nie ten, który trz¹s³ ziemi¹, 
który obala³ królestwa,
Isa 14:17  który œwiat ca³y zamienia³ w pustyniê, a miasta jego obraca³ w perzynê, który swych jeñców nie 
zwalnia³ do domu?"
Isa 14:18  Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywaj¹ z chwa³¹, ka¿dy w swoim grobowcu.
Isa 14:19  A tyœ wyrzucony z twego grobu jak œcierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi 
mieczem, jak trup zbezczeszczony! Z tymi, których sk³adaj¹ na kamieniach grobowego do³u,
Isa 14:20  ty nie bêdziesz z³¹czony w pogrzebie; boœ ty zatraci³ twój kraj, wymordowa³eœ twój naród. Na wieki 
nie bêdzie wspomniane potomstwo z³oczyñców.
Isa 14:21  Przygotujcie rzeŸ dla jego synów z powodu niegodziwoœci ich ojca. Niech nie powstan¹ i nie wezm¹ 
œwiata w dziedzictwo, niech nie nape³ni¹ miastami powierzchni ziemi!»
Isa 14:22  Powstanê przeciw nim - wyrocznia Pana Zastêpów - i wyg³adzê Babilonowi imiê i resztê, ród te¿ i 
potomstwo - wyrocznia Pana.
Isa 14:23  Przemieniê go w posiad³oœæ je¿ów i w bagna. I wymiotê go miot³¹ zag³ady - wyrocznia Pana 
Zastêpów.
Isa 14:24  Przysi¹g³ Pan Zastêpów mówi¹c: «Zaprawdê, jak umyœli³em, tak siê stanie, i jak postanowi³em, tak 
nast¹pi:
Isa 14:25  ¯e z³amiê Asyriê na mojej ziemi i zdepcê j¹ na moich górach. Wówczas jej jarzmo z nich siê usunie, 
jej brzemiê spadnie im z bark».
Isa 14:26  Taki jest zamiar powziêty, co do ca³ej ziemi; taka jest rêka wyci¹gniêta na wszystkie narody.
Isa 14:27  Je¿eli Pan Zastêpów postanowi³, kto siê odwa¿y przeszkodziæ? Je¿eli rêka Jego wyci¹gniêta, kto j¹ 
cofnie?
Isa 14:28  W roku œmierci króla Achaza zosta³ og³oszony nastêpuj¹cy wyrok:
Isa 14:29  «Nie ciesz siê, ca³a ty Filisteo, i¿ zosta³ z³amany kij, co ciê smaga³, bo z zarodka wê¿a wyjdzie 
¿mija, a owocem jej bêdzie smok skrzydlaty.
Isa 14:30  Ale ubodzy paœæ bêd¹ na moich pastwiskach i nêdzarze odpoczn¹ bezpiecznie, podczas gdy Ja 
uœmiercê g³odem twe potomstwo i wygubiê twoje ostatki».
Isa 14:31  Zawyj, bramo! Krzyknij, miasto! Zadr¿yj, ca³a Filisteo! Bo z pó³nocy nadci¹ga dym i nikt siê nie odrywa 



od jego oddzia³ów.
Isa 14:32  Co zaœ siê odpowie pos³om barbarzyñców? - «To, ¿e Pan za³o¿y³ Syjon i do niego siê chroni¹ 
nieszczêœliwi z Jego ludu».
Isa 15:1  Wyrok na Moab; o tak, w nocy spustoszone, Ar-Moab zginê³o! O tak, w nocy spustoszone, Kir-Moab 
zginê³o!
Isa 15:2  Córa Dibonu wst¹pi³a na wy¿yny, by p³akaæ; nad Nebo i nad Medeb¹ Moab lamentuje. Ostrzy¿ona 
ka¿da jego g³owa, ka¿da broda zgolona.
Isa 15:3  Na jego ulicach przywdziewaj¹ wór, na jego dachach jêcz¹. Na placach jego wszystko zawodzi, we 
³zach siê rozp³ywa.
Isa 15:4  Cheszbon i Eleale krzyknê³y, a¿ do Jahas s³ychaæ ich g³os. Dlatego dr¿¹ nerki Moabu, zalêk³a siê 
jego dusza.
Isa 15:5  Moje serce nad Moabem jêczy, jego uchodŸcy id¹ a¿ do Soar Eglat Szeliszijja. O tak, drog¹ pod górê 
do Luchit z p³aczem wstêpuj¹! O tak, na drodze do Choronaim podnosz¹ krzyk rozpaczy!
Isa 15:6  Zaiste, wody Nimrim staj¹ siê pustkowiem, bo trawa wysch³a, zniknê³a murawa, zabrak³o zieleni.
Isa 15:7  Dlatego robi¹ zapasy, a swe zasoby przenosz¹ za Potok Wierzbowy.
Isa 15:8  Zaprawdê, krzyk obiega granice Moabu, a¿ do Eglaim brzmi jego biadanie, w Beer-Elim jego 
zawodzenie.
Isa 15:9  Doprawdy, wody Dimonu s¹ pe³ne krwi, bo zsy³am na Dimon dodatkowe klêski: lwa na ocalonych z 
Moabu i na pozosta³ych w kraju.
Isa 16:1  Poœlijcie baranka dla w³adcy krainy, drog¹ przez pustyniê do góry Córy Syjonu!
Isa 16:2  Jak ptak odlatuj¹cy gniazdo z piskl¹t wybrane, tak bêd¹ córki moabskie w przeprawie przez Arnon.
Isa 16:3  «Udziel nam rady, podaj wskazówkê, jak w nocy po³ó¿ twój cieñ w samo po³udnie. Ukryj wygnañców, 
nie zdradŸ tu³aczy!
Isa 16:4  Niech znajd¹ goœcinê u ciebie rozbitki Moabu. B¹dŸ im ucieczk¹ przed pustoszycielem!» Poniewa¿ 
znik³ gnêbiciel, skoñczy³ siê gwa³t, ciemiêzcy zginêli z kraju,
Isa 16:5  utrwalony bêdzie tron w ³askawoœci, i dziêki wiernoœci zasi¹dzie na nim pod namiotem Dawida sêdzia 
troskliwy o prawo i dba³y o sprawiedliwoœæ!
Isa 16:6  S³yszeliœmy o pysze Moabu, ¿e pyszny bez granic, o jego zuchwa³oœci i dumie, i popêdliwej z³oœci; 
nies³uszne s¹ jego przechwa³ki.
Isa 16:7  Przeto Moabici zawodz¹ nad Moabem, wszyscy razem lamentuj¹. Za rodzynkowymi plackami z Kir-
Chareset tylko wzdychaj¹ strapieni.
Isa 16:8  Bo marniej¹ niwy Cheszbonu i winnice Sibmy. W³adcy barbarzyñców rozrzucili szlachetne jej 
winoroœle, co a¿ do Jazer dochodzi³y, dosiêga³y pustyni; jej krzewy rozprzestrzenia³y siê a¿ poza morze.
Isa 16:9  Dlatego zap³aczê, jak p³acze Jazer nad winnicami Sibmy. Zroszê ciê swymi ³zami, o Cheszbon i 
Eleale, bo na twe owoce i twe winobranie pad³ krzyk wojenny.
Isa 16:10  Radoœæ i wesele zniknê³y ze sadów. W winnicach nie œpiewa siê ani pokrzykuje. Wina w t³oczniach 
nie wygniata ten, który je t³oczy³. Usta³y przyœpiewki.
Isa 16:11  Dlatego wnêtrznoœci me jêcz¹, jak cytra, nad Moabem, i moje wnêtrze nad Kir-Chares.
Isa 16:12  Mo¿e siê Moab pokazywaæ, mo¿e siê mêczyæ na wy¿ynach, mo¿e przyjœæ do swej œwi¹tyni, by 
siê pomodliæ, lecz nic nie uzyska.
Isa 16:13  Taka jest mowa, któr¹ od dawna wypowiedzia³ Pan przeciw Moabowi.
Isa 16:14  Teraz zaœ tak oœwiadcza Pan: «Za trzy lata, takie jak s¹ lata najemnika, za nic poczytana bêdzie 
chwalebna moc Moabu z ca³¹ jego mnog¹ ludnoœci¹, a jego ostatki bêd¹ nik³e, s³abe, nic nie znacz¹ce».
Isa 17:1  Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie byæ miastem, stanie siê stosem gruzów.
Isa 17:2  Na zawsze opuszczone jego miasta bêd¹ pastwiskiem dla trzód, które siê [tam] pok³ad¹, i nikt ich nie 
sp³oszy.
Isa 17:3  Odbior¹ warowniê Efraimowi, a królestwo Damaszkowi. Z reszt¹ zaœ Aramu stanie siê tak, jak z chlub¹ 
synów Izraela - wyrocznia Pana Zastêpów.
Isa 17:4  W owym dniu chwa³a Jakuba zmaleje, i t³uste jego cia³o wychudnie.
Isa 17:5  I stanie siê tak, jak kiedy ¿niwiarz chwyta w garœæ zbo¿e na pniu, a ramiê jego œcina k³osy; i jak gdy 
zbieraj¹ k³osy w dolinie Refaim,
Isa 17:6  tak ¿e zostaje na niej pok³osie; albo jak przy otrz¹saniu oliwki: zostaj¹ dwie lub trzy jagody na samym 
wierzcho³ku, cztery lub piêæ na ga³êziach owocowego drzewa - wyrocznia Pana, Boga Izraela.
Isa 17:7  W owym dniu patrzeæ bêdzie cz³owiek na swego Stwórcê i jego oczy siê zwróc¹ ku Œwiêtemu Izraela.
Isa 17:8  Nie popatrzy wiêcej na o³tarze, dzie³o r¹k swoich, ani nie rzuci okiem na to, co uczyni³y jego palce: na 
aszery i stele s³oneczne.
Isa 17:9  W owym dniu twe miasta warowne bêd¹ jak tamte, opuszczone przez Amorytów i Chiwwitów, które 
opuœcili przed synami izraelskimi. Stan¹ siê one pustyni¹,
Isa 17:10  bo zapomnia³eœ Boga, twego Zbawiciela, i nie pamiêta³eœ o Skale twej obrony. Dlatego sadzisz 



rozkoszne sadzonki i rozsiewasz obce roœliny.
Isa 17:11  Sprawiasz, ¿e rosn¹ w dniu, w którym je zasadzi³eœ, i rano, gdy posia³eœ, przywodzisz do rozkwitu, 
ale zniknie ¿niwo w dzieñ choroby, a ból bêdzie nieuleczalny.
Isa 17:12  Ach, wrzawa mnogich ludów! jak ³oskot morza, tak hucz¹. Ach, rozgwar narodów! jak szum fal 
potê¿nych, tak szumi¹.
Isa 17:13  Narody szumi¹, jak szumi¹ wezbrane wody, ale [Pan] je zgromi, i umkn¹ daleko: bêd¹ porwane na góry 
jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzê.
Isa 17:14  W czasie wieczornym, to¿ to by³ strach; przed ranem, ju¿ go nie ma. Taki jest dzia³ naszych 
³upie¿ców, taki los naszych rabusiów.
Isa 18:1  Ach, kraju brzêcz¹cych skrzyde³, le¿¹cych za rzekami Kusz,
Isa 18:2  wysy³asz pos³ów przez morze, na ³ódkach papirusowych po wodzie! «IdŸcie, pos³añcy pospieszni, do 
ludnoœci ros³ej i o skórze br¹zowej, do narodu co budzi trwogê, odk¹d istnieje, do ludnoœci potê¿nej i 
zdobywczej, której kraj przecinaj¹ rzeki».
Isa 18:3  Wy wszyscy mieszkañcy œwiata, wszyscy zaludniaj¹cy ziemiê, patrzcie, jak na górach znak siê 
podnosi! S³uchajcie, jak siê g³os tr¹by rozlega!
Isa 18:4  Albowiem tak mi rzek³ Pan: «Z miejsca, gdzie jestem, patrzê niezm¹cony, niby ciep³o pogodne przy 
œwietle s³oñca, niby ob³ok rosisty w upalne ¿niwo».
Isa 18:5  Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadn¹ i zawi¹zany owoc stanie siê dojrzewaj¹cym gronem, wtedy 
On obetnie ga³¹zki winne no¿ycami, a odroœle odci¹wszy odrzuci.
Isa 18:6  Wszyscy razem pozostan¹ dla górskich ptaków drapie¿nych i dla dzikich zwierz¹t na ziemi. Drapie¿ne 
ptaki na nich ¿erowaæ bêd¹ latem, a wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje.
Isa 18:7  Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastêpów naród ros³y o br¹zowej skórze, naród budz¹cy postrach 
zawsze, odk¹d istnieje, ludnoœæ potê¿na i zdobywcza, której kraj przecinaj¹ rzeki, na miejsce [znane z] imienia 
Pana Zastêpów, na górê Syjon.
Isa 19:1  Wyrok na Egipt. Oto Pan, wsiad³szy na lekki ob³ok, wkroczy do Egiptu. Zadr¿¹ przed Nim bo¿ki 
egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi.
Isa 19:2  Uzbrojê Egipcjan jednych przeciw drugim, i walczyæ bêdzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw 
przyjacielowi, miasto przeciw miastu, królestwo przeciw królestwu.
Isa 19:3  Dozna wstrz¹su duch o¿ywiaj¹cy Egipt, a jego zaradnoœæ zniweczê. Wiêc radziæ siê bêd¹ bo¿ków i 
czarodziejów, wró¿ów i czarnoksiê¿ników.
Isa 19:4  Wydam Egipcjan w rêce srogiego pana; okrutny król bêdzie nimi w³ada³ - wyrocznia Pana, Boga 
Zastêpów.
Isa 19:5  Zgin¹ wody z morza, rzeka opadnie i wyschnie,
Isa 19:6  kana³y poczn¹ cuchn¹æ, ramiona Nilu w Egipcie zmalej¹ i wyschn¹; trzcina i sitowie powiêdn¹.
Isa 19:7  Ogo³ocone bêd¹ brzegi Nilu, ca³a roœlinnoœæ Nilu uschnie, wyginie, i ju¿ jej nie bêdzie.
Isa 19:8  Rybacy bêd¹ wzdychali i zasmuc¹ siê wszyscy, którzy wêdkê zarzucaj¹ w Nilu; a ci, którzy rozci¹gaj¹ 
sieci na powierzchni wody, bêd¹ rozpaczali.
Isa 19:9  Wstydu doznaj¹ pracuj¹cy ko³o lnu, grêplarki i tkacze najbielszego p³ótna.
Isa 19:10  Przedsiêbiorcy bêd¹ za³amani, a wszyscy najemnicy - zgnêbieni na duchu.
Isa 19:11  O, jak s¹ g³upi ksi¹¿êta Soan! M¹drzy doradcy faraona tworz¹ g³upi¹ radê. Jak¿e mo¿ecie mówiæ 
faraonowi: «Jestem uczniem mêdrców, uczniem dawnych królów?»
Isa 19:12  Gdzie s¹, proszê, twoi mêdrcy? Niech tobie siê poka¿¹ i niech objawi¹, co postanowi³ Pan Zastêpów 
wzglêdem Egiptu.
Isa 19:13  Zg³upieli ksi¹¿êta Soan, myl¹ siê ksi¹¿êta z Nof, zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów.
Isa 19:14  Pan rozla³ w nich ducha ob³êdu; oni zwiedli Egipt na b³êdn¹ drogê, w ka¿dym jego dziele, podobnie 
jak pijak wymiotuj¹cy schodzi ze swej drogi.
Isa 19:15  I Egipt nie osi¹gnie ¿adnego dzie³a z tych, których dokonuje g³owa i ogon, palma i sitowie.
Isa 19:16  W ów dzieñ Egipcjanie stan¹ siê jak kobiety: bêd¹ dr¿eæ i bêd¹ siê lêkaæ na widok poruszenia rêki, 
któr¹ Pan Zastêpów podniesie przeciw nim.
Isa 19:17  Wtedy Ziemia Judzka stanie siê postrachem Egiptu. Ile razy mu siê j¹ przypomni, strach go ogarnie z 
powodu zamiaru, który Pan Zastêpów powzi¹³ przeciwko niemu.
Isa 19:18  W ów dzieñ bêdzie piêæ miast w kraju egipskim, mówi¹cych jêzykiem kananejskim, które przysiêgaæ 
bêd¹ na Pana Zastêpów; jedno z nich bêdzie zwane Ir-Haheres.
Isa 19:19  W ów dzieñ bêdzie siê znajdowa³ o³tarz Pana poœrodku kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na 
czeœæ Pana.
Isa 19:20  Bêd¹ to znaki i œwiadectwa o Panu Zastêpów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiê¿ycieli zawezw¹ 
Pana na pomoc, poœle im wybawiciela, który bêdzie ich broni³ i ocali.
Isa 19:21  Wtedy Pan da siê poznaæ Egipcjanom; Egipcjanie zaœ nie tylko uznaj¹ Pana w ów dzieñ, ale czciæ 
Go bêd¹ ofiarami ze zwierz¹t i z pokarmów, sk³adaæ te¿ bêd¹ œluby Panu i wype³ni¹ je.



Isa 19:22  Choæ Pan dotknie ciê¿ko Egipcjan, przecie¿ ich uzdrowi; oni zaœ nawróc¹ siê do Pana, który ich 
wys³ucha i uleczy.
Isa 19:23  W ów dzieñ bêdzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. 
Lecz Egipt s³u¿yæ bêdzie Asyrii.
Isa 19:24  W ów dzieñ Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyri¹, bêdzie b³ogos³awieñstwem poœrodku ziemi.
Isa 19:25  Pan Zastêpów pob³ogos³awi mu, mówi¹c: «B³ogos³awiony niech bêdzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzie³o 
moich r¹k, i Izrael, moje dziedzictwo».
Isa 20:1  W roku, w którym naczelny dowódca wys³any przez Sargona, króla asyryjskiego, przyby³ pod Aszdod, 
przypuœci³ szturm do miasta i zdoby³ je,
Isa 20:2  w tym samym czasie Pan przemówi³ do Izajasza, syna Amosa, tymi s³owami: «IdŸ, rozwi¹¿ wór z 
bioder twoich, zdejm te¿ obuwie z nóg twoich!» Ten zaœ uczyni³ tak, chodz¹c nago i boso.
Isa 20:3  Wówczas Pan powiedzia³: «Jak s³uga mój, Izajasz, chodzi³ nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny 
symbol dotycz¹cy Egiptu i kraju Kusz,
Isa 20:4  tak król asyryjski uprowadzi jeñców z Egiptu i wygnañców z Kusz, m³odych i starych, nagich i bosych, i 
z obna¿onymi poœladkami - na hañbê Egiptu».
Isa 20:5  Zalêkn¹ siê i zarumieni¹ z powodu kraju Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby.
Isa 20:6  I powiedz¹ w ów dzieñ mieszkañcy tego wybrze¿a: «Oto, co siê sta³o z tym, w którym po³o¿yliœmy 
nadziejê i do którego uciekaliœmy siê o pomoc, a¿eby nas wyrwa³ od króla asyryjskiego! A teraz jak siê ocalimy 
my sami?»
Isa 21:1  Wyrok na pustyniê nadmorsk¹. Jak huragany przelatuj¹ce nad Negebem, tak on przychodzi z pustyni, z 
okolicy strasznej.
Isa 21:2  Widzenie przyt³aczaj¹ce zwiastowano mi: Rozbójnik rabuje, niszczyciel niszczy. «Elamie, wychodŸ! 
Medio, oblegaj! Wszystkim jêkom kres po³o¿ê».
Isa 21:3  Dlatego dreszcz przenikn¹³ me biodra, chwyci³y mnie skurcze bolesne jak bóle rodz¹cej; zbyt jestem 
udrêczony, by s³yszeæ, nazbyt przera¿ony, aby widzieæ.
Isa 21:4  Serce moje w ob³êdzie, przejê³a miê groza; zmrok przeze mnie upragniony zmieni³ mi siê na postrach.
Isa 21:5  Zastawiaj¹ stó³, nakrywaj¹ obrusem, jedz¹, pij¹... «Wstañcie, ksi¹¿êta! Namaœæcie tarcze!»
Isa 21:6  Bo tak powiedzia³ do mnie Pan: «IdŸ, postaw wartownika, i¿by doniós³, co zobaczy.
Isa 21:7  Gdy ujrzy poczet jazdy, jeŸdŸców na koniach parami, jeŸdŸców na os³ach, jeŸdŸców na wielb³¹dach, 
niech patrzy uwa¿nie, z wielk¹ uwag¹!»
Isa 21:8  I zawo³a³ stra¿nik: «Na wie¿y stra¿niczej, o Panie, stojê ci¹gle we dnie, na placówce mej warty co noc 
jestem na nogach».
Isa 21:9  A oto przybywaj¹ jezdni, jeŸdŸcy na koniach parami. Odezwa³ siê jeden i rzek³: «Upad³ Babilon, upad³, 
i wszystkie pos¹gi jego bo¿ków strzaskane na ziemi!»
Isa 21:10  O mój ty [ludu] wym³ócony i wyt³uczony na klepisku! Co us³ysza³em od Pana Zastêpów, Boga 
Izraelowego, to ci oznajmi³em.
Isa 21:11  Wyrok na Edom. Ktoœ krzyczy do mnie z Seiru: «Stró¿u, która to godzina nocy? Stró¿u, która to 
godzina nocy?»
Isa 21:12  Stró¿ odrzek³: «Przychodzi ranek, a tak¿e noc. Jeœli chcecie pytaæ, pytajcie, nawróæcie siê, 
przyjdŸcie!»
Isa 21:13  Wyrok na Arabiê. Którzy w zaroœlach na stepie nocujecie, wy, gromady Dedanitów,
Isa 21:14  wynieœcie wodê naprzeciw spragnionych! Mieszkañcy kraju Tema, z chlebem waszym wyjdŸcie na 
spotkanie uchodŸców!
Isa 21:15  Bo przed rzezi¹ uciekli, przed mieczem dobytym, przed ³ukiem napiêtym, przed wirem walki.
Isa 21:16  Albowiem tak powiedzia³ Pan do mnie: «Jeszcze jeden rok taki, jak rok najemnika, a skoñczy siê ca³a 
chluba Kedaru.
Isa 21:17  Ostatek te¿ z pocztu ³uczników, dzielnych synów Kedaru, bêdzie bardzo nieliczny; tak Pan, Bóg 
Izraela, powiedzia³».
Isa 22:1  Wyrok na Dolinê Widzenia. Co ci jest, proszê, ¿e ca³e wylegasz na taraso dachów,
Isa 22:2  o pe³ne zgie³ku, miasto wrzaskliwe, stolico rozbawiona? Twoi zabici nie legli od miecza ani nie zginêli 
na wojnie.
Isa 22:3  Wodzowie twoi wszyscy razem uciekli, wziêci s¹ do niewoli bez u¿ycia ³uku. Waleczni twoi wszyscy 
razem zwi¹zani, [choæ] uszli daleko.
Isa 22:4  Dlatego rzek³em: «Odwróæcie wzrok ode mnie, ¿ebym móg³ gorzko p³akaæ. Nie próbujcie mnie 
pocieszaæ nad zag³ad¹ Córy mego ludu!»
Isa 22:5  Bo to dzieñ pop³ochu, zdeptania i rozsypki, zrz¹dzony przez Pana, Boga Zastêpów. W Dolinie Widzenia 
ktoœ mur rozwala, i krzyk siê wzbija ku górze.
Isa 22:6  Elam podniós³ ko³czan, Aram zaprz¹g³ konie, Kir ods³oni³ tarczê.
Isa 22:7  Twe najpiêkniejsze doliny s¹ pe³ne rydwanów, a jezdni ustawili siê naprzeciw bramy.



Isa 22:8  Tak odkry³ [wróg] os³onê Judy. Tyœ spogl¹da³o w ów dzieñ na zbrojowniê w Domu Lasu.
Isa 22:9  Widzieliœcie te¿, jak by³y liczne szczerby w murach Miasta Dawidowego; zebraliœcie wodê w Ni¿szej 
Sadzawce;
Isa 22:10  przeliczyliœcie domy w Jeruzalem i zburzyliœcie budynki, by wzmocniæ mur miejski.
Isa 22:11  Miêdzy dwoma murami urz¹dziliœcie zbiornik na wodê Starej Sadzawki; ale nie zwa¿aliœcie na 
Twórcê tych rzeczy ani dostrzegaliœcie Tego, który je z dawna ukszta³towa³.
Isa 22:12  Pan zaœ, Bóg Zastêpów, wezwa³ [was] w ów dzieñ do p³aczu i do ¿a³oby, do ostrzy¿enia siê i do 
przyodziania woru.
Isa 22:13  A tymczasem [nic, tylko]: uciecha i zabawa, zabijanie wo³ów i zarzynanie baranów, zajadanie miêsa i 
zapijanie winem: «Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!»
Isa 22:14  Lecz Pan Zastêpów da³ siê s³yszeæ uszom moim: «Na pewno ta nieprawoœæ nie bêdzie wam 
odpuszczona, dopóki nie pomrzecie». Powiedzia³ Pan, Bóg Zastêpów.
Isa 22:15  Tak mówi Pan, Bóg Zastêpów: IdŸ, wejdŸ do tego ministra, do Szebny, zarz¹dcy pa³acu,
Isa 22:16  który sobie wykuwa grobowiec wysoko i w skale dr¹¿y dla siebie komnatê: «Co ty tu posiadasz i kogo 
ty masz tutaj, ¿eœ sobie tu wyciosa³ grobowiec?»
Isa 22:17  Oto Pan zrzuci ciê, cz³owiecze, z wielkim rozmachem i uchwyci ciê jednym chwytem,
Isa 22:18  i tocz¹c ciê zwinie w k³êbek jak pi³kê, [rzucaj¹c] po ziemi przestronnej. Tam umrzesz i tam pójd¹ 
pojazdy, z których siê chlubi³eœ, o ty, zaka³o domu twego pana!
Isa 22:19  Gdy str¹cê ciê z twego urzêdu i przepêdzê ciê z twojej posady,
Isa 22:20  tego¿ dnia powo³am s³ugê mego, Eliakima, syna Chilkiasza.
Isa 22:21  Oblokê go w twoj¹ tunikê, przepaszê go twoim pasem, twoj¹ w³adzê oddam w jego rêce: on bêdzie 
ojcem dla mieszkañców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Isa 22:22  Po³o¿ê klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, 
nikt nie otworzy.
Isa 22:23  Wbijê go jak ko³ek na miejscu pewnym; i stanie siê on tronem chwa³y dla domu swego ojca.
Isa 22:24  Na nim zawiesz¹ ca³¹ chlubê jego domu ojcowskiego - m³ode pêdy i odroœle - wszystkie drobne 
naczynia, od czarek do wszelakich dzbanów.
Isa 22:25  W ów dzieñ, mówi Pan Zastêpów, ko³ek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz z³amie siê i 
spadnie, a ca³y ciê¿ar, który na nim wisia³, roztrzaska siê. Albowiem Pan powiedzia³.
Isa 23:1  Wyrok na Tyr. Jêknijcie, okrêty Tarszisz, bo wasza przystañ [warowna] zniszczona. Gdy z kraju Kittim 
wraca³y, odebra³y tê wieœæ.
Isa 23:2  Jêczcie, mieszkañcy wybrze¿a, kupcy z Sydonu, których pos³añcy przeprawiali siê przez morze
Isa 23:3  o bezmiernych wodach. Ziarno znad Szichoru, ¿niwo znad Rzeki by³o dochodem Tyru i by³o 
przedmiotem handlu z narodami.
Isa 23:4  ZawstydŸ siê, Sydonie, bo morze przemówi³o, przystañ morska rzek³a: «Nie czu³am bólu porodu i nie 
porodzi³am, nie da³am wychowania ch³opcom ani dziewczêtom rozwoju».
Isa 23:5  Gdy Egipcjanie pos³ysz¹ tak¹ wieœæ, jak ta o Tyrze, wiæ siê bêd¹ z ¿alu.
Isa 23:6  Przeprawcie siê do Tarszisz, jêczcie, mieszkañcy wybrze¿a!
Isa 23:7  Czy to jest wasze weso³e miasto, którego pocz¹tek siêga dawnych czasów, którego nogi zd¹¿aj¹ 
daleko, by siê [tam] osiedliæ?
Isa 23:8  Kto zgotowa³ taki los Tyrowi rozdaj¹cemu korony, którego kupcy byli ksi¹¿êtami, a przekupnie ludŸmi 
szanowanymi w œwiecie?
Isa 23:9  Pan Zastêpów to postanowi³, ¿eby upokorzyæ pychê ca³ej jego œwietnoœci i poni¿yæ wszystkich 
wielmo¿ów œwiata.
Isa 23:10  Uprawiaj tw¹ ziemiê, o Córo Tarszisz! Portu ju¿ nie ma.
Isa 23:11  Wyci¹gn¹³ On rêkê na morze, zatrz¹s³ królestwami, Pan nakaza³ w sprawie Kanaanu, by zburzyæ jego 
warownie.
Isa 23:12  Rzek³ On: «Nie bêdziesz siê wiêcej radowaæ, Dziewico zhañbiona, Córo Sydonu! Wstañ, przepraw 
siê do Kittim: tam równie¿ nie zaznasz spokoju».
Isa 23:13  Oto kraj Chaldejczyków - naród ten nie istnia³, Asyria go za³o¿y³a dla dzikich zwierz¹t - oni to 
wznieœli swe wie¿e; zrównali z ziemi¹ zamki Sydonu, obrócili go w gruzy.
Isa 23:14  Zawyjcie, okrêty Tarszisz, bo wasz gród [morski] - spustoszony.
Isa 23:15  Stanie siê w ów dzieñ, i¿ Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesi¹t lat, wed³ug miary dni jednego 
króla. Pod koniec siedemdziesiêciu lat przydarzy siê Tyrowi, jak nierz¹dnicy z piosenki:
Isa 23:16  «WeŸmij cytrê, obejdŸ miasto, nierz¹dnico zapomniana! Zagraj dobrze, mnó¿ piosenki, a¿ebyœ siê 
przypomnia³a!»
Isa 23:17  Przyjdzie wiêc do tego, pod koniec siedemdziesiêciu lat, ¿e Pan nawiedzi Tyr. Ten zaœ powróci do 
swego zarobkowania i odda siê nierz¹dowi ze wszystkimi królestwami œwiata na powierzchni ziemi.
Isa 23:18  Ale jego zarobek i jego zysk bêd¹ poœwiêcone Panu i nie bêd¹ gromadzone ani przechowywane. 



Albowiem jego zarobek bêdzie u¿yty dla tych, którzy przebywaj¹ przed obliczem Pana, ¿eby mogli jeœæ do syta 
i przyodziewaæ siê wystawnie.
Isa 24:1  Oto Pan pustoszy ziemiê, niszczy j¹ i przewraca jej powierzchniê, a mieszkañców jej rozprasza.
Isa 24:2  I bêdzie [dotkniêty] jak lud, tak kap³an, jak s³uga, tak jego pan, jak s³u¿¹ca, tak jej pani, jak nabywca, 
tak sprzedawca, jak po¿yczkê daj¹cy, tak bior¹cy j¹, jak wierzyciel, tak jego d³u¿nik.
Isa 24:3  Okropnie spustoszona bêdzie ziemia i bezgranicznie rozdrapana, bo Pan wyda³ taki wyrok.
Isa 24:4  ¯a³oœnie wygl¹da ziemia, zmarnia³a; œwiat opad³ z si³, niszczeje, niebo wraz z ziemi¹ siê wyczerpa³y.
Isa 24:5  Ziemia zosta³a splugawiona przez swoich mieszkañców, bo pogwa³cili prawa, przest¹pili przykazania, 
z³amali wieczyste przymierze.
Isa 24:6  Dlatego ziemiê poch³ania przekleñstwo, a jej mieszkañcy odpokutowuj¹; dlatego siê przerzedzaj¹ 
mieszkañcy ziemi i ma³o ludzi zosta³o.
Isa 24:7  M³ode wino w smutku, winnica podupad³a, wzdychaj¹ wszyscy ludzie weso³ego serca.
Isa 24:8  Usta³a weso³oœæ bêbenków, ucich³a wrzawa hulaj¹cych, umilk³ weso³y dŸwiêk cytr.
Isa 24:9  Nie pij¹ wina wœród pieœni, sycera gorzknieje pijakom.
Isa 24:10  Zburzone jest miasto chaosu, dom ka¿dy zamkniêty od wejœcia.
Isa 24:11  Na ulicach narzekanie na brak wina. Minê³a wszelka radoœæ, wesele odesz³o z ziemi.
Isa 24:12  Tylko pustka zosta³a w mieœcie i brama rozbita w kawa³ki.
Isa 24:13  Tak bowiem bêdzie na œrodku ziemi pomiêdzy narodami, jak przy otrz¹saniu oliwek, jak ostatki 
winogron po winobraniu.
Isa 24:14  Ci to podnios¹ swój g³os, s³awiæ bêd¹ majestat Pana, wznios¹ okrzyki od strony morza.
Isa 24:15  Dlatego na Wschodzie czciæ bêd¹ Pana, na wyspach morskich imiê Pana, Boga Izraelowego.
Isa 24:16  Od krañca ziemi s³yszeliœmy pienia: «Chwa³a Sprawiedliwemu!» Lecz ja rzek³em: «Mam tajemnicê, 
groŸn¹ mam tajemnicê, biada mi! Wiaro³omni dzia³aj¹ zdradliwie, wiaro³omni dopuœcili siê zdrady».
Isa 24:17  Groza i dó³, i sid³o na ciebie, mieszkañcu ziemi:
Isa 24:18  kto umknie przed krzykiem grozy, wpadnie w dó³, a kto siê wydostanie z do³u, w sid³a siê omota! Tak, 
upusty otworz¹ siê w górze i podwaliny ziemi siê zatrzês¹.
Isa 24:19  Ziemia rozpadnie siê w drobne kawa³ki, ziemia pêkaj¹c wybuchnie, ziemia zadrgawszy zako³ysze siê,
Isa 24:20  ziemia siê mocno bêdzie zataczaæ jak pijany i jak budka [na wietrze] bêdzie siê chwia³a; grzech jej 
zaci¹¿y nad ni¹, tak i¿ upadnie i ju¿ nie powstanie.
Isa 24:21  Nast¹pi w ów dzieñ to, i¿ Pan skarze wojsko niebieskie tam, w górze i królów ziemskich tu - na dole.
Isa 24:22  Zostan¹ zgromadzeni, uwiêzieni w lochu; bêd¹ zamkniêci w wiêzieniu, a po wielu latach bêd¹ ukarani.
Isa 24:23  Ksiê¿yc siê zarumieni, s³oñce siê zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastêpów na górze Syjon i w 
Jeruzalem: wobec swych starców bêdzie uwielbiony.
Isa 25:1  Panie, Tyœ Bogiem moim! S³awiæ Ciê bêdê i wielbiæ Twe imiê, bo dokona³eœ przedziwnych 
zamierzeñ z dawna powziêtych, niezmiennych, prawdziwych;
Isa 25:2  bo zamieni³eœ miasto w stos gruzów, warowny gród w rumowisko. Zamek pysznych, by siê nie sta³ 
miastem, nie bêdzie odbudowany na wieki.
Isa 25:3  Przeto lud mocny Ciê chwali, miasto narodów przemo¿nych czci Ciebie.
Isa 25:4  Bo Tyœ jest ucieczk¹ dla biednych, dla ubogich podpor¹ w utrapieniu; Tyœ os³on¹ przed deszczem, 
Tyœ och³od¹ przed skwarem; bo tchnienie przemo¿nych jest jak deszcz zimowy,
Isa 25:5  jak spiekota na suchym stepie. Ty uœmierzysz wrzawê pysznych; jak upa³ cieniem chmury, tak pieœñ 
ciemiêzców zostanie st³umiona.
Isa 25:6  Pan Zastêpów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztê z t³ustego miêsa, ucztê z wybornych 
win, z najpo¿ywniejszego miêsa, z najwyborniejszych win.
Isa 25:7  Zedrze On na tej górze zas³onê, zapuszczon¹ na twarz wszystkich ludów, i ca³un, który okrywa³ 
wszystkie narody;
Isa 25:8  raz na zawsze zniszczy œmieræ. Wtedy Pan Bóg otrze ³zy z ka¿dego oblicza, odejmie hañbê od 
swego ludu na ca³ej ziemi, bo Pan przyrzek³.
Isa 25:9  I powiedz¹ w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuœmy zaufali, ¿e nas wybawi; oto Pan, w którym 
z³o¿yliœmy nasz¹ ufnoœæ: cieszmy siê i radujmy z Jego zbawienia!
Isa 25:10  Albowiem rêka Pana spocznie na tej górze. Moab zaœ bêdzie rozdeptany u siebie, jak siê depcze 
s³omê na gnojowisku;
Isa 25:11  i wyci¹gnie tam na œrodku swe rêce, jak p³ywak je wyci¹ga przy p³ywaniu, lecz [Pan] upokorzy jego 
pychê razem z wysi³kami jego r¹k.
Isa 25:12  Niezdobyt¹ twierdzê twoich murów On zgniecie, zwali, zrzuci w proch na ziemiê.
Isa 26:1  W ów dzieñ œpiewaæ bêd¹ tê pieœñ w Ziemi Judzkiej: «Miasto mamy potê¿ne; On jako œrodek 
ocalenia sprawi³ mury i przedmurze.
Isa 26:2  Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowuj¹cy wiernoœci;
Isa 26:3  jego charakter stateczny Ty kszta³tujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufa³.



Isa 26:4  Z³ó¿cie nadziejê w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuist¹ Ska³¹!
Isa 26:5  Bo On poni¿y³ przebywaj¹cych na szczytach, upokorzy³ miasto niedostêpne, upokorzy³ je a¿ do ziemi, 
sprawi³, ¿e w proch runê³o:
Isa 26:6  podepc¹ je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».
Isa 26:7  Œcie¿ka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz praw¹ drogê sprawiedliwego.
Isa 26:8  Tak¿e na œcie¿ce Twoich s¹dów, o Panie, my równie¿ oczekujemy Ciebie; imiê Twoje i pamiêæ o 
Tobie to upragnienie duszy.
Isa 26:9  Dusza moja po¿¹da Ciebie w nocy, duch mój - poszukuje Ciê w mym wnêtrzu; bo gdy Twe s¹dy jawi¹ 
siê na ziemi, mieszkañcy œwiata ucz¹ siê sprawiedliwoœci.
Isa 26:10  Je¿eli okazaæ ³askê z³oczyñcy, on nie nauczy siê sprawiedliwoœci. Nieprawoœæ on czyni na ziemi 
prawych i nie dostrzega majestatu Pana.
Isa 26:11  Panie, Twa rêka wzniesiona. Oni jej nie dostrzegaj¹. Niech ujrz¹ ku swemu zawstydzeniu zazdrosn¹ 
dba³oœæ Twoj¹ o lud; ogieñ zaœ zgotowany dla Twych wrogów niech ich po¿re!
Isa 26:12  Panie, u¿yczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzie³a Tyœ nam zdzia³a³!
Isa 26:13  Panie, Bo¿e nasz, inni panowie ni¿ Ty nas opanowali, ale my Ciebie samego, Twoje imiê 
wys³awiamy.
Isa 26:14  Umarli nie o¿yj¹, nie zmartwychwstan¹ cienie, dlatego ¿e Tyœ ich skara³ i unicestwi³ i zatar³eœ 
wszelk¹ o nich pamiêæ.
Isa 26:15  Pomno¿y³eœ naród, o Panie, pomno¿y³eœ naród, rozs³awi³eœ siê, rozszerzy³eœ wszystkie granice 
kraju.
Isa 26:16  Panie, w ucisku szukaliœmy Ciebie, s³aliœmy mod³y pó³g³osem, kiedyœ Ty ch³osta³.
Isa 26:17  Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia wije siê, krzyczy w bólach porodu, takimi myœmy siê stali 
przed Tob¹, o Panie!
Isa 26:18  Poczêliœmy, wiliœmy siê z bólu, jakbyœmy mieli rodziæ; ducha zbawczego nie wydaliœmy ziemi i 
nie przyby³o mieszkañców na œwiecie.
Isa 26:19  O¿yj¹ Twoi umarli, zmartwychwstan¹ ich trupy, obudz¹ siê i krzykn¹ z radoœci spoczywaj¹cy w prochu, 
bo rosa Twoja jest ros¹ œwiat³oœci, a ziemia wyda cienie zmar³ych.
Isa 26:20  IdŸ, mój ludu, wejdŸ do swoich komnat i zamknij drzwi za sob¹! Skryj siê na ma³¹ chwilê, a¿ gniew 
przeminie:
Isa 26:21  bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karaæ niegodziwoœæ mieszkañców ziemi, a ziemia 
uka¿e krew, któr¹ nasi¹k³a, i pomordowanych kryæ d³u¿ej nie bêdzie.
Isa 27:1  W ów dzieñ Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, wê¿a p³ochliwego, 
Lewiatana, wê¿a krêtego; zabije te¿ potwora morskiego.
Isa 27:2  W ów dzieñ [powiedz¹]: Winnica urocza! Œpiewajcie o niej!
Isa 27:3  Ja, Pan, jestem jej stró¿em; podlewam j¹ co chwila, by jej co z³ego nie spotka³o, strzegê jej w dzieñ i w 
nocy.
Isa 27:4  Nie czujê gniewu. Niech Mi kto sprawi [w niej] ciernie i g³ogi! Wypowiem mu wojnê, spalê je wszystkie 
razem!
Isa 27:5  Albo raczej niech siê uchwyci mojej opieki, i zawrze pokój ze Mn¹, pokój ze Mn¹ niech zawrze!
Isa 27:6  W przysz³oœci Jakub siê zakorzeni, Izrael zakwitnie i rozroœnie siê, i nape³ni powierzchniê ziemi 
owocami.
Isa 27:7  Czy uderzy³ go On tak, jak uderzy³ jego katów? Czy zabi³, jak pozabija³ jego zabójców?
Isa 27:8  Wygnaniem, zsy³k¹ wywar³ odwet na mieœcie; przepêdzi³ je swoim gwa³townym podmuchem jakby w 
dzieñ wschodniego wiatru.
Isa 27:9  Tote¿ wina Jakuba przez to bêdzie zmazana; i ten bêdzie ca³y owoc usuniêcia jego grzechu; wszystkie 
kamienie o³tarza przeznaczy on na pokruszenie jak kamienie wapienne. Nie bêd¹ staæ ju¿ aszery ni stele 
s³oneczne.
Isa 27:10  Poniewa¿ warowne miasto stanie siê pustkowiem, siedzib¹ wyludnion¹ i jak pustynia opustosza³¹. Tam 
pasaæ siê bêdzie stado ciel¹t i tam k³aœæ siê i skubaæ jego ga³¹zki.
Isa 27:11  Ga³êzie jego uschn¹wszy od³ami¹ siê: przyjd¹ kobiety i popal¹ je. Bo jest to naród nierozumny. Dlatego 
nie zmi³uje siê nad nim jego Stwórca ani mu Stworzyciel jego nie oka¿e litoœci.
Isa 27:12  Stanie siê w ów dzieñ, ¿e Pan wym³óci k³osy - od Rzeki a¿ do Potoku Egipskiego; i wy, synowie 
Izraela, wszyscy co do jednego bêdziecie zgromadzeni.
Isa 27:13  W ów dzieñ zagraj¹ na wielkiej tr¹bie, i wtedy przyjd¹ zagubieni w kraju Asyrii i rozproszeni po kraju 
egipskim, i uwielbi¹ Pana na œwiêtej górze, w Jeruzalem.
Isa 28:1  Biada pysznej koronie pijaków Efraima, wiêdn¹cemu kwieciu jego wspania³ej ozdoby, któr¹ ¿yzna 
dolina [nosi] na szczycie! [Biada] zamroczonym winem!
Isa 28:2  Oto ktoœ przez Pana [pos³any], mocny i potê¿ny, jak burza gradowa, jak niszczycielska tr¹ba 
powietrzna, jak nawa³nica wód gwa³townie wzbieraj¹cych, [wszystko] na ziemiê z moc¹ rzuci.



Isa 28:3  Nogami zdeptana bêdzie pyszna korona pijaków Efraima, a wiêdn¹ce kwiecie jego wspania³ej ozdoby, 
któr¹ ¿yzna dolina [nosi] na szczycie,
Isa 28:4  bêdzie jak wczesna figa przed nadejœciem lata: kto j¹ zobaczy, zrywa i po³yka chciwie, ledwie wzi¹³ do 
rêki.
Isa 28:5  W owym dniu Pan Zastêpów bêdzie koron¹ chwa³y i ozdobnym diademem dla Reszty swego ludu,
Isa 28:6  i natchnieniem sprawiedliwoœci dla zasiadaj¹cego w s¹dzie, i natchnieniem mêstwa dla odpieraj¹cych 
natarcie u bramy.
Isa 28:7  Równie¿ i ci chodz¹ chwiejnie na skutek wina, zataczaj¹ siê pod wp³ywem sycery. Kap³an i prorok 
chodz¹ chwiejnie na skutek sycery, wino zawróci³o im w g³owie, zataczaj¹ siê pod wp³ywem sycery, chodz¹ jak 
b³êdni, miewaj¹ zwidzenia, potykaj¹ siê, gdy odbywaj¹ s¹dy.
Isa 28:8  Zaiste, wszystkie sto³y s¹ pe³ne zwymiotowanych brudów; nie ma miejsca [czystego].
Isa 28:9  «Kogo to chce on uczyæ wiedzy? Komu chce dawaæ naukê? - Dzieciom ledwie odstawionym od 
mleka, niemowlêtom odsadzonym od piersi!
Isa 28:10  Bo: Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; zeer szam, zeer szam».
Isa 28:11  Zaprawdê, wargami j¹ka³ów i jêzykiem obcym przemawiaæ bêdzie do tego narodu
Isa 28:12  Ten, który mu powiedzia³: «Teraz, odpoczynek! Dajcie wytchn¹æ strudzonemu! A teraz, spokój!» Ale 
nie chcieli Go s³uchaæ.
Isa 28:13  Wtedy bêdzie do nich mowa Pana: «Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw; zeer szam, zeer 
szam», ¿eby szli upadli na wznak, i rozbili siê, ¿eby uwik³ali siê w sieci i byli schwytani.
Isa 28:14  Dlatego pos³uchajcie s³owa Pañskiego, wy wszyscy, panuj¹cy nad tym ludem, który jest w 
Jerozolimie.
Isa 28:15  Mówicie: «Zawarliœmy przymierze ze Œmierci¹, i z Szeolem zrobiliœmy uk³ad. Gdy siê rozleje 
powódŸ [wrogów], nas nie dosiêgnie, bo z k³amstwa uczyniliœmy sobie schronisko i skryliœmy siê pod 
fa³szem».
Isa 28:16  Przeto tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja k³adê na Syjonie kamieñ, kamieñ dobrany, wêgielny, cenny, do 
fundamentów za³o¿ony. Kto wierzy, nie potknie siê.
Isa 28:17  I wezmê sobie prawo za miarê, a sprawiedliwoœæ za pion». Ale grad zmiecie schronisko k³amstwa, a 
wody zalej¹ kryjówkê.
Isa 28:18  Wasze przymierze ze Œmierci¹ zostanie zerwane, i nie ostoi siê wasz uk³ad z Szeolem. Gdy siê 
rozleje powódŸ [wrogów], bêdziecie dla nich na zdeptanie.
Isa 28:19  Ile razy ona przyjdzie, pochwyci was. Gdy przechodziæ bêdzie ka¿dego ranka, i we dnie, i w nocy, 
blady strach na wieœæ o niej padnie.
Isa 28:20  Bo za krótkie bêdzie ³ó¿ko, aby siê wyci¹gn¹æ, i zbyt w¹skie przykrycie, by siê nim owin¹æ.
Isa 28:21  Zaiste, Pan powstanie, jak na górze Perasim, jak w dolinie Gibeoñskiej siê poruszy, by dokonaæ 
swego dzie³a, swego dziwnego dzie³a, by spe³niæ swe zadanie, swe tajemnicze zadanie.
Isa 28:22  A teraz przestañcie drwiæ, ¿eby wasze pêta siê nie zacieœni³y; s³ysza³em bowiem rzecz 
postanowion¹ przez Pana, Boga Zastêpów: zniszczenie ca³ego kraju.
Isa 28:23  Nastawcie uszu i s³uchajcie g³osu mego, uwa¿ajcie i s³uchajcie mej mowy!
Isa 28:24  Czy¿ oracz wci¹¿ tylko orze [pod zasiew], przewraca i bronuje sw¹ rolê?
Isa 28:25  Czy¿ raczej, gdy zrówna jej powierzchniê, nie zasiewa czarnuszki i nie rozrzuca kminu? Czy nie sieje 
pszenicy, zbo¿a, jêczmienia i prosa, wreszcie orkiszu po brzegach?
Isa 28:26  A ktoœ poucza go o tym prawie, jego Bóg mu to wyk³ada.
Isa 28:27  Zaprawdê, czarnuszki nie m³óc¹ saniami m³ockarskimi ani po kminie nie przetaczaj¹ walca 
m³ockarskiego wozu, ale bijakiem wybija siê czarnuszkê, a kminek cepami.
Isa 28:28  Zbo¿e mog³oby ulec zmia¿d¿eniu; ale nie bez koñca m³óci je m³ockarz. Gdy przetoczy ko³o swego 
wozu m³ockarskiego wraz z zaprzêgiem, nie zmia¿d¿y go.
Isa 28:29  To równie¿ pochodzi od Pana Zastêpów, który przedziwny okaza³ siê w radzie, niezmierzony w 
m¹droœci.
Isa 29:1  Ach, Arielu, Arielu, miasto, gdzie obozowa³ Dawid! Dodajcie rok do roku, œwiêta niech biegn¹ swym 
cyklem!
Isa 29:2  Wówczas ucisnê Ariela: nastanie ¿a³oœæ i wzdychanie. Ty bêdziesz dla mnie jakby Arielem:
Isa 29:3  jak Dawid roz³o¿ê obóz przeciw tobie, otoczê ciê szañcami, wzniosê przeciw tobie oblê¿nicze wie¿e.
Isa 29:4  Wtedy pokornie z ziemi mówiæ bêdziesz i z prochu wyjd¹ twe s³owa st³umione; twój g³os jakby upiora 
dobêdzie siê z ziemi, a mowa twa z prochu wyda siê piszczeniem.
Isa 29:5  Jak drobny py³ bêdzie twoich wrogów zgraja, i jak rozwiane plewy t³um twoich ciemiêzców. A stanie siê 
to nagle, niespodzianie:
Isa 29:6  zostaniesz nawiedzone przez Pana Zastêpów grzmotem, wstrz¹sami i wielkim hukiem, huraganem, 
burz¹ i p³omieniami trawi¹cego ognia.
Isa 29:7  Jak sen, jak widziad³o nocne wyda siê zgraja wszystkich narodów, co przeciw Arielowi wojuj¹. Z 



wszystkimi, co walcz¹ przeciw niemu, z wie¿ami oblê¿niczymi i z oblegaj¹cymi go stanie siê podobnie,
Isa 29:8  jak kiedy ktoœ g³odny œni, ¿e je, ale siê budzi z pustym ¿o³¹dkiem, i jak gdy ktoœ spragniony œni, ¿e 
pije, lecz budzi siê zmêczony i z wyschniêtym gard³em, tak bêdzie ze zgraj¹ wszystkich narodów, id¹cych do boju 
przeciw górze Syjon.
Isa 29:9  Wpadnijcie w os³upienie i trwajcie w nim, zaœlepcie siê i pozostañcie œlepi, b¹dŸcie pijani, choæ nie 
od wina, zataczajcie siê, choæ nie pod wp³ywem sycery.
Isa 29:10  Bo Pan spuœci³ na was sen twardy, zawi¹za³ wasze oczy wieszczków i zakry³ wasze g³owy 
jasnowidzów.
Isa 29:11  Ka¿de objawienie jest dla was jakby s³owami zapieczêtowanej ksiêgi. Daje siê j¹ temu, który umie 
czytaæ, mówi¹c: «Czytaj j¹, prosimy». On zaœ odpowiada: «Nie mogê, bo ona jest zapieczêtowana».
Isa 29:12  Albo daj¹ ksiêgê takiemu, który nie umie czytaæ, mówi¹c: «Czytaj¿e to», a on odpowiada: «Nie umiem 
czytaæ».
Isa 29:13  Wyrzek³ Pan: Poniewa¿ ten lud zbli¿a siê do Mnie tylko w s³owach, i s³awi Mnie tylko wargami, 
podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; poniewa¿ czeœæ jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi 
zwyczajem,
Isa 29:14  dlatego w³aœnie Ja ponowiê niezwyk³e dzia³anie cudów i dziwów z tym ludem: zginie m¹droœæ jego 
myœlicieli, a rozum jego mêdrców zaniknie.
Isa 29:15  Biada tym, którzy siê kryj¹ przed Panem, aby zataiæ swe zamys³y, których czyny osnute s¹ cieniem i 
którzy mówi¹: «Kto nas zobaczy i kto nas pozna?»
Isa 29:16  O co za przewrotnoœæ! Czy¿ mo¿e byæ garncarz na równi z glin¹ stawiany? Czy¿ mo¿e mówiæ 
dzie³o o swym twórcy: «Nie uczyni³ mnie», i garnek rzec o tym, co go ulepi³: «Nie ma rozumu?»
Isa 29:17  Czy¿ nie w krótkim ju¿ czasie Liban zamieni siê w ogród, a ogród za bór zostanie uznany?
Isa 29:18  W ów dzieñ g³usi us³ysz¹ s³owa ksiêgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemnoœci, bêd¹ 
widzieæ.
Isa 29:19  Pokorni wzmog¹ sw¹ radoœæ w Panu, i najubo¿si rozwesel¹ siê w Œwiêtym Izraela,
Isa 29:20  bo nie stanie ciemiêzcy, z szyderc¹ koniec bêdzie, i wyciêci bêd¹ wszyscy, co za z³em goni¹:
Isa 29:21  którzy s³owem przywodz¹ drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiaj¹ sid³a na sêdziów i odprawiaj¹ 
sprawiedliwego z niczym.
Isa 29:22  Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupi³ Abrahama: «Odt¹d Jakub nie bêdzie siê 
rumieni³ ani oblicze jego ju¿ nie przyblednie,
Isa 29:23  bo gdy ujrzy swe dzieci, dzie³o mych r¹k, wœród siebie, og³osi imiê moje jako œwiête. Wtedy czciæ 
bêd¹ Œwiêtego Jakubowego i z bojaŸni¹ szanowaæ Boga Izraela».
Isa 29:24  Duchem zb³¹kani poznaj¹ m¹droœæ, a szemrz¹cy zdobêd¹ pouczenie.
Isa 30:1  Biada synom zbuntowanym! - wyrocznia Pana. Wykonuj¹ zamiary, ale nie moje, i wi¹¿¹ siê uk³adami, 
lecz nie z mego natchnienia, tak ¿e dodaj¹ grzech do grzechu.
Isa 30:2  Udaj¹ siê w podró¿ do Egiptu bez zasiêgniêcia zdania ust moich, aby siê uciec pod opiekê faraona i by 
siê schroniæ w cieniu Egiptu.
Isa 30:3  Lecz opieka faraona bêdzie dla was zawstydzeniem, a pohañbieniem ucieczka w cieñ Egiptu.
Isa 30:4  Bo jego ksi¹¿êta byli w Soan i jego pos³owie doszli do Chanes.
Isa 30:5  Wszyscy zawiod¹ siê na narodzie, co bêdzie nieu¿yteczny dla nich: ani ku pomocy, ani na po¿ytek, 
tylko na wstyd, a nawet na hañbê.
Isa 30:6  Wyrok na zwierzêta Negebu. Poprzez ziemiê utrapienia i ucisku, lwicy i lwa rycz¹cego, ¿mii i lataj¹cego 
smoka, przenosz¹ swe bogactwa na grzbiecie os³ów i swe skarby na garbie wielb³¹dów do narodu 
nieu¿ytecznego.
Isa 30:7  Egipt bezskutecznie i na pró¿no obiecuje pomoc, dlatego nazywam go tak: "Rahab-bezczynny".
Isa 30:8  Teraz pójdŸ, wypisz to na tabliczce, przy nich, i opisz to w ksiêdze, ¿eby s³u¿y³o na przysz³e czasy 
jako wieczyste œwiadectwo:
Isa 30:9  ¯e jest to naród buntowniczy, synowie k³amliwi, synowie, którzy nie chc¹ s³uchaæ Prawa Pañskiego,
Isa 30:10  którzy mówi¹ do jasnowidzów: «Nie miejcie widzeñ!» i do proroków: «Nie prorokujcie nam nagiej 
prawdy! Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie z³udzenia!
Isa 30:11  Ust¹pcie z drogi, zboczcie ze œcie¿ki, oddalcie sprzed nas Œwiêtego Izraela!»
Isa 30:12  Dlatego tak mówi Œwiêty Izraela: «Poniewa¿ odrzuciliœcie tê przestrogê, a po³o¿yliœcie ufnoœæ w 
krzywdzie i zdradzie i na nich siê oparli,
Isa 30:13  dlatego wystêpek ten stanie siê dla was jakby szczelin¹ zwiastuj¹cych upadek, sprawiaj¹c¹ wygiêcie na 
wysokim murze, którego zawalenie siê nastêpuje nagle w jednej chwili.
Isa 30:14  Zawalenie to jest jak st³uczenie dzbana garncarza, rozbitego tak bezwzglêdnie, ¿e w jego szcz¹tkach 
nie da siê znaleŸæ skorupy do zgarniêcia wêgli z ogniska, do zaczerpniêcia wody ze zbiornika».
Isa 30:15  Albowiem tak mówi Pan Bóg, Œwiêty Izraela: «W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i 
ufnoœci le¿y wasza si³a. Ale wyœcie tego nie chcieli!



Isa 30:16  Owszem, powiedzieliœcie: "Nie, bo na koniach uciekniemy!" - Dobrze, uciekniecie! - "I na szybkich 
[wozach] pomkniemy!" - Dobrze, szybcy bêd¹ ci, którzy pogoni¹ za wami!
Isa 30:17  Tysi¹c [ucieknie] przed groŸb¹ jednego, przed groŸb¹ piêciu uciekniecie, a¿ zostanie z was tak ma³o, 
jak ¿erdŸ na szczycie góry i jak znak na pagórku».
Isa 30:18  Lecz Pan czeka, by wam okazaæ ³askê, i dlatego stoi, by siê zlitowaæ nad wami, bo Pan jest 
sprawiedliwym Bogiem. Szczêœliwi wszyscy, którzy w Nim ufaj¹!
Isa 30:19  Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie bêdziesz gorzko p³aka³. Rych³o oka¿e ci 
On ³askê na g³os twojej proœby. Ledwie us³yszy, odpowie ci.
Isa 30:20  Choæby ci da³ Pan chleb ucisku i wodê utrapienia, twój Nauczyciel ju¿ nie odst¹pi, ale oczy twoje 
patrzeæ bêd¹ na twego Mistrza.
Isa 30:21  Twoje uszy us³ysz¹ s³owa rozlegaj¹ce siê za tob¹: «To jest droga, idŸcie ni¹!», gdybyœ zboczy³ na 
prawo lub na lewo.
Isa 30:22  Wtedy za nieczyste uznasz srebrne obicia twych bo¿ków i z³ote odzienia twych pos¹gów. Wyrzucisz 
je jak brudn¹ szmatê. Powiesz im: «Precz!»
Isa 30:23  On u¿yczy deszczu na twoje zbo¿e, którym obsiejesz rolê, a chleb z urodzajów gleby bêdzie soczysty 
i po¿ywny. Twoja trzoda bêdzie siê pas³a w owym czasie na rozleg³ych ³¹kach.
Isa 30:24  Wo³y i os³y obrabiaj¹ce rolê ¿reæ bêd¹ paszê dobrze przyprawion¹, która zosta³a przewiana opa³k¹ i 
siedlaczk¹.
Isa 30:25  Przyjdzie do tego, i¿ po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajd¹ 
siê strumienie p³yn¹cych wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadn¹ warownie.
Isa 30:26  Wówczas œwiat³o ksiê¿yca bêdzie jak œwiat³o s³oneczne, a œwiat³o s³oñca stanie siê 
siedmiokrotne, jakby œwiat³o siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego siñce po 
razach.
Isa 30:27  Oto imiê Pana przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorza³, przygniataj¹cy Jego ciê¿ar; Jego wargi 
pe³ne s¹ wzburzenia, Jego jêzyk jak po¿eraj¹cy ogieñ.
Isa 30:28  Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosiêga szyi. Przybywa przesiaæ narody sitem 
zniszczenia i w³o¿yæ miêdzy szczêki ludów wêdzid³o zwodnicze.
Isa 30:29  Pieœni mieæ bêdziecie, jak przy obchodzie nocnej uroczystoœci, i radoœæ serca jak u tego, co idzie 
przy dŸwiêkach fletu, zd¹¿aj¹c na górê Pañsk¹, ku Skale Izraela.
Isa 30:30  Pan da s³yszeæ swój g³os potê¿ny, oka¿e, jak ramiê swe spuszcza w wybuchu gniewu, wœród 
p³omieni po¿eraj¹cego ognia, wœród piorunów, ulewy i ciê¿kiego gradu.
Isa 30:31  Bo od g³osu Pana przerazi siê Aszszur, rózg¹ bêdzie wysmagany.
Isa 30:32  Ka¿de uderzenie kija bêdzie dla niego kar¹, któr¹ Pan spuœci na niego przy wtórze bêbnów i cytr, i 
walczyæ On z nim bêdzie w zaciek³ych bitwach.
Isa 30:33  Bo dawno przygotowano Tofet, ono jest tak¿e dla króla gotowe, zosta³o pog³êbione, rozszerzone; 
stos wêgli i drwa w nim obfituj¹. Tchnienie Pana niby potok siarki je rozpali.
Isa 31:1  Biada tym, którzy zstêpuj¹ do Egiptu po pomoc, pok³adaj¹ nadziejê w koniach, maj¹ ufnoœæ w 
mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pok³adaj¹ ufnoœci w Œwiêtym Izraela ani siê nie 
radz¹ Pana.
Isa 31:2  A przecie¿ On równie¿ potrafi sprowadziæ niedolê; On s³ów swoich nie cofa, powstanie przeciw 
domowi z³oczyñców i przeciw pomocy dla Ÿle postêpuj¹cych.
Isa 31:3  Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; ich konie to cia³o, a nie duch! Gdy Pan wyci¹gnie rêkê, runie 
wspomo¿yciel, upadnie wspomagany, i zgin¹ oni wszyscy razem.
Isa 31:4  Albowiem Pan tak powiedzia³ do mnie: Podobnie jak lew albo lwi¹tko pomrukuje nad sw¹ zdobycz¹: gdy 
przeciw niemu zbierze siê t³um pasterzy, on siê nie lêka ich krzyku ani siê nie p³oszy ich ha³asem, tak Pan 
Zastêpów zst¹pi do boju na górze Syjon i na jego pagórku.
Isa 31:5  Jak ptaki lataj¹ce, tak Pan Zastêpów os³oni Jeruzalem, os³oni i ocali, oszczêdzi i wyzwoli.
Isa 31:6  Dzieci Izraela, wróæcie do Tego, od którego odstêpstwo oddziela was g³êboko.
Isa 31:7  Zaiste, owego dnia ka¿dy porzuci swe bo¿ki srebrne i bo¿yszcza z³ote, które wam zrobi³y grzeszne 
wasze rêce.
Isa 31:8  Nie od ludzkiego miecza padnie Aszszur, poch³onie go miecz nie cz³owieczy. Jeœli ucieknie przed 
mieczem, kwiat jego wojska pójdzie pod jarzmo.
Isa 31:9  Twierdza jego podda siê w przestrachu i dowódcy jego za³ami¹ siê przed znakiem [zwyciêzcy]. 
Wyrocznia Pana, który ma ogieñ na Syjonie i piec swój w Jeruzalem.
Isa 32:1  Oto król bêdzie panowa³ sprawiedliwie i ksi¹¿êta rz¹dziæ bêd¹ zgodnie z prawem;
Isa 32:2  ka¿dy bêdzie jakby os³on¹ przed wichrem i schronieniem przed ulew¹, jak strumienie wody na suchym 
stepie, jak cieñ olbrzymiej ska³y na spieczonej ziemi.
Isa 32:3  Wówczas nie bêd¹ przyæmione oczy patrz¹cych, uszy s³uchaj¹cych stan¹ siê uwa¿ne.
Isa 32:4  Serca nierozwa¿nych zrozumiej¹ wiedzê, a jêzyk j¹ka³ów przemówi wyraŸnie.



Isa 32:5  Nie bêdzie ju¿ g³upi zwany szlachetnym, ani krêtacz mieniony wielmo¿nym.
Isa 32:6  Bo g³upi wyg³asza niedorzecznoœci i jego serce obmyœla nieprawoœæ, ¿eby siê dopuszczaæ 
bezbo¿noœci i g³osiæ b³êdy o Panu, ¿eby ¿o³¹dek g³odnego pozostawiæ pusty i spragnionego pozbawiæ 
napoju.
Isa 32:7  Co do krêtacza, to z³e s¹ jego krêtactwa; knuje on podstêpne sposoby, by zgubiæ biednych s³owami 
k³amstwa, chocia¿ ubogi udowodni swe prawo.
Isa 32:8  Szlachetny zaœ cz³owiek zamierza rzeczy szlachetne i trwa statecznie w szlachetnym dzia³aniu.
Isa 32:9  Kobiety beztroskie, wstañcie, s³uchajcie mego g³osu! Dziewczêta zbyt pewne siebie, dajcie pos³uch 
mej mowie!
Isa 32:10  Za rok i kilka dni zadr¿ycie, pewne siebie, bo winobranie siê skoñczy³o, zbiorów ju¿ nie bêdzie.
Isa 32:11  Lêkajcie siê, beztroskie! Zadr¿yjcie, pewne siebie! Rozbierzcie siê i obna¿cie, przepaszcie [worem] 
biodra!
Isa 32:12  Bijcie siê w piersi nad losem pól rozkosznych, nad owocodajn¹ winnic¹;
Isa 32:13  nad ziemi¹ mojego ludu, gdzie wschodz¹ ciernie i g³ogi, nad wszystkimi domami radoœci, nad 
weso³ym miastem.
Isa 32:14  Bo pa³ac jest opustosza³y, ha³aœliwe miasto wyludnione; Ofel i Stra¿nica sta³y siê jaskiniami na 
zawsze: uciech¹ dzikich os³ów, pastwiskiem stad.
Isa 32:15  Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokoœci. Wtedy pustynia stanie siê sadem, a sad za las 
uwa¿any bêdzie.
Isa 32:16  Na pustyni osi¹dzie prawo, a sprawiedliwoœæ zamieszka w sadzie.
Isa 32:17  Dzie³em sprawiedliwoœci bêdzie pokój, a owocem prawa - wieczyste bezpieczeñstwo.
Isa 32:18  Lud mój mieszkaæ bêdzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych, w zacisznych miejscach 
wypoczynku,
Isa 32:19  choæby las zosta³ powalony, a miasto by³o bardzo poni¿one.
Isa 32:20  Szczêœliwi! Wy siaæ bêdziecie nad ka¿d¹ wod¹, puszczaj¹c wolno wo³y i os³y.
Isa 33:1  Biada ci, ³upie¿co, tyœ sam nie z³upiony, i tobie, grabie¿co, sameœ nie ograbiony! Kiedy skoñczysz 
³upiæ, wtedy ciebie z³upi¹, gdy grabie¿ zakoñczysz, ograbi¹ te¿ ciebie.
Isa 33:2  Panie, zmi³uj siê nad nami, w Tobie mamy nadziejê! B¹dŸ naszym ramieniem ka¿dego poranka i 
naszym zbawieniem w czas ucisku.
Isa 33:3  Na g³os Twej groŸby uciekaj¹ ludy, gdy siê podniesiesz, pierzchaj¹ narody.
Isa 33:4  Zbieraæ bêd¹ ³upy, jak siê zbiera szarañczê, rzucaæ siê na nie jak mrowie koników polnych.
Isa 33:5  Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokoœci! Nape³ni On Syjon prawem i sprawiedliwoœci¹.
Isa 33:6  I zawita trwa³y pokój w jego czasach. Zasobem si³ zbawczych - m¹droœæ i wiedza, jego skarbem jest 
bojaŸñ Pañska.
Isa 33:7  Oto wys³ani na zwiady wo³aj¹ z zewn¹trz, p³acz¹ gorzko wys³annicy pokoju.
Isa 33:8  Opustosza³y drogi, przechodniów zabrak³o na œcie¿kach. Wróg zerwa³ uk³ady, odrzuci³ œwiadków, 
nie zwa¿a³ na nikogo.
Isa 33:9  Kraj ma ¿a³osny wygl¹d, marnieje; Liban przesta³ siê zieleniæ, obumiera; Saron - podobny do pustyni, 
a Baszan i Karmel s¹ ogo³ocone.
Isa 33:10  «Teraz powstanê - mówi Pan - teraz siê podniosê, teraz stanê wysoko.
Isa 33:11  Poczniecie siano, zrodzicie s³omê, me tchnienie jak ogieñ was po¿re.
Isa 33:12  Stan¹ siê ludy wypalonym wapnem, jak œciête ciernie w ogniu sp³on¹.
Isa 33:13  S³uchajcie, najdalsi, co uczyni³em, poznajcie, najbli¿si, m¹ si³ê!»
Isa 33:14  Grzesznicy na Syjonie siê zlêkli, bezbo¿nych chwyci³o dr¿enie: «Kto z nas wytrzyma przy trawi¹cym 
ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych p³omieni?»
Isa 33:15  Ten, kto postêpuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto siê wzbrania 
d³oñmi przed wziêciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie s³uchaæ, kto zamyka oczy, by na z³o nie 
patrzeæ -
Isa 33:16  ten bêdzie mieszka³ na wysokoœciach, twierdze na ska³ach bêd¹ jego schronieniem; dostarcz¹ mu 
chleba, wody mu nie zbraknie.
Isa 33:17  Oczy twe ujrz¹ króla w ca³ej jego krasie, zobacz¹ krainê bardzo rozleg³¹.
Isa 33:18  Serce twe grozê bêdzie wspominaæ: «Gdzie ten, co liczy³? Gdzie ten, co wa¿y³? Gdzie ten, co 
spisywa³ twierdze?»
Isa 33:19  Nie ujrzysz ju¿ ludu zuchwa³ego, ludu o niewyraŸnej mowie, nie do uchwycenia uchem, o 
be³kotliwym i niezrozumia³ym jêzyku.
Isa 33:20  Patrz na Syjon, miasto naszych œwi¹t! Twe oczy ogl¹daæ bêd¹ Jeruzalem, siedzibê bezpieczn¹, 
namiot nieprzenoœny, którego ko³ków nie wyrw¹ nigdy ani siê ¿aden jego powróz nie urwie.
Isa 33:21  Bo w³aœnie tam mamy Pana potê¿nego, zamiast rzek o szerokich odnogach. Nie dotrze tam okrêt 
poruszany wios³ami ani siê okazalszy statek nie przeprawi:



Isa 33:22  Albowiem Pan jest naszym sêdzi¹, Pan naszym prawodawc¹, Pan naszym królem! On nas zbawi!
Isa 33:23  [1] jego liny obwisn¹, nie utrzymaj¹ prosto swego masztu, nie rozwin¹ ¿agla.
Isa 33:24  ¯aden mieszkaniec nie powie: «Jestem chory». Lud, który mieszka w Jeruzalem, dost¹pi 
odpuszczenia swoich nieprawoœci.
Isa 34:1  Przyst¹pcie, narody, by s³uchaæ! I wy, ludy, natê¿cie uwagê! Niech s³ucha ziemia i wszystko, co j¹ 
nape³nia, œwiat i wszystko, co na nim wyrasta!
Isa 34:2  Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczy³ je 
na zag³adê, na rzeŸ je wyda³.
Isa 34:3  Zabici ich le¿¹ porzuceni, rozchodzi siê zaduch z ich trupów; od krwi ich rozmiêk³y góry,
Isa 34:4  ca³e wojsko niebieskie topnieje. Niebiosa zwijaj¹ siê jak zwój ksiêgi, wszystkie ich zastêpy opadaj¹, jak 
opada listowie z winnego krzewu i jak opadaj¹ liœcie z drzewa figowego.
Isa 34:5  Zaiste, mój miecz upoi³ siê na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczy³em na 
potêpienie.
Isa 34:6  Miecz Pana sp³yn¹³ krwi¹, pokryty jest t³uszczem, krwi¹ jagni¹t i koz³ów, t³uszczem nerek baranich. Bo 
Pan œwiêci ofiarê w Bosra, wielk¹ rzeŸ obrzêdow¹ w kraju Edomitów.
Isa 34:7  Jak bawo³y ludy padaj¹, i naród mocarzy - jak wo³y. Ich ziemia opi³a siê krwi¹, proch jej nasi¹kn¹³ 
t³uszczem.
Isa 34:8  Bo to dla Pana dzieñ pomsty, rok odwetu dla Obroñcy Syjonu.
Isa 34:9  Potoki Edomu obróc¹ siê w smo³ê, a proch jego w siarkê; ziemia jego stanie siê smo³¹ p³on¹c¹.
Isa 34:10  Nie zagaœnie ni w nocy, ni w dzieñ, jej dym wznosiæ siê bêdzie ci¹gle. Kraj pozostanie opustosza³y z 
pokolenia w pokolenie, po wiek wieków nikt go nie przemierzy.
Isa 34:11  Pelikan i je¿ go posi¹d¹, puchacz i kruk go zamieszkaj¹; Pan rozci¹gnie nad nim sznur nicoœci i 
o³owianki opustoszenia.
Isa 34:12  Koz³y siê w nim zadomowi¹. Nie bêdzie jego dostojników ani królestwa tam nie obwo³aj¹, wszyscy 
jego ksi¹¿êta bêd¹ niczym.
Isa 34:13  Ciernie wyrosn¹ w jego pa³acach, pokrzywy i osty w jego warowniach; bêdzie to nora szakali, 
dziedziniec strusich samic.
Isa 34:14  Zdzicza³e psy spotkaj¹ siê z hienami i koz³y bêd¹ siê przyzywaæ wzajemnie; co wiêcej, tam Lilit 
przycupnie i znajdzie sobie zacisze na spoczynek.
Isa 34:15  Tam siê w¹¿ gnieŸdziæ bêdzie i znosiæ jaja, wysiadywaæ m³ode i zgarniaæ je pod swój cieñ. Tam i 
sêpy siê zlec¹, nie bêd¹ patrzeæ szukaj¹c jeden drugiego.
Isa 34:16  Szukajcie w ksiêdze Pañskiej i odczytajcie: Ani jednego z nich nie zabraknie! - Bo usta Jego, one 
rozkaza³y, i Duch Jego, On je zgromadzi³.
Isa 34:17  On te¿ rzuci³ im los i Jego rêka podzieli³a im ziemiê sznurem mierniczym; na wieki bêd¹ j¹ 
dziedziczyli, mieszkaæ w niej bêd¹ z pokolenia w pokolenie.
Isa 35:1  Niech siê rozwesel¹ pustynia i spieczona ziemia, niech siê raduje step i niech rozkwitnie!
Isa 35:2  Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech siê rozraduje, skacz¹c i wykrzykuj¹c z uciechy. Chwa³¹ Libanu j¹ 
obdarzono, ozdob¹ Karmelu i Saronu. Oni zobacz¹ chwa³ê Pana, wspania³oœæ naszego Boga.
Isa 35:3  Pokrzepcie rêce os³ab³e, wzmocnijcie kolana omdla³e!
Isa 35:4  Powiedzcie ma³odusznym: «Odwagi! Nie bójcie siê! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Bo¿a 
odp³ata; On sam przychodzi, by zbawiæ was».
Isa 35:5  Wtedy przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê otworz¹.
Isa 35:6  Wtedy chromy wyskoczy jak jeleñ i jêzyk niemych weso³o krzyknie. Bo trysn¹ zdroje wód na pustyni i 
strumienie na stepie;
Isa 35:7  spieczona ziemia zmieni siê w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie 
lega³y szakale - na trzcinê z sitowiem.
Isa 35:8  Bêdzie tam droga czysta, któr¹ nazw¹ Drog¹ Œwiêt¹. Nie przejdzie ni¹ nieczysty, gdy odbywa podró¿, i 
g³upi nie bêd¹ siê tam wa³êsaæ.
Isa 35:9  Nie bêdzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wst¹pi na ni¹ ani siê tam znajdzie, ale tamtêdy pójd¹ 
wyzwoleni.
Isa 35:10  Odkupieni przez Pana powróc¹, przybêd¹ na Syjon z radosnym œpiewem, ze szczêœciem wiecznym 
na twarzach: osi¹gn¹ radoœæ i szczêœcie, ust¹pi smutek i wzdychanie.
Isa 36:1  W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najecha³ Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie 
warowne miasta judzkie i zdoby³ je.
Isa 36:2  Z Lakisz pos³a³ król asyryjski rabsaka z du¿ym oddzia³em do Jerozolimy przeciw Ezechiaszowi. 
Rabsak zaj¹³ stanowisko przy kanale Wy¿szej Sadzawki, na drodze Pola Folusznika.
Isa 36:3  A wyszli do niego Eliakim, syn Chilkiasza, zarz¹dca pa³acu, Szebna, pisarz, i Joach, syn Asafa, 
pe³nomocnik.
Isa 36:4  Rabsak zacz¹³ mówiæ: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Có¿ to za 



bezpieczeñstwo, któremu zaufa³eœ?
Isa 36:5  Myœlisz mo¿e, i¿ pró¿ne s³owa zdo³aj¹ zast¹piæ radê i si³ê do walki? W kim¿e ty pok³adasz ufnoœæ, 
¿e siê zbuntowa³eœ przeciwko mnie?
Isa 36:6  Oto ty siê opierasz na Egipcie, na tej nad³amanej lasce trzcinowej, która, gdy siê kto oprze na niej, 
wchodzi w d³oñ i przebija j¹. Taki jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy w nim pok³adaj¹ nadziejê.
Isa 36:7  A je¿eli mi powiesz: "W Panu, Bogu naszym, po³o¿yliœmy ufnoœæ", to czy¿ On nie jest tym, którego 
wy¿yny i o³tarze poznosi³ Ezechiasz nakazuj¹c Judzie i Jerozolimie: "Przed tym tylko o³tarzem bêdziecie pok³on 
oddawaæ Bogu?"
Isa 36:8  Teraz wiêc, proszê, zrób uk³ad z panem moim, królem asyryjskim: Dam ci dwa tysi¹ce koni, je¿eli 
zdo³asz wystawiæ do nich jeŸdŸców!
Isa 36:9  Jak zmusisz do odwrotu namiestnika jednego z najmniejszych s³ug pana mego? Ale ty zaufa³eœ 
Egiptowi - ¿e dostaniesz rydwany i jazdê.
Isa 36:10  A teraz, czy¿ to wbrew woli Pana najecha³em na ten kraj, by go spustoszyæ? Pan rzek³ do mnie: 
"Wyrusz w górê przeciw temu krajowi i spustosz go!"».
Isa 36:11  Eliakim, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: «Mów, prosimy, do s³ug twoich po aramejsku, gdy¿ 
rozumiemy [ten jêzyk]; nie mów do nas po hebrajsku wobec s³uchaj¹cego ludu, który jest na murach».
Isa 36:12  Lecz rabsak odrzek³: «Czy¿ do pana twego i do ciebie pos³a³ mnie pan mój, abym mówi³ te s³owa? 
Czy¿ nie [raczej] do ludzi, którzy siedz¹ na murach, [skazani] na jedzenie swego ka³u i na picie swego moczu 
razem z wami?»
Isa 36:13  Sta³ wiêc rabsak i wo³a³ donoœnym g³osem po hebrajsku tymi s³owami: «S³uchajcie s³ów wielkiego 
króla, króla asyryjskiego!
Isa 36:14  Tak mówi król: Niech was nie zwodzi Ezechiasz, bo on nie potrafi was ocaliæ.
Isa 36:15  Niech was Ezechiasz nie o¿ywia ufnoœci¹ w Panu, zapewniaj¹c: "Pan na pewno wybawi nas; to 
miasto nie bêdzie wydane w rêce króla asyryjskiego!"
Isa 36:16  Nie s³uchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mn¹ pokój i poddajcie siê mi, a 
bêdziecie jedli owoce, ka¿dy ze swej winnicy i ze swego drzewa figowego, i bêdziecie pili wodê, ka¿dy ze swej 
cysterny,
Isa 36:17  a¿ przyjdê zabraæ was do kraju podobnego do waszego, kraju zbo¿a i m³odego wina, kraju chleba i 
winnic.
Isa 36:18  Tylko Ezechiasz niech was nie oszukuje, mówi¹c: "Wybawi nas Pan". Czy¿ bogowie narodów 
uratowali ka¿dy swój kraj z rêki króla asyryjskiego?
Isa 36:19  Gdzie s¹ bogowie Chamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim? A czy wybawili Samariê z mojej 
rêki?
Isa 36:20  Którzy spoœród wszystkich bogów tych krajów uratowali swój kraj z mojej rêki, ¿eby Pan mia³ 
wybawiæ z mojej mocy Jeruzalem?»
Isa 36:21  Oni zaœ wys³uchali w milczeniu i nie odpowiedzieli mu ani s³owa, bo taki by³ rozkaz królewski: «Nie 
odpowiadajcie mu!»
Isa 36:22  Przyszli wiêc z rozdartymi szatami do Ezechiasza Eliakim, syn Chilkiasza, i pisarz Szebna, i syn 
Asafa Joach, pe³nomocnik, i oznajmili mu wypowiedŸ rabsaka.
Isa 37:1  Gdy to us³ysza³ król Ezechiasz, rozdar³ swe szaty, okry³ siê worem i uda³ siê do œwi¹tyni Pañskiej.
Isa 37:2  Potem pos³a³ Eliakima, zarz¹dcê pa³acu, i Szebnê, pisarza, i starszych kap³anów, obleczonych w wory, 
do proroka Izajasza, syna Amosa,
Isa 37:3  by mu powiedzieli: «Tak mówi Ezechiasz: Ten dzieñ jest dniem utrapienia i kary, i hañby. Albowiem 
dojrza³y dzieci do swoich narodzin, a nie ma si³y do ich porodzenia.
Isa 37:4  Mo¿e Pan, Bóg twój, raczy us³yszeæ s³owa rabsaka, którego przys³a³ król asyryjski, jego pan, aby 
zniewa¿aæ Boga ¿ywego, i skarze go za s³owa, które us³ysza³ Pan, Bóg twój. Przeto wznieœ modlitwê na 
Resztê, która jeszcze pozostaje».
Isa 37:5  Przyszli wiêc s³udzy króla Ezechiasza do Izajasza.
Isa 37:6  Izajasz zaœ rzek³ do nich: «Tak powiecie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój siê s³ów, które 
us³ysza³eœ, a którymi pacho³cy króla asyryjskiego rzucali Mi bluŸnierstwa.
Isa 37:7  Oto Ja spowodujê w nim takie usposobienie, ¿e na wiadomoœæ, któr¹ us³yszy, wróci do swego kraju; i 
sprawiê, ¿e w swoim kraju padnie od miecza».
Isa 37:8  Wróci³ rabsak i zasta³ króla asyryjskiego zdobywaj¹cego Libnê. Pos³ysza³ bowiem, ¿e [król] ust¹pi³ 
spod Lakisz.
Isa 37:9  Gdy [Sennacheryb] otrzyma³ wieœæ o Tirhace, królu Kusz, g³osz¹c¹: «Wyruszy³ na wojnê przeciw 
tobie», gdy us³ysza³, wyprawi³ pos³ów do Ezechiasza, polecaj¹c:
Isa 37:10  «Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech ciê nie zwodzi twój Bóg, w którym po³o¿y³eœ 
nadziejê, zapewnieniem: "Nie bêdzie wydana Jerozolima w rêce króla asyryjskiego".
Isa 37:11  Oto ty s³ysza³eœ, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczaj¹c je na zag³adê, a ty 



mia³byœ ocaleæ?
Isa 37:12  Czy bogowie narodów, jakie moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan i Charan, i Resef, i 
Edanitów, którzy byli w Telassar?
Isa 37:13  Gdzie jest król Chamatu, król Arpadu, król miasta Sefarwaim, Heny i Iwwy?»
Isa 37:14  Ezechiasz wzi¹³ list z rêki pos³ów i przeczyta³ go. Nastêpnie poszed³ do œwi¹tyni Pañskiej i rozwin¹³ 
go przed Panem.
Isa 37:15  I zanosi³ mod³y Ezechiasz do Pana, mówi¹c:
Isa 37:16  «O Panie Zastêpów, Bo¿e Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteœ Bogiem wszystkich 
królestw œwiata, Tyœ uczyni³ niebo i ziemiê.
Isa 37:17  Nak³oñ, Panie, Twego ucha, i us³ysz! Otwórz, Panie, Twoje oczy, i popatrz! S³uchaj wszystkich s³ów 
Sennacheryba, które przys³a³, by zniewa¿aæ Boga ¿ywego.
Isa 37:18  To prawda, o Panie, ¿e królowie asyryjscy wyniszczyli wszystkie narody i kraje ich.
Isa 37:19  W ogieñ wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dzie³em r¹k ludzkich z drzewa i z 
kamienia, wiêc ich zniweczyli.
Isa 37:20  Teraz wiêc, o Panie, Bo¿e nasz, wybaw nas z jego rêki, i niech wiedz¹ wszystkie królestwa ziemi, ¿e 
Ty sam jesteœ Bogiem, o Panie!»
Isa 37:21  Wówczas Izajasz, syn Amosa, pos³a³ Ezechiaszowi oœwiadczenie: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: 
[Wys³ucha³em] tego, o co siê modli³eœ do Mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii.
Isa 37:22  Oto wyrocznia, któr¹ wyda³ Pan na niego: Gardzi tob¹, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu; za tob¹ 
potrz¹sa g³ow¹ Córa Jeruzalem.
Isa 37:23  Komuœ ubli¿y³ i komu bluŸni³? Przeciw komu twój g³os podnios³eœ i w górê wzbi³eœ twe oczy? 
Przeciw Œwiêtemu Izraela!
Isa 37:24  Przez swych s³u¿alców ur¹ga³eœ Panu. Mówi³eœ: "Z mnóstwem mych rydwanów wyszed³em na 
szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyci¹³em jego cedry najwy¿sze, co najpiêkniejsze jego cyprysy. 
Wtargn¹³em w jego ostatnie ustronie, w jego bujn¹ gêstwinê leœn¹.
Isa 37:25  Dr¹¿y³em studnie i pi³em obce wody, stopami nóg moich wysuszy³em wszystkie rzeki Egiptu".
Isa 37:26  Czy nie s³ysza³eœ? Z dawna to przygotowa³em. Co u³o¿y³em od prastarych czasów, to teraz w czyn 
wprowadzam. Mia³eœ obróciæ w stosy gruzów obwarowane miasta.
Isa 37:27  Mieszkañcy ich bezsilni, przelêkli siê i okryli wstydem. Stali siê jak roœliny na polu i jak m³oda trawa 
zielona, jak zielsko na dachach spalone podmuchem wiatru wschodniego.
Isa 37:28  Wiem, [kiedy wstajesz i] kiedy spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, i jak ciê ponosi 
z³oœæ przeciw Mnie.
Isa 37:29  Poniewa¿ ciê z³oœæ ponosi przeciw Mnie i twa zuchwa³oœæ dosz³a moich uszu, przeto ci w 
nozdrza za³o¿ê me kolce i wêdzid³o moje na wargi, by zmusiæ ciê do odwrotu drog¹, któr¹ przyby³eœ.
Isa 37:30  To niechaj ci za znak pos³u¿y: w tym roku ¿ywcie siê ziarnem pozostawionym po zbiorze; na przysz³y 
zaœ rok tym, co samo obrodzi, ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zak³adajcie winnice i spo¿ywajcie z nich 
owoce.
Isa 37:31  Reszta ocala³ych z domu Judy ponownie zapuœci w g³¹b korzenie i w górze wyda owoce.
Isa 37:32  Albowiem z Jeruzalem wyjdzie Reszta i z góry Syjonu garstka ocala³ych. Zazdrosna mi³oœæ Pana 
Zastêpów tego dokona.
Isa 37:33  Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wejdzie on do tego miasta ani nie wypuœci tam strza³y, 
nie nastawi przeciw niemu tarczy ani nie usypie wa³u.
Isa 37:34  Drog¹ t¹ [sam¹], któr¹ przyby³, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. - Wyrocznia Pana.
Isa 37:35  Otoczê opiek¹ to miasto i ocalê je, przez wzgl¹d na Mnie i na s³ugê mego Dawida».
Isa 37:36  [Tej¿e samej nocy] wyszed³ Anio³ Pañski i pobi³ w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesi¹t piêæ 
tysiêcy. I oto rano, gdy trzeba by³o wstawaæ, wszyscy oni byli martwi.
Isa 37:37  Sennacheryb wiêc, król Asyrii, zwin¹³ obóz i odszed³; wróci³ siê i pozosta³ w Niniwie.
Isa 37:38  A zdarzy³o siê, ¿e gdy siê on modli³ w œwi¹tyni Nisroka, swego bo¿ka, synowie jego, Adramelek i 
Sereser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn jego, Asarhaddon, zosta³ w jego miejsce królem.
Isa 38:1  W owych dniach Ezechiasz zachorowa³ œmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszed³ do niego i 
rzek³ mu: «Tak mówi Pan: Rozporz¹dŸ domem twoim, bo umrzesz i nie bêdziesz ¿y³».
Isa 38:2  Wtedy Ezechiasz odwróci³ siê do œciany i modli³ siê do Pana.
Isa 38:3  A mówi³ tak: «Ach, Panie, wspomnij na to, proszê, ¿e postêpowa³em wobec Ciebie wiernie i z 
doskona³ym sercem, ¿e czyni³em to, co mi³e oczom Twoim». I p³aka³ Ezechiasz bardzo rzewnie.
Isa 38:4  Wówczas Pan skierowa³ do Izajasza s³owo tej treœci:
Isa 38:5  «IdŸ, by oznajmiæ Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: S³ysza³em twoj¹ 
modlitwê, widzia³em twoje ³zy. Uzdrowiê ciê. Za trzy dni pójdziesz do œwi¹tyni Pañskiej. Oto dodam do twego 
¿ycia piêtnaœcie lat.
Isa 38:6  Wybawiê ciebie i to miasto z rêki króla asyryjskiego i roztoczê opiekê nad tym miastem».



Isa 38:7  [Izajasz odrzek³:] «Niech ci bêdzie ten znak od Pana, ¿e spe³ni On tê rzecz, któr¹ przyrzek³:
Isa 38:8  Oto ja cofnê cieñ [wskazówki zegarowej] o dziesiêæ stopni, po których s³oñce ju¿ zesz³o na 
[s³onecznym] zegarze Achaza». I cofnê³o siê s³oñce o dziesiêæ stopni, po których ju¿ zesz³o.
Isa 38:9  Pieœñ Ezechiasza, króla judzkiego, gdy popad³ w chorobê, ale zosta³ z niej uzdrowiony:
Isa 38:10  Mówi³em: W po³owie moich dni muszê odejœæ; w bramach Szeolu odczujê brak reszty lat moich!
Isa 38:11  Mówi³em: Nie ujrzê ju¿ Pana na ziemi ¿yj¹cych, nie bêdê ju¿ patrzy³ na nikogo spoœród 
mieszkañców tego œwiata.
Isa 38:12  Mieszkanie me rozbior¹ i przenios¹ ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje ¿ycie. On 
mnie odcina od nici. Za dzieñ i jedn¹ noc mnie zamêczysz.
Isa 38:13  Krzyczê a¿ do rana. On kruszy jak lew wszystkie me koœci: w ci¹gu dnia i jednej nocy mnie 
zamêczysz.
Isa 38:14  Jak pisklê jaskó³cze, tak kwilê, wzdycham jak go³êbica. Oczy me s³abn¹ patrz¹c ku górze. Panie, 
cierpiê ucisk: Stañ przy mnie!
Isa 38:15  Có¿ mam mówiæ? Wszak On mi powiedzia³ i On to sprawi³. Prze¿yjê spokojnie wszystkie moje lata 
po chwilach goryczy mej duszy.
Isa 38:16  Nad którymi Pan czuwa, ci ¿yj¹, wœród nich dope³ni siê ¿ycie ducha mego. Uzdrowi³eœ mnie i ¿yæ 
dozwoli³eœ!
Isa 38:17  Oto na zdrowie zamieni³ mi gorycz. Ty zachowa³eœ m¹ duszê od do³u unicestwienia, gdy¿ poza 
siebie rzuci³eœ wszystkie moje grzechy.
Isa 38:18  Zaiste, nie Szeol Ciê s³awi ani Œmieræ wychwala Ciebie; nie ci ogl¹daj¹ siê na Twoj¹ wiernoœæ, 
którzy w dó³ zstêpuj¹.
Isa 38:19  ¯ywy, ¿ywy Ciê tylko wys³awia, tak jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom rozg³asza Twoj¹ wiernoœæ.
Isa 38:20  Pan mnie zachowuje! Wiêc graæ bêdziemy me pieœni na strunach przez wszystkie dni naszego 
¿ycia w œwi¹tyni Pañskiej.
Isa 38:21  Powiedzia³ te¿ Izajasz: «WeŸcie placek figowy i przy³ó¿cie do wrzodu, a zdrów bêdzie!»
Isa 38:22  Ezechiasz zaœ rzek³: «Jaki znak upewni miê, ¿e wejdê do œwi¹tyni Pañskiej?»
Isa 39:1  W owym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, król babiloñski, wys³a³ listy i dary do Ezechiasza, bo 
dowiedzia³ siê, ¿e by³ chory i wyzdrowia³.
Isa 39:2  Ezechiasz by³ rad pos³om i pokaza³ im ca³y swój skarbiec, srebro i z³oto, wonnoœci i cenn¹ oliwê, ca³¹ 
te¿ swoj¹ zbrojowniê oraz wszystko, co siê znajdowa³o w jego sk³adach. Nie by³o rzeczy, której by nie pokaza³ 
im Ezechiasz w swoim pa³acu i we wszystkich swoich w³oœciach.
Isa 39:3  Wówczas prorok Izajasz przyszed³ do króla Ezechiasza i zagadn¹³ go: «Co mówili ci mê¿owie i sk¹d 
przybyli do ciebie?» Ezechiasz odrzek³: «Z dalekiego kraju przybyli do mnie, z Babilonu».
Isa 39:4  Znowu zapyta³: «Co widzieli w twoim pa³acu?» Odpowiedzia³ Ezechiasz: «Widzieli wszystko, 
cokolwiek jest w moim pa³acu; nie by³o rzeczy w moich sk³adach, której bym im nie pokaza³».
Isa 39:5  Wtedy Izajasz powiedzia³ do Ezechiasza: «Pos³uchaj s³owa Pana Zastêpów!
Isa 39:6  Oto nadejd¹ dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pa³acu i co nagromadzili twoi przodkowie a¿ do 
dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan.
Isa 39:7  A z synów twoich, którzy bêd¹ pochodziæ od ciebie, z tych, którym dasz ¿ycie, wybierze siê dworzan 
do pa³acu króla babiloñskiego».
Isa 39:8  Ezechiasz rzek³ do Izajasza: «Pomyœlne jest s³owo Pañskie, któreœ wyg³osi³». Myœla³ bowiem: 
«Bêdzie spokój i bezpieczeñstwo przynajmniej za mego ¿ycia».
Isa 40:1  «Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» - mówi wasz Bóg.
Isa 40:2  «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wo³ajcie do niego, ¿e czas jego s³u¿by siê skoñczy³, ¿e 
nieprawoœæ jego odpokutowana, bo odebra³o z rêki Pana karê w dwójnasób za wszystkie swe grzechy»,
Isa 40:3  G³os siê rozlega: «Drogê dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu goœciniec 
naszemu Bogu!
Isa 40:4  Niech siê podnios¹ wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obni¿¹; równin¹ niechaj siê stan¹ 
urwiska, a strome zbocza nizin¹ g³adk¹.
Isa 40:5  Wtedy siê chwa³a Pañska objawi, razem j¹ wszelkie cia³o zobaczy, bo usta Pañskie to powiedzia³y».
Isa 40:6  G³os siê odzywa: «Wo³aj!» - I rzek³em: Co mam wo³aæ? - «Wszelkie cia³o to jakby trawa, a ca³y 
wdziêk jego jest niby kwiat polny.
Isa 40:7  Trawa usycha, wiêdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, traw¹ jest naród.
Isa 40:8  Trawa usycha, wiêdnie kwiat, lecz s³owo Boga naszego trwa na wieki».
Isa 40:9  Wst¹p¿e na wysok¹ górê, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieœ mocno twój g³os, zwiastunko 
dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieœ g³os, nie bój siê! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg!»
Isa 40:10  Oto Pan Bóg przychodzi z moc¹ i ramiê Jego dzier¿y w³adzê. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed 
Nim Jego zap³ata.
Isa 40:11  Podobnie jak pasterz pasie On sw¹ trzodê, gromadzi [j¹] swoim ramieniem, jagniêta nosi na swej 



piersi, owce karmi¹ce prowadzi ³agodnie.
Isa 40:12  Kto zmierzy³ wody morskie sw¹ garœci¹ i piêdzi¹ wymierzy³ niebiosa? Kto zawar³ ziemiê w miarce? 
Kto zwa¿y³ góry na wadze i pagórki na szalach?
Isa 40:13  Kto zdo³a³ zbadaæ ducha Pana? Kto w roli doradcy dawa³ Mu wskazania?
Isa 40:14  Do kogo siê On zwraca³ po radê i œwiat³o, ¿eby Go pouczy³ o œcie¿kach prawa, ¿eby Go nauczy³ 
wiedzy i wskaza³ Mu drogê roztropnoœci?
Isa 40:15  Oto narody s¹ jak kropla wody u wiadra, uwa¿a siê je za py³ek na szali. Oto wyspy wa¿¹ tyle co 
ziarnko prochu.
Isa 40:16  I [lasów] Libanu nie starczy na paliwo ani jego zwierzyny na ca³opalenie.
Isa 40:17  Niczym s¹ przed Nim wszystkie narody, znacz¹ dla Niego tyle co nicoœæ i pustka.
Isa 40:18  Do kogó¿ to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego?
Isa 40:19  Ludwisarz odlewa pos¹g, a z³otnik powleka go z³otem i srebrne ³añcuszki wykuwa.
Isa 40:20  Kogo nie staæ na tak¹ ofiarê, wybiera drzewo nie próchniej¹ce; stara siê o bieg³ego rzeŸbiarza, ¿eby 
trwa³y pos¹g wystawiæ.
Isa 40:21  Czy nie wiecie tego? Czyœcie nie s³yszeli? Czy wam nie g³oszono od pocz¹tku? Czyœcie nie pojêli 
utworzenia ziemi?
Isa 40:22  Ten, co mieszka nad krêgiem ziemi, której mieszkañcy s¹ jak szarañcza, On rozci¹gn¹³ niebiosa jak 
tkaninê i rozpi¹³ je jak namiot mieszkalny.
Isa 40:23  On mo¿nych obraca wniwecz, unicestwia w³adców ziemi.
Isa 40:24  Ledwie ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie siê w ziemi pieñ ich zakorzeni³, On powia³ na nich i 
pousychali, a wicher gwa³towny porwa³ ich jak s³omkê.
Isa 40:25  «Z kim¿e byœcie mogli Mnie porównaæ, tak, ¿eby Mi dorówna³?» - mówi Œwiêty.
Isa 40:26  Podnieœcie oczy w górê i patrzcie: Kto stworzy³ te [gwiazdy]? - Ten, który w szykach prowadzi ich 
wojsko, wszystkie je wo³a po imieniu. Spod takiej potêgi i olbrzymiej si³y nikt siê nie uchyli.
Isa 40:27  Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me 
przed Bogiem przeoczone?»
Isa 40:28  Czy nie wiesz tego? Czyœ nie s³ysza³? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krañców ziemi. On siê nie 
mêczy ani nie nu¿y, Jego m¹droœæ jest niezg³êbiona.
Isa 40:29  On dodaje mocy zmêczonemu i pomna¿a si³y omdla³ego.
Isa 40:30  Ch³opcy siê mêcz¹ i nu¿¹, chwiej¹ siê s³abn¹c m³odzieñcy,
Isa 40:31  lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj¹ si³y, otrzymuj¹ skrzyd³a jak or³y: biegn¹ bez zmêczenia, bez 
znu¿enia id¹.
Isa 41:1  «Uciszcie siê, wyspy, a¿eby Mnie s³uchaæ! Niechaj narody odœwie¿¹ swe si³y! Niechaj wyst¹pi¹, 
wtedy niech mówi¹: "Udajmy siê razem do s¹du!"
Isa 41:2  Kto wzbudzi³ ze Wschodu tego, którego sprawiedliwoœæ przyzywa na ka¿dym kroku? Kto mu poddaje 
narody i upokarza królów? Miecz jego œciera ich na proch, jego ³uk roznosi ich jak s³omê.
Isa 41:3  On œciga ich, przechodzi nietkniêty, jakby stopami nie dotyka³ œcie¿ki.
Isa 41:4  Kto zdzia³a³ to i uczyni³? Ten, co [z nicoœci] wywo³uje od pocz¹tku pokolenia, Ja, Pan, jestem 
pierwszy, z ostatnimi równie¿ Ja bêdê!»
Isa 41:5  Spojrza³y wyspy i lêkaj¹ siê, dr¿¹ krañce ziemi! - Zbli¿aj¹ siê i przychodz¹.
Isa 41:6  Pomagaj¹ sobie jeden drugiemu - i mówi¹ nawzajem do siebie: «Œmia³o!»
Isa 41:7  Ludwisarz zachêca z³otnika, a wyg³adzaj¹cy m³otem - tego, co kuje na kowadle; ocenia sprawnie: «W 
porz¹dku»; i umacnia gwoŸdŸmi [pos¹g], ¿eby siê nie zachwia³.
Isa 41:8  Ty zaœ, Izraelu, mój s³ugo, Jakubie, którego wybra³em sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela!
Isa 41:9  Ty, którego pochwyci³em na krañcach ziemi, powo³a³em ciê z jej stron najdalszych i rzek³em ci: «S³ug¹ 
moim jesteœ, wybra³em ciê, a nie odrzuci³em».
Isa 41:10  Nie lêkaj siê, bo Ja jestem z tob¹; nie trwó¿ siê, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam ciê, jeszcze i 
wspomagam, podtrzymujê ciê moj¹ prawic¹ sprawiedliw¹.
Isa 41:11  Oto wstydem i hañb¹ siê okryj¹ wszyscy rozj¹trzeni na ciebie. Unicestwieni bêd¹ i zgin¹ ludzie k³óc¹cy 
siê z tob¹.
Isa 41:12  Bêdziesz ich szuka³, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni bêd¹ i na nic 
zejd¹ ludzie walcz¹cy z tob¹.
Isa 41:13  Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, uj¹³em ciê za prawicê mówi¹c ci: «Nie lêkaj siê, przychodzê ci z 
pomoc¹».
Isa 41:14  Nie bój siê, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja ciê wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem 
twoim - Œwiêty Izraela.
Isa 41:15  Oto Ja przemieniam ciê w m³ockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzêdzie zêbów: ty zm³ócisz i 
wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobn¹ sieczkê;
Isa 41:16  ty je przewiejesz, a wicher je porwie i tr¹ba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz siê w 



Panu, chlubiæ siê bêdziesz w Œwiêtym Izraela.
Isa 41:17  Nêdzni i biedni szukaj¹ wody, i nie ma! Ich jêzyk wysech³ ju¿ z pragnienia. Ja, Pan, wys³ucham ich, 
nie opuszczê ich Ja, Bóg Izraela.
Isa 41:18  Ka¿ê wytrysn¹æ strumieniom na nagich wzgórzach i Ÿród³om wód poœrodku nizin. Zamieniê 
pustyniê na pojezierze, a wyschniêt¹ ziemiê na wodotryski.
Isa 41:19  Na pustyni zasadzê cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewiê na pustkowiu cyprysy, wi¹zy i bukszpan 
obok siebie.
Isa 41:20  A¿eby widzieli i poznali, rozwa¿yli i pojêli [wszyscy], ¿e rêka Pañska to uczyni³a, ¿e Œwiêty Izraela 
tego dokona³.
Isa 41:21  Przed³ó¿cie wasz¹ sprawê sporn¹, mówi Pan, podajcie wasze mocne dowody, mówi Król Jakuba.
Isa 41:22  Niechaj przyst¹pi¹ i niech Nam objawi¹ to, co siê ma zdarzyæ. Jakie by³y przesz³e rzeczy? Objawcie, 
abyœmy to wziêli do serca. Albo oznajmijcie Nam przysz³e rzeczy, abyœmy mogli poznaæ ich spe³nienie.
Isa 41:23  Objawcie to, co ma nadejœæ w przysz³oœci, abyœmy poznali, czy jesteœcie bogami. Zróbcie choæ 
coœ, czy dobrego, czy z³ego, ¿ebyœmy to z podziwem wszyscy ogl¹dali.
Isa 41:24  Otó¿ wy jesteœcie niczym i wasze dzie³a s¹ niczym; obrzydliwoœci¹ jest ten, kto was wybiera.
Isa 41:25  Wzbudzi³em kogoœ z Pó³nocy i przyszed³, ze Wschodu s³oñca wezwa³em go po imieniu. On zdepta³ 
mo¿now³adców jak b³oto, podobnie jak garncarz depcze glinê.
Isa 41:26  Kto objawi³ to z pocz¹tku, ¿ebyœmy wiedzieli, i to d³ugo naprzód, byœmy rzekli: «S³usznie?» - Nikt 
nie objawia³, nikt nie obwieszcza³, nikt te¿ nie s³ysza³ s³ów waszych.
Isa 41:27  Pierwszy Ja [og³aszam] Syjonowi: «Oto one!» i Jerozolimie dajê radosnego zwiastuna.
Isa 41:28  Patrzy³em: lecz nie by³o nikogo, nikogo z nich - zdolnego do rady, ¿eby odrzek³ s³owo, gdy go 
spytam.
Isa 41:29  Oto wszyscy oni s¹ czcz¹ u³ud¹; dzie³a ich nie istniej¹, pos¹gi ich to znikomoœæ i pustka.
Isa 42:1  Oto mój S³uga, którego podtrzymujê. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawi³em, ¿e Duch 
mój na Nim spocz¹³; On przyniesie narodom Prawo.
Isa 42:2  Nie bêdzie wo³a³ ni podnosi³ g³osu, nie da s³yszeæ krzyku swego na dworze.
Isa 42:3  Nie z³amie trzciny nad³amanej, nie zagasi knotka o nik³ym p³omyku. On niezachwianie przyniesie 
Prawo.
Isa 42:4  Nie zniechêci siê ani nie za³amie, a¿ utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekuj¹ wyspy.
Isa 42:5  Tak mówi Pan Bóg, który stworzy³ i rozpi¹³ niebo, rozpostar³ ziemiê wraz z jej plonami, da³ ludziom na 
niej dech o¿ywczy i tchnienie tym, co po niej chodz¹.
Isa 42:6  «Ja, Pan, powo³a³em Ciê s³usznie, uj¹³em Ciê za rêkê i ukszta³towa³em, ustanowi³em Ciê 
przymierzem dla ludzi, œwiat³oœci¹ dla narodów,
Isa 42:7  abyœ otworzy³ oczy niewidomym, a¿ebyœ z zamkniêcia wypuœci³ jeñców, z wiêzienia tych, co 
mieszkaj¹ w ciemnoœci.
Isa 42:8  Ja, któremu na imiê jest Jahwe, chwa³y mojej nie odst¹piê innemu ani czci mojej bo¿kom.
Isa 42:9  Pierwsze wydarzenia oto ju¿ nadesz³y, nowe zaœ Ja zapowiadam, zanim siê rozwin¹, [ju¿] wam je 
og³aszam».
Isa 42:10  Œpiewajcie Panu pieœñ now¹, chwa³ê Jego od krañców ziemi! Niech Go s³awi morze i co je 
nape³nia, wyspy wraz z ich mieszkañcami!
Isa 42:11  Niech g³os podniesie pustynia z miastami, osiedla, które zamieszkuje Kedar. Mieszkañcy Sela niech 
wznosz¹ okrzyki, ze szczytów gór niech nawo³uj¹ radoœnie!
Isa 42:12  Niech oddaj¹ chwa³ê Panu i niechaj g³osz¹ czeœæ Jego na wyspach!
Isa 42:13  Jak bohater posuwa siê Pan, i jak wojownik pobudza walecznoœæ; rzuca has³o, okrzyk wydaje 
wojenny, góruje mêstwem nad nieprzyjació³mi.
Isa 42:14  «Milcza³em od d³ugiego czasu, w spokoju wstrzymywa³em siebie, teraz jakby rodz¹ca zakrzyknê, 
dyszeæ bêdê z gniewu, zabraknie mi tchu.
Isa 42:15  Wypalê góry i wzgórza, sprawiê, ¿e wyschnie wszystka ich zieleñ, przemieniê rzeki na stawy, a 
jeziora osuszê.
Isa 42:16  Sprawiê, ¿e niewidomi pójd¹ po nieznanej drodze, powiodê ich œcie¿kami, których nie znaj¹, 
ciemnoœci zmieniê przed nimi w œwiat³o, a wyboiste miejsca w równinê. Oto s¹ rzeczy, których dokonam i nie 
zaniecham.
Isa 42:17  Wstecz siê odwróc¹ z wielkim zawstydzeniem ci, którzy w bo¿kach pok³adaj¹ ufnoœæ, którzy mówi¹ 
ulanym pos¹gom: "Jesteœcie bogami naszymi"».
Isa 42:18  G³usi, s³uchajcie! Niewidomi, natê¿cie wzrok, by widzieæ!
Isa 42:19  Kto jest niewidomy, je¿eli nie mój s³uga, i g³uchy, jak pos³aniec, którego posy³am? Kto jest 
niewidomy, jak mój wys³annik i g³uchy, jak S³uga Pañski?
Isa 42:20  Widzeñ mnóstwo, lecz ich nie przestrzegaj¹; otwarte maj¹ uszy, ale nikt nie s³ucha.
Isa 42:21  Spodoba³o siê Panu w Jego sprawiedliwoœci okazaæ wielkoœæ i wspania³oœæ Prawa.



Isa 42:22  A jednak jest to naród z³upiony i ograbiony: wszystkich spêtano po jaskiniach oraz zamkniêto w 
wiêzieniach; na ³up zostali wydani i nikt ich nie ratuje; na rabunek, i nikt nie powie: «Oddaj!»
Isa 42:23  Kto miêdzy wami daje temu pos³uch? Kto uwa¿nie s³ucha o przysz³oœci?
Isa 42:24  Kto wyda³ Jakuba na rabunek i Izraela - ³upie¿com? Czy¿ nie przeciw Panu myœmy zgrzeszyli i nie 
chcieli postêpowaæ Jego drogami ani s³uchaæ Jego Prawa?
Isa 42:25  Wiêc wyla³ na Izraela ¿ar swego gniewu i okropnoœci wojny. Wybuch³a ona zewsz¹d po¿og¹, a on 
siê nie spostrzeg³, obróci³a go w perzynê, lecz on nie wzi¹³ tego do serca.
Isa 43:1  Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lêkaj siê, bo ciê 
wykupi³em, wezwa³em ciê po imieniu; tyœ moim!
Isa 43:2  Gdy pójdziesz przez wody, Ja bêdê z tob¹, i gdy przez rzeki, nie zatopi¹ ciebie. Gdy pójdziesz przez 
ogieñ, nie spalisz siê, i nie strawi ciê p³omieñ.
Isa 43:3  Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Œwiêty Izraela, twój Zbawca. Dajê Egipt jako twój okup, Kusz i 
Sabê w zamian za ciebie.
Isa 43:4  Poniewa¿ drogi jesteœ w moich oczach, nabra³eœ wartoœci i Ja ciê mi³ujê, przeto dajê ludzi za ciebie 
i narody za ¿ycie twoje.
Isa 43:5  Nie lêkaj siê, bo jestem z tob¹. Przywiodê ze Wschodu twe plemiê i z Zachodu ciê pozbieram.
Isa 43:6  Pó³nocy powiem: "Oddaj!" i Po³udniowi: "Nie zatrzymuj!" PrzywiedŸ moich synów z daleka i córki moje 
z krañców ziemi.
Isa 43:7  Wszystkich, którzy nosz¹ me imiê i których stworzy³em dla mojej chwa³y, ukszta³towa³em ich i moim s¹ 
dzie³em.
Isa 43:8  WyprowadŸ lud œlepy, choæ maj¹cy oczy, i g³uchy, choæ obdarzony uszami.
Isa 43:9  Niech wszystkie ludy zbior¹ siê razem i niech siê zgromadz¹ narody! Który z nich mo¿e to og³osiæ i 
oznajmiæ nam minione rzeczy? Niech pozostawi¹ swych œwiadków na usprawiedliwienie, aby ich s³uchano i 
przytakniêto: "To prawda!"
Isa 43:10  Wy jesteœcie moimi œwiadkami - wyrocznia Pana - i moimi s³ugami, których wybra³em, abyœcie 
mogli poznaæ i uwierzyæ Mi, oraz zrozumieæ, ¿e tylko Ja istniejê. Boga utworzonego przede Mn¹ nie by³o ani 
po Mnie nie bêdzie.
Isa 43:11  Ja, Pan, tylko Ja istniejê i poza Mn¹ nie ma ¿adnego zbawcy.
Isa 43:12  To Ja zapowiedzia³em, wyzwoli³em i obwieœci³em, a nie ktoœ obcy wœród was. Wy jesteœcie 
œwiadkami moimi - wyrocznia Pana - ¿e Ja jestem Bogiem,
Isa 43:13  owszem, od wiecznoœci Nim jestem. I nikt siê nie wymknie z mej rêki. Któ¿ mo¿e zmieniæ to, co Ja 
zdzia³am?»
Isa 43:14  Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Œwiêty Izraela: «Ze wzglêdu na was pos³a³em do Babilonu 
[zdobywcê]: i sprawiê, ¿e opadn¹ wszystkie zawory wiêzieñ, a Chaldejczycy wybuchn¹ biadaniem.
Isa 43:15  Ja jestem Pan, wasz Œwiêty, Stworzyciel Izraela, wasz Król!
Isa 43:16  Tak mówi Pan, który otworzy³ drogê przez morze i œcie¿kê przez potê¿ne wody;
Isa 43:17  który wiód³ na wyprawê wozy i konie, tak¿e i potê¿ne wojsko; upadli, ju¿ nie powstan¹, zgaœli, jak 
knotek zostali zdmuchniêci.
Isa 43:18  Nie wspominajcie wydarzeñ minionych, nie roztrz¹sajcie w myœli dawnych rzeczy.
Isa 43:19  Oto Ja dokonujê rzeczy nowej: pojawia siê w³aœnie. Czy¿ jej nie poznajecie? Otworzê te¿ drogê na 
pustyni, œcie¿yny na pustkowiu.
Isa 43:20  S³awiæ Mnie bêd¹ zwierzêta polne, szakale i strusie, gdy¿ na pustyni dostarczê wody i rzek na 
pustkowiu, aby napoiæ mój lud wybrany.
Isa 43:21  Lud ten, który sobie utworzy³em, opowiadaæ bêdzie moj¹ chwa³ê.
Isa 43:22  Lecz ty, Jakubie, nie wzywa³eœ Mnie, bo siê Mn¹ znudzi³eœ, Izraelu!
Isa 43:23  Nie przynios³eœ Mi baranka na ca³opalenie ani Mnie nie uczci³eœ krwawymi ofiarami. Nie 
zmusza³em ciê do ofiary niekrwawej ani ciê nie trudzi³em ofiar¹ kadzid³a.
Isa 43:24  Nie kupi³eœ Mi wonnej trzciny za pieni¹dze ani Mnie nie upoi³eœ t³uszczem twoich ofiar; raczej Mi 
przykroœæ zada³eœ twoimi grzechami, wystêpkami twoimi Mnie zamêczasz.
Isa 43:25  Ja, w³aœnie Ja przekreœlam twe przestêpstwa i nie wspominam twych grzechów.
Isa 43:26  ObudŸ M¹ pamiêæ, rozprawmy siê wspólnie, mów ty, a¿eby siê usprawiedliwiæ.
Isa 43:27  Zgrzeszy³ twój pierwszy ojciec, poœrednicy twoi wykroczyli przeciw Mnie.
Isa 43:28  Wiêc sponiewiera³em ksi¹¿¹t mego przybytku, ob³o¿y³em kl¹tw¹ Jakuba. Izraela [wyda³em] na 
zniewagi.
Isa 44:1  Teraz wiêc s³uchaj, Jakubie, mój s³ugo, Izraelu, którego wybra³em!
Isa 44:2  Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomo¿yciel: Nie bój siê, s³ugo mój, 
Jakubie, Jeszurunie, którego wybra³em.
Isa 44:3  Bo rozlejê wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniêtej ziemi. Przelejê Ducha mego na twoje 
plemiê i b³ogos³awieñstwo moje na twych potomków.



Isa 44:4  Wyrastaæ bêd¹ jak trawa wœród wody, jak topole nad bie¿¹cymi wodami.
Isa 44:5  Jeden powie: "Nale¿ê do Pana", a drugi siê nazwie imieniem Jakuba, inny zaœ napisze na swej rêce: 
"Pan" i otrzyma imiê Izrael.
Isa 44:6  Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastêpów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma 
poza Mn¹ boga.
Isa 44:7  Któ¿ jest do Mnie podobny? - Niech wo³a, niech to og³osi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedzia³ 
przysz³oœæ od wieków i to, co ma nadejœæ, niech nam obwieœci!
Isa 44:8  Nie lêkajcie siê ani nie przera¿ajcie! Czy¿ nie przepowiedzia³em z dawna i nie oznajmi³em? Wy 
jesteœcie moimi œwiadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Ska³a? - Ja nie znam takiego!
Isa 44:9  Wszyscy rzeŸbiarze bo¿ków s¹ niczym; dzie³a ich ulubione na nic siê nie zdadz¹; ich czciciele sami nie 
widz¹ ani nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e siê okrywaj¹ hañb¹.
Isa 44:10  Kto rzeŸbi bo¿ka i odlewa pos¹g, ¿eby nie mieæ po¿ytku?
Isa 44:11  Oto wszyscy czciciele tego bo¿ka zawstydz¹ siê; jego wykonawcy sami s¹ ludŸmi. Wszyscy oni 
niechaj siê zbior¹ i niech stan¹! Razem siê przestrasz¹ i wstydem okryj¹.
Isa 44:12  Wykonawca pos¹gu urabia ¿elazo na roz¿arzonych wêglach i m³otami nadaje mu kszta³ty; wykañcza 
je swoim silnym ramieniem; oczywiœcie, jest g³odny i brak mu si³y; nie pi³ wody, wiêc jest wyczerpany.
Isa 44:13  RzeŸbiarz robi pomiary na drzewie, kreœli rylcem kszta³t, obrabia je d³utami i stawia znaki cyrklem; 
wydobywa z niego kszta³ty ludzkie na podobieñstwo piêknej postaci cz³owieka, aby postawiæ go w domu.
Isa 44:14  Nar¹ba³ sobie drzewa cedrowego, wzi¹³ drzewa cyprysowego i dêbowego - a upatrzy³ je sobie miêdzy 
drzewami w lesie - zasadzi³ jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost.
Isa 44:15  [To wszystko] s³u¿y cz³owiekowi na opa³: czêœæ z nich bierze na ogrzewanie, czêœæ na rozpalenie 
ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeŸbê, 
przed któr¹ wybija pok³ony.
Isa 44:16  Jedn¹ po³owê spala w ogniu i na roz¿arzonych wêglach piecze miêso; potem zajada pieczeñ i nasyca 
siê. Ponadto grzeje siê i mówi: "Hej! Ale siê zagrza³em i korzystam ze œwiat³a!"
Isa 44:17  Z tego zaœ, co zostanie, czyni swego boga, bo¿yszcze swoje, któremu oddaje pok³on i pada na 
twarz, i modli siê, mówi¹c: "Ratuj mnie, boœ ty bogiem moim!"
Isa 44:18  [Tacy] nie maj¹ œwiadomoœci ani zrozumienia, gdy¿ [mg³¹] przes³oniête s¹ ich oczy, tak i¿ nie widz¹, i 
serca ich, tak i¿ nie rozumiej¹.
Isa 44:19  Taki siê nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, ¿eby sobie powiedzieæ: "Jedn¹ po³owê 
spali³em w ogniu, nawet chleb upiek³em na roz¿arzonych wêglach, i upiek³em miêso, które zajadam, a z reszty 
zrobiê rzecz obrzydliw¹. Bêdê oddawa³ pok³on kawa³kowi drzewa".
Isa 44:20  Taki siê karmi popio³em; zwiedzione serce wprowadzi³o go w b³¹d. On nie mo¿e ocaliæ swej duszy i 
powiedzieæ: "Czy¿ nie jest fa³szem to, co trzymam w rêku?"
Isa 44:21  Pamiêtaj o tych rzeczach, Jakubie, i ¿eœ s³ug¹ moim, Izraelu! Ukszta³towa³em ciebie, jesteœ moim 
s³ug¹. Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamiêæ.
Isa 44:22  Usun¹³em twe grzechy jak chmurê i twoje wykroczenia jak ob³ok. Powróæ do Mnie, bom ciê odkupi³».
Isa 44:23  Wznoœcie okrzyki, niebiosa, bo Pan zacz¹³ dzia³aæ! Wykrzykujcie, podziemne krainy! Góry, 
zabrzmijcie okrzykami, i ty, lesie, z ka¿dym twoim drzewem! Bo Pan odkupi³ Jakuba i chwa³ê sw¹ okaza³ w 
Izraelu.
Isa 44:24  Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w ³onie matki: «Jam jest Pan, uczyni³em 
wszystko, Sam rozpi¹³em niebiosa, rozpostar³em ziemiê; a któ¿ by³ ze Mn¹?
Isa 44:25  Jam jest ten, który niweczy znaki wró¿ów i wykazuje g³upotê wieszczków, wstecz odrzuca mêdrców i 
wiedzê ich czyni g³upstwem,
Isa 44:26  potwierdza mowê swojego s³ugi i spe³nia radê swoich wys³anników. To Ja mówiê Jeruzalem: 
"Bêdziesz zaludnione", i miastom judzkim: "Bêdziecie odbudowane". Ja podniosê je z ruin.
Isa 44:27  To Ja mówiê otch³ani wód: "Wyschnij!" i wysuszam twoje rzeki.
Isa 44:28  Ja mówiê o Cyrusie: "Mój pasterz", i spe³ni on wszystkie moje pragnienia, mówi¹c do Jeruzalem: 
"Niech ciê odbuduj¹!", i do œwi¹tyni: "Wznieœ siê z fundamentów!"»
Isa 45:1  Tak mówi Pan o swym pomazañcu Cyrusie: «Ja mocno uj¹³em go za prawicê, aby ujarzmiæ przed nim 
narody i królom odpi¹æ broñ od pasa, aby otworzyæ przed nim podwoje, ¿eby siê bramy nie zatrzasnê³y.
Isa 45:2  Ja pójdê przed tob¹ i nierównoœci wyg³adzê. Skruszê miedziane podwoje i po³amiê ¿elazne zawory.
Isa 45:3  Przeka¿ê ci skarby schowane i bogactwa g³êboko ukryte, a¿ebyœ wiedzia³, ¿e Ja jestem Pan, który 
ciê wo³am po imieniu, Bóg Izraela.
Isa 45:4  Z powodu s³ugi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrañca, nazwa³em ciebie twoim imieniem, pe³nym 
zaszczytu, chocia¿ Mnie nie zna³eœ.
Isa 45:5  Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mn¹ nie ma Boga. Przypaszê ci broñ, chocia¿ Mnie nie zna³eœ,
Isa 45:6  aby wiedziano od wschodu s³oñca a¿ do zachodu, ¿e beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie 
ma innego.



Isa 45:7  Ja tworzê œwiat³o i stwarzam ciemnoœci, sprawiam pomyœlnoœæ i stwarzam niedolê. Ja, Pan, 
czyniê to wszystko.
Isa 45:8  Niebiosa, wys¹czcie z góry sprawiedliwoœæ i niech ob³oki z deszczem j¹ wylej¹! Niechaj¿e ziemia siê 
otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwoœæ! Ja, Pan, jestem tego Stwórc¹».
Isa 45:9  Biada temu, kto spiera siê ze swoim twórc¹, dzbanowi spomiêdzy dzbanów glinianych! Czy¿ powie 
glina temu, co j¹ kszta³tuje: «Co robisz?» albowiem jego dzie³o powie mu: «Niezdara!»
Isa 45:10  Biada temu, kto mówi ojcu: «Coœ sp³odzi³?» albo niewieœcie mówi: «Co urodzi³aœ?»
Isa 45:11  Tak mówi Pan, Œwiêty Izraela i jego Twórca: «Czy¿ wy Mnie bêdziecie pytaæ o moje dzieci i dawaæ 
Mi rozkazy co do dzie³a r¹k moich?
Isa 45:12  To Ja uczyni³em ziemiê i na niej stworzy³em cz³owieka, Ja w³asnorêcznie rozpi¹³em niebo i rozkazujê 
wszystkim jego zastêpom.
Isa 45:13  To Ja wzbudzi³em go s³usznie i wyg³adzê wszystkie jego drogi. On moje miasto odbuduje i odeœle 
moich wygnañców, bez okupu i odszkodowania» - mówi Pan Zastêpów.
Isa 45:14  Tak mówi Pan: «Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz, i Sabejczycy, ludzie o ros³ej postawie, przejd¹ do 
ciebie i bêd¹ twoimi; chodziæ bêd¹ za tob¹ w kajdanach; na twarz przed tob¹ bêd¹ upadaæ i mówiæ do ciebie 
b³agalnie: "Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego. Bogowie nie istniej¹"».
Isa 45:15  Prawdziwie Tyœ Bogiem ukrytym, Bo¿e Izraela, Zbawco!
Isa 45:16  Wszyscy, co siê z¿ymaj¹ na Niego, okryj¹ siê wstydem i hañb¹; odejd¹ pohañbieni wytwórcy rzeŸb 
bo¿ków.
Isa 45:17  Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ni hañby po 
wszystkie wieki.
Isa 45:18  Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukszta³towa³ i wykoñczy³ ziemiê, który j¹ 
mocno osadzi³, który nie stworzy³ jej bez³adn¹, lecz przysposobi³ na mieszkanie: «Ja jestem Pan i nie ma 
innego.
Isa 45:19  Nie przemawia³em potajemnie, w ciemnym zak¹tku ziemi. Nie powiedzia³em potomstwu Jakuba: 
"Szukajcie Mnie bezskutecznie!" Ja jestem Pan, który mówi to, co s³uszne, oznajmia to, co godziwe.
Isa 45:20  Zbierzcie siê i wyjdŸcie, przyst¹pcie wszyscy, wy ocaleni z narodów! Nie maj¹ rozeznania ci, co 
obnosz¹ swe drewno rzeŸbione i mod³y zanosz¹ do boga nie mog¹cego ich zbawiæ.
Isa 45:21  Przedstawcie i przytoczcie dowody, owszem, naradŸcie siê wspólnie: kto zapowiedzia³ to ju¿ od 
dawna i od owej chwili objawi³? Czy¿ nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i 
zbawiaj¹cy nie istnieje poza Mn¹.
Isa 45:22  Nawróæcie siê do Mnie, by siê zbawiæ, wszystkie krañce œwiata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!
Isa 45:23  Przysiêgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwoœæ, s³owo nieodwo³alne. Tak, 
przede Mn¹ siê zegnie wszelkie kolano, wszelki jêzyk na Mnie przysiêgaæ bêdzie,
Isa 45:24  mówi¹c: "Jedynie u Pana jest sprawiedliwoœæ i moc". Do Niego przyjd¹ zawstydzeni wszyscy, którzy 
siê na Niego z¿ymali.
Isa 45:25  W Panu uzyska swe prawo i chwa³y dost¹pi ca³e plemiê Izraela».
Isa 46:1  Ugi¹³ siê Bel, Nebo run¹³! Pos¹gi ich w³o¿ono na zwierzêta juczne i poci¹gowe; ciê¿ary ich za³adowane 
- to brzemiê dla zmêczonego zwierzêcia.
Isa 46:2  Runê³y [bo¿ki], ugiê³y siê wszystkie, nie mog³y ocaliæ nios¹cego. One same posz³y równie¿ w 
niewolê.
Isa 46:3  «Pos³uchajcie Mnie, domie Jakuba, i wszyscy pozostali z domu Izraela! Nosi³em [was] od urodzenia, 
piastowa³em od przyjœcia na œwiat.
Isa 46:4  A¿ do waszej staroœci Ja bêdê ten sam i a¿ do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyni³em i Ja 
nadal noszê, Ja te¿ podtrzymam was i ocalê».
Isa 46:5  Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Miê zestawicie, jakoby z podobnym?
Isa 46:6  Wyrzucaj¹ z³oto z sakiewki i wa¿¹ srebro na wadze. Op³acaj¹ z³otnika, ¿eby ula³ bo¿ka, którego potem 
czcz¹, padaj¹c nawet na twarz.
Isa 46:7  Podnosz¹ go na barki, dŸwigaj¹, potem go umieszczaj¹ na podstawie. I stoi, z miejsca swego siê nie 
ruszy. Wo³aj¹ do niego, on nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku.
Isa 46:8  Pamiêtajcie o tym i okryjcie siê wstydem! Grzesznicy, nawróæcie siê sercem!
Isa 46:9  Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie 
ma jak Ja.
Isa 46:10  Obwieszczam od pocz¹tku to, co ma przyjœæ, i naprzód to, co siê jeszcze nie sta³o. Mówiê: Mój 
zamiar siê spe³ni i uczyniê wszystko, co zechcê.
Isa 46:11  Przyzywam ze Wschodu drapie¿cê, cz³owieka upatrzonego z dalekiej krainy. Ledwie co wypowiem, 
ju¿ w czyn wprowadzone, ledwie myœl powzi¹³em, ju¿ wykonana.
Isa 46:12  S³uchajcie Mnie, wy, którzy tracicie odwagê, którym daleko do sprawiedliwoœci.
Isa 46:13  Zbli¿y³em moj¹ sprawiedliwoœæ: ju¿ jest niedaleko, nie opóŸni siê moje zbawienie. Z³o¿ê w Syjonie 



zbawienie dla Izraela, mojej ozdoby.
Isa 47:1  Zst¹p i usi¹dŸ w prochu, Dziewico, Córo Babiloñska! Usi¹dŸ na ziemi, zrzucona z tronu, Córo 
Chaldejska! Bo przestan¹ ciê nazywaæ rozpieszczon¹ i rozkoszn¹.
Isa 47:2  Uchwyæ ¿arna i miel [zbo¿e] na m¹kê, zdejm twoj¹ zas³onê, podkasz sukniê, odkryj nogi, brnij przez 
strumienie!
Isa 47:3  Nagoœæ twoj¹ ods³oñ, niech widz¹ tw¹ hañbê! Wezmê pomstê, nie oszczêdzê nikogo. -
Isa 47:4  [Mówi] nasz Odkupiciel, na imiê Mu Pan Zastêpów, Œwiêty Izraela. -
Isa 47:5  Usi¹dŸ w milczeniu i wejdŸ w ciemnoœci, Córo Chaldejska! Bo nie nazw¹ ciebie ponownie w³adczyni¹ 
królestw.
Isa 47:6  Rozgniewa³em siê na mój naród, sponiewiera³em moje dziedzictwo. Wyda³em je w twoje rêce, ty nie 
mia³aœ dla niego litoœci. Sprawi³aœ, ¿e starcom twe jarzmo zaci¹¿y³o ogromnie.
Isa 47:7  Mówi³aœ: "To ju¿ na wieki bêdê zawsze w³adczyni¹". Nie wziê³aœ sobie do serca tych zdarzeñ, nie 
rozpamiêtywa³aœ ich koñca.
Isa 47:8  A teraz pos³uchaj tego, Wykwintna, siedz¹ca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: "Tylko ja 
i nikt inny! Nie zostanê wdow¹ i nie zaznam sieroctwa".
Isa 47:9  Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Sieroctwo i wdowieñstwo w pe³ni 
spadn¹ na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklêæ.
Isa 47:10  Polega³aœ na twojej z³oœci, mówi³aœ: "Nikt mnie nie widzi". Twoja m¹droœæ i twoja wiedza 
sprowadzi³y ciê na manowce. Mówi³aœ w sercu swoim: "Tylko ja, i nikt inny!"
Isa 47:11  Lecz przyjdzie na ciebie nieszczêœcie, którego nie potrafisz za¿egnaæ, i spadnie na ciebie klêska, 
której nie zdo³asz odwróciæ, i przyjdzie na ciê zguba znienacka, ani siê spostrze¿esz.
Isa 47:12  Trwaj¿e przy twoich zaklêciach i przy mnogich twych czarach, którymi siê pró¿no trudzisz od swej 
m³odoœci. Mo¿e zdo³asz odnieœæ korzyœæ? Mo¿e zdo³asz wzbudziæ postrach?
Isa 47:13  Masz ju¿ dosyæ mnóstwa twoich doradców. Niechaj siê stawi¹, by ciê ocaliæ, owi opisywacze nieba, 
którzy badaj¹ gwiazdy, przepowiadaj¹ na ka¿dy miesi¹c, co ma siê z tob¹ wydarzyæ.
Isa 47:14  Oto bêd¹ jak ŸdŸb³a s³omiane, ogieñ ich spali. Nie uratuj¹ w³asnego ¿ycia z mocy p³omieni. Nie bêd¹ 
to wêgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieæ.
Isa 47:15  Takimi bêd¹ dla ciebie twoi czarownicy, z którymi siê pró¿no trudzisz od m³odoœci. Ka¿dy sobie 
pójdzie w swoj¹ stronê, nikt ciê nie ocali.
Isa 48:1  S³uchajcie tego, domie Jakuba, którzy nosicie imiê Izraela i którzy pochodzicie z nasienia Judy. Wy, 
którzy przysiêgacie na imiê Pana i wys³awiacie Boga Izraela, lecz bez szczeroœci i bez rzetelnoœci.
Isa 48:2  Bo bierzecie imiê od Miasta Œwiêtego i opieracie siê na Bogu Izraela, którego imiê jest Pan Zastêpów.
Isa 48:3  Oznajmi³em od dawna minione wydarzenia, z moich ust one wysz³y i og³osi³em je; w jednej chwili 
zacz¹³em dzia³aæ i spe³ni³y siê.
Isa 48:4  Poniewa¿ wiedzia³em, ¿e jesteœ uparty i kark twój jest dr¹giem z ¿elaza, a twoje czo³o miedziane,
Isa 48:5  przeto zapowiedzia³em ci naprzód, og³osi³em ci przysz³oœæ, zanim nadesz³a, ¿ebyœ nie mówi³: "Mój 
bo¿ek to sprawi³, moja rzeŸba, mój pos¹g zarz¹dzi³".
Isa 48:6  Tyœ s³ysza³ i widzia³ to wszystko; czy wiêc ty tego nie przyznasz? Od tej chwili og³aszam ci rzeczy 
nowe, tajemne i tobie nieznane.
Isa 48:7  Dopiero co zosta³y stworzone, a nie od dawna; i przed dniem dzisiejszym nie s³ysza³eœ o nich, ¿ebyœ 
nie mówi³: "W³aœnie je zna³em".
Isa 48:8  Wcale nie s³ysza³eœ ani nie widzia³eœ, ani twe ucho nie by³o przedtem otwarte, bo wiedzia³em, jak 
bardzo jesteœ wiaro³omny i ¿e od powicia zw¹ ciê buntownikiem.
Isa 48:9  Przez wzgl¹d na moje imiê powstrzymam oburzenie i pohamujê siê przez wzgl¹d na moj¹ chwa³ê, 
a¿eby ciê nie zatraciæ.
Isa 48:10  Oto jak srebro przetopi³em ciê ogniem i wypróbowa³em ciê w piecu utrapienia.
Isa 48:11  Przez wzgl¹d na Mnie, na Mnie samego, tak postêpujê, bo czy¿ mogê byæ zniewa¿ony? Chwa³y 
mojej nie oddam innemu.
Isa 48:12  S³uchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwa³em: Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja równie¿ ostatni.
Isa 48:13  Moja to rêka za³o¿y³a ziemiê i moja prawica rozci¹gnê³a niebo. Gdy na nie zawo³am, stawi¹ siê 
natychmiast.
Isa 48:14  Zbierzcie siê wy wszyscy i s³uchajcie: Kto z nich przepowiedzia³ te rzeczy? Ulubieniec Pana spe³ni 
Jego wolê co do Babilonu i jego plemienia - Chaldejczyków.
Isa 48:15  To Ja, Ja mówi³em i Ja go powo³a³em; przywiod³em go i poszczêœci³em jego drodze.
Isa 48:16  Zbli¿cie siê ku Mnie, s³uchajcie tego: Ja nie w skrytoœci mówi³em od pocz¹tku; odk¹d siê to spe³nia³o, 
tam by³em. «[Tak] wiêc teraz Pan Bóg, pos³a³ mnie ze swoim Duchem».
Isa 48:17  Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Œwiêty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, pouczaj¹cy ciê o tym, co 
po¿yteczne, kieruj¹cy tob¹ na drodze, któr¹ kroczysz.
Isa 48:18  O gdybyœ zwa¿a³ na me przykazania, sta³by siê twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwoœæ twoja jak 



morskie fale.
Isa 48:19  Twoje potomstwo by³oby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latoroœle. Nigdy by nie usuniêto ani 
wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!
Isa 48:20  WychodŸcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei! Wœród okrzyków wesela zwiastujcie to i g³oœcie! 
Rozg³aszajcie a¿ po krañce ziemi! Mówicie: "Pan wykupi³ swego s³ugê Jakuba"».
Isa 48:21  Nie czuli pragnienia, gdy On ich wiód³ przez pustyniê; zdrojom ze ska³y kaza³ dla nich trysn¹æ: 
roz³upa³ ska³ê, wyp³ynê³a woda.
Isa 48:22  «Nie ma pokoju dla bezbo¿nych» - mówi Pan.
Isa 49:1  Wyspy, pos³uchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uwa¿ajcie! Powo³a³ Mnie Pan ju¿ z ³ona mej matki, od jej 
wnêtrznoœci wspomnia³ moje imiê.
Isa 49:2  Ostrym mieczem uczyni³ me usta, w cieniu swej rêki Mnie ukry³. Uczyni³ ze mnie strza³ê zaostrzon¹, 
utai³ mnie w swoim ko³czanie.
Isa 49:3  I rzek³ mi: «Tyœ S³ug¹ moim, Izraelu, w tobie siê rozs³awiê».
Isa 49:4  Ja zaœ mówi³em: Pró¿no siê trudzi³em, na darmo i na nic zu¿y³em me si³y. Lecz moje prawo jest u 
Pana i moja nagroda u Boga mego.
Isa 49:5  [2] Ws³awi³em siê w oczach Pana, Bóg mój sta³ siê moj¹ si³¹.[1] teraz przemówi³ Pan, który mnie 
ukszta³towa³ od urodzenia na swego S³ugê, bym nawróci³ do Niego Jakuba i zgromadzi³ Mu Izraela.
Isa 49:6  A mówi³: «To zbyt ma³o, i¿ jesteœ Mi S³ug¹ dla podŸwigniêcia pokoleñ Jakuba i sprowadzenia 
ocala³ych z Izraela! Ustanowiê ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, aby moje zbawienie dotar³o a¿ do krañców ziemi».
Isa 49:7  Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Œwiêty, do wzgardzonego w swej osobie, do budz¹cego odrazê 
pogan, do niewolnika przemo¿nych: «Królowie zobacz¹ ciê i powstan¹, ksi¹¿êta padn¹ na twarz, przez wzgl¹d na 
Pana, który jest wierny, na Œwiêtego Izraelowego, który ciê wybra³».
Isa 49:8  Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej ³aski, wys³ucham ciê, w dniu zbawienia przyjdê ci z pomoc¹. 
A ukszta³towa³em ciê i ustanowi³em przymierzem dla ludu, aby odnowiæ kraj, aby rozdzieliæ spustoszone 
dziedzictwa,
Isa 49:9  aby rzec wiêŸniom: "WyjdŸcie na wolnoœæ!" [marniej¹cym] w ciemnoœciach: "Uka¿cie siê!" Oni bêd¹ 
siê paœli przy wszystkich drogach, na ka¿dym bezdrzewnym wzgórzu bêdzie ich pastwisko.
Isa 49:10  Nie bêd¹ ju¿ ³akn¹æ ni pragn¹æ, i nie porazi ich wiatr upalny ni s³oñce, bo ich poprowadzi Ten, co siê 
lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskaj¹cych zdrojów.
Isa 49:11  Wszystkie me góry zamieniê na drogê, i moje goœciñce wznios¹ siê wy¿ej.
Isa 49:12  Oto ci przychodz¹ z daleka, oto tamci z Pó³nocy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów.
Isa 49:13  Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj siê, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem 
Pan pocieszy³ swój lud, zlitowa³ siê nad jego biednymi.
Isa 49:14  Mówi³ Syjon: "Pan mnie opuœci³, Pan o mnie zapomnia³".
Isa 49:15  Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym niemowlêciu, ta, która kocha syna swego ³ona? A nawet, 
gdyby ona zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie.
Isa 49:16  Oto wyry³em ciê na obu d³oniach, twe mury s¹ ustawicznie przede Mn¹.
Isa 49:17  Spiesz¹ twoi budowniczowie, a którzy burzyli ciê i pustoszyli, odchodz¹ precz od ciebie.
Isa 49:18  Podnieœ oczy woko³o i popatrz: Wszyscy siê zebrali, przyszli do ciebie. Na moje ¿ycie! - wyrocznia 
Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz siê jakby w klejnoty i jak oblubienica opaszesz siê nimi.
Isa 49:19  Bo twe miejscowoœci zniszczone i wyludnione i kraj twój, pe³en zniszczenia, teraz zbyt ciasne bêd¹ 
dla twoich mieszkañców, a twoi niszczyciele odejd¹ daleko.
Isa 49:20  Znowu szeptaæ ci bêd¹ na ucho synowie, których by³aœ pozbawiona: "Zbyt ciasna jest dla mnie ta 
przestrzeñ, daj¿e mi miejsce, bym siê móg³ roz³o¿yæ".
Isa 49:21  Wtedy powiesz w swym sercu: "Któ¿ mi zrodzi³ tych oto? By³am bezdzietna, niep³odna, wygnana, w 
niewolê uprowadzona, wiêc kto ich wychowa³? Oto pozosta³am sama, wiêc sk¹d siê ci wziêli?"»
Isa 49:22  Tak mówi Pan Bóg: «Oto skinê rêk¹ na pogan i miêdzy ludami podniosê mój sztandar. I odnios¹ twych 
synów na rêkach, a córki twoje na barkach przynios¹.
Isa 49:23  I bêd¹ królowie twymi ¿ywicielami, a ksiê¿niczki ich twoimi mamkami. Twarz¹ do ziemi pok³on ci bêd¹ 
oddawaæ i lizaæ bêd¹ kurz z twoich nóg. Wtedy siê przekonasz, ¿e Ja jestem Pan; kto we Mnie pok³ada 
nadziejê, wstydu nie dozna.
Isa 49:24  Czy¿ mo¿na odebraæ ³up bohaterowi? Albo czy jeñcy okrutnika zdo³aj¹ siê wymkn¹æ?»
Isa 49:25  Zaiste, tak mówi Pan: «Nawet jeñcy bohatera zostan¹ mu wydarci, i zdobycz okrutnika siê wymknie. Z 
twoim przeciwnikiem Ja siê rozprawiê, a twoich synów Ja sam ocalê.
Isa 49:26  Twoim ciemiêzcom dam na pokarm w³asne ich cia³o, w³asn¹ krwi¹ siê upij¹ jak moszczem. Wówczas 
wiedzieæ bêdzie ka¿dy cz³owiek, ¿e Ja jestem Pan, twój Zbawca, i twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba».
Isa 50:1  Tak mówi Pan: «Gdzie ten list rozwodowy waszej matki, na mocy którego j¹ odprawi³em? Albo który¿ 
to jest z moich wierzycieli, któremu was zaprzeda³em? Oto za wasze winy zostaliœcie sprzedani i za wasze 
zbrodnie odprawiona wasza matka.



Isa 50:2  Czemu, gdy przyszed³em, nie by³o nikogo? wo³a³em, a nikt nie odpowiada³? Czy¿ zbyt krótka jest 
moja rêka, ¿eby wyzwoliæ? Czy nie ma si³y we Mnie, a¿eby ocaliæ? Oto [jedn¹] moj¹ groŸb¹ osuszam morze, 
zamieniam rzeki w pustyniê; cuchn¹ ich ryby skutkiem braku wody i gin¹ z pragnienia.
Isa 50:3  Przyodziewam kirem niebiosa i wór im wk³adam jako okrycie».
Isa 50:4  Pan Bóg Mnie obdarzy³ jêzykiem wymownym, bym umia³ przyjœæ z pomoc¹ strudzonemu, przez 
s³owo krzepi¹ce. Ka¿dego rana pobudza me ucho, bym s³ucha³ jak uczniowie.
Isa 50:5  Pan Bóg otworzy³ Mi ucho, a Ja siê nie opar³em ani siê cofn¹³em.
Isa 50:6  Poda³em grzbiet mój bij¹cym i policzki moje rw¹cym Mi brodê. Nie zas³oni³em mojej twarzy przed 
zniewagami i opluciem.
Isa 50:7  Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczu³y na obelgi, dlatego uczyni³em twarz moj¹ jak g³az i 
wiem, ¿e wstydu nie doznam.
Isa 50:8  Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto siê odwa¿y toczyæ spór ze Mn¹? Wyst¹pmy razem! Kto jest 
moim oskar¿ycielem? Niech siê zbli¿y do Mnie!
Isa 50:9  Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któ¿ Mnie potêpi? Wszyscy razem pójd¹ w strzêpy jak odzie¿, mól ich 
zgryzie.
Isa 50:10  Kto miêdzy wami boi siê Pana, niech s³ucha g³osu Jego S³ugi! Kto chodzi w ciemnoœciach i bez 
przeb³ysku œwiat³a, niechaj imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu siê oprze!
Isa 50:11  Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogieñ, którzy zapalacie strza³y ogniste, idŸcie w p³omienie 
waszego ognia, wœród strza³ ognistych, któreœcie zapalili. Z mojej rêki przyjdzie to na was: bêdziecie powaleni 
w boleœciach.
Isa 51:1  S³uchajcie Mnie, wy, co siê domagacie sprawiedliwoœci, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na ska³ê, z 
której was wyciosano, i na gardziel studni, z której was wydobyto.
Isa 51:2  Wejrzyjcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarê, która was zrodzi³a. Bo powo³a³em jego jednego, 
lecz pob³ogos³awi³em go i rozmno¿y³em.
Isa 51:3  Zaiste, zlituje siê Pan nad Syjonem, zlituje siê nad wszelk¹ jego ruin¹. Na Eden zamieni jego pustyniê, a 
jego stepy na ogród Pana. Zapanuj¹ w nim radoœæ i wesele, pienia dziêkczynne przy dŸwiêku muzyki.
Isa 51:4  Ludy, s³uchajcie Mnie z uwag¹,  narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i 
Prawo moje wydam jako œwiat³oœæ dla ludów.
Isa 51:5  Bliska jest moja sprawiedliwoœæ, zbawienie moje siê uka¿e. Ramiê moje s¹dziæ bêdzie ludy. Wyspy 
po³o¿¹ we Mnie nadziejê i liczyæ bêd¹ na moje ramiê.
Isa 51:6  Podnieœcie oczy ku niebu i na dó³ popatrzcie ku ziemi! Zaiste, niebo jak dym siê rozwieje i ziemia 
zwiotczeje jak szata, a jej mieszkañcy wygin¹ jak komary. Lecz moje zbawienie bêdzie wieczne, a 
sprawiedliwoœæ moja zmierzchu nie zazna.
Isa 51:7  S³uchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwoœci, narodzie bior¹cy do serca moje Prawo! Nie lêkajcie siê 
zniewagi ludzkiej, nie dajcie siê zastraszyæ ich obelgami!
Isa 51:8  Bo robak stoczy ich jak odzie¿, i mole zgryz¹ ich jak we³nê; moja zaœ sprawiedliwoœæ przetrwa na 
wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie.
Isa 51:9  PrzebudŸ siê, przebudŸ! Przyoblecz siê w moc, o ramiê Pañskie! PrzebudŸ siê, jak za dni minionych, 
w czasie zamierzch³ych pokoleñ. Czy¿eœ nie Ty poæwiartowa³o Rahaba, przebi³o Smoka?
Isa 51:10  Czy¿eœ nie Ty osuszy³o morze, wody Wielkiej Otch³ani, uczyni³o drogê z dna morskiego, aby 
przejœæ mogli wykupieni?
Isa 51:11  Odkupieni wiêc przez Pana powróc¹ i przybêd¹ na Syjon z radosnym œpiewaniem, ze szczêœciem 
wiecznym na twarzach. Osi¹gn¹ radoœæ i szczêœcie; ust¹pi smutek i wzdychanie.
Isa 51:12  Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kim¿e ty jesteœ, ¿e dr¿ysz przed cz³owiekiem 
œmiertelnym i przed synem cz³owieczym, z którym siê obejd¹ jak z traw¹?
Isa 51:13  Zapomnia³eœ o Panu, twoim Stwórcy, który rozci¹gn¹³ niebiosa i za³o¿y³ ziemiê; a ci¹gle po ca³ych 
dniach jesteœ w obawie przed wœciek³oœci¹ ciemiêzcy, gdy ten siê uwzi¹³, by niszczyæ. Lecz gdzie¿ jest 
wœciek³oœæ ciemiêzcy?
Isa 51:14  Jeniec wnet zostanie uwolniony, nie umrze on w podziemnym lochu ni braku chleba nie odczuje.
Isa 51:15  Lecz Ja jestem Pan, twój Bóg, który gromi morze, tak i¿ siê burz¹ jego odmêty. - Pan Zastêpów - to 
moje imiê. -
Isa 51:16  W³o¿y³em moje s³owa w twe usta i w cieniu mej rêki ciê skry³em, bym móg³ rozci¹gn¹æ niebo i 
za³o¿yæ ziemiê, i ¿eby powiedzieæ Syjonowi: «Tyœ moim ludem».
Isa 51:17  PrzebudŸ siê, przebudŸ nareszcie! Powstañ, o Jerozolimo! Ty, któraœ pi³a z rêki Pana puchar Jego 
gniewu. Wypi³aœ kielich, co sprawia zawrót g³owy, do dna go wychyli³aœ.
Isa 51:18  Nie ma nikogo, kto by ciê prowadzi³, ze wszystkich synów, którychœ urodzi³a; ze wszystkich synów, 
którychœ wychowa³a, nie ma ¿adnego, co by ciê trzyma³ za rêkê.
Isa 51:19  Dwie rzeczy ciê spotka³y: - któ¿ siê u¿ali nad tob¹? - spustoszenie i zag³ada, g³ód i miecz - - któ¿ ciê 
pocieszy?



Isa 51:20  Twoi synowie le¿¹ bez zmys³ów na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sidle, obezw³adnieni 
gniewem Pana, groŸbami twojego Boga.
Isa 51:21  Przeto pos³uchaj tego, nieszczêsna i upojona, chocia¿ nie winem.
Isa 51:22  Tak mówi twój Pan, Pan i twój Bóg, obroñca swego ludu: «Oto Ja odbieram ci z rêki puchar, co 
sprawia zawrót g³owy; ju¿ nigdy wiêcej nie bêdziesz pi³a kielicha mego gniewu.
Isa 51:23  W³o¿ê go w rêkê twych oprawców, którzy mówili do ciebie: "Nachyl siê, ¿ebyœmy przeszli!" I 
czyni³aœ z twego grzbietu jakby pod³ogê i jakby drogê dla przechodz¹cych».
Isa 52:1  PrzebudŸ siê, przebudŸ! Przyodziej moc tw¹, Syjonie! Oblecz siê w szaty najokazalsze, o Œwiête 
Miasto, Jeruzalem! Bo ju¿ nie wejdzie nigdy do ciebie ¿aden nieobrzezany ani nieczysty.
Isa 52:2  Otrz¹œnij siê z prochu, powstañ, o Branko Jerozolimska! Rozwi¹¿ sobie wiêzy na szyi, pojmana Córo 
Syjonu!
Isa 52:3  Albowiem tak mówi Pan: «Za darmo zostaliœcie sprzedani i bez pieniêdzy zostaniecie wykupieni.
Isa 52:4  Tak bowiem mówi Pan Bóg: Mój lud uda³ siê niegdyœ do Egiptu, aby tam zamieszkaæ; nastêpnie 
Asyria uciska³a go nadmiernie.
Isa 52:5  A teraz, có¿ Ja mam tutaj [zrobiæ]? - wyrocznia Pana. Poniewa¿ lud mój zosta³ bez powodu wziêty i 
ci, co panuj¹ nad nim, wydaj¹ okrzyki zwyciêstwa - wyrocznia Pana - moje zaœ imiê stale, ka¿dego dnia bywa 
zniewa¿ane,
Isa 52:6  dlatego lud mój pozna moje imiê, zrozumie w ów dzieñ, ¿e Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!»
Isa 52:7  O jak s¹ pe³ne wdziêku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który og³asza pokój, zwiastuje 
szczêœcie, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zacz¹³ królowaæ».
Isa 52:8  G³os! Twoi stra¿nicy podnosz¹ g³os, razem wznosz¹ okrzyki radosne, bo ogl¹daj¹ na w³asne oczy 
powrót Pana na Syjon.
Isa 52:9  Zabrzmijcie radosnym œpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszy³ swój lud, odkupi³ 
Jeruzalem.
Isa 52:10  Pan obna¿y³ ju¿ swe ramiê œwiête na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krañce ziemi zobacz¹ 
zbawienie naszego Boga.
Isa 52:11  «Dalej, dalej! WyjdŸcie st¹d! Nie dotykajcie nic nieczystego! WyjdŸcie spoœród niego! Oczyœæcie 
siê, wy, którzy niesiecie naczynia Pañskie!
Isa 52:12  Bo wyjdziecie nie jakby w nag³ym poœpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie 
przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód».
Isa 52:13  Oto siê powiedzie mojemu S³udze, wybije siê, wywy¿szy i wyroœnie bardzo.
Isa 52:14  Jak wielu os³upia³o na Jego widok - - tak nieludzko zosta³ oszpecony Jego wygl¹d i postaæ Jego by³a 
niepodobna do ludzi -
Isa 52:15  tak mnogie narody siê zdumiej¹, królowie zamkn¹ przed Nim usta, bo ujrz¹ coœ, czego im nigdy nie 
opowiadano, i pojm¹ coœ nies³ychanego.
Isa 53:1  Któ¿ uwierzy temu, coœmy us³yszeli? na kim¿e siê ramiê Pañskie objawi³o?
Isa 53:2  On wyrós³ przed nami jak m³ode drzewo i jakby korzeñ z wyschniêtej ziemi. Nie mia³ On wdziêku ani 
te¿ blasku, aby na Niego popatrzeæ, ani wygl¹du, by siê nam podoba³.
Isa 53:3  Wzgardzony i odepchniêty przez ludzi, M¹¿ boleœci, oswojony z cierpieniem, jak ktoœ, przed kim siê 
twarze zakrywa, wzgardzony tak, i¿ mieliœmy Go za nic.
Isa 53:4  Lecz On siê obarczy³ naszym cierpieniem, On dŸwiga³ nasze boleœci, a myœmy Go za skazañca 
uznali, ch³ostanego przez Boga i zdeptanego.
Isa 53:5  Lecz On by³ przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spad³a Nañ ch³osta zbawienna 
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Isa 53:6  Wszyscyœmy pob³¹dzili jak owce, ka¿dy z nas siê obróci³ ku w³asnej drodze, a Pan zwali³ na Niego 
winy nas wszystkich.
Isa 53:7  Drêczono Go, lecz sam siê da³ gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na rzeŸ 
prowadzony, jak owca niema wobec strzyg¹cych j¹, tak On nie otworzy³ ust swoich.
Isa 53:8  Po udrêce i s¹dzie zosta³ usuniêty; a kto siê przejmuje Jego losem? Tak! Zg³adzono Go z krainy 
¿yj¹cych; za grzechy mego ludu zosta³ zbity na œmieræ.
Isa 53:9  Grób Mu wyznaczono miêdzy bezbo¿nymi, i w œmierci swej by³ [na równi] z bogaczem, chocia¿ 
nikomu nie wyrz¹dzi³ krzywdy i w Jego ustach k³amstwo nie posta³o.
Isa 53:10  Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ Go cierpieniem. Jeœli On wyda swe ¿ycie na ofiarê za grzechy, 
ujrzy potomstwo, dni swe przed³u¿y, a wola Pañska spe³ni siê przez Niego.
Isa 53:11  Po udrêkach swej duszy, ujrzy œwiat³o i nim siê nasyci. Zacny mój S³uga usprawiedliwi wielu, ich 
nieprawoœci On sam dŸwigaæ bêdzie.
Isa 53:12  Dlatego w nagrodê przydzielê Mu t³umy, i posi¹dzie mo¿nych jako zdobycz, za to, ¿e Siebie na 
œmieræ ofiarowa³ i policzony zosta³ pomiêdzy przestêpców. A On poniós³ grzechy wielu, i orêduje za 
przestêpcami.



Isa 54:1  Œpiewaj z radoœci, niep³odna, któraœ nie rodzi³a, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraœ nie dozna³a 
bólów porodu! Bo liczniejsi s¹ synowie porzuconej ni¿ synowie maj¹cej mê¿a, mówi Pan.
Isa 54:2  Rozszerz przestrzeñ twego namiotu, rozci¹gnij p³ótna twego mieszkania, nie krêpuj siê, wyd³u¿ twe 
sznury, wbij mocno twe paliki!
Isa 54:3  Bo siê rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje potomstwo posi¹dzie narody oraz zaludni opuszczone 
miasta.
Isa 54:4  Nie lêkaj siê, bo ju¿ siê nie zawstydzisz, nie wstydŸ siê, bo ju¿ nie doznasz pohañbienia. Raczej 
zapomnisz o wstydzie twej m³odoœci. I nie wspomnisz ju¿ hañby twego wdowieñstwa.
Isa 54:5  Bo ma³¿onkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imiê - Pan Zastêpów; Odkupicielem twoim - 
Œwiêty Izraela, nazywaj¹ Go Bogiem ca³ej ziemi.
Isa 54:6  Zaiste, jak niewiastê porzucon¹ i zgnêbion¹ na duchu, wezwa³ ciê Pan. I jakby do porzuconej ¿ony 
m³odoœci mówi twój Bóg:
Isa 54:7  Na krótk¹ chwilê porzuci³em ciebie, ale z ogromn¹ mi³oœci¹ ciê przygarnê.
Isa 54:8  W przystêpie gniewu ukry³em przed tob¹ na krótko swe oblicze, ale w mi³oœci wieczystej nad tob¹ siê 
ulitowa³em, mówi Pan, twój Odkupiciel.
Isa 54:9  Dzieje siê ze Mn¹ tak, jak za dni Noego, kiedy przysi¹g³em, ¿e wody Noego nie spadn¹ ju¿ nigdy na 
ziemiê; tak teraz przysiêgam, ¿e siê nie rozj¹trzê na ciebie ani ciê gromiæ nie bêdê.
Isa 54:10  Bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ, ale mi³oœæ moja nie odst¹pi od ciebie i nie zachwieje 
siê moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litoœæ nad tob¹.
Isa 54:11  O nieszczêœliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzê twoje kamienie na malachicie i 
fundamenty twoje na szafirach.
Isa 54:12  Uczyniê blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryszta³u, a z drogich kamieni - ca³y 
obwód twych murów.
Isa 54:13  Wszyscy twoi synowie bêd¹ uczniami Pana, wielka bêdzie szczêœliwoœæ twych dzieci.
Isa 54:14  Bêdziesz mocno osadzona na sprawiedliwoœci. Daleka b¹dŸ od trwogi, bo nie masz siê czego 
obawiaæ, i od przestrachu, bo nie ma on przystêpu do ciebie.
Isa 54:15  Oto jeœli nast¹pi napaœæ, nie bêdzie to ode Mnie. Kto na ciebie napada, potknie siê z twej 
przyczyny.
Isa 54:16  Oto Ja stworzy³em kowala, który dmie na ogieñ roz¿arzonych wêgli i wyci¹ga z niego broñ, by j¹ 
obrobiæ. Ja te¿ stworzy³em niszczyciela, aby sia³ zgubê.
Isa 54:17  Wszelka broñ ukuta na ciebie bêdzie bezskuteczna. Potêpisz wszelki jêzyk, który siê zmierzy z tob¹ w 
s¹dzie. Takie bêdzie dziedzictwo s³ug Pana i nagroda ich s³uszna ode Mnie - wyrocznia Pana.
Isa 55:1  O, wszyscy spragnieni, przyjdŸcie do wody, przyjdŸcie, choæ nie macie pieniêdzy! Kupujcie i 
spo¿ywajcie, dalej¿e, kupujcie bez pieniêdzy i bez p³acenia za wino i mleko!
Isa 55:2  Czemu wydajecie pieni¹dza na to, co nie jest chlebem? I wasz¹ pracê - na to, co nie nasyci? S³uchajcie 
Mnie, a jeœæ bêdziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje t³ustych potraw.
Isa 55:3  Nak³oñcie wasze ucho i przyjdŸcie do Mnie, pos³uchajcie Mnie, a dusza wasza ¿yæ bêdzie. Zawrê z 
wami wieczyste przymierze: s¹ to niezawodnie ³aski dla Dawida.
Isa 55:4  Oto ustanowi³em ciê œwiadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawc¹.
Isa 55:5  Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy ciê nie znaj¹, przybiegn¹ do ciebie ze wzglêdu na 
Pana, twojego Boga, przez wzgl¹d na Œwiêtego Izraelowego, bo On ciê przyozdobi.
Isa 55:6  Szukajcie Pana, gdy siê pozwala znaleŸæ, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Isa 55:7  Niechaj bezbo¿ny porzuci sw¹ drogê  i cz³owiek nieprawy swoje knowania. Niech siê nawróci do Pana, 
a Ten siê nad nim zmi³uje, i do Boga naszego, gdy¿ hojny jest w przebaczaniu.
Isa 55:8  Bo myœli moje nie s¹ myœlami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana.
Isa 55:9  Bo jak niebiosa góruj¹ nad ziemi¹, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myœli moje - nad myœlami 
waszymi.
Isa 55:10  Zaiste, podobnie jak ulewa i œnieg spadaj¹ z nieba i tam nie powracaj¹, dopóki nie nawodni¹ ziemi, nie 
u¿yŸni¹ jej i nie zapewni¹ urodzaju, tak i¿ wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedz¹cego,
Isa 55:11  tak s³owo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, 
co chcia³em, i nie spe³ni pomyœlnie swego pos³annictwa.
Isa 55:12  O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was przyprowadz¹. Góry i pagórki przed wami podnios¹ 
radosne okrzyki, a wszystkie drzewa polne klaskaæ bêd¹ w d³onie.
Isa 55:13  Zamiast cierni wyrosn¹ cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosn¹ mirty. I bêdzie to Panu na chwa³ê, jako 
znak wieczysty, niezniszczalny!
Isa 56:1  Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwoœci, bo moje zbawienie ju¿ wnet 
nadejdzie i moja sprawiedliwoœæ ma siê objawiæ.
Isa 56:2  B³ogos³awiony cz³owiek, który tak czyni, i syn cz³owieczy, który siê stosuje do tego: czuwaj¹c, by nie 
pogwa³ciæ szabatu, i pilnuj¹c swej rêki, by siê nie dopuœci³a ¿adnego z³a.



Isa 56:3  Niech¿e cudzoziemiec, który siê przy³¹czy³ do Pana, nie mówi tak: "Z pewnoœci¹ Pan wykluczy mnie 
ze swego ludu". Rzezaniec tak¿e niechaj nie mówi: "Oto ja jestem usch³ym drzewem".
Isa 56:4  Tak bowiem mówi Pan: "Rzezañcom, którzy przestrzegaj¹ moich szabatów i opowiadaj¹ siê za tym, co 
Mi siê podoba, oraz trzymaj¹ siê mocno mego przymierza,
Isa 56:5  dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imiê lepsze od synów i córek, dam im imiê 
wieczyste i niezniszczalne.
Isa 56:6  Cudzoziemców zaœ, którzy siê przy³¹czyli do Pana, a¿eby Mu s³u¿yæ i a¿eby mi³owaæ imiê Pana i 
zostaæ Jego s³ugami - wszystkich zachowuj¹cych szabat bez pogwa³cenia go i trzymaj¹cych siê mocno mojego 
przymierza,
Isa 56:7  przyprowadzê na moj¹ Œwiêt¹ Górê i rozweselê w moim domu modlitwy. Ca³opalenia ich oraz ofiary 
bêd¹ przyjête na moim o³tarzu, bo dom mój bêdzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
Isa 56:8  Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnañców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzê oprócz tych, 
którzy ju¿ zostali zgromadzeni.
Isa 56:9  Wszystkie zwierzêta polne, przyjdŸcie, by siê napaœæ, i wy, wszystkie zwierzêta leœne!
Isa 56:10  Stró¿e jego - s¹ wszyscy œlepi, niczego nie widz¹. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do 
szczekania; marz¹ sennie, wyleguj¹ siê, lubi¹ drzemaæ.
Isa 56:11  Lecz te psy s¹ ¿ar³oczne, nienasycone. S¹ to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili 
siê na w³asne drogi, ka¿dy bez wyj¹tku szuka swego zysku.
Isa 56:12  «ChodŸcie! Ja wezmê wina; upijmy siê sycer¹! Jutro bêdzie podobne do dziœ, ponad wszelk¹ miarê».
Isa 57:1  Sprawiedliwy ginie, a nikt siê tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikaj¹, a na to nikt nie zwraca uwagi. 
Tak to siê gubi sprawiedliwego,
Isa 57:2  a on odchodzi, by za¿ywaæ pokoju. Ci, którzy postêpuj¹ uczciwie, spoczywaj¹ na swoich ³o¿ach.
Isa 57:3  Lecz wy zbli¿cie siê tutaj, synowie wiedŸmy, potomstwo wiaro³omnej i nierz¹dnicy!
Isa 57:4  Z kogo siê naœmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie jêzyk? Czy¿ wy nie jesteœcie 
dzieæmi przestêpstwa, potomstwem nieprawego ³o¿a?
Isa 57:5  Wy, którzy p³oniecie ¿¹dz¹ pod terebintami i pod ka¿dym zielonym drzewem, mordujecie dzieci na 
ofiarê w jarach, w rozpadlinach skalnych.
Isa 57:6  G³adkie kamienie potoku s¹ twoim dzia³em, one to, one - twoj¹ czêœci¹ wylosowan¹. Im te¿ w ofierze 
wylewa³aœ p³yny, ofiarowa³aœ obiaty. Czy¿ mam byæ z nich zadowolony?
Isa 57:7  Na górze wielkiej i wysokiej tyœ roz³o¿y³a swe ³o¿e, tam te¿ wst¹pi³aœ, ¿eby sk³adaæ ofiary.
Isa 57:8  Postawi³aœ twój znak rozpoznawczy za bram¹ i za s³upami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie siê 
odkrywa³aœ, wesz³aœ i rozszerzy³aœ swe ³o¿e. Ugodzi³aœ siê o zap³atê z tymi, których ³o¿e umi³owa³aœ; 
pomno¿y³aœ z nimi twój nierz¹d, patrz¹c na stelê.
Isa 57:9  Uda³aœ siê do Molocha z olejkiem, u¿y³aœ obficie twych wonnych olejków. Wys³a³aœ daleko swych 
goñców, a¿ do Szeolu siê zni¿y³aœ.
Isa 57:10  Utrudzi³aœ siê tyloma podró¿ami, ale nie powiedzia³aœ: "Dosyæ!" Odnalaz³aœ ¿ywotnoœæ twej 
si³y, dlatego nie os³ab³aœ.
Isa 57:11  Kogo siê lêkasz i boisz, ¿e Mnie chcesz oszukaæ? Nie pamiêtasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w 
twym sercu. Czy¿ nie tak? Ja milczê i przymykam oczy, a ty siê Mnie nie boisz.
Isa 57:12  Objawiê Ja twoj¹ sprawiedliwoœæ i twoje uczynki nieu¿yteczne.
Isa 57:13  Gdy bêdziesz wo³aæ, niech ciê ocal¹ twe obrzyd³e [bo¿ki]! Ale wiatr je wszystkie rozwieje, wicher je 
porwie. Kto zaœ ucieknie siê do Mnie, posi¹dzie ziemiê i odziedziczy moj¹ Œwiêt¹ Górê.
Isa 57:14  Powiedz¹: "Budujcie, budujcie, uprz¹tnijcie drogê, usuñcie przeszkody z drogi mego ludu!"
Isa 57:15  Tak bowiem mówi Wysoki i Wznios³y, którego stolica jest wieczna, a imiê «Œwiêty»: Zamieszkujê 
miejsce wzniesione i œwiête, lecz jestem z cz³owiekiem skruszonym i pokornym, aby o¿ywiæ ducha pokornych 
i tchn¹æ ¿ycie w serca skruszone.
Isa 57:16  Bo nie bêdê wiecznie prowadzi³ Ja sporu ani zawsze nie bêdê rozgniewany; inaczej usta³yby nikn¹c 
sprzed mego oblicza tchnienie i istoty ¿yj¹ce, którem Ja uczyni³.
Isa 57:17  Zawrza³em gniewem z powodu jego wystêpnej chciwoœci, ukrywszy siê w moim gniewie cios mu 
zada³em; on jednak szed³ zbuntowany drog¹ swego serca,
Isa 57:18  a drogi jego widzia³em. Ale Ja go uleczê i pocieszê, i obdarzê pociechami jego samego i pogr¹¿onych 
z nim w smutku,
Isa 57:19  wywo³uj¹c na wargi ich dziêkczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan - Ja go uleczê.
Isa 57:20  Bezbo¿ni zaœ s¹ jak morze wzburzone, które siê nie mo¿e uciszyæ i którego fale wyrzucaj¹ mu³ i 
b³oto.
Isa 57:21  Nie ma pokoju - mówi Bóg mój - dla bezbo¿nych.
Isa 58:1  Krzycz na ca³e gard³o, nie przestawaj! Podnoœ g³os twój jak tr¹ba! Wytknij mojemu ludowi jego 
przestêpstwa i domowi Jakuba jego grzechy!
Isa 58:2  Szukaj¹ Mnie dzieñ za dniem, pragn¹ poznaæ moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwoœæ i nie 



opuszcza Prawa swego Boga. Prosz¹ Mnie o sprawiedliwe prawa, pragn¹ bliskoœci Boga:
Isa 58:3  "Czemu poœciliœmy, a Ty nie wejrza³eœ? Umartwialiœmy siebie, a Tyœ tego nie uzna³?" Otó¿ w 
dzieñ waszego postu wy znajdujecie sobie zajêcie i uciskacie wszystkich waszych robotników.
Isa 58:4  Otó¿ poœcicie wœród waœni i sporów, i wœród bicia niegodziw¹ piêœci¹. Nie poœæcie tak, jak dziœ 
czynicie, ¿eby siê rozlega³ zgie³k wasz na wysokoœci.
Isa 58:5  Czy¿ to jest post, jaki Ja uznajê, dzieñ, w którym siê cz³owiek umartwia? Czy zwieszanie g³owy jak 
sitowie i u¿ycie woru z popio³em za pos³anie - czy¿ to nazwiesz postem i dniem mi³ym Panu?
Isa 58:6  Czy¿ nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwaæ kajdany z³a, rozwi¹zaæ wiêzy niewoli, 
wypuœciæ wolno uciœnionych i wszelkie jarzmo po³amaæ;
Isa 58:7  dzieliæ swój chleb z g³odnym, wprowadziæ w dom biednych tu³aczy, nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziaæ i nie odwróciæ siê od wspó³ziomków.
Isa 58:8  Wtedy twoje œwiat³o wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwoœæ twoja 
poprzedzaæ ciê bêdzie, chwa³a Pañska iœæ bêdzie za tob¹.
Isa 58:9  Wtedy zawo³asz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" Jeœli u siebie 
usuniesz jarzmo, przestaniesz groziæ palcem i mówiæ przewrotnie,
Isa 58:10  jeœli podasz twój chleb zg³odnia³emu i nakarmisz duszê przygnêbion¹, wówczas twe œwiat³o 
zab³yœnie w ciemnoœciach, a twoja ciemnoœæ stanie siê po³udniem.
Isa 58:11  Pan ciê zawsze prowadziæ bêdzie, nasyci duszê twoj¹ na pustkowiach. Odm³odzi twoje koœci, tak ¿e 
bêdziesz jak zroszony ogród i jak Ÿród³o wody, co siê nie wyczerpie.
Isa 58:12  Twoi ludzie zabuduj¹ prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I bêd¹ ciê 
nazywaæ naprawc¹ wy³omów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie.
Isa 58:13  Jeœli powœci¹gniesz twe nogi od przekraczania szabatu, ¿eby w dzieñ mój œwiêty spraw swych nie 
za³atwiaæ, jeœli nazwiesz szabat rozkosz¹, a œwiêty dzieñ Pana - czcigodnym, jeœli go uszanujesz przez 
unikanie podró¿y, tak by nie przeprowadzaæ swej woli ani nie omawiaæ spraw swoich,
Isa 58:14  wtedy znajdziesz tw¹ rozkosz w Panu. Ja ciê powiodê w triumfie przez wy¿yny kraju, karmiæ ciê bêdê 
dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pañskie to wyrzek³y».
Isa 59:1  Nie! Rêka Pana nie jest tak krótka, ¿eby nie mog³a ocaliæ, ani s³uch Jego tak przytêpiony, by nie móg³ 
us³yszeæ.
Isa 59:2  Lecz wasze winy wykopa³y przepaœæ miêdzy wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zas³oni³y Mu 
oblicze przed wami tak, i¿ was nie s³ucha.
Isa 59:3  Bo krwi¹ splamione s¹ wasze d³onie, a palce wasze - zbrodni¹. Wasze wargi wypowiadaj¹ k³amstwa, a 
przewrotnoœci szepce wasz jêzyk.
Isa 59:4  Nikt nie skar¿y siê do s¹du wed³ug s³usznoœci i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi: byleby siê 
oprzeæ na fa³szu i powiedzieæ k³amstwo, byle uknuæ podstêp i sp³odziæ niegodziwoœæ.
Isa 59:5  T³uk¹ jaja ¿mijowe i tkaj¹ pajêczyny; kto zjada te jaja, umiera, gdy je st³ucze, wylêga siê ¿mija.
Isa 59:6  Tkaniny ich nie pos³u¿¹ na ubranie, nie mo¿na siê przyodziaæ ich wyrobami. Czyny ich to czyny 
niegodziwe, dzie³o krzywdy jest w ich rêkach.
Isa 59:7  Nogi ich biegn¹ do zbrodni, spiesz¹ siê do rozlania krwi niewinnej. Zamys³y ich - zamys³y zbrodnicze, 
spustoszenie i zag³ada s¹ na ich drogach.
Isa 59:8  Nie znaj¹ drogi pokoju, prawoœci nie ma w ich postêpowaniu. Uczynili krêtymi dla siebie w³asne swoje 
œcie¿ki, kto nimi chodzi, nie zazna spokoju.
Isa 59:9  Dlatego prawo jest od nas dalekie i sprawiedliwoœæ do nas nie dociera. Oczekiwaliœmy œwiat³a, a 
oto ciemnoœæ, jasnych promieni, a kroczymy w mrokach.
Isa 59:10  Jak niewidomi macamy œcianê i jakby bez oczu idziemy po omacku. Potykamy siê w samo po³udnie 
jak w nocy, w pe³ni si³ jesteœmy jakby umarli.
Isa 59:11  My wszyscy ryczymy jak niedŸwiedzie i jak go³êbie ci¹gle jêczymy. Spodziewaliœmy siê prawa, ale 
go nie ma, i wybawienia, ale dalekie jest od nas.
Isa 59:12  Bo rozmno¿y³y siê wystêpki nasze przed Tob¹ i grzechy nasze przeciwko nam œwiadcz¹. Tak, 
jesteœmy œwiadomi naszych wystêpków i uznajemy nasze nieprawoœci:
Isa 59:13  przestêpowanie przykazañ i zapieranie siê Pana, odstêpstwa od Boga naszego, namowy do 
przeniewierstwa i buntu, obmyœlanie i wypowiadanie z serca s³ów k³amliwych.
Isa 59:14  I tak precz odsuniêto prawo, a sprawiedliwoœæ stoi w oddaleniu; zachwia³a siê prawda na placu, i 
prawoœæ wejœæ tam nie mo¿e.
Isa 59:15  I tak zabrak³o wiernoœci, a rzadko kto z³a unika. Pan ujrza³ i z³em siê wyda³o w Jego oczach, ¿e nie 
by³o prawa.
Isa 59:16  Ujrza³ te¿, ¿e brakowa³o ludzi, i zdumia³ siê, ¿e nie by³o orêdownika. Wówczas Jego ramiê 
przynios³o Mu zwyciêstwo, a Jego sprawiedliwoœæ by³a Mu podpor¹.
Isa 59:17  Przywdzia³ sprawiedliwoœæ jak pancerz i he³m zbawienia w³o¿y³ na sw¹ g³owê. Przyoblók³ siê w 
odzienie pomsty, jakby w sukniê, i jakby p³aszczem okry³ siê zazdrosn¹ mi³oœci¹.



Isa 59:18  Stosownie do zas³ug odp³aci ka¿demu: swoim przeciwnikom - gniewem, swym wrogom - odwetem. 
Wyspom te¿ odp³aci odwetem.
Isa 59:19  Od Zachodu ujrz¹ imiê Pana i od Wschodu s³oñca - chwa³ê Jego, bo przyjdzie On jak gwa³towny 
potok, pêdzony tchnieniem Pañskim.
Isa 59:20  Lecz do Syjonu przyjdzie jako Odkupiciel i do nawróconych z wystêpków w Jakubie - wyrocznia Pana.
Isa 59:21  Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi, mówi Pan: «Duch mój, który jest nad tob¹, i s³owa 
moje, które w³o¿y³em ci w usta, nie zejd¹ z twych w³asnych ust ani z ust twoich dzieci, ani z ust potomków 
twoich synów, odt¹d i na zawsze - mówi Pan.
Isa 60:1  Powstañ! Œwieæ, bo przysz³o twe œwiat³o i chwa³a Pañska rozb³yska nad tob¹.
Isa 60:2  Bo oto ciemnoœæ okrywa ziemiê i gêsty mrok spowija ludy, a ponad tob¹ jaœnieje Pan, i Jego chwa³a 
jawi siê nad tob¹.
Isa 60:3  I pójd¹ narody do twojego œwiat³a, królowie do blasku twojego wschodu.
Isa 60:4  Podnieœ oczy woko³o i popatrz: Ci wszyscy zebrani zd¹¿aj¹ do ciebie. Twoi synowie przychodz¹ z 
daleka, na rêkach niesione twe córki.
Isa 60:5  Wtedy zobaczysz i promienieæ bêdziesz, a serce twe zadr¿y i rozszerzy siê, bo do ciebie nap³yn¹ 
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjd¹ ku tobie.
Isa 60:6  Zaleje ciê mnogoœæ wielb³¹dów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybêd¹ ze Saby, 
zaofiaruj¹ z³oto i kadzid³o, nuc¹c radoœnie hymny na czeœæ Pana.
Isa 60:7  Wszystkie stada Kedaru zbior¹ siê przy tobie, barany Nebajotu stan¹ na twe us³ugi: pod¹¿¹, by je 
przyjêto na moim o³tarzu, tak i¿ uœwietniê dom mojej chwa³y.
Isa 60:8  Kto to s¹ ci, co lec¹ jak chmury i jak go³êbie do okien swego go³êbnika?
Isa 60:9  O tak, to statki zbieraj¹ siê dla Mnie, a okrêty Tarszisz w pierwszym szeregu, a¿eby przywieŸæ twych 
synów z daleka, ich srebro i z³oto wraz z nimi, przez wzgl¹d na imiê Pana, Boga twego, przez wzgl¹d na 
Œwiêtego Izraelowego, tego, który ciebie uœwietnia.
Isa 60:10  Cudzoziemcy odbuduj¹ twe mury, a ich królowie bêd¹ ci s³u¿yli. Bo uderzy³em ciê w moim gniewie, 
lecz w mojej ³asce okaza³em ci litoœæ.
Isa 60:11  Twe bramy zawsze staæ bêd¹ otworem, nie zamkn¹ siê we dnie ni w nocy, by wpuszczaæ do œrodka 
bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadz¹.
Isa 60:12  Bo naród i królestwo, które by ci nie s³u¿y³y, wygin¹, i poganie zostan¹ ca³kiem wyg³adzeni.
Isa 60:13  Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wi¹zy i bukszpan, aby upiêkszyæ moje miejsce 
œwiête. I ws³awiê miejsce, gdzie stoj¹ me nogi.
Isa 60:14  I pójd¹ do ciebie z pok³onem synowie twoich ciemiêzców, i padn¹ do twoich stóp wszyscy, co tob¹ 
wzgardzili. I nazw¹ ciê "Miastem Pana", "Syjonem Œwiêtego Izraelowego".
Isa 60:15  Za to, i¿ by³oœ opuszczone, znienawidzone i bez przechodniów, uczyniê ciê wieczyst¹ chlub¹, 
rozradowaniem wszystkich pokoleñ.
Isa 60:16  Ssaæ bêdziesz mleko narodów i piersi królewskie ssaæ bêdziesz. I uznasz, ¿e Ja jestem Pan, twój 
Zbawca, i Wszechmocny Jakuba - twój Odkupiciel.
Isa 60:17  Sprowadzê z³oto zamiast miedzi, a srebro - na miejsce ¿elaza, sprowadzê br¹z zamiast drzewa, a 
¿elazo - na miejsce kamieni. Ustanowiê pokój twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwoœæ tw¹ w³adz¹.
Isa 60:18  Ju¿ siê nie us³yszy o krzywdzie w twym kraju, o spustoszeniu i zag³adzie w twoich granicach. Murom 
twoim nadasz miano "Ocalenie", a bramom twoim "Chwa³a".
Isa 60:19  Ju¿ s³oñca mieæ nie bêdziesz w dzieñ jako œwiat³a, ani jasnoœæ ksiê¿yca nie zaœwieci tobie, lecz 
Pan bêdzie ci wieczn¹ œwiat³oœci¹ i Bóg twój - twoj¹ ozdob¹.
Isa 60:20  Twe s³oñce nie zajdzie ju¿ wiêcej i ksiê¿yc twój siê nie zaæmi, bo Pan bêdzie ci œwiat³oœci¹ wieczn¹ 
i skoñcz¹ siê dni twej ¿a³oby.
Isa 60:21  Ca³y twój lud bêdzie ludem sprawiedliwych, którzy posi¹d¹ kraj na zawsze, nowa odroœl z mojego 
szczepu, dzie³o r¹k moich, abym siê ws³awi³.
Isa 60:22  Z bardzo ma³ego stanie siê tysi¹cem, z najnieznaczniejszego - narodem potê¿nym. Ja, Pan, zdzia³am 
to szybko w swoim czasie».
Isa 61:1  Duch Pana Boga nade mn¹, bo Pan mnie namaœci³. Pos³a³ mnie, by g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim, by 
opatrywaæ rany serc z³amanych, by zapowiadaæ wyzwolenie jeñcom i wiêŸniom swobodê;
Isa 61:2  aby obwieszczaæ rok ³aski Pañskiej, i dzieñ pomsty naszego Boga; aby pocieszaæ wszystkich 
zasmuconych,
Isa 61:3  by rozweseliæ p³acz¹cych na Syjonie, aby im wieniec daæ zamiast popio³u, olejek radoœci zamiast 
szaty smutku, pieœñ chwa³y zamiast zgnêbienia na duchu. Nazw¹ ich terebintami sprawiedliwoœci, 
szczepieniem Pana dla Jego rozs³awienia.
Isa 61:4  Zabuduj¹ prastare rumowiska, podnios¹ z gruzów dawne budowle, odnowi¹ miasta zburzone, œwiec¹ce 
pustkami od wielu pokoleñ.
Isa 61:5  Stan¹ obcokrajowcy, by paœæ wasz¹ trzodê, cudzoziemcy bêd¹ u was oraæ i uprawiaæ winnice.



Isa 61:6  Wy zaœ bêdziecie nazywani kap³anami Pana, mieniæ was bêd¹ s³ugami Boga naszego. Zu¿yjecie 
bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przyw³aszczycie.
Isa 61:7  Poniewa¿ hañba ich by³a zdwojona, poni¿enie i zniewagi by³y ich udzia³em, przeto w swej ziemi 
odziedzicz¹ wszystko w dwójnasób i za¿ywaæ bêd¹ wiecznego szczêœcia.
Isa 61:8  Albowiem Ja, Pan, mi³ujê praworz¹dnoœæ, nienawidzê grabie¿y i bezprawia, oddam im nagrodê z ca³¹ 
wiernoœci¹ i zawrê z nimi wieczyste przymierze.
Isa 61:9  Plemiê ich bêdzie znane wœród narodów i miêdzy ludami - ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobacz¹, 
uznaj¹, ¿e oni s¹ b³ogos³awionym szczepem Pana.
Isa 61:10  «Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bogu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty 
zbawienia, okry³ mnie p³aszczem sprawiedliwoœci, jak oblubieñca, który wk³ada zawój, jak oblubienicê strojn¹ w 
swe klejnoty.
Isa 61:11  Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, ¿e siê 
rozpleni sprawiedliwoœæ i chwalba wobec wszystkich narodów».
Isa 62:1  Przez wzgl¹d na Syjon nie umilknê, przez wzgl¹d na Jerozolimê nie spocznê, dopóki jej 
sprawiedliwoœæ nie b³yœnie jak zorza i zbawienie jej nie zap³onie jak pochodnia.
Isa 62:2  Wówczas narody ujrz¹ tw¹ sprawiedliwoœæ i chwa³ê twoj¹ wszyscy królowie. I nazw¹ ciê nowym 
imieniem, które usta Pana oznacz¹.
Isa 62:3  Bêdziesz przeœliczn¹ koron¹ w rêkach Pana, królewskim diademem w d³oni twego Boga.
Isa 62:4  Nie bêd¹ wiêcej mówiæ o tobie "Porzucona", o krainie twej ju¿ nie powiedz¹ "Spustoszona". Raczej ciê 
nazw¹ "Moje w niej upodobanie", a krainê twoj¹ "Poœlubiona". Albowiem spodoba³aœ siê Panu i twoja kraina 
otrzyma mê¿a.
Isa 62:5  Bo jak m³odzieniec poœlubia dziewicê, tak twój Budowniczy ciebie poœlubi, i jak oblubieniec weseli siê 
z oblubienicy, tak Bóg twój tob¹ siê rozraduje.
Isa 62:6  Na twoich murach, Jeruzalem, postawi³em stra¿e: ca³y dzieñ i ca³¹ noc nigdy milczeæ nie bêd¹. Wy, co 
przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia
Isa 62:7  i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi.
Isa 62:8  Przysi¹g³ Pan na prawicê swoj¹ i na swe ramiê potê¿ne: «Nigdy ju¿ nie dam twojego zbo¿a 
nieprzyjacio³om twoim na pokarm. Cudzoziemcy nie bêd¹ pili twego wina, przy którym siê natrudzi³eœ.
Isa 62:9  Raczej [twoi] ¿eñcy bêd¹ spo¿ywaæ zbo¿e i bêd¹ chwalili Pana; ci zaœ, co wino zbieraj¹, piæ je bêd¹ 
na dziedziñcach mojej œwi¹tyni».
Isa 62:10  PrzechodŸcie, przechodŸcie przez bramy! Otwórzcie drogê ludowi! Wyrównajcie, wyrównajcie 
goœciniec, uprz¹tnijcie kamienie! Podnieœcie znak dla narodów!
Isa 62:11  Oto co Pan obwieszcza wszystkim krañcom ziemi: «Mówcie do Córy Syjoñskiej: Oto twój Zbawca 
przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zap³ata Jego przed Nim.
Isa 62:12  Nazywaæ ich bêd¹ "Ludem Œwiêtym", "Odkupionymi przez Pana". A tobie dadz¹ miano: 
"Poszukiwane", "Miasto nie opuszczone"».
Isa 63:1  Któ¿ to jest Ten, który przybywa z Edomu, z Bosry idzie w szatach szkar³atnych? Ten wspania³y w 
swoim odzieniu, który kroczy z wielk¹ sw¹ moc¹? - To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potê¿ny w 
wybawianiu. -
Isa 63:2  Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata winogrona w t³oczni? -
Isa 63:3  Sam jeden wygniata³em je do kadzi, z narodów - ani jednego nie by³o ze Mn¹. T³oczy³em je w moim 
gniewie i depta³em je w mojej porywczoœci. Posoka ich obryzga³a Mi szaty i poplami³em sobie ca³e odzienie.
Isa 63:4  Albowiem dzieñ pomsty by³ w moim sercu i nadszed³ rok mojej odp³aty.
Isa 63:5  Rozgl¹da³em siê: nikt nie pomaga³. Zdumiewa³em siê, a nie by³o, kto by podtrzyma³. Wówczas moje 
ramiê przysz³o Mi w pomoc i podtrzyma³a Mnie moja zapalczywoœæ.
Isa 63:6  Zdepta³em ludy w moim rozgniewaniu, star³em je w mojej zapalczywoœci, sprawi³em, ¿e krew ich 
sp³ynê³a na ziemiê.
Isa 63:7  S³awiæ bêdê dobrodziejstwa Pañskie, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam Pan wyœwiadczy³, i 
wielk¹ dobroæ dla domu Izraela, jak¹ nam okaza³ w swoim mi³osierdziu i wed³ug mnóstwa swoich ³ask.
Isa 63:8  Powiedzia³ On: «Na pewno ci s¹ moim ludem, synami, którzy Mnie nie zawiod¹!» I sta³ siê dla nich 
wybawicielem
Isa 63:9  w ka¿dym ich ucisku. To nie jakiœ wys³annik lub anio³, lecz Jego oblicze ich wybawi³o. W mi³oœci 
swej i ³askawoœci On sam ich wykupi³. On wzi¹³ ich na siebie i nosi³ przez wszystkie dni przesz³oœci.
Isa 63:10  Lecz oni siê zbuntowali i zasmucili Jego Œwiêtego Ducha. Wiêc zmieni³ siê dla nich w nieprzyjaciela; 
On zacz¹³ z nimi walczyæ.
Isa 63:11  Wtedy wspomnieli o dniach przesz³oœci, o s³udze Jego, Moj¿eszu. Gdzie¿ Ten, który wydoby³ z 
wody pasterza swej trzody? Gdzie¿ Ten, który tchn¹³ w jego wnêtrze swego Œwiêtego Ducha?
Isa 63:12  Ten, który sprawi³, ¿e sz³o po prawicy Moj¿esza Jego ramiê chwalebne, i który rozdzieli³ wody przed 
nimi, zyskuj¹c sobie imiê wieczyste,



Isa 63:13  który ich prowadzi³ przez morskie g³êbiny jak konia na stepie, tak ¿e siê nie potknêli?
Isa 63:14  Jak byd³u schodz¹cemu na dó³ na nizinê Duch Pañski da³ im wypoczynek. Tak prowadzi³eœ Twój 
lud, zyskuj¹c sobie imiê chwalebne.
Isa 63:15  Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, œwiêtej i wspania³ej! Gdzie Twoja zazdrosna mi³oœæ i Twoja 
potêga? Gdzie poruszenie Twych uczuæ? Mi³osierdzia Twego nie powstrzymuj, proszê:
Isa 63:16  Boœ Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje; Tyœ, Panie, naszym 
Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imiê odwieczne.
Isa 63:17  Czemu¿, o Panie, dozwalasz nam b³¹dziæ z dala od Twoich dróg, tak i¿ serce nasze staje siê 
nieczu³e na bojaŸñ przed Tob¹? Odmieñ siê przez wzgl¹d na Twoje s³ugi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.
Isa 63:18  Czemu bezbo¿ni wtargnêli w Twoje œwiête miejsce, wrogowie nasi podeptali Twoj¹ œwi¹tyniê?
Isa 63:19  Staliœmy siê od dawna jakby ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie nosz¹ Twego imienia. Obyœ 
rozdar³ niebiosa i zst¹pi³ - przed Tob¹ sk³êbi³y siê góry,
Isa 64:1  podobnie jak ogieñ pali chrust i sprawia wrzenie wody - abyœ da³ poznaæ Twe imiê wrogom. Przed 
Tob¹ dr¿eæ bêd¹ narody,
Isa 64:2  gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, Zst¹pi³eœ: przed Tob¹ sk³êbi³y siê góry
Isa 64:3  i o których z dawna nie s³yszano. Ani ucho nie s³ysza³o, ani oko nie widzia³o, ¿eby jakiœ bóg poza 
Tob¹ czyni³ tyle dla tego, co w nim pok³ada ufnoœæ.
Isa 64:4  Wychodzisz naprzeciw tych, co radoœnie pe³ni¹ sprawiedliwoœæ i pamiêtaj¹ o Twych drogach. Oto 
Tyœ zawrza³ gniewem, boœmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliœmy zbuntowani.
Isa 64:5  My wszyscy byliœmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy 
opadliœmy zwiêdli jak liœcie, a nasze winy ponios³y nas jak wicher.
Isa 64:6  Nikt nie wzywa³ Twojego imienia, nikt siê nie zbudzi³, by siê chwyciæ Ciebie. Bo skry³eœ Twoje oblicze 
przed nami i odda³eœ nas w moc naszej winy.
Isa 64:7  A jednak, Panie, Tyœ naszym Ojcem. Myœmy glin¹, a Ty naszym twórc¹. Dzie³em r¹k Twoich 
jesteœmy my wszyscy.
Isa 64:8  Panie, nie gniewaj siê tak bezgranicznie i nie chowaj w pamiêci ci¹gle naszej winy! Oto wejrzyj, 
prosimy: My wszyscy jesteœmy Twym ludem.
Isa 64:9  Twoje œwiête miasta s¹ opustosza³e, Syjon jest pustkowiem, Jerozolima - odludziem.
Isa 64:10  Œwi¹tynia nasza, œwiêta i wspania³a, w której Ciê chwalili nasi przodkowie, sta³a siê pastw¹ po¿aru, i 
wszystko, coœmy kochali, zmieni³o siê w zgliszcza.
Isa 64:11  Czy¿ na to wszystko mo¿esz byæ nieczu³y, Panie? Czy mo¿esz milczeæ, by nas przygnêbiæ nad 
miarê?
Isa 65:1  «Przystêpny by³em dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, da³em siê znaleŸæ. 
Mówi³em: "Oto jestem, jestem!" do narodu, który nie wzywa³ mego imienia.
Isa 65:2  Codziennie wyci¹ga³em rêce do ludu buntowniczego i niesfornego, który postêpowa³ drog¹ z³a, ze 
swoimi zachciankami.
Isa 65:3  To lud, co Mnie pobudza³ do gniewu bez ustanku a bezczelnie, sk³adaj¹c ofiary w gajach i pal¹c 
kadzid³o na ceg³ach,
Isa 65:4  przebywaj¹c w grobowcach i spêdzaj¹c noce w zakamarkach, jedz¹c wieprzowe miêso i nieczyste 
potrawy z sosem w swych misach.
Isa 65:5  To lud, który mówi³: "OdejdŸ, nie przystêpuj do mnie, bo uczyni³bym ciê poœwiêconym". To [wywo³uje] 
dym w moich nozdrzach, ogieñ p³on¹cy przez ca³y dzieñ.
Isa 65:6  Oto mam przed sob¹ zapisane [wszystko]. Nie spocznê, dopóki im nie odp³acê, a odp³acê im pe³n¹ 
miar¹
Isa 65:7  za ich winy i za winy ich ojców, za wszystkie razem, mówi Pan, za to, ¿e palili kadzid³o na górach i 
zniewa¿ali Mnie na pagórkach. Wymierzê im nale¿noœæ za uczynki przedtem wyliczone - pe³n¹ miar¹.
Isa 65:8  Tak mówi Pan: Gdy znajdzie siê dojrza³y sok w winnych jagodach, mówi¹ "Nie niszczyæ ich, bo to 
b³ogos³awieñstwo". Podobnie uczyniê przez wzgl¹d na moje s³ugi, aby nie zniszczyæ wszystkiego.
Isa 65:9  Z Jakuba wywiodê potomstwo, z Judy - dziedzica mych gór. Moi wybrani odziedzicz¹ krainê i moi 
s³udzy mieszkaæ tam bêd¹.
Isa 65:10  Stanie siê Saron pastwiskiem dla trzody, a dolina Akor - wygonem dla byd³a, na korzyœæ mego ludu, 
co Mnie poszukuje.
Isa 65:11  Lecz was, którzy porzucacie Pana, zapominacie o mojej œwiêtej górze, nakrywacie stó³ na czeœæ 
Gada i nape³niacie czarkê wina na czeœæ Meniego,
Isa 65:12  was przeznaczam pod miecz; wszyscy padniecie w rzezi, poniewa¿ wo³a³em, a nie 
odpowiedzieliœcie, przemawia³em, a nie s³uchaliœcie. Dopuœciliœcie siê z³a w moich oczach i wybraliœcie to, 
co Mi siê nie podoba.
Isa 65:13  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto moi s³udzy jeœæ bêd¹, a wy bêdziecie ³akn¹æ. Oto moi s³udzy piæ 
bêd¹, a wy bêdziecie cierpieæ pragnienie. Oto moi s³udzy weseliæ siê bêd¹, a wy bêdziecie wstyd odczuwaæ.



Isa 65:14  Oto moi s³udzy œpiewaæ bêd¹ z radoœci serdecznej, a wy jêczeæ bêdziecie z bólu serdecznego i 
zawodziæ bêdziecie zgnêbieni na duchu.
Isa 65:15  Pozostawicie swe imiê moim wybranym na przekleñstwo: Tak niechaj ciê zabije Pan Bóg! S³ugom 
zaœ moim nadadz¹ inne imiê.
Isa 65:16  Kto w kraju zechce ciê pob³ogos³awiæ, wypowie swe b³ogos³awieñstwo przez Boga prawdy. Kto w 
kraju bêdzie przysiêga³, przysiêgaæ bêdzie na Boga wiernego; bo dawne udrêki pójd¹ w zapomnienie i bêd¹ 
zakryte przed mymi oczami.
Isa 65:17  Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i now¹ ziemiê; nie bêdzie siê wspominaæ dawniejszych 
dziejów ani na myœl one nie przyjd¹.
Isa 65:18  Przeciwnie, bêdzie radoœæ i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzê; bo oto Ja uczyniê z Jerozolimy 
wesele i z jej ludu - radoœæ.
Isa 65:19  Rozweselê siê z Jerozolimy i rozradujê siê z jej ludu. Ju¿ siê nie us³yszy w niej odg³osów p³aczu ni 
krzyku narzekania.
Isa 65:20  Nie bêdzie ju¿ w niej niemowlêcia, maj¹cego ¿yæ tylko kilka dni, ani starca, który by nie dope³ni³ 
swych lat; bo najm³odszy umrze jako stuletni, a nie osi¹gn¹æ stu lat bêdzie znakiem kl¹twy.
Isa 65:21  Zbuduj¹ domy i mieszkaæ w nich bêd¹, zasadz¹ winnice i bêd¹ jedli z nich owoce.
Isa 65:22  Nie bêd¹ budowaæ, ¿eby kto inny zamieszka³, nie bêd¹ sadziæ, ¿eby kto inny siê karmi³. Bo na wzór 
d³ugowiecznoœci drzewa bêdzie d³ugowiecznoœæ mego ludu; i moi wybrani d³ugo u¿ywaæ bêd¹ tego, co 
uczyni¹ ich rêce.
Isa 65:23  Nie bêd¹ siê trudziæ na pró¿no ani p³odziæ dzieci na zgubê, bo plemieniem b³ogos³awionych przez 
Pana s¹ oni sami, i potomkowie ich wraz z nimi.
Isa 65:24  I bêdzie tak, i¿ zanim zawo³aj¹, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówiæ bêd¹, a Ja ju¿ wys³ucham.
Isa 65:25  Wilk i baranek paœæ siê bêd¹ razem; lew te¿ bêdzie jada³ s³omê jak wó³; a w¹¿ bêdzie mia³ proch 
ziemi jako pokarm. Z³a czyniæ nie bêd¹ ani zgubnie dzia³aæ na ca³ej œwiêtej mej górze» - mówi Pan.
Isa 66:1  Tak mówi Pan: «Niebiosa s¹ moim tronem, a ziemia podnó¿kiem nóg moich. Jaki¿ to dom mo¿ecie Mi 
wystawiæ i jakie¿ miejsce daæ Mi na mieszkanie?
Isa 66:2  Przecie¿ moja rêka to wszystko uczyni³a i do Mnie nale¿y to wszystko - wyrocznia Pana. Ale Ja patrzê 
na tego, który jest biedny i zgnêbiony na duchu, i który z dr¿eniem czci moje s³owo.
Isa 66:3  Jest taki, co zabija w ofierze wo³u, a morduje cz³owieka; ofiaruje barana, a psu ³eb ukrêca; sk³ada 
ofiarê z pokarmów, ale te¿ z krwi wieprzowej; pali kadzid³o, ale czci bóstwo nieprawe. Podobnie jak oni obrali 
sobie drogi i dusze ich upodoba³y sobie obrzyd³ych bo¿ków,
Isa 66:4  tak Ja równie¿ wybiorê dla nich utrapienia i sprowadzê na nich z³o, którego siê obawiaj¹, poniewa¿ 
wo³a³em, a nikt nie odpowiada³, mówi³em, a nie s³uchali. Owszem, czynili z³o w oczach moich i wybrali to, co Mi 
siê nie podoba».
Isa 66:5  S³uchajcie s³owa Pana, którzy z dr¿eniem czcicie Jego s³owo. Powiedzieli bracia wasi, którzy was 
nienawidz¹, którzy was odpychaj¹ przez wzgl¹d na moje imiê: "Niech Pan poka¿e swoj¹ chwa³ê, ¿ebyœmy 
ogl¹dali wasz¹ radoœæ". Lecz oni okryj¹ siê wstydem.
Isa 66:6  Odg³os wrzawy z miasta, g³os ze œwi¹tyni - to g³os Pana, który oddaje zap³atê swoim nieprzyjacio³om.
Isa 66:7  Zanim odczu³a skurcze porodu, powi³a dzieciê, zanim nadesz³y jej bóle, urodzi³a ch³opca. Kto s³ysza³ 
coœ podobnego?
Isa 66:8  Kto widzia³ takie jak te rzeczy? Czy¿ kraj siê rodzi jednego dnia? Czy¿ naród rodzi siê od razu? Bo 
Syjon ledwie zacz¹³ rodziæ, a ju¿ wyda³ na œwiat swe dzieci.
Isa 66:9  Czy¿bym Ja, który otwieram ³ono matki, nie sprawi³ urodzenia dziecka? - mówi Pan. Czy¿bym Ja, 
który sprawiam poród, zamyka³ ³ono? - mówi twój Bóg.
Isa 66:10  Radujcie siê wraz z Jerozolim¹, weselcie siê w niej wszyscy, co j¹ mi³ujecie! Cieszcie siê z ni¹ bardzo 
wy wszyscy, którzyœcie siê nad ni¹ smucili,
Isa 66:11  a¿ebyœcie ssaæ mogli a¿ do nasycenia z piersi jej pociech; a¿ebyœcie ci¹gnêli mleko z rozkosz¹ z 
pe³nej piersi jej chwa³y.
Isa 66:12  Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skierujê do niej pokój jak rzekê i chwa³ê narodów - jak strumieñ 
wezbrany. Ich niemowlêta bêd¹ noszone na rêkach i na kolanach bêd¹ pieszczone.
Isa 66:13  Jak kogo pociesza w³asna matka, tak Ja was pocieszaæ bêdê; w Jerozolimie doznacie pociechy».
Isa 66:14  Na ten widok rozraduje siê serce wasze, a koœci wasze nabior¹ œwie¿oœci jak murawa. Rêka Pana 
da siê poznaæ Jego s³ugom, a gniew - Jego nieprzyjacio³om.
Isa 66:15  Bo oto Pan przybywa w ogniu, a Jego rydwany [pêdz¹] jak burza, by zaspokoiæ swój gniew po¿og¹ i 
groŸby swoje p³omieniami ognia.
Isa 66:16  Bo Pan dokona s¹du ogniem, i mieczem swym [ukarze] wszelkie cia³o, tak i¿ wielu bêdzie pobitych 
przez Pana.
Isa 66:17  Ci, którzy siê poœwiêcaj¹ i oczyszczaj¹, by wejœæ do ogrodów za innym, który ju¿ jest w œrodku, 
którzy jedz¹ wieprzowe miêso i p³azy, i myszy, zgin¹ razem - wyrocznia Pana.



Isa 66:18  A Ja znam ich czyny i zamys³y. Przybêdê, by zebraæ wszystkie narody i jêzyki; przyjd¹ i ujrz¹ moj¹ 
chwa³ê.
Isa 66:19  Ustanowiê u nich znak i wyœlê niektórych ocala³ych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, 
Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie s³ysza³y mojej s³awy ani nie widzia³y mojej chwa³y. Oni og³osz¹ 
chwa³ê moj¹ wœród narodów.
Isa 66:20  Z wszelkich narodów przyprowadz¹ jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na 
wozach, w lektykach, na mu³ach i na dromaderach - na moj¹ œwiêt¹ górê w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie 
jak Izraelici przynosz¹ ofiarê z pokarmów w czystych naczyniach do œwi¹tyni Pana.
Isa 66:21  Z nich tak¿e wezmê sobie niektórych jako kap³anów i lewitów - mówi Pan.
Isa 66:22  Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczyniê, trwaæ bêd¹ przede Mn¹ - wyrocznia Pana - tak 
bêdzie trwa³o wasze potomstwo i wasze imiê.
Isa 66:23  Sprawdzi siê to, ¿e ka¿dego miesi¹ca podczas nowiu i ka¿dego tygodnia w szabat, przyjdzie ka¿dy 
cz³owiek, by Mi oddaæ pok³on - mówi Pan.
Isa 66:24  A gdy wyjd¹, ujrz¹ trupy ludzi, którzy siê zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich nie zginie, i nie 
zagaœnie ich ogieñ, i bêd¹ oni odraz¹ dla wszelkiej istoty ¿yj¹cej».
Jer 1:1  S³owa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kap³añskiego, który by³ w Anatot, w ziemi Beniamina.
Jer 1:2  Do niego Pan skierowa³ s³owo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku 
jego panowania
Jer 1:3  i nastêpnie za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, a¿ do koñca jedenastego roku [rz¹dów] 
Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, a¿ do uprowadzenia w niewolê [mieszkañców] Jerozolimy w pi¹tym 
miesi¹cu.
Jer 1:4  Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 1:5  «Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê, nim przyszed³eœ na œwiat, poœwiêci³em ciê, 
prorokiem dla narodów ustanowi³em ciê».
Jer 1:6  I rzek³em: «Ach, Panie Bo¿e, przecie¿ nie umiem mówiæ, bo jestem m³odzieñcem!»
Jer 1:7  Pan zaœ odpowiedzia³ mi: «Nie mów: "Jestem m³odzieñcem", gdy¿ pójdziesz, do kogokolwiek ciê 
poœlê, i bêdziesz mówi³, cokolwiek tobie polecê.
Jer 1:8  Nie lêkaj siê ich, bo jestem z tob¹, by ciê chroniæ» - wyrocznia Pana.
Jer 1:9  I wyci¹gn¹wszy rêkê, dotkn¹³ Pan moich ust i rzek³ mi: «Oto k³adê moje s³owa w twoje usta.
Jer 1:10  Spójrz, dajê ci dzisiaj w³adzê nad narodami i nad królestwami, byœ wyrywa³ i obala³, byœ niszczy³ i 
burzy³, byœ budowa³ i sadzi³».
Jer 1:11  I skierowa³ Pan nastêpuj¹ce s³owa do mnie: «Co widzisz, Jeremiaszu?» Odrzek³em: «Widzê ga³¹zkê 
drzewa "czuwaj¹cego"».
Jer 1:12  Pan zaœ rzek³ do mnie: «Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim s³owem, by je wype³niæ».
Jer 1:13  Po raz drugi skierowa³ Pan swoje s³owo do mnie: «Co widzisz?» Odpowiedzia³em: «Widzê wrz¹cy 
kocio³, a powierzchnia jego jest od strony pó³nocnej».
Jer 1:14  I rzek³ do mnie Pan: «Od pó³nocy rozszaleje siê zag³ada wszystkich mieszkañców ziemi.
Jer 1:15  Zwo³am bowiem wszystkie królestwa Pó³nocy - wyrocznia Pana - przyjd¹ i ustawi¹ ka¿dy swój tron u 
wejœcia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim jej murom doko³a i przeciw wszystkim miastom judzkim.
Jer 1:16  I wydam wyrok na nie za ca³¹ ich niegodziwoœæ, i¿ opuœcili Mnie, a palili kadzid³o obcym bogom i 
ho³d oddawali dzie³om r¹k swoich.
Jer 1:17  Ty zaœ przepasz swoje biodra, wstañ i mów wszystko, co ci rozka¿ê. Nie lêkaj siê ich, bym ciê 
czasem nie nape³ni³ lêkiem przed nimi.
Jer 1:18  A oto Ja czyniê ciê dzisiaj twierdz¹ warown¹, kolumn¹ ¿elazn¹ i murem spi¿owym przeciw ca³ej ziemi, 
przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kap³anom i ludowi tej ziemi.
Jer 1:19  Bêd¹ walczyæ przeciw tobie, ale nie zdo³aj¹ ciê [zwyciê¿yæ], gdy¿ Ja jestem z tob¹ - wyrocznia Pana - 
by ciê ochraniaæ».
Jer 2:1  Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 2:2  «IdŸ i g³oœ publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiêtam wiernoœæ twej m³odoœci, mi³oœæ 
twego narzeczeñstwa, kiedy chodzi³aœ za Mn¹ na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa.
Jer 2:3  Izrael jest œwiêtoœci¹ Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spo¿ywaj¹, staj¹ 
siê winni, spotka ich nieszczêœcie - wyrocznia Pana».
Jer 2:4  S³uchajcie s³owa Pañskiego, domu Jakuba, wszystkie pokolenia domu Izraela!
Jer 2:5  To mówi Pan: «Jak¹ nieprawoœæ znaleŸli we Mnie wasi przodkowie, ¿e odeszli daleko ode Mnie? 
Poszli za nicoœci¹ i stali siê sami nicoœci¹.
Jer 2:6  Nie mówili zaœ: "Gdzie jest Pan, który nas wyprowadzi³ z kraju egipskiego, wiód³ nas przez pustyniê, 
przez ziemiê bezp³odn¹, pe³n¹ rozpadlin, przez ziemiê such¹ i ciemn¹, przez ziemiê, której nikt nie mo¿e 
przebyæ ani w niej zamieszkaæ?"
Jer 2:7  A Ja wprowadzi³em was do ziemi urodzajnej, byœcie spo¿ywali jej owoce i jej zasoby. Weszliœcie i 



zbezczeœciliœcie moj¹ ziemiê, uczyniliœcie z mojej posiad³oœci miejsce pe³ne odrazy.
Jer 2:8  Kap³ani nie mówili: "Gdzie jest Pan?" Uczeni w Piœmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali siê 
przeciw Mnie; prorocy g³osili wyrocznie na korzyœæ Baala i chodzili za tymi, którzy nie daj¹ pomocy.
Jer 2:9  Dlatego bêdê nadal prowadzi³ spór z wami - wyrocznia Pana - i dzieci waszych dzieci bêdê oskar¿a³.
Jer 2:10  PrzejdŸcie na brzegi Kittim i zobaczcie, poœlijcie do Kedaru i zbadajcie starannie, czy sta³o siê tam 
coœ podobnego?
Jer 2:11  Czy jakiœ naród zmieni³ swoich bogów? A ci przecie¿ nie s¹ wcale bogami! Mój zaœ naród zamieni³ 
swoj¹ Chwa³ê na to, co nie mo¿e pomóc.
Jer 2:12  Niebo, niechaj ciê na to ogarnie os³upienie, groza i wielkie dr¿enie! - wyrocznia Pana.
Jer 2:13  Bo podwójne z³o pope³ni³ mój naród: opuœcili Mnie, Ÿród³o ¿ywej wody, ¿eby wykopaæ sobie 
cysterny, cysterny popêkane, które nie utrzymuj¹ wody.
Jer 2:14  Czy Izrael jest mo¿e s³ug¹ albo niewolnikiem z urodzenia? Dlaczego sta³ siê ³upem,
Jer 2:15  nad którym rycz¹ lwy, wydaj¹c swój g³os? Zamieniono ziemiê jego w pustkowie, jego spalone miasta 
zosta³y pozbawione mieszkañców.
Jer 2:16  Nawet synowie Nof i Tachpanches ostrzygli ci g³owê.
Jer 2:17  Czy nie sprawi³o tego twoje odstêpstwo od Pana, Boga twego, gdy On prowadzi³ ciê w drodze?
Jer 2:18  A teraz po co chodzisz do Egiptu, aby piæ wodê z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, aby piæ wodê z 
Rzeki?
Jer 2:19  Twoja niegodziwoœæ ciê karze, a twoje niewiernoœci ciê os¹dzaj¹. Wiedz zatem i przekonaj siê, jak 
przewrotne i pe³ne goryczy jest to, ¿e opuœci³aœ Pana, Boga swego, a nie odczuwa³aœ lêku przede Mn¹ - 
wyrocznia Pana Zastêpów.
Jer 2:20  Od dawna bowiem z³ama³aœ swoje jarzmo, zerwa³aœ swoje wiêzy. Powiedzia³aœ sobie: "Nie bêdê 
s³u¿yæ!" Na ka¿dym wiêc wysokim pagórku i pod ka¿dym zielonym drzewem pok³ada³aœ siê jako nierz¹dnica.
Jer 2:21  A Ja zasadzi³em ciebie jako szlachetn¹ latoroœl winn¹, tylko szczep prawdziwy. Jak¿e wiêc zmieni³aœ 
siê w dziki krzew, zwyrodnia³¹ latoroœl?
Jer 2:22  Nawet jeœli obmyjesz siê ³ugiem sodowym i dodasz wiele ³ugu drzewnego, pozostanie wina twoja 
wobec Mnie jak skaza - wyrocznia Pana.
Jer 2:23  Jak mo¿esz mówiæ: "Nie uleg³am ska¿eniu, nie chodzi³am za Baalami"? Spójrz na swe postêpowanie 
w Dolinie, przyznaj siê, coœ uczyni³a! M³oda szybkonoga wielb³¹dzica, brykaj¹ca na wszystkie strony,
Jer 2:24  wyrywaj¹c siê na pustyniê w swej niepohamowanej namiêtnoœci chwyta ³apczywie powietrze. Któ¿ 
powstrzyma jej ¿¹dzê? Ktokolwiek jej szuka, nie musi siê trudziæ: znajdzie j¹ w miesi¹cu jej rui.
Jer 2:25  Uwa¿aj na swoje nogi, aby nie sta³y siê bose, i na swoje gard³o, aby nie wysch³o. Lecz ty mówisz: "Na 
pró¿no! Nie! Kocham bowiem obcych i pójdê za nimi".
Jer 2:26  Jak z³odziej pe³en jest wstydu, gdy zostanie schwytany, tak okry³ siê wstydem dom Izraela: oni, ich 
królowie i przywódcy, ich kap³ani i prorocy.
Jer 2:27  Ci, którzy mówi¹ do drzewa: "Ty jesteœ moim ojcem", a do kamienia: "Ty mnie zrodzi³eœ", do Mnie 
zaœ obracaj¹ siê plecami a nie twarz¹, a gdy ich spotka nieszczêœcie, wo³aj¹: "Powstañ, wybaw nas!"
Jer 2:28  Gdzie¿ s¹ twoi bogowie, których sobie uczyni³aœ? Niech przybêd¹ na pomoc, je¿eli ciê mog¹ 
wybawiæ, gdy spadnie na ciebie nieszczêœcie. Bo ile masz miast, tyle te¿ bogów swoich, Judo!
Jer 2:29  Dlaczego siê ze Mn¹ sprzeczacie? Wszyscy zgrzeszyliœcie przeciw Mnie - wyrocznia Pana.
Jer 2:30  Na pró¿no kara³em synów waszych: nie przyjêli tego jako nauki. Prorocy wasi stali siê pastw¹ waszego 
miecza, niby lwa siej¹cego spustoszenie.
Jer 2:31  Jakim¿e pokoleniem jesteœcie? Uwa¿ajcie na s³owa Pana: Czy by³em pustyni¹ dla Izraela albo krain¹ 
ciemnoœci? Dlaczego mówi mój lud: "Wyzwoliliœmy siê! Nie przyjdziemy ju¿ wiêcej do Ciebie!"
Jer 2:32  Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? Mój naród jednak zapomnia³ o 
Mnie - od niezliczonych ju¿ dni.
Jer 2:33  O jak dobrze ci znane s¹ drogi, by szukaæ mi³ostek. Dlatego te¿ nawyk³o twoje postêpowanie do 
nieprawoœci.
Jer 2:34  Nawet na kraju twoich szat znajduje siê krew ubogich bez winy, których nie przychwyci³aœ na 
w³amaniu. Mimo to wszystko
Jer 2:35  mówisz: "Jestem niewinna! Jego gniew odwróci³ siê zapewne ode mnie". Oto jestem, by ciê os¹dziæ za 
to, ¿e powiedzia³aœ: "Nie zgrzeszy³am".
Jer 2:36  Jak bardzo sta³aœ siê nikczemna, zmieniaj¹c swe postêpowanie! Tak samo zawstydzi ciê Egipt, jak 
zosta³aœ zawstydzona przez Asyriê.
Jer 2:37  Tak¿e stamt¹d wyjdziesz z rêkami na g³owie, gdy¿ Pan odrzuci³ tych, w których pok³adasz nadziejê, i z 
nimi nie osi¹gniesz powodzenia.
Jer 3:1  Je¿eli m¹¿ porzuci sw¹ ¿onê, a ona odejdzie od niego i poœlubi innego mê¿a, czy mo¿e on jeszcze do 
niej wróciæ? Czy ta ziemia nie zosta³a ca³kowicie zbezczeszczona? A ty, coœ z wielu przyjació³mi cudzo³o¿y³a, 
masz wróciæ do Mnie? - wyrocznia Pana.



Jer 3:2  Podnieœ oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszcza³aœ siê nierz¹du? Na 
drogach siadywa³aœ, [czekaj¹c] na nich, jak Arab na pustyni, i zbezczeœci³aœ ziemiê swym nierz¹dem i sw¹ 
przewrotnoœci¹.
Jer 3:3  Usta³y zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spad³y; mimo to mia³aœ nadal czo³o niewiasty 
cudzo³o¿nej - nie chcia³aœ siê zawstydziæ.
Jer 3:4  Czy nawet wtedy nie wo³a³aœ do Mnie: "Mój Ojcze! Tyœ przyjacielem mojej m³odoœci!
Jer 3:5  Czy bêdziesz siê gniewa³ na wieki albo na zawsze ¿ywi³ urazê?" Tak mówi³aœ, a pope³nia³aœ 
przewrotnoœci i udawa³o siê tobie».
Jer 3:6  Rzek³ do mnie Pan za dni króla Jozjasza: «Czy widzia³eœ, co zrobi³ Izrael-Odstêpca? Chodzi³ na ka¿d¹ 
wysok¹ górê i pod ka¿de zielone drzewo i uprawia³ tam nierz¹d.
Jer 3:7  Pomyœla³em: Po tym wszystkim, co uczyni³, powróci on do Mnie; ale nie powróci³. I zobaczy³a to 
niegodziwa siostra jego, Juda.
Jer 3:8  Zobaczy³a, ¿e za wszystkie czyny nierz¹dne, jakie pope³ni³ Izrael-Odstêpca, odrzuci³em go, daj¹c mu list 
rozwodowy. Lecz nie zatrwo¿y³a siê niegodziwa siostra jego; posz³a tak¿e i ona cudzo³o¿yæ.
Jer 3:9  Przez lekkomyœlnoœæ swoj¹ sta³a siê cudzo³o¿nic¹ i zbezczeœci³a ziemiê, dopuszczaj¹c siê nierz¹du z 
kamieniem i drzewem.
Jer 3:10  Tak¿e z tego wszystkiego nie nawróci³a siê do Mnie niegodziwa siostra jego, Juda, ca³ym sercem, lecz 
pozornie - wyrocznia Pana».
Jer 3:11  Wtedy Pan powiedzia³ do mnie: «Izrael-Odstêpca okaza³ siê sprawiedliwszy ni¿ niegodziwy Juda.
Jer 3:12  IdŸ i g³oœ nastêpuj¹ce s³owa ku pó³nocy: Wróæ, Izraelu-Odstêpco - wyrocznia Pana. Nie oka¿ê wam 
oblicza surowego, bo mi³osierny jestem - wyrocznia Pana - nie bêdê pa³a³ gniewem na wieki.
Jer 3:13  Tylko uznaj swoj¹ winê, ¿e zbuntowa³aœ siê przeciw Panu, Bogu swemu, i w³óczy³aœ siê po 
wszystkich drogach [ku obcym] - pod ka¿dym zielonym dêbem, a g³osu mojego nie s³ucha³aœ - wyrocznia 
Pana.
Jer 3:14  Wróæcie, synowie wiaro³omni - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmê was, po jednym 
z ka¿dego miasta, po dwóch z ka¿dego rodu, by zaprowadziæ na Syjon.
Jer 3:15  I dam wam pasterzy wed³ug mego serca, by was paœli rozs¹dnie i roztropnie.
Jer 3:16  A gdy siê rozmno¿ycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych dniach - wyrocznia Pana - nikt 
nie bêdzie ju¿ mówi³: "Arka Przymierza Pañskiego!" Nikt ju¿ nie bêdzie o niej myœla³ ani jej wspomina³, 
odczuwa³ jej braku, ani te¿ nie uczyni nowej.
Jer 3:17  W tamtych czasach Jerozolima bêdzie siê nazywa³a Tronem Pana. Zgromadz¹ siê w niej wszystkie 
narody w imiê Pana i nie bêd¹ ju¿ postêpowa³y wed³ug zatwardzia³oœci swych przewrotnych serc.
Jer 3:18  W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjd¹ zgodnie z kraju pó³nocnego do ziemi, któr¹ 
da³em na dziedzictwo waszym przodkom.
Jer 3:19  Ja zaœ powiedzia³em sobie: Jak¿e chcia³bym ciê zaliczyæ do synów i daæ ci przepiêkn¹ ziemiê, 
najwspanialsz¹ poœród posiad³oœci narodów! Myœla³em: bêdziesz Mnie nazywa³: "Mój Ojcze!" i nie odwrócisz 
siê ode Mnie.
Jer 3:20  Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieñcowi, tak nie dotrzymaliœcie Mi wiary wy, domu 
Izraela - wyrocznia Pana».
Jer 3:21  «Pos³uchaj, na wy¿ynach daje siê s³yszeæ pe³en b³agania lament synów Izraela, i¿ skazili 
przewrotnoœci¹ swe postêpowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim.
Jer 3:22  Powróæcie, zbuntowani synowie, uleczê wasze odstêpstwa. "Oto jesteœmy, przychodzimy do Ciebie, 
bo jesteœ Panem, Bogiem naszym.
Jer 3:23  Rzeczywiœcie, zwodnicze s¹ wy¿yny i tumult na górach. Rzeczywiœcie, w Panu, Bogu naszym, jest 
zbawienie Izraela.
Jer 3:24  Baal poch³ania³ od zarania naszej m³odoœci owoc pracy naszych przodków, ich drobn¹ trzodê i byd³o, 
ich synów i córki.
Jer 3:25  Le¿eæ musimy w hañbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliœmy wobec Pana, Boga naszego, my i 
przodkowie nasi, pocz¹wszy od m³odoœci a¿ do dziœ; nie s³uchaliœmy g³osu Pana, Boga naszego"».
Jer 4:1  «Je¿eli chcesz powróciæ, Izraelu, - wyrocznia Pana - mo¿esz do Mnie powróciæ; a je¿eli oddalisz swe 
bóstwa, nie potrzebujesz siê b³¹kaæ z dala ode Mnie.
Jer 4:2  A je¿eli bêdziesz przysiêga³: "Na ¿ycie Pana" zgodnie z prawd¹, s³usznie i sprawiedliwie, narody bêd¹ 
sobie b³ogos³awiæ przez ciebie i bêd¹ siê tob¹ chlubiæ.
Jer 4:3  Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i [mieszkañców] Jerozolimy: Wykarczujcie swoje karczowiska i nie 
rzucajcie nasienia w ciernie.
Jer 4:4  Obrze¿cie siê ze wzglêdu na Pana i odrzuæcie napletki serc waszych, mê¿owie Judy i mieszkañcy 
Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak p³omieñ i bêdzie p³on¹³, a nikt nie bêdzie go móg³ ugasiæ z 
powodu waszych przewrotnych uczynków.
Jer 4:5  Opowiadajcie w Judzie, og³oœcie w Jerozolimie! Dmijcie w tr¹by w kraju, wo³ajcie g³oœno i mówcie: 



"Zbierajmy siê i udajmy do miast warownych!"
Jer 4:6  Wznieœcie znak w kierunku Syjonu! Uciekajcie! Nie zatrzymujcie siê! Sprowadzê bowiem nieszczêœcie 
z pó³nocy i wielkie zniszczenie.
Jer 4:7  Lew wyruszy³ ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuœci³ swoj¹ siedzibê, by 
zamieniæ twój kraj w pustyniê. Miasta twoje zostan¹ zburzone i pozbawione mieszkañców.
Jer 4:8  Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, podnieœcie lament i zawodzenie, bo nie odwróci³ siê od nas wielki 
gniew Pañski.
Jer 4:9  W owych dniach - wyrocznia Pana - zabraknie królowi odwagi, zabraknie i dostojnikom, kap³anów 
ogarnie os³upienie, a prorocy oniemiej¹.
Jer 4:10  I powiedz¹: "Ach, Panie Bo¿e, naprawdê zwiod³eœ zupe³nie ten lud i Jerozolimê, gdy mówi³eœ: 
Bêdziecie mieli pokój. Tymczasem mamy miecz na gardle".
Jer 4:11  W owym czasie bêdzie siê mówiæ do ludu tego i do Jerozolimy: Pal¹cy wiatr wy¿ynny przychodzi z 
pustyni na drogê Córy mojego ludu; nie po to jednak, by przesiewaæ czy oczyszczaæ.
Jer 4:12  Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz Ja tak¿e og³oszê wyrok na nich.
Jer 4:13  Oto nadci¹ga on niby ob³oki, a jak huragan rydwany jego, szybsze ni¿ or³y jego konie». Biada nam, bo 
jesteœmy zgubieni.
Jer 4:14  «Oczyœæ swe serce z nieprawoœci, Jerozolimo, abyœ zosta³a ocalona! Dok¹d¿e bêdziesz 
podtrzymywaæ w sobie swoje grzeszne myœli?
Jer 4:15  Bo od strony Dan wieœæ siê rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedŸ klêski.
Jer 4:16  Og³oœcie narodom: "Oto s¹!" Dajcie znaæ do Jerozolimy! Nieprzyjaciele przybywaj¹ z odleg³ego kraju i 
podnosz¹ wrzawê przeciw miastom Judy!
Jer 4:17  Niby stra¿nicy pól otaczaj¹ j¹ doko³a, bo siê zbuntowa³a przeciw Mnie - wyrocznia Pana.
Jer 4:18  Twoje postêpowanie i twoje czyny sprowadzi³y to na ciebie. Twoja nieprawoœæ - jak¿e jest gorzka, 
skoro ogarnia nawet twoje serce!»
Jer 4:19  Moje ³ono, moje ³ono! Wiæ siê muszê w boleœciach! Œciany mego serca! Burzy siê we mnie serce - 
nie mogê milczeæ! Us³ysza³em bowiem dŸwiêk tr¹bki, wrzawê wojenn¹.
Jer 4:20  "Klêska za klêsk¹" - wieœæ niesie, bo uleg³a spustoszeniu ca³a ziemia. Natychmiast zosta³y zburzone 
moje namioty, w mgnieniu oka - moje sza³asy.
Jer 4:21  Dok¹d¿e mam ogl¹daæ god³a wojenne i s³uchaæ dŸwiêku tr¹b?
Jer 4:22  «Tak, niem¹dry jest mój naród, nie uznaj¹ Mnie. S¹ dzieæmi bez rozwagi, nie maj¹ wcale rozs¹dku. 
M¹drzy s¹ w pope³nianiu nieprawoœci, lecz dobrze czyniæ nie umiej¹».
Jer 4:23  Spojrza³em na ziemiê - oto zupe³ny bez³ad; na niebo - nie ma jego œwiat³a.
Jer 4:24  Spojrza³em na góry - oto dr¿¹, wszystkie wzgórza siê chwiej¹.
Jer 4:25  Spojrza³em - oto nie ma ludzi i uciek³y wszystkie ptaki przestworzy.
Jer 4:26  Spojrza³em - oto ziemia urodzajna sta³a siê pustyni¹, wszystkie miasta uleg³y zniszczeniu przed 
Panem, wobec Jego pal¹cego gniewu.
Jer 4:27  To bowiem mówi Pan: «Ca³y kraj bêdzie spustoszony, ale zag³ady nie dope³niê.
Jer 4:28  Dlatego ziemiê ogarnie smutek, a ciemnoœæ - niebieskie przestworza. Bo jak powiedzia³em, tak 
postanowi³em - nie bêdê ¿a³owa³ ani nie odst¹piê od tego».
Jer 4:29  Na wo³anie: "JeŸdŸcy i ³ucznicy!" ka¿de miasto rzuca siê do ucieczki: uchodz¹ w g¹szcz leœny, 
wdrapuj¹ siê na ska³y; wszystkie miasta s¹ opuszczone, nie ma w nich ¿adnego mieszkañca.
Jer 4:30  A ty, pohañbiona, có¿ zamierzasz uczyniæ? Chocia¿ przywdziejesz purpurê, chocia¿ ozdobisz siê 
z³otymi klejnotami, a oczy szmink¹ poszerzysz, na pró¿no siê upiêkszasz. Pogardzaj¹ tob¹ zalotnicy, czyhaj¹ na 
twe ¿ycie.
Jer 4:31  Tak, s³yszê g³os niby rodz¹cej w bólach, trwo¿ny jêk niby niewiasty rodz¹cej po raz pierwszy. To g³os 
Córy Syjonu, która wzdycha i wyci¹ga d³onie: «Ach, biada mi, bo wycieñczona popadam w moc morderców».
Jer 5:1  Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoœ, 
czy bêdzie tam ktokolwiek, kto by postêpowa³ sprawiedliwie, szuka³ prawdy, a przebaczê jej.
Jer 5:2  A gdy mówi¹: «Na ¿ycie Pana!», z pewnoœci¹ przysiêgaj¹ k³amliwie.
Jer 5:3  Panie! Czy¿ oczy Twoje nie s¹ zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotkn¹³eœ ich klêsk¹ - nic sobie z 
tego nie robili, zag³ad¹ - nie chcieli przyj¹æ pouczenia. Skamienia³o ich oblicze bardziej ni¿ ska³a, i nie nawrócili 
siê.
Jer 5:4  Ja zaœ powiedzia³em sobie: "To tylko prostacy postêpuj¹ nierozs¹dnie, bo nie znaj¹ drogi Pana, 
obowi¹zków wobec swego Boga.
Jer 5:5  Mo¿e pójdê wiêc do ludzi wybitnych i bêdê mówi³ do nich. Ci bowiem znaj¹ drogê Pañsk¹, obowi¹zki 
wobec swego Boga". Lecz oni tak¿e pokruszyli jarzmo, potargali wiêzy.
Jer 5:6  Dlatego wypadnie na nich lew z lasu, wilk stepowy posieje wœród nich spustoszenie. Pantera bêdzie 
czyhaæ przy ich miastach; ka¿dy, kto z nich wyjdzie, bêdzie rozszarpany. Pomno¿y³y siê bowiem ich grzechy i 
liczne s¹ ich odstêpstwa.



Jer 5:7  «Dlaczego mam ci okazaæ ³askê? Synowie twoi opuœcili Mnie i przysiêgali na tych, co nie s¹ bogami. 
Nasyci³em ich, a oni pope³niali cudzo³óstwo, zbierali siê w domu nierz¹du.
Jer 5:8  Stali siê wyuzdani i nieokie³znani niby konie: ka¿dy r¿y do ¿ony bliŸniego swego.
Jer 5:9  Czy mam ich za to nie karaæ - wyrocznia Pana - i nad narodem, jak ten, i nie dokonaæ zemsty?
Jer 5:10  WejdŸcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie, lecz nie dokonujcie zupe³nej zag³ady. Usuñcie jej odroœla, 
bo nie nale¿¹ one do Pana.
Jer 5:11  Albowiem sprzeniewierzy³ Mi siê zupe³nie dom Izraela i dom Judy - wyrocznia Pana.
Jer 5:12  Zaparli siê Pana i powiedzieli: "On nic nie znaczy. Nie spotka nas ¿adne nieszczêœcie, nie zaznamy 
miecza ani g³odu".
Jer 5:13  [2] «To im siê stanie,
Jer 5:14  [2] poniewa¿ w ten sposób mówili. Oto uczyniê s³owa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten 
drewnem, które [ogieñ] poch³onie.
Jer 5:15  Oto na was sprowadzê naród z daleka, domu Izraela - wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, 
naród staro¿ytny, naród, którego jêzyka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi.
Jer 5:16  Jego ko³czan jest niby grób otwarty, wszyscy [mê¿owie] s¹ bohaterami.
Jer 5:17  Poch³onie twoje ¿niwa i twój chleb, poch³onie twoje córki i twoich synów, poch³onie twoje owce i twoje 
byd³o, poch³onie twoje winnice i twoje drzewa figowe. Zniszczy orê¿em twoje miasta warowne, w których ty 
pok³adasz nadziejê.
Jer 5:18  Lecz nawet w tych dniach - wyrocznia Pana - nie dokonam ca³kowitej zag³ady.
Jer 5:19  A gdy powiecie: "Za co uczyni³ nam Pan, Bóg nasz, to wszystko?" Wtedy powiesz im: "Podobnie jak 
wy opuœciliœcie Mnie i s³u¿yliœcie obcym bogom we w³asnym kraju, tak samo bêdziecie s³u¿yæ obcym w 
ziemi, która do was nie nale¿y".
Jer 5:20  G³oœcie to w domu Jakuba i obwieœæcie to w Judzie:
Jer 5:21  S³uchajcie¿ tego, narodzie nierozumny i bezmyœlny, co ma oczy, a nie widzi, uszy, a nie s³yszy.
Jer 5:22  Nie boicie siê Mnie - wyrocznia Pana - nie dr¿ycie przede Mn¹, który ustanowi³em wydmy jako brzeg 
morski, jako granicê wieczn¹ i nieprzekraczaln¹? Szalej¹ [morskie fale], lecz bezsilnie, hucz¹ ba³wany, lecz siê nie 
mog¹ dalej posun¹æ.
Jer 5:23  Naród ten ma serce oporne i buntownicze; staj¹ siê oni odszczepieñcami i odchodz¹.
Jer 5:24  Nie powiedzieli w swych sercach: "Chcemy baæ siê Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie 
deszcz wczesny i póŸny, który zapewnia nam ustalone tygodnie ¿niw".
Jer 5:25  Wasze grzechy to zniweczy³y, a wasze wystêpki pozbawi³y was dobrobytu.
Jer 5:26  Bo s¹ w narodzie moim przewrotni, co splataj¹ sieæ jak ³owca ptaków, zastawiaj¹ sid³o, ³owi¹ ludzi.
Jer 5:27  Jak klatka pe³na jest ptaków, tak domy ich przepe³nione s¹ oszustwem: w ten sposób staj¹ siê oni 
wielkimi i bogatymi,
Jer 5:28  oty³ymi i ociê¿a³ymi, a tak¿e przeœcigaj¹ siê w nieprawoœci. Nie przestrzegaj¹ sprawiedliwoœci - 
sprawiedliwoœci wobec sierot, by dozna³y pomyœlnoœci, nie broni¹ sprawy ubogich.
Jer 5:29  Czy za to mam nie karaæ - wyrocznia Pana - lub siê nie pomœciæ nad takim, jak ten, narodem?
Jer 5:30  Obrzydliwoœæ i zgroza dziej¹ siê w kraju.
Jer 5:31  Prorocy przepowiadaj¹ k³amliwie, kap³ani nauczaj¹ na w³asn¹ rêkê, a lud mój to lubi. I có¿ uczynicie, 
gdy kres tego nadejdzie?»
Jer 6:1  Uciekajcie z Jerozolimy, synowie Beniamina! W Tekoa dmijcie w tr¹by! Na Bet-ha-Kerem wznieœcie 
znak! Albowiem od pó³nocy zagra¿a nieszczêœcie i wielka katastrofa.
Jer 6:2  Do wybornego pastwiska podobna jesteœ, Córo Syjonu!
Jer 6:3  Przyjd¹ do ciebie pasterze ze swoimi trzodami, rozbij¹ namioty doko³a ciebie, bêd¹ paœæ ka¿dy na 
w³asn¹ rêkê.
Jer 6:4  «Przygotujcie siê do walki przeciw niej! Naprzód, wedrzyjmy siê w po³udnie!» - «Biada nam, bo dzieñ siê 
ma ku koñcowi, bo siê ju¿ wyd³u¿aj¹ cienie wieczorne!»
Jer 6:5  - «Naprzód! Wedrzyjmy siê w nocy i zniszczmy jej pa³ace!»
Jer 6:6  Bo to mówi Pan Zastêpów: «Zetnijcie jej drzewa i usypcie wa³ doko³a Jerozolimy, bo to miasto 
k³amstwa, sama w nim nieprawoœæ.
Jer 6:7  Jak studnia tryska wod¹, tak tryska jej przewrotnoœæ. "Gwa³t i ucisk" - daj¹ siê w niej s³yszeæ, choroba 
i rany - oto, co jest stale przed moim obliczem.
Jer 6:8  Strze¿ siê, Jerozolimo, bym siê nie odwróci³ od ciebie, bym nie obróci³ ciê w pustyniê, w ziemiê nie 
zamieszka³¹».
Jer 6:9  To mówi Pan Zastêpów: «Zbieraj starannie, jak przy winobraniu, Resztê Izraela! Jak dokonuj¹cy 
winobrania wyci¹gaj rêkê ku ga³¹zkom winoroœli!»
Jer 6:10  Do kogo mam mówiæ i kogo ostrzegaæ, aby pos³uchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak ¿e nie 
mog¹ poj¹æ. Oto s³owo Pañskie wystawione jest u nich na ur¹ganie, nie maj¹ w nim upodobania.
Jer 6:11  A ja pe³en jestem gniewu Pañskiego, nie mogê go powstrzymaæ. «Wylej go na dzieci na ulicy i na 



zgromadzenie m³odzieñców! Wszyscy bowiem bêd¹ zabrani: m¹¿ z ¿on¹, starzec wraz z mê¿em podesz³ego 
wieku.
Jer 6:12  Domy ich przejd¹ na w³asnoœæ innych, podobnie jak pola i ¿ony. Bo wyci¹gnê rêkê nad mieszkañcami 
tego kraju - wyrocznia Pana.
Jer 6:13  Albowiem od najmniejszego do najwiêkszego wszystkich ogarnê³a ¿¹dza zysku: od proroka do kap³ana 
- wszyscy pope³niaj¹ oszustwa.
Jer 6:14  Usi³uj¹ zaradziæ katastrofie mojego narodu, mówi¹c beztrosko: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma 
pokoju.
Jer 6:15  Okryci s¹ hañb¹, poniewa¿ postêpowali obrzydliwie. Co wiêcej, zupe³nie siê nie wstydz¹, dlatego 
upadn¹ wœród tych, co maj¹ upaœæ, run¹, gdy ich nawiedzê» - wyrocznia Pana.
Jer 6:16  To mówi Pan: «Stañcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne œcie¿ki, gdzie jest droga najlepsza - 
idŸcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli: "Nie pójdziemy".
Jer 6:17  I ustanowi³em dla was stra¿ników: "Uwa¿ajcie na g³os tr¹by!" Ale oni powiedzieli: "Nie bêdziemy 
uwa¿aæ".
Jer 6:18  Dlatego s³uchajcie, narody, i rozumiejcie dobrze, co zamierzam uczyniæ.
Jer 6:19  S³uchaj, ziemio! Oto zamierzam sprowadziæ na ten naród nieszczêœcie: bêdzie to owoc ich 
przewrotnych zamys³ów. Nie zwa¿ali bowiem na moje s³owa, a moim prawem wzgardzili.
Jer 6:20  Na co sprowadzacie Mi kadzid³o ze Saby albo wyborny korzeñ trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie 
podobaj¹ Mi siê wasze ca³opalenia, a wasze krwawe ofiary nie s¹ Mi przyjemne».
Jer 6:21  Dlatego to mówi Pan: «Oto postawiê temu narodowi przeszkody, na których siê potkn¹ ojcowie wraz z 
synami, s¹siad i przyjaciel zgin¹».
Jer 6:22  To mówi Pan: «Oto nadchodzi naród z ziemi pó³nocnej, wielki naród powstaje z krañców ziemi.
Jer 6:23  £uk i miecz trzymaj¹ w rêku, s¹ okrutni i bez litoœci. Ich wrzawa jest jak szum morza, i dosiadaj¹ koni, 
gotowi jak jeden m¹¿ do walki przeciw tobie, Córo Syjonu!
Jer 6:24  Us³yszeliœmy wieœæ o nich - rêce nam opad³y, lêk nas ogarn¹³ i ból, niby rodz¹c¹ kobietê.
Jer 6:25  Nie wychodŸcie na pole ani nie chodŸcie po drodze, bo miecz nieprzyjaciela [grozi], trwoga ze wszech 
stron.
Jer 6:26  Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny i kajaj siê w popiele! Okryj siê smutkiem, jak po synu 
jedynym, gorzk¹ ¿a³ob¹, bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel.
Jer 6:27  Ustanowi³em ciebie, jako badaj¹cego mój naród, byœ pozna³ i sprawdzi³ jego postêpowanie.
Jer 6:28  Wszyscy oni s¹ niesforni, pope³niaj¹c przestêpstwa, s¹ miedzi¹ i ¿elazem, wszyscy postêpuj¹ 
nikczemnie.
Jer 6:29  O³ów zosta³ rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Pró¿ne wysi³ki przetapiaj¹cego 
metal: przewrotni nie dadz¹ siê oddzieliæ.
Jer 6:30  Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, bo odrzuci³ ich Pan».
Jer 7:1  S³owo, które Pan skierowa³ do Jeremiasza:
Jer 7:2  «Stañ w bramie œwi¹tyni i g³oœ nastêpuj¹ce s³owa: S³uchajcie s³owa Pañskiego, wszyscy z Judy, 
którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddaæ pok³on Panu.
Jer 7:3  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Poprawcie postêpowanie i wasze uczynki, a pozwolê wam 
mieszkaæ na tym miejscu.
Jer 7:4  Nie ufajcie s³owom k³amliwym, g³osz¹cym: "Œwi¹tynia Pañska, œwi¹tynia Pañska, œwi¹tynia Pañska!"
Jer 7:5  Albowiem je¿eli naprawdê poprawicie wasze postêpowanie i je¿eli bêdziecie siê kierowaæ wy³¹cznie 
sprawiedliwoœci¹ jeden wobec drugiego,
Jer 7:6  jeœli nie bêdziecie uciskaæ cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeœli krwi niewinnej nie bêdziecie rozlewaæ 
na tym miejscu i je¿eli nie pójdziecie za obcymi bogami na wasz¹ zgubê,
Jer 7:7  wtedy pozwolê wam mieszkaæ na tym miejscu w ziemi, któr¹ da³em przodkom waszym od dawna i na 
zawsze.
Jer 7:8  Oto wy na pró¿no pok³adacie ufnoœæ w zwodniczych s³owach.
Jer 7:9  Nieprawda? Kraœæ, zabijaæ, cudzo³o¿yæ, przysiêgaæ fa³szywie, paliæ kadzid³o Baalowi, chodziæ za 
obcymi bogami, których nie znacie...
Jer 7:10  A potem przychodzicie i stajecie przede Mn¹ w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i 
mówicie: "Oto jesteœmy bezpieczni", by móc nadal pope³niaæ te wszystkie wystêpki.
Jer 7:11  Mo¿e jaskini¹ zbójców sta³ siê w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja 
[to] dobrze widzê - wyrocznia Pana.
Jer 7:12  IdŸcie, proszê, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obra³em mieszkanie dla mojego 
imienia, i patrzcie, co mu uczyni³em z powodu przewrotnoœci mojego ludu, Izraela.
Jer 7:13  A teraz, poniewa¿ pope³niliœcie te wystêpki - wyrocznia Pana - i mimo ¿e mówi³em do was 
nieustannie i niezmordowanie, nie us³uchaliœcie, a gdy wo³a³em, nie odpowiedzieliœcie,
Jer 7:14  uczyniê temu domowi, nad którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pok³adacie ufnoœæ, i 



temu miejscu, danemu wam i waszym przodkom, to samo, co uczyni³em Szilo.
Jer 7:15  Odrzucê was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuci³em wszystkich waszych braci, ca³e pokolenie 
Efraima.
Jer 7:16  Ty zaœ nie wstawiaj siê za tym narodem, nie zanoœ za niego b³agañ ani mod³ów, ani te¿ nie nalegaj 
na Mnie, bo ciê nie wys³ucham.
Jer 7:17  Czy nie widzisz, co czyni¹ w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
Jer 7:18  Synowie zbieraj¹ drewno, ojcowie rozpalaj¹ ogieñ, a kobiety ugniataj¹ ciasto, by robiæ pieczywo ofiarne 
dla "królowej nieba", a nadto wylewaj¹ ofiary z p³ynów dla obcych bogów, by Mnie obra¿aæ.
Jer 7:19  Czy Mnie obra¿aj¹ - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na w³asn¹ hañbê?»
Jer 7:20  Dlatego to mówi Pan: «Oto siê ¿ar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzêta, na 
drzewa polne i na owoce ziemi - p³onie i nie zagaœnie».
Jer 7:21  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: «Dodawajcie wasze ofiary ca³opalne do waszych ofiar krwawych 
i spo¿ywajcie miêso!
Jer 7:22  Bo nic nie powiedzia³em ani nie nakaza³em waszym przodkom, gdy wyprowadza³em ich z Egiptu, co 
do ofiar ca³opalnych i krwawych,
Jer 7:23  lecz da³em im tylko przykazanie: S³uchajcie g³osu mojego, a bêdê wam Bogiem, wy zaœ bêdziecie Mi 
narodem. ChodŸcie ka¿d¹ drog¹, któr¹ wam rozka¿ê, aby siê wam dobrze powodzi³o.
Jer 7:24  Ale nie us³uchali ani nie chcieli s³uchaæ i poszli wed³ug zatwardzia³oœci swego przewrotnego serca; 
odwrócili siê plecami, a nie twarz¹.
Jer 7:25  Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posy³a³em do was 
wszystkich moich s³ug, proroków, ka¿dego dnia, bezustannie,
Jer 7:26  lecz nie us³uchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali siê gorszymi 
ni¿ ich przodkowie.
Jer 7:27  Powiesz im wszystkie te s³owa, ale ciê nie us³uchaj¹; bêdziesz wo³a³ do nich, lecz nie dadz¹ ci 
odpowiedzi.
Jer 7:28  I odezwiesz siê do nich: "To jest naród, który nie us³ucha³ g³osu Pana, swego Boga, i nie przyj¹³ 
pouczenia. Przepad³a wiernoœæ, znik³a z ich ust".
Jer 7:29  Ostrzy¿ swe w³osy i odrzuæ je i podnieœ lament ¿a³obny na wy¿ynach, poniewa¿ Pan odrzuci³ i 
odepchn¹³ pokolenie zas³uguj¹ce na Jego gniew.
Jer 7:30  Albowiem synowie Judy czynili nieprawoœæ przed moimi oczami - wyrocznia Pana - umieœcili swe 
obrzydliwe bo¿ki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezczeœciæ.
Jer 7:31  I zbudowali wy¿ynê Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby paliæ w ogniu swoich synów i córki, czego nie 
nakaza³em i co nie przysz³o Mi nawet na myœl.
Jer 7:32  Dlatego przyjd¹ dni - wyrocznia Pana - ¿e nie bêdzie siê ju¿ mówiæ o Tofet lub dolinie Ben-Hinnom, 
lecz o Dolinie Mordu; w Tofet bêd¹ grzebaæ zmar³ych z braku innego miejsca.
Jer 7:33  Trupy tego narodu stan¹ siê po¿ywieniem ptactwa drapie¿nego w powietrzu i dzikich zwierz¹t na ziemi, 
których nikt nie odpêdzi.
Jer 7:34  I sprawiê, ¿e zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy g³os wesela, g³os radoœci, nawo³ywanie 
oblubieñca i oblubienicy, bo pustyni¹ stanie siê ziemia.
Jer 8:1  W owym czasie - wyrocznia Pana - wydobêd¹ z ich grobów koœci królów judzkich, koœci ich 
przywódców, koœci proroków, koœci mieszkañców Jerozolimy.
Jer 8:2  I rozrzucê je przed s³oñcem, ksiê¿ycem oraz ca³ym wojskiem niebieskim, których oni kochali, którym 
s³u¿yli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pok³ony. Nikt ich nie pozbiera ani pogrzebie, lecz 
stan¹ siê nawozem na powierzchni ziemi.
Jer 8:3  Wszyscy pozostali bêd¹ wybieraæ raczej œmieræ ni¿ ¿ycie, ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego 
plemienia po wszystkich miejscach, po których ich rozproszê - wyrocznia Pana Zastêpów.
Jer 8:4  I powiedz im: To mówi Pan: Czy nie powstaje ten, co upadnie? Albo czy nie zawraca ten, co zab³¹dzi?
Jer 8:5  Dlaczego wiêc buntuje siê ten lud [jerozolimski] i trwa bez koñca w odstêpstwie? Trzyma siê kurczowo 
k³amstwa i nie chce siê nawróciæ?
Jer 8:6  Uwa¿a³em pilnie i s³ucha³em: nie mówi¹, jak trzeba. Nikt nie ¿a³uje swej przewrotnoœci, mówi¹c: "Co 
uczyni³em?" Ka¿dy biegnie dalej swoj¹ drog¹ niby koñ cwa³uj¹cy do bitwy.
Jer 8:7  Nawet bocian w przestworzach zna swoj¹ porê, synogarlica, jaskó³ka i ¿uraw zachowuj¹ czas swego 
przylotu. Naród mój jednak nie zna Prawa Pañskiego.
Jer 8:8  Jak mo¿ecie mówiæ: "Jesteœmy m¹drzy i mamy Prawo Pañskie?" Prawda, lecz w k³amstwo je obróci³o 
k³amliwe pióro pisarzy.
Jer 8:9  Mêdrcy bêd¹ zawstydzeni, zatrwo¿¹ siê i zostan¹ pojmani. Istotnie, odrzucili s³owo Pañskie, a m¹droœæ 
na co im siê przyda?
Jer 8:10  Dlatego dam ich ¿ony innym, ich pola zdobywcom. Albowiem od najmniejszego do najwiêkszego 
wszyscy s¹ chciwi zysku. Od proroka do kap³ana - wszyscy ho³duj¹ k³amstwu.



Jer 8:11  Podleczaj¹ rany córki mojego narodu pobie¿nie, mówi¹c: "Pokój, pokój", a tymczasem nie ma pokoju.
Jer 8:12  Wstydziæ siê powinni, ¿e pope³niali obrzydliwoœæ; odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafi¹ siê 
rumieniæ. Dlatego upadn¹ wœród tych, którzy padaæ bêd¹, run¹ w czasie, gdy ich nawiedzê - mówi Pan.
Jer 8:13  Chcia³em zebraæ u nich ¿niwo - wyrocznia Pana; nie ma winogron w winnicy ani fig na drzewie 
figowym, i liœcie zwiêd³y».
Jer 8:14  Po co my siedzimy? ZgromadŸcie siê i chodŸcie do miast warownych, aby tam zgin¹æ. Albowiem Pan, 
Bóg nasz, dopuszcza na nas zag³adê i daje nam do picia wodê zatrut¹, poniewa¿ zgrzeszyliœmy przeciw Panu.
Jer 8:15  Oczekujemy pokoju - ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia - ale oto przera¿enie!
Jer 8:16  Od Dan daje siê s³yszeæ parskanie ich koni; na odg³os r¿enia ich rumaków dr¿y ca³a ziemia. 
Przybywaj¹, by poch³on¹æ kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkañców.
Jer 8:17  «Tak, bo wysy³am przeciw wam wê¿e jadowite, których nie mo¿na zaklinaæ; bêd¹ was k¹saæ - 
wyrocznia Pana -
Jer 8:18  i to bez mo¿noœci uleczenia». Ogarnia mnie smutek, serce moje trawi niemoc.
Jer 8:19  Ale s³uchaj! Krzyk Córy mojego ludu z ziemi dalekiej: «Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma tam 
Jego króla?» - «Dlaczego Mnie obrazili swymi pos¹gami, marnymi bo¿kami obcymi?»
Jer 8:20  - «Minê³y ¿niwa, skoñczy³a siê letnia pora, a my nie jesteœmy wybawieni».
Jer 8:21  Jestem z³amany za³amaniem siê Córy mojego ludu, jestem okryty ¿a³ob¹ i ogarnê³o mnie przera¿enie.
Jer 8:22  Czy nie ma ju¿ balsamu w Gileadzie, czy nie ma tam lekarza? Dlaczego wiêc nie zabliŸnia siê rana 
Córy mojego ludu?
Jer 8:23  Któ¿ uczyni moj¹ g³owê Ÿród³em wody, a oczy moje fontann¹ ³ez, bym móg³ dniem i noc¹ op³akiwaæ 
zabitych Córy mojego ludu?
Jer 9:1  Któ¿ da mi schronisko dla podró¿nych na pustyni, bym móg³ opuœciæ swój naród i oddaliæ siê od 
niego? Wszyscy oni s¹ bowiem cudzo³o¿nikami, gromad¹ buntowników.
Jer 9:2  Niby ³uk napinaj¹ swój jêzyk; k³amstwo, a nie prawda panuje w kraju. Albowiem krocz¹ od 
przewrotnoœci do przewrotnoœci, a nie uznaj¹ Pana.
Jer 9:3  Wystrzegajcie siê jeden drugiego i nie ufajcie nikomu z braci! Ka¿dy bowiem brat oszukuje podstêpnie, 
a ka¿dy przyjaciel g³osi oszczerstwa.
Jer 9:4  Jeden zwodzi drugiego, nie mówi¹c prawdy; przyzwyczaili swój jêzyk do k³amstwa, postêpuj¹ 
przewrotnie, nie chc¹
Jer 9:5  siê nawróciæ. Oszustwo na oszustwie, ob³uda na ob³udzie; nie chc¹ znaæ Pana - wyrocznia Pana.
Jer 9:6  Dlatego to mówi Pan Zastêpów: «Oto ich wypróbujê przetapiaj¹c w tyglu. Bo jak [inaczej] mogê post¹piæ 
wobec Córy mojego ludu?
Jer 9:7  Ich jêzyk jest œmiercionoœn¹ strza³¹, s³owa ich ust s¹ oszustwem. Jeden do drugiego mówi: "Pokój", a 
w sercu swoim przygotowuje mu podstêp.
Jer 9:8  Czy mam ich za to nie karaæ - wyrocznia Pana - i nad narodem takim jak ten nie dokonaæ pomsty?»
Jer 9:9  Po górach podnieœcie p³acz i lament; na pastwiskach stepowych - pieœñ ¿a³obn¹, bo s¹ spalone. Nikt 
tamtêdy nie przechodzi i nie s³ychaæ porykiwania byd³a. Od ptaków powietrznych do dzikiego zwierza wszystko 
ucich³o, znik³o.
Jer 9:10  «Zamieniê Jerozolimê w stos gruzu, siedlisko szakali, miasta zaœ judzkie w pustkowie, pozbawione 
mieszkañców».
Jer 9:11  Kto jest tak rozumny, by to wyjaœniæ? Komu usta Pañskie powiedzia³y, niech to og³osi: Dlaczego kraj 
uleg³ spustoszeniu, zosta³ opuszczony, jak pustynia, gdzie nie ma wêdrowca?
Jer 9:12  I rzek³ Pan: «Dlatego ¿e opuœcili moje Prawo, które im da³em, ¿e nie s³uchali mojego g³osu i nie 
postêpowali wed³ug niego,
Jer 9:13  lecz postêpowali wed³ug zatwardzia³oœci swego serca i chodzili za Baalami, jak ich nauczyli ich 
przodkowie.
Jer 9:14  Dlatego to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Oto dam im - narodowi temu - za pokarm pio³un i za 
napój wodê zatrut¹.
Jer 9:15  Rozproszê ich miêdzy narodami, których nie znaj¹ oni ani ich przodkowie, i poœlê w œlad za nimi 
miecz, a¿ dokonam zupe³nej ich zag³ady».
Jer 9:16  To mówi Pan Zastêpów: «Uwaga! Zawo³ajcie p³aczki, aby przysz³y, poœlijcie po najroztropniejsze, by 
przyby³y.
Jer 9:17  Niech siê spiesz¹ i niech zaœpiewaj¹ nad nami pieœñ ¿a³obn¹, a ³zy wytrysn¹ z naszych oczu i woda 
pop³ynie z naszych powiek».
Jer 9:18  Albowiem g³os ¿a³obny daje siê s³yszeæ z Syjonu: «Jak¿e jesteœmy zrujnowani, zawstydzeni ponad 
miarê, poniewa¿ musimy kraj opuœciæ i porzuciæ nasze mieszkania».
Jer 9:19  Niewiasty! S³uchajcie s³owa Pana, i niech wasze ucho przyjmie s³owo ust Jego! Nauczcie wasze córki 
zawodzeñ, a jedna drug¹ pieœni ¿a³obnej:
Jer 9:20  «Œmieræ wtargnê³a przez nasze okna, wesz³a do naszych pa³aców, zg³adzi³a dziecko z ulicy, a 



m³odzieñców z placów.
Jer 9:21  Trupy ludzkie le¿¹ jak nawóz na polu, jak snopy za ¿niwiarzem, których nikt nie zbiera».
Jer 9:22  To mówi Pan: «Mêdrzec niech siê nie szczyci sw¹ m¹droœci¹, si³acz niech siê nie che³pi sw¹ si³¹ ani 
bogaty niech siê nie przechwala swym bogactwem.
Jer 9:23  Raczej chc¹c siê chlubiæ, niech siê szczyci tym, ¿e jest roztropny i ¿e Mnie poznaje, i¿ jestem Jahwe, 
który okazuje ³askawoœæ, praworz¹dnoœæ i sprawiedliwoœæ na ziemi - w tym to mam upodobanie» - 
wyrocznia Pana.
Jer 9:24  «Oto dni nadejd¹ - wyrocznia Pana - kiedy nawiedzê wszystkich obrzezanych wed³ug cia³a;
Jer 9:25  Egipt, Judê i Edom, Ammonitów, Moab i wszystkich, którzy podcinaj¹ w³osy i mieszkaj¹ na pustyni. 
Albowiem wszystkie narody s¹ nieobrzezane i ca³y dom Izraela jest nieobrzezanego serca».
Jer 10:1  S³uchajcie s³owa, które Pan mówi do was, domu Izraela!
Jer 10:2  To mówi Pan: «Nie przyswajajcie sobie postêpowania narodów ani nie obawiajcie siê znaków 
niebieskich, mimo ¿e obawiaj¹ siê ich narody.
Jer 10:3  Albowiem to, co wzbudza lêk u narodów, jest niczym, jako ¿e jest drewnem wyr¹banym w lesie, 
obrobionym d³utem, rêkami rzeŸbiarza.
Jer 10:4  Zdobi siê je srebrem i z³otem, umocowuje siê za pomoc¹ gwoŸdzi i m³otka, by siê nie chwia³o.
Jer 10:5  [Pos¹gi] te s¹ jak strachy na ptaki wœród pola melonów, nie mówi¹, trzeba je nosiæ, bo nie chodz¹. Nie 
bójcie siê ich, gdy¿ nie mog¹ zaszkodziæ, ani s¹ zdolne czyniæ dobrze.
Jer 10:6  Nikogo nie mo¿na porównaæ do Ciebie, Panie! Jesteœ wielki i wielkie jest przepotê¿ne imiê Twoje!
Jer 10:7  Kto nie lêka³by siê Ciebie, Królu narodów? Tobie to w³aœnie przys³uguje. Bo spoœród wszystkich 
mêdrców narodów i spoœród wszystkich ich królestw nikt nie mo¿e siê równaæ z Tob¹.
Jer 10:8  Wszyscy razem s¹ g³upi i bezrozumni; nauka pochodz¹ca od ba³wanów - to drewno.
Jer 10:9  Srebro kute w p³ytki, przywo¿one z Tarszisz, a z³oto z Ufaz - dzie³o sprawnych r¹k z³otnika. Szaty ich 
s¹ z purpury i szkar³atu - to wszystko jest dzie³em zrêcznych rzemieœlników.
Jer 10:10  Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem ¿ywym i Królem wiecznym. Gdy siê gniewa, 
dr¿y ziemia, a narody nie mog¹ siê ostaæ wobec Jego gniewu.
Jer 10:11  Tak macie mówiæ do nich: "Bogowie, którzy nie uczynili nieba i ziemi, znikn¹ z ziemi i spod tego 
nieba".
Jer 10:12  On uczyni³ ziemiê sw¹ moc¹, umocni³ œwiat sw¹ m¹droœci¹, a swoim rozumem rozpostar³ niebiosa.
Jer 10:13  Na dŸwiêk Jego g³osu hucz¹ wody w niebie, On sprawia, ¿e siê chmury podnosz¹ z krañców ziemi; 
On czyni b³yskawice - zapowiedŸ deszczu - i wysy³a wiatr ze swoich zbiorników.
Jer 10:14  Ograniczony pozostaje ka¿dy cz³owiek bez wiedzy, wstydziæ siê musi ka¿dy z³otnik z powodu 
bo¿ka. Utoczy³ bowiem podobizny, które s¹ k³amstwem i nie ma w nich [¿yciodajnego] tchnienia.
Jer 10:15  S¹ one nicoœci¹, tworem œmiesznym, zgin¹, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi.
Jer 10:16  Nie takim jest dziedzictwo Jakuba. On bowiem ukszta³towa³ wszechœwiat. Izrael zaœ jest szczepem 
Jego dziedzictwa. Imiê Jego: Pan Zastêpów».
Jer 10:17  Pozbieraj z ziemi swój tobó³, ty, która pozostajesz oblê¿ona!
Jer 10:18  Albowiem to mówi Pan: «Oto daleko odrzucê tym razem mieszkañców kraju. Sprowadzê na nich 
ucisk, by Mnie odnaleŸli».
Jer 10:19  Biada mi z powodu mego nieszczêœcia! Klêska moja jest nieuleczalna! A ja myœla³em: To jest 
jedynie mój ból i mogê go znieœæ.
Jer 10:20  Namiot mój uleg³ zniszczeniu, wszystkie moje sznury zosta³y zerwane. Synowie moi odeszli ode 
mnie, nie ma ich. Nikogo ju¿ nie ma, kto by naprawi³ namiot i kto by rozpi¹³ moje p³ótna.
Jer 10:21  Tak, pasterze okazali siê nierozumni, nie szukali Pana, dlatego siê im nie poszczêœci³o, a ca³a ich 
trzoda uleg³a rozproszeniu.
Jer 10:22  S³uchajcie nowiny: Oto nadchodzi! Wielka wrzawa z ziemi pó³nocnej, aby zamieniæ miasta judzkie w 
pustyniê, w siedlisko szakali.
Jer 10:23  Wiem, Panie, ¿e nie cz³owiek wyznacza sw¹ drogê, i nie w jego mocy le¿y kierowaæ swoimi krokami, 
gdy idzie.
Jer 10:24  Ukarz mnie, Panie, lecz wed³ug s³usznej miary, nie wed³ug swego gniewu, byœ mnie zbyt nie 
umniejszy³.
Jer 10:25  Wylej gniew swój na narody, które Ciebie nie uznaj¹, i na plemiona, które nie wzywaj¹ Twego imienia. 
Poch³onê³y bowiem one Jakuba, zniszczy³y go i spustoszy³y jego pastwiska.
Jer 11:1  S³owo, które Pan oznajmi³ Jeremiaszowi:
Jer 11:2  «S³uchajcie s³ów tego przymierza i mówcie do mê¿ów Judy oraz do mieszkañców Jerozolimy.
Jer 11:3  Powiesz im: To mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklêty cz³owiek, który nie s³ucha s³ów tego przymierza,
Jer 11:4  jakie da³em przodkom waszym, gdy wyprowadza³em ich z Egiptu, z pieca do topienia ¿elaza, mówi¹c: 
S³uchajcie g³osu mojego i postêpujcie wed³ug tego, co wam rozkaza³em! Bêdziecie moim ludem, Ja zaœ bêdê 
waszym Bogiem,



Jer 11:5  abym móg³ wype³niæ przysiêgê z³o¿on¹ przodkom waszym, ¿e dam im ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i 
miód, jak j¹ dzisiaj macie». A ja odpowiedzia³em: «Niech siê tak stanie, Panie!»
Jer 11:6  I rzek³ Pan do mnie: «Og³oœ wszystkie te s³owa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. 
S³uchajcie s³ów tego przymierza i wype³niajcie je!
Jer 11:7  Albowiem usilnie poucza³em waszych przodków od dnia, gdy wyprowadzi³em ich z ziemi egipskiej a¿ 
do dnia dzisiejszego, bezustannie napominaj¹c: S³uchajcie g³osu mojego!
Jer 11:8  Oni jednak nie us³uchali ani nie nak³onili swego ucha. Ka¿dy postêpowa³ wed³ug zatwardzia³oœci 
swego przewrotnego serca. Wype³ni³em wiêc na nich wszystkie s³owa tego przymierza, jakie nakaza³em im 
zachowaæ, a którego oni nie zachowali».
Jer 11:9  I rzek³ Pan do mnie: «Powsta³ spisek miêdzy mê¿ami Judy i mieszkañcami Jerozolimy.
Jer 11:10  Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali siê s³uchaæ moich s³ów. Poszli i 
oni za obcymi bogami, by im s³u¿yæ: Dom Izraela i dom Judy z³ama³y moje przymierze, które zawar³em z ich 
przodkami».
Jer 11:11  Dlatego tak mówi Pan: «Oto sprowadzê na nich nieszczêœcie, którego nie bêd¹ mogli unikn¹æ; bêd¹ 
do Mnie wo³ali, ale ich nie wys³ucham.
Jer 11:12  Mog¹ pójœæ miasta judzkie i mieszkañcy Jerozolimy, by wzywaæ bogów, którym palili kadzid³o; 
wcale ich jednak nie wys³uchaj¹ w czasie ich nieszczêœcia.
Jer 11:13  Bo ile masz miast, tyle te¿ bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieœliœcie o³tarzy Hañbie, 
o³tarzy kadzielnych dla Baala.
Jer 11:14  Ty zaœ nie wstawiaj siê za tym narodem i nie zanoœ za niego b³agalnych mod³ów, bo ich nie 
wys³ucham, gdy bêd¹ do Mnie wo³aæ w czasie nieszczêœcia.
Jer 11:15  Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wype³ni³aœ swój plan przewrotny. Czy modlitwy i miêso 
ofiarne mog¹ odwróciæ od ciebie twoje nieszczêœcie, tak ¿e siê kiedyœ uradujesz?
Jer 11:16  "Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym piêknymi owocami" nazwa³ ciê Pan. Na g³os wielkiego szumu 
rozpali³ siê nad nim p³omieñ i sp³onê³y jego ga³êzie.
Jer 11:17  Pan Zastêpów, który ciê zasadzi³, zawyrokowa³ o twoim nieszczêœciu na skutek przestêpstwa domu 
Izraela i domu Judy; pope³nili je na w³asn¹ szkodê, dra¿ni¹c Mnie przez ofiarowanie kadzid³a Baalowi».
Jer 11:18  Pan mnie pouczy³ i dowiedzia³em siê; wtedy przejrza³em ich postêpki.
Jer 11:19  Ja zaœ jak potulny baranek, którego prowadz¹ na zabicie, nie wiedzia³em, ¿e powziêli przeciw mnie 
zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego moc¹, zg³adŸmy go z ziemi ¿yj¹cych, a jego imienia niech ju¿ nikt 
nie wspomina!»
Jer 11:20  Lecz Pan Zastêpów jest sprawiedliwym sêdzi¹, bada nerki i serce. Chcia³bym zobaczyæ Twoj¹ 
zemstê nad nimi, albowiem Tobie powierzam moj¹ sprawê.
Jer 11:21  Dlatego to mówi Pan przeciw mê¿om z Anatot, którzy nastaj¹ na twoje ¿ycie, mówi¹c: «Nie bêdziesz 
prorokowa³ w imiê Pana, byœ nie zgin¹³ z naszej rêki.
Jer 11:22  Dlatego to mówi Pan Zastêpów: Oto ich ukarzê. M³odzieñcy ich ponios¹ œmieræ od miecza, synowie 
ich i córki umr¹ z g³odu.
Jer 11:23  Nikt z nich nie pozostanie, bo sprowadzê klêskê na mê¿ów z Anatot w roku ich nawiedzenia».
Jer 12:1  Sprawiedliwoœæ jest przy Tobie, Panie, jeœli zacznê prowadziæ spór z Tob¹. Chcia³bym jednak 
mówiæ z Tob¹ o s³usznoœci: Dlaczego ¿ycie przewrotnych up³ywa pomyœlnie? Dlaczego wszyscy przewrotni 
za¿ywaj¹ pokoju?
Jer 12:2  Ty ich s¹dzisz, zapuszczaj¹ wiêc korzenie, rozwijaj¹ siê, przynosz¹ tak¿e owoce. Blisko jesteœ ich ust, 
daleko jednak od ich sumienia.
Jer 12:3  Ty zaœ, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tob¹. Oddziel ich jak 
owce na rzeŸ, przygotuj ich na dzieñ mordu!
Jer 12:4  Dok¹d¿e bêdzie pogr¹¿ona w ¿a³obie ziemia, a trawa na ka¿dym polu wysuszona? Na skutek 
przewrotnoœci jej mieszkañców wyginê³y zwierzêta i ptaki. Myœl¹ bowiem: Bóg nie widzi naszych dróg.
Jer 12:5  Bo je¿eli mêczysz siê, biegn¹c z pieszymi, to jak¿e pójdziesz w zawody z jeŸdŸcami? A je¿eli tylko w 
spokojnym kraju czujesz siê bezpiecznym, co bêdziesz robiæ w bujnej gêstwinie Jordanu?
Jer 12:6  Równie¿ twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni ciê zdradz¹, nawet oni pe³nym g³osem wo³aj¹ za tob¹. 
Nie ufaj im, gdy bêd¹ mówiæ do ciebie piêkne s³owa.
Jer 12:7  «Opuœci³em swój dom, pozostawi³em swoje dziedzictwo. To, co umi³owa³em, odda³em w rêce swych 
nieprzyjació³.
Jer 12:8  Moje dziedzictwo sta³o siê dla Mnie jak lew w gêstwinie. Podnios³o przeciw Mnie swój g³os, dlatego 
muszê go nienawidziæ.
Jer 12:9  Czy moje dziedzictwo jest pstrym ptakiem, nad którym kr¹¿¹ doko³a ptaki drapie¿ne? ChodŸcie, 
zgromadŸcie wszystkie zwierzêta polne, przyprowadŸcie, by je po¿ar³y.
Jer 12:10  Liczni pasterze zniszczyli moj¹ winnicê, stratowali moj¹ posiad³oœæ. Obrócili moje ulubione pole w 
dzikie pustkowie.



Jer 12:11  Zamienili je na pe³ne ¿a³oby odludzie - jest wobec Mnie ono pustyni¹. Spustoszony jest ca³y kraj i nie 
ma nikogo, kto by wzi¹³ sobie [to] do serca.
Jer 12:12  Na wszystkie pagórki pustyni dotarli ³upie¿cy, albowiem miecz Pana po¿era; od koñca do koñca kraju 
¿aden z ludzi nie za¿ywa pokoju.
Jer 12:13  Posiali pszenicê, lecz zebrali ciernie: natrudzili siê bezu¿ytecznie. Wstydziæ siê musz¹ swych zbiorów 
z powodu gniewu Pana.
Jer 12:14  To mówi Pan przeciw wszystkim moim z³ym s¹siadom, którzy naruszyli dziedzictwo, jakie da³em 
swemu narodowi, Izraelowi: Oto ich wyrwê z ich ziemi, lecz i dom judzki wyrwê spoœród nich.
Jer 12:15  Lecz gdy ich ju¿ wyrwê, ogarnie Mnie znów litoœæ nad nimi i przyprowadzê ka¿dego z nich do jego 
dziedzictwa i ka¿dego z nich do jego kraju.
Jer 12:16  A je¿eli przyswoj¹ sobie zupe³nie drogi mego ludu, tak ¿e bêd¹ przysiêgaæ na moje imiê: "Na ¿ycie 
Pana", podobnie jak nauczyli naród mój przysiêgaæ na Baala, wtedy mog¹ rozprzestrzeniæ siê wœród mojego 
narodu.
Jer 12:17  Jeœli zaœ nie pos³uchaj¹, wyrwê taki naród, wyrwê, tak ¿e zginie» - wyrocznia Pana.
Jer 13:1  To powiedzia³ mi Pan: «IdŸ i kup sobie lniany pas i w³ó¿ go sobie na biodra, ale nie k³adŸ go do 
wody!»
Jer 13:2  I kupi³em pas zgodnie z rozkazem Pañskim i w³o¿y³em go sobie na biodra.
Jer 13:3  Po raz drugi otrzyma³em polecenie Pañskie:
Jer 13:4  «WeŸ pas, który kupi³eœ, a który nosisz na swych biodrach, wstañ i idŸ nad Eufrat i schowaj go tam w 
rozpadlinie ska³y!»
Jer 13:5  Poszed³em i ukry³em go nad Eufratem, jak mi rozkaza³ Pan.
Jer 13:6  Po up³ywie wielu dni rzek³ do mnie Pan: «Wstañ i idŸ nad Eufrat i zabierz stamt¹d pas, który ci 
kaza³em ukryæ».
Jer 13:7  I poszed³em nad Eufrat, odszuka³em i wyci¹gn¹³em pas z miejsca, w którym go ukry³em, a oto pas 
zbutwia³ i nie nada³ siê do niczego.
Jer 13:8  I skierowa³ Pan do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 13:9  «To mówi Pan: Tak oto zniszczê pychê Judy i bezgraniczn¹ pychê Jerozolimy.
Jer 13:10  Przewrotny ten naród odmawia pos³uszeñstwa moim s³owom, postêpuj¹c wed³ug swego 
zatwardzia³ego serca; ugania siê za obcymi bogami, by im s³u¿yæ i oddawaæ czeœæ - niech wiêc siê stanie 
jak ten pas, który nie nadaje siê do niczego.
Jer 13:11  Albowiem jak przylega pas do bioder mê¿czyzny, tak przygarn¹³em do siebie ca³y dom Izraela i ca³y 
dom Judy - wyrocznia Pana - by by³y dla Mnie narodem, moj¹ s³aw¹, moim zaszczytem i moj¹ dum¹.
Jer 13:12  Powiesz im: "To mówi Pan, Bóg Izraela: Ka¿dy dzban mo¿na nape³niæ winem". A jeœli ci 
odpowiedz¹: "Czy¿ nie wiemy, ¿e ka¿dy dzban mo¿na nape³niæ winem?"
Jer 13:13  powiesz im: "To mówi Pan: Oto nape³niê pijañstwem wszystkich mieszkañców tego kraju, królów 
zasiadaj¹cych na tronie Dawida, kap³anów, proroków oraz wszystkich mieszkañców Jerozolimy
Jer 13:14  i porozbijam ich jednych o drugich, ojców wraz z synami - wyrocznia Pana - bezwzglêdnie, bez litoœci 
i bez mi³osierdzia wyniszczê ich"».
Jer 13:15  S³uchajcie i uwa¿ajcie bacznie, nie unoœcie siê pych¹, bo Pan przemówi³.
Jer 13:16  Oddajcie chwa³ê Panu, Bogu waszemu, zanim ciemnoœci nastan¹ i zanim potykaæ siê bêd¹ wasze 
nogi w mrocznych górach. Wyczekujecie œwiat³a, lecz On je zamieni w ciemnoœci, rozprzestrzeni mroki.
Jer 13:17  Je¿eli zaœ tego nie pos³uchacie, bêdê potajemnie p³aka³ nad wasz¹ pych¹. Bêdê p³aka³ nieustannie i 
zamieni¹ siê w potoki ³ez moje oczy, bo trzoda Pañska idzie w niewolê.
Jer 13:18  «Powiedz do króla i królowej: Usi¹dŸcie zupe³nie nisko, albowiem spad³a z waszych g³ów korona 
chwa³y.
Jer 13:19  Miasta Negebu zamkniêto i nie ma nikogo, kto by je otworzy³. Ca³y Juda poszed³ w niewolê, w 
niewolê poszed³ doszczêtnie.
Jer 13:20  Podnieœ oczy i patrz na przybywaj¹cych z pó³nocy! Gdzie jest trzoda powierzona tobie, twoje 
wspania³e owce?
Jer 13:21  Co powiesz, gdy ciê nawiedz¹ ci, których ty przyzwyczai³eœ do siebie jako najbli¿szych przyjació³? 
Czy nie ogarn¹ ciê boleœci jak rodz¹c¹ kobietê?
Jer 13:22  A je¿eli pomyœlisz sobie: "Dlaczego to mnie spotka³o?" Z powodu licznych twoich grzechów zosta³y 
odkryte po³y twej szaty, obna¿one twe piêty.
Jer 13:23  Czy Etiopczyk mo¿e zmieniæ swoj¹ skórê, a lampart swoje prêgi? Tak samo czy mo¿ecie czyniæ 
dobrze, wy, którzyœcie siê nauczyli postêpowaæ przewrotnie?
Jer 13:24  Rozproszê was wiêc jak plewy roznoszone podmuchem wiatru pustynnego.
Jer 13:25  Taki jest twój los, zap³ata ode Mnie za twój bunt - wyrocznia Pana - za to, ¿e o Mnie zapomnia³aœ, a 
zaufa³aœ K³amstwu.
Jer 13:26  Ja równie¿ odchylê po³y twej szaty a¿ do twej twarzy, tak ¿e widoczna bêdzie twoja hañba.



Jer 13:27  Ach, twoje cudzo³óstwa i twoje r¿enie, twoja haniebna rozwi¹z³oœæ! Na wy¿ynach i na polach 
widzia³em twoje obrzydliwoœci. Biada tobie, Jerozolimo, i¿ nie poddajesz siê oczyszczeniu! Dok¹d¿e jeszcze?»
Jer 14:1  S³owo, które Pan oznajmi³ Jeremiaszowi w zwi¹zku z susz¹:
Jer 14:2  «Smutek ogarn¹³ ziemiê Judy, a bramy jej pe³ne s¹ ¿a³oby, sk³aniaj¹ siê smutno ku ziemi, a podnosi siê 
krzyk Jerozolimy.
Jer 14:3  Jej najznakomitsi mê¿owie posy³aj¹ swe s³ugi po wodê, przychodz¹ do cystern, nie znajduj¹ wody. 
Wracaj¹ z pustymi naczyniami s¹ zawstydzeni i zmieszani i zakrywaj¹ sobie g³owy.
Jer 14:4  Uprawa roli usta³a, albowiem deszcz nie pada na ziemiê; przepe³nieni zgryzot¹ rolnicy zakrywaj¹ swoj¹ 
g³owê.
Jer 14:5  Nawet ³ania rodzi na polu i opuszcza swoje ma³e, bo nie ma trawy.
Jer 14:6  Dzikie zaœ os³y stoj¹ na pagórkach, chwytaj¹ powietrze jak szakale; ich oczy mêtniej¹, bo braknie 
paszy».
Jer 14:7  Jeœli nasze grzechy œwiata przeciw nam, Panie, dzia³aj przez wzgl¹d na Twoje imiê, bo pomno¿y³y 
siê nasze wystêpki, zgrzeszyliœmy przeciw Tobie.
Jer 14:8  Nadziejo Izraela, Panie, jego Zbawco w chwilach niepowodzeñ, dlaczego jesteœ jak obcy w kraju, jak 
podró¿ny, który siê zatrzymuje, by tylko przenocowaæ?
Jer 14:9  Dlaczego upodabniasz siê do cz³owieka, który popad³ w os³upienie, do wojownika, co nie jest w stanie 
pomóc? Ty jednak jesteœ wœród nas, Panie, a imiê Twoje zosta³o wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas!
Jer 14:10  To mówi Pan do tego narodu: «Lubi¹ tak biegaæ na wszystkie strony, nóg swoich nie oszczêdzaj¹. Ale 
Pan nie ma w nich upodobania. Teraz przypomina sobie ich nieprawoœci i karze ich grzechy».
Jer 14:11  I rzek³ Pan do mnie: «Nie wstawiaj siê za pomyœlnoœci¹ tego narodu.
Jer 14:12  Nawet jeœli bêd¹ prosiæ, nie bêdê s³ucha³ ich wo³ania, a jeœli bêd¹ sk³adaæ ca³opalenia i ofiary z 
pokarmów, nie przyjmê ich, ale raczej wyniszczê ich mieczem, g³odem i zaraz¹».
Jer 14:13  I powiedzia³em: «Ach, Panie Bo¿e, oto prorocy mówi¹ im: "Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie g³odu, 
albowiem prawdziwy pokój zapewniê wam na tym miejscu"».
Jer 14:14  I rzek³ Pan do mnie: «Prorocy ci g³osz¹ k³amstwo w moje imiê. Nie pos³a³em ich, nie dawa³em 
poleceñ ani nie przemówi³em do nich. K³amliwe widzenia, zmyœlone przepowiednie, urojenia swych serc - oto 
co wam przepowiadaj¹.
Jer 14:15  Dlatego to mówi Pan o prorokach, którzy - mimo ¿e ich nie pos³a³em - przepowiadaj¹ w imiê moje 
tymi s³owami: "Miecza i g³odu nie bêdzie w tym kraju". Od miecza i od g³odu pogin¹ ci prorocy.
Jer 14:16  Ludzie zaœ, którym oni przepowiadaj¹, bêd¹ wyrzuceni na ulice Jerozolimy jako ofiary g³odu i miecza. 
Nikt ich nie pochowa, ani ich ¿on, ani ich synów, ani ich córek, i wylejê na nich ich w³asn¹ nieprawoœæ».
Jer 14:17  «Oznajmisz im to s³owo: Oczy moje wylewaj¹ ³zy dzieñ i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie 
Dziewicê, Córê mojego ludu, klêska bardzo wielka.
Jer 14:18  Gdy wyjdê na pole - oto pobici mieczem! Jeœli pójdê do miasta - oto mêki g³odu! Nawet prorok i 
kap³an b³¹dz¹ po kraju nic nie rozumiej¹c».
Jer 14:19  Czy nieodwo³alnie odrzuci³eœ Judê albo czy odczuwasz wstrêt do Syjonu? Dlaczego nas dotkn¹³eœ 
klêsk¹ bez mo¿liwoœci uleczenia nas? Spodziewaliœmy siê pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia - a 
tu przera¿enie!
Jer 14:20  Uznajemy, Panie, nasz¹ niegodziwoœæ, przewrotnoœæ naszych przodków, bo zgrzeszyliœmy 
przeciw Tobie.
Jer 14:21  Nie odrzucaj [nas] przez wzgl¹d na Twoje imiê, od czci nie ods¹dzaj tronu Twojej chwa³y! Pamiêtaj, 
nie zrywaj swego przymierza z nami!
Jer 14:22  Czy s¹ wœród bo¿ków pogañskich tacy, którzy by zes³ali deszcz? Czy mo¿e niebo zsy³a krople 
deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Bo¿e? W Tobie pok³adamy nadziejê, bo Ty uczyni³eœ to wszystko.
Jer 15:1  Pan jednak powiedzia³ mi: «Nawet gdyby Moj¿esz i Samuel stanêli przede Mn¹, serce moje nie 
sk³oni³oby siê ku temu ludowi. WypêdŸ ich sprzed mojego oblicza i niech odejd¹!
Jer 15:2  A jeœli ci powiedz¹: Dok¹d pójdziemy? odpowiesz im: To mówi Pan: Kto jest przeznaczony na œmieræ 
- na œmieræ, kto pod miecz - pod miecz, kto na g³ód - na g³ód, a kto na wygnanie - na wygnanie.
Jer 15:3  I ustanowiê przeciw wam cztery rodzaje [nieszczêœæ] - wyrocznia Pana: miecz, aby zabija³; psy, by 
wywleka³y; ptaki powietrzne i zwierzêta l¹dowe, by po¿era³y i wyniszczy³y.
Jer 15:4  Uczyniê ich postrachem wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla 
judzkiego, za to, co uczyni³ w Jerozolimie.
Jer 15:5  Któ¿ [bowiem] ma litoœæ nad tob¹, Jerozolimo? Kto wspó³czuje tobie? Kto zboczy z drogi, by 
zapytaæ, jak ci siê powodzi?
Jer 15:6  Tyœ Mnie odrzuci³a - wyrocznia Pana - odwróci³aœ siê ty³em. A Ja wyci¹gn¹³em rêkê nad tob¹ i 
zniszczy³em ciê. Mam doœæ przebaczania!
Jer 15:7  Oddzieli³em ich wiejad³em w bramach kraju, pozbawi³em potomstwa i wygubi³em swój naród, ale 
postêpowania swego oni nie zmienili.



Jer 15:8  Wdowy ich sta³y siê liczniejsze ni¿ nadmorski piasek. Sprowadzi³em na matki i na m³odzieñców 
niszczyciela w samo po³udnie, zes³a³em na nich nagle trwogê i poni¿enie.
Jer 15:9  Gaœnie matka siedmiu synów, oddaje swego ducha. S³oñce jej zachodzi, nim siê dzieñ skoñczy³, 
ogarn¹³ j¹ wstyd i zmieszanie. To, co z nich zostanie, dam na pastwê miecza, na ³up ich nieprzyjació³» - 
wyrocznia Pana.
Jer 15:10  Biada mi, matko moja, ¿eœ mnie porodzi³a, mê¿a skargi i niezgody dla ca³ego kraju. Nie po¿yczam 
ani nie dajê po¿yczki, a wszyscy mi z³orzecz¹.
Jer 15:11  Naprawdê, Panie, czy nie s³u¿y³em Tobie jak najlepiej? Czy siê nie wstawia³em u Ciebie za 
nieprzyjacielem w czasie jego nieszczêœcia i niedoli?
Jer 15:12  «Czy ¿elazo mo¿e pokruszyæ, ¿elazo z pó³nocy lub spi¿?
Jer 15:13  Twój dobytek i twoje skarby wydam na grabie¿, bez zap³aty, za wszystkie twoje grzechy, we 
wszystkich twoich granicach.
Jer 15:14  Ciebie zaœ oddam w niewolê twym nieprzyjacio³om w kraju, którego nie znasz. Gniew mój bowiem 
roznieci³ ogieñ, który nad wami zap³onie».
Jer 15:15  Ty wiesz... Panie, pamiêtaj o mnie i wejrzyj na mnie! Pomœcij siê za mnie nad moimi 
przeœladowcami! Nie dozwól, bym zgin¹³ z powodu Twej wyczekuj¹cej cierpliwoœci; wiedz, ¿e dla Ciebie 
znoszê poni¿enie.
Jer 15:16  Ilekroæ otrzymywa³em Twoje s³owa, poch³ania³em je, a Twoje s³owo stawa³o siê dla mnie rozkosz¹ i 
radoœci¹ serca mego. Bo imiê Twoje zosta³o wezwane nade mn¹, Panie, Bo¿e Zastêpów!
Jer 15:17  Nigdy nie zasiada³em w weso³ym gronie, by siê bawiæ; pod Twoj¹ rêk¹ siada³em samotny, bo 
nape³ni³eœ mnie gniewem.
Jer 15:18  Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemo¿liwa do uzdrowienia? Czy 
bêdziesz wiêc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodnicz¹ wod¹?
Jer 15:19  Dlatego to mówi Pan: «Jeœli siê nawrócisz, dozwolê, byœ znów stan¹³ przede Mn¹. Jeœli zaœ 
bêdziesz wykonywaæ to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek pod³oœci, bêdziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni siê 
zwróc¹ ku tobie, ty siê jednak nie bêdziesz ku nim zwraca³.
Jer 15:20  Uczyniê z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spi¿u. Bêd¹ walczyæ z tob¹, lecz ciê nie 
zwyciê¿¹, bo Ja jestem z tob¹, by ciê wspomagaæ i uwolniæ - wyrocznia Pana.
Jer 15:21  Wybawiê ciê z r¹k z³oczyñców i uwolniê ciê z mocy gwa³towników».
Jer 16:1  Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 16:2  «Nie weŸmiesz sobie ¿ony i nie bêdziesz mia³ na tym miejscu ani synów, ani córek.
Jer 16:3  To bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które siê narodz¹ na tym miejscu, i o matkach, które je 
porodz¹, i o ojcach, którzy im bêd¹ dawaæ ¿ycie w tym kraju:
Jer 16:4  Pomr¹ od ró¿nych œmiertelnych chorób, nie bêd¹ op³akiwani ani pochowani; bêd¹ s³u¿yæ za nawóz na 
polu. Wygin¹ od miecza i g³odu, a zw³oki ich stan¹ siê ¿erem ptaków powietrznych i l¹dowych zwierz¹t.
Jer 16:5  Bo to mówi Pan: Nie wchodŸ do domu ¿a³oby, nie chodŸ op³akiwaæ i ¿a³owaæ ich, bo zawiesi³em 
swoj¹ przychylnoœæ dla tego narodu - wyrocznia Pana - cofn¹³em ³askê i mi³osierdzie.
Jer 16:6  Pomr¹ wielcy i mali w tym kraju, nie bêd¹ pogrzebani i nikt nie bêdzie ich op³akiwa³, nikt nie uczyni za 
nich na sobie naciêæ ani siê ostrzy¿e.
Jer 16:7  Nikt nie bêdzie ³ama³ chleba dla okrytego ¿a³ob¹, by go pocieszyæ po zmar³ym, ani te¿ nie dadz¹ mu 
do picia kielicha pocieszenia po jego ojcu i matce.
Jer 16:8  Nie wchodŸ te¿ do domu, gdzie siê odbywa uczta, by zasi¹œæ z nimi do jedzenia i picia.
Jer 16:9  Bo to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Oto sprawiê, ¿e ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i 
w waszych dniach g³os wesela, g³os radoœci, g³os oblubieñca i g³os oblubienicy.
Jer 16:10  A gdy og³osisz temu ludowi wszystkie te s³owa, powiedz¹ ci: "Dlaczego Pan zapowiedzia³ przeciw 
nam te wszystkie wielkie nieszczêœcia? Na czym polega nasz wystêpek i nasz grzech, który pope³niliœmy 
przeciw Panu, naszemu Bogu?"
Jer 16:11  Wtedy powiesz im: "Na tym, ¿e przodkowie wasi opuœcili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za obcymi 
bóstwami, s³u¿yli im i oddawali czeœæ, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa.
Jer 16:12  Wy zaœ postêpowaliœcie gorzej ni¿ wasi przodkowie. Oto ka¿dy z was idzie za popêdem swego 
przewrotnego serca, odmawiaj¹c Mi pos³uszeñstwa.
Jer 16:13  Wyrzucê was wiêc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam mo¿ecie 
s³u¿yæ obcym bogom dniem i noc¹, gdy¿ nie mam dla was przebaczenia".
Jer 16:14  Dlatego oto nadejd¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy nie bêd¹ ju¿ mówiæ: "Na Pana ¿yj¹cego, który 
wyprowadzi³ synów Izraela z ziemi egipskiej",
Jer 16:15  lecz raczej "na Pana ¿yj¹cego, który wyprowadzi³ synów Izraela z ziemi pó³nocnej i ze wszystkich 
ziem, po których ich rozproszy³". I sprowadzê ich znów do ziemi, któr¹ da³em ich przodkom.
Jer 16:16  Oto posy³am po wielu rybaków - wyrocznia Pana - by ich wy³owili, a nastêpnie poœlê wielu 
myœliwych, by polowali na nich na wszystkich górach i na wszystkich pagórkach, i we wszystkich rozpadlinach 



skalnych.
Jer 16:17  Albowiem oczy moje patrz¹ na wszystkie ich drogi; nie mog¹ siê skryæ przede Mn¹ i nie mo¿e siê 
ukryæ ich nieprawoœæ przed moimi oczami.
Jer 16:18  Odp³acê im przede wszystkim w dwójnasób za nieprawoœæ i ich grzech, za to, ¿e zbezczeœcili moj¹ 
ziemiê trupami swoich ba³wanów i nape³nili swoimi obrzydliwoœciami moje dziedzictwo».
Jer 16:19  Pan moj¹ si³¹, moj¹ twierdz¹, moj¹ ucieczk¹ w dniu ucisku. Do Ciebie przyjd¹ narody z krañców ziemi i 
powiedz¹: «Przodkowie nasi odziedziczyli tylko k³amstwo - nicoœæ pozbawion¹ jakiejkolwiek mocy».
Jer 16:20  Czy mo¿e cz³owiek uczyniæ sobie bogów? To przecie¿ wcale nie s¹ bogowie!
Jer 16:21  «Dlatego te¿ poka¿ê im, tym razem dam im poznaæ moj¹ rêkê i moj¹ si³ê; i zrozumiej¹, ¿e moje imiê - 
Jahwe!»
Jer 17:1  «Grzech Judy jest zapisany ¿elaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicy ich serc i na 
rogach waszych o³tarzy,
Jer 17:2  jako pomnik ich synów, ich o³tarzy, ich aszer przy zielonych drzewach, na wysokich pagórkach.
Jer 17:3  Góro moja na równinie, twój dobytek i wszystkie twe skarby wydam na grabie¿, jako zap³atê za 
wszystkie twe grzechy, pope³nione w twych granicach.
Jer 17:4  Bêdziesz musia³a siê wyrzec dziedzictwa swego, które ci da³em. Bêdziesz w niewoli u twoich wrogów 
w ziemi, której nie znasz. Albowiem rozpaliliœcie ogieñ mojego gniewu - bêdzie on p³on¹³ na wieki».
Jer 17:5  To mówi Pan: «Przeklêty m¹¿, który pok³ada nadziejê w cz³owieku i który w ciele upatruje sw¹ si³ê, a 
od Pana odwraca swe serce.
Jer 17:6  Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczêœcie: wybiera 
miejsca spalone na pustyni, ziemiê s³on¹ i bezludn¹.
Jer 17:7  B³ogos³awiony m¹¿, który pok³ada ufnoœæ w Panu, i Pan jest jego nadziej¹.
Jer 17:8  Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wod¹, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie 
obawia siê, skoro przyjdzie upa³, bo utrzyma zielone liœcie; tak¿e w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie 
przestaje wydawaæ owoców.
Jer 17:9  Serce jest zdradliwsze ni¿ wszystko inne i niepoprawne - któ¿ je zg³êbi?
Jer 17:10  Ja, Pan, badam serce i doœwiadczam nerki, bym móg³ ka¿demu oddaæ stosownie do jego 
postêpowania, wed³ug owoców jego uczynków.
Jer 17:11  Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie znios³a; podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób 
bogactwa: w poœrodku dni swoich musi je opuœciæ i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje siê g³upcem».
Jer 17:12  Tronem chwa³y, wzniesionym od pocz¹tku, jest nasze miejsce œwiête.
Jer 17:13  Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Ciê opuszczaj¹, bêd¹ zawstydzeni. Ci, którzy oddalaj¹ siê od 
Ciebie, bêd¹ zapisani na ziemi, bo opuœcili Ÿród³o ¿ywej wody, Pana.
Jer 17:14  Uzdrów mnie, Panie, bym siê sta³ zdrowym; ratuj mnie, bym dozna³ ratunku. Ty bowiem jesteœ moj¹ 
chlub¹.
Jer 17:15  Oto oni, którzy mi mówi¹: «Gdzie jest s³owo Bo¿e? Niech¿e siê wype³ni!»
Jer 17:16  Ale ja nie nalega³em na Ciebie o nieszczêœcie, ani nie pragn¹³em dnia zag³ady. Ty wiesz: to, co 
wysz³o z moich ust, jest zupe³nie jawne przed Tob¹.
Jer 17:17  Nie b¹dŸ dla mnie postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu nieszczêœcia!
Jer 17:18  Moi przeœladowcy niech zostan¹ zawstydzeni, lecz mnie niech nie spotka hañba! Niech ich lêk 
ogarnie, lecz nie mnie! Zeœlij na nich dzieñ nieszczêsny, zg³adŸ ich, zg³adŸ po dwakroæ!
Jer 17:19  To mówi Pan do mnie: «IdŸ, stañ w bramie synów narodu, przez któr¹ wchodz¹ i wychodz¹ królowie 
judzcy, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy
Jer 17:20  i mów do nich: S³uchajcie s³owa Pañskiego, królowie judzcy, ca³y Judo i wszyscy mieszkañcy 
Jerozolimy przechodz¹cy przez te bramy!
Jer 17:21  To mówi Pan: Strze¿cie siê - jeœli wam ¿ycie mi³e - by nie nosiæ rzeczy ciê¿kich w dzieñ szabatu 
ani nie wnosiæ ich przez bramy Jerozolimy.
Jer 17:22  Nie wynoœcie ¿adnych ciê¿arów ze swych domów w dzieñ szabatu ani nie wykonujcie ¿adnej pracy, 
lecz raczej œwiêæcie dzieñ szabatu, jak nakaza³em waszym przodkom.
Jer 17:23  Ale oni nie s³uchali ani nie nak³onili swego ucha, lecz uczynili twardym swój kark, odmawiaj¹c 
pos³uszeñstwa i odrzucaj¹c pouczenie.
Jer 17:24  Je¿eli oka¿ecie Mi pe³ne pos³uszeñstwo - wyrocznia Pana - jeœli nie bêdziecie wnosiæ ¿adnego 
ciê¿aru przez bramy miasta w dzieñ szabatu i jeœli bêdziecie œwiêciæ dzieñ szabatu, nie wykonuj¹c w nim 
¿adnej pracy,
Jer 17:25  bêd¹ wchodziæ przez bramê miasta królowie [i ksi¹¿êta] zasiadaj¹cy na tronie Dawida. Bêd¹ 
wje¿d¿aæ na wozach i koniach, oni, ich dostojnicy, mê¿owie judzcy i mieszkañcy Jerozolimy, a miasto to 
bêdzie zamieszka³e na wieki.
Jer 17:26  I przyjd¹ z miast judzkich, z okolic Jerozolimy, z ziemi Beniamina, z Szefeli, z gór i z po³udnia, 
przynosz¹c ofiary ca³opalne, krwawe, pokarmowe, kadzid³o i ofiary dziêkczynne do domu Pañskiego.



Jer 17:27  A je¿eli Mnie nie pos³uchacie, by œwiêciæ dzieñ szabatu, by siê powstrzymaæ od noszenia ciê¿aru, 
wchodz¹c bramami Jerozolimy w dzieñ szabatu, zapalê gniew w jej bramach i poch³onie pa³ace Jerozolimy, i nie 
zgaœnie».
Jer 18:1  S³owo, które Pan oznajmi³ Jeremiaszowi:
Jer 18:2  «Wstañ i zejdŸ do domu garncarza; tam us³yszysz moje s³owa».
Jer 18:3  Zst¹pi³em wiêc do domu garncarza, on zaœ pracowa³ w³aœnie przy kole.
Jer 18:4  Je¿eli naczynie, które wyrabia³, uleg³o zniekszta³ceniu, jak to siê zdarza z glin¹ w rêku garncarza, 
wyrabia³ z niego inne naczynie, jak tylko podoba³o siê garncarzowi.
Jer 18:5  Wtedy Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 18:6  «Czy nie mogê post¹piæ z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto bowiem jak 
glina w rêku garncarza, tak jesteœcie wy, domu Izraela, w moim rêku.
Jer 18:7  Raz postanawiam przeciw narodowi lub królestwu, ¿e je wypleniê, obalê i zniszczê.
Jer 18:8  Lecz jeœli ten naród, przeciw któremu orzek³em karê, nawróci siê ze swej nieprawoœci, bêdê ¿a³owa³ 
nieszczêœcia, jakie zamyœla³em na niego zes³aæ.
Jer 18:9  Innym razem postanawiam, by jakiœ naród lub królestwo utwierdziæ i rozkrzewiæ.
Jer 18:10  Je¿eli jednak czyni wobec Mnie z³o, nie s³uchaj¹c mojego g³osu, bêd¹ ¿a³owa³ pomyœlnoœci, jak¹ 
postanowi³em go obdarzyæ.
Jer 18:11  Teraz zaœ mów mê¿om judzkim i mieszkañcom Jerozolimy: To mówi Pan: Oto przygotowujê dla was 
nieszczêœcie i snujê przeciw wam plan. Nawróæcie siê wiêc ka¿dy ze swej z³ej drogi, a uczyñcie lepszymi 
wasze drogi i wasze czyny!»
Jer 18:12  I rzekli oni: "Na pró¿no! Chcemy raczej pójœæ za swoimi w³asnymi przekonaniami; ka¿dy bêdzie 
postêpowa³ wed³ug popêdu swego przewrotnego serca".
Jer 18:13  Dlatego to mówi Pan: «Zapytajcie siê narodów, czy ktokolwiek s³ysza³ coœ podobnego? Zgo³a 
ohydnie post¹pi³a Dziewica-Izrael.
Jer 18:14  Czy mo¿e znika z moich ska³ œnieg Libanu? Czy wysychaj¹ wody górskie, Ÿród³a spadaj¹ce?
Jer 18:15  A jednak mój naród zapomnia³ o Mnie, Nicoœci pal¹ kadzid³o. Sprawiê, ¿e potykaæ siê bêd¹ na 
swych drogach, na dawnych œcie¿kach; ¿e bêd¹ chodziæ po b³êdnych œcie¿kach, po drodze niewytyczonej;
Jer 18:16  ¿e uczyni¹ swój kraj pustyni¹, odwiecznym poœmiewiskiem. Ka¿dego, co bêdzie przechodzi³, ogarnie 
zdumienie i bêdzie potrz¹sa³ g³ow¹.
Jer 18:17  Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, rozproszê ich w obliczu wroga. Plecy, a nie twarz, poka¿ê im w 
dniu ich zag³ady».
Jer 18:18  Oni rzekli: «ChodŸcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecie¿ nie zabraknie kap³anowi 
pouczenia ani mêdrcowi rady, ani prorokowi s³owa. ChodŸcie, uderzmy go jêzykiem, nie zwa¿ajmy wcale na 
jego s³owa!»
Jer 18:19  Us³ysz mnie, Panie, i s³uchaj g³osu moich przeciwników!
Jer 18:20  Czy z³em za dobro siê p³aci! A oni wykopali dó³ dla mnie. Wspomnij, jak stawa³em przed Tob¹, aby 
siê wstawiaæ za nimi, aby odwróciæ od nich Twój gniew.
Jer 18:21  Dlatego wydaj ich dzieci na pastwê g³odu i zg³adŸ ich ostrzem miecza! Niech ¿ony ich zostan¹ 
bezdzietnymi wdowami, mê¿owie ich niech zgin¹ od zarazy, a m³odzie¿ ich niech zginie na wojnie od miecza!
Jer 18:22  Niech siê rozlegnie krzyk z ich domów, gdy sprowadzê na nich nagle z³oczyñców. Albowiem wykopali 
dó³, by mnie pochwyciæ, a pod nogi moje zastawili potajemnie sid³a.
Jer 18:23  Ty zaœ, Panie, znasz wszystkie ich mordercze plany przeciw mnie. Nie odpuszczaj ich przestêpstwa 
ani nie zmazuj ich grzechu sprzed swego oblicza! Niech padn¹ przed Tob¹, w chwili Twego gniewu wyst¹p 
przeciw nim!
Jer 19:1  To powiedzia³ Pan do mnie: «IdŸ i kup flakon gliniany, nastêpnie zabierz z sob¹ kilku spoœród 
starszych ludu i spoœród starszych kap³anów.
Jer 19:2  WyjdŸ ku dolinie Ben-Hinnom, która siê znajduje przy wejœciu Harsit, i obwieœæ tam s³owa, jakie ci 
powiem.
Jer 19:3  I powiesz: S³uchajcie s³owa Pañskiego, królowie judzcy i mieszkañcy Jerozolimy! To mówi Pan 
Zastêpów, Bóg Izraela: Oto sprowadzê klêskê na to miejsce, tak ¿e ka¿demu, kto to us³yszy, zaszumi w 
uszach.
Jer 19:4  Opuœcili bowiem Mnie i zbezczeœcili to miejsce, pal¹c kadzid³a obcym bogom, których nie znali ani 
oni, ani ich przodkowie, ani królowie judzcy, i nape³nili to miejsce krwi¹ niewinnych.
Jer 19:5  Zbudowali nadto wy¿yny Baalowi, by paliæ swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie 
nakaza³em ani nie poleci³em i co nie przysz³o Mi nawet na myœl.
Jer 19:6  Dlatego przyjd¹ dni - wyrocznia Pana - ¿e to miejsce nie bêdzie siê ju¿ nazywa³o Tofet ani dolin¹ Ben-
Hinnom, lecz Dolin¹ Mordu.
Jer 19:7  I uczyniê bezsiln¹ radê Judy i Jerozolimy na tym miejscu. Sprawiê te¿, ¿e padn¹ od miecza przed 
swoimi wrogami, z rêki tych, co nastaj¹ na ich ¿ycie. Cia³a ich wydam na po¿arcie ptakom powietrznym i 



l¹dowym zwierzêtom.
Jer 19:8  I uczyniê z tego miasta przedmiot zgrozy i poœmiewiska. Ktokolwiek bêdzie obok niego przechodzi³, 
wpadnie w os³upienie i zagwi¿d¿e nad wszystkimi jego ranami.
Jer 19:9  Sprawiê, ¿e bêd¹ jedli cia³o swoich synów i córek; jeden bêdzie jad³ cia³o drugiego, z powodu 
oblê¿enia i ucisku, jakim otocz¹ ich nieprzyjaciele nastaj¹cy na ich ¿ycie.
Jer 19:10  St³ucz zaœ flakon wobec mê¿ów, którzy przyszli z tob¹,
Jer 19:11  i powiedz im: To mówi Pan Zastêpów: Tak samo zniszczê ten naród i to miasto, jak t³ucze siê 
naczynie garncarskie, którego nie mo¿na ju¿ naprawiæ. Bêd¹ tak¿e grzebaæ w Tofet, gdy¿ nie bêdzie innego 
miejsca na chowanie [zmar³ych].
Jer 19:12  Zrobiê to temu miejscu - wyrocznia Pana - i mieszkañcom jego, czyni¹c to miasto takim jak Tofet.
Jer 19:13  Domy Jerozolimy i domy królów judzkich stan¹ siê nieczyste, podobnie jak miejsce Tofet: wszystkie 
domy, na których dachach palono kadzid³o wszystkim zastêpom niebieskim i sk³adano p³ynne ofiary obcym 
bóstwom».
Jer 19:14  Przyszed³ zaœ Jeremiasz z Tofet, dok¹d go pos³a³ Pan, by prorokowa³, i stan¹³ na dziedziñcu domu 
Pañskiego, mówi¹c do ca³ego ludu.
Jer 19:15  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: «Oto sprawiê, ¿e przyjdzie na to miasto i na wszystkie jego 
osiedla ca³e to nieszczêœcie, jakie na nich zapowiedzia³em. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie chc¹ 
s³uchaæ moich s³ów».
Jer 20:1  Us³ysza³ zaœ Jeremiasza, g³osz¹cego te s³owa, Paszchur, syn Imera, kap³an, który by³ g³ównym 
nadzorc¹ w domu Pañskim.
Jer 20:2  I kaza³ Paszchur poddaæ ch³oœcie proroka Jeremiasza i zakuæ go w k³odê, która siê znajdowa³a w 
Wy¿szej Bramie Beniamina, w domu Pañskim.
Jer 20:3  Nastêpnego zaœ dnia uwolni³ Paszchur Jeremiasza z k³ody. Wtedy rzek³ Jeremiasz do niego: «Ju¿ 
Pan nie nazywa ciê Paszchur, lecz Magor [Missabib].
Jer 20:4  To bowiem mówi Pan: Oto uczyniê ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych 
przyjació³. Padn¹ od miecza swych wrogów, a twoje oczy bêd¹ na to spogl¹daæ. Ca³¹ ziemiê Judy wydam w rêce 
króla babiloñskiego: poprowadzi ich w niewolê do Babilonu i bêdzie ich zabija³ mieczem.
Jer 20:5  Wydam te¿ wszystkie bogactwa tego miasta, ca³y jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy, 
wszystkie skarby królów judzkich oddam w rêce ich nieprzyjació³, by je z³upili, zabrali i wywieŸli do Babilonu.
Jer 20:6  Ty zaœ, Paszchurze, i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam 
umrzesz, i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi najbli¿si, którym przepowiada³eœ k³amliwie».
Jer 20:7  Uwiod³eœ mnie, Panie, a ja pozwoli³em siê uwieœæ; ujarzmi³eœ mnie i przemog³eœ. Sta³em siê 
codziennym poœmiewiskiem, wszyscy mi ur¹gaj¹.
Jer 20:8  Albowiem ilekroæ mam zabieraæ g³os, muszê obwieszczaæ: «Gwa³t i ruina!» Tak, s³owo Pañskie 
sta³o siê dla mnie codzienn¹ zniewag¹ i poœmiewiskiem.
Jer 20:9  I powiedzia³em sobie: Nie bêdê Go ju¿ wspomina³ ani mówi³ w Jego imiê! Ale wtedy zacz¹³ trawiæ 
moje serce jakby ogieñ, nurtuj¹cy w moim ciele. Czyni³em wysi³ki, by go st³umiæ, lecz nie potrafi³em.
Jer 20:10  Tak, s³ysza³em oszczerstwo wielu: «Trwoga doko³a! Donieœcie, donieœmy na niego!» Wszyscy 
zaprzyjaŸnieni ze mn¹ wypatruj¹ mojego upadku: «Mo¿e on da siê zwieœæ, tak ¿e go zwyciê¿ymy i wywrzemy 
sw¹ pomstê na nim!»
Jer 20:11  Ale Pan jest przy mnie jako potê¿ny mocarz; dlatego moi przeœladowcy ustan¹ i nie zwyciê¿¹. Bêd¹ 
bardzo zawstydzeni swoj¹ pora¿k¹, okryci wieczn¹ i niezapomnian¹ hañb¹.
Jer 20:12  Panie Zastêpów, Ty, który doœwiadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym 
zobaczy³ Twoj¹ pomstê nad nimi. Tobie bowiem powierzy³em sw¹ sprawê.
Jer 20:13  Œpiewajcie Panu, wys³awiajcie Pana! Uratowa³ bowiem ¿ycie ubogiego z rêki z³oczyñców.
Jer 20:14  Niech bêdzie przeklêty dzieñ, w którym siê urodzi³em! Dzieñ, w którym porodzi³a mnie matka moja, 
niech nie bêdzie b³ogos³awiony!
Jer 20:15  Niech bêdzie przeklêty cz³owiek, który powiadomi³ ojca mojego: «Urodzi³ ci siê syn, ch³opiec!» 
sprawiaj¹c mu wielk¹ radoœæ.
Jer 20:16  Niech bêdzie ów cz³owiek podobny do miast, które Pan zniszczy³ bez mi³osierdzia! Niech s³yszy 
krzyk z rana, a wrzawê wojenn¹ w po³udnie!
Jer 20:17  Nie zabi³ mnie bowiem w ³onie matki: wtedy moja matka sta³aby siê moim grobem, a ³ono jej 
wiecznie brzemiennym.
Jer 20:18  Po co wyszed³em z ³ona matki? Czy ¿eby ogl¹daæ nêdzê i utrapienie i dokonaæ dni moich wœród 
hañby?
Jer 21:1  S³owo, które Pan skierowa³ do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wys³a³ do niego Paszchura, syna 
Malkiasza, i kap³ana Sofoniasza, syna Maasejasza, by mu powiedzieli:
Jer 21:2  «PoradŸ siê Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król babiloñski, wypowiedzia³ nam wojnê. 
Mo¿e Pan znowu zacznie czyniæ na korzyœæ nasz¹ dziwne rzeczy, tak ¿e tamten odst¹pi od nas».



Jer 21:3  Jeremiasz zaœ powiedzia³ do nich: «Tak odpowiedzcie Sedecjaszowi:
Jer 21:4  To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto odwrócê sprzêt wojenny, który macie w rêkach, a którym walczycie z 
królem babiloñskim i Chaldejczykami oblegaj¹cymi was z zewn¹trz murów, i zgromadzê ich w œrodku tego 
miasta.
Jer 21:5  Ja sam bêdê walczy³ przeciw wam wyci¹gniêt¹ rêk¹ i mocnym ramieniem, z gniewem pe³nym 
zapalczywoœci i wielk¹ zawziêtoœci¹.
Jer 21:6  I pobijê mieszkañców tego miasta, ludzi i zwierzêta; umr¹ na skutek wielkiej zarazy.
Jer 21:7  Nastêpnie zaœ - wyrocznia Pana - wydam Sedecjasza, króla judzkiego, jego s³ugi i lud, który ocaleje w 
tym mieœcie od zarazy, od miecza i od g³odu, w rêce Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, oraz w rêce ich 
nieprzyjació³ i w rêce tych, co nastaj¹ na ich ¿ycie. Zabije on ich mieczem, nie bêdzie ich ¿a³owa³, nie bêdzie 
mia³ litoœci ani mi³osierdzia.
Jer 21:8  Do tego narodu zaœ powiedz: To mówi Pan: Oto stawiam przed wami drogê ¿ycia i drogê œmierci.
Jer 21:9  Kto pozostanie w tym mieœcie, umrze od miecza, g³odu i zarazy. Kto zaœ wyjdzie, by siê oddaæ w 
niewolê oblegaj¹cym was Chaldejczykom, bêdzie ¿y³ i otrzyma jako zdobycz w³asne ¿ycie.
Jer 21:10  Zwróci³em bowiem swoje oblicze na to miasto ku jego z³u, a nie dobru - wyrocznia Pana. Bêdzie ono 
wydane w rêce króla babiloñskiego, który spali je ogniem».
Jer 21:11  Odnoœnie do domu króla judzkiego: S³uchajcie s³owa Pañskiego!
Jer 21:12  Domu Dawida, to mówi Pan: «Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe s¹dy, uwalniajcie 
uciœnionego z rêki ciemiêzcy! Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogieñ, bêdzie p³on¹³ i nikt nie zdo³a go 
zgasiæ, z powodu waszych przewrotnych uczynków.
Jer 21:13  Oto Ja zwracam siê do ciebie, Mieszkanko Doliny, Ska³o na Równinie - wyrocznia Pana. Wy, co 
mówicie: "Kto mo¿e wyst¹piæ przeciw nam i wkroczyæ do naszych siedzib?"
Jer 21:14  Ukarzê was wed³ug plonu waszych uczynków - wyrocznia Pana - i w lesie jej pod³o¿ê ogieñ. by 
poch³on¹³ wszystko, co j¹ otacza».
Jer 22:1  To mówi Pan: «ZejdŸ do domu króla judzkiego i powiedz tam te s³owa!
Jer 22:2  Powiesz: S³uchaj s³owa Bo¿ego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi s³udzy i twój 
lud, który wchodzi przez te bramy.
Jer 22:3  To mówi Pan: Wype³niajcie prawo i sprawiedliwoœæ, uwalniajcie uciœnionego z r¹k ciemiêzcy, obcego 
zaœ, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyñcie im gwa³tu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu!
Jer 22:4  Albowiem je¿eli wiernie wykonacie to polecenie, bêd¹ wchodziæ bramami tego domu królowie 
zasiadaj¹cy na tronie Dawida, wje¿d¿aj¹c na wozach i koniach, oni, ich s³udzy i ludzie.
Jer 22:5  Je¿eli zaœ nie us³uchacie tych s³ów, przysiêgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten 
zostanie obrócony w gruzy.
Jer 22:6  To mówi Pan o domu króla judzkiego: Jesteœ dla Mnie jak Gilead, jak szczyt Libanu. Naprawdê 
uczyniê z ciebie pustyniê, miasto nie zamieszka³e.
Jer 22:7  Przygotujê niszczycieli na ciebie, ka¿dego ze swym sprzêtem, by œciêli najlepsze z twoich cedrów i 
rzucili w ogieñ.
Jer 22:8  A gdy wielu ludzi bêdzie przechodzi³o obok tego miasta, powiedz¹ jeden do drugiego: "Dlaczego Pan 
post¹pi³ w ten sposób z tym wielkim miastem?"
Jer 22:9  OdpowiedŸ bêdzie brzmia³a: "Dlatego ¿e oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali 
czeœæ bogom obcym i s³u¿yli im"».
Jer 22:10  Nie p³aczcie nad zmar³ym ani nie lamentujcie nad nim! P³aczcie gorzko nad tym, który odchodzi, bo 
nie wróci ju¿ ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej.
Jer 22:11  Albowiem to mówi Pan o Szallumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który obj¹³ panowanie na miejsce 
Jozjasza, swego ojca, a który opuœci³ to miejsce:
Jer 22:12  «Nie wróci ju¿ do niego, lecz umrze w miejscu, do którego go zaprowadzono, i nie ujrzy wiêcej tej 
ziemi».
Jer 22:13  Biada temu, który fa³szem buduje swój dom, pomijaj¹c sprawiedliwoœæ, a swoje wysokie komnaty - 
bezprawiem; który ka¿e swemu wspó³ziomkowi pracowaæ darmo i nie oddaje mu jego zarobku,
Jer 22:14  mówi¹c: «Zbudujê sobie rozleg³y dom i przestronne, wysokie komnaty; wybijê sobie w nim okna, 
otaczaj¹c je cedrowymi ramami i pomalujê je na czerwono».
Jer 22:15  Czy siê w tym okazujesz królem, ¿e masz zapa³ do [budowania z] cedru? A mo¿e twój ojciec nie jad³ 
i nie pi³? Lecz on wykonywa³ prawo i sprawiedliwoœæ i dlatego za¿ywa³ pomyœlnoœci.
Jer 22:16  Wystêpowa³ w obronie uciœnionego i ubogiego - wtedy powodzi³o mu siê dobrze. «Czy nie znaczy 
to: znaæ Mnie» - wyrocznia Pana.
Jer 22:17  Twoje zaœ oczy i serce pragn¹ jedynie w³asnej korzyœci, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku 
i gwa³tu.
Jer 22:18  Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim: «Nie bêd¹ go op³akiwaæ: "Ach, mój 
bracie! Ach, siostro!" Nie bêd¹ go op³akiwaæ: "Ach, panie! Ach, majestacie!"



Jer 22:19  Bêdzie mia³ pogrzeb, jaki siê sprawia os³owi: bêd¹ go wlec i porzuc¹ poza bramami Jerozolimy.
Jer 22:20  WejdŸ na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieœ swój g³os, wo³aj z Abarim, bo zostali wyniszczeni 
wszyscy twoi ulubieñcy.
Jer 22:21  Mówi³em do ciebie, gdy za¿ywa³aœ pomyœlnoœci; odpowiedzia³aœ: "Nie bêdê s³uchaæ!" Takie 
by³o twoje postêpowanie od samej m³odoœci, ¿e nie s³ucha³aœ g³osu mojego.
Jer 22:22  Wszyscy twoi pasterze stan¹ siê pastw¹ wiatru, a twoi ulubieñcy pójd¹ w niewolê. Tak, wtedy ciê 
ogarnie wstyd i hañba z powodu wszystkich twoich nieprawoœci.
Jer 22:23  Ty, co mieszka³aœ na Libanie, co uwi³aœ sobie gniazdo wœród cedrów - jak bardzo bêdziesz 
jêczeæ, gdy przyjd¹ na ciebie boleœci podobne do bólów rodz¹cej kobiety».
Jer 22:24  «Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana - nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, by³ 
pierœcieniem na mojej rêce prawej, zerwa³bym go stamt¹d!
Jer 22:25  Wydam ciê w rêce tych, co nastaj¹ na twe ¿ycie, w rêce tych, przed którymi odczuwasz lêk, w rêce 
Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, w rêce Chaldejczyków.
Jer 22:26  Rzucê ciebie i twoj¹ matkê, która ciê porodzi³a, do obcej ziemi, w której siê nie urodziliœcie - i tam 
umrzecie.
Jer 22:27  Do kraju zaœ, do którego bêd¹ stale pragnêli powróciæ, nie wróc¹».
Jer 22:28  Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, pot³uczonym naczyniem, którego nikt nie chce? 
Dlaczego wypêdzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znaj¹?
Jer 22:29  Ziemio, ziemio, ziemio! S³uchaj s³owa Pañskiego!
Jer 22:30  To mówi Pan: «Zapiszcie tego cz³owieka jako pozbawionego potomstwa, jako mê¿a, który nie za¿yje 
szczêœcia w swych dniach, poniewa¿ ¿adnemu z jego potomków nie uda siê zasi¹œæ na tronie Dawida ani 
panowaæ nad Jude¹».
Jer 23:1  «Biada pasterzom, którzy prowadz¹ do zguby i rozpraszaj¹ owce mojego pastwiska - wyrocznia Pana.
Jer 23:2  Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy maj¹ paœæ mój naród: Wy rozproszyliœcie 
moj¹ trzodê, rozpêdziliœcie i nie zatroszczyliœcie siê o ni¹; oto Ja siê zatroszczê o nieprawoœæ waszych 
uczynków - wyrocznia Pana.
Jer 23:3  Ja sam zbiorê resztê swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypêdzi³em. Sprowadzê je na 
ich pastwisko, by mia³y coraz liczniejsze potomstwo.
Jer 23:4  Ustanowiê zaœ nad nimi pasterzy, by je paœli; i nie bêd¹ siê ju¿ wiêcej lêkaæ ani trwo¿yæ, ani trzeba 
bêdzie szukaæ którejkolwiek - wyrocznia Pana.
Jer 23:5  Oto nadejd¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzê Dawidowi Odroœl sprawiedliw¹. Bêdzie panowa³ 
jako król, postêpuj¹c roztropnie, i bêdzie wykonywa³ prawo i sprawiedliwoœæ na ziemi.
Jer 23:6  W jego dniach Juda dost¹pi zbawienia, a Izrael bêdzie mieszka³ bezpiecznie. To zaœ bêdzie imiê, 
którym go bêd¹ nazywaæ: "Pan nasz¹ sprawiedliwoœci¹".
Jer 23:7  Dlatego oto nadejd¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy nie bêd¹ ju¿ mówiæ: "Na ¿ycie Pana, który 
wyprowadzi³ synów Izraela z ziemi egipskiej",
Jer 23:8  lecz raczej: "Na ¿ycie Pana, który wyprowadzi³ i przywróci³ pokolenie domu Izraela z ziemi pó³nocnej i 
ze wszystkich ziem, po których ich rozproszy³", tak ¿e bêd¹ mogli mieszkaæ w swej ziemi».
Jer 23:9  O prorokach. Rozdziera siê serce we mnie, wszystkie moje cz³onki ogarnia dr¿enie, jestem jak 
cz³owiek pijany, jak cz³owiek przesycony winem - z powodu Pana i Jego œwiêtych s³ów.
Jer 23:10  «Kraj bowiem przepe³niony jest cudzo³o¿nikami tak, ca³y kraj pogr¹¿ony jest w smutku z powodu 
przekleñstwa, wysch³y pastwiska stepowe, ich zabiegi zmierzaj¹ ku z³emu, ich si³¹ jest nieprawoœæ.
Jer 23:11  Albowiem nawet prorok, nawet kap³an postêpuj¹ haniebnie, nawet w moim domu znalaz³em ich 
nieprawoœæ - wyrocznia Pana.
Jer 23:12  Dlatego bêdzie ich droga dla nich gruntem œliskim, na którym siê potkn¹ w ciemnoœciach i upadn¹. 
Albowiem zeœlê na nich nieszczêœcie w roku, w którym ich nawiedzê - wyrocznia Pana.
Jer 23:13  Tak¿e wœród proroków Samarii widzia³em szaleñstwo: prorokowali w imiê Baala i zwodzili mój 
naród, Izraela.
Jer 23:14  A wœród proroków Jerozolimy widzia³em obrzydliwoœæ: cudzo³óstwo, zatwardzia³oœæ w k³amstwie 
i popieranie z³oczyñców, przy czym nikt siê nie nawraca ze swej niegodziwoœci. Stali siê oni wszyscy dla Mnie 
jakby Sodom¹, a mieszkañcy ich jakby Gomor¹».
Jer 23:15  Dlatego to mówi Pan Zastêpów o prorokach: «Oto dam im za pokarm pio³un, a za napój wodê zatrut¹. 
Albowiem od proroków z Jerozolimy rozesz³a siê niegodziwoœæ po ca³ym kraju».
Jer 23:16  To mówi Pan Zastêpów: «Nie s³uchajcie proroków, którzy wam przepowiadaj¹: wprowadzaj¹ was w 
b³¹d; zwiastuj¹ wam urojenia swego serca, nie zaœ to, co pochodzi z ust Pañskich.
Jer 23:17  Mówi¹ stale tym, co uw³aczaj¹ s³owu Pana: "Bêdziecie za¿ywaæ pomyœlnoœci". Wszystkich zaœ 
tych, co id¹ za popêdem swego serca, zapewniaj¹: "Nie spotka was nieszczêœcie".
Jer 23:18  Kto bowiem sta³ w radzie Pana, widzia³ i s³ysza³ Jego s³owo? Kto nads³uchiwa³ Jego s³owa i 
us³ysza³ je?



Jer 23:19  Oto nawa³nica Pañska, gniew powstaje, burza szaleje, spada na g³owê niegodziwych.
Jer 23:20  Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy 
koñcu dni zrozumiecie to w pe³ni.
Jer 23:21  Nie pos³a³em tych proroków, lecz oni biegaj¹; nie mówi³em do nich, lecz oni prorokuj¹.
Jer 23:22  Gdyby stali w mojej radzie, g³osiliby moje s³owa mojemu narodowi i nawróciliby ich ze z³ej drogi oraz 
z przewrotnego postêpowania.
Jer 23:23  Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska - wyrocznia Pana - a z daleka [ju¿] nie jestem Bogiem?
Jer 23:24  Czy mo¿e siê cz³owiek ukryæ w zakamarkach, tak bym go nie widzia³? - wyrocznia Pana. Czy nie 
wype³niam nieba i ziemi?
Jer 23:25  S³ysza³em to, co mówi¹ prorocy, którzy prorokuj¹ fa³szywie w moim imieniu: "Mia³em sen, mia³em 
sen!"
Jer 23:26  Dok¹d¿e bêdzie tak w sercu proroków, przepowiadaj¹cych k³amliwie i przepowiadaj¹cych z³udy swego 
w³asnego serca?
Jer 23:27  Zmierzaj¹ ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, posz³o w niepamiêæ moje 
Imiê u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie.
Jer 23:28  Prorok, który mia³ sen, niech opowiada swój sen! Kto mia³ moje s³owo, niech wiernie opowiada moje 
s³owo! Co ma wspólnego s³oma z ziarnem - wyrocznia Pana.
Jer 23:29  Czy moje s³owo nie jest jak ogieñ - wyrocznia Pana - czy nie jest jak m³ot krusz¹cy ska³ê?
Jer 23:30  Oto dlatego siê zwrócê przeciw prorokom - wyrocznia Pana - którzy kradn¹ sobie nawzajem moje 
s³owo.
Jer 23:31  Oto siê zwrócê przeciw prorokom - wyrocznia Pana - którzy u¿ywaj¹ swego w³asnego jêzyka, by 
wypowiadaæ wyrocznie.
Jer 23:32  Oto siê zwrócê przeciw tym, którzy prorokuj¹ sny k³amliwe - wyrocznia Pana - opowiadaj¹ je i zwodz¹ 
mój lud k³amstwami i che³pliwoœci¹. Nie pos³a³em ich ani nie dawa³em polecenia; w niczym te¿ nie s¹ u¿yteczni 
dla tego narodu - wyrocznia Pana.
Jer 23:33  A jeœli ten naród albo prorok, albo kap³an ciê zapyta: "Jakie jest brzemiê Pañskie?", odpowiesz im: 
"Wy jesteœcie brzemieniem, bo odrzuci³em was" - wyrocznia Pana.
Jer 23:34  A proroka, kap³ana czy lud - ktokolwiek powie "brzemiê Pañskie", ukarzê wraz z jego domem.
Jer 23:35  Tak bêdziecie mówiæ ka¿dy do swego przyjaciela i ka¿dy do swego brata: "Co odpowiedzia³ Pan?" 
lub: "Co mówi³ Pan?"
Jer 23:36  Nie wspominajcie ju¿ wiêcej "brzemienia Pañskiego", inaczej bowiem stanie siê mówi¹cemu 
brzemieniem jego w³asne s³owo, gdy¿ odwróciliœcie sens s³ów Boga ¿ywego, Pana Zastêpów, Boga naszego.
Jer 23:37  Tak nale¿y mówiæ do proroka: "Co odpowiedzia³ tobie Pan?" lub: "Co mówi³ Pan?"
Jer 23:38  Jeœlibyœcie mimo to mówili: "brzemiê Pañskie", to wtedy tak mówi Pan: Poniewa¿ u¿ywacie tego 
wyra¿enia "brzemiê Pañskie", mimo ¿e wam zakaza³em mówiæ "brzemiê Pañskie",
Jer 23:39  dlatego podniosê was zupe³nie i wyrzucê sprzed mojego oblicza, was i miasto, które da³em wam i 
waszym przodkom.
Jer 23:40  Okryjê was wieczn¹ nies³aw¹, wieczn¹ hañb¹, która nigdy nie ulegnie zapomnieniu».
Jer 24:1  Pan pokaza³ mi w widzeniu: Oto dwa kosze fig ustawione przed œwi¹tyni¹, gdy ju¿ Nabuchodonozor, 
król babiloñski, uprowadzi³ w niewolê z Jerozolimy do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, 
oraz przywódców judzkich, nadto kowali i œlusarzy.
Jer 24:2  Jeden kosz zawiera³ wyborne figi, jakimi s¹ wczesne figi, drugi natomiast kosz zawiera³ figi zepsute, tak 
zepsute, ¿e siê nie nadawa³y do jedzenia.
Jer 24:3  Pan zaœ powiedzia³ do mnie: «Co widzisz, Jeremiaszu?» Odpowiedzia³em: «Figi. Figi wyborne s¹ 
bardzo dobre, a z³e s¹ zepsute, tak zepsute, ¿e nie mo¿na ju¿ ich jeœæ».
Jer 24:4  I otrzyma³em nastêpuj¹ce s³owo Bo¿e:
Jer 24:5  «To mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzê ¿yczliwie na mieszkañców Judy 
uprowadzonych w niewolê, których wys³a³em z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków - dla ich dobra.
Jer 24:6  Skierujê wzrok na nich dla ich dobra, sprowadzê ich do tego kraju, odbudujê ich, by wiêcej nie 
rujnowaæ.
Jer 24:7  Dam im serce zdolne do poznania Mnie, ¿e Ja jestem Pan. Oni bêd¹ moim narodem, Ja zaœ bêdê ich 
Bogiem, poniewa¿ z ca³ego serca powróc¹ do Mnie.
Jer 24:8  Natomiast jak siê czyni z bezwartoœciowymi figami, których nie mo¿na jeœæ, bo s¹ niedobre, tak 
samo - to mówi Pan - post¹piê z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkañcami 
Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz z tymi, co mieszkaj¹ w Egipcie.
Jer 24:9  I uczyniê z nich postrach i klêskê dla wszystkich królestw ziemi, hañbê, przys³owie, poœmiewisko i 
przekleñstwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszy³em.
Jer 24:10  Zeœlê na nich miecz, g³ód i zarazê, dopóki nie znikn¹ z powierzchni ziemi, któr¹ da³em im i ich 
przodkom».



Jer 25:1  S³owo skierowane do Jeremiasza o ca³ym narodzie judzkim w czwartym roku [panowania] Joakima, 
syna Jozjasza, króla judzkiego to jest pierwszego roku Nabuchodonozora, króla Babilonii.
Jer 25:2  Prorok Jeremiasz wypowiedzia³ je do ca³ego narodu judzkiego i do wszystkich mieszkañców 
Jerozolimy:
Jer 25:3  «Pocz¹wszy od trzynastego roku [panowania] Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, a¿ do dnia 
dzisiejszego, przez dwadzieœcia trzy lata kierowa³ Pan s³owo do mnie, ja zaœ mówi³em do was niestrudzenie, 
a wy nie s³uchaliœcie.
Jer 25:4  Pan posy³a³ wam wszystkie swoje s³ugi, proroków, bez przerwy, a wy nie s³uchaliœcie ani nie 
nadstawialiœcie uszu, by s³uchaæ.
Jer 25:5  S³owa te brzmia³y: Niech ka¿dy porzuci swoje przewrotne postêpowanie, z³e uczynki, a bêdziecie 
mogli pozostaæ w ziemi, jak¹ da³ Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze.
Jer 25:6  Nie chodŸcie za obcymi bogami, by im s³u¿yæ i czeœæ oddawaæ, ani nie pobudzajcie Pana do 
gniewu uczynkami waszych r¹k, a nie sprowadzê na was nieszczêœcia.
Jer 25:7  Ale nie us³uchaliœcie Mnie wyrocznia Pana - pobudzaj¹c Mnie do gniewu uczynkami waszych r¹k ku 
waszej w³asnej zgubie».
Jer 25:8  Dlatego to mówi Pan Zastêpów: «Poniewa¿ nie us³uchaliœcie moich s³ów,
Jer 25:9  oto poœlê, by przyprowadziæ wszystkie pokolenia pó³nocy - wyrocznia Pana - i Nabuchodonozora, 
króla Babilonu, mojego s³ugê. Sprowadzê ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkañcom i przeciw 
wszystkim narodom doko³a. Wype³niê na nich kl¹twê, uczyniê z nich przedmiot grozy, poœmiewisko i wieczn¹ 
ruinê.
Jer 25:10  Sprawiê, ¿e ustanie wœród nich g³os wesela, g³os radoœci, g³os oblubieñca i g³os oblubienicy, terkot 
¿aren i œwiat³o lampy.
Jer 25:11  Ca³y ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody bêd¹ s³u¿yæ królowi babiloñskiemu przez 
siedemdziesi¹t lat.
Jer 25:12  A po up³ywie siedemdziesiêciu lat ukarzê króla Babilonu i ten naród - wyrocznia Pana - ich grzechy i 
kraj babiloñski; zamieniê go na wieczne pustkowie.
Jer 25:13  Wype³niê na tym kraju wszystkie swoje s³owa, które wypowiedzia³em przeciw niemu: wszystko, co 
zosta³o napisane w tej ksiêdze, co prorokowa³ Jeremiasz przeciw wszystkim narodom.
Jer 25:14  Tak¿e i ich zmusz¹ do uleg³oœci wielkie narody i wielcy królowie, odp³acaj¹c im stosownie do ich 
czynów i uczynków ich r¹k».
Jer 25:15  To powiedzia³ do mnie Pan, Bóg Izraela: «WeŸ z mojej rêki kubek wina to jest gniewu i daj je do picia 
wszystkim narodom, do których ciê posy³am.
Jer 25:16  Niech pij¹, zataczaj¹ siê i szalej¹ przed mieczem, który poœlê miêdzy nich».
Jer 25:17  Wzi¹³em wiêc kubek z rêki Pana i napoi³em wszystkie narody, do których mnie pos³a³ Pan:
Jer 25:18  Jerozolimê, miasta judzkie, ich królów i przywódców, by uczyniæ z nich pustkowie, przedmiot grozy, 
poœmiewiska i przekleñstwa, jak to jest dzisiaj;
Jer 25:19  faraona, króla egipskiego i jego s³ugi, jego przywódców i ca³y jego naród;
Jer 25:20  wszystkie ró¿norodne narody i wszystkich królów ziemi Us, wszystkich królów ziemi filistyñskiej, 
Aszkelon, Gazê, Ekron i to, co pozosta³o z Aszdodu;
Jer 25:21  Edom, Moab i synów Ammona,
Jer 25:22  wszystkich królów Tyru i wszystkich królów Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp;
Jer 25:23  Dedan, Tema, Buz i wszystkich, którzy przycinaj¹ w³osy na skroniach;
Jer 25:24  wszystkich królów Arabii i wszystkich królów ró¿norodnych ludów, mieszkaj¹cych na pustyni;
Jer 25:25  wszystkich królów Zimri, wszystkich królów Elamu i wszystkich królów Medii;
Jer 25:26  wszystkich królów pó³nocy, bliskich i dalekich, jednych po drugich; wszystkie królestwa, jakie s¹ na 
powierzchni ziemi; król zaœ Szeszak bêdzie pi³ po nich.
Jer 25:27  «Powiesz im: To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Pijcie i upijajcie siê; wymiotujcie i padajcie, nie 
mog¹c powstaæ wobec miecza, który poœlê miêdzy was.
Jer 25:28  Je¿eli zaœ siê zdarzy, ¿e nie bêd¹ chcieli wzi¹æ kubka z twej rêki, by piæ, powiesz im: To mówi Pan 
Zastêpów: Musicie wypiæ!
Jer 25:29  Bo oto od miasta, na którym wzywano mojego imienia, rozpoczynam karê, a wy mielibyœcie 
pozostaæ nie ukarani? Nie ujdziecie kary, lecz raczej miecz powo³am przeciw wszystkim mieszkañcom ziemi - 
wyrocznia Pana Zastêpów.
Jer 25:30  Ty zaœ bêdziesz im prorokowa³ wszystkie te s³owa i powiesz im: Pan grzmi z wysoka i ze swego 
œwiêtego przybytku g³os wydaje; grzmi potê¿nie przeciw swemu pastwisku, krzyk podnosi, jak t³ocz¹cy prasê 
do wina. Do wszystkich mieszkañców ziemi
Jer 25:31  dochodzi wrzawa, a¿ do krañców ziemi; albowiem Pan prowadzi spór z narodami, pozywa przed s¹d 
wszelkie cia³o, wystêpnych oddaje na pastwê miecza - wyrocznia Pana.
Jer 25:32  To mówi Pan Zastêpów: Oto nieszczêœcie ogarnia naród po narodzie, zrywa siê wielka burza z 



krañców ziemi.
Jer 25:33  W tym dniu bêdzie [wielu] zabitych przez Pana od krañca do krañca ziemi. Nikt nie bêdzie ich 
op³akiwa³ ani zbiera³, ani grzeba³; pozostan¹ jako nawóz na powierzchni ziemi.
Jer 25:34  Podnieœcie lament, pasterze, i krzyczcie! Tarzajcie siê w prochu, przewodnicy trzody! Nadesz³y 
bowiem dni waszej rzezi i padniecie jak wybrane owce.
Jer 25:35  Nie ma ucieczki dla pasterzy ani ocalenia dla przewodników trzody.
Jer 25:36  Rozlega siê krzyk pasterzy i lament przewodników trzody, bo Pan pustoszy ich pastwisko.
Jer 25:37  Niszczej¹ spokojne pastwiska od p³on¹cego gniewu Pañskiego.
Jer 25:38  Lew opuœci³ sw¹ kryjówkê, bo jego kraj sta³ siê pustkowiem, z powodu niszczycielskiego miecza i z 
powodu pal¹cego gniewu Pañskiego».
Jer 26:1  Na pocz¹tku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierowa³ nastêpuj¹ce s³owo do 
Jeremiasza:
Jer 26:2  To mówi Pan: «Stañ na dziedziñcu domu Pañskiego i mów do [mieszkañców] wszystkich miast 
judzkich, którzy przychodz¹ do domu Pañskiego oddaæ pok³on, wszystkie s³owa, jakie poleci³em ci im 
oznajmiæ; nie ujmuj ani s³owa!
Jer 26:3  Mo¿e pos³uchaj¹ i zawróci ka¿dy ze swej z³ej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczêœcie, jakie 
zamyœlam przeciw nim za ich przewrotne postêpki.
Jer 26:4  Powiesz im: To mówi Pan: Je¿eli nie bêdziecie Mi pos³uszni, postêpuj¹c wed³ug mojego Prawa, które 
wam ustanowi³em,
Jer 26:5  [i jeœli nie] bêdziecie s³uchaæ s³ów moich s³ug, proroków, których nieustannie do was posy³am, mimo 
¿e jesteœcie niepos³uszni,
Jer 26:6  zrobiê z tym domem podobnie jak z Szilo, a z miasta tego uczyniê przekleñstwo dla wszystkich 
narodów ziemi».
Jer 26:7  Kap³ani, prorocy i ca³y lud s³yszeli Jeremiasza mówi¹cego te s³owa w domu Pañskim.
Jer 26:8  Gdy zaœ Jeremiasz skoñczy³ mówiæ wszystko to, co mu Pan nakaza³ g³osiæ ca³emu ludowi, prorocy 
i ca³y lud pochwycili go, mówi¹c: «Musisz umrzeæ!
Jer 26:9  Dlaczego prorokowa³eœ w imiê Pana, ¿e siê z tym domem stanie to, co z Szilo, a miasto to ulegnie 
zniszczeniu i pozostanie niezamieszka³e?» Ca³y lud zgromadzi³ siê doko³a Jeremiasza w domu Pañskim.
Jer 26:10  Gdy przywódcy judzcy us³yszeli te s³owa, wyszli z pa³acu królewskiego do domu Pañskiego i zasiedli 
u wejœcia Bramy Nowej w domu Pañskim.
Jer 26:11  Wtedy kap³ani i prorocy zwrócili siê do przywódców i do ca³ego ludu tymi s³owami: «Cz³owiek ten 
zas³uguje na wyrok œmierci, gdy¿ prorokowa³ przeciw temu miastu, jak to s³yszeliœcie na w³asne uszy».
Jer 26:12  Jeremiasz zaœ rzek³ do wszystkich przywódców i do ca³ego ludu: «Pan pos³a³ mnie, bym g³osi³ 
przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie s³owa, które s³yszeliœcie.
Jer 26:13  Teraz wiêc zmieñcie swoje postêpowanie i swoje uczynki, s³uchajcie g³osu Pana, Boga waszego; 
wtedy ogarnie Pana ¿al nad nieszczêœciem, jakie postanowi³ przeciw wam.
Jer 26:14  Ja zaœ jestem w waszych rêkach. Uczyñcie ze mn¹, co wam siê wyda dobre i sprawiedliwe.
Jer 26:15  Wiedzcie jednak dobrze, ¿e je¿eli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na 
jego mieszkañców. Naprawdê bowiem pos³a³ mnie Pan do was, by g³osiæ do waszych uszu wszystkie te 
s³owa».
Jer 26:16  Wtedy powiedzieli przywódcy i ca³y lud do kap³anów i proroków: «Cz³owiek ten nie zas³uguje na 
wyrok œmierci, gdy¿ przemawia³ do nas w imiê Pana, Boga naszego».
Jer 26:17  Powstali niektórzy spoœród starszych kraju i rzekli do ca³ego zgromadzenia ludu:
Jer 26:18  «Micheasz z Moreszet by³ prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, i mówi³ do ca³ego 
narodu judzkiego, co nastêpuje: To mówi Pan Zastêpów: Syjon zostanie zaorany jak pole, Jerozolima - 
obrócona w gruzy, a góra œwi¹tyni - w zalesione wzgórze.
Jer 26:19  Czy zabi³ go Ezechiasz, król judzki, i ca³e [pokolenie] Judy? Czy raczej nie ul¹k³ siê on Pana i nie 
przeb³aga³ oblicza Pana, tak ¿e ogarn¹³ Pana ¿al nad nieszczêœciem, jakie zamierzy³ przeciw niemu? My zaœ 
mielibyœmy obci¹¿yæ dusze nasze tak wielkim wystêpkiem?»
Jer 26:20  By³ tak¿e m¹¿ prorokuj¹cy w imiê Pana imieniem Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim. Prorokowa³ 
on przeciw temu miastu i przeciw tej ziemi zupe³nie zgodnie ze s³owami Jeremiasza.
Jer 26:21  Król Jojakim i wszyscy jego bohaterowie oraz wszyscy przywódcy us³yszeli jego s³owa; król zaœ 
szuka³ sposobnoœci, by go zabiæ. Gdy Uriasz us³ysza³ o tym, przerazi³ siê i uciekaj¹c przyby³ do Egiptu.
Jer 26:22  Wtedy pos³a³ król Jojakim do Egiptu Elnatana, syna Akbora, wraz z kilku ludŸmi.
Jer 26:23  Sprowadzili oni Uriasza z Egiptu i przyprowadzili do króla Jojakima, który kaza³ go straciæ mieczem, 
a cia³o jego wrzuciæ do pospolitych grobów.
Jer 26:24  Achikam jednak, syn Szafana, ochrania³ Jeremiasza, by nie zosta³ wydany w rêce ludu na œmieræ.
Jer 27:1  Na pocz¹tku panowania Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, skierowa³ Pan do Jeremiasza 
nastêpuj¹ce s³owa:



Jer 27:2  To powiedzia³ Pan do mnie: «Sporz¹dŸ sobie wiêzy i jarzmo i na³ó¿ je sobie na szyjê!
Jer 27:3  Nastêpnie wyœlij [orêdzie] do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Ammonitów, do króla Tyru i do 
króla Sydonu przez ich wys³anników, którzy przybyli do Jerozolimy, do Sedecjasza, króla judzkiego.
Jer 27:4  Dasz im nastêpuj¹ce polecenie do ich w³adców: To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela; tak macie 
powiedzieæ waszym panom:
Jer 27:5  Ja uczyni³em ziemiê, cz³owieka i zwierzêta, które s¹ na powierzchni ziemi, sw¹ wielk¹ si³¹ i swym 
wyci¹gniêtym ramieniem; mogê je daæ, komu bêdê uwa¿a³ za s³uszne.
Jer 27:6  Teraz zaœ da³em wszystkie te ziemie w rêce Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, mojego s³ugi; 
oddajê mu nawet zwierzêta polne, by mu s³u¿y³y.
Jer 27:7  Wszystkie narody bêd¹ s³u¿yæ jemu, jego synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres 
tak¿e i na jego kraj; bêd¹ mu s³u¿yæ wtenczas potê¿ne narody i wielcy królowie.
Jer 27:8  Naród i królestwo, które nie chcia³yby s³u¿yæ Nabuchodonozorowi, królowi babiloñskiemu, i które nie 
podda³yby swego karku pod jarzmo króla babiloñskiego, nawiedzê mieczem i zaraz¹ - wyrocznia Pana - dopóki 
nie oddam ich w jego rêce.
Jer 27:9  Wy natomiast nie s³uchajcie waszych proroków, waszych wró¿bitów, waszych maj¹cych senne 
marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówi¹: "Nie pójdziecie w 
poddañstwo króla babiloñskiego".
Jer 27:10  Przepowiadaj¹ wam bowiem k³amstwo, by was przez to wygnaæ z waszej ziemi, abym was musia³ 
wypêdziæ i abyœcie wyginêli.
Jer 27:11  Narodowi zaœ, który podda swój kark pod jarzmo króla babiloñskiego, by mu s³u¿yæ, pozwolê 
spoczywaæ w swej ziemi - wyrocznia Pana - bêdzie j¹ uprawia³ i w niej mieszka³».
Jer 27:12  Do Sedecjasza, króla judzkiego, powiedzia³em, zgodnie z tymi wszystkimi s³owami: «Poddajcie swe 
karki pod jarzmo króla babiloñskiego, s³u¿cie jemu i jego narodowi, a bêdziecie ¿yæ.
Jer 27:13  Dlaczego chcecie umrzeæ, ty wraz ze swym narodem, od miecza, g³odu i zarazy, jak to 
przepowiedzia³ Pan o narodzie, który nie chcia³by s³u¿yæ królowi babiloñskiemu?
Jer 27:14  Nie s³uchajcie te¿ s³ów proroków, mówi¹cych do was: "Nie bêdziecie s³u¿yæ królowi babiloñskiemu". 
Prorokuj¹ wam bowiem k³amstwo.
Jer 27:15  Nie pos³a³em ich - wyrocznia Pana - i prorokuj¹ k³amliwie w moje imiê, bym by³ zmuszony was 
wypêdziæ i byœcie wyginêli wy i przepowiadaj¹cy wam prorocy».
Jer 27:16  Do kap³anów zaœ i do tego ludu powiedzia³em, co nastêpuje: To mówi Pan: «Nie s³uchajcie s³ów 
waszych proroków, przepowiadaj¹cych wam: "Oto naczynia domu Pañskiego wróc¹ z Babilonu, teraz, 
natychmiast". Prorokuj¹ wam bowiem k³amstwo.
Jer 27:17  Nie s³uchajcie ich, b¹dŸcie poddani królowi babiloñskiemu, a bêdziecie ¿yæ. Dlaczego to miasto ma 
siê obróciæ w gruzy?
Jer 27:18  Gdyby byli oni naprawdê prorokami i mieli s³owo Pañskie, wstawiliby siê u Pana Zastêpów, by 
naczynia, które pozosta³y w domu Pana, w pa³acu króla judzkiego i w Jerozolimie, nie powêdrowa³y do 
Babilonu».
Jer 27:19  To bowiem mówi Pan Zastêpów o kolumnach, o «morzu», o podstawach oraz o reszcie naczyñ, co 
pozosta³y w tym mieœcie,
Jer 27:20  których nie zabra³ Nabuchodonozor, król babiloñski, gdy uprowadza³ w niewolê z Jerozolimy do 
Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, wraz ze wszystkimi wybitnymi mê¿ami Judei i 
Jerozolimy.
Jer 27:21  To bowiem mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela, o naczyniach pozosta³ych w domu Pañskim, w pa³acu 
króla judzkiego i w Jerozolimie:
Jer 27:22  «Zostan¹ przeniesione do Babilonu i tam pozostan¹ a¿ do dnia, w którym siê o nie zatroszczê - 
wyrocznia Pana. Wtedy je sprowadzê i przywrócê temu miejscu».
Jer 28:1  W czwartym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, w pi¹tym miesi¹cu rzek³ do mnie 
Chananiasz, syn Azzura, prorok z Gibeon, w domu Pañskim wobec kap³anów i ca³ego ludu:
Jer 28:2  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: «Z³amiê jarzmo króla babiloñskiego.
Jer 28:3  W ci¹gu dwóch lat przywrócê na to miejsce wszystkie naczynia domu Pañskiego, które zabra³ 
Nabuchodonozor, król babiloñski, z tego miejsca, wywo¿¹c do Babilonu.
Jer 28:4  Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu 
sprowadzê na to miejsce - wyrocznia Pana - skruszê bowiem jarzmo króla babiloñskiego».
Jer 28:5  Prorok zaœ Jeremiasz przemówi³ do proroka Chananiasza wobec kap³anów i ca³ego ludu stoj¹cego w 
domu Pañskim.
Jer 28:6  Prorok Jeremiasz powiedzia³: «Niech siê stanie! Niech tak Pan uczyni! Niech Pan wype³ni twoje s³owa, 
które prorokowa³eœ, sprowadzaj¹c naczynia z domu Pañskiego i wszystkich uprowadzonych w niewolê z 
Babilonu na to miejsce.
Jer 28:7  Pos³uchaj jednak tego s³owa, które powiem do twoich uszu i do ca³ego ludu.



Jer 28:8  Prorocy, którzy byli przede mn¹ i przed tob¹ od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym 
krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczêœciu i zarazie.
Jer 28:9  Prorok, który przepowiada pomyœlnoœæ, bêdzie uznany za proroka prawdziwie pos³anego przez 
Pana, gdy siê spe³ni przepowiednia prorocka».
Jer 28:10  Wtedy prorok Chananiasz wzi¹³ jarzmo z szyi Jeremiasza proroka i po³ama³ je.
Jer 28:11  I powiedzia³ Chananiasz wobec ca³ego ludu: To mówi Pan: «Tak samo skruszê jarzmo 
Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, znad szyi wszystkich narodów w ci¹gu dwóch lat». Jeremiasz zaœ 
odszed³ swoj¹ drog¹.
Jer 28:12  Po po³amaniu jarzma, [wziêtego] z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Chananiasza, skierowa³ 
Pan do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 28:13  «IdŸ i powiedz Chananiaszowi: To mówi Pan: Po³ama³eœ jarzmo drewniane, lecz przygotowa³eœ 
zamiast niego jarzmo ¿elazne.
Jer 28:14  To bowiem mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Wk³adam jarzmo ¿elazne na szyjê wszystkich tych 
narodów, aby s³u¿y³y Nabuchodonozorowi, królowi babiloñskiemu, i by³y mu poddane; tak¿e zwierzêta polne 
mu poddajê».
Jer 28:15  I rzek³ prorok Jeremiasz do proroka Chananiasza: «S³uchaj, Chananiaszu! Pan ciê nie pos³a³, ty zaœ 
pozwoli³eœ ¿ywiæ temu narodowi zwodnicz¹ nadziejê.
Jer 28:16  Dlatego to mówi Pan: Oto usunê ciebie z powierzchni ziemi.
Jer 28:17  Umrzesz w tym roku, bo g³osi³eœ bunt przeciw Panu». I zmar³ Chananiasz prorok w tym roku, w 
siódmym miesi¹cu.
Jer 29:1  Taka jest treœæ listu, jaki prorok Jeremiasz pos³a³ z Jerozolimy do pozosta³ych starszych na 
wygnaniu, do kap³anów, do proroków i do ca³ego ludu, który Nabuchodonozor uprowadzi³ w niewolê z 
Jerozolimy do Babilonii
Jer 29:2  po wyjœciu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej, dworzan, przywódców judzkich i jerozolimskich, 
kowali i œlusarzy.
Jer 29:3  [Pos³a³ go] przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gemariasza, syna Chilkiasza, których wys³a³ 
Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, do Babilonu. Brzmia³ on tak:
Jer 29:4  «To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoli³em 
uprowadziæ z Jerozolimy do Babilonu:
Jer 29:5  Budujcie domy i mieszkajcie w nich; zak³adajcie ogrody i spo¿ywajcie ich owoce!
Jer 29:6  Bierzcie sobie ¿ony i rodŸcie synów i córki! Wybierajcie ¿ony dla waszych synów i dawajcie córkom 
waszym mê¿ów, by rodzi³y synów i córki; pomna¿ajcie siê tam, a niech was nie ubywa!
Jer 29:7  Starajcie siê o pomyœlnoœæ kraju, do którego was zes³a³em. Módlcie siê do Pana za niego, bo od 
jego pomyœlnoœci zale¿y wasza pomyœlnoœæ.
Jer 29:8  Bo to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Nie dajcie siê wprowadziæ w b³¹d przez waszych proroków, 
którzy s¹ wœród was, i przez waszych wró¿bitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie œnicie.
Jer 29:9  Oni bowiem prorokuj¹ wam k³amstwo w moje imiê. Nie pos³a³em ich - wyrocznia Pana.
Jer 29:10  To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu up³ynie siedemdziesi¹t lat, nawiedzê was i wype³niê na was 
swoj¹ pomyœln¹ zapowiedŸ, by was znów przyprowadziæ na to miejsce.
Jer 29:11  Jestem bowiem œwiadomy zamiarów, jakie zamyœlam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów 
pe³nych pokoju, a nie zguby, by zapewniæ wam przysz³oœæ, jakiej oczekujecie.
Jer 29:12  Bêdziecie Mnie wzywaæ, zanosz¹c do Mnie swe modlitwy, a Ja was wys³ucham.
Jer 29:13  Bêdziecie Mnie szukaæ i znajdziecie Mnie, albowiem bêdziecie Mnie szukaæ z ca³ego serca.
Jer 29:14  Ja zaœ sprawiê, ¿e Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - i odwrócê wasz los, zgromadzê spoœród 
wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszy³em - wyrocznia Pana - i przyprowadzê was 
do miejsca, sk¹d was wygna³em.
Jer 29:15  Mówicie wprawdzie: "Pan wzbudzi³ nam proroków w Babilonie".
Jer 29:16  Dobrze! To bowiem mówi Pan do króla zasiadaj¹cego na tronie Dawida i do ca³ego ludu 
mieszkaj¹cego w tym mieœcie, do wszystkich braci, którzy nie poszli na wygnanie;
Jer 29:17  to mówi Pan Zastêpów: Oto poœlê miêdzy nich miecz, g³ód i zarazê; post¹piê z nimi tak, jak z 
zepsutymi figami, które s¹ tak niedobre, ¿e siê nie nadaj¹ do jedzenia.
Jer 29:18  Bêdê ich œciga³ mieczem, g³odem, zaraz¹; uczyniê ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw 
ziemi, przedmiotem kl¹twy, postrachu, poœmiewiska i ur¹gowiska miêdzy wszystkimi narodami, wœród których 
ich rozproszy³em,
Jer 29:19  za to, ¿e nie s³uchali moich s³ów - wyrocznia Pana - chocia¿ posy³a³em im swoje s³ugi, proroków, 
nieustannie, a oni nie chcieli s³uchaæ - wyrocznia Pana.
Jer 29:20  S³uchajcie wiêc s³owa Pañskiego, wszyscy uprowadzeni do niewoli, których wypêdzi³em z Jerozolimy 
do Babilonu.
Jer 29:21  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, 



którzy prorokowali wam k³amstwo w moje imiê: Oto wydam ich w rêce Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, 
który zabije ich na waszych oczach.
Jer 29:22  I wszyscy Judejczycy, którzy znajduj¹ siê na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku bêd¹ brali 
przyk³ad, by przeklinaæ w nastêpuj¹cy sposób: "Niech tobie Pan uczyni tak, jak Sidkijaszowi i Achabowi!", 
których król babiloñski usma¿y³ na ogniu,
Jer 29:23  poniewa¿ postêpowali haniebnie w Izraelu, cudzo³o¿¹c z ¿onami swoich bliŸnich i g³osz¹c w moje 
imiê s³owa k³amstwa, czego im nie zleci³em. Ja wiem o tym i jestem œwiadkiem - wyrocznia Pana.
Jer 29:24  Do Szemajasza zaœ Nechelamity powiesz:
Jer 29:25  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Poniewa¿ pos³a³eœ w swoim w³asnym imieniu do ca³ego 
narodu w Jerozolimie i do Sofoniasza, syna Massejasza, kap³ana, i do wszystkich kap³anów list tej treœci:
Jer 29:26  "Pan ustanowi³ ciê kap³anem w miejsce kap³ana Jojady, byœ by³ nadzorc¹ w domu Pañskim nad 
ka¿dym wpadaj¹cym w sza³ i wystêpuj¹cym jako prorok, byœ go zaku³ w k³odê i ¿elazo.
Jer 29:27  Dlaczego wiêc nie przywo³a³eœ do porz¹dku Jeremiasza z Anatot, który wam prorokuje?
Jer 29:28  Przecie¿ to on przys³a³ do nas, do Babilonii, wieœæ: D³ugo to potrwa. Budujcie domy i mieszkajcie w 
nich, zak³adajcie ogrody i spo¿ywajcie ich owoce!"»
Jer 29:29  Kap³an Sofoniasz odczyta³ ten list w obecnoœci proroka Jeremiasza.
Jer 29:30  Wtedy Pan skierowa³ nastêpuj¹ce s³owo do Jeremiasza:
Jer 29:31  «Poœlij do wszystkich uprowadzonych do niewoli nastêpuj¹ce s³owa: To mówi Pan do Szemajasza 
Nechelamity: Poniewa¿ Szemejasz prorokowa³ wam, mimo ¿e go nie powo³a³em, i utwierdza³ wasz¹ ufnoœæ w 
k³amstwo,
Jer 29:32  dlatego to mówi Pan: Oto ukarzê Szemejasza Nechelamitê i jego potomstwo. Nie bêdzie mia³ nikogo, 
kto by mieszka³ wœród tego ludu i kto by ujrza³ pomyœlnoœæ, jak¹ uczyniê mojemu ludowi - wyrocznia Pana - 
gdy¿ g³osi³ bunt przeciw Panu».
Jer 30:1  S³owo, które Pan skierowa³ do Jeremiasza:
Jer 30:2  «To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w ksiêdze wszystkie s³owa, jakie powiedzia³em do ciebie.
Jer 30:3  Bo oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - w których odmieniê los mojego narodu, Izraela i Judy - mówi 
Pan. Przyprowadzê ich znów do ziemi, jak¹ da³em ich przodkom, i wezm¹ j¹ w posiadanie».
Jer 30:4  Nastêpuj¹ce s³owa wypowiedzia³ Pan do Izraela i do Judy:
Jer 30:5  To mówi Pan: «Us³yszeliœmy krzyk bolesny trwogi, a nie pokoju.
Jer 30:6  Pytajcie siê i patrzcie: Czy mê¿czyzna mo¿e rodziæ? Dlaczego widzê wszystkich mê¿czyzn z rêkami 
na biodrach jak u rodz¹cej kobiety? Ka¿da twarz powlek³a siê bladoœci¹.
Jer 30:7  Ach, jak wielki to dzieñ, nie ma on równego sobie! Bêdzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on 
zostanie zeñ wybawiony!
Jer 30:8  W dniu tym - wyrocznia Pana Zastêpów - skruszê jarzmo znad ich szyi, zerwê ich wiêzy, tak ¿e nie 
bêd¹ wiêcej s³u¿yæ obcym.
Jer 30:9  Bêd¹ zaœ s³u¿yæ Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzê.
Jer 30:10  Ty siê jednak nie bój, s³ugo mój Jakubie - wyrocznia Pana - i nie lêkaj siê, Izraelu, bo Ja ciê wybawiê 
z dalekiej ziemi, twoje potomstwo z kraju jego wygnania. Powróci Jakub i bêdzie za¿ywa³ nie zm¹conego niczym 
pokoju, a nikt go nie bêdzie trwo¿y³.
Jer 30:11  Ja bowiem jestem z tob¹ - wyrocznia Pana - by ciê wybawiæ. Zgotujê zag³adê wszystkim narodom, 
miêdzy którymi ciê rozproszy³em, ciebie zaœ nie wyniszczê. Ukarzê ciê jednak sprawiedliwie i nie ujdziesz 
zupe³nie bezkarnie».
Jer 30:12  To bowiem mówi Pan: «Dotkliwa jest twoja klêska, nieuleczalna twoja rana.
Jer 30:13  Nikt siê nie troszczy o twoj¹ sprawê, nie ma lekarstwa, by ciê uzdrowiæ.
Jer 30:14  Wszyscy, co ciê kochali, zapomnieli o tobie, nie szukaj¹ ju¿ ciebie, gdy¿ dotkn¹³em ciebie, tak jak siê 
rani wroga, surow¹ kar¹. Przez wielk¹ tw¹ nieprawoœæ pomno¿y³y siê twoje grzechy.
Jer 30:15  Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, ¿e ból twój nie da siê uœmierzyæ? Przez wielk¹ twoj¹ 
nieprawoœæ i liczne twoje grzechy to ci uczyni³em.
Jer 30:16  Wszyscy jednak, co ciê chcieli poch³on¹æ, sami ulegn¹ po¿arciu. Wszyscy, co ciebie uciskali, pójd¹ w 
niewolê. Ci, co grabili ciebie zostan¹ ograbieni. Wszystkich tych, co ³upili ciebie, wydam na ³up.
Jer 30:17  Albowiem przywrócê ci zdrowie i z ran ciebie uleczê - wyrocznia Pana - gdy¿ nazywaj¹ ciê 
"Odrzucon¹", Syjonie, "o któr¹ siê nikt nie troszczy"».
Jer 30:18  To mówi Pan: «Oto przywrócê do poprzedniego stanu namioty Jakuba i oka¿ê mi³osierdzie nad jego 
siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pa³ace stan¹ na swoim miejscu.
Jer 30:19  Rozlegn¹ siê stamt¹d hymny pochwalne i g³osy pe³ne radoœci. Pomno¿ê ich, i nie zmaleje ich liczba, 
przysporzê im chwa³y, by nimi nikt nie pogardza³.
Jer 30:20  Jego synowie bêd¹ tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzê natomiast 
wszystkich jego ciemiêzców.
Jer 30:21  A jego w³adca bêdzie spoœród niego, panuj¹cy jego bêdzie od niego pochodzi³. Zapewniê mu dostêp 



do Siebie, tak ¿e siê zbli¿y do Mnie. Bo kto inaczej mia³by odwagê zbli¿yæ siê do Mnie? - wyrocznia Pana.
Jer 30:22  Wy bêdziecie moim narodem, a Ja bêdê waszym Bogiem.
Jer 30:23  Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na g³owê niegodziwych.
Jer 30:24  Nie ustanie pal¹cy gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy 
koñcu dni to zrozumiecie.
Jer 31:1  W tamtych czasach - wyrocznia Pana - bêdê Bogiem dla wszystkich pokoleñ Izraela, one zaœ bêd¹ 
moim narodem».
Jer 31:2  To mówi Pan: «Znajdzie ³askê na pustyni naród ocala³y od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego 
odpoczynku.
Jer 31:3  Pan siê mu uka¿e z daleka: Ukocha³em ciê odwieczn¹ mi³oœci¹, dlatego te¿ zachowa³em dla ciebie 
³askawoœæ.
Jer 31:4  Znowu ciê zbudujê i bêdziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz siê znów swymi 
bêbenkami i wyjdziesz wœród tañców pe³nych wesela.
Jer 31:5  Bêdziesz znów sadziæ winnice na wzgórzach Samarii; uprawiaj¹cy bêd¹ sadziæ i zbieraæ.
Jer 31:6  Nadejdzie bowiem dzieñ, kiedy stra¿nicy znów zawo³aj¹ na wzgórzach Efraima: "Wstañcie, wst¹pmy na 
Syjon, do Pana, Boga naszego!"»
Jer 31:7  To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radoœnie na czeœæ Jakuba, weselcie siê pierwszym wœród 
narodów! G³oœcie, wychwalajcie i mówcie: "Pan wybawi³ swój lud, Resztê Izraela!"
Jer 31:8  Oto sprowadzê ich z ziemi pó³nocnej i zgromadzê ich z krañców ziemi. S¹ wœród nich niewidomi i 
dotkniêci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z po³o¿nic¹: powracaj¹ wielk¹ gromad¹.
Jer 31:9  Oto wyszli z p³aczem, lecz wœród pociech ich przyprowadzê. Przywiodê ich do strumienia wody równ¹ 
drog¹ - nie potkn¹ siê na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim [synem] pierworodnym.
Jer 31:10  S³uchajcie, narody, s³owa Pañskiego, g³oœcie na dalekich wyspach, mówi¹c: "Ten, co rozproszy³ 
Izraela, zgromadzi go i bêdzie czuwa³ nad nim jak pasterz nad sw¹ trzod¹".
Jer 31:11  Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z rêki silniejszego od niego.
Jer 31:12  Przyjd¹ i bêd¹ wykrzykiwaæ radoœnie na wy¿ynie Syjonu i rozraduj¹ siê b³ogos³awieñstwem Pana: 
zbo¿em, winem, oliw¹, owcami i wo³ami. ¯ycie ich bêdzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy ju¿ si³ im nie 
zbraknie.
Jer 31:13  Wtedy ogarnie dziewicê radoœæ wœród tañca, i m³odzieñcy cieszyæ siê bêd¹ ze starcami. Zamieniê 
bowiem ich smutek w radoœæ, pocieszê ich i rozweselê po ich troskach.
Jer 31:14  Kap³anom dostarczê obficie t³uszczu, a naród mój nasyci siê b³ogos³awieñstwem» - wyrocznia Pana.
Jer 31:15  To mówi Pan: «S³uchaj! W Rama daje siê s³yszeæ lament i gorzki p³acz. Rachel op³akuje swoich 
synów, nie daje siê pocieszyæ, bo ju¿ ich nie ma».
Jer 31:16  To mówi Pan: «Powstrzymaj g³os twój od lamentu, a oczy twoje od ³ez, bo jest nagroda na twe trudy - 
wyrocznia Pana - powróc¹ oni z kraju nieprzyjaciela.
Jer 31:17  Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana - wróc¹ synowie do swych granic.
Jer 31:18  Us³ysza³em wyraŸnie skargê Efraima: "Ukara³eœ mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielê. 
Spraw, bym powróci³, a wtedy powrócê, bo jesteœ Panem, Bogiem moim.
Jer 31:19  Gdy bowiem odwróci³em siê, po¿a³owa³em tego, a gdy zrozumia³em, uderzy³em siê w biodro. 
Wstydzê siê i jestem zmieszany, bo noszê hañbê mojej m³odoœci".
Jer 31:20  Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroæ bowiem siê zwracam 
przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego siê sk³aniaj¹ ku niemu moje wnêtrznoœci; muszê mu 
okazaæ mi³osierdzie! - wyrocznia Pana.
Jer 31:21  Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróæ uwagê na goœciniec, na drogê, któr¹ 
wychodzi³aœ. Powróæ, Dziewico-Izraelu, powróæ do tych twoich miast!
Jer 31:22  Dok¹d¿e bêdziesz chwiejna, Córko buntownicza? Pan bowiem stworzy³ now¹ rzecz na ziemi: 
niewiasta zatroszczy siê o mê¿a».
Jer 31:23  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: «Bêdzie siê jeszcze powtarzaæ to s³owo w ziemi judzkiej, w jej 
miastach, gdy odmieniê ich los: "Niech ci Pan b³ogos³awi, niwo sprawiedliwoœci, œwiêta góro!"
Jer 31:24  Zamieszkaj¹ w tej ziemi Juda z wszystkimi swymi miastami, rolnicy i hodowcy byd³a.
Jer 31:25  Bo pokrzepiê spragnionego, a ka¿dego, co ³aknie, nasycê».
Jer 31:26  Przy tym siê obudzi³em i spojrza³em, a sen mój by³ mi przyjemny.
Jer 31:27  «Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy zasiejê dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, 
nasieniem zwierz¹t.
Jer 31:28  Tak samo jak czuwa³em nad nimi, by wyrywaæ i obalaæ, burzyæ, niszczyæ i sprowadzaæ 
nieszczêœcie, tak samo bêdê nad nimi czuwa³, by budowaæ i sadziæ - wyrocznia Pana.
Jer 31:29  W tych dniach nie bêd¹ ju¿ wiêcej mówiæ: "Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrêtwia³y zêby",
Jer 31:30  lecz: "Ka¿dy umrze za swoje w³asne grzechy; ka¿demu, kto bêdzie spo¿ywa³ cierpkie jagody, 
zdrêtwiej¹ zêby".



Jer 31:31  Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrê z domem Izraela i z domem judzkim nowe 
przymierze.
Jer 31:32  Nie jak przymierze, które zawar³em z ich przodkami, kiedy uj¹³em ich za rêkê, by wyprowadziæ z 
ziemi egipskiej. To moje przymierze z³amali, mimo ¿e by³em ich W³adc¹ - wyrocznia Pana.
Jer 31:33  Lecz takie bêdzie przymierze, jakie zawrê z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczê swe prawo w g³êbi ich jestestwa i wypiszê na ich sercu. Bêdê im Bogiem, oni zaœ bêd¹ Mi narodem.
Jer 31:34  I nie bêd¹ siê musieli wzajemnie pouczaæ jeden mówi¹c do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy 
bowiem od najmniejszego do najwiêkszego poznaj¹ Mnie - wyrocznia Pana, poniewa¿ odpuszczê im wystêpki, a 
o grzechach ich nie bêdê ju¿ wspomina³».
Jer 31:35  To mówi Pan, który ustanowi³ s³oñce, by œwieci³o w dzieñ, [nada³] prawa ksiê¿ycowi i gwiazdom, by 
œwieci³y w nocy, który spiêtrza morze, tak ¿e hucz¹ jego ba³wany, imiê Jego Pan Zastêpów!
Jer 31:36  «Jeœliby te prawa przesta³y dzia³aæ przede Mn¹ - wyrocznia Pana - wtedy i pokolenie Izraela 
przesta³oby byæ narodem na zawsze przede Mn¹».
Jer 31:37  To mówi Pan: «Jeœli jest mo¿liwe zmierzyæ niebo w górze i zbadaæ podstawy ziemi w dole, to i Ja 
tak¿e odrzucê ca³e pokolenie Izraela za to wszystko, co uczynili - wyrocznia Pana.
Jer 31:38  Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pañskie od wie¿y 
Chananeela do Bramy Naro¿nej.
Jer 31:39  I bêdzie siê ci¹gn¹³ dalej sznur do mierzenia prosto, a¿ do wzgórza Gareb, kieruj¹c siê ku Goah.
Jer 31:40  Ca³a zaœ Dolina trupów i popio³ów i wszystkie pola a¿ do potoku Cedron, do rogu Bramy Koñskiej ku 
wschodowi, bêd¹ œwiête dla Pana; nie zostan¹ ju¿ wiêcej zburzone ani zniszczone na wieki».
Jer 32:1  S³owo, które Pan oznajmi³ Jeremiaszowi w dziesi¹tym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, 
to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora.
Jer 32:2  Wtedy w³aœnie wojsko króla babiloñskiego oblega³o Jerozolimê, a prorok Jeremiasz znajdowa³ siê 
jako wiêzieñ w wartowni pa³acu króla judzkiego.
Jer 32:3  Umieœci³ go tam pod stra¿¹ Sedecjasz, król judzki, zarzucaj¹c mu: «Dlaczego prorokowa³eœ tymi 
s³owami: To mówi Pan: Oto wydam to miasto w rêce króla babiloñskiego i zdobêdzie je.
Jer 32:4  Sedecjasz zaœ, król judzki, nie ujdzie Chaldejczykom; wydam go bowiem niezawodnie w rêce króla 
babiloñskiego, tak ¿e bêdzie z nim mówi³ twarz¹ w twarz i zobaczy go oko w oko.
Jer 32:5  I uprowadzi Sedecjasza do Babilonu, by tam przebywa³, dopóki go nie nawiedzê - wyrocznia Pana. 
Jeœli bêdziecie walczyli z Chaldejczykami, doznacie niepowodzenia».
Jer 32:6  Jeremiasz zaœ powiedzia³: Pan skierowa³ do mnie nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 32:7  «Oto Chanameel, syn Szalluma, twego stryja, idzie do ciebie, by ci powiedzieæ: "Kup sobie moje pole 
w Anatot, ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu".
Jer 32:8  I przyby³ do mnie, do wartowni Chanameel, syn mojego stryja, zgodnie ze s³owem Pañskim, i rzek³: 
"Kup, proszê, moje pole, które siê znajduje w Anatot w ziemi Beniamina, tobie bowiem przys³uguje prawo 
dziedzictwa i wykupu. Kup je sobie!" Zrozumia³em wtedy, ¿e by³o to polecenie Pañskie.
Jer 32:9  Kupi³em wiêc pole od Chanameela, syna mojego stryja w Anatot, i zap³aci³em mu nale¿noœæ: 
siedemnaœcie syklów srebra.
Jer 32:10  Spisa³em wiêc kontrakt, zapieczêtowa³em, wzi¹³em œwiadków i odwa¿y³em srebro na wadze.
Jer 32:11  Nastêpnie wzi¹³em kontrakt kupna, dokument zapieczêtowany - wed³ug przepisów prawnych - oraz 
otwarty
Jer 32:12  i da³em kontrakt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, w obecnoœci Chanameela, 
syna mojego stryja, i w obecnoœci œwiadków, podpisanych w kontrakcie kupna, i w obecnoœci wszystkich 
mieszkañców Judy przebywaj¹cych w wartowni.
Jer 32:13  Poleci³em zaœ Baruchowi w ich obecnoœci, co nastêpuje:
Jer 32:14  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: "WeŸ te dokumenty, kontrakt kupna zapieczêtowany i ten, który 
jest otwarty, i umieœæ je w glinianym naczyniu, by siê zachowa³y przez d³ugi czas.
Jer 32:15  To bowiem mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Bêd¹ jeszcze w tym kraju kupowaæ domy, pola i 
winnice"».
Jer 32:16  Modli³em siê do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi s³owami:
Jer 32:17  «Ach, Panie Bo¿e, oto stworzy³eœ niebo i ziemiê wielk¹ swoj¹ moc¹ i wyci¹gniêtym ramieniem. ¯adna 
rzecz nie jest niemo¿liwa dla Ciebie.
Jer 32:18  Ty, co okazujesz ³askawoœæ tysi¹com, lecz karzesz grzechy ojców [oddaj¹c zap³atê] w zanadrze ich 
potomków, Bo¿e mocny, którego imiê jest Pan Zastêpów!
Jer 32:19  Potê¿ny jesteœ w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje s¹ otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by 
oddaæ ka¿demu wed³ug jego postêpowania i wed³ug owoców jego uczynków.
Jer 32:20  Czyni³eœ znaki i cuda w ziemi egipskiej, a¿ do dziœ w Izraelu i wœród ludzi; wyrobi³eœ sobie imiê, 
jakie posiadasz dziœ.
Jer 32:21  Wyprowadzi³eœ naród swój, Izraela, z ziemi egipskiej wœród znaków i cudów, potê¿n¹ rêk¹, 



wyci¹gniêtym ramieniem i wœród wielkiej trwogi.
Jer 32:22  Da³eœ im tê ziemiê, któr¹ przyrzek³eœ uroczyœcie daæ ich przodkom - ziemiê op³ywaj¹c¹ w mleko i 
miód.
Jer 32:23  Przyszli i wziêli j¹ w posiadanie, ale nie s³uchali Twego g³osu, nie postêpowali zgodnie z Twym 
prawem, nie spe³niali tego wszystkiego, co im nakaza³eœ. Dlatego sprowadzi³eœ na nich wszystkie te 
nieszczêœcia.
Jer 32:24  Oto wa³y oblê¿nicze podchodz¹ pod miasto, by je zdobyæ. Miasto zaœ bêdzie wydane w rêce 
Chaldejczyków, nacieraj¹cych na nie, na skutek miecza, g³odu i zarazy. Wype³ni³o siê, co zapowiedzia³eœ: oto 
sam widzisz.
Jer 32:25  Ty zaœ, Panie Bo¿e, powiedzia³eœ: "Kup sobie pole za pieni¹dze, zawo³aj œwiadków!" Tymczasem 
miasto zostanie wydane w rêce Chaldejczyków».
Jer 32:26  Wtedy Pan skierowa³ do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 32:27  «Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego cia³a; czy jest mo¿e dla Mnie coœ niemo¿liwego?
Jer 32:28  Dlatego to mówi Pan: Oto wydam to miasto w rêce Chaldejczyków i w rêce Nabuchodonozora, króla 
babiloñskiego, i zdobêdzie je.
Jer 32:29  Wkrocz¹ do niego Chaldejczycy nacieraj¹cy na to miasto, pod³o¿¹ ogieñ pod to miasto i spal¹ je: domy, 
w których sk³adano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano p³yny na ofiarê innym bogom, by Mnie obra¿aæ.
Jer 32:30  Albowiem od swej m³odoœci synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie z³o wobec Mnie istotnie, 
synowie Izraela jedynie obra¿ali Mnie dzie³ami swych r¹k - wyrocznia Pana.
Jer 32:31  Tak, powodem gniewu i oburzenia by³o dla Mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, a¿ do dziœ, 
przeto muszê je usun¹æ sprzed mojego oblicza,
Jer 32:32  na skutek ca³ej nieprawoœci Izraela i Judy, jakiej siê dopuszczali, by Mnie dra¿niæ: oni, ich królowie, 
dostojnicy, kap³ani i prorocy, tak mieszkañcy Judy, jak mieszkañcy Jerozolimy.
Jer 32:33  Obrócili siê do Mnie ty³em, a nie twarz¹, i mimo ¿e ich poucza³em niestrudzenie, nie chcieli us³uchaæ 
ani przyj¹æ upomnienia.
Jer 32:34  Umieœcili swe obrzydliwe bo¿ki w domu, nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezczeœciæ.
Jer 32:35  I zbudowali wy¿yny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarowaæ swych synów i swoje córki ku czci 
Molocha. Nie poleci³em im tego ani Mi na myœl nie przysz³o, by mo¿na czyniæ coœ tak odra¿aj¹cego i 
doprowadzaæ Judê do grzechu.
Jer 32:36  Teraz wiêc to mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieœcie, o którym wy mówicie, ¿e bêdzie wydane w rêce 
króla babiloñskiego mieczem, g³odem i zaraz¹.
Jer 32:37  Oto zgromadzê ich ze wszystkich krajów, do których ich wypêdzi³em w przystêpie gniewu i wielkiego 
oburzenia. Sprowadzê ich na to miejsce i pozwolê im mieszkaæ bezpiecznie.
Jer 32:38  I bêd¹ moim narodem, Ja zaœ bêdê ich Bogiem.
Jer 32:39  Dam im jedno serce i jedn¹ zasadê postêpowania, by siê Mnie zawsze bali dla swego dobra i swych 
potomków.
Jer 32:40  Zawrê zaœ z nimi przymierze wieczne, moc¹ którego nie zaprzestanê im wyœwiadczaæ dobra. 
Nape³niê ich serca moj¹ bojaŸni¹, by siê ju¿ nie odwracali ode Mnie.
Jer 32:41  Cieszyæ siê bêdê, wyœwiadczaj¹c im dobrodziejstwa, osadzê ich trwale w tej ziemi - z ca³ego swego 
serca i z ca³ej swej duszy.
Jer 32:42  To bowiem mówi Pan: Jak sprowadzi³em na ten naród to wielkie nieszczêœcie, tak sprowadzê na 
nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzek³em.
Jer 32:43  Bêd¹ jeszcze nabywaæ pola w tej ziemi, o której mówicie: "Jest ona pustkowiem bez ludzi i zwierz¹t, 
poddana w³adzy Chaldejczyków".
Jer 32:44  Bêd¹ kupowaæ pola za pieni¹dze, bêd¹ spisywaæ kontrakty, pieczêtowaæ, zwo³ywaæ œwiadków z 
ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy, w miastach judzkich, w miastach górskich, w miastach nizinnych i w 
miastach po³udniowych, bo odmieniê ich los» - wyrocznia Pana.
Jer 33:1  Powtórnie skierowa³ Pan s³owo do Jeremiasza, gdy ten by³ jeszcze uwiêziony w wartowni.
Jer 33:2  «To mówi Pan, który stworzy³ ziemiê i ukszta³towa³ j¹, nadaj¹c jej trwa³oœæ - wyrocznia Pana.
Jer 33:3  Wo³aj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmiê ci rzeczy wielkie i niezg³êbione, jakich nie znasz.
Jer 33:4  To bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, o domach tego miasta, o domach królów judzkich, które zostan¹ 
zniszczone, o wa³ach i mieczach:
Jer 33:5  Id¹ walczyæ z Chaldejczykami, by nape³niæ miasto zw³okami ludzi, których zabijê w przystêpie swego 
gniewu. Zakry³em bowiem swe oblicze przed tym miastem na skutek ca³ej ich nieprawoœci.
Jer 33:6  Oto podniosê je odnowione, uleczê i uzdrowiê ich oraz objawiê im obfity pokój i bezpieczeñstwo.
Jer 33:7  I odmieniê los Judy i los Izraela, odbudowuj¹c ich jak przedtem.
Jer 33:8  Oczyszczê ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw Mnie, i odpuszczê wszystkie ich 
wystêpki, którymi zgrzeszyli przeciw Mnie i wypowiedzieli Mi pos³uszeñstwo.
Jer 33:9  Jerozolima zaœ bêdzie radoœci¹, chwa³¹ i dum¹ wœród wszystkich narodów ziemi, które us³ysz¹ o 



dobrodziejstwach, jakie jej wyœwiadczy³em. Bêd¹ siê one lêkaæ i dr¿eæ wobec wszelkich przejawów dobroci i 
pomyœlnoœci, jak¹ jej da³em.
Jer 33:10  To mówi Pan: Na tym miejscu, o którym mówicie: "Jest to pustkowie bez ludzi i bez trzody" - w 
miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy, opuszczonych, bezludnych, niezamieszka³ych i bez trzody rozlegnie 
siê jeszcze
Jer 33:11  g³os radoœci i g³os wesela, g³os oblubieñca i oblubienicy, g³os tych, co mówi¹, sk³adaj¹c ofiary 
dziêkczynne w domu Pañskim: "Wychwalajmy Pana Zastêpów, bo dobry jest Pan, bo na wieki Jego 
³askawoœæ". Odmieniê bowiem los tego kraju na taki, jaki by³ przedtem - mówi Pan.
Jer 33:12  To mówi Pan Zastêpów: W miejscu tym opuszczonym, bezludnym i bez trzody i we wszystkich jego 
miastach bêdzie znów schronisko dla pasterzy, pêdz¹cych trzodê do legowiska.
Jer 33:13  W miastach górskich, w miastach nizinnych, w miastach Negebu, w ziemi Beniamina, w okolicach 
Jerozolimy i w miastach judzkich znów bêd¹ stada przechodziæ przez rêce tego, który je liczy - mówi Pan.
Jer 33:14  Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy wype³niê pomyœln¹ zapowiedŸ, jak¹ obwieœci³em 
domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
Jer 33:15  W owych dniach i w owym czasie wzbudzê Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; bêdzie wymierzaæ 
prawo i sprawiedliwoœæ na ziemi.
Jer 33:16  W owych dniach Juda dost¹pi zbawienia, a Jerozolima bêdzie mieszka³a bezpiecznie. To zaœ jest 
imiê, którym j¹ bêd¹ nazywaæ: "Pan nasz¹ sprawiedliwoœci¹".
Jer 33:17  To bowiem mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi potomka zasiadaj¹cego na tronie domu Izraela.
Jer 33:18  Kap³anom-lewitom zaœ nie zabraknie cz³owieka, który by sta³ przede Mn¹, by spalaæ ofiary z 
pokarmów i zabijaæ ¿ertwy po wszystkie dni».
Jer 33:19  Pan skierowa³ s³owo do Jeremiasza:
Jer 33:20  «To mówi Pan: Je¿eli mo¿ecie z³amaæ moje przymierze z dniem i moje przymierze z noc¹, tak ¿e nie 
nast¹pi ani dzieñ, ani noc w swoim w³aœciwym czasie,
Jer 33:21  to mo¿e byæ tak¿e zerwane moje przymierze z moim s³ug¹ Dawidem, by nie mia³ syna zasiadaj¹cego 
jako król na jego tronie, i z moimi s³ugami, kap³anami-lewitami.
Jer 33:22  Jak niezliczone s¹ zastêpy niebieskie, niezmierzony piasek morski, tak samo pomno¿ê potomstwo 
s³ugi mojego, Dawida, i moich s³ug, lewitów».
Jer 33:23  Pan skierowa³ do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 33:24  «Czy nie zauwa¿y³eœ, co ten lud mówi: "Pan odrzuci³ dwie rodziny, które wybra³". Tak wiêc gardz¹ 
moim ludem, jak gdyby ju¿ nie by³ narodem dla nich.
Jer 33:25  To mówi Pan: Je¿eli nie istnieje moje przymierze z dniem i noc¹, jeœli nie ustali³em praw nieba i 
ziemi,
Jer 33:26  wtedy [rzeczywiœcie] odrzucê potomstwo Jakuba i Dawida, mojego s³ugi, tak ¿e nie wezmê z jego 
rodu panuj¹cych nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odmieniê bowiem ich los i zlitujê siê nad nimi».
Jer 34:1  S³owo, jakie skierowa³ Pan do Jeremiasza, gdy Nabuchodonozor, król babiloñski, z ca³ym swym 
wojskiem, wszystkie królestwa ziemi mu poddane oraz wszystkie narody toczyli walkê o Jerozolimê i wszystkie 
jej miasta.
Jer 34:2  To mówi Pan, Bóg Izraela: «IdŸ i mów do króla judzkiego, Sedecjasza. Powiedz mu: To mówi Pan: Oto 
oddam to miasto w rêce króla babiloñskiego, który wyda je na pastwê ognia.
Jer 34:3  Ty zaœ nie ujdziesz jego rêki, lecz zostaniesz niezawodnie pojmany i wydany w jego rêce. Zobaczysz 
wtedy króla babiloñskiego oko w oko, bêdzie on z tob¹ mówi³ twarz¹ w twarz, i pójdziesz do Babilonu.
Jer 34:4  Pos³uchaj jednak¿e s³owa Pañskiego, Sedecjaszu, królu judzki. To mówi Pan o tobie: Nie umrzesz od 
miecza.
Jer 34:5  Umrzesz spokojnie, i podobnie jak palono wonnoœci dla twoich przodków, dawniejszych królów, którzy 
byli przed tob¹, tak bêd¹ paliæ i dla ciebie. Bêd¹ œpiewaæ tak¿e dla ciebie pieœñ ¿a³obn¹: "Biada, panie!" 
Albowiem Ja wyrzek³em to s³owo» - wyrocznia Pana.
Jer 34:6  Prorok Jeremiasz powiedzia³ wszystkie te s³owa do Sedecjasza, króla judzkiego w Jerozolimie.
Jer 34:7  Wojsko zaœ króla babiloñskiego prowadzi³o walkê przeciw Jerozolimie i wszystkim miastom judzkim, 
które broni³y siê jeszcze: przeciw Lakisz i Azeka. Tylko bowiem te miasta obronne utrzymywa³y siê spoœród 
miast judzkich.
Jer 34:8  S³owo, które Pan skierowa³ do Jeremiasza po zawarciu przez króla Sedecjasza z ca³ym ludem 
jerozolimskim umowy g³osz¹cej powszechn¹ wolnoœæ.
Jer 34:9  Ka¿dy mia³ obdarzyæ wolnoœci¹ swego niewolnika Hebrajczyka i niewolnicê Hebrajkê. Nikomu nie 
wolno by³o trzymaæ u siebie brata swego Judejczyka jako niewolnika.
Jer 34:10  Wszyscy dostojnicy i ludzie, którzy zawarli umowê, zgodzili siê wypuœciæ na wolnoœæ ka¿dy swego 
niewolnika lub niewolnicê i nie zmuszaæ ich wiêcej do s³u¿by u siebie. Wyraziwszy zgodê, wypuœcili ich na 
wolnoœæ.
Jer 34:11  Potem jednak zmienili zdanie i sprowadzili niewolników i niewolnice, których obdarzyli wolnoœci¹, 



zmuszaj¹c, by siê stali znów niewolnikami i niewolnicami.
Jer 34:12  Wtedy skierowa³ Pan do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 34:13  «To mówi Pan, Bóg Izraela: Z waszymi przodkami, gdy wyprowadzi³em ich z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli, zawar³em przymierze, które mówi³o:
Jer 34:14  "Po up³ywie siedmiu lat wypuœcicie na wolnoœæ ka¿dy brata swego, Hebrajczyka, który zaprzeda³ 
siê tobie w niewolê i s³u¿y³ przez szeœæ lat; wypuœcisz go od siebie jako cz³owieka wolnego!" Przodkowie 
wasi jednak nie us³uchali Mnie ani nie nak³onili swego ucha.
Jer 34:15  Wy zaœ nawróciliœcie siê dzisiaj i uczyniliœcie to, co jest s³uszne wobec Mnie, og³aszaj¹c 
powszechne uwolnienie. Zawarliœcie umowê wobec Mnie w domu, nad którym wzywano mojego Imienia.
Jer 34:16  Zmieniliœcie jednak zdanie i zniewa¿yliœcie moje Imiê. Sprowadziliœcie ka¿dy swego niewolnika i 
swoj¹ niewolnicê, których obdarzyliœcie wolnoœci¹ wed³ug ich uznania, nastêpnie zaœ zmusiliœcie ich, by byli u 
was niewolnikami i niewolnicami.
Jer 34:17  Dlatego to mówi Pan: Nie us³uchaliœcie Mnie, by og³osiæ wolnoœæ ka¿dy bratu i wspó³ziomkowi 
swemu; oto puszczam was wolno - na miecz, zarazê i g³ód. Uczyniê z was nadto przedmiot budz¹cy przera¿enie 
u wszystkich królestw ziemi.
Jer 34:18  A z ludŸmi, którzy przekroczyli umowê ze Mn¹, którzy nie wype³nili warunków umowy zawartej wobec 
Mnie, post¹piê jak z cielcem, którego oni przeciêli na dwie czêœci, by przejœæ miêdzy nimi.
Jer 34:19  Przywódców judzkich, dostojników jerozolimskich, dworzan, kap³anów i ca³y lud kraju, co przechodzi³ 
miêdzy czêœciami cielêcia [ofiarnego],
Jer 34:20  wydam w rêce ich nieprzyjació³ i w rêce tych, co nastaj¹ na ich ¿ycie. Zw³oki ich stan¹ siê ¿erem dla 
ptaków powietrznych i zwierz¹t l¹dowych.
Jer 34:21  Sedecjasza zaœ, króla judzkiego, i jego przywódców wydam w rêce ich nieprzyjació³, w rêce tych, co 
nastaj¹ na ich ¿ycie, w rêce wojska króla babiloñskiego, które teraz odesz³o od was.
Jer 34:22  Oto wydam rozkaz - wyrocznia Pana - i sprowadzê ich znów przeciw temu miastu. Bêd¹ walczyæ 
przeciw niemu, zdobêd¹ je i spal¹ ogniem; miasta zaœ judzkie uczyniê bezludnym pustkowiem».
Jer 35:1  S³owo, jakie Pan skierowa³ do Jeremiasza w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego:
Jer 35:2  «IdŸ do rodziny Rekabitów, rozmawiaj z nimi, przyprowadŸ ich do domu Pañskiego do jednej z sal i daj 
im wino do picia!»
Jer 35:3  Zabra³em wiêc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, i jego braci, wszystkich jego 
synów i ca³¹ rodzinê Rekabitów
Jer 35:4  i wprowadzi³em ich do domu Pañskiego, do sali synów Chanana, syna Jigdaliasza, mê¿a Bo¿ego, 
która siê znajduje w pobli¿u sali ksi¹¿¹t, nad sal¹ Maasejasza, syna Szalluma, stra¿nika progu.
Jer 35:5  Postawi³em nastêpnie przed cz³onkami rodziny Rekabitów naczynia nape³nione winem oraz kubki i 
powiedzia³em do nich: «Pijcie wino!»
Jer 35:6  Odrzekli zaœ: «Nie pijemy wina. Jonadab bowiem syn Rekaba, nasz praojciec, nakaza³ nam: "Nie 
bêdziecie pili wina na wieki ani wy, ani wasi synowie.
Jer 35:7  Nie bêdziecie budowaæ domu, nie bêdziecie siaæ, nie bêdziecie sadziæ winnicy ani jej posiadaæ, lecz 
bêdziecie mieszkaæ w namiotach przez ca³e ¿ycie, abyœcie d³ugo ¿yli na ziemi, na której jesteœcie 
wêdrowcami".
Jer 35:8  Byliœmy pos³uszni poleceniu Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam 
nakaza³. Powstrzymujemy siê od picia wina przez ca³e ¿ycie, zarówno my sami, jak nasze ¿ony, nasi synowie i 
nasze córki.
Jer 35:9  Nie budujemy domów mieszkalnych, nie posiadamy ani winnic, ani pól, ani nasion.
Jer 35:10  Mieszkamy w namiotach, bêd¹c pos³uszni i postêpuj¹c wed³ug wszelkich wskazówek Jonadaba, 
naszego praojca.
Jer 35:11  Gdy zaœ Nabuchodonozor, król babiloñski, nadci¹gn¹³ przeciw krajowi, powiedzieliœmy: "ChodŸcie, 
schroñmy siê do Jerozolimy przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim!" Zamieszkaliœmy wiêc w 
Jerozolimie».
Jer 35:12  Do Jeremiasza zaœ Pan skierowa³ nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 35:13  «To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: IdŸ i mów do mê¿ów judzkich i do mieszkañców Jerozolimy: 
Czy nie przyjêliœcie pouczenia, by s³uchaæ mojego s³owa - wyrocznia Pana.
Jer 35:14  S³owa Jonadaba, syna Rekaba, jakie poleci³ swoim synom, zosta³y wprowadzone w ¿ycie. 
Zakazywa³y picia wina, wiêc nie pij¹ do dzisiejszego dnia, bo s¹ pos³uszni zaleceniom swego praojca. Ja 
tymczasem mówi³em do was nieustannie, lecz nie us³uchaliœcie Mnie.
Jer 35:15  I posy³a³em do was nieustannie wszystkich moich s³ug, proroków, z poleceniem: "Nawróæcie siê 
ka¿dy ze swego przewrotnego postêpowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodŸcie za innymi bóstwami, by 
im s³u¿yæ, a wtedy bêdziecie mogli mieszkaæ w ziemi, jak¹ da³em wam i waszym przodkom". Lecz nie 
nak³oniliœcie swego ucha ani nie us³uchaliœcie Mnie.
Jer 35:16  Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wprowadzili w ¿ycie nakaz swego praojca, jaki im zleci³, a 



naród ten nie us³ucha³ Mnie.
Jer 35:17  Dlatego to mówi Pan, Bóg Zastêpów, Bóg Izraela: Oto sprowadzê na Judê i na wszystkich 
mieszkañców Jerozolimy nieszczêœcie, jakie postanowi³em przeciw nim. Albowiem mówi³em do nich, a nie 
s³uchali, wo³a³em do nich, a nie odpowiedzieli».
Jer 35:18  Do rodziny Rekabitów zaœ powiedzia³ Jeremiasz: «To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Poniewa¿ 
byliœcie pos³uszni poleceniom Jonadaba, waszego praojca, przestrzegaj¹c wszystkich jego nakazów i 
wype³niaj¹c wszystko, co wam zleci³,
Jer 35:19  dlatego to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Nie zabraknie Jonadabowi, synowi Rekaba, potomka, 
który by sta³ zawsze przede Mn¹».
Jer 36:1  Roku czwartego [panowania] Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, skierowa³ Pan do Jeremiasza 
nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 36:2  «WeŸ sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie s³owa, jakie powiedzia³em do ciebie przeciw 
Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacz¹³em mówiæ do ciebie, od czasów 
Jozjasza a¿ do dziœ.
Jer 36:3  Mo¿e mieszkañcy Judy, s³uchaj¹c o nieszczêœciach, jakie zamierzam sprowadziæ na nich, nawróc¹ 
siê ka¿dy ze swego przewrotnego postêpowania, tak ¿e bêdê móg³ odpuœciæ ich wystêpki i grzechy».
Jer 36:4  Zawo³a³ wiêc Jeremiasz Barucha, syna Neriasza, a Baruch spisa³ pod dyktando Jeremiasza na zwoju 
do pisania wszystkie s³owa Pana, jakie On powiedzia³ do niego.
Jer 36:5  Nastêpnie Jeremiasz poleci³ Baruchowi: «Mam zakaz i nie mogê wchodziæ do domu Pañskiego.
Jer 36:6  IdŸ wiêc ty i odczytaj s³uchaj¹cemu ludowi w œwi¹tyni, w dzieñ postu, s³owa Pañskie ze zwoju, który 
zapisa³eœ pod moje dyktando. Czytaj tak¿e wszystkim s³uchaj¹cym mieszkañcom Judy przychodz¹cym ze 
swych miast!
Jer 36:7  Mo¿e skieruj¹ swe b³aganie przed oblicze Pana i nawróc¹ siê ka¿dy ze swego przewrotnego 
postêpowania. Wielki jest bowiem gniew i zapalczywoœæ, jakimi Pan grozi temu ludowi».
Jer 36:8  I post¹pi³ Baruch, syn Neriasza, zgodnie ze wszystkimi poleceniami proroka Jeremiasza, czytaj¹c w 
œwi¹tyni s³owa Pañskie ze zwoju.
Jer 36:9  Zdarzy³o siê, ¿e w pi¹tym roku [panowania] Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, w dziewi¹tym 
miesi¹cu zwo³ano na post przed Panem ca³y lud Jerozolimy i ca³y lud, który przychodzi³ z miast judzkich do 
Jerozolimy.
Jer 36:10  Wtedy odczyta³ Baruch z ksiêgi s³uchaj¹cemu ludowi s³owa Jeremiasza w domu Pañskim, w sali 
Gemariasza, syna Szafana, kanclerza, na górnym dziedziñcu u wejœcia do Bramy Nowej domu Pañskiego.
Jer 36:11  Us³ysza³ zaœ Micheasz, syn Gemariasza, syna Szafana, wszystkie s³owa Pañskie z ksiêgi.
Jer 36:12  I zszed³ do domu królewskiego, do komnaty kanclerza. Siedzieli tam wszyscy przywódcy: Eliszama, 
kanclerz, Delajasz, syn Szemajasza, Elnatan, syn Akbora, Gemariasz, syn Szafana, Sedecjasz, syn 
Chananiasza, i pozostali dostojnicy.
Jer 36:13  Oznajmi³ im Micheasz wszystkie s³owa, jakie s³ysza³, gdy Baruch czyta³ z ksiêgi s³uchaj¹cemu 
ludowi.
Jer 36:14  Do Barucha wiêc wszyscy przywódcy pos³ali Judiego, syna Netaniasza, syna Szelemiasza, syna 
Kusziego, by mu powiedzia³: «WeŸ do rêki zwój, z którego czyta³eœ ludowi, i chodŸ!» I wzi¹³ Baruch, syn 
Neriasza, zwój do rêki i przyszed³ do nich.
Jer 36:15  Powiedzieli zaœ do niego: «Usi¹dŸ, proszê, i przeczytaj nam!» Czyta³ wiêc Baruch wobec nich.
Jer 36:16  Gdy us³yszeli wszystkie s³owa, przelêkli siê i mówili jeden do drugiego: «Musimy zawiadomiæ króla o 
ca³ym tym zdarzeniu».
Jer 36:17  Zapytali nadto Barucha: «Powiedz nam, proszê, jak napisa³eœ wszystkie te s³owa? Pod jego 
dyktando?»
Jer 36:18  Baruch zaœ odpowiedzia³ im: «W³asnymi ustami dyktowa³ mi wszystkie te s³owa, a ja zapisywa³em 
atramentem w ksiêdze».
Jer 36:19  Przywódcy powiedzieli do Barucha: «IdŸ, ukryjcie siê, ty i Jeremiasz, a niech nikt nie wie, gdzie 
jesteœcie!»
Jer 36:20  Nastêpnie udali siê na dziedziniec pa³acu do króla. Zwój pozostawili w komnacie kanclerza Eliszamy, 
a króla powiadomili o ca³ej tej sprawie.
Jer 36:21  Król pos³a³ Judiego, by przyniós³ zwój. Judi wiêc zabra³ go z komnaty kanclerza Eliszamy i czyta³ go 
w obecnoœci króla i w obecnoœci wszystkich dostojników, stoj¹cych przy królu.
Jer 36:22  Król przebywa³ w rezydencji zimowej [jak zwykle] w dziewi¹tym miesi¹cu, a naczynie z roz¿arzonymi 
wêglami p³onê³o przed nim.
Jer 36:23  Gdy Judi przeczyta³ trzy lub cztery kolumny, odcina³ je król no¿em pisarskim i rzuca³ do ognia, który 
by³ w naczyniu, dopóki ca³y zwój nie sp³on¹³ w ogniu, który by³ w naczyniu.
Jer 36:24  Król i wszyscy jego dworzanie s³ysz¹c te s³owa nie przelêkli siê ani nie rozdarli swoich szat.
Jer 36:25  Elnatan jednak, Delajasz i Gemariasz nalegali na króla, by nie pali³ zwoju. Lecz ich nie us³ucha³.



Jer 36:26  I rozkaza³ król Jerachmeelowi, synowi królewskiemu, Serajaszowi, synowi Azriela, i Szelemiaszowi, 
synowi Abdeela, pochwyciæ Barucha, sekretarza, oraz proroka Jeremiasza. Ukry³ ich jednak Pan.
Jer 36:27  Po spaleniu przez króla zwoju ze s³owami, jakie Baruch spisa³ pod dyktando Jeremiasza, skierowa³ 
Pan do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 36:28  «WeŸ sobie inny zwój i spisz w nim wszystkie poprzednie s³owa, jakie by³y w pierwszym zwoju, 
spalonym przez Jojakima, króla judzkiego.
Jer 36:29  O Jojakimie zaœ, królu judzkim, powiesz: To mówi Pan: Spali³eœ ten zwój, mówi¹c: "Dlaczego 
napisa³eœ w nim: na pewno przyjdzie król babiloñski, zniszczy ten kraj i ogo³oci go z ludzi i zwierz¹t?"
Jer 36:30  Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, królu judzkim: Nie bêdzie mia³ potomka, który by zasiada³ na tronie 
Dawida. Zw³oki jego bêd¹ wystawione na upa³ dnia i na ch³ód nocy.
Jer 36:31  Ukarzê go, jego potomstwo oraz jego dworzan za ich grzechy i sprowadzê na nich, na mieszkañców 
Jerozolimy i na wszystkich mieszkañców Judy ca³e nieszczêœcie, jakie zapowiedzia³em na nich za to, ¿e Mnie 
nie s³uchali».
Jer 36:32  Jeremiasz wzi¹³ inny zwój, da³ go Baruchowi, synowi Neriasza, który spisa³ w nim pod dyktando 
Jeremiasza wszystkie s³owa ksiêgi, jak¹ spali³ Jojakim, król judzki. Nadto zosta³y dodane liczne dalsze s³owa 
podobne do tamtych.
Jer 37:1  W miejsce Jechoniasza, syna Jojakima, w³adzê obj¹³ Sedecjasz. Ustanowi³ go królem nad ziemi¹ 
judzk¹ król babiloñski, Nabuchodonozor.
Jer 37:2  Ani on, ani jego dworzanie, ani lud ziemi nie s³uchali s³ów Pana, jakie im mówi³ za poœrednictwem 
proroka Jeremiasza.
Jer 37:3  Król Sedecjasz pos³a³ Jukala, syna Szelemiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kap³ana, do proroka 
Jeremiasza, by powiedzieli:
Jer 37:4  «Módl siê za nas do Pana, Boga naszego!» Jeremiasz zaœ chodzi³ swobodnie wœród ludu; jeszcze 
nie wtr¹cono go do wiêzienia.
Jer 37:5  Wojsko faraona wyruszy³o tymczasem z Egiptu. Gdy us³yszeli tê nowinê Chaldejczycy oblegaj¹cy 
Jerozolimê, odst¹pili od niej.
Jer 37:6  Prorok zaœ Jeremiasz otrzyma³ nastêpuj¹ce s³owo Pañskie:
Jer 37:7  «To mówi Pan, Bóg Izraela: Tak powiecie królowi judzkiemu, który was pos³a³ do Mnie po radê. Oto 
wojsko faraona, które spieszy wam z pomoc¹, wróci do swego kraju, do Egiptu.
Jer 37:8  Chaldejczycy zaœ powróc¹ i podejm¹ walkê przeciw temu miastu, zdobêd¹ je i spal¹ ogniem.
Jer 37:9  To mówi Pan: Nie zwódŸcie samych siebie, powtarzaj¹c: "Z pewnoœci¹ odejd¹ Chaldejczycy!" 
Albowiem nie odejd¹.
Jer 37:10  Nawet gdybyœcie pobili ca³e wojsko Chaldejczyków walcz¹cych z wami, tak ¿e zosta³oby z nich 
jedynie niewielu rannych, to ka¿dy z nich podniós³by siê ze swego namiotu, by wydaæ to miasto na pastwê 
ognia».
Jer 37:11  Tymczasem gdy wojsko chaldejskie odst¹pi³o od Jerozolimy z powodu wojska faraona,
Jer 37:12  Jeremiasz chcia³ wyjœæ z Jerozolimy i udaæ siê do ziemi Beniamina, by tam dokonaæ podzia³u 
maj¹tku wœród swoich.
Jer 37:13  Gdy przyby³ do Bramy Beniamina, gdzie siê znajdowa³ dowódca stra¿y imieniem Jirijjasz, syn 
Szelemiasza, syna Chananiasza, ten zatrzyma³ proroka Jeremiasza, mówi¹c: «Przechodzisz do 
Chaldejczyków!»
Jer 37:14  Jeremiasz zaœ odrzek³: «Nieprawda! Nie przechodzê do Chaldejczyków». Ale ten go nie s³ucha³. 
Jirijjasz pochwyci³ Jeremiasza i zaprowadzi³ przed przywódców.
Jer 37:15  Przywódcy siê rozgniewali na Jeremiasza i bili go, nastêpnie wtr¹cili do wiêzienia w domu Jonatana, 
kanclerza, który zamienili na wiêzienie.
Jer 37:16  Jeremiasz wiêc dosta³ siê do sklepionego lochu i pozostawa³ tam przez d³u¿szy czas.
Jer 37:17  Nastêpnie pos³a³ król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywa³ siê go potajemnie w swoim 
domu, mówi¹c: «Czy masz s³owo od Pana?» Jeremiasz zaœ odrzek³: «Mam». I powiedzia³: «Bêdziesz wydany 
w rêce króla babiloñskiego».
Jer 37:18  I rzek³ Jeremiasz do króla Sedecjasza: «Co zawini³em tobie, twoim dworzanom i temu ludowi, ¿e 
wtr¹ciliœcie mnie do wiêzienia?
Jer 37:19  Gdzie s¹ wasi prorocy, którzy przepowiadali wam: "Nie nadejdzie król babiloñski przeciw wam i 
przeciw temu krajowi"?
Jer 37:20  Teraz zaœ pos³uchaj, proszê, panie mój, królu! Niech b³aganie moje ciê poruszy! Nie odsy³aj mnie do 
domu Jonatana, kanclerza, bym tam nie umar³».
Jer 37:21  Król Sedecjasz wyda³ rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod stra¿¹ w wartowni by dawano mu po 
bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie wyczerpie siê chleb w mieœcie. I pozosta³ Jeremiasz na 
dziedziñcu w wartowni.
Jer 38:1  Szefatiasz, syn Matana, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza, i Paszchur, syn 



Malkiasza, us³yszeli s³owa, które Jeremiasz mówi³ do ca³ego ludu:
Jer 38:2  «To mówi Pan: Kto pozostanie w tym mieœcie, umrze od miecza, g³odu i zarazy; kto zaœ przejdzie do 
Chaldejczyków, pozostanie przy ¿yciu. Jako zdobycz bêdzie mia³ swoje w³asne ¿ycie i utrzyma je.
Jer 38:3  To mówi Pan: Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w rêce wojska króla babiloñskiego, który je 
zdobêdzie».
Jer 38:4  Przywódcy wiêc powiedzieli do króla: «Niech umrze ten cz³owiek, bo naprawdê obezw³adnia on rêce 
¿o³nierzy, którzy pozostali w tym mieœcie, i rêce ca³ego ludu, gdy mówi do nich podobne s³owa. Cz³owiek ten 
nie szuka przecie¿ pomyœlnoœci dla tego ludu, lecz nieszczêœcia».
Jer 38:5  Król Sedecjasz odrzek³: «Oto jest w waszych rêkach!» Nie móg³ bowiem król nic uczyniæ przeciw nim.
Jer 38:6  Wziêli wiêc Jeremiasza i wtr¹cili go, spuszczaj¹c na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, 
która siê znajdowa³a na dziedziñcu wartowni. W cysternie zaœ nie by³o wody, lecz b³oto; zanurzy³ siê wiêc 
Jeremiasz w b³ocie.
Jer 38:7  Skoro us³ysza³ Kuszyta Ebedmelek, jeden z dworzan domu królewskiego, ¿e wrzucono Jeremiasza do 
cysterny - król przebywa³ w³aœnie w Bramie Beniamina -
Jer 38:8  wyszed³ z domu królewskiego i rzek³ do króla:
Jer 38:9  «Panie mój, królu! le zrobili ci ludzie, tak postêpuj¹c z prorokiem Jeremiaszem i wrzucaj¹c go do 
cysterny. Przecie¿ umrze z g³odu w tym miejscu, zw³aszcza ¿e nie ma ju¿ chleba w mieœcie».
Jer 38:10  Rozkaza³ król Kuszycie Ebedmelekowi: «WeŸ sobie st¹d trzech ludzi i wyci¹gnij proroka Jeremiasza z 
cysterny, zanim umrze».
Jer 38:11  Ebedmelek zabra³ ludzi z sob¹, poszed³ do domu królewskiego, do szatni zapasowej, wzi¹³ stamt¹d 
podart¹ odzie¿ oraz znoszone szaty i spuœci³ je na linach Jeremiaszowi do cysterny.
Jer 38:12  I rzek³ Ebedmelek do Jeremiasza: «Pod³ó¿¿e sobie podart¹ odzie¿ i znoszone szaty pod pachy 
swoich ramion, pod liny!» Jeremiasz uczyni³ to.
Jer 38:13  Wydobyli wiêc Jeremiasza na linach i wyci¹gnêli z cysterny; i przebywa³ Jeremiasz w wartowni na 
dziedziñcu.
Jer 38:14  Król Sedecjasz pos³a³, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego, przy trzecim wejœciu do 
domu Pañskiego. Król powiedzia³ do Jeremiasza: «Zapytam ciê o jedn¹ rzecz; nie ukrywaj nic przede mn¹!»
Jer 38:15  I rzek³ Jeremiasz do Sedecjasza: «Je¿eli ci powiem, ka¿esz mnie z pewnoœci¹ zabiæ, jeœli zaœ 
dam tobie radê, nie us³uchasz mnie».
Jer 38:16  Przysi¹g³ wiêc król Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi s³owami: «Na ¿ycie Pana, który nam da³ 
to ¿ycie, nie ka¿ê ciê zabiæ ani nie wydam ciê w rêce ludzi nastaj¹cych na twe ¿ycie!»
Jer 38:17  Jeremiasz powiedzia³ wtedy do Sedecjasza: «To mówi Pan, Bóg Zastêpów, Bóg Izraela. Je¿eli 
dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babiloñskiego, uratujesz swoje ¿ycie, a miasto to nie ulegnie 
po¿odze ognia; ty zaœ bêdziesz ¿y³ wraz ze sw¹ rodzin¹.
Jer 38:18  Je¿eli zaœ nie wyjdziesz do dowódców króla babiloñskiego, miasto to dostanie siê w rêce 
Chaldejczyków, którzy spal¹ je ogniem; ty zaœ nie ujdziesz ich rêki».
Jer 38:19  Król Sedecjasz powiedzia³ do Jeremiasza: «Obawiam siê mieszkañców Judy, którzy przeszli do 
Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich rêce i by mnie nie wyszydzili».
Jer 38:20  Jeremiasz jednak odrzek³: «Nie wydadz¹. Pos³uchaj, proszê, g³osu Pana w sprawie, o której ci 
mówi³em, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy ¿yciu.
Jer 38:21  Je¿eli zaœ odmówisz poddania siê, tak¹ scenê pokaza³ mi Pan:
Jer 38:22  Oto wszystkie kobiety, jakie pozosta³y w domu królewskim, prowadzone do dowódców króla 
babiloñskiego, wo³aj¹: "Zwiedli ciê i otumanili twoi dobrzy przyjaciele. Nogi twoje ugrzêz³y w b³ocie, oni zaœ 
uciekli".
Jer 38:23  Wszystkie twoje ¿ony i twoi synowie zostan¹ zaprowadzeni do Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz ich 
r¹k. Pochwyci ciê bowiem król babiloñski, a miasto to zostanie spalone ogniem».
Jer 38:24  Sedecjasz zaœ rzek³ do Jeremiasza: «Niech nikt nie wie o tej rozmowie, a nie umrzesz.
Jer 38:25  Gdy us³ysz¹ przywódcy, ¿e rozmawia³em z tob¹, przyjd¹ do ciebie i rzekn¹: "Powiedz nam, proszê, co 
mówi³eœ do króla? Nic nie ukrywaj przed nami, bo inaczej zabijemy ciê! A co mówi³ król?"
Jer 38:26  Wtedy powiesz im: "Przed³o¿y³em królowi sw¹ proœbê, ¿eby mnie znów nie pos³a³ do domu 
Jonatana, abym tam nie umar³"».
Jer 38:27  Rzeczywiœcie przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go wypytywaæ. Odpowiedzia³ im 
zatem œciœle wed³ug polecenia króla, tak ¿e pozostawili go w spokoju; nie rozesz³a siê bowiem ta sprawa.
Jer 38:28  [1] Jeremiasz przebywa³ nadal w wartowni a¿ do dnia zdobycia Jerozolimy.[2] Gdy Jerozolima 
zosta³a zdobyta...
Jer 39:1  W dziewi¹tym roku [panowania] Sedecjasza, króla judzkiego, w dziesi¹tym miesi¹cu przyby³ 
Nabuchodonozor, król babiloñski, z ca³ym swoim wojskiem pod Jerozolimê i oblegali j¹.
Jer 39:2  W roku jedenastym Sedecjasza, w czwartym miesi¹cu, dziewi¹tego dnia uczyniono wy³om w mieœcie.
Jer 39:3  Weszli wtedy wszyscy dowódcy króla babiloñskiego i obrali sobie siedzibê w Bramie Œrodkowej: 



Nergal-sar-eser z Sin-Magir, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab mag, oraz wszyscy pozostali 
dowódcy króla babiloñskiego.
Jer 39:4  Widz¹c to Sedecjasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli, wychodz¹c noc¹ z miasta drog¹ 
prowadz¹c¹ przez ogród królewski, przez bramê miêdzy dwoma murami; wybrali drogê ku Arabie.
Jer 39:5  Lecz wojsko chaldejskie œciga³o ich i dopêdzi³o Sedecjasza na nizinach Jerycha. Pojmali go wiêc i 
zaprowadzili do Ribla, w kraju Chamat, do Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, który wyda³ na niego wyrok.
Jer 39:6  Król babiloñski zabi³ synów Sedecjasza w Ribla, na jego oczach; równie¿ wszystkich dostojników 
judzkich kaza³ król babiloñski zabiæ.
Jer 39:7  Nastêpnie wy³upi³ oczy Sedecjaszowi i kaza³ go zakuæ w podwójne br¹zowe kajdany, by go 
uprowadziæ do Babilonu.
Jer 39:8  Chaldejczycy spalili nadto dom królewski oraz domy ludu, mury zaœ Jerozolimy zburzyli.
Jer 39:9  Resztê ludu, który pozosta³ w mieœcie, i zbiegów, którzy mu siê oddali, i pozosta³ych rzemieœlników, 
Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, uprowadzi³ do niewoli do Babilonu.
Jer 39:10  Natomiast czêœæ ubogiej ludnoœci, nie posiadaj¹cej niczego, pozostawi³ Nebuzaradan, dowódca 
stra¿y przybocznej, w ziemi judzkiej; da³ im tego dnia winnice i pola.
Jer 39:11  Co do Jeremiasza wyda³ Nabuchodonozor, król babiloñski, nastêpuj¹cy rozkaz przez Nebuzaradana, 
dowódcê stra¿y przybocznej:
Jer 39:12  «WeŸ go i miej go na oku, a nie czyñ mu nic z³ego, lecz post¹p z nim stosownie do ¿yczeñ, jakie ci 
wyjawi».
Jer 39:13  Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab mag, oraz 
wszyscy dowódcy króla babiloñskiego
Jer 39:14  kazali wiêc sprowadziæ Jeremiasza z dziedziñca wartowni i powierzyli go Godoliaszowi, synowi 
Achikama, syna Szafana, by go zwolni³ do domu. W ten sposób przebywa³ wœród ludu.
Jer 39:15  Do Jeremiasza zaœ, gdy jeszcze by³ uwiêziony na dziedziñcu wartowni, Pan skierowa³ nastêpuj¹ce 
s³owo:
Jer 39:16  «IdŸ, powiedz Kuszycie Ebedmelekowi: To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela. Oto zamierzam 
wype³niæ sw¹ zapowiedŸ przeciw temu miastu ku zag³adzie, a nie ku pomyœlnoœci.
Jer 39:17  Tego zaœ dnia, gdy siê to stanie na twoich oczach, ocalê ciebie - wyrocznia Pana - tak ¿e nie 
bêdziesz wydany w rêce ludzi, przed którymi odczuwasz lêk.
Jer 39:18  Z ca³¹ bowiem pewnoœci¹ uratujê ciebie i nie zostaniesz zabity mieczem, a swoje ¿ycie mieæ 
bêdziesz jako zdobycz, albowiem Mnie ufa³eœ - wyrocznia Pana».
Jer 40:1  S³owo, które Pan skierowa³ do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcê 
stra¿y przybocznej. On to wydoby³ go, gdy by³ skuty ³añcuchami wœród wszystkich zes³anych z Jerozolimy i 
Judy, którzy mieli byæ odprowadzeni do Babilonu.
Jer 40:2  Zabra³ wiêc naczelnik stra¿y Jeremiasza i rzek³ do niego: «Pan, Bóg twój, przepowiedzia³ 
nieszczêœcie temu miejscu;
Jer 40:3  wype³ni³ i uczyni³ Pan, jak przepowiedzia³. Zgrzeszyliœcie bowiem przeciw Panu, nie s³uchaliœcie 
Jego g³osu i dlatego spotka³ was taki los.
Jer 40:4  Teraz zaœ oto uwalniam ciê z wiêzów, jakie masz na swych rêkach. Je¿eli wydaje ci siê korzystne 
pójœæ ze mn¹ do Babilonu, chodŸ! Wtedy bêdê mia³ ciebie pod opiek¹. Je¿eli zaœ wydaje ciê niekorzystne 
pójœæ ze mn¹ do Babilonu, zostañ! Spójrz, ca³y kraj masz przed sob¹; idŸ tam, dok¹d uwa¿asz za dobre i 
s³uszne siê udaæ.
Jer 40:5  Wróæ do Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloñski uczyni³ zarz¹dc¹ miast 
judzkich, i zamieszkaj z nim wœród ludu lub te¿ udaj siê, dok¹d bêdziesz uwa¿a³ za s³uszne». Nastêpnie da³ 
mu dowódca stra¿y przybocznej zapasy oraz podarunki i zwolni³ go.
Jer 40:6  Jeremiasz wiêc uda³ siê do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i przebywa³ z nim wœród ludu, który 
pozosta³ w kraju.
Jer 40:7  Gdy zaœ us³yszeli wszyscy dowódcy wojsk, znajduj¹cy siê w terenie, oni sami i ich ludzie, ¿e król 
babiloñski uczyni³ zarz¹dc¹ kraju Godoliasza, syna Achikama, i ¿e uczyni³ go zwierzchnikiem mê¿czyzn i kobiet, 
dzieci i ubogich ziemi, którzy nie zostali zes³ani do Babilonu,
Jer 40:8  przyszli do Godoliasza do Mispa: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, 
Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz, syn Maakatyty, oni sami wraz ze swoimi ludŸmi.
Jer 40:9  Godoliasz, syn Achikama, syna Szafana, z³o¿y³ im i ich ludziom przysiêgê mówi¹c: «Nie bójcie siê 
s³u¿yæ Chaldejczykom! Pozostañcie w kraju i b¹dŸcie poddani królowi babiloñskiemu, a bêdzie siê wam dobrze 
powodzi³o.
Jer 40:10  Ja przebywam w Mispa jako przedstawiciel u Chaldejczyków, którzy przyjd¹ do nas; wy natomiast 
zbierajcie wino, owoce i oliwê gromadŸcie w swych naczyniach, a przebywajcie w miastach, które wziêliœcie w 
posiadanie».
Jer 40:11  Tak¿e wszyscy mieszkañcy Judy, którzy przebywali w ziemi moabskiej u Ammonitów i w Edomie i w 



innych krajach, us³yszeli, ¿e król babiloñski pozostawi³ resztê w Judzie i ¿e ustanowi³ nad nimi Godoliasza, 
syna Achikama, syna Szafana, jako zarz¹dcê.
Jer 40:12  Powrócili wiêc wszyscy mieszkañcy Judy z wszystkich miejsc, po których siê rozproszyli, i przyszli do 
ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa; i zebrali wino i owoce bardzo obficie.
Jer 40:13  Jochanan zaœ, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi stacjonuj¹cy w polu przyszli do 
Godoliasza do Mispa
Jer 40:14  i powiedzieli do niego: «Czy ci wiadomo, ¿e Baalis, król Ammonitów, pos³a³ Izmaela, syna 
Netaniasza, by ciê pozbawi³ ¿ycia?» Lecz nie uwierzy³ im Godoliasz, syn Achikama.
Jer 40:15  Tymczasem Jochanan, syn Kareacha, przemówi³ potajemnie do Godoliasza w Mispa: «Pójdê i zabijê 
Izmaela, syna Netaniasza, tak ¿e nikt nie bêdzie wiedzia³. Dlaczego ma on ciebie zamordowaæ, a wszyscy 
mieszkañcy Judy, którzy skupili siê przy tobie maj¹ ulec rozproszeniu, reszta zaœ Judy zag³adzie?»
Jer 40:16  Godoliasz, syn Achikama, powiedzia³ do Jochanana, syna Kareacha: «Nie mo¿esz pope³niæ takiego 
czynu, bo to, co mówisz o Izmaelu, jest k³amstwem».
Jer 41:1  W siódmym miesi¹cu przyby³ Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy, z królewskiego rodu, wraz z 
dziesiêciu ludŸmi do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa.
Jer 41:2  Podczas gdy tam ucztowali wspólnie w Mispa, powsta³ Izmael, syn Netaniasza, oraz dziesiêciu ludzi, 
których mia³ z sob¹, i zamordowali mieczem Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Zabi³ wiêc tego, którego 
król babiloñski ustanowi³ zarz¹dc¹ kraju.
Jer 41:3  Nadto zabi³ Izmael wszystkich mieszkañców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Chaldejczyków, 
którzy tam przebywali, oraz ¿o³nierzy.
Jer 41:4  Nastêpnego dnia po zamordowani Godoliasza, gdy nikt jeszcze o tym nie wiedzia³,
Jer 41:5  przyszli ludzie z Sychem, z Szilo i Samarii w liczbie osiemdziesiêciu z ogolonymi brodami, rozdartymi 
szatami i pokryci naciêciami. Nieœli oni z sob¹ ofiary z pokarmów i kadzid³o, by je z³o¿yæ w domu Pañskim.
Jer 41:6  Izmael, syn Netaniasza, wyszed³ im naprzeciw z Mispa, podczas gdy oni postêpowali naprzód p³acz¹c. 
Gdy ich spotka³, rzek³ do nich: «ChodŸcie do Godoliasza, syna Achikama!»
Jer 41:7  Gdy zaœ weszli do miasta, Izmael, syn Netaniasza, i ludzie, którzy z nim byli, zabili ich i wrzucili do 
cysterny.
Jer 41:8  Dziesiêciu ludzi spoœród tych¿e powiedzia³o jednak do Izmaela: «Nie zabijajcie nas, bo mamy w polu 
ukryte zapasy: pszenicê, jêczmieñ, oliwê i miód». Wstrzyma³ siê wiêc, nie zabijaj¹c ich wraz z [ich] 
towarzyszami.
Jer 41:9  Cysterna zaœ, do której wrzuci³ Izmael zw³oki zabitych ludzi, by³a t¹ wielk¹ cystern¹, jak¹ zbudowa³ Asa 
przeciw Baszy, królowi izraelskiemu. Tê to [cysternê] Izmael, syn Netaniasza, nape³ni³ pomordowanymi.
Jer 41:10  Nastêpnie uprowadzi³ Izmael resztê ludu, który by³ w Mispa, oraz córki królewskie, które 
Nebuzaradan, dowódca gwardii, powierzy³ Godoliaszowi, synowi Achikama. Izmael, syn Nataniasza, zabra³ ich 
z sob¹ i wyruszy³, by przejœæ do Ammonitów.
Jer 41:11  Gdy us³ysza³ Jochanan, syn Kareacha, i inni dowódcy wojskowi, którzy z nim byli, o wszystkich 
zbrodniach, jakie pope³ni³ Izmael, syn Netaniasza,
Jer 41:12  zebrali wszystkich ludzi i poszli walczyæ z Izmaelem, synem Netaniasza. Spotkali go u wielkiego 
stawu w Gibeonie.
Jer 41:13  Wszystkich ludzi, którzy byli z Izmaelem ogarnê³a radoœæ, gdy ujrzeli Jochanana, syna Kareacha, 
wraz z innymi towarzysz¹cymi mu przywódcami.
Jer 41:14  Odwróci³ siê wiêc ca³y lud, który uprowadzi³ Izmael z Mispa, i przeszed³ znów do Jochanana, syna 
Kareacha.
Jer 41:15  Izmael zaœ, syn Netaniasza, zbieg³ wraz z oœmiu ludŸmi przed Jochananem i odszed³ do 
Ammonitów.
Jer 41:16  Jochanan, syn Kareacha, i inni towarzysz¹cy mu dowódcy wojskowi zabrali wiêc resztê ludu, który 
uprowadzi³ Izmael, syn Netaniasza, z Mispa po zabiciu Godoliasza, syna Achikama, mê¿czyzn, kobiety, dzieci 
jak i dworzan, których uprowadzi³ z Gibeonu.
Jer 41:17  Wyruszyli w drogê i zatrzymali siê w Gerut Kimham, w pobli¿u Betlejem, by udaæ siê w dalsz¹ drogê 
do Egiptu,
Jer 41:18  dalej od Chaldejczyków. Bali siê ich bowiem, gdy¿ Izmael, syn Netaniasza, zamordowa³ Godoliasza, 
syna Achikama, którego król babiloñski ustanowi³ zarz¹dc¹ kraju.
Jer 42:1  Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Jochananem, synem Kareacha, i Jezaniaszem, synem 
Hoszajasza, oraz ca³y lud od ma³ego do wielkiego przyszli
Jer 42:2  i powiedzieli do proroka Jeremiasza: «Niech nasza proœba znajdzie pos³uch u ciebie! Módl siê za 
nami do twojego Pana Boga, za ca³¹ tê resztê - bo pozosta³o nas niewielu z wielkiej liczby, jak to nas sam 
widzisz -
Jer 42:3  aby twój Pan Bóg wskaza³ nam drogê, któr¹ mamy pójœæ, i co mamy czyniæ».
Jer 42:4  Prorok Jeremiasz odpowiedzia³ im: «Dobrze! Bêdê siê modli³ do waszego Pana Boga, zgodnie z 



waszym ¿yczeniem. Ka¿de s³owo, jakie mi Pan powie o was, oznajmiê wam, nie taj¹c przed wami niczego».
Jer 42:5  Oni zaœ rzekli do Jeremiasza: «Bóg nam œwiadkiem wiernym i prawdomównym, ¿e post¹pimy we 
wszystkim wed³ug tego, co Pan, twój Bóg, objawi dla nas.
Jer 42:6  Czy bêdzie to dobre, czy z³e, us³uchamy g³osu naszego Pana Boga, do którego ciê posy³amy, aby siê 
nam dobrze powodzi³o, gdy¿ pos³uchaliœmy g³osu Pana, Boga naszego».
Jer 42:7  Po up³ywie dziesiêciu dni Pan skierowa³ do Jeremiasza s³owo.
Jer 42:8  Zwo³a³ wiêc [Jeremiasz] Jochanana, syna Kareacha, wszystkich dowódców wojskowych, którzy mu 
towarzyszyli, oraz ca³y lud, od ma³ego do wielkiego
Jer 42:9  i powiedzia³ do nich: «To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie pos³aliœcie, by przedstawi³ Mu 
wasz¹ proœbê.
Jer 42:10  Je¿eli bêdziecie nadal mieszkaæ w tym kraju, wzmocniê was, a nie zniszczê, zasadzê was, a nie 
wyrwê; ogarn¹³ Mnie bowiem ¿al nad nieszczêœciem, jakie wam uczyni³em.
Jer 42:11  Nie obawiajcie siê króla babiloñskiego, przed którym dr¿ycie. Nie bójcie siê go - wyrocznia Pana - bo 
Ja jestem z wami, by was ocaliæ i uwolniæ z jego rêki.
Jer 42:12  Oka¿ê wam mi³osierdzie, tak ¿e siê zlituje nad wami i pozwoli wam zamieszkaæ w waszej ziemi.
Jer 42:13  Je¿eli zaœ postanowicie, nie s³uchaj¹c g³osu Pana, waszego Boga: "Nie chcemy przebywaæ w tym 
kraju"
Jer 42:14  i powiecie: "Nie! Raczej chcemy udaæ siê do ziemi egipskiej, gdzie nie bêdziemy ogl¹daæ ani wojny, 
ani s³yszeæ g³osu tr¹by, ani ³akn¹æ chleba. Tam chcemy zamieszkaæ",
Jer 42:15  to wtedy pos³uchajcie s³owa Pañskiego, reszto Judy. To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Je¿eli 
powziêliœcie zdecydowane postanowienie, by udaæ siê do Egiptu i pójdziecie, by siê tam osiedliæ,
Jer 42:16  dosiêgnie was tam, w ziemi egipskiej, miecz, którego siê obawiacie, oraz g³ód, którego siê lêkacie, 
bêdzie szed³ za wami nieod³¹cznie w Egipcie; tam te¿ pomrzecie.
Jer 42:17  Wszyscy zaœ ludzie, którzy decyduj¹ siê pójœæ do Egiptu, by siê tam osiedliæ, umr¹ od miecza, 
g³odu i zarazy. ¯aden z nich nie ujdzie i nie uniknie nieszczêœcia, jakie zamierzam na nich sprowadziæ.
Jer 42:18  To bowiem mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Tak jak siê rozpêta³ mój gniew i oburzenie na 
mieszkañców Jerozolimy, tak siê rozpêta mój gniew przeciw wam, którzy chcecie siê udaæ do Egiptu. Staniecie 
siê przedmiotem z³orzeczenia, zgrozy, przekleñstwa i obelgi, a miejsca tego ju¿ wiêcej nie ujrzycie.
Jer 42:19  Pan powiedzia³ do was, reszto Judy: "Nie pójdziecie do Egiptu". Wiedzcie dobrze, ¿e ostrzega³em 
was dzisiaj.
Jer 42:20  Naprawdê nara¿aliœcie lekkomyœlnie ¿ycie, gdy wys³aliœcie mnie do Pana, Boga waszego, 
zlecaj¹c: "Módl siê za nami do naszego Pana Boga i oznajmij nam wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a 
wykonamy to".
Jer 42:21  Oznajmi³em wam wiêc dzisiaj, lecz nie chcecie s³uchaæ g³osu Pana, Boga waszego, o tym 
wszystkim, z czym mnie pos³a³ do was.
Jer 42:22  Teraz zaœ wiedzcie dobrze, ¿e pomrzecie od miecza, g³odu i zarazy w miejscu, do którego chcecie 
siê udaæ, by tam osi¹œæ».
Jer 43:1  Gdy Jeremiasz skoñczy³ g³osiæ ca³emu ludowi wszystkie s³owa Pana, Boga ich, wszystkie mianowicie 
te s³owa, które Pan do nich skierowa³,
Jer 43:2  rzekli Azariasz, syn Hoszajasza, i Jochanan, syn Kareacha, oraz wszyscy ludzie zuchwali do 
Jeremiasza: «K³amstwo g³osisz! Nie pos³a³ ciê Pan, nasz Bóg, byœ mówi³: "Nie chodŸcie do Egiptu, by siê tam 
osiedliæ!"
Jer 43:3  Raczej Baruch, syn Neriasza, podburza ciê przeciw nam, by nas wydaæ w rêce Chaldejczyków, którzy 
nas zabij¹ lub uprowadz¹ do Babilonu».
Jer 43:4  Jochanan, syn Kareacha, wszyscy dowódcy wojskowi i ca³y naród nie us³uchali g³osu Pana 
[nakazuj¹cego] pozostaæ w ziemi judzkiej.
Jer 43:5  Zabra³ wiêc Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi ca³¹ resztê Judy, która powróci³a z 
ró¿nych okolic, gdzie byli rozproszeni, by zamieszkaæ w ziemi judzkiej,
Jer 43:6  mê¿czyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie osoby, które Nebuzaradan, dowódca stra¿y 
przybocznej, zostawi³ wraz z Godoliaszem, synem Achimaka, synem Szafana, nadto i proroka Jeremiasza oraz 
Barucha, syna Neriasza.
Jer 43:7  Poszli przeto do Egiptu, nie us³uchawszy g³osu Pana, i dotarli do Tachpanches.
Jer 43:8  W Tachpanches Pan skierowa³ do Jeremiasza nastêpuj¹ce s³owo:
Jer 43:9  «WeŸ do rêki wielkie kamienie i w obecnoœci ludzi z Judy w³ó¿ je w zaprawê murarsk¹, tak jak ceg³ê 
przy wejœciu do domu faraona w Tachpanches.
Jer 43:10  Powiesz im: To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Oto posy³am, by sprowadziæ Nabuchodonozora, 
króla babiloñskiego, mojego s³ugê. Ustawi on swój tron na tych kamieniach, które wkopa³eœ, i rozstawi swój 
baldachim nad nimi.
Jer 43:11  Przyjdzie i pobije kraj egipski; kogo ska¿e na œmieræ, pójdzie na œmieræ, kogo na niewolê, pójdzie 



do niewoli, kogo na œciêcie mieczem, pójdzie pod miecz.
Jer 43:12  Pod³o¿y ogieñ pod domy bóstw egipskich, spali je lub wywiezie; oczyœci z robactwa Egipt, jak 
oczyszcza pasterz z wszy swoje szaty, i wyjdzie z niego bezpiecznie.
Jer 43:13  Po³amie te¿ stele Domu S³oñca, który siê znajduje w kraju egipskim, a domy bóstw egipskich 
zniszczy ogniem».
Jer 44:1  S³owo, jakie zosta³o skierowane do Jeremiasza - dla wszystkich ludzi z Judy mieszkaj¹cych w kraju 
egipskim, dla mieszkaj¹cych w Migdol, w Tachpanches, w Nof oraz w kraju Patros.
Jer 44:2  «To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Widzieliœcie ca³e nieszczêœcie, jakie sprowadzi³em na 
Jerozolimê i na wszystkie miasta judzkie. S¹ one dzisiaj ruin¹ i nie ma w nich mieszkañców,
Jer 44:3  za ich nieprawoœæ, któr¹ pope³niali, aby Mnie pobudzaæ do gniewu. Chodzili sk³adaæ ofiary i s³u¿yæ 
obcym bogom, których nie znali ani oni, ani wasi przodkowie.
Jer 44:4  Mimo ¿e posy³a³em do was nieustannie wszystkich moich s³ug, proroków, by mówili: "Nie czyñcie 
przecie¿ tych wstrêtnych rzeczy, których nienawidzê!"
Jer 44:5  nie chcieli s³uchaæ ani nie nak³onili swych uszu, by siê odwróciæ od swej nieprawoœci i by nie 
sk³adaæ ofiar obcym bogom.
Jer 44:6  Wybuch³ wiêc mój wielki gniew i zap³on¹³ przeciw miastom judzkim, przeciw ulicom Jerozolimy, tak ¿e 
zosta³y obrócone w ruinê i pustkowie, jak to trwa do dziœ.
Jer 44:7  A teraz to mówi Pan, Bóg Zastêpów, Bóg Izraela: Dlaczego sprowadzacie wielkie nieszczêœcie na 
samych siebie, przyczyniaj¹c siê do wyniszczenia spoœród Judy mê¿czyzn, kobiet, dzieci i niemowl¹t, tak ¿e nie 
pozostanie z was nawet reszta?
Jer 44:8  Dlaczego pobudzacie Mnie do gniewu uczynkami waszych r¹k, sk³adaj¹c ofiary obcym bogom w ziemi 
egipskiej, gdzieœcie siê osiedlili na wytêpienie i na przekleñstwo, i ur¹gowisko u wszystkich narodów ziemi?
Jer 44:9  Czy zapomnieliœcie o nieprawoœciach waszych przodków, nieprawoœciach królów judzkich, 
nieprawoœciach ich ¿on, swoich w³asnych nieprawoœciach i o nieprawoœciach waszych ¿on, jakie 
pope³nialiœcie w kraju judzkim i na ulicach Jerozolimy?
Jer 44:10  Do dziœ nie okazali skruchy ani lêku, ani nie postêpowali wed³ug mojego Prawa i moich przykazañ, 
jakie na³o¿y³em wam i waszym przodkom.
Jer 44:11  Dlatego to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Oto zwrócê swe oblicze przeciw wam na wasze 
nieszczêœcie, by wyniszczyæ wszystkich ludzi z Judy.
Jer 44:12  Usunê resztê Judy, która postanowi³a pójœæ do Egiptu, by siê tam osiedliæ. Wygin¹ wszyscy w ziemi 
egipskiej: padn¹ od miecza, od g³odu i wygin¹ od ma³ego do wielkiego; pomr¹ od miecza i od g³odu, stan¹ siê 
przedmiotem przekleñstwa, zgrozy, z³orzeczenia i ur¹gowiska.
Jer 44:13  Tak samo ukarzê zamieszkuj¹cych w ziemi egipskiej, jak ukara³em Jerozolimê: mieczem, g³odem i 
zaraz¹.
Jer 44:14  Nikt nie ujdzie ani siê nie ocali z reszty Judy, która przysz³a siê osiedliæ w ziemi egipskiej w nadziei 
na powrót do ziemi judzkiej, dok¹d têsknicie z ca³ej duszy. Nie powróci nikt, chyba tylko niedobitki».
Jer 44:15  Wszyscy mê¿owie, którzy wiedzieli, i¿ ¿ony ich sk³adaj¹ ofiary obcym bogom, i wszystkie kobiety 
stoj¹ce w wielkiej gromadzie oraz ca³y lud mieszkaj¹cy w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzieli:
Jer 44:16  «Nie pos³uchamy polecenia, jakie nam przekaza³eœ w imiê Pana.
Jer 44:17  Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliœmy sobie: sk³adaæ ofiary kadzielne królowej 
nieba, sk³adaæ na jej czeœæ ofiary p³ynne, podobnie jak to czyniliœmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz 
nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliœmy pod dostatkiem chleba, powodzi³o 
siê nam dobrze i nie spotka³o nas nic z³ego.
Jer 44:18  Od czasu, gdy zaprzestaliœmy sk³adaæ królowej nieba ofiary kadzielne i p³ynne, cierpimy 
niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub g³odu».
Jer 44:19  A kobiety powiedzia³y: «Ilekroæ sk³adamy królowej nieba ofiary kadzielne i p³ynne, czy¿ nie za 
wiedz¹ naszych mê¿ów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy p³ynne ofiary?»
Jer 44:20  Jeremiasz zaœ rzek³ do ca³ego ludu, do mê¿czyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tê 
odpowiedŸ:
Jer 44:21  «Czy Pan nie pamiêta ju¿ i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie sk³adaliœcie w miastach judzkich 
i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud?
Jer 44:22  Pan nie móg³ ju¿ znieœæ niegodziwoœci waszych postêpków ani ohydnych czynów, jakie 
pope³nialiœcie. Dlatego kraj wasz zosta³ obrócony w ruinê, w pustkowie, sta³ siê przedmiotem kl¹twy, bez 
mieszkañców - jak to trwa do dziœ.
Jer 44:23  Za to, ¿e sk³adaliœcie ofiary kadzielne i grzeszyliœcie przeciw Panu, ¿e nie s³uchaliœcie g³osu Pana 
i nie postêpowaliœcie zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporz¹dzeniami, przysz³o na was 
takie nieszczêœcie, jakie trwa dzisiaj».
Jer 44:24  Nastêpnie powiedzia³ Jeremiasz do ca³ego ludu i do wszystkich kobiet: «S³uchajcie s³owa Pañskiego, 
ca³y ludu judzki, przebywaj¹cy w Egipcie!



Jer 44:25  To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to w³asnymi ustami i wykonujecie 
w³asnymi rêkami, mówi¹c: "Wype³nimy niezawodnie nasze œluby, jakie uczyni³yœmy, by ofiarowaæ kadzid³o 
królowej nieba i wylewaæ na jej czeœæ p³yny". Dobrze! Wype³niajcie wiêc swe œluby, wylewajcie p³ynne 
ofiary!
Jer 44:26  Dlatego pos³uchajcie s³owa Pañskiego, ca³y Judo, mieszkaj¹cy w ziemi egipskiej. Przysi¹g³em na swe 
wielkie Imiê - mówi Pan - ¿e w ca³ym Egipcie nigdy nie bêdzie ju¿ wzywane moje Imiê przez kogokolwiek z 
Judy, który by mówi³: "Na ¿ycie Pana!"
Jer 44:27  Oto czuwam nad wami na wasze nieszczêœcie, a nie na pomyœlnoœæ. Wszyscy ludzie z Judy 
znajduj¹cy siê w ziemi egipskiej wygin¹ doszczêtnie od miecza i g³odu.
Jer 44:28  Ci, co siê uratuj¹ od miecza, powróc¹ do ziemi judzkiej w bardzo ma³ej liczbie, aby pozna³a ca³a 
reszta Judy, która przyby³a do ziemi egipskiej celem osiedlenia siê, czyje s³owo siê wype³ni: moje czy ich.
Jer 44:29  To bêdzie dla was znakiem - wyrocznia Pana - ¿e ukarzê was w tym miejscu, abyœcie poznali, ¿e 
moje s³owa wype³ni¹ siê ca³kowicie na wasze nieszczêœcie.
Jer 44:30  To mówi Pan: Oto wydam faraona Chofrê, króla egipskiego, w rêce jego nieprzyjació³ i w rêce tych, 
co nastaj¹ na jego ¿ycie, podobnie jak wyda³em Sedecjasza, króla judzkiego, w rêce Nabuchodonozora, króla 
babiloñskiego, jego wroga, czyhaj¹cego na jego ¿ycie».
Jer 45:1  S³owo, jakie prorok Jeremiasz oznajmi³ Baruchowi, synowi Neriasza, gdy spisa³ on w ksiêdze tamte 
s³owa pod dyktando Jeremiasza w czwartym roku [panowania] króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza.
Jer 45:2  «To mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu:
Jer 45:3  Mówisz: "Biada mi! Pan bowiem dodaje zgryzotê do mego bólu. S³abnê od wzdychania, nie znajdujê 
wytchnienia".
Jer 45:4  Powiesz mu tak: To mówi Pan: Oto, co zbudowa³em, burzê, a co zasadzi³em, wypleniam.
Jer 45:5  Ty zaœ chcesz szukaæ wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj! Sprowadzê bowiem nieszczêœcie na 
wszelkie cia³o - wyrocznia Pana - lecz tobie dam twoje ¿ycie jako zdobycz wszêdzie, dok¹dkolwiek pójdziesz».
Jer 46:1  S³owa, jakie zosta³y skierowane do proroka Jeremiasza o narodach:
Jer 46:2  O Egipcie. O wojsku faraona Neko, króla egipskiego, które siê znajdowa³o nad rzek¹ Eufratem, w 
Karkemisz, a które pobi³ Nabuchodonozor, król babiloñski w czwartym roku [panowania] króla judzkiego, 
Jojakima, syna Jozjasza.
Jer 46:3  Przygotujcie puklerz i tarczê, ruszajcie do boju!
Jer 46:4  Zak³adajcie koniom uprz¹¿ i dosiadajcie rumaków! Stañcie w szeregu w he³mach, ostrzcie w³ócznie, 
przywdziewajcie pancerze!
Jer 46:5  Co ja widzê? Pe³ni s¹ przera¿enia, ustêpuj¹ cofaj¹c siê. Ich bohaterowie pobici, uciekaj¹ w pop³ochu, 
nie ogl¹daj¹c siê. Trwoga doko³a - wyrocznia Pana!
Jer 46:6  Nie zdo³a umkn¹æ najzwinniejszy ani zbiec najsilniejszy; na pó³nocy, nad brzegiem rzeki Eufratu, 
chwiej¹ siê i upadaj¹.
Jer 46:7  Kim jest ten, co siê podnosi jak Nil, a wody jego pieni¹ siê jak potoki?
Jer 46:8  Egipt siê podnosi jak Nil, a wody [jego] pieni¹ siê jak potoki, gdy mówi: «Pójdê pokryæ ziemiê, 
zniszczyæ miasto i jego mieszkañców!»
Jer 46:9  Wspinajcie siê, konie! PêdŸcie, rydwany! Ruszajcie, wojownicy, Kuszyci i Putyci, trzymaj¹cy tarcze i 
Ludyjczycy, naci¹gaj¹cy ³uki!
Jer 46:10  A dzieñ ten jest u Pana, Boga Zastêpów, dniem odwetu, by siê pomœciæ nad swymi wrogami. Miecz 
poch³onie, nasyci siê i ugasi pragnienie ich krwi¹, albowiem rzeŸ to ofiarna dla Pana, Boga Zastêpów, w ziemi 
pó³nocy, nad Eufratem.
Jer 46:11  WejdŸ do Gileadu i przynieœ balsam, Dziewico, Córo Egiptu! Daremnie mno¿ysz lekarstwa, nie ma 
dla ciebie uzdrowienia.
Jer 46:12  Us³ysza³y narody o twej hañbie, ziemia siê nape³ni³a twoim bolesnym wo³aniem. Jeden wojownik 
potkn¹³ siê o drugiego, obaj razem upadli.
Jer 46:13  S³owo, jakie skierowa³ Pan do proroka Jeremiasza o najeŸdzie Nabuchodonozora, króla 
babiloñskiego, w celu pokonania Egiptu:
Jer 46:14  G³oœcie w Egipcie, obwieszczajcie w Migdol! Niech us³ysz¹ w Nof i Tachpanches! Mówcie: Przygotuj 
siê, uzbrój, albowiem miecz poch³onie wszystko doko³a ciebie.
Jer 46:15  Dlaczego zosta³ powalony twój Apis? Nie zdo³a³ siê utrzymaæ, bo Pan go popchn¹³.
Jer 46:16  Coraz czêœciej siê chwieje, a¿ wreszcie pada. Wtedy mówi jeden do drugiego: «Wstañmy i wracajmy 
do naszego narodu, do naszej ojczystej ziemi przed nieprzyjacielskim mieczem».
Jer 46:17  Nazwijcie faraona, króla egipskiego, imieniem: «Wrzawa, gdy czas up³yn¹³».
Jer 46:18  Na moje ¿ycie - wyrocznia Króla - Pan Zastêpów Jego imiê, naprawdê przyjdzie on jak Tabor miêdzy 
górami i jak Karmel wœród morza.
Jer 46:19  Przygotuj sobie t³umoki na wygnanie, mieszkanko - córo Egiptu! Nof bowiem zostanie obrócone w 
pustkowie, spalone i pozbawione mieszkañców.



Jer 46:20  Przepiêkn¹ ja³owic¹ jest Egipt, lecz œciga j¹ b¹k z pó³nocy.
Jer 46:21  Tak¿e jego najemnicy wœród niej s¹ jakby tucznymi ja³owicami. Albowiem oni siê równie¿ odwróc¹, 
uciekn¹ razem, nie wytrzymaj¹. Nadchodzi bowiem dzieñ ich nieszczêœcia, czas ich kary.
Jer 46:22  Jego g³os jest podobny do sycz¹cego wê¿a; id¹ bowiem oni przemoc¹, uzbrojeni siekier¹, zd¹¿aj¹ 
przeciw niemu podobni do drwalów.
Jer 46:23  Œcinaj¹ jego las - wyrocznia Pana - jest bowiem nieprzenikniony. Liczniejsi s¹ od szarañczy, tak ¿e 
nie mo¿na ich zliczyæ.
Jer 46:24  Pe³na hañby jest Córa Egiptu, wydana w rêce narodu z pó³nocy.
Jer 46:25  Pan Zastêpów, Bóg Izraela, mówi: «Oto ukarzê Amona w No, faraona, Egipt i jego bóstwa oraz jego 
królów, faraona i tych, co w nim pok³adaj¹ ufnoœæ.
Jer 46:26  Wydam zatem ich w rêce tych, co nastaj¹ na ich ¿ycie, w rêce Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, 
i w rêce jego s³ug. PóŸniej jednak bêdzie on zamieszka³y jak przedtem - wyrocznia Pana.
Jer 46:27  Ty siê jednak nie bój, s³ugo mój, Jakubie, nie lêkaj siê, Izraelu, albowiem Ja ciê wybawiê z dalekiego 
kraju, twoje potomstwo z ziemi jego wygnania. Powróci Jakub i bêdzie za¿ywa³ niezm¹conego niczym pokoju, a 
nikt go nie bêdzie trwo¿y³.
Jer 46:28  Nie bój siê, s³ugo mój, Jakubie - wyrocznia Pana - bo jestem z tob¹, bo zgotujê zag³adê wszystkim 
narodom, wœród których ciê rozproszy³em. Ciebie zaœ nie wyniszczê; ukarzê ciê jednak sprawiedliwie - nie 
ujdzie ci wina bezkarnie».
Jer 47:1  S³owo Pana, które zosta³o skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdoby³ 
Gazê.
Jer 47:2  To mówi Pan: «Oto siê wody spiêtrz¹ od pó³nocy i zamieni¹ we zburzony potok. Zalej¹ kraj i wszystko, 
co go nape³nia, miasta oraz ich mieszkañców. Wtedy ludzie krzyk podnios¹ i wyæ bêd¹ wszyscy mieszkañcy 
ziemi
Jer 47:3  na odg³os têtentu kopyt jego koni, dudnienia jego rydwanów, terkotu ich kó³. Ojcowie nie bêd¹ zwa¿aæ 
na synów, gdy¿ os³ab³y im rêce.
Jer 47:4  Nadszed³ bowiem dzieñ, by zniszczyæ wszystkich Filistynów. I wytêpiê wszystkie niedobitki, mog¹ce 
nieœæ pomoc dla Tyru i Sydonu. Pan zniszczy naprawdê Filistynów, pozosta³oœæ z wyspy Kaftor.
Jer 47:5  Ostrzy¿ona jest do cna Gaza, spustoszony Aszkelon. Aszdod, reszto Anakitów, dok¹d¿e bêdziesz 
sobie czyniæ naciêcia?
Jer 47:6  Biada, mieczu Pañski! Jak d³ugo nie zaznasz spoczynku? Wróæ do swej pochwy, powstrzymaj siê i 
uspokój!
Jer 47:7  Jak¿e ma on zaznaæ spokoju, skoro Pan wyda³ mu rozkaz? Przeciw Aszkelonowi i przeciw brzegom 
morza - tam go skierowa³».
Jer 48:1  O Moabie. To mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Biada, albowiem Nebo jest spustoszone, zdobyte jest 
Kiriataim, pohañbiona zosta³a Cytadela i nape³niona przera¿eniem.
Jer 48:2  Nie ma ju¿ s³awy Moabu, w Cheszbon obmyœlaj¹ przeciw niemu zgubê: «ChodŸmy, wytêpmy go 
spoœród narodów!» Tak¿e ty, Madmen, ulegniesz zag³adzie - za tob¹ pójdzie miecz.
Jer 48:3  S³uchaj! Krzyk z Choronaim, spustoszenie i wielka klêska.
Jer 48:4  «Moab jest pokonany!» S³ychaæ krzyk a¿ do Soar.
Jer 48:5  Droga górska do Luchit - wchodz¹ ni¹ wœród p³aczu. Na stromej drodze z Choronaim s³ychaæ okrzyk 
klêski:
Jer 48:6  «Uciekajcie! Ratujcie swe ¿ycie! Stañcie siê jak tamaryszek na pustyni!»
Jer 48:7  Tak, poniewa¿ pok³ada³aœ ufnoœæ w swych twierdzach i w swych skarbach, bêdziesz tak¿e ty 
zdobyta. Kemosz pójdzie na wygnanie wraz ze swymi kap³anami i przywódcami.
Jer 48:8  Niszczyciel przyjdzie do ka¿dego miasta, ¿adne miasto nie ocaleje. Ulegnie spustoszeniu Dolina i 
zostanie zniszczona Równina, jak to zapowiedzia³ Pan.
Jer 48:9  Dajcie skrzyd³a Moabowi, by szybko ulecia³. Miasta jego zostan¹ spustoszone, tak ¿e nikt w nich nie 
zamieszka.
Jer 48:10  Przeklêty ten, co wype³nia dzie³o Pañskie niedbale! Przeklêty ten, który swój miecz powstrzymuje od 
krwi!
Jer 48:11  Moab siê cieszy³ spokojem od swojej m³odoœci, spoczywa³ bezpiecznie na swoich dro¿d¿ach. Nie 
by³ przelewany z naczynia do naczynia ani nie szed³ na wygnanie. Dlatego te¿ zachowa³ swój smak, a zapach 
jego nie uleg³ zmianie.
Jer 48:12  Dlatego wiêc nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy poœlê piwnicznych i przelej¹ go, naczynia jego 
opró¿ni¹, a dzbany jego pot³uk¹.
Jer 48:13  I bêdzie siê wstydziæ Moab Kemosza, tak jak siê dom Izraela wstydzi³ Betel, w którym pok³ada³ 
nadziejê.
Jer 48:14  Jak mo¿esz mówiæ: «Jesteœmy bohaterami, prawdziwymi wojownikami?»
Jer 48:15  Niszczyciel Moabu nadchodzi ku niemu, najlepsi jego wojownicy id¹ na stracenie - wyrocznia Króla - 



Pan Zastêpów ma On na imiê.
Jer 48:16  Zbli¿y³ siê upadek Moabu, jego nieszczêœcie nadchodzi bardzo spiesznie.
Jer 48:17  Op³akujcie go, wszyscy jego s¹siedzi, i wszyscy, co znacie jego imiê! Mówcie: «Jak¿e uleg³a 
z³amaniu tak twarda laska? Ró¿d¿ka tak wspania³a?»
Jer 48:18  ZejdŸ ze swej chwa³y i usi¹dŸ wœród spalonej ziemi, mieszkanko Dibonu! Nadszed³ niszczyciel 
Moabu przeciw tobie, niszczy twoje twierdze.
Jer 48:19  Stañ na drodze i patrz, ty, co mieszkasz w Aroerze! Zapytaj uciekiniera i zbiega; powiedz: «Co siê 
sta³o?»
Jer 48:20  Moab zosta³ okryty hañb¹, albowiem siê za³ama³! Wyjcie i krzyczcie, g³oœcie nad Arnonem, ¿e Moab 
spustoszony.
Jer 48:21  S¹d nadchodzi na kraj Równiny, na Cholon, na Jahsa i na Mefaat,
Jer 48:22  na Dibon, na Nebo, na Bet-Diblataim,
Jer 48:23  na Kiriataim, na Bet-Gamul i na Bet-Meon,
Jer 48:24  na Kerijjot, na Bosra i na wszystkie miasta kraju Moabu, dalekie i bliskie.
Jer 48:25  Odciêty zosta³ róg Moabu, a ramiê jego z³amane, wyrocznia Pana.
Jer 48:26  Upójcie go, podniós³ siê bowiem przeciw Panu. Niech Moab upadnie w to, co zwymiotowa³, i stanie 
siê poœmiewiskiem!
Jer 48:27  Czy mo¿e Izrael nie by³ dla ciebie przedmiotem drwin? Czy z³apa³aœ go wœród z³odziei, ¿e 
potrz¹sasz g³ow¹, ilekroæ o nim mówisz?
Jer 48:28  Opuszczajcie miasta i mieszkajcie wœród ska³, mieszkañcy Moabu, stañcie siê podobni do go³êbicy, 
która siê gnieŸdzi na œcianach gardzieli urwiska.
Jer 48:29  S³yszeliœmy o dumie Moabu, o wielkiej [jego] wynios³oœci, o zarozumia³oœci jego i bucie, o 
che³pliwoœci oraz o pysze jego serca.
Jer 48:30  Znam dobrze jego zarozumia³oœæ - wyrocznia Pana - nieprawdziwoœæ jego mów, nieszczeroœæ 
tego, co czyni¹.
Jer 48:31  Dlatego podnoszê lament nad Moabem i nad ca³ym Moabem bêdê krzycza³, nad ludŸmi z Kir-Cheres 
bêdê biada³.
Jer 48:32  P³aczê nad tob¹ bardziej ni¿ nad Jezer, winnico Sibmy! Twoje odroœle siêgaj¹ a¿ do morza, dochodz¹ 
a¿ do Jazer. Na twoje jesienne zbiory i na twoje winobranie napad³ niszczyciel.
Jer 48:33  Usta³a radoœæ i uciecha w sadzie i w ziemi Moab. Skoñczy³o siê wino w t³oczniach, nikt go nie 
wyt³acza; pieœñ radosna nie jest ju¿ pieœni¹ wesela.
Jer 48:34  Podnosi siê krzyk z Cheszbonu do Eleale, a¿ do Jahas krzycz¹, z Soar do Choronaim i do Eglat 
Szeliszijja. Nawet wody Nimrim staj¹ siê miejscem odludnym.
Jer 48:35  Sprawiê, ¿e nikt ju¿ nie bêdzie w Moabie - wyrocznia Pana - wynosi³ na wy¿yny i sk³ada³ ofiary 
swoim bogom.
Jer 48:36  Dlatego siê te¿ nad Moabem serce moje ¿ali jak flet, moje serce nad ludŸmi z Kir-Cheres ¿ali siê jak 
flet, gdy¿ ca³e zebrane dobro stracili.
Jer 48:37  Albowiem wszystkie g³owy s¹ ostrzy¿one, ka¿da broda obciêta, na wszystkich rêkach s¹ naciêcia, a 
na biodrach wory pokutne.
Jer 48:38  Na wszystkich dachach Moabu i na jego placach tylko powszechne narzekanie. Zmia¿d¿y³em 
bowiem Moab jak bezu¿yteczne naczynie - wyrocznia Pana.
Jer 48:39  Jak bardzo jest z³amany! Narzekajcie! Jak haniebnie Moab uciek³! Sta³ siê wiêc Moab ur¹gowiskiem i 
postrachem wszystkich swych s¹siadów.
Jer 48:40  To bowiem mówi Pan: Oto siê unosi jak orze³ i rozpoœciera swe skrzyd³a nad Moabem.
Jer 48:41  Miasta s¹ zdobyte, twierdze zajête, serce zaœ dzielnych Moabu bêdzie dnia tego jak serce rodz¹cej 
kobiety.
Jer 48:42  Moab zostanie zniszczony, przestanie byæ narodem, bo siê wynosi³ ponad Pana.
Jer 48:43  Pop³och, przepaœæ, pu³apka - przyjd¹ na ciebie, co zamieszkujesz Moab - wyrocznia Pana.
Jer 48:44  Ten, co ucieknie przed groz¹, wpadnie w przepaœæ; wydobywaj¹c siê z przepaœci zostanie 
schwytany w pu³apkê. Naprawdê sprowadzê to na Moab, w roku ich kary - wyrocznia Pana.
Jer 48:45  W cieniu Cheszbonu siê zatrzymaj¹ wycieñczeni uchodŸcy; lecz ogieñ wyjdzie z Cheszbonu, a 
p³omieñ z pola Gichon: poch³onie on bok Moabu i czaszkê tych, co czyni¹ wrzawê.
Jer 48:46  Biada tobie, Moabie! Jesteœ zgubiony, narodzie Kemosza, bo twoi synowie bêd¹ wziêci do niewoli, a 
córki twoje pójd¹ na wygnanie.
Jer 48:47  Zmieniê jednak los Moabu w przysz³oœci - wyrocznia Pana. Dot¹d s¹d na Moabem.
Jer 49:1  O Ammonitach. To mówi Pan: Czy nie ma Izrael synów, czy nie ma spadkobierców? Dlaczego wiêc 
Milkom odziedziczy³ Gada, a jego naród mieszka w ich miastach?
Jer 49:2  Dlatego nadejd¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy sprawiê, ¿e w Rabba Ammonitów s³ychaæ bêdzie okrzyk 
wojenny. Stanie siê ono zwaliskiem gruzów, a jego osiedla poch³onie ogieñ. Wtedy Izrael przejmie dziedzictwo 



tych, co po nim odziedziczyli, mówi Pan.
Jer 49:3  Lamentuj, Cheszbonie, bo nadchodzi niszczyciel. Krzyczcie, osiedla Rabba, przepaszcie siê pokutnymi 
worami, narzekajcie, biegajcie naoko³o z naciêciami na ciele. Milkom bowiem musi iœæ na wygnanie wraz ze 
swymi kap³anami i przywódcami.
Jer 49:4  Dlaczego siê chlubisz dolinami twej urodzajnej doliny, Córo buntownicza. Ufasz swoim zasobom, 
mówi¹c: «Kto mo¿e nadejœæ przeciw mnie?»
Jer 49:5  Oto sprowadzê na ciebie przera¿enie - - wyrocznia Pana, Boga Zastêpów - ze wszystkich stron. 
Rozproszycie siê ka¿dy w swoim kierunku; nie bêdzie nikogo, kto by zebra³ rozproszonych.
Jer 49:6  Potem zmieniê jednak los synów Ammona - wyrocznia Pana.
Jer 49:7  O Edomie. To mówi Pan Zastêpów: Czy nie ma ju¿ m¹droœci w Temanie? Usta³a ju¿ rada wœród 
roztropnych? M¹droœæ ich zwietrza³a?
Jer 49:8  Uciekajcie, uchodŸcie, ukryjcie siê jak najg³êbiej, mieszkañcy Dedanu! Sprowadzê bowiem na niego 
zag³adê Ezawa, czas, w którym ich ukarzê.
Jer 49:9  Je¿eli dokonuj¹cy winobrania przyjd¹ do ciebie, nie pozostawi¹ ¿adnej reszty; jeœli z³odzieje w nocy - 
uczyni¹ szkody do woli.
Jer 49:10  Bo Ja sam ogo³ocê Ezawa, ujawniê to, co dla niego najskrytsze, tak ¿e nie bêdzie móg³ siê ukryæ. 
Zag³adzie ulegn¹ jego potomkowie, jego bracia i jego s¹siedzi - i nie bêdzie ju¿ istnia³.
Jer 49:11  Zostaw swe sieroty - Ja utrzymam je przy ¿yciu; twoje wdowy niech we Mnie pok³adaj¹ nadziejê.
Jer 49:12  To bowiem mówi Pan: Oto ci, co nie powinni piæ kielicha, musz¹ go piæ, tobie zaœ ma ujœæ 
bezkarnie? Nie ujdzie ci bezkarnie: bêdziesz pi³ nieodzownie!
Jer 49:13  Przysiêgam na siebie samego - wyrocznia Pana - ¿e Bosra stanie siê postrachem, poœmiewiskiem, 
pustkowiem i z³orzeczeniem; wszystkie jej miasta pozostan¹ rumowiskiem na wieki.
Jer 49:14  Us³ysza³em wieœæ od Pana, ¿e zwiastun zosta³ wys³any miêdzy narody: «ZgromadŸcie siê i 
wyruszcie na niego! Szykujcie siê do bitwy!»
Jer 49:15  Oto bowiem uczyniê ciê ma³ym wœród narodów i wzgardzonym u ludzi.
Jer 49:16  GroŸne twe po³o¿enie i hardoœæ twego serca w pychê wbi³y ciebie, co mieszkasz w rozpadlinach 
skalnych i zajmujesz szczyty pagórków. Gdybyœ zbudowa³ swe gniazdo wysoko jak orze³, nawet stamt¹d ciê 
zrzucê - wyrocznia Pana.
Jer 49:17  Edom siê stanie postrachem. Ktokolwiek bêdzie szed³ tamtêdy, popadnie w os³upienie i zagwi¿d¿e 
nad wszystkimi jego klêskami.
Jer 49:18  Jak po zburzeniu Sodomy i Gomory oraz miast s¹siednich - mówi Pan - nikt nie bêdzie tam mieszka³, i 
¿aden cz³owiek nie osiedli siê na tym miejscu.
Jer 49:19  Oto nadchodzi on jak lew z gêstwiny nadjordañskiej ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w 
mgnieniu oka zmuszê ich do ucieczki stamt¹d, a swego wybrañca ustanowiê nad nimi. Kto jest bowiem do Mnie 
podobny albo kto Mnie pozwie przed s¹d? Który pasterz ostoi siê wobec Mnie?
Jer 49:20  Dlatego pos³uchajcie zamiarów Pana, jakie powzi¹³ co do Edomu, i jego planów, jakie postanowi³ co 
do mieszkañców Temanu: z ca³¹ pewnoœci¹ zostan¹ wywleczone nawet najmniejsze owce; z ca³¹ pewnoœci¹ 
pastwiska ich ogarnie zgroza na ich widok.
Jer 49:21  Na wieœæ o ich upadku zadr¿y ziemia, krzyk o tym rozlegnie siê nad Morzem Czerwonym.
Jer 49:22  Oto jak orze³ wzlatuje i unosi siê, rozpoœciera swe skrzyd³a nad Bosra; w dniu tym serce wojowników 
Edomu bêdzie jak serce rodz¹cej kobiety.
Jer 49:23  O Damaszku. Wstydem nape³ni³y siê Chamat i Arpad, bo us³ysza³y niepomyœln¹ wieœæ. S¹ one 
wzburzone jak morze, pe³ne trwogi, nie mog¹ siê opanowaæ.
Jer 49:24  Damaszek jest bezsilny, gotowy do ucieczki, opanowa³ go pop³och; lêk i bóle go ogarniaj¹ niby 
rodz¹c¹ kobietê.
Jer 49:25  Jak bardzo jest opuszczone s³awne miasto, miasto pe³ne wesela.
Jer 49:26  I tak jego m³odzieñcy polegn¹ na ulicach i wygin¹ tego dnia wszyscy jego wojownicy - wyrocznia Pana 
Zastêpów.
Jer 49:27  Wzniecê po¿ar na murach Damaszku, by poch³on¹³ pa³ace Ben Hadada.
Jer 49:28  O Kedar i królestwach Chasor, które pobi³ król babiloñski, Nabuchodonozor. To mówi Pan: Dalej, 
maszerujcie na Kedar, zniszczcie synów Wschodu!
Jer 49:29  Zagrabi¹ ich namioty i owce, skóry ich namiotów oraz wszystkie naczynia. Zabior¹ im wielb³¹dy i 
zawo³aj¹ nad nimi: «Trwoga doko³a!»
Jer 49:30  Uciekajcie, rozproszcie siê spiesznie, ukryjcie siê dobrze, mieszkañcy Chasor - wyrocznia Pana. I nie 
ma ani bram, ani zaworów - bo powzi¹³ przeciw wam postanowienie Nabuchodonozor, król babiloñski, i ¿ywi 
przeciw wam [z³e] zamiary.
Jer 49:31  Dalej, wyruszmy przeciw beztroskiemu narodowi, który mieszka bezpiecznie - wyrocznia Pana - pêdzi 
¿ycie samotne.
Jer 49:32  Ich wielb³¹dy pójd¹ na ³up, a liczne ich stada stan¹ siê zdobycz¹. Rozproszê na cztery wiatry tych, co 



podcinaj¹ w³osy na skroniach; ze wszystkich stron sprowadzê na nich nieszczêœcie - wyrocznia Pana.
Jer 49:33  Chasor stanie siê siedliskiem szakali, pustkowiem na wieki. Nikt nie bêdzie tam mieszka³, ani siê nie 
osiedli tam ¿aden cz³owiek.
Jer 49:34  S³owo Pana, które zosta³o skierowane do proroka Jeremiasza o Elamie na pocz¹tku panowania 
Sedecjasza, króla judzkiego:
Jer 49:35  To mówi Pan Zastêpów: Oto z³amiê ³uk Elamu, Ÿród³o jego potêgi.
Jer 49:36  Sprowadzê na Elam cztery wiatry z czterech krañców nieba i rozproszê ich na wszystkie te wiatry, tak 
¿e nie bêdzie narodu, dok¹d nie dotarliby rozproszeni Elamici.
Jer 49:37  Nape³niê Elam trwog¹ wobec jego nieprzyjació³, wobec tych, co nastaj¹ na jego ¿ycie. Sprowadzê na 
nich nieszczêœcie, ¿ar mojego gniewu - wyrocznia Pana. Poœlê za nimi miecz, a¿ ich wyniszczê.
Jer 49:38  Ustawiê zaœ swój tron w Elamie i usunê stamt¹d króla i ksi¹¿¹t - wyrocznia Pana.
Jer 49:39  W przysz³oœci jednak zmieniê los Elamu - wyrocznia Pana.
Jer 50:1  S³owo, jakie powiedzia³ Pan o Babilonie, o ziemi chaldejskiej, za poœrednictwem Jeremiasza proroka:
Jer 50:2  Og³oœcie wœród narodów i obwieszczajcie! Wznieœcie znak i g³oœcie! Bez obs³onek mówcie: 
«Babilon zdobyty! Bel pohañbiony! Merodak rozbity! Bóstwa ich s¹ okryte hañb¹, pokruszone zosta³y ich 
ba³wany!»
Jer 50:3  Albowiem zbli¿a siê przeciw niemu naród z pó³nocy, który zamieni jego kraj w pustyniê. Nie bêdzie w 
nim nikt zamieszkiwa³: od cz³owieka a¿ do zwierzêcia [wszyscy] uciekn¹ i odejd¹.
Jer 50:4  W owych dniach i w owym czasie - wyrocznia Pana - przyjd¹ synowie Izraela wraz z synami Judy. Bêd¹ 
szli nieustannie z p³aczem, szukaj¹c Pana, swego Boga.
Jer 50:5  Bêd¹ siê pytaæ o Syjon, zwróc¹ siê na drogê ku niemu: «ChodŸcie, po³¹czmy siê z Panem wiecznym 
Przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu».
Jer 50:6  Naród mój by³ trzod¹ zb³¹kan¹, ich pasterze zaprowadzili j¹ na górskie manowce; chodzili z góry na 
górê, zapomnieli o swym legowisku.
Jer 50:7  Ka¿dy, kto ich spotka³, po¿era³ ich. Nieprzyjaciele ich mówili: «Nie pope³niamy wystêpku, bo 
zgrzeszyli przeciw Panu, pastwisku sprawiedliwoœci, nadziei ich przodków, Panu».
Jer 50:8  Uciekajcie z Babilonu, uchodŸcie z ziemi chaldejskiej, b¹dŸcie jak barany na czele stada!
Jer 50:9  Oto bowiem wzbudzê i sprowadzê przeciw Babilonowi gromadê wielkich narodów; z ziemi pó³nocnej 
wyst¹pi¹ zbrojnie przeciw niemu, stamt¹d go zdobêd¹. Strza³y ich s¹ podobne do strza³ wprawnego ³ucznika: 
¿adna z nich nie wraca bezskutecznie.
Jer 50:10  Chaldeja zostanie wydana na grabie¿, nasyc¹ siê wszyscy, co j¹ z³upi¹ - wyrocznia Pana.
Jer 50:11  Tak, radujcie siê, tak, cieszcie siê, ³upie¿cy mojego dziedzictwa! Tak, skaczcie jak m³óc¹ce ja³owice i 
r¿yjcie jak Ÿrebaki!
Jer 50:12  Bardzo jest zhañbiona wasza matka i okryta wstydem wasza rodzicielka. Bêdzie ona ostatni¹ wœród 
narodów, pustyni¹, zesch³¹ ziemi¹ i stepem.
Jer 50:13  Z powodu gniewu Pana pozostanie niezamieszka³a, stanie siê prawdziw¹ pustyni¹. Ka¿dy, kto bêdzie 
przechodzi³ obok Babilonu, zadziwi siê wielce i zagwi¿d¿e nad wszystkimi jego klêskami.
Jer 50:14  Rozstawcie siê przeciw Babilonowi doko³a wszyscy, którzy napinacie ³uki! Strzelajcie do niego, nie 
oszczêdzajcie strza³, bo zgrzeszy³ przeciw Panu.
Jer 50:15  Podnieœcie wrzawê przeciw niemu doko³a! Podda³ siê. Runê³y jego wie¿e obronne, przerwane 
zosta³y jego mury -  taka jest zemsta Pana. Pomœcijcie siê nad nim! Post¹pcie z nim tak, jak on postêpowa³ [z 
innymi]!
Jer 50:16  Wyniszczcie w Babilonie tych, co siej¹, i tych, co chwytaj¹ za sierp w czas ¿niwa. W obliczu 
niszczycielskiego miecza ka¿dy siê zwróci do swego narodu, ka¿dy uciekaæ bêdzie do swego kraju.
Jer 50:17  Zb³¹kan¹ owc¹ by³ Izrael, lwy polowa³y na ni¹. Jako pierwszy po¿era³ go król asyryjski, teraz zaœ jako 
ostatni, Nabuchodonozor, król babiloñski, po³ama³ mu koœci.
Jer 50:18  Dlatego to mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: «Oto ukarzê króla babiloñskiego i jego kraj, tak jak 
ukara³em króla asyryjskiego.
Jer 50:19  Izraela zaœ przyprowadzê znów do jego pastwisk i bêdzie siê pas³ na Karmelu i w Baszanie, a w 
górach Efraima i w Gileadzie siê nasyci.
Jer 50:20  W owych dniach i w owym czasie - wyrocznia Pana - bêd¹ szukaæ winy Izraela, lecz jej nie bêdzie; 
grzechu Judy - ale go nie znajd¹. Przebaczê bowiem tym, których zachowam przy ¿yciu.
Jer 50:21  Wyrusz przeciw ziemi Meratajim i przeciw mieszkañcom Pekod! Zniszcz i wytêp - wyrocznia Pana. 
Uczyñ wszystko, jak ci rozkaza³em.
Jer 50:22  Wrzawa wojenna w kraju i wielka klêska.
Jer 50:23  Jak¿e jest pobity i z³amany m³ot ca³ej ziemi! Jak¿e siê sta³ pustyni¹ Babilon wœród narodów!
Jer 50:24  Zastawili na ciebie sid³a i zosta³eœ w nie schwytany, Babilonie: ty zaœ nie zauwa¿y³eœ tego. 
Znaleziono ciê i pochwycono, boœ wypowiedzia³ wojnê przeciw Panu.
Jer 50:25  Pan otworzy³ swoj¹ zbrojowniê i wydoby³ narzêdzia swego gniewu; dzie³a musi dokonaæ Pan, Bóg 



Zastêpów, w kraju chaldejskim.
Jer 50:26  IdŸcie na niego zewsz¹d, otwórzcie jego spichlerze! ZgromadŸcie go jak snopy, wyniszczcie go tak, 
by z niego nic nie pozosta³o.
Jer 50:27  Wybijcie wszystkie jego cielce, niech id¹ na rzeŸ! Biada im, nadszed³ bowiem ich dzieñ, czas ich kary.
Jer 50:28  Uwaga! UchodŸcy i niedobitki z ziemi babiloñskiej og³aszaj¹ na Syjonie pomstê Pana, Boga naszego, 
pomstê za Jego œwi¹tyniê.
Jer 50:29  Zwo³ajcie ³uczników przeciw Babilonowi! Wy wszyscy, co napinacie ³uki, rozbijcie obóz doko³a niego, 
by nie mia³ mo¿noœci ucieczki. Odp³aæcie mu stosownie do jego postêpków: wszystko, co on czyni³, uczyñcie i 
jemu! Albowiem by³ zuchwa³y wobec Pana, wobec Œwiêtego Izraela.
Jer 50:30  Dlatego padn¹ jego m³odzieñcy na jego placach, a tego dnia zgin¹ wszyscy jego wojownicy - 
wyrocznia Pana.
Jer 50:31  Oto siê zwracam ku tobie, zuchwalcze - wyrocznia Pana, Boga Zastêpów - nadszed³ bowiem twój 
dzieñ, czas twego nawiedzenia.
Jer 50:32  Potknie siê zuchwalec i upadnie, nie bêdzie mia³ go kto podnieœæ. Pod³o¿ê ogieñ pod jego miasta, 
tak ¿e poch³onie ca³¹ jego okolicê».
Jer 50:33  To mówi Pan Zastêpów: Synowie Izraela cierpi¹ ucisk, a wraz z nimi synowie Judy. Wszyscy, co ich 
uprowadzili w niewolê, ich zatrzymuj¹, nie pozwalaj¹c im odejœæ.
Jer 50:34  Lecz ich Oswobodziciel jest pe³en mocy, Jego imiê: Pan Zastêpów, skutecznie bêdzie broni³ ich 
sprawy. By zapewniæ spokój ziemi, wprowadzi zamieszanie wœród mieszkañców Babilonu.
Jer 50:35  Miecz na Chaldejczyków - wyrocznia Pana - na mieszkañców Babilonu, na jego przywódców oraz na 
jego mêdrców.
Jer 50:36  Miecz na jego wró¿bitów, by ich ogarnê³o szaleñstwo. Miecz na jego wojowników, by ich ogarn¹³ 
pop³och.
Jer 50:37  Miecz na jego konie i na jego rydwany i na ca³¹ mieszaninê narodów, która siê w nim znajduje. Miecz 
na jego skarby, by zosta³y zagrabione.
Jer 50:38  Miecz na jego wody, by wysch³y. Jest to bowiem kraj bo¿ków, pyszni¹ siê swymi straszyd³ami.
Jer 50:39  Dlatego zamieszkaj¹ tam zwierzêta stepowe i szakale; obior¹ sobie siedzibê strusie. Nie bêdzie on 
nigdy wiêcej zamieszka³y, ani nikt tam nie osi¹dzie na wieki wieków.
Jer 50:40  Tak jak wtedy, gdy Bóg zburzy³ Sodomê i Gomorê i s¹siednie miasta - wyrocznia Pana - tak te¿ nikt w 
nim nie bêdzie mieszka³, ani siê nie osiedli w nim ¿aden cz³owiek.
Jer 50:41  Oto nadchodzi naród z pó³nocy, naród wielki i liczni królowie powstaj¹ z krañców ziemi.
Jer 50:42  £uk i miecz trzymaj¹ siê w rêku, s¹ okrutni i bez litoœci. Ich wrzawa jest jak szum morza, dosiadaj¹ 
koni, jak jeden m¹¿ gotowi s¹ do walki przeciw tobie, córo Babilonu!
Jer 50:43  Król babiloñski us³ysza³ wieœæ o nich i opad³y mu rêce, ogarn¹³ go lêk, ból, niby rodz¹c¹ kobietê.
Jer 50:44  Oto nadchodzi on jak lew z gêstwiny nadjordañskiej ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w 
mgnieniu oka wypêdzê go stamt¹d, a którego wybra³em, ustanowiê nad nim. Kto jest bowiem do Mnie podobny? 
Albo kto Mnie pozwie przed s¹d? Który to pasterz ostoi siê wobec Mnie?
Jer 50:45  Dlatego pos³uchajcie zamiarów Pana, jakie powzi¹³ wobec Babilonu, i planów, jakie powzi¹³ co do 
ziemi chaldejskiej. Z ca³¹ pewnoœci¹ zostan¹ wywleczone nawet najmniejsze owce; z ca³¹ pewnoœci¹ ich 
pastwiska ogarnie na ich widok zgroza.
Jer 50:46  Na wieœæ o upadku Babilonu zadr¿y ziemia, krzyk siê o tym rozlegnie wœród narodów.
Jer 51:1  To mówi Pan: Oto sprowadzê na Babilon i na mieszkañców Chaldei niszcz¹cy wiatr.
Jer 51:2  Poœlê do Babilonu tych, co przesiewaj¹ [zbo¿e], i przesiej¹ go, i spustosz¹ ziemiê, bo siê zewsz¹d 
zwróc¹ przeciw niemu w dniu klêski.
Jer 51:3  Niech ¿aden z ³uczników nie napina swego ³uku ani niech siê nie przechwala swoim pancerzem! Nie 
oszczêdzajcie jego m³odzie¿y, zniszczcie ca³e jego wojsko!
Jer 51:4  Legn¹ zabici w ziemi chaldejskiej, przebici na jej ulicach.
Jer 51:5  Bo nie owdowia³ ani Izrael, ani Juda po swoim Bogu, Panu Zastêpów. Kraj zaœ ich jest przepe³niony 
win¹ wobec Œwiêtego Izraela.
Jer 51:6  Uciekajcie ze œrodka Babilonu! Ka¿dy niech ratuje swe ¿ycie! Nie giñcie z powodu jego grzechu! 
Nasta³ bowiem czas odwetu u Pana, daje On mu zap³atê za to, co uczyni³.
Jer 51:7  Babilon by³ w rêku Pana z³otym kielichem, upajaj¹cym ca³¹ ziemiê. Jego wino pi³y wszystkie narody, 
dlatego w sza³ popad³y.
Jer 51:8  Niespodziewanie upad³ i za³ama³ siê Babilon: podnieœcie nad nim lament! WeŸcie balsam na jego 
ranê, mo¿e odzyska zdrowie.
Jer 51:9  Staraliœmy siê Babilon uzdrowiæ, lecz siê nie da³ wyleczyæ. Porzuæmy go! Niech ka¿dy idzie do swej 
ziemi! Albowiem s¹d nad nim dosiêga nieba i a¿ w ob³oki siê wznosi.
Jer 51:10  Ukaza³ Pan nasz¹ sprawiedliwoœæ. ChodŸmy, g³oœmy na Syjonie dzie³o Pana, Boga naszego!
Jer 51:11  Ostrzcie strza³y, przygotowujcie tarcze! Pan pobudza ducha króla Medii, bo jego zamiary dotycz¹ 



zniszczenia Babilonu; jest to zemsta Pana, zemsta za Jego œwi¹tyniê.
Jer 51:12  Podnieœcie znak przeciw murom Babilonu, wzmocnijcie stra¿e! Postawcie posterunki, przygotujcie 
zasadzki! Jak bowiem postanowi³ Pan, tak wprowadza w czyn to, co og³osi³ przeciw mieszkañcom Babilonu.
Jer 51:13  Ty, co mieszkasz nad wielkimi wodami, wielkie skarby posiadasz: nadszed³ twój kres, dope³ni³a siê 
twa miara.
Jer 51:14  Pan Zastêpów przysi¹g³ na swe imiê: Nieuchronnie nape³niê ciebie ludŸmi jak szarañcz¹, i podnios¹ 
nad tob¹ okrzyk wojenny.
Jer 51:15  On uczyni³ ziemiê swoj¹ moc¹, umocni³ œwiat swoj¹ m¹droœci¹ i swoim rozumem rozpostar³ niebo.
Jer 51:16  Na dŸwiêk Jego g³osu hucz¹ wody w niebie. On podnosi chmury z krañców ziemi, On czyni 
b³yskawice, zapowiedzi deszczu, i wysy³a wiatr z jego zbiorników.
Jer 51:17  Nierozumny pozostaje ka¿dy cz³owiek bez wiedzy; wstydziæ siê musi bo¿ka ka¿dy z³otnik, bo 
podobizny, jakie odla³, s¹ k³amstwem i nie ma w nich tchnienia.
Jer 51:18  S¹ one nicoœci¹, tworem œmiesznym, zgin¹ w czasie obrachunku z nimi.
Jer 51:19  Nie takim jest dziedzictwo Jakuba. Wszechœwiat bowiem On ukszta³towa³. Izrael zaœ jest szczepem 
Jego dziedzictwa, Pan Zastêpów Jego imiê.
Jer 51:20  By³eœ dla mnie m³otem - narzêdziem wojny. Mia¿d¿y³em tob¹ narody, burzy³em tob¹ królestwa.
Jer 51:21  Mia¿d¿y³em tob¹ konia i jeŸdŸca, mia¿d¿y³em tob¹ wóz i jego woŸnicê.
Jer 51:22  Mia¿d¿y³em tob¹ mê¿a i kobietê, mia¿d¿y³em tob¹ starca i dziecko, mia¿d¿y³em tob¹ m³odzieñca i 
dziewicê.
Jer 51:23  Mia¿d¿y³em tob¹ pasterza i jego trzodê, mia¿d¿y³em tob¹ rolnika i jego zaprzêg, mia¿d¿y³em tob¹ 
rz¹dców i kierowników.
Jer 51:24  Odp³acê Babilonowi i wszystkim mieszkañcom Chaldei za wszystko z³o wyrz¹dzone Syjonowi na 
waszych oczach - wyrocznia Pana.
Jer 51:25  Oto Ja na ciebie, góro zag³ady - wyrocznia Pana - która wyniszczy³aœ ca³¹ ziemiê, wyci¹gnê na 
ciebie rêkê i zepchnê ciê ze ska³y, czyni¹c ciê gór¹ p³on¹c¹.
Jer 51:26  Nie bêd¹ braæ z ciebie kamienia wêgielnego ani kamienia pod fundament, ale bêdziesz opuszczona 
na wieki, wyrocznia Pana.
Jer 51:27  Wznieœcie znaki w kraju! Dmijcie w tr¹by wœród narodów! Do œwiêtej wojny z nim przygotujcie 
narody! Zwo³ajcie przeciw niemu królestwo Ararat, Minni i Aszkenaz! Ustanówcie przeciw niemu dowódcê, 
ka¿cie sprowadziæ konie, jak naje¿on¹ szarañczê!
Jer 51:28  Do œwiêtej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego 
urzêdników, ca³¹ ziemiê, nad któr¹ panuje.
Jer 51:29  Dr¿y ziemia i dygoce, bo siê wype³ni³y plany Pana na Babilonie, by obróciæ ziemiê babiloñsk¹ w 
niezamieszka³e pustkowie.
Jer 51:30  Bohaterowie babiloñscy odst¹pili od walki, przebywaj¹ w warownych twierdzach. Wyczerpa³a siê ich 
si³a, stali siê jak kobiety. Budynki jego uleg³y spaleniu, wy³amane zosta³y jego zasuwy.
Jer 51:31  Goniec zabiega drogê goñcowi, a pos³aniec pos³añcowi, by zawiadomiæ króla Babilonu, ¿e zdobyte 
jest zewsz¹d jego miasto,
Jer 51:32  ¿e przejœcia s¹ zajête, umocnienia spalone ogniem, a wszyscy wojownicy pora¿eni strachem.
Jer 51:33  To bowiem mówi Pan Zastêpów, Bóg Izraela: Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijaj¹; ju¿ 
nied³ugo przyjdzie na ni¹ czas ¿niwa.
Jer 51:34  Po¿ar³ mnie i wyniszczy³ Nabuchodonozor, król babiloñski, nastêpnie porzuci³ jak puste naczynie. 
Niby smok mnie poch³on¹³, wype³ni³ swe wnêtrznoœci moimi rozkoszami, wypêdzi³ mnie.
Jer 51:35  Mój ucisk i moja nêdza - na Babilonie! - powie Mieszkanka Syjonu. Krew moja - na mieszkañcach 
Chaldei! - powie Jerozolima.
Jer 51:36  Dlatego to mówi Pan: Oto Ja bêdê broni³ twej sprawy, dope³niê twojej zemsty: ka¿ê wyschn¹æ jego 
morzu, a Ÿród³u jego zanikn¹æ.
Jer 51:37  Babilon stanie siê polem gruzów, siedliskiem szakali, przedmiotem zgrozy i drwin, pozbawionym 
mieszkañców.
Jer 51:38  Rycz¹ oni jak lwy w gromadzie, pomrukuj¹ niby m³ode lwi¹tka.
Jer 51:39  Gdy bêd¹ rozgrzani, przygotujê im ucztê, upojê ich tak, ¿e bêd¹ oszo³omieni: zasn¹ wiecznym snem, 
by siê ju¿ nie przebudziæ - wyrocznia Pana.
Jer 51:40  Sprowadzê ich na rzeŸ jak jagniêta, jak barany wraz z koz³ami.
Jer 51:41  Jak¿e zosta³a zdobyta Szeszak i wziêta chluba ca³ej ziemi? Jak siê sta³ przedmiotem zgrozy Babilon 
wœród narodów?
Jer 51:42  Wezbra³o na Babilon morze, pokry³a go nawa³nica ba³wanów.
Jer 51:43  Sta³y siê jego miasta pustyni¹, ziemi¹ bezwodn¹ i stepem, gdzie nikt nie mieszka, ani nie przechodzi 
tamtêdy ¿aden cz³owiek.
Jer 51:44  Ukarzê Bela w Babilonie, wyrwê mu z paszczy, cokolwiek poch³on¹³. Narody nie bêd¹ nap³ywaæ doñ 



wiêcej, mur Babilonu musi upaœæ.
Jer 51:45  WyjdŸ, mój narodzie, spoœród niego! Ka¿dy niech ratuje swe ¿ycie przed ¿arem gniewu Pana!
Jer 51:46  Nie upadajcie na duchu ani siê lêkajcie wieœci roznoszonej po kraju. Jednego roku obiega ta wieœæ, 
po niej nastêpnego roku wieœæ druga. Tymczasem w kraju gwa³t panuje, w³adca zwraca siê przeciw w³adcy.
Jer 51:47  Dlatego oto nadchodz¹ dni, kiedy ukarzê bo¿ki Babilonu. Ca³y jego kraj okryje hañba, a wszyscy jego 
zabici bêd¹ le¿eli poœrodku niego.
Jer 51:48  Wykrzykn¹ radoœnie nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co jest w nich. Z pó³nocy bowiem 
ci¹gn¹ przeciw niemu niszczyciele - wyrocznia Pana.
Jer 51:49  Równie¿ Babilon musi upaœæ za poleg³ych Izraela, tak jak padli za Babilon polegli z ca³ego kraju.
Jer 51:50  W drogê, którzy ocaleliœcie od miecza, nie zatrzymujcie siê! Choæ oddaleni, wspominajcie Pana, a 
Jerozolima niech bêdzie w waszej pamiêci!
Jer 51:51  «Zawstydzeni jesteœmy, bo us³yszeliœmy zniewagê, hañba okry³a nasze oblicza, bo weszli obcy do 
œwiêtych przybytków domu Pañskiego».
Jer 51:52  Dlatego oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy ukarzê jego bo¿ki, a w ca³ym kraju bêd¹ jêczeæ 
ranni.
Jer 51:53  Bo gdyby nawet a¿ do nieba wynosi³ siê Babilon i gdyby niedostêpn¹ uczyni³ butn¹ sw¹ potêgê, mimo 
to wyjd¹ ode Mnie jego pustoszyciele - wyrocznia Pana.
Jer 51:54  S³uchaj! Krzyk siê rozlega z Babilonu i wielkie nieszczêœcie - z ziemi chaldejskiej.
Jer 51:55  Bo Pan pustoszy Babilon, sprawia, ¿e znika zeñ g³oœne wo³anie. Hucz¹ ich fale jak wielkie wody, 
rozlega siê ³oskot ich g³osu.
Jer 51:56  Albowiem niszczyciel ci¹gnie na Babilon: jego bohaterowie zostan¹ pojmani, po³amane ich ³uki. Tak, 
Pan jest Bogiem odp³aty, odp³aca niezawodnie.
Jer 51:57  Upojê ich przywódców i mêdrców, jego rz¹dców, urzêdników i bohaterów; zapadn¹ w wieczny sen, tak 
¿e siê nie zbudz¹ - wyrocznia Króla, na imiê Mu Pan Zastêpów.
Jer 51:58  To mówi Pan Zastêpów: Obszerny mur Babilonu zwali siê doszczêtnie. Wysokie jego bramy sp³on¹ w 
ogniu. Na pró¿no wiêc trudz¹ siê narody, i z powodu ognia wysilaj¹ siê ludy.
Jer 51:59  Polecenie, jakie powierzy³ prorok Jeremiasz Serajaszowi, synowi Neriasza, synowi Machsejasza, gdy 
siê ten udawa³ z królem judzkim Sedecjaszem do Babilonu w czwartym roku jego panowania; Serajasz by³ 
g³ównym kwatermistrzem.
Jer 51:60  Opisa³ zaœ Jeremiasz w jednej ksiêdze ca³e nieszczêœcie, jakie mia³o przyjœæ na Babilon, 
mianowicie wszystkie przepowiednie spisane przeciw Babilonowi.
Jer 51:61  Jeremiasz powiedzia³ do Serajasza: «Gdy przybêdziesz do Babilonu, postaraj siê przeczytaæ 
publicznie wszystkie te s³owa.
Jer 51:62  Powiesz zaœ: Panie, Ty zapowiedzia³eœ o tym miejscu, ¿e je zniszczysz, tak ¿e zostanie bez 
mieszkañców, bez ludzi i bez byd³a; pozostanie pustkowiem na wieki.
Jer 51:63  Gdy skoñczysz czytaæ tê ksiêgê, przymocujesz do niej kamieñ i wrzucisz j¹ do Eufratu,
Jer 51:64  mówi¹c: Tak niech utonie Babilon, by ju¿ nie podniós³ siê z nieszczêœcia, jakie na niego zeœlê». 
Dot¹d s³owa Jeremiasza.
Jer 52:1  W chwili objêcia rz¹dów Sedecjasz mia³ dwadzieœcia jeden lat i panowa³ jedenaœcie lat w 
Jerozolimie. Matka jego mia³a na imiê Chamutal i by³a córk¹ Jeremiasza z Libny.
Jer 52:2  Sedecjasz postêpowa³ Ÿle w oczach Pana, zupe³nie podobnie, jak to czyni³ Jojakim.
Jer 52:3  Dlatego te¿ gniew Pana by³ nad Jerozolim¹ i Jud¹ do tego stopnia, ¿e odrzuci³ On ich od swego 
oblicza, a Sedecjasz zbuntowa³ siê przeciw królowi babiloñskiemu.
Jer 52:4  W dziewi¹tym roku jego panowania, dziesi¹tego miesi¹ca i dziesi¹tego dnia przyby³ król babiloñski 
Nabuchodonozor wraz z ca³ym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obleg³ j¹, buduj¹c doko³a niej wa³y 
oblê¿nicze.
Jer 52:5  Miasto by³o oblê¿one a¿ do jedenastego roku króla Sedecjasza.
Jer 52:6  W czwartym zaœ miesi¹cu, dziewi¹tego dnia, kiedy g³ód sro¿y³ siê w mieœcie i nie by³o ju¿ chleba dla 
ludu kraju,
Jer 52:7  uczyniono wy³om w mieœcie. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta noc¹ przez bramê miêdzy 
podwójnym murem powy¿ej ogrodów królewskich; Chaldejczycy zaœ znajdowali siê doko³a miasta. Wyszli wiêc 
drog¹ prowadz¹c¹ ku Arabie.
Jer 52:8  Wojsko chaldejskie œciga³o króla i dopêdzi³o Sedecjasza na stepie Jerycha; ca³e zaœ jego wojsko 
opuœci³o go, id¹c w rozsypkê.
Jer 52:9  Pojmali wiêc króla i zaprowadzili go do Ribla w kraju Chamat, do króla babiloñskiego, który wyda³ na 
niego wyrok.
Jer 52:10  Król babiloñski kaza³ zamordowaæ synów Sedecjasza na jego oczach, a tak¿e wszystkich 
przywódców judzkich kaza³ zabiæ w Ribla.
Jer 52:11  Nastêpnie wy³upi³ oczy Sedecjaszowi i kaza³ go zakuæ w podwójne spi¿owe kajdany. Potem 



uprowadzi³ go król babiloñski do Babilonu i wtr¹ci³ do wiêzienia a¿ do dnia jego œmierci.
Jer 52:12  W pi¹tym zaœ miesi¹cu dnia dziesi¹tego miesi¹ca - by³ to dziewiêtnasty rok [rz¹dów] króla 
babiloñskiego Nabuchodonozora - wkroczy³ do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, 
sprawuj¹cy s³u¿bê przy królu,
Jer 52:13  i spali³ œwi¹tyniê Pañsk¹ i pa³ac królewski oraz wszystkie wielkie domy.
Jer 52:14  Ca³e zaœ wojsko chaldejskie, które by³o z dowódc¹ stra¿y przybocznej, zburzy³o ca³y mur doko³a 
Jerozolimy.
Jer 52:15  Czêœæ ubogiej ludnoœci, resztê ludu pozosta³ego w mieœcie oraz pozosta³ych rzemieœlników 
dowódca stra¿y przybocznej Nebuzaradan uprowadzi³ do niewoli.
Jer 52:16  Spoœród ubogiej ludnoœci kraju dowódca stra¿y przybocznej Nebuzaradan pozostawi³ niektórych 
jako uprawiaj¹cych winnice i rolników.
Jer 52:17  Chaldejczycy po³amali kolumny spi¿owe, które by³y w œwi¹tyni, podstawy i «morze» spi¿owe w 
œwi¹tyni, a ca³y spi¿ wywieŸli do Babilonu.
Jer 52:18  Wziêli tak¿e kot³y, ³opatki, no¿yce [do oczyszczania lamp], kropielnice, czasze oraz wszystkie 
przedmioty spi¿owe, u¿ywane przy sprawowaniu kultu.
Jer 52:19  Nadto zabra³ dowódca stra¿y patery, popielnice, kropielnice, kot³y, œwieczniki, czasze i kubki, 
cokolwiek by³o szczeroz³ote lub ze srebra.
Jer 52:20  Nie mo¿na by³o zwa¿yæ spi¿u z tych wszystkich przedmiotów: z dwóch kolumn jednego «morza», 
dwunastu spi¿owych wo³ów pod «morzem» i podstaw, jakie kaza³ dla œwi¹tyni zrobiæ król Salomon.
Jer 52:21  Kolumny mia³y osiemnaœcie ³okci wysokoœci ka¿da, a sznur dwunasto³okciowy j¹ opasywa³; gruba 
na cztery palce, [w œrodku] by³a pusta.
Jer 52:22  Na niej by³a g³owica spi¿owa, a wysokoœæ jednej g³owicy wynosi³a piêæ ³okci, a sieæ i jab³ka 
granatu by³y rozmieszczone doko³a g³owicy, wszystko ze spi¿u. Podobnie by³o przy drugiej kolumnie: osiem 
jab³ek granatu na jeden ³okieæ, ³okci zaœ dwanaœcie.
Jer 52:23  By³o wiêc dziewiêædziesi¹t szeœæ jab³ek granatu rozmieszczonych wzd³u¿; razem mieœci³o siê 
doko³a na sieci sto jab³ek granatu.
Jer 52:24  Dowódca stra¿y przybocznej pojma³ najwy¿szego kap³ana Serajasza, [jego] zastêpcê kap³ana 
Sefaniasza oraz trzech stró¿ów progu.
Jer 52:25  Z miasta zaœ pojma³ jednego dworzanina, który by³ dowódc¹ wojskowym, siedmiu ludzi spoœród 
najbli¿szego otoczenia króla, których znaleziono w mieœcie, pisarza dowódcy wojskowego, sporz¹dzaj¹cego 
spis ludnoœci kraju, oraz szeœædziesiêciu spoœród prostej ludnoœci, przebywaj¹cej w obrêbie miasta.
Jer 52:26  Nebuzaradan, dowódca stra¿y przybocznej, pojma³ ich i zaprowadzi³ do króla babiloñskiego do Ribla.
Jer 52:27  Król babiloñski kaza³ ich zabiæ, i zamordowano ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas uprowadzono 
Judê do niewoli, daleko od w³asnego kraju.
Jer 52:28  Ludnoœci zaœ, jak¹ nakaza³ Nabuchodonozor uprowadziæ do niewoli, by³o: w siódmym roku - trzy 
tysi¹ce dwudziestu trzech mieszkañców Judy;
Jer 52:29  w osiemnastym roku Nabuchodonozora - osiemset trzydzieœci dwie osoby z Jerozolimy;
Jer 52:30  w roku dwudziestym trzecim Nabuchodonozora dowódca stra¿y przybocznej Nebuzaradan 
uprowadzi³ do niewoli spoœród mieszkañców Judy siedemset czterdzieœci piêæ osób. Razem wiêc by³o cztery 
tysi¹ce szeœæset osób.
Jer 52:31  W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jechoniasza, króla judzkiego, 
dwudziestego pi¹tego dnia miesi¹ca, Ewil Merodak, król babiloñski, w roku objêcia rz¹dów u³askawi³ 
Jechoniasza, króla judzkiego, i kaza³ go wyprowadziæ z wiêzienia.
Jer 52:32  Rozmawia³ z nim ³askawie i wyniós³ jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie.
Jer 52:33  Zdj¹³ wiêc Jechoniasz swoje szaty wiêzienne i jada³ zawsze u króla przez wszystkie dni swego ¿ycia.
Jer 52:34  Król babiloñski zapewni³ mu sta³e utrzymanie, dzieñ po dniu, przez ca³y czas jego ¿ycia a¿ do 
œmierci.
Lam 1:1  Ach! Jak¿e zosta³o samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdow¹ siê sta³a przoduj¹ca wœród ludów, 
w³adczyni nad okrêgami cierpi wyzysk jak niewolnica.
Lam 1:2  P³acze, p³acze wœród nocy, na policzkach jej ³zy, a nikt jej nie pociesza spoœród wszystkich 
przyjació³; zdradzili j¹ wszyscy najbli¿si i stali siê wrogami.
Lam 1:3  Wygnañcem jest Juda przez nêdzê i ciê¿k¹ niedolê, mieszka pomiêdzy ludami, nie zazna³ spoczynku; 
dosiêgli go wszyscy przeœladowcy poœród ucisku.
Lam 1:4  Drogi Syjonu w ¿a³obie, nikt nie spieszy na jego œwiêta; wszystkie jego bramy bezludne, kap³ani 
wzdychaj¹, dziewice znêkane, on sam pogr¹¿ony w goryczy.
Lam 1:5  Wszyscy jego ciemiêzcy s¹ gór¹, szczêœliwi s¹ jego wrogowie, albowiem zasmuci³ go Pan za mnóstwo 
jego grzechów, dzieci posz³y w niewolê [gnane] przed ciemiêzc¹.
Lam 1:6  Opuœci³o Córê Syjonu ca³e jej dostojeñstwo; przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie maj¹ i bezsilnie 
siê wlok¹ przed ³owc¹.



Lam 1:7  Jerozolima wspomina w dniach tu³aczki i biedy; wszystkie cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród 
wpad³ w rêce wroga, i nikt mu nie pomóg³; ciemiêzcy patrz¹c szydzili z jej zniszczenia.
Lam 1:8  Jerozolima ciê¿ko zgrzeszy³a, st¹d budzi odrazê, kto ceni³ j¹ - [teraz] ni¹ gardzi, gdy¿ widaæ jej 
nagoœæ; ona równie¿ wzdycha i chce siê wycofaæ.
Lam 1:9  W fa³dach jej sukni plugastwo: niepomna by³a przysz³oœci; wielce j¹ poni¿ono, nikt nie spieszy z 
pociech¹: «Spojrzyj na nêdzê m¹, Panie, bo wróg bierze górê».
Lam 1:10  Ciemiêzca rêkê wyci¹gn¹³ po wszystkie jej skarby, a ona patrzy³a na pogan, jak do œwi¹tyni wtargnêli, 
choæ im zakaz wyda³eœ, i¿ nie wejd¹ do Twego zgromadzenia.
Lam 1:11  Jêczy ca³y jej lud, szukaj¹c chleba, na ¿ywnoœæ swoje skarby wydali, by si³y przywróciæ: «Wejrzyj, 
przypatrz siê, Panie, jak mnie zniewa¿ono».
Lam 1:12  Wszyscy, co drog¹ zd¹¿acie, przyjrzyjcie siê, patrzcie, czy jest boleœæ podobna do tej, co mnie 
przyt³acza, któr¹ doœwiadczy³ mnie Pan, gdy gniewem wybuchn¹³.
Lam 1:13  Zes³a³ ogieñ z wysoka, kaza³ mu wejœæ w moje koœci; zastawi³ sieæ na me nogi, sprawi³, ¿e siê 
cofnê³am; uczyni³ mnie spustoszon¹, cierpi¹c¹ dzieñ ca³y.
Lam 1:14  Ciê¿kie brzemiê mych grzechów rêk¹ Jego zwi¹zanych przygniata mi szyjê, moc¹ moj¹ chwieje: Pan 
wyda³ mnie w rêce, którym nie zdo³am siê wymkn¹æ.
Lam 1:15  Odtr¹ci³ Pan ode mnie wszystkich walecznych, zgromadzenie przeciwko mnie zwo³a³, by zniszczyæ 
moj¹ m³odzie¿; Pan jak w t³oczni podepta³ Dziewicê, Córê Judy.
Lam 1:16  Oto dlaczego p³aczê, oko me ³zy wylewa; Pocieszyciel daleko ode mnie, Ten, co by mi ¿ycie 
przywróci³; straceni s¹ moi synowie, gdy¿ wróg by³ potê¿ny.
Lam 1:17  Wyci¹gn¹³ Syjon swe rêce - nikt go nie pociesza; Pan nas³a³ na Jakuba s¹siadów ciemiêzców. Sta³a 
siê Jerozolima ohydn¹ w ich rêkach.
Lam 1:18  Sprawiedliwym okaza³ siê Pan, gdy¿ wzgardzi³am Jego s³owami - s³uchajcie, wszystkie narody, na 
ból mój popatrzcie - dziewice i moi m³odzieñcy poszli w niewolê.
Lam 1:19  Wzywa³am swoich przyjació³, a oni mnie zdradzili; moi kap³ani i starsi zginêli w mieœcie, kiedy 
szukali ¿ywnoœci, by ¿ycie ratowaæ.
Lam 1:20  Spójrz, Panie, bo jestem w ucisku, drgaj¹ me trzewia, œciska siê we mnie serce, bo by³am oporna. 
Na ulicy miecz siê sro¿y, a w domu - œmieræ.
Lam 1:21  S³yszano, ¿e wzdycham, lecz nikt nie pociesza; wszyscy wrogowie na wieœæ o nieszczêœciu ciesz¹ 
siê, ¿eœ Ty to uczyni³. SprowadŸ dzieñ zapowiedziany, by los mój ich spotka³.
Lam 1:22  Ca³a ich z³oœæ niech stanie przed Tob¹, racz z nimi post¹piæ podobnie, jak ze mn¹ post¹pi³eœ za 
wszystkie me grzechy; bo liczne s¹ moje udrêki, i serce me choruje.
Lam 2:1  Ach! Jak zaciemni³ gniew Pana Córê Syjonu, str¹ci³ z nieba na ziemiê chwa³ê Izraela, nie wspomnia³ 
na podnó¿ek swych nóg w dzieñ swego gniewu.
Lam 2:2  Zburzy³ Pan bez litoœci wszystkie siedziby Jakuba; wywróci³ w swej zapalczywoœci twierdze Córy 
Judy, rzuci³ o ziemiê, zbezczeœci³ królestwo i mo¿nych.
Lam 2:3  Z³ama³ w przyp³ywie gniewu wszelk¹ moc Izraela, cofn¹³ swoj¹ prawicê od nieprzyjaciela; w Jakubie 
roznieci³ po¿ar, co [wszystko] wokó³ trawi.
Lam 2:4  Jak wróg swój ³uk naci¹gn¹³, prawicê umocni³ i zabi³ jak nieprzyjaciel wszystkich, co oczy raduj¹, w 
namiocie Córy Syjonu wybuchn¹³ gniewem jak ogniem.
Lam 2:5  Pan sta³ siê podobny do wroga: star³ Izraela, wszystkie budowle poburzy³, poniszczy³ baszty, 
pomno¿y³ u Córy Judy skargi po skargach.
Lam 2:6  Zrujnowa³ swój namiot jak ogród, przybytek swój zburzy³. Na Syjonie Pan skaza³ na niepamiêæ 
zgromadzenie i szabat; w karz¹cym gniewie odtr¹ci³ kap³ana i króla.
Lam 2:7  Pan swym o³tarzem pogardzi³, pozbawi³ czci œwi¹tyniê, wyda³ w rêce nieprzyjació³ mury jej warowni. 
Podnieœli krzyk w domu Pañskim jak w dzieñ uroczysty.
Lam 2:8  Postanowi³ Pan wywróciæ szañce Córy Syjonu, przeci¹gn¹³ sznur [mierniczy], nie cofn¹³ rêki przed 
zniszczeniem, przedmurze i mur pogr¹¿y³ w ¿a³obie: pospo³u one padaj¹.
Lam 2:9  Bramy runê³y na ziemiê: po³ama³, pokruszy³ zawory; jej król i ksi¹¿êta u pogan, nie ma ju¿ Prawa, 
nawet prorocy nie maj¹ widzenia od Pana.
Lam 2:10  Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem g³owy posypali, przywdziali wory; sk³oni³y 
g³owy ku ziemi dziewice jerozolimskie.
Lam 2:11  Wzrok utraci³em od p³aczu, drgaj¹ me trzewia, ¿ó³æ siê wyla³a na ziemiê przez klêskê Córy mego 
ludu, gdy s³ab³y niemowlê i dzieciê na placach miasta.
Lam 2:12  Do matek swoich mówi³y: «Gdzie ¿ywnoœæ i wino?» Pada³y jak ciê¿ko ranione na placach miasta, 
gdy uchodzi³o z nich ¿ycie na ³onie ich matek.
Lam 2:13  Jak ciê pocieszyæ? Z czym porównaæ? Córo Jeruzalem! Z czym ciê porównaæ, by ciê pocieszyæ? 
Dziewico, Córo Syjonu, gdy¿ zag³ada twoja wielka jak morze. Któ¿ ciê uleczy?
Lam 2:14  Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia pró¿ne i marne, nie ods³onili twojej z³oœci, by od wygnania 



ciê ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i pró¿ne.
Lam 2:15  W d³onie klaszcz¹ nad tob¹, wszyscy, co drog¹ przechodz¹, gwi¿d¿¹ i kiwaj¹ g³owami nad Cór¹ 
Jeruzalem: «Wiêc to ma byæ Miasto, cud piêkna, radoœæ ca³ego œwiata?»
Lam 2:16  Rozwarli na ciebie swe usta wszyscy twoi wrogowie; gwizdali, zgrzytali zêbami. «Poch³onêliœmy je - 
rzekli - oto jest dzieñ upragniony. Osi¹gnêliœmy go, widzimy».
Lam 2:17  Uczyni³ Pan, co postanowi³, wype³ni³ sw¹ groŸbê, zapowiedzian¹ w dniach dawnych: bez litoœci 
obali³, rozweseli³ wroga nad tob¹, wywy¿szy³ moc twych ciemiêzców.
Lam 2:18  Wo³aj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech ³zy twe p³yn¹ jak rzeka we dnie i w nocy; nie 
dawaj sobie wytchnienia, niech Ÿrenica twego oka nie zna spoczynku!
Lam 2:19  Powstañ, wo³aj po nocy przy zmianach stra¿y, wylewaj swe serce jak wodê przed Pañskim obliczem, 
podnoœ do Niego swe rêce o ¿ycie twoich niemowl¹t, które pada³y z g³odu na rogach wszystkich ulic.
Lam 2:20  Spojrzyj, Panie, i rozwa¿, komuœ tak kiedy uczyni³: Czy kobiety maj¹ jeœæ owoc swego ³ona - 
pieszczone niemowlêta? Czy w œwi¹tyni Pañskiej ma siê zabijaæ kap³ana i proroka?
Lam 2:21  Legli w prochu ulicy: ch³opiec i starzec, moje dziewice i moi m³odzieñcy padli od miecza; zabi³eœ ich 
w dniu swego gniewu, zg³adzi³eœ bez litoœci.
Lam 2:22  Zwo³a³eœ jak gdyby na œwiêto wszystkie me trwogi zewsz¹d. Nikt siê w dniu gniewu Pañskiego nie 
osta³, nie umkn¹³: tych, co pieœci³am, chowa³am, wróg mój wyniszczy³.
Lam 3:1  Jam cz³owiek, co zazna³ boleœci pod rózg¹ Jego gniewu;
Lam 3:2  On mnie prowadzi³, iœæ kaza³ w ciemnoœciach, a nie w œwietle,
Lam 3:3  przeciwko mnie jednemu ca³y dzieñ zwraca³ sw¹ rêkê.
Lam 3:4  Zniszczy³ me cia³o i skórê, po³ama³ moje koœci,
Lam 3:5  osaczy³ mnie i nagromadzi³ wokó³ jadu i goryczy;
Lam 3:6  ciemnoœæ mi da³ na mieszkanie, tak jak umar³ym na wieki.
Lam 3:7  Opasa³ mnie murem, nie wyjdê, obci¹¿y³ moje kajdany.
Lam 3:8  Nawet gdy krzyczê i wo³am, On t³umi moje b³aganie;
Lam 3:9  g³azami zagrodzi³ mi drogi, a œcie¿ki moje popl¹ta³.
Lam 3:10  On dla mnie niedŸwiedziem na czatach i lwem w kryjówce;
Lam 3:11  sprowadzi³ mnie z drogi i zmia¿d¿y³, porzuci³ mnie w nêdzy;
Lam 3:12  ³uk swój napi¹³ i uczyni³ ze mnie cel dla swej strza³y.
Lam 3:13  Sprawi³, ¿e tkwi¹ w moich nerkach strza³y Jego ko³czanu;
Lam 3:14  drwi¹ ze mnie wszystkie narody: jam stale treœci¹ ich pieœni,
Lam 3:15  On mnie nasyci³ gorycz¹, pio³unem napoi³.
Lam 3:16  Star³ mi zêby na ¿wirze, pogr¹¿y³ mnie w popió³.
Lam 3:17  Pozbawi³eœ m¹ duszê spokoju, zapomnia³em o szczêœciu.
Lam 3:18  I rzek³em: «Przepad³a moc moja i ufnoœæ moja do Pana».
Lam 3:19  Wspomnienie udrêki i nêdzy - to pio³un i trucizna;
Lam 3:20  stale je wspomina, rozwa¿a we mnie dusza.
Lam 3:21  Biorê to sobie do serca, dlatego te¿ ufam:
Lam 3:22  Nie wyczerpa³a siê litoœæ Pana, mi³oœæ nie zgas³a.
Lam 3:23  Odnawia siê ona co rano: ogromna Twa wiernoœæ.
Lam 3:24  «Dzia³em mym Pan» - mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.
Lam 3:25  Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka.
Lam 3:26  Dobrze jest czekaæ w milczeniu ratunku od Pana.
Lam 3:27  Dobrze dla mê¿a, gdy dŸwiga jarzmo w swojej m³odoœci.
Lam 3:28  Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je w³o¿y³.
Lam 3:29  Niech usta pogr¹¿y w prochu! A mo¿e jest jeszcze nadzieja?
Lam 3:30  Bij¹cemu niech nadstawi policzek, niechaj nasyci siê hañb¹!
Lam 3:31  Bo nie jest zamiarem Pana odtr¹ciæ na wieki.
Lam 3:32  Gdy¿ jeœli uni¿y, ma litoœæ w dobroci swej niezmiernej;
Lam 3:33  niechêtnie przecie¿ poni¿a i uciska synów ludzkich.
Lam 3:34  Gdy pod nogami siê depcze wszystkich jeñców kraju -
Lam 3:35  gdy prawa ludzkie siê ³amie w obliczu Najwy¿szego,
Lam 3:36  gdy gnêbi siê w s¹dzie cz³owieka - czy¿ Pan tego nie dostrzega?
Lam 3:37  Któ¿ rzek³ i sta³o siê, gdy Pan tego nie nakaza³?
Lam 3:38  Czy¿ nie pochodzi z ust Najwy¿szego i niedola, i szczêœcie?
Lam 3:39  Czemu siê skar¿y cz³owiek ¿yj¹cy? M¹¿ - na [karê za] grzechy?
Lam 3:40  Rozwa¿my, oceñmy swe drogi, powróæmy do Pana;
Lam 3:41  wraz z d³oñmi wznieœmy i serca do Boga w niebiosach;
Lam 3:42  myœmy grzesznicy - odstêpcy: A Ty nie przebaczy³eœ.



Lam 3:43  Odzia³eœ siê w gniew, by nas œcigaæ, zabija³eœ, nie mia³eœ litoœci.
Lam 3:44  Ukry³eœ siê za ob³okiem, by proœba nie dosz³a.
Lam 3:45  Uczyni³eœ z nas œmieci, plugastwo pomiêdzy ludami.
Lam 3:46  Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele -
Lam 3:47  naszym dzia³em trwoga i pu³apka, ruina i zniszczenie.
Lam 3:48  Strumienie ³ez p³yn¹ mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu.
Lam 3:49  Nie ustaje w p³aczu me oko, bo nie ma ulgi,
Lam 3:50  póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios.
Lam 3:51  Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta.
Lam 3:52  £owili mnie stale jak ptaka - nies³usznie przeœladuj¹cy;
Lam 3:53  w jamie chcieli mnie zniszczyæ: rzucali na mnie kamienie;
Lam 3:54  wody wezbra³y ponad moj¹ g³owê: rzek³em: «Jestem zgubiony».
Lam 3:55  Wzywa³em imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy,
Lam 3:56  s³ysza³eœ mój krzyk: «Nie zatykaj uszu na moj¹ proœbê!»
Lam 3:57  Zbli¿y³eœ siê w dniu, gdy Ciê wzywa³em, rzek³eœ - «Nie bój siê!»
Lam 3:58  Ju¿ kiedyœ, Panie, obroni³eœ m¹ sprawê, ocali³eœ mi ¿ycie;
Lam 3:59  Panie, Ty widzisz m¹ krzywdê, sprawê m¹ rozs¹dŸ!
Lam 3:60  Ty widzisz ca³¹ ich ¿¹dzê zemsty, wszystko, co przeciw mnie knuj¹.
Lam 3:61  Ty s³yszysz obelgi ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knuj¹;
Lam 3:62  podstêpne s³owa mych wrogów, ca³y dzieñ godz¹ we mnie;
Lam 3:63  popatrz - czy siedz¹, czy stoj¹, ja jestem treœci¹ ich pieœni.
Lam 3:64  Oddaj im, Panie, zap³atê wed³ug uczynków ich r¹k:
Lam 3:65  Zeœlij œlepotê na ich serca i na nich Twoje przekleñstwo!
Lam 3:66  DopêdŸ ich gniewem i wyniszcz spod niebios Twoich, o Panie!
Lam 4:1  Ach! Jak¿e sczernia³o z³oto, zmieni³o siê z³oto najczystsze! Rozrzucone s¹ œwiête kamienie po 
rogach wszystkich ulic.
Lam 4:2  Szlachetni synowie Syjonu, cenieni jak czyste z³oto, jak¿e s¹ poczytani za garnki z gliny - robotê r¹k 
garncarza.
Lam 4:3  Nawet szakale pierœ daj¹ i karmi¹ swoje m³ode; a Córa Narodu okrutna jak struœ na pustyni.
Lam 4:4  Z pragnienia jêzyk ss¹cego przysech³ do podniebienia; maleñstwa o chleb b³aga³y - a nie by³o, kto by 
im ³ama³.
Lam 4:5  Ci, co jadali przysmaki, mdleli na ulicach, a strojni niegdyœ w purpurê, obrali le¿e na gnoju.
Lam 4:6  Wyrós³ grzech Córy mojego ludu na zbrodniê Sodomy, co pad³a w jednej chwili, chocia¿ nie tkniêta 
rêkami.
Lam 4:7  Jej m³odzieñcy nad œnieg jaœniejsi i bielsi od mleka, cia³em czerwieñsi nad koral, wygl¹dali jak szafir.
Lam 4:8  Pociemnia³ ich wygl¹d na wêgiel, na ulicy nie mo¿na ich poznaæ, przylgnê³a ich skóra do koœci, 
wysch³a jak drewno.
Lam 4:9  Szczêœliwsi mieczem zabici ni¿ ci, co pomarli z g³odu, którzy ginêli bezsilni z braku p³odów pola.
Lam 4:10  Rêce czu³ych kobiet gotowa³y swe dzieci: by³y dla nich pokarmem w czas klêski Córy mojego ludu.
Lam 4:11  Dope³ni³ Pan swej zapalczywoœci, wyla³ ¿ar swego gniewu; na Syjonie rozpali³ p³omieñ, by strawi³ 
jego fundamenty.
Lam 4:12  Nie wierzyli królowie œwiata i nikt z mieszkañców ziemi, ¿e ciemiêzca i wróg siê wedrze do bram 
Jerozolimy.
Lam 4:13  Z powodu grzechów jej proroków i przestêpstw jej kap³anów, którzy w jej œrodku rozlali krew 
sprawiedliwych,
Lam 4:14  po ulicach b³¹dzili jak œlepi, krwi¹ obryzgani; tak i¿ nie mo¿na by³o dotkn¹æ ich ubrañ.
Lam 4:15  «Uciekaæ!», wo³ano, «Nieczysty!» «Uciekaæ!», «Nie tykaæ!» Gdy uciekli, b³¹dzili wœród pogan, nie 
mogli [tam] zamieszkaæ.
Lam 4:16  Rozpêdzi³o ich oblicze Pañskie, ju¿ na nich nie patrzy; nie ma siê czci dla kap³anów ani litoœci dla 
starszych.
Lam 4:17  Dok¹d mamy wyniszczaæ oczy wypatruj¹c na pró¿no pomocy? Z utêsknieniem wyczekiwaliœmy 
narodu, który nie móg³ nas ocaliæ.
Lam 4:18  Œledzono nasze kroki, niepodobna wyjœæ na nasze place. Koniec nasz bliski, dni siê wype³ni³y, tak, 
nadszed³ nasz koniec.
Lam 4:19  Prêdsi byli nasi przeœladowcy od or³ów w powietrzu, pêdzili za nami po górach, w pustyni na nas 
czyhali.
Lam 4:20  Pomazaniec Pañski - nasze tchnienie - schwytany zosta³ w ich do³y, a myœmy o nim mówili: «W jego 
cieniu bêdziemy ¿yæ wœród narodów».
Lam 4:21  Ciesz siê i raduj, Córo Edomu, mieszkanko krainy Us. Przejdzie do ciebie ten kielich, upijesz siê i 



obna¿ysz.
Lam 4:22  Córo Syjonu, twa z³oœæ ju¿ usta³a, [Pan] na wygnanie ciê nie poœle. A twoj¹ z³oœæ ukarze, Córo 
Edomu, i grzechy twoje ods³oni.
Lam 5:1  Wspomnij, Panie, na to, co nas spotka³o, spojrzyj i przypatrz siê naszej hañbie.
Lam 5:2  Dziedziczny nasz dzia³ przypad³ obcym, cudzoziemcom - nasze domostwa.
Lam 5:3  Sieroty, nie mamy ju¿ ojca, a matki nasze jak wdowy.
Lam 5:4  W³asn¹ wodê za srebro pijemy, za w³asne drzewo p³acimy.
Lam 5:5  Pêdz¹ nas z jarzmem na szyi, ustajemy, a nie ma wytchnienia.
Lam 5:6  Do Egiptu wyci¹galiœmy rêce, i do Asyrii, by nasyciæ siê chlebem.
Lam 5:7  Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dŸwigamy ich grzechy.
Lam 5:8  S³udzy panuj¹ nad nami, nikt nas nie ocala z ich rêki.
Lam 5:9  ¯yciem za chleb p³acimy wobec [groŸby] miecza w pustyni.
Lam 5:10  Jak piec nasza skóra gor¹ca od straszliwego g³odu.
Lam 5:11  Na Syjonie hañbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy.
Lam 5:12  Rêkami [wrogów] wieszani ksi¹¿êta, nie by³o wzglêdów dla starszych.
Lam 5:13  M³odzieñcy m³yn obracali, chwiali siê ch³opcy pod drewnem.
Lam 5:14  Starsi porzucili bramê, m³odzieñcy - swe pieœni.
Lam 5:15  Znik³a z serc naszych radoœæ, w ¿a³obê przesz³y nam tañce.
Lam 5:16  Diadem spad³ z naszej g³owy, biada nam, boœmy zgrzeszyli.
Lam 5:17  St¹d nasze serca choruj¹ i oczy nasze zaæmione.
Lam 5:18  ¿e góra Syjonu - pustkowiem, ¿e po niej kr¹¿¹ szakale.
Lam 5:19  Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia.
Lam 5:20  Czemu chcesz o nas zapomnieæ na zawsze, po wszystkie dni nas opuœciæ?
Lam 5:21  Nawróæ nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamieñ na dawne!
Lam 5:22  Czy¿byœ nas ca³kiem odtr¹ci³? Czy tak bardzo na nas siê gniewasz?
Bar 1:1  Oto s³owa ksiêgi, któr¹ w Babilonie napisa³ Baruch, syn Neriasza, syna Machsejasza, syna Sedecjasza, 
syna Asadiasza, syna Chilkiasza,
Bar 1:2  w pi¹tym roku, siódmego dnia miesi¹ca od czasu, jak Chaldejczycy zajêli Jerozolimê i zniszczyli j¹ 
ogniem.
Bar 1:3  S³owa tej ksiêgi czyta³ Baruch wobec Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, wobec ca³ego ludu, 
przychodz¹cego na to czytanie,
Bar 1:4  wobec mo¿nych, synów królewskich, starszyzny, wobec ca³ego ludu, od najmniejszego a¿ do 
najwiêkszego, wobec wszystkich mieszkaj¹cych w Babilonie nad rzek¹ Sud.
Bar 1:5  A oni p³akali, poœcili i modlili siê przed Panem.
Bar 1:6  Nazbierali te¿ srebra, ile kto móg³ daæ,
Bar 1:7  pos³ali je do Jerozolimy, do kap³ana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szaloma, i do innych kap³anów, 
do ca³ego ludu i do znajduj¹cych siê z nim w Jerozolimie.
Bar 1:8  Wówczas te¿ Baruch otrzyma³ [z powrotem] zabrane niegdyœ ze œwi¹tyni naczynia domu Pañskiego 
dziesi¹tego miesi¹ca Siwan, aby je zawieŸæ do ziemi judzkiej, srebrne naczynia, które sprawi³ Sedecjasz, syn 
Jozjasza, król judzki,
Bar 1:9  [zabrane] potem, gdy uprowadzi³ Nabuchodonozor, król babiloñski, Jechoniasza, zwierzchników, 
rzemieœlników, mo¿nych wraz z ludem pospolitym z Jerozolimy i zaprowadzi³ ich do Babilonu.
Bar 1:10  Rzekli: Posy³amy wam srebro, kupcie za nie, [czego potrzeba] na ca³opalenie, ofiarê zadoœæczynn¹ i 
kadzieln¹, uczyñcie te¿ mannê i ofiarujcie na o³tarzu Pana, Boga naszego.
Bar 1:11  Módlcie siê o zdrowie Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, i o zdrowie Baltazara, syna jego, aby 
by³y ich dni jak dni nieba na ziemi.
Bar 1:12  Niech nam Pan da mêstwo, niech oœwieci nasze oczy, byœmy mogli ¿yæ pod os³on¹ 
Nabuchodonozora, króla babiloñskiego, i pod os³on¹ Baltazara, jego syna; byœmy im s³u¿yli przez wiele dni i 
znaleŸli u nich ³askê.
Bar 1:13  Módlcie siê te¿ i za nas do Pana, Boga naszego, poniewa¿ zgrzeszyliœmy przeciw Niemu, a 
zapalczywoœæ i gniew Jego do obecnej chwili nie odwróci³y siê od nas.
Bar 1:14  Przyjmijcie tê ksiêgê, któr¹ wam przesy³amy, aby by³a odczytywana w dniu œwiêta i w dniach zebrañ.
Bar 1:15  Mówiæ bêdziecie: Panu, Bogu naszemu, [nale¿na jest] sprawiedliwoœæ, nam zaœ zawstydzenie 
oblicza, jak to jest obecnie, oraz ka¿demu cz³owiekowi ziemi judzkiej: mieszkaj¹cym w Jerozolimie,
Bar 1:16  królom, zwierzchnikom, kap³anom, prorokom i przodkom naszym,
Bar 1:17  poniewa¿ zgrzeszyliœmy przed Panem,
Bar 1:18  nie wierzyliœmy Jemu, nie byliœmy pos³uszni g³osowi Pana, Boga naszego, by pójœæ za 
przykazaniami Jego, które nam da³.
Bar 1:19  Od czasu kiedy Pan wyprowadzi³ przodków naszych z ziemi egipskiej, a¿ do dnia dzisiejszego 



byliœmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliœmy tak niedbali, i¿ nie s³uchaliœmy Jego g³osu.
Bar 1:20  Przylgnê³y przeto do nas nieszczêœcia i przekleñstwo, jakimi Pan zagrozi³ przez Moj¿esza, s³ugê 
swego, w dniu, w którym wyprowadzi³ przodków naszych z Egiptu, aby nam daæ ziemiê, op³ywaj¹c¹ w mleko i 
miód, jak to jest i obecnie.
Bar 1:21  Nie byliœmy pos³uszni g³osowi Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we wszystkich mowach 
proroków, pos³anych do nas.
Bar 1:22  Ka¿dy chodzi³ wed³ug zamys³ów swego z³ego serca, s³u¿yliœmy bowiem obcym bogom i czyniliœmy, 
co jest z³e przed oczami Pana, Boga naszego.
Bar 2:1  Wype³ni³ Pan s³owa swoje, które wypowiedzia³ przeciw nam, sêdziom naszym, s¹dz¹cym Izraela, 
przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw ka¿demu z Izraela i Judy.
Bar 2:2  Nigdzie pod niebem nie by³o ono tak spe³nione, jak je spe³ni³ w Jeruzalem wed³ug tego, co by³o 
napisane w Prawie Moj¿eszowym,
Bar 2:3  ¿e ktoœ z nas bêdzie jad³ cia³o swojego syna i córki.
Bar 2:4  Da³ ich [Bóg] za niewolników wszystkim królestwom, które s¹ wokó³, na poœmiewisko i ur¹ganie 
narodom, miêdzy którymi Pan nas rozproszy³.
Bar 2:5  Stali siê oni jak poddani, a nie panuj¹cy, dlatego ¿e zgrzeszyliœmy przeciw Panu, Bogu naszemu, ¿e 
nie byliœmy pos³uszni Jego g³osowi.
Bar 2:6  Panu, Bogu naszemu, [nale¿na jest] sprawiedliwoœæ, a nam i przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie 
oblicza.
Bar 2:7  Ca³a niedola, któr¹ Pan zamierzy³ wzglêdem nas, spad³a na nas.
Bar 2:8  Nie staraliœmy siê przeb³agaæ oblicza Pana przez odwrócenie siê ka¿dego [z nas] od zamys³ów 
swojego z³ego serca.
Bar 2:9  Czuwa³ Pan nad tym, by sprowadziæ niedolê na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich dzie³ach 
swoich, które nam nakaza³.
Bar 2:10  Nie s³uchaliœmy Jego g³osu, by postêpowaæ wed³ug przykazañ Pana, które nam da³.
Bar 2:11  A teraz, Panie, Bo¿e Izraela, który wyprowadzi³eœ lud swój z ziemi egipskiej rêk¹ potê¿n¹ wœród 
znaków cudownych, wielk¹ si³¹, ramieniem wyci¹gniêtym w górê i uczyni³eœ sobie imiê, a¿ do dnia dzisiejszego -
Bar 2:12  zgrzeszyliœmy, bezbo¿nie i niegodziwie post¹piliœmy, Panie, Bo¿e nasz, przeciw wszystkim 
sprawiedliwym rozporz¹dzeniom Twoim.
Bar 2:13  Niech siê odwróci od nas zapalczywoœæ Twoja, bo ma³o nas ocala³o miêdzy narodami, wœród 
których nas rozproszy³eœ.
Bar 2:14  Wys³uchaj, Panie, modlitw i próœb naszych, wybaw nas dla siebie samego! Daj nam ³askê przed 
obliczem tych, co nas uprowadzili,
Bar 2:15  aby pozna³a ca³a ziemia, ¿eœ Ty Pan, Bóg nasz, ¿e imiê Twoje jest wzywane nad Izraelem i nad 
narodem jego.
Bar 2:16  Panie, spojrzyj ze œwiêtego przybytku swego i wspomnij na nas! Nak³oñ, Panie, ucha swego i 
wys³uchaj!
Bar 2:17  Otwórz, Panie, swe oczy i zobacz, ¿e to nie umarli przebywaj¹cy w Szeolu, którym tchnienie ich 
wnêtrza odjêto, oddadz¹ Ci chwa³ê i uwielbienie,
Bar 2:18  lecz dusza zasmucona z powodu wielkoœci [z³a], ten, kto chodzi schylony i zbola³y, oczy 
niedomagaj¹ce, dusza przymieraj¹ca z g³odu, oddadz¹ Ci chwa³ê i sprawiedliwoœæ, Panie!
Bar 2:19  Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków ani królów naszych siê opieramy, gdy prosimy Ciê 
o mi³osierdzie nad nami, Panie, Bo¿e nasz!
Bar 2:20  Zes³a³eœ bowiem zapalczywoœæ i gniew swój na nas, jak to og³osi³eœ przez proroków, s³ugi swoje:
Bar 2:21  Tak mówi Pan: Nachylcie barki swe i s³u¿cie królowi babiloñskiemu, a mieszkaæ bêdziecie w ziemi, 
któr¹ da³em przodkom waszym.
Bar 2:22  A je¿eli nie pos³uchacie g³osu Pana, aby s³u¿yæ królowi babiloñskiemu,
Bar 2:23  zabiorê z miast Judy i z Jeruzalem g³os radoœci i wesela, g³os oblubieñca i oblubienicy, a ca³a ziemia 
bêdzie pustkowiem bez mieszkañców.
Bar 2:24  Lecz nie pos³uchaliœmy g³osu Twego, by s³u¿yæ królowi babiloñskiemu, wiêc wype³ni³eœ s³owa, 
które mówi³eœ przez proroków, s³ugi swoje, ¿e bêd¹ wyniesione koœci królów i przodków naszych z miejsca 
swego.
Bar 2:25  A oto s¹ porzucone na skwar dnia i zi¹b nocy. Pomarli oni z powodu okropnej nêdzy, g³odu, miecza i 
zarazy.
Bar 2:26  Uczyni³eœ z domem, gdzie wzywano imienia Twojego, to, co jest obecnie, z powodu z³oœci domu 
Izraela i domu Judy.
Bar 2:27  Post¹pi³eœ jednak wzglêdem nas, Panie, Bo¿e nasz, wed³ug ca³ej swej ³agodnoœci i wielkiego 
mi³osierdzia swego,
Bar 2:28  stosownie do s³ów wypowiedzianych przez s³ugê twego Moj¿esza w dniu, kiedy kaza³eœ mu pisaæ 



Prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówi¹c:
Bar 2:29  Je¿eli nie bêdziecie pos³uszni g³osowi mojemu, ten wielki i liczny t³um stanie siê ma³ym miêdzy 
narodami, gdzie go rozproszê.
Bar 2:30  Wiem, ¿e nie pos³uchaj¹ Mnie, bo s¹ ludem o twardym karku, nawróc¹ siê jednak do serca swego w 
ziemi wygnania.
Bar 2:31  Poznaj¹ wówczas, ¿em Ja ich Pan i Bóg. Dam im serce i uszy otwarte,
Bar 2:32  chwaliæ Miê bêd¹ w ziemi wygnania swego i pamiêtaæ o imieniu moim.
Bar 2:33  Odwróc¹ siê od swojej postawy twardego karku i od z³ych czynów swoich, poniewa¿ przypomn¹ sobie 
los przodków, którzy grzeszyli przed Panem.
Bar 2:34  Sprowadzê ich do ziemi, któr¹ poprzysi¹g³em ich ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bêd¹ 
panowaæ nad ni¹, rozmno¿ê ich, nie bêd¹ w ma³ej liczbie.
Bar 2:35  Zawrê z nimi przymierze wieczne, Ja bêdê Bogiem ich, a oni bêd¹ ludem moim. Nie usunê wiêcej ludu 
mego, Izraela, z ziemi, któr¹ im da³em.
Bar 3:1  Panie wszechw³adny, Bo¿e Izraela, dusza w ucisku i duch zgnêbiony wo³a do Ciebie.
Bar 3:2  Wys³uchaj, Panie, zmi³uj siê, poniewa¿ zgrzeszyliœmy przed Tob¹.
Bar 3:3  Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy.
Bar 3:4  Panie wszechw³adny, Bo¿e Izraela, wys³uchaj modlitwy umar³ych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli 
wobec Ciebie, którzy nie s³uchali g³osu Pana, Boga swego. St¹d przylgnê³y do nas te nieszczêœcia.
Bar 3:5  Nie pamiêtaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramiê Twe i imiê Twoje.
Bar 3:6  Tak, boœ Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwaliæ Ciê bêdziemy, Panie!
Bar 3:7  Dlatego bowiem da³eœ bojaŸñ Tw¹ sercom naszym, abyœmy wzywali imienia Twego i ¿ebyœmy Ciê 
chwalili na wygnaniu naszym, poniewa¿ odwracamy od serc naszych wszelk¹ niegodziwoœæ przodków, którzy 
grzeszyli przed Tob¹.
Bar 3:8  Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszy³eœ nas na poœmiewisko, przekleñstwo i za karê za 
wszystkie niegodziwoœci przodków, którzy odst¹pili od Pana, Boga naszego.
Bar 3:9  B¹dŸ pos³uszny, Izraelu, przykazaniom ¿yciodajnym, nak³oñ ucha, by poznaæ m¹droœæ.
Bar 3:10  Có¿ siê to sta³o, Izraelu, ¿e jesteœ w kraju nieprzyjació³, wynêdznia³y w ziemi obcej,
Bar 3:11  uwa¿any za nieczystego na równi z umar³ymi, zaliczony do tych, co schodz¹ do Szeolu?
Bar 3:12  Opuœci³eœ Ÿród³o m¹droœci.
Bar 3:13  Gdybyœ chodzi³ po drodze Bo¿ej, mieszka³byœ w pokoju na wieki.
Bar 3:14  Naucz siê, gdzie jest m¹droœæ, gdzie jest si³a i rozum, a poznasz równoczeœnie, gdzie jest d³ugie i 
szczêœliwe ¿ycie, gdzie jest œwiat³oœæ dla oczu i pokój.
Bar 3:15  Lecz któ¿ znalaz³ jej miejsce lub kto wszed³ do jej skarbców?
Bar 3:16  Gdzie¿ s¹ zwierzchnicy narodów i panuj¹cy nad zwierzêtami ziemi,
Bar 3:17  ci, co igraj¹ z ptakami powietrznymi, ci, co gromadz¹ srebro i z³oto, w których ludzie z³o¿yli ufnoœæ, a 
nie ma koñca nabywaniu tych rzeczy,
Bar 3:18  którzy obrabiaj¹ srebro, trudz¹ siê, tak ¿e prawie nie koñczy siê ich praca?
Bar 3:19  Zniknêli i do Szeolu zst¹pili, a inni stanêli na ich miejsce.
Bar 3:20  M³odsi ujrzeli œwiat³o i zamieszkali na ziemi, ale drogi m¹droœci nie pojêli,
Bar 3:21  nie poznali jej œcie¿ek ani jej nie uchwycili, a synowie ich od drogi swej daleko odeszli.
Bar 3:22  Nie s³yszano o niej w Kanaanie ani w Temanie jej nie widziano.
Bar 3:23  Synowie Hagar ubiegaj¹ siê o m¹droœæ tej ziemi, kupcy Merranu i Temanu, opowiadaj¹cy baœnie i 
poszukiwacze wiedzy, drogi m¹droœci nie znaj¹ ani nie pamiêtaj¹ o jej œcie¿kach.
Bar 3:24  O Izraelu, jak¿e wielki jest dom Boga, jak¿e obszerne miejsce posiad³oœci Jego!
Bar 3:25  Wielki i nie maj¹cy koñca, wysoki i niezmierzony.
Bar 3:26  Tam urodzili siê olbrzymi, s³awni od pocz¹tku, wielcy, biegli w walce.
Bar 3:27  Ale nie tych wybra³ Bóg ani im nie da³ drogi do m¹droœci.
Bar 3:28  Zginêli dlatego, ¿e m¹droœci nie mieli, zginêli z powodu swej nierozwagi.
Bar 3:29  Któ¿ wst¹pi³ do nieba, aby j¹ wzi¹æ, któ¿ j¹ z ob³oków sprowadzi³?
Bar 3:30  Któ¿ przeprawi³ siê przez morze, a znalaz³ j¹ i przywióz³ j¹ w zamian za najlepsze z³oto?
Bar 3:31  Nie ma nikogo, kto by zna³ jej drogê i kto by rozpozna³ jej œcie¿kê.
Bar 3:32  Lecz zna j¹ Wszechwiedz¹cy i wynajdzie j¹ swoj¹ m¹droœci¹. Ten, który na czas bezkresny urz¹dzi³ 
ziemiê i nape³ni³ j¹ stworzeniami czworono¿nymi,
Bar 3:33  wys³a³ œwiat³o i posz³o, wezwa³ je, a ono pos³ucha³o Go ze dr¿eniem.
Bar 3:34  Gwiazdy radoœnie œwiec¹ na swoich stra¿nicach.
Bar 3:35  Wezwa³ je. Odpowiedzia³y: «Jesteœmy». Z radoœci¹ œwiec¹ swemu Stwórcy.
Bar 3:36  On jest Bogiem naszym. I ¿aden inny nie mo¿e z Nim siê równaæ.
Bar 3:37  Zbada³ wszystkie drogi m¹droœci i da³ j¹ s³udze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umi³owanemu 
swojemu.



Bar 3:38  Potem ukaza³a siê ona na ziemi i zaczê³a przebywaæ wœród ludzi.
Bar 4:1  T¹ m¹droœci¹ jest ksiêga przykazañ Boga i Prawo trwaj¹ce na wieki. Wszyscy, którzy siê go trzymaj¹, 
¿yæ bêd¹. Którzy je zaniedbuj¹, pomr¹.
Bar 4:2  Nawróæ siê, Jakubie, trzymaj siê go, chodŸ w blasku jego œwiat³a!
Bar 4:3  Nie dawaj chwa³y swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów!
Bar 4:4  Szczêœliwi jesteœmy, o Izraelu, ¿e znamy to, co siê Bogu podoba.
Bar 4:5  B¹dŸ dobrej myœli, narodzie mój, pami¹tko Izraela!
Bar 4:6  Zostaliœcie zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie, dlatego zostaliœcie wydani nieprzyjacio³om, i¿ 
pobudziliœcie Boga do gniewu.
Bar 4:7  Rozgniewaliœcie bowiem Stworzyciela swego ofiarami sk³adanymi z³ym duchom, a nie Bogu.
Bar 4:8  Zapomnieliœcie o waszym ¯ywicielu, Bogu wiekuistym, zasmuciliœcie te¿ Jerozolimê, która was 
wychowa³a.
Bar 4:9  Widzia³a bowiem przychodz¹cy na was gniew Bo¿y i rzek³a: «S³uchajcie, s¹siedzi Syjonu, Bóg zasmuci³ 
mnie bardzo,
Bar 4:10  widzê bowiem niewolê moich synów i córek, jak¹ im zes³a³ Przedwieczny.
Bar 4:11  Wy¿ywi³am ich z radoœci¹, a odes³a³am z p³aczem i smutkiem.
Bar 4:12  Niech nikt siê nie œmieje, ¿em wdowa i opuszczona przez wielu. Zosta³am opuszczona z powodu 
grzechów dzieci moich, poniewa¿ wy³ama³y siê spod prawa Bo¿ego.
Bar 4:13  Nie pozna³y s³usznych rozporz¹dzeñ Twoich ani nie kroczy³y drogami przykazañ Bo¿ych, ani nie 
wesz³y na œcie¿ki wychowania w Twojej sprawiedliwoœci.
Bar 4:14  PrzyjdŸcie, s¹siedzi Syjonu! Przypomnijcie sobie niewolê moich synów i córek, jak¹ im zes³a³ 
Przedwieczny.
Bar 4:15  Sprowadzi³ na nich naród z daleka, naród bezczelny, obcego jêzyka, który nie uszanowa³ starca ani 
nie ulitowa³ siê nad dzieckiem.
Bar 4:16  Uprowadzi³ umi³owanych Wdowy i pozbawi³ córek Opuszczon¹.
Bar 4:17  Ja zaœ jak wam mogê pomóc?
Bar 4:18  Ten, który zes³a³ na was to z³o, wybawi was z r¹k nieprzyjació³.
Bar 4:19  IdŸcie, dzieci, idŸcie, ja zaœ sama i opuszczona zostaæ muszê.
Bar 4:20  Zdjê³am szatê pokoju, a przyoblek³am siê w wór mojej modlitwy i wo³aæ bêdê do Przedwiecznego w 
czasie dni moich.
Bar 4:21  Miejcie ufnoœæ, dzieci, wo³ajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z rêki nieprzyjació³.
Bar 4:22  Ja zaœ z ufnoœci¹ odda³am Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradowa³ miê Œwiêty 
mi³osierdziem, jakie oka¿e wam prêdko Przedwieczny, wasz Zbawca.
Bar 4:23  Wys³a³am was ze smutkiem i p³aczem, a Bóg odda mi was z radoœci¹ i weselem na wieki.
Bar 4:24  Jak bowiem teraz s¹siedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie, tak ogl¹daæ bêd¹ wasze zbawienie, 
sprawione przez Boga, które przyjdzie wam z wielk¹ chwa³¹ i okaza³oœci¹ Przedwiecznego.
Bar 4:25  Dzieci, cierpliwie znieœcie gniew, jaki Bóg zes³a³ na was. Przeœladuje ciê twój nieprzyjaciel, ale wnet 
ujrzysz zag³adê jego i na karku jego staniesz.
Bar 4:26  Moje dzieci pieszczone sz³y drogami przykrymi, zosta³y uprowadzone jak stado zagrabione przez 
nieprzyjació³.
Bar 4:27  Ufajcie, dzieci, wo³ajcie do Boga, a Ten, który dopuœci³ to na was, bêdzie pamiêta³ o was.
Bar 4:28  Jak bowiem b³¹dz¹c myœleliœcie o odst¹pieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy siê, szukajcie Go 
dziesiêciokrotnie.
Bar 4:29  Albowiem Ten, co zes³a³ na was to z³o, przywiedzie radoœæ wieczn¹ wraz z wybawieniem waszym».
Bar 4:30  Nie upadaj na duchu, Jeruzalem, pocieszy ciê Ten, który ci nada³ imiê.
Bar 4:31  Biada tym, którzy ciê skrzywdzili i ciesz¹ siê z twego nieszczêœcia.
Bar 4:32  Biada tym miastom, którym s³u¿¹ twe dzieci, biada temu, które przyjê³o twych synów.
Bar 4:33  Jak bowiem cieszy³o siê twoim zniszczeniem i radowa³o siê twoim upadkiem, tak bêdzie zasmucone 
w³asnym spustoszeniem.
Bar 4:34  Odbiorê mu radoœæ z wielkiej liczby mieszkañców, a pycha jego przemieni siê w smutek.
Bar 4:35  Albowiem Przedwieczny zeœle na nie ogieñ przez wiele dni i d³ugi czas z³e duchy zamieszkiwaæ je 
bêd¹.
Bar 4:36  Jerozolimo, spojrzyj na Wschód i zobacz radoœæ, która ci przychodzi od Pana.
Bar 4:37  Oto id¹ synowie twoi, których wys³a³aœ, id¹, zebrani ze wschodu i zachodu na s³owo Œwiêtego, 
ciesz¹c siê chwa³¹ Boga.
Bar 5:1  Z³ó¿, Jeruzalem, szatê smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspania³e szaty chwa³y, dane ci na 
zawsze przez Pana.
Bar 5:2  Oblecz siê p³aszczem sprawiedliwoœci, pochodz¹cej od Boga, w³ó¿ na g³owê sw¹ koronê chwa³y 
Przedwiecznego!



Bar 5:3  Albowiem Bóg chce pokazaæ wspania³oœæ twoj¹ wszystkiemu, co jest pod niebem.
Bar 5:4  Imiê twe u Boga na wieki bêdzie nazwane: "Pokój sprawiedliwoœci i chwa³a pobo¿noœci!"
Bar 5:5  Podnieœ siê, Jeruzalem! Stañ na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, 
zgromadzone na s³owo Œwiêtego od wschodu s³oñca a¿ do zachodu, rozradowane, ¿e Bóg o nich pamiêta³.
Bar 5:6  Wyszli od ciebie pieszo, pêdzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwa³¹, jakby na 
tronie królewskim.
Bar 5:7  Albowiem postanowi³ Bóg zni¿yæ ka¿d¹ górê wysok¹, pagórki odwieczne, do³y zasypaæ do zrównania 
z ziemi¹, aby bezpiecznie móg³ kroczyæ Izrael w chwale Pana.
Bar 5:8  Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachn¹ce ocieniaæ bêd¹ Izraela.
Bar 5:9  Z radoœci¹ bowiem poprowadzi Bóg Izraela do œwiat³a swej chwa³y z w³aœciw¹ sobie 
sprawiedliwoœci¹ i mi³osierdziem. Odpis listu, wys³anego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli 
byæ uprowadzeni przez króla babiloñskiego do Babilonu, by im oznajmiæ, co mu Bóg poleci³.
Bar 6:1  Z powodu grzechów, jakie pope³niliœcie przeciw Bogu, bêdziecie uprowadzeni do niewoli do Babilonu 
przez króla babiloñskiego, Nabuchodonozora.
Bar 6:2  Gdy ju¿ wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na d³ugi czas, a¿ do siedmiu 
pokoleñ. Potem wyprowadzê was stamt¹d w pokoju.
Bar 6:3  Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, z³ota i drzewa, którzy strach 
wzbudzaæ bêd¹ w poganach.
Bar 6:4  Uwa¿ajcie wiêc, byœcie siê nie upodobnili do cudzoziemców i by was nie ogarnê³a bojaŸñ przed tymi 
bogami.
Bar 6:5  Kiedy zobaczycie t³um, który id¹c przed i za nimi czeœæ oddawaæ im bêdzie, powiedzcie sobie w 
myœli: Tobie nale¿y siê czeœæ, o Panie!
Bar 6:6  Mój bowiem anio³ jest z wami i on sam szukaæ bêdzie dusz waszych.
Bar 6:7  Rzemieœlnik wyg³adzi³ jêzyk tych bogów, sami zaœ, poz³oceni i posrebrzeni, s¹ oszustwem i nie mog¹ 
mówiæ.
Bar 6:8  Jak pannie, która kocha siê w strojach, oni robi¹ wieñce na g³owy swoich bogów.
Bar 6:9  Zdarza siê, ¿e kap³ani kradn¹ z³oto i srebro swoim bogom i obracaj¹ na w³asne potrzeby, daj¹ je te¿ 
nierz¹dnicom spod dachu.
Bar 6:10  Ubieraj¹ w szaty, jak ludzi, bogów srebrnych, z³otych i drewnianych, którzy nie mog¹ obroniæ siê przed 
rdz¹ i robakami.
Bar 6:11  Gdy przywdziewaj¹ ich w szkar³atne szaty, œcieraj¹ z ich twarzy kurz œwi¹tyni, który w wielkiej 
obfitoœci na nich osiada.
Bar 6:12  Ten trzyma ber³o, jakby jaki rz¹dca kraju, ale nie mo¿e zabiæ, jeœliby kto przeciw niemu wykroczy³.
Bar 6:13  Ów trzyma w prawicy miecz i siekierê, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed z³odziejami.
Bar 6:14  St¹d jasn¹ jest rzecz¹, ¿e nie s¹ bogami; wiêc siê ich nie bójcie!
Bar 6:15  Jak naczynie st³uczone staje siê dla cz³owieka niepo¿yteczne, tak siê rzecz ma z ich bogami, 
umieszczonymi w œwi¹tyniach.
Bar 6:16  Oczy maj¹ pe³ne kurzu, unosz¹cego siê spod nóg chodz¹cych.
Bar 6:17  Jak ten, co obrazi³ króla, wokó³ ma zamkniête dziedziñce, jako skazany na œmieræ, tak kap³ani 
obwarowuj¹ ich œwi¹tynie drzwiami, zamkami i zasuwami, aby nie byli ograbieni przez z³odziei.
Bar 6:18  Œwiat³a zapalaj¹ i to w wiêkszej liczbie ni¿ dla siebie, a ¿adnego z nich ci bogowie ujrzeæ nie mog¹.
Bar 6:19  S¹ oni jak belka w domu: wnêtrze ich, jak powiadaj¹, jest stoczone, bo robactwo, wychodz¹ce z ziemi, 
po¿era ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czuj¹.
Bar 6:20  Oblicze maj¹ czarne od dymu unosz¹cego siê ze œwi¹tyni.
Bar 6:21  Na cia³a i g³owy ich zlatuj¹ nietoperze, jaskó³ki i inne ptaki, i koty po nich ³a¿¹.
Bar 6:22  St¹d poznajecie, ¿e nie s¹ bogami, dlatego siê ich nie bójcie.
Bar 6:23  Z³oto, którym dla ozdoby s¹ pokryci, nie bêdzie b³yszczeæ, jeœli ktoœ œniedzi z niego nie zetrze. Ani 
nie czuli oni, kiedy ich odlano.
Bar 6:24  I chocia¿by byli kupieni nie wiedzieæ za jak wielk¹ cenê, nie ma w nich ducha.
Bar 6:25  Poniewa¿ nie maj¹ nóg, na ramionach musz¹ byæ noszeni, pokazuj¹c w ten sposób ludziom sw¹ 
nicoœæ. Musz¹ siê te¿ czuæ zawstydzeni ich czciciele tym, ¿e gdy któryœ z nich przypadkiem upadnie, to go 
sami podnosz¹.
Bar 6:26  Je¿eli zaœ ktoœ go prosto postawi, nie mo¿e poruszyæ siê sam, a je¿eli bêdzie nachylony, prosto nie 
stanie. Dlatego jak przed zmar³ymi stawia siê im dary.
Bar 6:27  Kap³ani ofiary bogom sk³adane sprzedaj¹ na w³asne potrzeby, podobnie ich ¿ony marynuj¹ dla siebie 
miêso z ofiar, a nie daj¹ z nich ani biednemu ani choremu. Kobiety ich w okresie s³aboœci miesiêcznej oraz po 
po³ogu dotykaj¹ ofiar.
Bar 6:28  St¹d wiecie, ¿e nie s¹ bogami, i nie bójcie siê ich.
Bar 6:29  Jak¿e¿ ich nazwaæ bogami? Przecie¿ kobiety sk³adaj¹ ofiary bogom srebrnym, z³otym i drewnianym.



Bar 6:30  Kap³ani siedz¹ w œwi¹tyniach, maj¹c p³aszcze rozdarte, brody i czaszki ogolone, g³owy nieprzykryte.
Bar 6:31  Rycz¹ i krzycz¹ przed bogami swymi, jak to niektórzy czyni¹ na stypie pogrzebowej.
Bar 6:32  Kap³ani bior¹ ubiory bogów i przyodziewaj¹ nimi swoje ¿ony i dzieci.
Bar 6:33  A jeœli im kto co dobrego zrobi albo co z³ego, nie maj¹ mo¿noœci za to odp³aciæ. Nie mog¹ te¿ króla 
ustanowiæ ani z³o¿yæ go z tronu.
Bar 6:34  Nie mog¹ te¿ daæ ani bogactw, ani miedziaków. Jeœliby kto jaki œlub z³o¿y³, a nie dotrzyma³ go, nie 
bêd¹ tego dochodziæ.
Bar 6:35  Nie wyrw¹ cz³owieka ze œmierci ani te¿ nie wybawi¹ s³abego z rêki mocnego.
Bar 6:36  Niewidomemu wzroku nie przywróc¹ ani nie pomog¹ uciœnionemu.
Bar 6:37  Nad wdow¹ siê nie ulituj¹ ani te¿ nie bêd¹ dobrodziejami sierot.
Bar 6:38  Bogowie drewniani, poz³oceni i posrebrzeni mog¹ byæ przyrównani do kamieni wziêtych z gór, a tych, 
którzy im czeœæ oddaj¹, spotka hañba.
Bar 6:39  Jak¿e¿ wiêc mo¿na myœleæ o nich, ¿e s¹ bogami, albo ich tak nazywaæ?
Bar 6:40  Owszem, sami Chaldejczycy ich zniewa¿aj¹: gdy zobacz¹ jakiegoœ niemego, który nie mo¿e mówiæ, 
przynosz¹ Bela, prosz¹c go, by go obdarzy³ mow¹, jakby on móg³ ich us³yszeæ.
Bar 6:41  A nie mog¹ poj¹æ, ¿e takich bogów nale¿y porzuciæ: do tego stopnia rozumu nie maj¹.
Bar 6:42  Kobiety opasane sznurami siedz¹ przy drogach, pal¹ otrêby, jakby kadzid³o.
Bar 6:43  Skoro którejœ z nich uda³o siê oddaæ któremu z przechodz¹cych, to ta natrz¹sa siê z s¹siadki, ¿e nie 
by³a tak zaszczycona jak ona i ¿e jej sznur nie zosta³ przerwany.
Bar 6:44  Wszystko, co siê dla nich czyni, jest oszustwem. Jak¿e wiêc mo¿na s¹dziæ lub mówiæ, ¿e to s¹ 
bogowie?
Bar 6:45  Rzemieœlnicy i z³otnicy zrobili ich - niczym innym nie s¹, tylko tym, czym oni chcieli, aby byli.
Bar 6:46  Sami rzemieœlnicy nie osi¹gnêli d³ugiego wieku, w jaki¿ wiêc sposób ich wytwory maj¹ byæ bogami?
Bar 6:47  Pozostawili wiêc swym potomkom hañbê i oszustwo.
Bar 6:48  Kiedy przyjdzie czas wojny i klêski, wówczas kap³ani naradzaj¹ siê, gdzie ukryæ siê wraz z nimi.
Bar 6:49  Jak¿e wiêc nie poj¹æ tego, ¿e nie s¹ bogami ci, którzy nie mog¹ zachowaæ siebie od wojny i klêsk?
Bar 6:50  Dlatego niech bêdzie wiadomo, ¿e rzeczy drewniane, poz³acane i posrebrzane s¹ oszustwem. 
Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedz¹, ¿e nie s¹ one bogami, ale dzie³em r¹k ludzkich i ¿adnego 
dzia³ania Bo¿ego w nich nie ma.
Bar 6:51  Któ¿ wiêc nie pozna, ¿e nie s¹ bogami?
Bar 6:52  ¯adnego króla nad krajem nie postawi¹ ani deszczu nie zeœl¹ ludziom.
Bar 6:53  Spraw ich nie rozs¹dz¹ ani nie uwolni¹ skrzywdzonego, s¹ jakby wrony miêdzy niebem a ziemi¹.
Bar 6:54  Kiedy po¿ar wybuchnie w œwi¹tyni bogów drewnianych, poz³acanych i posrebrzanych, kap³ani ich 
uciekaj¹ i ocalaj¹ siê, a oni sami jak belki w œrodku [pozostaj¹] i pal¹ siê.
Bar 6:55  Nie mog¹ siê oprzeæ ani królowi, ani nieprzyjacielowi.
Bar 6:56  Jak¿e wiêc mo¿e siê komu wydaæ albo mo¿e kto myœleæ, ¿e s¹ bogami?
Bar 6:57  Bogowie drewniani, posrebrzani i poz³acani ani przed z³odziejami, ani przed rozbójnikami nie mog¹ siê 
obroniæ, którzy jako silniejsi od nich zabieraj¹ im z³oto, srebro i ubranie, co jest na nich, i odchodz¹, a oni nie 
mog¹ obroniæ siebie.
Bar 6:58  Dlatego lepiej jest byæ królem, który mo¿e pokazaæ swe mêstwo, albo po¿ytecznym w domu 
naczyniem, którym pos³uguje siê w³aœciciel, ni¿ tymi fa³szywymi bogami; albo bram¹ domu, która ochrania 
wszystko, co jest w nim, ni¿ tymi fa³szywymi bogami; albo kolumn¹ drewnian¹ w pa³acu królewskim, ni¿ tymi 
fa³szywymi bogami.
Bar 6:59  S³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy, które œwiec¹ i otrzyma³y zadanie, by by³y po¿yteczne, s¹ chêtnie 
pos³uszne.
Bar 6:60  Podobnie i b³yskawica, kiedy zab³yœnie, jest piêkna dla wzroku. Dlatego te¿ i wiatr wieje w ka¿dym 
miejscu.
Bar 6:61  Podobnie i chmury, kiedy otrzymaj¹ od Boga polecenie, by przelatywaæ nad ca³¹ ziemi¹, wykonuj¹ 
nakaz; tak¿e i piorun z wysoka zes³any, aby niszczyæ góry i lasy, wykonuje polecenie.
Bar 6:62  A ci ani wygl¹dem, ani si³¹, nie dadz¹ siê [z nimi] porównaæ.
Bar 6:63  St¹d wcale nie nale¿y mniemaæ, ¿e s¹ oni bogami, ani ich tak nazywaæ, nie mog¹ bowiem ani karaæ, 
ani dobrze czyniæ ludziom.
Bar 6:64  Gdy wiêc wiecie, ¿e nie s¹ bogami, nie bójcie siê ich!
Bar 6:65  Nie z³orzecz¹ oni ani nie b³ogos³awi¹ królom.
Bar 6:66  Poganom znaków na niebie nie uka¿¹, nie b³yszcz¹ jak s³oñce ani nie œwiec¹ jak ksiê¿yc.
Bar 6:67  Zwierzêta s¹ od nich mocniejsze, mog¹ bowiem uciec do kryjówki i tak pomóc sobie.
Bar 6:68  W ¿aden sposób nie stwierdziliœmy, ¿e s¹ bogami, dlatego siê ich nie bójcie!
Bar 6:69  Jak straszyd³o na grz¹dce ogórkowej, które niczego nie strze¿e, tacy s¹ ich bogowie drewniani, 
poz³acani i posrebrzani.



Bar 6:70  Podobnie mo¿na przyrównaæ ich bogów drewnianych, poz³acanych i posrebrzanych do krzaka 
cierniowego w ogrodzie, na którym siada ka¿dy ptak, albo do trupa porzuconego w ciemnoœciach.
Bar 6:71  Z purpury i bisiorów, które na nich butwiej¹, poznajecie, ¿e nie s¹ bogami. Na koniec oni sami bêd¹ 
stoczeni [przez robactwo] i stan¹ siê przedmiotem hañby w kraju.
Bar 6:72  Przeto lepszy jest cz³owiek sprawiedliwy, który nie posiada bo¿ków, bêdzie bowiem daleko od hañby.
Eze 1:1  Dzia³o siê to roku trzydziestego, dnia pi¹tego czwartego miesi¹ca, gdy siê znajdowa³em wœród 
zes³añców nad rzek¹ Kebar. Otworzy³y siê niebiosa i doœwiadczy³em widzenia Bo¿ego.
Eze 1:2  Pi¹tego dnia miesi¹ca - rok to by³ pi¹ty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina -
Eze 1:3  Pan skierowa³ s³owo do kap³ana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzek¹ Kebar; 
by³a tam nad nim rêka Pañska.
Eze 1:4  Patrzy³em, a oto wiatr gwa³towny nadszed³ od pó³nocy, wielki ob³ok i ogieñ p³on¹cy oraz blask doko³a 
niego, a z jego œrodka [promieniowa³o coœ] jakby po³ysk stopu z³ota ze srebrem, ze œrodka ognia.
Eze 1:5  Poœrodku by³o coœ, co by³o podobne do czterech istot ¿yj¹cych. Oto ich wygl¹d: mia³y one postaæ 
cz³owieka.
Eze 1:6  Ka¿da z nich mia³a po cztery twarze i po cztery skrzyd³a.
Eze 1:7  Nogi ich by³y proste, stopy ich zaœ by³y podobne do stóp cielca; lœni³y jak br¹z czysto wyg³adzony.
Eze 1:8  Mia³y one pod skrzyd³ami rêce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzyd³a owych czterech 
istot -
Eze 1:9  skrzyd³a ich mianowicie przylega³y wzajemnie do siebie - nie odwraca³y siê, gdy one sz³y; ka¿da sz³a 
prosto przed siebie.
Eze 1:10  Oblicza ich mia³y taki wygl¹d: ka¿da z czterech istot mia³a z prawej strony oblicze cz³owieka i oblicze 
lwa, z lewej zaœ strony ka¿da z czterech mia³a oblicze wo³u i oblicze or³a,
Eze 1:11  oblicza ich i skrzyd³a ich by³y rozwiniête ku górze; dwa przylega³y wzajemnie do siebie, a dwa 
okrywa³y ich tu³owie.
Eze 1:12  Ka¿da posuwa³a siê prosto przed siebie; sz³y tam, dok¹d duch je prowadzi³; id¹c nie odwraca³y siê.
Eze 1:13  W œrodku pomiêdzy tymi istotami ¿yj¹cymi pojawi³y siê jakby ¿arz¹ce siê w ogniu wêgle, podobne do 
pochodni, poruszaj¹ce siê miêdzy owymi istotami ¿yj¹cymi. Ogieñ rzuca³ jasny blask i z ognia wychodzi³y 
b³yskawice.
Eze 1:14  Istoty ¿yj¹ce biega³y tam i z powrotem jak gdyby b³yskawice.
Eze 1:15  Przypatrzy³em siê tym istotom ¿yj¹cym, a oto przy ka¿dej z tych czterech istot ¿yj¹cych znajdowa³o 
siê na ziemi jedno ko³o.
Eze 1:16  Wygl¹d tych kó³ i ich wykonanie odznacza³y siê po³yskiem tarsziszu, a wszystkie cztery mia³y ten sam 
wygl¹d i wydawa³o siê, jakby by³y wykonane tak, ¿e jedno ko³o by³o w drugim.
Eze 1:17  Mog³y chodziæ w czterech kierunkach; gdy zaœ sz³y, nie odwraca³y siê id¹c.
Eze 1:18  Obrêcz ich by³a ogromna; przypatrywa³em siê im i oto: obrêcz u tych wszystkich czterech by³a pe³na 
oczu woko³o.
Eze 1:19  A gdy te istoty ¿yj¹ce siê posuwa³y, tak¿e ko³a posuwa³y siê razem z nimi, gdy zaœ istoty podnosi³y 
siê z ziemi, podnosi³y siê równie¿ ko³a.
Eze 1:20  Dok¹dkolwiek porusza³ je duch, tam sz³y tak¿e ko³a; równoczeœnie podnosi³y siê z nimi, poniewa¿ 
duch ¿ycia znajdowa³ siê w ko³ach.
Eze 1:21  Gdy siê porusza³y [te istoty], rusza³y siê i ko³a, a gdy przestawa³y, równie¿ i ko³a siê zatrzymywa³y: 
gdy one podnosi³y siê z ziemi, ko³a podnosi³y siê równie¿, poniewa¿ duch ¿ycia znajdowa³ siê w ko³ach.
Eze 1:22  Nad g³owami tych istot ¿yj¹cych by³o coœ jakby sklepienie niebieskie, jakby kryszta³ lœni¹cy, 
rozpostarty ponad ich g³owami, ku górze.
Eze 1:23  Pod sklepieniem skrzyd³a ich by³y wzniesione, jedno obok drugiego; ka¿de mia³o ich po dwa, którymi 
pokrywa³y swoje tu³owie.
Eze 1:24  Gdy sz³y, s³ysza³em poszum ich skrzyde³ jak szum wielu wód, jak g³os Wszechmog¹cego, odg³os 
og³uszaj¹cy jak zgie³k obozu ¿o³nierskiego; natomiast gdy sta³y, skrzyd³a mia³y opuszczone.
Eze 1:25  Nad sklepieniem które by³o nad ich g³owami, rozlega³ siê g³os; gdy sta³y, skrzyd³a mia³y opuszczone.
Eze 1:26  Ponad sklepieniem, które by³o nad ich g³owami, by³o coœ, o mia³o wygl¹d szafiru, a mia³o kszta³t 
tronu, a na nim jakby zarys postaci cz³owieka.
Eze 1:27  Nastêpnie widzia³em coœ jakby po³ysk stopu z³ota ze srebrem, który wygl¹da³ jak ogieñ wokó³ niego. 
Ku górze od tego, co wygl¹da³o jak biodra, i w dó³ od tego, co wygl¹da³o jak biodra, widzia³em coœ, co 
wygl¹da³o jak ogieñ, a wokó³ niego promieniowa³ blask.
Eze 1:28  Jak pojawienie siê têczy na ob³okach w dzieñ deszczowy, tak przedstawia³ siê ów blask doko³a. Taki 
by³ widok tego, co by³o podobne do chwa³y Pañskiej. Ogl¹da³em j¹. Nastêpnie upad³em na twarz i us³ysza³em 
g³os Mówi¹cego.
Eze 2:1  Rzek³ On do mnie: «Synu cz³owieczy, stañ na nogi. Bêdê do ciebie mówi³».
Eze 2:2  I wst¹pi³ we mnie duch, gdy do mnie mówi³, i postawi³ mnie na nogi; potem s³ucha³em Tego, który do 



mnie mówi³.
Eze 2:3  Powiedzia³ mi: «Synu cz³owieczy, posy³am ciê do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi siê 
sprzeciwili. Oni i przodkowie ich wystêpowali przeciwko Mnie a¿ do dnia dzisiejszego.
Eze 2:4  To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardzia³ych sercach; posy³am ciê do nich, abyœ im powiedzia³: 
Tak mówi Pan Bóg.
Eze 2:5  A oni czy bêd¹ s³uchaæ, czy te¿ zaprzestan¹ - s¹ bowiem ludem opornym - przecie¿ bêd¹ wiedzieli, ¿e 
prorok jest wœród nich.
Eze 2:6  A ty, synu cz³owieczy, nie bój siê ich ani siê nie lêkaj ich s³ów, nawet gdyby wokó³ ciebie by³y osty i 
ciernie i gdybyœ siê znalaz³ wœród skorpionów. Nie obawiaj siê ich s³ów ani siê nie lêkaj ich twarzy, bo to lud 
oporny.
Eze 2:7  Przeka¿esz im moje s³owa: czy bêd¹ s³uchaæ, czy te¿ zaprzestan¹, bo przecie¿ s¹ buntownikami.
Eze 2:8  Ty wiêc, synu cz³owieczy, s³uchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj siê, jak ten lud zbuntowany. Otwórz 
usta swoje i zjedz, co ci podam».
Eze 2:9  Popatrzy³em, a oto wyci¹gniêta by³a w moim kierunku rêka, w której by³ zwój ksiêgi.
Eze 2:10  Rozwinê³a go przede mn¹; by³ zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim by³y narzekania, 
wzdychania i biadania.
Eze 3:1  A On rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, zjedz to, co masz przed sob¹. Zjedz ten zwój i idŸ przemawiaæ 
do Izraelitów!»
Eze 3:2  Otworzy³em wiêc usta, a On da³ mi zjeœæ ów zwój,
Eze 3:3  mówi¹c do mnie: «Synu cz³owieczy, nasyæ ¿o³¹dek i nape³nij wnêtrznoœci swoje tym zwojem, który ci 
poda³em». Zjad³em go, a w ustach moich by³ s³odki jak miód.
Eze 3:4  Potem rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, udaj siê do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi s³owami.
Eze 3:5  Jesteœ bowiem pos³any nie do ludu o mowie niezrozumia³ej lub trudnym jêzyku, ale do domu Izraela;
Eze 3:6  nie do wielu narodów o niezrozumia³ej mowie i o trudnym jêzyku, których s³ów byœ nie rozumia³. 
Chocia¿ gdybym ciê do nich pos³a³, us³uchaliby ciebie.
Eze 3:7  Jednak¿e dom Izraela nie zechce ciê pos³uchaæ, poniewa¿ i Mnie s³uchaæ nie chce. Ca³y bowiem 
dom Izraela ma oporne czo³o i zatwardzia³e serce.
Eze 3:8  Oto Ja uczyni³em twarz twoj¹ odporn¹ jak ich twarze i czo³o twoje twardym jak ich czo³a,
Eze 3:9  da³em ci czo³o jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój siê ich, nie lêkaj siê ich oblicza, chocia¿ s¹ 
ludem opornym».
Eze 3:10  Wreszcie powiedzia³ mi: «Synu cz³owieczy, weŸ sobie do serca wszystkie s³owa, które wyrzek³em do 
ciebie, i przyjmij je do swoich uszu!
Eze 3:11  Udasz siê do zes³añców, do twoich rodaków i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg, czy bêd¹ s³uchaæ, czy 
te¿ nie».
Eze 3:12  Wówczas podniós³ mnie duch i us³ysza³em za sob¹ odg³os ogromnego huku, gdy chwa³a Pañska 
unosi³a siê z miejsca, w którym przebywa³a.
Eze 3:13  Ten ogromny huk to szum uderzaj¹cych o siebie skrzyde³ istot ¿yj¹cych i odg³os kó³ obok nich.
Eze 3:14  A duch podniós³ mnie i zabra³. I poszed³em zgorzknia³y, z podnieceniem w duszy, a mocna rêka 
Pañska spoczywa³a nade mn¹.
Eze 3:15  Przyby³em do zes³añców, do Tell-Abib, osiedlonych nad rzek¹ Kebar, tam gdzie oni mieszkali, i w 
os³upieniu pozostawa³em tam przez siedem dni wœród nich.
Eze 3:16  A gdy up³ynê³o siedem dni, Pan skierowa³ do mnie to s³owo:
Eze 3:17  «Synu cz³owieczy, ustanowi³em ciê stró¿em nad pokoleniami izraelskimi. Gdy us³yszysz s³owo z ust 
moich, upomnisz ich w moim imieniu.
Eze 3:18  Jeœli powiem bezbo¿nemu: "Z pewnoœci¹ umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go odwieœæ od jego 
bezbo¿nej drogi i ocaliæ mu ¿ycie, to bezbo¿ny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie 
uczyniê odpowiedzialnym za jego krew.
Eze 3:19  Ale jeœlibyœ upomnia³ bezbo¿nego, a on by nie odwróci³ siê od swej bezbo¿noœci i od swej 
bezbo¿nej drogi, to chocia¿ on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.
Eze 3:20  Gdyby zaœ sprawiedliwy odst¹pi³ od swej prawoœci i dopuœci³ siê grzechu, i gdybym zes³a³ na niego 
jakieœ doœwiadczenie, to on umrze, bo go nie upomnia³eœ z powodu jego grzechu; sprawiedliwoœci, któr¹ 
czyni³, nie bêdzie mu siê pamiêtaæ, ciebie jednak uczyniê odpowiedzialnym za jego krew.
Eze 3:21  Jeœli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszy³, i jeœli nie pope³ni grzechu, to z 
pewnoœci¹ pozostanie przy ¿yciu, poniewa¿ przyj¹³ upomnienie, ty zaœ ocalisz samego siebie».
Eze 3:22  Spoczê³a tam nade mn¹ rêka Pana; a On rzek³ do mnie: «Wstañ, idŸ na równinê, tam bêdê do ciebie 
mówi³».
Eze 3:23  Wsta³em wiêc i poszed³em na równinê, a oto by³a tam chwa³a Pañsk¹, taka jak chwa³a, któr¹ 
widzia³em nad rzek¹ Kebar. I upad³em na twarz.
Eze 3:24  Wst¹pi³ jednak we mnie duch i postawi³ mnie na nogi. Rozmawia³ On nastêpnie ze mn¹, mówi¹c mi: 



«IdŸ, zamknij siê w swoim domu!
Eze 3:25  Oto, synu cz³owieczy, w³o¿one s¹ na ciebie powrozy i zwi¹zany jesteœ nimi tak, ¿e nie bêdziesz móg³ 
udaæ siê do nich.
Eze 3:26  Ja sprawiê, ¿e jêzyk twój przylgnie ci do podniebienia i bêdziesz niemy. I nie bêdziesz dla nich 
mê¿em strofuj¹cym, s¹ bowiem ludem buntowniczym.
Eze 3:27  Gdy Ja bêdê mówi³ do ciebie, otworzê ci usta i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg. Kto chce s³uchaæ, 
niech s³ucha, a kto zaprzestanie, niech zaprzestanie - bo to lud oporny.
Eze 4:1  A ty, synu cz³owieczy, weŸ sobie tabliczkê glinian¹, po³ó¿ j¹ przed sob¹ i narysuj na niej miasto 
Jerozolimê.
Eze 4:2  Nastêpnie przedstaw jego oblê¿enie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wa³, 
uszykuj przeciwko niemu obóz [nieprzyjacielski] i ustaw przeciwko niemu tarany doko³a.
Eze 4:3  Potem weŸ sobie patelniê ¿elazn¹ i uczyñ z niej jakby mur ¿elazny pomiêdzy sob¹ a miastem i skieruj 
wzrok swój na nie, tak jakby by³o oblê¿one i jakbyœ ty je oblega³. To bêdzie znakiem dla domu Izraela.
Eze 4:4  Po³ó¿ siê na lewym boku, a Ja z³o¿ê winê Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni bêdziesz znosi³ ich winê, 
przez ile bêdziesz na nim le¿a³.
Eze 4:5  Podajê ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewiêædziesi¹t dni bêdziesz znosi³ winê 
pokoleñ izraelskich.
Eze 4:6  A kiedy je wype³nisz, po³o¿ysz siê znów na prawym boku i bêdziesz znosi³ przewinienia pokolenia 
Judy przez czterdzieœci dni. Liczê ci jeden dzieñ za ka¿dy poszczególny rok.
Eze 4:7  Nastêpnie ku oblê¿onej Jerozolimie skierujesz wzrok i obna¿one ramiê, a bêdziesz prorokowa³ 
przeciwko niej.
Eze 4:8  Oto nak³adam na ciebie powrozy i tak d³ugo nie obrócisz siê z jednego boku na drugi, jak d³ugo dni 
twego ucisku nie zostan¹ wype³nione.
Eze 4:9  WeŸ sobie pszenicy i jêczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu: w³ó¿ je do tego samego naczynia i 
przygotuj sobie z tego chleb. Bêdziesz go spo¿ywa³ przez tyle dni, przez ile bêdziesz le¿a³ na swym boku - 
przez trzysta dziewiêædziesi¹t dni.
Eze 4:10  Waga tego pokarmu, który bêdziesz spo¿ywa³, wyniesie dwadzieœcia syklów na dzieñ. Raz na dobê 
bêdziesz go spo¿ywa³.
Eze 4:11  Tak¿e wodê oszczêdnie piæ bêdziesz: wypijesz raz na dobê jedn¹ szóst¹ hinu.
Eze 4:12  Bêdziesz go spo¿ywa³ jak podp³omyk jêczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie 
ludzkim».
Eze 4:13  I doda³ Pan: «Tak bêd¹ spo¿ywaæ Izraelici swój pokarm nieczysty miêdzy poganami, wœród których 
ich rozproszê».
Eze 4:14  Na to rzek³em: «Ach, Panie Bo¿e, oto dusza moja nigdy siê nie splami³a: od dzieciñstwa a¿ do tej 
pory nie spo¿ywa³em ani padliny, ani tego, co zosta³o rozszarpane; ¿adne miêso nieczyste nie wesz³o do moich 
ust».
Eze 4:15  A On rzek³ do mnie: «Patrz, zezwalam ci, byœ upiek³ sobie pokarm na nawozie wo³owym zamiast na 
ludzkim».
Eze 4:16  Nastêpnie rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, oto z³amiê podporê chleba w Jerozolimie, tak ¿e pe³ni 
zgryzoty bêd¹ jedli chleb œciœle odwa¿ony i ze strachem bêd¹ pili wodê œciœle odmierzon¹,
Eze 4:17  aby cierpi¹c niedostatek chleba i wody, jeden po drugim omdlewali i niszczeli w swych grzechach.
Eze 5:1  Synu cz³owieczy, weŸ sobie ostry miecz i u¿yj go jako brzytwy i ogol nim sobie g³owê i brodê: 
nastêpnie weŸ dok³adn¹ wagê i podziel [ogolone w³osy].
Eze 5:2  Jedn¹ ich czêœæ spalisz w ogniu w obrêbie miasta, gdy nadejd¹ dni oblê¿enia; potem weŸmiesz 
nastêpn¹ czêœæ i posiekasz j¹ mieczem doko³a, a trzeci¹ czêœæ rozrzucisz z wiatrem, poniewa¿ miecza 
dobêdê na nich.
Eze 5:3  WeŸ z nich tylko ma³¹ iloœæ i zawiñ w po³y swego p³aszcza.
Eze 5:4  Z tych weŸmiesz jeszcze trochê i wrzucisz je do ognia, aby w nim sp³onê³y: z tego wyjdzie ogieñ na 
ca³y dom Izraela.
Eze 5:5  Tak mówi Pan Bóg: Oto jest Jerozolima, któr¹ umieœci³em miêdzy poganami, otoczona obcymi krajami.
Eze 5:6  Ale wyst¹pi³a przeciw moim prawom z wiêksz¹ przewrotnoœci¹ ani¿eli poganie i przeciw moim ustawom 
bardziej ani¿eli kraje, które j¹ otaczaj¹, poniewa¿ wzgardzili Izraelici moimi prawami i nie postêpowali wed³ug 
moich ustaw.
Eze 5:7  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ byliœcie bardziej zbuntowani ni¿ poganie, którzy was otaczaj¹, i 
nie postêpowaliœcie wed³ug moich ustaw, i nie strzegliœcie moich praw, a nawet nie przestrzegaliœcie praw 
narodów, które was otaczaj¹ -
Eze 5:8  dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto i Ja wystêpujê przeciwko tobie i na oczach pogan wykonam na tobie 
wyrok.
Eze 5:9  Z powodu twoich obrzydliwoœci dokonam na tobie tego, czegom nigdy nie czyni³ i ju¿ nigdy nie 



uczyniê.
Eze 5:10  Dlatego ojcowie bêd¹ jedli synów poœrodku ciebie, a synowie jeœæ bêd¹ swoich ojców; wykonam nad 
tob¹ s¹dy: wszystkie resztki twoje rozsiejê na wszystkie wiatry.
Eze 5:11  Dlatego - na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga: Oœwiadczam, poniewa¿ œwi¹tyniê moj¹ 
splugawi³aœ wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwoœciami, Ja tak¿e odrzucê bez ogl¹dania 
siê na litoœæ i Ja tak¿e nie bêdê oszczêdza³.
Eze 5:12  Jedna trzecia twoja pomrze od zarazy i zginie poœrodku ciebie od g³odu; jedna trzecia padnie wokó³ 
ciebie od miecza, a jedn¹ trzeci¹ rozpêdzê na wszystkie wiatry, nadto miecza nad nimi dobêdê.
Eze 5:13  Wtedy uœmierzy siê mój gniew. Uspokojê na nich moj¹ zapalczywoœæ i zaniecham gniewu. Potem 
poznaj¹, ¿e Ja, Pan, przemówi³em w mojej zapalczywoœci, gdy da³em upust mojemu gniewowi na nich.
Eze 5:14  Zrobiê z ciebie pustyniê i poœmiewisko narodów, które ciê otaczaj¹, na oczach wszystkich 
przechodniów.
Eze 5:15  Staniesz siê przedmiotem poœmiewiska i szyderstwa, ostrze¿eniem i postrachem dla narodów, które 
ciê otaczaj¹, gdy wykonam na tobie wszystkie s¹dy w gniewie i zapalczywoœci, i srogich karach. Ja, Pan, 
powiedzia³em.
Eze 5:16  Gdy wyœlê przeciwko wam strza³y g³odu jako niszczycielki, które maj¹ za cel zag³adê, gdy je wyœlê 
na wasz¹ zag³adê, pomno¿ê miêdzy wami g³ód i z³amiê wam podporê chleba.
Eze 5:17  Zeœlê na was g³ód i dzikie zwierzêta, które ciê osieroc¹; i mór, i œmieræ gwa³towna przyjdzie na 
ciebie, i miecz sprowadzê na ciebie. Ja, Pan, powiedzia³em».
Eze 6:1  Pan skierowa³ do mnie to s³owo:
Eze 6:2  «Synu cz³owieczy, zwróæ siê ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim.
Eze 6:3  Powiedz: Wzgórza izraelskie, s³uchajcie s³owa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do 
pagórków, do strumieni i do dolin: Oto sprowadzê na was miecz i zniszczê wasze wy¿yny.
Eze 6:4  Wasze o³tarze opustoszej¹, a wasze stele s³oneczne zostan¹ rozbite; waszych poleg³ych rzucê przed 
bo¿ków.
Eze 6:5  Trupy synów Izraela po³o¿ê przed waszymi bo¿kami, koœci ich porozrzucam wokó³ waszych o³tarzy.
Eze 6:6  Gdziekolwiek byœcie tylko mieszkali, miasta opustoszej¹, a wy¿yny zniszczej¹, tak ¿e wasze o³tarze 
zostan¹ opuszczone i zniszczone, bo¿ki wasze zdruzgotane i porozbijane, a wasze stele s³oneczne po³amane w 
kawa³ki, a dzie³a wasze unicestwione.
Eze 6:7  Poœrodku was padn¹ polegli i poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 6:8  Ale pozostawiê wam przy ¿yciu tych, którzy ujd¹ miecza pogan, gdy rozproszê was po obcych krajach.
Eze 6:9  Ci, którzy pozostan¹ przy ¿yciu, bêd¹ pamiêtali o Mnie poœród obcych narodów, dok¹d zostan¹ 
uprowadzeni. Gdy zetrê ich serce wiaro³omne, które Mnie opuœci³o, i oczy ich nierz¹dne, rozgl¹daj¹ce siê za 
bo¿kami, wtedy bêd¹ ¿ywili odrazê do samych siebie z powodu z³oœci, które pope³nili wszystkimi swoimi 
obrzydliwoœciami.
Eze 6:10  I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan i ¿e nie na pró¿no mówi³em, i¿ na nich sprowadzê to nieszczêœcie».
Eze 6:11  Tak mówi Pan: «Klaskaj w d³onie i tupaj nog¹, i wo³aj: Biada z powodu wszystkich obrzydliwoœci 
domu Izraela, który padnie od miecza, g³odu i zarazy.
Eze 6:12  Ten, co jest daleko, umrze od zarazy; ten, co jest blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i 
bêdzie oblê¿ony, umrze z g³odu. I tak uœmierzê na nich mój gniew.
Eze 6:13  Poznacie, ¿e Ja jestem Pan, gdy wasi zabici bêd¹ le¿eli pokotem u stóp swoich bo¿ków, wokó³ ich 
o³tarzy, na ka¿dym pagórku, na wszystkich szczytach gór, pod ka¿dym drzewem zielonym i pod ka¿dym 
roz³o¿ystym terebintem, gdzie sk³adali ofiarê o mi³ej woni wszystkim swoim bo¿kom.
Eze 6:14  Wyci¹gnê rêkê przeciwko nim i zamieniê kraj ten w ziemiê pust¹ i dzik¹, pocz¹wszy od pustyni a¿ do 
Ribla, wszêdzie, gdzie mieszkaj¹, i poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 7:1  Pan skierowa³ do mnie to s³owo:
Eze 7:2  «Ty zaœ, synu cz³owieczy, powiedz: Tak mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej: Koniec, koniec nadchodzi 
dla czterech krañców ziemi.
Eze 7:3  Teraz przychodzi kres na ciebie. Wysy³am gniew mój przeciwko tobie, aby ciê os¹dziæ wed³ug twoich 
dróg i ciebie uczyniæ odpowiedzialn¹ za wszystkie twoje obrzydliwoœci.
Eze 7:4  Oko moje nie oka¿e litoœci dla ciebie i nie pominê ciê, ale ciebie uczyniê odpowiedzialn¹ za twoje 
drogi, a twoje obrzydliwoœci bêd¹ poœród ciebie [ujawnione] i poznacie, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 7:5  Tak mówi Pan Bóg: «Oto nadchodzi jedno nieszczêœcie za drugim.
Eze 7:6  Koniec nadszed³, nadszed³ koniec dla ciebie, oto nadszed³.
Eze 7:7  Nadszed³ dla ciebie zgubny los, o ty, mieszkañcu ziemi! Nadszed³ czas, bliski jest dzieñ utrapienia, a 
nie radosnych pl¹sów na wzgórzach.
Eze 7:8  Teraz wylejê mój gniew na ciebie i moj¹ zapalczywoœæ uœmierzê na tobie. Bêdê ciê s¹dzi³ wed³ug 
twoich dróg, obci¹¿aj¹c ciê wszystkimi twymi obrzydliwoœciami.
Eze 7:9  Oko moje nie oka¿e litoœci, nie bêdê oszczêdza³, ale wed³ug twojego postêpowania otrzymasz 



odp³atê, a twoje obrzydliwoœci bêd¹ poœród ciebie [ujawnione] i poznacie, ¿e Ja jestem Pan, który uderza.
Eze 7:10  Oto ów dzieñ, oto nadchodzi. Wyszed³ zgubny los, kwitnie niesprawiedliwoœæ, pycha siê rozwija.
Eze 7:11  Gwa³t sta³ siê ber³em niesprawiedliwoœci. Nic po nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa, nic z ich 
krzyków, ¿aden œlad po ich wspania³oœci.
Eze 7:12  Nadchodzi czas, zbli¿a siê ów dzieñ. Kupuj¹cy niech siê nie cieszy, a sprzedawca niech siê nie smuci, 
gniew bowiem zap³on¹³ przeciwko wszystkim.
Eze 7:13  Sprzedawca bowiem nie wróci ju¿ do rzeczy sprzedanej, nawet jeœli pozostanie jeszcze przy ¿yciu, 
gdy¿ gniew nad ogó³em nie ustanie i nikt z powodu swej niegodziwoœci nie bêdzie móg³ ocaliæ ¿ycia.
Eze 7:14  Dmijcie w surmy, chwytajcie za broñ, lecz nikt do boju nie ruszy; albowiem gniew mój obejmuje 
wszystko.
Eze 7:15  Miecz - na zewn¹trz, a mór i g³ód - wewn¹trz. Kto znajdzie siê na polu, zginie od miecza, a tego, co w 
mieœcie pozostanie, g³ód i mór poch³on¹.
Eze 7:16  Ci, którzy bêd¹ siê ratowali ucieczk¹, na górach stan¹ siê podobni do go³êbi z dolin. Wszyscy bêd¹ 
jêczeæ, ka¿dy z powodu swej niegodziwoœci.
Eze 7:17  Wszystkie rêce opadn¹ i wszystkie kolana rozmiêkn¹ jak woda.
Eze 7:18  Przywdziej¹ wory, okryje ich strach, na wszystkich twarzach pojawi siê wstyd i na wszystkich g³owach 
³ysina.
Eze 7:19  Srebro swoje porzuc¹ na ulice, a z³oto ich upodobni siê do nieczystoœci. Ich srebro i z³oto nie zbawi 
ich w dzieñ gniewu Pana. G³odu swojego tym nie nasyc¹ ani nie nape³ni¹ swych wnêtrznoœci, poniewa¿ by³y 
dla nich pobudk¹ do grzechu.
Eze 7:20  Ich drogocenna ozdoba pos³u¿y³a im ku pysze i z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy, swoje 
bo¿ki. Dlatego zamieniê je dla nich w nieczystoœæ.
Eze 7:21  Wydam je w rêce cudzoziemców na ³up, a miejscowym z³oczyñcom na grabie¿, aby je zbezczeœcili.
Eze 7:22  I odwrócê od nich oblicze moje, mój skarb zostanie zbezczeszczony. Wtargn¹ do niego zbójcy, aby go 
zbezczeœciæ.
Eze 7:23  Zrób sobie kajdany, poniewa¿ kraj ten pe³en jest krwawych wyroków, a miasto pe³ne gwa³tów.
Eze 7:24  Sprowadzê najokrutniejsze narody, aby zajê³y ich domy. Po³o¿ê kres pysze mo¿nych, a œwiêtoœci 
ich zostan¹ zbezczeszczone.
Eze 7:25  Nadchodzi groza. Bêd¹ szukaæ ratunku, a nie znajd¹ go.
Eze 7:26  Klêska za klêsk¹ spada, wieœæ okrutna nadchodzi jedna za drug¹. Bêd¹ domagaæ siê od proroka 
objawienia, lecz kap³anowi zabraknie nauki, a starszym rady.
Eze 7:27  Król bêdzie chodzi³ w ¿a³obie, ksi¹¿ê okryje siê przera¿eniem, a rêce ludu ziemi drêtwieæ bêd¹. 
Post¹piê z nimi wed³ug ich dróg i na podstawie ich praw s¹dziæ ich bêdê. I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 8:1  Kiedy roku szóstego, pi¹tego dnia szóstego miesi¹ca siedzia³em w moim domu, a starsi Judy siedzieli 
przede mn¹, spoczê³a tam na mnie rêka Pana Boga.
Eze 8:2  Patrzy³em, a oto by³a tam istota podobna do postaci cz³owieka; w dó³ od tego, co wygl¹da³o na jego 
biodra, by³ ogieñ, i w górê od tego, co wygl¹da³o na biodra, by³o coœ, co przypomina³o po³ysk stopu z³ota ze 
srebrem.
Eze 8:3  Wyci¹gn¹³ coœ w rodzaju rêki i uchwyci³ mnie za w³osy na g³owie, a duch podniós³ mnie w górê miêdzy 
ziemiê a niebo i w boskich widzeniach zaprowadzi³ do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnêtrznej, 
po³o¿onej po stronie pó³nocnej, tam gdzie znajdowa³ siê bo¿ek zazdroœci, pobudzaj¹cy do zazdroœci.
Eze 8:4  Oto tam by³a chwa³a Boga izraelskiego, taka sama, jak¹ widzia³em na równinie.
Eze 8:5  I rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, podnieœ teraz oczy ku pó³nocy!» I podnios³em oczy w kierunku 
pó³nocnym, a oto na pó³noc od bramy o³tarza znajdowa³ siê u wejœcia ów bo¿ek zazdroœci.
Eze 8:6  I rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, czy widzisz, co oni czyni¹? - Okropne obrzydliwoœci, którym siê tu 
oddaj¹ pokolenia izraelskie, aby Mnie zmusiæ do oddalenia siê z mojej œwi¹tyni. Ale gdy siê lepiej przypatrzysz, 
zobaczysz jeszcze wiêksze obrzydliwoœci».
Eze 8:7  Zaprowadzi³ mnie potem ku wejœciu do dziedziñca, i popatrzy³em, a oto by³ tam otwór w murze.
Eze 8:8  On rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, przebij ten mur!» I przebi³em mur, a oto by³o tam przejœcie.
Eze 8:9  A On rzek³ do mnie: «WejdŸ, a przyjrzyj siê tym ohydnym czynom, którym siê oni tu oddaj¹».
Eze 8:10  Wszed³em i patrzy³em, a oto by³y tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pe³za po ziemi, i bydl¹t, 
ohydnych istot, i wszystkie bo¿ki domu Izraela, wyrysowane wszêdzie na œcianie doko³a.
Eze 8:11  Siedemdziesiêciu mê¿ów spoœród starszyzny izraelskiej sta³o przed nimi - a wœród nich sta³ 
Jaazaniasz, syn Szafana - w rêku ka¿dego by³a kadzielnica, a woñ unosi³a siê z ob³oków kadzid³a.
Eze 8:12  I rzek³ do mnie: «Czy widzisz, synu cz³owieczy, czemu siê oddaje w ukryciu ka¿dy ze starszyzny 
domu Izraela w tajemnej komnacie? Mówi¹ oni bowiem: "Pan nas nie widzi. Pan opuœci³ ten kraj"».
Eze 8:13  I rzek³ do mnie: «Zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwoœci pope³niane przez nich».
Eze 8:14  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie do przedsionka bramy œwi¹tyni Pañskiej, mieszcz¹cej siê po stronie 
pó³nocnej, a oto siedzia³y tam kobiety i op³akiwa³y Tammuza.



Eze 8:15  I rzek³ do mnie: «Czy widzisz, synu cz³owieczy? Zobaczysz jeszcze wiêksze obrzydliwoœci od tych».
Eze 8:16  Zaprowadzi³ mnie tak¿e do wewnêtrznego dziedziñca œwi¹tyni Pañskiej i oto u wejœcia do œwi¹tyni 
Pañskiej, pomiêdzy przedsionkiem a o³tarzem, znajdowa³o siê oko³o dwudziestu piêciu mê¿ów, obróconych 
ty³em do œwi¹tyni Pañskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi: zwróceni na wschód oddawali pok³on 
s³oñcu.
Eze 8:17  I rzek³ do mnie: «Czy widzisz to, synu cz³owieczy? Czy¿ nie dosyæ domowi Judy dokonywaæ tych 
obrzydliwoœci, które tu pope³niaj¹? Nape³niaj¹ kraj ten przemoc¹ i stale Mnie obra¿aj¹. I oto wci¹¿ podnosz¹ 
ga³¹zkê do nosa.
Eze 8:18  Równie¿ i Ja bêdê postêpowa³ z nimi z zapalczywoœci¹; oko moje nie oka¿e litoœci i nie bêdê 
oszczêdza³. A bêd¹ wo³aæ do moich uszu donoœnym g³osem, lecz Ja ich nie wys³ucham».
Eze 9:1  Potem donoœnie, tak ¿e ja s³ysza³em, wo³a³ On: «Zbli¿cie siê, stra¿e miasta, ka¿dy z niszczycielsk¹ 
broni¹ w rêku!»
Eze 9:2  I oto przyby³o szeœciu mê¿ów drog¹ od górnej bramy, po³o¿onej po stronie pó³nocnej, ka¿dy z w³asn¹ 
niszczycielsk¹ broni¹ w rêku. Wœród nich znajdowa³ siê pewien m¹¿, odziany w lnian¹ szatê, z ka³amarzem 
pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali siê przed o³tarzem z br¹zu.
Eze 9:3  A chwa³a Boga izraelskiego unios³a siê znad cherubów, na których siê znajdowa³a, do progu œwi¹tyni. 
Nastêpnie zawo³awszy mê¿a odzianego w szatê lnian¹, który mia³ ka³amarz u boku,
Eze 9:4  Pan rzek³ do niego: «PrzejdŸ przez œrodek miasta, przez œrodek Jerozolimy i nakreœl ten znak TAW 
na czo³ach mê¿ów, którzy wzdychaj¹ i biadaj¹ nad wszystkimi obrzydliwoœciami w niej pope³nianymi».
Eze 9:5  Do innych zaœ rzek³, tak i¿ s³ysza³em: «IdŸcie za nim po mieœcie i zabijajcie! Niech oczy wasze nie 
znaj¹ wspó³czucia ni litoœci!
Eze 9:6  Starca, m³odzieñca, pannê, niemowlê i kobietê wybijajcie do szczêtu! Nie dotykajcie jednak ¿adnego 
mê¿a, na którym bêdzie ów znak. Zacznijcie od mojej œwi¹tyni!» I tak zaczêli od owych starców, którzy stali 
przed œwi¹tyni¹.
Eze 9:7  Nastêpnie rzek³ do nich: «Zbezczeœæcie równie¿ œwi¹tyniê, dziedziñce nape³nijcie trupami!» Wyszli 
oni i zabijali w mieœcie.
Eze 9:8  A podczas gdy oni zabijali, ja pozosta³em sam, upad³em na twarz i tak wo³a³em: «Ach, Panie, Bo¿e! 
Czy chcesz wyniszczyæ ca³¹ Resztê Izraela, daj¹c upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?»
Eze 9:9  Rzek³ do mnie: «Nieprawoœæ pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pe³en krwi, a 
miasto pe³ne przewrotnoœci. Mówi¹ bowiem: "Pan opuœci³ ten kraj, Pan nie widzi".
Eze 9:10  A wiêc tak¿e i moje oko nie oka¿e litoœci ani wspó³czucia. Odpowiedzialnoœæ za ich postêpowanie 
sk³adam na ich g³owy».
Eze 9:11  I oto ów m¹¿, odziany w lnian¹ szatê, z ka³amarzem pisarskim u boku, oznajmi³: «Uczyni³em, jak mi 
rozkaza³eœ».
Eze 10:1  Nastêpnie patrzy³em, a oto nad sklepieniem, rozpoœcieraj¹cym siê nad g³owami cherubów, by³o coœ 
jakby szafir, a z wygl¹du by³o podobne do tronu.
Eze 10:2  Potem On rzek³ tak do owego mê¿a, odzianego w lnian¹ szatê: «WejdŸ pomiêdzy ko³a pod 
cherubami, a nape³niwszy swe d³onie ognistym wêglem z miejsca miêdzy cherubami, rozrzuæ go po mieœcie!» 
I wszed³ tam na moich oczach.
Eze 10:3  A cheruby sta³y po prawej stronie œwi¹tyni, gdy ów m¹¿ tam wchodzi³, ob³ok zaœ nape³ni³ dziedziniec 
wewnêtrzny.
Eze 10:4  Nastêpnie chwa³a Pañska podnios³a siê znad cheruba do progu œwi¹tyni, œwi¹tynia zaœ nape³ni³a 
siê ob³okiem, a dziedziniec by³ pe³en blasku chwa³y Pañskiej.
Eze 10:5  Rozleg³ siê szum skrzyde³ cherubów a¿ na dziedziñcu zewnêtrznym, podobny do g³osu Boga 
Wszechmog¹cego, gdy przemawia.
Eze 10:6  A gdy owemu mê¿owi, odzianemu w lnian¹ szatê, da³ taki rozkaz: «WeŸ ognia spomiêdzy kó³, 
spomiêdzy cherubów!», on tam poszed³ i stan¹³ obok ko³a.
Eze 10:7  Wówczas jeden z cherubów wyci¹gn¹³ rêkê w kierunku ognia, znajduj¹cego siê pomiêdzy cherubami, a 
wzi¹wszy go, po³o¿y³ na d³onie cz³owieka, ubranego w lnian¹ szatê. Ten wzi¹³ go i wyszed³.
Eze 10:8  Pod skrzyd³ami zaœ cherubów pojawi³o siê coœ na kszta³t rêki ludzkiej.
Eze 10:9  I patrzy³em, a oto przy boku cherubów znajdowa³y siê cztery ko³a: po jednym kole obok ka¿dego 
cheruba, a ko³a te z wygl¹du mia³y po³ysk jakby tarsziszu.
Eze 10:10  Wygl¹da³y zaœ tak, jakby ka¿de z czterech mia³o ten sam kszta³t, jakby jedno ko³o znajdowa³o siê w 
drugim.
Eze 10:11  A gdy siê posuwa³y, posuwa³y siê w czterech swoich kierunkach; nie odwraca³y siê, gdy siê 
posuwa³y, ale posuwa³y siê w tym kierunku, dok¹d prowadzi³a je g³owa, posuwa³y siê za ni¹ i nie odwraca³y siê, 
gdy siê posuwa³y.
Eze 10:12  Ich ca³e cia³o - plecy, rêce, skrzyd³a i ko³a u wszystkich czterech - by³o wype³nione doko³a oczami.
Eze 10:13  S³ysza³em, ¿e ko³om zosta³a nadana nazwa galgal.



Eze 10:14  Ka¿da istota mia³a po cztery oblicza: pierwsze by³o obliczem wo³u, drugie obliczem cz³owieka, 
trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem or³a.
Eze 10:15  A cheruby siê podnios³y; by³a to ta sama istota, któr¹ widzia³em nad rzek¹ Kebar.
Eze 10:16  Gdy cheruby chodzi³y, porusza³y siê tak¿e przy ich boku ko³a; a gdy cheruby podnosi³y swe 
skrzyd³a, aby siê unieœæ z ziemi, ko³a nie odrywa³y siê od ich boku.
Eze 10:17  A gdy cheruby siê zatrzymywa³y, tak¿e one siê zatrzymywa³y, a gdy siê podnosi³y, to podnosi³y siê 
tak¿e i one razem z nimi, poniewa¿ by³ w nich duch istoty ¿ywej.
Eze 10:18  A chwa³a Pañska odesz³a od progu œwi¹tyni i zatrzyma³a siê nad cherubami.
Eze 10:19  Cheruby rozwinê³y skrzyd³a i uchodz¹c unios³y siê z ziemi na moich oczach, a ko³a z nimi. 
Zatrzyma³y siê w wejœciu wschodniej bramy œwi¹tyni Pañskiej, a chwa³a Boga izraelskiego spoczywa³a nad 
nimi u góry.
Eze 10:20  By³a to ta sama istota ¿ywa, któr¹ pod Bogiem izraelskim ogl¹da³em nad rzek¹ Kebar, i pozna³em, ¿e 
by³y to cheruby.
Eze 10:21  Ka¿dy mia³ po cztery oblicza i cztery skrzyd³a, a pod skrzyd³ami coœ w rodzaju r¹k ludzkich.
Eze 10:22  Wygl¹d ich twarzy by³ podobny do tych samych twarzy, które widzia³em nad rzek¹ Kebar. Ka¿dy 
porusza³ siê prosto przed siebie.
Eze 11:1  Potem podniós³ mnie duch i zaprowadzi³ mnie do wschodniej bramy œwi¹tyni Pañskiej, zwróconej ku 
wschodowi. A oto u wejœcia do bramy znajdowa³o siê dwudziestu piêciu mê¿ów, wœród których ujrza³em 
Jaazaniasza, syna Azzura, i Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu.
Eze 11:2  I rzek³ do mnie [Pan]: «Synu cz³owieczy, oto mê¿owie, w których myœlach jest z³o i którzy w tym 
mieœcie rozszerzaj¹ z³e rady.
Eze 11:3  Mówi¹: "Nieprêdko buduje siê domy. Oto kocio³, a my stanowimy miêso".
Eze 11:4  Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu cz³owieczy!»
Eze 11:5  Wówczas mn¹ ow³adn¹³ Duch Pañski i rzek³ do mnie: «Mów: Tak mówi Pan: W ten sposób 
powiedzieliœcie, domu Izraela, a Ja znam sprawy waszej duszy.
Eze 11:6  Wielu pomordowaliœcie w tym mieœcie, a jego ulice zas³aliœcie trupami.
Eze 11:7  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Trupy, które porozk³adaliœcie w jego œrodku, s¹ miêsem, a ono kot³em, 
wy jednak zostaniecie usuniêci ze œrodka.
Eze 11:8  Boicie siê miecza, a Ja sprowadzê na was miecz - wyrocznia Pana Boga.
Eze 11:9  Wypêdzê was z jego obrêbu, z jego œrodka, wydam was w rêce obcych i przeprowadzê s¹d nad 
wami.
Eze 11:10  Padniecie od miecza, bêdê was s¹dzi³ na granicy izraelskiej i poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 11:11  Ono nie bêdzie dla was kot³em ani wy nie bêdziecie w nim miêsem; na granicy izraelskiej bêdê was 
s¹dzi³.
Eze 11:12  I poznacie, ¿e ja Jestem Pan, do poleceñ którego nie stosowaliœcie siê ani nie wype³nialiœcie 
nakazów, ale wype³nialiœcie nakazy tych narodów, które was otaczaj¹ doko³a».
Eze 11:13  Skoro tylko skoñczy³em prorokowaæ, umar³ Pelatiasz, syn Benajasza. I upad³em na twarz, wo³aj¹c 
g³oœno tymi s³owami: «Ach, Panie Bo¿e! Czy ca³kowicie wyniszczysz Resztê Izraela?»
Eze 11:14  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 11:15  «Synu cz³owieczy, oto do braci twoich, do zes³anych wraz z tob¹, do wszystkich pokoleñ izraelskich, 
do ogó³u mawiali mieszkañcy Jerozolimy: "Oddaleni jesteœcie od Pana. Ziemia ta nam zosta³a oddana w 
posiadanie".
Eze 11:16  Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Wprawdzie wygna³em ich pomiêdzy narody i rozproszy³em po 
krajach, jednak przez krótki czas bêdê dla nich œwi¹tyni¹ w tych krajach, do których przybyli.
Eze 11:17  Dlatego mów: Tak mówi Pan Bóg: Zgromadzê was na nowo spoœród obcych narodów, sprowadzê 
was z krajów, po których zostaliœcie rozproszeni, i dam wam ziemiê Izraela.
Eze 11:18  Wróc¹ tam i wykorzeni¹ z niej wszystkie bo¿ki i obrzydliwoœci.
Eze 11:19  Dam im jedno serce i wniosê nowego ducha do ich wnêtrza. Z cia³a ich usunê serce kamienne, a 
dam im serce cielesne,
Eze 11:20  aby postêpowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wype³niali je. I tak bêd¹ oni 
moim ludem, a Ja bêdê ich Bogiem.
Eze 11:21  A co do tych, których serce sk³ania siê ku bo¿kom i obrzydliwoœciom, to na ich g³owy sk³adam 
odpowiedzialnoœæ za ich postêpowanie» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 11:22  Potem cheruby rozwinê³y swe skrzyd³a i równoczeœnie z nimi [poruszy³y siê] ko³a, a chwa³a Boga 
Izraela spoczywa³a na nich u góry.
Eze 11:23  I odesz³a chwa³a Pañska z granic miasta, i zatrzyma³a siê na górze, która le¿y na wschód od 
miasta.
Eze 11:24  A duch uniós³ mnie i zaprowadzi³ z powrotem w Bo¿ym zachwyceniu do zes³añców z ziemi 
chaldejskiej i tak skoñczy³o siê widzenie, które mia³em.



Eze 11:25  Nastêpnie opowiedzia³em zes³añcom wszystkie te sprawy Pana, które mi On pozwoli³ widzieæ.
Eze 12:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 12:2  «Synu cz³owieczy, mieszkasz wœród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieæ, a nie widzi, i 
ma uszy na to, by s³yszeæ, a nie s³yszy, poniewa¿ jest ludem opornym.
Eze 12:3  Synu cz³owieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogê zes³ania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach 
wyjdŸ z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Mo¿e to zrozumiej¹, chocia¿ to lud zbuntowany.
Eze 12:4  Wynieœ swoje tobo³ki, jak tobo³ki zes³añca, za dnia, na ich oczach, i wyjdŸ wieczorem - na ich 
oczach - tak jak wychodz¹ zes³añcy.
Eze 12:5  Na ich oczach zrób sobie wy³om w murze i wyjdŸ przez niego!
Eze 12:6  Na ich oczach w³ó¿ tobo³ek na swoje barki i wyjdŸ, gdy zmierzch zapadnie. Zas³oñ twarz, abyœ nie 
widzia³ kraju, albowiem ustanawiam ciê znakiem dla pokoleñ izraelskich».
Eze 12:7  I uczyni³em tak, jak mi rozkazano: tobo³ki wynios³em za dnia, jak tobo³ki zes³añca, wieczorem 
uczyni³em sobie rêkami wy³om w murze, wyszed³em w mroku i na ich oczach w³o¿y³em [tobo³ek] na barki.
Eze 12:8  Rano skierowa³ Pan do mnie te s³owa:
Eze 12:9  «Synu cz³owieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapyta³ siê: "Co ty robisz?"
Eze 12:10  Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia odnosi siê do w³adcy, bêd¹cego w Jerozolimie, i 
do ca³ego domu Izraela, który tam siê znajduje.
Eze 12:11  Powiedz: Jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyni³em, tak siê wam stanie: Pójd¹ na 
zes³anie, w niewolê.
Eze 12:12  W³adca, który znajduje siê wœród nich, w³o¿y na ramiona [tobo³ki] w mroku i wyjdzie; zrobi¹ wy³om 
w murze, aby móg³ przez niego przejœæ, zas³oni on twarz, aby swymi oczami nie widzia³ kraju.
Eze 12:13  Zarzucê sieæ moj¹ na niego i wpadnie w mój niewód. Ka¿ê go przyprowadziæ do Babilonu, do kraju 
Chaldejczyków, ale nie bêdzie go móg³ ogl¹daæ i tam umrze.
Eze 12:14  A wszystkich z jego otoczenia, jego obroñców i wszystkie zastêpy jego wojsk rozproszê na wszystkie 
wiatry i miecza na nich dobêdê.
Eze 12:15  I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, gdy ich rozproszê wœród narodów i rozrzucê po krajach.
Eze 12:16  Ale niektórych z nich, którzy ujd¹ miecza, g³odu i zarazy, pozostawiê, aby pomiêdzy narodami, do 
których przybêd¹, opowiadali o wszystkich swoich obrzydliwoœciach. Wówczas poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 12:17  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 12:18  «Synu cz³owieczy, z dr¿eniem bêdziesz spo¿ywa³ swój chleb, a w niepokoju i smutku bêdziesz pi³ 
wodê.
Eze 12:19  Powiedz ludowi ziemi: Tak mówi Pan Bóg do mieszkañców Jerozolimy w ziemi izraelskiej: Chleb 
swój bêd¹ spo¿ywali w smutku, a wodê bêd¹ pili w trwodze, poniewa¿ ziemia ich zamieni siê w pustkowie i 
zostanie ogo³ocona ze swoich dostatków, z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkañców.
Eze 12:20  Ludne miasta zostan¹ opuszczone, ziemia zamieni siê w pustkowie. Wówczas poznacie, ¿e Ja 
jestem Pan».
Eze 12:21  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 12:22  «Synu cz³owieczy, có¿ to macie za przys³owie o ziemi izraelskiej, które g³osi: "D³u¿¹ siê dni, a 
wszystkie proroctwa zawodz¹".
Eze 12:23  Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja sprawiê, ¿e przypowieœci tej zostanie po³o¿ony kres i 
nie bêd¹ jej wiêcej powtarzaæ w Izraelu. Co wiêcej, powiedz im: "Nadchodz¹ dni, gdy ka¿de widzenie stanie siê 
rzeczywistoœci¹".
Eze 12:24  Nie bêdzie ju¿ bowiem wœród pokoleñ izraelskich ¿adnego fa³szywego widzenia ani ¿adnego 
z³udnego proroctwa,
Eze 12:25  gdy¿ Ja, Pan, przemawiam, a to, co mówiê, to stanie siê niechybnie; ju¿ za dni waszych, ludu 
zbuntowany, og³oszê wyrok i wykonam go» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 12:26  Potem Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 12:27  «Synu cz³owieczy, oto Izraelici powiadaj¹: "Widzenie, jakie on ma, odnosi siê do dni bardzo 
odleg³ych. Prorokuje o dalekiej przysz³oœci".
Eze 12:28  Przeto powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ju¿ wiêcej ¿aden z moich wyroków nie dozna zw³oki. 
Cokolwiek mówiê, to mówiê i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 13:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 13:2  «Synu cz³owieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokuj¹ we 
w³asnym imieniu: S³uchajcie s³owa Pañskiego:
Eze 13:3  Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom g³upim, którzy id¹ za w³asnym rozumieniem, a niczego nie 
widzieli.
Eze 13:4  Jak lisy wœród ruin, takimi s¹ twoi prorocy, Izraelu.
Eze 13:5  Nie wst¹piliœcie na wy³om ani nie budowaliœcie murów wokó³ domu Izraela, aby siê osta³ w walce w 
dzieñ Pana.



Eze 13:6  Ogl¹daj¹ rzeczy zwodnicze i prorokuj¹ k³amstwa ci, którzy mawiaj¹: "Wyrocznia Pana". Pan ich nie 
pos³a³, a mimo to oczekuj¹ spe³nienia s³owa.
Eze 13:7  Czy nie mieliœcie widzeñ zwodniczych i nie opowiadaliœcie proroctw fa³szywych, gdyœcie mówili: 
"Wyrocznia Pana" - a Ja nie mówi³em?
Eze 13:8  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ przepowiadaliœcie rzeczy zwodnicze i mieliœcie k³amliwe 
widzenia, Ja wystêpujê przeciwko wam - wyrocznia Pana Boga.
Eze 13:9  Rêka moja dotknie proroków, którzy widz¹ rzeczy zwodnicze i przepowiadaj¹ k³amstwa. Nie bêd¹ oni 
nale¿eæ do spo³ecznoœci mego ludu i nie zostan¹ wpisani w poczet pokoleñ izraelskich, nie wejd¹ do ziemi 
Izraela, abyœcie poznali, ¿e Ja jestem Pan Bóg.
Eze 13:10  Oto wprowadzili mój lud w b³¹d, mówi¹c: "Pokój", podczas gdy pokoju nie by³o. A kiedy on budowa³ 
mur, to tamci pokrywali go tynkiem.
Eze 13:11  Powiedz tym, którzy go pokrywali tynkiem: Upadnie on, [gdy] spadnie deszcz ulewny, nast¹pi 
gradobicie i wicher gwa³towny siê zerwie.
Eze 13:12  I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedz¹: Gdzie jest zaprawa, któr¹œcie narzucili?
Eze 13:13  Przeto tak mówi Pan Bóg: W zapalczywoœci mojej sprowadzê wicher gwa³towny, spadnie deszcz 
ulewny na skutek mojego gniewu i grad na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyæ.
Eze 13:14  I zburzê mur, któryœcie pokryli tynkiem, powalê go na ziemiê, tak ¿e uka¿¹ siê jego fundamenty i 
upadnie, a wy pod nim zginiecie. Wówczas poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 13:15  Wywrê gniew mój na murze i na tych, którzy go tynkiem obrzucili, i powiem wam: Gdzie jest mur i ci, 
którzy go tynkowali -
Eze 13:16  prorocy Izraela, wieszcz¹cy o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w której nie by³o 
pokoju?» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 13:17  «A ty, synu cz³owieczy, zwróæ swoje oblicze ku córkom twojego narodu, samorzutnie g³osz¹cym 
przepowiednie, i prorokuj przeciwko nim!
Eze 13:18  Powiesz: Tak mówi Pan Bóg: Biada tym, które szyj¹ wst¹¿ki na wszystkie przeguby r¹k i sporz¹dzaj¹ 
zas³ony wszelkiego kszta³tu na g³owy, aby usidlaæ dusze. £owicie dusze ludu mego, a w³asne dusze chcecie 
przy ¿yciu zachowaæ?
Eze 13:19  Bezczeœcicie Mnie przed ludem moim dla garœci jêczmienia i kêsa chleba, zabijaj¹c dusze, które 
nie powinny umrzeæ, a oszczêdzaj¹c dusze, które nie powinny ¿yæ, gdy ok³amujecie mój lud, który chêtnie 
s³ucha k³amstwa.
Eze 13:20  Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto wyst¹piê przeciwko wst¹¿kom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. 
Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczê na wolnoœæ.
Eze 13:21  Pozrywam wasze zas³ony i tak jak ptaki wyzwolê lud mój z r¹k waszych, aby ju¿ wiêcej nie by³ ³upem 
w waszych rêkach, i poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 13:22  Poniewa¿ zasmuca³yœcie k³amstwem serce sprawiedliwego, chocia¿ Ja go nie zasmuca³em, i 
poniewa¿ wzmacnia³yœcie rêce bezbo¿nego, aby nie zawróci³ ze swe drogi z³ej i ¿y³,
Eze 13:23  dlatego nie bêdziecie mia³y widzeñ z³udnych i nie bêdziecie wiêcej prorokowa³y. Wyzwolê lud mój z 
rêki waszej i poznacie, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 14:1  Przybyli do mnie niektórzy ze starszyzny izraelskiej i usiedli przede mn¹.
Eze 14:2  A Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 14:3  «Synu cz³owieczy, mê¿owie ci wprowadzili do serca swoje bo¿ki i postawili przed sob¹ to, co by³o dla 
nich sposobnoœci¹ do grzechu. Czy¿ mam na to pozwoliæ, aby oni pytali Mnie o radê?
Eze 14:4  Dlatego mów z nimi i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ka¿demu z domu Izraela, który wprowadza 
swoje bo¿ki do serca i stawia przed sob¹, a potem przychodzi do proroka, odpowiem Ja sam, Pan, stosownie do 
liczby jego bo¿ków,
Eze 14:5  aby odkryæ zamiary domu Izraela, tych, którzy siê oddalili ode Mnie z powodu wszystkich swoich 
bo¿ków.
Eze 14:6  Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nawróæcie siê i odwróæcie od swoich bo¿ków, 
i od wszystkich swoich obrzydliwoœci siê odwróæcie!
Eze 14:7  Albowiem Ja sam, Pan, dam odpowiedŸ ka¿demu spoœród Izraelitów i z przychodniów mieszkaj¹cych 
w Izraelu, ktokolwiek odwróci siê ode Mnie i wprowadzi do serca swe bo¿ki, i postawi przed sob¹ to, co dla niego 
stanowi sposobnoœæ do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, aby przez niego pytaæ Mnie o radê.
Eze 14:8  Zwrócê oblicze moje przeciwko temu mê¿owi, u¿yjê go jako przys³owiowego przyk³adu i wykluczê z 
mego ludu, a poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 14:9  A gdyby prorok da³ siê zwieœæ i przemawia³ - oto Ja, Pan, zwiod³em tego proroka: wyci¹gnê rêkê 
przeciwko niemu i zg³adzê go spoœród ludu mego izraelskiego.
Eze 14:10  Ponios¹ odpowiedzialnoœæ za swoje winy. Wina proroka bêdzie taka jak tego, który siê go pyta³ -
Eze 14:11  aby dom Izraela nie oddala³ siê ju¿ wiêcej ode Mnie i nie plami³ siê ju¿ wiêcej ¿adnymi swymi 
grzechami. Oni bêd¹ moim ludem, a Ja bêdê ich Bogiem» - wyrocznia Pana Boga.



Eze 14:12  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 14:13  «Synu cz³owieczy, gdyby jakiœ kraj zgrzeszy³ przeciwko Mnie niewiernoœci¹ i gdybym wówczas 
wyci¹gn¹³ rêkê przeciwko niemu, i z³ama³ mu podporê chleba, zes³a³ g³ód, wyniszczy³ ludzi i zwierzêta
Eze 14:14  i gdyby tam byli owi trzej mê¿owie: Noe, Danel i Hiob, to tylko oni, dziêki, sprawiedliwoœci swej, 
ocaliliby ¿ycie swoje - wyrocznia Pana Boga.
Eze 14:15  Albo gdybym na ten kraj zes³a³ dzikie zwierzêta, aby go wyludniæ i uczyniæ z niego pustyniê, tak by 
nikt z powodu dzikich zwierz¹t nie móg³ tamtêdy przechodziæ,
Eze 14:16  i gdyby w jego œrodku byli owi trzej mê¿owie, na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - nie mogliby 
uratowaæ ani synów, ani córek; oni sami tylko by siê ocalili, kraj zaœ zamieni³by siê w pustyniê.
Eze 14:17  Albo gdybym na kraj ten sprowadzi³ miecz i gdybym powiedzia³: Niech miecz przejdzie przez ten 
kraj, i wyniszczy³bym w nim ludzi i zwierzêta,
Eze 14:18  i gdyby owi trzej mê¿owie znajdowali siê w tym kraju, na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - nie 
mogliby ocaliæ ani synów, ani córek, ocaliliby tylko samych siebie.
Eze 14:19  Albo gdybym na kraj ten zes³a³ zarazê i we krwi utopi³bym gniew mój na niego, aby wytraciæ stamt¹d 
ludzi i zwierzêta,
Eze 14:20  i gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju siê znajdowali, na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - ani 
synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dziêki swej sprawiedliwoœci ocaliliby w³asne ¿ycie.
Eze 14:21  Bo tak mówi Pan Bóg: Nawet gdybym zes³a³ na Jerozolimê owe cztery moje straszne klêski - miecz, 
g³ód, dzikie zwierzêta i zarazê, aby w niej wyniszczyæ ludzi i zwierzêta,
Eze 14:22  to jeszcze pozostanie tam Reszta, która ocali synów i córki. Oto oni przyjd¹ do was i bêdziecie 
widzieli postêpowanie ich i uczynki, tak i¿ pocieszycie siê po klêskach, które sprowadzi³em na Jerozolimê, po 
wszystkim tym, co na ni¹ sprowadzi³em.
Eze 14:23  Oni pocieszaæ was bêd¹, gdy zobaczycie ich postêpowanie i uczynki poznacie, ¿e nie bez podstaw 
by³o to wszystko, co jej uczyni³em» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 15:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 15:2  «Synu cz³owieczy, czym¿e drzewo winoroœli jest lepsze od jakiegokolwiek drzewa liœciastego, które 
jest wœród drzew w lesie?
Eze 15:3  Czy weŸmie siê z niego drewno, by uczyniæ jakiœ przedmiot? Czy u¿yje siê go do zrobienia ko³ka, 
aby na nim zawiesiæ jakiekolwiek naczynie?
Eze 15:4  Oto w ogieñ siê wrzuca je na spalenie. Obydwa jego koñce ogieñ ju¿ strawi³, a œrodek zosta³ 
nadpalony. Czy przyda siê jeszcze na co?
Eze 15:5  Oto gdy jeszcze by³o nietkniête, ju¿ nie nadawa³o siê do obróbki; tym mniej siê nada do obróbki, gdy 
ogieñ je strawi³, a ono sp³onê³o.
Eze 15:6  Dlatego tak mówi Pan Bóg: podobnie jak z drzewem winoroœli, które jest wœród drzew w lesie, a 
które wrzuci³em w ogieñ na spalenie, tak post¹piê z mieszkañcami Jerozolimy.
Eze 15:7  Oblicze moje zwracam przeciwko nim; ognia uszli, lecz ogieñ ich strawi, i poznacie, ¿e Ja jestem Pan, 
kiedy oblicze moje zwrócê przeciwko nim.
Eze 15:8  Zamieniê ten kraj w pustkowie, bo dopuœcili siê wiaro³omstwa» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 16:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 16:2  «Synu cz³owieczy, zapoznaj Jerozolimê z jej obrzydliwoœciami
Eze 16:3  i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia swego i urodzenia swego jesteœ z ziemi 
Kanaan. Ojciec twój by³ Amoryt¹, a matka twoja - Chetytk¹.
Eze 16:4  A twoje urodzenie: w dniu twego przyjœcia na œwiat nie uciêto ci pêpowiny, nie obmyto ciê w wodzie, 
aby ciê oczyœciæ; nie natarto ciê sol¹ i w pieluszki ciê nie owiniêto.
Eze 16:5  ¯adne oko nie okaza³o wspó³czucia, aby spe³niæ wzglêdem ciebie jedn¹ z tych przys³ug przez litoœæ 
dla ciebie. W dniu twego urodzenia wyrzucono ciê na puste pole - przez niechêæ do ciebie.
Eze 16:6  Oto Ja przechodzi³em obok ciebie i ujrza³em ciê, jak szamota³eœ siê we krwi. Rzek³em do ciebie, gdy 
by³aœ we krwi: ¯yj,
Eze 16:7  roœnij! Uczyni³em ciê jak kwiat polny. Ros³aœ, wzrasta³aœ i dosz³aœ do wieku dojrza³ego. Piersi 
twoje nabra³y kszta³tu i w³osy twoje sta³y siê obfitsze. Ale by³aœ naga i odkryta.
Eze 16:8  Oto przechodzi³em obok ciebie i ujrza³em ciê. By³ to twój czas, czas mi³oœci. Rozci¹gn¹³em po³ê 
p³aszcza mego nad tob¹ i zakry³em twoj¹ nagoœæ. Zwi¹za³em siê z tob¹ przysiêg¹ i wszed³em z tob¹ w 
przymierze - wyrocznia Pana Boga - sta³aœ siê moj¹.
Eze 16:9  Obmy³em ciê wod¹, otar³em z ciebie krew i namaœci³em olejkiem.
Eze 16:10  Nastêpnie przyodzia³em ciê wyszywan¹ szat¹, obu³em ciê w trzewiki z miêkkiej skórki, opasa³em 
bisiorem i okry³em ciê jedwabiem.
Eze 16:11  Ozdobi³em ciê klejnotami, w³o¿y³em bransolety na twoje rêce i naszyjnik na twoj¹ szyjê.
Eze 16:12  W³o¿y³em te¿ pierœcieñ w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspania³y diadem na twoj¹ g³owê.
Eze 16:13  Zosta³aœ ozdobiona z³otem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. 



Jada³aœ najczystsz¹ m¹kê, miód i oliwê. Stawa³aœ siê z dnia na dzieñ piêkniejsza i dosz³aœ a¿ do godnoœci 
królewskiej.
Eze 16:14  Rozesz³a siê twoja s³awa miêdzy narodami dziêki twojej piêknoœci, bo by³a ona doskona³a z 
powodu ozdób, którymi ciê wyposa¿y³em - wyrocznia Pana Boga.
Eze 16:15  Ale zaufa³aœ swojej piêknoœci i wyzyska³aœ swoj¹ s³awê na to, by uprawiaæ nierz¹d. Oddawa³aœ 
siê ka¿demu, kto obok ciebie przechodzi³.
Eze 16:16  Nabra³aœ swoich szat i sporz¹dzi³aœ sobie wy¿yny [z namiotami] o ró¿norakich barwach i na nich 
uprawia³aœ nierz¹d.
Eze 16:17  Wzi¹wszy ozdobne przedmioty z mojego z³ota i z mojego srebra, które ci da³em, uczyni³aœ sobie z 
nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszy³aœ nierz¹dem.
Eze 16:18  Wziê³aœ swe szaty wyszywane i okry³aœ je nimi, a tak¿e moj¹ oliwê i moje kadzid³o sk³ada³aœ w 
ofierze przed nimi.
Eze 16:19  Nawet mój pokarm, który ci da³em: najczystsz¹ m¹kê, oliwê i miód, którymi ciê ¿ywi³em, ofiarowa³aœ 
przed nimi jako mi³¹ woñ. Tak by³o - wyrocznia Pana Boga.
Eze 16:20  Bra³aœ te¿ synów swoich i córki, któreœ mi urodzi³a, a sk³ada³aœ im w ofierze na po¿ywienie. Czy 
wiêc znikomy jest twój nierz¹d?
Eze 16:21  Zabija³aœ przecie¿ synów moich i pal¹c ich sk³ada³aœ im w ofierze.
Eze 16:22  A przy wszystkich tych obrzydliwoœciach i nierz¹dach nie pamiêta³aœ na dni twojej m³odoœci, gdyœ 
by³a naga, odkryta i gdy szamota³aœ siê w swojej krwi.
Eze 16:23  A po tych wszystkich z³oœciach twoich - biada, o biada tobie! - wyrocznia Pana Boga -
Eze 16:24  budowa³aœ sobie sza³asy i sporz¹dza³aœ wzniesienia na ka¿dym miejscu.
Eze 16:25  Na pocz¹tku ka¿dej drogi budowa³aœ sobie wzniesienie, aby tam kalaæ swoj¹ piêknoœæ i 
oddawa³aœ siê ka¿demu przechodniowi. Mno¿y³aœ coraz bardziej swoje czyny nierz¹dne.
Eze 16:26  Uprawia³aœ nierz¹d z twoimi s¹siadami Egipcjanami o cia³ach potê¿nych, pomna¿a³aœ coraz 
bardziej swoje czyny nierz¹dne, aby Mnie gniewaæ.
Eze 16:27  Oto wyci¹gn¹³em rêkê przeciwko tobie i zmniejszy³em ci pokarm, i wyda³em ciê na ³up twoim 
nieprzyjació³kom, córkom filistyñskim, które siê wstydzi³y twojego postêpowania.
Eze 16:28  Uprawia³aœ nastêpnie nierz¹d z Asyryjczykami, poniewa¿ by³aœ nienasycona; oddawa³aœ siê 
nierz¹dowi z nimi, a i tak siê tym nie nasyci³aœ.
Eze 16:29  Uprawia³aœ wiêc znów nierz¹d z krajem kupieckim Chaldejczyków i tak¿e tym siê nie nasyci³aœ.
Eze 16:30  Jak¿e¿ s³abe by³o twoje serce - wyrocznia Pana Boga - skoro dopuszcza³aœ siê takich rzeczy, 
godnych bezwstydnej nierz¹dnicy,
Eze 16:31  skoro budowa³aœ sza³as na pocz¹tku ka¿dej drogi, skoro urz¹dza³aœ sobie wzniesienia na ka¿dym 
placu, a gardz¹c zap³at¹ nie by³aœ podobna do nierz¹dnicy,
Eze 16:32  lecz do kobiety cudzo³o¿nej, która zamiast swojego mê¿a przyjmuje obcych.
Eze 16:33  Wszystkim nierz¹dnicom daje siê zap³atê, a ty wszystkim swoim kochankom dawa³aœ podarki i 
zjednywa³aœ ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsz¹d i uprawiali z tob¹ nierz¹d.
Eze 16:34  U ciebie dzia³o siê odwrotnie ni¿ u nierz¹dnic: nikt nie goni³ za tob¹. To ty dawa³aœ zap³atê, a ciebie 
nikt nie wynagradza³. Tak, z tob¹ by³o wprost odwrotnie.
Eze 16:35  Dlatego, Nierz¹dnico, s³uchaj s³owa Pañskiego!
Eze 16:36  Tak mówi Pan Bóg: Za to, ¿e ods³ania³aœ sw¹ sromotê i odkrywa³aœ swoj¹ nagoœæ, uprawiaj¹c 
nierz¹d ze wszystkimi swoimi ohydnymi bo¿kami, a tak¿e za krew twoich synów, których im ofiarowa³aœ -
Eze 16:37  za to Ja zgromadzê wszystkich twoich kochanków, w których mia³aœ upodobanie, i wszystkich tych, 
których mi³owa³aœ, jak równie¿ i tych wszystkich, których nienawidzi³aœ. Tak, Ja zgromadzê ich ze wszystkich 
stron przeciwko tobie i ods³oniê tw¹ nagoœæ przed nimi, aby zobaczyli ca³¹ twoj¹ nagoœæ.
Eze 16:38  Bêdê ciê s¹dzi³ tak, jak siê s¹dzi cudzo³o¿nice i zabójczynie. Wydam ciê krwawemu gniewowi i 
zazdroœci.
Eze 16:39  Wydam ciê w ich rêce, a oni znios¹ twoje sza³asy, zniszcz¹ twoje wzniesienia, rozbior¹ ciê z twoich 
szat, zabior¹ ci twoje klejnoty i pozostawi¹ ciê nag¹ i odkryt¹.
Eze 16:40  Zwo³aj¹ przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienuj¹ ciê i mieczami poæwiartuj¹ na czêœci.
Eze 16:41  Nastêpnie domy twoje spal¹ w ogniu i wykonaj¹ na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak 
po³o¿ê kres twemu nierz¹dowi i ju¿ wiêcej nie bêdziesz dawa³a podarków za nierz¹d.
Eze 16:42  I tak uœmierzê mój gniew na ciebie i odst¹pi od ciebie moja zapalczywoœæ. Uspokojê siê i ju¿ 
wiêcej nie bêdê siê gniewa³.
Eze 16:43  Poniewa¿ nie pamiêta³aœ o dniach m³odoœci swojej i wszystkimi czynami wzbudza³aœ we Mnie 
gniew, tak Ja z kolei na twoj¹ g³owê sprowadzê [skutki] twego postêpowania - wyrocznia Pana Boga - nie 
dodasz ju¿ zbrodni do wszystkich twoich obrzydliwoœci.
Eze 16:44  Oto ka¿dy uk³adaj¹cy przys³owia bêdzie o tobie wypowiada³ nastêpuj¹ce: "Jaka matka, taka córka".
Eze 16:45  Jesteœ rzeczywiœcie córk¹ twej matki, która zdradzi³a swego mê¿a i dzieci; jesteœ rzeczywiœcie 



siostr¹ swoich sióstr, które zdradzi³y swoich mê¿ów i dzieci. Matka wasza by³a Chetytk¹, a ojciec wasz Amoryt¹.
Eze 16:46  Twoj¹ starsz¹ siostr¹ by³a Samaria, mieszkaj¹ca na lewo od ciebie wraz ze swoimi córkami, a twoj¹ 
m³odsz¹ siostr¹ by³a Sodoma wraz ze swoimi córkami, mieszkaj¹ca na prawo od ciebie.
Eze 16:47  Tylko przez krótki czas nie naœladowa³aœ ich postêpowania i nie pope³nia³aœ takich obrzydliwoœci 
jak one. A potem w ca³ym swym prowadzeniu siê sta³aœ siê gorsza od nich.
Eze 16:48  Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - Twoja siostra Sodoma wraz ze swymi córkami postêpowa³a 
tak, jak ty postêpowa³aœ wraz z twymi córkami.
Eze 16:49  Oto taka by³a wina siostry twojej, Sodomy: odznacza³a siê ona i jej córki wynios³oœci¹, obfitoœci¹ 
dóbr i spokojn¹ pomyœlnoœci¹, ale nie wspiera³y biednego i nieszczêœliwego,
Eze 16:50  co wiêcej, unios³y siê pych¹ i dopuszcza³y siê tego, co wobec Mnie jest obrzydliwoœci¹. Dlatego je 
odrzuci³em, jak to widzia³aœ.
Eze 16:51  Tak¿e Samaria nie dopuœci³a siê ani po³owy twoich grzechów. Ty pope³ni³aœ o wiele wiêcej 
obrzydliwoœci ni¿ one i ty usprawiedliwi³aœ twoje siostry przez wszystkie twoje obrzydliwoœci, któreœ 
pope³ni³a.
Eze 16:52  Ty wiêc tak¿e znoœ swoj¹ hañbê, ty, któraœ usprawiedliwia³a swoje siostry. Przez twoje grzechy, 
które by³y gorsze ni¿ ich, zosta³y one przez ciebie usprawiedliwione. ZawstydŸ siê wiêc i znoœ swoj¹ hañbê, 
albowiem usprawiedliwia³aœ swoje siostry.
Eze 16:53  Ja zaœ odmieniê ich los, los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i jej córek, a tak¿e twój los 
odmieniê przy nich,
Eze 16:54  abyœ tak hañbê swoj¹ nosi³a i by³a zawstydzona z powodu wszystkiego, czegoœ siê dopuœci³a, i w 
ten sposób im przynios³a pociechê.
Eze 16:55  Twoja siostra Sodoma i jej córki wróc¹ znów do pierwotnego swego stanu. Podobnie i Samaria ze 
swymi córkami powróci tak¿e do swego stanu pierwotnego. Ty i córki twoje wrócicie tak¿e do swego stanu 
pierwotnego.
Eze 16:56  Czy¿ za dni twojej pychy nie by³o mowy w twoich ustach o twojej siostrze Sodomie,
Eze 16:57  zanim hañba twoja nie zosta³a odkryta? Podobnie jak ona jesteœ teraz poœmiewiskiem dla córek 
Edomu i wszystkich, którzy mieszkaj¹ doko³a, dla córek filistyñskich, które tob¹ gardz¹.
Eze 16:58  Odpowiesz za swe cudzo³óstwa i obrzydliwoœci - wyrocznia Pana Boga.
Eze 16:59  Tak bowiem mówi Pan Bóg: Post¹piê z tob¹ tak, jak ty postêpowa³aœ, ty, któraœ z³ama³a przysiêgê i 
zerwa³a przymierze.
Eze 16:60  Ja jednak wspomnê na przymierze, które z tob¹ zawar³em za dni twojej m³odoœci, i ustanowiê z tob¹ 
przymierze wieczne.
Eze 16:61  Ty zaœ ze swej strony wspomnisz na swoje postêpowanie i zawstydzisz siê, kiedy przyj¹wszy siostry 
twoje tak starsze, jak m³odsze od ciebie, dam ci je za córki w myœl zawartego z tob¹ przymierza.
Eze 16:62  Odnowiê bowiem moje przymierze z tob¹ i poznasz, ¿e Ja jestem Pan,
Eze 16:63  abyœ pamiêta³a i wstydzi³a siê, i abyœ ze wstydu ust swoich nie otwar³a wówczas, gdy ci przebaczê 
wszystko, coœ uczyni³a» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 17:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 17:2  «Synu cz³owieczy, zadaj zagadkê i opowiedz przypowieœæ domowi izraelskiemu.
Eze 17:3  Powiesz: Tak mówi Pan Bóg: Orze³ wielki, o skrzyd³ach roz³o¿ystych i d³ugich piórach, pokryty pstrym 
pierzem, przylecia³ nad Liban i zabra³ wierzcho³ek cedru.
Eze 17:4  U³ama³ koniec jego pêdów, zaniós³ do kraju kupieckiego i z³o¿y³ go w mieœcie handlowym.
Eze 17:5  Nastêpnie wzi¹³ szczep z tego kraju i zasadzi³ na roli urodzajnej, i umieœci³ go nad obfitymi wodami, i 
zasadzi³ jak wierzbê,
Eze 17:6  by rós³ i sta³ siê bujn¹ winoroœl¹ - choæ niskiego wzrostu - którego pêdy zwraca³y siê ku niemu, 
którego korzenie mia³y byæ pod nim. I sta³ siê on krzewem winnym, wytworzy³ ga³¹zki i wypuœci³ listowie.
Eze 17:7  Ale by³ inny wielki orze³, o wielkich skrzyd³ach i bogatym upierzeniu. A oto ów krzew z ziemi, gdzie by³ 
zasadzony, ku niemu zwróci³ swe korzenie, ku niemu zwróci³ swe ga³¹zki, aby on je nawadnia³.
Eze 17:8  A przecie¿ na roli urodzajnej, nad œciekiem wód obfitych by³ zasadzony, gdzie móg³ puszczaæ 
ga³¹zki i wydawaæ owoc, i staæ siê wspania³¹ winoroœl¹.
Eze 17:9  Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Czy to siê uda? Czy nie wyrwie on jego korzeni? Czy nie oberwie jego 
owoców? I czy nie uschn¹ wszystkie jego œwie¿e pêdy, które puœci? A nie potrzeba mu ani mocnego ramienia, 
ani licznego ludu, aby go wyrwaæ z korzeniami.
Eze 17:10  Oto go zasadzono. - Czy mu siê poszczêœci? Czy nie uschnie, gdy wschodni wiatr powieje? 
Uschnie na roli, na której wypuszcza³ swe pêdy».
Eze 17:11  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 17:12  «Mów¿e do ludu opornego: Czy nie wiecie, co to oznacza? Powiedz: Oto król babiloñski nadci¹gn¹³ 
do Jerozolimy, pochwyci³ jej króla i jej ksi¹¿¹t i zaprowadzi³ ich do siebie, do Babilonu.
Eze 17:13  Wzi¹³ nastêpnie jednego z potomków królewskich, zawar³ z nim przymierze i przysiêg¹ go zwi¹za³, a 



co znaczniejszych uprowadzi³ z kraju,
Eze 17:14  aby królestwo by³o bez znaczenia, tak by wiêcej ju¿ nie powsta³o, by tak mog³o trwaæ, zachowuj¹c 
warunki przymierza.
Eze 17:15  On jednak zbuntowa³ siê przeciw niemu, skierowa³ pos³ów do Egiptu, aby mu dano koni i liczne 
oddzia³y. Czy mu siê to powiedzie? Czy ocali siê ten, który tak postêpuje? Czy ten siê ocali, co z³ama³ 
przymierze?
Eze 17:16  Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - w siedzibie tego króla, który go wprowadzi³ na tron, a wobec 
którego przysiêgi nie dochowa³ i z³ama³ warunki przymierza, u niego w Babilonie umrze.
Eze 17:17  Nie wspomo¿e go faraon wielkim wojskiem i licznymi zastêpami podczas walki, gdy usypi¹ wa³y i 
pobuduj¹ wie¿e, gdzie zginie mnóstwo ludzi.
Eze 17:18  On odrzuci³ przysiêgê i z³ama³ przymierze, bo rêkê sw¹ do tego przy³o¿y³, on to wszystko uczyni³. 
Nie ocali siê.
Eze 17:19  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Na moje ¿ycie! [Skutki] odrzucenia mojej przysiêgi i z³amania mego 
przymierza sprowadzê na jego g³owê.
Eze 17:20  Zarzucê moj¹ sieæ na niego, aby wpad³ w mój niewód i przywiodê go do Babilonu i tam go os¹dzê za 
wiaro³omstwo pope³nione wzglêdem Mnie.
Eze 17:21  Wszyscy zaœ najlepsi wœród ca³ego jego wojska zgin¹ od miecza, a Reszta ocalonych zostanie 
rozproszona na wszystkie wiatry. I poznacie, ¿e przemówi³em Ja, Pan.
Eze 17:22  Tak mówi Pan Bóg: Ja tak¿e wezmê wierzcho³ek z wysokiego cedru i zasadzê, z najwy¿szych jego 
pêdów u³amiê ga³¹zkê i zasadzê j¹ na górze wynios³ej i wysokiej.
Eze 17:23  Na wysokiej górze izraelskiej j¹ zasadzê. Ona wypuœci ga³¹zki i wyda owoc i stanie siê cedrem 
wspania³ym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkaj¹ w cieniu jego ga³êzi.
Eze 17:24  I wszystkie drzewa polne poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, który poni¿a drzewo wysokie, który drzewo 
niskie wywy¿sza, który sprawia, ¿e drzewo zielone usycha, który zielonoœæ daje drzewu suchemu. Ja, Pan, 
rzek³em i to uczyniê».
Eze 18:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 18:2  «Z jakiego powodu powtarzacie miêdzy sob¹ tê przypowieœæ o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone 
winogrona, a zêby œcierp³y synom?
Eze 18:3  Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga. Nie bêdziecie wiêcej powtarzali tej przypowieœci w Izraelu.
Eze 18:4  Oto wszystkie osoby s¹ moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. S¹ moje. Umrze tylko ta osoba, która 
zgrzeszy³a.
Eze 18:5  Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwoœci,
Eze 18:6  kto nie jada miêsa z krwi¹ i oczu nie podnosi ku bo¿kom domu Izraela, nie bezczeœci ¿ony bliŸniego, 
nie zbli¿a siê do ¿ony w okresie jej nieczystoœci,
Eze 18:7  nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw d³u¿nikowi, nie pope³nia rozboju, ³akn¹cemu udziela swego 
chleba, nagiego przyodziewa szat¹,
Eze 18:8  nie uprawia lichwy, nie ¿¹da odsetek, odsuwa sw¹ rêkê od nieprawoœci, sprawiedliwie rozs¹dza 
miêdzy jednym cz³owiekiem a drugim,
Eze 18:9  stosuje siê do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postêpuj¹c uczciwie - ten na pewno 
¿yæ bêdzie - wyrocznia Pana Boga.
Eze 18:10  Lecz jeœliby zrodzi³ syna gwa³townika i rozlewaj¹cego krew, winnego jednej z tych [zbrodni] -
Eze 18:11  choæ sam ¿adnej z nich nie pope³ni³ - syna, który jad³ miêso z krwi¹, syna, który bezczeœci³ ¿onê 
swego bliŸniego,
Eze 18:12  uciska³ biednego i potrzebuj¹cego, pope³nia³ rozboje, nie oddawa³ zastawu, podnosi³ oczy ku 
bo¿kom, dopuszcza³ siê obrzydliwoœci,
Eze 18:13  uprawia³ lichwê i ¿¹da³ odsetek - ten nie bêdzie ¿y³, bo pope³ni³ wszystkie te bezeceñstwa. Ten na 
pewno umrze, a [odpowiedzialnoœæ] za krew jego spadnie na niego samego.
Eze 18:14  Natomiast gdyby zrodzi³ syna, który by widzia³ wszystkie grzechy pope³niane przez swego ojca i 
ul¹k³ siê, a nie naœladowa³ go w nich,
Eze 18:15  a wiêc nie jada³ miêsa z krwi¹, nie podnosi³ oczu ku bo¿kom izraelskim, nie bezczeœci³ ¿ony 
bliŸniego,
Eze 18:16  nie uciska³ nikogo, nie zwleka³ z p³aceniem d³ugów, nie pope³nia³ gwa³tów, ³akn¹cemu udziela³ 
chleba, przyodziewa³ nagiego,
Eze 18:17  odwraca³ rêkê od z³a, nie uprawia³ lichwy, nie ¿¹da³ odsetek, wype³nia³ moje nakazy i postêpowa³ 
wed³ug moich ustaw: ten nie umrze skutkiem wykroczeñ swego ojca, ale ¿yæ bêdzie.
Eze 18:18  A poniewa¿ ojciec jego by³ gwa³townikiem, dopuszcza³ siê grabie¿y i nie postêpowa³ dobrze 
poœród mego ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawoœci.
Eze 18:19  Wy zaœ mówicie: "Dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca?" Ale¿ syn postêpowa³ wed³ug 
prawa i sprawiedliwoœci, zachowywa³ wszystkie moje ustawy i postêpowa³ wed³ug nich, a wiêc powinien ¿yæ.



Eze 18:20  Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialnoœci za winê swego ojca ani 
ojciec - za winê swego syna. Sprawiedliwoœæ sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, wystêpek zaœ 
wystêpnego na niego spadnie.
Eze 18:21  A jeœliby wystêpny porzuci³ wszystkie swoje grzechy, które pope³nia³, a strzeg³ wszystkich moich 
ustaw i postêpowa³by wed³ug prawa i sprawiedliwoœci, ¿yæ bêdzie, a nie umrze:
Eze 18:22  nie bêd¹ mu poczytane wszystkie grzechy, jakie pope³ni³, lecz bêdzie ¿y³ dziêki sprawiedliwoœci, z 
jak¹ postêpowa³.
Eze 18:23  Czy¿ tak bardzo mi zale¿y na œmierci wystêpnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by 
siê nawróci³ i ¿y³?
Eze 18:24  A gdyby sprawiedliwy odst¹pi³ od swej sprawiedliwoœci i pope³nia³ z³o, naœladuj¹c wszystkie 
obrzydliwoœci, którym siê oddaje wystêpny, czy taki bêdzie ¿y³? ¯aden z wykonanych czynów sprawiedliwych 
nie bêdzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawoœci, której siê dopuszcza³, i grzechu, który pope³ni³.
Eze 18:25  Wy mówicie: "Sposób postêpowania Pana nie jest s³uszny". S³uchaj jednak¿e, domu Izraela: Czy 
mój sposób postêpowania jest nies³uszny, czy raczej wasze postêpowanie jest przewrotne?
Eze 18:26  Jeœli sprawiedliwy odst¹pi³ od sprawiedliwoœci, dopuszcza³ siê grzechu i umar³, to umar³ z powodu 
grzechów, które pope³ni³.
Eze 18:27  A jeœli bezbo¿ny odst¹pi³ od bezbo¿noœci, której siê oddawa³, i postêpuje wed³ug prawa i 
sprawiedliwoœci, to zachowa duszê swoj¹ przy ¿yciu.
Eze 18:28  Zastanowi³ siê i odst¹pi³ od wszystkich swoich grzechów, które pope³nia³, i dlatego na pewno ¿yæ 
bêdzie, a nie umrze.
Eze 18:29  A jednak Izraelici mówi¹: "Sposób postêpowania Pana nie jest s³uszny". Czy mój sposób 
postêpowania nie jest s³uszny, domu Izraela, czy to nie wasze postêpowanie jest przewrotne?
Eze 18:30  Dlatego, domu Izraela, bêdê was s¹dzi³, ka¿dego wed³ug jego postêpowania - wyrocznia Pana Boga. 
Nawróæcie siê! Odst¹pcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam ju¿ wiêcej nie by³y sposobnoœci¹ do 
przewiny.
Eze 18:31  Odrzuæcie od siebie wszystkie grzechy, któreœcie pope³niali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie 
nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyœcie umrzeæ, domu Izraela?
Eze 18:32  Ja nie mam ¿adnego upodobania w œmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróæcie siê, a ¿yæ 
bêdziecie.
Eze 19:1  A ty œpiewaj ¿ale nad w³adcami izraelskimi
Eze 19:2  i mów: Jak¹¿ lwic¹ miêdzy lwami by³a twoja matka? Le¿a³a wœród lwi¹tek i odkarmia³a ma³e.
Eze 19:3  Odchowa³a jedno z ma³ych. Ono sta³o siê lwi¹tkiem, nauczy³o siê porywaæ zdobycz, po¿era³o ludzi.
Eze 19:4  Narody dowiedzia³y siê o nim i ono w pu³apkê ich wpad³o. Za kó³ko [w nozdrzach] zawiedli je do ziemi 
egipskiej.
Eze 19:5  Ona zaœ widz¹c, ¿e siê zawiod³a, a jej nadzieja przepad³a, wziê³a inne ze swoich ma³ych i uczyni³a 
je lwi¹tkiem.
Eze 19:6  Biega³o ono pomiêdzy lwami i sta³o siê m³odym lwem, nauczy³o siê porywaæ zdobycz, po¿era³o 
ludzi.
Eze 19:7  Napada³o na ich pa³ace, niszczy³o ich miasta. Kraj i to, co go nape³nia, ulega³ przera¿eniu na g³os 
jego ryku.
Eze 19:8  Zgromadzi³y siê przeciwko niemu narody z okolicznych krajów, zastawi³y nañ swoje sid³a, i w pu³apkê 
je pochwyci³y.
Eze 19:9  Za pomoc¹ kó³ka [w nozdrzach] umieszczono je w klatce i zawiedziono do króla babiloñskiego. 
Zamkniêto je w ciê¿kim wiêzieniu, by g³os jego nie by³ wiêcej s³yszany na górach izraelskich.
Eze 19:10  Matka twoja by³a podobna do winoroœli zasadzonej nad brzegiem wód. By³a p³odna i w latoroœle 
bogata dziêki obfitoœci wody.
Eze 19:11  Puœci³a potê¿ne konary, zdatne na ber³a królewskie. Okaza³ym by³ wzrost jej wœród g¹szcza 
ga³¹zek, z powodu swej wysokoœci widoczna by³a wœród mnóstwa listowia.
Eze 19:12  Lecz w gniewie zosta³a wyrwana, rzucona na ziemiê, a wiatr wschodni wysuszy³ jej owoc. Zosta³a 
z³amana, usch³y potê¿ne jej konary i ogieñ je strawi³.
Eze 19:13  A teraz zasadzono j¹ na pustyni, na ziemi wysch³ej i suchej.
Eze 19:14  Ogieñ wydoby³ siê z jej konaru, strawi³ jej ga³êzie i owoce. Nie bêdzie ju¿ mia³a potê¿nego konaru, 
ber³a do rz¹dzenia. Oto lamentacja - s³u¿yæ ma jako lamentacja».
Eze 20:1  Roku siódmego, pi¹tego miesi¹ca, a dnia dziesi¹tego tego¿ miesi¹ca przybyli niektórzy ze starszych 
izraelskich, aby siê radziæ Pana, i usiedli przede mn¹.
Eze 20:2  Wówczas Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 20:3  «Synu cz³owieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Przyszliœcie po 
to, by szukaæ u Mnie rady? Na moje ¿ycie! Nie pozwolê na to, byœcie siê Mnie radzili - wyrocznia Pana Boga.
Eze 20:4  Je¿eli chcesz im og³osiæ wyrok, synu cz³owieczy, je¿eli chcesz og³osiæ wyrok, to daj im poznaæ 



obrzydliwoœci ich przodków.
Eze 20:5  Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Tego dnia, w którym wybra³em Izraela, kiedy podnios³em rêkê 
przysiêgaj¹c potomkom szczepu Jakuba, objawi³em siê w ziemi egipskiej i podnios³em rêkê przysiêgaj¹c na ich 
korzyœæ w s³owach: Ja jestem Pan, Bóg wasz.
Eze 20:6  Tego dnia podnios³em rêkê ku nim [przysiêgaj¹c], ¿e ich przeprowadzê z ziemi egipskiej do ziemi, 
któr¹ dla nich wybra³em, op³ywaj¹cej w mleko i miód, która jest klejnotem wœród wszystkich krajów.
Eze 20:7  I powiedzia³em im: Niech ka¿dy odrzuci bo¿ki, nêc¹ce jego oczy; nie kalajcie siê ba³wanami 
egipskimi! Ja jestem Pan, Bóg wasz.
Eze 20:8  Lecz oni zbuntowali siê przeciwko Mnie i nie chcieli Mnie s³uchaæ. Nie odrzucili bo¿ków nêc¹cych ich 
oczy i nie wyzbyli siê ba³wanów egipskich. Postanowi³em wiêc, ¿e zapalczywoœæ moj¹ wylejê na nich, ¿e 
uœmierzê gniew mój na nich w ziemi egipskiej.
Eze 20:9  Sprawi³em jednak, ¿e imiê moje nie dozna³o zniewagi na oczach narodów pogañskich, wœród 
których przebywali, i na oczach których da³em im poznaæ, ¿e ich wywiodê z ziemi egipskiej.
Eze 20:10  I tak wywiod³em ich z ziemi egipskiej, i zaprowadzi³em na pustyniê.
Eze 20:11  Da³em im moje prawa i obwieœci³em moje nakazy, które gdy cz³owiek zachowa, ¿yæ bêdzie.
Eze 20:12  Da³em im tak¿e szabaty, aby by³y znakiem miêdzy Mn¹ a nimi, aby poznano, ¿e Ja jestem Pan, 
który ich uœwiêca.
Eze 20:13  Ale dom Izraela zbuntowa³ siê przeciwko Mnie na pustyni. Nie postêpowali wed³ug moich praw, moje 
nakazy odrzucili, które gdy cz³owiek zachowa, dziêki nim ¿yje. Równie¿ i szabaty moje bezczeœcili. Przeto 
zapowiedzia³em, ¿e gniew mój wylejê na nich na pustyni, aby ich wyniszczyæ.
Eze 20:14  Sprawi³em jednak, ¿e imiê moje nie dozna³o zniewagi na oczach tych narodów, przed oczami 
których ich wyprowadzi³em.
Eze 20:15  Co wiêcej, podnios³em rêkê przeciwko nim na pustyni, przysiêgaj¹c, ¿e ich nie wprowadzê do ziemi, 
któr¹ im da³em, op³ywaj¹cej w mleko i miód - to klejnot wœród wszystkich krajów -
Eze 20:16  poniewa¿ odrzucili moje nakazy i wed³ug praw moich nie postêpowali, i bezczeœcili moje szabaty; 
serce ich bowiem przylgnê³o do ich bo¿ków.
Eze 20:17  Ale oko moje okaza³o litoœæ nad nimi, tak ¿e ich nie wytraci³em i nie wygubi³em do szczêtu na 
pustyni.
Eze 20:18  Powiedzia³em jednak do synów ich na pustyni: Nie postêpujcie wed³ug zasad przodków waszych i 
myœli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie siê ich bo¿kami!
Eze 20:19  Ja jestem Pan, Bóg wasz. Wed³ug moich praw postêpujcie, zachowujcie moje przykazania i 
wype³niajcie je.
Eze 20:20  Œwiêæcie te¿ moje szabaty, które niech bêd¹ znakiem miêdzy Mn¹ a wami, aby poznano, ¿e Ja 
jestem Pan, Bóg wasz.
Eze 20:21  Ale i ci synowie zbuntowali siê przeciwko Mnie. Nie postêpowali wed³ug praw moich, nie czuwali, aby 
w czyn wprowadziæ moje nakazy, które gdy cz³owiek zachowuje, dziêki nim ¿yje; bezczeœcili tak¿e moje 
szabaty. Mia³em zamiar wylaæ na nich moj¹ zapalczywoœæ, aby do koñca wywrzeæ na nich mój gniew - na 
pustyni.
Eze 20:22  Alem znowu odwróci³ rêkê, maj¹c na wzglêdzie moje imiê, aby nie dozna³o zniewagi na oczach 
narodów, wobec których ich wyprowadzi³em.
Eze 20:23  Przecie¿ podnios³em rêkê przeciwko nim na pustyni, przysiêgaj¹c, ¿e ich rozproszê wœród narodów 
i rozrzucê po obcych krajach;
Eze 20:24  bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezczeœcili moje szabaty, a oczy ich zwraca³y 
siê ku bo¿kom ich przodków.
Eze 20:25  Dlatego dopuœci³em u nich prawa, które nie by³y dobre, i nakazy, wed³ug których nie mogli ¿yæ.
Eze 20:26  Pokala³em ich w³asnymi ich ofiarami, gdy dopuœci³em, by przeprowadzali przez ogieñ wszystko, co 
pierworodne - aby obudziæ w nich grozê i by tak poznali, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 20:27  Dlatego mów, synu cz³owieczy, do pokoleñ izraelskich! Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Jeszcze i 
tym obrazili Mnie przodkowie wasi, ¿e z³amali wiernoœæ wzglêdem Mnie.
Eze 20:28  Gdy wprowadzi³em ich do tego kraju, który im uroczyœcie poprzysi¹g³em daæ, to gdy zobaczyli 
jakiekolwiek wzniesienie i jakiekolwiek roz³o¿yste drzewo, sk³adali tam swoje ofiary oraz wystawiali swoje 
gorsz¹ce dary; tam sk³adali swoje mi³e wonnoœci i wylewali tam swoje ofiary p³ynne.
Eze 20:29  Mówi³em im: Czym¿e jest ta wy¿yna, na której siê schodzicie? Nazywa siê j¹ Bama a¿ do tego dnia.
Eze 20:30  Powiedz przeto pokoleniom izraelskim: Tak mówi Pan Bóg: Kalacie siê na sposób waszych 
przodków i nierz¹d uprawiacie z ich bo¿kami.
Eze 20:31  A gdy sk³adacie swoje ofiary i przeprowadzacie swe dzieci przez ogieñ, to kalacie siê ze wszystkimi 
ba³wanami ich a¿ do dnia dzisiejszego. I Ja bym mia³ pozwoliæ, byœcie u Mnie, domu Izraela, szukali rady? Na 
moje ¿ycie - wyrocznia Pana Boga - nie pozwolê, byœcie u Mnie szukali rady.
Eze 20:32  A to, co wam na myœl przychodzi, nie stanie siê nigdy. Oto co mówicie: Bêdziemy jak narody, jak 



plemiona z innych krajów s³u¿yæ drewnu i kamieniowi.
Eze 20:33  Na moje ¿ycie! - wyrocznia Pana Boga. Oto Ja bêdê panowa³ nad wami mocn¹ rêk¹ i wyci¹gniêtym 
ramieniem, i ze strasznym gniewem.
Eze 20:34  Wywiodê was spoœród narodów, wyprowadzê was z powrotem z krajów, wœród których zostaliœcie 
rozproszeni, mocn¹ rêk¹, wyci¹gniêtym ramieniem i ze strasznym gniewem.
Eze 20:35  Poprowadzê was na pustyniê tych narodów i bêdê was s¹dzi³ przed moim obliczem.
Eze 20:36  Podobnie jak s¹dzi³em waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i was s¹dziæ bêdê - 
wyrocznia Pana Boga.
Eze 20:37  Przeprowadzê was pod rózg¹ i sprawiê, ¿e zostaniecie nieliczni.
Eze 20:38  Oddzielê was od opornych, tych, którzy siê zbuntowali przeciwko Mnie. Wyprowadzê ich wprawdzie z 
ziemi, gdzie przebywaj¹, ale do ziemi izraelskiej nie wejd¹, abyœcie poznali, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 20:39  A wiêc, domu Izraela, tak mówi Pan Bóg: Niech ka¿dy idzie s³u¿yæ swoim bo¿kom, ale póŸniej na 
pewno bêdziecie Mnie s³uchali i ju¿ wiêcej nie bêdziecie kalali mego œwiêtego imienia waszymi ofiarami i 
waszymi bo¿kami.
Eze 20:40  Albowiem na mojej œwiêtej górze, na wysokiej górze izraelskiej - wyrocznia Pana Boga - tam ca³y 
dom Izraela s³u¿yæ Mi bêdzie - wszyscy, co s¹ w kraju. Tam przyjmê ich ³askawie. I bêdê szuka³ waszych ofiar 
oraz pierwszych darów waszych ze wszystkimi waszymi œwiêtoœciami.
Eze 20:41  Przyjmê was jako mi³¹ woñ, gdy was wyprowadzê spoœród obcych narodów i wywiodê was z tych 
krajów, w których byliœcie rozproszeni. Wówczas oka¿ê siê w was Œwiêtym przed oczami tych narodów.
Eze 20:42  i poznacie, ¿e Ja jestem Pan, gdy was wprowadzê na ziemiê izraelsk¹, do tego kraju, który 
poprzysi¹g³em daæ waszym przodkom.
Eze 20:43  I tam wspomnicie o waszym postêpowaniu i o wszystkich waszych czynach, którymiœcie siê 
pokalali, i sami poczujecie wstrêt do siebie na myœl o wszystkich z³ych czynach, których siê dopuœciliœcie.
Eze 20:44  Po tym poznacie, ¿e Ja jestem Pan, gdy wam to uczyniê przez wzgl¹d na imiê moje, a nie na skutek 
waszego z³ego postêpowania ani waszych ska¿onych obyczajów, domu Izraela!» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 21:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 21:2  «Synu cz³owieczy, obróæ siê na po³udnie i skieruj sw¹ mowê ku po³udniowi, i prorokuj przeciw lasowi 
krainy po³udniowej.
Eze 21:3  Powiedz lasowi po³udnia: S³uchaj s³owa Pañskiego! Tak mówi Pan Bóg: Oto pod³o¿ê pod ciebie 
ogieñ, który strawi ka¿de zielone i ka¿de suche drzewo. Gorej¹cy ten p³omieñ bêdzie nieugaszony i sp³on¹ w 
nim wszystkie istoty pocz¹wszy od po³udnia a¿ do pó³nocy.
Eze 21:4  I ka¿dy ¿yj¹cy zobaczy, ¿e to Ja, Pan, go zapali³em, a nie zostanie ugaszony».
Eze 21:5  Wówczas powiedzia³em: «Ach, Panie Bo¿e, oni mówi¹ o mnie: Ten tylko przypowieœci opowiada».
Eze 21:6  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 21:7  «Synu cz³owieczy, zwróæ swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj sw¹ mowê przeciwko miejscom 
œwiêtym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej!
Eze 21:8  Powiedz ziemi izraelskiej: Tak mówi Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie i dobêdê miecza mego z 
pochwy, i wytnê spoœród ciebie sprawiedliwego i grzesznika.
Eze 21:9  Poniewa¿ wytnê spoœród ciebie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego miecz mój wyjdzie z pochwy na 
wszelkie cia³o od po³udnia a¿ do pó³nocy.
Eze 21:10  I wszyscy poznaj¹, ¿e Ja, Pan, wydoby³em miecz z pochwy; ju¿ nie powróci do niej.
Eze 21:11  Ty zaœ, synu cz³owieczy, jêcz, jakbyœ mia³ biodra z³amane, w goryczy jêcz na ich oczach!
Eze 21:12  A gdy powiedz¹ do ciebie: "Dlaczego jêczysz?" - odpowiedz: Z powodu wieœci, która gdy nadejdzie, 
wszystkie serca os³abn¹, wszystkie rêce omdlej¹, wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano siê rozp³ynie jak 
woda. Oto nadchodzi, dokonuje siê» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 21:13  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 21:14  «Synu cz³owieczy, prorokuj i przemawiaj: Tak mówi Pan. Mów: Miecz, miecz! Wyostrzono go i 
wyczyszczono.
Eze 21:15  Na krwawy bój wyostrzono, by lœni³ jak b³yskawica, wyczyszczono...
Eze 21:16  Da³em go, by wyczyœciæ, by chwyciæ w d³oñ; miecz wyostrzono i wyczyszczono, aby go podaæ w 
rêkê tego, co zabija.
Eze 21:17  Krzycz i lamentuj, synu cz³owieczy, gdy¿ zawis³ on nad moim ludem, nad wszystkimi ksi¹¿êtami 
izraelskimi, wydanymi pod miecz wespó³ z moim ludem, a wiêc uderz siê w biodro;
Eze 21:18  albowiem próba [nadesz³a], a có¿, chocia¿ nawet nie ma ber³a, które gardzi? - wyrocznia Pana 
Boga.
Eze 21:19  A ty, synu cz³owieczy, prorokuj i bij d³oni¹ o d³oñ! Miecz podwoi i potroi [ofiary], miecz mno¿¹cy 
zabitych, wielki miecz, który wokó³ was kr¹¿y.
Eze 21:20  Aby serce omdla³o, by siê mno¿y³y ofiary, u wszystkich bram umieœci³em miecz, sporz¹dzony jak 
piorun, naostrzony, aby mordowa³.



Eze 21:21  Uderzaj w prawo i lewo, dok¹dkolwiek ostrze twoje jest skierowane.
Eze 21:22  Tak¿e i Ja bêdê bi³ d³oni¹ o d³oñ, a gniew mój uœmierzê. Ja, Pan, powiedzia³em».
Eze 21:23  Potem Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 21:24  «A ty, synu cz³owieczy, nakreœl sobie dwie drogi, którymi pójdzie miecz króla babiloñskiego. 
Obydwie bêd¹ wychodzi³y z jednego kraju. Nastêpnie postaw drogowskaz na pocz¹tku drogi wiod¹cej do miasta.
Eze 21:25  Potem nakreœl drogê, któr¹ pójdzie miecz do Rabba Ammonitów, ku Judzie, do samej Jerozolimy.
Eze 21:26  Albowiem król babiloñski stan¹³ na rozdro¿u, na pocz¹tku obydwu dróg, aby siê pytaæ wyroczni; 
potrz¹sa strza³ami, zapytuje pos¹¿ki bóstw i przypatruje siê w¹trobie.
Eze 21:27  W jego prawej rêce jest odpowiedŸ: "Jerozolima" - aby daæ rozkaz do walki, wydaæ okrzyk bojowy, 
ustawiæ tarany naprzeciwko bram, usypaæ wa³y i wznieœæ szañce.
Eze 21:28  W ich oczach bêdzie to jednak wyrocznia zwodnicza - maj¹ przecie¿ najœwiêtsze przysiêgi - on 
jednak pamiêta o winach, z powodu których zostan¹ pojmani.
Eze 21:29  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ przypomnieliœcie sobie swoje nieprawoœci, a wasze 
przewinienia sta³y siê jawne i grzechy w ca³ym waszym postêpowaniu widoczne, dlatego z w³asnej winy 
zostaniecie pojmani.
Eze 21:30  A o tobie, niecny bezbo¿niku, w³adco izraelski, którego dzieñ nadchodzi z ostatnim twoim 
wystêpkiem,
Eze 21:31  tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuñ koronê! Wszystko bêdzie inne: co jest ma³e, zostanie 
wywy¿szone, a to, co wysokie, poni¿one.
Eze 21:32  Ruinê, ruinê z ciebie uczyniê tak¹, jakiej nigdy nie by³o, dopóki nie przyjdzie ten, do którego nale¿y 
s¹d i któremu go przeka¿ê.
Eze 21:33  A ty, synu cz³owieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: W sprawie Ammonitów i ich zniewagi 
powiedz: Miecz, miecz zosta³ wydobyty ku mordowaniu, wyostrzony, aby dokonaæ zag³ady i lœniæ -
Eze 21:34  podczas gdy tobie ukazuj¹ siê mylne wyrocznie i jawi¹ ci siê zwodnicze zapowiedzi - aby go spuœciæ 
na kark z³oczyñców bezbo¿nych, których dzieñ nadszed³ z ostatnim ich wystêpkiem.
Eze 21:35  Schowaj go jednak do pochwy! W miejscu, gdzie zosta³eœ stworzony, i w kraju, gdzie siê zrodzi³eœ, 
bêdê ciê s¹dzi³.
Eze 21:36  Wylejê na ciebie mój gniew, rozniecê przeciwko tobie ogieñ mojej zapalczywoœci i wydam ciê w rêce 
ludzi dzikich, sprawców zniszczenia.
Eze 21:37  Staniesz siê straw¹ dla ognia, krew twoja bêdzie p³yn¹æ w œrodku kraju i nie pozostawisz po sobie 
wspomnienia - poniewa¿ Ja, Pan, tak powiedzia³em».
Eze 22:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 22:2  «A ty, synu cz³owieczy, czy zechcesz s¹dziæ? Czy zechcesz wydaæ wyrok na to krwawe miasto? 
Uka¿ mu wszystkie jego obrzydliwoœci!
Eze 22:3  Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: O miasto, które przelewasz w³asn¹ krew, aby przez to sprowadziæ 
nadejœcie swej godziny, któreœ postawi³o u siebie bo¿ki, aby siê nimi plugawiæ;
Eze 22:4  przez twoj¹ krew, któr¹œ wyla³o, tyœ zaci¹gnê³o winê; przez bo¿ki, któreœ postawi³o, tyœ 
sprowadzi³o przybli¿enie twoich dni, tyœ dosz³o do kresu swoich lat. Dlatego uczyniê z ciebie przedmiot hañby 
przed narodami i poœmiewisko wobec wszystkich krajów.
Eze 22:5  S¹siedzi i ci, którzy daleko od ciebie mieszkaj¹, bêd¹ siê z ciebie naœmiewaæ: ty o nies³awnym 
imieniu i pe³ne swarów!
Eze 22:6  Oto w³adcy izraelscy - ka¿dy ma swój sposób na to, aby rozlewaæ krew.
Eze 22:7  U ciebie zniewa¿a siê ojca i matkê, u ciebie krzywdzi siê cudzoziemca, u ciebie uciska siê sierotê i 
wdowê.
Eze 22:8  Szargasz moimi œwiêtoœciami i bezczeœcisz moje szabaty.
Eze 22:9  S¹ u ciebie ludzie rzucaj¹cy oszczerstwa w celu zabijania, u ciebie jada siê z krwi¹, u ciebie pope³nia 
siê nierz¹d.
Eze 22:10  U ciebie odkrywa siê nagoœæ ojca, u ciebie gwa³t zadaje siê kobiecie w okresie jej nieczystoœci.
Eze 22:11  Ten pope³nia obrzydliwoœæ z ¿on¹ swego s¹siada, tamten plami siê rozpust¹ ze swoj¹ synow¹, a 
tamten u ciebie zadaje gwa³t swej siostrze, córce swego ojca.
Eze 22:12  U ciebie przyjmuje siê podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwê, gwa³tem ograbiasz 
swego bliŸniego, ale o Mnie zapominasz - wyrocznia Pana Boga.
Eze 22:13  Oto uderzê w d³onie z powodu zysków niesprawiedliwych, które zbierasz, i z powodu krwi, któr¹ siê 
przelewa u ciebie.
Eze 22:14  Czy ostoi siê twoje serce, a rêce bêd¹ na tyle mocne w owych dniach, gdy siê zabiorê do ciebie? Ja, 
Pan, powiedzia³em - i uczyniê.
Eze 22:15  Rozproszê ciê pomiêdzy obcymi narodami i rozlejê po obcych krajach, usunê z ciebie twoj¹ 
nieczystoœæ.
Eze 22:16  Potem przyjmê ciê jako w³asnoœæ na oczach pogan i poznasz, ¿e Ja jestem Pan».



Eze 22:17  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 22:18  «Synu cz³owieczy, dom Izraela zamieni³ Mi siê w ¿u¿el; wszyscy stali siê miedzi¹, cyn¹, ¿elazem i 
o³owiem w piecu, stali siê
Eze 22:19  ¿u¿lem srebra. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ wszyscy staliœcie siê ¿u¿lem, dlatego Ja was 
zgromadzê w œrodku Jerozolimy.
Eze 22:20  Podobnie jak k³adzie siê razem w piecu srebro, miedŸ, ¿elazo, o³ów i cynê, by rozpaliæ z do³u ogieñ 
i roztopiæ je, tak i was zgromadzê w gniewie moim i zapalczywoœci, umieszczê was i roztopiê.
Eze 22:21  Zgromadzê was i rozniecê przeciw wam ogieñ mojego gniewu, zostaniecie roztopieni w jej œrodku.
Eze 22:22  Podobnie jak srebro topi siê w œrodku pieca, tak i wy w jej œrodku zostaniecie roztopieni; wtedy 
poznacie, ¿e Ja, Pan, wyla³em na was moj¹ zapalczywoœæ».
Eze 22:23  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 22:24  «Synu cz³owieczy, powiedz jej: Ty jesteœ ziemi¹, która nie zosta³a ani oczyszczona, ani obmyta w 
dzieñ burzy;
Eze 22:25  której w³adcy, zamieszkali w jej œrodku, s¹ jak lew rycz¹cy, co rozdziera zdobycz: po¿eraj¹ ludzi, 
zabieraj¹ bogactwa i kosztownoœci i mno¿¹ wdowy wœród nich.
Eze 22:26  Kap³ani jej przekraczaj¹ moje prawo - bezczeszcz¹ moje œwiêtoœci. Nie rozró¿niaj¹ pomiêdzy tym, 
co œwiête, i tym, co œwieckie, nie rozs¹dzaj¹ pomiêdzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szabaty 
zamknêli oczy, tak ¿e wœród nich doznaje zniewagi.
Eze 22:27  Przywódcy poœród niej s¹ jak wilki rozdzieraj¹ce zdobycz: rozlewaj¹ krew, zabijaj¹ ludzi, aby osi¹gn¹æ 
niesprawiedliwe zyski.
Eze 22:28  Prorocy natomiast pokrywaj¹ ich [winy] tynkiem, g³osz¹c zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadaj¹c im 
k³amliwe wieszczby. Mówi¹ oni: Tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi.
Eze 22:29  Lud tej ziemi mno¿y gwa³t i rozbój, krzywdzi ubogiego i nêdzarza, a bezprawnie uciska 
cudzoziemca.
Eze 22:30  I szuka³em wœród nich mê¿a, który by wystawi³ mur i stan¹³ w wy³omie przede Mn¹, by broni³ tej 
ziemi i przeszkodzi³ Mi w jej niszczeniu, a nie znalaz³em takiego.
Eze 22:31  Wobec tego wylejê na ni¹ mój gniew, w ogniu mojej zapalczywoœci wyniszczê ich. Na g³owy ich 
sk³adam odpowiedzialnoœæ za ich postêpowanie» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 23:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 23:2  «Synu cz³owieczy! By³y dwie kobiety, córki tej samej matki.
Eze 23:3  Uprawia³y nierz¹d w Egipcie - od m³odoœci uprawia³y nierz¹d. Tam ju¿ œciskano ich piersi i 
przygniatano dziewicze ich ³ona.
Eze 23:4  A imiona ich: Starszej - Ohola, siostry zaœ jej - Oholiba. Sta³y siê one moimi i zrodzi³y synów i córki. A 
[oznaczaj¹] imiona ich: Ohola - Samariê, a Oholiba - Jerozolimê.
Eze 23:5  Ohola, kiedy mi podlega³a, uprawia³a nierz¹d i zapa³a³a mi³oœci¹ ku swoim kochankom - 
Asyryjczykom, s¹siadom,
Eze 23:6  wielu mo¿now³adcom i namiestnikom, ubranym w fioletow¹ purpurê, ku wszystkim powabnym 
m³odzieñcom i jeŸdŸcom dosiadaj¹cym koni.
Eze 23:7  Tym wszystkim spoœród wybitnych Asyryjczyków oddawa³a swoje nierz¹dne pieszczoty i kala³a siê 
bo¿kami tych, którzy w nich rozpalili nierz¹dne uczucia.
Eze 23:8  Lecz ona nie poniecha³a swego nierz¹du z Egiptu, bo tam sypiali z ni¹ w m³odoœci jej i przygniatali 
dziewicze jej ³ono, oddaj¹c siê z ni¹ swoim czynom nierz¹dnym.
Eze 23:9  Dlatego wyda³em j¹ w rêce jej kochanków, w rêce Asyryjczyków, do których pa³a³a mi³oœci¹.
Eze 23:10  Ci zaœ odkryli jej nagoœæ, zabrali jej synów i córki, a j¹ sam¹ zabili mieczem, tak ¿e sta³a siê dla 
kobiet przestrog¹, bo wykonano na niej wyrok.
Eze 23:11  Choæ widzia³a to siostra jej Oholiba, dalej posunê³a siê w swojej ¿¹dzy, a nierz¹d jej sta³ siê wiêkszy 
od nierz¹du jej siostry.
Eze 23:12  Zapa³a³a ¿¹dz¹ do Asyryjczyków, mo¿now³adców i namiestników, s¹siadów kosztownie ubranych, do 
jeŸdŸców dosiadaj¹cych koni i wszystkich powabnych m³odzieñców.
Eze 23:13  I widzia³em, ¿e siê splami³a i ¿e obydwie kroczy³y t¹ sam¹ drog¹.
Eze 23:14  W swoich czynach nierz¹dnych posz³a nawet jeszcze dalej: bo gdy ujrza³a na œcianie 
wymalowanych mê¿ów, malowane czerwon¹ farb¹ obrazy Chaldejczyków,
Eze 23:15  opasanych wokó³ bioder swymi pasami, z obszernymi zawojami na g³owach, a wszyscy oni z 
wygl¹du przypominali bohaterów, podobni do Babiloñczyków, pochodz¹cych z ziemi chaldejskiej,
Eze 23:16  zapa³a³a ku nim ¿¹dz¹ tylko dziêki obrazowi, jaki widzia³y jej oczy. Wyprawi³a wiêc pos³ów do nich, 
do ziemi chaldejskiej.
Eze 23:17  A Babiloñczycy przybyli do niej, by dzieliæ z ni¹ ³o¿e i zbezczeœcili j¹ swoimi czynami nierz¹dnymi. A 
gdy j¹ splamili, dusza jej odwróci³a siê od nich.
Eze 23:18  I gdy tak ujawni³a swoje czyny nierz¹dne i ods³oni³a swoj¹ nagoœæ, wówczas i moja dusza 



odwróci³a siê od niej tak, jak odwróci³a siê od jej siostry.
Eze 23:19  I pomno¿y³a jeszcze swoje czyny nierz¹dne, gdy wspomnia³a na dni swej m³odoœci, kiedy to 
uprawia³a nierz¹d w ziemi egipskiej.
Eze 23:20  I zapa³a³a ¿¹dz¹ do swoich kochanków, którzy w sile swych cz³onków i ¿¹dzy byli podobni do os³ów i 
ogierów.
Eze 23:21  I zatêskni³aœ za rozpust¹ swojej m³odoœci, gdy w Egipcie przygniatano twe ³ono i œciskano piersi.
Eze 23:22  Dlatego, Oholibo, tak mówi Pan Bóg: Ja pobudzam przeciwko tobie twoich kochanków, tych, od 
których odwróci³a siê dusza twoja, i przyprowadzê ich zewsz¹d przeciw tobie:
Eze 23:23  Babiloñczyków i wszystkich Chaldejczyków, tych z Pekod, Szoa i Koa, a z nimi wszystkich 
Asyryjczyków, m³odzieñców powabnych, mo¿now³adców i namiestników, wszystkich co najdzielniejszych 
wojowników, s³awnych mê¿ów gotowych na koñ.
Eze 23:24  Przybêd¹ do ciebie od pó³nocy na wozach ¿elaznych i rydwanach w niezliczonym t³umie. Zewsz¹d 
podnios¹ przeciwko tobie tarczê, szyszak i przy³bicê. Przed³o¿ê im sprawê, aby wydali na ciebie wyrok wed³ug 
swoich s¹dów.
Eze 23:25  Skierujê przeciwko tobie moj¹ zapalczywoœæ, tak ¿e srogo bêd¹ siê z tob¹ obchodzili; odetn¹ ci nos i 
uszy, a to, co po tobie zostanie, upadnie pod mieczem. Zabior¹ ci synów i córki, a resztê ogieñ strawi.
Eze 23:26  Zdejm¹ z ciebie szaty, zabior¹ ci twe kosztowne ozdoby.
Eze 23:27  Po³o¿ê kres twojej rozpuœcie i nierz¹dowi twemu, co siê wywodzi z ziemi egipskiej, tak ¿e ju¿ wiêcej 
nie podniesiesz ku nim oczu ani wiêcej nie wspomnisz na Egipt.
Eze 23:28  Bo tak mówi Pan Bóg: Oto wydajê ciê w rêce tych, których nienawidzisz, w rêce tych, od których 
odwróci³a siê twoja dusza.
Eze 23:29  Z nienawiœci¹ bêd¹ siê z tob¹ obchodzili, zabior¹ ci wszystkie owoce twej pracy i pozostawi¹ ciê nag¹ i 
odkryt¹, tak i¿ ujawni siê twoja nagoœæ, twój nierz¹d, twoja rozpusta i nierz¹dne czyny.
Eze 23:30  A to ci siê przydarzy dlatego, ¿eœ uprawia³a nierz¹d z obcymi narodami i ¿eœ siê splami³a ich 
bo¿kami.
Eze 23:31  Naœladowa³aœ postêpowanie swej siostry, wobec tego i jej kielich podam w twoje rêce.
Eze 23:32  Tak mówi Pan Bóg: Piæ bêdziesz kielich twej siostry, kielich g³êboki i szeroki - wiele on zmieœci.
Eze 23:33  Upojenia i bólu jest pe³en ten kielich opuszczenia i grozy, kielich twej siostry Samarii.
Eze 23:34  Wypijesz go a¿ do dna i jeszcze w kawa³ki rozbijesz, i piersi swoje rozdrapiesz, bo Ja powiedzia³em 
- wyrocznia Pana Boga.
Eze 23:35  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ zapomnia³aœ o Mnie i odrzuci³aœ Mnie za plecy, dlatego i ty 
tak¿e znoœ swój bezwstyd i nierz¹d!»
Eze 23:36  Nastêpnie rzek³ do mnie Pan: «Synu cz³owieczy, czy¿ nie masz s¹dziæ Oholi i Oholiby? Wyka¿ im 
ich obrzydliwoœci:
Eze 23:37  ¿e cudzo³o¿y³y i krew jest na ich rêkach, ¿e cudzo³o¿y³y ze swoimi bo¿kami, a tak¿e synów swoich, 
których dla Mnie rodzi³y, im na po¿ywienie przeprowadza³y przez ogieñ.
Eze 23:38  Ponadto i to tak¿e Mi uczyni³y: œwi¹tyniê moj¹ splugawi³y w ów dzieñ, oraz zbezczeœci³y moje 
szabaty.
Eze 23:39  Bo gdy ofiarowa³y swych synów bo¿kom, to jeszcze w tym samym dniu wstêpowa³y do œwi¹tyni 
bezczeszcz¹c j¹. Oto jak postêpowa³y w obrêbie mego domu.
Eze 23:40  Co wiêcej: posy³a³y po mê¿czyzn, aby przybywali z daleka, którzy, gdy tylko pos³aniec do nich 
zawita³, natychmiast przychodzili. Dla nich to tyœ siê k¹pa³a, upiêksza³aœ swoje oczy i ubiera³aœ siê w ozdoby.
Eze 23:41  Siada³aœ na kosztownym ³o¿u, przed którym by³ zastawiony stó³. Na nim k³ad³aœ moje kadzid³o i 
mój olejek.
Eze 23:42  Rozlega³y siê tam rozbawione g³osy, a do mê¿czyzn z ludnych okolic przy³¹czali siê opoje z pustyni. 
Wk³adali oni bransolety na ich rêce, a na g³owy ich ozdobne korony.
Eze 23:43  I tak sobie mawia³em: Ze zniszczon¹ przez cudzo³óstwo teraz uprawiaj¹ nierz¹d
Eze 23:44  i przychodz¹ do niej tak, jak siê przychodzi do nierz¹dnicy. Oto tak przychodzono do Oholi i Oholiby, 
kobiet rozpustnych.
Eze 23:45  Ale mê¿owie sprawiedliwi bêd¹ je s¹dziæ tak, jak siê s¹dzi cudzo³o¿nice i zabójczynie, bo one s¹ 
cudzo³o¿nicami, a krew jest na ich rêkach.
Eze 23:46  Tak mówi Pan Bóg: Sprawiê, ¿e zwo³aj¹ przeciwko nim zgromadzenie, aby je wydaæ na utrapienie i 
na ³up,
Eze 23:47  a zgromadzenie to ukamienuje je, posieka na kawa³ki mieczami, pobije ich synów i córki, a domy ich 
spali ogniem.
Eze 23:48  Oto tak oczyszczê ten dom z rozpusty, aby wszystkie kobiety otrzyma³y ostrze¿enie i ju¿ wiêcej nie 
uprawia³y rozpusty jak one.
Eze 23:49  Wam ka¿¹ odpokutowaæ za wasz¹ rozpustê i cierpieæ bêdziecie za wasze grzechy ba³wochwalcze, 
a poznacie, ¿e Ja jestem Pan Bóg».



Eze 24:1  Roku dziewi¹tego, miesi¹ca dziesi¹tego, a dziesi¹tego dnia tego miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te 
s³owa:
Eze 24:2  «Synu cz³owieczy, zapisz sobie datê dzisiejsz¹, tego w³aœnie dnia, bo król babiloñski tego w³aœnie 
dnia obleg³ Jerozolimê.
Eze 24:3  Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieœæ! Powiedz do niego: Tak mówi Pan Bóg: Przystaw 
kocio³ do ognia, przystaw, i nalej jeszcze do niego wody!
Eze 24:4  Wrzuæ do niego kawa³ki miêsa, wszystkie lepsze kêsy: udziec i ³opatki, najlepszymi koœæmi go 
nape³nij!
Eze 24:5  Wybierz do tego najlepsze [sztuki] z mniejszego byd³a, pod³ó¿ drwa pod spodem i spraw, by to 
wrza³o i kipia³o, tak by a¿ koœci siê rozgotowa³y.
Eze 24:6  Tak bowiem mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu, zardzewia³emu kot³owi, którego rdzy nie 
sposób usun¹æ. Opró¿niaj go kês po kêsie; losu nad nim nie bêdzie siê rzucaæ.
Eze 24:7  Bo krew, któr¹ przela³o, jest poœród niego, rozla³o j¹ na nagiej skale, nie wyla³o jej na ziemiê, aby j¹ 
przykryæ prochem.
Eze 24:8  Oto by roznieciæ gniew i wywrzeæ zemstê, rozlejê jego krew na nagiej skale, by nie zosta³a przykryta.
Eze 24:9  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu! Tak¿e i Ja chcê wznieœæ wielki stos.
Eze 24:10  NagromadŸ drew, rozpal ogieñ, ugotuj miêso, przypraw korzeniem, niech koœci siê spal¹!
Eze 24:11  Postaw ten kocio³ pusty na wêgle, aby siê rozgrza³a jego miedŸ i rozpali³a, aby we wnêtrzu jego 
rozp³ynê³a siê jego nieczystoœæ i by zniszcza³a jego rdza.
Eze 24:12  Pró¿ny trud, bo gruba warstwa rdzy nie schodzi w ogniu.
Eze 24:13  Chcia³em ciê oczyœciæ z nieczystoœci twojej hañby, aleœ ty nie chcia³o zezwoliæ na oczyszczenie 
ciê z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak d³ugo, dopóki nie uœmierzê mego gniewu 
przeciwko tobie.
Eze 24:14  Ja, Pan, postanowi³em. S³owo moje siê spe³ni, wykonam je niechybnie, nie bêdê mia³ ani litoœci, ani 
wspó³czucia. Bêdziesz os¹dzone wed³ug twego postêpowania i wed³ug twoich z³ych uczynków» - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 24:15  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 24:16  «Synu cz³owieczy, oto zabieram ci nagle radoœæ twych oczu, ale nie lamentuj ani nie p³acz, ani nie 
pozwól, by p³ynê³y ci ³zy.
Eze 24:17  Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj ¿a³oby jakby po umar³ym, zawi¹¿ sobie zawój doko³a 
g³owy, sanda³y w³ó¿ na nogi, nie przys³aniaj brody, nie spo¿ywaj chleba ¿a³oby!»
Eze 24:18  Mówi³em do ludu mego rano, a wieczorem umar³a mi ¿ona, i uczyni³em rano tak, jak mi rozkazano.
Eze 24:19  A lud mówi³ do mnie: «Czy nie wyjaœnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz?»
Eze 24:20  Wówczas powiedzia³em do nich: Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 24:21  «Powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja pozwalam bezczeœciæ œwi¹tyniê moj¹, dumê 
waszej potêgi, radoœæ waszych oczu, têsknotê waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których 
opuœciliœcie, od miecza pogin¹.
Eze 24:22  Wy zaœ tak uczynicie, jak Ja uczyni³em: brody nie bêdziecie przys³aniaæ, nie bêdziecie spo¿ywaæ 
chleba ¿a³oby,
Eze 24:23  ale maj¹c zawoje na g³owach i sanda³y na nogach, nie bêdziecie narzekaæ ani p³akaæ. Bêdziecie 
schn¹æ z powodu nieprawoœci waszych i bêdziecie wzdychaæ jeden przed drugim.
Eze 24:24  Ezechiel bêdzie dla was znakiem. To, co on uczyni³, bêdziecie i wy czynili, gdy to nast¹pi. I poznacie, 
¿e Ja jestem Pan.
Eze 24:25  O tak, synu cz³owieczy, prawd¹ jest, ¿e w ów dzieñ, w którym zabiorê im to, co stanowi³o ich si³ê, ich 
dumn¹ ozdobê, radoœæ ich oczu, têsknotê ich serc - ich synów i córki -
Eze 24:26  ¿e w ów dzieñ przyjdzie do ciebie zbieg, by donieœæ o tym twoim uszom.
Eze 24:27  W ów dzieñ otworz¹ siê usta twoje przed zbiegiem, aby mówiæ. Bêdziesz mówi³ i nie bêdziesz ju¿ 
niemy: Bêdziesz dla nich znakiem i poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 25:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 25:2  «Synu cz³owieczy, zwróæ siê ku Ammonitom i prorokuj przeciwko nim.
Eze 25:3  Powiedz Ammonitom: S³uchajcie s³owa Pana Boga! Tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ wo³a³eœ: "Ha!" na 
moj¹ œwi¹tyniê, kiedy dozna³a zbezczeszczenia, i na ziemiê izraelsk¹, gdy j¹ pustoszono, i na dom Judy, gdy 
szed³ do niewoli -
Eze 25:4  oto dlatego wydam ciê w posiadanie synom Wschodu. Rozbij¹ u ciebie swoje namioty i przygotuj¹ 
sobie u ciebie mieszkania. Oni bêd¹ spo¿ywali twoje plony i bêd¹ pili twoje mleko.
Eze 25:5  Z Rabba uczyniê miejsce popasu dla wielb³¹dów, a z miast Ammonitów legowisko dla trzody. I 
poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 25:6  Tak mówi Pan Bóg: Dlatego, ¿eœ klaska³ rêkami i tupa³ nogami, i cieszy³eœ siê w duszy z ca³¹ twoj¹ 
zawziêtoœci¹ wobec ziemi izraelskiej,



Eze 25:7  dlatego wyci¹gam rêkê przeciwko tobie; wydam ciê na ³up narodów, wypleniê ciê spoœród ludów, 
wyniszczê ciê spoœród krajów, unicestwiê ciê! - i poznasz, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 25:8  Tak mówi Pan Bóg: «Poniewa¿ Moab i Seir mówili: Oto dom Judy równy jest wszystkim innym 
narodom,
Eze 25:9  dlatego otworzê dojœcie poprzez grzbiet górski do Moabu i do jego miast w obrêbie wszystkich granic, 
do ozdoby tego kraju: Bet-Hajeszimot, Baal-Meon i Kiriataim.
Eze 25:10  Dam ich razem z Ammonitami w posiadanie synów Wschodu, aby ju¿ o nich nie wspominano miêdzy 
narodami.
Eze 25:11  Oto tak dokonam sprawiedliwoœci nad Moabem i poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 25:12  Tak mówi Pan Bóg: «Poniewa¿ Edom dysza³ zemst¹ przeciwko domowi Judy, a mszcz¹c siê 
œci¹gn¹³ na siebie wielk¹ winê,
Eze 25:13  dlatego tak mówi Pan Bóg: Wyci¹gnê rêkê przeciwko Edomowi i wytracê w nim ludzi i zwierzêta, i 
zamieniê go w pustyniê - od Temanu a¿ do Dedanu polegn¹ od miecza.
Eze 25:14  Wykonam pomstê moj¹ na Edomie rêkami ludu mojego izraelskiego. Post¹piê z Edomem wed³ug 
mego oburzenia i gniewu, aby poznali moj¹ pomstê» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 25:15  Tak mówi Pan Bóg: «Poniewa¿ Filistyni postêpowali mœciwie, a ¿ywi¹c w duszy nienawiœæ, do 
zag³ady doprowadzili ich na skutek odwiecznej nieprzyjaŸni,
Eze 25:16  dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto wyci¹gnê rêkê przeciwko Filistynom, wykorzeniê Keretytów i 
wyniszczê resztki krainy nadmorskiej.
Eze 25:17  Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomoc¹ srogich kar. Wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, gdy 
dokonam na nich pomsty».
Eze 26:1  Roku jedenastego, pierwszego dnia miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 26:2  «Synu cz³owieczy, poniewa¿ Tyr mówi³ Jerozolimie: "Ha, oto rozbita zosta³a brama ludów: powraca 
do mnie, ja bêdê bogaty, ona - pustyni¹",
Eze 26:3  dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, Tyrze! Sprawiê, ¿e wyjd¹ przeciw tobie 
liczne narody, nadp³yn¹ falami jak morze.
Eze 26:4  Zburz¹ mury Tyru i wywróc¹ jego wie¿e. Wymiotê z niego jego proch i uczyniê z niego nag¹ ska³ê.
Eze 26:5  Stanie siê poœrodku morza miejscem suszenia sieci, poniewa¿ Ja powiedzia³em - wyrocznia Pana 
Boga. Stanie siê on ³upem narodów.
Eze 26:6  Córki zaœ jego, które s¹ na sta³ym l¹dzie, bêd¹ zabite mieczem. I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 26:7  Bo tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sprowadzam z pó³nocy na Tyr Nabuchodonozora, króla Babilonu, króla 
królów, z koñmi, rydwanami, jeŸdŸcami, wojskiem i licznym ludem.
Eze 26:8  Córki twoje, które s¹ na sta³ym l¹dzie, zabije mieczem; wie¿e oblê¿nicze zbuduje przeciw tobie, 
przeciwko tobie usypie wa³y i tarczê wystawi przeciwko tobie.
Eze 26:9  G³owice swych taranów skieruje przeciw twoim murom, zburzy twe wie¿e ¿elaznymi hakami.
Eze 26:10  Z powodu mnóstwa koni okryje ciê kurzawa. Od têtentu jego konnicy, jego kó³ i rydwanów, zadr¿¹ 
twoje mury, gdy wchodziæ bêdzie w twe bramy tak, jak siê wkracza w zdobyte miasto.
Eze 26:11  Kopytami swych koni stratuje wszystkie twe ulice, lud twój mieczem pobije, a potê¿ne twe stele 
powali na ziemiê.
Eze 26:12  Spl¹drowane bêd¹ twoje bogactwa, rozkradzione twoje towary, poburzone twoje mury, a wspania³e 
twe domy porozwalane. Kamienie zaœ twoje, drzewo i proch z ciebie wrzuc¹ do morza.
Eze 26:13  Sprawiê, ¿e echo twych pieœni ustanie, a dŸwiêk twoich cytr nie bêdzie siê rozlegaæ.
Eze 26:14  Uczyniê z ciebie nag¹ ska³ê, staniesz siê miejscem suszenia sieci. Nie odbuduj¹ ciê wiêcej, bo Ja, 
Pan, powiedzia³em» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 26:15  Tak mówi Pan Bóg do Tyru: «Czy na huk upadku twego, gdy pobici jêczeæ bêd¹, gdy poœród ciebie 
rozpanoszy siê mord, nie zadr¿¹ wyspy?
Eze 26:16  Wszyscy ksi¹¿êta morza zejd¹ z tronów swoich, z³o¿¹ z siebie swoje p³aszcze, zdejm¹ swoje 
wyszywane szaty. Oblok¹ siê w strach, usi¹d¹ na ziemi, bêd¹ dr¿eæ bez przerwy i wzdrygaæ siê bêd¹ z twego 
powodu.
Eze 26:17  Oni podnios¹ lament nad tob¹ i powiedz¹ do ciebie: O, jak¿eœ upad³o, przez morze zalane, o miasto 
przes³awne, na morzu potê¿ne, ty i twoi mieszkañcy, któreœ grozê sia³o na ca³ym l¹dzie.
Eze 26:18  Teraz dr¿¹ okrêty w dzieñ twego upadku; wyspy na morzu przerazi³y siê twoim koñcem.
Eze 26:19  Albowiem tak mówi Pan Bóg: Gdy ciê uczyniê miastem opustosza³ym, podobnym do miast, w 
których ju¿ nikt nie mieszka, gdy przywiodê na ciebie Wielk¹ Otch³añ, tak ¿e ciê fale morskie przykryj¹,
Eze 26:20  zrzucê ciê z góry do tych, którzy ju¿ zeszli do do³u, do ludu dawnego, i ka¿ê ci mieszkaæ w krainie 
podziemia, w wiecznej pustyni, u tych, którzy zeszli do do³u, tak byœ wiêcej nie by³o zamieszkane i wiêcej nie 
powsta³o w krainie ¿yj¹cych.
Eze 26:21  Uczyniê z ciebie przedmiot grozy, przestaniesz istnieæ. Bêd¹ ciê szukaæ i nigdy ciê nie znajd¹» - 
wyrocznia Pana Boga.



Eze 27:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 27:2  «A ty, synu cz³owieczy, podnieœ lament nad Tyrem
Eze 27:3  i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi handel z narodami na licznych 
wyspach: Tak mówi Pan Bóg: Tyrze, tyœ powiedzia³: Jestem okrêtem o doskona³ej piêknoœci.
Eze 27:4  W sercu morza s¹ twoje granice, budowniczy nadali ci doskona³¹ piêknoœæ.
Eze 27:5  Z cyprysów Seniru pobudowano wszystkie twoje krawêdzie, brano cedry Libanu, by maszt ustawiæ na 
tobie.
Eze 27:6  Z dêbów Baszanu wykonano ci wios³a, pok³ad twój ozdobiono koœci¹ s³oniow¹, wyk³adan¹ w drzewie 
cedrowym z wysp kittejskich.
Eze 27:7  Bisior ozdobny z Egiptu stanowi³ twoje ¿agle, by s³u¿yæ ci za banderê. Fioletowa i czerwona purpura 
z wysp Elisza by³y twoim nakryciem.
Eze 27:8  Mieszkañcy Sydonu i Arwadu s³u¿yli ci za wioœlarzy, mêdrcy z Semeru byli u ciebie: oni to byli twoimi 
¿eglarzami,
Eze 27:9  a biegli w rzemioœle starcy z Gebal tam byli, aby naprawiaæ twoje uszkodzenia. Wszystkie morskie 
okrêty zawija³y do ciebie, aby prowadziæ z tob¹ handel.
Eze 27:10  Mieszkañcy Persji, Lud i Put s³u¿yli w twoim wojsku jako wojownicy. Tarcze i he³my zawieszali u 
ciebie. Dodawali ci œwietnoœci.
Eze 27:11  Synowie Arwadu i twoje wojsko stali doko³a na twych wa³ach, a stra¿nicy na twoich wie¿ach; 
wieszali swe tarcze na twoich murach, czyni¹c piêknoœæ tw¹ doskona³¹.
Eze 27:12  Tarszisz prowadzi³ z tob¹ handel z powodu mnóstwa twoich wszystkich bogactw. Srebro, ¿elazo, 
cynê i o³ów dostarczano ci drog¹ wymiany za twe towary.
Eze 27:13  Jawan, Tubal i Meszek prowadzili z tob¹ handel: dostarczaj¹c za twe towary niewolników i wyroby z 
br¹zu.
Eze 27:14  Z Bet-Togarma dostarczano ci drog¹ wymiany za twe towary konie poci¹gowe, wierzchowce i mu³y.
Eze 27:15  Mieszkañcy Dedanu prowadzili z tob¹ handel i niezliczone wyspy nale¿a³y do twoich klientów. Dawali 
ci jako zap³atê koœæ s³oniow¹ i drzewo hebanowe.
Eze 27:16  Edom prowadzi³ z tob¹ handel z powodu mnogoœci twoich wyrobów: dostarczano ci drog¹ wymiany 
za twe towary kamienie szlachetne, purpurê, ró¿nobarwne tkaniny, bisior, korale i rubiny.
Eze 27:17  Juda i kraj Izraela prowadzili z tob¹ handel: za twe towary dostarczali ci pszenicê z Minnit, wosk i 
miód, i oliwê, i balsam.
Eze 27:18  Damaszek prowadzi³ z tob¹ handel dziêki mnogoœci twoich wyrobów i mnogoœci twego wszelakiego 
bogactwa: wino z Chelbon i we³nê z Sachar [w zamian ci dostarczano].
Eze 27:19  Dan i Jawan pocz¹wszy od Uzzal drog¹ wymiany za twe towary dostarcza³y ci wyroby ¿elazne, 
cynamon i trzcinê.
Eze 27:20  Dedan by³ dla ciebie dostawc¹ czapraków.
Eze 27:21  Arabia i wszyscy ksi¹¿êta Kedaru byli kupcami dla ciebie, handlowali z tob¹ owcami, baranami i 
koz³ami.
Eze 27:22  Kupcy z Szeby i Rama prowadzili z tob¹ handel: dostarczali ci drog¹ wymiany za twe towary najlepszy 
balsam oraz wszelkiego rodzaju drogie kamienie i z³oto.
Eze 27:23  Charan, Kanne, Edon, kupcy z Saby, Aszszur i Kilmad prowadzili z tob¹ handel.
Eze 27:24  Handlowali z tob¹ bogatymi sukniami, p³aszczami z fioletowej purpury - ró¿nokolorowymi materia³ami 
i dywanami tkanymi wielobarwnie, skrêcanymi i mocnymi sznurami. Tym handlowali z tob¹.
Eze 27:25  Okrêtami z Tarszisz zwo¿ono do ciebie towary. Sta³eœ siê wiêc bogatym i wielce s³awnym w sercu 
mórz.
Eze 27:26  Wioœlarze twoi wprowadzili ciê na pe³ne morze, ale wiatr wschodni z³ama³ ciê w sercu mórz.
Eze 27:27  Twoje bogactwo, twoje towary i twoje ³adunki, twoi sternicy i twoi ¿eglarze, naprawiaj¹cy twoje okrêty 
i twoi klienci, wszyscy twoi wojownicy przebywaj¹cy u ciebie i ca³y twój lud znajduj¹cy siê u ciebie uton¹ w g³êbi 
morza w dniu twego upadku.
Eze 27:28  Na g³oœny krzyk twoich ¿eglarzy dr¿¹ wa³y morskie.
Eze 27:29  Wszyscy, którzy wios³uj¹, zstêpuj¹ ze swoich statków; ¿eglarze i wszyscy sternicy morscy pozostaj¹ 
na l¹dzie.
Eze 27:30  G³oœno lamentuj¹ nad tob¹, podnosz¹c gorzkie wo³anie, posypuj¹ g³owy ziemi¹ i tarzaj¹ siê w popiele.
Eze 27:31  Przez wzgl¹d na ciebie gol¹ sobie g³owy i przywdziewaj¹ wory. P³acz¹ nad tob¹ w ucisku serca, 
skar¿¹c siê gorzko.
Eze 27:32  Podnosz¹ nad tob¹ lament serdeczny i narzekaj¹: "Któ¿ jak Tyr zosta³ zniszczony w sercu mórz?"
Eze 27:33  Gdy towary twe sz³y poza morze, syci³eœ wiele narodów. Dziêki mnogoœci dóbr twoich i twoich 
towarów bogaci³eœ królów ziemi.
Eze 27:34  Teraz zosta³eœ rozbity przez morskie fale i le¿ysz w morskiej toni. Twoje towary i wszyscy twoi 
mieszkañcy zatonêli razem z tob¹.



Eze 27:35  Wszyscy mieszkañcy wysp zdumiewaj¹ siê nad tob¹, a królowie ich zdjêci strachem trwo¿¹ siê 
bardzo.
Eze 27:36  Kupcy z ró¿nych narodów gwi¿d¿¹ nad tob¹; sta³eœ siê postrachem, i na zawsze zosta³eœ 
unicestwiony».
Eze 28:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 28:2  «Synu cz³owieczy, powiedz w³adcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ serce twoje sta³o siê 
wynios³e, powiedzia³eœ: "Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz" - a przecie¿ ty 
jesteœ tylko cz³owiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chcia³eœ mieæ równy rozumowi Bo¿emu.
Eze 28:3  Oto jesteœ mêdrszy od Danela, ¿adna tajemnica nie jest ukryta przed tob¹.
Eze 28:4  Dziêki swej przezornoœci i sprytowi zdoby³eœ sobie maj¹tek, a nagromadzi³eœ z³ota i srebra w 
swoich skarbcach.
Eze 28:5  Dziêki swojej wielkiej przezornoœci, dziêki swoim zdolnoœciom kupieckim, pomno¿y³eœ swoje 
majêtnoœci i serce twoje sta³o siê wynios³e z powodu twego maj¹tku.
Eze 28:6  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ rozum swój chcia³eœ mieæ równy rozumowi Bo¿emu,
Eze 28:7  oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsro¿szych spoœród narodów. Oni dobêd¹ 
mieczy przeciwko urokowi twojej m¹droœci i zbezczeszcz¹ twój blask.
Eze 28:8  Zepchn¹ ciê do do³u, i umrzesz œmierci¹ nag³¹ w sercu mórz.
Eze 28:9  Czy bêdziesz jeszcze mówi³: "Ja jestem Bogiem" - w obliczu swoich oprawców. Przecie¿ bêdziesz 
tylko cz³owiekiem, a nie Bogiem w rêku tego, który ciê bêdzie zabija³.
Eze 28:10  Umrzesz œmierci¹ nieobrzezanych z rêki cudzoziemców, poniewa¿ Ja to postanowi³em» - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 28:11  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 28:12  «Synu cz³owieczy, podnieœ lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: By³eœ 
odbiciem doskona³oœci, pe³en m¹droœci i niezrównanie piêkny.
Eze 28:13  Mieszka³eœ w Edenie, ogrodzie Bo¿ym; okrywa³y ciê wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: 
rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunku³, szmaragd, a ze z³ota wykonano okrêtki i oprawy 
na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia.
Eze 28:14  Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowi³em ciê na œwiêtej górze Bo¿ej, chadza³eœ poœród 
b³yszcz¹cych kamieni.
Eze 28:15  By³eœ doskona³y w postêpowaniu swoim od dni twego stworzenia, a¿ znalaz³a siê w tobie 
nieprawoœæ.
Eze 28:16  Pod wp³ywem rozkwitu twego handlu wnêtrze twoje nape³ni³o siê uciskiem i zgrzeszy³eœ, wobec 
czego zrzuci³em ciê z góry Bo¿ej i jako cherub opiekun znikn¹³eœ spoœród b³yszcz¹cych kamieni.
Eze 28:17  Serce twoje sta³o siê wynios³e z powodu twej piêknoœci, zanik³a twoja przezornoœæ z powodu 
twego blasku. Rzuci³em ciê na ziemiê, wyda³em ciê królom na widowisko.
Eze 28:18  Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwoœci¹ twego handlu zbezczeœci³eœ swoj¹ œwi¹tyniê. 
Sprawi³em, ¿e ogieñ wyszed³ z twego wnêtrza, aby ciê poch³on¹æ, i obróci³em ciê w popió³ na ziemi na oczach 
tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli.
Eze 28:19  Wszystkie spoœród narodów, które ciê zna³y, zdumia³y siê nad tob¹. Sta³eœ siê dla nich 
postrachem. Przesta³eœ istnieæ na zawsze».
Eze 28:20  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 28:21  «Synu cz³owieczy, obróæ siê ku Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu:
Eze 28:22  Mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto wystêpujê przeciwko tobie, Sydonie! Chcê byæ uwielbionym poœród 
ciebie. Poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, gdy nad nim wykonam s¹dy moje i uka¿ê siê mu jako Œwiêty.
Eze 28:23  Zeœlê na niego zarazê i krew na jego ulice, a zabici bêd¹ upadaæ w jego œrodku pod razami miecza 
[podniesionego] na niego zewsz¹d. I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 28:24  A dla domu Izraela nie bêdzie ju¿ wiêcej ani ciernia rani¹cego, ani ¿¹d³a zadaj¹cego ból ze strony 
tych wszystkich, którzy mieszkaj¹ doko³a, którzy ich nienawidzili, i poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 28:25  Tak mówi Pan Bóg: Kiedy zgromadzê dom Izraela spoœród narodów pogañskich, wœród których 
zosta³ rozproszony, w nim bêdê uwielbiony na oczach narodów pogañskich. Bêd¹ mieszkaæ na swojej ziemi, 
któr¹ da³em s³udze memu, Jakubowi.
Eze 28:26  Bêd¹ na niej mieszkaæ bezpiecznie, bêd¹ budowaæ domy i uprawiaæ winnice; bêd¹ mieszkaæ 
bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi doko³a, którzy ich nienawidzili, Ja bêdê wykonywaæ s¹dy. I poznaj¹, 
¿e Ja jestem Pan, ich Bóg».
Eze 29:1  W roku dziesi¹tym, miesi¹cu dziesi¹tym, dnia dwunastego miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 29:2  «Synu cz³owieczy, obróæ siê ku faraonowi, królowi egipskiemu, i prorokuj przeciwko niemu i 
przeciwko ca³emu Egiptowi.
Eze 29:3  Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski, wielki krokodylu, 
rozci¹gniêty wœród swoich rzek, który mawia³eœ: "Moje s¹ rzeki, ja je uczyni³em".



Eze 29:4  Za³o¿ê kó³ka w twoje szczêki i sprawiê, ¿e ryby twoich rzek przylgn¹ do twoich ³usek i wydobêdê ciê z 
twoich rzek, a wszystkie ryby twoich rzek przylgn¹ do twoich ³usek.
Eze 29:5  Wyrzucê ciê na pustyniê, ciebie i wszystkie ryby twoich rzek. Upadniesz na otwartym polu, nikt ciê nie 
podniesie i nie pochowa. Zwierzêtom polnym i ptakom powietrznym oddam ciê na po¿arcie.
Eze 29:6  Wtedy wszyscy mieszkañcy Egiptu poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan. By³eœ bowiem oparciem z trzciny dla 
domu Izraela.
Eze 29:7  Gdy siê chwytali ciebie rêk¹, ty siê ³ama³eœ i rozrywa³eœ im ca³¹ rêkê, a gdy chcieli siê na tobie 
oprzeæ, tyœ siê kruszy³ i sprawia³, ¿e siê chwia³y wszystkie ich biodra.
Eze 29:8  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto sprowadzê na ciebie miecz i wytrzebiê z ciebie ludzi i zwierzêta.
Eze 29:9  Ziemia egipska stanie siê pustyni¹ i miejscem bezludnym, wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan. Poniewa¿ 
powiedzia³eœ: "Mój jest Nil, ja go uczyni³em",
Eze 29:10  oto dlatego przyjdê na ciebie i na twoje rzeki i uczyniê z ziemi egipskiej wyludnion¹ pustyniê, od 
Migdol a¿ do Sjene i a¿ do granic Kusz.
Eze 29:11  Nie przekroczy jej ¿adna ludzka stopa ani te¿ nie przejdzie przez ni¹ noga ¿adnego zwierzêcia. Nie 
bêdzie zamieszkana przez lat czterdzieœci.
Eze 29:12  Uczyniê z ziemi egipskiej pustyniê wœród wyludnionych krajów, a miasta jej zostan¹ pustyni¹ wœród 
wyludnionych miast - przez lat czterdzieœci - i rozproszê Egipcjan wœród narodów i rozdzielê ich po krajach.
Eze 29:13  Tak bowiem mówi Pan Bóg: Przy koñcu owych lat czterdziestu zbiorê Egipcjan spoœród narodów, 
miêdzy którymi zostali oni rozproszeni.
Eze 29:14  Odmieniê los Egiptu i zgromadzê ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i bêd¹ tam tworzyæ 
królestwo bez znaczenia.
Eze 29:15  W porównaniu z innymi królestwami bêdzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie siê 
ponad inne narody. Zmniejszê ich liczbê, aby wiêcej nie panowali nad narodami.
Eze 29:16  Nie bêd¹ ju¿ wiêcej nadziej¹ domu Izraela i to im bêdzie przypominaæ winê tego czasu, gdy oni 
sk³aniali siê ku nim. Wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan Bóg».
Eze 29:17  W roku dwudziestym siódmym, w miesi¹cu pierwszym, dnia pierwszego miesi¹ca, Pan skierowa³ do 
mnie te s³owa:
Eze 29:18  «Synu cz³owieczy, Nabuchodonozor, król babiloñski, na³o¿y³ swojemu wojsku trudne zadanie 
przeciw Tyrowi: ka¿da g³owa wy³ysia³a i ka¿de ramiê siê obna¿y³o, a przecie¿ ani on, ani jego wojsko nie 
zdoby³o w Tyrze nagrody za trudne zadanie, jakiego dokonano przeciw niemu.
Eze 29:19  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto Ja dajê Nabuchodonozorowi, królowi babiloñskiemu, kraj egipski, 
aby zabra³ jego bogactwo, zagarn¹³ ³upy jego i przyw³aszczy³ sobie jego zdobycze, by jego wojsku s³u¿y³y za 
zap³atê.
Eze 29:20  Jako ¿o³d za dokonan¹ tam pracê dajê mu ziemiê egipsk¹, dlatego ¿e dla Mnie pracowali - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 29:21  W owym dniu sprawiê, ¿e wyroœnie potêga domu Izraela, i tobie pozwolê, ¿ebyœ poœród nich 
otworzy³ usta. Wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 30:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 30:2  «Synu cz³owieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Biadajcie nad tym dniem!
Eze 30:3  Blisko jest bowiem dzieñ, bliski jest dzieñ Pañski. Dniem chmur bêdzie czas [kary] narodów 
pogañskich.
Eze 30:4  Miecz przyjdzie na Egipt i trwoga nastanie w Kusz, kiedy w Egipcie polegn¹ zabici, gdy zabior¹ jego 
bogactwo i gdy posady jego bêd¹ rozwalone.
Eze 30:5  Kusz i Put, i Lud, i cudzoziemcy wszyscy, i Kub, i synowie ziemi przymierza razem z nimi pogin¹ od 
miecza.
Eze 30:6  Tak mówi Pan: Upadn¹ podpory Egiptu i wywróci siê jego dumna potêga; od Migdol a¿ do Sjene 
polegn¹ od miecza. Wyrocznia Pana Boga.
Eze 30:7  Wœród krajów wyludnionych bêdzie wyludniony, a miasta jego znajd¹ siê wœród miast opustosza³ych.
Eze 30:8  I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, kiedy pod³o¿ê ogieñ pod Egipt, a wszyscy jego poplecznicy siê za³ami¹.
Eze 30:9  W owym dniu wyrusz¹ ode Mnie wys³annicy na okrêtach, aby przeraziæ beztroskie Kusz, i trwoga 
nastanie wœród nich, jak w dzieñ Egiptu, ¿e oto nadchodzi.
Eze 30:10  Tak mówi Pan Bóg: Po³o¿ê kres bogactwu Egiptu rêk¹ Nabuchodonozora, króla babiloñskiego.
Eze 30:11  On i jego lud, najmê¿niejsi wœród narodów, przyjd¹, by niszczyæ ten kraj. Dobêd¹ miecza przeciw 
Egiptowi i pokryj¹ kraj pobitymi.
Eze 30:12  I wysuszê rzeki, i sprzedam kraj ludziom z³ym, spustoszê ziemiê ze wszystkim, co w niej jest, rêk¹ 
cudzoziemców. Ja, Pan, to powiedzia³em.
Eze 30:13  Tak mówi Pan Bóg: Zniszczê bo¿ki i po³o¿ê kres ba³wanom z Nof, i w³adcy w ziemi egipskiej nie 
bêdzie ju¿ odt¹d. I zeœlê trwogê na kraj egipski.
Eze 30:14  Spustoszê Patros, i pod³o¿ê ogieñ pod Soan, i bêdê sprawowa³ s¹d nad No.



Eze 30:15  Wylejê mój gniew na Sin, na twierdzê Egiptu, i w No wytêpiê ha³aœliw¹ t³uszczê.
Eze 30:16  Pod³o¿ê ogieñ pod Egipt - Sjene zadr¿y z trwogi; w No otworzy siê wy³om, a w Nof bêdzie udrêka 
codzienna.
Eze 30:17  M³odzieñcy z On i Pi-Beset polegn¹ od miecza, a miasta te pójd¹ w niewolê.
Eze 30:18  W Tachpanches ciemnoœci spowij¹ dzieñ, gdy tam z³amiê ber³a egipskie. Skoñczy siê z nim jego 
dumna potêga. Czarna chmura go pokryje, a córki jego pójd¹ w niewolê.
Eze 30:19  Wykonam s¹dy w Egipcie, aby poznali, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 30:20  W roku jedenastym, miesi¹cu pierwszym, dnia siódmego, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 30:21  «Synu cz³owieczy, z³ama³em ramiê faraona, króla egipskiego, i oto nie zosta³o jeszcze ono 
obwi¹zane, nie zastosowano lekarstwa, nie na³o¿ono opatrunku, by mu wróci³a si³a do trzymania miecza.
Eze 30:22  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto wystêpujê przeciw faraonowi, królowi egipskiemu, i z³amiê jego 
ramiê tak zdrowe, jak i nad³amane, i miecz wytr¹cê mu z rêki.
Eze 30:23  Rozproszê Egipcjan wœród narodów i rozdzielê ich po krajach.
Eze 30:24  Natomiast wzmocniê ramiona króla babiloñskiego i podam mu w rêkê swój miecz, i z³amiê ramiona 
faraona, tak ¿e bêdzie przed nim jêcza³, jak jêczy œmiertelnie zraniony.
Eze 30:25  Wzmocniê ramiona króla babiloñskiego, natomiast ramiona faraona os³abn¹ i poznaj¹, ¿e Ja jestem 
Pan, kiedy mój miecz w³o¿ê w rêkê króla babiloñskiego, aby go wyci¹gn¹³ przeciw ziemi egipskiej.
Eze 30:26  A Ja rozproszê Egipcjan pomiêdzy narodami i rozdzielê ich po krajach, aby poznali, ¿e Ja jestem 
Pan».
Eze 31:1  W roku jedenastym, miesi¹cu trzecim, dnia pierwszego miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 31:2  «Synu cz³owieczy, powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, i ca³emu mnóstwu jego [poddanych]: 
Komu dorówna³eœ twoj¹ wielkoœci¹?
Eze 31:3  Oto Aszszur jak cedr na Libanie o piêknych konarach i cieñ rzucaj¹cych ga³êziach, wysoko wyros³y, i 
miêdzy chmurami by³ jego wierzcho³ek.
Eze 31:4  Wody doda³y mu wzrostu, Otch³añ go wywy¿szy³a sprawiaj¹c, ¿e ich strumienie p³ynê³y doko³a 
miejsca, gdzie by³ zasadzony, i swoje potoki kierowa³y do wszystkich drzew polnych.
Eze 31:5  Dlatego wielkoœci¹ swoj¹ przeœcign¹³ wszystkie drzewa polne, pomno¿y³y siê jego konary, jego 
listowie siê rozros³o dziêki obfitoœci wody podczas jego wzrastania.
Eze 31:6  Na jego ga³êziach uwi³y sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego ga³êziami mno¿y³y siê 
wszelkie zwierzêta polne, w jego zaœ cieniu mieszka³y liczne narody.
Eze 31:7  Piêkny by³ w swojej wielkoœci, ze swymi d³ugimi konarami, gdy¿ korzenie jego nurza³y siê w obfitej 
wodzie.
Eze 31:8  Nie dorównywa³y mu cedry w raju Boga, cyprysy trudno by³o porównaæ do jego ga³êzi, platany nie 
dorównywa³y jego konarom. ¯adne drzewo w raju Boga nie dorównywa³o jego piêknoœci.
Eze 31:9  Piêknym go uczyni³em obfitoœci¹ jego ga³êzi i zazdroœci³y mu tego wszystkie drzewa Edenu, które 
by³y w raju Boga.
Eze 31:10  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ tak wysoko wyrós³, a wierzcho³ek swój podniós³ a¿ do chmur i 
serce jego wbi³o siê w pychê z powodu w³asnej wielkoœci,
Eze 31:11  dlatego poda³em go w rêce mocarza wœród narodów, aby siê z nim obszed³ stosownie do jego 
niegodziwoœci. Odepchn¹³em go.
Eze 31:12  A cudzoziemcy, ci najgroŸniejsi spoœród narodów, wyciêli go i porzucili. Na góry i na wszystkie 
doliny spad³y jego ga³êzie, a jego konary po³amane utonê³y we wszystkich czeluœciach ziemi, a spod jego 
cienia usunê³y siê wszystkie narody ziemi i opuœci³y go.
Eze 31:13  Na jego szcz¹tkach mieszkaj¹ ptaki powietrzne, pomiêdzy jego ga³êziami s¹ polne zwierzêta,
Eze 31:14  aby ju¿ ¿adne drzewo, stoj¹ce nad wodami, nie ros³o ju¿ wiêcej w górê, nie wznosi³o swego 
wierzcho³ka a¿ ku chmurom i aby nic, co bierze si³ê sw¹ z wody, nie ufa³o w³asnej wielkoœci. Poniewa¿ 
wszyscy zostali poddani œmierci, wejd¹ do krainy podziemnej, do grona tych ludzi, którzy zeszli do do³u.
Eze 31:15  Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym on zszed³ do Szeolu, na znak ¿a³oby zamkn¹³em nad nim 
Otch³añ, zatrzyma³em jej strumienie i zastawi³em wielkie wody; z jego powodu spowi³em Liban w strój ¿a³obny i 
z jego powodu usch³y wszystkie drzewa na polach.
Eze 31:16  Gdy go str¹ca³em do Szeolu, pomiêdzy tych, którzy zeszli do do³u, hukiem jego upadku zatrwo¿y³em 
wszystkie narody. W krainie podziemnej pociesza³y siê wszystkie drzewa Edenu, piêkne i wspania³e drzewa 
Libanu, wszystkie, które wodami zosta³y zroszone.
Eze 31:17  Równoczeœnie zesz³y do Szeolu, pomiêdzy tych, którzy od miecza polegli, te wszystkie spoœród 
narodów, które w jego cieniu spoczywa³y.
Eze 31:18  Któremu z drzew Edenu dorówna³eœ chwa³¹ i wielkoœci¹? A przecie¿ zostaniesz zrzucony wspólnie 
z drzewami Edenu do Szeolu; wœród nieobrzezanych bêdziesz le¿a³ wspólnie z tymi, którzy poginêli od miecza. 
Tak bêdzie z faraonem i wszystkimi jego poddanymi» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 32:1  W roku jedenastym, miesi¹cu dwunastym, pierwszego dnia miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:



Eze 32:2  «Synu cz³owieczy, podnieœ lament nad faraonem, królem egipskim, i powiedz mu: M³ody lwie wœród 
narodów, skoñczy³eœ siê, a by³eœ jak krokodyl w morzu, prycha³eœ swymi nozdrzami, m¹ci³eœ wodê swymi 
³apami i wzburza³eœ jego fale.
Eze 32:3  Tak mówi Pan Bóg: Rozci¹gnê moje sid³a nad tob¹ w zgromadzeniu wielu narodów i wyci¹gnê ciê moj¹ 
sieci¹.
Eze 32:4  Rzucê ciê na l¹d i cisnê na powierzchniê pól, i sprawiê, ¿e na tobie zamieszkaj¹ wszystkie ptaki 
powietrzne, a ka¿dy zwierz dziki tob¹ siê nasyci.
Eze 32:5  Cia³o twe rozrzucê po górach i wype³niê doliny twoj¹ padlin¹.
Eze 32:6  Ziemiê twego wylewu napojê twoj¹ krwi¹ a¿ do gór i nape³ni¹ siê tob¹ w¹wozy.
Eze 32:7  Gdy gasn¹æ bêdziesz, zas³oniê niebiosa i zaciemniê ich gwiazdy. S³oñce zakryjê chmurami, a 
ksiê¿yc nie da swego blasku.
Eze 32:8  Wszystkie cia³a œwiec¹ce na niebie ze wzglêdu na ciebie zaciemniê i wprowadzê ciemnoœæ na twoj¹ 
ziemiê - wyrocznia Pana Boga.
Eze 32:9  Zaniepokojê serce wielu narodów, gdy twoich jeñców zaprowadzê pomiêdzy narody, do krajów, 
których nie znasz.
Eze 32:10  U wielu narodów wzbudzê grozê, a królowie ich przera¿¹ siê z twego powodu, gdy mieczem moim 
œwisnê przed ich oczami, i bêd¹ nieustannie dr¿eæ w obawie o ¿ycie swoje w dzieñ twojego upadku.
Eze 32:11  Albowiem tak mówi Pan: Przyjdzie na ciebie miecz króla Babilonu.
Eze 32:12  Powalê mnóstwo twych [poddanych] mieczami bohaterów: oni wszyscy nale¿¹ do najgroŸniejszych 
ludów. Zniszcz¹ dumê Egiptu i zginie ca³e jego mnóstwo.
Eze 32:13  Wszystkie jego zwierzêta wygubiê na brzegu wielkich wód i ju¿ nie zam¹ci ich stopa cz³owieka ani 
zam¹ci kopyto byd³a.
Eze 32:14  Potem uspokojê ich wody i sprawiê, ¿e ich rzeki jak oliwa pop³yn¹ - wyrocznia Pana Boga.
Eze 32:15  Gdy kraj egipski obrócê w pustyniê, a ziemia pozbawiona zostanie tego, co j¹ nape³nia, gdy pobijê 
wszystkich mieszkañców, wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 32:16  Oto lament, który podnios¹ córki narodów, zaœpiewaj¹ go nad Egiptem i nad ca³¹ jego ludnoœci¹» - 
wyrocznia Pana Boga.
Eze 32:17  W roku dwunastym, miesi¹cu pierwszym, piêtnastego dnia miesi¹ca, Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 32:18  «Synu cz³owieczy, biadaj nad ludnoœci¹ Egiptu i ka¿ jej zst¹piæ do œwiata podziemnego, jej i 
córkom potê¿nych ludów, do tych, którzy zst¹pili do do³u.
Eze 32:19  Kogó¿ przewy¿szy³aœ zaletami? Zst¹p i po³ó¿ siê wœród nieobrzezanych.
Eze 32:20  Polegn¹ wœród pobitych mieczem; [miecz] zosta³ wydany: bierzcie go i ca³¹ jego ludnoœæ.
Eze 32:21  Wtedy powiedz¹ do niego mocarni bohaterowie ze œrodka Szeolu: razem ze swymi pomocnikami 
zstêpuj¹ do do³u i bêd¹ le¿eæ wœród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije.
Eze 32:22  Tam jest Aszszur i wszystkie jego hufce, wokó³ jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza.
Eze 32:23  Ich groby po³o¿one s¹ w najg³êbszym dole, a jego hufce s¹ wokó³ jego grobu - to wszyscy pobici, 
polegli od miecza, ci, którzy szerzyli postrach w kraju ¿yj¹cych.
Eze 32:24  Tam jest Elam i ca³e jego mnóstwo wokó³ jego grobu - to wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy 
zst¹pili nieobrzezani do œwiata podziemnego, oni, którzy postrach szerzyli w kraju ¿yj¹cych, hañbê cierpi¹ z tymi, 
którzy zst¹pili do do³u.
Eze 32:25  Poœród pobitych zgotowano mu le¿e i ca³e jego mnóstwo jest wokó³ jego grobu. Wszyscy ci s¹ 
nieobrzezani, pobici mieczem, albowiem strach przed nimi szerzy³ siê w kraju ¿yj¹cych, a teraz cierpi¹ sw¹ hañbê 
z tymi, którzy zst¹pili do do³u; poœród pobitych zostali umieszczeni.
Eze 32:26  Tam jest Meszek, Tubal i ca³e ich mnóstwo wokó³ ich grobu, wszyscy nieobrzezani, mieczem pobici, 
albowiem postrach szerzyli w kraju ¿yj¹cych.
Eze 32:27  A le¿¹ oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pe³nej zbroi bojowej 
zst¹pili do Szeolu, którym pod³o¿ono ich miecze pod g³owy, a ich tarcze na ich koœci, gdy¿ byli postrachem dla 
bohaterów w kraju ¿yj¹cych.
Eze 32:28  A ty bêdziesz rzucony poœród nieobrzezanych i bêdziesz musia³ le¿eæ wœród tych, co mieczem 
zostali pobici.
Eze 32:29  Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego ksi¹¿êta, których pomimo ich bohaterskich czynów 
po³o¿ono wœród tych, co mieczem zostali pobici, spoczywaj¹ oni przy nieobrzezanych, przy tych, którzy zst¹pili 
do do³u.
Eze 32:30  Tam s¹ wszyscy w³adcy Pó³nocy i wszyscy Sydoñczycy, którzy zst¹pili wraz z pobitymi, okryci hañb¹ 
pomimo strachu, jaki szerzy³y ich bohaterskie czyny; teraz le¿¹ nieobrzezani przy tych, co mieczem zostali 
pobici, i cierpi¹ sw¹ hañbê z tymi, którzy zst¹pili do do³u.
Eze 32:31  Zobaczy ich faraon i pocieszaæ siê bêdzie ca³ym swym mnóstwem. Faraon i ca³e jego wojsko 
polegnie od miecza - wyrocznia Pana Boga.
Eze 32:32  Poniewa¿ strach szerzy³ on w kraju ¿yj¹cych, dlatego rzuc¹ go, by le¿a³ poœród nieobrzezanych, 



przy tych, co od miecza polegli: faraon i ca³e jego mnóstwo» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 33:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 33:2  «Synu cz³owieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeœli na jakiœ kraj sprowadzam miecz, 
a jego mieszkañcy wybior¹ sobie jakiegoœ mê¿a i wyznacz¹ go na stró¿a,
Eze 33:3  on zaœ widzi, ¿e miecz przychodzi na kraj, i w tr¹bê dmie, i ostrzega lud,
Eze 33:4  ale ktoœ, choæ s³yszy dŸwiêk tr¹by, nie pozwala siê ostrzec, tak ¿e miecz nadchodzi i zabija go, to on 
sam winien jest swej œmierci.
Eze 33:5  DŸwiêk tr¹by us³ysza³, nie da³ siê jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za w³asn¹ œmieræ. 
Tamten jednak, kto przestrzeg³, ocali³ samego siebie.
Eze 33:6  Jeœli jednak¿e stró¿ widzi, ¿e przychodzi miecz, a nie dmie w tr¹bê, i lud nie jest ostrze¿ony, i 
przychodzi miecz, i zabija kogoœ z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z w³asnej winy, ale win¹ za jego 
œmieræ obarczê stró¿a.
Eze 33:7  Ciebie, o synu cz³owieczy, wyznaczy³em na stró¿a domu Izraela po to, byœ s³ysz¹c z mych ust 
napomnienia przestrzega³ ich w moim imieniu.
Eze 33:8  Jeœli do wystêpnego powiem: "Wystêpny musi umrzeæ" - a ty nic nie mówisz, by wystêpnego 
sprowadziæ z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnoœci¹ za jego œmieræ 
obarczê ciebie.
Eze 33:9  Jeœli jednak ostrzeg³eœ wystêpnego, by odst¹pi³ od swojej drogi i zawróci³, on jednak nie odstêpuje 
od swojej drogi, to on umrze z w³asnej winy, ty zaœ ocali³eœ swoj¹ duszê.
Eze 33:10  Ty, o synu cz³owieczy, mów do domu Izraela: Powiadacie tak: "Zaprawdê, nasze przestêpstwa i 
grzechy nasze ci¹¿¹ na nas, my wskutek nich marniejemy. Jak mo¿emy siê ocaliæ?"
Eze 33:11  Powiedz im: Na moje ¿ycie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnê œmierci wystêpnego, ale jedynie 
tego, aby wystêpny zawróci³ ze swej drogi i ¿y³. Zawróæcie, zawróæcie z waszych z³ych dróg! Czemu¿ to 
chcecie zgin¹æ, domu Izraela?
Eze 33:12  Ty, o synu cz³owieczy, powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwoœæ nie uratuje sprawiedliwego, wtedy 
gdy on zgrzeszy, a wystêpek wystêpnego nie zgubi, gdy siê on nawróci ze swego wystêpku, natomiast 
sprawiedliwy nie zdo³a pozostaæ przy ¿yciu wtedy, gdy zgrzeszy.
Eze 33:13  Jeœli powiem sprawiedliwemu: "Pozostaniesz z pewnoœci¹ przy ¿yciu", a on zadufany w swej 
sprawiedliwoœci pope³nia zbrodniê, to ju¿ nie bêdzie pamiêci ca³ej jego sprawiedliwoœci, i z powodu zbrodni, 
której siê dopuœci³, ma umrzeæ.
Eze 33:14  A kiedy powiem do wystêpnego: "Z pewnoœci¹ umrzesz", on zaœ odwróci siê od swego grzechu i 
zacznie postêpowaæ wed³ug prawa i sprawiedliwoœci:
Eze 33:15  oddaje zastaw, zwraca, co porwa³, ¿yje wed³ug praw, które daj¹ ¿ycie, nie dopuszczaj¹c siê zbrodni, 
to z pewnoœci¹ zostanie on przy ¿yciu i nie umrze.
Eze 33:16  ¯aden z pope³nionych przez niego grzechów nie bêdzie mu poczytany. Postêpuje wed³ug prawa i 
sprawiedliwoœci, ma wiêc pozostaæ przy ¿yciu.
Eze 33:17  Mówi¹ jednak twoi rodacy: "Nie jest s³uszne postêpowanie Pana", podczas gdy w³aœnie ich 
postêpowanie s³uszne nie jest.
Eze 33:18  Jeœli odst¹pi sprawiedliwy od sprawiedliwoœci swojej i pope³niaæ bêdzie zbrodnie, to ma za to 
umrzeæ.
Eze 33:19  Jeœli odst¹pi wystêpny od swojego wystêpku i postêpowaæ bêdzie wed³ug prawa i sprawiedliwoœci, 
to ma za to zostaæ przy ¿yciu.
Eze 33:20  A wy powiadacie: "Postêpowanie Pana nie jest s³uszne". Bêdê s¹dzi³ ka¿dego z was, domu Izraela, 
wed³ug jego postêpowania».
Eze 33:21  W jedenastym roku od uprowadzenia naszego, w dziesi¹tym miesi¹cu, dnia pi¹tego tego miesi¹ca, 
przyby³ do mnie zbieg z Jerozolimy z doniesieniem: "Miasto jest zdobyte".
Eze 33:22  I spoczê³a na mnie rêka Pañska wieczorem przed przybyciem zbiega, i otworzy³a mi usta rano, moje 
usta otwar³y siê i nie by³em ju¿ niemy.
Eze 33:23  Wówczas Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 33:24  «Synu cz³owieczy, mieszkañcy tych ruin w ziemi Izraela mówi¹ tak: "Abraham by³ tylko sam jeden i 
zaw³adn¹³ krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie".
Eze 33:25  Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Jadacie z krwi¹, podnosicie oczy ku swym bo¿kom, 
przelewacie krew, a chcielibyœcie zaw³adn¹æ krajem?
Eze 33:26  Ufacie swemu mieczowi, dopuszczacie siê obrzydliwoœci, ka¿dy z was bezczeœci ¿onê bliŸniego 
swego i chcielibyœcie zaw³adn¹æ krajem?
Eze 33:27  Tak powiedz do nich. Tak mówi Pan Bóg: Na moje ¿ycie! - ci, którzy s¹ w ruinach, maj¹ paœæ od 
miecza, a którzy s¹ na wolnym polu, tych oddajê dzikim zwierzêtom na po¿arcie, a którzy przebywaj¹ na 
wy¿ynach górskich i w pieczarach, maj¹ umrzeæ od zarazy.
Eze 33:28  I uczyni¹ kraj pustyni¹ i pustkowiem, jego pyszna œwietnoœæ bêdzie mia³a kres, a góry Izraela bêd¹ 



le¿a³y odludne; nikt tamtêdy nie bêdzie przechodzi³.
Eze 33:29  I poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, gdy kraj uczyniê pustyni¹ i pustkowiem z powodu wszystkich 
obrzydliwoœci, których siê dopuœcili.
Eze 33:30  Synu cz³owieczy, twoi rodacy opowiadaj¹ o tobie przy murach i bramach swych domów i mówi¹ jeden 
do drugiego: "PójdŸcie¿ i pos³uchajcie, co te¿ to za s³owo, które wychodzi od Pana".
Eze 33:31  I przychodz¹ do ciebie jak na zebranie ludowe, siadaj¹ przed tob¹ i s³uchaj¹ twoich s³ów; jednak¿e 
wed³ug nich nie postêpuj¹, bo k³amstwa s¹ w ich ustach, wed³ug nich oni postêpuj¹, a serce ich ci¹gnie ich do 
zysku.
Eze 33:32  Oto jesteœ dla nich jak ten, co œpiewa o mi³oœci, ma piêkny g³os i doskona³y instrument: s³uchaj¹ 
oni twoich s³ów, jednak¿e wed³ug nich nie postêpuj¹.
Eze 33:33  Kiedy jednak wszystko siê wype³ni - oto ju¿ siê spe³nia - wtedy poznaj¹, ¿e poœród nich by³ prorok».
Eze 34:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 34:2  «Synu cz³owieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan 
Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pas¹! Czy¿ pasterze nie powinni paœæ owiec?
Eze 34:3  Nakarmiliœcie siê mlekiem, odzialiœcie siê we³n¹, zabiliœcie t³uste zwierzêta, jednak¿e owiec nie 
paœliœcie.
Eze 34:4  S³abej nie wzmacnialiœcie, o zdrowie chorej nie dbaliœcie, skaleczonej nie opatrywaliœcie, 
zab³¹kanej nie sprowadzaliœcie z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliœcie, a z przemoc¹ i okrucieñstwem 
obchodziliœcie siê z nimi.
Eze 34:5  Rozproszy³y siê [owce moje], bo nie mia³y pasterza i sta³y siê ¿erem wszelkiego dzikiego zwierza. 
Rozproszy³y siê,
Eze 34:6  b³¹dz¹ moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po ca³ej krainie by³y owce 
moje rozproszone, a nikt siê o nie nie pyta³ i nikt ich nie szuka³.
Eze 34:7  Dlatego wy, pasterze, s³uchajcie s³owa Pañskiego:
Eze 34:8  Wyrocznia Pana Boga: Przecie¿ owce moje sta³y siê ³upem i owce moje s³u¿y³y za ¿er wszelkiemu 
dzikiemu zwierzêciu, bo nie by³o pasterza, pasterze zaœ nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie 
paœli, a nie paœli moich owiec,
Eze 34:9  dlatego wy, pasterze, s³uchajcie s³owa Pañskiego.
Eze 34:10  Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich rêki za¿¹dam moich owiec, po³o¿ê kres ich 
pasterzowaniu, a pasterze nie bêd¹ paœæ samych siebie; wyrwê moje owce z ich paszczy, nie bêd¹ ju¿ one 
s³u¿yæ im za ¿er.
Eze 34:11  Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam bêdê szuka³ moich owiec i bêdê mia³ o nie pieczê.
Eze 34:12  Jak pasterz dokonuje przegl¹du swojej trzody, wtedy gdy znajdzie siê wœród rozproszonych owiec, 
tak Ja dokonam przegl¹du moich owiec i uwolniê je ze wszystkich miejsc, dok¹d siê rozproszy³y w dni ciemne i 
mroczne.
Eze 34:13  Wyprowadzê je spomiêdzy narodów i zgromadzê je z krajów, sprowadzê je z powrotem do ich ziemi i 
paœæ je bêdê na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszka³ych miejscach kraju.
Eze 34:14  Na dobrym pastwisku bêdê je pas³, na wy¿ynach Izraela ma byæ ich pastwisko. Wtedy bêd¹ one 
le¿a³y na dobrym pastwisku, na t³ustym pastwisku paœæ siê bêd¹ na górach izraelskich.
Eze 34:15  Ja sam bêdê pas³ moje owce i Ja sam bêdê je uk³ada³ na legowisko - wyrocznia Pana Boga.
Eze 34:16  Zagubion¹ odszukam, zab³¹kan¹ sprowadzê z powrotem, skaleczon¹ opatrzê, chor¹ umocniê, a t³ust¹ i 
mocn¹ bêdê ochrania³. Bêdê pas³ sprawiedliwie.
Eze 34:17  Do was zaœ, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja os¹dzê poszczególne owce, barany i koz³y.
Eze 34:18  Czy¿ to wam mo¿e ma³o, ¿e spasacie najlepsze pastwisko, by resztê swego pastwiska zdeptaæ 
swoimi stopami, ¿e pijecie czyst¹ wodê, by resztê zm¹ciæ stopami?
Eze 34:19  A owce moje musz¹ spasaæ to, co wy zdeptaliœcie waszymi stopami, i piæ to, coœcie zm¹cili 
waszymi stopami.
Eze 34:20  Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam bêdê prowadzi³ s¹d pomiêdzy owc¹ t³ust¹ a owc¹ 
chud¹.
Eze 34:21  Poniewa¿ wszystkie zwierzêta s³abe odpychaliœcie bokiem i plecami i popychaliœcie je swoimi 
rogami, tak ¿e je przepêdzaliœcie,
Eze 34:22  dlatego chcê pomóc moim owcom, by ju¿ wiêcej nie stawa³y siê ³upem; os¹dzê poszczególne owce.
Eze 34:23  I ustanowiê nad nimi jednego pasterza, który je bêdzie pas³, mego s³ugê, Dawida. On je bêdzie pas³, 
on bêdzie ich pasterzem.
Eze 34:24  A Ja, Pan, bêdê ich Bogiem, s³uga zaœ mój, Dawid, bêdzie w³adc¹ poœród nich. Ja, Pan, to 
powiedzia³em.
Eze 34:25  Zawrê z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzêta wytêpiê z kraju, tak i¿ bêdê mog³y [owce] 
bezpiecznie mieszkaæ na stepie i spaæ w lasach.
Eze 34:26  B³ogos³awiæ im bêdê oraz ziemiom wokó³ mego wzgórza, bêdê zsy³a³ deszcz w dogodnym czasie, 



bêdzie to deszcz nios¹cy b³ogos³awieñstwo.
Eze 34:27  Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Bêd¹ oni ¿yli bezpiecznie w swym kraju i 
poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, gdy skruszê k³ody ich jarzma i wyrwê ich z rêki tych, którzy ich ujarzmiaj¹.
Eze 34:28  Nie bêd¹ ju¿ odt¹d ³upem narodów ani nie bêd¹ po¿eraæ ich zwierzêta kraju, ale bezpiecznie bêd¹ 
oni ¿yli, przy czym nikt ich straszyæ nie bêdzie.
Eze 34:29  Sprawiê, ¿e nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozg³osie, by ju¿ nie drêczy³ ich g³ód w kraju i by nie 
musieli znosiæ szyderstwa narodów.
Eze 34:30  Wtedy poznaj¹, ¿e Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz ¿e oni, dom Izraela, s¹ ludem moim - 
wyrocznia Pana Boga.
Eze 34:31  A wy, owce moje, jesteœcie owcami mego pastwiska, Ja zaœ Bogiem waszym» - wyrocznia Pana 
Boga.
Eze 35:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 35:2  «Synu cz³owieczy, zwróæ siê ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej,
Eze 35:3  i mów do niej: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyci¹gam rêkê przeciwko 
tobie i zamieniê ciê w pustyniê i w pustkowie,
Eze 35:4  a miasta twe zamieniê w ruiny. Staniesz siê pustyni¹ i wtedy poznasz, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 35:5  Bo nienawiœæ twoja jest odwieczna i odda³aœ Izraelitów pod miecz w czasie zag³ady, w czasie ich 
ostatecznej ruiny.
Eze 35:6  Dlatego - na moje ¿ycie! - wyrocznia Pana Boga: Obrócê ciê w krew, krew ma ciê œcigaæ. Poniewa¿ 
nie nienawidzi³aœ krwi, krew ma ciê œcigaæ.
Eze 35:7  Górê Seir zamieniê w pustyniê i pustkowie i wygubiê na niej wszystko, co siê tam rusza.
Eze 35:8  Pagórki twoje pokryjê trupami, na twych wy¿ynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach 
padaæ bêd¹ pobici mieczem.
Eze 35:9  Uczyniê ciê wieczn¹ pustyni¹, miasta twoje stan¹ siê ju¿ nie zamieszkane i poznacie, ¿e Ja jestem 
Pan.
Eze 35:10  Poniewa¿ powiedzia³aœ: "Oba ludy i oba kraje maj¹ byæ moimi, wezmê je w posiadanie, chocia¿by 
tam by³ Pan",
Eze 35:11  dlatego - na moje ¿ycie! - wyrocznia Pana Boga - post¹piê z tob¹ wed³ug mego gniewu i mego 
oburzenia, tak jak ty postêpowa³aœ w swojej nienawiœci wzglêdem nich. I objawiê siê tobie przez to, ¿e ciê 
os¹dzê.
Eze 35:12  I wtedy poznasz, ¿e Ja, Pan, us³ysza³em wszystkie twoje zniewagi, jakie wypowiedzia³aœ przeciwko 
górom izraelskim, mówi¹c: "S¹ one opustosza³e, s¹ one wydane nam na pastwê".
Eze 35:13  Che³pi³yœcie siê przeciwko Mnie swymi ustami i zuchwa³ymi s³owami przeciwko Mnie, Ja to 
s³ysza³em.
Eze 35:14  Tak mówi Pan Bóg: Ku radoœci ca³ej ziemi zamieniê ciê w pustyniê.
Eze 35:15  Tak jak radowa³aœ siê z powodu tego, ¿e dziedzictwo domu Izraela by³o spustoszone, tak te¿ z tob¹ 
uczyniê. Pustyni¹ siê staniesz, góro Seir, i ca³y Edom wniwecz siê obróci; wtedy poznacie, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 36:1  A ty, synu cz³owieczy, prorokuj o górach Izraela i mów: Góry Izraela, s³uchajcie s³owa Pañskiego!
Eze 36:2  Tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ powiedzia³ o was nieprzyjaciel: "Hej, prastare wy¿yny sta³y siê nasz¹ 
w³asnoœci¹",
Eze 36:3  dlatego prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ was spl¹drowano i zewsz¹d czyniono na was 
zasadzki, tak ¿e dosta³yœcie siê we w³adanie pozosta³ych ludów i dosta³yœcie siê na jêzyki oraz na obmowê 
ludzi,
Eze 36:4  dlatego, góry izraelskie, s³uchajcie s³owa Pañskiego: Tak mówi Pan Bóg do gór i pagórków, do 
parowów i dolin, do opustosza³ych ruin i opuszczonych miast, które sta³y siê ³upem i ur¹gowiskiem pozosta³ych, 
wokó³ osiad³ych ludów.
Eze 36:5  Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdê, z wielkim oburzeniem mówi³em przeciwko pozosta³ym ludom i 
przeciwko ca³emu Edomowi, którzy zaw³adnêli moim krajem, ¿ywi¹c w sercu radoœæ i w duszy pogardê po to, 
by mieæ go jako w³asnoœæ i ³up.
Eze 36:6  Dlatego prorokuj o kraju Izraela i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Pan Bóg: Oto 
mówi³em z zapalczywoœci¹ i z oburzeniem, poniewa¿ musicie znosiæ obelgi ze strony ludów,
Eze 36:7  dlatego tak mówi Pan Bóg: Podnoszê rêkê [do przysiêgi]: Zaprawdê, ludy, które wokó³ was s¹, bêd¹ 
musia³y znosiæ od was obelgi.
Eze 36:8  Wy jednak, góry izraelskie, wypuszczaæ bêdziecie swoje ga³êzie i przynosiæ owoc memu ludowi 
izraelskiemu, albowiem wróci on niebawem.
Eze 36:9  Bo oto przychodzê do was i zwracam siê do was: bêd¹ was uprawiaæ i obsiewaæ.
Eze 36:10  Rozmno¿ê na was ludzi, ca³y dom Izraela i miasta bêd¹ zamieszkane, i ruiny bêd¹ znowu 
odbudowane.
Eze 36:11  Rozmno¿ê na was ludzi i byd³o: bêd¹ liczni i p³odni, sprawiê, ¿e bêdziecie zamieszkane tak, jak w 



waszej przesz³oœci, i bêdê was darzy³ dobrodziejstwami wiêcej jeszcze ni¿ przedtem, po to, byœcie pozna³y, 
¿e Ja jestem Pan.
Eze 36:12  Sprowadzê znowu do was ludzi, mój lud izraelski, a oni wami zaw³adn¹, wy zaœ macie siê staæ ich 
w³asnoœci¹ i ju¿ nie pozbawiaæ ich dzieci.
Eze 36:13  Tak mówi Pan Bóg: Poniewa¿ powiedziano tobie: "Ty jesteœ ludojadem i odbierasz potomstwo 
twemu ludowi",
Eze 36:14  dlatego ju¿ wiêcej nie bêdziesz po¿eraæ ludzi i odbieraæ potomstwa twemu ludowi - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 36:15  I w przysz³oœci nie bêdziesz ju¿ s³uchaæ obelg ludów ani bêdziesz znosiæ hañby narodów, i nie 
bêdziesz ju¿ odbieraæ potomstwa twemu ludowi» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 36:16  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 36:17  «Synu cz³owieczy, kiedy dom Izraela mieszka³ na swojej ziemi, wówczas splugawili j¹ swym 
postêpowaniem i swymi czynami: postêpowanie ich wobec Mnie by³o jak nieczystoœæ miesiêczna kobiety.
Eze 36:18  Wtedy wyla³em na nich swe oburzenie z powodu krwi, któr¹ w kraju przelali, i z powodu bo¿ków, 
którymi go splugawili.
Eze 36:19  I rozproszy³em ich pomiêdzy pogañskie ludy, i rozsypali siê po krajach, os¹dzi³em ich wed³ug 
postêpowania i czynów.
Eze 36:20  W ten sposób przyszli do ludów pogañskich i dok¹d przybyli, bezczeœcili œwiête imiê moje, podczas 
gdy mówiono o nich: "To jest lud Pana, musieli siê oni wyprowadziæ ze swego kraju".
Eze 36:21  Wtedy zatroszczy³em siê o œwiête me imiê, które oni, Izraelici, zbezczeœcili wœród ludów 
pogañskich, do których przybyli.
Eze 36:22  Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czyniê, domu Izraela, 
ale dla œwiêtego imienia mojego, które bezczeœciliœcie wœród ludów pogañskich, do których przyszliœcie.
Eze 36:23  Chcê uœwiêciæ wielkie imiê moje, które zbezczeszczone jest poœród ludów, zbezczeszczone przez 
was poœród nich, i poznaj¹ ludy, ¿e Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy oka¿ê siê Œwiêtym wzglêdem 
was przed ich oczami.
Eze 36:24  Zabiorê was spoœród ludów, zbiorê was ze wszystkich krajów i przyprowadzê was z powrotem do 
waszego kraju,
Eze 36:25  pokropiê was czyst¹ wod¹, abyœcie siê stali czystymi, i oczyszczê was od wszelkiej zmazy i od 
wszystkich waszych bo¿ków.
Eze 36:26  I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê wam serce kamienne, a 
dam wam serce z cia³a.
Eze 36:27  Ducha mojego chcê tchn¹æ w was i sprawiæ, byœcie ¿yli wed³ug mych nakazów i przestrzegali 
przykazañ, i wed³ug nich postêpowali.
Eze 36:28  Wtedy bêdziecie mieszkaæ w kraju, który da³em waszym przodkom, i bêdziecie moim ludem, a Ja 
bêdê waszym Bogiem.
Eze 36:29  Uwolniê was od wszelkiej nieczystoœci waszej i przywo³am [urodzaj] zbo¿a, i pomno¿ê je, i ¿adnej 
klêski g³odu ju¿ na was nie zeœlê.
Eze 36:30  Chcê pomno¿yæ owoce drzew i plony pól po to, byœcie nie musieli ju¿ znosiæ hañby klêski g³odu 
wœród ludów.
Eze 36:31  Wtedy wspominaæ bêdziecie wasz sposób ¿ycia i wasze z³e czyny. Bêdziecie czuli obrzydzenie do 
siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwoœci.
Eze 36:32  Nie z waszego powodu Ja to uczyniê - wyrocznia Pana Boga. Zapamiêtajcie to sobie dobrze! 
WstydŸcie siê i zarumieñcie z powodu waszego sposobu ¿ycia, domu Izraela!
Eze 36:33  Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczê was ze wszystkich win waszych, zaludniê znowu 
miasta, ruiny zostan¹ odbudowane,
Eze 36:34  a spustoszony kraj znowu ma byæ uprawiany, zamiast od³ogiem le¿eæ przed oczami ka¿dego 
przechodnia.
Eze 36:35  I bêd¹ mówiæ: "Ten spustoszony kraj sta³ siê jak ogród Eden, a miasta, które by³y opustosza³e, 
zniszczone i zburzone, zosta³y umocnione i ludne".
Eze 36:36  A narody pogañskie, które woko³o was pozostan¹, poznaj¹, ¿e Ja, Pan, to, co zburzone, znowu 
odbudowa³em, a to, co opuszczone, znowu zasadzi³em. Ja, Pan, to powiedzia³em i to wykonam.
Eze 36:37  Tak mówi Pan Bóg: I do tego jeszcze to uczyniê: dam siê uprosiæ domowi Izraela i rozmno¿ê ich jak 
trzodê ludzk¹.
Eze 36:38  Jak poœwiêcone owce, jak owce Jerozolimy za jej œwietnych dni, tak miasta wyludnione stan¹ siê 
pe³ne trzody ludzkiej, aby poznano, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 37:1  Potem spoczê³a na mnie rêka Pana, i wyprowadzi³ mnie On w duchu na zewn¹trz, i postawi³ mnie 
poœród doliny. By³a ona pe³na koœci.
Eze 37:2  I poleci³ mi, abym przeszed³ doko³a nich, i oto by³o ich na obszarze doliny bardzo wiele. By³y one 



zupe³nie wysch³e.
Eze 37:3  I rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, czy koœci te powróc¹ znowu do ¿ycia?» Odpowiedzia³em: «Panie 
Bo¿e, Ty to wiesz».
Eze 37:4  Wtedy rzek³ On do mnie: «Prorokuj nad tymi koœæmi i mów do nich: "Wysch³e koœci, s³uchajcie 
s³owa Pana!"
Eze 37:5  Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam dajê ducha po to, abyœcie siê sta³y ¿ywe.
Eze 37:6  Chcê was otoczyæ œciêgnami i sprawiæ, byœcie obros³y cia³em, i przybraæ was w skórê, i daæ 
wam ducha po to, abyœcie o¿y³y i pozna³y, ¿e Ja jestem Pan».
Eze 37:7  I prorokowa³em, jak mi by³o polecone, a gdym prorokowa³, oto powsta³ szum i trzask, i koœci jedna 
po drugiej zbli¿a³y siê do siebie.
Eze 37:8  I patrzy³em, a oto powróci³y œciêgna i wyros³o cia³o, a skóra pokry³a je z wierzchu, ale jeszcze nie 
by³o w nich ducha.
Eze 37:9  I powiedzia³ On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu cz³owieczy, i mów do ducha: Tak 
powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przyb¹dŸ, duchu, i powiej po tych pobitych, aby o¿yli».
Eze 37:10  Wtedy prorokowa³em tak, jak mi nakaza³, i duch wst¹pi³ w nich, a o¿yli i stanêli na nogach - wojsko 
bardzo, bardzo wielkie.
Eze 37:11  I rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, koœci te to ca³y dom Izraela. Oto mówi¹ oni: "Wysch³y koœci 
nasze, minê³a nadzieja nasza, ju¿ po nas".
Eze 37:12  Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z 
grobów, ludu mój, i wiodê was do kraju Izraela,
Eze 37:13  i poznacie, ¿e Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzê i z grobów was wydobêdê, ludu mój.
Eze 37:14  Udzielê wam mego ducha po to, byœcie o¿yli, i powiodê was do kraju waszego, i poznacie, ¿e Ja, 
Pan, to powiedzia³em i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 37:15  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 37:16  «Synu cz³owieczy, weŸ sobie kawa³ek drewna i napisz na nim: "Juda i Izraelici jego 
sprzymierzeñcami". Potem weŸ sobie inny kawa³ek drewna i napisz na nim: "Józef, drewno Efraima i ca³y dom 
Izraela jego sprzymierzeñcami".
Eze 37:17  Z³¹cz je z sob¹ jedno z drugim w jeden kawa³ek drewna, tak by w rêku twoim stanowi³y jedn¹ 
ca³oœæ.
Eze 37:18  A jeœli potem mówiæ bêd¹ do ciebie rodacy: "Czy¿ nam nie powiesz, co przez to masz na myœli?"
Eze 37:19  Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorê drewno Józefa, które jest w rêce Efraima oraz 
plemion Izraela, jego sprzymierzeñców, i przyk³adam je do drewna Judy, i czyniê je jednym drewnem po to, by w 
rêku moim byli jedno.
Eze 37:20  A drewna, na których bêdziesz pisa³, bêd¹ przed ich oczami w twym rêku.
Eze 37:21  Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spoœród ludów, do których 
poci¹gnêli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzê ich do ich kraju.
Eze 37:22  I uczyniê ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król bêdzie nimi wszystkimi rz¹dzi³, i 
ju¿ nie bêd¹ tworzyæ dwóch narodów, i ju¿ nie bêd¹ podzieleni na dwa królestwa.
Eze 37:23  I ju¿ nie bêd¹ siê kalaæ swymi bo¿kami i wstrêtnymi kultami, i wszelkimi odstêpstwami. Uwolniê ich 
od wszystkich ich wiaro³omstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczê ich i bêd¹ moim ludem, Ja zaœ bêdê ich Bogiem.
Eze 37:24  S³uga mój, Dawid, bêdzie królem nad nimi i wszyscy oni bêd¹ mieæ jedynego Pasterza, i ¿yæ bêd¹ 
wed³ug moich praw, i moje przykazania zachowywaæ bêd¹ i wype³niaæ.
Eze 37:25  Bêd¹ mieszkali w kraju, który da³em s³udze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. 
Mieszkaæ w nim bêd¹, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój s³uga, Dawid, bêdzie na zawsze ich w³adc¹.
Eze 37:26  I zawrê z nimi przymierze pokoju: bêdzie to wiekuiste przymierze z nimi. Za³o¿ê ich i rozmno¿ê, a 
mój przybytek poœród nich umieszczê na sta³e.
Eze 37:27  Mieszkanie moje bêdzie poœród nich, a Ja bêdê ich Bogiem, oni zaœ bêd¹ moim ludem.
Eze 37:28  Ludy zaœ pogañskie poznaj¹, ¿e Ja jestem Pan, który uœwiêca Izraela, gdy mój przybytek bêdzie 
wœród nich na zawsze».
Eze 38:1  Pan skierowa³ do mnie te s³owa:
Eze 38:2  «Synu cz³owieczy, zwróæ siê ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu ksiêciu kraju Meszek i Tubal, i 
prorokuj przeciwko niemu,
Eze 38:3  i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki ksi¹¿ê kraju Meszek i Tubal.
Eze 38:4  Zawrócê ciê i w³o¿ê kó³ka w twoje szczêki, i wyprowadzê ciebie i ca³e twoje wojsko, rumaki i 
jeŸdŸców, wszystkich w pe³nym uzbrojeniu, wielki zastêp z d³ugimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych 
w miecze.
Eze 38:5  S¹ przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczê i he³m.
Eze 38:6  Gomer i ca³e jego wojsko, mieszkañcy Togarmy na najdalszej pó³nocy i ca³e jego wojsko, rozliczne 
ludy s¹ z tob¹.



Eze 38:7  Zbrój siê i b¹dŸ w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastêpy, które wokó³ ciebie siê zebra³y, bêdziecie na 
moje us³ugi.
Eze 38:8  Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy koñcu lat przybêdziesz do kraju, który ocala³ od miecza. Jego 
lud zebrany jest spoœród wielu narodów na góry Izraela, d³ugo le¿¹ce od³ogiem. Sprowadzony on jest z 
powrotem spoœród wielu narodów i mieszkaj¹ oni wszyscy bezpiecznie.
Eze 38:9  Ty jednak zbli¿ysz siê jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryæ kraj: bêdziesz tam ty i ca³e 
twoje wojsko, i rozliczne narody z tob¹.
Eze 38:10  Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodz¹ siê myœli w twym sercu i poweŸmiesz z³y zamys³.
Eze 38:11  Powiesz: Wyruszê przeciw nieumocnionemu krajowi, poci¹gnê przeciwko ludziom spokojnym - gdzie 
wszyscy ¿yj¹ bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram -
Eze 38:12  by pl¹drowaæ i ³upiæ, by rêkê sw¹ po³o¿yæ na ruinach, które znowu zosta³y zamieszkane, oraz na 
lud, który siê zebra³ z krajów pogañskich, a który myœli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w œrodku 
ziemi.
Eze 38:13  Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie bêd¹ do ciebie mówiæ: Czy 
przybywasz po to, by ³upiæ? Czy zgromadzi³eœ t³um, by grabiæ srebro i z³oto, by porwaæ do siebie trzody i 
dobytek, by nabraæ wielkiego ³upu?
Eze 38:14  Dlatego prorokuj, synu cz³owieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak bêdzie, ¿e gdy 
lud mój izraelski mieszkaæ bêdzie bezpiecznie, wybierzesz siê w drogê
Eze 38:15  i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej pó³nocy, ty i liczne ludy wraz z tob¹, wszyscy na koniach, 
wielki zastêp, potê¿ne wojsko?
Eze 38:16  I nadci¹gniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryæ kraj. Przy koñcu dni to siê 
stanie, wtedy sprowadzê ciebie do kraju mojego po to, by pozna³y Mnie pogañskie ludy, gdy na twoim 
przyk³adzie, Gogu, oka¿ê moj¹ œwiêtoœæ przed ich oczami.
Eze 38:17  Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteœ przecie¿ tym, o którym w dawniejszych czasach mówi³em przez moje 
s³ugi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, ¿e sprowadzê ciê na nich.
Eze 38:18  Ale w dniu, w którym przybêdzie Gog do kraju Izraela - wyrocznia Pana Boga - gniew mój we Mnie 
zap³onie.
Eze 38:19  I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówiê to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie 
trzêsienie ziemi na kraj Izraela.
Eze 38:20  Przede Mn¹ bêd¹ dr¿a³y ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzêta polne i wszystko, co pe³za po 
ziemi, i wszyscy ludzie, którzy s¹ na ziemi. Góry siê rozpêkn¹, ska³y siê zapadn¹ i wszystkie mury run¹ na ziemiê.
Eze 38:21  I powo³am przeciwko niemu wszelki strach - wyrocznia Pana Boga - miecz ka¿dego zwróci siê 
przeciwko bratu.
Eze 38:22  I wymierzê im karê przez zarazê i krew, i ulewê, i grad [jakby] kamieni. Ogieñ i siarkê zeœlê jak 
deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które s¹ z nim.
Eze 38:23  Tak oka¿ê siê wielkim i œwiêtym, tak uka¿ê siê oczom wielu narodów: wtedy poznaj¹, ¿e Ja jestem 
Pan.
Eze 39:1  Ty zaœ, synu cz³owieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam siê 
przeciwko tobie, Gogu, wielki ksi¹¿ê kraju Meszek i Tubal.
Eze 39:2  Wywiodê ciê i sprowadzê, i przywiodê z najdalszej pó³nocy, i wprowadzê ciê na góry Izraela.
Eze 39:3  Z³amiê ci ³uk w lewej rêce, a wytr¹cê strza³y z prawej.
Eze 39:4  Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastêpy, i ludy, które s¹ z tob¹: drapie¿nym ptakom 
wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzêtom polnym oddam ciê na ¿er.
Eze 39:5  Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedzia³em - wyrocznia Pana Boga.
Eze 39:6  I zeœlê ogieñ na Magog i na ¿yj¹cych bezpiecznie mieszkañców wysp, aby poznali, ¿e Ja jestem Pan.
Eze 39:7  Natomiast imiê moje œwiête og³oszê poœród mego ludu izraelskiego; nie pozwolê ju¿ bezczeœciæ 
œwiêtego mojego imienia w przysz³oœci, aby narody pogañskie pozna³y, ¿e Ja jestem Pan, Œwiêty w Izraelu.
Eze 39:8  Oto nadchodzi i spe³nia siê - wyrocznia Pana Boga. To jest dzieñ, o którym mówi³em.
Eze 39:9  Wtedy wyjd¹ mieszkañcy miast izraelskich, by zapaliæ ogieñ i spaliæ orê¿, puklerze i tarcze, ³uki i 
strza³y, maczugi i dzidy - przez siedem lat paliæ tym bêd¹.
Eze 39:10  Nie bêd¹ musieli ju¿ oni przynosiæ drzewa z pola ani wycinaæ w lesie, bo bêdzie siê paliæ orê¿em. 
Bêd¹ oni pl¹drowaæ tych, którzy ich pl¹drowali, bêd¹ brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz - 
wyrocznia Pana Boga.
Eze 39:11  W owym dniu wyznaczê dla Goga s³awne miejsce, gdzie bêdzie jego grób w Izraelu, dolinê Abarim 
na wschód od Morza [Martwego], i odgrodzê j¹ dla przechodz¹cych, i tu pogrzebi¹ Goga i ca³y jego t³um, i 
nadadz¹ jej miano "Doliny T³umu Goga".
Eze 39:12  Bêd¹ ich grzebaæ Izraelici po to, by oczyœciæ kraj - przez siedem miesiêcy.
Eze 39:13  Bêdzie ich grzeba³ ca³y lud kraju i wyjdzie to mu na s³awê w dniu, w którym objawiê moj¹ chwa³ê - 
wyrocznia Pana Boga.



Eze 39:14  I wydzieli siê ludzi, którzy bêd¹ musieli stale przechodziæ kraj i grzebaæ tych, którzy pozostali na 
powierzchni ziemi, aby j¹ oczyœciæ; po up³ywie siedmiu miesiêcy bêd¹ przeszukiwaæ.
Eze 39:15  A kiedy kr¹¿yæ bêd¹ po kraju, a zobaczy ktoœ koœæ ludzk¹, wówczas umieœci przy tym jakiœ znak, 
a¿ pogrzebi¹ j¹ grabarze w "Dolinie T³umu Goga".
Eze 39:16  A nazwa miasta bêdzie Hamona. W ten sposób oczyszcz¹ oni kraj.
Eze 39:17  A ty, synu cz³owieczy - mówi Pan Bóg - mów do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich 
zwierz¹t: Zbierzcie siê i przyjdŸcie tu; zgromadŸcie siê ze wszystkich stron nad moj¹ ofiar¹, któr¹ chcê wam 
zgotowaæ, wielk¹ ofiar¹ na górach Izraela: jedzcie cia³o i pijcie krew!
Eze 39:18  Cia³o bohaterów jeœæ bêdziecie i krew mo¿now³adców ziemi bêdziecie pi³y - wszystkie barany, 
jagniêta, koz³y, cielce, byd³o tuczne z Baszanu.
Eze 39:19  I spo¿ywaæ bêdziecie t³uszcz do sytoœci, i krew bêdziecie piæ, a¿ bêdziecie pijane od mojej ofiary, 
któr¹ wam przygotujê.
Eze 39:20  Przy stole moim nasycicie siê rumakiem i jeŸdŸcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 39:21  W ten sposób znów oka¿ê moj¹ chwa³ê wœród narodów pogañskich i wszystkie narody pogañskie 
ujrz¹ mój s¹d, który sprawujê, oraz rêkê moj¹, któr¹ na nie k³adê.
Eze 39:22  I pozna dom Izraela, ¿e Ja jestem Pan, ich Bóg, odt¹d i na zawsze.
Eze 39:23  Ludy pogañskie zrozumiej¹ jednak, ¿e Izraelici z powodu swego przewinienia musieli pójœæ na 
wygnanie, poniewa¿ odpadli ode Mnie, tak ¿e oblicze moje ukry³em przed nimi i poda³em ich w moc ich 
nieprzyjació³, i padli oni wszyscy od miecza.
Eze 39:24  Post¹pi³em z nimi wed³ug ich nieczystoœci i ich grzechów. Oblicze moje ukry³em przed nimi.
Eze 39:25  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócê los Jakuba i zmi³ujê siê nad ca³ym domem Izraela, i 
zatroszczê siê o moje œwiête imiê.
Eze 39:26  I zapomn¹ oni o swojej hañbie i o wszystkich swoich niewiernoœciach, których dopuœcili siê 
przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie ¿yæ bêd¹ w swoim kraju, a nikt ich nie bêdzie niepokoi³,
Eze 39:27  gdy spoœród narodów sprowadzê ich i zgromadzê ich z r¹k nieprzyjació³, i oka¿ê siê w nich 
œwiêtym przed oczami wielu narodów pogañskich.
Eze 39:28  I poznaj¹, ¿e Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiêdzy pogan, 
zgromadzê ich znowu w ich kraju i nie pozostawiê tam ju¿ ¿adnego z nich.
Eze 39:29  I ju¿ nie bêdê na przysz³oœæ ukrywa³ oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wylejê na 
Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 40:1  W dwudziestym pi¹tym roku naszego wygnania, z pocz¹tkiem roku, w dziesi¹tym dniu miesi¹ca, w 
czternaœcie lat po zdobyciu miasta, w³aœnie tego dnia spoczê³a na mnie rêka Pana, i zaprowadzi³ mnie On
Eze 40:2  w Bo¿ym widzeniu do kraju Izraela oraz postawi³ mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej na 
wprost mnie by³o coœ, jakby budowa jakiegoœ miasta.
Eze 40:3  Zaprowadzi³ mnie tam i oto ukaza³ siê wtedy m¹¿, który mia³ wygl¹d, jakby by³ z br¹zu; mia³ on lniany 
sznur w rêce oraz mierniczy prêt. Sta³ on przy bramie.
Eze 40:4  I rzek³ do mnie ów m¹¿: «Synu cz³owieczy, popatrz oczami i przys³uchaj siê uszami, i dok³adnie 
uwa¿aj na to, co bêdê ci ukazywaæ, albowiem zosta³eœ tu przyprowadzony po to, abyœ to widzia³. Oznajmij 
domowi Izraela wszystko, co zobaczysz».
Eze 40:5  I oto: mur otacza³ od zewn¹trz œwi¹tyniê woko³o, a w rêku mê¿a by³ mierniczy prêt d³ugi a¿ na 
szeœæ ³okci, liczony po ³okciu i po jednej piêdzi, i mierzy³ gruboœæ budowy: jeden prêt, a wysokoœæ tak¿e 
jeden prêt.
Eze 40:6  Potem uda³ siê ku bramie, zwróconej ku wschodowi, i wszed³szy po stopniach, zmierzy³ próg bramy: 
jeden prêt szerokoœci.
Eze 40:7  I wnêka: jeden prêt d³ugoœci i jeden prêt szerokoœci, a filar pomiêdzy wnêkami: piêæ ³okci oraz próg 
bramy po stronie przedsionka bramy od wewn¹trz: jeden prêt.
Eze 40:8  I zmierzy³ przedsionek bramy w kierunku domu: jeden prêt.
Eze 40:9  I zmierzy³ przedsionek bramy: osiem ³okci, oraz filary: dwa ³okcie.
Eze 40:10  Wnêki bramy w kierunku wschodnim: trzy z tej strony i trzy z tamtej strony, wszystkie trzy tej samej 
miary, i filary tej samej miary, tak z jednej jak i z drugiej strony.
Eze 40:11  I zmierzy³ szerokoœæ wejœcia przez bramê: dziesiêæ ³okci, g³êbokoœæ bramy: trzynaœcie ³okci.
Eze 40:12  Przed wnêkami by³a przegroda po jednym ³okciu z jednej i z drugiej strony, ka¿da wnêka zaœ mia³a 
szeœæ ³okci z jednej i z drugiej strony.
Eze 40:13  Potem zmierzy³ bramê od dachu wnêki do dachu drugiego, szerokoœæ - dwadzieœcia piêæ ³okci od 
drzwi do drzwi.
Eze 40:14  Zmierzy³ tak¿e przedsionek: dwadzieœcia ³okci. Przedsionek [otacza³] woko³o bramê.
Eze 40:15  Od strony przedniej wejœcia przez bramê do przedniej strony bramy ku œrodkowi: piêædziesi¹t 
³okci.



Eze 40:16  I okratowane okna by³y doko³a przy wnêkach oraz przy ich filarach ku wnêtrzu i tak samo by³y okna 
doko³a przedsionka ku wnêtrzu, a na filarach by³y ozdoby w kszta³cie palm z jednej i z drugiej strony.
Eze 40:17  Potem zaprowadzi³ mnie na dziedziniec zewnêtrzny, i oto by³y tam cele oraz [kamienna] posadzka 
na dziedziñcu woko³o: trzydzieœci cel by³o na posadzce.
Eze 40:18  Bruk kamienny znajdowa³ siê na bok od bramy odpowiednio do g³êbokoœci bramy, by³ to dolny bruk 
kamienny.
Eze 40:19  I zmierzy³ szerokoœæ dziedziñca od strony przedniej bramy dolnej a¿ do przedniej strony 
wewnêtrznej bramy z zewn¹trz: sto ³okci.
Eze 40:20  [Potem zaprowadzi³ mnie ku stronie pó³nocnej], oto by³a tam brama, której przednia strona zwrócona 
by³a ku pó³nocy, ku dziedziñcowi zewnêtrznemu; zmierzy³ jej d³ugoœæ i jej szerokoœæ.
Eze 40:21  Mia³a trzy wnêki z jednej strony i trzy wnêki z drugiej; jej filary i jej przedsionek by³y odpowiednie do 
rozmiarów pierwszej bramy: piêædziesi¹t ³okci d³ugie i dwadzieœcia piêæ szerokie.
Eze 40:22  A jej okna oraz jej przedsionek wraz z ozdobami w kszta³cie palm by³y takie, jak przy bramie, której 
strona przednia zwrócona by³a ku wschodowi. Wstêpowa³o siê wzwy¿ po siedmiu stopniach, naprzeciw których 
by³ przedsionek.
Eze 40:23  Naprzeciwko bramy pó³nocnej by³a brama dziedziñca wewnêtrznego, taka jak przy bramie 
wschodniej, i zmierzy³ od bramy do bramy: sto ³okci.
Eze 40:24  Potem zaprowadzi³ mnie na po³udnie, i oto by³a tam brama zwrócona ku po³udniowi, i zmierzy³ jej 
filary oraz jej przedsionek: posiada³y te same rozmiary.
Eze 40:25  Mia³a ona, jak równie¿ jej przedsionek, okna woko³o, w równej liczbie co poprzednie: piêædziesi¹t 
³okci wynosi³a d³ugoœæ i dwadzieœcia piêæ ³okci szerokoœæ.
Eze 40:26  Dojœcie do niej by³o po siedmiu stopniach, naprzeciw których by³ jej przedsionek; mia³a ozdoby w 
kszta³cie palm na filarach po obydwu stronach.
Eze 40:27  By³a te¿ tam brama do dziedziñca wewnêtrznego, zwrócona na po³udnie; zmierzy³ w kierunku 
po³udniowym od jednej strony do drugiej: sto ³okci.
Eze 40:28  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie na dziedziniec wewnêtrzny przy bramie po³udniowej, i zmierzy³ bramê 
po³udniow¹, mia³a ona te same rozmiary.
Eze 40:29  A wnêki jej oraz filary i przedsionek mia³y te same rozmiary; mia³a ona równie¿ okna woko³o, tak 
samo jak przedsionek: piêædziesi¹t ³okci wynosi³a d³ugoœæ, a dwadzieœcia piêæ ³okci szerokoœæ.
Eze 40:30  Przedsionki woko³o mia³y dwadzieœcia piêæ ³okci d³ugoœci i piêæ ³okci szerokoœci.
Eze 40:31  Jej przedsionek le¿a³ jednak przy zewnêtrznym dziedziñcu: na jej filarach by³y ozdoby w kszta³cie 
palm, a wejœcie do niej mia³o osiem stopni.
Eze 40:32  I zaprowadzi³ mnie na wewnêtrzny dziedziniec po stronie wschodniej, i zmierzy³ bramê; by³y to te 
same rozmiary.
Eze 40:33  A jej wnêki i filary, i przedsionek odpowiada³y tym rozmiarom. I okna mia³a ona, jak te¿ przedsionek, 
woko³o. D³ugoœæ wynosi³a piêædziesi¹t ³okci, a szerokoœæ dwadzieœcia piêæ ³okci.
Eze 40:34  Przedsionek jej le¿a³ przy zewnêtrznym dziedziñcu, ozdoby w kszta³cie palm by³y na jej filarach z 
jednej i drugiej strony, a wejœcie do niej mia³o osiem stopni.
Eze 40:35  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie ku bramie pó³nocnej i zmierzy³ j¹: by³y to te same wymiary.
Eze 40:36  Mia³a ona swe wnêki oraz filary i przedsionek, i okna woko³o - piêædziesi¹t ³okci d³ugoœci i 
dwadzieœcia piêæ ³okci szerokoœci.
Eze 40:37  Jej przedsionek prowadzi³ na zewnêtrzny dziedziniec, i ozdoby w kszta³cie palm by³y na jej filarach z 
jednej i drugiej strony, a wejœcie do niej mia³o osiem stopni.
Eze 40:38  By³ tam portyk, wejœcie do niego by³o przy filarach bram. Tam to p³ukano ¿ertwy ca³opalne.
Eze 40:39  A w przedsionku bramy by³y dwa sto³y po jednej i dwa sto³y po drugiej stronie po to, by na nich 
zabijaæ ¿ertwy ca³opalne, zadoœæuczynne i przeb³agalne.
Eze 40:40  A na stronie zewnêtrznej, przy wejœciu do bramy pó³nocnej, by³y dwa sto³y, a po stronie drugiej 
przedsionka przy bramie by³y równie¿ dwa sto³y;
Eze 40:41  cztery sto³y tu i cztery sto³y tam po bokach bramy, czyli osiem sto³ów, na których zabijano ¿ertwy.
Eze 40:42  I cztery sto³y do ofiary ca³opalenia by³y tam z ciosowych kamieni, d³ugie na pó³tora ³okcia i wysokie 
na jeden ³okieæ; na nich k³adziono sprzêt do zabijania ¿ertw na ca³opalenia i ofiary.
Eze 40:43  A woko³o wewn¹trz przymocowane by³o obrze¿e szerokie na piêdŸ, na sto³ach zaœ le¿a³o miêso 
ofiarne.
Eze 40:44  Potem wprowadzi³ mnie na dziedziniec wewnêtrzny. Poza bram¹ wewnêtrzn¹ by³y dwie cele na 
dziedziñcu wewnêtrznym, jedna po boku bramy pó³nocnej, a przednia jej strona skierowana by³a ku po³udniowi, 
i jedna po boku bramy po³udniowej, a przednia jej strona skierowana by³a ku pó³nocy.
Eze 40:45  I rzek³ do mnie: «Ta cela, której przednia strona skierowana jest ku po³udniowi, jest przeznaczona 
dla kap³anów pe³ni¹cych s³u¿bê przy œwi¹tyni.
Eze 40:46  A cela, której przednia strona skierowana jest ku pó³nocy, jest przeznaczona dla kap³anów 



pe³ni¹cych s³u¿bê przy o³tarzu. W³aœnie synowie Sadoka, spoœród synów Lewiego, maj¹ prawo zbli¿aæ siê do 
Pana, aby Mu s³u¿yæ».
Eze 40:47  I zmierzy³ dziedziniec. By³ to kwadrat sto ³okci d³ugi i sto ³okci szeroki, a o³tarz sta³ przed œwi¹tyni¹.
Eze 40:48  Potem wprowadzi³ mnie do przedsionka œwi¹tyni i zmierzy³ filar przedsionka: piêæ ³okci z jednej i 
piêæ ³okci z drugiej strony; brama by³a szeroka na czternaœcie ³okci, a boki bramy mia³y trzy ³okcie z jednej 
strony i trzy ³okcie z drugiej.
Eze 40:49  D³ugoœæ przedsionka wynosi³a dwadzieœcia ³okci, a szerokoœæ dwanaœcie ³okci. Wstêpowa³o 
siê do niego po dziesiêciu stopniach. A kolumny by³y obok filarów, jedna z jednej, druga zaœ z drugiej strony.
Eze 41:1  Potem wprowadzi³ mnie do g³ównej budowli i zmierzy³ filary: by³y szerokie na szeœæ ³okci z jednej i 
na szeœæ ³okci z drugiej strony.
Eze 41:2  Szerokoœæ drzwi: dziesiêæ ³okci, a boczne œciany drzwi mia³y piêæ ³okci z jednej i piêæ ³okci z 
drugiej strony; i zmierzy³ jej d³ugoœæ: czterdzieœci ³okci, oraz jej szerokoœæ: dwadzieœcia ³okci.
Eze 41:3  Potem wst¹pi³ do wnêtrza i zmierzy³ filar przy wejœciu: dwa ³okcie, oraz szerokoœæ wejœcia: szeœæ 
³okci, i boczne œciany wejœcia: siedem ³okci z jednej i z drugiej strony.
Eze 41:4  I zmierzy³ jego d³ugoœæ: dwadzieœcia ³okci, oraz szerokoœæ: dwadzieœcia ³okci po przedniej 
stronie g³ównej budowli. I powiedzia³ do mnie: «Jest to Œwiête Œwiêtych».
Eze 41:5  I zmierzy³ mur œwi¹tyni: szeœæ ³okci, i szerokoœæ przybudowy: cztery ³okcie wokó³ œwi¹tyni.
Eze 41:6  I sale boczne, po kolei trzy razy; by³y te¿ odstêpy w murze - który zwrócony jest ku wnêtrzu, ku salom 
bocznym - maj¹cym s³u¿yæ za podpory; jednak¿e w œcianie œwi¹tyni nie by³o podpór.
Eze 41:7  A budynki boczne rozszerza³y siê ku górze, albowiem galerie wiod³y woko³o domu, dlatego 
szerokoœæ u góry by³a wiêksza, a od dolnego pokoju bocznego wstêpowa³o siê do œredniego i do górnego.
Eze 41:8  I widzia³em wokó³ œwi¹tyni wzniesione podwy¿szenie. Podwaliny bocznych budynków wynosi³y pe³ny 
prêt: szeœæ ³okci.
Eze 41:9  Gruboœæ muru zewnêtrznego przybudowy, tak jak i pozosta³ej przestrzeni, wynosi³a piêæ ³okci. 
Pomiêdzy bocznymi budynkami œwi¹tyni
Eze 41:10  oraz pomiêdzy celami szerokoœæ wynosi³a dwadzieœcia ³okci wokó³ œwi¹tyni.
Eze 41:11  Bramy przybudowy wychodzi³y na woln¹ przestrzeñ, jedna brama na pó³noc, druga brama zaœ na 
po³udnie, a szerokoœæ wolnego miejsca wynosi³a piêæ ³okci doko³a.
Eze 41:12  Budowla zaœ, która le¿a³a przed odgrodzonym obszarem na stronie zachodniej, mia³a szerokoœæ 
siedemdziesiêciu ³okci, mur budynku mia³ gruboœæ wynosz¹c¹ piêæ ³okci woko³o i d³ugoœæ dziewiêædziesi¹t 
³okci.
Eze 41:13  Potem zmierzy³ œwi¹tyniê: mia³a ona d³ugoœæ stu ³okci, a odgrodzony obszar i budynek wraz z 
jego murami - d³ugoœæ stu ³okci.
Eze 41:14  Szerokoœæ strony przedniej œwi¹tyni z odgrodzonym obszarem na wschodzie - sto ³okci.
Eze 41:15  Nastêpnie zmierzy³ d³ugoœæ budynku przed odgrodzonym obszarem w tylnej czêœci œwi¹tyni z 
jego murami z jednej i z drugiej strony: sto ³okci. G³ówna budowla i czêœæ najbardziej wewnêtrzna oraz 
przedsionek,
Eze 41:16  progi oraz zakratowane okna i portyki woko³o trzech pokoi naprzeciwko progu by³y pokryte drzewem 
hebanowym, wokó³ od ziemi do okien, okna jednak¿e by³y okratowane.
Eze 41:17  Nad wejœciem do czêœci najbardziej wewnêtrznej i na zewn¹trz oraz na œcianach woko³o, wewn¹trz 
i na zewn¹trz,
Eze 41:18  by³y wyobra¿enia cherubów i palm, a mianowicie po jednej palmie pomiêdzy dwoma cherubami; 
ka¿dy cherub mia³ dwie twarze,
Eze 41:19  jedn¹ twarz ludzk¹, zwrócon¹ w stronê palmy po jednej stronie, i twarz lwa, zwrócon¹ w stronê palmy 
po drugiej stronie: tak by³o zrobione na ca³ej œwi¹tyni doko³a.
Eze 41:20  Od ziemi a¿ ponad wejœcie by³y umieszczone cheruby oraz palmy,
Eze 41:21  g³ówna budowla mia³a czworok¹tny s³up przy drzwiach. Przed przybytkiem by³o coœ, co wygl¹da³o 
jak
Eze 41:22  o³tarz z drewna, wysoki na trzy ³okcie, dwa ³okcie d³ugi i szeroki na dwa ³okcie, a rogi jego, jego 
podstawy i jego œciany by³y z drewna. I powiedzia³ do mnie: «To jest stó³, który stoi przed Panem».
Eze 41:23  G³ówna budowla mia³a dwoje drzwi i sanktuarium
Eze 41:24  mia³o dwoje drzwi; drzwi mia³y dwa skrzyd³a ruchome: dwa skrzyd³a - jeden drzwi i dwa skrzyd³a 
drugie drzwi.
Eze 41:25  A na nich, na drzwiach g³ównej budowli, wyobra¿one by³y cheruby i palmy; wykonane tak jak na 
œcianach, a okap z drewna by³ przed sal¹ na zewn¹trz,
Eze 41:26  okratowane zaœ okna i palmy by³y z jednej i drugiej strony na bocznych œcianach przedsionka. 
Tak¿e boczne pokoje œwi¹tyni mia³y ochronne dachy.
Eze 42:1  Nastêpnie wyprowadzi³ mnie na dziedziniec zewnêtrzny po stronie pó³nocnej i zawiód³ miê do sali, 
która le¿a³a naprzeciw odgrodzonego miejsca, oraz budynku po stronie pó³nocnej.



Eze 42:2  D³ugoœæ jego wynosi³a sto ³okci, szerokoœæ piêædziesi¹t ³okci.
Eze 42:3  Naprzeciw dwudziestu bram w dziedziñcu wewnêtrznym oraz naprzeciw kamiennego podwy¿szenia w 
dziedziñcu zewnêtrznym by³y galerie jedna wzd³u¿ drugiej na trzech piêtrach.
Eze 42:4  A przed salami by³a galeria szerokoœci dziesiêciu ³okci w stronê wnêtrza i d³ugoœci stu ³okci, a drzwi 
po³o¿one by³y po stronie pó³nocnej.
Eze 42:5  Sale górne by³y wê¿sze od dolnych i œrednich, gdy¿ galerie zajmowa³y czêœæ przestrzeni.
Eze 42:6  By³y one bowiem trzypiêtrowe i nie mia³y kolumn takich, jak kolumny dziedziñców, dlatego by³y one 
wê¿sze w porównaniu z dolnymi i œrednimi.
Eze 42:7  A mur, który bieg³ na zewn¹trz równolegle do sal w kierunku zewnêtrznego dziedziñca naprzeciw sal, 
mia³ d³ugoœæ wynosz¹c¹ piêædziesi¹t ³okci.
Eze 42:8  Albowiem d³ugoœæ sal, które le¿a³y przy dziedziñcu zewnêtrznym, wynosi³a piêædziesi¹t ³okci, a 
tamtych przed g³ówn¹ budowl¹ - sto ³okci.
Eze 42:9  Poni¿ej tych sal by³o dojœcie od wschodu, jeœli siê przychodzi³o z dziedziñca zewnêtrznego.
Eze 42:10  Na szerokoœæ muru dziedziñca, w kierunku po³udniowym przed miejscem odgrodzonym i przed 
budynkiem, by³y sale.
Eze 42:11  By³a przed tym galeria, a by³a ona podobna do sal, które le¿a³y ku pó³nocy, zarówno co do 
d³ugoœci, jak i co do szerokoœci, ze wszystkimi ich wyjœciami, urz¹dzeniami oraz bramami.
Eze 42:12  Wejœcia do sal po³udniowych by³y jak wejœcia do sali pierwszej.
Eze 42:13  I rzek³ do mnie: «Sale pó³nocne oraz sale po³udniowe, które le¿¹ przed miejscem odgrodzonym, s¹ 
to œwiête sale, gdzie kap³ani, którzy maj¹ prawo zbli¿aæ siê do Pana, maj¹ jeœæ najœwiêtsze dary, tam maj¹ 
oni sk³adaæ najœwiêtsze dary, ofiarê z pokarmów, ofiary zadoœæuczynienia oraz ofiarê przeb³agania, 
albowiem miejsce to jest œwiête.
Eze 42:14  A jeœli kap³ani powracaæ bêd¹ [od o³tarza], to nie powinni wychodziæ z przybytku do zewnêtrznego 
dziedziñca, ale maj¹ tu z³o¿yæ swe szaty, w których sprawowali sw¹ s³u¿bê, albowiem s¹ one œwiête, i maj¹ 
w³o¿yæ na siebie szaty inne, i dopiero potem zbli¿yæ siê do miejsca przeznaczonego dla ludu».
Eze 42:15  A kiedy ukoñczy³ mierzenie wewnêtrznych budynków œwi¹tyni, wyprowadzi³ mnie na zewn¹trz ku 
bramie zwróconej w kierunku wschodnim i zmierzy³ wszystko doko³a.
Eze 42:16  Zmierzy³ stronê wschodni¹ prêtem do mierzenia - piêæset ³okci. Potem zwróci³ siê
Eze 42:17  i zmierzy³ stronê pó³nocn¹ - piêæset ³okci - przy pomocy prêta do mierzenia. I zwróci³ siê,
Eze 42:18  i zmierzy³ stronê po³udniow¹, i zmierzy³ - piêæset ³okci - za pomoc¹ prêta do mierzenia.
Eze 42:19  Zwróci³ siê i zmierzy³ stronê zachodni¹ - piêæset ³okci - za pomoc¹ prêta do mierzenia.
Eze 42:20  Mierzy³ po czterech bokach, wokó³ których bieg³ mur, d³ugi na piêæset ³okci i szeroki na piêæset 
³okci, by oddzieliæ œwiête od nieœwiêtego.
Eze 43:1  Potem poprowadzi³ miê ku bramie, która skierowana jest na wschód.
Eze 43:2  I oto chwa³a Boga Izraela przysz³a od wschodu, a g³os Jego by³ jak szum wielu wód, a ziemia 
jaœnia³a od Jego chwa³y.
Eze 43:3  By³o to widzenie równe temu, które ogl¹da³em wtedy, gdy przyszed³, by zniszczyæ miasto, widzenie 
równe temu, które ogl¹da³em nad rzek¹ Kebar. I upad³em na twarz.
Eze 43:4  A chwa³a Pañska wesz³a do œwi¹tyni przez bramê, która skierowana by³a ku wschodowi.
Eze 43:5  Wtedy uniós³ miê duch i zaniós³ miê do wewnêtrznego dziedziñca. - A oto œwi¹tynia pe³na by³a 
chwa³y Pañskiej.
Eze 43:6  I us³ysza³em, jak ktoœ mówi³ do mnie od strony œwi¹tyni, podczas gdy ów m¹¿ sta³ jeszcze przy 
mnie.
Eze 43:7  Rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie 
chcê na wieki mieszkaæ poœród Izraelitów. Ju¿ dom Izraela ani oni, ani ich królowie nie bêd¹ kalaæ mego 
œwiêtego imienia przez swe wiaro³omstwa oraz przez zw³oki swych królów jak równie¿ przez kult wy¿yn,
Eze 43:8  k³ad¹c swój próg obok mego progu, a swój s³up obok mego s³upa, tak ¿e jedynie œciana by³a 
pomiêdzy Mn¹ a nimi - i skalali œwiête imiê moje przez swe obrzydliwoœci, których siê dopuœcili. Ja natomiast 
zniszczy³em ich w moim oburzeniu.
Eze 43:9  Teraz jednak bêd¹ oni trzymaæ ode Mnie z daleka swe wiaro³omstwa i zw³oki swych królów, a Ja 
bêdê mieszka³ wœród nich na sta³e.
Eze 43:10  A ty, synu cz³owieczy, opisz domowi Izraela œwi¹tyniê, jej wymiary i jej urz¹dzenia.
Eze 43:11  A jeœli siê wstydz¹ z powodu wszystkiego, co uczynili, wyrysuj œwi¹tyniê i jej urz¹dzenia, jej wyjœcia 
i jej wejœcia, i ca³y jej rozk³ad i oznajmij im wszystkie jej ustawy i prawa, i zapisz je przed ich oczami po to, aby 
wszystkich tych praw i ustaw strzegli i wype³niali je.
Eze 43:12  To jest ustawa œwi¹tyni: Na szczycie góry ca³y obszar doko³a niej ma byæ bardzo œwiêty».
Eze 43:13  To s¹ rozmiary o³tarza w ³okciach, licz¹c jeden ³okieæ i jedn¹ piêdŸ za jeden ³okieæ. Jego podstawa 
by³a wysoka na jeden ³okieæ i szeroka na jeden ³okieæ, a jego obramowanie na skraju doko³a wynosi³o jedn¹ 
piêdŸ. A to jest wysokoœæ o³tarza:



Eze 43:14  od podstawy na ziemi do dolnego odstêpu dwa ³okcie, a szerokoœæ jeden ³okieæ, a od ma³ego 
odstêpu do wiêkszego odstêpu cztery ³okcie, a szerokoœæ jeden ³okieæ.
Eze 43:15  Palenisko dla ofiar mia³o cztery ³okcie, a z paleniska dla ofiar wystawa³y cztery rogi.
Eze 43:16  Palenisko dla ofiar d³ugie by³o na dwanaœcie ³okci przy szerokoœci dwunastu ³okci, czworok¹tne po 
czterech swych bokach.
Eze 43:17  Odstêp zaœ d³ugi by³ na czternaœcie ³okci i czternaœcie ³okci szeroki po czterech bokach, a 
obramowanie, które go doko³a otacza³o, wynosi³o pó³ ³okcia, podstawa, na której on le¿a³, jeden ³okieæ 
doko³a. Stopnie zaœ jego skierowane by³y ku wschodowi.
Eze 43:18  Nastêpnie rzek³ do mnie: «Synu cz³owieczy, tak mówi Pan Bóg: To s¹ ustawy dotycz¹ce o³tarza. 
Wtedy gdy bêdzie on gotowy, by na nim z³o¿yæ ca³opalenie oraz by skrapiaæ go krwi¹,
Eze 43:19  kap³anom lewickim z rodu Sadoka, którzy maj¹ prawo - wyrocznia Pana Boga - zbli¿aæ siê do Mnie 
po to, by Mi s³u¿yæ, masz daæ m³odego cielca jako ofiarê przeb³agaln¹.
Eze 43:20  I masz wzi¹æ z jego krwi i skropiæ ni¹ cztery rogi o³tarza oraz cztery rogi odstêpu oraz obramowanie 
doko³a. Oczyœcisz w ten sposób o³tarz, dokonuj¹c na nim obrzêdu przeb³agania.
Eze 43:21  Potem masz wzi¹æ cielca ofiary przeb³agalnej po to, by go spalono na przeznaczonym na to miejscu 
œwi¹tyni poza przybytkiem.
Eze 43:22  A dnia drugiego masz ofiarowaæ koz³a bez skazy jako ofiarê przeb³agaln¹, oczyszczaj¹c o³tarz tak, 
jak oczyszczono go przy ofierze m³odego cielca.
Eze 43:23  A gdy ukoñczysz oczyszczenie, masz ofiarowaæ m³odego cielca bez skazy oraz barana bez skazy 
spoœród mniejszego byd³a.
Eze 43:24  Te masz ofiarowaæ przed Panem, a kap³ani maj¹ sypaæ sól i ofiarowaæ je Panu, jako ofiarê 
ca³opaln¹.
Eze 43:25  Przez siedem dni masz codziennie sk³adaæ koz³a jako ofiarê przeb³agaln¹. Ofiarowany te¿ ma byæ 
m³ody cielec oraz kozio³ - zwierzêta bez skazy.
Eze 43:26  Przez siedem dni nale¿y dokonywaæ obrzêdu przeb³agania nad o³tarzem: oczyœci siê go i 
poœwiêci.
Eze 43:27  A po up³ywie tych dni, dnia ósmego i póŸniej, maj¹ kap³ani sk³adaæ na o³tarzu wasze ofiary 
ca³opalne oraz wasze ofiary biesiadne i bêdê dla was ³askawy» - wyrocznia Pana Boga.
Eze 44:1  Potem zaprowadzi³ mnie do zewnêtrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód; by³a 
jednak¿e zamkniêta.
Eze 44:2  I rzek³ do mnie Pan: «Ta brama ma byæ zamkniêta. Nie powinno siê jej otwieraæ i nikt nie powinien 
przez ni¹ wchodziæ, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszed³ przez ni¹. Dlatego winna ona byæ zamkniêta.
Eze 44:3  Jedynie w³adca mo¿e w niej zasiadaæ do uczty przed obliczem Pana. Wchodziæ jednak winien przez 
przedsionek przy bramie i t¹ sam¹ drog¹ znowu wychodziæ».
Eze 44:4  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie przez bramê pó³nocn¹ ku przedniej stronie œwi¹tyni i spojrza³em: oto 
chwa³a Pañska nape³ni³a œwi¹tyniê Pañsk¹, i pad³em na twarz.
Eze 44:5  Wtedy rzek³ Pan do mnie: «Synu cz³owieczy, uwa¿aj dobrze, patrz i s³uchaj uwa¿nie wszystkiego, co 
ci chcê powiedzieæ co do wszystkich ustaw i przepisów dotycz¹cych œwi¹tyni Pañskiej i uwa¿aj na wszystkie 
wejœcia i wyjœcia przybytku.
Eze 44:6  Mów do domu opornego, domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Teraz jest dosyæ wszystkich waszych 
okropnoœci, domu Izraela!
Eze 44:7  Wpuœciliœcie bowiem obcych, nie obrzezanych na sercu i ciele, ¿eby byli w moim przybytku po to, by 
go zbezczeœciæ, kiedy sk³adaliœcie Mi w ofierze chleb, t³uszcz i krew: tak przez swoje obrzydliwoœci 
z³amaliœcie przymierze moje z wami.
Eze 44:8  Nie czuwaliœcie nad s³u¿b¹ przy moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliœcie, aby siê 
zajmowali s³u¿b¹ przy moim przybytku.
Eze 44:9  Dlatego tak mówi Pan Bóg: ¯aden cudzoziemiec, nie obrzezany na sercu i na ciele, nie mo¿e 
wstêpowaæ do mego przybytku, ¿aden z obcych, którzy ¿yj¹ wœród Izraelitów,
Eze 44:10  tylko ci lewici, którzy siê ode Mnie od³¹czyli, kiedy Izrael wyrzek³ siê Mnie i pobieg³ za bo¿kami 
swoimi, odpokutuj¹ swoj¹ winê.
Eze 44:11  Oni bêd¹ s³u¿yli w moim przybytku jako stró¿e przy bramach œwi¹tyni, jako s³udzy œwi¹tyni, oni bêd¹ 
zabijaæ ¿ertwy na ca³opalenia i ofiary dla ludu, i bêd¹ do jego rozporz¹dzenia jako s³udzy.
Eze 44:12  Dlatego ¿e s³u¿yli im przed bo¿kami i stali siê dla domu Izraela pobudk¹ do przewiny, dlatego 
podnios³em rêkê przeciwko nim - wyrocznia Pana Boga - winni oni odpokutowaæ za swoj¹ winê.
Eze 44:13  Nie bêd¹ siê zbli¿aæ do Mnie po to, by Mi s³u¿yæ jako kap³ani, nie bêd¹ siê dotykaæ rzeczy 
œwiêtych i rzeczy najœwiêtszych - bêd¹ cierpieæ swoj¹ hañbê i pokutowaæ za obrzydliwoœci, których siê 
dopuœcili.
Eze 44:14  W ten sposób przeznaczam ich do pe³nienia s³u¿by przy œwi¹tyni, do wszystkich jej prac i do 
wszystkiego, co tylko bêdzie do wykonania.



Eze 44:15  Jednak¿e kap³ani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pe³nili s³u¿bê przy moim przybytku, kiedy 
Izraelici odeszli ode Mnie, ci maj¹ zbli¿aæ siê do Mnie, by Mi s³u¿yæ i maj¹ staæ przede Mn¹, by ofiarowaæ Mi 
t³uszcz i krew - wyrocznia Pana Boga.
Eze 44:16  Maj¹ oni wstêpowaæ do mego przybytku i maj¹ zbli¿aæ siê do sto³u mego po to, by Mi s³u¿yæ, maj¹ 
pe³niæ s³u¿bê przy Mnie.
Eze 44:17  Je¿eli wchodziæ bêd¹ do bram dziedziñca wewnêtrznego, maj¹ wdziaæ lniane szaty: nie maj¹ 
wk³adaæ ubioru we³nianego, gdy pe³ni¹ s³u¿bê przy bramach wewnêtrznego dziedziñca i w Miejscu Œwiêtym.
Eze 44:18  Lniane zawoje maj¹ nosiæ na g³owie i lniane spodnie wokó³ lêdŸwi. Nie powinni siê opasywaæ 
niczym, co mog³oby wywo³aæ pot.
Eze 44:19  A jeœli wychodziæ bêd¹ na zewnêtrzny dziedziniec do ludu, to maj¹ zdj¹æ swe szaty, w których 
s³u¿bê pe³nili, i pozostawiæ je w celach przybytku i przywdziaæ inne szaty, by nie uœwiêcaæ ludu przez swe 
szaty.
Eze 44:20  G³owy swojej nie maj¹ strzyc do skóry, ale te¿ nie maj¹ zapuszczaæ d³ugich w³osów, lecz maj¹ strzyc 
swe g³owy zwyczajnie.
Eze 44:21  ¯aden kap³an nie ma piæ wina, jeœli siê udaje do wewnêtrznego dziedziñca.
Eze 44:22  Nie bêd¹ braæ sobie za ¿onê wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicê z potomstwa domu Izraela; 
jednak mog¹ poœlubiæ wdowê, która jest wdow¹ po kap³anie.
Eze 44:23  I maj¹ pouczaæ lud mój o ró¿nicy pomiêdzy tym, co œwiête, a tym, co nieœwiête, a tak¿e o ró¿nicy 
pomiêdzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste.
Eze 44:24  W wypadkach spornych maj¹ oni zasiadaæ w s¹dzie i maj¹ rozstrzygaæ wed³ug moich ustaw. Maj¹ 
oni przestrzegaæ mych praw i moich nakazów we wszystkie moje œwiêta i zachowywaæ moje szabaty.
Eze 44:25  Nie bêd¹ siê zbli¿aæ do zw³ok ludzkich, aby siê nie naraziæ na nieczystoœæ; tylko przy ojcu i 
matce, przy bracie i siostrze niezamê¿nej wolno im siê naraziæ na nieczystoœæ.
Eze 44:26  A po jego oczyszczeniu ma siê liczyæ mu jeszcze siedem dni.
Eze 44:27  W dniu zaœ, w którym znowu wstêpuje do przybytku, na dziedziniec wewnêtrzny, aby pe³niæ s³u¿bê 
w przybytku, z³o¿y on ofiarê przeb³agaln¹ - wyrocznia Pana Boga.
Eze 44:28  Nie bêd¹ mieli dziedzicznej posiad³oœci: to Ja jestem ich dziedziczn¹ posiad³oœci¹, i nie ma siê im 
dawaæ nic na w³asnoœæ w Izraelu: to Ja jestem ich w³asnoœci¹.
Eze 44:29  Bêd¹ spo¿ywali ofiary pokarmowe, ofiary przeb³agalne i ofiary zadoœæuczynienia, i wszystko, co w 
Izraelu ob³o¿one jest kl¹tw¹, ma do nich nale¿eæ.
Eze 44:30  To, co najlepsze ze wszystkich pierwocin, i ka¿dy dar spoœród waszych œwiêtych darów ma 
nale¿eæ do kap³anów, i to, co najlepsze z waszego pokarmu, macie dawaæ kap³anom po to, by 
b³ogos³awieñstwo spoczywa³o na waszym domu.
Eze 44:31  Kap³ani nie powinni spo¿ywaæ padliny ani tego, co jest rozszarpane, czy to z ptaków, czy te¿ z 
byd³a.
Eze 45:1  Kiedy bêdziecie dzieliæ losem kraj na posiad³oœci dziedziczne, macie zastrzec Panu, jako œwiêt¹ 
daninê, z kraju œwiêt¹ czêœæ, d³ug¹ na dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] i szerok¹ na dwadzieœcia tysiêcy 
[prêtów]; ma to byæ w jego ca³ym obszarze teren œwiêty.
Eze 45:2  Z tego nale¿eæ bêdzie do przybytku kwadrat wielkoœci piêæset na piêæset [prêtów] doko³a, a na 
piêædziesi¹t ³okci doko³a bêdzie miejsce wolne.
Eze 45:3  A z tego obwodu odmierzysz [obszar o d³ugoœci] dwudziestu piêciu tysiêcy [prêtów] i szerokoœci 
dziesiêciu tysiêcy [prêtów]; na tym ma staæ najœwiêtszy przybytek.
Eze 45:4  To ma byæ œwiêta czêœæ kraju; ma ona nale¿eæ do kap³anów pe³ni¹cych s³u¿bê przy przybytku, 
którzy siê gromadz¹ po to, by s³u¿yæ Panu; ma to byæ miejsce dla domów i wolne miejsce na pastwiska dla ich 
trzód.
Eze 45:5  A obszar d³ugi na dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] i szeroki na dziesiêæ tysiêcy [prêtów] ma 
nale¿eæ do lewitów, którzy pe³ni¹ s³u¿bê przy œwi¹tyni, to ma byæ ich w³asnoœæ razem z miastami - na 
mieszkanie.
Eze 45:6  A jako w³asnoœæ miasta macie wyznaczyæ obszar szeroki na piêæ tysiêcy [prêtów], a d³ugi na 
dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów], odpowiednio do zastrze¿onej œwiêtej czêœci. To ma nale¿eæ do ca³ego 
domu Izraela.
Eze 45:7  A w³adcy [macie wydzieliæ obszar] po obu stronach œwiêtej czêœci oraz w³asnoœci miasta, wzd³u¿ 
œwiêtej czêœci i wzd³u¿ w³asnoœci miejskiej po stronie zachodniej na zachód i po stronie wschodniej na 
wschód, d³ugoœci odpowiadaj¹cej poszczególnym dzia³om od granicy zachodniej do granicy wschodniej
Eze 45:8  kraju. To ma przypaœæ mu w udziale jako w³asnoœæ w Izraelu po to, by w³adcy ju¿ nie uciskali 
mojego ludu, ale pozostawili kraj domowi Izraela wed³ug jego pokoleñ.
Eze 45:9  Tak mówi Pan Bóg: Niech¿e wam to wystarczy, wy, w³adcy Izraela! Po³ó¿cie kres gwa³towi i 
uciskowi, a wype³niajcie prawo i sprawiedliwoœæ! Zaprzestañcie obdzierania ludu mojego! - wyrocznia Pana 
Boga.



Eze 45:10  Bêdziecie u¿ywali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat.
Eze 45:11  Efa i bat maj¹ mieæ jednakow¹ miarê, tak, by bat obejmowa³a dziesi¹t¹ czêœæ chomera i efa 
obejmowa³a dziesi¹t¹ czêœæ chomera.
Eze 45:12  Sykl ma wynosiæ dwadzieœcia ger; minê ma stanowiæ dwadzieœcia syklów, dwadzieœcia piêæ 
syklów i piêtnaœcie syklów.
Eze 45:13  Oto œwiêta danina, któr¹ bêdziecie uiszczali: szósta czêœæ efy z chomera pszenicy, szósta czêœæ 
efy z chomera jêczmienia -
Eze 45:14  ustalona iloœæ oliwy wynosi dziesi¹t¹ czêœæ bat z kor, a dziesiêæ bat stanowi kor -
Eze 45:15  tak¿e jedna owca z trzody, licz¹cej dwieœcie owiec, jako danina od wszystkich pokoleñ izraelskich 
na ofiarê z pokarmów, ca³opalenie i ofiarê pojednania, aby na nich dokonaæ obrzêdu przeb³agania - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 45:16  Ca³y lud w kraju winien tê daninê uiœciæ na rêce w³adcy Izraela.
Eze 45:17  Ka¿dy natomiast w³adca ma siê troszczyæ o ca³opalenie, ofiarê z pokarmów i z p³ynów na œwiêta, 
dni nowiu, szabaty i na wszystkie uroczystoœci ludu izraelskiego. On ma siê troszczyæ o ofiarê przeb³agaln¹, 
ofiarê z pokarmów, o ca³opalenie i ofiarê biesiadn¹ - aby dom Izraela oczyœciæ z grzechu.
Eze 45:18  Tak mówi Pan Bóg: W miesi¹cu pierwszym, dnia pierwszego miesi¹ca, weŸmiesz jednego m³odego 
cielca bez skazy, aby dokonaæ oczyszczenia œwi¹tyni.
Eze 45:19  Kap³an zaœ weŸmie z krwi ofiary przeb³agalnej i pokropi ni¹ w kierunku drzwi œwi¹tyni, ku czterem 
rogom podstawy o³tarza, ku drzwiom bramy wewnêtrznego dziedziñca.
Eze 45:20  Podobnie bêdziecie czyniæ w miesi¹cu siódmym, dnia pierwszego miesi¹ca, z powodu tych, którzy 
b¹dŸ na skutek s³aboœci, b¹dŸ na skutek niewiedzy zb³¹dzili, i tak oczyœcicie œwi¹tyniê.
Eze 45:21  W miesi¹cu pierwszym, dnia czternastego tego miesi¹ca, bêdziecie œwiêcili Paschê. Przez siedem 
dni winno siê spo¿ywaæ chleby niekwaszone.
Eze 45:22  W³adca zaœ winien w tym dniu jako ofiarê przeb³agaln¹ - za siebie i za ca³y lud kraju - z³o¿yæ 
m³odego cielca.
Eze 45:23  W ci¹gu tych siedmiu dni winien on jako ca³opalenie z³o¿yæ dla Pana siedem m³odych cielców, 
siedem baranów, zwierzêta bez skazy, codziennie przez siedem dni, a jako ofiarê przeb³agaln¹ codziennie 
jednego koz³a.
Eze 45:24  Jako ofiarê z pokarmu ma on po jednej efie z³o¿yæ przy ofierze z m³odego cielca i barana, a tak¿e 
hin oliwy z efy.
Eze 45:25  w miesi¹cu zaœ siódmym, dnia piêtnastego tego¿ miesi¹ca, z powodu œwiêta ofiaruje to samo, w 
ci¹gu siedmiu dni, jak równie¿ ofiarê przeb³agaln¹, ca³opalenie, ofiarê z pokarmu i oliwê.
Eze 46:1  Tak mówi Pan Bóg: Brama dziedziñca wewnêtrznego, zwrócona ku wschodowi, winna byæ przez 
szeœæ dni tygodnia zamkniêta, natomiast w dniu szabatu winna byæ otwarta; tak¿e w czasie nowiu winna byæ 
otwarta.
Eze 46:2  W³adca winien przyjœæ od zewn¹trz przez przedsionek bramy i zatrzymaæ siê u skraju bramy. 
Nastêpnie kap³ani winni z³o¿yæ jego ca³opalenie i ofiarê pojednania, on zaœ sam winien modliæ siê na progu 
bramy, a nastêpnie wyjœæ; brama zaœ winna byæ zamkniêta a¿ do wieczora.
Eze 46:3  Równie¿ i ludnoœæ kraju winna u przedsionka bramy oddaæ pok³on Panu w dni szabatu i w czasie 
nowiu.
Eze 46:4  Ofiara zaœ ca³opalna, któr¹ w³adca sk³ada Panu, winna w dniu szabatu sk³adaæ siê z szeœciu 
baranków bez skazy i jednego barana bez skazy.
Eze 46:5  W dodatku ofiara pokarmowa z jednej efy na barana i [jedna] ofiara na baranki w iloœci dowolnej oraz 
jeszcze hin oliwy na efê.
Eze 46:6  Na dzieñ nowiu ma to byæ jeden m³ody cielec bez skazy, szeœæ baranków i jeden baran, maj¹ byæ 
one bez skazy.
Eze 46:7  I jedn¹ efê na m³odego cielca, i jedn¹ efê na barana ma on z³o¿yæ jako ofiarê z pokarmów, a na 
baranki w iloœci dowolnej oraz jeden hin oliwy na efê.
Eze 46:8  A kiedy przychodzi w³adca, winien on wejœæ przez przedsionek bramy i wyjœæ znowu t¹ sam¹ drog¹.
Eze 46:9  A kiedy ludnoœæ kraju podczas uroczystoœci zjawia siê przed Panem, to ten, który wszed³ przez 
bramê pó³nocn¹, aby oddaæ pok³on, winien wyjœæ przez bramê po³udniow¹, a kto wszed³ przez bramê 
po³udniow¹, winien znów wyjœæ przez bramê pó³nocn¹. Nikt nie powinien wracaæ t¹ sam¹ bram¹, przez któr¹ 
wszed³, lecz winien wyjœæ przeciwleg³¹.
Eze 46:10  W³adca winien byæ poœrodku nich. Kiedy oni przychodz¹, winien i on przyjœæ, a gdy id¹, winien i on 
iœæ.
Eze 46:11  A w czasie œwi¹t i uroczystoœci obok ofiary z m³odego cielca z³o¿y on ofiarê pokarmow¹ z jednej efy 
i obok ofiary z barana - z jednej efy; obok baranków zaœ - wed³ug jego uznania, a do tego hin oliwy na efê.
Eze 46:12  A kiedy w³adca chce z³o¿yæ dobrowoln¹ ofiarê - czy to ca³opalenie, czy dobrowoln¹ ofiarê biesiadn¹ 
Panu, to niech otworz¹ mu tê bramê, któr¹ wychodzi siê ku wschodowi, i niech z³o¿y swoje ca³opalenie i ofiarê 



biesiadn¹ tak, jak to czyni w szabat, a potem winien wyjœæ i niech zamkn¹ bramê po jego odejœciu.
Eze 46:13  Ka¿dego dnia winien on z³o¿yæ Panu jednorocznego baranka bez skazy jako ca³opalenie, winien go 
z³o¿yæ ka¿dego rana.
Eze 46:14  A jako ofiarê pokarmow¹ winien ka¿dego rana dodaæ jedn¹ szóst¹ efy i jedn¹ trzeci¹ hinu oliwy, aby 
pokropiæ najczystsz¹ m¹kê jako ofiarê z pokarmów dla Pana. Niech to bêdzie ustaw¹ wieczyst¹!
Eze 46:15  Tak winno siê ka¿dego rana sk³adaæ owcê i ofiarê pokarmow¹, i oliwê - jako ofiarê ustawiczn¹.
Eze 46:16  Tak mówi Pan Bóg: Je¿eli w³adca jednemu ze swych synów chce coœ podarowaæ ze swego 
dziedzictwa, to winno to nale¿eæ do jego synów, ma byæ ich w³asnoœci¹ dziedziczn¹.
Eze 46:17  Kiedy zaœ chce on podarowaæ coœ ze swego dziedzictwa jednemu ze swych s³ug, to winno to 
nale¿eæ do niego a¿ do chwili jego wyzwolenia, a potem ma wróciæ do w³adcy, tylko dziedzictwo jego synów 
ma do nich nale¿eæ.
Eze 46:18  W³adcy nie wolno nic zabraæ z dziedzictwa ludu, odzieraj¹c go gwa³tem z jego w³asnoœci. Ze swojej 
w³asnoœci mo¿e on daæ dziedzictwo swoim synom, tak jednak, aby nikt z mego ludu nie zosta³ pozbawiony 
swej w³asnoœci».
Eze 46:19  Nastêpnie przeprowadzi³ mnie przez wejœcie, znajduj¹ce siê po stronie bramy, do œwiêtych sal, 
przeznaczonych dla kap³anów, które znajdowa³y siê po stronie pó³nocnej. I oto tu by³o miejsce - w najbardziej 
do ty³u wysuniêtym rogu po stronie zachodniej.
Eze 46:20  I rzek³ do mnie: «To jest miejsce, gdzie kap³ani bêd¹ gotowaæ swoje ofiary zadoœæuczynienia i 
przeb³agalne, oraz bêd¹ piec ofiary z pokarmów, aby nie musieli ich wynosiæ do zewnêtrznego dziedziñca 
uœwiêcaj¹c przez to lud».
Eze 46:21  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie do dziedziñca zewnêtrznego i kaza³ mi przejœæ ko³o czterech rogów 
dziedziñca. I oto w ka¿dym rogu dziedziñca by³y ma³e dziedziñce.
Eze 46:22  W czterech rogach dziedziñca by³y ma³e dziedziñce, d³ugie na czterdzieœci ³okci i szerokie na 
trzydzieœci ³okci. Wszystkie cztery mia³y ten sam wymiar.
Eze 46:23  A doko³a tych czterech bieg³ mur, a poni¿ej, tu¿ przy murze, by³y umieszczone paleniska.
Eze 46:24  Rzek³ On do mnie: «To s¹ miejsca na gotowanie, gdzie s³udzy œwi¹tyni maj¹ gotowaæ ¿ertwy ludu».
Eze 47:1  Nastêpnie zaprowadzi³ mnie z powrotem przed wejœcie do œwi¹tyni, a oto wyp³ywa³a woda spod 
progu œwi¹tyni w kierunku wschodnim, poniewa¿ przednia strona œwi¹tyni by³a skierowana ku wschodowi; a 
woda p³ynê³a spod prawej strony œwi¹tyni na po³udnie od o³tarza.
Eze 47:2  I wyprowadzi³ mnie przez bramê pó³nocn¹ na zewn¹trz i poza murami powiód³ mnie od bramy 
zewnêtrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wyp³ywa³a spod prawej œciany œwi¹tyni, na po³udnie od 
o³tarza.
Eze 47:3  Potem poprowadzi³ mnie ów m¹¿ w kierunku wschodnim; mia³ on w rêku prêt mierniczy, odmierzy³ 
tysi¹c ³okci i kaza³ mi przejœæ przez wodê; woda siêga³a a¿ do kostek.
Eze 47:4  Nastêpnie znów odmierzy³ tysi¹c [³okci] i kaza³ mi przejœæ przez wodê: siêga³a a¿ do kolan; i znów 
odmierzy³ tysi¹c [³okci] i kaza³ mi przejœæ: siêga³a a¿ do bioder;
Eze 47:5  i znów odmierzy³ jeszcze tysi¹c [³okci]: by³ tam ju¿ potok, przez który nie mog³em przejœæ, gdy¿ 
woda by³a za g³êboka, by³a to woda do p³ywania, rzeka, przez któr¹ nie mo¿na by³o przejœæ.
Eze 47:6  Potem rzek³ do mnie: «Czy widzia³eœ to, synu cz³owieczy?» I poprowadzi³ mnie z powrotem wzd³u¿ 
rzeki.
Eze 47:7  Gdy siê odwróci³em, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowa³o siê wiele drzew.
Eze 47:8  A On rzek³ do mnie: «Woda ta p³ynie na obszar wschodni, wzd³u¿ stepów, i rozlewa siê w wodach 
s³onych, i wtedy wody jego staj¹ siê zdrowe.
Eze 47:9  Wszystkie te¿ istoty ¿yj¹ce, od których tam siê roi, dok¹dkolwiek potok wp³ynie, pozostaj¹ przy ¿yciu: 
bêd¹ tam te¿ niezliczone ryby, bo dok¹dkolwiek dotr¹ te wody, wszystko bêdzie uzdrowione.
Eze 47:10  Bêd¹ nad nimi staæ rybacy pocz¹wszy od Engaddi a¿ do En-Eglaim, bêdzie to miejsce na zak³adanie 
sieci i bêd¹ tam ryby równe rybom z wielkiego morza, w niezliczonej iloœci.
Eze 47:11  Ale jego b³ota i zalewy nie zostan¹ uzdrowione, one s¹ pozostawione dla soli.
Eze 47:12  A nad brzegami potoku maj¹ rosn¹æ po obu stronach ró¿nego rodzaju drzewa owocowe, których 
liœcie nie wiêdn¹, których owoce siê nie wyczerpuj¹; ka¿dego miesi¹ca bêd¹ rodziæ nowe, poniewa¿ woda dla 
nich przychodzi z przybytku. Ich owoce bêd¹ s³u¿yæ za pokarm, a ich liœcie za lekarstwo».
Eze 47:13  Tak mówi Pan Bóg: «To jest granica, w której obrêbie podzielicie kraj pomiêdzy dwanaœcie pokoleñ 
Izraela jako ich dziedzictwo. Dla Józefa dwie czêœci.
Eze 47:14  Wy wszyscy bêdziecie posiadali po równej czêœci, albowiem podnosz¹c rêkê przysi¹g³em daæ go 
waszym przodkom, a wiêc kraj ten przypadnie w udziale wam jako dziedzictwo.
Eze 47:15  Oto granice kraju: na pó³nocy od Wielkiego Morza w kierunku Chetlon a¿ do Wejœcia do Chamat: 
Sedada,
Eze 47:16  Berota, Sibraim, które le¿y pomiêdzy granicami Damaszku a granicami Chamat, a¿ do Chasor-Enon, 
które le¿y na granicy Chauranu.



Eze 47:17  Tak prowadzi granica od morza do Chasor-Enon, podczas gdy obszar ko³o Damaszku i obszar ko³o 
Chamat pozostaj¹ na pó³nocy, to jest czêœæ pó³nocna.
Eze 47:18  To jest granica wschodnia: biegnie ona pomiêdzy Chauranem a Damaszkiem, pomiêdzy Gileadem a 
krajem Izraela, Jordan ma stanowiæ granicê a¿ do Morza Wschodniego ko³o Tamar; to jest granica wschodnia.
Eze 47:19  To jest granica po³udniowa w stronê Negebu: biegnie ona od Tamar a¿ do Meriba ko³o Kadesz, 
wzd³u¿ rzeki do Wielkiego Morza. To jest czêœæ po³udniowa w stronê Negebu.
Eze 47:20  To jest granica zachodnia: Wielkie Morze stanowi granicê a¿ do tego miejsca, gdzie naprzeciw 
znajduje siê Wejœcie do Chamat; to jest granica zachodnia.
Eze 47:21  Kraj ten podzielicie sobie wed³ug dwunastu pokoleñ Izraela.
Eze 47:22  Podzielicie go przez losowanie jako dziedzictwo dla was i dla obcokrajowców, którzy mieszkaj¹ 
poœród was i którzy zrodzili synów pomiêdzy wami; uwa¿aæ ich macie za zrodzonych wœród synów Izraela, 
razem z wami jako pokolenia Izraela bêd¹ losowaæ dziedzictwo,
Eze 47:23  a mianowicie w pokoleniu, w którym mieszka obcokrajowiec, przydzielicie mu jego dziedzictwo - 
wyrocznia Pana Boga.
Eze 48:1  Oto imiona pokoleñ: od najdalszej pó³nocy id¹c w kierunku Chetlon a¿ do Wejœcia do Chamat, a¿ do 
Chasor-Enon, tak ¿e obszar ko³o Damaszku pozostanie na pó³nocy, ko³o Chamat od wschodu do zachodu, 
otrzymuje Dan czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:2  Obok obszaru Dana od wschodu na zachód otrzymuje Aser czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:3  A obok obszaru Asera, od wschodu na zachód, otrzymuje Neftali czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:4  A obok obszaru Neftalego od wschodu na zachód otrzymuje Manasses czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:5  A obok obszaru Manassesa od wschodu na zachód otrzymuje Efraim czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:6  A obok obszaru Efraima od wschodu na zachód otrzymuje Ruben czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:7  A obok obszaru Rubena od wschodu na zachód otrzymuje Juda czêœæ dziedziczn¹.
Eze 48:8  A obok obszaru Judy od wschodu na zachód ma siê znajdowaæ dzia³ zastrze¿ony, szeroki na 
dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] i d³ugi jak pozosta³e czêœci od wschodu na zachód, a poœrodku bêdzie siê 
znajdowa³ przybytek.
Eze 48:9  Dzia³ zastrze¿ony Panu bêdzie d³ugi na dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] i szeroki na dwadzieœcia 
tysiêcy [prêtów].
Eze 48:10  Œwiêty dzia³ zastrze¿ony bêdzie nale¿a³ do kap³anów: na pó³nocy - dzia³ dwadzieœcia piêæ 
tysiêcy [prêtów], ku zachodowi dziesiêæ tysiêcy [prêtów], ku wschodowi dziesiêæ tysiêcy [prêtów] szeroki, ku 
po³udniowi dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] d³ugi, a przybytek Pañski bêdzie siê znajdowa³ w œrodku.
Eze 48:11  Do poœwiêconych kap³anów, potomków Sadoka, którzy pe³nili s³u¿bê przy moim przybytku, a nie 
pob³¹dzili jak Izraelici i lewici -
Eze 48:12  nale¿eæ bêdzie dzia³ zastrze¿ony z wyodrêbnionego dzia³u ziemi, jako wielka œwiêtoœæ obok 
dzia³u lewitów.
Eze 48:13  Do lewitów jednak ma nale¿eæ dzia³ odpowiedni do obszaru kap³anów - d³ugi na dwadzieœcia piêæ 
tysiêcy [prêtów] i szeroki na dziesiêæ tysiêcy [prêtów], w ca³oœci wiêc d³ugi na dwadzieœcia piêæ tysiêcy i 
szeroki na dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów].
Eze 48:14  Nie bêd¹ oni mogli z niego nic sprzedaæ ani zamieniæ, ani te¿ nie bêd¹ mogli dziedzictwa kraju 
przekazaæ innym, poniewa¿ zosta³ on poœwiêcony dla Pana.
Eze 48:15  A piêæ tysiêcy [prêtów], które jeszcze pozostaj¹ z szerokoœci dwudziestu piêciu tysiêcy [prêtów], nie 
bêd¹ œwiête, a bêd¹ s³u¿y³y miastu za dzielnicê mieszkaln¹ i pastwisko, miasto zaœ bêdzie siê znajdowaæ w 
œrodku.
Eze 48:16  Oto jego wymiary: strona pó³nocna cztery tysi¹ce piêæset [prêtów], po³udniowa cztery tysi¹ce 
piêæset [prêtów], strona wschodnia cztery tysi¹ce piêæset [prêtów] i strona zachodnia cztery tysi¹ce piêæset 
[prêtów].
Eze 48:17  A miasto bêdzie posiadaæ woln¹ przestrzeñ w odleg³oœci dwustu piêædziesiêciu [prêtów] na 
pó³noc, dwustu piêædziesiêciu na po³udnie, dwustu piêædziesiêciu na wschód i dwustu piêædziesiêciu [prêtów] 
na zachód.
Eze 48:18  To zaœ, co pozostanie na d³ugoœæ odpowiednio do œwiêtego dzia³u zastrze¿onego, bêdzie liczy³o 
dziesiêæ tysiêcy [prêtów] na wschód i dziesiêæ tysiêcy [prêtów] na zachód. Jego plon bêdzie dawaæ 
mieszkañcom miasta po¿ywienie.
Eze 48:19  Bêd¹ je uprawiaæ pracownicy miasta, wziêci spoœród wszystkich pokoleñ izraelskich.
Eze 48:20  Ca³oœæ dzia³u zastrze¿onego bêdzie wiêc wynosi³a dwadzieœcia piêæ tysiêcy [prêtów] na 
dwadzieœcia piêæ tysiêcy; weŸmiecie jako kwadrat czêœæ œwiêtego dzia³u zastrze¿onego obok posiad³oœci 
miasta.
Eze 48:21  Reszta zaœ nale¿eæ ma do w³adcy po obu stronach œwiêtego dzia³u zastrze¿onego i posiad³oœci 
miasta, wzd³u¿ owych dwudziestu piêciu tysiêcy [prêtów] a¿ do granicy wschodniej, a na zachodzie wzd³u¿ 
owych dwudziestu piêciu tysiêcy [prêtów] a¿ do granicy zachodniej odpowiednio do dzia³ów pokoleñ; to bêdzie 



nale¿eæ do w³adcy, a œwiêty dzia³ zastrze¿ony i przybytek bêd¹ siê znajdowa³y poœrodku.
Eze 48:22  Posiad³oœæ zaœ lewitów i posiad³oœæ miasta bêdzie siê znajdowaæ wœród tego, co nale¿y do 
w³adcy. Pomiêdzy dzia³em Judy a dzia³em Beniamina bêdzie siê znajdowaæ w³asnoœæ w³adcy.
Eze 48:23  Reszta zaœ pokoleñ od wschodu na zachód: Beniamin, jeden dzia³ dziedziczny.
Eze 48:24  A obok obszaru Beniamina od wschodu na zachód: Symeon - dzia³ dziedziczny.
Eze 48:25  A obok obszaru Symeona od wschodu na zachód: Issachar - dzia³ dziedziczny.
Eze 48:26  A obok obszaru Issachara od wschodu na zachód: Zabulon - dzia³ dziedziczny.
Eze 48:27  A obok obszaru Zabulona od wschodu na zachód: Gad - dzia³ dziedziczny.
Eze 48:28  A obok obszaru Gada po stronie po³udniowej ku po³udniowi bêdzie bieg³a granica od Tamar nad 
wodami Meriba ko³o Kadesz i potokiem do Wielkiego Morza.
Eze 48:29  To jest kraj, który jako dziedzictwo podzielicie miêdzy pokolenia Izraela, i to s¹ ich dzia³y» - wyrocznia 
Pana Boga.
Eze 48:30  Oto wyjœcia z miasta. Po stronie pó³nocnej bêdzie cztery tysi¹ce piêæset [prêtów] odleg³oœci.
Eze 48:31  Bramy miasta [bêd¹ nazwane] wed³ug imion pokoleñ Izraela. Trzy bramy po stronie pó³nocnej: jedna 
Brama Rubena, jedna Brama Judy i jedna Brama Lewiego.
Eze 48:32  Po stronie wschodniej, w wymiarze czterech tysiêcy piêciuset [prêtów] trzy bramy: jedna Brama 
Józefa, jedna Brama Beniamina i jedna Brama Dana.
Eze 48:33  Po stronie po³udniowej, w wymiarze czterech tysiêcy piêciuset [prêtów] trzy bramy: jedna Brama 
Symeona, jedna Brama Issachara i jedna Brama Zabulona.
Eze 48:34  A po stronie zachodniej, w wymiarze czterech tysiêcy piêciuset [prêtów] trzy bramy: jedna Brama 
Gada, jedna Brama Asera i jedna Brama Neftalego.
Eze 48:35  Ca³y obwód wynosi osiemnaœcie tysiêcy [prêtów]. A nazwa miasta bêdzie odt¹d brzmia³a: "Pan jest 
tam".
Dan 1:1  W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przyby³ król babiloñski Nabuchodonozor pod 
Jerozolimê i oblega³ j¹.
Dan 1:2  Pan wyda³ w jego rêce króla judzkiego Jojakima oraz czêœæ naczyñ domu Bo¿ego, które zabra³ do 
ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczaj¹c naczynia w skarbcu swego boga.
Dan 1:3  Król poleci³ nastêpnie Aszfenazowi, prze³o¿onemu swoich dworzan, sprowadziæ spoœród Izraelitów z 
rodu królewskiego oraz z mo¿now³adców
Dan 1:4  m³odzieñców bez jakiejkolwiek skazy, o piêknym wygl¹dzie, obeznanych z wszelk¹ m¹droœci¹, 
posiadaj¹cych wiedzê i obdarzonych rozumem, zdatnych do s³u¿by w królewskim pa³acu. Zamierza³ ich 
nauczyæ pisma i jêzyka chaldejskiego.
Dan 1:5  Król przydzieli³ im codzienn¹ porcjê potraw królewskich i wina, które pija³. Mieli byæ wychowywani 
przez trzy lata, by po ich up³ywie rozpocz¹æ s³u¿bê przy królu.
Dan 1:6  Spoœród synów judzkich byli wœród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz.
Dan 1:7  Nadzorca s³u¿by dworskiej nada³ im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, 
Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaœ Abed-Nego.
Dan 1:8  Daniel powzi¹³ postanowienie, by siê nie kalaæ potrawami królewskimi ani winem, które [król] pija³. 
Poprosi³ wiêc nadzorcê s³u¿by dworskiej, by nie musia³ siê kalaæ.
Dan 1:9  Bóg zaœ obdarzy³ Daniela przychylnoœci¹ i mi³osierdziem nadzorcy s³u¿by dworskiej.
Dan 1:10  Nadzorca s³u¿by dworskiej powiedzia³ do Daniela: «Obawiam siê, by mój pan, król, który przydzieli³ 
wam po¿ywienie i napoje, nie ujrza³, ¿e wasze twarze s¹ chudsze ni¿ [twarze] m³odzieñców w waszym wieku i 
byœcie nie narazili mojej g³owy na niebezpieczeñstwo u króla».
Dan 1:11  Daniel zaœ powiedzia³ do stra¿nika, którego ustanowi³ nadzorca s³u¿by dworskiej nad Danielem, 
Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
Dan 1:12  «Poddaj s³ugi twoje dziesiêciodniowej próbie: niech nam daj¹ jarzyny do jedzenia i wodê do picia.
Dan 1:13  Wtedy zobaczysz, jak my wygl¹damy, a jak wygl¹daj¹ m³odzieñcy jedz¹cy potrawy królewskie i 
post¹pisz ze swoimi s³ugami wed³ug tego, co widzia³eœ».
Dan 1:14  Przysta³ na to ¿¹danie i podda³ ich dziesiêciodniowej próbie.
Dan 1:15  A po up³ywie dziesiêciu dni wygl¹d ich by³ lepszy i zdrowszy ni¿ innych m³odzieñców, którzy 
spo¿ywali potrawy królewskie.
Dan 1:16  Stra¿nik zabiera³ wiêc ich potrawy i wino do picia, a podawa³ im jarzyny.
Dan 1:17  Da³ zaœ Bóg tym czterem m³odzieñcom wiedzê i umiejêtnoœæ wszelkiego pisma oraz m¹droœæ. 
Daniel posiada³ rozeznanie wszelkich widzeñ i snów.
Dan 1:18  Gdy min¹³ okres ustalony przez króla, by ich przedstawiæ, nadzorca s³u¿by dworskiej wprowadzi³ ich 
przed Nabuchodonozora.
Dan 1:19  Król rozmawia³ z nimi, i nie mo¿na by³o znaleŸæ poœród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, 
Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczêli wiêc sprawowaæ s³u¿bê przy królu.
Dan 1:20  We wszystkich sprawach wymagaj¹cych m¹droœci i roztropnoœci, jakie przedk³ada³ im król, 



okazywali siê dziesiêciokrotnie lepsi ni¿ wszyscy wyk³adacze snów i wró¿bici w ca³ym jego królestwie.
Dan 1:21  Przebywa³ tam Daniel a¿ do pierwszego roku Cyrusa.
Dan 2:1  W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor mia³ sny; ducha jego ogarn¹³ niepokój i nie móg³ 
spaæ.
Dan 2:2  Rozkaza³ wiêc przywo³aæ wyk³adaczy snów, wró¿bitów, czarnoksiê¿ników i Chaldejczyków, by 
powiedzieli królowi, jakie mia³ sny; ci zaœ przyszli i stanêli przed królem.
Dan 2:3  Król powiedzia³ do nich: «Mia³em sen i ducha mojego ogarn¹³ niepokój; chcia³em ten sen zrozumieæ».
Dan 2:4  Odrzekli zaœ Chaldejczycy: «Królu, ¿yj wiecznie! Opowiedz s³ugom swoim sen, a podamy ci jego 
znaczenie».
Dan 2:5  Odpowiedzia³ król Chaldejczykom: «Wiedzcie o moim postanowieniu: jeœli nie wyjawicie mi snu i jego 
znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawa³ki, a wasze domy zostan¹ obrócone w gruzy.
Dan 2:6  Je¿eli zaœ wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie 
zaszczyty. Tote¿ powiedzcie mi sen i jego znaczenie!»
Dan 2:7  Odpowiedzieli powtórnie: «Niech król opowie sen swoim s³ugom, my zaœ oznajmimy mu jego 
znaczenie».
Dan 2:8  Król zaœ odrzek³: «Teraz rozumiem dobrze, ¿e chcecie zyskaæ na czasie, poniewa¿ wiecie o 
niezmiennym moim postanowieniu,
Dan 2:9  mianowicie, ¿e jeœli nie wyjawicie mi snu, jeden mo¿e was tylko spotkaæ wyrok - i ¿e zmówiliœcie siê 
opowiadaæ wobec mnie k³amstwo i oszustwo, dopóki siê czasy nie zmieni¹. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym siê 
przekona³, i¿ mo¿ecie wyjawiæ mi jego znaczenie».
Dan 2:10  Chaldejczycy zaœ odpowiedzieli królowi: «Nie ma nikogo na ziemi, kto by móg³ oznajmiæ to, czego 
domaga siê król. Dlatego ¿aden z królów, choæby wielkich i potê¿nych, nie wymaga podobnej rzeczy od 
wyk³adacza snów, wró¿bity lub Chaldejczyka.
Dan 2:11  Pytanie, jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieæ królowi z wyj¹tkiem 
bogów, którzy nie przebywaj¹ miêdzy ludŸmi».
Dan 2:12  Wtedy ogarn¹³ króla wielki gniew i oburzenie i rozkaza³ zabiæ wszystkich mêdrców babiloñskich.
Dan 2:13  Gdy wyszed³ rozkaz, by wytraciæ mêdrców, mia³ tak¿e ponieœæ œmieræ Daniel ze swymi 
towarzyszami.
Dan 2:14  Daniel zwróci³ siê wiêc z pe³n¹ rozwagi przezornoœci¹ do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który 
uda³ siê, by wytraciæ mêdrców babiloñskich.
Dan 2:15  Powiedzia³ do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego rozkaz królewski jest a¿ tak surowy?» Ariok 
przedstawi³ Danielowi sprawê.
Dan 2:16  Daniel uda³ siê do króla prosz¹c, by mu da³ czas na oznajmienie znaczenia [snu].
Dan 2:17  Nastêpnie uda³ siê Daniel do domu i opowiedzia³ sprawê swym towarzyszom: Chananiaszowi, 
Miszaelowi i Azariaszowi,
Dan 2:18  aby uprosili mi³osierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, ¿eby Daniel ze swymi 
towarzyszami nie uleg³ zag³adzie wraz z pozosta³ymi mêdrcami babiloñskimi.
Dan 2:19  Wtedy Daniel otrzyma³ objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbi³ wiêc Boga Nieba.
Dan 2:20  Daniel mówi³ tymi s³owami: «Niech bêdzie b³ogos³awione imiê Boga przez wszystkie wieki wieków! 
Bo m¹droœæ i moc s¹ Jego przymiotem.
Dan 2:21  On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mêdrcom m¹droœci, a wiedzy 
rozumnym.
Dan 2:22  On ods³ania to, co niezg³êbione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemnoœæ, a œwiat³oœæ mieszka u 
Niego.
Dan 2:23  Ciebie, Bo¿e moich przodków, uwielbiam i s³awiê. Bo udzieli³eœ mi m¹droœci i mocy, wyjawi³eœ mi 
to, o co Ciê b³agaliœmy, sprawê królewsk¹ nam oznajmi³eœ».
Dan 2:24  Nastêpnie Daniel uda³ siê do Arioka, któremu król wyda³ polecenie, by pozabija³ mêdrców 
babiloñskich, i tak powiedzia³ do niego: «Nie zabijaj mêdrców babiloñskich! WprowadŸ mnie przed króla, a 
podam królowi znaczenie [snu]».
Dan 2:25  Ariok zaprowadzi³ szybko Daniela do króla i tak powiedzia³ do niego: «Znalaz³em mê¿a spoœród 
uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie [snu]».
Dan 2:26  Król zwróci³ siê i powiedzia³ do Daniela, który nosi³ imiê Belteszassar: «Czy mo¿esz rzeczywiœcie 
wyjawiæ mi sen, jaki widzia³em, i jego znaczenie?»
Dan 2:27  Daniel odpowiedzia³ wobec króla: «Tajemnicy, o któr¹ król pyta, nie zdo³aj¹ wyjawiæ ani mêdrcy, ani 
wyk³adacze snów, ani wró¿bici, ani astrologowie.
Dan 2:28  Jest jednak Bóg w niebie, który ods³ania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co 
nast¹pi przy koñcu dni. Twój sen i widzenia, jakie mia³eœ na swym ³o¿u, s¹ nastêpuj¹ce:
Dan 2:29  Ciebie, królu, na twym ³o¿u ogarnê³y myœli, o tym, co ma póŸniej nast¹piæ. Ten zaœ, który ods³ania 
tajemnice, wyjawi³ tobie, co siê stanie.



Dan 2:30  Co do mnie zaœ, tajemnica ta sta³a mi siê wiadoma nie dlatego, jakobym by³ mêdrszy od wszystkich 
ludzi, lecz aby udzieliæ wyjaœnienia królowi, a ty, byœ rozumia³ myœli swego serca.
Dan 2:31  Ty, królu, patrzy³eœ: Oto pos¹g bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku sta³ przed tob¹, a widok jego 
by³ straszny.
Dan 2:32  G³owa tego pos¹gu by³a z czystego z³ota, pierœ jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi,
Dan 2:33  golenie z ¿elaza, stopy zaœ jego czêœciowo z ¿elaza, czêœciowo z gliny.
Dan 2:34  Patrzy³eœ, a oto od³¹czy³ siê kamieñ, mimo ¿e nie dotknê³a go rêka ludzka, i ugodzi³ pos¹g w jego 
stopy z ¿elaza i gliny, i po³ama³ je.
Dan 2:35  Wtedy natychmiast uleg³y skruszeniu ¿elazo i glina, miedŸ, srebro i z³oto - i sta³y siê jak plewy na 
klepisku w lecie; uniós³ je wiatr, tak ¿e nawet œlad nie pozosta³ po nich. Kamieñ zaœ, który uderzy³ pos¹g, 
rozrós³ siê w wielk¹ górê i nape³ni³ ca³¹ ziemiê.
Dan 2:36  Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi.
Dan 2:37  Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba odda³ panowanie, si³ê, moc i chwa³ê,
Dan 2:38  w którego rêce odda³ w ca³ym zamieszka³ym œwiecie ludzi, zwierzêta polne i ptaki powietrzne i 
którego uczyni³ w³adc¹ nad nimi wszystkimi - ty jesteœ g³ow¹ ze z³ota.
Dan 2:39  Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze ni¿ twoje, i nast¹pi trzecie królestwo miedziane, 
które bêdzie panowa³o nad ca³¹ ziemi¹.
Dan 2:40  Czwarte zaœ królestwo bêdzie trwa³e jak ¿elazo. Tak jak ¿elazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy 
ono i zetrze wszystko razem.
Dan 2:41  To, ¿e widzia³eœ stopy i palce czêœciowo z gliny, czêœciowo zaœ z ¿elaza, [oznacza, ¿e] królestwo 
ulegnie podzia³owi; bêdzie mia³o coœ z trwa³oœci ¿elaza. To zaœ, ¿e widzia³eœ ¿elazo zmieszane z mulist¹ 
glin¹,
Dan 2:42  a palce u nóg czêœciowo z ¿elaza, czêœciowo zaœ z gliny [oznacza, ¿e] królestwo bêdzie 
czêœciowo trwa³e, czêœciowo zaœ kruche.
Dan 2:43  To, ¿e widzia³eœ ¿elazo zmieszane z mulist¹ glin¹ [oznacza, ¿e] zmieszaj¹ siê oni przez ludzkie 
nasienie, ale nie bêd¹ siê odznaczaæ spoistoœci¹, podobnie jak ¿elazo nie da pomieszaæ siê z glin¹.
Dan 2:44  W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego 
w³adza nie przejdzie na ¿aden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaœ bêdzie 
trwa³o na zawsze,
Dan 2:45  jak to widzia³eœ, gdy kamieñ oderwa³ siê od góry, mimo ¿e nie dotknê³a go ludzka rêka, i star³ 
¿elazo, miedŸ, glinê, srebro i z³oto. Wielki Bóg wyjawi³ królowi, co nast¹pi póŸniej; prawdziwy jest sen, a 
wyjaœnienie jego pewne».
Dan 2:46  Wtedy Nabuchodonozor upad³ na twarz i odda³ pok³on Danielowi, rozkazuj¹c z³o¿yæ mu dary i 
wonne kadzid³a.
Dan 2:47  Nastêpnie zwróci³ siê król do Daniela i powiedzia³: «Wasz Bóg jest naprawdê Bogiem bogów, Panem 
królów, który wyjawia tajemnice, poniewa¿ zdo³a³eœ wyjawiæ tê tajemnicê».
Dan 2:48  Potem wywy¿szy³ król Daniela: da³ mu wiele bogatych darów i uczyni³ go rz¹dc¹ nad ca³¹ prowincj¹ 
babiloñsk¹ i zwierzchnikiem nad wszystkimi mêdrcami Babilonu.
Dan 2:49  Daniel prosi³ króla, by powierzy³ administracjê prowincji babiloñskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abed-
Negowi; Daniel natomiast przebywa³ na dworze królewskim.
Dan 3:1  Król Nabuchodonozor sporz¹dzi³ z³oty pos¹g o wysokoœci szeœædziesiêciu ³okci, a szerokoœci 
szeœciu ³okci i kaza³ go ustawiæ na równinie Dura w prowincji babiloñskiej.
Dan 3:2  Nastêpnie poleci³ król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rz¹dcom, radcom, skarbnikom, 
sêdziom, prawnikom i wszystkim zarz¹dcom prowincji zebraæ siê i uczestniczyæ w poœwiêceniu pos¹gu 
wzniesionego przez króla Nabuchodonozora.
Dan 3:3  Zebrali siê wiêc satrapowie, namiestnicy, rz¹dcy, radcy, skarbnicy, sêdziowie, prawnicy i wszyscy 
zarz¹dcy prowincji na poœwiêcenie pos¹gu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili siê przed 
pos¹giem, który wzniós³ król Nabuchodonozor.
Dan 3:4  Herold zaœ obwieszcza³ donoœnie: «Rozkaz dla was, narody, ludy, jêzyki;
Dan 3:5  w chwili, gdy us³yszycie dŸwiêk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju 
instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pok³on z³otemu pos¹gowi, który wzniós³ król 
Nabuchodonozor.
Dan 3:6  Kto by nie upad³ na twarz i nie odda³ pok³onu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca».
Dan 3:7  W chwili wiêc, gdy da³ siê s³yszeæ dŸwiêk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju 
instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, jêzyki pad³y na twarz, oddaj¹c pok³on z³otemu pos¹gowi, 
który wzniós³ król Nabuchodonozor.
Dan 3:8  Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednoczeœnie, by oskar¿yæ ¯ydów.
Dan 3:9  Zwrócili siê do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: «Królu, ¿yj wiecznie!
Dan 3:10  Wyda³eœ, królu, rozporz¹dzenie, by ka¿dy, gdy us³yszy dŸwiêk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, 



dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upad³ na twarz i odda³ pok³on z³otemu pos¹gowi.
Dan 3:11  Kto by zaœ nie upad³ na twarz i nie odda³ pok³onu, mia³ byæ wrzucony do rozpalonego pieca.
Dan 3:12  S¹ tutaj jednak mê¿owie ¿ydowscy, których uczyni³eœ zwierzchnikami miasta babiloñskiego, 
Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mê¿owie ci nie licz¹ siê z tob¹, królu. Nie oddaj¹ czci twemu bogu ani nie oddaj¹ 
pok³onu z³otemu pos¹gowi, który wznios³eœ».
Dan 3:13  Nabuchodonozor zap³on¹³ gniewem i rozkaza³ przyprowadziæ Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. 
Sprowadzono wiêc tych mê¿ów przed króla.
Dan 3:14  Zwróci³ siê do nich Nabuchodonozor i powiedzia³: «Czy jest prawd¹, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, 
¿e nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pok³onu z³otemu pos¹gowi, który wznios³em?
Dan 3:15  Czy teraz jesteœcie gotowi - w chwili gdy us³yszycie dŸwiêk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i 
wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaœæ na twarz i oddaæ pok³on pos¹gowi, który uczyni³em? 
Je¿eli zaœ nie oddacie pok³onu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaœ bóg 
móg³by was wyrwaæ z moich r¹k?»
Dan 3:16  Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracaj¹c siê do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy 
tobie, królu, odpowiadaæ w tej sprawie.
Dan 3:17  Je¿eli nasz Bóg, któremu s³u¿ymy, zechce nas wybawiæ z rozpalonego pieca, mo¿e nas wyratowaæ 
z twej rêki, królu!
Dan 3:18  Jeœli zaœ nie, wiedz, królu, ¿e nie bêdziemy czciæ twego boga, ani oddawaæ pok³onu z³otemu 
pos¹gowi, który wznios³eœ».
Dan 3:19  Na to wpad³ Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmieni³ siê w stosunku do Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nega. Wyda³ rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej ni¿ by³o trzeba.
Dan 3:20  Mê¿om zaœ najsilniejszym spoœród swego wojska poleci³ zwi¹zaæ Szadraka, Meszaka i Abed-Nega 
i wrzuciæ ich do rozpalonego pieca.
Dan 3:21  Zwi¹zano wiêc tych mê¿ów w ich p³aszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego 
pieca.
Dan 3:22  Poniewa¿ rozkaz króla by³ stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, p³omieñ ognia zabi³ tych mê¿ów, 
którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega.
Dan 3:23  Trzej zaœ mê¿owie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli zwi¹zani do œrodka rozpalonego pieca.
Dan 3:24  I chodzili wœród p³omieni wys³awiaj¹c Boga i b³ogos³awi¹c Pana.
Dan 3:25  Powstawszy zaœ Azariasz tak siê modli³, a otwar³szy swe usta, mówi³ w œrodku ognia:
Dan 3:26  B³ogos³awiony jesteœ, Panie, Bo¿e naszych przodków, i pe³en chwa³y; imiê Twoje jest 
b³ogos³awione na wieki.
Dan 3:27  Albowiem jesteœ sprawiedliwy we wszystkim, coœ nam uczyni³, a wszystkie czyny Twoje pe³ne 
prawdy, drogi zaœ Twoje proste i wszystkie wyroki pe³ne s³usznoœci.
Dan 3:28  Bo wyda³eœ prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadzi³eœ na nas i na Jerozolimê, œwiête 
miasto naszych przodków. Bo wed³ug sprawiedliwego wyroku sprowadzi³eœ to wszystko na nas z powodu 
naszych grzechów.
Dan 3:29  Tak, zgrzeszyliœmy i pope³niliœmy nieprawoœci, opuszczaj¹c Ciebie. Okazaliœmy siê przewrotni we 
wszystkim, a przykazañ Twoich nie s³uchaliœmy.
Dan 3:30  Nie zachowaliœmy ani nie wype³nialiœmy tego, co nam nakaza³eœ, by siê nam dobrze powodzi³o.
Dan 3:31  Wszystko, co na nas sprowadzi³eœ, i wszystko, co nam uczyni³eœ, uczyni³eœ wed³ug 
sprawiedliwego s¹du.
Dan 3:32  Wyda³eœ nas w rêce naszych niegodziwych nieprzyjació³, najgorszych spoœród odstêpców, i 
niesprawiedliwemu królowi, najbardziej przewrotnemu na ziemi.
Dan 3:33  Teraz zaœ nie mamy odwagi otworzyæ swych ust. Wstyd i hañba okry³a Twoje s³ugi i tych, co 
czeœæ Ci oddaj¹.
Dan 3:34  Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgl¹d na œwiête Twe imiê nie zrywaj Twego przymierza.
Dan 3:35  Nie odwracaj od nas swego mi³osierdzia, przez wzgl¹d na Twego przyjaciela, Abrahama, s³ugê 
Twego, Izaaka, i Twego œwiêtego - Izraela.
Dan 3:36  Im to przyrzek³eœ rozmno¿yæ potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza.
Dan 3:37  Panie, oto jesteœmy najmniejsi spoœród wszystkich narodów. Oto jesteœmy dziœ poni¿eni na ca³ej 
ziemi z powodu naszych grzechów.
Dan 3:38  Nie ma obecnie w³adcy, proroka ani wodza, ani ca³opalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani 
kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarowaæ Tobie pierwocin i doznaæ Twego mi³osierdzia.
Dan 3:39  Niech jednak dusza strapiona i duch uni¿ony znajd¹ u Ciebie upodobanie. Jak ca³opalenia z baranów 
i cielców, i z tysiêcy t³ustych owiec,
Dan 3:40  tak niech bêdzie dziœ nasza ofiara przed Tob¹ i niech Ci siê podoba! Poniewa¿ ci, co pok³adaj¹ 
ufnoœæ w Tobie, nie mog¹ doznaæ wstydu.
Dan 3:41  Teraz zaœ postêpujemy za Tob¹ z ca³ego serca, odczuwamy lêk przed Tob¹ i szukamy Twego 



oblicza.
Dan 3:42  Nie zawstydzaj nas, lecz postêpuj z nami wed³ug swej ³agodnoœci i wed³ug wielkiego swego 
mi³osierdzia.
Dan 3:43  Wybaw nas przez swe cuda i uczyñ swe imiê s³awne, Panie!
Dan 3:44  Wszyscy ci, co wyrz¹dzaj¹ krzywdê Twym s³ugom, niech doznaj¹ hañby! Niech ich wstyd okryje, 
pozbawi wszelkiej si³y i mocy, a potêga ich niech zostanie skruszona!
Dan 3:45  Niech poznaj¹, ¿e tylko Ty jesteœ Panem Bogiem, pe³nym chwa³y na ca³ej ziemi.
Dan 3:46  S³udzy królewscy, którzy ich wrzucili, nie ustawali w rozpalaniu pieca naft¹, smo³¹, paku³ami i 
chrustem,
Dan 3:47  tak ¿e p³omieñ wznosi³ siê czterdzieœci dziewiêæ ³okci ponad piec
Dan 3:48  i rozprzestrzeniaj¹c siê spali³ tych Chaldejczyków, którzy znaleŸli siê ko³o pieca.
Dan 3:49  Jednak anio³ Pañski zst¹pi³ do pieca wraz z Azariaszem i jego towarzyszami i usun¹³ p³omieñ ognia z 
pieca,
Dan 3:50  sprowadzaj¹c do œrodka pieca jakby orzeŸwiaj¹cy powiew wiatru, tak ¿e ogieñ nie dosiêgn¹³ ich 
wcale, nie sprawi³ im bólu ani nie wyrz¹dzi³ krzywdy.
Dan 3:51  Wtedy ci trzej jakby jednym g³osem wys³awiali, wychwalali i b³ogos³awili Boga, mówi¹c w piecu:
Dan 3:52  B³ogos³awiony jesteœ, Panie Bo¿e naszych ojców - pe³en chwa³y i wywy¿szony na wieki. 
B³ogos³awione niech bêdzie Twoje imiê pe³ne chwa³y i œwiêtoœci - chwalebne i wywy¿szone na wieki.
Dan 3:53  B³ogos³awiony jesteœ w przybytku œwiêtej Twojej chwa³y - chwalony, s³awiony przez wieki nade 
wszystko.
Dan 3:54  B³ogos³awiony jesteœ na tronie Twego królestwa - chwalony, s³awiony przez wieki nade wszystko.
Dan 3:55  B³ogos³awiony jesteœ Ty, co spogl¹dasz w otch³anie, co na Cherubach zasiadasz - pe³en chwa³y i 
wywy¿szony na wieki.
Dan 3:56  B³ogos³awiony jesteœ na sklepieniu nieba - pe³en chwa³y i s³awny na wieki.
Dan 3:57  Wszystkie Pañskie dzie³a, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:58  Anio³owie Pañscy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:59  Niebiosa, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:60  Wszystkie wody pod niebem, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:61  Wszystkie potêgi, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:62  S³oñce i ksiê¿ycu, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:63  Gwiazdy nieba, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:64  Deszcze i rosy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:65  Wszystkie wichry niebieskie, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:66  Ogniu i ¿arze, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:67  Ch³odzie i upale, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:68  Rosy i szrony, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:69  Mrozy i zima, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:70  Lody i œniegi, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:71  Dni i noce, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:72  Œwiat³o i ciemnoœci, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:73  B³yskawice i chmury, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:74  Niech ziemia b³ogos³awi Pana, niech Go chwali i wywy¿sza na wieki!
Dan 3:75  Góry i pagórki, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:76  Wszystkie roœliny ziemi, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:77  ród³a, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:78  Morza i rzeki, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:79  Wieloryby i stworzenia morskie, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:80  Wszelkie ptaki powietrzne, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:81  Zwierzêta dzikie i trzody, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:82  Synowie ludzcy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:83  Izraelu, b³ogos³aw Pana, chwal i wywy¿szaj Go na wieki!
Dan 3:84  Kap³ani Pañscy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:85  S³udzy Pañscy, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:86  Duchy i dusze sprawiedliwych, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:87  Œwiêci i pokornego serca, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!
Dan 3:88  Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki, bo 
wybawi³ nas z otch³ani i z mocy œmierci ocali³ nas, wyrwa³ nas spoœród p³on¹cego ¿arem ognia.
Dan 3:89  Wychwalajcie Pana, bo ³askawy, bo na wieki Jego ³askawoœæ.
Dan 3:90  Wszyscy bogobojni, b³ogos³awcie Pana, Boga bogów, chwalcie i wys³awiajcie, bo na wieki Jego 



³askawoœæ.
Dan 3:91  Król Nabuchodonozor popad³ w zdumienie i powsta³ spiesznie. Zwróci³ siê do swych doradców, 
mówi¹c: «Czy nie wrzuciliœmy trzech zwi¹zanych mê¿ów do ognia?» Oni zaœ odpowiedzieli królowi: 
«Rzeczywiœcie, królu».
Dan 3:92  On zaœ w odpowiedzi rzek³: «Lecz widzê czterech mê¿ów rozwi¹zanych, przechadzaj¹cych siê 
poœród ognia i nie dzieje siê im nic z³ego; wygl¹d czwartego przypomina anio³a».
Dan 3:93  Wtedy przyst¹pi³ Nabuchodonozor do otworu p³on¹cego pieca i powiedzia³: «Szadraku, Meszaku i 
Abed-Nego, s³udzy Najwy¿szego Boga, wyjdŸcie i przyjdŸcie tutaj!» Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli wiêc 
z ognia.
Dan 3:94  Satrapowie, namiestnicy, rz¹dcy i doradcy królewscy zebrali siê i spostrzegli, ¿e ogieñ nie mia³ w³adzy 
nad cia³ami tych mê¿ów, tak ¿e nawet w³os z ich g³ów nie uleg³ spaleniu ani ich p³aszcze uszkodzeniu, ani nie 
by³o czuæ od nich sw¹du spalenizny.
Dan 3:95  Nabuchodonozor powiedzia³ na to: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-
Nega, który pos³a³ swego anio³a, by uratowa³ swoje s³ugi. W Nim pok³adali sw¹ ufnoœæ i przekroczyli nakaz 
królewski, oddaj¹c swe cia³a, aby nie oddawaæ czci ani pok³onu innemu bogu poza Nim.
Dan 3:96  Dlatego wydajê rozkaz, by bez wzglêdu na przynale¿noœæ narodow¹, rodow¹ czy jêzyk, ka¿dy, kto 
by wypowiedzia³ bluŸnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, zosta³ rozerwany w kawa³ki, a 
dom jego ¿eby sta³ siê rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który by móg³ zapewniæ ratunek, jak Ten».
Dan 3:97  Potem król obdarzy³ zaszczytami Szadraka, Meszaka i Abed-Nega w prowincji Babilonu.
Dan 3:98  Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleñ, jêzyków, mieszkaj¹cych po ca³ej ziemi: 
«Obyœcie zaznali wielkiego pokoju!
Dan 3:99  Spodoba³o mi siê oznajmiæ znaki i cuda, jakie Najwy¿szy Bóg dla mnie uczyni³.
Dan 3:100  Jak wielkie s¹ Jego znaki, jak potê¿ne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a 
panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
Dan 4:1  Ja, Nabuchodonozor, za¿ywa³em spokoju w swoim domu i radoœci w swoim pa³acu.
Dan 4:2  Mia³em widzenie we œnie, które mnie przerazi³o. Zaniepokoi³y mnie myœli na moim ³o¿u i widziad³a 
[powsta³e] w mojej g³owie.
Dan 4:3  Tote¿ wyda³em polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mêdrców babiloñskich, ¿eby mi dali 
wyjaœnienie snu.
Dan 4:4  Zjawili siê wiêc wyk³adacze snów, wró¿bici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedzia³em im sen, ale 
nie mogli mi podaæ jego wyjaœnienia.
Dan 4:5  W koñcu przyby³ do mnie Daniel, któremu na imiê wed³ug imienia mojego boga Belteszassar, a w 
którym mieszka duch œwiêtych bogów. Opowiedzia³em mu sen.
Dan 4:6  Belteszassarze, prze³o¿ony wyk³adaczy snów! Wiem, ¿e w tobie mieszka duch œwiêtych bogów i ¿e 
¿adna tajemnica nie stanowi dla ciebie trudnoœci. Oto mój sen, który widzia³em; wyjaœnij mi go!
Dan 4:7  W mojej g³owie, na moim ³o¿u, widzia³em takie obrazy: Patrza³em, a oto - drzewo w œrodku ziemi, a 
jego wysokoœæ ogromna.
Dan 4:8  Drzewo wzrasta³o potê¿nie, wysokoœci¹ sw¹ nieba siêga³o, widaæ je by³o a¿ po krañce ziemi.
Dan 4:9  Liœcie jego by³y piêkne, a owoce obfite, dawa³o ono po¿ywienie wszystkim. Pod nim szuka³y cienia 
zwierzêta l¹dowe, na jego ga³êziach mieszka³y ptaki powietrzne, z niego ¿ywi³o siê wszelkie cia³o.
Dan 4:10  Patrzy³em, w moim ³o¿u, na obrazy [istniej¹ce] w mojej g³owie, a oto Czuwaj¹cy i Œwiêty zstêpowa³ z 
nieba.
Dan 4:11  Wo³a³ On g³oœno i tak mówi³: "Wyr¹bcie drzewo i obetnijcie ga³êzie, otrz¹œnijcie liœcie i odrzuæcie 
owoce! Zwierzêta niech uciekaj¹ spod niego, a ptaki z jego ga³êzi!
Dan 4:12  Lecz pieñ jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z ¿elaza i br¹zu wœród polnej zieleni. 
Niech zwil¿a go rosa z nieba, a trawê poln¹ niechaj dzieli ze zwierzêtami!
Dan 4:13  Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzêce; siedem okresów [czasu] 
niech nad nim przeminie!
Dan 4:14  Wed³ug postanowienia Czuwaj¹cych [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygniêta przez Œwiêtych, aby 
wszyscy ¿yj¹cy wiedzieli, ¿e Najwy¿szy jest w³adc¹ nad królestwem ludzkim. Mo¿e je daæ, komu zechce, mo¿e 
ustanowiæ nad nimi najni¿szego z ludzi".
Dan 4:15  Taki jest sen, jaki widzia³em, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaœ, Belteszassarze, podaj mi jego 
znaczenie, bo wszyscy mêdrcy mojego kraju nie mogli go wyjaœniæ, ty zaœ mo¿esz, bo posiadasz ducha 
œwiêtych bogów».
Dan 4:16  Wówczas Daniel, który nosi³ imiê Belteszassar, popad³ na chwilê w oszo³omienie, a jego myœli 
zaniepokoi³y go. Król zaœ odezwa³ siê i rzek³: «Niech sen i jego wyk³ad nie niepokoj¹ ciebie, Belteszassarze!» 
Belteszassar odpowiedzia³: «Panie mój, oby sen [odnosi³ siê] do twoich wrogów, a jego wyk³ad do twoich 
przeciwników.
Dan 4:17  Drzewem, które ujrza³eœ, jak ros³o i sta³o siê potê¿ne, tak ¿e wysokoœæ jego siêga³a nieba i ¿e 



by³o widoczne na ca³ej ziemi,
Dan 4:18  którego liœcie by³y piêkne, a owoce obfite, na którym by³o po¿ywienie dla wszystkich, pod którym 
przebywa³y zwierzêta l¹dowe i na którego ga³êziach gnieŸdzi³y siê ptaki powietrzne -
Dan 4:19  jesteœ ty, o królu. Wzros³eœ i sta³eœ siê potê¿ny, a wielkoœæ twoja wzrasta³a i siêga³a a¿ do 
nieba, panowanie zaœ twoje a¿ po krañce œwiata.
Dan 4:20  To natomiast, ¿e król widzia³ Czuwaj¹cego i Œwiêtego zstêpuj¹cego z nieba i mówi¹cego: "Wyr¹bcie 
drzewo i zniszczcie je, tylko pieñ jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w ¿elaznych i br¹zowych okowach wœród 
polnej zieleni; niech go zwil¿a rosa z nieba, niech dzieli los ze zwierzêtami polnymi, a¿ nie up³ynie nad nim 
siedem okresów czasu" -
Dan 4:21  to jest wyjaœnienie, królu, i postanowienie Najwy¿szego, które dope³ni siê na królu, moim panu.
Dan 4:22  Wypêdz¹ ciê spoœród ludzi i bêdziesz przebywa³ wœród l¹dowych zwierz¹t. Tak jak wo³om bêd¹ ci 
dawaæ trawê do jedzenia, a rosa z nieba bêdzie ciê zwil¿aæ. Siedem okresów czasu up³ynie nad tob¹, a¿ 
uznasz, ¿e Najwy¿szy jest w³adc¹ nad królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce.
Dan 4:23  To zaœ, ¿e wydano polecenie, by zostawiæ pieñ i korzenie [oznacza, ¿e]: Pozostawi¹ ci królestwo, 
skoro uznasz, ¿e Niebo sprawuje w³adzê.
Dan 4:24  Dlatego, królu, przyjmij moj¹ radê i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje 
nieprawoœci mi³osierdziem nad ubogimi; wtedy mo¿e twa pomyœlnoœæ oka¿e siê trwa³¹».
Dan 4:25  Wszystko to spe³ni³o siê na królu Nabuchodonozorze.
Dan 4:26  Po up³ywie dwunastu miesiêcy, gdy przechadza³ siê na tarasie królewskiego pa³acu w Babilonie,
Dan 4:27  król odezwa³ siê i powiedzia³: «Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowa³em jako siedzibê 
królewsk¹ si³¹ mojej potêgi i chwa³¹ mojego majestatu?»
Dan 4:28  Nim król jeszcze wypowiedzia³ swoje s³owo, pad³ g³os z nieba: «Otrzymujesz zapowiedŸ, królu 
Nabuchodonozorze! Panowanie odst¹pi³o od ciebie;
Dan 4:29  zostaniesz wypêdzony spoœród ludzi. Bêdziesz mieszka³ wœród zwierz¹t polnych i bêd¹ ci dawaæ jak 
wo³om trawê na pokarm. Siedem okresów czasu up³ynie nad tob¹, dopóki nie uznasz, ¿e Najwy¿szy jest w³adc¹ 
nad królestwem ludzkim».
Dan 4:30  Natychmiast wype³ni³a siê zapowiedŸ na Nabuchodonozorze. Wypêdzono go spoœród ludzi, ¿ywi³ 
siê traw¹ jak wo³y, a rosa z nieba zwil¿a³a go. W³osy jego uros³y [niby] pióra or³a, paznokcie zaœ jego jak 
[pazury] ptaka.
Dan 4:31  Gdy zaœ up³ynê³y oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podnios³em oczy ku niebu. Wtedy powróci³ 
mi rozum i wys³awia³em Najwy¿szego, uwielbia³em i wychwala³em ¯yj¹cego na wieki, bo Jego w³adza jest 
w³adz¹ wieczn¹, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
Dan 4:32  Wszyscy mieszkañcy ziemi nic nie znacz¹; wed³ug swojej woli postêpuje On z niebieskimi zastêpami. 
Nie ma nikogo, kto by móg³ powstrzymaæ Jego ramiê i kto by móg³ powiedzieæ do Niego: «Co czynisz?»
Dan 4:33  W tej samej chwili powróci³ mi rozum i na chwa³ê Jego panowania powróci³ mi majestat i blask. 
Doradcy moi i mo¿now³adcy odszukali mnie i przywrócili mi w³adzê królewsk¹, i dano mi jeszcze wiêkszy zakres 
w³adzy.
Dan 4:34  Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywy¿szam i wys³awiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego 
dzie³a s¹ prawd¹, a drogi Jego sprawiedliwoœci¹, tych zaœ, co postêpuj¹ pysznie, mo¿e On poni¿yæ.
Dan 5:1  Król Baltazar urz¹dzi³ dla swych mo¿now³adców w liczbie tysi¹ca wielk¹ ucztê i pi³ wino wobec tysi¹ca 
[osób].
Dan 5:2  Gdy zasmakowa³ w winie, rozkaza³ Baltazar przynieœæ srebrne i z³ote naczynia, które jego ojciec, 
Nabuchodonozor, zabra³ ze œwi¹tyni w Jerozolimie, aby mogli z nich piæ król oraz jego mo¿now³adcy, jego 
¿ony i na³o¿nice.
Dan 5:3  Przyniesiono wiêc z³ote i srebrne naczynia zabrane ze œwi¹tyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego 
mo¿now³adcy, jego ¿ony i jego na³o¿nice.
Dan 5:4  Pij¹c wino wychwalali bo¿ków z³otych i srebrnych, miedzianych i ¿elaznych, drewnianych i kamiennych.
Dan 5:5  W tej chwili ukaza³y siê palce rêki ludzkiej i pisa³y za œwiecznikiem na wapnie œciany królewskiego 
pa³acu. Król zaœ widzia³ pisz¹c¹ rêkê.
Dan 5:6  Twarz króla zmieni³a siê, myœli jego nape³ni³y siê przera¿eniem, jego stawy biodrowe uleg³y 
rozluŸnieniu, a kolana jego uderza³y jedno o drugie.
Dan 5:7  Zakrzykn¹³ król, by wprowadzono wró¿bitów, Chaldejczyków i astrologów. Zwróci³ siê król do mêdrców 
babiloñskich i rzek³: «Ka¿dy, kto przeczyta to pismo i wyjaœni mi je, ma byæ odziany w purpurê i z³oty ³añcuch 
na szyjê i ma panowaæ w moim kraju jako trzeci».
Dan 5:8  Przyst¹pili wiêc wszyscy mêdrcy królewscy, ale nie mogli odczytaæ pisma ani podaæ wyjaœnienia 
królowi.
Dan 5:9  Wtedy Baltazar przerazi³ siê bardzo i kolor jego twarzy zmieni³ siê, a jego mo¿now³adców ogarnê³o 
zmieszanie.
Dan 5:10  Królowa wesz³a, na skutek s³ów króla i mo¿now³adców, do sali biesiadnej. Odezwa³a siê królowa i 



rzek³a: «Królu, ¿yj wiecznie! Nie lêkaj siê swoich myœli i niech kolor twej twarzy nie ulega zmianie!
Dan 5:11  Jest w twoim królestwie m¹¿ posiadaj¹cy ducha œwiêtych bogów: w czasach twego ojca znaleziono w 
nim œwiat³o rozumu i m¹droœæ podobn¹ do m¹droœci bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowi³ go 
zwierzchnikiem wyk³adaczy snów, wró¿bitów, Chaldejczyków i astrologów,
Dan 5:12  poniewa¿ stwierdzono u Daniela, któremu król nada³ imiê Belteszassar, nadzwyczajnego ducha, 
wiedzê i rozwagê, umiejêtnoœæ wyk³adania snów, wyjaœniania rzeczy zagadkowych i rozwi¹zywania zawi³ych. 
Ka¿ wiêc zawo³aæ Daniela, a on ci wska¿e znaczenie».
Dan 5:13  Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwa³ siê do Daniela: «Czy to ty jesteœ Daniel, 
jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadzi³ z Judy król, mój ojciec?
Dan 5:14  S³ysza³em o tobie, ¿e posiadasz boskiego ducha i ¿e uznano w tobie œwiat³o, rozwagê i 
nadzwyczajn¹ m¹droœæ.
Dan 5:15  Przyprowadzono do mnie mêdrców i wró¿bitów, by odczytali to pismo i podali jego znaczenie. Oni 
jednak nie potrafili podaæ znaczenia sprawy.
Dan 5:16  S³ysza³em zaœ o tobie, ¿e umiesz dawaæ wyjaœnienia i rozwi¹zywaæ zawi³oœci. Jeœli wiêc 
potrafisz odczytaæ pismo i wyjaœniæ jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurê i z³oty ³añcuch na szyjê i 
bêdziesz panowa³ jako trzeci w królestwie».
Dan 5:17  Wtedy odezwa³ siê Daniel i rzek³ wobec króla: «Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym! 
Jednak¿e odczytam królowi pismo i wyjaœniê jego znaczenie.
Dan 5:18  Królu, Najwy¿szy Bóg da³ twemu ojcu, Nabuchodonozorowi, królestwo, wielkoœæ, chwa³ê i majestat.
Dan 5:19  Z powodu wielkoœci mu udzielonej wszystkie ludy, narody i jêzyki odczuwa³y bojaŸñ i dr¿a³y przed 
nim. Zabija³, kogo chcia³, i pozostawia³ przy ¿yciu, kogo chcia³; kogo chcia³, wywy¿sza³, a kogo chcia³, poni¿a³.
Dan 5:20  Gdy jednak jego serce unios³o siê [pych¹], a jego duch utrwali³ siê w hardoœci, z³o¿ono go z 
królewskiego tronu i odebrano mu chwa³ê.
Dan 5:21  Wypêdzono go spoœród ludzi, jego serce upodobni³o siê do serca zwierz¹t, i przebywa³ z dzikimi 
os³ami. ¯ywiono go jak wo³y traw¹, jego cia³o zaœ zwil¿a³a rosa z nieba, dopóki nie uzna³, ¿e Najwy¿szy Bóg 
panuje nad królestwem ludzi i ¿e kogo chce, ustanawia nad nimi.
Dan 5:22  Ty zaœ, jego syn Baltazar, nie uni¿y³eœ swego serca, mimo ¿e wiedzia³eœ o tym wszystkim,
Dan 5:23  lecz unios³eœ siê przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaœ, twoi 
mo¿now³adcy, twoje ¿ony i twoje na³o¿nice piliœcie z nich wino. Wychwala³eœ bogów srebrnych i z³otych, 
miedzianych, ¿elaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widz¹, nie s³ysz¹ i nie rozumiej¹. Bogu zaœ, w 
którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie odda³eœ.
Dan 5:24  Dlatego pos³a³ On tê rêkê, która nakreœli³a to pismo.
Dan 5:25  A oto nakreœlone pismo: mene, mene, tekel ufarsin.
Dan 5:26  Takie zaœ jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczy³ twoje panowanie i ustali³ jego kres.
Dan 5:27  Tekel - zwa¿ono ciê na wadze i okaza³eœ siê zbyt lekki.
Dan 5:28  Peres - twoje królestwo uleg³o podzia³owi; oddano je Medom i Persom».
Dan 5:29  Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurê, na³o¿ono mu na szyjê z³oty ³añcuch i 
og³oszono, ¿e ma rz¹dziæ jako trzeci w pañstwie.
Dan 5:30  Tej samej nocy król chaldejski Baltazar zosta³ zabity.
Dan 6:1  Dariusz zaœ, Med, licz¹cy szeœædziesi¹t dwa lata, otrzyma³ królestwo.
Dan 6:2  Spodoba³o siê ustanowiæ Dariuszowi nad pañstwem stu dwudziestu satrapów, którzy mieli przebywaæ 
w ca³ym królestwie,
Dan 6:3  nad nimi zaœ trzech zwierzchników - jednym z nich by³ Daniel - którym satrapowie sk³adali 
sprawozdania, by nie obci¹¿aæ króla.
Dan 6:4  Daniel zaœ przewy¿sza³ zwierzchników i satrapów, posiada³ bowiem niezwyk³ego ducha. Król 
zamierza³ ustanowiæ go nad ca³ym królestwem.
Dan 6:5  Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usi³owali znaleŸæ podstawê do oskar¿enia Daniela w sprawach 
królestwa. Nie mogli jednak znaleŸæ podstawy ani ¿adnego wykroczenia, bo by³ on wierny i nie mo¿na by³o w 
nim znaleŸæ ¿adnego zaniedbania ani b³êdu.
Dan 6:6  Ludzie ci powiedzieli: «Nie znajdziemy ¿adnego zarzutu przeciw Danielowi, jeœli nie wysuniemy 
przeciw niemu oskar¿enia [wziêtego] z kultu jego Boga».
Dan 6:7  Zwierzchnicy wiêc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: «Królu 
Dariuszu, ¿yj wiecznie!
Dan 6:8  Wszyscy zwierzchnicy pañstwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rz¹dcy postanowili, ¿eby król 
wyda³ zarz¹dzenie i ustanowi³ zakaz: Ktokolwiek w ci¹gu trzydziestu dni zanosi³by proœbê do jakiegoœ boga lub 
cz³owieka poza tob¹, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów.
Dan 6:9  Teraz zaœ, królu, wydaj zakaz i ka¿ spisaæ dekret, który by³by nieodwo³alny wed³ug nienaruszalnego 
prawa Medów i Persów».
Dan 6:10  Kaza³ wiêc król Dariusz spisaæ dokument i zakaz.



Dan 6:11  Gdy Daniel dowiedzia³ siê, ¿e spisano dokument, poszed³ do swego domu. Mia³ on w swoim górnym 
pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie pada³ na kolana modl¹c siê i uwielbiaj¹c Boga, tak 
samo jak to czyni³ przedtem.
Dan 6:12  Mê¿owie ci podbiegli gromadnie i znaleŸli Daniela modl¹cego siê i wzywaj¹cego Boga.
Dan 6:13  Udali siê wiêc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kaza³eœ, królu, 
og³osiæ dekretu, ¿e ktokolwiek prosi³by w ci¹gu trzydziestu dni o coœ jakiegokolwiek boga lub cz³owieka poza 
tob¹, ma byæ wrzucony do jaskini lwów?» W odpowiedzi król rzek³: «Sprawê rozstrzygniêto wed³ug 
nienaruszalnego prawa Medów i Persów».
Dan 6:14  Na to odpowiedzieli zwracaj¹c siê do króla: «Daniel, ten m¹¿ spoœród uprowadzonych z Judy, nie 
liczy siê z tob¹, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy».
Dan 6:15  Gdy król us³ysza³ te s³owa, ogarn¹³ go smutek, postanowi³ uratowaæ Daniela i a¿ do zachodu s³oñca 
usi³owa³ znaleŸæ sposób, by go ocaliæ.
Dan 6:16  Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówi¹c: «Wiedz, królu, ¿e zgodnie z prawem Medów i 
Persów ¿aden zakaz ani dekret wydany przez króla nie mo¿e byæ odwo³any».
Dan 6:17  Wtedy król wyda³ rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwróci³ siê do 
Daniela i rzek³: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale s³u¿ysz, uratuje ciê».
Dan 6:18  Przyniesiono kamieñ i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczêtowa³ go swoj¹ pieczêci¹ i 
pieczêci¹ swych mo¿now³adców, aby nic nie uleg³o zmianie w sprawie Daniela.
Dan 6:19  Nastêpnie król odszed³ do swego pa³acu i poœci³ przez noc, nie kaza³ wprowadzaæ do siebie 
na³o¿nic, a sen odszed³ od niego.
Dan 6:20  Król wsta³ o œwicie i uda³ siê spiesznie do jaskini lwów.
Dan 6:21  Gdy by³ blisko jaskini, wo³a³ do Daniela g³osem pe³nym bólu: «Danielu, s³ugo ¿yj¹cego Boga, czy 
Bóg, któremu s³u¿ysz tak wytrwale, móg³ ciê wybawiæ od lwów?»
Dan 6:22  Wtedy Daniel odpowiedzia³ królowi: «Królu, ¿yj wiecznie!
Dan 6:23  Mój Bóg pos³a³ swego anio³a i on zamkn¹³ paszczê lwom; nie wyrz¹dzi³y mi one krzywdy, poniewa¿ 
On uzna³ mnie za niewinnego; a tak¿e wobec ciebie nie uczyni³em nic z³ego».
Dan 6:24  Uradowa³ siê z tego król i rozkaza³ wydobyæ Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim ¿adnej 
rany, bo zaufa³ swemu Bogu.
Dan 6:25  Na rozkaz króla przyprowadzono mê¿ów, którzy oskar¿yli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich 
samych, ich dzieci i ¿ony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyci³y ich lwy i zmia¿d¿y³y ich koœci.
Dan 6:26  Król Dariusz napisa³ do wszystkich narodów, ludów i jêzyków, zamieszka³ych po ca³ej ziemi: «Wasz 
pokój niech bêdzie wielki!
Dan 6:27  Wydajê niniejszym dekret, by na ca³ym obszarze mojego królestwa odczuwano lêk i dr¿enie przed 
Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem ¿yj¹cym i trwa na wieki.
Dan 6:28  On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratowa³ Daniela z mocy 
lwów».
Dan 6:29  Ów Daniel zaœ za¿ywa³ pomyœlnoœci za panowania Dariusza i za panowania Persa Cyrusa.
Dan 7:1  W pierwszym roku [panowania] króla babiloñskiego Baltazara mia³ Daniel sen i zaniepokoi³y go 
widziad³a jego g³owy na jego ³o¿u. Nastêpnie spisa³ on sen o nastêpuj¹cej treœci
Dan 7:2  Daniel wiêc powiedzia³: «Ujrza³em swoj¹ wizjê w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzy³y wielkie 
morze.
Dan 7:3  Cztery ogromne bestie wysz³y z morza, a jedna ró¿ni³a siê od drugiej.
Dan 7:4  Pierwsza podobna by³a do lwa i mia³a skrzyd³a orle. Patrza³em, a oto wyrwano jej skrzyd³a, j¹ zaœ 
sam¹ uniesiono w górê i postawiono jak cz³owieka na dwu nogach, daj¹c jej ludzkie serce.
Dan 7:5  A oto druga bestia, zupe³nie inna, podobna do niedŸwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy ¿ebra 
mia³a w paszczy miêdzy zêbami. Mówiono do niej: "Podnieœ siê! Po¿eraj wiele miêsa!"
Dan 7:6  Potem patrza³em, a oto inna [bestia] podobna do pantery, maj¹ca na swym grzbiecie cztery ptasie 
skrzyd³a. Bestia ta mia³a cztery g³owy; jej to powierzono w³adzê.
Dan 7:7  Nastêpnie patrza³em i ujrza³em w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przera¿aj¹ca, o 
nadzwyczajnej sile. Mia³a wielkie zêby z ¿elaza i miedziane pazury; po¿era³a i kruszy³a, depc¹c nogami to, co 
pozostawa³o. Ró¿ni³a siê od wszystkich poprzednich bestii i mia³a dziesiêæ rogów.
Dan 7:8  Gdy przypatrywa³em siê rogom, oto inny ma³y róg wyrós³ miêdzy nimi i trzy spoœród pierwszych 
rogów zosta³y przed nim wyrwane. Mia³ on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówi³y wielkie rzeczy.
Dan 7:9  Patrza³em, a¿ postawiono trony, a Przedwieczny zaj¹³ miejsce. Szata Jego by³a bia³a jak œnieg, a 
w³osy Jego g³owy jakby z czystej we³ny. Tron Jego by³ z ognistych p³omieni, jego ko³a - p³on¹cy ogieñ.
Dan 7:10  Strumieñ ognia siê rozlewa³ i wyp³ywa³ od Niego. Tysi¹c tysiêcy s³u¿y³o Mu, a dziesiêæ tysiêcy po 
dziesiêæ tysiêcy sta³o przed Nim. S¹d zasiad³ i otwarto ksiêgi.
Dan 7:11  Z powodu gwaru wielkich s³ów, jakie wypowiada³ róg, patrza³em, a¿ zabito bestiê; cia³o jej uleg³o 
zniszczeniu i wydano je na spalenie.



Dan 7:12  Tak¿e innym bestiom odebrano w³adzê, ale ustalono okres trwania ich ¿ycia co do czasu i godziny.
Dan 7:13  Patrza³em w nocnych widzeniach: a oto na ob³okach nieba przybywa jakby Syn Cz³owieczy. 
Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzaj¹ Go przed Niego.
Dan 7:14  Powierzono Mu panowanie, chwa³ê i w³adzê królewsk¹, a s³u¿y³y Mu wszystkie narody, ludy i jêzyki. 
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zag³adzie.
Dan 7:15  Ja, Daniel, popad³em z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej g³owy przerazi³y mnie.
Dan 7:16  Zbli¿y³em siê do jednego ze stoj¹cych i zapyta³em o w³aœciwe znaczenie tego wszystkiego. On zaœ 
odpowiedzia³ i wyjaœni³ znaczenie rzeczy.
Dan 7:17  "Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstan¹ z ziemi.
Dan 7:18  Królestwo jednak otrzymaj¹ œwiêci Najwy¿szego, i bêd¹ posiadaæ królestwo na zawsze i na wieki 
wieków".
Dan 7:19  Potem chcia³em siê upewniæ co do czwartej bestii, odmiennej od pozosta³ych i nader strasznej, która 
mia³a zêby z ¿elaza i miedziane pazury, a po¿era³a, kruszy³a i depta³a nogami resztê;
Dan 7:20  oraz co do dziesiêciu rogów na jej g³owie, i co do innego, przed którym, gdy wyrós³, upad³y trzy 
tamte. Róg ten mia³ oczy i usta, wypowiadaj¹ce wielkie rzeczy, i wydawa³ siê wiêkszy od swoich towarzyszy.
Dan 7:21  Patrza³em i róg ten rozpocz¹³ wojnê ze œwiêtymi, i zwyciê¿a³ ich,
Dan 7:22  a¿ przyby³ Przedwieczny i s¹d zasiad³, a w³adzê dano œwiêtym Najwy¿szego, i a¿ nadszed³ czas, by 
œwiêci otrzymali królestwo.
Dan 7:23  Powiedzia³ tak: "Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które bêdzie na ziemi, ró¿ne od wszystkich 
królestw; poch³onie ono ca³¹ ziemiê, podepce j¹ i zetrze.
Dan 7:24  Dziesiêæ zaœ rogów - z tego królestwa powstanie dziesiêciu królów, po nich zaœ inny powstanie, 
odmienny od poprzednich, i obali trzech królów.
Dan 7:25  Bêdzie wypowiada³ s³owa przeciw Najwy¿szemu i wytraca³ œwiêtych Najwy¿szego, bêdzie 
zamierza³ zmieniæ czasy i Prawo, a [œwiêci] bêd¹ wydani w jego rêce a¿ do czasu, czasów i po³owy czasu.
Dan 7:26  Wtedy odbêdzie siê s¹d i odbior¹ mu w³adzê, by go zniszczyæ i zniweczyæ doszczêtnie.
Dan 7:27  A panowanie i w³adzê, i wielkoœæ królestw pod ca³ym niebem otrzyma lud œwiêty Najwy¿szego. 
Królestwo Jego bêdzie wiecznym królestwem; bêd¹ Mu s³u¿y³y wszystkie moce i bêd¹ Mu uleg³e".
Dan 7:28  Dot¹d opis zdarzenia. Moje myœli przerazi³y bardzo mnie, Daniela; zmieni³em siê na twarzy, lecz 
zachowa³em wydarzenie w sercu.
Dan 8:1  W trzecim roku panowania króla Baltazara mia³em widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrza³em 
poprzednio.
Dan 8:2  Gdy patrza³em podczas widzenia, zobaczy³em siebie w Suzie, w warowni, która le¿y w kraju Elam. 
Patrza³em w widzeniu i znalaz³em siê nad rzek¹ Ulaj.
Dan 8:3  Podnios³em oczy i spojrza³em, a oto jeden baran sta³ nad rzek¹; mia³ on dwa rogi, obydwa wysokie, 
jeden wy¿szy ni¿ drugi, a wy¿szy wyrós³ póŸniej.
Dan 8:4  Ujrza³em barana bod¹cego [rogami] ku zachodowi, pó³nocy i po³udniu. ¯adne ze zwierz¹t nie mog³o mu 
sprostaæ ani nikt nie móg³ uwolniæ siê z jego mocy. On zaœ czyni³, co chcia³, i stawa³ siê wielki.
Dan 8:5  Ja zaœ patrza³em uwa¿nie i oto od zachodu szed³ kozio³ po ca³ej powierzchni ziemi, nie dotykaj¹c jej. 
Kozio³ ten mia³ okaza³y róg miêdzy oczami.
Dan 8:6  Podszed³ on a¿ do barana o dwóch rogach, którego widzia³em stoj¹c nad rzek¹, i rzuci³ siê na niego z 
ca³¹ sw¹ z³oœci¹.
Dan 8:7  Zobaczy³em, jak on zbli¿ywszy siê do barana rozz³oœci³ siê na niego, i uderzy³ barana, i z³ama³ oba 
jego rogi. Baran nie mia³ si³y, by mu stawiæ czo³a. Powali³ wiêc on go na ziemiê i podepta³ nogami, a nie by³o 
nikogo, kto by wyrwa³ barana z jego mocy.
Dan 8:8  Kozio³ urós³ niezmiernie, ale gdy by³ w pe³ni si³, wielki róg uleg³ z³amaniu, a na jego miejscu wyros³y 
cztery inne - ku czterem stronom œwiata.
Dan 8:9  Z jednego z nich wyrós³ inny, ma³y róg, i wzrasta³ nadmiernie ku po³udniowi, ku wschodowi i ku 
wspania³emu krajowi.
Dan 8:10  Wzniós³ siê on a¿ do wojska niebieskiego i str¹ci³ na ziemiê czêœæ wojska oraz gwiazd i podepta³ je.
Dan 8:11  Wielkoœci¹ dosiêga³ on niemal W³adcy wojska, odj¹³ Mu wieczn¹ ofiarê, obali³ miejsce Jego przybytku
Dan 8:12  i Jego wojsko. Jako codzienn¹ ofiarê sk³ada³ wystêpek i prawdê rzuci³ na ziemiê; dzia³a³ zaœ 
skutecznie.
Dan 8:13  I us³ysza³em, ¿e gdy jeden ze œwiêtych mówi³, a drugi œwiêty zapyta³ tego, który mówi³: "Jak d³ugo 
[potrwa] widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawoœæ, przybytek i podeptane zastêpy?"
Dan 8:14  On zaœ powiedzia³ do niego: "Jeszcze przez dwa tysi¹ce trzysta wieczorów i poranków, nastêpnie 
œwi¹tynia odzyska swoje prawa".
Dan 8:15  Gdy ja, Daniel, ogl¹da³em widzenie i roztrz¹sa³em jego znaczenie, oto stan¹³ przede mn¹ ktoœ o 
wygl¹dzie mê¿czyzny,
Dan 8:16  i us³ysza³em g³os ludzki nad [rzek¹] Ulaj, który wo³a³ tymi s³owami: "Gabrielu, wyjaœnij mu widzenie!"



Dan 8:17  Podszed³ wiêc on do miejsca, gdzie sta³em, a gdy przyby³, przerazi³em siê i pad³em na twarz. I 
powiedzia³ do mnie: "Wiedz, cz³owieku, ¿e widzenie odnosi siê do czasów ostatecznych".
Dan 8:18  Gdy on ze mn¹ rozmawia³, pad³em oszo³omiony twarz¹ ku ziemi, wtedy dotkn¹³ mnie, postawi³ mnie 
na nogi
Dan 8:19  i powiedzia³: "Oto oznajmiê ci, co ma nast¹piæ przy koñcu gniewu, bo widzenie dotyczy koñca 
czasów.
Dan 8:20  Baran, którego widzia³eœ z dwoma rogami, [oznacza] królów Medów i Persów.
Dan 8:21  Kozio³ zaœ - króla Jawanu, a wielki róg miêdzy jego oczami - pierwszego króla.
Dan 8:22  Róg zaœ, który uleg³ z³amaniu, i cztery rogi, co wyros³y na jego miejsce, to cztery królestwa, które 
powstan¹ z jego narodu, bêd¹ jednak pozbawione jego mocy.
Dan 8:23  A przy koñcu ich panowania, gdy wystêpni dope³ni¹ swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, 
zdolny rozumieæ rzeczy tajemne.
Dan 8:24  Jego moc bêdzie potê¿na, ale nie dziêki w³asnej sile. Bêdzie zamierza³ rzeczy dziwne i dozna 
powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potê¿nych i naród œwiêtych.
Dan 8:25  Przy jego przebieg³oœci i knowanie bêdzie skuteczne w jego rêku. Stanie siê on wynios³ym w sercu i 
niespodzianie zgotuje zag³adê wielu. Powstanie przeciw Najwy¿szemu Ksiêciu, lecz bez udzia³u rêki ludzkiej 
zostanie skruszony.
Dan 8:26  Widzenie zaœ o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie 
okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odleg³ych".
Dan 8:27  Wtedy mnie, Daniela, ogarnê³a niemoc i chorowa³em przez [wiele] dni. Nastêpnie wsta³em i 
za³atwia³em sprawy królewskie; by³em jednak poruszony widzeniem, gdy¿ nie mog³em go zrozumieæ.
Dan 9:1  W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawuj¹cego w³adzê nad królestwem 
chaldejskim,
Dan 9:2  w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, docieka³em w Pismach liczby lat, które objawi³ Pan 
prorokowi Jeremiaszowi, ¿e ma siê dope³niæ siedemdziesi¹t lat spustoszenia Jerozolimy.
Dan 9:3  Zwróci³em wiêc twarz do Pana Boga, oddaj¹c siê modlitwie i b³aganiu w postach, pokucie i popiele.
Dan 9:4  I modli³em siê do Pana, Boga mojego, wyznawa³em i mówi³em: "O Panie, Bo¿e mój, wielki i straszliwy, 
który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochaj¹ i przestrzegaj¹ Twoich przykazañ.
Dan 9:5  Zgrzeszyliœmy, zb³¹dziliœmy, pope³niliœmy nieprawoœæ i zbuntowaliœmy siê, odst¹piliœmy od 
Twoich przykazañ.
Dan 9:6  Nie byliœmy pos³uszni Twoim s³ugom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych 
królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do ca³ego narodu kraju.
Dan 9:7  U Ciebie, Panie, sprawiedliwoœæ, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziœ u nas - mieszkañców 
Judy i Jerozolimy, i ca³ego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dok¹d ich wypêdzi³eœ z powodu 
niewiernoœci, jak¹ Ci okazali.
Dan 9:8  Panie! Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo 
zgrzeszyliœmy przeciw Tobie.
Dan 9:9  Pan, Bóg nasz, zaœ jest mi³osierny i okazuje ³askawoœæ, mimo ¿e zbuntowaliœmy siê przeciw 
Niemu
Dan 9:10  i nie s³uchaliœmy g³osu Pana, Boga naszego, by postêpowaæ wed³ug Jego wskazañ, które nam da³ 
przez swoje s³ugi, proroków.
Dan 9:11  Ca³y Izrael przekroczy³ Twoje Prawo i pob³¹dzi³, nie s³uchaj¹c Twego g³osu. Spad³o na nas 
przekleñstwo [poparte] przysiêg¹, które zosta³o zapisane w Prawie Moj¿esza, s³ugi Bo¿ego; zgrzeszyliœmy 
bowiem przeciw Niemu.
Dan 9:12  Spe³ni³ wiêc swoje s³owo, jakie wypowiedzia³ przeciw nam i naszym w³adcom, którzy panowali nad 
nami, ¿e sprowadzi na nas wielkie nieszczêœcie, jakiego nie by³o pod ca³ym niebem, a jakie spad³o na 
Jerozolimê.
Dan 9:13  Tak jak zosta³o napisane w Prawie Moj¿esza, przysz³o na nas ca³e to nieszczêœcie; nie 
przeb³agaliœmy Pana, Boga naszego, odwracaj¹c siê od naszych wystêpków i nabywaj¹c znajomoœci Twej 
prawdy.
Dan 9:14  Czuwa³ wiêc Pan nad nieszczêœciem i sprowadzi³ je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we 
wszystkich swych poczynaniach, my zaœ nie us³uchaliœmy Jego g³osu.
Dan 9:15  A teraz, Panie, Bo¿e nasz, który wyprowadzi³eœ swój naród z ziemi egipskiej mocn¹ rêk¹, zyskuj¹c 
sobie imiê, jak to jest dziœ: zgrzeszyliœmy i pope³niliœmy nieprawoœæ.
Dan 9:16  Panie, wed³ug Twojego mi³osierdzia, niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem, 
Jerozolim¹, nad Twoj¹ œwiêt¹ gór¹. Bo z powodu naszych grzechów i przewinieñ naszych przodków sta³a siê 
Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokó³ nas.
Dan 9:17  Teraz zaœ, Bo¿e nasz, wys³uchaj modlitwy Twojego s³ugi i jego b³agañ i rozjaœnij swe oblicze nad 
œwi¹tyni¹, która le¿y zniszczona - ze wzglêdu na Ciebie, Panie!



Dan 9:18  Nak³oñ, mój Bo¿e, swego ucha i wys³uchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, 
nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opieraj¹c siê nie na naszej 
sprawiedliwoœci, ale ufni w Twoje wielkie mi³osierdzie.
Dan 9:19  Us³ysz, Panie! Odpuœæ, Panie! Panie, miej na uwadze i dzia³aj niezw³ocznie, przez wzgl¹d na siebie 
samego, mój Bo¿e! Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem".
Dan 9:20  Gdy jeszcze mówi³em i modli³em siê, wyznaj¹c grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i sk³adaj¹c 
przed Panem, Bogiem moim, swe b³agania za œwiêt¹ górê mojego Boga,
Dan 9:21  gdy wiêc jeszcze wymawia³em [s³owa] modlitwy, m¹¿ Gabriel, którego spostrzeg³em przedtem, 
przyby³ do mnie lec¹c pospiesznie oko³o czasu wieczornej ofiary.
Dan 9:22  Przyby³, rozmawia³ ze mn¹ i powiedzia³: "Danielu, wyszed³em teraz, by ci daæ ca³kowite zrozumienie.
Dan 9:23  Gdy zacz¹³eœ swe b³agalne modlitwy, wypowiedziano s³owo, ja zaœ przyby³em, by ci je oznajmiæ. 
Ty jesteœ bowiem mê¿em umi³owanym. Przeniknij wiêc s³owo i zrozum widzenie:
Dan 9:24  Ustalono siedemdziesi¹t tygodni nad twoim narodem i twoim œwiêtym miastem, by po³o¿yæ kres 
nieprawoœci, grzech ob³o¿yæ pieczêci¹ i odpokutowaæ wystêpek, a wprowadziæ wieczn¹ sprawiedliwoœæ, 
przypieczêtowaæ widzenie i proroka i namaœciæ to, co najœwiêtsze.
Dan 9:25  Ty zaœ wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano s³owo, ¿e nast¹pi powrót i zostanie 
odbudowana Jerozolima, do W³adcy-Pomazañca - siedem tygodni i szeœædziesi¹t dwa tygodnie; zostan¹ 
odbudowane dziedziniec i wa³, w czasach jednak pe³nych ucisku.
Dan 9:26  A po szeœædziesiêciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zg³adzony i nie bêdzie dla niego... 
Miasto zaœ i œwi¹tynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nast¹pi wœród powodzi, i do koñca 
wojny potrwaj¹ zamierzone spustoszenia.
Dan 9:27  Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzieñ. A oko³o po³owy tygodnia ustanie ofiara krwawa i 
ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaœ œwi¹tyni bêdzie ohyda ziej¹ca pustk¹ i przetrwa a¿ do koñca, do czasu 
ustalonego na spustoszenie"».
Dan 10:1  W trzecim roku [panowania] króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imiê Belteszassar, 
zosta³o objawione s³owo, s³owo niezawodne: wielka wojna. On przenikn¹³ s³owo i zrozumia³ widzenie.
Dan 10:2  W tamtych czasach spêdzi³em ja, Daniel, ca³e trzy tygodnie w smutku.
Dan 10:3  Nie jad³em wybornych potraw, nie bra³em do ust ani miêsa, ani wina, nie namaszcza³em siê te¿ a¿ 
do koñca trzech tygodni.
Dan 10:4  Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesi¹ca, gdy znajdowa³em siê nad brzegiem Wielkiej 
Rzeki, to jest nad Tygrysem,
Dan 10:5  podnios³em oczy i patrza³em: Oto [sta³] pewien cz³owiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra by³y 
przepasane czystym z³otem,
Dan 10:6  a cia³o zaœ jego by³o podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku b³yskawicy, oczy jego by³y jak 
pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak b³ysk polerowanej miedzi, a jego g³os jak g³os t³umu.
Dan 10:7  Ja, Daniel, ogl¹da³em tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mn¹, nie ogl¹dali widzenia, ogarnê³o 
ich jednak wielkie przera¿enie, tak ¿e uciekli, by siê ukryæ.
Dan 10:8  Tylko ja sam pozosta³em, by ogl¹daæ to wielkie widzenie, lecz nie mia³em si³y, zmieni³em siê na 
twarzy, [opuœci³a mnie moc].
Dan 10:9  Wtedy us³ysza³em dŸwiêk jego s³ów, i na dŸwiêk jego s³ów upad³em oszo³omiony twarz¹ ku ziemi.
Dan 10:10  Ale oto dotknê³a mnie rêka i wprawi³a w dr¿enie moje kolana i d³onie moich r¹k.
Dan 10:11  I rzek³ do mnie: «Danielu, mê¿u umi³owany! Uwa¿aj na s³owa, które mówiê, i wstañ, poniewa¿ teraz 
wys³ano mnie do ciebie». Gdy on mówi³ do mnie te s³owa, dr¿¹c powsta³em.
Dan 10:12  Powiedzia³ wiêc do mnie: «Nie bój siê, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy stara³eœ siê 
usilnie zrozumieæ i upokorzyæ przed Bogiem, s³owa twoje zosta³y wys³uchane; ja zaœ przyby³em z powodu 
twoich s³ów.
Dan 10:13  Lecz ksi¹¿ê królestwa Persów sprzeciwia³ mi siê przez dwadzieœcia jeden dni. Wtedy przyby³ mi z 
pomoc¹ Micha³, jeden z pierwszych ksi¹¿¹t. Pozostawi³em go tam przy królach Persów.
Dan 10:14  Przyszed³em, by udzieliæ ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy koñcu dni; bo to widzenie 
odnosi siê do tych dni».
Dan 10:15  Gdy on jeszcze mówi³ do mnie te s³owa, pad³em twarz¹ ku ziemi i oniemia³em.
Dan 10:16  A oto jakby postaæ ludzka dotknê³a moich warg. Otworzy³em wiêc usta i mówi³em do tego, który 
sta³ przede mn¹: «Panie mój, od tego widzenia ogarnê³y mnie boleœci i opad³em z si³.
Dan 10:17  Jak¿e wiêc mo¿e taki s³uga mojego pana mówiæ tu z panem moim, skoro nie ma teraz si³y i oddech 
we mnie ustaje?»
Dan 10:18  Powtórnie dotkn¹³ mnie ten, który podobny by³ do cz³owieka, umacniaj¹c mnie.
Dan 10:19  Potem powiedzia³: «Nie lêkaj siê, mê¿u umi³owany! Pokój tobie! B¹dŸ pe³en mocy!» Gdy on jeszcze 
rozmawia³ ze mn¹, nabra³em si³, mówi¹c: «Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocni³eœ».
Dan 10:20  [2] Teraz muszê znów walczyæ z ksiêciem Persów, a gdy skoñczê, wówczas nadejdzie ksi¹¿ê 



Jawanu.
Dan 10:21  [2] Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyj¹tkiem waszego ksiêcia Micha³a,
Dan 11:1  [który] stoi pocz¹wszy od pierwszego roku [panowania] Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i 
obrona.
Dan 11:2  Teraz oznajmiê tobie prawdê. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobêdzie wiêksze 
bogactwa ni¿ wszyscy. A gdy stanie siê potê¿ny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw 
królestwu Jawanu.
Dan 11:3  Wtedy wyst¹pi potê¿ny król i bêdzie panowa³ nad wielkim królestwem, postêpuj¹c wed³ug swego 
upodobania.
Dan 11:4  Gdy tylko on wyst¹pi, jego pañstwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie 
miêdzy jego potomków. Nie bêd¹ nim rz¹dziæ, tak jak on rz¹dzi³, poniewa¿ jego królestwo zostanie zniszczone i 
przypadnie w udziale nie im, lecz innym.
Dan 11:5  A król z po³udnia wzroœnie w potêgê, lecz jeden z jego ksi¹¿¹t przewy¿szy go si³¹ i zapanuje nad 
pañstwem wiêkszym ni¿ jego w³asne.
Dan 11:6  Po kilku latach po³¹cz¹ siê oni, i córka króla po³udnia przybêdzie do króla pó³nocy, by zaprowadziæ 
zgodê. Lecz moc jego ramienia nie bêdzie trwa³a, a jego potomstwo nie utrzyma siê. Zostan¹ wydani, ona, ci, 
którzy j¹ popieraj¹, jej dziecko i ten, co siê nim opiekuje. W owych czasach
Dan 11:7  powstanie na jego miejsce odroœl z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla 
pó³nocy, bêdzie rz¹dzi³ nimi i wzroœnie w potêgê.
Dan 11:8  Zabierze tak¿e do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami 
oraz srebro i z³oto. Nastêpnie odst¹pi od króla pó³nocy na szereg lat.
Dan 11:9  Ten zaœ wkroczy do pañstwa króla po³udnia, lecz wróci do swego kraju.
Dan 11:10  Jego synowie uzbroj¹ siê i zgromadz¹ wielkie mnóstwo wojska. On zaœ nadejdzie z si³¹, zaleje i 
poczyni postêpy; powstanie i dotrze a¿ do jego twierdzy.
Dan 11:11  Król zaœ po³udnia zawrze gniewem i wyruszy, by walczyæ z królem pó³nocy, który przeciwstawi mu 
wielkie mnóstwo; jednak mnóstwo to wpadnie w jego rêce.
Dan 11:12  Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaœ króla pych¹ siê uniesie. Powali dziesi¹tki tysiêcy, lecz 
nie umocni siê.
Dan 11:13  I znów powstanie król pó³nocy i wystawi wiêksze mnóstwo ni¿ poprzedni, i gdy nadejdzie kres 
czasów, wyruszy z moc¹ i wielkim wojskiem oraz taborem.
Dan 11:14  W owych czasach wielu wyst¹pi przeciw królowi po³udnia. Synowie zaœ gwa³towników twego ludu 
powstan¹, by wype³niæ widzenie, ale upadn¹.
Dan 11:15  A król pó³nocy nadci¹gnie i usypie wa³, i zdobêdzie warowne miasto. Si³y zaœ po³udnia nie 
wytrzymaj¹, a naród jego wybrany nie bêdzie mia³ si³y, by stawiæ opór.
Dan 11:16  Tego zaœ, który wyjdzie przeciw niemu, traktowaæ bêdzie wed³ug swej woli i nikt nie zdo³a mu siê 
przeciwstawiæ; utrzyma siê we wspania³ym kraju, a rêka jego [posieje] spustoszenie.
Dan 11:17  I bêdzie siê usilnie stara³ zdobyæ ca³e jego królestwo; potem uczyni z nim zgodê, daj¹c mu jedn¹ z 
kobiet, by je zniszczyæ. Ale nie dokona tego ani mu siê to nie uda.
Dan 11:18  Zwróci wiêc swój wzrok ku wyspom i zdobêdzie ich wiele. Ale pewien wódz po³o¿y kres zniewadze 
mu wyrz¹dzonej, tak ¿e tamten nie bêdzie móg³ mu odpowiedzieæ zniewag¹.
Dan 11:19  Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju; zachwieje siê jednak, upadnie i zniknie zupe³nie.
Dan 11:20  Na jego miejsce wyst¹pi ten, co poœle poborcê daniny do piêknego królestwa, ale po kilku dniach 
zostanie obalony, choæ nie publicznie ani w wyniku wojny.
Dan 11:21  Po nim zaœ wyst¹pi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godnoœci. Nadejdzie 
potajemnie i przez intrygi opanuje królestwo.
Dan 11:22  Wojsko poniesie pora¿kê, a tak¿e i ksi¹¿ê sprzymierzony.
Dan 11:23  Od chwili zawarcia przymierza z nim bêdzie postêpowa³ zdradliwie, nadejdzie i oka¿e siê silnym 
wœród garstki ludzi.
Dan 11:24  Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i bêdzie czyni³ to, czego nie czyni³ jego ojciec ani 
przodkowie. £upy, zdobycze i mienie rozdzieli miêdzy nich. Bêdzie obmyœla³ plany przeciw warowniom, ale do 
czasu.
Dan 11:25  Bêdzie pobudza³ sw¹ si³ê i serce przeciw królowi po³udnia z wielk¹ moc¹. Król zaœ po³udnia bêdzie 
siê zbroi³ na wojnê, zbieraj¹c wielkie i potê¿ne wojsko, ale nie zazna powodzenia, poniewa¿ bêd¹ knuæ z³e 
zamys³y przeciw niemu.
Dan 11:26  Ci, którzy jedli z jego sto³u, zmia¿d¿¹ go, wojsko zaœ jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie 
zabitych.
Dan 11:27  Obaj zaœ królowie, maj¹c serca sk³onne ku z³emu, przy jednym stole bêd¹ mówiæ k³amstwo, nie 
osi¹gn¹ jednak nic, poniewa¿ nie nadszed³ jeszcze kres ustalonego czasu.
Dan 11:28  Powróci wiêc on do swego kraju z wielkim ³upem, a jego serce bêdzie przeciwne œwiêtemu 



przymierzu; bêdzie dzia³a³ i wróci do swego kraju.
Dan 11:29  Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju po³udniowego, lecz nie powiedzie mu siê drugim razem, 
tak jak poprzednio.
Dan 11:30  Wyst¹pi¹ przeciw niemu kittejskie okrêty; popadnie w rozterkê i zawróci, pe³en gniewu przeciw 
œwiêtemu przymierzu. I znów zwróci uwagê na tych, co opuœcili œwiête przymierze.
Dan 11:31  Wojsko jego wyst¹pi, by zbezczeœciæ œwi¹tyniê-twierdzê, wstrzymaj¹ sta³¹ ofiarê i uczyni¹ tam 
ohydê ziej¹c¹ pustk¹.
Dan 11:32  Tych zaœ, co przestêpuj¹ przymierze, nak³oni do przewrotnoœci pochlebstwami; jednak ludzie, 
którzy znaj¹ swego Boga, wytrwaj¹ i bêd¹ dzia³ali.
Dan 11:33  Mêdrcy spoœród ludu poucz¹ wielu, polegn¹ jednak¿e od miecza i ognia, w wiêzieniach i przez 
³upiestwa - do pewnego czasu.
Dan 11:34  Gdy oni bêd¹ upadaæ, nieliczni pospiesz¹ im z pomoc¹, a wielu przy³¹czy siê do nich podstêpnie.
Dan 11:35  Spoœród mêdrców niektórzy upadn¹, by dokona³o siê wœród nich oczyszczenie, obmycie i 
wybielenie na czas ostateczny - jest bowiem jeszcze czas do kresu.
Dan 11:36  Król bêdzie dzia³a³ wed³ug swego upodobania; uczyni siê wynios³ym i bêdzie siê wywy¿sza³ ponad 
wszystkich bogów. Przeciw Bogu bêdzie mówi³ rzeczy dziwne i dozna powodzenia a¿ siê wype³ni gniew, 
bowiem to, co zosta³o postanowione, dokona siê.
Dan 11:37  Nie bêdzie czci³ bogów swoich przodków; ani ulubieñca kobiet, ani ¿adnego innego boga nie bêdzie 
powa¿a³. Wobec wszystkich bêdzie okazywa³ siê wielki.
Dan 11:38  Zamiast tego bêdzie czci³ boga twierdz; boga, którego nie znali jego przodkowie, bêdzie czci³ z³otem 
i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownoœciami.
Dan 11:39  Wyst¹pi przeciw warownym zamkom z obcym bogiem; tych zaœ, którzy go uznaj¹, obdarzy 
zaszczytem, czyni¹c ich w³adcami nad wieloma, a jako zap³atê bêdzie rozdziela³ ziemiê.
Dan 11:40  A w czasie ostatnim zetrze siê z nim król po³udnia. Król pó³nocy uderzy na niego rydwanami, jazd¹ i 
licznymi okrêtami. Wkroczy do krajów, zaleje je i przejdzie.
Dan 11:41  Wkroczy nastêpnie do wspania³ego kraju, a wielu polegnie. Te tylko [kraje] ujd¹ jego rêki: Edom, 
Moab i g³ówna czêœæ Ammonitów.
Dan 11:42  Wyci¹gnie zaœ rêkê po kraje: nie zdo³a ujœæ ziemia egipska.
Dan 11:43  Opanuje skarby z³ota i srebra oraz wszystkie kosztownoœci egipskie; Libijczycy i Kuszyci bêd¹ szli 
za nim.
Dan 11:44  Wieœci ze wschodu i pó³nocy nape³ni¹ go przera¿eniem; wyprawi siê wiêc z wielkim gniewem, by 
wielu zg³adziæ i zgubiæ.
Dan 11:45  Rozbije namioty swojej kwatery miêdzy morzem i gór¹ œwiêtej wspania³oœci. Dojdzie do swego 
koñca, ale nikt mu nie przyjdzie z pomoc¹.
Dan 12:1  W owych czasach wyst¹pi Micha³, wielki ksi¹¿ê, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy 
nast¹pi okres ucisku, jakiego nie by³o, odk¹d narody powsta³y, a¿ do chwili obecnej. W tym czasie naród twój 
dost¹pi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani s¹ w ksiêdze.
Dan 12:2  Wielu zaœ, co posnêli w prochu ziemi, zbudzi siê: jedni do wiecznego ¿ycia, drudzy ku hañbie, ku 
wiecznej odrazie.
Dan 12:3  M¹drzy bêd¹ œwieciæ jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoœci, jak gwiazdy 
przez wieki i na zawsze.
Dan 12:4  Ty jednak, Danielu, ukryj s³owa i zapieczêtuj ksiêgê a¿ do czasów ostatecznych. Wielu bêdzie 
docieka³o, by pomno¿y³a siê wiedza».
Dan 12:5  Wtedy ja, Daniel, ujrza³em, jak dwóch innych [ludzi] sta³o, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi 
na brzegu po tamtej stronie rzeki.
Dan 12:6  Powiedzia³em do mê¿a ubranego w lniane szaty i znajduj¹cego siê nad wodami rzeki: «Jak d³ugo 
jeszcze do koñca tych przedziwnych rzeczy?»
Dan 12:7  I us³ysza³em mê¿a ubranego w lniane szaty i znajduj¹cego siê nad wodami rzeki. Podniós³ on praw¹ i 
lew¹ rêkê do nieba i przysi¹g³ na Wiecznie ¯yj¹cego: «Do czasu, czasów i po³owy [czasu]. To wszystko dokona 
siê, kiedy dobiegnie koñca moc niszczyciela œwiêtego narodu».
Dan 12:8  Ja wprawdzie us³ysza³em, lecz nie zrozumia³em; powiedzia³em wiêc: «Panie, jaki bêdzie ostateczny 
koniec tego?»
Dan 12:9  On zaœ odpowiedzia³: «IdŸ, Danielu, bo s³owa zosta³y ukryte i ob³o¿one pieczêciami a¿ do koñca 
czasu.
Dan 12:10  Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni bêd¹ postêpowaæ 
przewrotnie i ¿aden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumiej¹.
Dan 12:11  A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziej¹ca pustk¹, [up³ynie] tysi¹c 
dwieœcie dziewiêædziesi¹t dni.
Dan 12:12  Szczêœliwy ten, który wytrwa i doczeka tysi¹ca trzystu trzydziestu piêciu dni.



Dan 12:13  Ty zaœ idŸ i za¿ywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymaæ] swój los przy koñcu dni».
Dan 13:1  W Babilonie mieszka³ pewien m¹¿, imieniem Joakim.
Dan 13:2  Wzi¹³ on ¿onê imieniem Zuzanna, córkê Chilkiasza; by³a ona bardzo piêkna i bogobojna.
Dan 13:3  Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali sw¹ córkê zgodnie z Prawem Moj¿esza.
Dan 13:4  Joakim zaœ by³ bardzo bogaty i posiada³ ogród przyleg³y do swego domu. Przychodzi³o do niego 
wielu ¯ydów, poniewa¿ odznacza³ siê wiêksz¹ powag¹ ni¿ inni.
Dan 13:5  W tym roku wybrano spoœród ludu dwóch starców na sêdziów. Nale¿eli oni do tych, o których 
powiedzia³ Pan: «Wysz³a nieprawoœæ spoœród sêdziów-starców z Babilonu, którzy uchodzili tylko za 
kierowników narodu».
Dan 13:6  Ludzie ci bywali czêsto w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór s¹dowy, przychodzili do 
nich.
Dan 13:7  Gdy zaœ ko³o po³udnia odchodzili ludzie, Zuzanna udawa³a siê na przechadzkê po ogrodzie swego 
mê¿a.
Dan 13:8  Obaj starcy widywali j¹ codziennie, gdy udawa³a siê na przechadzkê, i zaczêli jej po¿¹daæ.
Dan 13:9  Zatracili swój rozs¹dek i odwrócili swe oczy, zaniedbuj¹c spogl¹dania ku Niebu i zapominaj¹c o 
sprawiedliwych s¹dach.
Dan 13:10  Obaj zostali opanowani tym po¿¹daniem, ale ukrywali wzajemnie przed sob¹ tê udrêkê;
Dan 13:11  wstydzili siê bowiem przyznaæ do swego po¿¹dania, by z ni¹ obcowaæ.
Dan 13:12  Tak wiêc codziennie starali siê usilnie j¹ zobaczyæ.
Dan 13:13  Pewnego razu powiedzia³ jeden do drugiego: «Wracajmy do domu, bo ju¿ pora obiadowa». Rozeszli 
siê wiêc ka¿dy w swoj¹ stronê.
Dan 13:14  Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali siê na tym samym miejscu. Dopytuj¹c siê wzajemnie o 
przyczynê powrotu, przyznali siê do swej ¿¹dzy. Wtedy omówili wspólnie porê, kiedy bêd¹ mogli Zuzannê 
spotkaæ sam¹.
Dan 13:15  Oczekiwali wiêc sposobnoœci. Pewnego dnia wysz³a Zuzanna jak w poprzednich dniach jedynie w 
towarzystwie dwóch dziewcz¹t, chc¹c siê wyk¹paæ w ogrodzie; by³ bowiem upa³.
Dan 13:16  Nie by³o tam nikogo z wyj¹tkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej siê przygl¹dali.
Dan 13:17  Powiedzia³a do dziewcz¹t: «Przynieœcie mi olejek i wonnoœci, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym siê 
mog³a wyk¹paæ».
Dan 13:18  Uczyni³y, jak powiedzia³a, i zamkn¹wszy drzwi ogrodu, wysz³y bocznymi drzwiami, by przynieœæ to, 
co im rozkazano. Nie dostrzeg³y zaœ starców, poniewa¿ siê ukryli.
Dan 13:19  Gdy tylko dziewczêta odesz³y, obaj starcy powstali i podbiegli do niej
Dan 13:20  mówi¹c: «Oto drzwi ogrodu s¹ zamkniête i nikt nas nie widzi, my zaœ po¿¹damy ciebie. Tote¿ zgódŸ 
siê obcowaæ z nami!
Dan 13:21  W przeciwnym razie zaœwiadczymy przeciw tobie, ¿e by³ z tob¹ m³odzieniec i dlatego odes³a³aœ od 
siebie dziewczêta».
Dan 13:22  Westchnê³a Zuzanna i powiedzia³a: «Jestem w trudnym ze wszystkich stron po³o¿eniu. Je¿eli to 
uczyniê, zas³ugujê na œmieræ; je¿eli zaœ nie uczyniê, nie ujdê waszych r¹k.
Dan 13:23  Wolê jednak niewinna wpaœæ w wasze rêce, ni¿ zgrzeszyæ wobec Pana».
Dan 13:24  Zawo³a³a wiêc Zuzanna bardzo g³oœno; krzyknêli tak¿e dwaj starcy przeciw niej.
Dan 13:25  Jeden z nich pobieg³ otworzyæ drzwi ogrodu.
Dan 13:26  Gdy domownicy us³yszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyæ, co siê jej 
sta³o.
Dan 13:27  Skoro starcy, opowiedzieli swoje, s³udzy zmieszali siê bardzo; nigdy bowiem nie mówiono takich 
rzeczy o Zuzannie.
Dan 13:28  Nastêpnego dnia, gdy zebra³ siê lud u jej mê¿a Joakima, przybyli dwaj starcy pe³ni niegodziwych 
zamiarów przeciw Zuzannie, by j¹ wydaæ na œmieræ.
Dan 13:29  Powiedzieli wiêc do ludu: «Poœlijcie po Zuzannê, córkê Chilkiasza, która jest ¿on¹ Joakima». 
Zawo³ano j¹.
Dan 13:30  Przysz³a wiêc ze swymi rodzicami, dzieæmi i wszystkimi swymi krewnymi.
Dan 13:31  By³a zaœ Zuzanna delikatna i bardzo piêkna.
Dan 13:32  Poniewa¿ by³a zas³oniêta, przeniewiercy kazali jej zdj¹æ zas³onê, by nasyciæ siê jej piêknoœci¹.
Dan 13:33  Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy j¹ widzieli, p³akali.
Dan 13:34  Dwaj sêdziowie powstawszy w³o¿yli rêce na jej g³owê.
Dan 13:35  Ona zaœ p³acz¹c spogl¹da³a ku niebu, bo serce jej by³o pe³ne ufnoœci w Panu.
Dan 13:36  Starcy powiedzieli: «Gdy przechadzaliœmy siê sami w ogrodzie, ona wysz³a wraz z dwoma 
dziewczêtami, zamknê³a drzwi ogrodu i odes³a³a dziewczêta.
Dan 13:37  Przyszed³ zaœ do niej m³odzieniec, który by³ ukryty, i po³o¿y³ siê z ni¹.
Dan 13:38  Znajduj¹c siê na krañcu ogrodu i widz¹c nieprawoœæ podbiegliœmy do nich.



Dan 13:39  Widzieliœmy ich razem, ale jego nie mogliœmy pochwyciæ, bo by³ silniejszy od nas, i otworzywszy 
drzwi rzuci³ siê do ucieczki.
Dan 13:40  Gdy zaœ pochwyciliœmy j¹ pytaj¹c, kim by³ m³odzieniec,
Dan 13:41  nie chcia³a nam powiedzieæ. Takie jest nasze oskar¿enie». Zgromadzenie da³o im wiarê jako 
starszym ludu i sêdziom. Skazano j¹ na karê œmierci.
Dan 13:42  Wtedy Zuzanna zawo³a³a donoœnym g³osem: «Wiekuisty Bo¿e, który poznajesz to, co jest ukryte, i 
wiesz wszystko, zanim siê stanie.
Dan 13:43  Ty wiesz, ¿e z³o¿yli fa³szywe oskar¿enie przeciw mnie. Oto umieram, chocia¿ nie uczyni³am nic z 
tego, o co miê ci z³oœliwie obwiniaj¹».
Dan 13:44  A Pan wys³ucha³ jej g³osu.
Dan 13:45  Gdy j¹ prowadzono na stracenie, wzbudzi³ Bóg œwiêtego ducha w m³odzieñcu imieniem Daniel.
Dan 13:46  Zawo³a³ on donoœnym g³osem: «Jestem czysty od jej krwi!»
Dan 13:47  Ca³y zaœ lud zwróci³ siê do niego, mówi¹c: «Co oznacza to s³owo, które wypowiedzia³eœ?»
Dan 13:48  On zaœ powstawszy wœród nich powiedzia³: «Czy tak bardzo jesteœcie nierozumni, synowie 
Izraela, ¿e skazujecie córkê izraelsk¹ bez dochodzenia i pewnoœci?
Dan 13:49  Wróæcie do s¹du, bo ci j¹ fa³szywie obwinili».
Dan 13:50  Ca³y lud powróci³ œpiesznie. Starsi zaœ powiedzieli: «Usi¹dŸ tu wœród nas i wyjaœnij nam, bo 
tobie da³ Bóg przywilej starszeñstwa».
Dan 13:51  Daniel powiedzia³ do nich: «Oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a os¹dzê ich».
Dan 13:52  Gdy zaœ zostali oddzieleni od siebie, zawo³a³ jednego z nich i powiedzia³ do niego. «Zestarza³eœ 
siê w przewrotnoœci, a teraz wychodz¹ na jaw twe grzechy, jakie poprzednio pope³nia³eœ,
Dan 13:53  wydaj¹c niesprawiedliwe wyroki. Potêpia³eœ niewinnych i uwalnia³eœ winnych, chocia¿ Pan 
powiedzia³: "Nie przyczynisz siê do œmierci niewinnego i sprawiedliwego".
Dan 13:54  Teraz wiêc, jeœli j¹ rzeczywiœcie widzia³eœ, powiedz, pod jakim drzewem widzia³eœ ich obcuj¹cych 
ze sob¹?» On zaœ powiedzia³: «Pod lentyszkiem».
Dan 13:55  Daniel odrzek³: «Dobrze! Sk³ama³eœ na sw¹ w³asn¹ zgubê. Ju¿ bowiem anio³ Bo¿y otrzyma³ od 
Boga wyrok na ciebie, by ciê rozedrzeæ na dwoje».
Dan 13:56  Odes³awszy go rozkaza³ przyprowadziæ drugiego i powiedzia³ do niego: «Potomku kananejski a nie 
judzki, piêknoœæ sprowadzi³a ciê na bezdro¿a, a ¿¹dza uczyni³a twe serce przewrotnym.
Dan 13:57  Tak postêpowaliœcie z córkami izraelskimi, one zaœ boj¹c siê obcowa³y z wami. Córka judzka 
jednak nie zgodzi³a siê na wasz¹ nieprawoœæ.
Dan 13:58  Powiedz mi wiêc teraz, pod jakim drzewem spotka³eœ ich obcuj¹cych ze sob¹?» On zaœ powiedzia³: 
«Pod dêbem».
Dan 13:59  Wtedy Daniel powiedzia³ do niego: «Dobrze! Sk³ama³eœ i ty na swoj¹ w³asn¹ zgubê. Czeka bowiem 
anio³ Bo¿y z mieczem w rêku, by rozci¹æ ciê na dwoje, by was wytêpiæ».
Dan 13:60  Ca³e zgromadzenie zawo³a³o g³oœno i wychwala³o Boga, ¿e ocala tych, co pok³adaj¹ w Nim 
nadziejê.
Dan 13:61  Zwrócili siê nastêpnie przeciw obu starcom, poniewa¿ Daniel wykaza³ na podstawie ich w³asnych 
s³ów nieprawdziwoœæ oskar¿enia. Post¹piono z nimi wed³ug miary z³a, wyrz¹dzonego przez nich bliŸnim,
Dan 13:62  zabijaj¹c ich wed³ug Prawa Moj¿eszowego. W dniu tym ocalono niewinn¹ krew.
Dan 13:63  Chilkiasz zaœ i jego ¿ona wychwalali Boga z powodu swej córki Zuzanny; [czynili to] wraz z jej 
mê¿em Joakimem i wszystkimi krewnymi, poniewa¿ nie znaleziono w niej nic hañbi¹cego.
Dan 13:64  A Daniel od tego dnia i na przysz³oœæ zas³yn¹³ wœród ludu jako wielki.
Dan 14:1  Król Astiages po³¹czy³ siê ze swymi przodkami, a panowanie obj¹³ Pers Cyrus.
Dan 14:2  Daniel by³ zaufanym króla i przewy¿sza³ znaczeniem wszystkich jego przyjació³.
Dan 14:3  Babiloñczycy zaœ czcili bo¿ka imieniem Bel; sk³adano mu co dzieñ dwanaœcie miar najczystszej 
m¹ki, czterdzieœci owiec i szeœæ st¹gwi wina.
Dan 14:4  Czci³ go te¿ król i udawa³ siê codziennie, by mu oddawaæ pok³on. Daniel zaœ czci³ swojego Boga.
Dan 14:5  Powiedzia³ do niego król: «Dlaczego nie oddajesz pok³onu Belowi?» On zaœ odrzek³: «Bo nie oddajê 
czci bo¿kom uczynionym rêkami, lecz Bogu ¿yj¹cemu, który stworzy³ niebo i ziemiê oraz sprawuje w³adzê nad 
wszystkimi istotami».
Dan 14:6  Powiedzia³ mu wiêc król: «Uwa¿asz, ¿e Bel nie jest bogiem ¿yj¹cym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija 
codziennie?»
Dan 14:7  Daniel odpowiedzia³ z uœmiechem: «Nie ³udŸ siê, królu! Jest on w œrodku z gliny, a na wierzchu z 
miedzi i nigdy nie jad³ ani nie pi³».
Dan 14:8  Rozgniewany król wezwa³ swych kap³anów i powiedzia³ do nich: «Jeœli mi nie powiecie, kto zjada te 
ofiary, umrzecie. Jeœli zaœ udowodnicie, ¿e Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluŸni³ Belowi».
Dan 14:9  Wtedy Daniel powiedzia³ do króla: «Niech siê stanie, jak powiedzia³eœ». Kap³anów zaœ by³o 
siedemdziesiêciu, nie licz¹c kobiet i dzieci.



Dan 14:10  Uda³ siê wiêc król z Danielem do œwi¹tyni Bela.
Dan 14:11  Kap³ani Bela powiedzieli: «Oto my odchodzimy, ty zaœ, królu, przygotuj po¿ywienie, zmieszaj wino i 
postaw. Nastêpnie zamknij drzwi i opieczêtuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, ¿e Bel 
spo¿y³ wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaœ razie niech umrze Daniel, który nas oczerni³».
Dan 14:12  Nie niepokoili siê oni, poniewa¿ zrobili pod sto³em ofiarnym tajemne wejœcie, którym stale wchodzili 
i zjadali wszystko.
Dan 14:13  Gdy wiêc oni wyszli, przygotowa³ król po¿ywienie dla Bela.
Dan 14:14  A Daniel poleci³ s³ugom przynieœæ popió³ i rozsypaæ po ca³ej œwi¹tyni w obecnoœci samego tylko 
króla. Wyszed³szy zamknêli drzwi i zapieczêtowali królewskim sygnetem, i oddalili siê.
Dan 14:15  Kap³ani zaœ przyszli jak zwykle noc¹ wraz z ¿onami i swymi dzieæmi, zjedli wszystko i wypili.
Dan 14:16  Król wsta³ o œwicie i Daniel wraz z nim.
Dan 14:17  Król powiedzia³: «Danielu, czy pieczêcie s¹ nienaruszone?» On zaœ odrzek³: «S¹ nienaruszone, 
królu!»
Dan 14:18  Gdy tylko otworzono drzwi, spojrza³ król na stó³ ofiarny i zawo³a³ bardzo g³oœno: «Jesteœ wielki, 
Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady».
Dan 14:19  Daniel jednak uœmiechn¹³ siê i powstrzyma³ króla od wejœcia do wnêtrza, mówi¹c: «Spójrz, tylko na 
posadzkê i zobacz, czyje to s¹ œlady?»
Dan 14:20  Król zaœ powiedzia³: «Widzê œlady mê¿czyzn, kobiet i dzieci».
Dan 14:21  Wtedy rozgniewany król kaza³ pochwyciæ kap³anów, ¿ony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne 
wejœcie, przez które wchodzili i spo¿ywali to, co by³o na stole.
Dan 14:22  Król wiêc kaza³ ich zabiæ, Bela zaœ wyda³ Danielowi, który go zniszczy³ wraz z jego œwi¹tyni¹.
Dan 14:23  By³ wielki w¹¿ i czcili go Babiloñczycy.
Dan 14:24  Król zaœ powiedzia³ do Daniela: «Nie mo¿esz ju¿ powiedzieæ, ¿e to nie jest bóg ¿yj¹cy»; i oddawa³ 
mu pok³on.
Dan 14:25  Daniel odpowiedzia³: «Panu, mojemu Bogu, bêdê oddawa³ pok³on, bo On jest Bogiem ¿ywym. Ty 
zaœ, królu, daj mi upowa¿nienie, a zabijê wê¿a bez pomocy miecza i pa³ki».
Dan 14:26  I powiedzia³ król: «Dajê ci je».
Dan 14:27  Wzi¹³ wiêc Daniel smo³ê, ³ój i w³osie i ugniót³ z nich placki, wrzucaj¹c do paszczy wê¿a. Po 
zjedzeniu ich w¹¿ pêk³, on zaœ rzek³: «Zobaczcie, co czciliœcie».
Dan 14:28  Gdy us³yszeli o tym Babiloñczycy, ogarnê³o ich wielkie oburzenie i zgromadzili siê przeciw królowi, 
mówi¹c: «Król sta³ siê ¯ydem. Bela pozwoli³ rozbiæ, wê¿a zabiæ, a kap³anów pomordowaæ».
Dan 14:29  Poszed³szy do króla powiedzieli: «Wydaj nam Daniela, w przeciwnym razie zabijemy ciebie i twoich 
domowników».
Dan 14:30  Spostrzeg³ król, ¿e nastaj¹ bardzo na niego, i z koniecznoœci wyda³ im Daniela.
Dan 14:31  Ci zaœ wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywa³ przez szeœæ dni.
Dan 14:32  By³o zaœ w jamie siedem lwów i dawano im dwa cia³a ludzkie i dwie owce dziennie. Wówczas 
jednak nie dano im nic, by po¿ar³y Daniela.
Dan 14:33  W Judei zaœ by³ prorok Habakuk. Przygotowa³ on polewkê i rozdrobi³ chleb w naczyniu, i poszed³ 
na pole, by zanieœæ to ¿niwiarzom.
Dan 14:34  Anio³ Pañski odezwa³ siê do Habakuka: «Zanieœ posi³ek, jaki masz, Danielowi do Babilonu, do jamy 
lwów».
Dan 14:35  Habakuk odpowiedzia³: «Panie, nie widzia³em nigdy Babilonu ani nie znam jamy lwów».
Dan 14:36  Uj¹³ go wiêc anio³ za wierzch g³owy i nios¹c za w³osy jego g³owy przeniós³ go do Babilonu na skraj 
jamy z prêdkoœci¹ wiatru.
Dan 14:37  Zawo³a³ Habakuk: «Danielu, Danielu! WeŸ posi³ek, który ci Bóg przysy³a».
Dan 14:38  Daniel zaœ powiedzia³: «Bo¿e, pamiêta³eœ o mnie i nie opuœci³eœ tych, którzy Ciê kochaj¹».
Dan 14:39  Powstawszy zaœ Daniel jad³. Anio³ Bo¿y przeniós³ natychmiast Habakuka w poprzednie miejsce.
Dan 14:40  A król przyszed³ siódmego dnia, by op³akiwaæ Daniela. Przyszed³ wiêc do jamy i ujrza³ Daniela 
siedz¹cego.
Dan 14:41  Wtedy zawo³a³ donoœnym g³osem: «Wielkim jesteœ, Panie, Bo¿e Daniela, i nie ma ¿adnego [boga] 
prócz Ciebie!»
Dan 14:42  Poleci³ go wydobyæ, tych zaœ, którzy chcieli jego zguby, kaza³ wrzuciæ do jaskini. Zostali oni 
natychmiast w jego obecnoœci po¿arci.
Hos 1:1  S³owo Pañskie skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, 
Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza.
Hos 1:2  Gdy rozpocz¹³ Pan przemawiaæ przez Ozeasza, rzek³ do niego: «IdŸ, a weŸ za ¿onê kobietê, co 
uprawia nierz¹d, i [b¹dŸ ojcem] dzieci nierz¹du; kraj bowiem uprawiaj¹c nierz¹d - odwraca siê od Pana».
Hos 1:3  Poszed³ wiêc i wzi¹³ za ¿onê Gomer, córkê Diblaima, a ta poczê³a i urodzi³a mu syna.
Hos 1:4  I rzek³ Pan do niego: «Nadaj mu imiê Jizreel, bo niewiele czasu up³ynie, a pomszczê na domu Jehu 



krwawe zbrodnie w Jizreel i kres po³o¿ê królestwu domu Izraela.
Hos 1:5  W owym dniu z³amiê ³uk Izraela na równinie Jizreel».
Hos 1:6  Poczê³a znowu i porodzi³a córkê. Rzek³ do niego [Pan]: «Nadaj jej imiê Lo-Ruchama - bo domowi 
Izraela nie oka¿ê ju¿ wiêcej litoœci ani im nie przebaczê.
Hos 1:7  Domowi jednak Judy oka¿ê sw¹ litoœæ, znajd¹ ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. Nie ocalê ich 
jednak przy pomocy ³uku i miecza ani te¿ wojny, koni czy jeŸdŸców».
Hos 1:8  Gdy przesta³a karmiæ córkê - Lo-Ruchama - poczê³a znowu i porodzi³a syna.
Hos 1:9  Rzek³ Pan: «Nadaj mu imiê Lo-Ammi, bo wy nie jesteœcie mym ludem, a Ja nie jestem waszym 
Bogiem.
Hos 2:1  Liczba synów Izraela bêdzie jak piasek nadmorski, którego nie mo¿na zmierzyæ i nie mo¿na zliczyæ. 
A zamiast ich nazywaæ: "Lud nie mój", bêd¹ im mówiæ: "Dzieci ¿yj¹cego Boga".
Hos 2:2  Z³¹cz¹ siê wówczas synowie Judy z synami Izraela i ustanowi¹ sobie jedn¹ g³owê; z ca³ego kraju siê 
zbior¹, bo wielki bêdzie dzieñ Jizreel.
Hos 2:3  Mówcie do braci swoich: "Mój lud", a do swych sióstr: "Umi³owana".
Hos 2:4  Spór prowadŸcie z wasz¹ matk¹, prowadŸcie spór! Ona bowiem ju¿ nie jest moj¹ ¿on¹, a Ja ju¿ nie 
jestem jej mê¿em. Winna usun¹æ znaki nierz¹du ze swej twarzy i spoœród swych piersi ozdoby cudzo³o¿nicy.
Hos 2:5  W przeciwnym razie - obna¿ê j¹ zupe³nie i stanie siê tak¹ jak w dzieñ swych urodzin; uczyniê j¹ podobn¹ 
do pustyni, sprawiê, ¿e bêdzie jak ziemia wyschniêta, ¿e zginie œmierci¹ z pragnienia.
Hos 2:6  Dzieciom jej nie oka¿ê litoœci, bo s¹ to dzieci nieprawe.
Hos 2:7  Matka ich bowiem uprawia³a nierz¹d, okry³a siê hañb¹ ta, co je poczê³a; mówi³a bowiem: "Pobiegnê za 
swymi kochankami, co chleb mi daj¹ i wodê, we³nê, len, oliwê i napój".
Hos 2:8  Dlatego zamknê jej drogê cierniami i murem otoczê, tak ¿e nie znajdzie swych œcie¿ek.
Hos 2:9  Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni; pocznie ich szukaæ, ale nie znajdzie. Wtedy 
powie: "Pójdê i wrócê do mego mê¿a pierwszego, bo wówczas lepiej mi by³o ni¿ teraz".
Hos 2:10  Zapomnia³a ju¿ o tym, ¿e to Ja w³aœnie da³em jej zbo¿e, moszcz, œwie¿¹ oliwê, ¿e nie sk¹pi³em 
srebra ni z³ota, z którego czyniono Baala.
Hos 2:11  Dlatego wrócê i zabiorê swoje zbo¿e w odpowiedniej chwili i swój moszcz we w³aœciwej porze, 
odejmê moj¹ we³nê i len, co mia³y okryæ jej nagoœæ.
Hos 2:12  Potem obna¿ê j¹ przed oczami kochanków, i nikt jej nie wyrwie Mi z rêki.
Hos 2:13  Po³o¿ê kres wszystkim jej zabawom, œwiêtom, dniom nowiu, szabatom i wszystkim uroczystym 
zebraniom.
Hos 2:14  Zniszczê jej winnice i sady figowe, o których mówi³a: "Oto zap³ata moja, jak¹ mi dali moi 
kochankowie". W g¹szcz je obrócê i bêd¹ siê nimi pas³y polne zwierzêta.
Hos 2:15  Zeœlê na ni¹ karê za dni Baalów, gdy im pali³a kadzid³a, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki biega³a 
za swymi kochankami, a o Mnie zapomnia³a wyrocznia Pana.
Hos 2:16  Dlatego chcê j¹ przynêciæ, na pustyniê j¹ wyprowadziæ i mówiæ jej do serca.
Hos 2:17  Oddam jej znowu winnice, dolinê Akor uczyniê bram¹ nadziei - i bêdzie Mi tam uleg³a jak za dni swej 
m³odoœci, gdy wychodzi³a z egipskiego kraju.
Hos 2:18  I stanie siê w owym dniu - wyrocznia Pana - ¿e nazwie Mnie: "M¹¿ mój", a ju¿ nie powie: "Mój Baal".
Hos 2:19  Usunê z jej ust imiona Baalów i ju¿ nie bêdzie wymawiaæ ich imion.
Hos 2:20  W owym dniu zawrê z ni¹ przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co pe³za 
po ziemi. £uk, miecz i wojnê wyniszczê z jej kraju, i pozwolê jej ¿yæ bezpiecznie.
Hos 2:21  I poœlubiê ciê sobie [znowu] na wieki, poœlubiê przez sprawiedliwoœæ i prawo, przez mi³oœæ i 
mi³osierdzie.
Hos 2:22  Poœlubiê ciê sobie przez wiernoœæ, a poznasz Pana.
Hos 2:23  W owym dniu - wyrocznia Pana, odpowiem na pragnienia niebios, a one odpowiedz¹ na pragnienia 
ziemi;
Hos 2:24  ziemia zaœ odpowie pragnieniu zbo¿a, wina i oliwy; a one odpowiedz¹ pragnieniu Jizreel.
Hos 2:25  Rozsiejê go po kraju, zlitujê siê nad Lo-Rucham¹, powiem do Lo-Ammi: "Ludem moim jesteœ", a on 
odpowie: "Mój Bo¿e!"»
Hos 3:1  Pan rzek³ do mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietê, która innego kocha, ³ami¹c wiarê ma³¿eñsk¹». Tak 
mi³uje Pan synów Izraela, choæ siê do bogów obcych zwracaj¹ i lubi¹ placki z rodzynkami.
Hos 3:2  Naby³em j¹ za piêtnaœcie [syklów] srebrnych, za chomer i letek jêczmienia.
Hos 3:3  I rzek³em do niej: «Przez wiele dnia bêdziesz u mnie, nie bêdziesz uprawia³a nierz¹du, ani nale¿a³a do 
innego mê¿czyzny, a ja siê równie¿ nie zbli¿ê do ciebie».
Hos 3:4  Wiele dni bowiem synowie Izraela bêd¹ bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i 
pos¹¿ków.
Hos 3:5  Lecz potem siê nawróc¹ synowie Izraela i bêd¹ szukaæ Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z 
dr¿eniem pospiesz¹ do Pana, do Jego dóbr u kresu dni.



Hos 4:1  S³uchajcie s³owa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkañcami kraju, gdy¿ zaginê³y 
wiernoœæ i mi³oœæ i znajomoœæ Boga na ziemi.
Hos 4:2  Przeklinaj¹, k³ami¹, morduj¹ i kradn¹, cudzo³o¿¹, pope³niaj¹ gwa³ty, a zbrodnia idzie za zbrodni¹.
Hos 4:3  Dlatego kraj jest okryty ¿a³ob¹ i wiêdn¹ wszyscy jego mieszkañcy, zarówno zwierz polny, jak ptactwo 
powietrzne, a nawet ryby morskie marniej¹.
Hos 4:4  «Nikt nie powinien s¹dziæ ani te¿ nikt ganiæ - [a jednak] przeciw tobie, kap³anie, skargê podnoszê.
Hos 4:5  Ty siê potykasz we dnie i w nocy, wraz z tob¹ potyka siê prorok - do zguby prowadzisz swój naród.
Hos 4:6  Naród mój ginie z powodu braku nauki: poniewa¿ i ty odrzuci³eœ wiedzê, Ja ciê odrzucê od mego 
kap³añstwa. O prawie Boga twego zapomnia³eœ, wiêc Ja zapomnê te¿ o synach twoich.
Hos 4:7  Im liczniejsi siê oni staj¹, tym bardziej mno¿¹ siê grzechy; na hañbê zmienili sw¹ Chwa³ê.
Hos 4:8  Z grzechu ludu mojego siê ¿ywi¹, zabiegaj¹ o to, by czyni³ nieprawoœæ.
Hos 4:9  Lecz los kap³ana bêdzie taki jak i los narodu: pomszczê jego z³e postêpowanie, zap³atê oddam za jego 
uczynki.
Hos 4:10  Jeœæ bêd¹, lecz siê nie nasyc¹, bêd¹ uprawiaæ nierz¹d, lecz nie wzrosn¹ w liczbê, bo opuœcili Pana, 
by uprawiaæ
Hos 4:11  nierz¹d. Wino i moszcz odbieraj¹ rozum.
Hos 4:12  Lud mój zasiêga rady u swojego drewna, a jego laska daje mu wyroczniê; bo go duch nierz¹du omami³ 
- opuœcili Boga swojego, aby cudzo³o¿yæ.
Hos 4:13  Na szczytach gór sk³adaj¹ ofiary, spalaj¹ kadzid³a na wzgórzach, pod dêbem, topol¹ i terebintem, bo 
dobrze siê czuj¹ w ich cieniu. Dlatego wasze córki uprawiaj¹ nierz¹d, synowe wasze równie¿ cudzo³o¿¹.
Hos 4:14  Czy¿ nie bêdê kara³ córek waszych za nierz¹d ani waszych synowych za cudzo³óstwo? Lecz oni sami 
obcuj¹ te¿ z nierz¹dnicami, nawet ofiary sk³adaj¹ z nierz¹dnicami sakralnymi, i tak lud nierozumny d¹¿y ku swej 
zgubie.
Hos 4:15  Jeœli ty, Izraelu, uprawiasz nierz¹d, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy! Nie chodŸcie do 
Gilgal, nie wstêpujcie do Bet-Awen ani nie przysiêgajcie s³owami: "Na ¿ycie Pana!"
Hos 4:16  Izrael oporny jak krowa narowista - jak¿e go Pan paœæ mo¿e niby jagniê na rozleg³ej niwie?
Hos 4:17  Efraim z bo¿kami zwi¹za³ siê przyjaŸni¹, zostaw go!
Hos 4:18  Zasiad³ w gronie pijaków, a ci uprawiaj¹ nierz¹d i wiêcej ceni¹ hañbê ni¿ swoj¹ Chwa³ê.
Hos 4:19  Porwie ich wicher na skrzyd³ach swoich, zawstydzeni zostan¹ z powodu swoich o³tarzy.
Hos 5:1  S³uchajcie tego, kap³ani, zechciej to poj¹æ, domu Izraela, domu królewski, natê¿ sw¹ uwagê - przecie¿ 
na stra¿y Prawa ty stoisz. Ale wy sid³em jesteœcie dla Mispa i sieci¹ rozpiêt¹ nad Taborem.
Hos 5:2  Zabrnêliœcie g³êboko w zdro¿noœci, moja kara dosiêgnie was wszystkich.
Hos 5:3  Znam Ja Efraima - nie ukryje siê Izrael przede Mn¹, bo tyœ uprawia³ nierz¹d, Efraimie, Izrael siê 
splami³.
Hos 5:4  Czyny ich bowiem im nie dozwalaj¹ powróciæ do Boga swojego; bo duch nierz¹du mieszka w ich 
wnêtrzu, a nie znaj¹ Pana.
Hos 5:5  Pycha Izraela œwiadczy przeciw niemu, nieprawoœæ do upadku wiedzie Efraima, z nim razem upada 
te¿ Juda.
Hos 5:6  Ze stadem owiec i wo³ów przychodz¹, by szukaæ Pana, lecz Go nie znajduj¹, bo On siê od nich 
odsun¹³.
Hos 5:7  Byli niewierni dla Pana, zrodzili synów nieprawych - teraz On niszczy i pustoszy ich pole.
Hos 5:8  Dmijcie w róg w Gibea, a w Rama [dmijcie] w tr¹bê, uderzcie na alarm w Bet-Awen - wyp³oszcie 
Beniamina!
Hos 5:9  Efraim stanie siê pustyni¹ w dniu karania. Przeciw pokoleniom Izraela podajê zapowiedŸ pewn¹.
Hos 5:10  Ksi¹¿êta Judy podobni s¹ do tych, co przesuwaj¹ miedzê; wylejê na nich falê mego gniewu.
Hos 5:11  Efraim jest ciemiêzc¹ - ³amie Prawo, z upodobaniem biegnie za nicoœci¹.
Hos 5:12  Stanê siê jak mól dla Efraima, jak próchnica dla domu Judy.
Hos 5:13  Spostrzeg³ Efraim swoj¹ niemoc, a Juda zobaczy³ sw¹ ranê. I pospieszy³ Efraim do Asyrii, zwróci³ siê 
Juda do wielkiego króla, lecz on was nie mo¿e uleczyæ ani uwolniæ od rany.
Hos 5:14  Ja bowiem jestem lwem dla Efraima, m³odym lwem - dla domu judzkiego; Ja rozszarpiê, a potem 
odejdê, uniosê [zdobycz], i nikt nie ocali.
Hos 5:15  Pójdê i wrócê do mojej siedziby, a¿ w pokucie szukaæ bêd¹ mego oblicza i w swym nieszczêœciu 
bêd¹ za Mn¹ têskniæ.
Hos 6:1  "ChodŸcie, powróæmy do Pana! On nas zrani³ i On te¿ uleczy, On to nas pobi³, On ranê zawi¹¿e.
Hos 6:2  Po dwu dniach przywróci nam ¿ycie, a dnia trzeciego nas dŸwignie i ¿yæ bêdziemy w Jego 
obecnoœci.
Hos 6:3  Do³ó¿my starañ, aby poznaæ Pana; Jego przyjœcie jest pewne jak œwit poranka, jak wczesny deszcz 
przychodzi On do nas, i jak deszcz póŸny, co nasyca ziemiê".
Hos 6:4  Có¿ ci mogê uczyniæ, Efraimie, co pocznê z tob¹ Judo? Mi³oœæ wasza podobna do chmur na 



œwitaniu albo do rosy, która prêdko znika.
Hos 6:5  Dlatego ciosa³em ich przez proroków, s³owami ust mych zabija³em, a Prawo moje zab³ys³o jak 
œwiat³o.
Hos 6:6  Mi³oœci pragnê, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej ni¿ ca³opaleñ.
Hos 6:7  Ale ju¿ w Adam z³amali przymierze i niewiernymi siê tam okazali.
Hos 6:8  Gilead to miasto przestêpców pe³ne jest krwawych œladów.
Hos 6:9  Kap³ani podobni do zgrai zbójeckiej, morduj¹ oni na drodze do Sychem, pope³niaj¹ czyny haniebne.
Hos 6:10  Widzia³em w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierz¹d, Izrael tam siê plami.
Hos 6:11  Dla ciebie, Judo, równie¿ rozpocznie siê ¿niwo, gdy los narodu odmieniê,
Hos 7:1  gdy Izraela uleczê. Jawn¹ siê stanie wina Efraima, a razem z ni¹ wystêpki Samarii, bo oni k³amliwie 
dzia³aj¹, z³odziej wchodzi do wnêtrza, a na zewn¹trz pl¹druje zgraja rabusiów.
Hos 7:2  Zupe³nie tego nie bior¹ do serca, ¿e Ja pamiêtam wszystkie ich wystêpki; osaczaj¹ ich w³asne uczynki, 
obecne przed moim obliczem.
Hos 7:3  W swej przewrotnoœci rozweselali królów i ksi¹¿¹t w swojej ob³udzie.
Hos 7:4  Wszyscy oni s¹ cudzo³o¿nikami, s¹ jak piec roz¿arzony ogniem, który piekarz zaprzesta³ podsycaæ, by 
miesiæ ciasto, póki nie skwaœnieje.
Hos 7:5  W dniu naszego króla zas³abli ksi¹¿êta na gor¹czkê od wina; wyci¹ga on rêkê z szydercami,
Hos 7:6  bo wobec niego s¹ pe³ni podstêpu. Gniew ich przez ca³¹ noc uœpiony, rankiem wybucha jak p³omieñ 
ognia.
Hos 7:7  Wszyscy siê ¿arz¹ jak piec rozpalony i po¿eraj¹ nawet swoich sêdziów. Padaj¹ wszyscy ich królowie, 
¿aden z nich nie wo³a do Mnie.
Hos 7:8  Z narodami siê zmiesza³ Efraim i jest podobny do podp³omyka, którego nie odwrócono.
Hos 7:9  Si³ê jego poch³aniaj¹ obcy, a on nic o tym nie wie; przyprószy³a mu w³osy siwizna, a on nic o tym nie 
wie.
Hos 7:10  Pycha Izraela œwiadczy przeciw niemu, lecz nie wracaj¹ do Pana Boga swego, i mimo wszystko Jego 
nie szukaj¹.
Hos 7:11  Efraim jest jak go³¹b naiwny i g³upi: wzywaj¹ Egipt, id¹ do Asyrii.
Hos 7:12  Nad id¹cymi rozci¹gnê sieæ moj¹ i schwytam wszystkie jak ptaki powietrzne, wymierzê karê za ich 
nieprawoœci.
Hos 7:13  Biada im, ¿e uciekli daleko ode Mnie. Zguba ich czeka za bunt podniesiony; chcê ich wyzwoliæ, lecz 
k³ami¹ przeciwko Mnie.
Hos 7:14  Nie wo³aj¹ do Mnie z g³êbi swego serca, gdy krzyk podnosz¹ na swoim pos³aniu; nacinaj¹ sobie skórê 
z powodu zbo¿a i wina, lecz wobec Mnie s¹ pe³ni oporu.
Hos 7:15  Ja umacnia³em ich ramiê, a przecie¿ przewrotne swe plany przeciw Mnie skierowali.
Hos 7:16  Zwrócili siê ku Baalom, stali siê jak ³uk zawodny. Mieczem pobici legn¹ ich ksi¹¿êta z powodu swoich 
jêzyków z³oœliwych, i poœmiewiskiem stan¹ siê w Egipcie.
Hos 8:1  Róg do ust przy³ó¿ jak stró¿ w domu Pañskim! Z³amali bowiem moje przymierze i zbuntowali siê 
przeciw memu Prawu.
Hos 8:2  Wo³aj¹ do Mnie: "My znamy Ciebie, Bo¿e Izraela!"
Hos 8:3  Izrael odrzuci³ to, co jest dobre, wiêc nieprzyjaciel bêdzie go œciga³.
Hos 8:4  Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Ksi¹¿¹t mianowali - te¿ bez mojej wiedzy. Czynili pos¹gi ze 
srebra swego i z³ota - na w³asn¹ zag³adê.
Hos 8:5  Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój siê przeciw niemu zapala; jak d³ugo jeszcze nie bêd¹ 
mogli byæ uniewinnieni
Hos 8:6  synowie Izraela? Wykona³ go rzemieœlnik, lecz nie jest on bogiem; w kawa³ki siê rozleci cielec 
samaryjski.
Hos 8:7  Oni wiatr siej¹, zbieraæ bêd¹ burzê. Zbo¿e bez k³osów nie dostarczy m¹ki, jeœliby nawet da³o, zabierze 
j¹ obcy.
Hos 8:8  Izrael zosta³ poch³oniêty; teraz on wœród narodów - jest jak sprzêt bez wartoœci.
Hos 8:9  Pobiegli do Asyrii jak osio³ dziki, samotny: Efraim kupi³ sobie sprzymierzeñców.
Hos 8:10  Niech sobie kupuj¹ miêdzy narodami, lecz ich rozproszê i wkrótce przestan¹ namaszczaæ królów i 
ksi¹¿¹t.
Hos 8:11  Wiele o³tarzy Efraim zbudowa³, ale mu s³u¿¹ jedynie do grzechu.
Hos 8:12  Wypisa³em im moje liczne prawa, lecz je przyjêli jako coœ obcego.
Hos 8:13  Lubi¹ ofiary krwawe i chêtnie je sk³adaj¹, lubi¹ te¿ miêso, które wówczas jedz¹, lecz Pan nie ma w tym 
upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzê ich za grzechy - niech wróc¹ znów do Egiptu!
Hos 8:14  Zapomnia³ Izrael o swym Stworzycielu i pobudowa³ pa³ace; twierdz warownych wiele wzniós³ Juda - 
lecz zeœlê ogieñ na jego miasta i poch³onie wszystkie ich zamki.
Hos 9:1  Nie ciesz siê, Izraelu, nie krzycz z radoœci jak inne narody, bo opuœci³eœ Boga swego uprawiaj¹c 



nierz¹d, umi³owa³eœ zap³atê nieczyst¹ na wszystkich klepiskach zbo¿owych.
Hos 9:2  Klepiska, t³ocznie nie dadz¹ ¿ywnoœci, moszczu zabraknie.
Hos 9:3  Nie bêd¹ oni mieszkaæ d³u¿ej w ziemi Pañskiej, Efraim musi wracaæ do Egiptu - w Asyrii bêd¹ jedli 
pokarmy nieczyste.
Hos 9:4  Nie bêd¹ wina wylewaæ na ofiarê dla Pana ani te¿ krwawych ofiar Jemu sk³adaæ; chleb ich siê stanie 
tak jak chleb ¿a³oby, kto go spo¿yje - ju¿ nieczysty bêdzie; bo chleb ich bêdzie tylko dla nich - do domu 
Pañskiego nie wejdzie.
Hos 9:5  Có¿ uczynicie w dzieñ œwiêta, w uroczysty dzieñ Pañski?
Hos 9:6  Tak, oni musz¹ wêdrowaæ do Asyrii; Egipt ich zbierze, a Memfis pogrzebie, oset pokryje skarby ich ze 
srebra, a ich namioty porosn¹ cierniami.
Hos 9:7  Oto nadchodz¹ dni kary, zbli¿a siê dzieñ odp³aty; Izrael wo³a: "G³upcem jest prorok, a m¹¿ natchniony 
szaleje". Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogoœci.
Hos 9:8  Efraim czatuje obok namiotu proroka, na wszystkich jego drogach zastawiono sid³a, nawet i w domu 
swego Boga jest przeœladowany.
Hos 9:9  Wykopali mu dó³ g³êboki, jak wtedy w Gibea, lecz [Pan] pamiêta ich nieprawoœci i karaæ bêdzie ich 
grzechy.
Hos 9:10  Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalaz³em; jak na pierwszy owoc figowego drzewa na 
waszych przodków patrzy³em: lecz przyszli do Baal-Peor i oddali siê hañbie, i stali siê wstrêtni jak to, co kochali.
Hos 9:11  Jak ptak uleci chwa³a Efraima: nie bêdzie urodzin, ci¹¿y ni poczêcia,
Hos 9:12  a choæby nawet wychowali synów, bêd¹ ich pozbawieni, nim jeszcze dorosn¹: biada im samym, kiedy 
siê od nich oddalê.
Hos 9:13  Efraim - jak widzê - czyni zwierzyn¹ dzik¹ swoje dzieci, Efraim musi swoich synów wydaæ zabójcy.
Hos 9:14  "Daj im, o Panie, co tylko daæ zechcesz - ³ono, które roni, i piersi wyschniête!"
Hos 9:15  Ca³a ich z³oœæ dokona³a siê w Gilgal, tam te¿ zacz¹³em ich nawiedzaæ z powodu czynów 
nieprawych. Wyrzucê ich z mego domu, nie bêd¹ ich wiêcej mi³owa³. Wszyscy ich ksi¹¿êta s¹ buntownikami.
Hos 9:16  Efraim powalony na ziemiê, wysch³y jego korzenie - nie przynosz¹ ju¿ wiêcej owocu; a nawet gdy 
porodz¹, Ja sprawiê, ¿e umrze drogi owoc ich ³ona».
Hos 9:17  Mój Bóg ich odrzuci, gdy¿ Go nie s³uchali: b³¹kaæ siê bêd¹ miêdzy narodami.
Hos 10:1  Izrael by³ jak dorodny krzew winny, przynosz¹cy wiele owoców: lecz gdy owoc jego siê mno¿y³, 
wzrasta³a liczba o³tarzy; im lepiej dzia³o siê w kraju, tym wspanialsze budowano stele.
Hos 10:2  Ich serce jest ob³udne, musz¹ pokutowaæ! On ich o³tarze rozwali i stele powywraca.
Hos 10:3  Powiedz¹ wtedy: My nie mamy króla, boœmy siê Pana nie bali - zreszt¹, có¿ nam król pomo¿e?
Hos 10:4  Nieustanne s³owa, pochopne przysiêgi, zawierane przymierza, a s¹d siê pleni jak chwast truj¹cy 
poœród bruzd na polach.
Hos 10:5  Z powodu cielca w Bet-Awen mieszkañców Samarii ogarnie trwoga; chodzi w ¿a³obie jej naród, 
lamentuj¹ kap³ani, boj¹c siê o jego blask, ¿e mu zostanie odjêty.
Hos 10:6  On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla Wielkiego Króla; Efraim okryje siê hañb¹, Izrael 
zawstydzi siê z powodu swego zamys³u.
Hos 10:7  Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody.
Hos 10:8  Zniszczone bêd¹ wy¿yny Bet-Awen - grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosn¹ na ich o³tarzach. Wtedy 
powiedz¹ górom: «Przykryjcie nas!» a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»
Hos 10:9  Od dni Gibea grzeszysz, Izraelu! Dot¹d siê nie zmienili - czy¿ nie dosiêgnie wojna przestêpców z 
Gibea?
Hos 10:10  Przyjdê, aby im karê wymierzyæ; ludy przeciw nim siê zbior¹, by ich ukaraæ za podwójn¹ winê.
Hos 10:11  Efraim jest jak pojêtna ja³owica, która chêtnie pracuje przy m³occe; Ja mu sam w³o¿ê jarzmo na 
wspania³¹ szyjê, sam Efraima zaprzêgnê, oraæ bêdzie Juda, Jakub zaœ bêdzie bronowa³.
Hos 10:12  Posiejcie sobie sprawiedliwoœæ, a zbierzecie mi³oœæ; karczujcie nowe ziemie! Nadszed³ czas, by 
szukaæ Pana, a¿ przyjdzie, by sprawiedliwoœci was nauczyæ.
Hos 10:13  Dlaczego uprawiacie z³o, zbieracie nieprawoœæ i spo¿ywacie owoce k³amstwa? Poniewa¿ nadziejê 
z³o¿y³eœ w twych rydwanach i mnóstwie twoich wojowników -
Hos 10:14  w miastach twoich podniesie siê wrzawa, zburzone bêd¹ wszystkie twoje twierdze, jak Szalman 
zniszczy³ Bet-Arbel w czasie wojny, gdy matka zosta³a rozsiekana wraz z dzieæmi.
Hos 10:15  Tak ci uczyniê, domu Izraela; za twoj¹ z³oœæ niezmierzon¹: zginie na zawsze król Izraela.
Hos 11:1  Mi³owa³em Izraela, gdy jeszcze by³ dzieckiem, i syna swego wezwa³em z Egiptu.
Hos 11:2  Im bardziej ich wzywa³em, tym dalej odchodzili ode Mnie, a sk³adali ofiary Baalom i bo¿kom palili 
kadzid³a.
Hos 11:3  A przecie¿ Ja uczy³em chodziæ Efraima, na swe ramiona ich bra³em; oni zaœ nie rozumieli, ¿e 
troszczy³em siê o nich.
Hos 11:4  Poci¹gn¹³em ich ludzkimi wiêzami, a by³y to wiêzy mi³oœci. By³em dla nich jak ten, co podnosi do 



swego policzka niemowlê - schyli³em siê ku niemu i nakarmi³em go.
Hos 11:5  Powróc¹ do Egiptu i Aszszur bêdzie ich królem, bo siê nie chcieli nawróciæ.
Hos 11:6  Miecz bêdzie szala³ w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet po¿re ich twierdze.
Hos 11:7  Mój lud jest sk³onny odpaœæ ode Mnie - wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomoc¹.
Hos 11:8  Jak¿e ciê mogê porzuciæ, Efraimie, i jak opuœciæ ciebie, Izraelu? Jak¿e ciê mogê równaæ z Adm¹ i 
uczyniæ podobnym do Seboim? Moje serce na to siê wzdryga i rozpalaj¹ siê moje wnêtrznoœci.
Hos 11:9  Nie chcê, aby wybuchn¹³ p³omieñ mego gniewu i Efraima ju¿ wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem 
jestem, nie cz³owiekiem; poœrodku ciebie jestem Ja - Œwiêty, i nie przychodzê, ¿eby zatracaæ.
Hos 11:10  Pójd¹ œladami Pana, który zagrzmi, jak [ryczy] lew. A kiedy zagrzmi - zbiegn¹ siê Jego synowie z 
zachodu,
Hos 11:11  jak ptactwo przylec¹ z Egiptu, i z asyryjskiej ziemi jak go³êbie; sprawiê, ¿e wróc¹ do swoich siedzib - 
wyrocznia Pana.
Hos 12:1  Efraim otoczy³ Mnie k³amstwem, oszustwem - dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa siê 
ludem Œwiêtego.
Hos 12:2  Efraim pasie siê wiatrem, za wichrem wschodnim wci¹¿ biega; pomna¿a k³amstwa i gwa³ty, zawiera 
przymierze z Asyri¹, a do Egiptu wywozi oliwê.
Hos 12:3  Pan wiedzie spór z Izraelem, ukarze postêpki Jakuba i odp³aci za jego uczynki.
Hos 12:4  Ju¿ w ³onie matki oszuka³ on brata, w pe³ni si³ bêd¹c, walczy³ nawet z Bogiem.
Hos 12:5  Walcz¹c z Anio³em, zwyciê¿y³, p³aka³ i b³aga³ Jego o ³askê - spotka³ Go w Betel i tam z Nim 
rozmawia³.
Hos 12:6  Pan jest Bogiem Zastêpów, Pan jest imieniem, które wspomina³.
Hos 12:7  Ty zaœ powróæ do Boga swojego - strze¿ pilnie mi³oœci i prawa i ufaj twojemu Bogu!
Hos 12:8  Kanaan ma w rêku fa³szyw¹ wagê, w oszustwie jest rozmi³owany.
Hos 12:9  Powiedzia³ Efraim: «Sta³em siê bogaty i zgromadzi³em dla siebie maj¹tek» - lecz z jego pracy nic nie 
pozostanie z powodu grzechów przezeñ pope³nionych.
Hos 12:10  Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, dozwolê ci jeszcze zamieszkaæ w namiotach, jak by³o za 
dni Spotkania.
Hos 12:11  Mówi³em do proroków, mno¿y³em widzenia i przez proroków g³osi³em przypowieœci.
Hos 12:12  W Gileadzie panuje nieprawoœæ i k³amstwo siê gnieŸdzi; w Gilgal sk³adaj¹ ofiary cielcom, dlatego 
o³tarze ich bêd¹ jak stos kamieni poœród bruzd na polach.
Hos 12:13  Jakub uszed³ na pola Aramu, Izrael dla kobiety odda³ siê na s³u¿bê i dla kobiety sta³ siê stró¿em 
stada.
Hos 12:14  Lecz Pan wyprowadzi³ Izraela z Egiptu przez proroka, i równie¿ przez proroka otoczy³ go opiek¹.
Hos 12:15  Efraim bardzo Go rozgniewa³, lecz On odpowiedzialnoœæ za krew zwróci na niego i za zniewagê 
Pan jego mu odp³aci.
Hos 13:1  Gdy Efraim przemawia³, panowa³ przestrach. Wiele on znaczy³ w Izraelu, lecz przez Baala zgrzeszy³ i 
zgin¹³.
Hos 13:2  A teraz grzesz¹ dalej: odlewaj¹ ze srebra pos¹gi - bo¿ków wed³ug swego pomys³u, to wszystko robota 
rzemieœlników. Mówi¹: «Nale¿y im sk³adaæ ofiary», i ludzie ca³uj¹ cielce.
Hos 13:3  Dlatego bêd¹ podobni do chmur na œwitaniu, do rosy, która prêdko znika, lub stan¹ siê jak ŸdŸb³o 
porwane z klepiska czy jak dym, który wychodzi przez okno.
Hos 13:4  «A to Ja jestem Pan, Bóg twój od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mn¹ ty nie znasz, nie ma prócz 
Mnie wybawcy.
Hos 13:5  Na pustyni, w kraju posuchy ciê pas³em.
Hos 13:6  Kiedy ich pas³em, byli nasyceni, lecz w tej sytoœci unieœli siê pych¹ i o Mnie zapomnieli.
Hos 13:7  Stanê siê dla nich jak lew, jak czyhaj¹ca na drodze pantera.
Hos 13:8  Rzucê siê na nich jak niedŸwiedzica, kiedy straci m³ode, rozerwê pow³okê ich serca; cia³a ich po¿r¹ 
psy, a dziki zwierz rozerwie na strzêpy.
Hos 13:9  Wyniszczê ciebie, Izraelu, i kto ci przyjdzie z pomoc¹?
Hos 13:10  Gdzie¿ jest twój król, aby ciê ratowa³ we wszystkich twych miastach, gdzie sêdziowie twoi? O nich to 
mówi³eœ: "Dajcie mi króla i ksi¹¿¹t!"
Hos 13:11  Da³em ci króla w swym gniewie i zabiorê go znowu w swej zapalczywoœci.
Hos 13:12  Nieprawoœæ Efraima - wybornie ukryta, grzech jego bezpiecznie schowany.
Hos 13:13  Ogarnê³y go bóle rodzenia, lecz on jest dzieckiem upartym: czas nadszed³, a on nie opuszcza 
matczynego ³ona.
Hos 13:14  Czy mam ich wyrwaæ z Szeolu? albo od œmierci wybawiæ? Gdzie twa zaraza, o Œmierci, gdzie twa 
zag³ada, Szeolu? Litoœæ sprzed moich oczu siê skryje.
Hos 13:15  Choæby [Efraim] piêknie kwitn¹³ wœród braci, przyjdzie nagle od Pana wiatr wschodni, powieje z 
pustyni, wysuszy Ÿród³a, i wyschn¹ studnie; spl¹druje jego ziemiê i wszystkie rzeczy drogocenne.



Hos 14:1  Samaria odpokutuje za bunt przeciw Bogu swojemu: pogin¹ od miecza, dzieci ich bêd¹ zmia¿d¿one, a 
niewiasty ciê¿arne rozprute».
Hos 14:2  Wróæ, Izraelu, do Pana Boga twojego, upad³eœ bowiem przez w³asn¹ tw¹ winê.
Hos 14:3  Zabierzcie ze sob¹ s³owa i nawróæcie siê do Pana! Mówcie do Niego: «Przebacz nam ca³¹ nasz¹ 
winê, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg.
Hos 14:4  Asyria nie mo¿e nas zbawiæ - nie chcemy ju¿ wsiadaæ na konie ani te¿ mówiæ "nasz Bo¿e" do 
dzie³a r¹k naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litoœæ sierota».
Hos 14:5  «Uleczê ich niewiernoœæ i umi³ujê ich z serca, bo gniew mój odwróci³ siê od nich.
Hos 14:6  Stanê siê jakby ros¹ dla Izraela, tak ¿e rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuœci korzenie.
Hos 14:7  Rozwin¹ siê jego latoroœle, bêdzie wspania³y jak drzewo oliwne, woñ jego bêdzie jak woñ Libanu.
Hos 14:8  I wróc¹ znowu, by usi¹œæ w mym cieniu, i zbo¿a uprawiaæ bêd¹, winnice sadziæ, których s³awa 
bêdzie tak wielka, jak wina libañskiego.
Hos 14:9  Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bo¿kami? Ja go wys³uchujê i Ja nañ spogl¹dam, Ja jestem jak 
cyprys zielony i Mnie zawdziêcza swój owoc.
Hos 14:10  Któ¿ jest tak m¹dry, aby to poj¹³, i tak rozumny, aby to rozwa¿y³?» Bo drogi Pañskie s¹ proste: krocz¹ 
nimi sprawiedliwi, lecz potykaj¹ siê na nich grzesznicy.
Joe 1:1  S³owo Pana, które skierowa³ do Joela, syna Petuela:
Joe 1:2  S³uchajcie tego, starcy, i nak³oñcie uszy, wszyscy mieszkañcy kraju; czy sta³o siê to za dni waszych lub 
za dni waszych przodków?
Joe 1:3  Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedz¹ swoim synom, a synowie ich nastêpnym 
pokoleniom.
Joe 1:4  Co pozosta³o po gazam, zjad³a szarañcza, a co pozosta³o po szarañczy, zjad³ jelek, a co pozosta³o po 
jelek, zjad³ chasil.
Joe 1:5  Ocknijcie siê, pijani, a p³aczcie! Narzekajcie wszyscy, co pijecie wino, narzekajcie na m³ode wino, które 
odjêto od ust waszych.
Joe 1:6  Nadci¹gn¹³ bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony, zêby jego jak zêby lwa, a zêby 
trzonowe ma jak lwica.
Joe 1:7  Winnicê moj¹ uczyni³ pustkowiem, a moje drzewo figowe po³upa³: obna¿y³ je zupe³nie i porzuci³, tak ¿e 
ga³êzie ich pobiela³y.
Joe 1:8  Narzekaj, jak dziewica przepasana worem, nad oblubieñcem swojej m³odoœci!
Joe 1:9  Zniknê³y ofiary: pokarmowa i p³ynna, z domu Pañskiego. Okryjcie siê ¿a³ob¹, kap³ani, s³udzy Pañscy!
Joe 1:10  Spustoszone jest pole, w ¿a³obie jest ziemia, bo spustoszone jest zbo¿e, wysech³ moszcz, zwiêd³o 
drzewo oliwne.
Joe 1:11  ZawstydŸcie siê, rolnicy, narzekajcie uprawiaj¹cy winnice, z powodu pszenicy i jêczmienia, bo znik³o 
¿niwo polne.
Joe 1:12  Usch³a winna latoroœl i zwiêd³o drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa, i jab³oñ - 
wszystkie drzewa polne usch³y. I zniknê³a radoœæ spoœród synów ludzkich.
Joe 1:13  Przepaszcie siê i p³aczcie, kap³ani; narzekajcie, s³udzy o³tarza, wejdŸcie i nocujcie w worach, s³udzy 
Boga mojego, bo zniknê³a z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i p³ynna.
Joe 1:14  Zarz¹dŸcie œwiêty post, zwo³ajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich 
mieszkañców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wo³ajcie do Pana:
Joe 1:15  «Ach, biada! Co za dzieñ! Bliski jest dzieñ Pañski, a przyjdzie on jako spustoszenie od 
Wszechmog¹cego».
Joe 1:16  Czy¿ na naszych oczach nie znika ¿ywnoœæ, a z domu Boga naszego - radoœæ i wesele?
Joe 1:17  Pogni³y ziarna pod swymi skibami, zniszczone s¹ gumna, zburzone spichlerze, bo usch³o zbo¿e.
Joe 1:18  Jak¿e ryczy byd³o i b³¹kaj¹ siê stada wo³ów, bo nie maj¹ pastwisk; nawet i trzody owiec dotknê³a 
klêska.
Joe 1:19  O Panie, do Ciebie wo³am, bo ogieñ po¿ar³ pastwiska stepowe, a p³omieñ spali³ wszystkie drzewa 
polne.
Joe 1:20  Nawet zwierzêta polne têsknie wzdychaj¹ do Ciebie, bo wysch³y strumienie wody, a ogieñ poch³on¹³ 
pastwiska stepowe.
Joe 2:1  Dmijcie w róg na Syjonie, a wo³ajcie na górze mej œwiêtej! Niechaj zadr¿¹ wszyscy mieszkañcy kraju, 
bo nadchodzi dzieñ Pañski, bo jest ju¿ bliski.
Joe 2:2  Dzieñ ciemnoœci i mroku, dzieñ ob³oku i mg³y. Jak zorza poranna rozci¹ga siê po górach lud wielki a 
mocny, któremu równego nie by³o od pocz¹tku i nie bêdzie po nim nigdy a¿ do lat przysz³ych pokoleñ.
Joe 2:3  Przed nim ogieñ po¿eraj¹cy, a za nim p³omieñ pal¹cy; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po 
nim bêdzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie.
Joe 2:4  Wygl¹d ich podobny do wygl¹du koni, a bêd¹ biec jak rumaki,
Joe 2:5  co skacz¹ po szczytach gór: jak turkot rydwanów i jak szum p³omienia ognia, co po¿era œciernisko, jak 



lud potê¿ny, gotów do walki.
Joe 2:6  Przed nim narody lêk odczuwaæ bêd¹, wszystkie twarze pobledn¹.
Joe 2:7  Jak bohaterowie pobiegn¹ do szturmu, jak mê¿owie waleczni wdrapi¹ siê na mury, ka¿dy z nich pójdzie 
sw¹ drog¹, a ze œcie¿ek swoich nie zst¹pi¹.
Joe 2:8  Jeden drugiego nie przyciœnie, ka¿dy pójdzie swoim szlakiem. I choæ na orê¿ natrafi¹, ran nie odnios¹.
Joe 2:9  Napadn¹ na miasto, zdobêd¹ mury, na domy siê wdrapi¹, jak z³odziej wtargn¹ oknami.
Joe 2:10  Przed nim dr¿y ziemia, niebiosa siê trzês¹, s³oñce i ksiê¿yc ulegaj¹ zaæmieniu, a gwiazdy trac¹ sw¹ 
jasnoœæ.
Joe 2:11  A Pan wydaje g³os przed wojskiem swoim, gdy¿ bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego 
rozkazów; wielki bowiem bêdzie dzieñ Pañski i straszliwy bardzo. I któ¿ go przetrzyma?
Joe 2:12  «Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróæcie siê do Mnie ca³ym swym sercem, przez post i 
p³acz, i lament».
Joe 2:13  Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróæcie siê do Pana Boga waszego! On bowiem 
jest ³askawy, mi³osierny, nieskory do gniewu i wielki w ³askawoœci, a lituje siê na widok niedoli.
Joe 2:14  Kto wie? Mo¿e znów po¿a³uje i pozostawi po sobie b³ogos³awieñstwo [plonów] na ofiarê z pokarmów i 
ofiarê p³ynn¹ dla Pana Boga waszego.
Joe 2:15  Na Syjonie dmijcie w róg, zarz¹dŸcie œwiêty post, og³oœcie uroczyste zgromadzenie.
Joe 2:16  Zbierzcie lud, zwo³ajcie œwiêt¹ spo³ecznoœæ, zgromadŸcie starców, zbierzcie dzieci, i ss¹cych piersi! 
Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju!
Joe 2:17  Miêdzy przedsionkiem a o³tarzem niechaj p³acz¹ kap³ani, s³udzy Pañscy! Niech mówi¹: «Przepuœæ, 
Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohañbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. 
Czemu¿ mówiæ maj¹ miêdzy narodami: Gdzie¿ jest ich Bóg?»
Joe 2:18  I Pan zapali³ siê zazdrosn¹ mi³oœci¹ ku swojej ziemi, i zmi³owa³ siê nad swoim ludem.
Joe 2:19  Odpowiedzia³ Pan i rzek³ swojemu ludowi: «Oto Ja wam posy³am zbo¿e i moszcz, i oliwê, i nasyæcie 
siê nimi, i nie wydam was wiêcej na pohañbienie miêdzy poganami.
Joe 2:20  Tego [nieprzyjaciela], co przychodzi z pó³nocy, oddalê od was, wypêdzê go do ziemi suchej i 
spustoszonej; przednia jego stra¿ obróci siê ku morzu wschodniemu, a tylna jego stra¿ ku morzu zachodniemu; 
i pozostanie po nim zaduch, i pozostanie zgnilizna, bo bardzo hardo sobie poczyna³».
Joe 2:21  Nie lêkaj siê, ziemio! Raduj siê i wesel, bo wielkie rzeczy uczyni³ Pan. 
Joe 2:22  Nie lêkajcie siê, polne zwierzêta, bo zieleni¹ pokry³o siê pastwisko na stepie, bo drzewa [znów] rodz¹ 
owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynosz¹.
Joe 2:23  I wy siê weselcie, synowie Syjonu, radujcie siê w Panu Bogu waszym, bo da³ wam wed³ug 
sprawiedliwoœci deszcz jesienny i deszcz wiosenny, które wyla³ na was obficie jak przedtem.
Joe 2:24  I bêd¹ klepiska nape³nione zbo¿em, a t³ocznie bêd¹ op³ywa³y moszczem i oliw¹.
Joe 2:25  «W ten sposób wynagrodzê wam lata, które strawi³a szarañcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje 
wojsko, które wys³a³em przeciwko wam».
Joe 2:26  Wówczas naprawdê bêdziecie mogli najeœæ siê do sytoœci i chwaliæ bêdziecie imiê Pana Boga 
waszego, który uczyni³ wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie bêdzie pohañbiony.
Joe 2:27  «I poznacie, ¿e wœród Izraela Ja jestem, ¿e jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie 
zazna wiêcej zawstydzenia.
Joe 3:1  I wylejê potem Ducha mego na wszelkie cia³o, a synowie wasi i córki wasze prorokowaæ bêd¹, starcy 
wasi bêd¹ œnili, a m³odzieñcy wasi bêd¹ mieli widzenia.
Joe 3:2  Nawet na niewolników i niewolnice wylejê Ducha mego w owych dniach.
Joe 3:3  I uczyniê znaki na niebie i na ziemi: krew i ogieñ, i s³upy dymne.
Joe 3:4  S³oñce zmieni siê w ciemnoœæ, a ksiê¿yc w krew, gdy przyjdzie dzieñ Pañski, dzieñ wielki i straszny.
Joe 3:5  Ka¿dy jednak, który wezwie imienia Pañskiego, bêdzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem 
bêdzie wybawienie, jak przepowiedzia³ Pan, i wœród ocala³ych bêd¹ ci, których wezwa³ Pan.
Joe 4:1  I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmieniê los jeñców Judy i Jeruzalem,
Joe 4:2  zgromadzê te¿ wszystkie narody i zaprowadzê je na Dolinê Joszafat, i tam s¹d nad nimi odbêdê w 
sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego Izraela, które wœród narodów rozproszyli, a podzielili moj¹ ziemiê;
Joe 4:3  a o lud mój los rzucali i ch³opca wymieniali za nierz¹dnicê, a dziewczê sprzedawali za wino, aby piæ.
Joe 4:4  I wy, Tyrze i Sydonie, có¿ macie przeciwko Mnie, i wy, wszystkie okrêgi filistyñskie? Chcecie wzi¹æ na 
Mnie odwet? Jeœli tylko zechcecie Mi to uczyniæ, to Ja bardzo szybko wasz odwet obrócê wam na g³owy.
Joe 4:5  Zabraliœcie srebro moje i z³oto, a wspania³e klejnoty moje zanieœliœcie do swoich œwi¹tyñ.
Joe 4:6  Wy, którzyœcie synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jawanu po to, by ich oddaliæ od kraju.
Joe 4:7  Ja sprowadzê ich z miejsca, w któreœcie ich zaprzedali, a wasz¹ zemstê obrócê wam na g³owê.
Joe 4:8  I oddam synów waszych i córki wasze w rêce synów judzkich, a oni zaprzedadz¹ ich Sabejczykom, 
narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedzia³.
Joe 4:9  Rozg³oœcie to miêdzy narodami, przygotujcie siê na œwiêt¹ wojnê, wezwijcie bohaterów! Niech 



przybêd¹ i niech siê zaci¹gn¹ wszyscy mê¿owie waleczni!
Joe 4:10  Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto s³aby, niech powie: «Jestem 
bohaterem».
Joe 4:11  ZgromadŸcie siê, a przyjdŸcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie siê! SprowadŸ, Panie, swych 
bohaterów!
Joe 4:12  «Niech ockn¹ siê i przybêd¹ narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasi¹dê i bêdê s¹dzi³ narody 
okoliczne.
Joe 4:13  Zapuœæcie sierp, bo dojrza³o ¿niwo; pójdŸcie i zst¹pcie, bo pe³na jest t³ocznia, przelewaj¹ siê kadzie, 
bo z³oœæ ich jest wielka».
Joe 4:14  T³umy i t³umy w Dolinie Wyroku [znajdowaæ siê bêd¹], bo bliski jest dzieñ Pañski w Dolinie Wyroku.
Joe 4:15  S³oñce i ksiê¿yc siê zaæmi¹, a gwiazdy œwiat³oœæ sw¹ utrac¹.
Joe 4:16  A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem g³os swój tak podniesie, ¿e niebiosa i ziemia zadr¿¹. Ale Pan 
jest ucieczk¹ swego ludu i ostoj¹ synów Izraela.
Joe 4:17  «I poznacie, ¿e Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej œwiêtej; a tak 
Jeruzalem bêdzie œwiête i przez nie ju¿ obcy nie bêd¹ przechodziæ».
Joe 4:18  I stanie siê owego dnia, ¿e góry moszczem ociekaæ bêd¹, a pagórki mlekiem op³ywaæ i wszystkie 
strumienie judzkie nape³ni¹ siê wod¹, a z domu Pañskiego wyp³ynie Ÿród³o, które nawodni strumieñ Szittim.
Joe 4:19  Egipt bêdzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni siê w straszn¹ pustyniê z powodu nieprawoœci 
uczynionych wzglêdem synów judzkich, gdy¿ krew niewinn¹ przelewali w ich ziemi.
Joe 4:20  Lecz [ziemia] Judy na wieki bêdzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie.
Joe 4:21  «Pomszczê ich krew, nie pozostawiê bez kary». A Pan zamieszka na Syjonie.
Amo 1:1  S³owa Amosa, który by³ jednym spoœród pasterzy z Tekoa: co widzia³ w sprawie Izraela, za dni 
Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzêsieniem ziemi.
Amo 1:2  Powiedzia³ on: Pan z Syjonu zagrzmi. Z Jeruzalem wyda swój g³os, a lamentowaæ bêd¹ ³¹ki pasterzy i 
szczyt Karmelu uschnie.
Amo 1:3  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Damaszku i z powodu czterech nie odwrócê tego 
[wyroku], gdy¿ zm³ócili saniami ¿elaznymi Gilead.
Amo 1:4  Zeœlê wiêc ogieñ na dom Chazaela, by strawi³ pa³ace Ben-Hadada.
Amo 1:5  Rozbijê zaworê Damaszku i wytêpiê mieszkañca z doliny Awen i dzier¿¹cego ber³o z Bet-Eden, a 
naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir - mówi Pan.
Amo 1:6  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Gazy i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], 
gdy¿ uprowadzili doszczêtnie ludnoœæ, by wydaæ j¹ Edomowi.
Amo 1:7  Zeœlê wiêc ogieñ na mury Gazy, i strawi on jej pa³ace.
Amo 1:8  Wytêpiê mieszkañca z Aszdodu i dzier¿¹cego ber³o z Aszkelonu. Zwrócê rêkê przeciw Ekronowi i 
zginie reszta Filistynów - rzek³ Pan Bóg.
Amo 1:9  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Tyru i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], gdy¿ 
wydali oni Edomowi uprowadzonych a¿ do ostatniego i nie pamiêtali o bratnim przymierzu.
Amo 1:10  Zeœlê wiêc ogieñ na mury Tyru i strawi jego pa³ace.
Amo 1:11  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Edomu i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], 
gdy¿ przeœladowa³ mieczem brata swego, t³umi¹c uczucie mi³osierdzia, trwa³ w swym gniewie nieustannie i 
gniew swój chowa³ do koñca.
Amo 1:12  Zeœlê wiêc ogieñ na Teman i strawi pa³ace Bosry.
Amo 1:13  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków synów Ammona i z powodu czterech nie odwrócê tego 
[wyroku], gdy¿ rozcina³ brzemienne niewiasty Gileadu, by rozszerzyæ swoje granice.
Amo 1:14  Rozpalê wiêc ogieñ na murach Rabba i strawi jego pa³ace podczas wrzawy w dzieñ bitwy, podczas 
burzy w dzieñ wichru.
Amo 1:15  I pójdzie król ich w niewolê, on i ksi¹¿êta jego razem - rzek³ Pan.
Amo 2:1  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Moabu i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], 
gdy¿ on spali³ koœci króla Edomu na wapno.
Amo 2:2  Zeœlê wiêc ogieñ na Moab i strawi pa³ace Keriotu, zginie podczas wrzawy wojennej Moab, podczas 
okrzyków, przy dŸwiêku rogu.
Amo 2:3  Zniszczê poœród niego w³adcê, a razem z nim wszystkich ksi¹¿¹t jego wybijê - rzek³ Pan.
Amo 2:4  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Judy i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], 
gdy¿ odrzucili Prawo Pana i przykazañ Jego nie strzegli; zwiedli ich k³amliwi ich bogowie, za którymi przodkowie 
ich chodzili.
Amo 2:5  Zeœlê wiêc ogieñ na Judê i strawi pa³ace Jeruzalem.
Amo 2:6  Tak mówi Pan: Z powodu trzech wystêpków Izraela i z powodu czterech nie odwrócê tego [wyroku], 
gdy¿ sprzedaj¹ za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parê sanda³ów;
Amo 2:7  w prochu ziemi depc¹ g³owy biednych i ubogich kieruj¹ na bezdro¿a; ojciec i syn chodz¹ do tej samej 



dziewczyny, aby zniewa¿aæ œwiête imiê moje.
Amo 2:8  Na p³aszczach zastawnych wyleguj¹ siê przy ka¿dym o³tarzu i wino wymuszone grzywn¹ pij¹ w domu 
swego Boga.
Amo 2:9  Ja to przed nimi zg³adzi³em Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dêby. I 
zniszczy³em owoc ich z góry, a z do³u korzenie.
Amo 2:10  I Ja to wyprowadzi³em was z Egiptu, wiod³em przez pustyniê przez lat czterdzieœci, byœcie posiedli 
ziemiê Amorytów.
Amo 2:11  Wzbudza³em spomiêdzy waszych synów proroków, a spomiêdzy waszych m³odzieñców - 
nazirejczyków. Czy¿ nie by³o tak, synowie Izraela? - wyrocznia Pana.
Amo 2:12  A wy dawaliœcie piæ nazirejczykom wino i prorokom rozkazywaliœcie: «Nie prorokujcie!»
Amo 2:13  Oto Ja zmia¿d¿ê was tak, jak mia¿d¿y wozowy walec nape³niony snopami.
Amo 2:14  Szybkobiegacz nie bêdzie mia³ gdzie uciec, mocarz nie oka¿e swej si³y, a bohater nie ocali ¿ycia;
Amo 2:15  ³ucznik siê nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeŸdziec na koniu nie ocali ¿ycia;
Amo 2:16  nawet najmê¿niejszy sercem pomiêdzy bohaterami bêdzie w tym dniu nagi ucieka³ - wyrocznia Pana.
Amo 3:1  S³uchajcie tego s³owa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do ca³ego pokolenia, które Ja 
wyprowadzi³em z ziemi egipskiej:
Amo 3:2  Jedynie was zna³em ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzê kar¹ za wszystkie wasze 
winy.
Amo 3:3  Czy¿ wêdruje dwu razem, jeœli siê wzajem nie znaj¹?
Amo 3:4  Czy¿ ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czy¿ lwi¹tko wydaje g³os ze swego legowiska, jeœli 
niczego nie schwyta³o?
Amo 3:5  Czy¿ spada ptak na ziemiê, jeœli nie by³o sid³a? Czy¿ siê unosi pu³apka nad ziemi¹, zanim coœ 
schwyta³a?
Amo 3:6  Czy¿ dmie siê w tr¹bê w mieœcie, a lud siê nie przelêknie? Czy¿ zdarza siê w mieœcie nieszczêœcie, 
by Pan tego nie sprawi³?
Amo 3:7  Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeœli nie objawi swego zamiaru s³ugom swym, prorokom.
Amo 3:8  Gdy lew zaryczy, któ¿ siê nie ulêknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któ¿ nie bêdzie prorokowaæ?
Amo 3:9  G³oœcie w pa³acach w Aszdodzie i na zamkach w ziemi egipskiej! Mówcie: «Zbierzcie siê na górach 
Samarii, zobaczcie wielkie w niej zamieszanie i gwa³ty poœród niej!»
Amo 3:10  Nie umiej¹ postêpowaæ uczciwie - wyrocznia Pana - gromadz¹ nieprawoœæ i ucisk w swych 
pa³acach.
Amo 3:11  Dlatego tak mówi Pan Bóg: Nieprzyjaciel otoczy kraj; zniszczona bêdzie moc twoja i ograbione twoje 
pa³ace.
Amo 3:12  Tak mówi Pan: Tak jak pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha, tak nieliczni 
uratowani bêd¹ synowie Izraela, siedz¹cy w Samarii w rogu ³o¿a i na dywanie z Damaszku.
Amo 3:13  S³uchajcie i oœwiadczcie w domu Jakubowym - wyrocznia Pana Boga, Boga Zastêpów:
Amo 3:14  w dzieñ, kiedy bêdê kara³ wystêpki Izraela, ukarzê [równie¿] o³tarze Betel. Odr¹bane zostan¹ rogi 
o³tarza i upadn¹ na ziemiê.
Amo 3:15  Rozwalê zarówno dom zimowy jak i letni; zniszczej¹ domy z koœci s³oniowej i rozwalone zostan¹ 
domy z hebanu - wyrocznia Pana.
Amo 4:1  S³uchajcie s³owa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, 
gnêbicie ubogich, mówicie do mê¿ów swoich: «Przynieœ, a bêdziemy pili!»
Amo 4:2  Poprzysi¹g³ Pan Bóg na œwiêtoœæ swoj¹: Oto dni na was nadchodz¹, ¿e pochwyc¹ was hakami, 
resztê was - rybackimi wêdkami:
Amo 4:3  i przez wy³omy w murze wyjdzie, ka¿da przed siebie, i powlok¹ was do Hermonu - wyrocznia Pana.
Amo 4:4  IdŸcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie wiêcej; przynoœcie co ranka ofiary wasze i co trzeci 
dzieñ dziesiêciny!
Amo 4:5  Nawet chleb kwaszony spalajcie na ofiarê pochwaln¹ i nawo³ujcie g³oœno do ofiar dobrowolnych, bo to 
lubicie, synowie Izraela - wyrocznia Pana Boga.
Amo 4:6  To Ja sprowadzi³em na was klêskê g³odu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we 
wszystkich waszych wioskach, aleœcie do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.
Amo 4:7  To Ja wstrzyma³em dla was deszcz na trzy miesi¹ce przed ¿niwami: spuœci³em deszcz na jedno 
miasto, a w drugim mieœcie nie pada³o; jedno pole zosta³o zroszone, a drugie pole, na którym nie pada³ 
deszcz, sta³o siê suche.
Amo 4:8  I wlekli siê mieszkañcy dwu, trzech miast, do jednego miasta, by napiæ siê wody, i nie zaspokoili 
pragnienia; aleœcie do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.
Amo 4:9  Kara³em was zwarzeniem i œnieci¹ zbó¿, liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjad³a 
szarañcza; aleœcie do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.
Amo 4:10  Zes³a³em na was zarazê jak na Egipt; wybi³em mieczem waszych m³odzieñców, a konie wasze 



uprowadzono; w ogniu sp³onê³y wasze obozy, kiedy gniewa³em siê na was, aleœcie do Mnie nie powrócili - 
wyrocznia Pana.
Amo 4:11  Spustoszy³em was, jak podczas Bo¿ego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliœcie siê jak g³ownia 
wyci¹gniêta z ognia; aleœcie do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.
Amo 4:12  Tak uczyniê tobie, Izraelu, a poniewa¿ ci to uczyniê, przygotuj siê, by stawiæ siê przed Bogiem twym, 
Izraelu!
Amo 4:13  On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myœli ludzkie poznaje, wywo³uje jutrzenkê i 
ciemnoœæ, st¹pa po wy¿ynach ziemi. Pan, Bóg Zastêpów, jest imiê Jego.
Amo 5:1  S³uchajcie tej mowy, któr¹ jako pieœñ ¿a³obn¹ o was zaœpiewam, domu Izraela!
Amo 5:2  Upad³a, nie bêdzie mog³a powstaæ Dziewica Izraela; le¿y na ziemi, nikt jej nie podŸwignie.
Amo 5:3  Gdy¿ tak mówi Pan Bóg: Miastu, które wys³a³o tysi¹c [wojska], pozostanie stu; które wys³a³o stu, ocali 
dziesiêciu dla domu Izraela.
Amo 5:4  Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a ¿yæ bêdziecie.
Amo 5:5  Nie szukajcie zaœ Betel i do Gilgal nie chodŸcie! I Beer-Szeby nie odwiedzajcie! Albowiem Gilgal 
pójdzie do niewoli, a Betel zniknie.
Amo 5:6  Szukajcie Pana, a ¿yæ bêdziecie! Gdy¿ inaczej jak ogieñ nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie 
bêdzie móg³ zagasiæ ognia w Betel.
Amo 5:7  Prawoœæ obracacie w pio³un, a sprawiedliwoœæ depczecie po ziemi.
Amo 5:8  To Ten, który uczyni³ Plejady i Oriona, który przemienia ciemnoœci w poranek, a dzieñ w noc 
zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan jest imiê Jego.
Amo 5:9  On na mocnego zsy³a zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzê.
Amo 5:10  W bramie nienawidz¹ dowodz¹cego s³usznoœci, nie cierpi¹ tego, który mówi prawdê.
Amo 5:11  Poniewa¿ deptaliœcie biednego i daniny w zbo¿u braliœcie od niego, mo¿ecie zbudowaæ sobie 
domy z kamienia ciosanego, lecz nie bêdziecie w nich mieszkali; mo¿ecie piêkne winnice zasadziæ, lecz nie 
bêdziecie pili z nich wina.
Amo 5:12  Albowiem pozna³em mnogie wasze z³oœci i grzechy wasze liczne, o wy, ciemiêzcy sprawiedliwego, 
bior¹cy okup i uciskaj¹cy w bramie ubogich!
Amo 5:13  Dlatego w tym czasie milczy cz³owiek roztropny, bo jest to czas niedoli.
Amo 5:14  Szukajcie dobra, a nie z³a, abyœcie ¿yli. Wtedy Pan, Bóg Zastêpów, bêdzie z wami, tak jak to 
mówicie.
Amo 5:15  Miejcie w nienawiœci z³o, a mi³ujcie dobro! Wymierzajcie w bramie sprawiedliwoœæ! Mo¿e ulituje siê 
Pan, Bóg Zastêpów, nad Reszt¹ pokolenia Józefa.
Amo 5:16  Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastêpów, Panuj¹cy: Na wszystkich placach bêdzie lament, na wszystkich 
ulicach krzyczeæ bêd¹: «Biada, biada!» Wzywaæ bêd¹ rolnika do ¿a³oby, do lamentowania - umiej¹cych jêczeæ.
Amo 5:17  We wszystkich winnicach bêdzie narzekanie, bo przejdê poœród ciebie - rzek³ Pan.
Amo 5:18  Biada oczekuj¹cym dnia Pañskiego. Có¿ wam po dniu Pañskim? On jest ciemnoœci¹ a nie œwiat³em.
Amo 5:19  Jakby ucieka³ cz³owiek przed lwem, a trafi³ na niedŸwiedzia; jakby skry³ siê do domu i opar³ siê rêk¹ 
o œcianê, a uk¹si³ go w¹¿.
Amo 5:20  Przecie¿ dzieñ Pañski jest ciemnoœci¹, a nie œwiat³em, mrokiem, a nie ma w nim jasnoœci?
Amo 5:21  Nienawidzê, brzydzê siê waszymi œwiêtami. Nie bêdê mia³ upodobania w waszych uroczystych 
zebraniach.
Amo 5:22  Bo kiedy sk³adacie Mi ca³opalenia i wasze ofiary, nie znoszê tego, na ofiary biesiadne z tucznych 
wo³ów nie chcê patrzeæ.
Amo 5:23  IdŸ precz ode Mnie ze zgie³kiem pieœni twoich, i dŸwiêku twoich harf nie chcê s³yszeæ.
Amo 5:24  Niech sprawiedliwoœæ wyst¹pi jak woda z brzegów i prawoœæ jak potok nie wysychaj¹cy wyleje!
Amo 5:25  Czy¿ nie sk³adaliœcie Mi ¿ertw i ofiar pokarmowych na pustyni przez czterdzieœci lat, domu Izraela,
Amo 5:26  a [zarazem] obnosiliœcie Sikkuta, waszego króla, i Kijjuna, wasze bo¿ki, gwiazdê waszego boga, 
któreœcie sobie uczynili?
Amo 5:27  Dlatego przesiedlê was poza Damaszek, mówi Pan, Bóg Zastêpów - to imiê Jego.
Amo 6:1  Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, ksi¹¿êtom pierwszego z narodów, których 
s³ucha dom Izraela.
Amo 6:2  IdŸcie do Kalne i zobaczcie, potem idŸcie stamt¹d do Chamat-Rabba i zajdŸcie do Gat filistyñskiego. 
Czy¿ od tych królestw jesteœcie silniejsi albo posiad³oœci wasze wiêksze ni¿ u nich?
Amo 6:3  [W mniemaniu swoim] oddalacie dzieñ niedoli, a [rzeczywiœcie] przybli¿acie panowanie gwa³tu.
Amo 6:4  Le¿¹ na ³o¿ach z koœci s³oniowej i wyleguj¹ siê na dywanach; jedz¹ oni jagniêta z trzody i cielêta ze 
œrodka obory.
Amo 6:5  Fa³szywie œpiewaj¹ przy dŸwiêkach harfy i jak Dawid obmyœlaj¹ sobie instrumenty do grania.
Amo 6:6  Pij¹ czaszami wino i najlepszym olejkiem siê namaszczaj¹, a nic siê nie martwi¹ upadkiem domu 
Józefa.



Amo 6:7  Dlatego teraz ich poprowadzê na czele wygnañców, i zniknie krzykliwe grono hulaków.
Amo 6:8  Poprzysi¹g³ Pan Bóg na swoje ¿ycie - wyrocznia Pana, Boga Zastêpów: Brzydzê siê pych¹ Jakuba i 
nienawidzê jego pa³aców, wydam wiêc [wrogom] miasto i to, co siê w nim znajduje.
Amo 6:9  I gdyby pozosta³o dziesiêciu mê¿ów w jednym domu - i ci umr¹;
Amo 6:10  niewielu pozostanie, by wynieœæ koœci z domu, i [gdy] zapyta tego, który pozosta³ w domu: «Czy 
jest jeszcze ktoœ z tob¹?» Odpowie: «Nie ma», i doda: «Milcz!», bo nie bêdzie mo¿na wspominaæ imienia 
Pana.
Amo 6:11  Oto Pan rozkaza³ i obrócony bêdzie wielki dom w ruiny, a ma³y dom w rozsypkê.
Amo 6:12  Czy konie pêdz¹ po ska³ach albo czy tam siê orze wo³ami, ¿e zamieniacie sprawiedliwoœæ na 
truciznê, a owoc prawoœci - na pio³un?
Amo 6:13  Cieszycie siê z Lo-Debar i mówicie: «Czy¿ nie nasz¹ si³¹ zdobyliœmy sobie Karnaim?»
Amo 6:14  Lecz oto Ja wzbudzê przeciwko wam, domu Izraela, - wyrocznia Pana, Boga Zastêpów - naród, który 
was uciemiê¿y od Wejœcia do Chamat a¿ do potoku Araby.
Amo 7:1  To mi ukaza³ Pan Bóg: oto tworzy szarañczê na pocz¹tku odrastania potrawu, a by³ to potraw po 
sianokosach królewskich;
Amo 7:2  i gdy ona zjada³a doszczêtnie trawê na ziemi, prosi³em: «Panie Bo¿e, przebacz, jak¿e siê ostoi 
Jakub? Przecie¿ jest taki ma³y».
Amo 7:3  Zmi³owa³ siê Pan nad nim: «To siê nie stanie» - rzek³ Pan.
Amo 7:4  To mi ukaza³ Pan Bóg: Pan Bóg powo³a³ jako narzêdzie s¹du ogieñ i strawi³ Wielk¹ Otch³añ, i strawi³ 
dzia³ Pañski.
Amo 7:5  I prosi³em: «Panie Bo¿e, przestañ, jak¿e siê ostoi Jakub? Przecie¿ jest taki ma³y».
Amo 7:6  Zmi³owa³ siê Pan nad nim: «Równie¿ i to siê nie stanie» - mówi Pan Bóg.
Amo 7:7  To mi ukaza³: oto Pan stoi na murze i w rêku Jego pion o³owiany.
Amo 7:8  I zapyta³ mnie Pan: «Co widzisz, Amosie?» Odpowiedzia³em: «Pion o³owiany». I rzek³ Pan: «Oto 
opuszczê pion poœrodku ludu mego, Izraela. Ju¿ mu wiêcej nie przepuszczê.
Amo 7:9  Spustoszone bêd¹ wy¿yny Izaaka i œwi¹tynie Izraela bêd¹ zniszczone. Wyst¹piê z mieczem przeciwko 
domowi Jeroboama».
Amo 7:10  Pos³a³ Amazjasz, kap³an z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieæ: «Spiskuje 
przeciw tobie Amos poœród domu Izraela. Nie mo¿e ziemia znieœæ wszystkich mów jego,
Amo 7:11  gdy¿ tak rzek³ Amos: "Od miecza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie uprowadzony ze swojej ziemi"».
Amo 7:12  I rzek³ Amazjasz do Amosa: «"Widz¹cy", idŸ, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam 
prorokuj!
Amo 7:13  A w Betel wiêcej nie prorokuj, bo jest ono królewsk¹ œwi¹tyni¹ i królewsk¹ budowl¹».
Amo 7:14  I odpowiedzia³ Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdy¿ 
jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.
Amo 7:15  Od trzody bowiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do mnie Pan: "IdŸ, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!"
Amo 7:16  I teraz s³uchaj s³owa Pañskiego! Tyœ mówi³: "Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj 
przeciwko domowi Izaaka!"
Amo 7:17  Dlatego tak rzek³ Pan: "¯ona twoja w mieœcie bêdzie nierz¹dnic¹. Synowie zaœ i córki twoje od 
miecza pogin¹. Ziemiê twoj¹ sznurem podziel¹. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi 
uprowadzony"».
Amo 8:1  To mi ukaza³ Pan Bóg: oto kosz dojrza³ych owoców.
Amo 8:2  I zapyta³: «Co ty widzisz, Amosie?» Odpowiedzia³em: «Kosz dojrza³ych owoców». Rzek³ Pan do mnie: 
«Dojrza³ do kary lud mój izraelski. Nie bêdê ju¿ d³u¿ej go oszczêdza³.
Amo 8:3  Tego dnia pieœni dworskie zamieni¹ siê w lamenty - wyrocznia Pana Boga - mnóstwo trupów, na 
ka¿dym miejscu rozrzucone, cisza!»
Amo 8:4  S³uchajcie tego wy, którzy gnêbicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy,
Amo 8:5  którzy mówicie: «Kiedy¿ minie nów ksiê¿yca, byœmy mogli sprzedawaæ zbo¿e? Kiedy¿ szabat, 
byœmy mogli otworzyæ spichlerz? A bêdziemy zmniejszaæ efê, powiêkszaæ sykl i wagê podstêpnie 
fa³szowaæ.
Amo 8:6  Bêdziemy kupowaæ biednego za srebro, a ubogiego za parê sanda³ów i plewy pszeniczne bêdziemy 
sprzedawaæ».
Amo 8:7  Przysi¹g³ Pan na dumê Jakuba: «Nie zapomnê nigdy wszystkich ich uczynków».
Amo 8:8  Czy¿ z tego powodu ziemia nie zadr¿y i czy¿ nie bêd¹ lamentowaæ wszyscy jej mieszkañcy, i nie 
wzbierze wszystko jak Nil, wzburzy siê i opadnie jak Nil w Egipcie?
Amo 8:9  Owego dnia - wyrocznia Pana Boga - zajdzie s³oñce w po³udnie i w dzieñ œwietlany zaciemniê ziemiê.
Amo 8:10  Zamieniê œwiêta wasze w ¿a³obê, a wszystkie wasze pieœni w lamentacje; na³o¿ê na wszystkie 
biodra wory, a na wszystkie g³owy [sprowadzê] ³ysinê i uczyniê ¿a³obê jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby 
dniem goryczy.



Amo 8:11  Oto nadejd¹ dni - wyrocznia Pana Boga - gdy zeœlê g³ód na ziemiê, nie g³ód chleba ani pragnienie 
wody, lecz g³ód s³uchania s³ów Pañskich.
Amo 8:12  Wtedy b³¹kaæ siê bêd¹ od morza do morza, z pó³nocy na wschód bêd¹ kr¹¿yli, by znaleŸæ s³owo 
Pañskie, lecz go nie znajd¹.
Amo 8:13  W dzieñ ten pomdlej¹ z pragnienia piêkne dziewice i m³odzieñcy.
Amo 8:14  Ci, którzy przysiêgaj¹ na winê Samarii i mówi¹: «Na ¿ycie twego boga, Danie!; na ¿ycie boga, Beer-
Szebo!» - upadn¹ i ju¿ nie powstan¹.
Amo 9:1  Widzia³em Pana stoj¹cego nad o³tarzem, i On rzek³: «Uderz w g³owicê i niech zadr¿¹ wi¹zania dachu, i 
niech spadn¹ na g³owy wszystkich! Pozabijam mieczem pozosta³ych, nie umknie z nich ¿aden, co ucieka, ani 
nie ocaleje z nich ¿aden, co siê ratuje.
Amo 9:2  Gdyby udali siê do Szeolu, stamt¹d rêka moja ich weŸmie; gdyby wst¹pili do nieba, stamt¹d ich 
œci¹gnê;
Amo 9:3  gdyby schowali siê w górze na Karmelu, i tam ich znajdê i chwycê. Gdyby siê skryli przed mymi oczami 
w g³êbokoœciach morza, i tam naka¿ê wê¿owi, aby ich uk¹si³.
Amo 9:4  Gdyby poszli w niewolê przed swymi wrogami, i tam naka¿ê mieczowi, by ich pozabija³. Skierujê oczy 
moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra».
Amo 9:5  Pan, Bóg Zastêpów, dotyka ziemi, a ona topnieje, tak ¿e lamentuj¹ wszyscy jej mieszkañcy; podnosi 
siê wszêdzie jak Nil i opada jak Nil egipski.
Amo 9:6  [Pan] zbudowa³ na niebiosach pa³ac wysoki, a sklepienie jego opar³ o ziemiê; nazywa wodê morzem i 
rozlewa j¹ na powierzchni ziemi, Pan - oto imiê Jego.
Amo 9:7  Czy¿ nie jesteœcie dla Mnie jak Kuszyci wy, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. Czy¿ Izraela nie 
wyprowadzi³em z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir - Aramejczyków?
Amo 9:8  Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone s¹ na królestwo grzeszne i zg³adzê je z powierzchni ziemi. Nie 
zg³adzê jednak zupe³nie domu Jakuba - wyrocznia Pana.
Amo 9:9  Gdy¿ oto Ja rozka¿ê i przesiejê pomiêdzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak siê przetakiem 
przesiewa, a ¿adne ziarnko nie upada na ziemiê.
Amo 9:10  Od miecza zgin¹ wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówi¹: «Nie zbli¿y siê ani nie dotknie 
nas niedola».
Amo 9:11  W tym dniu podniosê sza³as Dawidowy, który upada, zamurujê jego szczeliny, ruiny jego podŸwignê i 
jak za dawnych dni go zbudujê,
Amo 9:12  by posiedli resztê Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia - wyrocznia Pana, 
który to uczyni.
Amo 9:13  Oto nadejd¹ dni - wyrocznia Pana - gdy bêdzie postêpowa³ ¿niwiarz [zaraz] za oraczem, a depcz¹cy 
winogrona za siej¹cym ziarno; z gór moszcz sp³ywaæ bêdzie kroplami, a wszystkie pagórki bêd¹ nim op³ywaæ.
Amo 9:14  Uwolniê z niewoli lud mój izraelski - odbuduj¹ miasta zburzone i bêd¹ w nich mieszkaæ; zasadz¹ 
winnice i piæ bêd¹ wino; za³o¿¹ ogrody i bêd¹ jeœæ z nich owoce.
Amo 9:15  Zasadzê ich na ich ziemi, a nigdy nie bêd¹ wyrwani z ziemi, któr¹ im da³em - mówi Pan Bóg twój.
Oba 1:1  Widzenie Abdiasza. Tak rzek³ Pan Bóg przeciw Edomowi. Wieœæ us³yszeliœmy od Pana, a pos³aniec 
wys³any zosta³ do narodów: «Powstañcie! Podniesiemy siê przeciwko niemu. Do boju!»
Oba 1:2  «Spójrz! Ma³ym uczyni³em ciê wœród narodów. Wzgardzony jesteœ ogromnie.
Oba 1:3  A pycha serca twego zwiod³a ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokoœci 
za³o¿y³eœ swoj¹ siedzibê, który mówisz w swym sercu: "Któ¿ miê str¹ci na ziemiê?"
Oba 1:4  Choæbyœ wzniós³ siê jak orze³, i choæbyœ nawet miêdzy gwiazdami za³o¿y³ swoje gniazdo - stamt¹d 
Ja str¹cê ciebie - wyrocznia Pana.
Oba 1:5  Jeœli z³odzieje wtargn¹ do ciebie albo rabusie w nocy, jak¿e bardzo zostaniesz z³upiony! Czy¿ nie 
zrabuj¹, ile tylko zdo³aj¹? Je¿eli winobrañcy przychodz¹ do ciebie, czy¿ zostawi¹ cokolwiek?
Oba 1:6  Jak¿e mocno obszukaj¹ Ezawa; przetrz¹sn¹ jego tajemne skarbce!
Oba 1:7  A¿ do granicy pêdziæ ciê bêd¹. Wszyscy sprzymierzeñcy ciê zwiod¹. Oszukaj¹ ciê przyjaciele twoi. Ci, 
którzy jedz¹ chleb twój, zastawi¹ sid³a pod twoje nogi. "Nie ma on roztropnoœci".
Oba 1:8  Czy¿ nie stanie siê w owym dniu - wyrocznia Pana - ¿e wygubiê m¹drych z Edomu i zrozumienie z góry 
Ezawa?
Oba 1:9  I pora¿eni zostan¹ mocarze twoi, Temanie! Albowiem wyciêty zostanie [wszelki] cz³owiek z góry Ezawa 
- z powodu zbrodni.
Oba 1:10  Z powodu gwa³tu wobec brata twego, Jakuba, okryje ciê hañba i wyciêty zostaniesz na wieki.
Oba 1:11  W dniu, gdy stan¹³eœ przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolê brali jego wojska, a 
cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimê los rzucali - tak¿e ty by³eœ jak jeden z nich.
Oba 1:12  Nie ciesz siê widokiem brata twego w dzieñ jego nieszczêœcia! I nie wyœmiewaj siê z synów Judy w 
dzieñ ich upadku! I nie pysznij siê che³pliwymi s³owami w dzieñ ucisku!
Oba 1:13  Nie wdzieraj siê w bramê ludu mojego w dzieñ jego klêski! Nie ciesz siê tak¿e ty widokiem jego 



nieszczêœcia w dzieñ jego klêski! I nie wyci¹gaj r¹k po jego bogactwa w dzieñ jego klêski!
Oba 1:14  I nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych! Ani nie wydawaj pozosta³ych z niego 
przy ¿yciu w dzieñ ucisku!
Oba 1:15  Albowiem bliski jest dzieñ Pañski przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyni³eœ, tak bêd¹ 
postêpowaæ wobec ciebie: [odpowiedzialnoœæ za] czyny twoje spadnie na twoj¹ g³owê.
Oba 1:16  Albowiem jak wy piliœcie na œwiêtej mojej górze, tak piæ bêd¹ wszystkie narody bez wytchnienia; i 
piæ bêd¹, i wyli¿¹ do dna; i bêd¹, jak gdyby nie by³y.
Oba 1:17  Lecz na górze Syjon bêdzie ocalenie i bêdzie ona œwiêta, a dom Jakuba posi¹dzie tych, którzy go 
z³upili.
Oba 1:18  I stanie siê dom Jakuba ogniem, a dom Józefa p³omieniem, dom zaœ Ezawa s³om¹: i rozpal¹ siê 
przeciwko nim, i po¿r¹ ich, a nie zostanie nawet szcz¹tku z domu Ezawa - gdy¿ Pan powiedzia³.
Oba 1:19  I posi¹d¹ Negeb, górê Ezawa, i Szefelê, kraj Filistynów, i posi¹d¹ ziemie Efraima i ziemie Samarii, a 
Beniamin posi¹dzie Gilead.
Oba 1:20  Wygnañcy zaœ tego wojska z synów Izraela posi¹d¹ Kanaan a¿ do Sarepty, wygnañcy zaœ z 
Jerozolimy, którzy przebywaj¹ w Sefarad posi¹d¹ miasta Negebu.
Oba 1:21  I wkrocz¹ ocaleni na górê Syjon, aby s¹dziæ górê Ezawa. I bêdzie dla Pana królestwo!»
Jon 1:1  Pan skierowa³ do Jonasza, syna Amittaja, te s³owa:
Jon 1:2  «Wstañ, idŸ do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij j¹, albowiem nieprawoœæ jej dotar³a przed moje 
oblicze».
Jon 1:3  A Jonasz wsta³, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszed³ do Jafy, znalaz³ okrêt p³yn¹cy do Tarszisz, 
uiœci³ nale¿n¹ op³atê i wsiad³ na niego, by udaæ siê nim do Tarszisz, daleko od Pana.
Jon 1:4  Ale Pan zes³a³ na morze gwa³towny wiatr, i powsta³a wielka burza na morzu, tak ¿e okrêtowi grozi³o 
rozbicie.
Jon 1:5  Przerazili siê wiêc ¿eglarze i ka¿dy wo³a³ do swego bóstwa; rzucili w morze ³adunek, który by³ na 
okrêcie, by uczyniæ go l¿ejszym. Jonasz zaœ zszed³ w g³¹b wnêtrza okrêtu, po³o¿y³ siê i twardo zasn¹³.
Jon 1:6  Przyst¹pi³ wiêc do niego dowódca ¿eglarzy i rzek³ mu: «Dlaczego ty œpisz? Wstañ, wo³aj do Boga 
twego, mo¿e wspomni Bóg na nas i nie zginiemy».
Jon 1:7  Mówili te¿ [¿eglarze] jeden do drugiego: «ChodŸcie, rzuæmy losy, a dowiemy siê, z powodu kogo to 
w³aœnie nieszczêœcie [spad³o] na nas». I rzucili losy, a los pad³ na Jonasza.
Jon 1:8  Rzekli wiêc do niego: «Powiedz¿e nam, z jakiego powodu ta klêska przysz³a na nas? Jaki jest twój 
zawód? Sk¹d pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteœ narodu?»
Jon 1:9  A on im odpowiedzia³: «Jestem Hebrajczykiem i czczê Pana, Boga nieba, który stworzy³ morze i l¹d».
Jon 1:10  Wtedy wielki strach zdj¹³ mê¿ów i rzekli do niego: «Dlaczego to uczyni³eœ?» - albowiem wiedzieli 
mê¿owie, ¿e on ucieka przed Panem, bo im to powiedzia³.
Jon 1:11  I zapytali go: «Co powinniœmy ci uczyniæ, aby morze przesta³o siê burzyæ doko³a nas?» Fale 
bowiem w dalszym ci¹gu siê podnosi³y.
Jon 1:12  Odpowiedzia³ im: «WeŸcie mnie i rzuæcie w morze, a przestan¹ siê burzyæ wody przeciw wam, 
poniewa¿ wiem, ¿e z mojego powodu tak wielka burza powsta³a przeciw wam».
Jon 1:13  Ludzie ci starali siê, wios³uj¹c, zawróciæ ku l¹dowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej burzy³o siê 
przeciw nim.
Jon 1:14  Wo³ali wiêc do Pana i mówili: «O Panie, prosimy, nie dozwól nam zgin¹æ ze wzglêdu na ¿ycie tego 
cz³owieka i nie obci¹¿aj nas odpowiedzialnoœci¹ za krew niewinn¹, albowiem Ty jesteœ Pan, jak Ci siê podoba, 
tak czynisz».
Jon 1:15  I wziêli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przesta³o siê sro¿yæ.
Jon 1:16  Ogarnê³a wtedy tych ludzi bojaŸñ przed Panem. Z³o¿yli Panu ofiarê i uczynili œluby.
Jon 2:1  Pan zes³a³ wielk¹ rybê, aby po³knê³a Jonasza. I by³ Jonasz we wnêtrznoœciach ryby trzy dni i trzy 
noce.
Jon 2:2  Z wnêtrznoœci ryby modli³ siê Jonasz do swego Pana Boga.
Jon 2:3  I mówi³: «W utrapieniu moim wo³a³em do Pana, a On mi odpowiedzia³. Z g³êbokoœci Szeolu 
wzywa³em pomocy, a Ty us³ysza³eœ mój g³os.
Jon 2:4  Rzuci³eœ mnie na g³êbiê, we wnêtrze morza, i nurt mnie ogarn¹³. Wszystkie Twe morskie ba³wany i 
fale Twoje przesz³y nade mn¹.
Jon 2:5  Rzek³em do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich, jak¿e choæ tyle osi¹gnê, by móc wejrzeæ na 
Twój œwiêty przybytek?
Jon 2:6  Wody objê³y mnie zewsz¹d, a¿ po gard³o, ocean mnie otoczy³, sitowie okoli³o mi g³owê.
Jon 2:7  Do posad gór zst¹pi³em, zawory ziemi zosta³y poza mn¹ na zawsze. Ale Ty wyprowadzi³eœ ¿ycie moje 
z przepaœci, Panie, mój Bo¿e!
Jon 2:8  Gdy gas³o we mnie ¿ycie, wspomnia³em na Pana, a modlitwa moja dotar³a do Ciebie, do Twego 
œwiêtego przybytku.



Jon 2:9  Czciciele pró¿nych marnoœci opuszczaj¹ £askawego dla nich.
Jon 2:10  Ale ja z³o¿ê Tobie ofiarê, z g³oœnym dziêkczynieniem. Spe³niê to, co œlubowa³em. Zbawienie jest u 
Pana».
Jon 2:11  Pan nakaza³ rybie i wyrzuci³a Jonasza na l¹d.
Jon 3:1  Pan przemówi³ do Jonasza po raz drugi tymi s³owami:
Jon 3:2  «Wstañ, idŸ do Niniwy, wielkiego miasta, i g³oœ jej upomnienie, które Ja ci zlecam».
Jon 3:3  Jonasz wsta³ i poszed³ do Niniwy, jak powiedzia³ Pan. Niniwa by³a miastem bardzo rozleg³ym - na trzy 
dni drogi.
Jon 3:4  Pocz¹³ wiêc Jonasz iœæ przez miasto jeden dzieñ drogi i wo³a³, i g³osi³: «Jeszcze czterdzieœci dni, a 
Niniwa zostanie zburzona».
Jon 3:5  I uwierzyli mieszkañcy Niniwy Bogu, og³osili post i oblekli siê w wory od najwiêkszego do 
najmniejszego.
Jon 3:6  Dosz³a ta sprawa do króla Niniwy. Wsta³ wiêc z tronu, zdj¹³ z siebie p³aszcz, oblók³ siê w wór i siad³ na 
popiele.
Jon 3:7  Z rozkazu króla i jego dostojników zarz¹dzono i og³oszono w Niniwie co nastêpuje: «Ludzie i zwierzêta, 
byd³o i trzoda niech nic nie jedz¹, niech siê nie pas¹ i wody nie pij¹.
Jon 3:8  Niech oblok¹ siê w wory - ludzie i zwierzêta - niech ¿arliwie wo³aj¹ do Boga! Niech ka¿dy odwróci siê od 
swojego z³ego postêpowania i od nieprawoœci, któr¹ [pope³nia] swoimi rêkami.
Jon 3:9  Kto wie, mo¿e siê odwróci i ulituje Bóg, odst¹pi od zapalczywoœci swego gniewu, a nie zginiemy?»
Jon 3:10  Zobaczy³ Bóg czyny ich, ¿e odwrócili siê od swojego z³ego postêpowania. I ulitowa³ siê Bóg nad 
niedol¹, któr¹ postanowi³ na nich sprowadziæ, i nie zes³a³ jej.
Jon 4:1  Nie podoba³o siê to Jonaszowi i oburzy³ siê.
Jon 4:2  Modli³ siê przeto do Pana i mówi³: «Proszê, Panie, czy nie to w³aœnie mia³em na myœli, bêd¹c jeszcze 
w moim kraju? Dlatego postanowi³em uciec do Tarszisz, bo wiem, ¿eœ Ty jest Bóg ³agodny i mi³osierny, 
cierpliwy i pe³en ³askawoœci, lituj¹cy siê nad niedol¹.
Jon 4:3  Teraz Panie, zabierz, proszê, duszê moj¹ ode mnie, albowiem lepsza dla mnie œmieræ ni¿ ¿ycie».
Jon 4:4  Pan odrzek³: «Czy uwa¿asz, ¿e s³usznie jesteœ oburzony?»
Jon 4:5  Jonasz wyszed³ z miasta, zatrzyma³ siê po jego stronie wschodniej, tam uczyni³ sobie sza³as i usiad³ w 
cieniu, aby widzieæ, co siê bêdzie dzia³o w mieœcie.
Jon 4:6  A Pan Bóg sprawi³, ¿e krzew rycynusowy wyrós³ nad Jonaszem po to, by cieñ by³ nad jego g³ow¹ i 
¿eby mu uj¹æ jego goryczy. Jonasz bardzo siê ucieszy³ [tym] krzewem.
Jon 4:7  Ale z nastaniem brzasku dnia nastêpnego Bóg zes³a³ robaczka, aby uszkodzi³ krzew, tak i¿ usech³.
Jon 4:8  A potem, gdy wzesz³o s³oñce, zes³a³ Bóg gor¹cy, wschodni wiatr. S³oñce pra¿y³o Jonasza w g³owê, tak 
¿e os³ab³. ¯yczy³ wiêc sobie œmierci i mówi³: «Lepiej dla mnie umrzeæ ani¿eli ¿yæ».
Jon 4:9  Na to rzek³ Bóg do Jonasza: «Czy s³usznie siê oburzasz z powodu tego krzewu?» Odpowiedzia³: 
«S³usznie gniewam siê œmiertelnie».
Jon 4:10  Rzek³ Pan: «Tobie ¿al krzewu, którego nie uprawia³eœ i nie wyhodowa³eœ, który w nocy wyrós³ i w 
nocy zgin¹³.
Jon 4:11  A czy¿ Ja nie powinienem mieæ litoœci nad Niniw¹, wielkim miastem, gdzie znajduje siê wiêcej ni¿ sto 
dwadzieœcia tysiêcy ludzi, którzy nie odró¿niaj¹ swej prawej rêki od lewej, a nadto mnóstwo zwierz¹t?»
Mic 1:1  S³owo Pañskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów 
judzkich - to, co widzia³ o Samarii i Jeruzalem.
Mic 1:2  S³uchajcie, wszystkie narody, ws³uchuj siê, ziemio, i to, co j¹ nape³nia! Niech Pan Bóg przeciw wam 
bêdzie œwiadkiem, Pan z pa³acu swego œwiêtego!
Mic 1:3  Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zst¹pi i deptaæ bêdzie po wynios³oœciach ziemi.
Mic 1:4  Stopniej¹ pod Nim góry, rozdziel¹ siê doliny jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku.
Mic 1:5  Wszystko to z powodu wystêpku Jakuba i grzechów domu Judy. Jaki wystêpek Jakuba? Czy nie 
Samaria? Co za grzech domu Judy? Czy nie Jeruzalem?
Mic 1:6  «Przeto uczyniê Samariê rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawê winnicy; kamienie jej stoczê w 
dolinê i obna¿ê jej fundamenty.
Mic 1:7  Wszystkie jej bo¿ki bêd¹ pot³uczone i ca³y jej dorobek w ogniu spalony. Wszystkie jej pos¹gi rozbijê w 
gruzy, bo z zap³aty nierz¹dnicy s¹ zgromadzone i w zap³atê nierz¹dnicy siê obróc¹».
Mic 1:8  Przeto zawodziæ bêd¹ i lamentowaæ, chodziæ boso i nago; jak szakale uczyni¹ zawodzenie i lament jak 
strusie.
Mic 1:9  Bo rana jej jest nieuleczalna; ach, dochodzi a¿ do Judy, dosiêga bramy mego ludu, a¿ do Jeruzalem!
Mic 1:10  W Gat [tego] nie og³aszajcie, zgo³a nie p³aczcie, w Bet-Leafra tarzajcie siê w prochu!
Mic 1:11  UchodŸ, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagoœci; mieszkanka Saananu nie wyjdzie, ¿a³oba w Bet-
Haesel pozbawi was schronienia.
Mic 1:12  Jak mieszkanka Marotu ma oczekiwaæ szczêœcia, skoro zstêpuje nieszczêœcie od Pana do bramy 



Jeruzalem?
Mic 1:13  Zaprzêgnij rumaki do wozu, mieszkanko Lakisz, któraœ by³a pocz¹tkiem grzechu dla Córy Syjonu, bo 
w tobie znalezione s¹ wystêpki Izraela!
Mic 1:14  Przeto dasz wiano dla Moreszet-Gat, domy Akzibu bêd¹ omamieniem dla królów izraelskich.
Mic 1:15  Zdobywcê sprowadzê tak¿e na ciebie, mieszkanko Mareszy; a¿ do Adullam przybêdzie chwa³a 
Izraela.
Mic 1:16  Wyrywaj w³osy - i zgól je - nad dzieæmi, twoj¹ radoœci¹; rozszerz ³ysinê jak to jest u sêpa, bo pójd¹ 
one w niewolê daleko od ciebie.
Mic 2:1  Biada tym, którzy planuj¹ nieprawoœæ i obmyœlaj¹ z³o na swych ³o¿ach! Gdy œwita poranek, wykonuj¹ 
je, bo jest ono w mocy ich r¹k.
Mic 2:2  Gdy po¿¹daj¹ pól, zagarniaj¹ je, gdy domów - to je zabieraj¹; bior¹ w niewolê mê¿a wraz z jego domem, 
cz³owieka z jego dziedzictwem.
Mic 2:3  Przeto tak mówi Pan: «Oto Ja zamierzam [zes³aæ] na to plemiê niedolê, od której nie uchylicie waszych 
karków i nie bêdziecie dumnie chodziæ, bo bêdzie to czas nieszczêœcia.
Mic 2:4  W owym dniu wyg³osz¹ przeciw wam satyrê, podnios¹ wielki lament, mówi¹c: "Jesteœmy ograbieni do 
szczêtu!" Dzia³ mego ludu przemierzony sznurem, i nie ma, kto by go przywróci³; pola nasze przydzielono 
grabie¿cy.
Mic 2:5  Przeto nie bêdziesz mieæ nikogo, kto by rzuca³ sznurem na dzia³ w zgromadzeniu Pañskim».
Mic 2:6  «Nie przepowiadajcie! Niech przepowiadaj¹ oni! Nigdy nie bêd¹ przepowiadaæ w ten sposób: "Sromota 
nie bêdzie oddalona".
Mic 2:7  Czy¿ mia³by byæ przeklêty dom Jakuba? Czy¿ skory do gniewu jest Duch Pañski, czy takie Jego 
postêpowanie? Czy¿ s³owa Jego nie s¹ ¿yczliwe dla ludu swego izraelskiego?»
Mic 2:8  Lecz wy jesteœcie wrogami mego ludu, powstajecie przeciwko mi³uj¹cym pokój; wyrywacie p³aszcz 
spokojnym przechodniom, którzy czuj¹ odrazê do walki.
Mic 2:9  Kobiety ludu mego wyrzucacie z ich mi³ych domów; dzieciom ich odbieracie chwa³ê moj¹ na zawsze.
Mic 2:10  «Wstañcie i uchodŸcie, bo tu nie jest wasze miejsce spoczynku». Z powodu nieczystoœci bêdziecie 
zniszczeni, i to zniszczeniem bolesnym.
Mic 2:11  Jeœli cz³owiek ¿yj¹cy pró¿noœci¹ i fa³szem tak k³amie: «Bêdê ci prorokowa³ o winie i sycerze», ten 
staje siê prorokiem tego ludu.
Mic 2:12  Zaprawdê zgromadzê ciebie ca³ego, Jakubie! Zbiorê w jedno Resztê Izraela, umieszczê go razem jak 
owce w ogrodzeniu, jak trzodê w œrodku pastwiska, i bêdzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi.
Mic 2:13  Wyst¹pi przewodnik przed nimi, przebij¹ i przejd¹ bramê, i wyjd¹ przez ni¹; ich król pójdzie przed nimi, 
Pan na ich czele.
Mic 3:1  Potem rzek³em: S³uchajcie, proszê, ksi¹¿êta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie wasz¹ jest rzecz¹ 
znaæ sprawiedliwoœæ?
Mic 3:2  Wy, którzy macie w nienawiœci dobro, a mi³ujecie z³o, którzy zdzieracie z nich skórê, a cia³o ich a¿ do 
koœci.
Mic 3:3  Bo ci, którzy jedz¹ cia³o mego ludu i skórê z niego zdzieraj¹, a koœci mu ³ami¹ i tn¹ na kawa³ki, jak w 
garnku, jak miêso w œrodku kot³a,
Mic 3:4  wo³aæ bêd¹ wówczas do Pana, ale im nie odpowie, lecz zakryje wówczas oblicze swe przed nimi za 
wystêpki, które pope³nili.
Mic 3:5  Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodz¹ mój lud, którzy, gdy maj¹ usta pe³ne, g³osz¹ pokój, a 
jeœli kto nic nie w³o¿y w ich usta, og³osz¹ wojnê przeciw niemu.
Mic 3:6  Przeto noc bêdzie dla was bez widzenia i ciemnoœæ dla was bez wieszczby; zajdzie s³oñce nad 
prorokami i zaæmi siê dzieñ nad nimi.
Mic 3:7  Zawstydz¹ siê wtedy widz¹cy, wieszczkowie siê zarumieni¹, i zas³oni¹ wszyscy swe brody, bo nie bêdzie 
Bo¿ej odpowiedzi.
Mic 3:8  Ja zaœ zaprawdê pe³en jestem mocy Ducha Pañskiego, sprawiedliwoœci i mêstwa, abym og³asza³ 
Jakubowi jego wystêpki, grzech jego - Izraelowi.
Mic 3:9  S³uchajcie¿ tego, ksi¹¿êta domu Jakuba i wodzowie domu Izraela! Wy, którzy brzydzicie siê 
sprawiedliwoœci¹ i przekrêcacie wszystko, co proste.
Mic 3:10  Wy, którzy krwi¹ budujecie Syjon, a nieprawoœci¹ Jeruzalem.
Mic 3:11  Ksi¹¿êta jego s¹dz¹ za podarunki, rozstrzygaj¹ kap³ani jego za zap³atê, prorocy jego wieszcz¹ za 
pieni¹dze, powo³uj¹ siê jednak na Pana, mówi¹c: «Czy¿ Pan nie jest wœród nas? Nie spadnie na nas 
nieszczêœcie».
Mic 3:12  Przeto z powodu was Syjon bêdzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem siê stanie, a góra 
œwi¹tyni - szczytem zalesionym.
Mic 4:1  Stanie siê na koñcu czasów: bêdzie ustanowiona góra domu Pañskiego, utwierdzona na wierzchu gór, 
a wystrzeli ponad pagórki. I pop³yn¹ do niej ludy.



Mic 4:2  Pójd¹ liczne narody i powiedz¹: «ChodŸcie, wst¹pmy na górê Pañsk¹, do domu Boga Jakubowego, niech 
nas nauczy dróg swoich, byœmy chodzili Jego œcie¿kami», bo z Syjonu wyjdzie nauka i s³owo Pañskie z 
Jeruzalem.
Mic 4:3  Bêdzie On rozjemc¹ miêdzy licznymi ludami i wyda wyroki na narody potê¿ne, odleg³e; i przekuj¹ 
miecze swe na lemiesze, a swoje w³ócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie bêd¹ 
siê wiêcej zaprawiaæ do wojny,
Mic 4:4  lecz ka¿dy bêdzie siadywa³ pod sw¹ winoroœl¹ i pod swym drzewem figowym; i nie bêdzie tego, kto by 
niepokoi³, bo usta Pana Zastêpów przemówi³y.
Mic 4:5  Choæby wszystkie ludy wystêpowa³y, ka¿dy w imiê swego boga, my jednak wystêpowaæ bêdziemy w 
imiê Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki.
Mic 4:6  W owym dniu - wyrocznia Pana - zbiorê chromych, zgromadzê wygnañców i tych, których utrapi³em.
Mic 4:7  Chromych uczyniê Reszt¹, a wyrzutków - narodem mocnym. I bêdzie królowa³ Pan nad nimi na górze 
Syjon, odt¹d i a¿ na zawsze.
Mic 4:8  A ty, Wie¿o Trzody, Ostojo Córy Syjonu, do ciebie dawna w³adza powróci, w³adza królewska - do Córy 
Jeruzalem.
Mic 4:9  Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie ma króla u ciebie albo zginêli twoi doradcy, ¿e chwyci³ ciê ból jak 
rodz¹c¹?
Mic 4:10  Wij siê z bólu i jêcz jak rodz¹ca, Córo Syjonu, bo teraz musisz wyjœæ z miasta i w polu zamieszkaæ. 
Pójdziesz a¿ do Babilonu, tam bêdziesz ocalona, tam ciê odkupi Pan z rêki twych nieprzyjació³.
Mic 4:11  Zebra³o siê teraz przeciw tobie wiele narodów, które mówi¹: «Niech bêdzie zbezczeszczona, niech siê 
nasyc¹ oczy nasze [ruin¹] Syjonu!»
Mic 4:12  Ale one nie znaj¹ zamiarów Pana, planów Jego nie pojmuj¹, ¿e On je zgromadzi³ jak snopy na 
klepisku.
Mic 4:13  Wstañ i m³óæ, Córo Syjonu! Bo róg twój uczyniê z ¿elaza, a kopyta twoje zrobiê ze spi¿u i 
zmia¿d¿ysz ludy mnogie; ob³o¿ysz kl¹tw¹ ich ³upy dla Pana i bogactwa ich dla W³adcy ca³ej ziemi.
Mic 4:14  Teraz zbieraj siê w bandy, Córko band! Oblê¿enie przeciw nam zgotowano, rózg¹ biæ bêd¹ w policzek 
sêdziego Izraela.
Mic 5:1  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ wœród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który 
bêdzie w³ada³ w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku, od dni wiecznoœci.
Mic 5:2  Przeto [Pan] wyda ich a¿ do czasu, kiedy porodzi maj¹ca porodziæ. Wtedy reszta braci Jego powróci do 
synów Izraela.
Mic 5:3  Powstanie On i paœæ bêdzie moc¹ Pañsk¹, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osi¹d¹ wtedy, bo 
odt¹d rozci¹gnie sw¹ potêgê a¿ po krañce ziemi.
Mic 5:4  A Ten bêdzie pokojem. Jeœli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeœli st¹paæ bêdzie po naszych 
pa³acach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i oœmiu ksi¹¿¹t ludu.
Mic 5:5  I bêd¹ paœæ kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda pa³aszem. Tak ocali On nas od Asyrii, gdy ona 
wtargnie do naszego kraju, gdy st¹paæ bêdzie w naszych granicach.
Mic 5:6  Wówczas bêdzie Reszta Jakuba wœród wielu ludów jak rosa [zes³ana] przez Pana, jak obfity deszcz na 
trawê, które nie pok³adaj¹ nadziei w cz³owieku ani siê na synów ludzkich nie ogl¹daj¹.
Mic 5:7  Wówczas bêdzie Reszta Jakuba miêdzy narodami, wœród wielu ludów, jak lew miêdzy zwierzêtami 
lasu, jak lwi¹tko miêdzy trzodami owiec, co, gdy przychodzi, tratuje i rozdziera, a nie ma takiego, kto by ocali³.
Mic 5:8  Rêka twoja zatriumfuje nad twymi wrogami, i wszyscy nieprzyjaciele twoi bêd¹ wyciêci.
Mic 5:9  «I w owym dniu - wyrocznia Pana - wyniszczê konie twoje spoœród ciebie i zniszczê twe rydwany.
Mic 5:10  Wytracê miasta twego kraju i zburzê wszystkie twoje twierdze.
Mic 5:11  Odejmê czarodziejstwa z twej rêki i wieszczbiarzy ju¿ w tobie nie bêdzie.
Mic 5:12  Wytracê spoœród ciebie rzeŸby twoje i stele i ju¿ nie bêdziesz oddawaæ pok³onu dzie³om swoich r¹k.
Mic 5:13  Powyrywam spoœród ciebie twe aszery i wyniszczê twoje pos¹gi.
Mic 5:14  Tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad narodami, które nie by³y pos³uszne»
Mic 6:1  S³uchajcie, proszê, tego, co Pan powiedzia³: «Stañ, prawuj siê wobec gór, niech s³uchaj¹ pagórki twego 
g³osu!
Mic 6:2  S³uchajcie, góry sporu Pañskiego, nak³oñcie uszu, posady ziemi! Oto Pan ma spór ze swym ludem i 
oskar¿aæ bêdzie Izraela.
Mic 6:3  Ludu mój, có¿em ci uczyni³? Czym ci siê uprzykrzy³em? Odpowiedz Mi!
Mic 6:4  Otom ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawi³em ciebie i pos³a³em przed obliczem twoim 
Moj¿esza, Aarona i Miriam.
Mic 6:5  Ludu mój, wspomnij, proszê, co zamierza³ Balak, król Moabu, a co mu odpowiedzia³ Balaam, syn 
Beora? Co by³o od Szittim do Gilgal - ¿ebyœ pozna³ zbawcze dzie³a Pañskie».
Mic 6:6  «Z czym stanê przed Panem, i pok³oniê siê Bogu wysokiemu? Czy stanê przed Nim z ofiar¹ ca³opaln¹, z 
cielêtami rocznymi?



Mic 6:7  Czy Pan siê zadowoli tysi¹cami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wyda³ 
pierworodnego mego za mój wystêpek, owoc ³ona mego za grzech mojej duszy?
Mic 6:8  Powiedziano ci, cz³owiecze, co jest dobre. I czego¿ ¿¹da Pan od ciebie, jeœli nie pe³nienia 
sprawiedliwoœci, umi³owania ¿yczliwoœci i pokornego obcowania z Bogiem twoim?»
Mic 6:9  G³os Pana wo³a do miasta: A m¹droœci¹ jest baæ siê imienia Twojego: «S³uchajcie rózgi i Tego, co j¹ 
ustanowi³.
Mic 6:10  Czy mogê znieœæ skarby nieprawoœci i efê szczup³¹, przeklêt¹?
Mic 6:11  Czy usprawiedliwiê szale niegodziwe, a w worku - fa³szywe ciê¿arki,
Mic 6:12  przez które bogacze jego pe³ni s¹ zdzierstwa, a mieszkañcy jego wypowiadaj¹ k³amstwa i jêzyk w ich 
ustach jest zdradliwy?
Mic 6:13  Ja sam wiêc zacz¹³em ciê ch³ostaæ, pustoszyæ ciebie za twoje grzechy.
Mic 6:14  Bêdziesz jad³, lecz siê nie nasycisz, bo czczoœæ bêdzie w twoich wnêtrznoœciach. Bêdziesz unosi³ 
[mienie], lecz nie zdo³asz ocaliæ, a co ocalisz, oddam pod miecz.
Mic 6:15  Bêdziesz sia³, lecz ¿¹æ nie bêdziesz; bêdziesz wyt³acza³ oliwê, lecz oliw¹ siê nie namaœcisz; 
bêdziesz wyciska³ moszcz, lecz nie bêdziesz pi³ wina.
Mic 6:16  Przestrzega³eœ ustaw Omriego i wszelkich praktyk domu Achaba. Postêpowaliœcie wed³ug ich rad, 
¿ebym ciê odda³ na spustoszenie, a mieszkañców [kraju] na poœmiewisko, ¿ebyœcie ponieœli hañbê mego 
ludu».
Mic 7:1  Biada mi, ¿em siê sta³ jak pok³osie w lecie, jak resztki po winobraniu: nie ma grona do zjedzenia ani 
wczesnej figi, której ³aknê.
Mic 7:2  Wygin¹³ z ziemi pobo¿ny, prawego nie ma miêdzy ludŸmi; wszyscy bez wyj¹tku na krew czyhaj¹, jeden 
na drugiego sieæ nastawia.
Mic 7:3  Do z³ego - choæby obu rêkoma; do czynienia dobrze ksi¹¿ê ¿¹da z³ota, sêdzia podarunku; dostojnik 
wed³ug swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawê przekrêcaj¹.
Mic 7:4  Najlepszy z nich - jak cierñ, najsprawiedliwszy z nich - jak p³ot kolczasty. Dzieñ stró¿ów twoich, 
nawiedzenia twego nadszed³; teraz padnie na nich pop³och.
Mic 7:5  Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie powiernikowi, nawet przed t¹, która spoczywa na twoim ³onie, 
strze¿ wrót ust swoich.
Mic 7:6  Bo syn zniewa¿a ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw swej teœciowej: 
nieprzyjació³mi cz³owieka s¹ jego domownicy.
Mic 7:7  Ale ja wypatrywaæ bêdê Pana, wyczekiwaæ na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wys³ucha.
Mic 7:8  Nie wesel siê nade mn¹, nieprzyjació³ko moja; choæ upad³em, powstanê, choæ siedzê w 
ciemnoœciach, Pan jest œwiat³oœci¹ moj¹.
Mic 7:9  Gniew Pañski muszê znieœæ, bom zgrzeszy³ przeciw Niemu, a¿ rozs¹dzi moj¹ sprawê i przywróci mi 
prawo; wywiedzie mnie na œwiat³o, bêdê ogl¹da³ zbawcze Jego dzie³a.
Mic 7:10  Gdy to ujrzy nieprzyjació³ka moja, wstydem siê okryje ta, która mówi³a do mnie: «Gdzie jest Pan, twój 
Bóg?» Oczy moje patrzeæ bêd¹ na ni¹: teraz bêdzie zdeptana jak b³oto uliczne.
Mic 7:11  Oto dzieñ odbudowy twych murów! W owym dniu granica [twoja] bêdzie siêgaæ daleko.
Mic 7:12  W owym dniu a¿ do ciebie przyjd¹ od Asyrii - a¿ po Egipt i od Tyru - a¿ po Rzekê, i od morza do 
morza, i do góry do góry.
Mic 7:13  Lecz ziemia bêdzie na spustoszenie z powodu jej mieszkañców, przez owoc ich postêpków.
Mic 7:14  Paœ lud Twój lask¹ Twoj¹, trzodê dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie - poœród ogrodów. 
Niech wypasaj¹ Baszan i Gilead jak za dawnych czasów.
Mic 7:15  Jak za dni Twego wyjœcia z ziemi egipskiej uka¿ nam dziwy!
Mic 7:16  Ujrz¹ przeto narody i bêd¹ zawstydzone mimo ca³ej potêgi swojej; po³o¿¹ rêkê na usta, uszy ich bêd¹ 
g³uche.
Mic 7:17  Proch lizaæ bêd¹ jak w¹¿, jak to, co pe³za po ziemi; wyjd¹ dygoc¹c z warowni swoich przed Pana, Boga 
naszego, dr¿eæ bêd¹ i lêk odczuwaæ przed Tob¹.
Mic 7:18  Który¿ Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawoœæ, odpuszczasz wystêpek Reszcie dziedzictwa 
Twego? Nie ¿ywi On gniewu na zawsze, bo upodoba³ sobie mi³osierdzie.
Mic 7:19  Ulituje siê znowu nad nami, zetrze nasze nieprawoœci i wrzuci w g³êbokoœci morskie wszystkie 
nasze grzechy.
Mic 7:20  Oka¿esz wiernoœæ Jakubowi, Abrahamowi ³askawoœæ, co poprzysi¹g³eœ przodkom naszym od 
najdawniejszych czasów.
Nah 1:1  Wyrok na Niniwê. Ksiêga widzenia Nahuma z Elkosz.
Nah 1:2  Zazdrosnym i mszcz¹cym siê Bogiem jest Pan; mœcicielem jest Pan i W³adc¹ [pe³nym] gniewu; Pan 
mœci siê nad swymi wrogami i d³ugo siê gniewa na swoich nieprzyjació³.
Nah 1:3  Pan jest cierpliwy, ale i potê¿ny si³¹; a oczyszczaj¹c - nikogo nie zostawia bez kary. Wœród burzy i 
wichru Jego droga, a chmury - py³em nóg Jego.



Nah 1:4  On gromi morze i On je wysusza, i wszystkie rzeki zamienia w pustyniê. Omdlewa Baszan i Karmel i 
wiêdnie kwiat Libanu.
Nah 1:5  Przed Nim dr¿¹ góry i pagórki siê rozp³ywaj¹; a ziemia trzêsie siê od Jego oblicza - i l¹d, i wszyscy jego 
mieszkañcy.
Nah 1:6  Któ¿ siê ostoi przed Jego zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywoœæ? Gniew Jego wylewa siê 
jak ogieñ; i rozpadaj¹ siê przed Nim ska³y.
Nah 1:7  Dobry jest Pan, On obron¹ w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufaj¹.
Nah 1:8  Ale przez spotêgowany wylew zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich bêdzie œciga³ ciemnoœci¹.
Nah 1:9  Có¿ - knujecie z³o przeciw Panu? On sprawi zag³adê.
Nah 1:10  Bo jak ciernie razem splecione i jak pijacy winem upojeni, jak wysch³e r¿ysko bêd¹ wyniszczeni.
Nah 1:11  Z ciebie wyszed³ ten, który umyœli³ z³o przeciw Panu, planuj¹cy nikczemne zamiary.
Nah 1:12  Tak mówi Pan: Chocia¿ nietkniêci s¹ i tak liczni, bêd¹ jednak wytêpieni i zgin¹. Ciebie upokorzy³em - 
nie upokorzê ciê wiêcej.
Nah 1:13  A teraz z³amiê jego jarzmo, które jest na tobie, i porozrywam twe wiêzy.
Nah 1:14  I Pan rozkaza³ przeciw tobie: Imiê twoje nie bêdzie ju¿ mia³o potomstwa, z domu boga twego usunê 
rzeŸby i odlewy, uczyniê ci grób, boœ nikczemny.
Nah 2:1  Oto na górach stopy zwiastuna og³aszaj¹cego pokój. Œwiêæ, Judo, twe uroczystoœci, wype³niaj twe 
œluby, bo nie przejdzie ju¿ wiêcej po tobie nikczemnik, ca³kowicie zosta³ zg³adzony.
Nah 2:2  Pogromca nadci¹ga przeciwko tobie. Strze¿ twierdzy; nadzoruj drogê, wzmocnij biodra, rozwiñ jak 
najbardziej si³ê.
Nah 2:3  Bo przywróci³ Pan œwietnoœæ Jakuba, jak œwietnoœæ Izraela, poniewa¿ ³upie¿cy ich spl¹drowali i 
wyniszczyli ich latoroœle.
Nah 2:4  Tarcze jego bohaterów lœni¹ czerwieni¹, wojownicy w szkar³at ubrani; ogniem stali iskrz¹ siê wozy, w 
dniu jego przygotowania; a w³ócznie ich siê poruszaj¹.
Nah 2:5  Po goœciñcach szalej¹ rydwany, przewracaj¹ siê na b³oniach; widok ich - niby pochodnie, przeje¿d¿aj¹ 
jak b³yskawice.
Nah 2:6  Zwo³uje on swoich wojowników; potknêli siê w swoim pochodzie: spiesz¹ do jej murów, lecz 
przygotowano ju¿ dach oblê¿niczy.
Nah 2:7  Œluzy rzeczne siê otworzy³y, a pa³ac jest przera¿ony.
Nah 2:8  I w³adczyni obna¿ona - bêdzie uprowadzona, gdy niewolnice jej wzdychaj¹ce ¿a³oœnie jakby g³osem 
go³êbic - bij¹ siê w piersi.
Nah 2:9  I sta³a siê Niniwa jak zbiorowisko wód - wody jej siê rozp³ywaj¹. «Zatrzymajcie siê, zatrzymajcie!» Lecz 
nikt siê nie odwraca.
Nah 2:10  «Rozchwyæcie srebro, rozchwyæcie z³oto!», bo nie ma koñca ten zasób... nadmiar wszelkich 
kosztownoœci.
Nah 2:11  Pustkowie i bezludzie, i zniszczenie, i serce omdlewaj¹ce, i chwiej¹ce siê kolana, i skurcz we 
wszystkich biodrach; a twarze wszystkich utraci³y krasê.
Nah 2:12  Gdzie¿ [teraz] jaskinia lwów i owo ¿erowisko lwi¹tek, gdzie chodzi³ lew, lwica i szczeniê lwie, a nikt nie 
trwo¿y³.
Nah 2:13  Lew dosyæ rozszarpa³ [ofiar] dla swoich szczeni¹t i nadusi³ dla swoich lwic, i wype³ni³ zdobycz¹ swe 
nory, a legowiska swoje grabie¿¹.
Nah 2:14  «Oto Ja przeciw tobie! - wyrocznia Pana Zastêpów - i puszczê z dymem twe rydwany, a lwi¹tka twoje 
miecz poch³onie, i wykorzeniê z ziemi twój ³up, i nie bêdzie wiêcej s³ychaæ g³osu twoich pos³ów».
Nah 3:1  Biada miastu krwawemu! Ca³e k³amliwe i grabie¿y pe³ne, a nie ustaje rabunek.
Nah 3:2  Trzask biczów i g³os turkotu kó³, i konie galopuj¹ce, i szybko jad¹ce rydwany.
Nah 3:3  JeŸdŸcy szturmuj¹cy, i po³ysk mieczy, i lœnienie oszczepów. I mnóstwo poleg³ych, i moc trupów, i bez 
koñca cia³ martwych... tak ¿e o zw³oki ich siê potykaj¹.
Nah 3:4  Skutkiem mnóstwa nierz¹dów ladacznicy pe³nej wdziêku, w³adczyni czarów, która uwodzi³a narody 
swymi nierz¹dami, a plemiona swoimi czarami;
Nah 3:5  «Oto Ja przeciw tobie! - wyrocznia Pana Zastêpów! - i podniosê twe szaty na oblicze twoje, i uka¿ê 
narodom tw¹ nagoœæ, a królestwom - tw¹ sromotê.
Nah 3:6  I rzucê na ciebie obrzydliwoœci, i zel¿ê ciebie, i wystawiê ciê na widowisko».
Nah 3:7  I ka¿dy, kto ciê ujrzy, oddali siê od ciebie, i zawo³a: «Spustoszona Niniwa!» Któ¿ ulituje siê nad ni¹? 
Gdzie mam szukaæ pocieszycieli dla ciebie?
Nah 3:8  Czy¿eœ lepsza ni¿ No-Amon, które osiad³o miêdzy rzekami - wody doko³a niego - a wa³em jego by³o 
morze i wody jego murem.
Nah 3:9  Kusz by³ jego si³¹ i Egipt; i nie mia³o ono granic. Put i Libijczycy nieœli ci pomoc.
Nah 3:10  Lecz i ono w niewolê posz³o - na wygnanie; nawet niemowlêta jego roztrzaskiwano na rogach 
wszystkich ulic; o jego zaœ najznakomitszych rzucano losy i wszystkich jego dostojników zakuto w kajdany.



Nah 3:11  Tak¿e i ty upojona bêdziesz i zamroczona; równie¿ ty bêdziesz szuka³a ochrony przed wrogiem.
Nah 3:12  Wszystkie warownie twoje - to drzewa figowe z wczesnymi owocami; gdy siê je potrz¹œnie, wpadn¹ 
do ust spo¿ywaj¹cego.
Nah 3:13  Oto lud twój: kobiety poœród ciebie; nieprzyjacio³om twoim stan¹ otworem bramy twego kraju; ogieñ 
strawi twoje zawory.
Nah 3:14  Naczerp wody na czas twojego oblê¿enia. Umocnij twoje szañce. WejdŸ w b³oto i ugniataj glinê; weŸ 
formê ceglan¹.
Nah 3:15  Tam poch³onie ciê ogieñ, wytnie ciê miecz, po¿re ciê jak szarañcza; rozmnó¿ siê jak chrz¹szcz, 
rozmnó¿ siê jak konik polny.
Nah 3:16  Rozmno¿y³aœ swoich kupców ponad gwiazdy niebios; szarañcza wykluje siê z oprzêdu i uleci.
Nah 3:17  Stró¿e twoi jak szarañcza, a twoi urzêdnicy jak mnóstwo koników polnych, które osiadaj¹ na murach w 
czasie zimna; wschodzi s³oñce, a odlatuj¹, i nie wiadomo, gdzie ich miejsce.
Nah 3:18  Drzemi¹ pasterze twoi, królu asyryjski; zasnêli twoi mocarze - lud twój rozproszy³ siê po górach, i nie 
ma, kto by [go] zgromadzi³.
Nah 3:19  Nie ma lekarstwa na twoj¹ klêskê, nieuleczalna jest twoja rana. Wszyscy, którzy us³ysz¹ wieœæ o 
tobie, w d³onie klaskaæ bêd¹ nad tob¹; bo na kogó¿ nie przechodzi³a wci¹¿ twoja niegodziwoœæ?
Hab 1:1  Widzenie wieszcze, które mia³ prorok Habakuk.
Hab 1:2  Dok¹d¿e, Panie, wzywaæ Ciê bêdê - a Ty nie wys³uchujesz? Wo³aæ bêdê ku Tobie: Krzywda [mi siê 
dzieje]! - a Ty nie pomagasz?
Hab 1:3  Czemu ka¿esz mi patrzeæ na nieprawoœæ i na z³o spogl¹dasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc 
przede mn¹, powstaj¹ spory, wybuchaj¹ waœnie.
Hab 1:4  Tak wiêc straci³a Tora moc swoj¹, sprawiedliwego s¹du ju¿ nie ma; bezbo¿ny bowiem gnêbi uczciwego, 
dlatego wyrok s¹dowy ulega wypaczeniu.
Hab 1:5  Spójrzcie na ludy woko³o, a patrzcie pe³ni zdumienia i trwogi: gdy¿ Ja dokonujê za dni waszych dzie³a 
- nie dacie wiary, gdy wieœæ o nim przyjdzie.
Hab 1:6  Oto powo³am Chaldejczyków, lud dziki a gwa³towny, który przemierza ziemie rozleg³e, aby zagarn¹æ 
siedziby nie swoje.
Hab 1:7  Trwogê budzi ten naród, dla niego przemoc jest prawem.
Hab 1:8  Jego konie s¹ bardziej r¹cze ni¿ pantery, bardziej drapie¿ne ni¿ wilki wieczorem; jeŸdŸcy ich w pêdzie 
goni¹ za ³upem, zbli¿aj¹ siê szybko z daleka, spadaj¹c na ¿er niby orze³.
Hab 1:9  Wszyscy oni id¹ pe³ni ¿¹dzy mordu, a ich spojrzenia s¹ jak wiatr pal¹cy; gromadz¹ jeñców niby ziarna 
piasku.
Hab 1:10  Królowie s¹ dla nich przedmiotem szyderstwa, a poœmiewiskiem staj¹ siê w³adcy; twierdze zaœ 
wszystkie to dla nich igraszka, sypi¹ szañce i bior¹ je szturmem.
Hab 1:11  Potem zawraca [jak] wiatr i odchodzi: przestêpc¹ jest ten, kto ubóstwia sw¹ si³ê.
Hab 1:12  Czy¿ nie jesteœ odwieczny, o Panie, Bo¿e mój Œwiêty, który nie umierasz? Na s¹d go 
przeznaczy³eœ, o Panie, Ska³o moja, zachowa³eœ dla wymiaru kary.
Hab 1:13  Zbyt czyste oczy Twoje, by na z³o patrzy³y, a nieprawoœci pochwalaæ nie mo¿esz. Czemu jednak 
spogl¹dasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbo¿ny po³yka uczciwszego od siebie?
Hab 1:14  Obchodzi siê on z ludŸmi jak z rybami morskimi, jak z pe³zaj¹cymi zwierzêtami, którymi nikt nie rz¹dzi.
Hab 1:15  Wszystkich ³owi na wêdkê, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi - krzycz¹c przy tym z 
radoœci.
Hab 1:16  Przeto ofiarê sk³ada swojej sieci, pali kadzid³o niewodowi swemu, bo przez nie zdoby³ sobie ³up 
bogaty, a po¿ywienie jego sta³o siê obfite.
Hab 1:17  Ci¹gle na nowo zarzuca swe sieci, morduj¹c ludy bez litoœci.
Hab 2:1  Na moich czatach staæ bêdê, udam siê na miejsce czuwania, œledz¹c pilnie, by poznaæ, co On powie 
do mnie, jak¹ odpowiedŸ da na moj¹ skargê.
Hab 2:2  I odpowiedzia³ Pan tymi s³owami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by mo¿na by³o ³atwo je 
odczytaæ.
Hab 2:3  Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wype³nienie jego niechybnie nast¹pi: a jeœli siê opóŸnia, ty 
go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.
Hab 2:4  Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy ¿yæ bêdzie dziêki swej wiernoœci».
Hab 2:5  Zaiste, bogactwo oszukuje; a cz³owiek pyszny nie zazna spokoju: traci rozs¹dek i spokój; gardziel 
szeroko rozwiera jak Szeol i jak œmieræ nigdy nie jest nasycony; choæ zebra³ ludy wszystkie wokó³ siebie, 
wszystkie narody przy sobie po³¹czy³.
Hab 2:6  Czy¿ one go nie wezm¹ za przedmiot szyderstwa, piosenki i wiersze na niego u³o¿¹? Powiedz¹: «Biada 
temu, co mienie cudze zabiera ... i obci¹¿a siê zastawem zbyt wielkim!»
Hab 2:7  Czy¿ nie powstan¹ nagle wierzyciele twoi i nie obudz¹ siê twoi drêczyciele - a ty siê staniesz ich ³upem?
Hab 2:8  Poniewa¿ z³upi³eœ liczne narody, z³upi¹ i ciebie pozosta³e ludy - z powodu rozlewu krwi ludzkiej i 



gwa³tów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkañcom.
Hab 2:9  Biada ci¹gn¹cemu dla domu swego zysk nieprawy, aby zbudowaæ wysoko swe gniazdo i tym 
sposobem unikn¹æ nieszczêœcia!
Hab 2:10  Postanowi³eœ na hañbê swojemu domowi - wytraciæ liczne narody, przeciw ¿yciu w³asnemu tym 
grzesz¹c.
Hab 2:11  Kamieñ ze œciany zawo³a, a belka budowy mu zawtóruje:
Hab 2:12  «Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawoœci¹!»
Hab 2:13  Czy¿ nie jest to wol¹ Pana Zastêpów, ¿e ludy dla ognia pracuj¹ i darmo siê trudz¹ narody?
Hab 2:14  Albowiem kraj siê nape³ni znajomoœci¹ chwa³y Pana, jak wody nape³niaj¹ morze.
Hab 2:15  Biada temu, co zmusza bliŸniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by siê przygl¹daæ jego 
nagoœci.
Hab 2:16  Nasyci³eœ siê hañb¹, nie chwa³¹, upij siê sam i poka¿ swe nieobrzezanie; bo ciebie dosiêgnie kielich 
[podany] przez prawicê Pañsk¹, a wstyd pokryje ca³¹ twoj¹ s³awê.
Hab 2:17  Spadnie na ciebie krzywda Libanu, rzeŸ zwierz¹t nape³ni ciê strachem: z powodu rozlewu krwi 
ludzkiej i gwa³tów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkañcom.
Hab 2:18  Có¿ mo¿e pos¹g, który rzeŸbiarz czyni, obraz z metalu, fa³szywa wyrocznia - ¿e w nich to twórca 
nadziejê pok³ada, gdy wykonuje swoje nieme bogi?
Hab 2:19  Biada temu, co mówi: «ObudŸ siê!» - do drzewa, i - «Podnieœ siê!» - do niemego g³azu! Okryte one 
z³otem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma.
Hab 2:20  Lecz Pan mieszka w œwiêtym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim ca³a ziemia.
Hab 3:1  Modlitwa b³agalna proroka Habakuka, na wzór lamentacji:
Hab 3:2  Us³ysza³em, o Panie, Twoje orêdzie, zobaczy³em, o Panie, Twe dzie³o. Gdy czas nadejdzie, niech ono 
od¿yje, gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznaæ, w zapale gniewu pomnij na sw¹ litoœæ!
Hab 3:3  Bóg przychodzi z Temanu, Œwiêty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pe³na jest 
Jego chwa³y.
Hab 3:4  Wspania³oœæ Jego podobna do œwiat³a, promienie z r¹k Mu tryskaj¹, w nich to ukryta moc Jego.
Hab 3:5  Zaraza idzie przed Jego obliczem, w œlad za Nim gor¹czka œmiertelna.
Hab 3:6  Gdy On wystêpuje, trzêsie siê ziemia i dr¿¹ narody pod Jego spojrzeniem; rozpadaj¹ siê góry prastare, 
uni¿aj¹ pagórki odwieczne, te œcie¿ki Jego od pradawnych czasów.
Hab 3:7  Widzê klêsk¹ dotkniête mieszkania Kuszanu, chwiej¹ce siê namioty ziemi Madian.
Hab 3:8  Czy na rzeki gniewasz siê, Panie? Czy na rzeki [wybuch³] gniew Twój? Czy na morze - Twoja 
zapalczywoœæ, ¿e wsiadasz na swoje konie, na swoje rydwany zwyciêskie?
Hab 3:9  £uk Twój obna¿ony, a ko³czan pe³en strza³, dla rzek otwierasz ziemiê.
Hab 3:10  Na widok Twój trzês¹ siê góry, ulewa deszczu runê³a. Wielka Otch³añ g³os swój podnios³a, wysoko 
unios³a swe rêce.
Hab 3:11  S³oñce i ksiê¿yc stoj¹ w swoim miejscu z powodu blasku lec¹cych Twych strza³ i jasnoœci lœnienia 
Twej dzidy.
Hab 3:12  Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywoœci swej depczesz narody.
Hab 3:13  Wyszed³eœ w celu ocalenia swego ludu, w celu wybawienia Twego pomazañca. Zburzy³eœ dom 
bezbo¿nego, ods³oni³eœ fundament a¿ do nagiej ska³y.
Hab 3:14  Przeszy³eœ strza³ami wodza ich wojska, które naciera, aby nas zgubiæ - raduj¹c siê jak ten, co w 
ukryciu wyniszcza biednego.
Hab 3:15  W morze wdepta³eœ jego konie, w kipi¹c¹ topiel wód mnogich.
Hab 3:16  Us³ysza³em i serce moje struchla³o, na g³os ten zadr¿a³y me wargi, przenik³a trwoga me koœci, kroki 
siê moje zachwia³y. W spokoju jednak wygl¹dam dnia utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnêbi.
Hab 3:17  Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija p¹ków, nie daj¹ plonu winnice, zawiód³ owoc oliwek, a pola nie 
daj¹ ¿ywnoœci, choæ trzody owiec znikaj¹ z owczarni i nie ma wo³ów w zagrodach.
Hab 3:18  Ja mimo to w Panu bêdê siê radowaæ, weseliæ siê bêdê w Bogu, moim Zbawicielu.
Hab 3:19  Pan Bóg - moja si³a, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wy¿yny.
Zep 1:1  S³owo Pañskie, które zosta³o skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna 
Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
Zep 1:2  Ca³kowicie usunê wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana:
Zep 1:3  Usunê ludzi i byd³o, usunê ptactwo powietrzne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbo¿nymi; i 
wytêpiê cz³owieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana.
Zep 1:4  I wyci¹gnê rêkê przeciwko Judzie, i przeciw wszystkim mieszkañcom Jeruzalem; i wytêpiê z tego 
miejsca pozosta³oœci Baala, i imiona s³ug ba³wochwalczych wraz z kap³anami.
Zep 1:5  [Wytêpiê] tak¿e tych, którzy na dachach oddaj¹ pok³on wojsku niebieskiemu, i tych, którzy oddaj¹ 
pok³on, przysiêgaj¹c na Pana i przysiêgaj¹c [równie¿] na Milkoma,
Zep 1:6  i tych, którzy siê odwracaj¹ od Pana, i którzy Go nie szukaj¹, i nie pytaj¹ o Niego.



Zep 1:7  Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdy¿ bliski jest dzieñ Pañski, bo ju¿ przygotowa³ Pan ofiarê, 
poœwiêci³ swoich zaproszonych.
Zep 1:8  W dniu zaœ ofiary Pañskiej Ja zeœlê karê na ksi¹¿¹t i synów królewskich, i wszystkich, którzy siê 
ubieraj¹ w szaty cudzoziemskie.
Zep 1:9  I w owym dniu zeœlê karê na ka¿dego, który butnie wstêpuje na próg; na tych, którzy nape³niaj¹ dom 
swego Pana gwa³tem i oszustwem.
Zep 1:10  I bêdzie owego dnia - wyrocznia Pana - g³oœne wo³anie od Bramy Rybnej, i lament z drugiej strony 
[miasta] oraz trzask wielki od strony pagórków.
Zep 1:11  Narzekajcie, mieszkañcy MoŸdzierza, bo wytêpiony bêdzie ca³y lud Kanaanu; wyg³adzeni zostan¹ 
wszyscy, którzy odwa¿aj¹ srebro.
Zep 1:12  Wówczas tak bêdzie: z pochodniami przeszukam Jeruzalem, i zeœlê karê na mê¿ów zastyg³ych na 
swych dro¿d¿ach, którzy mówi¹ w swych sercach: «Nie uczyni Pan dobrze i Ÿle nie uczyni».
Zep 1:13  Majêtnoœæ ich bêdzie na ³up wydana, a domy ich - na spustoszenie, i zbuduj¹ domy, lecz nie bêd¹ 
mieszkali; zasadz¹ tak¿e winnice, ale nie bêd¹ pili z nich wina.
Zep 1:14  Bliski jest wielki dzieñ Pañski, bliski i rych³y on bardzo; g³os dnia Pañskiego okrutny; wtedy z rozpaczy 
zakrzyknie i mocarz.
Zep 1:15  Dzieñ ów bêdzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem 
ciemnoœci i mroku, dniem chmury i burzy,
Zep 1:16  dniem tr¹by i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim.
Zep 1:17  I udrêczê ludzi, ¿e chodziæ bêd¹ jak niewidomi, poniewa¿ zawinili przeciwko Panu; i krew ich jak kurz 
bêdzie rozpryskana, a ich szpik jak b³oto.
Zep 1:18  Ani ich srebro, ani ich z³oto nie zdo³a ich ocaliæ w dniu gniewu Pana, gdy¿ ogieñ Jego zapalczywy 
strawi ca³¹ ziemiê; bo dokona zag³ady - zaiste strasznej - wszystkich mieszkañców ziemi.
Zep 2:1  Zbierzcie siê! ZgromadŸcie siê! - narodzie bez wstydu -
Zep 2:2  pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywoœæ 
gniewu Pañskiego, zanim przyjdzie na was dzieñ gniewu Pañskiego.
Zep 2:3  Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pe³nicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwoœci, 
szukajcie pokory, mo¿e siê ukryjecie w dzieñ gniewu Pañskiego.
Zep 2:4  Bo Gaza bêdzie opuszczona, Aszkelon zaœ w pustyniê siê obróci, Aszdod w po³udnie wypêdz¹ i Ekron 
bêdzie zburzony.
Zep 2:5  Biada zamieszkuj¹cym wybrze¿e morskie - narodowi Kreteñczyków! S³owo Pañskie przeciwko wam; 
Kanaanie, ziemio filistyñska: «Zniszczê ciê przez brak mieszkañców».
Zep 2:6  I bêdzie wybrze¿e morskie pastwiskiem - legowiskiem pasterzy i [miejscem] na zagrody dla trzód.
Zep 2:7  Bêdzie tak¿e pas morski dla reszty z domu Judy: tam bêd¹ oni paœli swe stada, w domach Aszkelonu 
bêd¹ siê wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich, i odmieni ich los.
Zep 2:8  S³ysza³em ur¹ganie Moabu i bluŸnierstwa synów Ammona, którymi l¿yli mój lud i wywy¿szali siê w 
swoich granicach.
Zep 2:9  Dlatego: Na moje ¿ycie - wyrocznia Pana Zastêpów, Boga Izraela: Moab bêdzie jak Sodoma, a 
synowie Ammona jak Gomora: ziemi¹ pokrzyw, usypiskiem soli i pustyni¹ na wieki. Reszta ludu mego ich z³upi, a 
pozostali z mego narodu przejm¹ ich posiad³oœci.
Zep 2:10  To ich spotka za ich pychê, l¿yli bowiem i wynosili siê ponad lud Pana Zastêpów.
Zep 2:11  Strasznym dla nich oka¿e siê Pan, bo sprawi, ¿e znikn¹ wszystkie bóstwa ziemi, i bêd¹ Mu oddawaæ 
pok³on: ka¿dy z miejsca swego, wszystkie pogañskie wybrze¿a.
Zep 2:12  Tak¿e wy, Kuszyci, moim mieczem pobici bêdziecie.
Zep 2:13  I wyci¹gnie On rêkê na pó³noc, i zniszczy Asyriê, i obróci Niniwê w pustkowie, w suchy step, jak 
pustyniê.
Zep 2:14  I bêd¹ siê wylegiwaæ w jej obrêbie stada, wszelkie rodzaje zwierz¹t: tak pelikan, jak je¿ zanocuj¹ na 
g³owicach jej kolumn. Sowa zaœwiszcze w otworze okna, a kruk bêdzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie 
zerwane.
Zep 2:15  Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszka³o, które mówi³o w swym sercu: «Ja, i nikt wiêcej!» 
Jak¿e sta³o siê pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierz¹t? Ka¿dy, kto obok niego przechodziæ bêdzie, 
zagwi¿d¿e i rêk¹ potrz¹œnie.
Zep 3:1  Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk!
Zep 3:2  Nie s³ucha g³osu i nie przyjmuje ostrze¿enia, nie ufa Panu i nie przybli¿a siê do swego Boga.
Zep 3:3  Jego ksi¹¿êta s¹ poœród niego lwami rycz¹cymi, sêdziowie jego - wieczorem wilkami, które nic do rana 
nie pozostawiaj¹.
Zep 3:4  Prorocy jego s¹ lekkomyœlni - mê¿owie wiaro³omni, jego kap³ani zbezczeœcili œwiêtoœæ - pogwa³cili 
Prawo.
Zep 3:5  Pan sprawiedliwy jest poœród niego, nie czyni niesprawiedliwoœci... Ka¿dego rana wydaje wyrok, nie 



zawodzi, skoro œwita.
Zep 3:6  Wytraci³em narody, ich twierdze s¹ zniszczone, spustoszy³em ich ulice, tak ¿e nie ma przechodnia; 
ogo³ocone s¹ ich miasta, tak ¿e nie ma nikogo, nie ma mieszkañca.
Zep 3:7  Mówi³em: «Bój siê Mnie jednak, przyjmij pouczenie! A tak nie zniknie sprzed jej oczu wszystko to, za co 
j¹ ukara³em». Ale oni siê pospieszyli znieprawiæ wszystkie swoje czyny.
Zep 3:8  Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanê jako oskar¿yciel, bo postanowi³em 
zgromadziæ narody, zebraæ królestwa, aby wylaæ na nie moje oburzenie, ca³y mój gniew zapalczywy, bo ogieñ 
mej ¿arliwoœci poch³onie ca³¹ ziemiê.
Zep 3:9  Wtedy bowiem przywrócê narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i s³u¿yli Mu 
jednomyœlnie.
Zep 3:10  Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moim rozproszonymi, dar Mi przynios¹.
Zep 3:11  W dniu tym nie bêdziesz siê wstydziæ wszystkich twoich uczynków, przez które dopuœci³aœ siê 
wzglêdem Mnie niewiernoœci; usunê bowiem wtedy spoœród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie 
bêdziesz siê wiêcej wywy¿szaæ na œwiêtej mej górze.
Zep 3:12  I zostawiê poœród ciebie lud pokorny i biedny, a szukaæ bêd¹ schronienia w imieniu Pana.
Zep 3:13  Reszta Izraela nie bêdzie czyniæ nieprawoœci ani mówiæ k³amstwa. I nie znajdzie siê w ich ustach 
zwodniczy jêzyk, gdy paœæ siê bêd¹ i wylegiwaæ, a nie bêdzie nikogo, kto by [ich] przestraszy³.
Zep 3:14  Wyœpiewuj, Córo Syjoñska! Podnieœ radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz siê i wesel z ca³ego serca, Córo 
Jeruzalem!
Zep 3:15  Oddali³ Pan wyroki na ciebie, usun¹³ twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest poœród ciebie, nie 
bêdziesz ju¿ ba³a siê z³ego.
Zep 3:16  Owego dnia powiedz¹ Jerozolimie: «Nie bój siê, Syjonie! Niech nie s³abn¹ twe rêce!»
Zep 3:17  Pan, twój Bóg jest poœród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie siê weselem nad tob¹, odnowi sw¹ 
mi³oœæ, wzniesie okrzyk radoœci,
Zep 3:18  jak w dniu uroczystego œwiêta. Zabiorê od ciebie niedolê, abyœ ju¿ nie nosi³a brzemienia zniewagi.
Zep 3:19  Oto Ja sprawiê [zag³adê] wszystkim, którzy ciê uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i 
wygnanych zgromadzê; i zgotujê z nich chwa³ê i s³awê na ca³ej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia.
Zep 3:20  W owym czasie was przywiodê, w czasie, gdy was zgromadzê; albowiem dam wam imiê i chwa³ê u 
wszystkich narodów ziemi, gdy odmieniê wasz los na waszych oczach - mówi Pan.
Hag 1:1  W drugim roku [rz¹dów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesi¹ca Pan skierowa³ te s³owa 
przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykap³ana Jozuego, syna 
Josadaka:
Hag 1:2  «Tak mówi Pan Zastêpów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszed³ czas, aby odbudowywaæ dom 
Pañski".
Hag 1:3  Wówczas Pan skierowa³ te s³owa przez proroka Aggeusza:
Hag 1:4  Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywaæ w domach wy³o¿onych p³ytami, podczas gdy ten 
dom le¿y w gruzach?
Hag 1:5  Teraz wiêc - tak mówi Pan Zastêpów: Rozwa¿cie tylko, jak siê wam wiedzie!
Hag 1:6  Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytoœci; pijecie, lecz nie 
gasicie pragnienia; okrywacie siê, lecz siê nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobiæ, pracuje [odk³adaj¹c] 
do dziurawego mieszka!
Hag 1:7  [1] Tak mówi Pan Zastêpów:
Hag 1:8  WyjdŸcie w góry i sprowadŸcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodoba³ i dozna³ czci - 
mówi Pan.
Hag 1:9  Wygl¹daliœcie wiele, a oto macie ma³o, a kiedy [i to niewiele] znieœliœcie do domu, Ja to 
rozproszy³em. Dlaczego tak siê dzieje? - wyrocznia Pana Zastêpów: Z powodu mego domu, który le¿y w 
gruzach, podczas gdy ka¿dy z was pilnie siê troszczy o swój w³asny dom.
Hag 1:10  Dlatego niebiosa nad wami zatrzyma³y rosê, a ziemia nie da³a swego urodzaju.
Hag 1:11  Ja sprowadzi³em bowiem suszê na ziemiê i na góry, na pszenicê, na winne krzewy i na oliwki - na 
wszystko, cokolwiek mo¿e wydaæ rola, na ludzi i na byd³o, i na wszelk¹ pracê r¹k».
Hag 1:12  Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykap³an Jozue, syn Josadaka, a tak¿e ca³a Reszta ludu us³yszeli 
wówczas g³os Pana Boga swego i s³owa proroka Aggeusza - jako ¿e wys³a³ go ich Pan Bóg - i lud przej¹³ siê 
lêkiem przed Panem.
Hag 1:13  Aggeusz zaœ, wys³annik Pañski, pe³ni¹c to poselstwo Pañskie, przemówi³ do ludu tymi s³owami: «Ja 
jestem z wami! - wyrocznia Pana».
Hag 1:14  Pobudzi³ wiêc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykap³ana 
Jozuego, syna Josadaka, a tak¿e ducha ca³ej Reszty ludu; przyszli wiêc i wziêli siê do pracy przy domu swego 
Boga, Pana Zastêpów,
Hag 1:15  dnia dwudziestego czwartego szóstego miesi¹ca, w drugim roku [rz¹dów] króla Dariusza.



Hag 2:1  Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesi¹ca Pan skierowa³ te s³owa do proroka Aggeusza:
Hag 2:2  «Powiedz¿e to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykap³anowi Jozuemu, synowi 
Josadaka, a tak¿e reszcie ludu:
Hag 2:3  Czy jest miêdzy wami ktoœ, co widzia³ ten dom w jego dawnej chwale? A jak siê on wam teraz 
przedstawia? Czy¿ nie wydaje siê wam, jakby go w ogóle nie by³o?
Hag 2:4  Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykap³anie Jozue, synu 
Josadaka, nabierz te¿ ducha ca³y lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana 
Zastêpów.
Hag 2:5  Zgodnie z przymierzem, które zawar³em z wami, gdyœcie wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa 
poœród was; nie lêkajcie siê!
Hag 2:6  Bo tak mówi Pan Zastêpów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszê niebiosa i ziemiê, morze 
i l¹d.
Hag 2:7  Poruszê wszystkie narody, tak ¿e nap³yn¹ kosztownoœci wszystkich narodów, i nape³niê chwa³¹ ten 
dom, mówi Pan Zastêpów.
Hag 2:8  Do Mnie nale¿y srebro i do Mnie z³oto - wyrocznia Pana Zastêpów
Hag 2:9  Przysz³a chwa³a tego domu bêdzie wiêksza od dawnej, mówi Pan Zastêpów; na tym to miejscu Ja 
udzielê pokoju» - wyrocznia Pana Zastêpów.
Hag 2:10  Dnia dwudziestego czwartego dziewi¹tego [miesi¹ca], w drugim roku [rz¹dów] Dariusza Pan skierowa³ 
te s³owa do proroka Aggeusza:
Hag 2:11  «Tak mówi Pan Zastêpów: Zapytaj no kap³anów o rozstrzygniêcie takiej kwestii:
Hag 2:12  Gdyby ktoœ zawin¹³ poœwiêcone miêso w róg swej szaty i dotkn¹³ t¹ szat¹ chleba albo gotowanej 
strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoœ pokarmu, czy wówczas on stanie siê poœwiêcony?» Na to 
kap³ani odrzekli: «Nie».
Hag 2:13  Aggeusz wiêc pyta³ dalej: «Gdyby ktoœ zanieczyszczony przez zmar³ego dotkn¹³ siê którejœ z tych 
rzeczy, czy bêdzie zanieczyszczona?» Na to kap³ani odrzekli: «Tak».
Hag 2:14  Aggeusz zaœ tak ci¹gn¹³ dalej: «Tak to jest i z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem - 
wyrocznia Pana. Tak te¿ jest z ka¿dym dzie³em ich r¹k; nawet i to, co sk³adaj¹ tam w ofierze, jest nieczyste.
Hag 2:15  Rozwa¿cie tylko czasy obecne i minione. Zanim u³o¿ono kamieñ na kamieniu w œwi¹tyni Pañskiej,
Hag 2:16  jak siê wam powodzi³o? Gdy siê przysz³o do stogu o dwudziestu [miarach], by³o tam tylko dziesiêæ. 
Gdy siê przysz³o do t³oczni, by zaczerpn¹æ piêædziesi¹t [miar], by³o ich tylko dwadzieœcia.
Hag 2:17  To Ja dotkn¹³em was zwarzeniem zbó¿ od gor¹ca, posuch¹ i gradem, dotkn¹³em wszelkie dzie³o 
waszych r¹k, a [jednak] nie by³o miêdzy wami [nawracaj¹cych] siê do Mnie - wyrocznia Pana.
Hag 2:18  Rozwa¿cie tylko czasy obecne i przesz³e, od dnia dwudziestego czwartego [miesi¹ca] dziewi¹tego do 
dnia, w którym po³o¿ono [fundamenty] pod œwi¹tyniê Pañsk¹. Rozwa¿cie tylko!
Hag 2:19  Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? [Nie]. Ale ani winoroœl, ani drzewo figowe, ani drzewo 
granatu, ani oliwka nie przynios³y jeszcze owocu. Od tego dnia Ja bêdê wam b³ogos³awi³!»
Hag 2:20  Po raz drugi Pan skierowa³ te s³owa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesi¹ca:
Hag 2:21  «Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszê niebiosa i ziemiê,
Hag 2:22  przewrócê trony królestw i pokruszê potêgê w³adczych narodów, przewrócê rydwan i jego woŸnicê; 
padn¹ konie i ich jeŸdŸcy, ka¿dy polegnie od miecza swego brata.
Hag 2:23  W tym dniu - wyrocznia Pana Zastêpów - wezmê ciebie, s³ugo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela - 
wyrocznia Pana - i uczyniê z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodoba³em w tobie» - wyrocznia Pana Zastêpów.
Zec 1:1  Ósmego miesi¹ca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierowa³ to s³owo do proroka Zachariasza, 
syna Berekiasza, syna Iddo:
Zec 1:2  «Pan by³ bardzo zagniewany na waszych przodków.
Zec 1:3  Powiedz im wiêc: Tak mówi Pan Zastêpów: Nawróæcie siê do Mnie - wyrocznia Pana Zastêpów - a Ja 
nawrócê siê do was - mówi Pan Zastêpów.
Zec 1:4  Nie b¹dŸcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy: "Porzuæcie drogi z³e i swoje 
z³e czyny - wyrocznia Pana Zastêpów". Ale oni nie us³uchali i zlekcewa¿yli Mnie - mówi Pan.
Zec 1:5  Gdzie¿ s¹ teraz wasi przodkowie? A mo¿e prorocy ¿yj¹ wiecznie?
Zec 1:6  A jednak czy¿ s³owa moje i moje rozkazy, które wyda³em s³ugom moim, prorokom, nie spe³ni³y siê na 
waszych przodkach? I nawracaj¹c siê, przyznali: Jak zamierzy³ Pan Zastêpów post¹piæ z nami stosownie do 
czynów i z³oœci naszych - tak wobec nas post¹pi³».
Zec 1:7  Dwudziestego czwartego dnia miesi¹ca jedenastego, czyli miesi¹ca Szebat, w drugim roku panowania 
Dariusza, Pan skierowa³ to s³owo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo.
Zec 1:8  Mia³em widzenie w nocy: Oto jakiœ jeŸdziec na koniu kasztanowatym sta³ wœród mirtów w dolinie, a 
za nim konie kasztanowate, kare i bia³e.
Zec 1:9  Zapyta³em: «Co to znaczy - panie mój?» Anio³, który mówi³ do mnie, odpowiedzia³: «Wyjaœniê ci ich 
znaczenie».



Zec 1:10  W tej chwili odezwa³ siê jeŸdziec stoj¹cy wœród mirtów i odpowiedzia³ tymi s³owami: «To s¹ ci, których 
Pan pos³a³, aby obiegli ziemiê».
Zec 1:11  Lecz oni sami zwrócili siê do anio³a Pañskiego, który sta³ wœród mirtów, i oznajmili: «Przeszliœmy 
ziemiê wzd³u¿ i wszerz - a oto wszêdzie panuje pokój».
Zec 1:12  Wtedy anio³ Pañski zapyta³ tymi s³owami: «Panie Zastêpów, czy d³ugo jeszcze nie przebaczysz 
Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz siê ju¿ lat siedemdziesi¹t?»
Zec 1:13  W odpowiedzi danej anio³owi, który mówi³ do mnie, s³owa Pana zabrzmia³y zmi³owaniem i pociech¹.
Zec 1:14  Po czym anio³, który mówi³ do mnie, takie da³ mi polecenie: «Rozg³aszaj, ¿e tak powiedzia³ Pan 
Zastêpów: Darzê Jeruzalem i Syjon ogromn¹ mi³oœci¹,
Zec 1:15  lecz gniew mój zaci¹¿y³ nad narodami pysznymi, bo gdy Ja siê gniewa³em tylko trochê, one 
przesadzi³y w karaniu.
Zec 1:16  Dlatego tak mówi Pan: Ze zmi³owaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu - 
wyrocznia Pana Zastêpów - i sznur mierniczy bêdzie rozci¹gany w Jerozolimie.
Zec 1:17  I to jeszcze g³oœ: Tak mówi Pan Zastêpów: Miasta moje znowu zakwitn¹ dobrobytem, Pan pocieszy 
Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem».
Zec 2:1  PóŸniej podniós³szy oczy patrzy³em. I oto zobaczy³em cztery rogi.
Zec 2:2  «Co one oznaczaj¹?» - zapyta³em anio³a, który mówi³ do mnie. A on odpowiedzia³: «To s¹ rogi, które 
przygniot³y Judê, Izraela i Jeruzalem».
Zec 2:3  Nastêpnie pokaza³ mi Pan czterech rzemieœlników.
Zec 2:4  A kiedy zapyta³em: «Do jakiej pracy oni spiesz¹?» - odpowiedzia³: «Tamte rogi przygniot³y Judê, tak i¿ 
nikt nie móg³ podnieœæ g³owy, ci zaœ przyszli, aby nape³niæ je trwog¹ i str¹ciæ rogi narodów, które powsta³y 
przeciw ziemi judzkiej, aby j¹ zniszczyæ».
Zec 2:5  PóŸniej podniós³szy oczy patrzy³em. I oto zobaczy³em cz³owieka ze sznurem mierniczym w rêku.
Zec 2:6  «Dok¹d idziesz?» - zapyta³em. A on rzek³: «Chcê przemierzyæ Jerozolimê, aby poznaæ jej szerokoœæ 
i d³ugoœæ».
Zec 2:7  I wyst¹pi³ anio³, który do mnie mówi³, a przed nim stan¹³ inny anio³,
Zec 2:8  któremu on nakaza³: «Spiesz i powiedz temu m³odzieñcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdy¿ 
tak wiele ludzi i zwierz¹t w niej bêdzie.
Zec 2:9  Ja bêdê doko³a niej murem ognistym - wyrocznia Pana - a chwa³a moja zamieszka poœród niej».
Zec 2:10  «Biada, biada! Uciekajcie z kraju pó³nocy - wyrocznia Pana. Na cztery strony œwiata rozproszy³em 
was.
Zec 2:11  Biada ci, chroñ siê, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii».
Zec 2:12  Tak mówi Pan Zastêpów, Przes³awny, do narodów, które was ograbi³y: «Kto was dotyka, dotyka 
Ÿrenicy mojego oka.
Zec 2:13  Ju¿ prawica moja nad nimi wyci¹gniêta i stan¹ siê ³upem swoich niewolników, a wy poznacie, ¿e Pan 
Zastêpów mnie pos³a³.
Zec 2:14  Ciesz siê i raduj, Córo Syjonu, bo ju¿ idê i zamieszkam poœród ciebie - wyrocznia Pana.
Zec 2:15  Wówczas liczne narody przyznaj¹ siê do Pana i bêd¹ ludem Jego, i zamieszkaj¹ poœród ciebie, a ty 
poznasz, ¿e Pan Zastêpów mnie pos³a³ do ciebie».
Zec 2:16  Tak wiêc Pan zaw³adnie Jud¹ jako swoim dziedzictwem w Ziemi Œwiêtej i wybierze sobie znów 
Jeruzalem.
Zec 2:17  Zamilknij, wszelkie cia³o, przed obliczem Pana, bo ju¿ powstaje ze œwiêtego miejsca swego.
Zec 3:1  Potem [Pan] ukaza³ mi arcykap³ana Jozuego, który sta³ przed anio³em Pañskim, a po jego prawicy sta³ 
szatan oskar¿aj¹c go.
Zec 3:2  [Anio³] Pañski tak przemówi³ do szatana: «Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który 
wybra³ Jeruzalem. Czy¿ nie jest on niby g³ownia wyci¹gniêta z po¿ogi?»
Zec 3:3  A Jozue, stoj¹cy przed anio³em, mia³ szaty brudne.
Zec 3:4  I zwróci³ siê anio³ do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaœ 
rzek³: «Patrz - zdejmujê z ciebie twoj¹ winê i przyodziewam ciê szat¹ wspania³¹».
Zec 3:5  I tak mówi³ jeszcze: «W³ó¿cie mu na g³owê czysty zawój». I w³o¿yli mu na g³owê czysty zawój, i 
przyodziali go wspaniale. A dzia³o siê to w obecnoœci anio³a Pañskiego.
Zec 3:6  Po czym anio³ Pañski napomnia³ uroczyœcie Jozuego:
Zec 3:7  «Tak mówi Pan Zastêpów: Je¿eli wytrwasz na moich drogach, je¿eli wierny bêdziesz pos³udze dla 
Mnie, uczyniê ciê prze³o¿onym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzê ciê w poczet tych, 
którzy tutaj stoj¹.
Zec 3:8  Arcykap³anie Jozue, s³uchaj ty i twoi towarzysze, którzy s¹ twoimi doradcami, gdy¿ przez tych mê¿ów 
spe³ni siê cudowna obietnica, albowiem zeœlê s³ugê mego - Odroœl.
Zec 3:9  Patrz - oto kamieñ, który k³adê przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim 
wyrzeŸbiê napis i w jednym dniu zg³adzê winê tego kraju - wyrocznia Pana Zastêpów.



Zec 3:10  W owym dniu - wyrocznia Pana Zastêpów - bêdziecie siê wzajemnie zapraszaæ, [by odpoczywaæ] w 
cieniu winoroœli i drzew figowych».
Zec 4:1  Anio³, który mówi³ do mnie, zbudzi³ mnie znowu, jak budzi siê kogoœ œpi¹cego.
Zec 4:2  I zapyta³ mnie: «Co widzisz?» Odpowiedzia³em: Widzê œwiecznik, ca³y ze z³ota, a u jego szczytu 
zbiornik, podtrzymuj¹cy siedem lamp, a ka¿da lampa ma siedem palników.
Zec 4:3  I dwie oliwki stoj¹, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika.
Zec 4:4  Zapyta³em anio³a, który mówi³ do mnie: «Co to wszystko znaczy, panie mój?»
Zec 4:5  Anio³, który do mnie mówi³, odpowiedzia³: «Nie wiesz, co to wszystko znaczy?» Odrzek³em: «Nie, 
panie mój!»
Zec 4:6  W odpowiedzi przemówi³ do mnie: «Oto s³owo Pañskie do Zorobabela: Nie si³a, nie moc, ale Duch mój 
[dokoñczy dzie³a] - mówi Pan Zastêpów.
Zec 4:7  Czym¿e ty jesteœ, góro wysoka, dla Zorobabela? On po³o¿y kamieñ na szczycie, wœród radosnych 
okrzyków: Dziêki, dziêki za ni¹!»
Zec 4:8  Potem Pan skierowa³ do mnie to s³owo:
Zec 4:9  «Rêce Zorobabela po³o¿y³y fundamenty tego domu i jego rêce go dokoñcz¹. Po tym poznacie, ¿e Pan 
Zastêpów pos³a³ mnie do was.
Zec 4:10  Bo któ¿ by lekcewa¿y³ chwilê skromnego pocz¹tku, skoro z radoœci¹ patrz¹ na pion o³owiany w rêku 
Zorobabela. Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatruj¹ siê ca³ej ziemi».
Zec 4:11  I zwróci³em siê do niego z takim zapytaniem: «Co oznaczaj¹ te dwie oliwki z prawej i z lewej strony 
œwiecznika?
Zec 4:12  Powtórnie tak go zapyta³em: Co oznaczaj¹ te dwie ga³¹zki oliwne, z których z³otymi rurkami p³ynie 
z³ota oliwa?»
Zec 4:13  «Nie wiesz - odpowiedzia³ mi - co one oznaczaj¹?» Odrzek³em: «Nie, panie mój!»
Zec 4:14  I wyjaœni³: «To s¹ dwaj pomazañcy, którzy stoj¹ przed Panem ca³ego œwiata».
Zec 5:1  Potem znowu podniós³szy oczy patrzy³em. I oto [ukaza³ siê] zwój lataj¹cy.
Zec 5:2  I zapyta³ mnie [anio³]: «Co widzisz?» Odpowiedzia³em: «Widzê zwój, d³ugoœci dwudziestu ³okci i 
szerokoœci dziesiêciu ³okci, unosz¹cy siê w powietrzu».
Zec 5:3  Wyt³umaczy³ mi znowu: «To jest przekleñstwo, które zawis³o nad ca³ym krajem. Wed³ug niego 
zostanie ka¿dy z³odziej i ka¿dy krzywoprzysiêzca st¹d wytêpiony.
Zec 5:4  Pozwolê mu dzia³aæ - wyrocznia Pana Zastêpów - a spadnie ono na dom z³odzieja i na dom tego, kto 
fa³szyw¹ przysiêg¹ bezczeœci moje Imiê, wtargnie do wnêtrza i w zgliszcza zamieni przyciesie i mury».
Zec 5:5  Potem ukaza³ siê anio³, który mówi³ do mnie, i rzek³: «Podnieœ oczy i popatrz na zbli¿aj¹cy siê 
przedmiot».
Zec 5:6  Zapyta³em: «Co to jest?» Odpowiedzia³: «Zbli¿a siê dzban». I doda³: «To zreszt¹ mo¿na zobaczyæ w 
ka¿dym zak¹tku œwiata».
Zec 5:7  Potem podnios³a siê o³owiana pokrywa i zobaczy³em we wnêtrzu dzbana siedz¹c¹ kobietê.
Zec 5:8  I rzek³: «To jest bezbo¿noœæ», i zepchn¹³ j¹ z powrotem do wnêtrza dzbana, a otwór zakry³ o³owian¹ 
p³yt¹.
Zec 5:9  Potem podniós³szy oczy patrzy³em. I oto zobaczy³em dwie kobiety. Zbli¿a³y siê na skrzyd³ach, 
rozpostartych na wietrze niby skrzyd³a bociana, i ponios³y dzban wysoko miêdzy niebem a ziemi¹.
Zec 5:10  Zwróci³em siê do anio³a, który do mnie mówi³, z zapytaniem: «Dok¹d one ponios¹ ten dzban?»
Zec 5:11  Odpowiedzia³: «Do kraju Szinear, by tam zbudowaæ dla niego dom. Tam z³o¿¹ dzban na ustalonej dla 
niego podstawie».
Zec 6:1  Potem znowu podniós³szy oczy patrzy³em. I oto [zobaczy³em] cztery rydwany wybiegaj¹ce spomiêdzy 
dwóch gór, a góry by³y miedziane.
Zec 6:2  Pierwszy rydwan ci¹gnê³y konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare,
Zec 6:3  bia³e konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne.
Zec 6:4  Anio³a zaœ, który mówi³ do mnie, tak zapyta³em: «Co one oznaczaj¹, panie mój?»
Zec 6:5  I da³ mi tak¹ odpowiedŸ: «To wyruszaj¹ cztery wichry nieba, które siê stawi³y przed Panem ca³ej ziemi.
Zec 6:6  Kare rumaki popêdz¹ na pó³noc, za nimi bia³e wyrusz¹, a srokate popêdz¹ na po³udnie».
Zec 6:7  Silne rumaki wychodzi³y, niecierpliwie rw¹c siê do biegu, by okr¹¿yæ ziemiê. I rozkaza³: «Ruszajcie i 
obiegnijcie ziemiê woko³o!» I popêdzi³y na krañce ziemi.
Zec 6:8  Zawo³a³ do mnie: «Patrz na te, które pêdz¹ w kierunku pó³nocnym: one sprawi¹, ¿e Duch mój spocznie 
w krainie Pó³nocy».
Zec 6:9  Pan skierowa³ do mnie s³owa:
Zec 6:10  «Zbierz [dary] od wygnañców: od Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza - ludzi z wygnania. Udaj siê wiêc 
dziœ do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dok¹d oni przybyli z Babilonii.
Zec 6:11  WeŸ srebro i z³oto, ka¿ sporz¹dziæ koronê i uwieñcz ni¹ g³owê Jozuego, syna Josadaka, 
arcykap³ana.



Zec 6:12  Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastêpów: Przyjdzie m¹¿, a imiê jego Odroœl. Na miejscu swoim 
wyroœnie i zbuduje œwi¹tyniê Pañsk¹.
Zec 6:13  On zbuduje œwi¹tyniê Pañsk¹ i bêdzie nosi³ odznaki majestatu. Jako panuj¹cy zasi¹dzie na tronie 
swoim. A kap³an równie¿ zasi¹dzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyœlnoœæ po³¹czy obydwóch».
Zec 6:14  Korona niech bêdzie w œwi¹tyni Pañskiej pami¹tk¹ i znakiem ³aski dla Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i 
dla synów Sofoniasza.
Zec 6:15  Z dalekich stron przybêd¹ ludzie i bêd¹ budowaæ œwi¹tyniê Pañsk¹, i przekonacie siê, ¿e Pan 
Zastêpów pos³a³ mnie do was. A spe³ni siê to, je¿eli pilnie s³uchaæ bêdziecie g³osu Pana, Boga waszego.
Zec 7:1  W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesi¹ca dziesi¹tego, czyli Kislew, Pan 
skierowa³ s³owo do Zachariasza.
Zec 7:2  Z Betel pos³ano Sar-Esera i Regem-Meleka z ich ludŸmi, aby przeb³agaæ Pana,
Zec 7:3  a kap³anów ze œwi¹tyni Pana Zastêpów oraz proroków zapytaæ: «Czy w pi¹tym miesi¹cu powinienem 
trwaæ w smutku i postach, jak to czyni³em dotychczas, od wielu lat?»
Zec 7:4  Pan Zastêpów skierowa³ do mnie to s³owo:
Zec 7:5  «Powiedz ludowi ca³ego kraju i kap³anom: Je¿eli przez siedemdziesi¹t lat poœciliœcie w ¿a³obie w 
pi¹tym i siódmym miesi¹cu - czy poœciliœcie ze wzglêdu na Mnie?
Zec 7:6  A kiedy jecie i pijecie - czy to nie dla siebie jecie i pijecie?
Zec 7:7  Czy nie znacie s³ów, które Pan g³osi³ przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne 
miasta têtni³y ¿yciem i kwit³y pokojem, kiedy jeszcze Negeb i Szefela by³y zamieszkane?»
Zec 7:8  Potem Pan skierowa³ to s³owo do Zachariasza:
Zec 7:9  «To mówi Pan Zastêpów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie mi³oœæ i 
mi³osierdzie.
Zec 7:10  Nie krzywdŸcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie ¿ywcie w sercach waszych z³oœci 
wzglêdem bliŸniego!»
Zec 7:11  Ale oni nie chcieli s³uchaæ. Przybrali postawê oporn¹ i zatkali uszy, aby nie s³yszeæ.
Zec 7:12  Serca ich sta³y siê twarde jak diament - nie zwracali uwagi na Prawo i na s³owa Pana Zastêpów, 
którymi napomina³ przez Ducha swojego za poœrednictwem dawnych proroków. I Pan Zastêpów zap³on¹³ 
wielkim gniewem.
Zec 7:13  I tak siê sta³o: «Poniewa¿ oni nie s³uchali, kiedy wo³a³em - i Ja nie wys³ucham, kiedy oni wo³aæ bêd¹ 
- mówi Pan Zastêpów.
Zec 7:14  I rozproszy³em ich po wszystkich narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaœ po nich pozostaje 
pustynny, bez przechodnia. Tak doprowadzili kwitn¹cy kraj do ruiny».
Zec 8:1  Pan Zastêpów skierowa³ nastêpuj¹ce s³owo:
Zec 8:2  «Tak mówi Pan Zastêpów: Zazdrosna mi³oœæ moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potê¿ny».
Zec 8:3  To mówi Pan: «Powrócê znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazw¹ 
Miastem Wiernym, a górê Pana Zastêpów - Gór¹ Œwiêt¹».
Zec 8:4  Tak mówi Pan Zastêpów: «I znowu staruszkowie i staruszki zasi¹d¹ na placach Jeruzalem, wszyscy z 
laskami w rêku z powodu podesz³ego wieku.
Zec 8:5  I zaroj¹ siê place miasta od bawi¹cych siê tam ch³opców i dziewcz¹t».
Zec 8:6  Tak mówi Pan Zastêpów: «Je¿eli uchodziæ to bêdzie za coœ niezwyk³ego w oczach Reszty tego ludu 
w owych dniach, czy Ja równie¿ mam to uwa¿aæ za coœ niezwyk³ego?» - wyrocznia Pana Zastêpów.
Zec 8:7  Tak mówi Pan Zastêpów: «Oto Ja wybawiê lud mój z krainy wschodu i z krainy zachodu s³oñca.
Zec 8:8  Sprowadzê ich i mieszkaæ bêd¹ w Jeruzalem. I bêd¹ moim ludem, a Ja bêdê ich Bogiem, wiernym i 
sprawiedliwym».
Zec 8:9  Tak mówi Pan Zastêpów: «Niech nabior¹ si³y rêce, was, którzy w tych dniach s³uchaliœcie s³ów, jakie 
prorocy g³osili, gdy zak³adano fundamenty domu Pana Zastêpów dla odbudowania œwi¹tyni.
Zec 8:10  Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracê, ani zwierzêta. Ka¿dy 
przechodzieñ by³ zagro¿ony przez wroga - podburzy³em wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie.
Zec 8:11  Ale teraz nie bêdê dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio - wyrocznia Pana Zastêpów.
Zec 8:12  Teraz zasiewy jego bêd¹ ros³y w spokoju, winnice okryj¹ siê owocami, ziemia wyda plony, niebiosa 
dostarcz¹ rosy. Dajê to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.
Zec 8:13  I tak jak byliœcie, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleñstwem wœród narodów, tak, [gdy] was 
wybawiê, bêdziecie b³ogos³awieñstwem. Nie lêkajcie siê, niech wasze rêce nabior¹ si³y!»
Zec 8:14  Tak mówi Pan Zastêpów: «Jak œciga³em was nieszczêœciami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali 
Mnie do gniewu - rzek³ Pan Zastêpów - i nie ¿a³owa³em tego,
Zec 8:15  tak teraz zamierzam œwiadczyæ dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lêkajcie siê!
Zec 8:16  A takie przykazania powinniœcie zachowaæ: B¹dŸcie prawdomówni wobec bliŸnich, w bramach 
waszych og³aszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniaj¹ce zgodê!
Zec 8:17  Nie knujcie w sercu z³a wzglêdem bliŸnich, nie przysiêgajcie fa³szywie, gdy¿ tego wszystkiego 



nienawidzê» - wyrocznia Pana.
Zec 8:18  I Pan Zastêpów skierowa³ do mnie to s³owo:
Zec 8:19  «Tak mówi Pan Zastêpów: Post z czwartego, post z pi¹tego, post z siódmego i post z dziesi¹tego 
miesi¹ca niech siê zamieni dla narodu judzkiego w radoœæ, wesele i œwiêto przyjemne. Ale mi³ujcie prawdê i 
pokój!»
Zec 8:20  Tak mówi Pan Zastêpów: «W przysz³oœci przyjd¹ ludy i mieszkañcy wielu miast.
Zec 8:21  Mieszkañcy jednego miasta, id¹c do drugiego, bêd¹ mówili: PójdŸmy zjednaæ przychylnoœæ Pana i 
szukaæ Pana Zastêpów! - i ja idê tak¿e».
Zec 8:22  I tak liczne ludy i mnogie narody przychodziæ bêd¹, aby szukaæ Pana Zastêpów w Jeruzalem i 
zjednaæ sobie przychylnoœæ Pana.
Zec 8:23  Tak mówi Pan Zastêpów: «W owych dniach dziesiêciu mê¿ów ze wszystkich narodów i jêzyków 
uchwyci siê skraju p³aszcza cz³owieka z Judy, mówi¹c: Chcemy iœæ z wami, albowiem zrozumieliœmy, ¿e z 
wami jest Bóg».
Zec 9:1  Wyrok. S³owo Pana: W krainie Chadraku i Damaszku bêdzie Jego odpoczynek, gdy¿ do Pana nale¿y 
Oko Aramu, jak i wszystkie pokolenia Izraela.
Zec 9:2  Zarówno Chamat, które z nim graniczy, jak Tyr i Sydon, bo m¹droœæ [Jego] jest wielka.
Zec 9:3  Tyr otoczy³ siê wa³em obronnym, nagromadzi³ srebra jak piasku - i z³ota - jak b³ota na drogach.
Zec 9:4  Jednak zaw³adnie nim Pan i jego bogactwo str¹ci w g³êbie morza; a jego samego w ogniu strawi.
Zec 9:5  Aszkelon, widz¹c to, z bojaŸni zadr¿y, podobnie Gaza pogr¹¿y siê w trwodze i Ekron zawiedzie siê w 
nadziei. Król z Gazy bêdzie usuniêty, opustoszeje z mieszkañców Aszkelon.
Zec 9:6  A lud mieszany osiedli siê w Aszdodzie. Na proch zetrê pychê Filistyna.
Zec 9:7  I z krwi oczyszczê mu usta, i jego zêby z ofiary plugawej, wówczas i on stanie siê Reszt¹, która nale¿y 
do Boga naszego, jak jeden z rodów Judy, Ekron zaœ bêdzie jak Jebusyta.
Zec 9:8  Sam bêdê dla domu mego stra¿¹ i obron¹ przed przechodniami. I przemoc wroga ju¿ go nie dosiêgnie, 
gdy¿ wejrza³em na niego w jego nêdzy.
Zec 9:9  Raduj siê wielce, Córo Syjonu, wo³aj radoœnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, 
sprawiedliwy i zwyciêski. Pokorny - jedzie na osio³ku, na oœl¹tku, Ÿrebiêciu oœlicy.
Zec 9:10  On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, ³uk wojenny strzaska w kawa³ki, pokój ludom 
obwieœci. Jego w³adztwo siêgaæ bêdzie od morza do morza, od brzegów Rzeki a¿ po krañce ziemi.
Zec 9:11  Tak¿e ze wzglêdu na krew przymierza zawartego z tob¹ wypuszczê wiêŸniów twoich z bezwodnej 
cysterny.
Zec 9:12  Wróæcie do warownego miejsca, wygnañcy, oczekuj¹cy z nadziej¹! Dzisiaj ciê o tym zapewniam, ¿e 
ciê nagrodzê w dwójnasób.
Zec 9:13  Albowiem Judê trzymam w pogotowiu, jak ³uk napinam Efraima, jak w³óczni¹ kierujê synami twymi, 
Syjonie, przeciwko synom twoim, Jawanie, i miecz mocarza z ciebie uczyniê.
Zec 9:14  Pan siê zjawi nad nimi. Jak b³yskawice wzlec¹ Jego strza³y i Pan, Bóg wszechmog¹cy, zadmie w róg. 
Nadci¹gnie w szumie wichru z po³udnia.
Zec 9:15  Pan Zastêpów bêdzie ich os³ania³, zniszcz¹ i zdepcz¹ kamienie z proc, i krew bêd¹ pili jak wino, i bêd¹ 
jej pe³ni jak czara, jak rogi o³tarza.
Zec 9:16  W owym dniu Pan, ich Bóg, da im zwyciêstwo jak klejnoty w koronie i poprowadzi swój lud niby trzodê. 
Bo s¹ jak drogie kamienie w ozdobnej koronie, co b³yszcz¹ œwiat³em ponad Jego ziemi¹.
Zec 9:17  Jak dobry i jak uroczy bêdzie [ten kraj] - zbo¿e da wzrost m³odzieñcom, a m³ode wino - dziewicom.
Zec 10:1  Proœcie Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan w³adc¹ gromów i On zsy³a deszcze obfite, daje 
ka¿demu zieleñ na polu.
Zec 10:2  Pos¹¿ki bóstw natomiast mówi¹ tylko brednie, wró¿bici widz¹ tylko k³amstwa, i z³udne s¹ sny, które 
wyjaœniaj¹, pocieszaj¹ zwodniczo. Dlatego pójd¹ dalej, podobni do trzody b³¹dz¹cej ci¹gle, bo nie ma pasterza.
Zec 10:3  Przeciw pasterzom gniew mój siê rozpala, moja kara œciga ju¿ koz³y, bo Pan Zastêpów wejrza³ na 
trzodê swoj¹ dom Judy, uczyni j¹ s³awn¹ jak swego rumaka w boju.
Zec 10:4  Z niej bêdzie kamieñ wêgielny, z niej wiêŸ i z niej ³uki bojowe, z niej dzielni wodzowie.
Zec 10:5  Ci wszyscy bêd¹ jak bohaterowie, co w bitwie depc¹ b³oto na drodze. Bêd¹ walczyæ, bo Pan jest z 
nimi, a jeŸdŸcy na koniach okryj¹ siê hañb¹.
Zec 10:6  Ja naród Judy umocniê, wesprê naród Józefa. Sprowadzê ich z powrotem, lituj¹c siê nad nimi. I bêdzie 
znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzuci³, albowiem Ja jestem Pan, ich Bóg, Ja ich wys³ucham.
Zec 10:7  Efraim bêdzie podobny do mocarza, serce siê w nim rozweseli jak gdyby od wina - ich synowie bêd¹ to 
ogl¹daæ z radoœci¹ i serce ich rozraduje siê w Panu.
Zec 10:8  Ja dam im znak i ich zgromadzê, bo ich wykupi³em - i tak, jak dawniej byli, bêd¹ znowu liczni.
Zec 10:9  Miêdzy narodami ich rozproszy³em i na obczyŸnie o Mnie pamiêtaæ bêd¹, wychowaj¹ swych [synów], 
a potem powróc¹.
Zec 10:10  Sprowadzê ich z ziemi egipskiej, zgromadzê ich z krainy Aszszur. Przywiodê ich do ziemi Gilead i 



Libanu, tak ¿e miejsca dla nich nie wystarczy.
Zec 10:11  Przez Morze Egipskie bêd¹ przechodziæ, zaw³adn¹ morsk¹ toni¹, a g³êbia Rzeki wyschnie. 
Upokorzony bêdzie pyszny Aszszur, a panowanie Egiptu ustanie.
Zec 10:12  Pan bêdzie ich moc¹, w Jego imiê bêd¹ chodzili - wyrocznia Pana.
Zec 11:1  Otwórz twe bramy, Libanie, niech twoje cedry strawi ogieñ!
Zec 11:2  Rozpaczaj, cyprysie, ¿e cedr upad³, ¿e to, co najpiêkniejsze, uleg³o zag³adzie. Jêczcie, dêby 
Baszanu, ¿e las dziewiczy zwalony na ziemiê.
Zec 11:3  S³ychaæ skargi pasterzy, bo najlepsze pastwiska ju¿ ogo³ocone, g³oœne ryki lwów s³ychaæ, bo 
ozdoba Jordanu zmieniona w pustyniê.
Zec 11:4  Pan tak do mnie powiedzia³: «Paœ owce przeznaczone na zabicie,
Zec 11:5  które kupcy zabijaj¹ bezkarnie, a handlarze mówi¹: "Wzbogaci³em siê, niech bêd¹ dziêki Panu", a 
pasterze nie maj¹ dla nich litoœci.
Zec 11:6  Ja te¿ nie bêd¹ d³u¿ej litoœciwy dla mieszkañców kraju - wyrocznia Pana - ale ka¿dego z nich wydam 
w rêce jego s¹siada i w rêce jego króla. Oni doprowadz¹ kraj do upadku, a Ja nikogo nie uwolniê z ich rêki».
Zec 11:7  Tak wiêc pas³em owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wzi¹³em dwie laski: Jedn¹ nazwa³em 
"£askawoœæ", drug¹ "Zjednoczenie". I pas³em owce.
Zec 11:8  Jednak w ci¹gu miesi¹ca usun¹³em trzech pasterzy. Straci³em tak¿e cierpliwoœæ wzglêdem owiec, 
one równie¿ zniechêci³y siê do mnie.
Zec 11:9  Dlatego powiedzia³em: Nie chcê was paœæ d³u¿ej: co ma umrzeæ, niech umiera, co ma zgin¹æ, 
niech ginie, a te, co pozostan¹, niech siê wzajemnie po¿r¹!
Zec 11:10  Wzi¹³em moj¹ laskê "£askawoœæ" i z³ama³em j¹ na znak zerwania przymierza, które zawar³em z 
wszystkimi ludami.
Zec 11:11  I w tym w³aœnie dniu zosta³o ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podgl¹dali, przekonali 
siê, ¿e to by³o s³owo Pana.
Zec 11:12  Potem zwróci³em siê do nich: Je¿eli to uznacie za s³uszne, dajcie mi zap³atê, a je¿eli nie - zostawcie 
j¹ sobie! I odwa¿yli mi trzydzieœci srebrników.
Zec 11:13  Jednak Pan rzek³ do mnie: «Wrzuæ do skarbony tê nadzwyczajn¹ zap³atê, której w ich przekonaniu 
by³em godzien». Wzi¹³em wiêc trzydzieœci srebrników i wrzuci³em je do skarbony domu Pañskiego.
Zec 11:14  Nastêpnie z³ama³em moj¹ drug¹ laskê "Zjednoczenie" na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem.
Zec 11:15  PóŸniej rzek³ Pan do mnie: «WeŸ powtórnie wyposa¿enie g³upiego pasterza!
Zec 11:16  Albowiem sprowadzê temu krajowi pasterza, który nie bêdzie siê troszczy³ o to, co ginie; nie bêdzie 
szuka³ tego, co b³¹dzi; nie bêdzie leczy³ tego, co zranione; nie bêdzie karmi³ tego, co zdrowe. Ale bêdzie zajada³ 
miêso t³ustych zwierz¹t, a ich kopyta bêdzie obrywa³.
Zec 11:17  Biada z³emu pasterzowi, który trzodê porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramiê i na jego prawe 
oko! Niech uschnie jego ramiê, a prawe oko niech ca³kiem zagaœnie!»
Zec 12:1  Wyrok. S³owo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostar³ niebiosa i za³o¿y³ fundamenty ziemi, i 
ducha tchn¹³ we wnêtrze cz³owieka.
Zec 12:2  Oto uczyniê Jeruzalem upajaj¹c¹ czar¹ dla wszystkich postronnych narodów. Na Judê równie¿ zeœlê 
doœwiadczenie w czasie oblê¿enia Jeruzalem.
Zec 12:3  W owym dniu uczyniê Jeruzalem ciê¿kim g³azem dla wszystkich ludów. Ka¿dy, kto go spróbuje 
podnieœæ, dotkliwie siê pokaleczy. Wszystkie narody siê zgromadz¹ przeciw niemu.
Zec 12:4  W owym dniu - wyrocznia Pana - pora¿ê ka¿dego konia trwog¹, a jeŸdŸca ob³êdem. Lecz na naród 
judzki spojrzê ³askawie, wszystkie zaœ konie pogan pora¿ê œlepot¹.
Zec 12:5  Wówczas przywódcy judzcy pomyœl¹ sobie: Potê¿n¹ pomoc otrzymuj¹ mieszkañcy Jeruzalem od 
swego Boga, Pana Zastêpów.
Zec 12:6  W owym dniu sprawiê, ¿e przywódcy judzcy bêd¹ jak kocio³ na ogniu i jak ¿agiew p³on¹ca wœród 
snopów; i wyniszcz¹ wszystkie s¹siednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim 
miejscu.
Zec 12:7  Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby s³awa domu Dawida i s³awa mieszkañców Jeruzalem nie 
przewy¿sza³a Judy.
Zec 12:8  W owym dniu Pan bêdzie obron¹ mieszkañców Jeruzalem, a ka¿dy z nich, kto jest s³aby, bêdzie jak 
Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anio³ Pañski na ich czele.
Zec 12:9  W owym dniu sprawiê, ¿e wszystkie ludy, które targnê³y siê na Jeruzalem, bêd¹ zniszczone.
Zec 12:10  Na dom Dawida i na mieszkañców Jeruzalem wylejê Ducha pobo¿noœci. Bêd¹ patrzeæ na tego, 
którego przebili, i boleæ bêd¹ nad nim, jak siê boleje nad jedynakiem, i p³akaæ bêd¹ nad nim, jak siê p³acze nad 
pierworodnym.
Zec 12:11  W owym dniu bêdzie wielki p³acz w Jeruzalem, podobny do p³aczu w Hadad-Rimmon na równinie 
Megiddo.
Zec 12:12  I p³akaæ bêdzie [ca³y] kraj, ka¿da rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie - i ich 



niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.
Zec 12:13  Rodziny z domu Lewiego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego 
oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.
Zec 12:14  I wszystkie pozosta³e rodziny, ka¿da rodzina oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.
Zec 13:1  W owym dniu wytryœnie Ÿród³o, dostêpne dla domu Dawida i dla mieszkañców Jeruzalem, na 
obmycia grzechu i zmazy.
Zec 13:2  Wówczas - wyrocznia Pana Zastêpów - wyniszczê imiona bo¿ków w kraju, aby ju¿ nikt o nich nie 
wspomnia³. I wypêdzê z kraju wró¿bitów i ducha nieczystego.
Zec 13:3  A jeœli wyst¹pi ktoœ jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedz¹ mu: «Nie mo¿esz 
pozostaæ przy ¿yciu, bo g³osisz k³amstwa w imiê Pana». I ojciec z matk¹, jego rodzice, przebij¹ go, gdyby 
prorokowa³.
Zec 13:4  Wówczas prorocy bêd¹ okryci pogard¹ za swoje widzenia prorockie; i nie bêd¹ ju¿ wiêcej nosiæ 
p³aszcza z sierœci w celu ok³amywania.
Zec 13:5  Ka¿dy bêdzie mówi³: «Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, od m³odoœci trudniê siê upraw¹ roli».
Zec 13:6  A gdy go ktoœ zapyta: «Có¿ to za rany masz na twoim ciele?» Wówczas odpowie: «Tak mnie pobito 
w domu moich najmilszych».
Zec 13:7  Mieczu, podnieœ siê na mego Pasterza, na Mê¿a, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastêpów. 
Uderz Pasterza, aby siê rozproszy³y owce, bo prawicê moj¹ zwrócê przeciwko s³abym.
Zec 13:8  W ca³ym kraju - wyrocznia Pana - dwie czêœci zgin¹ i œmieræ ponios¹, trzecia czêœæ tylko ocaleje.
Zec 13:9  I tê trzeci¹ czêœæ poprowadzê przez ogieñ, oczyszczê j¹, jak oczyszcza siê srebro, i wypróbujê tak, 
jak z³oto próbuj¹. I wzywaæ bêdzie mego imienia - a Ja wys³ucham, i bêdê mówi³: «Oto mój lud», a on powie: 
«Pan moim Bogiem».
Zec 14:1  Oto nadejdzie dla Pana dzieñ, kiedy twoje bogactwa rozdzielaæ bêd¹ u ciebie.
Zec 14:2  Wszystkie ludy zgromadzê do walki z Jerozolim¹; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety 
zhañbione; po³owa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkañców nie ulegnie zag³adzie.
Zec 14:3  Wtedy Pan wyruszy do boju i bêdzie walczy³ przeciw ludom, jak niegdyœ walczy³ w dniu bitwy.
Zec 14:4  W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a 
Góra Oliwna rozst¹pi siê w po³owie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Po³owa góry przesunie 
siê na pó³noc, a po³owa na po³udnie.
Zec 14:5  I bêdziecie uciekaæ na dolinê wœród moich gór, bo dolina gór siêgaæ bêdzie a¿ po Asal; a wy 
uciekaæ bêdziecie, jak uciekaliœcie w czasie trzêsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadci¹gnie 
Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy œwiêci.
Zec 14:6  W owym dniu nie bêdzie œwiat³a ani zimna, ani mrozu.
Zec 14:7  Bêdzie to jeden jedyny dzieñ - Pan tylko wie o nim - nie bêdzie to dzieñ ani noc, wieczorn¹ por¹ bêdzie 
jasno.
Zec 14:8  W owym dniu wyp³yn¹ z Jerozolimy strumienie wód, po³owa z nich [pop³ynie] do morza wschodniego, 
a po³owa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak bêdzie.
Zec 14:9  A Pan bêdzie królem nad ca³¹ ziemi¹. Wówczas Pan bêdzie jeden i jedno bêdzie Jego imiê.
Zec 14:10  Ca³y kraj zmieni siê w równinê, od Geba a¿ po Rimmon na po³udnie od Jerozolimy. Ona jednak 
bêdzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu: od Bramy Beniamina a¿ do miejsca dawnej bramy, do 
Bramy Naro¿nej, od wie¿y Chananela a¿ do t³oczni królewskich.
Zec 14:11  Bêd¹ w niej mieszkali, a kl¹twa ju¿ jej nie dosiêgnie. Jerozolima ¿yæ bêdzie bezpiecznie.
Zec 14:12  A tak¹ klêsk¹ porazi Pan wszystkie narody, które ruszy³y do walki z Jerozolim¹: rozpadnie siê ich 
cia³o, chocia¿ jeszcze trzymaæ siê bêd¹ na nogach; oczy zaæmi¹ siê w oczodo³ach, a jêzyk zeschnie w ustach.
Zec 14:13  W owym czasie za spraw¹ Pana ogarnie ich wielkie przera¿enie, jeden drugiego uchwyci za bary i 
piêœæ podniesie jeden na drugiego.
Zec 14:14  Juda tak¿e bêdzie walczy³ w Jerozolimie, gdzie zebrane zostan¹ bogactwa wszystkich okolicznych 
ludów: z³oto, srebro i ubrania ponad wszelk¹ miarê.
Zec 14:15  Zag³ada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, mu³y, wielb³¹dy, os³y, i wszystkie zwierzêta, 
znajduj¹ce siê w tym obozie.
Zec 14:16  Wszyscy ci, którzy ocalej¹ spoœród wszystkich ludów, bior¹cych udzia³ w wyprawie na Jerozolimê, 
rokrocznie pielgrzymowaæ bêd¹, by oddaæ pok³on Królowi - Panu Zastêpów - i obchodziæ Œwiêto Namiotów.
Zec 14:17  A te z ludów ziemi, które nie pospiesz¹ do Jerozolimy oddaæ pok³on Królowi - Panu Zastêpów - bêd¹ 
pozbawione deszczu.
Zec 14:18  A jeœli lud Egiptu tam siê nie wybierze i tam siê nie poka¿e, spadn¹ na niego nieszczêœcia, jakimi 
Pan doœwiadczy narody, które nie przyjd¹ na obchód Œwiêta Namiotów.
Zec 14:19  Taka wiêc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójd¹ na obchód Œwiêta Namiotów.
Zec 14:20  Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszcz¹ napis: «Poœwiêcone Panu», a kot³y [zwyczajne] 
w domu Pañskim bêd¹ jak kropielnice przed o³tarzem.



Zec 14:21  Ka¿dy kocio³ w Jerozolimie i w Judzie bêdzie poœwiêcony Panu Zastêpów. I bêd¹ przychodziæ 
wszyscy, którzy maj¹ sk³adaæ ofiarê, bêd¹ braæ je i w nich gotowaæ. Nie bêdzie ju¿ w owym dniu przekupnia w 
domu Pana Zastêpów.
Mal 1:1  Wyrok. Mowa Pana do Izraela za poœrednictwem Malachiasza.
Mal 1:2  Umi³owa³em was - mówi Pan - wy zaœ pytacie: W czym siê przejawia, ¿e nas umi³owa³eœ? Czy¿ 
Ezaw nie by³ bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja [jednak] umi³owa³em Jakuba.
Mal 1:3  Ezawa zaœ mia³em w nienawiœci i odda³em góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom 
pustyni.
Mal 1:4  Choæbyœ powiedzia³, Edomie: Zubo¿eliœmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowoœci zniszczone - 
tak [oto] mówi Pan Zastêpów: Oni niech buduj¹, Ja jednak rozwalê i bêd¹ ich nazywaæ granic¹ z³a, i ludem, na 
którego Pan zapa³a³ gniewem.
Mal 1:5  Oto oczy wasze bêd¹ to ogl¹da³y i powiecie: Potê¿nym okaza³ siê Pan [nawet] poza granicami Izraela.
Mal 1:6  Syn powinien czciæ ojca, a s³uga swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzie¿ jest czeœæ moja, 
a skoro Ja jestem Panem, gdzie¿ szacunek dla Mnie? [To] mówi Pan Zastêpów do was, o kap³ani: 
Lekcewa¿ycie imiê moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliœmy lekcewa¿enie Twemu imieniu?
Mal 1:7  Oto przynosicie na mój o³tarz potrawy ska¿one, a pytacie: Czym go skaziliœmy? Tym, ¿e [przynosz¹c 
je, niejako] powiadacie: Oto stó³ Pañski jest w pogardzie.
Mal 1:8  Gdy bowiem przynosicie œlepe [zwierzê] na ofiarê, czy¿ nie jest to rzecz¹ z³¹? Albo gdy przynosicie 
chrome i chore, czy¿ to nic z³ego? Ofiaruj¿e to twemu namiestnikowi! - czy bêdzie mu mi³e i czy ¿yczliwie ciê 
przyjmie? - mówi Pan Zastêpów.
Mal 1:9  A teraz zwracajcie siê z proœb¹ do Boga, aby siê zmi³owa³ nad wami. Wyœcie pope³nili to [z³o] - czy 
wiêc On bêdzie przychylny dla kogokolwiek z was? - pyta Pan Zastêpów.
Mal 1:10  Niechby ktoœ spoœród was raczej zamkn¹³ drzwi [œwi¹tyni], byœcie nie zapalali œwiate³ na o³tarzu 
moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was, mówi Pan Zastêpów, ani Mi nie jest mi³a ofiara z waszej 
rêki.
Mal 1:11  Albowiem od wschodu s³oñca a¿ do jego zachodu wielkie bêdzie imiê moje miêdzy narodami, a na 
ka¿dym miejscu dar kadzielny bêdzie sk³adany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie bêdzie imiê moje 
miêdzy narodami - mówi Pan Zastêpów.
Mal 1:12  Wy zaœ bezczeœcicie je, mówi¹c: Stó³ Pañski jest splugawiony, bo sk³adane na nim ofiary s¹ miernej 
wartoœci.
Mal 1:13  Powiadacie te¿: Có¿ to za umêczenie! - i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastêpów, a przynosicie 
zwierzê ska¿one: chrome i chore - i sk³adacie na ofiarê. Czy mam to przyj¹æ z upodobaniem z rêki waszej? - 
pyta Pan.
Mal 1:14  Dlatego niech bêdzie przeklêty oszust, który maj¹c w swej trzodzie samca, œlubuje [z³o¿yæ go na 
ofiarê], a potem sk³ada Panu zwierzê ska¿one, gdy¿ Ja jestem potê¿nym Królem a imiê moje bêdzie wzbudzaæ 
lêk miêdzy narodami.
Mal 2:1  Teraz zaœ do was, kap³ani, odnosi siê nastêpuj¹ce polecenie:
Mal 2:2  Jeœli nie us³uchacie i nie weŸmiecie sobie do serca tego, i¿ macie oddawaæ czeœæ memu imieniu, 
mówi Pan Zastêpów, to rzucê na was przekleñstwo i przeklnê wasze b³ogos³awieñstwo, a przeklnê je dlatego, 
¿e sobie nic nie bierzecie do serca.
Mal 2:3  Oto Ja odetnê wam ramiê i rzucê wam mierzwê w twarz, mierzwê waszych ofiar œwi¹tecznych - i 
po³o¿ê was na niej.
Mal 2:4  Przekonacie siê, ¿e istotnie wyda³em co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego przymierza 
z Lewim, mówi Pan Zastêpów.
Mal 2:5  Przymierze moje z nim by³o [przymierzem] ¿ycia i pokoju. Na³o¿y³em na niego obowi¹zek czci i 
okazywa³ Mi czeœæ, i korzy³ siê przed mym imieniem.
Mal 2:6  Wiernoœæ wobec Prawa by³a w jego ustach, a niegodziwoœci nie znaleziono na jego wargach. W 
pokoju i prawoœci postêpowa³ ze Mn¹ i wielu odci¹gn¹³ od grzechu.
Mal 2:7  Wargi kap³ana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia bêd¹ szukali u niego, bo jest on 
wys³annikiem Pana Zastêpów.
Mal 2:8  Wy zaœ zboczyliœcie z drogi, wielu doprowadziliœcie do sprzeniewierzenia siê Prawu, zerwaliœcie 
przymierze Lewiego, mówi Pan Zastêpów.
Mal 2:9  A przeto z mojej woli jesteœcie lekcewa¿eni i macie ma³e znaczenie wœród ca³ego ludu, poniewa¿ nie 
trzymacie siê moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeñ.
Mal 2:10  Czy¿ nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy¿ nie stworzy³ nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy 
jeden drugiego, zniewa¿aj¹c przymierze naszych przodków?
Mal 2:11  Niewiernym okaza³ siê Juda, obrzydliwoœæ zdarzy³a siê w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezczeœci³ 
Juda œwiêtoœæ Pañsk¹, któr¹ On ukocha³, a wzi¹³ sobie za ¿onê córkê obcego boga.
Mal 2:12  Cz³owiekowi, który tak czyni niech Pan wytraci z namiotów Jakuba [ka¿dego] œwiadka i obroñcê, a 



tak¿e ka¿dego, który [za niego] przynosi ofiarê dla Pana Zastêpów.
Mal 2:13  Sprawiliœcie te¿, ¿e ³zami, p³aczem i jêkami okryto o³tarz Pana, tak ¿e On wiêcej nie popatrzy na dar 
ani nie przyjmie z rêki waszej ofiary, której by pragn¹³.
Mal 2:14  A wy siê pytacie: Dlaczegó¿ to tak? Dlatego ¿e Pan by³ œwiadkiem pomiêdzy tob¹ a ¿on¹ twojej 
m³odoœci, któr¹ przeniewierczo opuœci³eœ. Ona by³a twoj¹ towarzyszk¹ i ¿on¹ twojego przymierza.
Mal 2:15  Czy¿ ów «jeden» nie da³ przyk³adu, ten, którego ducha wyœcie spadkobiercami? A czegó¿ ten 
«jeden» pragn¹³? Potomstwa Bo¿ego! Strze¿cie siê wiêc w duchu waszym: wobec ¿ony m³odoœci twojej nie 
postêpuj zdradliwie!
Mal 2:16  Jeœli ktoœ nienawidz¹c oddali³ [¿onê swoj¹] - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy gwa³t pokrywa³ swoj¹ 
szat¹. Mówi Pan Zastêpów: Strze¿cie siê wiêc w duchu waszym i nie postêpujcie zdradliwie!
Mal 2:17  Uprzykrzyliœcie siê Panu swymi mowami, a pytacie siê jeszcze: Czym siê uprzykrzyliœmy? Tym, ¿e 
mówicie: Ka¿dy cz³owiek Ÿle czyni¹cy jest [jednak] mi³y oczom Pana, a w takich ludziach ma On upodobanie. 
Albo [mówicie]: Gdzie¿ jest Bóg, sprawiedliwy sêdzia?
Mal 3:1  Oto Ja wyœlê anio³a mego, aby przygotowa³ drogê przede Mn¹, a potem nagle przybêdzie do swej 
œwi¹tyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anio³ Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan 
Zastêpów.
Mal 3:2  Ale kto przetrwa dzieñ Jego nadejœcia i kto siê ostoi, gdy siê uka¿e? Albowiem On jest jak ogieñ 
z³otnika i jak ³ug farbiarzy.
Mal 3:3  Usi¹dzie wiêc, jakby mia³ przetapiaæ i oczyszczaæ srebro, i oczyœci synów Lewiego, i przecedzi ich jak 
z³oto i srebro, a wtedy bêd¹ sk³adaæ Panu ofiary sprawiedliwe.
Mal 3:4  Wtedy bêdzie mi³a Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat staro¿ytnych.
Mal 3:5  Wtedy przybêdê do was na s¹d i wyst¹piê jako œwiadek szybki przeciw uprawiaj¹cym czary i 
cudzo³o¿nikom, i krzywoprzysiêzcom, i uciskaj¹cym najemników, wdowê i sierotê, i przeciw tym, co gnêbi¹ 
obcych, a Mnie siê nie lêkaj¹ - mówi Pan Zastêpów.
Mal 3:6  Poniewa¿ Ja, Pan, nie odmieniam siê, wiêc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteœcie zniszczeni,
Mal 3:7  [choæ poczynaj¹c] od dni waszych przodków, odstêpowaliœcie od mych praw i nie przestrzegaliœcie 
ich. Nawróæcie siê do Mnie, a Ja zwrócê siê znowu ku wam, mówi Pan Zastêpów. Wy jednak pytacie: pod jakim 
wzglêdem mamy siê nawróciæ?
Mal 3:8  Albo¿ godzi siê cz³owiekowi oszukiwaæ Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym 
oszukaliœmy Ciê? W dziesiêcinach i ofiarach.
Mal 3:9  Jesteœcie zupe³nie przeklêci, bo wy - i to ca³y naród - ustawicznie Mnie oszukujecie!
Mal 3:10  Przynieœcie ca³¹ dziesiêcinê do spichlerza, aby by³ zapas w moim domu, a wtedy mo¿ecie Mnie 
doœwiadczaæ w tym - mówi Pan Zastêpów - czy wam nie otworzê zaworów niebieskich i nie zlejê na was 
b³ogos³awieñstwa w przeobfitej mierze.
Mal 3:11  I zgromiê dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczy³ owocu pól, a winoroœl nie 
bêdzie ju¿ pozbawiona owoców, mówi Pan Zastêpów.
Mal 3:12  I nazywaæ was bêd¹ szczêœliwymi wszystkie narody, gdy¿ bêdziecie krajem upodobania, mówi Pan 
Zastêpów.
Mal 3:13  Bardzo przykre sta³y siê wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaœ pytacie: Có¿ takiego 
mówiliœmy miêdzy sob¹ przeciw Tobie?
Mal 3:14  Mówiliœcie: Daremny to trud s³u¿yæ Bogu! Bo jaki¿ po¿ytek mieliœmy z tego, ¿eœmy wykonywali 
polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastêpów?
Mal 3:15  A teraz raczej zuchwa³ych nazywajmy szczêœliwymi, bo wzbogacili siê bardzo ludzie bezbo¿ni, którzy 
wystawiali na próbê Boga, a zostali ocaleni.
Mal 3:16  Tak mówili miêdzy sob¹ ludzie boj¹cy siê Boga, a Pan uwa¿a³ i to pos³ysza³. Zapisano to w Ksiêdze 
Wspomnieñ przed Nim dla dobra boj¹cych siê Pana i czcz¹cych Jego imiê.
Mal 3:17  Oni bêd¹ moj¹ w³asnoœci¹, mówi Pan Zastêpów, w dniu, w którym bêdê dzia³a³, a bêdê dla nich 
³askawy, jak jest litoœciwy ojciec dla syna, który jest mu pos³uszny.
Mal 3:18  Wtedy zobaczycie ró¿nicê miêdzy sprawiedliwym a krzywdzicielem, miêdzy tym, który s³u¿y Bogu, a 
tym, który Mu nie s³u¿y.
Mal 3:19  Bo oto nadchodzi dzieñ pal¹cy jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrz¹dzaj¹cy krzywdê bêd¹ s³om¹, 
wiêc spali ich ten nadchodz¹cy dzieñ, mówi Pan Zastêpów, tak ¿e nie pozostawi po nich ani korzenia, ani 
ga³¹zki.
Mal 3:20  A dla was, czcz¹cych moje imiê, wzejdzie s³oñce sprawiedliwoœci i uzdrowienie w jego skrzyd³ach. 
Wyjdziecie [swobodnie] i bêdziecie podskakiwaæ jak tuczone cielêta.
Mal 3:21  I podepczecie grzeszników, gdy¿ oni obróc¹ siê w popió³ pod stopami nóg waszych w dniu, w którym 
Ja bêdê dzia³a³ - mówi Pan Zastêpów.
Mal 3:22  Pamiêtajcie o Prawie mego s³ugi, Moj¿esza, któremu na Horebie poruczy³em ustawy i zarz¹dzenia dla 
ca³ego Izraela.



Mal 3:23  Oto Ja poœlê wam proroka Eliasza przed nadejœciem dnia Pañskiego, dnia wielkiego i strasznego.
Mal 3:24  I sk³oni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszed³ i nie porazi³ ziemi 
[izraelskiej] przekleñstwem.
Mat 1:1  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Mat 1:2  Abraham by³ ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
Mat 1:3  Juda zaœ by³ ojcem Faresa i Zary, których matk¹ by³a Tamar. Fares by³ ojcem Ezrona; Ezron ojcem 
Arama;
Mat 1:4  Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
Mat 1:5  Salmon ojcem Booza, a matk¹ by³a Rachab. Booz by³ ojcem Obeda, a matk¹ by³a Rut. Obed by³ ojcem 
Jessego,
Mat 1:6  a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid by³ ojcem Salomona, a matk¹ by³a [dawna] ¿ona Uriasza.
Mat 1:7  Salomon by³ ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;
Mat 1:8  Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
Mat 1:9  Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
Mat 1:10  Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Mat 1:11  Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babiloñskiego.
Mat 1:12  Po przesiedleniu babiloñskim Jechoniasz by³ ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;
Mat 1:13  Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;
Mat 1:14  Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
Mat 1:15  Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
Mat 1:16  Jakub ojcem Józefa, mê¿a Maryi, z której narodzi³ siê Jezus, zwany Chrystusem.
Mat 1:17  Tak wiêc w ca³oœci od Abrahama do Dawida jest czternaœcie pokoleñ; od Dawida do przesiedlenia 
babiloñskiego czternaœcie pokoleñ; od przesiedlenia babiloñskiego do Chrystusa czternaœcie pokoleñ.
Mat 1:18  Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za spraw¹ Ducha Œwiêtego.
Mat 1:19  M¹¿ Jej, Józef, który by³ cz³owiekiem sprawiedliwym i nie chcia³ naraziæ Jej na znies³awienie, 
zamierza³ oddaliæ J¹ potajemnie.
Mat 1:20  Gdy powzi¹³ tê myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê we œnie i rzek³: «Józefie, synu Dawida, nie bój 
siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z Ducha Œwiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o.
Mat 1:21  Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Mat 1:22  A sta³o siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie powiedziane przez Proroka:
Mat 1:23  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".
Mat 1:24  Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie,
Mat 1:25  lecz nie zbli¿a³ siê do Niej, a¿ porodzi³a Syna, któremu nada³ imiê Jezus.
Mat 2:1  Gdy zaœ Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mêdrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy
Mat 2:2  i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król ¿ydowski? Ujrzeliœmy bowiem jego gwiazdê na Wschodzie i 
przybyliœmy oddaæ mu pok³on».
Mat 2:3  Skoro to us³ysza³ król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a Jerozolima.
Mat 2:4  Zebra³ wiêc wszystkich arcykap³anów i uczonych ludu i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ Mesjasz.
Mat 2:5  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisa³ Prorok:
Mat 2:6  A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteœ zgo³a najlichsze spoœród g³ównych miast Judy, albowiem z 
ciebie wyjdzie w³adca, który bêdzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Mat 2:7  Wtedy Herod przywo³a³ potajemnie Mêdrców i wypyta³ ich dok³adnie o czas ukazania siê gwiazdy.
Mat 2:8  A kieruj¹c ich do Betlejem, rzek³: «Udajcie siê tam i wypytujcie starannie o Dzieciê, a gdy Je 
znajdziecie, donieœcie mi, abym i ja móg³ pójœæ i oddaæ Mu pok³on».
Mat 2:9  Oni zaœ wys³uchawszy króla, ruszyli w drogê. A oto gwiazda, któr¹ widzieli na Wschodzie, sz³a przed 
nimi, a¿ przysz³a i zatrzyma³a siê nad miejscem, gdzie by³o Dzieciê.
Mat 2:10  Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê uradowali.
Mat 2:11  Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z Matk¹ Jego, Maryj¹; upadli na twarz i oddali Mu pok³on. I 
otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto, kadzid³o i mirrê.
Mat 2:12  A otrzymawszy we œnie nakaz, ¿eby nie wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê do swojej ojczyzny.
Mat 2:13  Gdy oni odjechali, oto anio³ Pañski ukaza³ siê Józefowi we œnie i rzek³: «Wstañ, weŸ Dzieciê i Jego 
Matkê i uchodŸ do Egiptu; pozostañ tam, a¿ ci powiem; bo Herod bêdzie szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³adziæ».
Mat 2:14  On wsta³, wzi¹³ w nocy Dzieciê i Jego Matkê i uda³ siê do Egiptu;
Mat 2:15  tam pozosta³ a¿ do œmierci Heroda. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo, które Pan powiedzia³ przez 
Proroka: Z Egiptu wezwa³em Syna mego.
Mat 2:16  Wtedy Herod widz¹c, ¿e go Mêdrcy zawiedli, wpad³ w straszny gniew. Pos³a³ [oprawców] do Betlejem 
i ca³ej okolicy i kaza³ pozabijaæ wszystkich ch³opców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym siê 



dowiedzia³ od Mêdrców.
Mat 2:17  Wtedy spe³ni³y siê s³owa proroka Jeremiasza:
Mat 2:18  Krzyk us³yszano w Rama, p³acz i jêk wielki. Rachel op³akuje swe dzieci i nie chce utuliæ siê w ¿alu, 
bo ich ju¿ nie ma.
Mat 2:19  A gdy Herod umar³, oto Józefowi w Egipcie ukaza³ siê anio³ Pañski we œnie,
Mat 2:20  i rzek³: «Wstañ, weŸ Dzieciê i Jego Matkê i idŸ do ziemi Izraela, bo ju¿ umarli ci, którzy czyhali na 
¿ycie Dzieciêcia».
Mat 2:21  On wiêc wsta³, wzi¹³ Dzieciê i Jego Matkê i wróci³ do ziemi Izraela.
Mat 2:22  Lecz gdy pos³ysza³, ¿e w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, ba³ siê tam iœæ. 
Otrzymawszy zaœ we œnie nakaz, uda³ siê w strony Galilei.
Mat 2:23  Przyby³ do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiad³. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Proroków: Nazwany 
bêdzie Nazarejczykiem.
Mat 3:1  W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na Pustyni Judzkiej te s³owa:
Mat 3:2  «Nawróæcie siê, bo bliskie jest królestwo niebieskie».
Mat 3:3  Do niego to odnosi siê s³owo proroka Izajasza, gdy mówi: G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie 
drogê Panu, Dla Niego prostujcie œcie¿ki!
Mat 3:4  Sam zaœ Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a jego pokarmem by³a 
szarañcza i miód leœny.
Mat 3:5  Wówczas ci¹gnê³y do niego Jerozolima oraz ca³a Judea i ca³a okolica nad Jordanem.
Mat 3:6  Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznaj¹c przy tym swe grzechy.
Mat 3:7  A gdy widzia³, ¿e przychodzi do chrztu wielu spoœród faryzeuszów i saduceuszów, mówi³ im: «Plemiê 
¿mijowe, kto wam pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gniewem?
Mat 3:8  Wydajcie wiêc godny owoc nawrócenia,
Mat 3:9  a nie myœlcie, ¿e mo¿ecie sobie mówiæ: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, ¿e z tych 
kamieni mo¿e Bóg wzbudziæ dzieci Abrahamowi.
Mat 3:10  Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest przy³o¿ona. Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone.
Mat 3:11  Ja was chrzczê wod¹ dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mn¹, mocniejszy jest ode mnie; ja nie 
jestem godzien nosiæ Mu sanda³ów. On was chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem.
Mat 3:12  Ma On wiejad³o w rêku i oczyœci swój om³ot: pszenicê zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym».
Mat 3:13  Wtedy przyszed³ Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego.
Mat 3:14  Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mówi¹c: «To ja potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?»
Mat 3:15  Jezus mu odpowiedzia³: «Pozwól teraz, bo tak godzi siê nam wype³niæ wszystko, co sprawiedliwe». 
Wtedy Mu ust¹pi³.
Mat 3:16  A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³ 
Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak go³êbicê i przychodz¹cego na Niego.
Mat 3:17  A g³os z nieba mówi³: «Ten jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie».
Mat 4:1  Wtedy Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a.
Mat 4:2  A gdy przepoœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód.
Mat 4:3  Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³ do Niego: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie 
sta³y siê chlebem».
Mat 4:4  Lecz On mu odpar³: «Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które 
pochodzi z ust Bo¿ych».
Mat 4:5  Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni
Mat 4:6  i rzek³ Mu: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê w dó³, jest przecie¿ napisane: Anio³om swoim 
rozka¿e o tobie, a na rêkach nosiæ ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ».
Mat 4:7  Odrzek³ mu Jezus: «Ale jest napisane tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego».
Mat 4:8  Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie królestwa œwiata oraz ich 
przepych
Mat 4:9  i rzek³ do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on».
Mat 4:10  Na to odrzek³ mu Jezus: «IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, bêdziesz 
oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz».
Mat 4:11  Wtedy opuœci³ Go diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili i us³ugiwali Mu.
Mat 4:12  Gdy [Jezus] pos³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei.
Mat 4:13  Opuœci³ jednak Nazaret, przyszed³ i osiad³ w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i 
Neftalego.
Mat 4:14  Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza:



Mat 4:15  Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!
Mat 4:16  Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ œwiat³o wielkie, i mieszkañcom cienistej krainy œmierci 
œwiat³o wzesz³o.
Mat 4:17  Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: «Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Mat 4:18  Gdy [Jezus] przechodzi³ obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i 
brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami.
Mat 4:19  I rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi».
Mat 4:20  Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Mat 4:21  A gdy poszed³ stamt¹d dalej, ujrza³ innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w ³odzi swe sieci. Ich te¿ powo³a³.
Mat 4:22  A oni natychmiast zostawili ³ódŸ i ojca i poszli za Nim.
Mat 4:23  I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych synagogach, g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i 
lecz¹c wszystkie choroby i wszelkie s³aboœci wœród ludu.
Mat 4:24  A wieœæ o Nim rozesz³a siê po ca³ej Syrii. Przynoszono wiêc do Niego wszystkich cierpi¹cych, 
których drêczy³y rozmaite choroby i dolegliwoœci, opêtanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawia³.
Mat 4:25  I sz³y za Nim liczne t³umy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
Mat 5:1  Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego uczniowie.
Mat 5:2  Wtedy otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami:
Mat 5:3  «B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie.
Mat 5:4  B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
Mat 5:5  B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
Mat 5:6  B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni bêd¹ nasyceni.
Mat 5:7  B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
Mat 5:8  B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹.
Mat 5:9  B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi.
Mat 5:10  B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y 
królestwo niebieskie.
Mat 5:11  B³ogos³awieni jesteœcie, gdy [ludzie] wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy z mego powodu mówi¹ 
k³amliwie wszystko z³e na was.
Mat 5:12  Cieszcie siê i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem przeœladowali 
proroków, którzy byli przed wami.
Mat 5:13  Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi. Lecz jeœli sól utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ? Na nic siê ju¿ nie 
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Mat 5:14  Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie mo¿e siê ukryæ miasto po³o¿one na górze.
Mat 5:15  Nie zapala siê te¿ œwiat³a i nie stawia pod korcem, ale na œwieczniku, aby œwieci³o wszystkim, 
którzy s¹ w domu.
Mat 5:16  Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie.
Mat 5:17  Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ.
Mat 5:18  Zaprawdê. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przemin¹, ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko spe³ni.
Mat 5:19  Ktokolwiek wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ, choæby najmniejszych, i uczy³by tak ludzi, ten 
bêdzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wype³nia i uczy wype³niaæ, ten bêdzie wielki w królestwie 
niebieskim.
Mat 5:20  Bo powiadam wam: Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i 
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mat 5:21  S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by siê dopuœci³ zabójstwa, podlega 
s¹dowi.
Mat 5:22  A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. A kto by rzek³ swemu 
bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek³: "Bezbo¿niku", podlega karze piek³a ognistego.
Mat 5:23  Jeœli wiêc przyniesiesz dar swój przed o³tarz i tam wspomnisz, ¿e brat twój ma coœ przeciw tobie,
Mat 5:24  zostaw tam dar swój przez o³tarzem, a najpierw idŸ i pojednaj siê z bratem swoim! Potem przyjdŸ i 
dar swój ofiaruj!
Mat 5:25  PogódŸ siê ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteœ z nim w drodze, by ciê przeciwnik nie 
poda³ sêdziemu, a sêdzia dozorcy, i aby nie wtr¹cono ciê do wiêzienia.
Mat 5:26  Zaprawdê, powiadam ci: nie wyjdziesz stamt¹d, a¿ zwrócisz ostatni grosz.
Mat 5:27  S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿!
Mat 5:28  A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim sercu dopuœci³ z ni¹ 
cudzo³óstwa.



Mat 5:29  Jeœli wiêc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem 
jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o byæ wrzucone do piek³a.
Mat 5:30  I jeœli prawa twoja rêka jest ci powodem do grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o iœæ do piek³a.
Mat 5:31  Powiedziano te¿: Jeœli kto chce oddaliæ swoj¹ ¿onê, niech jej da list rozwodowy.
Mat 5:32  A ja wam powiadam: Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê - poza wypadkiem nierz¹du - nara¿a j¹ na 
cudzo³óstwo; a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê cudzo³óstwa.
Mat 5:33  S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysiêgi.
Mat 5:34  A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bo¿ym;
Mat 5:35  ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp Jego; ani na Jerozolimê, bo jest miastem wielkiego Króla.
Mat 5:36  Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj, bo nie mo¿esz nawet jednego w³osa uczyniæ bia³ym albo 
czarnym.
Mat 5:37  Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pochodzi.
Mat 5:38  S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Oko za oko i z¹b za z¹b!
Mat 5:39  A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy w prawy policzek, 
nadstaw mu i drugi!
Mat 5:40  Temu, kto chce prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p i p³aszcz!
Mat 5:41  Zmusza ciê kto, ¿eby iœæ z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa tysi¹ce!
Mat 5:42  Daj temu, kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie.
Mat 5:43  S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego, a nieprzyjaciela swego bêdziesz 
nienawidzi³.
Mat 5:44  A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹;
Mat 5:45  tak bêdziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego 
wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mat 5:46  Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego 
nie czyni¹?
Mat 5:47  I jeœli pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹?
Mat 5:48  B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski.
Mat 6:1  Strze¿cie siê, ¿ebyœcie uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed ludŸmi po to, aby was widzieli; 
inaczej nie bêdziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Mat 6:2  Kiedy wiêc dajesz ja³mu¿nê, nie tr¹b przed sob¹, jak ob³udnicy czyni¹ w synagogach i na ulicach, aby 
ich ludzie chwalili. Zaprawdê, powiadam wam: ci otrzymali ju¿ swoj¹ nagrodê.
Mat 6:3  Kiedy zaœ ty dajesz ja³mu¿nê, niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni prawa,
Mat 6:4  aby twoja ja³mu¿na pozosta³a w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Mat 6:5  Gdy siê modlicie, nie b¹dŸcie jak ob³udnicy. Oni lubi¹ w synagogach i na rogach ulic wystawaæ i 
modliæ siê, ¿eby siê ludziom pokazaæ. Zaprawdê, powiadam wam: otrzymali ju¿ swoj¹ nagrodê.
Mat 6:6  Ty zaœ, gdy chcesz siê modliæ, wejdŸ do swej izdebki, zamknij drzwi i módl siê do Ojca twego, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Mat 6:7  Na modlitwie nie b¹dŸcie gadatliwi jak poganie. Oni myœl¹, ¿e przez wzgl¹d na swe wielomówstwo bêd¹ 
wys³uchani.
Mat 6:8  Nie b¹dŸcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 
poprosicie. Wy zatem tak siê módlcie:
Mat 6:9  Ojcze nasz, który jesteœ w niebie, niech siê œwiêci imiê Twoje!
Mat 6:10  Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spe³nia siê na ziemi, tak jak i w niebie.
Mat 6:11  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
Mat 6:12  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
Mat 6:13  i nie dopuœæ, abyœmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z³ego!
Mat 6:14  Jeœli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Mat 6:15  Lecz jeœli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinieñ.
Mat 6:16  Kiedy poœcicie, nie b¹dŸcie posêpni jak ob³udnicy. Przybieraj¹ oni wygl¹d ponury, aby pokazaæ 
ludziom, ¿e poszcz¹. Zaprawdê, powiadam wam: ju¿ odebrali swoj¹ nagrodê.
Mat 6:17  Ty zaœ, gdy poœcisz, namaœæ sobie g³owê i umyj twarz,
Mat 6:18  aby nie ludziom pokazaæ, ¿e poœcisz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi 
w ukryciu, odda tobie.
Mat 6:19  Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê, i 
kradn¹.
Mat 6:20  GromadŸcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ 
siê, i nie kradn¹.



Mat 6:21  Bo gdzie jest twój skarb, tam bêdzie i serce twoje.
Mat 6:22  Œwiat³em cia³a jest oko. Jeœli wiêc twoje oko jest zdrowe, ca³e twoje cia³o bêdzie w œwietle.
Mat 6:23  Lecz jeœli twoje oko jest chore, ca³e twoje cia³o bêdzie w ciemnoœci. Jeœli wiêc œwiat³o, które jest w 
tobie, jest ciemnoœci¹, jak¿e wielka to ciemnoœæ!
Mat 6:24  Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego bêdzie mi³owa³; 
albo z jednym bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie.
Mat 6:25  Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ, ani o 
swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o wiêcej ni¿ odzienie?
Mat 6:26  Przypatrzcie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ do spichrzów, a Ojciec wasz 
niebieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one?
Mat 6:27  Kto z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia?
Mat 6:28  A o odzienie czemu siê zbytnio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani 
przêd¹.
Mat 6:29  A powiadam wam: nawet Salomon w ca³ym swoim przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich.
Mat 6:30  Jeœli wiêc ziele na polu, które dziœ jest, a jutro do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to 
czy¿ nie tym bardziej was, ma³ej wiary?
Mat 6:31  Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy 
siê przyodziewaæ?
Mat 6:32  Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego 
potrzebujecie.
Mat 6:33  Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane.
Mat 6:34  Nie troszczcie siê wiêc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ 
ma dzieñ swojej biedy.
Mat 7:1  Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni.
Mat 7:2  Bo takim s¹dem, jakim s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie, wam odmierz¹.
Mat 7:3  Czemu to widzisz drzazgê w oku swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz?
Mat 7:4  Albo jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: Pozwól, ¿e usunê drzazgê z twego oka, gdy belka [tkwi] w 
twoim oku?
Mat 7:5  Ob³udniku, wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿eby usun¹æ drzazgê z oka 
twego brata.
Mat 7:6  Nie dawajcie psom tego, co œwiête, i nie rzucajcie swych pere³ przed œwinie, by ich nie podepta³y 
nogami, i obróciwszy siê, was nie poszarpa³y.
Mat 7:7  Proœcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam.
Mat 7:8  Albowiem ka¿dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu otworz¹.
Mat 7:9  Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamieñ?
Mat 7:10  Albo gdy prosi o rybê, czy poda mu wê¿a?
Mat 7:11  Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli jesteœcie, umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, o ile¿ bardziej Ojciec 
wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go prosz¹.
Mat 7:12  Wszystko wiêc, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie czynili, i wy im czyñcie! Albowiem na tym polega 
Prawo i Prorocy.
Mat 7:13  WchodŸcie przez ciasn¹ bramê! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do 
zguby, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹.
Mat 7:14  Jak¿e ciasna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia, a ma³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹!
Mat 7:15  Strze¿cie siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w owczej skórze, a wewn¹trz s¹ 
drapie¿nymi wilkami.
Mat 7:16  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera siê winogrona z ciernia, albo z ostu figi?
Mat 7:17  Tak ka¿de dobre drzewo wydaje dobre owoce, a z³e drzewo wydaje z³e owoce.
Mat 7:18  Nie mo¿e dobre drzewo wydaæ z³ych owoców ani z³e drzewo wydaæ dobrych owoców.
Mat 7:19  Ka¿de drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone.
Mat 7:20  A wiêc: poznacie ich po ich owocach.
Mat 7:21  Nie ka¿dy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe³nia 
wolê mojego Ojca, który jest w niebie.
Mat 7:22  Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliœmy moc¹ Twego imienia, i nie 
wyrzucaliœmy z³ych duchów moc¹ Twego imienia, i nie czyniliœmy wielu cudów moc¹ Twego imienia?"
Mat 7:23  Wtedy oœwiadczê im: "Nigdy was nie zna³em. OdejdŸcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie siê 
nieprawoœci!"
Mat 7:24  Ka¿dego wiêc, kto tych s³ów moich s³ucha i wype³nia je, mo¿na porównaæ z cz³owiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudowa³ na skale.
Mat 7:25  Spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i uderzy³y w ten dom. On jednak nie run¹³, bo na 



skale by³ utwierdzony.
Mat 7:26  Ka¿dego zaœ, kto tych s³ów moich s³ucha, a nie wype³nia ich, mo¿na porównaæ z cz³owiekiem 
nierozs¹dnym, który dom swój zbudowa³ na piasku.
Mat 7:27  Spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i rzuci³y siê na ten dom. I run¹³, a upadek jego by³ 
wielki».
Mat 7:28  Gdy Jezus dokoñczy³ tych mów, t³umy zdumiewa³y siê Jego nauk¹.
Mat 7:29  Uczy³ ich bowiem jak ten, który ma w³adzê, a nie jak ich uczeni w Piœmie.
Mat 8:1  Gdy zszed³ z góry, postêpowa³y za Nim wielkie t³umy.
Mat 8:2  A oto zbli¿y³ siê trêdowaty, upad³ przed Nim i prosi³ Go: «Panie, jeœli chcesz, mo¿esz mnie 
oczyœciæ».
Mat 8:3  [Jezus] wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go i rzek³: «Chcê, b¹dŸ oczyszczony!». I natychmiast zosta³ 
oczyszczony z tr¹du.
Mat 8:4  A Jezus rzek³ do niego: «Uwa¿aj, nie mów nikomu, ale idŸ, poka¿ siê kap³anowi i z³ó¿ ofiarê, któr¹ 
przepisa³ Moj¿esz, na œwiadectwo dla nich».
Mat 8:5  Gdy wszed³ do Kafarnaum, zwróci³ siê do Niego setnik i prosi³ Go,
Mat 8:6  mówi¹c: «Panie, s³uga mój le¿y w domu sparali¿owany i bardzo cierpi»
Mat 8:7  Rzek³ mu Jezus: «Przyjdê i uzdrowiê go».
Mat 8:8  Lecz setnik odpowiedzia³: «Panie, nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach mój, ale powiedz tylko 
s³owo, a mój s³uga odzyska zdrowie.
Mat 8:9  Bo i ja, choæ podlegam w³adzy, mam pod sob¹ ¿o³nierzy. Mówiê temu: "IdŸ!" - a idzie; drugiemu: 
"ChodŸ tu!" - a przychodzi; a s³udze: "Zrób to!" - a robi».
Mat 8:10  Gdy Jezus to us³ysza³, zdziwi³ siê i rzek³ do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdê powiadam wam: U 
nikogo w Izraelu nie znalaz³em tak wielkiej wiary.
Mat 8:11  Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasi¹d¹ do sto³u z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
Mat 8:12  A synowie królestwa zostan¹ wyrzuceni na zewn¹trz - w ciemnoœæ; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie 
zêbów».
Mat 8:13  Do setnika zaœ Jezus rzek³: «IdŸ, niech ci siê stanie, jak uwierzy³eœ». I o tej godzinie jego s³uga 
odzyska³ zdrowie.
Mat 8:14  Gdy Jezus przyszed³ do domu Piotra, ujrza³ jego teœciow¹, le¿¹c¹ w gor¹czce.
Mat 8:15  Uj¹³ j¹ za rêkê, a gor¹czka j¹ opuœci³a. Wsta³a i us³ugiwa³a Mu.
Mat 8:16  Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opêtanych. On s³owem wypêdzi³ z³e duchy i 
wszystkich chorych uzdrowi³.
Mat 8:17  Tak oto spe³ni³o siê s³owo proroka Izajasza: On wzi¹³ na siebie nasze s³aboœci i nosi³ nasze choroby.
Mat 8:18  Gdy Jezus zobaczy³ t³um doko³a siebie, kaza³ odp³yn¹æ na drug¹ stronê.
Mat 8:19  Wtem przyst¹pi³ pewien uczony w Piœmie i rzek³ do Niego: «Nauczycielu, pójdê za Tob¹, dok¹dkolwiek 
siê udasz».
Mat 8:20  Jezus mu odpowiedzia³: «Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma 
miejsca, gdzie by g³owê móg³ oprzeæ».
Mat 8:21  Ktoœ inny spoœród uczniów rzek³ do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójœæ i pogrzebaæ mojego 
ojca!».
Mat 8:22  Lecz Jezus mu odpowiedzia³: «PójdŸ za Mn¹, a zostaw umar³ym grzebanie ich umar³ych!»
Mat 8:23  Gdy wszed³ do ³odzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
Mat 8:24  Nagle zerwa³a siê gwa³towna burza na jeziorze, tak ¿e fale zalewa³y ³ódŸ; On zaœ spa³.
Mat 8:25  Wtedy przyst¹pili do Niego i obudzili Go, mówi¹c: «Panie, ratuj, giniemy!»
Mat 8:26  A On im rzek³: «Czemu bojaŸliwi jesteœcie, ma³ej wiary?» Potem wsta³, rozkaza³ wichrom i jezioru, i 
nasta³a g³êboka cisza.
Mat 8:27  A ludzie pytali zdumieni: «Kim¿e On jest, ¿e nawet wichry i jezioro s¹ Mu pos³uszne?»
Mat 8:28  Gdy przyby³ na drugi brzeg do kraju Gadareñczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opêtani, którzy 
wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak ¿e nikt nie móg³ przejœæ t¹ drog¹.
Mat 8:29  Zaczêli krzyczeæ: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Bo¿y? Przyszed³eœ tu przed czasem 
drêczyæ nas?»
Mat 8:30  A opodal nich pas³a siê du¿a trzoda œwiñ.
Mat 8:31  Z³e duchy prosi³y Go: «Je¿eli nas wyrzucasz, to poœlij nas w tê trzodê œwiñ!»
Mat 8:32  Rzek³ do nich: «IdŸcie!» Wysz³y wiêc i wesz³y w œwinie. I naraz ca³a trzoda ruszy³a pêdem po 
urwistym zboczu do jeziora i zginê³a w falach.
Mat 8:33  Pasterze zaœ uciekli i przyszed³szy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a tak¿e zdarzenie z 
opêtanymi.
Mat 8:34  Wtedy ca³e miasto wysz³o na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, ¿eby odszed³ z ich granic.



Mat 9:1  On wsiad³ do ³odzi, przeprawi³ siê z powrotem i przyszed³ do swego miasta.
Mat 9:2  I oto przynieœli Mu paralityka, le¿¹cego na ³o¿u. Jezus, widz¹c ich wiarê, rzek³ do paralityka: «Ufaj, 
synu! Odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy».
Mat 9:3  Na to pomyœleli sobie niektórzy z uczonych w Piœmie: On bluŸni.
Mat 9:4  A Jezus, znaj¹c ich myœli, rzek³: «Dlaczego z³e myœli nurtuj¹ w waszych sercach?
Mat 9:5  Có¿ bowiem jest ³atwiej powiedzieæ: "Odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy", czy te¿ powiedzieæ: "Wstañ i 
chodŸ!"
Mat 9:6  Otó¿ ¿ebyœcie wiedzieli, i¿ Syn Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê odpuszczania grzechów - rzek³ do 
paralityka: Wstañ, weŸ swoje ³o¿e i idŸ do domu!»
Mat 9:7  On wsta³ i poszed³ do domu.
Mat 9:8  A t³umy ogarn¹³ lêk na ten widok, i wielbi³y Boga, który takiej mocy udzieli³ ludziom.
Mat 9:9  Odchodz¹c stamt¹d, Jezus ujrza³ cz³owieka imieniem Mateusz, siedz¹cego w komorze celnej, i rzek³ do 
niego: «PójdŸ za Mn¹!» On wsta³ i poszed³ za Nim.
Mat 9:10  Gdy Jezus siedzia³ w domu za sto³em, przysz³o wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z 
Jezusem i Jego uczniami.
Mat 9:11  Widz¹c to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i 
grzesznikami?»
Mat 9:12  On us³yszawszy to, rzek³: «Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹.
Mat 9:13  IdŸcie i starajcie siê zrozumieæ, co znaczy: Chcê raczej mi³osierdzia ni¿ ofiary. Bo nie przyszed³em 
powo³aæ sprawiedliwych, ale grzeszników».
Mat 9:14  Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze du¿o poœcimy, Twoi 
zaœ uczniowie nie poszcz¹?»
Mat 9:15  Jezus im rzek³: «Czy goœcie weselni mog¹ siê smuciæ, dopóki pan m³ody jest z nimi? Lecz przyjdzie 
czas, kiedy zabior¹ im pana m³odego, a wtedy bêd¹ poœciæ.
Mat 9:16  Nikt nie przyszywa ³aty z surowego sukna do starego ubrania, gdy¿ ³ata obrywa ubranie, i gorsze robi 
siê przedarcie.
Mat 9:17  Nie wlewa siê te¿ m³odego wina do starych buk³aków. W przeciwnym razie buk³aki pêkaj¹, wino 
wycieka, a buk³aki siê psuj¹. Raczej m³ode wino wlewa siê do nowych buk³aków, a tak jedno i drugie siê 
zachowuje».
Mat 9:18  Gdy to mówi³ do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszed³ do Niego i, oddaj¹c pok³on, prosi³: 
«Panie, moja córka dopiero co skona³a, lecz przyjdŸ i w³ó¿ na ni¹ rêkê, a ¿yæ bêdzie».
Mat 9:19  Jezus wsta³ i wraz z uczniami poszed³ za nim.
Mat 9:20  Wtem jakaœ kobieta, która dwanaœcie lat cierpia³a na krwotok, podesz³a z ty³u i dotknê³a siê frêdzli 
Jego p³aszcza.
Mat 9:21  Bo sobie mówi³a: ¯ebym siê choæ Jego p³aszcza dotknê³a, a bêdê zdrowa.
Mat 9:22  Jezus obróci³ siê, i widz¹c j¹, rzek³: «Ufaj, córko! Twoja wiara ciê ocali³a». I od tej chwili kobieta by³a 
zdrowa.
Mat 9:23  Gdy Jezus przyszed³ do domu zwierzchnika i zobaczy³ fletnistów oraz t³um zgie³kliwy,
Mat 9:24  rzek³: «Usuñcie siê, bo dziewczynka nie umar³a, tylko œpi». A oni wyœmiewali Go.
Mat 9:25  Skoro jednak usuniêto t³um, wszed³ i uj¹³ j¹ za rêkê, a dziewczynka wsta³a.
Mat 9:26  Wieœæ o tym rozesz³a siê po ca³ej tamtejszej okolicy.
Mat 9:27  Gdy Jezus odchodzi³ stamt¹d, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wo³ali g³oœno: «Ulituj siê nad nami, 
Synu Dawida!»
Mat 9:28  Gdy wszed³ do domu niewidomi przyst¹pili do Niego, a Jezus ich zapyta³: «Wierzycie, ¿e mogê to 
uczyniæ?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Mat 9:29  Wtedy dotkn¹³ ich oczu, mówi¹c: «Wed³ug wiary waszej niech wam siê stanie!»
Mat 9:30  I otworzy³y siê ich oczy, a Jezus surowo im przykaza³: «Uwa¿ajcie, niech siê nikt o tym nie dowie!»
Mat 9:31  Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieœli wieœæ o Nim po ca³ej tamtejszej okolicy.
Mat 9:32  Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowê opêtanego.
Mat 9:33  Po wyrzuceniu z³ego ducha niemy odzyska³ mowê, a t³umy pe³ne podziwu wo³a³y: «Jeszcze siê nigdy 
nic podobnego nie pojawi³o w Izraelu!»
Mat 9:34  Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca z³e duchy moc¹ ich przywódcy».
Mat 9:35  Tak Jezus obchodzi³ wszystkie miasta i wioski. Naucza³ w tamtejszych synagogach, g³osi³ Ewangeliê 
królestwa i leczy³ wszystkie choroby i wszystkie s³aboœci.
Mat 9:36  A widz¹c t³umy ludzi, litowa³ siê nad nimi, bo byli znêkani i porzuceni, jak owce nie maj¹ce pasterza.
Mat 9:37  Wtedy rzek³ do swych uczniów: «¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o.
Mat 9:38  Proœcie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo».
Mat 10:1  Wtedy przywo³a³ do siebie dwunastu swoich uczniów i udzieli³ im w³adzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypêdzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie s³aboœci.



Mat 10:2  A oto imiona dwunastu aposto³ów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem 
Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,
Mat 10:3  Filip i Bart³omiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Mat 10:4  Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradzi³.
Mat 10:5  Tych to Dwunastu wys³a³ Jezus, daj¹c im nastêpuj¹ce wskazania: «Nie idŸcie do pogan i nie 
wstêpujcie do ¿adnego miasta samarytañskiego!
Mat 10:6  IdŸcie raczej do owiec, które poginê³y z domu Izraela.
Mat 10:7  IdŸcie i g³oœcie: "Bliskie ju¿ jest królestwo niebieskie".
Mat 10:8  Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar³ych, oczyszczajcie trêdowatych, wypêdzajcie z³e duchy! 
Darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie!
Mat 10:9  Nie zdobywajcie z³ota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów.
Mat 10:10  Nie bierzcie na drogê torby ani dwóch sukien, ani sanda³ów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik 
swej strawy.
Mat 10:11  A gdy przyjdziecie do jakiegoœ miasta albo wsi, wywiedzcie siê, kto tam jest godny, i u niego 
zatrzymajcie siê, dopóki nie wyjdziecie.
Mat 10:12  Wchodz¹c do domu, przywitajcie go pozdrowieniem.
Mat 10:13  Jeœli dom na to zas³uguje, niech zst¹pi na niego pokój wasz; jeœli zaœ nie zas³uguje, niech pokój 
wasz powróci do was!
Mat 10:14  Gdyby was gdzie nie chciano przyj¹æ i nie chciano s³uchaæ s³ów waszych, wychodz¹c z takiego 
domu albo miasta, strz¹œnijcie proch z nóg waszych!
Mat 10:15  Zaprawdê, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ temu 
miastu.
Mat 10:16  Oto Ja was posy³am jak owce miêdzy wilki. B¹dŸcie wiêc roztropni jak wê¿e, a nieskazitelni jak 
go³êbie!
Mat 10:17  Miejcie siê na bacznoœci przed ludŸmi! Bêd¹ was wydawaæ s¹dom i w swych synagogach bêd¹ was 
biczowaæ.
Mat 10:18  Nawet przed namiestników i królów bêd¹ was wodziæ z mego powodu, na œwiadectwo im i 
poganom.
Mat 10:19  Kiedy was wydadz¹, nie martwcie siê o to, jak ani co macie mówiæ. W owej bowiem godzinie bêdzie 
wam poddane, co macie mówiæ,
Mat 10:20  gdy¿ nie wy bêdziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego bêdzie mówi³ przez was.
Mat 10:21  Brat wyda brata na œmieræ i ojciec syna; dzieci powstan¹ przeciw rodzicom i o œmieræ ich 
przyprawi¹.
Mat 10:22  Bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do koñca, ten bêdzie 
zbawiony.
Mat 10:23  Gdy was przeœladowaæ bêd¹ w tym mieœcie, uciekajcie do innego. Zaprawdê, powiadam wam: Nie 
zd¹¿ycie obejœæ miast Izraela, nim przyjdzie Syn Cz³owieczy.
Mat 10:24  Uczeñ nie przewy¿sza nauczyciela ani s³uga swego pana.
Mat 10:25  Wystarczy, jeœli uczeñ bêdzie jak jego nauczyciel, a s³uga jak pan jego. Jeœli pana domu przezwali 
Belzebubem, o ile¿ bardziej jego domowników tak nazw¹.
Mat 10:26  Wiêc siê ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie mia³o byæ wyjawione, ani nic 
tajemnego, o czym by siê nie miano dowiedzieæ.
Mat 10:27  Co mówiê wam w ciemnoœci, powtarzajcie na œwietle, a co s³yszycie na ucho, rozg³aszajcie na 
dachach!
Mat 10:28  Nie bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie mog¹. Bójcie siê raczej Tego, który 
duszê i cia³o mo¿e zatraciæ w piekle.
Mat 10:29  Czy¿ nie sprzedaj¹ dwóch wróbli za asa? A przecie¿ ¿aden z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemiê.
Mat 10:30  U was zaœ nawet w³osy na g³owie wszystkie s¹ policzone.
Mat 10:31  Dlatego nie bójcie siê: jesteœcie wa¿niejsi ni¿ wiele wróbli.
Mat 10:32  Do ka¿dego wiêc, który siê przyzna do Mnie przed ludŸmi, przyznam siê i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie.
Mat 10:33  Lecz kto siê Mnie zaprze przed ludŸmi, tego zaprê siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Mat 10:34  Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em pokój przynieœæ na ziemiê. Nie przyszed³em przynieœæ pokoju, ale 
miecz.
Mat 10:35  Bo przyszed³em poró¿niæ syna z jego ojcem, córkê z matk¹, synow¹ z teœciow¹;
Mat 10:36  i bêd¹ nieprzyjació³mi cz³owieka jego domownicy.
Mat 10:37  Kto kocha ojca lub matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkê 
bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien.



Mat 10:38  Kto nie bierze swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, nie jest Mnie godzien.
Mat 10:39  Kto chce znaleŸæ swe ¿ycie, straci je. a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, znajdzie je.
Mat 10:40  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie pos³a³.
Mat 10:41  Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodê proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako 
sprawiedliwego, nagrodê sprawiedliwego otrzyma.
Mat 10:42  Kto poda kubek œwie¿ej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ¿e jest uczniem, 
zaprawdê powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Mat 11:1  Gdy Jezus skoñczy³ dawaæ te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszed³ stamt¹d, aby nauczaæ i 
g³osiæ [Ewangeliê] w ich miastach.
Mat 11:2  Tymczasem Jan, skoro us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów
Mat 11:3  z zapytaniem: «Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?»
Mat 11:4  Jezus im odpowiedzia³: «IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i na co patrzycie:
Mat 11:5  niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli 
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê.
Mat 11:6  A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi».
Mat 11:7  Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: «Coœcie wyszli ogl¹daæ na pustyni? 
Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze?
Mat 11:8  Ale coœcie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich s¹ ci, 
którzy miêkkie szaty nosz¹.
Mat 11:9  Po coœcie wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej ni¿ proroka.
Mat 11:10  On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego wys³añca przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ 
drogê.
Mat 11:11  Zaprawdê, powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela. 
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim wiêkszy jest ni¿ on.
Mat 11:12  A od czasu Jana Chrzciciela a¿ dot¹d królestwo niebieskie doznaje gwa³tu i ludzie gwa³towni 
zdobywaj¹ je.
Mat 11:13  Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali a¿ do Jana.
Mat 11:14  A jeœli chcecie przyj¹æ, to on jest Eliaszem, który ma przyjœæ.
Mat 11:15  Kto ma uszy, niechaj s³ucha!
Mat 11:16  Lecz z kim mam porównaæ to pokolenie? Podobne jest do przebywaj¹cych na rynku dzieci, które 
przymawiaj¹ swym rówieœnikom:
Mat 11:17  "Przygrywaliœmy wam, a nie tañczyliœcie; biadaliœmy, a wyœcie nie zawodzili".
Mat 11:18  Przyszed³ bowiem Jan: nie jad³ ani nie pi³, a oni mówi¹: "Z³y duch go opêta³".
Mat 11:19  Przyszed³ Syn Cz³owieczy: je i pije. a oni mówi¹: "Oto ¿ar³ok i pijak, przyjaciel celników i 
grzeszników". A jednak m¹droœæ usprawiedliwiona jest przez swe czyny».
Mat 11:20  Wtedy pocz¹³ czyniæ wyrzuty miastom, w których najwiêcej Jego cudów siê dokona³o, ¿e siê nie 
nawróci³y.
Mat 11:21  «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dzia³y siê cuda, które u 
was siê dokona³y, ju¿ dawno w worze i w popiele by siê nawróci³y.
Mat 11:22  Tote¿ powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ wam.
Mat 11:23  A ty, Kafarnaum, czy a¿ do nieba masz byæ wyniesione? A¿ do Otch³ani zejdziesz. Bo gdyby w 
Sodomie dzia³y siê cuda, które siê w tobie dokona³y, zosta³aby a¿ do dnia dzisiejszego.
Mat 11:24  Tote¿ powiadam wam: Ziemi sodomskiej l¿ej bêdzie w dzieñ s¹du ni¿ tobie».
Mat 11:25  W owym czasie Jezus przemówi³ tymi s³owami: «Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e 
zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom.
Mat 11:26  Tak, Ojcze, gdy¿ takie by³o Twoje upodobanie.
Mat 11:27  Wszystko przekaza³ Mi Ojciec mój. Nikt te¿ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn, i ten, komu Syn zechce objawiæ.
Mat 11:28  PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê.
Mat 11:29  WeŸcie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych.
Mat 11:30  Albowiem jarzmo moje jest s³odkie, a moje brzemiê lekkie».
Mat 12:1  Pewnego razu Jezus przechodzi³ w szabat wœród zbó¿. Uczniowie Jego, odczuwaj¹c g³ód, zaczêli 
zrywaæ k³osy i jeœæ.
Mat 12:2  Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czyni¹ to, czego nie wolno czyniæ w 
szabat».
Mat 12:3  A On im odpowiedzia³: «Nie czytaliœcie, co uczyni³ Dawid, gdy by³ g³odny, on i jego towarzysze?
Mat 12:4  Jak wszed³ do domu Bo¿ego i jad³ chleby pok³adne, których nie by³o wolno jeœæ jemu ani jego 
towarzyszom, tylko samym kap³anom?



Mat 12:5  Albo nie czytaliœcie w Prawie, ¿e w dzieñ szabatu kap³ani naruszaj¹ w œwi¹tyni spoczynek szabatu, a 
s¹ bez winy?
Mat 12:6  Oto powiadam wam: Tu jest coœ wiêkszego ni¿ œwi¹tynia.
Mat 12:7  Gdybyœcie zrozumieli, co znaczy: Chcê raczej mi³osierdzia ni¿ ofiary, nie potêpialibyœcie 
niewinnych.
Mat 12:8  Albowiem Syn Cz³owieczy jest Panem szabatu».
Mat 12:9  Id¹c stamt¹d, wszed³ do ich synagogi.
Mat 12:10  A [by³ tam] cz³owiek, który mia³ usch³¹ rêkê. Zapytali Go, by móc Go oskar¿yæ: «Czy wolno 
uzdrawiaæ w szabat?»
Mat 12:11  Lecz On im odpowiedzia³: «Kto z was jeœli ma jedn¹ owcê, i je¿eli mu ta w dó³ wpadnie w szabat, 
nie chwyci i nie wyci¹gnie jej?
Mat 12:12  O ile¿ wa¿niejszy jest cz³owiek ni¿ owca! Tak wiêc wolno jest w szabat dobrze czyniæ».
Mat 12:13  Wtedy rzek³ do owego cz³owieka: «Wyci¹gnij rêkê!» Wyci¹gn¹³, i sta³a siê znów tak zdrowa jak druga.
Mat 12:14  Faryzeusze zaœ wyszli i odbyli naradê przeciw Niemu, w jaki sposób Go zg³adziæ.
Mat 12:15  Gdy siê Jezus dowiedzia³ o tym, oddali³ siê stamt¹d. A wielu posz³o za Nim i uzdrowi³ ich wszystkich.
Mat 12:16  Lecz im surowo zabroni³, ¿eby Go nie ujawniali.
Mat 12:17  Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza:
Mat 12:18  Oto mój S³uga; którego wybra³em, Umi³owany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Po³o¿ê 
ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.
Mat 12:19  Nie bêdzie siê spiera³ ani krzycza³, i nikt nie us³yszy na ulicach Jego g³osu.
Mat 12:20  Trzciny zgniecionej nie z³amie ani knota tlej¹cego nie dogasi, a¿ zwyciêsko s¹d przeprowadzi.
Mat 12:21  W Jego imieniu narody nadziejê pok³adaæ bêd¹.
Mat 12:22  Wówczas przyprowadzono Mu opêtanego, który by³ niewidomy i niemy. Uzdrowi³ go, tak ¿e niemy 
móg³ mówiæ i widzieæ.
Mat 12:23  A wszystkie t³umy pe³ne by³y podziwu i mówi³y: «Czy¿ nie jest to Syn Dawida?»
Mat 12:24  Lecz faryzeusze, s³ysz¹c to, mówili: «On tylko przez Belzebuba, w³adcê z³ych duchów, wyrzuca z³e 
duchy».
Mat 12:25  Jezus, znaj¹c ich myœli, rzek³ do nich: «Ka¿de królestwo, wewnêtrznie sk³ócone, pustoszeje. I 
¿adne miasto ani dom, wewnêtrznie sk³ócony, siê nie ostoi.
Mat 12:26  Jeœli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sob¹ jest sk³ócony, jak¿e siê wiêc ostoi jego królestwo?
Mat 12:27  I jeœli Ja przez Belzebuba wyrzucam z³e duchy, to przez kogo je wyrzucaj¹ wasi synowie? Dlatego 
oni bêd¹ waszymi sêdziami.
Mat 12:28  Lecz jeœli Ja moc¹ Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e duchy, to istotnie przysz³o do was królestwo Bo¿e.
Mat 12:29  Albo jak mo¿e ktoœ wejœæ do domu mocarza, i sprzêt mu zagrabiæ, jeœli mocarza wpierw nie 
zwi¹¿e? I dopiero wtedy dom Jego ograbi.
Mat 12:30  Kto nie jest ze Mn¹, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mn¹, rozprasza.
Mat 12:31  Dlatego powiadam wam: Ka¿dy grzech i bluŸnierstwo bêd¹ odpuszczone ludziom, ale bluŸnierstwo 
przeciwko Duchowi nie bêdzie odpuszczone.
Mat 12:32  Jeœli ktoœ powie s³owo przeciw Synowi Cz³owieczemu, bêdzie mu odpuszczone, lecz jeœli powie 
przeciw Duchowi Œwiêtemu, nie bêdzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przysz³ym.
Mat 12:33  Albo uznajcie, ¿e drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, ¿e drzewo jest z³e, 
wtedy i owoc jego jest z³y; bo z owocu poznaje siê drzewo.
Mat 12:34  Plemiê ¿mijowe! Jak¿e wy mo¿ecie mówiæ dobrze, skoro Ÿli jesteœcie? Przecie¿ z obfitoœci serca 
usta mówi¹.
Mat 12:35  Dobry cz³owiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, z³y cz³owiek ze z³ego skarbca 
wydobywa z³e rzeczy.
Mat 12:36  A powiadam wam: Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³owa, które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ sprawê w 
dzieñ s¹du.
Mat 12:37  Bo na podstawie s³ów twoich bêdziesz uniewinniony i na podstawie s³ów twoich bêdziesz 
potêpiony».
Mat 12:38  Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piœmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, 
chcielibyœmy jakiœ znak widzieæ od Ciebie».
Mat 12:39  Lecz On im odpowiedzia³: «Plemiê przewrotne i wiaro³omne ¿¹da znaku, ale ¿aden znak nie bêdzie 
mu dany, prócz znaku proroka Jonasza.
Mat 12:40  Albowiem jak Jonasz by³ trzy dni i trzy noce we wnêtrznoœciach wielkiej ryby, tak Syn Cz³owieczy 
bêdzie trzy dni i trzy noce w ³onie ziemi.
Mat 12:41  Ludzie z Niniwy powstan¹ na s¹dzie przeciw temu plemieniu i potêpi¹ je; poniewa¿ oni wskutek 
nawo³ywania Jonasza siê nawrócili, a oto tu jest coœ wiêcej ni¿ Jonasz.
Mat 12:42  Królowa z Po³udnia powstanie na s¹dzie przeciw temu plemieniu i potêpi je; poniewa¿ ona z krañców 



ziemi przyby³a s³uchaæ m¹droœci Salomona, a oto tu jest coœ wiêcej ni¿ Salomon.
Mat 12:43  Gdy duch nieczysty opuœci cz³owieka, b³¹ka siê po miejscach bezwodnych, szukaj¹c spoczynku, ale 
nie znajduje.
Mat 12:44  Wtedy mówi: "Wrócê do swego domu, sk¹d wyszed³em"; a przyszed³szy zastaje go niezajêtym, 
wymiecionym i przyozdobionym.
Mat 12:45  Wtedy idzie i bierze z sob¹ siedmiu innych duchów z³oœliwszych ni¿ on sam; wchodz¹ i mieszkaj¹ 
tam. I staje siê póŸniejszy stan owego cz³owieka gorszy, ni¿ by³ poprzedni. Tak bêdzie i z tym przewrotnym 
plemieniem».
Mat 12:46  Gdy jeszcze przemawia³ do t³umów, oto Jego Matka i bracia stanêli na dworze i chcieli z Nim 
mówiæ.
Mat 12:47  Ktoœ rzek³ do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj¹ na dworze i chc¹ mówiæ z Tob¹».
Mat 12:48  Lecz On odpowiedzia³ temu, który Mu to oznajmi³: «Któ¿ jest moj¹ matk¹ i którzy s¹ moimi braæmi?»
Mat 12:49  I wyci¹gn¹wszy rêkê ku swoim uczniom, rzek³: «Oto moja matka i moi bracia.
Mat 12:50  Bo kto pe³ni wolê Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹».
Mat 13:1  Owego dnia Jezus wyszed³ z domu i usiad³ nad jeziorem.
Mat 13:2  Wnet zebra³y siê ko³o Niego t³umy tak wielkie, ¿e wszed³ do ³odzi i usiad³, a ca³y lud sta³ na brzegu.
Mat 13:3  I mówi³ im wiele w przypowieœciach tymi s³owami: «Oto siewca wyszed³ siaæ.
Mat 13:4  A gdy sia³, niektóre [ziarna] pad³y na drogê, nadlecia³y ptaki i wydzioba³y je.
Mat 13:5  Inne pad³y na miejsca skaliste, gdzie niewiele mia³y ziemi; i wnet powschodzi³y, bo gleba nie by³a 
g³êboka.
Mat 13:6  Lecz gdy s³oñce wzesz³o, przypali³y siê i usch³y, bo nie mia³y korzenia.
Mat 13:7  Inne znowu pad³y miêdzy ciernie, a ciernie wybuja³y i zag³uszy³y je.
Mat 13:8  Inne w koñcu pad³y na ziemiê ¿yzn¹ i plon wyda³y, jedno stokrotny, drugie szeœædziesiêciokrotny, a 
inne trzydziestokrotny.
Mat 13:9  Kto ma uszy, niechaj s³ucha!».
Mat 13:10  Przyst¹pili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieœciach mówisz do nich?»
Mat 13:11  On im odpowiedzia³: «Wam dano poznaæ tajemnice królestwa niebieskiego, im zaœ nie dano.
Mat 13:12  Bo kto ma, temu bêdzie dodane, i nadmiar mieæ bêdzie; kto zaœ nie ma, temu zabior¹ równie¿ to, 
co ma.
Mat 13:13  Dlatego mówiê do nich w przypowieœciach, ¿e otwartymi oczami nie widz¹ i otwartymi uszami nie 
s³ysz¹ ani nie rozumiej¹.
Mat 13:14  Tak spe³nia siê na nich przepowiednia Izajasza: S³uchaæ bêdziecie, a nie zrozumiecie, patrzeæ 
bêdziecie, a nie zobaczycie.
Mat 13:15  Bo stwardnia³o serce tego ludu, ich uszy stêpia³y i oczy swe zamknêli, ¿eby oczami nie widzieli ani 
uszami nie s³yszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili siê, abym ich uzdrowi³.
Mat 13:16  Lecz szczêœliwe oczy wasze, ¿e widz¹, i uszy wasze, ¿e s³ysz¹.
Mat 13:17  Bo zaprawdê, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnê³o ujrzeæ to, na co wy 
patrzycie, a nie ujrzeli; i us³yszeæ to, co wy s³yszycie, a nie us³yszeli.
Mat 13:18  Wy zatem pos³uchajcie przypowieœci o siewcy!
Mat 13:19  Do ka¿dego, kto s³ucha s³owa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Z³y i porywa to, co zasiane 
jest w jego sercu. Takiego cz³owieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Mat 13:20  Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto s³ucha s³owa i natychmiast z radoœci¹ je przyjmuje;
Mat 13:21  ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niesta³y. Gdy przyjdzie ucisk lub przeœladowanie z powodu 
s³owa, zaraz siê za³amuje.
Mat 13:22  Posiane miêdzy ciernie oznacza tego, kto s³ucha s³owa, lecz troski doczesne i u³uda bogactwa 
zag³uszaj¹ s³owo, tak ¿e zostaje bezowocne.
Mat 13:23  Posiane w koñcu na ziemiê ¿yzn¹ oznacza tego, kto s³ucha s³owa i rozumie je. On te¿ wydaje plon: 
jeden stokrotny, drugi szeœædziesiêciokrotny, inny trzydziestokrotny».
Mat 13:24  Inn¹ przypowieœæ im przed³o¿y³: «Królestwo niebieskie podobne jest do cz³owieka, który posia³ 
dobre nasienie na swej roli.
Mat 13:25  Lecz gdy ludzie spali, przyszed³ jego nieprzyjaciel, nasia³ chwastu miêdzy pszenicê i odszed³.
Mat 13:26  A gdy zbo¿e wyros³o i wypuœci³o k³osy, wtedy pojawi³ siê i chwast.
Mat 13:27  S³udzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posia³eœ dobrego nasienia na swej roli? 
Sk¹d wiêc wzi¹³ siê na niej chwast?"
Mat 13:28  Odpowiedzia³ im: "Nieprzyjazny cz³owiek to sprawi³". Rzekli mu s³udzy: "Chcesz wiêc, ¿ebyœmy 
poszli i zebrali go?"
Mat 13:29  A on im odrzek³: "Nie, byœcie zbieraj¹c chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Mat 13:30  Pozwólcie obojgu róœæ a¿ do ¿niwa; a w czasie ¿niwa powiem ¿eñcom: Zbierzcie najpierw chwast i 
powi¹¿cie go w snopki na spalenie; pszenicê zaœ zwieŸcie do mego spichlerza"».



Mat 13:31  Inn¹ przypowieœæ im przed³o¿y³: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które 
ktoœ wzi¹³ i posia³ na swej roli.
Mat 13:32  Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyroœnie, jest wiêksze od innych jarzyn i staje 
siê drzewem, tak ¿e ptaki przylatuj¹ z powietrza i gnie¿d¿¹ siê na jego ga³êziach».
Mat 13:33  Powiedzia³ im inn¹ przypowieœæ: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna 
kobieta wziê³a i w³o¿y³a w trzy miary m¹ki, a¿ siê wszystko zakwasi³o».
Mat 13:34  To wszystko mówi³ Jezus t³umom w przypowieœciach, a bez przypowieœci nic im nie mówi³.
Mat 13:35  Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Proroka: Otworzê usta w przypowieœciach, wypowiem rzeczy ukryte 
od za³o¿enia œwiata.
Mat 13:36  Wtedy odprawi³ t³umy i wróci³ do domu. Tam przyst¹pili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaœnij 
nam przypowieœæ o chwaœcie!»
Mat 13:37  On odpowiedzia³: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Cz³owieczy.
Mat 13:38  Rol¹ jest œwiat, dobrym nasieniem s¹ synowie królestwa, chwastem zaœ synowie Z³ego.
Mat 13:39  Nieprzyjacielem, który posia³ chwast, jest diabe³; ¿niwem jest koniec œwiata, a ¿eñcami s¹ 
anio³owie.
Mat 13:40  Jak wiêc zbiera siê chwast i spala ogniem, tak bêdzie przy koñcu œwiata.
Mat 13:41  Syn Cz³owieczy poœle anio³ów swoich: ci zbior¹ z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
dopuszczaj¹ siê nieprawoœci,
Mat 13:42  i wrzuc¹ ich w piec rozpalony; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
Mat 13:43  Wtedy sprawiedliwi jaœnieæ bêd¹ jak s³oñce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj s³ucha!
Mat 13:44  Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz³ go pewien cz³owiek i ukry³ 
ponownie. Uradowany poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ tê rolê.
Mat 13:45  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukuj¹cego piêknych pere³.
Mat 13:46  Gdy znalaz³ jedn¹ drogocenn¹ per³ê, poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ j¹.
Mat 13:47  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniaj¹cej ryby wszelkiego 
rodzaju.
Mat 13:48  Gdy siê nape³ni³a, wyci¹gnêli j¹ na brzeg i usiad³szy, dobre zebrali w naczynia, a z³e odrzucili.
Mat 13:49  Tak bêdzie przy koñcu œwiata: wyjd¹ anio³owie, wy³¹cz¹ z³ych spoœród sprawiedliwych
Mat 13:50  i wrzuc¹ w piec rozpalony; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
Mat 13:51  Zrozumieliœcie to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
Mat 13:52  A On rzek³ do nich: «Dlatego ka¿dy uczony w Piœmie, który sta³ siê uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Mat 13:53  Gdy Jezus dokoñczy³ tych przypowieœci, oddali³ siê stamt¹d.
Mat 13:54  Przyszed³szy do swego miasta rodzinnego, naucza³ ich w synagodze, tak ¿e byli zdumieni i pytali: 
«Sk¹d u Niego ta m¹droœæ i cuda?
Mat 13:55  Czy¿ nie jest On synem cieœli? Czy Jego Matce nie jest na imiê Mariam, a Jego braciom Jakub, 
Józef, Szymon i Juda?
Mat 13:56  Tak¿e Jego siostry czy nie ¿yj¹ wszystkie u nas? Sk¹d¿e wiêc ma to wszystko?»
Mat 13:57  I pow¹tpiewali o Nim. A Jezus rzek³ do nich: «Tylko w swojej ojczyŸnie i w swoim domu mo¿e byæ 
prorok lekcewa¿ony».
Mat 13:58  I niewiele zdzia³a³ tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.
Mat 14:1  W owym czasie dosz³a do uszu tetrarchy Heroda wieœæ o Jezusie.
Mat 14:2  I rzek³ do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powsta³ z martwych i dlatego moce cudotwórcze w 
nim dzia³aj¹».
Mat 14:3  Herod bowiem kaza³ pochwyciæ Jana i zwi¹zanego wrzuciæ do wiêzienia. Powodem by³a Herodiada, 
¿ona brata jego, Filipa.
Mat 14:4  Jan bowiem upomnia³ go: «Nie wolno ci jej trzymaæ».
Mat 14:5  Chêtnie te¿ by³by go zg³adzi³, ba³ siê jednak ludu, poniewa¿ miano go za proroka.
Mat 14:6  Otó¿, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tañczy³a córka Herodiady wobec goœci i spodoba³a siê 
Herodowi.
Mat 14:7  Zatem pod przysiêg¹ obieca³ jej daæ wszystko, o cokolwiek poprosi.
Mat 14:8  A ona przedtem ju¿ podmówiona przez sw¹ matkê: «Daj mi - rzek³a - tu na misie g³owê Jana 
Chrzciciela!»
Mat 14:9  Zasmuci³ siê król. Lecz przez wzgl¹d na przysiêgê i na wspó³biesiadników kaza³ jej daæ.
Mat 14:10  Pos³a³ wiêc [kata] i kaza³ œci¹æ Jana w wiêzieniu.
Mat 14:11  Przyniesiono g³owê jego na misie i dano dziewczêciu, a ono zanios³o j¹ swojej matce.
Mat 14:12  Uczniowie zaœ Jana przyszli, zabrali jego cia³o i pogrzebali je; potem poszli i donieœli o tym 
Jezusowi.
Mat 14:13  Gdy Jezus to us³ysza³, oddali³ siê stamt¹d w ³odzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz t³umy 



zwiedzia³y siê o tym i z miast posz³y za Nim pieszo.
Mat 14:14  Gdy wysiad³, ujrza³ wielki t³um. Zlitowa³ siê nad nimi i uzdrowi³ ich chorych.
Mat 14:15  A gdy nasta³ wieczór, przyst¹pili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora ju¿ 
spóŸniona. Ka¿ wiêc rozejœæ siê t³umom: niech id¹ do wsi i zakupi¹ sobie ¿ywnoœci!»
Mat 14:16  Lecz Jezus im odpowiedzia³: «Nie potrzebuj¹ odchodziæ; wy dajcie im jeœæ!»
Mat 14:17  Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz piêciu chlebów i dwóch ryb».
Mat 14:18  On rzek³: «Przynieœcie Mi je tutaj!»
Mat 14:19  Kaza³ t³umom usi¹œæ na trawie, nastêpnie wzi¹wszy piêæ chlebów i dwie ryby, spojrza³ w niebo, 
odmówi³ b³ogos³awieñstwo i po³amawszy chleby da³ je uczniom, uczniowie zaœ t³umom.
Mat 14:20  Jedli wszyscy do sytoœci, i zebrano z tego, co pozosta³o, dwanaœcie pe³nych koszy u³omków.
Mat 14:21  Tych zaœ, którzy jedli, by³o oko³o piêciu tysiêcy mê¿czyzn, nie licz¹c kobiet i dzieci.
Mat 14:22  Zaraz te¿ przynagli³ uczniów, ¿eby wsiedli do ³odzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi 
t³umy.
Mat 14:23  Gdy to uczyni³, wyszed³ sam jeden na górê, aby siê modliæ. Wieczór zapad³, a On sam tam 
przebywa³.
Mat 14:24  £ódŸ zaœ by³a ju¿ sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by³ przeciwny.
Mat 14:25  Lecz o czwartej stra¿y nocnej przyszed³ do nich, krocz¹c po jeziorze.
Mat 14:26  Uczniowie, zobaczywszy Go krocz¹cego po jeziorze, zlêkli siê myœl¹c, ¿e to zjawa, i ze strachu 
krzyknêli.
Mat 14:27  Jezus zaraz przemówi³ do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie siê!»
Mat 14:28  Na to odezwa³ siê Piotr: «Panie, jeœli to Ty jesteœ, ka¿ mi przyjœæ do siebie po wodzie!»
Mat 14:29  A On rzek³: «PrzyjdŸ!» Piotr wyszed³ z ³odzi, i krocz¹c po wodzie, przyszed³ do Jezusa.
Mat 14:30  Lecz na widok silnego wiatru ul¹k³ siê i gdy zacz¹³ ton¹æ, krzykn¹³: «Panie, ratuj mnie!»
Mat 14:31  Jezus natychmiast wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ go, mówi¹c: «Czemu zw¹tpi³eœ, ma³ej wiary?»
Mat 14:32  Gdy wsiedli do ³odzi, wiatr siê uciszy³.
Mat 14:33  Ci zaœ, którzy byli w ³odzi, upadli przed Nim, mówi¹c: «Prawdziwie jesteœ Synem Bo¿ym».
Mat 14:34  Gdy siê przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret.
Mat 14:35  Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozes³ali [pos³añców] po ca³ej tamtejszej okolicy, znieœli do Niego 
wszystkich chorych
Mat 14:36  i prosili, ¿eby przynajmniej frêdzli Jego p³aszcza mogli siê dotkn¹æ; a wszyscy, którzy siê Go 
dotknêli, zostali uzdrowieni.
Mat 15:1  Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piœmie z Jerozolimy z zapytaniem:
Mat 15:2  «Dlaczego Twoi uczniowie postêpuj¹ wbrew tradycji starszych? Bo nie myj¹ sobie r¹k przed 
jedzeniem».
Mat 15:3  On im odpowiedzia³: «Dlaczego i wy przestêpujecie przykazanie Bo¿e dla waszej tradycji?
Mat 15:4  Bóg przecie¿ powiedzia³: Czcij ojca i matkê oraz: Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech œmieræ 
poniesie.
Mat 15:5  Wy zaœ mówicie: "Kto by oœwiadczy³ ojcu lub matce: Darem [z³o¿onym w ofierze] jest to, co dla 
ciebie mia³o byæ wsparciem ode mnie,
Mat 15:6  ten nie potrzebuje czciæ swego ojca ni matki". I tak ze wzglêdu na wasz¹ tradycjê znieœliœcie 
przykazanie Bo¿e.
Mat 15:7  Ob³udnicy, dobrze powiedzia³ o was prorok Izajasz:
Mat 15:8  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Mat 15:9  Ale czci mnie na pró¿no, ucz¹c zasad podanych przez ludzi».
Mat 15:10  Potem przywo³a³ do siebie t³um i rzek³ do niego: «S³uchajcie i chciejcie zrozumieæ.
Mat 15:11  Nie to, co wchodzi do ust, czyni cz³owieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni 
nieczystym».
Mat 15:12  wtedy przyst¹pili do Niego uczniowie i rzekli: «Wiesz, ¿e faryzeusze zgorszyli siê, gdy us³yszeli to 
powiedzenie?»
Mat 15:13  On zaœ odrzek³: «Ka¿da roœlina, której nie sadzi³ mój Ojciec niebieski, bêdzie wyrwana.
Mat 15:14  Zostawcie ich! To s¹ œlepi przewodnicy œlepych. Lecz jeœli œlepy œlepego prowadzi, obaj w dó³ 
wpadn¹».
Mat 15:15  Wtedy Piotr zabra³ g³os i rzek³ do Niego: «Wyt³umacz nam tê przypowieœæ!».
Mat 15:16  On rzek³: «To i wy jeszcze niepojêtni jesteœcie?
Mat 15:17  Nie rozumiecie, ¿e wszystko, co wchodzi do ust, do ¿o³¹dka idzie i wydala siê na zewn¹trz.
Mat 15:18  Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni cz³owieka nieczystym.
Mat 15:19  Z serca bowiem pochodz¹ z³e myœli, zabójstwa, cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne, kradzie¿e, fa³szywe 
œwiadectwa, przekleñstwa.
Mat 15:20  To w³aœnie czyni cz³owieka nieczystym. To zaœ, ¿e siê je nie umytymi rêkami, nie czyni cz³owieka 



nieczystym».
Mat 15:21  Potem Jezus odszed³ stamt¹d i pod¹¿y³ w stronê Tyru i Sydonu.
Mat 15:22  A oto kobieta kananejska, wyszed³szy z tamtych okolic, wo³a³a: «Ulituj siê nade mn¹, Panie, Synu 
Dawida! Moja córka jest ciê¿ko drêczona przez z³ego ducha».
Mat 15:23  Lecz On nie odezwa³ siê do niej ani s³owem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw j¹, 
bo krzyczy za nami!»
Mat 15:24  Lecz On odpowiedzia³: «Jestem pos³any tylko do owiec, które poginê³y z domu Izraela».
Mat 15:25  A ona przysz³a, upad³a przed Nim i prosi³a: «Panie, dopomó¿ mi!»
Mat 15:26  On jednak odpar³: «Niedobrze jest zabraæ chleb dzieciom a rzuciæ psom».
Mat 15:27  A ona odrzek³a: «Tak, Panie, lecz i szczeniêta jedz¹ z okruszyn, które spadaj¹ ze sto³ów ich panów».
Mat 15:28  Wtedy Jezus jej odpowiedzia³: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci siê stanie, jak chcesz!» 
Od tej chwili jej córka by³a zdrowa.
Mat 15:29  Stamt¹d pod¹¿y³ Jezus dalej i przyszed³ nad Jezioro Galilejskie. Wszed³ na górê i tam siedzia³.
Mat 15:30  I przysz³y do Niego wielkie t³umy, maj¹c z sob¹ chromych, u³omnych, niewidomych, niemych i wielu 
innych, i po³o¿yli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowi³.
Mat 15:31  T³umy zdumiewa³y siê widz¹c, ¿e niemi mówi¹, u³omni s¹ zdrowi, chromi chodz¹, niewidomi widz¹. I 
wielbi³y Boga Izraela.
Mat 15:32  Lecz Jezus przywo³a³ swoich uczniów i rzek³: «¯al Mi tego t³umu! Ju¿ trzy dni trwaj¹ przy Mnie, a nie 
maj¹ co jeœæ. Nie chcê ich puœciæ zg³odnia³ych, ¿eby kto nie zas³ab³ w drodze».
Mat 15:33  Na to rzekli Mu uczniowie: «Sk¹d tu na pustkowiu weŸmiemy tyle chleba ¿eby nakarmiæ takie 
mnóstwo?»
Mat 15:34  Jezus zapyta³ ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parê rybek».
Mat 15:35  Poleci³ ludowi usi¹œæ na ziemi;
Mat 15:36  wzi¹³ siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziêkczynienie, po³ama³, dawa³ uczniom, uczniowie zaœ 
t³umom.
Mat 15:37  Jedli wszyscy do sytoœci, a pozosta³ych u³omków zebrano jeszcze siedem pe³nych koszów.
Mat 15:38  Tych zaœ, którzy jedli, by³o cztery tysi¹ce mê¿czyzn, nie licz¹c kobiet i dzieci.
Mat 15:39  Potem odprawi³ t³umy, wsiad³ do ³odzi i przyby³ w granice Magedan.
Mat 16:1  Przyst¹pili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiaj¹c Go na próbê, prosili o ukazanie im znaku z 
nieba.
Mat 16:2  Lecz On im odpowiedzia³: «Wieczorem mówicie: "Bêdzie piêkna pogoda, bo niebo siê czerwieni",
Mat 16:3  rano zaœ: "Dziœ burza, bo niebo siê czerwieni i jest zasêpione". Wygl¹d nieba umiecie rozpoznawaæ, 
a znaków czasu nie mo¿ecie?
Mat 16:4  Plemiê przewrotne i wiaro³omne ¿¹da znaku, ale ¿aden znak nie bêdzie mu dany, prócz znaku 
Jonasza». Z tym ich zostawi³ i odszed³.
Mat 16:5  Przeprawiaj¹c siê na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wzi¹æ z sob¹ chleba.
Mat 16:6  Jezus rzek³ do nich: «Uwa¿ajcie i strze¿cie siê kwasu faryzeuszów i saduceuszów!»
Mat 16:7  Oni zaœ rozprawiali miêdzy sob¹ i mówili: «Nie wziêliœmy chleba».
Mat 16:8  Jezus, poznawszy to, rzek³: «Ludzie ma³ej wiary czemu zastanawiacie siê nad tym, ¿e nie wziêliœcie 
chleba?
Mat 16:9  Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiêtacie owych piêciu chlebów na piêæ tysiêcy, i ile zebraliœcie 
koszów?
Mat 16:10  Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysi¹ce, i ileœcie koszów zebrali?
Mat 16:11  Jak to, nie rozumiecie, ¿e nie o chlebie mówi³em wam, lecz: strze¿cie siê kwasu faryzeuszów i 
saduceuszów?»
Mat 16:12  Wówczas zrozumieli, ¿e mówi³ o wystrzeganiu siê nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i 
saduceuszów.
Mat 16:13  Gdy Jezus przyszed³ w okolice Cezarei Filipowej, pyta³ swych uczniów: «Za kogo ludzie uwa¿aj¹ 
Syna Cz³owieczego?»
Mat 16:14  A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków».
Mat 16:15  Jezus zapyta³ ich: «A wy za kogo Mnie uwa¿acie?»
Mat 16:16  Odpowiedzia³ Szymon Piotr: «Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego».
Mat 16:17  Na to Jezus mu rzek³: «B³ogos³awiony jesteœ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi³y ci tego 
cia³o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Mat 16:18  Otó¿ i Ja tobie powiadam: Ty jesteœ Piotr [czyli Ska³a], i na tej Skale zbudujê Koœció³ mój, a bramy 
piekielne go nie przemog¹.
Mat 16:19  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a 
co rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie».



Mat 16:20  Wtedy surowo zabroni³ uczniom, aby nikomu nie mówili, ¿e On jest Mesjaszem.
Mat 16:21  Odt¹d zacz¹³ Jezus wskazywaæ swoim uczniom na to, ¿e musi iœæ do Jerozolimy i wiele cierpieæ 
od starszych i arcykap³anów, i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Mat 16:22  A Piotr wzi¹³ Go na bok i pocz¹³ robiæ Mu wyrzuty: «Panie, niech Ciê Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie».
Mat 16:23  Lecz On odwróci³ siê i rzek³ do Piotra: «ZejdŸ Mi z oczu, szatanie! Jesteœ Mi zawad¹, bo myœlisz 
nie na sposób Bo¿y, lecz na ludzki».
Mat 16:24  Wtedy Jezus rzek³ do swoich uczniów: «Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego 
siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje.
Mat 16:25  Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, znajdzie je.
Mat 16:26  Có¿ bowiem za korzyœæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat zyska³, a na swej duszy szkodê 
poniós³? Albo co da cz³owiek w zamian za swoj¹ duszê?
Mat 16:27  Albowiem Syn Cz³owieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anio³ami swoimi, i wtedy odda 
ka¿demu wed³ug jego postêpowania.
Mat 16:28  Zaprawdê, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoj¹, nie zaznaj¹ œmierci, a¿ ujrz¹ Syna 
Cz³owieczego, przychodz¹cego w królestwie swoim».
Mat 17:1  Po szeœciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadzi³ ich na górê 
wysok¹, osobno.
Mat 17:2  Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce, odzienie zaœ sta³o siê bia³e jak 
œwiat³o.
Mat 17:3  A oto im siê ukazali Moj¿esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Mat 17:4  Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: «Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza».
Mat 17:5  Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok œwietlany os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn 
umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego s³uchajcie!»
Mat 17:6  Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz i bardzo siê zlêkli.
Mat 17:7  A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: «Wstañcie, nie lêkajcie siê!»
Mat 17:8  Gdy podnieœli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
Mat 17:9  A gdy schodzili z góry, Jezus przykaza³ im mówi¹c: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a¿ Syn 
Cz³owieczy zmartwychwstanie».
Mat 17:10  Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu wiêc uczeni w Piœmie twierdz¹, ¿e najpierw musi przyjœæ 
Eliasz?»
Mat 17:11  On odpar³: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.
Mat 17:12  Lecz powiadam wam: Eliasz ju¿ przyszed³, a nie poznali go i post¹pili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn 
Cz³owieczy bêdzie od nich cierpia³».
Mat 17:13  Wtedy uczniowie zrozumieli, ¿e mówi³ im o Janie Chrzcicielu.
Mat 17:14  Gdy przyszli do t³umu, podszed³ do Niego pewien cz³owiek i padaj¹c przed Nim na kolana,
Mat 17:15  prosi³: «Panie, zlituj siê nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo czêsto wpada w 
ogieñ, a czêsto w wodê.
Mat 17:16  Przyprowadzi³em go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowiæ».
Mat 17:17  Na to Jezus odrzek³: «O plemiê niewierne i przewrotne! Jak d³ugo jeszcze mam byæ z wami; jak 
d³ugo mam was cierpieæ? PrzyprowadŸcie Mi go tutaj!»
Mat 17:18  Jezus rozkaza³ mu surowo, i z³y duch opuœci³ go. Od owej pory ch³opiec odzyska³ zdrowie.
Mat 17:19  Wtedy uczniowie zbli¿yli siê do Jezusa na osobnoœci i pytali: «Dlaczego my nie mogliœmy go 
wypêdziæ?»
Mat 17:20  On zaœ im rzek³: «Z powodu ma³ej wiary waszej. Bo zaprawdê, powiadam wam: Jeœli bêdziecie 
mieæ wiarê jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuñ siê st¹d tam!", a przesunie siê. I nic niemo¿liwego 
nie bêdzie dla was.
Mat 17:21  Ten zaœ rodzaj z³ych duchów wyrzuca siê tylko modlitw¹ i postem».
Mat 17:22  A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzek³ do nich: «Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce 
ludzi.
Mat 17:23  Oni zabij¹ Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo siê zasmucili.
Mat 17:24  Gdy przyszli do Kafarnaum, przyst¹pili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: «Wasz 
Nauczyciel nie p³aci dwudrachmy?»
Mat 17:25  Odpowiedzia³: «Owszem». Gdy wszed³ do domu, Jezus uprzedzi³ go, mówi¹c: «Szymonie, jak ci siê 
zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobieraj¹ daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?»
Mat 17:26  Gdy powiedzia³: «Od obcych», Jezus mu rzek³: «A zatem synowie s¹ wolni.
Mat 17:27  ¿ebyœmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idŸ nad jezioro i zarzuæ wêdkê! WeŸ pierwsz¹ 
rybê, któr¹ wyci¹gniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. WeŸ go i daj im za Mnie i za siebie!»



Mat 18:1  W tym czasie uczniowie przyst¹pili do Jezusa z zapytaniem: «Kto w³aœciwie jest najwiêkszy w 
królestwie niebieskim?»
Mat 18:2  On przywo³a³ dziecko, postawi³ je przed nimi i rzek³:
Mat 18:3  «Zaprawdê, powiadam wam: Jeœli siê nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego.
Mat 18:4  Kto siê wiêc uni¿y jak to dziecko, ten jest najwiêkszy w królestwie niebieskim.
Mat 18:5  I kto by przyj¹³ jedno takie dziecko w imiê moje, Mnie przyjmuje.
Mat 18:6  Lecz kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹ we Mnie, temu by³oby 
lepiej kamieñ m³yñski zawiesiæ u szyi i utopiæ go w g³êbi morza.
Mat 18:7  Biada œwiatu z powodu zgorszeñ! Musz¹ wprawdzie przyjœæ zgorszenia, lecz biada cz³owiekowi, 
przez którego dokonuje siê zgorszenie.
Mat 18:8  Otó¿ jeœli twoja rêka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od siebie! Lepiej 
jest dla ciebie wejœæ do ¿ycia u³omnym lub chromym, ni¿ z dwiema rêkami lub dwiema nogami byæ 
wrzuconym w ogieñ wieczny.
Mat 18:9  I jeœli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy³up je i odrzuæ od siebie! Lepiej jest dla ciebie 
jednookim wejœæ do ¿ycia, ni¿ z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do piek³a ognistego.
Mat 18:10  Strze¿cie siê, ¿ebyœcie nie gardzili ¿adnym z tych ma³ych; albowiem powiadam wam: Anio³owie ich 
w niebie wpatruj¹ siê zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Mat 18:11  Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ ocaliæ to, co zginê³o.
Mat 18:12  Jak wam siê zdaje? Jeœli kto posiada sto owiec i zab³¹ka siê jedna z nich: czy nie zostawi 
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na górach i nie pójdzie szukaæ tej, która siê zab³¹ka³a?
Mat 18:13  A jeœli mu siê uda j¹ odnaleŸæ, zaprawdê, powiadam wam: cieszy siê ni¹ bardziej ni¿ 
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu tymi, które siê nie zab³¹ka³y.
Mat 18:14  Tak te¿ nie jest wol¹ Ojca waszego, który jest w niebie, ¿eby zginê³o jedno z tych ma³ych.
Mat 18:15  Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idŸ i upomnij go w cztery oczy. Jeœli ciê us³ucha, pozyskasz 
swego brata.
Mat 18:16  Jeœli zaœ nie us³ucha, weŸ z sob¹ jeszcze jednego albo dwóch, ¿eby na s³owie dwóch albo trzech 
œwiadków opar³a siê ca³a sprawa.
Mat 18:17  Jeœli i tych nie us³ucha, donieœ Koœcio³owi! A jeœli nawet Koœcio³a nie us³ucha, niech ci bêdzie 
jak poganin i celnik!
Mat 18:18  Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co zwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co 
rozwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie.
Mat 18:19  Dalej, zaprawdê, powiadam wam: Jeœli dwaj z was na ziemi zgodnie o coœ prosiæ bêd¹, to 
wszystkiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest w niebie.
Mat 18:20  Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich».
Mat 18:21  Wtedy Piotr zbli¿y³ siê do Niego i zapyta³: «Panie, ile razy mam przebaczyæ, jeœli mój brat 
wykroczy przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy?»
Mat 18:22  Jezus mu odrzek³: «Nie mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy.
Mat 18:23  Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chcia³ rozliczyæ siê ze swymi s³ugami.
Mat 18:24  Gdy zacz¹³ siê rozliczaæ, przyprowadzono mu jednego, który mu by³ winien dziesiêæ tysiêcy 
talentów.
Mat 18:25  Poniewa¿ nie mia³ z czego ich oddaæ, pan kaza³ sprzedaæ go razem z ¿on¹, dzieæmi i ca³ym jego 
mieniem, aby tak d³ug odzyskaæ.
Mat 18:26  Wtedy s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: "Panie, miej cierpliwoœæ nade mn¹, a wszystko ci oddam".
Mat 18:27  Pan ulitowa³ siê nad tym s³ug¹, uwolni³ go i d³ug mu darowa³.
Mat 18:28  Lecz gdy s³uga ów wyszed³, spotka³ jednego ze wspó³s³ug, który mu by³ winien sto denarów. 
Chwyci³ go i zacz¹³ dusiæ, mówi¹c: "Oddaj, coœ winien!"
Mat 18:29  Jego wspó³s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: "Miej cierpliwoœæ nade mn¹, a oddam tobie".
Mat 18:30  On jednak nie chcia³, lecz poszed³ i wtr¹ci³ go do wiêzienia, dopóki nie odda d³ugu.
Mat 18:31  Wspó³s³udzy jego widz¹c, co siê dzia³o, bardzo siê zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu 
wszystko, co zasz³o.
Mat 18:32  Wtedy pan jego wezwa³ go przed siebie i rzek³ mu: "S³ugo niegodziwy! Darowa³em ci ca³y ten d³ug, 
poniewa¿ mnie prosi³eœ.
Mat 18:33  Czy¿ wiêc i ty nie powinieneœ by³ ulitowaæ siê nad swoim wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê nad 
tob¹?"
Mat 18:34  I uniesiony gniewem pan jego kaza³ wydaæ go katom, dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda.
Mat 18:35  Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Mat 19:1  Gdy Jezus dokoñczy³ tych mów, opuœci³ Galileê i przeniós³ siê w granice Judei za Jordan.
Mat 19:2  Posz³y za Nim wielkie t³umy, i tam ich uzdrowi³.



Mat 19:3  Wtedy przyst¹pili do Niego faryzeusze, chc¹c Go wystawiæ na próbê, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno 
oddaliæ swoj¹ ¿onê z jakiegokolwiek powodu?»
Mat 19:4  On odpowiedzia³: «Czy nie czytaliœcie, ¿e Stwórca od pocz¹tku stworzy³ ich jako mê¿czyznê i 
kobietê?
Mat 19:5  I rzek³: Dlatego opuœci cz³owiek ojca i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em.
Mat 19:6  A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹czy³, niech cz³owiek nie rozdziela».
Mat 19:7  Odparli Mu: «Czemu wiêc Moj¿esz poleci³ daæ jej list rozwodowy i odprawiæ j¹?»
Mat 19:8  Odpowiedzia³ im: «Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych pozwoli³ wam Moj¿esz oddalaæ 
wasze ¿ony; lecz od pocz¹tku tak nie by³o.
Mat 19:9  A powiadam wam: Kto oddala swoj¹ ¿onê - chyba w wypadku nierz¹du - a bierze inn¹, pope³nia 
cudzo³óstwo. I kto oddalon¹ bierze za ¿onê, pope³nia cudzo³óstwo».
Mat 19:10  Rzekli Mu uczniowie: «Jeœli tak ma siê sprawa cz³owieka z ¿on¹, to nie warto siê ¿eniæ».
Mat 19:11  Lecz On im odpowiedzia³: «Nie wszyscy to pojmuj¹, lecz tylko ci, którym to jest dane.
Mat 19:12  Bo s¹ niezdatni do ma³¿eñstwa, którzy z ³ona matki takimi siê urodzili; i s¹ niezdatni do ma³¿eñstwa, 
których ludzie takimi uczynili; a s¹ i tacy bez¿enni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bez¿enni. Kto 
mo¿e poj¹æ, niech pojmuje!»
Mat 19:13  Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby w³o¿y³ na nie rêce i pomodli³ siê za nie; a uczniowie szorstko 
zabraniali im tego.
Mat 19:14  Lecz Jezus rzek³: «Dopuœæcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjœæ do Mnie; do takich bowiem 
nale¿y królestwo niebieskie».
Mat 19:15  W³o¿y³ na nie rêce i poszed³ stamt¹d.
Mat 19:16  A oto zbli¿y³ siê do Niego pewien cz³owiek i zapyta³: «Nauczycielu, co dobrego mam czyniæ, aby 
otrzymaæ ¿ycie wieczne?»
Mat 19:17  Odpowiedzia³ mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeœli chcesz osi¹gn¹æ 
¿ycie, zachowaj przykazania».
Mat 19:18  Zapyta³ Go: «Które?» Jezus odpowiedzia³: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie 
zeznawaj fa³szywie,
Mat 19:19  czcij ojca i matkê oraz mi³uj swego bliŸniego, jak siebie samego!»
Mat 19:20  Odrzek³ Mu m³odzieniec: «Przestrzega³em tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Mat 19:21  Jezus mu odpowiedzia³: «Jeœli chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, 
a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!»
Mat 19:22  Gdy m³odzieniec us³ysza³ te s³owa, odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci.
Mat 19:23  Jezus zaœ powiedzia³ do swoich uczniów: «Zaprawdê, powiadam wam: Bogaty z trudnoœci¹ wejdzie 
do królestwa niebieskiego,
Mat 19:24  Jeszcze raz wam powiadam: £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu 
wejœæ do królestwa niebieskiego».
Mat 19:25  Gdy uczniowie to us³yszeli, przerazili siê bardzo i pytali: «Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?»
Mat 19:26  Jezus spojrza³ na nich i rzek³: «U ludzi to niemo¿liwe, lecz u Boga wszystko jest mo¿liwe».
Mat 19:27  Wtedy Piotr rzek³ do Niego: «Oto my opuœciliœmy wszystko i poszliœmy za Tob¹, có¿ wiêc 
otrzymamy?»
Mat 19:28  Jezus zaœ rzek³ do nich: «Zaprawdê, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Cz³owieczy 
zasi¹dzie na swym tronie chwa³y, wy, którzy poszliœcie za Mn¹, zasi¹dziecie równie¿ na dwunastu tronach, 
s¹dz¹c dwanaœcie pokoleñ Izraela.
Mat 19:29  I ka¿dy, kto dla mego imienia opuœci dom, braci lub siostry, ojca lub matkê, dzieci lub pole, stokroæ 
tyle otrzyma i ¿ycie wieczne odziedziczy.
Mat 19:30  Wielu zaœ pierwszych bêdzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
Mat 20:1  Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszed³ wczesnym rankiem, aby 
naj¹æ robotników do swej winnicy.
Mat 20:2  Umówi³ siê z robotnikami o denara za dzieñ i pos³a³ ich do winnicy.
Mat 20:3  Gdy wyszed³ oko³o godziny trzeciej, zobaczy³ innych, stoj¹cych na rynku bezczynnie,
Mat 20:4  i rzek³ do nich: "IdŸcie i wy do mojej winnicy, a co bêdzie s³uszne, dam wam".
Mat 20:5  Oni poszli. Wyszed³szy ponownie oko³o godziny szóstej i dziewi¹tej, tak samo uczyni³.
Mat 20:6  Gdy wyszed³ oko³o godziny jedenastej, spotka³ innych stoj¹cych i zapyta³ ich: "Czemu tu stoicie ca³y 
dzieñ bezczynnie?"
Mat 20:7  Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie naj¹³". Rzek³ im: "IdŸcie i wy do winnicy!"
Mat 20:8  A gdy nadszed³ wieczór, rzek³ w³aœciciel winnicy do swego rz¹dcy: "Zwo³aj robotników i wyp³aæ im 
nale¿noœæ, pocz¹wszy od ostatnich a¿ do pierwszych!"
Mat 20:9  Przyszli najêci oko³o jedenastej godziny i otrzymali po denarze.
Mat 20:10  Gdy wiêc przyszli pierwsi, myœleli, ¿e wiêcej dostan¹; lecz i oni otrzymali po denarze.



Mat 20:11  Wzi¹wszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
Mat 20:12  mówi¹c: "Ci ostatni jedn¹ godzinê pracowali, a zrówna³eœ ich z nami, którzyœmy znosili ciê¿ar dnia i 
spiekoty".
Mat 20:13  Na to odrzek³ jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czyniê ci krzywdy; czy nie o denara umówi³eœ siê ze 
mn¹?
Mat 20:14  WeŸ, co twoje i odejdŸ! Chcê te¿ i temu ostatniemu daæ tak samo jak tobie.
Mat 20:15  Czy mi nie wolno uczyniæ ze swoim, co chcê? Czy na to z³ym okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry?"
Mat 20:16  Tak ostatni bêd¹ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
Mat 20:17  Maj¹c udaæ siê do Jerozolimy, Jezus wzi¹³ osobno Dwunastu i w drodze rzek³ do nich:
Mat 20:18  «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Cz³owieczy zostanie wydany arcykap³anom i uczonym w 
Piœmie. Oni ska¿¹ Go na œmieræ
Mat 20:19  i wydadz¹ Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzy¿owanie; a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie».
Mat 20:20  Wtedy podesz³a do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddaj¹c Mu pok³on, o coœ 
Go prosi³a.
Mat 20:21  On j¹ zapyta³: «Czego pragniesz?» Rzek³a Mu: «Powiedz, ¿eby ci dwaj moi synowie zasiedli w 
Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Mat 20:22  Odpowiadaj¹c Jezus rzek³: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ?» 
Odpowiedzieli Mu: «Mo¿emy».
Mat 20:23  On rzek³ do nich: «Kielich mój piæ bêdziecie. Nie do Mnie jednak nale¿y daæ miejsce po mojej 
stronie prawej i lewej, ale [dostanie siê ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotowa³».
Mat 20:24  Gdy dziesiêciu [pozosta³ych] to us³ysza³o, oburzyli siê na tych dwóch braci.
Mat 20:25  A Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³: «Wiecie, ¿e w³adcy narodów uciskaj¹ je, a wielcy daj¹ im 
odczuæ sw¹ w³adzê.
Mat 20:26  Nie tak bêdzie u was. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹.
Mat 20:27  A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym,
Mat 20:28  na wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje 
¿ycie na okup za wielu».
Mat 20:29  Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszy³ Mu wielki t³um ludu.
Mat 20:30  A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, s³ysz¹c, ¿e Jezus przechodzi, zaczêli wo³aæ: 
«Panie, ulituj siê nad nami, Synu Dawida!».
Mat 20:31  T³um nastawa³ na nich, ¿eby umilkli; lecz oni jeszcze g³oœniej wo³ali: «Panie, ulituj siê nad nami, 
Synu Dawida!».
Mat 20:32  Jezus przystan¹³, kaza³ ich przywo³aæ i zapyta³: «Có¿ chcecie, ¿ebym wam uczyni³?»
Mat 20:33  Odpowiedzieli Mu: «Panie, ¿eby siê oczy nasze otworzy³y».
Mat 20:34  Jezus wiêc zdjêty litoœci¹ dotkn¹³ ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim.
Mat 21:1  Gdy siê przybli¿yli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus pos³a³ dwóch 
uczniów
Mat 21:2  i rzek³ im: «IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oœlicê uwi¹zan¹ i Ÿrebiê z ni¹. 
Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie do Mnie!
Mat 21:3  A gdyby wam kto co mówi³, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puœci"».
Mat 21:4  Sta³o siê to, ¿eby siê spe³ni³o s³owo Proroka:
Mat 21:5  Powiedzcie Córze Syjoñskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie ³agodny, siedz¹cy na osio³ku, 
Ÿrebiêciu oœlicy.
Mat 21:6  Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus poleci³.
Mat 21:7  Przyprowadzili oœlicê i Ÿrebiê i po³o¿yli na nie swe p³aszcze, a On usiad³ na nich.
Mat 21:8  A ogromny t³um s³a³ swe p³aszcze na drodze, inni obcinali ga³¹zki z drzew i œcielili na drodze.
Mat 21:9  A t³umy, które Go poprzedza³y i które sz³y za Nim, wo³a³y g³oœno: Hosanna Synowi Dawida! 
B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie! Hosanna na wysokoœciach!
Mat 21:10  Gdy wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto, i pytano: «Kto to jest?»
Mat 21:11  A t³umy odpowiada³y: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».
Mat 21:12  A Jezus wszed³ do œwi¹tyni i wyrzuci³ wszystkich sprzedaj¹cych i kupuj¹cych w œwi¹tyni; 
powywraca³ sto³y zmieniaj¹cych pieni¹dze oraz ³awki tych, którzy sprzedawali go³êbie.
Mat 21:13  I rzek³ do nich: «Napisane jest: Mój dom ma byæ domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskiniê 
zbójców».
Mat 21:14  W œwi¹tyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowi³ ich.
Mat 21:15  Lecz arcykap³ani i uczeni w Piœmie - widz¹c cuda, które uczyni³, i dzieci wo³aj¹ce w œwi¹tyni: 
«Hosanna Synowi Dawida» - oburzyli siê
Mat 21:16  i rzekli do Niego: «S³yszysz, co one mówi¹?» A Jezus im odpowiedzia³: «Tak jest. Czy nigdy nie 



czytaliœcie: Z ust niemowl¹t i ss¹cych zgotowa³eœ sobie chwa³ê?»
Mat 21:17  Z tym ich zostawi³, wyszed³ poza miasto do Betanii i tam zanocowa³.
Mat 21:18  Wracaj¹c rano do miasta, uczu³ g³ód.
Mat 21:19  A widz¹c drzewo figowe przy drodze, podszed³ ku niemu, lecz nic na nim nie znalaz³ oprócz liœci. I 
rzek³ do niego: «Niech¿e ju¿ nigdy nie rodzi siê z ciebie owoc!» I drzewo figowe natychmiast usch³o.
Mat 21:20  A uczniowie, widz¹c to, pytali ze zdumieniem: «Jak mog³o drzewo figowe tak od razu uschn¹æ?»
Mat 21:21  Jezus im odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam wam: jeœli bêdziecie mieæ wiarê, a nie zw¹tpicie, to 
nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeœli powiecie tej górze: "Podnieœ siê i rzuæ siê w 
morze!", stanie siê.
Mat 21:22  I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiar¹ prosiæ bêdziecie».
Mat 21:23  Gdy przyszed³ do œwi¹tyni i naucza³, przyst¹pili do Niego arcykap³ani i starsi ludu z pytaniem: 
«Jakim prawem to czynisz? I kto Ci da³ tê w³adzê?»
Mat 21:24  Jezus im odpowiedzia³: «Ja te¿ zadam wam jedno pytanie; jeœli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem 
wam, jakim prawem to czyniê.
Mat 21:25  Sk¹d pochodzi³ chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali siê miêdzy sob¹: «Jeœli 
powiemy: "z nieba", to nam zarzuci: "Dlaczego wiêc nie uwierzyliœcie mu?"
Mat 21:26  A jeœli powiemy: "od ludzi" - boimy siê t³umu, bo wszyscy uwa¿aj¹ Jana za proroka».
Mat 21:27  Odpowiedzieli wiêc Jezusowi: «Nie wiemy». On równie¿ im odpowiedzia³: «Wiêc i Ja wam nie 
powiem, jakim prawem to czyniê.
Mat 21:28  Co myœlicie? Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów. Zwróci³ siê do pierwszego i rzek³: "Dziecko, idŸ 
dzisiaj i pracuj w winnicy!"
Mat 21:29  Ten odpowiedzia³: "Idê, panie!", lecz nie poszed³.
Mat 21:30  Zwróci³ siê do drugiego i to samo powiedzia³. Ten odpar³: "Nie chcê". PóŸniej jednak opamiêta³ siê i 
poszed³.
Mat 21:31  Który¿ z tych dwóch spe³ni³ wolê ojca?» Mówi¹ Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzek³ do nich: 
«Zaprawdê, powiadam wam: Celnicy i nierz¹dnice wchodz¹ przed wami do królestwa niebieskiego.
Mat 21:32  Przyszed³ bowiem do was Jan drog¹ sprawiedliwoœci, a wyœcie mu nie uwierzyli. Celnicy zaœ i 
nierz¹dnice uwierzyli mu. Wy patrzyliœcie na to, ale nawet póŸniej nie opamiêtaliœcie siê, ¿eby mu uwierzyæ.
Mat 21:33  Pos³uchajcie innej przypowieœci! By³ pewien gospodarz, który za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹ murem, 
wykopa³ w niej t³oczniê, zbudowa³ wie¿ê, w koñcu odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³.
Mat 21:34  Gdy nadszed³ czas zbiorów, pos³a³ swoje s³ugi do rolników, by odebrali plon jemu nale¿ny.
Mat 21:35  Ale rolnicy chwycili jego s³ugi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaœ ukamienowali.
Mat 21:36  Wtedy pos³a³ inne s³ugi, wiêcej ni¿ za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo post¹pili.
Mat 21:37  W koñcu pos³a³ do nich swego syna, tak sobie myœl¹c: Uszanuj¹ mojego syna.
Mat 21:38  Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodŸcie zabijmy go, a 
posi¹dziemy jego dziedzictwo".
Mat 21:39  Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Mat 21:40  Kiedy wiêc w³aœciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»
Mat 21:41  Rzekli Mu: «Nêdzników marnie wytraci, a winnicê odda w dzier¿awê innym rolnikom, takim, którzy 
mu bêd¹ oddawali plon we w³aœciwej porze».
Mat 21:42  Jezus im rzek³: «Czy nigdy nie czytaliœcie w Piœmie: W³aœnie ten kamieñ, który odrzucili buduj¹cy, 
sta³ siê g³owic¹ wêg³a. Pan to sprawi³, i jest cudem w naszych oczach.
Mat 21:43  Dlatego powiadam wam: Królestwo Bo¿e bêdzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego 
owoce.
Mat 21:44  Kto upadnie na ten kamieñ, rozbije siê, a na kogo on spadnie, zmia¿d¿y go».
Mat 21:45  Arcykap³ani i faryzeusze, s³uchaj¹c Jego przypowieœci, poznali, ¿e o nich mówi.
Mat 21:46  Tote¿ starali siê Go pochwyciæ, lecz bali siê t³umów, poniewa¿ mia³y Go za proroka.
Mat 22:1  A Jezus znowu w przypowieœciach mówi³ do nich:
Mat 22:2  «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawi³ ucztê weseln¹ swemu synowi.
Mat 22:3  Pos³a³ wiêc swoje s³ugi, ¿eby zaproszonych zwo³ali na ucztê, lecz ci nie chcieli przyjœæ.
Mat 22:4  Pos³a³ jeszcze raz inne s³ugi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa³em moj¹ 
ucztê: wo³y i tuczne zwierzêta pobite i wszystko jest gotowe. PrzyjdŸcie na ucztê!"
Mat 22:5  Lecz oni zlekcewa¿yli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,
Mat 22:6  a inni pochwycili jego s³ugi i zniewa¿ywszy [ich], pozabijali.
Mat 22:7  Na to król uniós³ siê gniewem. Pos³a³ swe wojska i kaza³ wytraciæ owych zabójców, a miasto ich 
spaliæ.
Mat 22:8  Wtedy rzek³ swoim s³ugom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
Mat 22:9  IdŸcie wiêc na rozstajne drogi i zaproœcie na ucztê wszystkich, których spotkacie".
Mat 22:10  S³udzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: z³ych i dobrych. I sala zape³ni³a 



siê biesiadnikami.
Mat 22:11  Wszed³ król, ¿eby siê przypatrzyæ biesiadnikom, i zauwa¿y³ tam cz³owieka, nie ubranego w strój 
weselny.
Mat 22:12  Rzek³ do niego: "Przyjacielu, jak¿e tu wszed³eœ nie maj¹c stroju weselnego?" Lecz on oniemia³.
Mat 22:13  Wtedy król rzek³ s³ugom: "Zwi¹¿cie mu rêce i nogi i wyrzuæcie go na zewn¹trz, w ciemnoœci! Tam 
bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów".
Mat 22:14  Bo wielu jest powo³anych, lecz ma³o wybranych».
Mat 22:15  Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali siê, jak by podchwyciæ Go w mowie.
Mat 22:16  Pos³ali wiêc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, ¿e jesteœ prawdomówny i drogi Bo¿ej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te¿ nie zale¿y, 
bo nie ogl¹dasz siê na osobê ludzk¹.
Mat 22:17  Powiedz nam wiêc, jak Ci siê zdaje? Czy wolno p³aciæ podatek Cezarowi, czy nie?»
Mat 22:18  Jezus przejrza³ ich przewrotnoœæ i rzek³: «Czemu Mnie wystawiacie na próbê, ob³udnicy?
Mat 22:19  Poka¿cie Mi monetê podatkow¹!» Przynieœli Mu denara.
Mat 22:20  On ich zapyta³: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Mat 22:21  Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzek³ do nich: «Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do 
Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga».
Mat 22:22  Gdy to us³yszeli, zmieszali siê i zostawiwszy Go, odeszli.
Mat 22:23  W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, i 
zagadnêli go
Mat 22:24  w ten sposób: «Nauczycielu, Moj¿esz powiedzia³: Jeœli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat 
weŸmie wdowê po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu.
Mat 22:25  Otó¿ by³o u nas siedmiu braci. Pierwszy o¿eni³ siê i umar³, a poniewa¿ nie mia³ potomstwa, zostawi³ 
swoj¹ ¿onê bratu.
Mat 22:26  Tak samo drugi i trzeci - a¿ do siódmego.
Mat 22:27  W koñcu po wszystkich umar³a ta kobieta.
Mat 22:28  Do którego wiêc z tych siedmiu nale¿eæ bêdzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy j¹ mieli [za 
¿onê]».
Mat 22:29  Jezus im odpowiedzia³: «Jesteœcie w b³êdzie, nie znaj¹c Pisma ani mocy Bo¿ej.
Mat 22:30  Przy zmartwychwstaniu bowiem nie bêd¹ siê ani ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ, lecz bêd¹ jak 
anio³owie Bo¿y w niebie.
Mat 22:31  A co do zmartwychwstania umar³ych, nie czytaliœcie, co wam Bóg powiedzia³ w s³owach:
Mat 22:32  Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umar³ych, lecz ¿ywych».
Mat 22:33  A t³umy, s³ysz¹c to, zdumiewa³y siê nad Jego nauk¹.
Mat 22:34  Gdy faryzeusze dowiedzieli siê, ¿e zamkn¹³ usta saduceuszom, zebrali siê razem,
Mat 22:35  a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta³ Go, wystawiaj¹c Go na próbê:
Mat 22:36  «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najwiêksze?»
Mat 22:37  On mu odpowiedzia³: «Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i 
ca³ym swoim umys³em.
Mat 22:38  To jest najwiêksze i pierwsze przykazanie.
Mat 22:39  Drugie podobne jest do niego: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego.
Mat 22:40  Na tych dwóch przykazaniach opiera siê ca³e Prawo i Prorocy».
Mat 22:41  Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zada³ im takie pytanie:
Mat 22:42  «Co s¹dzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?» Odpowiedzieli Mu: «Dawida».
Mat 22:43  Wtedy rzek³ do nich: «Jak¿e¿ wiêc Dawid natchniony przez Ducha mo¿e nazywaæ Go Panem, gdy 
mówi:
Mat 22:44  Rzek³ Pan do Pana mego: Si¹dŸ po prawicy mojej, a¿ po³o¿ê Twoich nieprzyjació³ pod stopy Twoje.
Mat 22:45  Jeœli wiêc Dawid nazywa Go Panem, to jak mo¿e byæ [tylko] jego synem?»
Mat 22:46  I ¿aden z nich nie móg³ Mu odpowiedzieæ. Nikt te¿ od owego dnia nie odwa¿y³ siê wiêcej Go 
pytaæ.
Mat 23:1  Wówczas przemówi³ Jezus do t³umów i do swych uczniów tymi s³owami:
Mat 23:2  «Na katedrze Moj¿esza zasiedli uczeni w Piœmie i faryzeusze.
Mat 23:3  Czyñcie wiêc i zachowujcie wszystko, co wam polec¹, lecz uczynków ich nie naœladujcie. Mówi¹ 
bowiem, ale sami nie czyni¹.
Mat 23:4  Wi¹¿¹ ciê¿ary wielkie i nie do uniesienia i k³ad¹ je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyæ ich 
nie chc¹.
Mat 23:5  Wszystkie swe uczynki spe³niaj¹ w tym celu, ¿eby siê ludziom pokazaæ. Rozszerzaj¹ swoje filakterie i 
wyd³u¿aj¹ frêdzle u p³aszczów.
Mat 23:6  Lubi¹ zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzes³a w synagogach.



Mat 23:7  Chc¹, by ich pozdrawiano na rynkach i ¿eby ludzie nazywali ich Rabbi.
Mat 23:8  Otó¿ wy nie pozwalajcie nazywaæ siê Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braæmi jesteœcie.
Mat 23:9  Nikogo te¿ na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Mat 23:10  Nie chciejcie równie¿, ¿eby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Mat 23:11  Najwiêkszy z was niech bêdzie waszym s³ug¹.
Mat 23:12  Kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony.
Mat 23:13  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed 
ludŸmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejœæ tym, którzy do niego id¹.
Mat 23:14  
Mat 23:15  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy, bo obchodzicie morze i ziemiê, ¿eby 
pozyskaæ jednego wspó³wyznawcê. A gdy siê nim stanie, czynicie go dwakroæ bardziej winnym piek³a ni¿ wy 
sami.
Mat 23:16  Biada wam, przewodnicy œlepi, którzy mówicie: Kto by przysi¹g³ na przybytek, to nic nie znaczy; lecz 
kto by przysi¹g³ na z³oto przybytku, ten jest zwi¹zany przysiêg¹.
Mat 23:17  G³upi i œlepi! Có¿ bowiem jest wa¿niejsze, z³oto czy przybytek, który uœwiêca z³oto?
Mat 23:18  Dalej: Kto by przysi¹g³ na o³tarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysi¹g³ na ofiarê, która jest na nim, 
ten jest zwi¹zany przysiêg¹.
Mat 23:19  Œlepi! Có¿ bowiem jest wa¿niejsze, ofiara czy o³tarz, który uœwiêca ofiarê?
Mat 23:20  Kto wiêc przysiêga na o³tarz, przysiêga na niego i na wszystko, co na nim le¿y.
Mat 23:21  A kto przysiêga na przybytek, przysiêga na niego i na Tego, który w nim mieszka.
Mat 23:22  A kto przysiêga na niebo, przysiêga na tron Bo¿y i na Tego, który na nim zasiada.
Mat 23:23  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy! Bo dajecie dziesiêcinê z miêty, kopru i kminku, 
lecz pomijacie to, co wa¿niejsze jest w Prawie: sprawiedliwoœæ, mi³osierdzie i wiarê. To zaœ nale¿a³o czyniæ, 
a tamtego nie opuszczaæ.
Mat 23:24  Przewodnicy œlepi, którzy przecedzacie komara, a po³ykacie wielb³¹da!
Mat 23:25  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy! Bo dbacie o czystoœæ zewnêtrznej strony 
kubka i misy, a wewn¹trz pe³ne s¹ one zdzierstwa i niepowœci¹gliwoœci.
Mat 23:26  Faryzeuszu œlepy! Oczyœæ wpierw wnêtrze kubka, ¿eby i zewnêtrzna jego strona sta³a siê czysta.
Mat 23:27  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy! Bo podobni jesteœcie do grobów pobielanych, 
które z zewn¹trz wygl¹daj¹ piêknie, lecz wewn¹trz pe³ne s¹ koœci trupich i wszelkiego plugastwa.
Mat 23:28  Tak i wy z zewn¹trz wydajecie siê ludziom sprawiedliwi, lecz wewn¹trz pe³ni jesteœcie ob³udy i 
nieprawoœci.
Mat 23:29  Biada wam, uczeni w Piœmie i faryzeusze, ob³udnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie 
grobowce sprawiedliwych,
Mat 23:30  i mówicie: "Gdybyœmy ¿yli za czasów naszych przodków, nie byliœmy ich wspólnikami w zabójstwie 
proroków".
Mat 23:31  Przez to sami przyznajecie, ¿e jesteœcie potomkami tych, którzy mordowali proroków!
Mat 23:32  Dope³nijcie i wy miary waszych przodków!
Mat 23:33  Wê¿e, plemiê ¿mijowe, jak wy mo¿ecie ujœæ potêpienia w piekle?
Mat 23:34  Dlatego oto Ja posy³am do was proroków, mêdrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i 
ukrzy¿ujecie; innych bêdziecie biczowaæ w swych synagogach i przepêdzaæ z miasta do miasta.
Mat 23:35  Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, pocz¹wszy od krwi Abla 
sprawiedliwego a¿ do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliœcie miêdzy przybytkiem a 
o³tarzem.
Mat 23:36  Zaprawdê, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie.
Mat 23:37  Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie s¹ pos³ani! Ile razy 
chcia³em zgromadziæ twoje dzieci, jak ptak swe pisklêta zbiera pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie.
Mat 23:38  Oto wasz dom zostanie wam pusty.
Mat 23:39  Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odt¹d, a¿ powiecie: B³ogos³awiony, który przychodzi w 
imiê Pañskie».
Mat 24:1  Gdy Jezus szed³ po wyjœciu ze œwi¹tyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazaæ budowle 
œwi¹tyni.
Mat 24:2  Lecz On rzek³ do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdê, powiadam wam, nie zostanie tu kamieñ na 
kamieniu, który by nie by³ zwalony».
Mat 24:3  A gdy siedzia³ na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobnoœci: «Powiedz nam, 
kiedy to nast¹pi i jaki bêdzie znak Twego przyjœcia i koñca œwiata?»
Mat 24:4  Na to Jezus im odpowiedzia³: «Strze¿cie siê, ¿eby was kto nie zwiód³.
Mat 24:5  Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w b³¹d 



wprowadz¹.
Mat 24:6  Bêdziecie s³yszeæ o wojnach i o pog³oskach wojennych; uwa¿ajcie, nie trwó¿cie siê tym. To musi siê 
staæ, ale to jeszcze nie koniec!
Mat 24:7  Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Bêdzie g³ód i zaraza, a 
miejscami trzêsienia ziemi.
Mat 24:8  Lecz to wszystko jest dopiero pocz¹tkiem boleœci.
Mat 24:9  Wtedy wydadz¹ was na udrêkê i bêd¹ was zabijaæ, i bêdziecie w nienawiœci u wszystkich narodów, z 
powodu mego imienia.
Mat 24:10  Wówczas wielu zachwieje siê w wierze; bêd¹ siê wzajemnie wydawaæ i jedni drugich nienawidziæ.
Mat 24:11  Powstanie wielu fa³szywych proroków i wielu w b³¹d wprowadz¹;
Mat 24:12  a poniewa¿ wzmo¿e siê nieprawoœæ, oziêbnie mi³oœæ wielu.
Mat 24:13  Lecz kto wytrwa do koñca, ten bêdzie zbawiony.
Mat 24:14  A ta Ewangelia o królestwie bêdzie g³oszona po ca³ej ziemi, na œwiadectwo wszystkim narodom. I 
wtedy nadejdzie koniec.
Mat 24:15  Gdy wiêc ujrzycie "ohydê spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegaj¹c¹ miejsce œwiête - kto 
czyta, niech rozumie -
Mat 24:16  wtedy ci, którzy bêd¹ w Judei, niech uciekaj¹ w góry!
Mat 24:17  Kto bêdzie na dachu, niech nie schodzi, by zabraæ rzeczy z domu.
Mat 24:18  A kto bêdzie na polu, niech nie wraca, ¿eby wzi¹æ swój p³aszcz.
Mat 24:19  Biada zaœ brzemiennym i karmi¹cym w owe dni!
Mat 24:20  A módlcie siê, ¿eby ucieczka wasza nie wypad³a w zimie albo w szabat.
Mat 24:21  Bêdzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie by³o od pocz¹tku œwiata a¿ dot¹d i nigdy nie 
bêdzie.
Mat 24:22  Gdyby ów czas nie zosta³ skrócony, nikt by nie ocala³. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie 
skrócony.
Mat 24:23  Wtedy jeœliby wam kto powiedzia³: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie!
Mat 24:24  Powstan¹ bowiem fa³szywi mesjasze i fa³szywi prorocy i dzia³aæ bêd¹ wielkie znaki i cuda, by w b³¹d 
wprowadziæ, jeœli to mo¿liwe, tak¿e wybranych.
Mat 24:25  Oto wam przepowiedzia³em.
Mat 24:26  Jeœli wiêc wam powiedz¹: "Oto jest na pustyni", nie chodŸcie tam!; "Oto wewn¹trz domu", nie 
wierzcie!
Mat 24:27  Albowiem jak b³yskawica zab³yœnie na wschodzie, a œwieci a¿ na zachodzie, tak bêdzie z 
przyjœciem Syna Cz³owieczego.
Mat 24:28  Gdzie jest padlina, tam siê i sêpy zgromadz¹.
Mat 24:29  Zaraz te¿ po ucisku owych dni s³oñce siê zaæmi i ksiê¿yc nie da swego blasku; gwiazdy zaczn¹ 
padaæ z nieba i moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête.
Mat 24:30  Wówczas uka¿e siê na niebie znak Syna Cz³owieczego, i wtedy bêd¹ narzekaæ wszystkie narody 
ziemi; i ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³okach niebieskich z wielk¹ moc¹ i chwa³¹.
Mat 24:31  Poœle On swoich anio³ów z tr¹b¹ o g³osie potê¿nym, i zgromadz¹ Jego wybranych z czterech stron 
œwiata, od jednego krañca nieba a¿ do drugiego.
Mat 24:32  A od figowego drzewa uczcie siê przez podobieñstwo! Gdy jego ga³¹zka staje siê soczysta i liœcie 
wypuszcza, poznajecie, ¿e zbli¿a siê lato.
Mat 24:33  Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, ¿e blisko jest, we drzwiach.
Mat 24:34  Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie.
Mat 24:35  Niebo i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹.
Mat 24:36  Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet anio³owie niebiescy, tylko sam Ojciec.
Mat 24:37  A jak by³o za dni Noego, tak bêdzie z przyjœciem Syna Cz³owieczego.
Mat 24:38  Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wydawali a¿ do dnia, kiedy Noe 
wszed³ do arki,
Mat 24:39  i nie spostrzegli siê, a¿ przyszed³ potop i poch³on¹³ wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem 
Syna Cz³owieczego.
Mat 24:40  Wtedy dwóch bêdzie w polu: jeden bêdzie wziêty, drugi zostawiony.
Mat 24:41  Dwie bêd¹ mleæ na ¿arnach: jedna bêdzie wziêta, druga zostawiona.
Mat 24:42  Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
Mat 24:43  A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia³, o której porze nocy z³odziej ma przyjœæ, na pewno by 
czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu.
Mat 24:44  Dlatego i wy b¹dŸcie gotowi, bo w chwili, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie.
Mat 24:45  Któ¿ jest tym s³ug¹ wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi³ nad swoj¹ s³u¿b¹, ¿eby na czas 
rozda³ jej ¿ywnoœæ?



Mat 24:46  Szczêœliwy ów s³uga, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynnoœci.
Mat 24:47  Zaprawdê, powiadam wam: Postawi go nad ca³ym swoim mieniem.
Mat 24:48  Lecz jeœli taki z³y s³uga powie sobie w duszy: "Mój pan siê oci¹ga",
Mat 24:49  i zacznie biæ swoje wspó³s³ugi, i bêdzie jad³ i pi³ z pijakami,
Mat 24:50  to nadejdzie pan tego s³ugi w dniu, kiedy siê nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
Mat 24:51  Ka¿e go æwiartowaæ i z ob³udnikami wyznaczy mu miejsce. Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów.
Mat 25:1  Wtedy podobne bêdzie królestwo niebieskie do dziesiêciu panien, które wziê³y swoje lampy i wysz³y 
na spotkanie pana m³odego.
Mat 25:2  Piêæ z nich by³o nierozs¹dnych, a piêæ roztropnych.
Mat 25:3  Nierozs¹dne wziê³y lampy, ale nie wziê³y z sob¹ oliwy.
Mat 25:4  Roztropne zaœ razem z lampami zabra³y równie¿ oliwê w naczyniach.
Mat 25:5  Gdy siê pan m³ody opóŸnia³, zmorzone snem wszystkie zasnê³y.
Mat 25:6  Lecz o pó³nocy rozleg³o siê wo³anie: "Pan m³ody idzie, wyjdŸcie mu na spotkanie!"
Mat 25:7  Wtedy powsta³y wszystkie owe panny i opatrzy³y swe lampy.
Mat 25:8  A nierozs¹dne rzek³y do roztropnych: "U¿yczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasn¹".
Mat 25:9  Odpowiedzia³y roztropne: "Mog³oby i nam, i wam nie wystarczyæ. IdŸcie raczej do sprzedaj¹cych i 
kupcie sobie!"
Mat 25:10  Gdy one sz³y kupiæ, nadszed³ pan m³ody. Te, które by³y gotowe, wesz³y z nim na ucztê weseln¹, i 
drzwi zamkniêto.
Mat 25:11  W koñcu nadchodz¹ i pozosta³e panny, prosz¹c: "Panie, panie, otwórz nam!"
Mat 25:12  Lecz on odpowiedzia³: "Zaprawdê, powiadam wam, nie znam was".
Mat 25:13  Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Mat 25:14  Podobnie te¿ [jest] jak z pewnym cz³owiekiem, który maj¹c siê udaæ w podró¿, przywo³a³ swoje 
s³ugi i przekaza³ im swój maj¹tek.
Mat 25:15  Jednemu da³ piêæ talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, ka¿demu wed³ug jego zdolnoœci, i 
odjecha³. Zaraz
Mat 25:16  ten, który otrzyma³ piêæ talentów, poszed³, puœci³ je w obrót i zyska³ drugie piêæ.
Mat 25:17  Tak samo i ten, który dwa otrzyma³; on równie¿ zyska³ drugie dwa.
Mat 25:18  Ten zaœ, który otrzyma³ jeden, poszed³ i rozkopawszy ziemiê, ukry³ pieni¹dze swego pana.
Mat 25:19  Po d³u¿szym czasie powróci³ pan owych s³ug i zacz¹³ rozliczaæ siê z nimi.
Mat 25:20  Wówczas przyszed³ ten, który otrzyma³ piêæ talentów. Przyniós³ drugie piêæ i rzek³: "Panie, 
przekaza³eœ mi piêæ talentów, oto drugie piêæ talentów zyska³em".
Mat 25:21  Rzek³ mu pan: "Dobrze, s³ugo dobry i wierny! By³eœ wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ciê 
postawiê: wejdŸ do radoœci twego pana!"
Mat 25:22  Przyszed³ równie¿ i ten, który otrzyma³ dwa talenty, mówi¹c: "Panie, przekaza³eœ mi dwa talenty, 
oto drugie dwa talenty zyska³em".
Mat 25:23  Rzek³ mu pan: "Dobrze, s³ugo dobry i wierny! By³eœ wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ciê 
postawiê: wejdŸ do radoœci twego pana!"
Mat 25:24  Przyszed³ i ten, który otrzyma³ jeden talent, i rzek³: "Panie, wiedzia³em, ¿eœ jest cz³owiek twardy: 
chcesz ¿¹æ tam, gdzie nie posia³eœ, i zbieraæ tam, gdzieœ nie rozsypa³.
Mat 25:25  Boj¹c siê wiêc, poszed³em i ukry³em twój talent w ziemi. Oto masz swoj¹ w³asnoœæ!"
Mat 25:26  Odrzek³ mu pan jego: "S³ugo z³y i gnuœny! Wiedzia³eœ, ¿e chcê ¿¹æ tam, gdzie nie posia³em, i 
zbieraæ tam, gdziem nie rozsypa³.
Mat 25:27  Powinieneœ wiêc by³ oddaæ moje pieni¹dze bankierom, a ja po powrocie by³bym z zyskiem odebra³ 
swoj¹ w³asnoœæ.
Mat 25:28  Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesiêæ talentów.
Mat 25:29  Ka¿demu bowiem, kto ma, bêdzie dodane, tak ¿e nadmiar mieæ bêdzie. Temu zaœ, kto nie ma, 
zabior¹ nawet to, co ma.
Mat 25:30  A s³ugê nieu¿ytecznego wyrzuæcie na zewn¹trz - w ciemnoœci! Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie 
zêbów".
Mat 25:31  Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio³owie z Nim, wtedy zasi¹dzie na swoim 
tronie pe³nym chwa³y.
Mat 25:32  I zgromadz¹ siê przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od koz³ów.
Mat 25:33  Owce postawi po prawej, a koz³y po swojej lewej stronie.
Mat 25:34  Wtedy odezwie siê Król do tych po prawej stronie: "PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸcie w 
posiadanie królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata!
Mat 25:35  Bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a 
przyjêliœcie Mnie;



Mat 25:36  by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a 
przyszliœcie do Mnie".
Mat 25:37  Wówczas zapytaj¹ sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym i nakarmiliœmy Ciebie? 
spragnionym i daliœmy Ci piæ?
Mat 25:38  Kiedy widzieliœmy Ciê przybyszem i przyjêliœmy Ciê? lub nagim i przyodzialiœmy Ciê?
Mat 25:39  Kiedy widzieliœmy Ciê chorym lub w wiêzieniu i przyszliœmy do Ciebie?"
Mat 25:40  A Król im odpowie: "Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili".
Mat 25:41  Wtedy odezwie siê i do tych po lewej stronie: "IdŸcie precz ode Mnie, przeklêci, w ogieñ wieczny, 
przygotowany diab³u i jego anio³om!
Mat 25:42  Bo by³em g³odny, a nie daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a nie daliœcie Mi piæ;
Mat 25:43  by³em przybyszem, a nie przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a nie przyodzialiœcie Mnie; by³em chory i w 
wiêzieniu, a nie odwiedziliœcie Mnie."
Mat 25:44  Wówczas zapytaj¹ i ci: "Panie, kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym albo spragnionym, albo przybyszem, 
albo nagim, kiedy chorym albo w wiêzieniu, a nie us³u¿yliœmy Tobie?"
Mat 25:45  Wtedy odpowie im: "Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliœcie jednemu z tych 
najmniejszych, tegoœcie i Mnie nie uczynili".
Mat 25:46  I pójd¹ ci na mêkê wieczn¹, sprawiedliwi zaœ do ¿ycia wiecznego».
Mat 26:1  Gdy Jezus dokoñczy³ wszystkich tych mów, rzek³ do swoich uczniów:
Mat 26:2  «Wiecie, ¿e po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Cz³owieczy bêdzie wydany na ukrzy¿owanie».
Mat 26:3  Wówczas to zebrali siê arcykap³ani i starsi ludu w pa³acu najwy¿szego kap³ana, imieniem Kajfasz,
Mat 26:4  i odbyli naradê, ¿eby Jezusa podstêpnie pochwyciæ i zabiæ.
Mat 26:5  Lecz mówili: «Tylko nie w czasie œwiêta, ¿eby wzburzenie nie powsta³o wœród ludu».
Mat 26:6  Gdy Jezus przebywa³ w Betanii, w domu Szymona Trêdowatego,
Mat 26:7  podesz³a do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wyla³a Mu olejek na g³owê, 
gdy spoczywa³ przy stole.
Mat 26:8  Widz¹c to, uczniowie oburzali siê, mówi¹c: «Na co takie marnotrawstwo?
Mat 26:9  Przecie¿ mo¿na by³o drogo to sprzedaæ i rozdaæ ubogim».
Mat 26:10  Lecz Jezus zauwa¿y³ to i rzek³ do nich: «Czemu sprawiacie przykroœæ tej kobiecie? Dobry uczynek 
spe³ni³a wzglêdem Mnie.
Mat 26:11  Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie.
Mat 26:12  Wylewaj¹c ten olejek na moje cia³o, na mój pogrzeb to uczyni³a.
Mat 26:13  Zaprawdê, powiadam wam: Gdziekolwiek po ca³ym œwiecie g³osiæ bêd¹ tê Ewangeliê, bêd¹ równie¿ 
opowiadaæ na jej pami¹tkê to, co uczyni³a».
Mat 26:14  Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, uda³ siê do arcykap³anów
Mat 26:15  i rzek³: «Co chcecie mi daæ, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieœci srebrników.
Mat 26:16  Odt¹d szuka³ sposobnoœci, ¿eby Go wydaæ.
Mat 26:17  W pierwszy dzieñ Przaœników przyst¹pili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, 
¿ebyœmy Ci przygotowali Paschê do spo¿ycia?»
Mat 26:18  On odrzek³: «IdŸcie do miasta, do znanego nam cz³owieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: 
Czas mój jest bliski; u ciebie chcê urz¹dziæ Paschê z moimi uczniami"».
Mat 26:19  Uczniowie uczynili tak, jak im poleci³ Jezus, i przygotowali Paschê.
Mat 26:20  Z nastaniem wieczoru zaj¹³ miejsce u sto³u razem z dwunastu uczniami.
Mat 26:21  A gdy jedli, rzek³: «Zaprawdê, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi».
Mat 26:22  Bardzo tym zasmuceni zaczêli pytaæ jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»
Mat 26:23  On zaœ odpowiedzia³: «Ten, który ze Mn¹ rêkê zanurza w misie, on Mnie zdradzi.
Mat 26:24  Wprawdzie Syn Cz³owieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu cz³owiekowi, przez 
którego Syn Cz³owieczy bêdzie wydany. By³oby lepiej dla tego cz³owieka, gdyby siê nie narodzi³».
Mat 26:25  Wtedy Judasz, który Go mia³ zdradziæ, rzek³: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedzia³ mu: «Tak jest, ty».
Mat 26:26  A gdy oni jedli, Jezus wzi¹³ chleb i odmówiwszy b³ogos³awieñstwo, po³ama³ i da³ uczniom, mówi¹c: 
«Bierzcie i jedzcie, to jest Cia³o moje».
Mat 26:27  Nastêpnie wzi¹³ kielich i odmówiwszy dziêkczynienie, da³ im, mówi¹c: «Pijcie z niego wszyscy,
Mat 26:28  bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Mat 26:29  Lecz powiadam wam: Odt¹d nie bêdê ju¿ pi³ z tego owocu winnego krzewu a¿ do owego dnia, kiedy 
piæ go bêdê z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».
Mat 26:30  Po odœpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.
Mat 26:31  Wówczas Jezus rzek³ do nich: «Wy wszyscy zw¹tpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzê 
pasterza, a rozprosz¹ siê owce stada.
Mat 26:32  Lecz gdy powstanê, uprzedzê was do Galilei».



Mat 26:33  Odpowiedzia³ Mu Piotr: «Choæby wszyscy zw¹tpili w Ciebie, ja nigdy nie zw¹tpiê».
Mat 26:34  Jezus mu rzek³: «Zaprawdê, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie 
wyprzesz».
Mat 26:35  Na to Piotr: «Choæby mi przysz³o umrzeæ z Tob¹, nie wyprê siê Ciebie». Podobnie zapewniali 
wszyscy uczniowie.
Mat 26:36  Wtedy przyszed³ Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzek³ do uczniów: «Usi¹dŸcie tu, Ja 
tymczasem odejdê tam i bêdê siê modli³».
Mat 26:37  Wzi¹wszy z sob¹ Piotra i dwóch synów Zebedeusza, pocz¹³ siê smuciæ i odczuwaæ trwogê.
Mat 26:38  Wtedy rzek³ do nich: «Smutna jest moja dusza a¿ do œmierci; zostañcie tu i czuwajcie ze Mn¹!»
Mat 26:39  I odszed³szy nieco dalej, upad³ na twarz i modli³ siê tymi s³owami: «Ojcze mój, jeœli to mo¿liwe, 
niech Mnie ominie ten kielich! Wszak¿e nie jak Ja chcê, ale jak Ty».
Mat 26:40  Potem przyszed³ do uczniów i zasta³ ich œpi¹cych. Rzek³ wiêc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie 
mogliœcie czuwaæ ze Mn¹?
Mat 26:41  Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe».
Mat 26:42  Powtórnie odszed³ i tak siê modli³: «Ojcze mój, jeœli nie mo¿e omin¹æ Mnie ten kielich, i muszê go 
wypiæ, niech siê stanie wola Twoja!»
Mat 26:43  Potem przyszed³ i znów zasta³ ich œpi¹cych, bo oczy ich by³y senne.
Mat 26:44  Zostawiwszy ich, odszed³ znowu i modli³ siê po raz trzeci, powtarzaj¹c te same s³owa.
Mat 26:45  Potem wróci³ do uczniów i rzek³ do nich: «Œpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadesz³a godzina i 
Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce grzeszników.
Mat 26:46  Wstañcie, chodŸmy! Oto blisko jest mój zdrajca».
Mat 26:47  Gdy On jeszcze mówi³, oto nadszed³ Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i 
kijami, od arcykap³anów i starszych ludu.
Mat 26:48  Zdrajca zaœ da³ im taki znak: «Ten, którego poca³ujê, to On; Jego pochwyæcie!».
Mat 26:49  Zaraz te¿ przyst¹pi³ do Jezusa, mówi¹c: «Witaj Rabbi!», i poca³owa³ Go.
Mat 26:50  A Jezus rzek³ do niego: «Przyjacielu, po coœ przyszed³?» Wtedy podeszli, rzucili siê na Jezusa i 
pochwycili Go.
Mat 26:51  A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyci¹gn¹³ rêkê, doby³ miecza i ugodziwszy s³ugê 
najwy¿szego kap³ana odci¹³ mu ucho.
Mat 26:52  Wtedy Jezus rzek³ do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytaj¹, 
od miecza gin¹.
Mat 26:53  Czy myœlisz, ¿e nie móg³bym poprosiæ Ojca mojego, a zaraz wystawi³by Mi wiêcej ni¿ dwanaœcie 
zastêpów anio³ów?
Mat 26:54  Jak¿e wiêc spe³ni¹ siê Pisma, ¿e tak siê staæ musi?»
Mat 26:55  W owej chwili Jezus rzek³ do t³umów: «Wyszliœcie z mieczami i kijami jak na zbójcê, ¿eby Mnie 
pojmaæ. Codziennie zasiada³em w œwi¹tyni i naucza³em, a nie pochwyciliœcie Mnie.
Mat 26:56  Lecz sta³o siê to wszystko, ¿eby siê wype³ni³y Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuœcili 
Go i uciekli.
Mat 26:57  Ci zaœ, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwy¿szego kap³ana, Kajfasza, gdzie zebrali 
siê uczeni w Piœmie i starsi.
Mat 26:58  A Piotr szed³ za Nim z daleka, a¿ do pa³acu najwy¿szego kap³ana. Wszed³ tam na dziedziniec i 
usiad³ miêdzy s³u¿b¹, aby widzieæ, jaki bêdzie wynik.
Mat 26:59  Tymczasem arcykap³ani i ca³a Wysoka Rada szukali fa³szywego œwiadectwa przeciw Jezusowi, aby 
Go zg³adziæ.
Mat 26:60  Lecz nie znaleŸli, jakkolwiek wystêpowa³o wielu fa³szywych œwiadków. W koñcu stanêli dwaj
Mat 26:61  i zeznali: «On powiedzia³: "Mogê zburzyæ przybytek Bo¿y i w ci¹gu trzech dni go odbudowaæ"».
Mat 26:62  Wtedy powsta³ najwy¿szy kap³an i rzek³ do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznaj¹ 
przeciwko Tobie?»
Mat 26:63  Lecz Jezus milcza³. A najwy¿szy kap³an rzek³ do Niego: «Poprzysiêgam Ciê na Boga ¿ywego, 
powiedz nam: Czy Ty jesteœ Mesjasz, Syn Bo¿y?»
Mat 26:64  Jezus mu odpowiedzia³: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odt¹d ujrzycie Syna 
Cz³owieczego, siedz¹cego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodz¹cego na ob³okach niebieskich».
Mat 26:65  Wtedy najwy¿szy kap³an rozdar³ swoje szaty i rzek³: «ZbluŸni³. Na có¿ nam jeszcze potrzeba 
œwiadków? Oto teraz s³yszeliœcie bluŸnierstwo.
Mat 26:66  Co wam siê zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest œmierci».
Mat 26:67  Wówczas zaczêli pluæ Mu w twarz i biæ Go piêœciami, a inni policzkowali Go
Mat 26:68  i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Ciê uderzy³?»
Mat 26:69  Piotr zaœ siedzia³ zewn¹trz na dziedziñcu. Podesz³a do niego jedna s³u¿¹ca i rzek³a: «I ty by³eœ z 
Galilejczykiem Jezusem».



Mat 26:70  Lecz on zaprzeczy³ temu wobec wszystkich i rzek³: «Nie wiem, co mówisz».
Mat 26:71  A gdy wyszed³ ku bramie, zauwa¿y³a go inna i rzek³a do tych, co tam byli: «Ten by³ z Jezusem 
Nazarejczykiem».
Mat 26:72  I znowu zaprzeczy³ pod przysiêg¹: «Nie znam tego Cz³owieka».
Mat 26:73  Po chwili ci, którzy tam stali, zbli¿yli siê i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteœ jednym z nich, bo i 
twoja mowa ciê zdradza».
Mat 26:74  Wtedy pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ: «Nie znam tego Cz³owieka». I w tej chwili kogut zapia³.
Mat 26:75  Wspomnia³ Piotr na s³owo Jezusa, który mu powiedzia³: «Zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie 
wyprzesz». Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³.
Mat 27:1  A gdy nasta³ ranek, wszyscy arcykap³ani i starsi ludu powziêli uchwa³ê przeciw Jezusowi, ¿eby Go 
zg³adziæ.
Mat 27:2  Zwi¹zawszy Go zaprowadzili i wydali w rêce namiestnika Poncjusza Pi³ata.
Mat 27:3  Wtedy Judasz, który Go wyda³, widz¹c, ¿e Go skazano, opamiêta³ siê, zwróci³ trzydzieœci srebrników 
arcykap³anom i starszym
Mat 27:4  i rzek³: «Zgrzeszy³em, wydawszy krew niewinn¹». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja 
sprawa».
Mat 27:5  Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddali³ siê, potem poszed³ i powiesi³ siê.
Mat 27:6  Arcykap³ani zaœ wziêli srebrniki i orzekli: «Nie wolno k³aœæ ich do skarbca œwi¹tyni, bo s¹ zap³at¹ za 
krew».
Mat 27:7  Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców.
Mat 27:8  Dlatego pole to a¿ po dziœ dzieñ nosi nazwê Pole Krwi.
Mat 27:9  Wtedy spe³ni³o siê to, co powiedzia³ prorok Jeremiasz: Wziêli trzydzieœci srebrników, zap³atê za 
Tego, którego oszacowali synowie Izraela.
Mat 27:10  I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkaza³.
Mat 27:11  Jezusa zaœ stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zada³ Mu pytanie: «Czy Ty jesteœ królem 
¿ydowskim?» Jezus odpowiedzia³: «Tak, Ja nim jestem».
Mat 27:12  A gdy Go oskar¿ali arcykap³ani i starsi, nic nie odpowiada³.
Mat 27:13  Wtedy zapyta³ Go Pi³at: «Nie s³yszysz, jak wiele zeznaj¹ przeciw Tobie?»
Mat 27:14  On jednak nie odpowiedzia³ mu na ¿adne pytanie, tak ¿e namiestnik bardzo siê dziwi³.
Mat 27:15  A by³ zwyczaj, ¿e na ka¿de œwiêto namiestnik uwalnia³ jednego wiêŸnia, którego chcieli.
Mat 27:16  Trzymano zaœ wtedy znacznego wiêŸnia, imieniem Barabasz.
Mat 27:17  Gdy siê wiêc zebrali, spyta³ ich Pi³at: «Którego chcecie, ¿ebym wam uwolni³, Barabasza czy Jezusa, 
zwanego Mesjaszem?»
Mat 27:18  Wiedzia³ bowiem, ¿e przez zawiœæ Go wydali.
Mat 27:19  A gdy on odbywa³ przewód s¹dowy, ¿ona jego przys³a³a mu ostrze¿enie: «Nie miej nic do czynienia 
z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we œnie wiele nacierpia³am siê z Jego powodu».
Mat 27:20  Tymczasem arcykap³ani i starsi namówili t³umy, ¿eby prosi³y o Barabasza, a domaga³y siê œmierci 
Jezusa.
Mat 27:21  Pyta³ ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, ¿ebym wam uwolni³?» Odpowiedzieli: 
«Barabasza».
Mat 27:22  Rzek³ do nich Pi³at: «Có¿ wiêc mam uczyniæ z Jezusem, którego nazywaj¹ Mesjaszem?» Zawo³ali 
wszyscy: «Na krzy¿ z Nim!»
Mat 27:23  Namiestnik odpowiedzia³: «Có¿ w³aœciwie z³ego uczyni³?» Lecz oni jeszcze g³oœniej krzyczeli: «Na 
krzy¿ z Nim!»
Mat 27:24  Pi³at widz¹c, ¿e nic nie osi¹ga, a wzburzenie raczej wzrasta, wzi¹³ wodê i umy³ rêce wobec t³umu, 
mówi¹c: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz».
Mat 27:25  A ca³y lud zawo³a³: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze».
Mat 27:26  Wówczas uwolni³ im Barabasza, a Jezusa kaza³ ubiczowaæ i wyda³ na ukrzy¿owanie.
Mat 27:27  Wtedy ¿o³nierze namiestnika zabrali Jezusa z sob¹ do pretorium i zgromadzili ko³o Niego ca³¹ 
kohortê.
Mat 27:28  Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego p³aszcz szkar³atny.
Mat 27:29  Uplót³szy wieniec z ciernia w³o¿yli Mu na g³owê, a do prawej rêki dali Mu trzcinê. Potem przyklêkali 
przed Nim i szydzili z Niego, mówi¹c: «Witaj, Królu ¯ydowski!»
Mat 27:30  Przy tym pluli na Niego, brali trzcinê i bili Go po g³owie.
Mat 27:31  A gdy Go wyszydzili, zdjêli z Niego p³aszcz, w³o¿yli na Niego w³asne Jego szaty i odprowadzili Go 
na ukrzy¿owanie.
Mat 27:32  Wychodz¹c spotkali pewnego cz³owieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, ¿eby niós³ 
krzy¿ Jego.
Mat 27:33  Gdy przyszli na miejsce zwane Golgot¹, to znaczy Miejscem Czaszki,



Mat 27:34  dali Mu piæ wino zaprawione gorycz¹. Skosztowa³, ale nie chcia³ piæ.
Mat 27:35  Gdy Go ukrzy¿owali, rozdzielili miêdzy siebie Jego szaty, rzucaj¹c o nie losy.
Mat 27:36  I siedz¹c, tam Go pilnowali.
Mat 27:37  A nad g³ow¹ Jego umieœcili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król ¯ydowski».
Mat 27:38  Wtedy te¿ ukrzy¿owano z Nim dwóch z³oczyñców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Mat 27:39  Ci zaœ, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrz¹sali g³owami,
Mat 27:40  mówi¹c: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeœli 
jesteœ Synem Bo¿ym, zejdŸ z krzy¿a!»
Mat 27:41  Podobnie arcykap³ani z uczonymi w Piœmie i starszymi, szydz¹c, powtarzali:
Mat 27:42  «Innych wybawia³, siebie nie mo¿e wybawiæ. Jest królem Izraela: niech¿e teraz zejdzie z krzy¿a, a 
uwierzymy w Niego.
Mat 27:43  Zaufa³ Bogu: niech¿e Go teraz wybawi, jeœli Go mi³uje. Przecie¿ powiedzia³: "Jestem Synem 
Bo¿ym"».
Mat 27:44  Tak samo l¿yli Go i z³oczyñcy, którzy byli z Nim ukrzy¿owani.
Mat 27:45  Od godziny szóstej mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê, a¿ do godziny dziewi¹tej.
Mat 27:46  Oko³o godziny dziewi¹tej Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy 
Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?
Mat 27:47  S³ysz¹c to, niektórzy ze stoj¹cych tam mówili: «On Eliasza wo³a».
Mat 27:48  Zaraz te¿ jeden z nich pobieg³ i wzi¹wszy g¹bkê, nape³ni³ j¹ octem, w³o¿y³ na trzcinê i dawa³ Mu piæ.
Mat 27:49  Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawiæ».
Mat 27:50  A Jezus raz jeszcze zawo³a³ donoœnym g³osem i wyzion¹³ ducha.
Mat 27:51  A oto zas³ona przybytku rozdar³a siê na dwoje z góry na dó³; ziemia zadr¿a³a i ska³y zaczê³y 
pêkaæ.
Mat 27:52  Groby siê otworzy³y i wiele cia³ Œwiêtych, którzy umarli, powsta³o.
Mat 27:53  I wyszed³szy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Œwiêtego i ukazali siê wielu.
Mat 27:54  Setnik zaœ i jego ludzie, którzy odbywali stra¿ przy Jezusie, widz¹c trzêsienie ziemi i to, co siê 
dzia³o, zlêkli siê bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten by³ Synem Bo¿ym».
Mat 27:55  By³o tam równie¿ wiele niewiast, które przypatrywa³y siê z daleka. Sz³y one za Jezusem z Galilei i 
us³ugiwa³y Mu.
Mat 27:56  Miêdzy nimi by³y: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
Mat 27:57  Pod wieczór przyszed³ zamo¿ny cz³owiek z Arymatei, imieniem Józef, który te¿ by³ uczniem Jezusa.
Mat 27:58  On uda³ siê do Pi³ata i poprosi³ o cia³o Jezusa. Wówczas Pi³at kaza³ je wydaæ.
Mat 27:59  Józef zabra³ cia³o, owin¹³ je w czyste p³ótno
Mat 27:60  i z³o¿y³ w swoim nowym grobie, który kaza³ wykuæ w skale. Przed wejœciem do grobu zatoczy³ 
du¿y kamieñ i odszed³.
Mat 27:61  Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozosta³y tam, siedz¹c naprzeciw grobu.
Mat 27:62  Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali siê arcykap³ani i faryzeusze u Pi³ata
Mat 27:63  i oznajmili: «Panie, przypomnieliœmy sobie, ¿e ów oszust powiedzia³ jeszcze za ¿ycia: "Po trzech 
dniach powstanê".
Mat 27:64  Ka¿ wiêc zabezpieczyæ grób a¿ do trzeciego dnia, ¿eby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, 
nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powsta³ z martwych". I bêdzie ostatnie oszustwo gorsze ni¿ pierwsze».
Mat 27:65  Rzek³ im Pi³at: «Macie stra¿: idŸcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie».
Mat 27:66  Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczêtowuj¹c kamieñ i stawiaj¹c stra¿.
Mat 28:1  Po up³ywie szabatu, o œwicie pierwszego dnia tygodnia przysz³a Maria Magdalena i druga Maria 
obejrzeæ grób.
Mat 28:2  A oto powsta³o wielkie trzêsienie ziemi. Albowiem anio³ Pañski zst¹pi³ z nieba, podszed³, odsun¹³ 
kamieñ i usiad³ na nim.
Mat 28:3  Postaæ jego jaœnia³a jak b³yskawica, a szaty jego by³y bia³e jak œnieg.
Mat 28:4  Ze strachu przed nim zadr¿eli stra¿nicy i stali siê jakby umarli.
Mat 28:5  Anio³ zaœ przemówi³ do niewiast: «Wy siê nie bójcie! Gdy¿ wiem, ¿e szukacie Jezusa 
Ukrzy¿owanego.
Mat 28:6  Nie ma Go tu, bo zmartwychwsta³, jak powiedzia³. ChodŸcie, zobaczcie miejsce, gdzie le¿a³.
Mat 28:7  A idŸcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powsta³ z martwych i oto udaje siê przed wami do Galilei. 
Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedzia³em».
Mat 28:8  Poœpiesznie wiêc oddali³y siê od grobu, z bojaŸni¹ i wielk¹ radoœci¹, i bieg³y oznajmiæ to Jego 
uczniom.
Mat 28:9  A oto Jezus stan¹³ przed nimi i rzek³: «Witajcie!» One podesz³y do Niego, objê³y Go za nogi i odda³y 
Mu pok³on.
Mat 28:10  A Jezus rzek³ do nich: «Nie bójcie siê! IdŸcie i oznajmijcie moim braciom: niech id¹ do Galilei, tam 



Mnie zobacz¹».
Mat 28:11  Gdy one by³y w drodze, niektórzy ze stra¿y przyszli do miasta i powiadomili arcykap³anów o 
wszystkim, co zasz³o.
Mat 28:12  Ci zebrali siê ze starszymi, a po naradzie dali ¿o³nierzom sporo pieniêdzy
Mat 28:13  i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyœmy spali.
Mat 28:14  A gdyby to dosz³o do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z k³opotu».
Mat 28:15  Ci wiêc wziêli pieni¹dze i uczynili, jak ich pouczono. I tak roznios³a siê ta pog³oska miêdzy ¯ydami i 
trwa a¿ do dnia dzisiejszego.
Mat 28:16  Jedenastu zaœ uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³.
Mat 28:17  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili.
Mat 28:18  Wtedy Jezus podszed³ do nich i przemówi³ tymi s³owami: «Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i 
na ziemi.
Mat 28:19  IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha 
Œwiêtego.
Mat 28:20  Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
a¿ do skoñczenia œwiata».
Mar 1:1  Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym.
Mar 1:2  Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posy³am wys³añca mego przed Tob¹; on przygotuje drogê 
Twoj¹.
Mar 1:3  G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, Dla Niego prostujcie œcie¿ki!
Mar 1:4  Wyst¹pi³ Jan Chrzciciel na pustyni i g³osi³ chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
Mar 1:5  Ci¹gnê³a do niego ca³a judzka kraina oraz wszyscy mieszkañcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznaj¹c [przy tym] swe grzechy.
Mar 1:6  Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a ¿ywi³ siê szarañcz¹ i miodem 
leœnym.
Mar 1:7  I tak g³osi³: «Idzie za mn¹ mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ 
rzemyk u Jego sanda³ów.
Mar 1:8  Ja chrzci³em was wod¹, On zaœ chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym».
Mar 1:9  W owym czasie przyszed³ Jezus z Nazaretu w Galilei i przyj¹³ od Jana chrzest w Jordanie.
Mar 1:10  W chwili gdy wychodzi³ z wody, ujrza³ rozwieraj¹ce siê niebo i Ducha jak go³êbicê zstêpuj¹cego na 
siebie.
Mar 1:11  A z nieba odezwa³ siê g³os: «Tyœ jest mój Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie».
Mar 1:12  Zaraz te¿ Duch wyprowadzi³ Go na pustyniê.
Mar 1:13  Czterdzieœci dni przeby³ na pustyni, kuszony przez szatana. ¯y³ tam wœród zwierz¹t, anio³owie zaœ 
us³ugiwali Mu.
Mar 1:14  Gdy Jan zosta³ uwiêziony, Jezus przyszed³ do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³:
Mar 1:15  «Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê!»
Mar 1:16  Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami.
Mar 1:17  Jezus rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹, a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi».
Mar 1:18  I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Mar 1:19  Id¹c dalej, ujrza³ Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy te¿ byli w ³odzi i naprawiali sieci.
Mar 1:20  Zaraz ich powo³a³, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w ³odzi i poszli za 
Nim.
Mar 1:21  Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszed³ do synagogi i naucza³.
Mar 1:22  Zdumiewali siê Jego nauk¹: uczy³ ich bowiem jak ten, który ma w³adzê, a nie jak uczeni w Piœmie.
Mar 1:23  By³ w³aœnie w synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Zacz¹³ on wo³aæ:
Mar 1:24  «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas zgubiæ. Wiem, kto jesteœ: Œwiêty 
Bo¿y».
Mar 1:25  Lecz Jezus rozkaza³ mu surowo: «Milcz i wyjdŸ z niego!».
Mar 1:26  Wtedy duch nieczysty zacz¹³ go targaæ i z g³oœnym krzykiem wyszed³ z niego.
Mar 1:27  A wszyscy siê zdumieli, tak ¿e jeden drugiego pyta³: «Co to jest? Nowa jakaœ nauka z moc¹. Nawet 
duchom nieczystym rozkazuje i s¹ Mu pos³uszne».
Mar 1:28  I wnet rozesz³a siê wieœæ o Nim wszêdzie po ca³ej okolicznej krainie galilejskiej.
Mar 1:29  Zaraz po wyjœciu z synagogi przyszed³ z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Mar 1:30  Teœciowa zaœ Szymona le¿a³a w gor¹czce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
Mar 1:31  On podszed³ do niej i podniós³ j¹ uj¹wszy za rêkê, gor¹czka j¹ opuœci³a. A ona im us³ugiwa³a.
Mar 1:32  Z nastaniem wieczora, gdy s³oñce zasz³o, przynosili do Niego wszystkich chorych i opêtanych;
Mar 1:33  i ca³e miasto by³o zebrane u drzwi.



Mar 1:34  Uzdrowi³ wielu dotkniêtych rozmaitymi chorobami i wiele z³ych duchów wyrzuci³, lecz nie pozwala³ 
z³ym duchom mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, kim On jest.
Mar 1:35  Nad ranem, gdy jeszcze by³o ciemno, wsta³, wyszed³ i uda³ siê na miejsce pustynne, i tam siê modli³.
Mar 1:36  Pospieszy³ za Nim Szymon z towarzyszami,
Mar 1:37  a gdy Go znaleŸli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Ciê szukaj¹».
Mar 1:38  Lecz On rzek³ do nich: «PójdŸmy gdzie indziej, do s¹siednich miejscowoœci, abym i tam móg³ 
nauczaæ, bo na to wyszed³em».
Mar 1:39  I chodzi³ po ca³ej Galilei, nauczaj¹c w ich synagogach i wyrzucaj¹c z³e duchy.
Mar 1:40  Wtedy przyszed³ do Niego trêdowaty i upadaj¹c na kolana, prosi³ Go: «Jeœli chcesz, mo¿esz mnie 
oczyœciæ».
Mar 1:41  Zdjêty litoœci¹, wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go i rzek³ do niego: «Chcê, b¹dŸ oczyszczony!».
Mar 1:42  Natychmiast tr¹d go opuœci³ i zosta³ oczyszczony.
Mar 1:43  Jezus surowo mu przykaza³ i zaraz go odprawi³,
Mar 1:44  mówi¹c mu: «Uwa¿aj, nikomu nic nie mów, ale idŸ poka¿ siê kap³anowi i z³ó¿ za swe oczyszczenie 
ofiarê, któr¹ przepisa³ Moj¿esz, na œwiadectwo dla nich».
Mar 1:45  Lecz on po wyjœciu zacz¹³ wiele opowiadaæ i rozg³aszaæ to, co zasz³o, tak ¿e Jezus nie móg³ ju¿ 
jawnie wejœæ do miasta, lecz przebywa³ w miejscach pustynnych. A ludzie zewsz¹d schodzili siê do Niego.
Mar 2:1  Gdy po pewnym czasie wróci³ do Kafarnaum, pos³yszeli, ¿e jest w domu.
Mar 2:2  Zebra³o siê tyle ludzi, ¿e nawet przed drzwiami nie by³o miejsca, a On g³osi³ im naukê.
Mar 2:3  Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego nios³o czterech.
Mar 2:4  Nie mog¹c z powodu t³umu przynieœæ go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus siê 
znajdowa³, i przez otwór spuœcili ³o¿e, na którym le¿a³ paralityk.
Mar 2:5  Jezus, widz¹c ich wiarê, rzek³ do paralityka: «Synu, odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy».
Mar 2:6  A siedzia³o tam kilku uczonych w Piœmie, którzy myœleli w sercach swoich:
Mar 2:7  «Czemu On tak mówi? On bluŸni. Któ¿ mo¿e odpuszczaæ grzechy, oprócz jednego Boga?»
Mar 2:8  Jezus pozna³ zaraz w swym duchu, ¿e tak myœl¹, i rzek³ do nich: «Czemu nurtuj¹ te myœli w waszych 
sercach?
Mar 2:9  Có¿ jest ³atwiej: powiedzieæ do paralityka: Odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy, czy te¿ powiedzieæ: 
Wstañ, weŸ swoje ³o¿e i chodŸ?
Mar 2:10  Otó¿, ¿ebyœcie wiedzieli, i¿ Syn Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê odpuszczania grzechów - rzek³ do 
paralityka:
Mar 2:11  Mówiê ci: Wstañ, weŸ swoje ³o¿e i idŸ do domu!».
Mar 2:12  On wsta³, wzi¹³ zaraz swoje ³o¿e i wyszed³ na oczach wszystkich. Zdumieli siê wszyscy i wielbili Boga 
mówi¹c: «Jeszcze nigdy nie widzieliœmy czegoœ podobnego».
Mar 2:13  Potem wyszed³ znowu nad jezioro. Ca³y lud przychodzi³ do Niego, a On go naucza³.
Mar 2:14  A przechodz¹c, ujrza³ Lewiego, syna Alfeusza, siedz¹cego w komorze celnej, i rzek³ do niego: «PójdŸ 
za Mn¹!». On wsta³ i poszed³ za Nim.
Mar 2:15  Gdy Jezus siedzia³ w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedzia³o razem z Jezusem i 
Jego uczniami. By³o bowiem wielu, którzy szli za Nim.
Mar 2:16  Niektórzy uczeni w Piœmie, spoœród faryzeuszów, widz¹c, ¿e je z grzesznikami i celnikami, mówili do 
Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Mar 2:17  Jezus us³ysza³ to i rzek³ do nich: «Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹. Nie 
przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale grzeszników».
Mar 2:18  Uczniowie Jana i faryzeusze mieli w³aœnie post. Przyszli wiêc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie 
Jana i uczniowie faryzeuszów poszcz¹, a Twoi uczniowie nie poszcz¹?»
Mar 2:19  Jezus im odpowiedzia³: «Czy goœcie weselni mog¹ poœciæ, dopóki pan m³ody jest z nimi? Nie mog¹ 
poœciæ, jak d³ugo pana m³odego maj¹ u siebie.
Mar 2:20  Lecz przyjdzie czas, kiedy zabior¹ im pana m³odego, a wtedy, w ów dzieñ, bêd¹ poœciæ.
Mar 2:21  Nikt nie przyszywa ³aty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa ³ata obrywa 
jeszcze [czêœæ] ze starego ubrania i robi siê gorsze przedarcie.
Mar 2:22  Nikt te¿ m³odego wina nie wlewa do starych buk³aków. W przeciwnym razie wino rozerwie buk³aki; i 
wino przepadnie, i buk³aki. Lecz m³ode wino [nale¿y wlewaæ] do nowych buk³aków».
Mar 2:23  Pewnego razu, gdy Jezus przechodzi³ w szabat wœród zbó¿, uczniowie Jego zaczêli po drodze 
zrywaæ k³osy.
Mar 2:24  Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robi¹ w szabat to, czego nie wolno?»
Mar 2:25  On im odpowiedzia³: «Czy nigdy nie czytaliœcie, co uczyni³ Dawid, kiedy znalaz³ siê w potrzebie, i by³ 
g³odny on i jego towarzysze?
Mar 2:26  Jak wszed³ do domu Bo¿ego za Abiatara, najwy¿szego kap³ana, i jad³ chleby pok³adne, które tylko 
kap³anom jeœæ wolno; i da³ równie¿ swoim towarzyszom».



Mar 2:27  I doda³: «To szabat zosta³ ustanowiony dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla szabatu.
Mar 2:28  Zatem Syn Cz³owieczy jest panem szabatu».
Mar 3:1  Wszed³ znowu do synagogi. By³ tam cz³owiek, który mia³ usch³¹ rêkê.
Mar 3:2  A œledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, ¿eby Go oskar¿yæ.
Mar 3:3  On zaœ rzek³ do cz³owieka, który mia³ usch³¹ rêkê: «Stañ tu na œrodku!».
Mar 3:4  A do nich powiedzia³: «Co wolno w szabat: uczyniæ coœ dobrego czy coœ z³ego? ¯ycie ocaliæ czy 
zabiæ?» Lecz oni milczeli.
Mar 3:5  Wtedy spojrzawszy wko³o po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardzia³oœci ich serca, 
rzek³ do cz³owieka: «Wyci¹gnij rêkê!». Wyci¹gn¹³, i rêka jego sta³a siê znów zdrowa.
Mar 3:6  A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradê przeciwko Niemu, w jaki sposób Go 
zg³adziæ.
Mar 3:7  Jezus zaœ oddali³ siê ze swymi uczniami w stronê jeziora. A sz³o za Nim wielkie mnóstwo ludu z 
Galilei. Tak¿e z Judei,
Mar 3:8  z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu sz³o do Niego mnóstwo wielkie na 
wieœæ o Jego wielkich czynach.
Mar 3:9  Tote¿ poleci³ swym uczniom, ¿eby ³ódka by³a dla Niego stale w pogotowiu ze wzglêdu na t³um, aby siê 
na Niego nie t³oczyli.
Mar 3:10  Wielu bowiem uzdrowi³ i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieœ choroby, cisnêli siê do Niego, aby 
siê Go dotkn¹æ.
Mar 3:11  Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, pada³y przed Nim i wo³a³y: «Ty jesteœ Syn Bo¿y».
Mar 3:12  Lecz On surowo im zabrania³, ¿eby Go nie ujawnia³y.
Mar 3:13  Potem wyszed³ na górê i przywo³a³ do siebie tych, których sam chcia³, a oni przyszli do Niego.
Mar 3:14  I ustanowi³ Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by móg³ wysy³aæ ich na g³oszenie nauki,
Mar 3:15  i by mieli w³adzê wypêdzaæ z³e duchy.
Mar 3:16  Ustanowi³ wiêc Dwunastu: Szymona, któremu nada³ imiê Piotr;
Mar 3:17  dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nada³ przydomek Boanerges, to znaczy 
synowie gromu;
Mar 3:18  dalej Andrzeja, Filipa, Bart³omieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona 
Gorliwego
Mar 3:19  i Judasza Iskariotê, który w³aœnie Go wyda³.
Mar 3:20  Potem przyszed³ do domu, a t³um znów siê zbiera³, tak, ¿e nawet posiliæ siê nie mogli.
Mar 3:21  Gdy to pos³yszeli Jego bliscy, wybrali siê, ¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono bowiem: «Odszed³ od 
zmys³ów».
Mar 3:22  Natomiast uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych 
duchów wyrzuca z³e duchy».
Mar 3:23  Wtedy przywo³a³ ich do siebie i mówi³ im w przypowieœciach: «Jak mo¿e szatan wyrzucaæ szatana?
Mar 3:24  Jeœli jakieœ królestwo wewnêtrznie jest sk³ócone, takie królestwo nie mo¿e siê ostaæ.
Mar 3:25  I jeœli dom wewnêtrznie jest sk³ócony, to taki dom nie bêdzie móg³ siê ostaæ.
Mar 3:26  Jeœli wiêc szatan powsta³ przeciw sobie i wewnêtrznie jest sk³ócony, to nie mo¿e siê ostaæ, lecz 
koniec z nim.
Mar 3:27  Nie nikt nie mo¿e wejœæ do domu mocarza i sprzêt mu zagrabiæ, jeœli mocarza wpierw nie zwi¹¿e, i 
wtedy dom jego ograbi.
Mar 3:28  Zaprawdê, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluŸnierstwa, których by siê ludzie dopuœcili, bêd¹ im 
odpuszczone.
Mar 3:29  Kto by jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest 
grzechu wiecznego».
Mar 3:30  Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Mar 3:31  Tymczasem nadesz³a Jego Matka i bracia i stoj¹c na dworze, pos³ali po Niego, aby Go przywo³aæ.
Mar 3:32  W³aœnie t³um ludzi siedzia³ wokó³ Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
pytaj¹ siê o Ciebie».
Mar 3:33  Odpowiedzia³ im: «Któ¿ jest moj¹ matk¹ i [którzy] s¹ braæmi?»
Mar 3:34  I spogl¹daj¹c na siedz¹cych doko³a Niego rzek³: «Oto moja matka i moi bracia.
Mar 3:35  Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹».
Mar 4:1  Znowu zacz¹³ nauczaæ nad jeziorem i bardzo wielki t³um ludzi zebra³ siê przy Nim. Dlatego wszed³ do 
³odzi i usiad³ w niej [pozostaj¹c] na jeziorze, a ca³y lud sta³ na brzegu jeziora.
Mar 4:2  Uczy³ ich wiele w przypowieœciach i mówi³ im w swojej nauce:
Mar 4:3  «S³uchajcie: Oto siewca wyszed³ siaæ.
Mar 4:4  A gdy sia³, jedno pad³o na drogê; i przylecia³y ptaki, i wydzioba³y je.
Mar 4:5  Inne pad³o na miejsce skaliste, gdzie nie mia³o wiele ziemi, i wnet wzesz³o, bo nie by³o g³êboko w 



glebie.
Mar 4:6  Lecz po wschodzie s³oñca przypali³o siê i nie maj¹c korzenia, usch³o.
Mar 4:7  Inne znów pad³o miêdzy ciernie, a ciernie wybuja³y i zag³uszy³y je, tak ¿e nie wyda³o owocu.
Mar 4:8  Inne w koñcu pad³y na ziemiê ¿yzn¹, wzesz³y, wyros³y i wyda³y plon: trzydziestokrotny, 
szeœædziesiêciokrotny i stokrotny».
Mar 4:9  I doda³: «Kto ma uszy do s³uchania, niechaj s³ucha!».
Mar 4:10  A gdy by³ sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieœæ.
Mar 4:11  On im odrzek³: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bo¿ego, dla tych zaœ, którzy s¹ poza wami, 
wszystko dzieje siê w przypowieœciach,
Mar 4:12  aby patrzyli oczami, a nie widzieli, s³uchali uszami, a nie rozumieli, ¿eby siê nie nawrócili i nie by³a im 
wydana [tajemnica]».
Mar 4:13  I mówi³ im: «Nie rozumiecie tej przypowieœci? Jak¿e zrozumiecie inne przypowieœci?
Mar 4:14  Siewca sieje s³owo.
Mar 4:15  A oto s¹ ci [posiani] na drodze: u nich siê sieje s³owo, a skoro je us³ysz¹, zaraz przychodzi szatan i 
porywa s³owo zasiane w nich.
Mar 4:16  Podobnie na miejscach skalistych posiani s¹ ci, którzy, gdy us³ysz¹ s³owo, natychmiast przyjmuj¹ je z 
radoœci¹,
Mar 4:17  lecz nie maj¹ w sobie korzenia i s¹ niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub przeœladowanie z powodu 
s³owa, zaraz siê za³amuj¹.
Mar 4:18  S¹ inni, którzy s¹ zasiani miêdzy ciernie: to s¹ ci, którzy s³uchaj¹ wprawdzie s³owa,
Mar 4:19  lecz troski tego œwiata, u³uda bogactwa i inne ¿¹dze wciskaj¹ siê i zag³uszaj¹ s³owo, tak ¿e zostaje 
bezowocne.
Mar 4:20  W koñcu na ziemiê ¿yzn¹ zostali posiani ci, którzy s³uchaj¹ s³owa, przyjmuj¹ je i wydaj¹ owoc: 
trzydziestokrotny, szeœædziesiêciokrotny i stokrotny».
Mar 4:21  Mówi³ im dalej: «Czy po to wnosi siê œwiat³o, by je postawiæ pod korcem lub pod ³ó¿kiem? Czy nie 
po to, aby je postawiæ na œwieczniku?
Mar 4:22  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie mia³o wyjœæ na jaw.
Mar 4:23  Kto ma uszy do s³uchania, niechaj s³ucha!».
Mar 4:24  I mówi³ im: «Uwa¿ajcie na to, czego s³uchacie. Tak¹ sam¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie, odmierz¹ wam i 
jeszcze wam do³o¿¹.
Mar 4:25  Bo kto ma, temu bêdzie dane; a kto nie ma, pozbawi¹ go i tego, co ma».
Mar 4:26  Mówi³ dalej: «Z królestwem Bo¿ym dzieje siê tak, jak gdyby ktoœ nasienie wrzuci³ w ziemiê.
Mar 4:27  Czy œpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kie³kuje i roœnie, on sam nie wie jak.
Mar 4:28  Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw ŸdŸb³o, potem k³os, a potem pe³ne ziarnko w k³osie.
Mar 4:29  A gdy stan zbo¿a na to pozwala, zaraz zapuszcza siê sierp, bo pora ju¿ na ¿niwo».
Mar 4:30  Mówi³ jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Bo¿e lub w jakiej przypowieœci je przedstawimy?
Mar 4:31  Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy siê je wsiewa w ziemiê, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na 
ziemi.
Mar 4:32  Lecz wsiane wyrasta i staje siê wiêksze od jarzyn; wypuszcza wielkie ga³êzie, tak ¿e ptaki powietrzne 
gnie¿d¿¹ siê w jego cieniu».
Mar 4:33  W wielu takich przypowieœciach g³osi³ im naukê, o ile mogli [j¹] rozumieæ.
Mar 4:34  A bez przypowieœci nie przemawia³ do nich. Osobno zaœ objaœnia³ wszystko swoim uczniom.
Mar 4:35  Gdy zapad³ wieczór owego dnia, rzek³ do nich: «Przeprawmy siê na drug¹ stronê».
Mar 4:36  Zostawili wiêc t³um, a Jego zabrali, tak jak by³ w ³odzi. Tak¿e inne ³odzie p³ynê³y z Nim.
Mar 4:37  Naraz zerwa³ siê gwa³towny wicher. Fale bi³y w ³ódŸ, tak ¿e ³ódŸ ju¿ siê nape³nia³a.
Mar 4:38  On zaœ spa³ w tyle ³odzi na wezg³owiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Ciê to 
nie obchodzi, ¿e giniemy?»
Mar 4:39  On wsta³, rozkaza³ wichrowi i rzek³ do jeziora: «Milcz, ucisz siê!». Wicher siê uspokoi³ i nasta³a 
g³êboka cisza.
Mar 4:40  Wtedy rzek³ do nich: «Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak¿e wam brak wiary?»
Mar 4:41  Oni zlêkli siê bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim w³aœciwie On jest, ¿e nawet wicher i jezioro s¹ 
Mu pos³uszne?»
Mar 5:1  Przybyli na drug¹ stronê jeziora do kraju Gerazeñczyków.
Mar 5:2  Ledwie wysiad³ z ³odzi, zaraz wybieg³ Mu naprzeciw z grobów cz³owiek opêtany przez ducha 
nieczystego.
Mar 5:3  Mieszka³ on stale w grobach i nawet ³añcuchem nie móg³ go ju¿ nikt zwi¹zaæ.
Mar 5:4  Czêsto bowiem wi¹zano go w pêta i ³añcuchy; ale ³añcuchy kruszy³, a pêta rozrywa³, i nikt nie zdo³a³ go 
poskromiæ.
Mar 5:5  Wci¹¿ dniem i noc¹ krzycza³, t³uk³ siê kamieniami w grobach i po górach.



Mar 5:6  Skoro z daleka ujrza³ Jezusa przybieg³, odda³ Mu pok³on
Mar 5:7  i krzycza³ wniebog³osy: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwy¿szego? Zaklinam Ciê na 
Boga, nie drêcz mnie!».
Mar 5:8  Powiedzia³ mu bowiem: «WyjdŸ, duchu nieczysty, z tego cz³owieka».
Mar 5:9  I zapyta³ go: «Jak ci na imiê?» Odpowiedzia³ Mu: «Na imiê mi "Legion", bo nas jest wielu».
Mar 5:10  I prosi³ Go na wszystko, ¿eby ich nie wygania³ z tej okolicy.
Mar 5:11  A pas³a siê tam na górze wielka trzoda œwiñ.
Mar 5:12  Prosili Go wiêc: «Poœlij nas w œwinie, ¿ebyœmy w nie wejœæ mogli».
Mar 5:13  I pozwoli³ im. Tak duchy nieczyste wysz³y i wesz³y w œwinie. A trzoda oko³o dwutysiêczna ruszy³a 
pêdem po urwistym zboczu do jeziora. I potonê³y w jeziorze.
Mar 5:14  Pasterze zaœ uciekli i rozpowiedzieli to w mieœcie i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyæ, co siê 
sta³o.
Mar 5:15  Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opêtanego, który mia³ w sobie "legion", jak siedzia³ ubrany i przy 
zdrowych zmys³ach. Strach ich ogarn¹³.
Mar 5:16  A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co siê sta³o z opêtanym, a tak¿e o œwiniach.
Mar 5:17  Wtedy zaczêli Go prosiæ, ¿eby odszed³ z ich granic.
Mar 5:18  Gdy wsiad³ do ³odzi, prosi³ Go opêtany, ¿eby móg³ zostaæ przy Nim.
Mar 5:19  Ale nie zgodzi³ siê na to, tylko rzek³ do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, 
co Pan ci uczyni³ i jak ulitowa³ siê nad tob¹».
Mar 5:20  Poszed³ wiêc i zacz¹³ rozg³aszaæ w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczyni³, a wszyscy siê dziwili.
Mar 5:21  Gdy Jezus przeprawi³ siê z powrotem w ³odzi na drugi brzeg, zebra³ siê wielki t³um wokó³ Niego, a On 
by³ jeszcze nad jeziorem.
Mar 5:22  Wtedy przyszed³ jeden z prze³o¿onych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrza³, upad³ Mu do nóg i 
prosi³ usilnie:
Mar 5:23  «Moja córeczka dogorywa, przyjdŸ i po³ó¿ na ni¹ rêce, aby ocala³a i ¿y³a».
Mar 5:24  Poszed³ wiêc z nim, a wielki t³um szed³ za Nim i zewsz¹d na Niego napiera³.
Mar 5:25  A pewna kobieta od dwunastu lat cierpia³a na up³yw krwi. Wiele przecierpia³a od ró¿nych lekarzy
Mar 5:26  i ca³e swe mienie wyda³a, a nic jej nie pomog³o, lecz mia³a siê jeszcze gorzej.
Mar 5:27  S³ysza³a ona o Jezusie, wiêc przysz³a od ty³u, miêdzy t³umem, i dotknê³a siê Jego p³aszcza.
Mar 5:28  Mówi³a bowiem: «¯ebym siê choæ Jego p³aszcza dotknê³a, a bêdê zdrowa».
Mar 5:29  Zaraz te¿ usta³ jej krwotok i poczu³a w ciele, ¿e jest uzdrowiona z dolegliwoœci.
Mar 5:30  A Jezus natychmiast uœwiadomi³ sobie, ¿e moc wysz³a od Niego. Obróci³ siê w t³umie i zapyta³: «Kto 
siê dotkn¹³ mojego p³aszcza?»
Mar 5:31  Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, ¿e t³um zewsz¹d Ciê œciska, a pytasz: Kto siê Mnie dotkn¹³».
Mar 5:32  On jednak rozgl¹da³ siê, by ujrzeæ tê, która to uczyni³a.
Mar 5:33  Wtedy kobieta przysz³a zalêkniona i dr¿¹ca, gdy¿ wiedzia³a, co siê z ni¹ sta³o, upad³a przed Nim i 
wyzna³a Mu ca³¹ prawdê.
Mar 5:34  On zaœ rzek³ do niej: «Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju i b¹dŸ uzdrowiona ze swej 
dolegliwoœci!».
Mar 5:35  Gdy On jeszcze mówi³, przyszli ludzie od prze³o¿onego synagogi i donieœli: «Twoja córka umar³a, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?»
Mar 5:36  Lecz Jezus s³ysz¹c, co mówiono, rzek³ prze³o¿onemu synagogi: «Nie bój siê, wierz tylko!».
Mar 5:37  I nie pozwoli³ nikomu iœæ z sob¹ z wyj¹tkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Mar 5:38  Tak przyszli do domu prze³o¿onego synagogi. Wobec zamieszania, p³aczu i g³oœnego zawodzenia,
Mar 5:39  wszed³ i rzek³ do nich: «Czemu robicie zgie³k i p³aczecie? Dziecko nie umar³o, tylko œpi».
Mar 5:40  I wyœmiewali Go. Lecz On odsun¹³ wszystkich, wzi¹³ z sob¹ tylko ojca, matkê dziecka oraz tych, którzy 
z Nim byli, i wszed³ tam, gdzie dziecko le¿a³o.
Mar 5:41  Uj¹wszy dziewczynkê za rêkê, rzek³ do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówiê ci, 
wstañ!"
Mar 5:42  Dziewczynka natychmiast wsta³a i chodzi³a, mia³a bowiem dwanaœcie lat. I os³upieli wprost ze 
zdumienia.
Mar 5:43  Przykaza³ im te¿ z naciskiem, ¿eby nikt o tym nie wiedzia³, i poleci³, aby jej dano jeœæ.
Mar 6:1  Wyszed³ stamt¹d i przyszed³ do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Mar 6:2  Gdy nadszed³ szabat, zacz¹³ nauczaæ w synagodze; a wielu, przys³uchuj¹c siê, pyta³o ze zdziwieniem: 
«Sk¹d On to ma? I co za m¹droœæ, która Mu jest dana? I takie cuda dziej¹ siê przez Jego rêce!
Mar 6:3  Czy nie jest to cieœla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy¿ nie ¿yj¹ tu u nas tak¿e 
Jego siostry?» I pow¹tpiewali o Nim.
Mar 6:4  A Jezus mówi³ im: «Tylko w swojej ojczyŸnie, wœród swoich krewnych i w swoim domu mo¿e byæ 
prorok tak lekcewa¿ony».



Mar 6:5  I nie móg³ tam zdzia³aæ ¿adnego cudu, jedynie na kilku chorych po³o¿y³ rêce i uzdrowi³ ich.
Mar 6:6  Dziwi³ siê te¿ ich niedowiarstwu. Potem obchodzi³ okoliczne wsie i naucza³.
Mar 6:7  Nastêpnie przywo³a³ do siebie Dwunastu i zacz¹³ rozsy³aæ ich po dwóch. Da³ im te¿ w³adzê nad 
duchami nieczystymi
Mar 6:8  i przykaza³ im, ¿eby nic z sob¹ nie brali na drogê prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniêdzy w 
trzosie.
Mar 6:9  «Ale idŸcie obuci w sanda³y i nie wdziewajcie dwóch sukien!»
Mar 6:10  I mówi³ do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostañcie tam, a¿ stamt¹d wyjdziecie.
Mar 6:11  Jeœli w jakim miejscu was nie przyjm¹ i nie bêd¹ s³uchaæ, wychodz¹c stamt¹d strz¹œnijcie proch z nóg 
waszych na œwiadectwo dla nich!»
Mar 6:12  Oni wiêc wyszli i wzywali do nawrócenia.
Mar 6:13  Wyrzucali te¿ wiele z³ych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Mar 6:14  Tak¿e król Herod pos³ysza³ o Nim gdy¿ Jego imiê nabra³o rozg³osu, i mówi³: «Jan Chrzciciel powsta³ 
z martwych i dlatego moce cudotwórcze dzia³aj¹ w Nim».
Mar 6:15  Inni zaœ mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, ¿e to prorok, jak jeden z dawnych 
proroków.
Mar 6:16  Herod, s³ysz¹c to, twierdzi³: «To Jan, którego œci¹æ kaza³em, zmartwychwsta³».
Mar 6:17  Ten bowiem Herod kaza³ pochwyciæ Jana i zwi¹zanego trzyma³ w wiêzieniu, z powodu Herodiady, 
¿ony brata swego Filipa, któr¹ wzi¹³ za ¿onê.
Mar 6:18  Jan bowiem wypomina³ Herodowi: «Nie wolno ci mieæ ¿ony twego brata».
Mar 6:19  A Herodiada zawziê³a siê na niego i rada by³aby go zg³adziæ, lecz nie mog³a.
Mar 6:20  Herod bowiem czu³ lêk przed Janem, znaj¹c go jako mê¿a prawego i œwiêtego, i bra³ go w obronê. 
Ilekroæ go pos³ysza³, odczuwa³ du¿y niepokój, a przecie¿ chêtnie go s³ucha³.
Mar 6:21  Otó¿ chwila sposobna nadesz³a, kiedy Herod w dzieñ swoich urodzin wyprawi³ ucztê swym 
dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Mar 6:22  Gdy córka tej Herodiady wesz³a i tañczy³a, spodoba³a siê Herodowi i wspó³biesiadnikom. Król rzek³ 
do dziewczêcia: «Proœ miê, o co chcesz, a dam ci».
Mar 6:23  Nawet jej przysi¹g³: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet po³owê mojego królestwa».
Mar 6:24  Ona wysz³a i zapyta³a sw¹ matkê: «O co mam prosiæ?» Ta odpowiedzia³a: «O g³owê Jana 
Chrzciciela».
Mar 6:25  Natychmiast wesz³a z poœpiechem do króla i prosi³a: «Chcê, ¿ebyœ mi zaraz da³ na misie g³owê 
Jana Chrzciciela».
Mar 6:26  A król bardzo siê zasmuci³, ale przez wzgl¹d na przysiêgê i biesiadników nie chcia³ jej odmówiæ.
Mar 6:27  Zaraz te¿ król pos³a³ kata i poleci³ przynieœæ g³owê Jana. Ten poszed³, œci¹³ go w wiêzieniu
Mar 6:28  i przyniós³ g³owê jego na misie; da³ j¹ dziewczêciu, a dziewczê da³o swej matce.
Mar 6:29  Uczniowie Jana, dowiedziawszy siê o tym, przyszli, zabrali jego cia³o i z³o¿yli je w grobie.
Mar 6:30  Wtedy Aposto³owie zebrali siê u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdzia³ali i czego nauczali.
Mar 6:31  A On rzek³ do nich: «PójdŸcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu 
bowiem przychodzi³o i odchodzi³o, ¿e nawet na posi³ek nie mieli czasu.
Mar 6:32  Odp³ynêli wiêc ³odzi¹ na miejsce pustynne, osobno.
Mar 6:33  Lecz widziano ich odp³ywaj¹cych. Wielu zauwa¿y³o to i zbiegli siê tam pieszo ze wszystkich miast, a 
nawet ich uprzedzili.
Mar 6:34  Gdy Jezus wysiad³, ujrza³ wielki t³um. Zlitowa³ siê nad nimi, byli bowiem jak owce nie maj¹ce pasterza. 
I zacz¹³ ich nauczaæ.
Mar 6:35  A gdy pora by³a ju¿ póŸna, przyst¹pili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora ju¿ 
póŸna.
Mar 6:36  Odpraw ich! Niech id¹ do okolicznych osiedli i wsi, a kupi¹ sobie coœ do jedzenia».
Mar 6:37  Lecz On im odpowiedzia³: «Wy dajcie im jeœæ!» Rzekli Mu: «Mamy pójœæ i za dwieœcie denarów 
kupiæ chleba, ¿eby im daæ jeœæ?»
Mar 6:38  On ich spyta³: «Ile macie chlebów? IdŸcie, zobaczcie!» Gdy siê upewnili, rzekli: «Piêæ i dwie ryby».
Mar 6:39  Wtedy poleci³ im wszystkim usi¹œæ gromadami na zielonej trawie.
Mar 6:40  I roz³o¿yli siê, gromada przy gromadzie, po stu i po piêædziesiêciu.
Mar 6:41  A wzi¹wszy piêæ chlebów i dwie ryby, spojrza³ w niebo, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ chleby i 
dawa³ uczniom, by k³adli przed nimi; tak¿e dwie ryby rozdzieli³ miêdzy wszystkich.
Mar 6:42  Jedli wszyscy do sytoœci.
Mar 6:43  i zebrali jeszcze dwanaœcie pe³nych koszów u³omków i ostatków z ryb.
Mar 6:44  A tych, którzy jedli chleby, by³o piêæ tysiêcy mê¿czyzn.
Mar 6:45  Zaraz te¿ przynagli³ swych uczniów, ¿eby wsiedli do ³odzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do 
Betsaidy, zanim odprawi t³um.



Mar 6:46  Gdy rozsta³ siê z nimi, odszed³ na górê, aby siê modliæ.
Mar 6:47  Wieczór zapad³, ³ódŸ by³a na œrodku jeziora, a On sam jeden na l¹dzie.
Mar 6:48  Widz¹c, jak siê trudzili przy wios³owaniu, bo wiatr by³ im przeciwny, oko³o czwartej stra¿y nocnej 
przyszed³ do nich, krocz¹c po jeziorze, i chcia³ ich min¹æ.
Mar 6:49  Oni zaœ, gdy Go ujrzeli krocz¹cego po jeziorze, myœleli, ¿e to zjawa, i zaczêli krzyczeæ.
Mar 6:50  Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwo¿yli siê. Lecz On zaraz przemówi³ do nich: «Odwagi, Ja jestem, 
nie bójcie siê!».
Mar 6:51  I wszed³ do nich do ³odzi, a wiatr siê uciszy³.
Mar 6:52  Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, ¿e nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdy¿ umys³ ich by³ 
otêpia³y.
Mar 6:53  Gdy siê przeprawili, przyp³ynêli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu.
Mar 6:54  Skoro wysiedli z ³odzi, zaraz Go poznano.
Mar 6:55  Ludzie biegali po ca³ej owej okolicy i zaczêli znosiæ na noszach chorych, tam gdzie, jak s³yszeli, 
przebywa.
Mar 6:56  I gdziekolwiek wchodzi³ do wsi, do miast czy osad, k³adli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, 
¿eby choæ frêdzli u Jego p³aszcza mogli siê dotkn¹æ. A wszyscy, którzy siê Go dotknêli, odzyskiwali zdrowie.
Mar 7:1  Zebrali siê u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piœmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
Mar 7:2  I zauwa¿yli, ¿e niektórzy z Jego uczniów brali posi³ek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rêkami.
Mar 7:3  Faryzeusze bowiem, i w ogóle ¯ydzi, trzymaj¹c siê tradycji starszych, nie jedz¹, jeœli sobie r¹k nie 
obmyj¹, rozluŸniaj¹c piêœæ.
Mar 7:4  I [gdy wróc¹] z rynku, nie jedz¹, dopóki siê nie obmyj¹. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które 
przejêli i których przestrzegaj¹, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyñ miedzianych.
Mar 7:5  Zapytali Go wiêc faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postêpuj¹ wed³ug 
tradycji starszych, lecz jedz¹ nieczystymi rêkami?»
Mar 7:6  Odpowiedzia³ im: «S³usznie prorok Izajasz powiedzia³ o was, ob³udnikach, jak jest napisane: Ten lud 
czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Mar 7:7  Ale czci Mnie na pró¿no, ucz¹c zasad podanych przez ludzi.
Mar 7:8  Uchyliliœcie przykazanie Bo¿e, a trzymacie siê ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i 
kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
Mar 7:9  I mówi³ do nich: «Umiecie dobrze uchylaæ przykazanie Bo¿e, aby swoj¹ tradycjê zachowaæ.
Mar 7:10  Moj¿esz tak powiedzia³: Czcij ojca swego i matkê swoj¹, oraz: Kto z³orzeczy ojcu lub matce, niech 
œmierci¹ zginie.
Mar 7:11  A wy mówicie: "Jeœli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [z³o¿onym w ofierze] jest to, 
co by ode mnie mia³o byæ wsparciem dla ciebie" -
Mar 7:12  to ju¿ nie pozwalacie mu nic uczyniæ dla ojca ni dla matki.
Mar 7:13  I znosicie s³owo Bo¿e przez wasz¹ tradycjê, któr¹œcie sobie przekazali. Wiele te¿ innych tym 
podobnych rzeczy czynicie».
Mar 7:14  Potem przywo³a³ znowu t³um do siebie i rzek³ do niego: «S³uchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie!
Mar 7:15  Nic nie wchodzi z zewn¹trz w cz³owieka, co mog³oby uczyniæ go nieczystym; lecz co wychodzi z 
cz³owieka, to czyni cz³owieka nieczystym.
Mar 7:16  Kto ma uszy do s³uchania, niechaj s³ucha!».
Mar 7:17  Gdy siê oddali³ od t³umu i wszed³ do domu, uczniowie pytali Go o to przys³owie.
Mar 7:18  Odpowiedzia³ im: «I wy tak niepojêtni jesteœcie? Nie rozumiecie, ¿e nic z tego, co z zewn¹trz wchodzi 
do cz³owieka, nie mo¿e uczyniæ go nieczystym;
Mar 7:19  bo nie wchodzi do jego serca, lecz do ¿o³¹dka i na zewn¹trz siê wydala». Tak uzna³ wszystkie potrawy 
za czyste.
Mar 7:20  I mówi³ dalej: «Co wychodzi z cz³owieka, to czyni go nieczystym.
Mar 7:21  Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz¹ z³e myœli, nierz¹d, kradzie¿e, zabójstwa,
Mar 7:22  cudzo³óstwa, chciwoœæ, przewrotnoœæ, podstêp, wyuzdanie, zazdroœæ, obelgi, pycha, g³upota.
Mar 7:23  Ca³e to z³o z wnêtrza pochodzi i czyni cz³owieka nieczystym».
Mar 7:24  Wybra³ siê stamt¹d i uda³ siê w okolice Tyru i Sydonu. Wst¹pi³ do pewnego domu i chcia³, ¿eby nikt o 
tym nie wiedzia³, lecz nie móg³ pozostaæ w ukryciu.
Mar 7:25  Wnet bowiem us³ysza³a o Nim kobieta, której córeczka by³a opêtana przez ducha nieczystego. 
Przysz³a, upad³a Mu do nóg,
Mar 7:26  a by³a to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosi³a Go, ¿eby z³ego ducha wyrzuci³ z jej córki.
Mar 7:27  Odrzek³ jej: «Pozwól wpierw nasyciæ siê dzieciom; bo niedobrze jest zabraæ chleb dzieciom, a 
rzuciæ psom».
Mar 7:28  Ona Mu odpar³a: «Tak, Panie, lecz i szczeniêta pod sto³em jadaj¹ z okruszyn dzieci».
Mar 7:29  On jej rzek³: «Przez wzgl¹d na te s³owa idŸ, z³y duch opuœci³ twoj¹ córkê».



Mar 7:30  Gdy wróci³a do domu, zasta³a dziecko le¿¹ce na ³ó¿ku, a z³y duch wyszed³.
Mar 7:31  Znowu opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ nad Jezioro Galilejskie, przemierzaj¹c 
posiad³oœci Dekapolu.
Mar 7:32  Przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na niego rêkê.
Mar 7:33  On wzi¹³ go na bok, osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego uszy i œlin¹ dotkn¹³ mu jêzyka;
Mar 7:34  a spojrzawszy w niebo, westchn¹³ i rzek³ do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz siê!
Mar 7:35  Zaraz otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y i móg³ prawid³owo mówiæ.
Mar 7:36  [Jezus] przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywa³, tym gorliwiej to 
rozg³aszali.
Mar 7:37  I pe³ni zdumienia mówili: «Dobrze uczyni³ wszystko. Nawet g³uchym s³uch przywraca i niemym 
mowê».
Mar 8:1  W owym czasie, gdy znowu wielki t³um by³ z Nim i nie mieli co jeœæ, przywo³a³ do siebie uczniów i 
rzek³ im:
Mar 8:2  «¯al Mi tego t³umu, bo ju¿ trzy dni trwaj¹ przy Mnie, a nie maj¹ co jeœæ.
Mar 8:3  A jeœli ich puszczê zg³odnia³ych do domu, zas³abn¹ w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka».
Mar 8:4  Odpowiedzieli uczniowie: «Sk¹d tu na pustkowiu bêdzie móg³ ktoœ nakarmiæ ich chlebem?»
Mar 8:5  Zapyta³ ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».
Mar 8:6  I poleci³ ludowi usi¹œæ na ziemi. A wzi¹wszy siedem chlebów, odmówi³ dziêkczynienie, po³ama³ i 
dawa³ uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali t³umowi.
Mar 8:7  Mieli te¿ kilka rybek. I nad tymi odmówi³ b³ogos³awieñstwo i poleci³ je rozdaæ.
Mar 8:8  Jedli do sytoœci, a pozosta³ych u³omków zebrali siedem koszów.
Mar 8:9  By³o zaœ oko³o czterech tysiêcy ludzi. Potem ich odprawi³.
Mar 8:10  Zaraz te¿ wsiad³ z uczniami do ³odzi i przyby³ w okolice Dalmanuty.
Mar 8:11  Nadeszli faryzeusze i zaczêli rozprawiaæ z Nim, a chc¹c wystawiæ Go na próbê, domagali siê od 
Niego znaku.
Mar 8:12  On zaœ westchn¹³ g³êboko w duszy i rzek³: «Czemu to plemiê domaga siê znaku? Zaprawdê 
powiadam wam: ¿aden znak nie bêdzie dany temu plemieniu».
Mar 8:13  I zostawiwszy ich, wsiad³ z powrotem do ³odzi i odp³yn¹³ na drug¹ stronê.
Mar 8:14  A uczniowie zapomnieli wzi¹æ chlebów i tylko jeden mieli z sob¹ w ³odzi.
Mar 8:15  Wtedy im przykaza³: «Uwa¿ajcie, strze¿cie siê kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!».
Mar 8:16  Oni zaczêli rozprawiaæ miêdzy sob¹ o tym, ¿e nie maj¹ chleba.
Mar 8:17  Jezus zauwa¿y³ to i rzek³ im: «Czemu rozprawiacie o tym, ¿e nie macie chleba? Jeszcze nie 
pojmujecie i nie rozumiecie, tak otêpia³y macie umys³?
Mar 8:18  Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie s³yszycie? Nie pamiêtacie, ile zebraliœcie koszów 
pe³nych u³omków,
Mar 8:19  kiedy po³ama³em piêæ chlebów dla piêciu tysiêcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaœcie».
Mar 8:20  «A kiedy po³ama³em siedem chlebów dla czterech tysiêcy, ile zebraliœcie koszów pe³nych 
u³omków?» Odpowiedzieli: «Siedem».
Mar 8:21  I rzek³ im: «Jeszcze nie rozumiecie?»
Mar 8:22  Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, ¿eby siê go dotkn¹³.
Mar 8:23  On uj¹³ niewidomego za rêkê i wyprowadzi³ go poza wieœ. Zwil¿y³ mu oczy œlin¹, po³o¿y³ na niego 
rêce i zapyta³: «Czy widzisz co?»
Mar 8:24  A gdy przejrza³, powiedzia³: «Widzê ludzi, bo gdy chodz¹, dostrzegam ich niby drzewa».
Mar 8:25  Potem znowu po³o¿y³ rêce na jego oczy. I przejrza³ [on] zupe³nie, i zosta³ uzdrowiony; wszystko 
widzia³ teraz jasno i wyraŸnie.
Mar 8:26  Jezus odes³a³ go do domu ze s³owami: «Tylko do wsi nie wstêpuj!».
Mar 8:27  Potem Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare¹ Filipow¹. W drodze pyta³ uczniów: 
«Za kogo uwa¿aj¹ Mnie ludzie?»
Mar 8:28  Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».
Mar 8:29  On ich zapyta³: «A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Odpowiedzia³ Mu Piotr: «Ty jesteœ Mesjasz».
Mar 8:30  Wtedy surowo im przykaza³, ¿eby nikomu o Nim nie mówili.
Mar 8:31  I zacz¹³ ich pouczaæ, ¿e Syn Cz³owieczy musi wiele cierpieæ, ¿e bêdzie odrzucony przez starszych, 
arcykap³anów i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
Mar 8:32  A mówi³ zupe³nie otwarcie te s³owa. Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok i zacz¹³ Go upominaæ.
Mar 8:33  Lecz On obróci³ siê i patrz¹c na swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owami: «ZejdŸ Mi z oczu, szatanie, 
bo nie myœlisz o tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludzkie».
Mar 8:34  Potem przywo³a³ do siebie t³um razem ze swoimi uczniami i rzek³ im: «Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, 
niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje!
Mar 8:35  Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z powodu Mnie i Ewangelii, 



zachowa je.
Mar 8:36  Có¿ bowiem za korzyœæ stanowi dla cz³owieka zyskaæ œwiat ca³y, a swoj¹ duszê utraciæ?
Mar 8:37  Bo có¿ mo¿e daæ cz³owiek w zamian za swoj¹ duszê?
Mar 8:38  Kto siê bowiem Mnie i s³ów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiaro³omnym i grzesznym, tego 
Syn Cz³owieczy wstydziæ siê bêdzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z anio³ami œwiêtymi».
Mar 9:1  Mówi³ tak¿e do nich: «Zaprawdê, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoj¹, nie zaznaj¹ œmierci, a¿ 
ujrz¹ królestwo Bo¿e przychodz¹ce w mocy».
Mar 9:2  Po szeœciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno na górê 
wysok¹. Tam przemieni³ siê wobec nich.
Mar 9:3  Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e tak, jak ¿aden folusznik na ziemi wybieliæ nie zdo³a.
Mar 9:4  I ukaza³ siê im Eliasz z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Mar 9:5  Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: «Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza».
Mar 9:6  Nie wiedzia³ bowiem, co nale¿y mówiæ, tak byli przestraszeni.
Mar 9:7  I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn umi³owany, Jego 
s³uchajcie!».
Mar 9:8  I zaraz potem, gdy siê rozejrzeli, nikogo ju¿ nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
Mar 9:9  A gdy schodzili z góry, przykaza³ im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Cz³owieczy nie powstanie z martwych.
Mar 9:10  Zachowali to polecenie, rozprawiaj¹c tylko miêdzy sob¹, co znaczy "powstaæ z martwych".
Mar 9:11  I pytali Go: «Czemu uczeni w Piœmie twierdz¹, ¿e wpierw musi przyjœæ Eliasz?»
Mar 9:12  Rzek³ im w odpowiedzi: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o 
Synu Cz³owieczym? Ma On wiele cierpieæ i byæ wzgardzonym.
Mar 9:13  Otó¿ mówiê wam: Eliasz ju¿ przyszed³ i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».
Mar 9:14  Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki t³um wokó³ nich i uczonych w Piœmie, którzy rozprawiali z nimi.
Mar 9:15  Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarn¹³ ca³y t³um i przybiegaj¹c, witali Go.
Mar 9:16  On ich zapyta³: «O czym rozprawiacie z nimi?»
Mar 9:17  Odpowiedzia³ Mu jeden z t³umu: «Nauczycielu, przyprowadzi³em do Ciebie mojego syna, który ma 
ducha niemego.
Mar 9:18  Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy siê pieni, zgrzyta zêbami i drêtwieje. 
Powiedzia³em Twoim uczniom, ¿eby go wyrzucili, ale nie mogli».
Mar 9:19  On zaœ rzek³ do nich: «O plemiê niewierne, dopóki mam byæ z wami? Dopóki mam was cierpieæ? 
PrzyprowadŸcie go do Mnie!»
Mar 9:20  I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz pocz¹³ szarpaæ ch³opca, tak ¿e upad³ na 
ziemiê i tarza³ siê z pian¹ na ustach.
Mar 9:21  Jezus zapyta³ ojca: «Od jak dawna to mu siê zdarza?» Ten zaœ odrzek³: «Od dzieciñstwa.
Mar 9:22  I czêsto wrzuca³ go nawet w ogieñ i w wodê, ¿eby go zgubiæ. Lecz jeœli mo¿esz co, zlituj siê nad 
nami i pomó¿ nam!».
Mar 9:23  Jezus mu odrzek³: «Jeœli mo¿esz? Wszystko mo¿liwe jest dla tego, kto wierzy».
Mar 9:24  Natychmiast ojciec ch³opca zawo³a³: «Wierzê, zaradŸ memu niedowiarstwu!»
Mar 9:25  A Jezus widz¹c, ¿e t³um siê zbiega, rozkaza³ surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i g³uchy, 
rozkazujê ci, wyjdŸ z niego i nie wchodŸ wiêcej w niego!».
Mar 9:26  A on krzykn¹³ i wyszed³ wœród gwa³townych wstrz¹sów. Ch³opiec zaœ pozostawa³ jak martwy, tak ¿e 
wielu mówi³o: «On umar³».
Mar 9:27  Lecz Jezus uj¹³ go za rêkê i podniós³, a on wsta³.
Mar 9:28  Gdy przyszed³ do domu, uczniowie Go pytali na osobnoœci: «Dlaczego my nie mogliœmy go 
wyrzuciæ?»
Mar 9:29  Rzek³ im: «Ten rodzaj mo¿na wyrzuciæ tylko modlitw¹ i postem».
Mar 9:30  Po wyjœciu stamt¹d podró¿owali przez Galileê, On jednak nie chcia³, ¿eby kto wiedzia³ o tym.
Mar 9:31  Poucza³ bowiem swoich uczniów i mówi³ im: «Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce ludzi. Ci Go 
zabij¹, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie».
Mar 9:32  Oni jednak nie rozumieli tych s³ów, a bali siê Go pytaæ.
Mar 9:33  Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy by³ w domu, zapyta³ ich: «O czym to rozprawialiœcie w drodze?»
Mar 9:34  Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali siê miêdzy sob¹ o to, kto z nich jest najwiêkszy.
Mar 9:35  On usiad³, przywo³a³ Dwunastu i rzek³ do nich: «Jeœli kto chce byæ pierwszym, niech bêdzie 
ostatnim ze wszystkich i s³ug¹ wszystkich!».
Mar 9:36  Potem wzi¹³ dziecko, postawi³ je przed nimi i obj¹wszy je ramionami, rzek³ do nich:
Mar 9:37  «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imiê moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie pos³a³».



Mar 9:38  Wtedy Jan rzek³ do Niego: «Nauczycielu, widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imiê 
wyrzuca³ z³e duchy, i zabranialiœmy mu, bo nie chodzi³ z nami».
Mar 9:39  Lecz Jezus odrzek³: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imiê moje, nie bêdzie móg³ zaraz 
Ÿle mówiæ o Mnie.
Mar 9:40  Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Mar 9:41  Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody.
Mar 9:42  Kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu by³oby lepiej 
uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi i wrzuciæ go w morze.
Mar 9:43  Jeœli twoja rêka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie u³omnym wejœæ do 
¿ycia wiecznego, ni¿ z dwiema rêkami pójœæ do piek³a w ogieñ nieugaszony.
Mar 9:44  
Mar 9:45  I jeœli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie, chromym wejœæ 
do ¿ycia, ni¿ z dwiema nogami byæ wrzuconym do piek³a.
Mar 9:46  
Mar 9:47  Jeœli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy³up je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejœæ do 
królestwa Bo¿ego, ni¿ z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do piek³a,
Mar 9:48  gdzie robak ich nie umiera i ogieñ nie gaœnie.
Mar 9:49  Bo ka¿dy ogniem bêdzie posolony.
Mar 9:50  Dobra jest sól; lecz jeœli sól smak utraci, czym¿e j¹ przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie 
pokój miêdzy sob¹!».
Mar 10:1  Wybra³ siê stamt¹d i przyszed³ w granice Judei i Zajordania. T³umy znowu œci¹ga³y do Niego i znowu 
je naucza³, jak mia³ zwyczaj.
Mar 10:2  Przyst¹pili do Niego faryzeusze i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno mê¿owi oddaliæ 
¿onê.
Mar 10:3  Odpowiadaj¹c zapyta³ ich: «Co wam nakaza³ Moj¿esz?»
Mar 10:4  Oni rzekli: «Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list rozwodowy i oddaliæ».
Mar 10:5  Wówczas Jezus rzek³ do nich: «Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych napisa³ wam to 
przykazanie.
Mar 10:6  Lecz na pocz¹tku stworzenia Bóg stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê:
Mar 10:7  dlatego opuœci cz³owiek ojca swego i matkê
Mar 10:8  i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em. A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o.
Mar 10:9  Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela!»
Mar 10:10  W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Mar 10:11  Powiedzia³ im: «Kto oddala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej.
Mar 10:12  I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a, a wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo».
Mar 10:13  Przynosili Mu równie¿ dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
Mar 10:14  A Jezus, widz¹c to, oburzy³ siê i rzek³ do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e.
Mar 10:15  Zaprawdê, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego».
Mar 10:16  I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogos³awi³ je.
Mar 10:17  Gdy wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed Nim na kolana, pyta³ Go: 
«Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?»
Mar 10:18  Jezus mu rzek³: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Mar 10:19  Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkê».
Mar 10:20  On Mu rzek³: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od mojej m³odoœci».
Mar 10:21  Wtedy Jezus spojrza³ z mi³oœci¹ na niego i rzek³ mu: «Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!»
Mar 10:22  Lecz on spochmurnia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci.
Mar 10:23  Wówczas Jezus spojrza³ woko³o i rzek³ do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejœæ do 
królestwa Bo¿ego».
Mar 10:24  Uczniowie zdumieli siê na Jego s³owa, lecz Jezus powtórnie rzek³ im: «Dzieci, jak¿e trudno wejœæ 
do królestwa Bo¿ego tym, którzy w dostatkach pok³adaj¹ ufnoœæ.
Mar 10:25  £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego».
Mar 10:26  A oni tym bardziej siê dziwili i mówili miêdzy sob¹: «Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?»
Mar 10:27  Jezus spojrza³ na nich i rzek³: «U ludzi to niemo¿liwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
mo¿liwe».



Mar 10:28  Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do Niego: «Oto my opuœciliœmy wszystko i poszliœmy za Tob¹».
Mar 10:29  Jezus odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci i pól
Mar 10:30  z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby nie otrzyma³ stokroæ wiêcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wœród przeœladowañ, a ¿ycia wiecznego w czasie przysz³ym.
Mar 10:31  Lecz wielu pierwszych bêdzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».
Mar 10:32  A kiedy byli w drodze, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy, Jezus wyprzedza³ ich, tak ¿e siê dziwili; ci zaœ, którzy 
szli za Nim, byli strwo¿eni. Wzi¹³ znowu Dwunastu i zacz¹³ mówiæ im o tym, co mia³o Go spotkaæ:
Mar 10:33  «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Cz³owieczy zostanie wydany arcykap³anom i uczonym w 
Piœmie. Oni ska¿¹ Go na œmieræ i wydadz¹ poganom.
Mar 10:34  I bêd¹ z Niego szydziæ, opluj¹ Go, ubiczuj¹ i zabij¹, a po trzech dniach zmartwychwstanie».
Mar 10:35  Wtedy zbli¿yli siê do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, 
¿ebyœ nam uczyni³ to, o co Ciê poprosimy».
Mar 10:36  On ich zapyta³: «Co chcecie, ¿ebym wam uczyni³?»
Mar 10:37  Rzekli Mu: «Daj nam, ¿ebyœmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej 
stronie».
Mar 10:38  Jezus im odpar³: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ, albo 
przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ ochrzczony?»
Mar 10:39  Odpowiedzieli Mu: «Mo¿emy». Lecz Jezus rzek³ do nich: «Kielich, który Ja mam piæ, piæ bêdziecie; 
i chrzest, który Ja mam przyj¹æ, wy równie¿ przyjmiecie.
Mar 10:40  Nie do Mnie jednak nale¿y daæ miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie siê ono] tym, 
dla których zosta³o przygotowane».
Mar 10:41  Gdy dziesiêciu [pozosta³ych] to us³ysza³o, poczêli oburzaæ siê na Jakuba i Jana.
Mar 10:42  A Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³ do nich: «Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, 
uciskaj¹ je, a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê.
Mar 10:43  Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ wielkim, niech bêdzie s³ug¹ 
waszym.
Mar 10:44  A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich.
Mar 10:45  Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup 
za wielu».
Mar 10:46  Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym t³umem wychodzi³ z Jerycha, niewidomy 
¿ebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedzia³ przy drodze.
Mar 10:47  Ten s³ysz¹c, ¿e to jest Jezus z Nazaretu, zacz¹³ wo³aæ: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade 
mn¹!»
Mar 10:48  Wielu nastawa³o na niego, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze g³oœniej wo³a³: «Synu Dawida, ulituj siê 
nade mn¹!»
Mar 10:49  Jezus przystan¹³ i rzek³: «Zawo³ajcie go!» I przywo³ali niewidomego, mówi¹c mu: «B¹dŸ dobrej 
myœli, wstañ, wo³a ciê».
Mar 10:50  On zrzuci³ z siebie p³aszcz, zerwa³ siê i przyszed³ do Jezusa.
Mar 10:51  A Jezus przemówi³ do niego: «Co chcesz, abym ci uczyni³?» Powiedzia³ Mu niewidomy: «Rabbuni, 
¿ebym przejrza³».
Mar 10:52  Jezus mu rzek³: «IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a». Natychmiast przejrza³ i szed³ za Nim drog¹.
Mar 11:1  Gdy siê zbli¿ali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, pos³a³ dwóch spoœród swoich 
uczniów
Mar 11:2  i rzek³ im: «IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejœciu do niej znajdziecie oœlê 
uwi¹zane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedzia³. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie tutaj!
Mar 11:3  A gdyby was kto pyta³, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeœle je tu z 
powrotem».
Mar 11:4  Poszli i znaleŸli oœlê przywi¹zane do drzwi z zewn¹trz, na ulicy. Odwi¹zali je,
Mar 11:5  a niektórzy ze stoj¹cych tam pytali ich: «Co to ma znaczyæ, ¿e odwi¹zujecie oœlê?»
Mar 11:6  Oni zaœ odpowiedzieli im tak, jak Jezus poleci³. I pozwolili im.
Mar 11:7  Przyprowadzili wiêc oœlê do Jezusa i zarzucili na nie swe p³aszcze, a On wsiad³ na nie.
Mar 11:8  Wielu zaœ s³a³o swe p³aszcze na drodze, a inni ga³¹zki œciête na polach.
Mar 11:9  A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wo³ali: «Hosanna! B³ogos³awiony Ten, który 
przychodzi w imiê Pañskie.
Mar 11:10  B³ogos³awione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokoœciach!»
Mar 11:11  Tak przyby³ do Jerozolimy i wszed³ do œwi¹tyni. Obejrza³ wszystko, a ¿e pora by³a ju¿ póŸna, 
wyszed³ razem z Dwunastoma do Betanii.
Mar 11:12  Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczu³ g³ód.



Mar 11:13  A widz¹c z daleka drzewo figowe, okryte liœæmi, podszed³ ku niemu zobaczyæ, czy nie znajdzie 
czegoœ na nim. Lecz przyszed³szy bli¿ej, nie znalaz³ nic prócz liœci, gdy¿ nie by³ to czas na figi.
Mar 11:14  Wtedy rzek³ do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» S³yszeli to Jego uczniowie.
Mar 11:15  I przyszed³ do Jerozolimy. Wszed³szy do œwi¹tyni, zacz¹³ wyrzucaæ tych, którzy sprzedawali i 
kupowali w œwi¹tyni powywraca³ sto³y zmieniaj¹cych pieni¹dze i ³awki tych, którzy sprzedawali go³êbie,
Mar 11:16  i nie pozwoli³, ¿eby kto przeniós³ sprzêt jaki przez œwi¹tyniê.
Mar 11:17  Potem uczy³ ich mówi¹c: «Czy¿ nie jest napisane: Mój dom ma byæ domem modlitwy dla wszystkich 
narodów, lecz wy uczyniliœcie z niego jaskiniê zbójców».
Mar 11:18  Dosz³o to do arcykap³anów i uczonych w Piœmie, i szukali sposobu, jak by Go zg³adziæ. Czuli 
bowiem lêk przed Nim, gdy¿ ca³y t³um by³ zachwycony Jego nauk¹.
Mar 11:19  Gdy zaœ wieczór zapada³, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto.
Mar 11:20  Przechodz¹c rano, ujrzeli drzewo figowe usch³e od korzeni.
Mar 11:21  Wtedy Piotr przypomnia³ sobie i rzek³ do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreœ przekl¹³, 
usch³o».
Mar 11:22  Jezus im odpowiedzia³: «Miejcie wiarê w Boga!
Mar 11:23  Zaprawdê, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieœ siê i rzuæ siê w morze", a nie w¹tpi w 
duszy, lecz wierzy, ¿e spe³ni siê to, co mówi, tak mu siê stanie.
Mar 11:24  Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie siê wam, tylko wierzcie, ¿e 
otrzymacie.
Mar 11:25  A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeœli macie co przeciw komu, aby tak¿e Ojciec wasz, 
który jest w niebie, przebaczy³ wam wykroczenia wasze».
Mar 11:26  
Mar 11:27  Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodzi³ po œwi¹tyni, przyst¹pili do Niego arcykap³ani, uczeni w 
Piœmie i starsi
Mar 11:28  i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci da³ tê w³adzê, ¿eby to czyniæ?»
Mar 11:29  Jezus im odpowiedzia³: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim 
prawem to czyniê.
Mar 11:30  Czy chrzest Janowy pochodzi³ z nieba, czy te¿ od ludzi? Odpowiedzcie Mi!»
Mar 11:31  Oni zastanawiali siê miêdzy sob¹: «Jeœli powiemy : "z nieba", to nam zarzuci: "Dlaczego wiêc nie 
uwierzyliœcie mu?"
Mar 11:32  Powiemy: "Od ludzi"». Lecz bali siê t³umu, poniewa¿ wszyscy uwa¿ali Jana rzeczywiœcie za 
proroka.
Mar 11:33  Odpowiedzieli wiêc Jezusowi: «Nie wiemy». Jezus im rzek³: «Wiêc i Ja nie powiem wam, jakim 
prawem to czyniê».
Mar 12:1  I zacz¹³ im mówiæ w przypowieœciach: «Pewien cz³owiek za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹ murem, 
wykopa³ t³oczniê i zbudowa³ wie¿ê. W koñcu odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³.
Mar 12:2  W odpowiedniej porze pos³a³ do rolników s³ugê, by odebra³ od nich czêœæ nale¿n¹ z plonów winnicy.
Mar 12:3  Ci chwycili go, obili i odes³ali z niczym.
Mar 12:4  Wtedy pos³a³ do nich drugiego s³ugê; lecz i tego zranili w g³owê i zniewa¿yli.
Mar 12:5  Pos³a³ jeszcze jednego, tego zabili. I pos³a³ wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Mar 12:6  Mia³ jeszcze jednego, ukochanego syna. Pos³a³ go jako ostatniego do nich, bo sobie mówi³: "Uszanuj¹ 
mojego syna".
Mar 12:7  Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: "To jest dziedzic. ChodŸcie, zabijmy go, a dziedzictwo 
bêdzie nasze".
Mar 12:8  I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy.
Mar 12:9  Có¿ uczyni w³aœciciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicê odda innym.
Mar 12:10  Nie czytaliœcie tych s³ów w Piœmie: W³aœnie ten kamieñ, który odrzucili buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ 
wêg³a.
Mar 12:11  Pan to sprawi³ i jest cudem w oczach naszych».
Mar 12:12  I starali siê Go uj¹æ, lecz bali siê t³umu. Zrozumieli bowiem, ¿e przeciw nim powiedzia³ tê 
przypowieœæ. Zostawili wiêc Go i odeszli.
Mar 12:13  Pos³ali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwyciæ Go w 
mowie.
Mar 12:14  Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, ¿e jesteœ prawdomówny i na nikim Ci nie zale¿y. 
Bo nie ogl¹dasz siê na osobê ludzk¹, lecz drogi Bo¿ej w prawdzie nauczasz. Czy wolno p³aciæ podatek 
Cezarowi, czy nie? Mamy p³aciæ czy nie p³aciæ?»
Mar 12:15  Lecz On pozna³ ich ob³udê i rzek³ do nich: «Czemu Mnie wystawiacie na próbê? Przynieœcie Mi 
denara, chcê zobaczyæ».
Mar 12:16  Przynieœli, a On ich zapyta³: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli Mu: «Cezara».



Mar 12:17  Wówczas Jezus rzek³ do nich: «Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co 
nale¿y do Boga». I byli pe³ni podziwu dla Niego.
Mar 12:18  Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, i zagadnêli Go w 
ten sposób:
Mar 12:19  «Nauczycielu, Moj¿esz tak nam przepisa³: Jeœli umrze czyjœ brat i pozostawi ¿onê, a nie zostawi 
dziecka, niech jego brat weŸmie j¹ za ¿onê i wzbudzi potomstwo swemu bratu.
Mar 12:20  Otó¿ by³o siedmiu braci. Pierwszy wzi¹³ ¿onê i umieraj¹c nie zostawi³ potomstwa.
Mar 12:21  Drugi j¹ wzi¹³ i te¿ umar³ bez potomstwa, tak samo trzeci.
Mar 12:22  I siedmiu ich nie zostawi³o potomstwa. W koñcu po wszystkich umar³a ta kobieta.
Mar 12:23  Przy zmartwychwstaniu wiêc, gdy powstan¹, którego z nich bêdzie ¿on¹? Bo siedmiu mia³o j¹ za 
¿onê».
Mar 12:24  Jezus im rzek³: «Czy¿ nie dlatego jesteœcie w b³êdzie, ¿e nie rozumiecie Pisma ani mocy Bo¿ej?
Mar 12:25  Gdy bowiem powstan¹ z martwych, nie bêd¹ siê ani ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ, ale bêd¹ jak 
anio³owie w niebie.
Mar 12:26  Co zaœ dotyczy umar³ych, ¿e zmartwychwstan¹, czy¿ nie czytaliœcie w ksiêdze Moj¿esza, tam 
gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedzia³ do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.
Mar 12:27  Nie jest On Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych. Jesteœcie w wielkim b³êdzie».
Mar 12:28  Zbli¿y³ siê tak¿e jeden z uczonych w Piœmie, który im siê przys³uchiwa³, gdy rozprawiali ze sob¹. 
Widz¹c, ¿e Jezus dobrze im odpowiedzia³, zapyta³ Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazañ?»
Mar 12:29  Jezus odpowiedzia³: «Pierwsze jest: S³uchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Mar 12:30  Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim 
umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹.
Mar 12:31  Drugie jest to: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 
wiêkszego od tych».
Mar 12:32  Rzek³ Mu uczony w Piœmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, s³usznieœ powiedzia³, bo Jeden jest i 
nie ma innego prócz Niego.
Mar 12:33  Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego 
daleko wiêcej znaczy ni¿ wszystkie ca³opalenia i ofiary».
Mar 12:34  Jezus widz¹c, ¿e rozumnie odpowiedzia³, rzek³ do niego: «Niedaleko jesteœ od królestwa Bo¿ego». 
I nikt ju¿ nie odwa¿y³ siê wiêcej Go pytaæ.
Mar 12:35  Nauczaj¹c w œwi¹tyni, Jezus zapyta³: «Jak mog¹ twierdziæ uczeni w Piœmie, ¿e Mesjasz jest Synem 
Dawida?
Mar 12:36  Wszak sam Dawid mówi w Duchu Œwiêtym: Rzek³ Pan do Pana mego: Si¹dŸ po prawicy mojej, a¿ 
po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich pod stopy Twoje.
Mar 12:37  Sam Dawid nazywa Go Panem, sk¹d¿e wiêc jest [tylko] jego synem?» A wielki t³um chêtnie Go 
s³ucha³.
Mar 12:38  I nauczaj¹c dalej mówi³: «Strze¿cie siê uczonych w Piœmie. Z upodobaniem chodz¹ oni w 
pow³óczystych szatach, lubi¹ pozdrowienia na rynku,
Mar 12:39  pierwsze krzes³a w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Mar 12:40  Objadaj¹ domy wdów i dla pozoru odprawiaj¹ d³ugie modlitwy. Ci tym surowszy dostan¹ wyrok».
Mar 12:41  Potem usiad³ naprzeciw skarbony i przypatrywa³ siê, jak t³um wrzuca³ drobne pieni¹dze do skarbony. 
Wielu bogatych wrzuca³o wiele.
Mar 12:42  Przysz³a te¿ jedna uboga wdowa i wrzuci³a dwa pieni¹¿ki, czyli jeden grosz.
Mar 12:43  Wtedy przywo³a³ swoich uczniów i rzek³ do nich: «Zaprawdê, powiadam wam: Ta uboga wdowa 
wrzuci³a najwiêcej ze wszystkich, którzy k³adli do skarbony.
Mar 12:44  Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywa³o; ona zaœ ze swego niedostatku wrzuci³a wszystko, 
co mia³a, ca³e swe utrzymanie».
Mar 13:1  Gdy wychodzi³ ze œwi¹tyni, rzek³ Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie 
budowle!»
Mar 13:2  Jezus mu odpowiedzia³: «Widzisz te potê¿ne budowle? Nie zostanie tu kamieñ na kamieniu, który by 
nie by³ zwalony».
Mar 13:3  A gdy siedzia³ na Górze Oliwnej, naprzeciw œwi¹tyni, pytali Go na osobnoœci Piotr, Jakub, Jan i 
Andrzej:
Mar 13:4  «Powiedz nam, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy to wszystko zacznie siê spe³niaæ?»
Mar 13:5  Wówczas Jezus zacz¹³ im mówiæ: «Strze¿cie siê, ¿eby was kto nie zwiód³.
Mar 13:6  Wielu przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: Ja jestem. I wielu w b³¹d wprowadz¹.
Mar 13:7  Kiedy wiêc us³yszycie o wojnach i pog³oskach wojennych, nie trwó¿cie siê! To siê musi staæ, ale to 
jeszcze nie koniec.
Mar 13:8  Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; bêd¹ miejscami trzêsienia 



ziemi, bêd¹ klêski g³odu. To jest pocz¹tek boleœci.
Mar 13:9  A wy miejcie siê na bacznoœci. Wydawaæ was bêd¹ s¹dom i w synagogach bêd¹ was ch³ostaæ. 
Nawet przed namiestnikami i królami stawaæ bêdziecie z mego powodu, na œwiadectwo dla nich.
Mar 13:10  Lecz najpierw musi byæ g³oszona Ewangelia wszystkim narodom.
Mar 13:11  A gdy was poprowadz¹, ¿eby was wydaæ, nie martwcie siê przedtem, co macie mówiæ; ale mówcie 
to, co wam w owej chwili bêdzie dane. Bo nie wy bêdziecie mówiæ, ale Duch Œwiêty.
Mar 13:12  Brat wyda brata na œmieræ i ojciec swoje dziecko; powstan¹ dzieci przeciw rodzicom i o œmieræ ich 
przyprawi¹.
Mar 13:13  I bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do koñca, ten 
bêdzie zbawiony.
Mar 13:14  A gdy ujrzycie ohydê spustoszenia, zalegaj¹c¹ tam, gdzie byæ nie powinna - kto czyta, niech rozumie 
- wtedy ci, którzy bêd¹ w Judei, niech uciekaj¹ w góry.
Mar 13:15  Kto bêdzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, ¿eby coœ zabraæ.
Mar 13:16  A kto bêdzie na polu, niech nie wraca, ¿eby wzi¹æ swój p³aszcz.
Mar 13:17  Biada zaœ brzemiennym i karmi¹cym w owe dni.
Mar 13:18  A módlcie siê, ¿eby to nie przypad³o w zimie.
Mar 13:19  Albowiem dni owe bêd¹ czasem ucisku, jakiego nie by³o od pocz¹tku stworzenia Bo¿ego a¿ dot¹d i 
nigdy nie bêdzie.
Mar 13:20  I gdyby Pan nie skróci³ owych dni, nikt by nie ocala³. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których 
sobie obra³.
Mar 13:21  I wtedy jeœliby wam kto powiedzia³: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.
Mar 13:22  Powstan¹ bowiem fa³szywi mesjasze i fa³szywi prorocy i czyniæ bêd¹ znaki i cuda, ¿eby wprowadziæ 
w b³¹d, jeœli to mo¿liwe wybranych.
Mar 13:23  Wy przeto uwa¿ajcie! Wszystko wam przepowiedzia³em.
Mar 13:24  W owe dni, po tym ucisku, s³oñce siê zaæmi i ksiê¿yc nie da swego blasku.
Mar 13:25  Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba i moce na niebie zostan¹ wstrz¹œniête.
Mar 13:26  Wówczas ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³okach z wielk¹ moc¹ i chwa³¹.
Mar 13:27  Wtedy poœle On anio³ów i zbierze swoich wybranych z czterech stron œwiata, od krañca ziemi a¿ 
do szczytu nieba.
Mar 13:28  A od drzewa figowego uczcie siê przez podobieñstwo! Kiedy ju¿ jego ga³¹Ÿ nabiera soków i 
wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko jest lato.
Mar 13:29  Tak i wy, gdy ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e blisko jest, we drzwiach.
Mar 13:30  Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie.
Mar 13:31  Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹.
Mar 13:32  Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Mar 13:33  Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
Mar 13:34  Bo rzecz ma siê podobnie jak z cz³owiekiem, który uda³ siê w podró¿. Zostawi³ swój dom, powierzy³ 
swoim s³ugom staranie o wszystko, ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu przykaza³, ¿eby czuwa³.
Mar 13:35  Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pó³nocy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem.
Mar 13:36  By niespodzianie przyszed³szy, nie zasta³ was œpi¹cych.
Mar 13:37  Lecz co wam mówiê, mówiê wszystkim: Czuwajcie!».
Mar 14:1  Za dwa dni by³a Pascha i Œwiêto Przaœników. Arcykap³ani i uczeni w Piœmie szukali sposobu, jak 
by Jezusa podstêpnie uj¹æ i zabiæ.
Mar 14:2  Lecz mówili: «Tylko nie w czasie œwiêta, by nie by³o wzburzenia miêdzy ludem».
Mar 14:3  A gdy Jezus by³ w Betanii, w domu Szymona Trêdowatego, i siedzia³ za sto³em, przysz³a kobieta z 
alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbi³a flakonik i wyla³a Mu olejek 
na g³owê.
Mar 14:4  A niektórzy oburzyli siê, mówi¹c miêdzy sob¹: «Po co to marnowanie olejku?
Mar 14:5  Wszak mo¿na by³o olejek ten sprzedaæ dro¿ej ni¿ za trzysta denarów i rozdaæ ubogim». I przeciw 
niej szemrali.
Mar 14:6  Lecz Jezus rzek³: «Zostawcie j¹; czemu sprawiacie jej przykroœæ? Dobry uczynek spe³ni³a wzglêdem 
Mnie.
Mar 14:7  Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, mo¿ecie im dobrze czyniæ; lecz Mnie nie 
zawsze macie.
Mar 14:8  Ona uczyni³a, co mog³a; ju¿ naprzód namaœci³a moje cia³o na pogrzeb.
Mar 14:9  Zaprawdê, powiadam wam: Gdziekolwiek po ca³ym œwiecie g³osiæ bêd¹ tê Ewangeliê, bêd¹ równie¿ 
opowiadaæ na jej pami¹tkê to, co uczyni³a».
Mar 14:10  Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszed³ do arcykap³anów, aby im Go wydaæ.



Mar 14:11  Gdy to us³yszeli, ucieszyli siê i przyrzekli daæ mu pieni¹dze. Odt¹d szuka³ dogodnej sposobnoœci, 
jak by Go wydaæ.
Mar 14:12  W pierwszy dzieñ Przaœników, kiedy ofiarowywano Paschê, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie 
chcesz, abyœmy poszli poczyniæ przygotowania, ¿ebyœ móg³ spo¿yæ Paschê?»
Mar 14:13  I pos³a³ dwóch spoœród swoich uczniów z tym poleceniem: «IdŸcie do miasta, a spotka was 
cz³owiek, nios¹cy dzban wody. IdŸcie za nim
Mar 14:14  i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której 
móg³bym spo¿yæ Paschê z moimi uczniami?
Mar 14:15  On wska¿e wam na górze salê du¿¹, us³an¹ i gotow¹. Tam przygotujecie dla nas».
Mar 14:16  Uczniowie wybrali siê i przyszli do miasta, gdzie znaleŸli, tak jak im powiedzia³, i przygotowali 
Paschê.
Mar 14:17  Z nastaniem wieczoru przyszed³ tam razem z Dwunastoma.
Mar 14:18  A gdy zajêli miejsca i jedli, Jezus rzek³: «Zaprawdê, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, 
który je ze Mn¹».
Mar 14:19  Zaczêli siê smuciæ i pytaæ jeden po drugim: «Czy¿bym ja?»
Mar 14:20  On im rzek³: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mn¹ rêkê zanurza w misie.
Mar 14:21  Wprawdzie Syn Cz³owieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu cz³owiekowi, przez 
którego Syn Cz³owieczy bêdzie wydany. By³oby lepiej dla tego cz³owieka, gdyby siê nie narodzi³».
Mar 14:22  A gdy jedli, wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ i da³ im mówi¹c: «Bierzcie, to jest Cia³o 
moje».
Mar 14:23  Potem wzi¹³ kielich i odmówiwszy dziêkczynienie da³ im, i pili z niego wszyscy.
Mar 14:24  I rzek³ do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu bêdzie wylana.
Mar 14:25  Zaprawdê, powiadam wam: Odt¹d nie bêdê ju¿ pi³ z owocu winnego krzewu a¿ do owego dnia, kiedy 
piæ go bêdê nowy w królestwie Bo¿ym».
Mar 14:26  Po odœpiewaniu hymnu wyszli w stronê Góry Oliwnej.
Mar 14:27  Wtedy Jezus im rzek³: «Wszyscy zw¹tpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzê pasterza, a 
rozprosz¹ siê owce.
Mar 14:28  Lecz gdy powstanê, uprzedzê was do Galilei».
Mar 14:29  Na to rzek³ Mu Piotr: «Choæby wszyscy zw¹tpili, ale nie ja!»
Mar 14:30  Odpowiedzia³ mu Jezus: «Zaprawdê, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty 
trzy razy siê Mnie wyprzesz».
Mar 14:31  Lecz on tym bardziej zapewnia³: «Choæby mi przysz³o umrzeæ z Tob¹, nie wyprê siê Ciebie». I 
wszyscy tak samo mówili.
Mar 14:32  A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzek³ Jezus do swoich uczniów: «Usi¹dŸcie tutaj, Ja 
tymczasem bêdê siê modli³».
Mar 14:33  Wzi¹³ ze sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i pocz¹³ dr¿eæ, i odczuwaæ trwogê.
Mar 14:34  I rzek³ do nich: «Smutna jest moja dusza a¿ do œmierci; zostañcie tu i czuwajcie!»
Mar 14:35  I odszed³szy nieco dalej, upad³ na ziemiê i modli³ siê, ¿eby - jeœli to mo¿liwe - ominê³a Go ta 
godzina.
Mar 14:36  I mówi³: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest mo¿liwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, 
co Ja chcê, ale to, co Ty [niech siê stanie]!»
Mar 14:37  Potem wróci³ i zasta³ ich œpi¹cych. Rzek³ do Piotra: «Szymonie, œpisz? Jednej godziny nie mog³eœ 
czuwaæ?
Mar 14:38  Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe».
Mar 14:39  Odszed³ znowu i modli³ siê, powtarzaj¹c te same s³owa.
Mar 14:40  Gdy wróci³, zasta³ ich œpi¹cych, gdy¿ oczy ich by³y snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu 
odpowiedzieæ.
Mar 14:41  Gdy przyszed³ po raz trzeci, rzek³ do nich: «Œpicie dalej i odpoczywacie? Dosyæ! Przysz³a godzina, 
oto Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce grzeszników.
Mar 14:42  Wstañcie, chodŸmy, oto zbli¿a siê mój zdrajca».
Mar 14:43  I zaraz, gdy On jeszcze mówi³, zjawi³ siê Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i 
kijami wys³ana przez arcykap³anów, uczonych w Piœmie i starszych.
Mar 14:44  A zdrajca da³ im taki znak: «Ten, którego poca³ujê, to On; chwyæcie Go i prowadŸcie ostro¿nie!».
Mar 14:45  Skoro tylko przyszed³, przyst¹pi³ do Jezusa i rzek³: «Rabbi!», i poca³owa³ Go.
Mar 14:46  Tamci zaœ rzucili siê na Niego, i pochwycili Go.
Mar 14:47  A jeden z tych, którzy tam stali, doby³ miecza, uderzy³ s³ugê najwy¿szego kap³ana i odci¹³ mu ucho.
Mar 14:48  A Jezus zwróci³ siê i rzek³ do nich: «Wyszliœcie z mieczami i kijami, jak na zbójcê, ¿eby Mnie 
pochwyciæ.
Mar 14:49  Codziennie naucza³em u was w œwi¹tyni, a nie pojmaliœcie Mnie. Ale Pisma musz¹ siê wype³niæ».



Mar 14:50  Wtedy opuœcili Go wszyscy i uciekli.
Mar 14:51  A pewien m³odzieniec szed³ za Nim, odziany przeœcierad³em na go³ym ciele. Chcieli go chwyciæ,
Mar 14:52  lecz on zostawi³ przeœcierad³o i nago uciek³ od nich.
Mar 14:53  A Jezusa zaprowadzili do najwy¿szego kap³ana, u którego zebrali siê wszyscy arcykap³ani, starsi i 
uczeni w Piœmie.
Mar 14:54  Piotr zaœ szed³ za Nim z daleka a¿ na dziedziniec pa³acu najwy¿szego kap³ana. Tam siedzia³ 
miêdzy s³u¿b¹ i grza³ siê przy ogniu.
Mar 14:55  Tymczasem arcykap³ani i ca³a Wysoka Rada szukali œwiadectwa przeciw Jezusowi, aby Go 
zg³adziæ, lecz nie znaleŸli.
Mar 14:56  Wielu wprawdzie zeznawa³o fa³szywie przeciwko Niemu, ale œwiadectwa te nie by³y zgodne.
Mar 14:57  A niektórzy wyst¹pili i zeznali fa³szywie przeciw Niemu:
Mar 14:58  «Myœmy s³yszeli, jak On mówi³: "Ja zburzê ten przybytek uczyniony ludzk¹ rêk¹ i w ci¹gu trzech dni 
zbudujê inny, nie rêk¹ ludzk¹ uczyniony"».
Mar 14:59  Lecz i w tym ich œwiadectwo nie by³o zgodne.
Mar 14:60  Wtedy najwy¿szy kap³an wyst¹pi³ na œrodek i zapyta³ Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni 
zeznaj¹ przeciw Tobie?»
Mar 14:61  Lecz On milcza³ i nic nie odpowiedzia³. Najwy¿szy kap³an zapyta³ Go ponownie: «Czy Ty jesteœ 
Mesjasz, Syn B³ogos³awionego?»
Mar 14:62  Jezus odpowiedzia³: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Cz³owieczego, siedz¹cego po prawicy 
Wszechmocnego i nadchodz¹cego z ob³okami niebieskimi».
Mar 14:63  Wówczas najwy¿szy kap³an rozdar³ swoje szaty i rzek³: «Na có¿ nam jeszcze potrzeba œwiadków?
Mar 14:64  S³yszeliœcie bluŸnierstwo. Có¿ wam siê zdaje?» Oni zaœ wszyscy wydali wyrok, ¿e winien jest 
œmierci.
Mar 14:65  I niektórzy zaczêli pluæ na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: «Prorokuj!» Tak¿e 
s³udzy bili Go piêœciami po twarzy.
Mar 14:66  Kiedy Piotr by³ na dole na dziedziñcu, przysz³a jedna ze s³u¿¹cych najwy¿szego kap³ana.
Mar 14:67  Zobaczywszy Piotra grzej¹cego siê [przy ogniu], przypatrzy³a mu siê i rzek³a: «I tyœ by³ z 
Nazarejczykiem Jezusem».
Mar 14:68  Lecz on zaprzeczy³ temu, mówi¹c: «Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz». I wyszed³ na zewn¹trz do 
przedsionka, a kogut zapia³.
Mar 14:69  S³u¿¹ca, widz¹c go, znowu zaczê³a mówiæ do tych, którzy tam stali: «To jest jeden z nich».
Mar 14:70  A on ponownie zaprzeczy³. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: «Na pewno jesteœ 
jednym z nich, jesteœ tak¿e Galilejczykiem».
Mar 14:71  Lecz on pocz¹³ siê zaklinaæ i przysiêgaæ: «Nie znam tego cz³owieka, o którym mówicie».
Mar 14:72  I w tej chwili kogut powtórnie zapia³. Wspomnia³ Piotr na s³owa, które mu powiedzia³ Jezus: 
«Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie siê wyprzesz». I wybuchn¹³ p³aczem.
Mar 15:1  Zaraz wczesnym rankiem arcykap³ani wraz ze starszymi i uczonymi w Piœmie i ca³a Wysoka Rada 
powziêli uchwa³ê. Kazali Jezusa zwi¹zanego odprowadziæ i wydali Go Pi³atowi.
Mar 15:2  Pi³at zapyta³ Go: «Czy Ty jesteœ królem ¿ydowskim?» Odpowiedzia³ mu: «Tak, Ja nim jestem».
Mar 15:3  Arcykap³ani zaœ oskar¿ali Go o wiele rzeczy.
Mar 15:4  Pi³at ponownie Go zapyta³: «Nic nie odpowiadasz? Zwa¿, o jakie rzeczy Ciê oskar¿aj¹».
Mar 15:5  Lecz Jezus nic ju¿ nie odpowiedzia³, tak ¿e Pi³at siê dziwi³.
Mar 15:6  Na ka¿de zaœ œwiêto mia³ zwyczaj uwalniaæ im jednego wiêŸnia, którego ¿¹dali.
Mar 15:7  A by³ tam jeden, zwany Barabaszem, uwiêziony z buntownikami, którzy w rozruchu pope³nili 
zabójstwo.
Mar 15:8  T³um przyszed³ i zacz¹³ domagaæ siê tego, co zawsze im czyni³.
Mar 15:9  Pi³at im odpowiedzia³: «Jeœli chcecie, uwolniê wam Króla ¯ydowskiego?»
Mar 15:10  Wiedzia³ bowiem, ¿e arcykap³ani wydali Go przez zawiœæ.
Mar 15:11  Lecz arcykap³ani podburzyli t³um, ¿eby uwolni³ im raczej Barabasza.
Mar 15:12  Pi³at ponownie ich zapyta³: «Có¿ wiêc mam uczyniæ z tym, którego nazywacie Królem ¯ydowskim?»
Mar 15:13  Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzy¿uj Go!»
Mar 15:14  Pi³at odpar³: «Có¿ wiêc z³ego uczyni³?» Lecz oni jeszcze g³oœniej krzyczeli: «Ukrzy¿uj Go!»
Mar 15:15  Wtedy Pi³at, chc¹c zadowoliæ t³um, uwolni³ Barabasza, Jezusa zaœ kaza³ ubiczowaæ i wyda³ na 
ukrzy¿owanie.
Mar 15:16  ¯o³nierze zaprowadzili Go na wewnêtrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwo³ali ca³¹ kohortê.
Mar 15:17  Ubrali Go w purpurê i uplót³szy wieniec z ciernia w³o¿yli Mu na g³owê.
Mar 15:18  I zaczêli Go pozdrawiaæ: «Witaj, Królu ¯ydowski!»
Mar 15:19  Przy tym bili Go trzcin¹ po g³owie, pluli na Niego i przyklêkaj¹c oddawali Mu ho³d.
Mar 15:20  A gdy Go wyszydzili, zdjêli z Niego purpurê i w³o¿yli na Niego w³asne Jego szaty. Nastêpnie 



wyprowadzili Go, aby Go ukrzy¿owaæ.
Mar 15:21  I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracaj¹c z pola w³aœnie 
przechodzi³, ¿eby niós³ krzy¿ Jego.
Mar 15:22  Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
Mar 15:23  Tam dawali Mu wino zaprawione mirr¹, lecz On nie przyj¹³.
Mar 15:24  Ukrzy¿owali Go i rozdzielili miêdzy siebie Jego szaty, rzucaj¹c o nie losy, co który mia³ zabraæ.
Mar 15:25  A by³a godzina trzecia, gdy Go ukrzy¿owali.
Mar 15:26  By³ te¿ napis z podaniem Jego winy, tak u³o¿ony: «Król ¯ydowski».
Mar 15:27  Razem z Nim ukrzy¿owali dwóch z³oczyñców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
Mar 15:28  Tak wype³ni³o siê s³owo Pisma: W poczet z³oczyñców zosta³ zaliczony.
Mar 15:29  Ci zaœ, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrz¹sali g³owami, mówi¹c: «Ej, Ty, który burzysz 
przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
Mar 15:30  zejdŸ z krzy¿a i wybaw samego siebie!»
Mar 15:31  Podobnie arcykap³ani wraz z uczonymi w Piœmie drwili miêdzy sob¹ i mówili: «Innych wybawia³, 
siebie nie mo¿e wybawiæ.
Mar 15:32  Mesjasz, król Izraela, niech¿e teraz zejdzie z krzy¿a, ¿ebyœmy widzieli i uwierzyli». L¿yli Go tak¿e 
ci, którzy byli z Nim ukrzy¿owani.
Mar 15:33  A gdy nadesz³a godzina szósta, mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê a¿ do godziny dziewi¹tej.
Mar 15:34  O godzinie dziewi¹tej Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: 
Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?
Mar 15:35  Niektórzy ze stoj¹cych obok, s³ysz¹c to, mówili: «Patrz, wo³a Eliasza».
Mar 15:36  Ktoœ pobieg³ i nape³niwszy g¹bkê octem, w³o¿y³ na trzcinê i dawa³ Mu piæ, mówi¹c: «Poczekajcie, 
zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, ¿eby Go zdj¹æ [z krzy¿a]».
Mar 15:37  Lecz Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem i odda³ ducha.
Mar 15:38  A zas³ona przybytku rozdar³a siê na dwoje, z góry na dó³.
Mar 15:39  Setnik zaœ, który sta³ naprzeciw, widz¹c, ¿e w ten sposób odda³ ducha, rzek³: «Prawdziwie, ten 
cz³owiek by³ Synem Bo¿ym».
Mar 15:40  By³y tam równie¿ niewiasty, które przypatrywa³y siê z daleka, miêdzy nimi Maria Magdalena, Maria, 
matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
Mar 15:41  Kiedy przebywa³ w Galilei, one towarzyszy³y Mu i us³ugiwa³y. I by³o wiele innych, które razem z Nim 
przysz³y do Jerozolimy.
Mar 15:42  Pod wieczór ju¿, poniewa¿ by³o Przygotowanie, czyli dzieñ przed szabatem,
Mar 15:43  przyszed³ Józef z Arymatei, powa¿ny cz³onek Rady, który równie¿ wyczekiwa³ królestwa Bo¿ego. 
Œmia³o uda³ siê do Pi³ata i poprosi³ o cia³o Jezusa.
Mar 15:44  Pi³at zdziwi³ siê, ¿e ju¿ skona³. Kaza³ przywo³aæ setnika i pyta³ go, czy ju¿ dawno umar³.
Mar 15:45  Upewniony przez setnika, podarowa³ cia³o Józefowi.
Mar 15:46  Ten kupi³ p³ótno, zdj¹³ Jezusa [z krzy¿a], owin¹³ w p³ótno i z³o¿y³ w grobie, który wykuty by³ w skale. 
Przed wejœcie do grobu zatoczy³ kamieñ.
Mar 15:47  A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przygl¹da³y siê, gdzie Go z³o¿ono.
Mar 16:1  Po up³ywie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupi³y wonnoœci, ¿eby 
pójœæ namaœciæ Jezusa.
Mar 16:2  Wczesnym rankiem w pierwszy dzieñ tygodnia przysz³y do grobu, gdy s³oñce wzesz³o.
Mar 16:3  A mówi³y miêdzy sob¹: «Kto nam odsunie kamieñ od wejœcia do grobu?»
Mar 16:4  Gdy jednak spojrza³y, zauwa¿y³y, ¿e kamieñ by³ ju¿ odsuniêty, a by³ bardzo du¿y.
Mar 16:5  Wesz³y wiêc do grobu i ujrza³y m³odzieñca siedz¹cego po prawej stronie, ubranego w bia³¹ szatê; i 
bardzo siê przestraszy³y.
Mar 16:6  Lecz on rzek³ do nich: «Nie bójcie siê! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzy¿owanego; powsta³, nie ma 
Go tu. Oto miejsce, gdzie Go z³o¿yli.
Mar 16:7  Lecz idŸcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak 
wam powiedzia³».
Mar 16:8  One wysz³y i uciek³y od grobu; ogarnê³o je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu te¿ nic nie 
oznajmi³y, bo siê ba³y.
Mar 16:9  Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzieñ tygodnia, Jezus ukaza³ siê 
najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzuci³ siedem z³ych duchów.
Mar 16:10  Ona posz³a i oznajmi³a to tym, którzy byli z Nim, pogr¹¿onym w smutku i p³acz¹cym.
Mar 16:11  Ci jednak s³ysz¹c, ¿e ¿yje i ¿e ona Go widzia³a, nie chcieli wierzyæ.
Mar 16:12  Potem ukaza³ siê w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi.
Mar 16:13  Oni powrócili i oznajmili pozosta³ym. Lecz im te¿ nie uwierzyli.
Mar 16:14  W koñcu ukaza³ siê samym Jedenastu, gdy siedzieli za sto³em, i wyrzuca³ im brak wiary i upór, ¿e 



nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta³ego.
Mar 16:15  I rzek³ do nich: «IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu!
Mar 16:16  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony.
Mar 16:17  Tym zaœ, którzy uwierz¹, te znaki towarzyszyæ bêd¹: w imiê moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ, 
nowymi jêzykami mówiæ bêd¹;
Mar 16:18  wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, i jeœliby co zatrutego wypili, nie bêdzie im szkodziæ. Na chorych rêce 
k³aœæ bêd¹, i ci odzyskaj¹ zdrowie».
Mar 16:19  Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga.
Mar 16:20  Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdzi³ naukê znakami, 
które jej towarzyszy³y.
Luk 1:1  Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas,
Luk 1:2  tak jak nam je przekazali ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami s³owa.
Luk 1:3  Postanowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei, dostojny 
Teofilu,
Luk 1:4  abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej pewnoœci nauk, których ci udzielono.
Luk 1:5  Za czasów Heroda, króla Judei, ¿y³ pewien kap³an, imieniem Zachariasz, z oddzia³u Abiasza. Mia³ on 
¿onê z rodu Aarona, a na imiê by³o jej El¿bieta.
Luk 1:6  Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postêpowali nienagannie wed³ug wszystkich przykazañ i 
przepisów Pañskich.
Luk 1:7  Nie mieli jednak dziecka, poniewa¿ El¿bieta by³a niep³odna; oboje zaœ byli ju¿ posuniêci w latach.
Luk 1:8  Kiedy w wyznaczonej dla swego oddzia³u kolei pe³ni³ s³u¿bê kap³añsk¹ przed Bogiem,
Luk 1:9  jemu zgodnie ze zwyczajem kap³añskim przypad³ los, ¿eby wejœæ do przybytku Pañskiego i z³o¿yæ 
ofiarê kadzenia.
Luk 1:10  A ca³y lud modli³ siê na zewn¹trz w czasie kadzenia.
Luk 1:11  Naraz ukaza³ mu siê anio³ Pañski, stoj¹cy po prawej stronie o³tarza kadzenia.
Luk 1:12  Przerazi³ siê na ten widok Zachariasz i strach pad³ na niego.
Luk 1:13  Lecz anio³ rzek³ do niego: «Nie bój siê Zachariaszu! Twoja proœba zosta³a wys³uchana: ¿ona twoja 
El¿bieta urodzi ci syna, któremu nadasz imiê Jan.
Luk 1:14  Bêdzie to dla ciebie radoœæ i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyæ siê bêdzie.
Luk 1:15  Bêdzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery piæ nie bêdzie i ju¿ w ³onie matki nape³niony 
bêdzie Duchem Œwiêtym.
Luk 1:16  Wielu spoœród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;
Luk 1:17  on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, ¿eby serca ojców nak³oniæ ku dzieciom, a 
niepos³usznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotowaæ Panu lud doskona³y».
Luk 1:18  Na to rzek³ Zachariasz do anio³a: «Po czym to poznam? Bo ja jestem ju¿ stary i moja ¿ona jest w 
podesz³ym wieku».
Luk 1:19  Odpowiedzia³ mu anio³: «Ja jestem Gabriel, który stojê przed Bogiem. A zosta³em pos³any, aby 
mówiæ z tob¹ i oznajmiæ ci tê wieœæ radosn¹.
Luk 1:20  A oto bêdziesz niemy i nie bêdziesz móg³ mówiæ a¿ do dnia, w którym siê to stanie, bo nie 
uwierzy³eœ moim s³owom, które siê spe³ni¹ w swoim czasie».
Luk 1:21  Lud tymczasem czeka³ na Zachariasza i dziwi³ siê, ¿e tak d³ugo zatrzymuje siê w przybytku.
Luk 1:22  Kiedy wyszed³, nie móg³ do nich mówiæ, i zrozumieli, ¿e mia³ widzenie w przybytku. On zaœ dawa³ 
im znaki i pozosta³ niemy.
Luk 1:23  A gdy up³ynê³y dni jego pos³ugi kap³añskiej, powróci³ do swego domu.
Luk 1:24  Potem ¿ona jego, El¿bieta, poczê³a i pozostawa³a w ukryciu przez piêæ miesiêcy.
Luk 1:25  «Tak uczyni³ mi Pan - mówi³a - wówczas, kiedy wejrza³ ³askawie i zdj¹³ ze mnie hañbê w oczach 
ludzi».
Luk 1:26  W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
Luk 1:27  do Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja.
Luk 1:28  Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: «B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ 
miêdzy niewiastami».
Luk 1:29  Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie.
Luk 1:30  Lecz anio³ rzek³ do Niej: «Nie bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga.
Luk 1:31  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus.
Luk 1:32  Bêdzie On wielki i bêdzie nazwany Synem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Luk 1:33  Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bêdzie koñca».
Luk 1:34  Na to Maryja rzek³a do anio³a: «Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a?»
Luk 1:35  Anio³ Jej odpowiedzia³: «Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ 
Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym.



Luk 1:36  A oto równie¿ krewna Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta, 
która uchodzi za niep³odn¹.
Luk 1:37  Dla Boga bowiem nie ma nic niemo¿liwego».
Luk 1:38  Na to rzek³a Maryja: «Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug twego s³owa!» Wtedy 
odszed³ od Niej anio³.
Luk 1:39  W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 
Judy.
Luk 1:40  Wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê.
Luk 1:41  Gdy El¿bieta us³ysza³a pozdrowienie Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty 
nape³ni³ El¿bietê.
Luk 1:42  Wyda³a ona okrzyk i powiedzia³a: «B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest 
owoc Twojego ³ona.
Luk 1:43  A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Luk 1:44  Oto, skoro g³os Twego pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach, poruszy³o siê z radoœci dzieci¹tko w 
moim ³onie.
Luk 1:45  B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana».
Luk 1:46  Wtedy Maryja rzek³a: «Wielbi dusza moja Pana,
Luk 1:47  i raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Luk 1:48  Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej. Oto bowiem b³ogos³awiæ mnie bêd¹ odt¹d wszystkie 
pokolenia,
Luk 1:49  gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny. Œwiête jest Jego imiê -
Luk 1:50  a swoje mi³osierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co siê Go boj¹.
Luk 1:51  On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszni¹cych siê zamys³ami serc swoich.
Luk 1:52  Str¹ca w³adców z tronu, a wywy¿sza pokornych.
Luk 1:53  G³odnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Luk 1:54  Uj¹³ siê za s³ug¹ swoim, Izraelem, pomny na mi³osierdzie swoje -
Luk 1:55  jak przyobieca³ naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Luk 1:56  Maryja pozosta³a u niej oko³o trzech miesiêcy; potem wróci³a do domu.
Luk 1:57  Dla El¿biety zaœ nadszed³ czas rozwi¹zania i urodzi³a syna.
Luk 1:58  Gdy jej s¹siedzi i krewni us³yszeli, ¿e Pan okaza³ tak wielkie mi³osierdzie nad ni¹, cieszyli siê z ni¹ 
razem.
Luk 1:59  Ósmego dnia przyszli, aby obrzezaæ dzieciê, i chcieli mu daæ imiê ojca jego, Zachariasza.
Luk 1:60  Jednak¿e matka jego odpowiedzia³a: «Nie, lecz ma otrzymaæ imiê Jan».
Luk 1:61  Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi³ to imiê».
Luk 1:62  Pytali wiêc znakami jego ojca, jak by go chcia³ nazwaæ.
Luk 1:63  On za¿¹da³ tabliczki i napisa³: «Jan bêdzie mu na imiê». I wszyscy siê dziwili.
Luk 1:64  A natychmiast otworzy³y siê jego usta, jêzyk siê rozwi¹za³ i mówi³ wielbi¹c Boga.
Luk 1:65  I pad³ strach na wszystkich ich s¹siadów. W ca³ej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym 
wszystkim, co siê zdarzy³o.
Luk 1:66  A wszyscy, którzy o tym s³yszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim¿e bêdzie to dzieciê?» Bo istotnie 
rêka Pañska by³a z nim.
Luk 1:67  Wtedy ojciec jego, Zachariasz, zosta³ nape³niony Duchem Œwiêtym i prorokowa³, mówi¹c:
Luk 1:68  «Niech bêdzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, ¿e nawiedzi³ lud swój i wyzwoli³ go,
Luk 1:69  i moc zbawcz¹ nam wzbudzi³ w domu s³ugi swego, Dawida:
Luk 1:70  jak zapowiedzia³ to z dawien dawna przez usta swych œwiêtych proroków,
Luk 1:71  ¿e nas wybawi od nieprzyjació³ i z rêki wszystkich, którzy nas nienawidz¹;
Luk 1:72  ¿e mi³osierdzie oka¿e ojcom naszym i wspomni na swoje œwiête Przymierze -
Luk 1:73  na przysiêgê, któr¹ z³o¿y³ ojcu naszemu, Abrahamowi, ¿e nam u¿yczy tego,
Luk 1:74  i¿ z mocy nieprzyjació³ wyrwani bez lêku s³u¿yæ Mu bêdziemy
Luk 1:75  w pobo¿noœci i sprawiedliwoœci przed Nim po wszystkie dni nasze.
Luk 1:76  A i ty, dzieciê, prorokiem Najwy¿szego zwaæ siê bêdziesz, bo pójdziesz przed Panem toruj¹c Mu 
drogi;
Luk 1:77  Jego ludowi dasz poznaæ zbawienie [co siê dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,
Luk 1:78  dziêki litoœci serdecznej Boga naszego. Przez ni¹ z wysoka Wschodz¹ce S³oñce nas nawiedzi,
Luk 1:79  by zajaœnieæ tym, co w mroku i cieniu œmierci mieszkaj¹, aby nasze kroki zwróciæ na drogê pokoju».
Luk 1:80  Ch³opiec zaœ rós³ i wzmacnia³ siê duchem, a ¿y³ na pustkowiu a¿ do dnia ukazania siê przed 
Izraelem.
Luk 2:1  W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w ca³ym 
pañstwie.



Luk 2:2  Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz.
Luk 2:3  Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta.
Luk 2:4  Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu Dawida,
Luk 2:5  ¿eby siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która by³a brzemienna.
Luk 2:6  Kiedy tam przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania.
Luk 2:7  Porodzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla 
nich miejsca w gospodzie.
Luk 2:8  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹.
Luk 2:9  Naraz stan¹³ przy nich anio³ Pañski i chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê 
przestraszyli.
Luk 2:10  Lecz anio³ rzek³ do nich: «Nie bójcie siê! Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em 
ca³ego narodu:
Luk 2:11  dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Luk 2:12  A to bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie».
Luk 2:13  I nagle przy³¹czy³o siê do anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y Boga s³owami:
Luk 2:14  «Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Luk 2:15  Gdy anio³owie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «PójdŸmy do Betlejem i 
zobaczmy, co siê tam zdarzy³o i o czym nam Pan oznajmi³».
Luk 2:16  Udali siê te¿ z poœpiechem i znaleŸli Maryjê, Józefa i Niemowlê, le¿¹ce w ¿³obie.
Luk 2:17  Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zosta³o objawione o tym Dzieciêciu.
Luk 2:18  A wszyscy, którzy to s³yszeli, dziwili siê temu, co im pasterze opowiadali.
Luk 2:19  Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu.
Luk 2:20  A pasterze wrócili, wielbi¹c i wys³awiaj¹c Boga za wszystko, co s³yszeli i widzieli, jak im to by³o 
powiedziane.
Luk 2:21  Gdy nadszed³ dzieñ ósmy i nale¿a³o obrzezaæ Dzieciê, nadano Mu imiê Jezus, którym Je nazwa³ 
anio³, zanim siê poczê³o w ³onie [Matki].
Luk 2:22  Gdy potem up³ynê³y dni ich oczyszczenia wed³ug Prawa Moj¿eszowego, przynieœli Je do Jerozolimy, 
aby Je przedstawiæ Panu.
Luk 2:23  Tak bowiem jest napisane w Prawie Pañskim: Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mêskiej bêdzie 
poœwiêcone Panu.
Luk 2:24  Mieli równie¿ z³o¿yæ w ofierze parê synogarlic albo dwa m³ode go³êbie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pañskiego.
Luk 2:25  A ¿y³ w Jerozolimie cz³owiek, imieniem Symeon. By³ to cz³owiek prawy i pobo¿ny, wyczekiwa³ 
pociechy Izraela, a Duch Œwiêty spoczywa³ na nim.
Luk 2:26  Jemu Duch Œwiêty objawi³, ¿e nie ujrzy œmierci, a¿ zobaczy Mesjasza Pañskiego.
Luk 2:27  Za natchnieniem wiêc Ducha przyszed³ do œwi¹tyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieci¹tko Jezus, aby 
post¹piæ z Nim wed³ug zwyczaju Prawa,
Luk 2:28  on wzi¹³ Je w objêcia, b³ogos³awi³ Boga i mówi³:
Luk 2:29  «Teraz, o W³adco, pozwól odejœæ s³udze Twemu w pokoju, wed³ug Twojego s³owa.
Luk 2:30  Bo moje oczy ujrza³y Twoje zbawienie,
Luk 2:31  któreœ przygotowa³ wobec wszystkich narodów:
Luk 2:32  œwiat³o na oœwiecenie pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela».
Luk 2:33  A Jego ojciec i Matka dziwili siê temu, co o Nim mówiono.
Luk 2:34  Symeon zaœ b³ogos³awi³ Ich i rzek³ do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹.
Luk 2:35  A Twoj¹ duszê miecz przeniknie, aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu».
Luk 2:36  By³a tam równie¿ prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podesz³a w latach. Od 
swego panieñstwa siedem lat ¿y³a z mê¿em
Luk 2:37  i pozosta³a wdow¹. Liczy³a ju¿ osiemdziesi¹ty czwarty rok ¿ycia. Nie rozstawa³a siê ze œwi¹tyni¹, 
s³u¿¹c Bogu w postach i modlitwach dniem i noc¹.
Luk 2:38  Przyszed³szy w tej w³aœnie chwili, s³awi³a Boga i mówi³a o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy.
Luk 2:39  A gdy wype³nili wszystko wed³ug Prawa Pañskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.
Luk 2:40  Dzieciê zaœ ros³o i nabiera³o mocy, nape³niaj¹c siê m¹droœci¹, a ³aska Bo¿a spoczywa³a na Nim.
Luk 2:41  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Œwiêto Paschy.
Luk 2:42  Gdy mia³ lat dwanaœcie, udali siê tam zwyczajem œwi¹tecznym.
Luk 2:43  Kiedy wracali po skoñczonych uroczystoœciach, zosta³ Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa¿yli 
Jego Rodzice.



Luk 2:44  Przypuszczaj¹c, ¿e jest w towarzystwie p¹tników, uszli dzieñ drogi i szukali Go wœród krewnych i 
znajomych.
Luk 2:45  Gdy Go nie znaleŸli, wrócili do Jerozolimy szukaj¹c Go.
Luk 2:46  Dopiero po trzech dniach odnaleŸli Go w œwi¹tyni, gdzie siedzia³ miêdzy nauczycielami, 
przys³uchiwa³ siê im i zadawa³ pytania.
Luk 2:47  Wszyscy zaœ, którzy Go s³uchali, byli zdumieni bystroœci¹ Jego umys³u i odpowiedziami.
Luk 2:48  Na ten widok zdziwili siê bardzo, a Jego Matka rzek³a do Niego: «Synu, czemuœ nam to uczyni³? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliœmy Ciebie».
Luk 2:49  Lecz On im odpowiedzia³: «Czemuœcie Mnie szukali? Czy nie wiedzieliœcie, ¿e powinienem byæ w 
tym, co nale¿y do mego Ojca?»
Luk 2:50  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedzia³.
Luk 2:51  Potem poszed³ z nimi i wróci³ do Nazaretu; i by³ im poddany. A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie 
te wspomnienia w swym sercu.
Luk 2:52  Jezus zaœ czyni³ postêpy w m¹droœci, w latach i w ³asce u Boga i u ludzi.
Luk 3:1  By³o to w piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi³at by³ namiestnikiem Judei, 
Herod tetrarch¹ Galilei, brat jego Filip tetrarch¹ Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarch¹ Abileny;
Luk 3:2  za najwy¿szych kap³anów Annasza i Kajfasza skierowane zosta³o s³owo Bo¿e do Jana, syna 
Zachariasza, na pustyni.
Luk 3:3  Obchodzi³ wiêc ca³¹ okolicê nad Jordanem i g³osi³ chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
Luk 3:4  jak jest napisane w ksiêdze mów proroka Izajasza: G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê 
Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego! Ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona,
Luk 3:5  ka¿da góra i pagórek zrównane, drogi krête niech siê stan¹ prostymi, a wyboiste drogami g³adkimi!
Luk 3:6  I wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e.
Luk 3:7  Mówi³ wiêc do t³umów, które wychodzi³y, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego: «Plemiê ¿mijowe, kto wam 
pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gniewem?
Luk 3:8  Wydajcie wiêc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówiæ: "Abrahama mamy za ojca", bo 
powiadam wam, ¿e z tych kamieni mo¿e Bóg wzbudziæ dzieci Abrahamowi.
Luk 3:9  Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest przy³o¿ona. Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
bêdzie wyciête i w ogieñ wrzucone».
Luk 3:10  Pyta³y go t³umy: «Có¿ wiêc mamy czyniæ?»
Luk 3:11  On im odpowiada³: «Kto ma dwie suknie, niech [jedn¹] da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ, 
niech tak samo czyni».
Luk 3:12  Przychodzili tak¿e celnicy, ¿eby przyj¹æ chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy czyniæ?»
Luk 3:13  On im odpowiada³: «Nie pobierajcie nic wiêcej ponad to, ile wam wyznaczono».
Luk 3:14  Pytali go te¿ i ¿o³nierze: «A my, co mamy czyniæ?» On im odpowiada³: «Nad nikim siê nie znêcajcie i 
nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim ¿o³dzie».
Luk 3:15  Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem,
Luk 3:16  on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja was chrzczê wod¹; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem.
Luk 3:17  Ma On wiejad³o w rêku dla oczyszczenia swego om³otu: pszenicê zbierze do spichlerza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym».
Luk 3:18  Wiele te¿ innych napomnieñ dawa³ ludowi i g³osi³ dobr¹ nowinê.
Luk 3:19  Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, ¿ony swego brata, i z powodu innych 
zbrodni, które pope³ni³,
Luk 3:20  doda³ do wszystkiego i to, ¿e zamkn¹³ Jana w wiêzieniu.
Luk 3:21  Kiedy ca³y lud przystêpowa³ do chrztu, Jezus tak¿e przyj¹³ chrzest. A gdy siê modli³, otworzy³o siê 
niebo
Luk 3:22  i Duch Œwiêty zst¹pi³ na Niego, w postaci cielesnej niby go³êbica, a nieba odezwa³ siê g³os: «Tyœ jest 
mój Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie».
Luk 3:23  Sam zaœ Jezus rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ mia³ lat oko³o trzydziestu. By³, jak mniemano, 
synem Józefa, syna Helego,
Luk 3:24  syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
Luk 3:25  syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
Luk 3:26  syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
Luk 3:27  syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
Luk 3:28  syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
Luk 3:29  syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
Luk 3:30  syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,



Luk 3:31  syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
Luk 3:32  syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
Luk 3:33  syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
Luk 3:34  syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
Luk 3:35  syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,
Luk 3:36  syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
Luk 3:37  syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
Luk 3:38  syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bo¿ego.
Luk 4:1  Pe³en Ducha Œwiêtego, powróci³ Jezus znad Jordanu i przebywa³ w Duchu [Œwiêtym] na pustyni
Luk 4:2  czterdzieœci dni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni nie jad³, a po ich up³ywie odczu³ g³ód.
Luk 4:3  Rzek³ Mu wtedy diabe³: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz temu kamieniowi, ¿eby siê sta³ 
chlebem».
Luk 4:4  Odpowiedzia³ mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek».
Luk 4:5  Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie królestwa œwiata
Luk 4:6  i rzek³ diabe³ do Niego: «Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego wszystkiego, bo mnie s¹ poddane i 
mogê je odst¹piæ, komu chcê.
Luk 4:7  Jeœli wiêc upadniesz i oddasz mi pok³on, wszystko bêdzie Twoje».
Luk 4:8  Lecz Jezus mu odrzek³: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu 
s³u¿yæ bêdziesz».
Luk 4:9  Zaprowadzi³ Go te¿ do Jerozolimy, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego: «Jeœli jesteœ 
Synem Bo¿ym, rzuæ siê st¹d w dó³!
Luk 4:10  Jest bowiem napisane: Anio³om swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê strzegli,
Luk 4:11  i na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ».
Luk 4:12  Lecz Jezus mu odpar³: «Powiedziano: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego».
Luk 4:13  Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu.
Luk 4:14  Potem powróci³ Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim rozesz³a siê po ca³ej okolicy.
Luk 4:15  On zaœ naucza³ w ich synagogach, wys³awiany przez wszystkich.
Luk 4:16  Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ szabatu uda³ siê swoim zwyczajem do 
synagogi i powsta³, aby czytaæ.
Luk 4:17  Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwin¹wszy ksiêgê, natrafi³ na miejsce, gdzie by³o napisane:
Luk 4:18  Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ 
nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi,
Luk 4:19  abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana.
Luk 4:20  Zwin¹wszy ksiêgê odda³ s³udze i usiad³; a oczy wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione.
Luk 4:21  Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli».
Luk 4:22  A wszyscy przyœwiadczali Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom, które p³ynê³y z ust Jego. I mówili: 
«Czy nie jest to syn Józefa?»
Luk 4:23  Wtedy rzek³ do nich: «Z pewnoœci¹ powiecie Mi to przys³owie: Lekarzu, ulecz samego siebie; 
dokonaj¿e i tu w swojej ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy, w Kafarnaum».
Luk 4:24  I doda³: «Zaprawdê, powiadam wam: ¿aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie.
Luk 4:25  Naprawdê, mówiê wam: Wiele wdów by³o w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawa³o 
zamkniête przez trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak ¿e wielki g³ód panowa³ w ca³ym kraju;
Luk 4:26  a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³ pos³any, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoñskiej.
Luk 4:27  I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ¿aden z nich nie zosta³ oczyszczony, tylko 
Syryjczyk Naaman».
Luk 4:28  Na te s³owa wszyscy w synagodze unieœli siê gniewem.
Luk 4:29  Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a¿ na stok góry, na której ich miasto by³o 
zbudowane, aby Go str¹ciæ.
Luk 4:30  On jednak przeszed³szy poœród nich oddali³ siê.
Luk 4:31  Uda³ siê do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam naucza³ w szabat.
Luk 4:32  Zdumiewali siê Jego nauk¹, gdy¿ s³owo Jego by³o pe³ne mocy.
Luk 4:33  A by³ w synagodze cz³owiek, który mia³ w sobie ducha nieczystego. Zacz¹³ on krzyczeæ wniebog³osy;
Luk 4:34  «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas zgubiæ? Wiem, kto jesteœ: 
Œwiêty Bo¿y».
Luk 4:35  Lecz Jezus rozkaza³ mu surowo: «Milcz i wyjdŸ z niego!» Wtedy z³y duch rzuci³ go na œrodek i 
wyszed³ z niego nie wyrz¹dzaj¹c mu ¿adnej szkody.
Luk 4:36  Wprawi³o to wszystkich w zdumienie i mówili miêdzy sob¹: «Có¿ to za s³owo? Z w³adz¹ i moc¹ 
rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodz¹».
Luk 4:37  I wieœæ o Nim rozchodzi³a siê wszêdzie po okolicy.



Luk 4:38  Po opuszczeniu synagogi przyszed³ do domu Szymona. A wysoka gor¹czka trawi³a teœciow¹ 
Szymona. I prosili Go za ni¹.
Luk 4:39  On stan¹wszy nad ni¹ rozkaza³ gor¹czce, i opuœci³a j¹. Zaraz te¿ wsta³a i us³ugiwa³a im.
Luk 4:40  O zachodzie s³oñca wszyscy, którzy mieli cierpi¹cych na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On 
zaœ na ka¿dego z nich k³ad³ rêce i uzdrawia³ ich.
Luk 4:41  Tak¿e z³e duchy wychodzi³y z wielu, wo³aj¹c: «Ty jesteœ Syn Bo¿y!» Lecz On je gromi³ i nie pozwala³ 
im mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, ¿e On jest Mesjaszem.
Luk 4:42  Z nastaniem dnia wyszed³ i uda³ siê na miejsce pustynne. A t³umy szuka³y Go i przysz³y a¿ do Niego; 
chcia³y Go zatrzymaæ, ¿eby nie odchodzi³ od nich.
Luk 4:43  Lecz On rzek³ do nich: «Tak¿e innym miastom muszê g³osiæ Dobr¹ Nowinê o królestwie Bo¿ym, bo 
na to zosta³em pos³any».
Luk 4:44  I g³osi³ s³owo w synagogach Judei.
Luk 5:1  Pewnego razu - gdy t³um cisn¹³ siê do Niego aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem 
Genezaret -
Luk 5:2  zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy brzegu; rybacy zaœ wyszli z nich i p³ukali sieci.
Luk 5:3  Wszed³szy do jednej ³odzi, która nale¿a³a do Szymona, poprosi³ go, ¿eby nieco odbi³ od brzegu. 
Potem usiad³ i z ³odzi naucza³ t³umy.
Luk 5:4  Gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymona: «Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæcie sieci na po³ów!».
Luk 5:5  A Szymon odpowiedzia³: «Mistrzu, ca³¹ noc pracowaliœmy i niceœmy nie u³owili. Lecz na Twoje s³owo 
zarzucê sieci».
Luk 5:6  Skoro to uczynili, zagarnêli tak wielkie mnóstwo ryb, ¿e sieci ich zaczyna³y siê rwaæ.
Luk 5:7  Skinêli wiêc na wspólników w drugiej ³odzi, ¿eby im przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli; i nape³nili obie 
³odzie, tak ¿e siê prawie zanurza³y.
Luk 5:8  Widz¹c to Szymon Piotr przypad³ Jezusowi do kolan i rzek³: «OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem 
cz³owiek grzeszny».
Luk 5:9  I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³ po³ów ryb, jakiego dokonali;
Luk 5:10  jak równie¿ Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzek³ do 
Szymona: «Nie bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³».
Luk 5:11  I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Luk 5:12  Gdy przebywa³ w jednym z miast, zjawi³ siê cz³owiek ca³y pokryty tr¹dem. Gdy ujrza³ Jezusa, upad³ na 
twarz i prosi³ Go: «Panie, jeœli chcesz, mo¿esz mnie oczyœciæ».
Luk 5:13  Jezus wyci¹gn¹³ rêkê i dotkn¹³ go, mówi¹c: «Chcê, b¹dŸ oczyszczony». I natychmiast tr¹d z niego 
ust¹pi³.
Luk 5:14  A On mu przykaza³, ¿eby nikomu nie mówi³: «Ale idŸ, poka¿ siê kap³anowi i z³ó¿ ofiarê za swe 
oczyszczenie, jak przepisa³ Moj¿esz, na œwiadectwo dla nich».
Luk 5:15  Lecz tym szerzej rozchodzi³a siê Jego s³awa, a liczne t³umy zbiera³y siê, aby Go s³uchaæ i znaleŸæ 
uzdrowienie ze swych niedomagañ.
Luk 5:16  On jednak usuwa³ siê na miejsca pustynne i modli³ siê.
Luk 5:17  Pewnego dnia, gdy naucza³, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze 
wszystkich miejscowoœci Galilei, Judei i Jerozolimy. A by³a w Nim moc Pañska, ¿e móg³ uzdrawiaæ.
Luk 5:18  Wtem jacyœ ludzie nios¹c na ³o¿u cz³owieka, który by³ sparali¿owany, starali siê go wnieœæ i 
po³o¿yæ przed Nim.
Luk 5:19  Nie mog¹c z powodu t³umu w ¿aden sposób go przynieœæ, wyszli na p³aski dach i przez powa³ê 
spuœcili go wraz z ³o¿em w sam œrodek przed Jezusa.
Luk 5:20  On widz¹c ich wiarê rzek³: «Cz³owieku, odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy».
Luk 5:21  Na to uczeni w Piœmie i faryzeusze poczêli siê zastanawiaæ i mówiæ. «Któ¿ On jest, ¿e œmie 
mówiæ bluŸnierstwa? Któ¿ mo¿e odpuszczaæ grzechy prócz samego Boga?»
Luk 5:22  Lecz Jezus przejrza³ ich myœli i rzek³ do nich: «Co za myœli nurtuj¹ w sercach waszych?
Luk 5:23  Có¿ jest ³atwiej powiedzieæ: "Odpuszczaj¹ ci siê twoje grzechy", czy powiedzieæ: "Wstañ i chodŸ"?
Luk 5:24  Lecz abyœcie wiedzieli, ¿e Syn Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê odpuszczania grzechów» - rzek³ do 
sparali¿owanego: «Mówiê ci, wstañ, weŸ swoje ³o¿e i idŸ do domu!»
Luk 5:25  I natychmiast wsta³ wobec nich, wzi¹³ ³o¿e, na którym le¿a³, i poszed³ do domu, wielbi¹c Boga.
Luk 5:26  Wtedy zdumienie ogarnê³o wszystkich; wielbili Boga i pe³ni bojaŸni mówili: «Przedziwne rzeczy 
widzieliœmy dzisiaj».
Luk 5:27  Potem wyszed³ i zobaczy³ celnika, imieniem Lewi, siedz¹cego w komorze celnej. Rzek³ do niego: 
«PójdŸ za Mn¹!»
Luk 5:28  On zostawi³ wszystko, wsta³ i chodzi³ za Nim.
Luk 5:29  Potem Lewi wyprawi³ dla Niego wielkie przyjêcie u siebie w domu; a by³a spora liczba celników oraz 
innych, którzy zasiadali z nimi do sto³u.



Luk 5:30  Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piœmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z 
celnikami i grzesznikami?»
Luk 5:31  Lecz Jezus im odpowiedzia³: «Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy siê Ÿle maj¹.
Luk 5:32  Nie przyszed³em wezwaæ do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».
Luk 5:33  Wówczas oni rzekli do Niego: «Uczniowie Jana du¿o poszcz¹ i mod³y odprawiaj¹, tak samo uczniowie 
faryzeuszów; Twoi zaœ jedz¹ i pij¹».
Luk 5:34  Jezus rzek³ do nich: «Czy mo¿ecie goœci weselnych nak³oniæ do postu, dopóki pan m³ody jest z 
nimi?
Luk 5:35  Lecz przyjdzie czas kiedy zabior¹ im pana m³odego, i wtedy, w owe dni, bêd¹ poœcili».
Luk 5:36  Opowiedzia³ im te¿ przypowieœæ: «Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako ³aty tego, co oderwie 
od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i ³ata z nowego nie nada siê do starego.
Luk 5:37  Nikt te¿ m³odego wina nie wlewa do starych buk³aków; w przeciwnym razie m³ode wino rozerwie 
buk³aki i samo wycieknie, i buk³aki siê zepsuj¹.
Luk 5:38  Lecz m³ode wino nale¿y laæ do nowych buk³aków.
Luk 5:39  Kto siê napi³ starego wina, nie chce potem m³odego - mówi bowiem: "Stare jest lepsze"».
Luk 6:1  W pewien szabat przechodzi³ wœród zbó¿, a uczniowie zrywali k³osy i wykruszaj¹c je rêkami, jedli.
Luk 6:2  Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno czyniæ w szabat?»
Luk 6:3  Wtedy Jezus rzek³ im w odpowiedzi: «Nawet tegoœcie nie czytali, co uczyni³ Dawid, gdy by³ g³odny on 
i jego ludzie?
Luk 6:4  Jak wszed³ do domu Bo¿ego i wzi¹wszy chleby pok³adne, sam jad³ i da³ swoim ludziom? Chocia¿ 
samym tylko kap³anom wolno je spo¿ywaæ».
Luk 6:5  I doda³: «Syn Cz³owieczy jest panem szabatu».
Luk 6:6  W inny szabat wszed³ do synagogi i naucza³. A by³ tam cz³owiek, który mia³ usch³¹ praw¹ rêkê.
Luk 6:7  Uczeni zaœ w Piœmie i faryzeusze œledzili Go, czy w szabat uzdrawia, ¿eby znaleŸæ powód do 
oskar¿enia Go.
Luk 6:8  On wszak¿e zna³ ich myœli i rzek³ do cz³owieka, który mia³ usch³¹ rêkê: «Podnieœ siê i stañ na 
œrodku!» Podniós³ siê i stan¹³.
Luk 6:9  Wtedy Jezus rzek³ do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czyniæ, czy wolno Ÿle czyniæ; 
¿ycie ocaliæ czy zniszczyæ?»
Luk 6:10  I spojrzawszy wko³o po wszystkich, rzek³ do cz³owieka: «Wyci¹gnij rêkê!» Uczyni³ to i jego rêka sta³a 
siê znów zdrowa.
Luk 6:11  Oni zaœ wpadli w sza³ i naradzali siê miêdzy sob¹, co by uczyniæ Jezusowi.
Luk 6:12  W tym czasie Jezus wyszed³ na górê, aby siê modliæ, i ca³¹ noc spêdzi³ na modlitwie do Boga.
Luk 6:13  Z nastaniem dnia przywo³a³ swoich uczniów i wybra³ spoœród nich dwunastu, których te¿ nazwa³ 
aposto³ami:
Luk 6:14  Szymona, którego nazwa³ Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bart³omieja;
Luk 6:15  Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;
Luk 6:16  Judê, syna Jakuba, i Judasza Iskariotê, który sta³ siê zdrajc¹.
Luk 6:17  Zeszed³ z nimi na dó³ i zatrzyma³ siê na równinie. By³ tam du¿y poczet Jego uczniów i wielkie 
mnóstwo ludu z ca³ej Judei i Jerozolimy oraz z wybrze¿a Tyru i Sydonu;
Luk 6:18  przyszli oni, aby Go s³uchaæ i znaleŸæ uzdrowienie ze swych chorób. Tak¿e i ci, których drêczy³y 
duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
Luk 6:19  A ca³y t³um stara³ siê Go dotkn¹æ, poniewa¿ moc wychodzi³a od Niego i uzdrawia³a wszystkich.
Luk 6:20  A On podniós³ oczy na swoich uczniów i mówi³: «B³ogos³awieni jesteœcie wy, ubodzy, albowiem do 
was nale¿y królestwo Bo¿e.
Luk 6:21  B³ogos³awieni wy, którzy teraz g³odujecie, albowiem bêdziecie nasyceni. B³ogos³awieni wy, którzy 
teraz p³aczecie, albowiem œmiaæ siê bêdziecie.
Luk 6:22  B³ogos³awieni bêdziecie, gdy ludzie was znienawidz¹, i gdy was wy³¹cz¹ spoœród siebie, gdy zel¿¹ 
was i z powodu Syna Cz³owieczego podadz¹ w pogardê wasze imiê jako niecne:
Luk 6:23  cieszcie siê i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili prorokom.
Luk 6:24  Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliœcie ju¿ pociechê wasz¹.
Luk 6:25  Biada wam, którzy teraz jesteœcie syci, albowiem g³ód cierpieæ bêdziecie. Biada wam, którzy siê 
teraz œmiejecie, albowiem smuciæ siê i p³akaæ bêdziecie.
Luk 6:26  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwaliæ was bêd¹. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
fa³szywym prorokom.
Luk 6:27  Lecz powiadam wam, którzy s³uchacie: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³; dobrze czyñcie tym, którzy 
was nienawidz¹;
Luk 6:28  b³ogos³awcie tym, którzy was przeklinaj¹, i módlcie siê za tych, którzy was oczerniaj¹.



Luk 6:29  Jeœli ciê kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeœli bierze ci p³aszcz, nie broñ mu i 
szaty!
Luk 6:30  Daj ka¿demu, kto ciê prosi, a nie dopominaj siê zwrotu od tego, który bierze twoje.
Luk 6:31  Jak chcecie, ¿eby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyñcie!
Luk 6:32  Jeœli bowiem mi³ujecie tych tylko, którzy was mi³uj¹, jaka¿ za to dla was wdziêcznoœæ? Przecie¿ i 
grzesznicy mi³oœæ okazuj¹ tym, którzy ich mi³uj¹.
Luk 6:33  I jeœli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czyni¹, jaka za to dla was wdziêcznoœæ? I 
grzesznicy to samo czyni¹.
Luk 6:34  Jeœli po¿yczek udzielacie tym, od których spodziewacie siê zwrotu, jaka¿ za to dla was 
wdziêcznoœæ? I grzesznicy grzesznikom po¿yczaj¹, ¿eby tyle¿ samo otrzymaæ.
Luk 6:35  Wy natomiast mi³ujcie waszych nieprzyjació³, czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to nie 
spodziewaj¹c. A wasza nagroda bêdzie wielka, i bêdziecie synami Najwy¿szego; poniewa¿ On jest dobry dla 
niewdziêcznych i z³ych.
Luk 6:36  B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny.
Luk 6:37  Nie s¹dŸcie, a nie bêdziecie s¹dzeni; nie potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni; odpuszczajcie, a 
bêdzie wam odpuszczone.
Luk 6:38  Dawajcie, a bêdzie wam dane; miarê dobr¹, nat³oczon¹, utrzêsion¹ i op³ywaj¹c¹ wsypi¹ w zanadrza 
wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzycie».
Luk 6:39  Opowiedzia³ im te¿ przypowieœæ: «Czy mo¿e niewidomy prowadziæ niewidomego? Czy nie wpadn¹ 
w dó³ obydwaj?
Luk 6:40  Uczeñ nie przewy¿sza nauczyciela. Lecz ka¿dy, dopiero w pe³ni wykszta³cony, bêdzie jak jego 
nauczyciel.
Luk 6:41  Czemu to widzisz drzazgê w oku swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz?
Luk 6:42  Jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: "Bracie, pozwól, ¿e usunê drzazgê, która jest w twoim oku", gdy 
sam belki w swoim oku nie widzisz? Ob³udniku, wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
a¿eby usun¹æ drzazgê z oka swego brata.
Luk 6:43  Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje z³y owoc, ani z³ym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Luk 6:44  Po owocu bowiem poznaje siê ka¿de drzewo; nie zrywa siê fig z ciernia ani z krzaka je¿yny nie zbiera 
siê winogron.
Luk 6:45  Dobry cz³owiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a z³y cz³owiek ze z³ego skarbca 
wydobywa z³o. Bo z obfitoœci serca mówi¹ jego usta.
Luk 6:46  Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!", a nie czynicie tego, co mówiê?
Luk 6:47  Poka¿ê wam, do kogo podobny jest ka¿dy, kto przychodzi do Mnie, s³ucha s³ów moich i wype³nia je.
Luk 6:48  Podobny jest do cz³owieka, który buduje dom: wkopa³ siê g³êboko i fundament za³o¿y³ na skale. Gdy 
przysz³a powódŸ, potok wezbrany uderzy³ w ten dom, ale nie zdo³a³ go naruszyæ, poniewa¿ by³ dobrze 
zbudowany.
Luk 6:49  Lecz ten, kto s³ucha, a nie wype³nia, podobny jest do cz³owieka, który zbudowa³ dom na ziemi bez 
fundamentu. [Gdy] potok uderzy³ w niego, od razu run¹³, a upadek jego by³ wielki».
Luk 7:1  Gdy Jezus dokoñczy³ wszystkich tych mów do ludu, który siê przys³uchiwa³, wszed³ do Kafarnaum.
Luk 7:2  S³uga pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorowa³ i bliski by³ œmierci.
Luk 7:3  Skoro setnik pos³ysza³ o Jezusie, wys³a³ do Niego starszyznê ¿ydowsk¹ z proœb¹, ¿eby przyszed³ i 
uzdrowi³ mu s³ugê.
Luk 7:4  Ci zjawili siê u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, ¿ebyœ mu to wyœwiadczy³ - mówili -
Luk 7:5  mi³uje bowiem nasz naród i sam zbudowa³ nam synagogê».
Luk 7:6  Jezus przeto wybra³ siê z nimi. A gdy by³ ju¿ niedaleko domu, setnik wys³a³ do Niego przyjació³ z 
proœb¹: «Panie, nie trudŸ siê, bo nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach mój.
Luk 7:7  I dlatego ja sam nie uwa¿a³em siê za godnego przyjœæ do Ciebie. Lecz powiedz s³owo, a mój s³uga 
bêdzie uzdrowiony.
Luk 7:8  Bo i ja, choæ podlegam w³adzy, mam pod sob¹ ¿o³nierzy. Mówiê temu: "IdŸ!" - a idzie; drugiemu: 
"ChodŸ!" - a przychodzi; a mojemu s³udze: "Zrób to!" - a robi».
Luk 7:9  Gdy Jezus to us³ysza³, zadziwi³ siê i zwracaj¹c siê do t³umu, który szed³ za Nim, rzek³: «Powiadam 
wam: Tak wielkiej wiary nie znalaz³em nawet w Izraelu».
Luk 7:10  A gdy wys³ani wrócili do domu zastali s³ugê zdrowego.
Luk 7:11  Wkrótce potem uda³ siê do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i t³um wielki.
Luk 7:12  Gdy zbli¿y³ siê do bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego - jedynego syna matki, a ta by³a 
wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta.
Luk 7:13  Na jej widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³ do niej: «Nie p³acz!»
Luk 7:14  Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê mar - a ci, którzy je nieœli, stanêli - i rzek³: «M³odzieñcze, tobie mówiê 
wstañ!»



Luk 7:15  Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i odda³ go jego matce.
Luk 7:16  A wszystkich ogarn¹³ strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powsta³ wœród nas, i Bóg ³askawie 
nawiedzi³ lud swój».
Luk 7:17  I rozesz³a siê ta wieœæ o Nim po ca³ej Judei i po ca³ej okolicznej krainie.
Luk 7:18  O tym wszystkim donieœli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywo³a³ do siebie dwóch spoœród 
swoich uczniów
Luk 7:19  i pos³a³ ich do Pana z zapytaniem: «Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy 
oczekiwaæ?»
Luk 7:20  Gdy ludzie ci zjawili siê u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysy³a do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty 
jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?»
Luk 7:21  W tym w³aœnie czasie wielu uzdrowi³ z chorób, dolegliwoœci i [uwolni³] od z³ych duchów; oraz wielu 
niewidomych obdarzy³ wzrokiem.
Luk 7:22  Odpowiedzia³ im wiêc: «IdŸcie i donieœcie Janowi to, coœcie widzieli i s³yszeli: niewidomi wzrok 
odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia i g³usi s³ysz¹; umarli zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi 
siê Ewangeliê.
Luk 7:23  A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi».
Luk 7:24  Gdy wys³annicy Jana odeszli, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: «Coœcie wyszli ogl¹daæ na 
pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze?
Luk 7:25  Ale coœcie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie szaty ubranego? Oto w pa³acach królewskich 
przebywaj¹ ci, którzy nosz¹ okaza³e stroje i ¿yj¹ w zbytkach.
Luk 7:26  Ale coœcie wyszli zobaczyæ? Proroka? Tak, mówiê wam, nawet wiêcej ni¿ proroka.
Luk 7:27  On jest tym, o którym napisano: Oto posy³am mego wys³añca przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê.
Luk 7:28  Powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie ma wiêkszego od Jana. Lecz najmniejszy w 
królestwie Bo¿ym wiêkszy jest ni¿ on».
Luk 7:29  I ca³y lud, który Go s³ucha³, nawet celnicy przyznawali s³usznoœæ Bogu, przyjmuj¹c chrzest Janowy.
Luk 7:30  Faryzeusze zaœ i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Bo¿y wzglêdem siebie, nie przyjmuj¹c chrztu od 
niego.
Luk 7:31  «Z kim wiêc mam porównaæ ludzi tego pokolenia? Do kogo s¹ podobni?
Luk 7:32  Podobni s¹ do dzieci, które przebywaj¹ na rynku i g³oœno przymawiaj¹ jedne drugim: "Przygrywaliœmy 
wam, a nie tañczyliœcie; biadaliœmy, a wyœcie nie p³akali".
Luk 7:33  Przyszed³ bowiem Jan Chrzciciel: nie jad³ chleba i nie pi³ wina; a wy mówicie: "Z³y duch go opêta³".
Luk 7:34  Przyszed³ Syn Cz³owieczy: je i pije; a wy mówicie: "Oto ¿ar³ok i pijak, przyjaciel celników i 
grzeszników".
Luk 7:35  A jednak wszystkie dzieci m¹droœci przyzna³y jej s³usznoœæ».
Luk 7:36  Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Go do siebie na posi³ek. Wszed³ wiêc do domu faryzeusza i zaj¹³ 
miejsce za sto³em.
Luk 7:37  A oto kobieta, która prowadzi³a w mieœcie ¿ycie grzeszne, dowiedziawszy siê, ¿e jest goœciem w 
domu faryzeusza, przynios³a flakonik alabastrowy olejku,
Luk 7:38  i stan¹wszy z ty³u u nóg Jego, p³acz¹c, zaczê³a ³zami oblewaæ Jego nogi i w³osami swej g³owy je 
wycieraæ. Potem ca³owa³a Jego stopy i namaszcza³a je olejkiem.
Luk 7:39  Widz¹c to faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam do siebie: «Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co 
za jedna i jaka jest ta kobieta, która siê Go dotyka, ¿e jest grzesznic¹».
Luk 7:40  Na to Jezus rzek³ do niego: «Szymonie, mam ci coœ powiedzieæ». On rzek³: «Powiedz, 
Nauczycielu!»
Luk 7:41  «Pewien wierzyciel mia³ dwóch d³u¿ników. Jeden winien mu by³ piêæset denarów, a drugi 
piêædziesi¹t.
Luk 7:42  Gdy nie mieli z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z nich bêdzie go bardziej mi³owa³?»
Luk 7:43  Szymon odpowiedzia³: «S¹dzê, ¿e ten, któremu wiêcej darowa³». On mu rzek³: «S³usznie os¹dzi³eœ».
Luk 7:44  Potem zwróci³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: «Widzisz tê kobietê? Wszed³em do twego domu, a 
nie poda³eœ Mi wody do nóg; ona zaœ ³zami obla³a Mi stopy i swymi w³osami je otar³a.
Luk 7:45  Nie da³eœ Mi poca³unku; a ona, odk¹d wszed³em, nie przestaje ca³owaæ nóg moich.
Luk 7:46  G³owy nie namaœci³eœ Mi oliw¹; ona zaœ olejkiem namaœci³a moje nogi.
Luk 7:47  Dlatego powiadam ci: Odpuszczone s¹ jej liczne grzechy, poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu 
ma³o siê odpuszcza, ma³o mi³uje».
Luk 7:48  Do niej zaœ rzek³: «Twoje grzechy s¹ odpuszczone».
Luk 7:49  Na to wspó³biesiadnicy zaczêli mówiæ sami do siebie: «Któ¿ On jest, ¿e nawet grzechy odpuszcza?»
Luk 7:50  On zaœ rzek³ do kobiety: «Twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju!»
Luk 8:1  Nastêpnie wêdrowa³ przez miasta i wsie, nauczaj¹c i g³osz¹c Ewangeliê o królestwie Bo¿ym. A by³o z 
Nim Dwunastu



Luk 8:2  oraz kilka kobiet, które uwolni³ od z³ych duchów i od s³aboœci: Maria, zwana Magdalen¹, któr¹ 
opuœci³o siedem z³ych duchów;
Luk 8:3  Joanna, ¿ona Chuzy, zarz¹dcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im us³ugiwa³y ze swego mienia.
Luk 8:4  Gdy zebra³ siê wielki t³um i z miast przychodzili do Niego; rzek³ w przypowieœciach:
Luk 8:5  «Siewca wyszed³ siaæ ziarno. A gdy sia³, jedno pad³o na drogê i zosta³o podeptane, a ptaki powietrzne 
wydzioba³y je.
Luk 8:6  Inne pad³o na ska³ê i gdy wzesz³o, usch³o, bo nie mia³o wilgoci.
Luk 8:7  Inne znowu pad³o miêdzy ciernie, a ciernie razem z nim wyros³y i zag³uszy³y je.
Luk 8:8  Inne w koñcu pad³o na ziemiê ¿yzn¹ i gdy wzros³o, wyda³o plon stokrotny». Przy tych s³owach wo³a³: 
«Kto ma uszy do s³uchania, niechaj s³ucha!»
Luk 8:9  Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieœæ.
Luk 8:10  On rzek³: «Wam dano poznaæ tajemnice królestwa Bo¿ego, innym zaœ w przypowieœciach, aby 
patrz¹c nie widzieli i s³uchaj¹c nie rozumieli.
Luk 8:11  Takie jest znaczenie przypowieœci: Ziarnem jest s³owo Bo¿e.
Luk 8:12  Tymi na drodze s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa; potem przychodzi diabe³ i zabiera s³owo z ich serca, ¿eby 
nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
Luk 8:13  Na ska³ê pada u tych, którzy, gdy us³ysz¹, z radoœci¹ przyjmuj¹ s³owo, lecz nie maj¹ korzenia: wierz¹ 
do czasu, a w chwili pokusy odstêpuj¹.
Luk 8:14  To, co pad³o miêdzy ciernie, oznacza tych, którzy s³uchaj¹ s³owa, lecz potem odchodz¹ i przez troski, 
bogactwa i przyjemnoœci ¿ycia bywaj¹ zag³uszeni i nie wydaj¹ owocu.
Luk 8:15  W koñcu ziarno w ¿yznej ziemi oznacza tych, którzy wys³uchawszy s³owa sercem szlachetnym i 
dobrym, zatrzymuj¹ je i wydaj¹ owoc przez sw¹ wytrwa³oœæ.
Luk 8:16  Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod ³ó¿kiem; lecz stawia na 
œwieczniku, aby widzieli œwiat³o ci, którzy wchodz¹.
Luk 8:17  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie mia³o byæ ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie by³o 
poznane i na jaw nie wysz³o.
Luk 8:18  Uwa¿ajcie wiêc, jak s³uchacie. Bo kto ma, temu bêdzie dane; a kto nie ma, temu zabior¹ i to, co mu siê 
wydaje, ¿e ma».
Luk 8:19  Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostaæ siê do Niego z powodu t³umu.
Luk 8:20  Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoj¹ na dworze i chc¹ siê widzieæ z Tob¹».
Luk 8:21  Lecz On im odpowiedzia³: «Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i wype³niaj¹ 
je».
Luk 8:22  Pewnego dnia wsiad³ ze swymi uczniami do ³odzi i rzek³ do nich: «Przeprawmy siê na drug¹ stronê 
jeziora!» I odbili od brzegu.
Luk 8:23  A gdy p³ynêli, zasn¹³. Wtedy spad³ gwa³towny wicher na jezioro, tak ¿e fale ich zalewa³y i byli w 
niebezpieczeñstwie.
Luk 8:24  Przyst¹pili wiêc do Niego i obudzili Go, wo³aj¹c: «Mistrzu, Mistrzu, giniemy!» Lecz On wsta³, rozkaza³ 
wichrowi i wzburzonej fali: uspokoi³y siê i nasta³ cisza.
Luk 8:25  A do nich rzek³: «Gdzie jest wasza wiara?» Oni zaœ przestraszeni i pe³ni podziwu mówili nawzajem 
do siebie: «Kim w³aœciwie On jest, ¿e nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a s¹ Mu pos³uszne».
Luk 8:26  I przyp³ynêli do kraju Gergezeñczyków, który le¿y naprzeciw Galilei.
Luk 8:27  Gdy wyszed³ na l¹d, wybieg³ Mu naprzeciw pewien cz³owiek, który by³ opêtany przez z³e duchy. Ju¿ 
od d³u¿szego czasu nie nosi³ ubrania i nie mieszka³ w domu, lecz w grobach.
Luk 8:28  Gdy ujrza³ Jezusa, z krzykiem upad³ przed Nim i zawo³a³: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu 
Boga Najwy¿szego? B³agam Ciê, nie drêcz mnie!»
Luk 8:29  Rozkazywa³ bowiem duchowi nieczystemu, by wyszed³ z tego cz³owieka. Bo ju¿ wiele razy porywa³ 
go, a choæ wi¹zano go ³añcuchami i trzymano w pêtach, on rwa³ wiêzy, a z³y duch pêdzi³ go na miejsca 
pustynne.
Luk 8:30  A Jezus zapyta³ go: «Jak ci na imiê?» On odpowiedzia³: «Legion», bo wielu z³ych duchów wesz³o w 
niego.
Luk 8:31  Te prosi³y Jezusa, ¿eby im nie kaza³ odejœæ do Czeluœci.
Luk 8:32  A by³a tam du¿a trzoda œwiñ, pas¹cych siê na górze. Prosi³y Go wiêc [z³e duchy], ¿eby im pozwoli³ 
wejœæ w nie. I pozwoli³ im.
Luk 8:33  Wtedy z³e duchy wysz³y z cz³owieka i wesz³y w œwinie, a trzoda ruszy³a pêdem po urwistym zboczu 
do jeziora i utonê³a.
Luk 8:34  Na widok tego, co zasz³o, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieœcie i po zagrodach.
Luk 8:35  Ludzie wyszli zobaczyæ, co siê sta³o. Przyszli do Jezusa i zastali cz³owieka, z którego wysz³y z³e 
duchy, ubranego i przy zdrowych zmys³ach, siedz¹cego u nóg Jezusa. Strach ich ogarn¹³.
Luk 8:36  A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opêtany zosta³ uzdrowiony.



Luk 8:37  Wtedy ca³a ludnoœæ okoliczna Gergezeñczyków prosi³a Go, ¿eby odszed³ od nich, poniewa¿ 
wielkim strachem byli przejêci. On wiêc wsiad³ do ³odzi i odp³yn¹³ z powrotem.
Luk 8:38  Cz³owiek zaœ, z którego wysz³y z³e duchy, prosi³ Go, ¿eby móg³ zostaæ przy Nim. Lecz [Jezus] 
odprawi³ go s³owami:
Luk 8:39  «Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczyni³ z tob¹». Poszed³ wiêc i g³osi³ po ca³ym 
mieœcie wszystko, co Jezus mu uczyni³.
Luk 8:40  Gdy Jezus powróci³, t³um przyj¹³ Go z radoœci¹, bo wszyscy Go wyczekiwali.
Luk 8:41  A oto przyszed³ cz³owiek, imieniem Jair, który by³ prze³o¿onym synagogi. Upad³ Jezusowi do nóg i 
prosi³ Go, ¿eby zaszed³ do jego domu.
Luk 8:42  Mia³ bowiem córkê jedynaczkê, licz¹c¹ oko³o dwunastu lat, która by³a bliska œmierci. Gdy Jezus tam 
szed³, t³umy napiera³y na Niego.
Luk 8:43  A pewna kobieta od dwunastu lat cierpia³a na up³yw krwi; ca³e swe mienie wyda³a na lekarzy, a 
¿aden nie móg³ jej uleczyæ.
Luk 8:44  Podesz³a z ty³u i dotknê³a siê frêdzli Jego p³aszcza, a natychmiast usta³ jej up³yw krwi.
Luk 8:45  Lecz Jezus zapyta³: «Kto siê Mnie dotkn¹³?» Gdy wszyscy siê wypierali, Piotr powiedzia³: «Mistrzu, to 
t³umy zewsz¹d Ciê otaczaj¹ i œciskaj¹».
Luk 8:46  Lecz Jezus rzek³: «Ktoœ siê Mnie dotkn¹³, bo pozna³em, ¿e moc wysz³a ode Mnie».
Luk 8:47  Wtedy kobieta, widz¹c, ¿e siê nie ukryje, zbli¿y³a siê dr¿¹ca i upad³szy przed Nim opowiedzia³a wobec 
ca³ego ludu, dlaczego siê Go dotknê³a i jak natychmiast zosta³a uleczona.
Luk 8:48  Jezus rzek³ do niej: «Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ w pokoju!»
Luk 8:49  Gdy On jeszcze mówi³, przyszed³ ktoœ z domu prze³o¿onego synagogi i oznajmi³: «Twoja córka 
umar³a, nie trudŸ ju¿ Nauczyciela!»
Luk 8:50  Lecz Jezus, s³ysz¹c to, rzek³: «Nie bój siê; wierz tylko, a bêdzie ocalona».
Luk 8:51  Gdy przyszed³ do domu, nie pozwoli³ nikomu wejœæ z sob¹, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i 
matki dziecka.
Luk 8:52  A wszyscy p³akali i ¿a³owali jej. Lecz On rzek³: «Nie p³aczcie, bo nie umar³a, tylko œpi».
Luk 8:53  I wyœmiewali Go, wiedz¹c, ¿e umar³a.
Luk 8:54  On zaœ uj¹wszy j¹ za rêkê rzek³ g³oœno: «Dziewczynko, wstañ!»
Luk 8:55  Duch jej powróci³, i zaraz wsta³a. Poleci³ te¿, aby jej dano jeœæ.
Luk 8:56  Rodzice jej os³upieli ze zdumienia, lecz On przykaza³ im, ¿eby nikomu nie mówili o tym, co siê sta³o.
Luk 9:1  Wtedy zwo³a³ Dwunastu, da³ im moc i w³adzê nad wszystkimi z³ymi duchami i w³adzê leczenia chorób.
Luk 9:2  I wys³a³ ich, aby g³osili królestwo Bo¿e i uzdrawiali chorych.
Luk 9:3  Mówi³ do nich: «Nie bierzcie nic na drogê: ani laski, ani torby podró¿nej, ani chleba, ani pieniêdzy; nie 
miejcie te¿ po dwie suknie!
Luk 9:4  Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostañcie i stamt¹d bêdziecie wychodziæ.
Luk 9:5  Jeœli was gdzie nie przyjm¹, wyjdŸcie z tego miasta i strz¹œnijcie proch z nóg waszych na œwiadectwo 
przeciwko nim!»
Luk 9:6  Wyszli wiêc i chodzili po wsiach, g³osz¹c Ewangeliê i uzdrawiaj¹c wszêdzie.
Luk 9:7  O wszystkich tych wydarzeniach us³ysza³ równie¿ tetrarcha Herod i by³ zaniepokojony. Niektórzy 
bowiem mówili, ¿e Jan powsta³ z martwych;
Luk 9:8  inni, ¿e Eliasz siê zjawi³; jeszcze inni, ¿e któryœ z dawnych proroków zmartwychwsta³.
Luk 9:9  Lecz Herod mówi³: «Jana ja œci¹æ kaza³em. Któ¿ wiêc jest Ten, o którym takie rzeczy s³yszê?» I 
chcia³ Go zobaczyæ.
Luk 9:10  Gdy Aposto³owie wrócili, opowiedzieli Mu wszystko, co zdzia³ali. Wtedy wzi¹³ ich z sob¹ i uda³ siê 
osobno w okolicê miasta, zwanego Betsaid¹.
Luk 9:11  Lecz t³umy dowiedzia³y siê o tym i posz³y za Nim. On je przyj¹³ i mówi³ im o królestwie Bo¿ym, a tych, 
którzy leczenia potrzebowali, uzdrawia³.
Luk 9:12  Dzieñ pocz¹³ siê chyliæ ku wieczorowi. Wtedy przyst¹pi³o do Niego Dwunastu mówi¹c: «Odpraw t³um; 
niech id¹ do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajd¹ schronienie i ¿ywnoœæ, bo jesteœmy tu na pustkowiu».
Luk 9:13  Lecz On rzek³ do nich: «Wy dajcie im jeœæ!» Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko piêæ chlebów i dwie 
ryby; chyba ¿e pójdziemy i nakupimy ¿ywnoœci dla wszystkich tych ludzi».
Luk 9:14  By³o bowiem oko³o piêciu tysiêcy mê¿czyzn. Wtedy rzek³ do swych uczniów: «Ka¿cie im rozsi¹œæ 
siê gromadami mniej wiêcej po piêædziesiêciu!»
Luk 9:15  Uczynili tak i rozmieœcili wszystkich.
Luk 9:16  A On wzi¹³ te piêæ chlebów i dwie ryby, spojrza³ w niebo i odmówiwszy b³ogos³awieñstwo, po³ama³ i 
dawa³ uczniom, by podawali ludowi.
Luk 9:17  Jedli i nasycili siê wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaœcie koszów u³omków, które im zosta³y.
Luk 9:18  Gdy raz modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich z zapytaniem: «Za kogo 
uwa¿aj¹ Mnie t³umy?»



Luk 9:19  Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówi¹, ¿e któryœ z dawnych 
proroków zmartwychwsta³».
Luk 9:20  Zapyta³ ich: «A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Piotr odpowiedzia³: «Za Mesjasza Bo¿ego».
Luk 9:21  Wtedy surowo im przykaza³ i napomnia³ ich, ¿eby nikomu o tym nie mówili.
Luk 9:22  I doda³: «Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie odrzucony przez starszyznê, arcykap³anów i 
uczonych w Piœmie; bêdzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Luk 9:23  Potem mówi³ do wszystkich: «Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje!
Luk 9:24  Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, ten je zachowa.
Luk 9:25  Bo có¿ za korzyœæ ma cz³owiek, jeœli ca³y œwiat zyska, a siebie zatraci lub szkodê poniesie?
Luk 9:26  Kto siê bowiem Mnie i s³ów moich zawstydzi, tego Syn Cz³owieczy wstydziæ siê bêdzie, gdy przyjdzie 
w swojej chwale oraz w chwale Ojca i œwiêtych anio³ów.
Luk 9:27  Zaprawdê, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoj¹, nie zaznaj¹ œmierci, a¿ ujrz¹ królestwo 
Bo¿e».
Luk 9:28  W jakieœ osiem dni po tych mowach wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê 
modliæ.
Luk 9:29  Gdy siê modli³, wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co bia³e.
Luk 9:30  A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz.
Luk 9:31  Ukazali siê oni w chwale i mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dokonaæ w Jerozolimie.
Luk 9:32  Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obydwóch 
mê¿ów, stoj¹cych przy Nim.
Luk 9:33  Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœmy. Postawimy trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza». Nie wiedzia³ bowiem, co mówi.
Luk 9:34  Gdy jeszcze to mówi³, zjawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê, gdy [tamci] weszli w ob³ok.
Luk 9:35  A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego s³uchajcie!»
Luk 9:36  W chwili, gdy odezwa³ siê ten g³os, Jezus znalaz³ siê sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 
nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Luk 9:37  Nastêpnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki t³um wyszed³ naprzeciw Niego.
Luk 9:38  Naraz ktoœ z t³umu zawo³a³: «Nauczycielu, spojrzyj, proszê Ciê, na mego syna; to mój jedynak.
Luk 9:39  A oto duch chwyta go, tak ¿e nagle krzyczy; targa go tak, ¿e siê pieni, i tylko z trudem odstêpuje od 
niego, mêcz¹c go.
Luk 9:40  Prosi³em Twoich uczniów, ¿eby go wyrzucili, ale nie mogli».
Luk 9:41  Na to Jezus rzek³: «O plemiê niewierne i przewrotne! Jak d³ugo jeszcze bêdê u was i bêdê was 
znosi³? PrzyprowadŸ tu swego syna!»
Luk 9:42  Gdy on jeszcze siê zbli¿a³, z³y duch porwa³ go i zacz¹³ targaæ. Jezus rozkaza³ surowo duchowi 
nieczystemu, uzdrowi³ ch³opca i odda³ go jego ojcu.
Luk 9:43  A wszyscy os³upieli ze zdumienia nad wielkoœci¹ Boga. Gdy tak wszyscy pe³ni byli podziwu dla 
wszystkich Jego czynów, Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
Luk 9:44  «WeŸcie wy sobie dobrze do serca te w³aœnie s³owa: Syn Cz³owieczy bêdzie wydany w rêce ludzi».
Luk 9:45  Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; by³o ono zakryte przed nimi, tak ¿e go nie pojêli, a bali siê 
zapytaæ Go o nie.
Luk 9:46  Przysz³a im te¿ myœl, kto z nich jest najwiêkszy.
Luk 9:47  Lecz Jezus, znaj¹c myœli ich serca, wzi¹³ dziecko, postawi³ je przy sobie
Luk 9:48  i rzek³ do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imiê moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje 
Tego, który Mnie pos³a³. Kto bowiem jest najmniejszy wœród was wszystkich, ten jest wielki».
Luk 9:49  Wtedy przemówi³ Jan: «Mistrzu, widzieliœmy kogoœ, jak w imiê Twoje wypêdza³ z³e duchy, i 
zabranialiœmy mu, bo nie chodzi z nami».
Luk 9:50  Lecz Jezus mu odpowiedzia³: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».
Luk 9:51  Gdy dope³ni³ siê czas Jego wziêcia [z tego œwiata], postanowi³ udaæ siê do Jerozolimy
Luk 9:52  i wys³a³ przed sob¹ pos³añców. Ci wybrali siê w drogê i przyszli do pewnego miasteczka 
samarytañskiego, by Mu przygotowaæ pobyt.
Luk 9:53  Nie przyjêto Go jednak, poniewa¿ zmierza³ do Jerozolimy.
Luk 9:54  Widz¹c to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, ¿eby ogieñ spad³ z nieba i 
zniszczy³ ich?»
Luk 9:55  Lecz On odwróciwszy siê zabroni³ im.
Luk 9:56  I udali siê do innego miasteczka.
Luk 9:57  A gdy szli drog¹, ktoœ powiedzia³ do Niego: «Pójdê za Tob¹, dok¹dkolwiek siê udasz!»
Luk 9:58  Jezus mu odpowiedzia³: «Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma 
miejsca, gdzie by g³owê móg³ oprzeæ».



Luk 9:59  Do innego rzek³: «PójdŸ za Mn¹!» Ten zaœ odpowiedzia³: «Panie, pozwól mi najpierw pójœæ i 
pogrzebaæ mojego ojca!»
Luk 9:60  Odpar³ mu: «Zostaw umar³ym grzebanie ich umar³ych, a ty idŸ i g³oœ królestwo Bo¿e!»
Luk 9:61  Jeszcze inny rzek³: «Panie, chcê pójœæ za Tob¹, ale pozwól mi najpierw po¿egnaæ siê z moimi w 
domu!»
Luk 9:62  Jezus mu odpowiedzia³: «Ktokolwiek przyk³ada rêkê do p³uga, a wstecz siê ogl¹da, nie nadaje siê do 
królestwa Bo¿ego».
Luk 10:1  Nastêpnie wyznaczy³ Pan jeszcze innych siedemdziesiêciu dwóch i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ 
do ka¿dego miasta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæ zamierza³.
Luk 10:2  Powiedzia³ te¿ do nich: «¯niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o; proœcie wiêc Pana ¿niwa, 
¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo.
Luk 10:3  IdŸcie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki.
Luk 10:4  Nie noœcie z sob¹ trzosa ani torby, ani sanda³ów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!
Luk 10:5  Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!
Luk 10:6  Jeœli tam mieszka cz³owiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeœli nie, powróci do was.
Luk 10:7  W tym samym domu zostañcie, jedz¹c i pij¹c, co maj¹: bo zas³uguje robotnik na swoj¹ zap³atê. Nie 
przechodŸcie z domu do domu.
Luk 10:8  Jeœli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie, co wam podadz¹;
Luk 10:9  uzdrawiajcie chorych, którzy tam s¹, i mówcie im: Przybli¿y³o siê do was królestwo Bo¿e.
Luk 10:10  Lecz jeœli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjm¹ was, wyjdŸcie na jego ulice i powiedzcie:
Luk 10:11  Nawet proch, który z waszego miasta przylgn¹³ nam do nóg, strz¹samy wam. Wszak¿e to wiedzcie, 
¿e bliskie jest królestwo Bo¿e.
Luk 10:12  Powiadam wam: Sodomie l¿ej bêdzie w ów dzieñ ni¿ temu miastu.
Luk 10:13  Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dzia³y siê cuda, które u 
was siê dokona³y, ju¿ dawno by siê nawróci³y, siedz¹c w worze pokutnym i w popiele.
Luk 10:14  Tote¿ Tyrowi i Sydonowi l¿ej bêdzie na s¹dzie ni¿eli wam.
Luk 10:15  A ty, Kafarnaum, czy a¿ do nieba masz byæ wyniesione? A¿ do Otch³ani zejdziesz!
Luk 10:16  Kto was s³ucha, Mnie s³ucha, a kto wami gardzi, Mn¹ gardzi; lecz kto Mn¹ gardzi, gardzi Tym, który 
Mnie pos³a³».
Luk 10:17  Wróci³o siedemdziesiêciu dwóch z radoœci¹ mówi¹c: «Panie, przez wzgl¹d na Twoje imiê, nawet z³e 
duchy nam siê poddaj¹».
Luk 10:18  Wtedy rzek³ do nich: «Widzia³em szatana, spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica.
Luk 10:19  Oto da³em wam w³adzê st¹pania po wê¿ach i skorpionach, i po ca³ej potêdze przeciwnika, a nic wam 
nie zaszkodzi.
Luk 10:20  Jednak nie z tego siê cieszcie, ¿e duchy siê wam poddaj¹, lecz cieszcie siê, ¿e wasze imiona 
zapisane s¹ w niebie».
Luk 10:21  W tej w³aœnie chwili Jezus rozradowa³ siê w Duchu Œwiêtym i rzek³: «Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom. Tak, Ojcze, 
gdy¿ takie by³o Twoje upodobanie.
Luk 10:22  Ojciec mój przekaza³ Mi wszystko. Nikt te¿ nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, 
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ».
Luk 10:23  Potem zwróci³ siê do samych uczniów i rzek³: «Szczêœliwe oczy, które widz¹ to, co wy widzicie.
Luk 10:24  Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnê³o ujrzeæ to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i 
us³yszeæ, co s³yszycie, a nie us³yszeli».
Luk 10:25  A oto powsta³ jakiœ uczony w Prawie i wystawiaj¹c Go na próbê, zapyta³: «Nauczycielu, co mam 
czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?»
Luk 10:26  Jezus mu odpowiedzia³: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
Luk 10:27  On rzek³: Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ 
moc¹ i ca³ym swoim umys³em; a swego bliŸniego jak siebie samego.
Luk 10:28  Jezus rzek³ do niego: «Dobrzeœ odpowiedzia³. To czyñ, a bêdziesz ¿y³».
Luk 10:29  Lecz on, chc¹c siê usprawiedliwiæ, zapyta³ Jezusa: «A kto jest moim bliŸnim?»
Luk 10:30  Jezus nawi¹zuj¹c do tego, rzek³: «Pewien cz³owiek schodzi³ z Jerozolimy do Jerycha i wpad³ w rêce 
zbójców. Ci nie tylko ¿e go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pó³ umar³ego, odeszli.
Luk 10:31  Przypadkiem przechodzi³ t¹ drog¹ pewien kap³an; zobaczy³ go i min¹³.
Luk 10:32  Tak samo lewita, gdy przyszed³ na to miejsce i zobaczy³ go, min¹³.
Luk 10:33  Pewien zaœ Samarytanin, bêd¹c w podró¿y, przechodzi³ równie¿ obok niego. Gdy go zobaczy³, 
wzruszy³ siê g³êboko:
Luk 10:34  podszed³ do niego i opatrzy³ mu rany, zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem wsadzi³ go na swoje bydlê, 
zawióz³ do gospody i pielêgnowa³ go.



Luk 10:35  Nastêpnego zaœ dnia wyj¹³ dwa denary, da³ gospodarzowi i rzek³: "Miej o nim staranie, a jeœli co 
wiêcej wydasz, ja oddam tobie, gdy bêdê wraca³".
Luk 10:36  Który¿ z tych trzech okaza³ siê, wed³ug twego zdania, bliŸnim tego, który wpad³ w rêce zbójców?»
Luk 10:37  On odpowiedzia³: «Ten, który mu okaza³ mi³osierdzie». Jezus mu rzek³: «IdŸ, i ty czyñ podobnie!»
Luk 10:38  W dalszej ich podró¿y przyszed³ do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjê³a Go 
do swego domu.
Luk 10:39  Mia³a ona siostrê, imieniem Maria, która siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego mowie.
Luk 10:40  Natomiast Marta uwija³a siê ko³o rozmaitych pos³ug. Przyst¹pi³a wiêc do Niego i rzek³a: «Panie, czy 
Ci to obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a mnie sam¹ przy us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby mi pomog³a».
Luk 10:41  A Pan jej odpowiedzia³: «Marto, Marto, troszczysz siê i niepokoisz o wiele,
Luk 10:42  a potrzeba ma³o albo tylko jednego. Maria obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie bêdzie pozbawiona».
Luk 11:1  Gdy Jezus przebywa³ w jakimœ miejscu na modlitwie i skoñczy³ j¹, rzek³ jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas siê modliæ, jak i Jan nauczy³ swoich uczniów».
Luk 11:2  A On rzek³ do nich: «Kiedy siê modlicie, mówcie: Ojcze, niech siê œwiêci Twoje imiê; niech przyjdzie 
Twoje królestwo!
Luk 11:3  Naszego chleba powszedniego dawaj nam na ka¿dy dzieñ
Luk 11:4  i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy ka¿demu, kto nam zawini; i nie dopuœæ, 
byœmy ulegli pokusie».
Luk 11:5  Dalej mówi³ do nich: «Ktoœ z was, maj¹c przyjaciela, pójdzie do niego o pó³nocy i powie mu: 
"Przyjacielu, u¿ycz mi trzy chleby,
Luk 11:6  bo mój przyjaciel przyszed³ do mnie z drogi, a nie mam, co mu podaæ".
Luk 11:7  Lecz tamten odpowie z wewn¹trz: "Nie naprzykrzaj mi siê! Drzwi s¹ ju¿ zamkniête i moje dzieci le¿¹ ze 
mn¹ w ³ó¿ku. Nie mogê wstaæ i daæ tobie".
Luk 11:8  Mówiê wam: Chocia¿by nie wsta³ i nie da³ z tego powodu, ¿e jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natrêctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Luk 11:9  I Ja wam powiadam: Proœcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ 
wam.
Luk 11:10  Ka¿dy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu otworz¹.
Luk 11:11  Je¿eli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamieñ? Albo o rybê, czy zamiast 
ryby poda mu wê¿a?
Luk 11:12  Lub te¿ gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Luk 11:13  Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli jesteœcie, umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, o ile¿ bardziej 
Ojciec z nieba da Ducha Œwiêtego tym, którzy Go prosz¹».
Luk 11:14  Raz wyrzuca³ z³ego ducha [u tego], który by³ niemy. A gdy z³y duch wyszed³, niemy zacz¹³ mówiæ i 
t³umy by³y zdumione.
Luk 11:15  Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, w³adcê z³ych duchów, wyrzuca z³e duchy».
Luk 11:16  Inni zaœ, chc¹c Go wystawiæ na próbê, domagali siê od Niego znaku z nieba.
Luk 11:17  On jednak, znaj¹c ich myœli, rzek³ do nich: «Ka¿de królestwo wewnêtrznie sk³ócone pustoszeje i 
dom na dom siê wali.
Luk 11:18  Jeœli wiêc i szatan z sob¹ jest sk³ócony, jak¿e siê ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, ¿e Ja 
przez Belzebuba wyrzucam z³e duchy.
Luk 11:19  Lecz jeœli Ja przez Belzebuba wyrzucam z³e duchy, to przez kogo je wyrzucaj¹ wasi synowie? 
Dlatego oni bêd¹ waszymi sêdziami.
Luk 11:20  A jeœli Ja palcem Bo¿ym wyrzucam z³e duchy, to istotnie przysz³o ju¿ do was królestwo Bo¿e.
Luk 11:21  Gdy mocarz uzbrojony strze¿e swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.
Luk 11:22  Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze ca³¹ broñ jego, na której polega³, i 
³upy jego rozda.
Luk 11:23  Kto nie jest ze Mn¹, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mn¹, rozprasza.
Luk 11:24  Gdy duch nieczysty opuœci cz³owieka, b³¹ka siê po miejscach bezwodnych, szukaj¹c spoczynku. A 
gdy go nie znajduje, mówi: "Wrócê do swego domu, sk¹d wyszed³em".
Luk 11:25  Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.
Luk 11:26  Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów z³oœliwszych ni¿ on sam; wchodz¹ i mieszkaj¹ tam. I stan 
póŸniejszy owego cz³owieka staje siê gorszy ni¿ poprzedni».
Luk 11:27  Gdy On to mówi³, jakaœ kobieta z t³umu g³oœno zawo³a³a do Niego: «B³ogos³awione ³ono, które 
Ciê nosi³o, i piersi, które ssa³eœ».
Luk 11:28  Lecz On rzek³: «Owszem, ale przecie¿ b³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ 
je».
Luk 11:29  A gdy t³umy siê gromadzi³y, zacz¹³ mówiæ: «To plemiê jest plemieniem przewrotnym. ¯¹da znaku, 
ale ¿aden znak nie bêdzie mu dany, prócz znaku Jonasza.



Luk 11:30  Jak bowiem Jonasz by³ znakiem dla mieszkañców Niniwy, tak bêdzie Syn Cz³owieczy dla tego 
plemienia.
Luk 11:31  Królowa z Po³udnia powstanie na s¹dzie przeciw ludziom tego plemienia i potêpi ich; poniewa¿ ona 
przyby³a z krañców ziemi s³uchaæ m¹droœci Salomona, a oto tu jest coœ wiêcej ni¿ Salomon.
Luk 11:32  Ludzie z Niniwy powstan¹ na s¹dzie przeciw temu plemieniu i potêpi¹ je; poniewa¿ oni dziêki 
nawo³ywaniu Jonasza siê nawrócili, a oto tu jest coœ wiêcej ni¿ Jonasz.
Luk 11:33  Nikt nie zapala œwiat³a i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na œwieczniku, aby jego blask 
widzieli ci, którzy wchodz¹.
Luk 11:34  Œwiat³em cia³a jest twoje oko. Jeœli twoje oko jest zdrowe, ca³e twoje cia³o bêdzie w œwietle. Lecz 
jeœli jest chore, cia³o twoje bêdzie równie¿ w ciemnoœci.
Luk 11:35  Patrz wiêc, ¿eby œwiat³o, które jest w tobie, nie by³o ciemnoœci¹.
Luk 11:36  Jeœli zatem ca³e twoje cia³o bêdzie w œwietle, nie maj¹c w sobie nic ciemnego, ca³e bêdzie w 
œwietle, jak gdyby œwiat³o oœwieca³o ciê swym blaskiem».
Luk 11:37  Gdy jeszcze mówi³, zaprosi³ Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszed³ wiêc i zaj¹³ miejsce za 
sto³em.
Luk 11:38  Lecz faryzeusz, widz¹c to, wyrazi³ zdziwienie, ¿e nie obmy³ wpierw r¹k przed posi³kiem.
Luk 11:39  Na to rzek³ Pan do niego: «W³aœnie wy, faryzeusze, dbacie o czystoœæ zewnêtrznej strony kielicha 
i misy, a wasze wnêtrze pe³ne jest zdzierstwa i niegodziwoœci.
Luk 11:40  Nierozumni! Czy¿ Stwórca zewnêtrznej strony nie uczyni³ tak¿e wnêtrza?
Luk 11:41  Raczej dajcie to, co jest wewn¹trz, na ja³mu¿nê, a zaraz wszystko bêdzie dla was czyste.
Luk 11:42  Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesiêcinê z miêty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a 
pomijacie sprawiedliwoœæ i mi³oœæ Bo¿¹. Tymczasem to nale¿a³o czyniæ, i tamtego nie opuszczaæ.
Luk 11:43  Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Luk 11:44  Biada wam, bo jesteœcie jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodz¹».
Luk 11:45  Wtedy odezwa³ siê do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi s³owami nam te¿ 
ubli¿asz».
Luk 11:46  On odpar³: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wk³adacie na ludzi ciê¿ary nie do uniesienia, a 
sami jednym palcem ciê¿arów tych nie dotykacie.
Luk 11:47  Biada wam, poniewa¿ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali.
Luk 11:48  A tak jesteœcie œwiadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdy¿ oni ich pomordowali, a 
wy im wznosicie grobowce.
Luk 11:49  Dlatego te¿ powiedzia³a M¹droœæ Bo¿a: Poœlê do nich proroków i aposto³ów, a z nich niektórych 
zabij¹ i przeœladowaæ bêd¹.
Luk 11:50  Tak na tym plemieniu bêdzie pomszczona krew wszystkich proroków, która zosta³a przelana od 
stworzenia œwiata,
Luk 11:51  od krwi Abla a¿ do krwi Zachariasza, który zgin¹³ miêdzy o³tarzem a przybytkiem. Tak, mówiê wam, 
na tym plemieniu bêdzie pomszczona.
Luk 11:52  Biada wam, uczonym w Prawie, bo wziêliœcie klucze poznania; samiœcie nie weszli, a 
przeszkodziliœcie tym, którzy wejœæ chcieli».
Luk 11:53  Gdy wyszed³ stamt¹d, uczeni w Piœmie i faryzeusze poczêli gwa³townie nastawaæ na Niego i 
wypytywaæ Go o wiele rzeczy.
Luk 11:54  Czyhali przy tym, ¿eby go podchwyciæ na jakimœ s³owie.
Luk 12:1  Kiedy wielotysiêczne t³umy zebra³y siê ko³o Niego, tak ¿e jedni cisnêli siê na drugich, zacz¹³ mówiæ 
najpierw do swoich uczniów: «Strze¿cie siê kwasu, to znaczy ob³udy faryzeuszów.
Luk 12:2  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wysz³o na jaw, ani nic tajemnego, co by siê nie sta³o wiadome.
Luk 12:3  Dlatego wszystko, co powiedzieliœcie w mroku, w œwietle bêdzie s³yszane, a coœcie w izbie szeptali 
do ucha, g³osiæ bêd¹ na dachach.
Luk 12:4  Lecz mówiê wam, przyjacio³om moim: Nie bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, a potem nic wiêcej 
uczyniæ nie mog¹.
Luk 12:5  Poka¿ê wam, kogo siê macie obawiaæ: bójcie siê Tego, który po zabiciu ma moc wtr¹ciæ do piek³a. 
Tak, mówiê wam: Tego siê bójcie!
Luk 12:6  Czy¿ nie sprzedaj¹ piêciu wróbli za dwa asy? A przecie¿ ¿aden z nich nie jest zapomniany w oczach 
Bo¿ych.
Luk 12:7  U was zaœ nawet w³osy na g³owie wszystkie s¹ policzone. Nie bójcie siê: jesteœcie wa¿niejsi ni¿ 
wiele wróbli.
Luk 12:8  A powiadam wam: Kto siê przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna siê i Syn Cz³owieczy do niego wobec 
anio³ów Bo¿ych;
Luk 12:9  a kto siê Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprê siê i Ja wobec anio³ów Bo¿ych.
Luk 12:10  Ka¿demu, kto mówi jakieœ s³owo przeciw Synowi Cz³owieczemu, bêdzie przebaczone, lecz temu, 



kto bluŸni przeciw Duchowi Œwiêtemu, nie bêdzie przebaczone.
Luk 12:11  Kiedy was ci¹gaæ bêd¹ do synagog, urzêdów i w³adz, nie martwcie siê, w jaki sposób albo czym 
macie siê broniæ lub co mówiæ,
Luk 12:12  bo Duch Œwiêty nauczy was w tej w³aœnie godzinie, co nale¿y powiedzieæ».
Luk 12:13  Wtedy ktoœ z t³umu rzek³ do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, ¿eby siê podzieli³ ze mn¹ 
spadkiem».
Luk 12:14  Lecz On mu odpowiedzia³: «Cz³owieku, któ¿ Miê ustanowi³ sêdzi¹ albo rozjemc¹ nad wami?»
Luk 12:15  Powiedzia³ te¿ do nich: «Uwa¿ajcie i strze¿cie siê wszelkiej chciwoœci, bo nawet gdy ktoœ op³ywa 
[we wszystko], ¿ycie jego nie jest zale¿ne od jego mienia».
Luk 12:16  I opowiedzia³ im przypowieœæ: «Pewnemu zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole.
Luk 12:17  I rozwa¿a³ sam w sobie: Co tu pocz¹æ? Nie mam gdzie pomieœciæ moich zbiorów.
Luk 12:18  I rzek³: Tak zrobiê: zburzê moje spichlerze, a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê ca³e zbo¿e i moje 
dobra.
Luk 12:19  I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj!
Luk 12:20  Lecz Bóg rzek³ do niego: "G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od ciebie; komu wiêc 
przypadnie to, coœ przygotowa³?"
Luk 12:21  Tak dzieje siê z ka¿dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
Luk 12:22  Potem rzek³ do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o ¿ycie, co 
macie jeœæ, ani o cia³o, czym macie siê przyodziaæ.
Luk 12:23  ¿ycie bowiem wiêcej znaczy ni¿ pokarm, a cia³o wiêcej ni¿ odzienie.
Luk 12:24  Przypatrzcie siê krukom: nie siej¹ ani ¿n¹; nie maj¹ piwnic ani spichrzów, a Bóg je ¿ywi. O ile¿ 
wa¿niejsi jesteœcie wy ni¿ ptaki!
Luk 12:25  Któ¿ z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby chwilê do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia?
Luk 12:26  Jeœli wiêc nawet drobnej rzeczy [uczyniæ] nie mo¿ecie, to czemu zbytnio troszczycie siê o inne?
Luk 12:27  Przypatrzcie siê liliom, jak rosn¹: nie pracuj¹ i nie przêd¹. A powiadam wam: Nawet Salomon w ca³ym 
swym przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich.
Luk 12:28  Jeœli wiêc ziele na polu, które dziœ jest, a jutro do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o 
ile¿ bardziej was, ma³ej wiary!
Luk 12:29  I wy zatem nie pytajcie, co bêdziecie jedli i co bêdziecie pili, i nie b¹dŸcie o to niespokojni!
Luk 12:30  O to wszystko bowiem zabiegaj¹ narody œwiata, lecz Ojciec wasz wie, ¿e tego potrzebujecie.
Luk 12:31  Starajcie siê raczej o Jego królestwo, a te rzeczy bêd¹ wam dodane.
Luk 12:32  Nie bój siê, ma³a trzódko, gdy¿ spodoba³o siê Ojcu waszemu daæ wam królestwo.
Luk 12:33  Sprzedajcie wasze mienie i dajcie ja³mu¿nê! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczej¹, skarb 
niewyczerpany w niebie, gdzie z³odziej siê nie dostaje ani mól nie niszczy.
Luk 12:34  Bo gdzie jest skarb wasz, tam bêdzie i serce wasze.
Luk 12:35  Niech bêd¹ przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
Luk 12:36  A wy [b¹dŸcie] podobni do ludzi, oczekuj¹cych swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu 
zaraz otworzyæ, gdy nadejdzie i zako³acze.
Luk 12:37  Szczêœliwi owi s³udzy, których pan zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie. Zaprawdê, powiadam 
wam: Przepasze siê i ka¿e im zasi¹œæ do sto³u, a obchodz¹c bêdzie im us³ugiwa³.
Luk 12:38  Czy o drugiej, czy o trzeciej stra¿y przyjdzie, szczêœliwi oni, gdy ich tak zastanie.
Luk 12:39  A to rozumiejcie, ¿e gdyby gospodarz wiedzia³, o której godzinie z³odziej ma przyjœæ, nie 
pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu.
Luk 12:40  Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿ o godzinie, której siê domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie».
Luk 12:41  Wtedy Piotr zapyta³: «Panie, czy do nas mówisz tê przypowieœæ, czy te¿ do wszystkich?»
Luk 12:42  Pan odpowiedzia³: «Któ¿ jest owym rz¹dc¹ wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoj¹ 
s³u¿b¹, ¿eby na czas rozdawa³ jej ¿ywnoœæ?
Luk 12:43  Szczêœliwy ten s³uga, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynnoœci.
Luk 12:44  Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad ca³ym swoim mieniem.
Luk 12:45  Lecz jeœli s³uga ów powie sobie w duszy: Mój pan oci¹ga siê z powrotem, i zacznie biæ s³ugi i 
s³u¿¹ce, a przy tym jeœæ, piæ i upijaæ siê,
Luk 12:46  to nadejdzie pan tego s³ugi w dniu, kiedy siê nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; ka¿e go 
æwiartowaæ i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Luk 12:47  S³uga, który zna wolê swego pana, a nic nie przygotowa³ i nie uczyni³ zgodnie z jego wol¹, otrzyma 
wielk¹ ch³ostê.
Luk 12:48  Ten zaœ, który nie zna jego woli i uczyni³ coœ godnego kary, otrzyma ma³¹ ch³ostê. Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagaæ siê bêdzie; a komu wiele zlecono, tym wiêcej od niego ¿¹daæ bêd¹.
Luk 12:49  Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³
Luk 12:50  Chrzest mam przyj¹æ i jakiej doznajê udrêki, a¿ siê to stanie.



Luk 12:51  Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz roz³am.
Luk 12:52  Odt¹d bowiem piêcioro bêdzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu;
Luk 12:53  ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teœciowa 
przeciw synowej, a synowa przeciw teœciowej».
Luk 12:54  Mówi³ tak¿e do t³umów: «Gdy ujrzycie chmurê podnosz¹c¹ siê na zachodzie, zaraz mówicie: 
"Deszcze idzie". I tak bywa.
Luk 12:55  A gdy wiatr wieje z po³udnia, powiadacie: "Bêdzie upa³". I bywa.
Luk 12:56  Ob³udnicy, umiecie rozpoznawaæ wygl¹d ziemi i nieba, a jak¿e obecnego czasu nie rozpoznajecie?
Luk 12:57  I dlaczego sami z siebie nie rozró¿niacie tego, co jest s³uszne?
Luk 12:58  Gdy idziesz do urzêdu ze swym przeciwnikiem, staraj siê w drodze dojœæ z nim do zgody, by ciê nie 
poci¹gn¹³ do sêdziego; a sêdzia przekaza³by ciê dozorcy, dozorca zaœ wtr¹ci³by ciê do wiêzienia.
Luk 12:59  Powiadam ci, nie wyjdziesz stamt¹d, póki nie oddasz ostatniego pieni¹¿ka».
Luk 13:1  W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieœli Mu o Galilejczykach, których krew Pi³at zmiesza³ z 
krwi¹ ich ofiar.
Luk 13:2  Jezus im odpowiedzia³: «Czy¿ myœlicie, ¿e ci Galilejczycy byli wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni 
mieszkañcy Galilei, ¿e to ucierpieli?
Luk 13:3  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Luk 13:4  Albo myœlicie, ¿e owych osiemnastu, na których zwali³a siê wie¿a w Siloam i zabi³a ich, by³o 
wiêkszymi winowajcami ni¿ inni mieszkañcy Jerozolimy?
Luk 13:5  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
Luk 13:6  I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ drzewo figowe zasadzone w 
swojej winnicy; przyszed³ i szuka³ na nim owoców, ale nie znalaz³.
Luk 13:7  Rzek³ wiêc do ogrodnika: "Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê i szukam owocu na tym drzewie 
figowym, a nie znajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê wyja³awia?"
Luk 13:8  Lecz on mu odpowiedzia³: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopiê je i ob³o¿ê nawozem;
Luk 13:9  mo¿e wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz je wyci¹æ"».
Luk 13:10  Naucza³ raz w szabat w jednej z synagog.
Luk 13:11  A by³a tam kobieta, która od osiemnastu lat mia³a ducha niemocy: by³a pochylona i w ¿aden sposób 
nie mog³a siê wyprostowaæ.
Luk 13:12  Gdy Jezus j¹ zobaczy³, przywo³a³ j¹ i rzek³ do niej: «Niewiasto, jesteœ wolna od swej niemocy».
Luk 13:13  W³o¿y³ na ni¹ rêce, a natychmiast wyprostowa³a siê i chwali³a Boga.
Luk 13:14  Lecz prze³o¿ony synagogi, oburzony tym, ¿e Jezus w szabat uzdrowi³, rzek³ do ludu: «Jest szeœæ 
dni, w których nale¿y pracowaæ. W te wiêc przychodŸcie i leczcie siê, a nie w dzieñ szabatu!»
Luk 13:15  Pan mu odpowiedzia³: «Ob³udnicy, czy¿ ka¿dy z was nie odwi¹zuje w szabat wo³u lub os³a od ¿³obu 
i nie prowadzi, by go napoiæ?
Luk 13:16  A tej córki Abrahama, któr¹ szatan osiemnaœcie lat trzyma³ na uwiêzi, nie nale¿a³o uwolniæ od tych 
wiêzów w dzieñ szabatu?»
Luk 13:17  Na te s³owa wstyd ogarn¹³ wszystkich Jego przeciwników, a lud ca³y cieszy³ siê ze wszystkich 
wspania³ych czynów, dokonywanych przez Niego.
Luk 13:18  Mówi³ wiêc: «Do czego podobne jest królestwo Bo¿e i z czym mam je porównaæ?
Luk 13:19  Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoœ wzi¹³ i posadzi³ w swoim ogrodzie. Wyros³o i sta³o siê 
wielkim drzewem, tak ¿e ptaki powietrzne gnieŸdzi³y siê na jego ga³êziach».
Luk 13:20  I mówi³ dalej: «Z czym mam porównaæ królestwo Bo¿e?
Luk 13:21  Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wziê³a i w³o¿y³a w trzy miary m¹ki, a¿ wszystko siê 
zakwasi³o».
Luk 13:22  Tak nauczaj¹c, szed³ przez miasta i wsie i odbywa³ sw¹ podró¿ do Jerozolimy.
Luk 13:23  Raz ktoœ Go zapyta³: «Panie, czy tylko nieliczni bêd¹ zbawieni?» On rzek³ do nich:
Luk 13:24  «Usi³ujcie wejœæ przez ciasne drzwi; gdy¿ wielu, powiadam wam, bêdzie chcia³o wejœæ, a nie 
bêd¹ mogli.
Luk 13:25  Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stoj¹c na dworze, zaczniecie ko³ataæ do drzwi i 
wo³aæ: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, sk¹d jesteœcie".
Luk 13:26  Wtedy zaczniecie mówiæ: "Przecie¿ jadaliœmy i piliœmy z Tob¹, i na ulicach naszych naucza³eœ".
Luk 13:27  Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie. Odst¹pcie ode Mnie wszyscy 
dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoœci!"
Luk 13:28  Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków 
w królestwie Bo¿ym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Luk 13:29  Przyjd¹ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia i si¹d¹ za sto³em w królestwie Bo¿ym.
Luk 13:30  Tak oto s¹ ostatni, którzy bêd¹ pierwszymi, i s¹ pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi».



Luk 13:31  W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «WyjdŸ i uchodŸ st¹d, bo Herod chce Ciê 
zabiæ».
Luk 13:32  Lecz On im odpowiedzia³: «IdŸcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam z³e duchy i dokonujê 
uzdrowieñ dziœ i jutro, a trzeciego dnia bêdê u kresu.
Luk 13:33  Jednak dziœ, jutro i pojutrze muszê byæ w drodze, bo rzecz niemo¿liwa, ¿eby prorok zgin¹³ poza 
Jerozolim¹.
Luk 13:34  Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie s¹ pos³ani. Ile razy 
chcia³em zgromadziæ twoje dzieci, jak ptak swoje pisklêta pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie.
Luk 13:35  Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, a¿ nadejdzie 
czas, gdy powiecie: B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie».
Luk 14:1  Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo¿yæ posi³ek, oni 
Go œledzili.
Luk 14:2  A oto zjawi³ siê przed Nim pewien cz³owiek chory na wodn¹ puchlinê.
Luk 14:3  Wtedy Jezus zapyta³ uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiaæ, czy te¿ 
nie?»
Luk 14:4  Lecz oni milczeli. On zaœ dotkn¹³ go, uzdrowi³ i odprawi³.
Luk 14:5  A do nich rzek³: «Któ¿ z was, jeœli jego syn albo wó³ wpadnie do studni, nie wyci¹gnie go zaraz, 
nawet w dzieñ szabatu?»
Luk 14:6  I nie mogli mu na to odpowiedzieæ.
Luk 14:7  Potem opowiedzia³ zaproszonym przypowieœæ, gdy zauwa¿y³, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 
Tak mówi³ do nich:
Luk 14:8  «Jeœli ciê kto zaprosi na ucztê, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoœ znakomitszy od 
ciebie nie by³ zaproszony przez niego.
Luk 14:9  Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi³, i powie ci: "Ust¹p temu miejsca!"; i musia³byœ ze 
wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce.
Luk 14:10  Lecz gdy bêdziesz zaproszony, idŸ i usi¹dŸ na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie 
ci: "Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej!"; i spotka ciê zaszczyt wobec wszystkich wspó³biesiadników.
Luk 14:11  Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony».
Luk 14:12  Do tego zaœ, który Go zaprosi³, rzek³: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzê, nie zapraszaj swoich 
przyjació³ ani braci, ani krewnych, ani zamo¿nych s¹siadów, aby ciê i oni nawzajem nie zaprosili, i mia³byœ 
odp³atê.
Luk 14:13  Lecz kiedy urz¹dzasz przyjêcie, zaproœ ubogich, u³omnych, chromych i niewidomych.
Luk 14:14  A bêdziesz szczêœliwy, poniewa¿ nie maj¹ czym tobie siê odwdziêczyæ; odp³atê bowiem otrzymasz 
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Luk 14:15  S³ysz¹c to, jeden ze wspó³biesiadników rzek³ do Niego: «Szczêœliwy jest ten, kto bêdzie ucztowa³ w 
królestwie Bo¿ym».
Luk 14:16  Jezus mu odpowiedzia³: «Pewien cz³owiek wyprawi³ wielk¹ ucztê i zaprosi³ wielu.
Luk 14:17  Kiedy nadszed³ czas uczty, pos³a³ swego s³ugê, aby powiedzia³ zaproszonym: PrzyjdŸcie, bo ju¿ 
wszystko jest gotowe.
Luk 14:18  Wtedy zaczêli siê wszyscy jednomyœlnie wymawiaæ. Pierwszy kaza³ mu powiedzieæ: "Kupi³em 
pole, muszê wyjœæ, aby je obejrzeæ; proszê ciê, uwa¿aj mnie za usprawiedliwionego!"
Luk 14:19  Drugi rzek³: "Kupi³em piêæ par wo³ów i idê je wypróbowaæ; proszê ciê, uwa¿aj mnie za 
usprawiedliwionego!"
Luk 14:20  Jeszcze inny rzek³: "Poœlubi³em ¿onê i dlatego nie mogê przyjœæ".
Luk 14:21  S³uga powróci³ i oznajmi³ to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakaza³ s³udze: "WyjdŸ co 
prêdzej na ulice i zau³ki miasta i wprowadŸ tu ubogich, u³omnych, niewidomych i chromych!"
Luk 14:22  S³uga oznajmi³: "Panie, sta³o siê, jak rozkaza³eœ, a jeszcze jest miejsce".
Luk 14:23  Na to pan rzek³ do s³ugi: "WyjdŸ na drogi i miêdzy op³otki i zmuszaj do wejœcia, aby mój dom by³ 
zape³niony.
Luk 14:24  Albowiem powiadam wam: ¯aden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty"».
Luk 14:25  A sz³y z Nim wielkie t³umy. On zwróci³ siê i rzek³ do nich:
Luk 14:26  «Jeœli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i 
sióstr, nadto siebie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem.
Luk 14:27  Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ moim uczniem.
Luk 14:28  Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykoñczenie?
Luk 14:29  Inaczej, gdyby za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy, patrz¹c na to, zaczêliby 
drwiæ z niego:
Luk 14:30  "Ten cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ".



Luk 14:31  Albo który król, maj¹c wyruszyæ, aby stoczyæ bitwê z drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i nie 
rozwa¿y, czy w dziesiêæ tysiêcy ludzi mo¿e stawiæ czo³o temu, który z dwudziestoma tysi¹cami nadci¹ga 
przeciw niemu?
Luk 14:32  Jeœli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Luk 14:33  Tak wiêc nikt z was, kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim uczniem.
Luk 14:34  Dobra jest sól; lecz jeœli nawet sól smak swój utraci, to czym¿e j¹ zaprawiæ?
Luk 14:35  Nie nadaje siê ani do ziemi, ani do nawozu; precz siê j¹ wyrzuca. Kto ma uszy do s³uchania, niechaj 
s³ucha!»
Luk 15:1  Zbli¿ali siê do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ.
Luk 15:2  Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Luk 15:3  Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ:
Luk 15:4  «Któ¿ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹ z nich, nie zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na 
pustyni i nie idzie za zgubion¹, a¿ j¹ znajdzie?
Luk 15:5  A gdy j¹ znajdzie, bierze z radoœci¹ na ramiona
Luk 15:6  i wraca do domu; sprasza przyjació³ i s¹siadów i mówi im: "Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³em owcê, 
która mi zginê³a".
Luk 15:7  Powiadam wam: Tak samo w niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który siê nawraca, 
ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia.
Luk 15:8  Albo jeœli jakaœ kobieta, maj¹c dziesiêæ drachm, zgubi jedn¹ drachmê, czy¿ nie zapala œwiat³a, nie 
wymiata domu i nie szuka starannie, a¿ j¹ znajdzie?
Luk 15:9  A znalaz³szy j¹, sprasza przyjació³ki i s¹siadki i mówi: "Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³am drachmê, 
któr¹ zgubi³am".
Luk 15:10  Tak samo, powiadam wam, radoœæ powstaje u anio³ów Bo¿ych z jednego grzesznika, który siê 
nawraca».
Luk 15:11  Powiedzia³ te¿: «Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów.
Luk 15:12  M³odszy z nich rzek³ do ojca: "Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada". Podzieli³ wiêc 
maj¹tek miêdzy nich.
Luk 15:13  Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój 
maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie.
Luk 15:14  A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ cierpieæ niedostatek.
Luk 15:15  Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola ¿eby pas³ 
œwinie.
Luk 15:16  Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, którymi ¿ywi³y siê œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³.
Luk 15:17  Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z 
g³odu ginê.
Luk 15:18  Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie;
Luk 15:19  ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem: uczyñ miê choæby jednym z najemników.
Luk 15:20  Wybra³ siê wiêc i poszed³ do swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ 
siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go.
Luk 15:21  A syn rzek³ do niego: "Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien 
nazywaæ siê twoim synem".
Luk 15:22  Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug: "Przynieœcie szybko najlepsz¹ szatê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ 
pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi!
Luk 15:23  PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê,
Luk 15:24  poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê". I zaczêli siê bawiæ.
Luk 15:25  Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i 
tañce.
Luk 15:26  Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to ma znaczyæ.
Luk 15:27  Ten mu rzek³: "Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go 
zdrowego".
Luk 15:28  Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu.
Luk 15:29  Lecz on odpowiedzia³ ojcu: "Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie 
nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi.
Luk 15:30  Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla 
niego utuczone cielê".
Luk 15:31  Lecz on mu odpowiedzia³: "Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie 
nale¿y.
Luk 15:32  A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³, zagin¹³, a odnalaz³ 
siê"».



Luk 16:1  Powiedzia³ te¿ do uczniów: «Pewien bogaty cz³owiek mia³ rz¹dcê, którego oskar¿ono przed nim, ¿e 
trwoni jego maj¹tek.
Luk 16:2  Przywo³a³ go do siebie i rzek³ mu: "Có¿ to s³yszê o tobie? Zdaj sprawê z twego zarz¹du, bo ju¿ nie 
bêdziesz móg³ byæ rz¹dc¹".
Luk 16:3  Na to rz¹dca rzek³ sam do siebie: Co ja pocznê, skoro mój pan pozbawia miê zarz¹du? Kopaæ nie 
mogê, ¿ebraæ siê wstydzê.
Luk 16:4  Wiem, co uczyniê, ¿eby miê ludzie przyjêli do swoich domów, gdy bêdê usuniêty z zarz¹du.
Luk 16:5  Przywo³a³ wiêc do siebie ka¿dego z d³u¿ników swego pana i zapyta³ pierwszego: "Ile jesteœ winien 
mojemu panu?"
Luk 16:6  Ten odpowiedzia³: "Sto beczek oliwy". On mu rzek³: "WeŸ swoje zobowi¹zanie, siadaj prêdko i napisz: 
piêædziesi¹t".
Luk 16:7  Nastêpnie pyta³ drugiego: "A ty ile jesteœ winien?" Ten odrzek³: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "WeŸ 
swoje zobowi¹zanie i napisz: osiemdziesi¹t".
Luk 16:8  Pan pochwali³ nieuczciwego rz¹dcê, ¿e roztropnie post¹pi³. Bo synowie tego œwiata roztropniejsi s¹ w 
stosunkach z ludŸmi podobnymi sobie ni¿ synowie œwiat³oœci.
Luk 16:9  Ja te¿ wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjació³ niegodziw¹ mamon¹, aby gdy [wszystko] siê 
skoñczy, przyjêto was do wiecznych przybytków.
Luk 16:10  Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bêdzie.
Luk 16:11  Jeœli wiêc w zarz¹dzie niegodziw¹ mamon¹ nie okazaliœcie siê wierni, prawdziwe dobro kto wam 
powierzy?
Luk 16:12  Jeœli w zarz¹dzie cudzym dobrem nie okazaliœcie siê wierni, kto wam da wasze?
Luk 16:13  ¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego 
mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie».
Luk 16:14  S³uchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Luk 16:15  Powiedzia³ wiêc do nich: «To wy w³aœnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze 
serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi miêdzy ludŸmi, obrzydliwoœci¹ jest w oczach Bo¿ych.
Luk 16:16  A¿ do Jana siêga³o Prawo i Prorocy; odt¹d g³osi siê Dobr¹ Nowinê o królestwie Bo¿ym, i ka¿dy 
gwa³tem wdziera siê do niego.
Luk 16:17  Lecz ³atwiej niebo i ziemia przemin¹, ni¿ ¿eby jedna kreska mia³a odpaœæ z Prawa.
Luk 16:18  Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo; i kto oddalon¹ przez mê¿a bierze 
za ¿onê, pope³nia cudzo³óstwo.
Luk 16:19  ¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê w purpurê i bisior i dzieñ w dzieñ œwietnie siê bawi³.
Luk 16:20  U bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak okryty wrzodami, imieniem £azarz.
Luk 16:21  Pragn¹³ on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza; nadto i psy przychodzi³y i liza³y jego wrzody.
Luk 16:22  Umar³ ¿ebrak, i anio³owie zanieœli go na ³ono Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i zosta³ pogrzebany.
Luk 16:23  Gdy w Otch³ani, pogr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy, ujrza³ z daleka Abrahama i £azarza na jego 
³onie.
Luk 16:24  I zawo³a³: "Ojcze Abrahamie, ulituj siê nade mn¹ i poœlij £azarza; niech koniec swego palca umoczy 
w wodzie i och³odzi mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym p³omieniu".
Luk 16:25  Lecz Abraham odrzek³: "Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³eœ swoje dobra, a £azarz przeciwnie, 
niedolê; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz.
Luk 16:26  A prócz tego miêdzy nami a wami zionie ogromna przepaœæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d do 
was przejœæ nie mo¿e ani stamt¹d do nas siê przedostaæ".
Luk 16:27  Tamten rzek³: "Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do domu mojego ojca!
Luk 16:28  Mam bowiem piêciu braci: niech ich przestrze¿e, ¿eby i oni nie przyszli na to miejsce mêki".
Luk 16:29  Lecz Abraham odpar³: "Maj¹ Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich s³uchaj¹!"
Luk 16:30  "Nie, ojcze Abrahamie - odrzek³ tamten - lecz gdyby kto z umar³ych poszed³ do nich, to siê nawróc¹".
Luk 16:31  Odpowiedzia³ mu: "Jeœli Moj¿esza i Proroków nie s³uchaj¹, to choæby kto z umar³ych powsta³, nie 
uwierz¹"».
Luk 17:1  Rzek³ znowu do swoich uczniów: «Niepodobna, ¿eby nie przysz³y zgorszenia; lecz biada temu, przez 
którego przychodz¹.
Luk 17:2  By³oby lepiej dla niego, gdyby kamieñ m³yñski zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, ni¿ ¿eby 
mia³ byæ powodem grzechu jednego z tych ma³ych. Uwa¿ajcie na siebie!
Luk 17:3  Jeœli brat twój zawini, upomnij go; i jeœli ¿a³uje, przebacz mu!
Luk 17:4  I jeœliby siedem razy na dzieñ zawini³ przeciw tobie i siedem razy zwróci³by siê do ciebie, mówi¹c: 
"¯a³ujê tego", przebacz mu!»
Luk 17:5  Aposto³owie prosili Pana: «Przymnó¿ nam wiary!»
Luk 17:6  Pan rzek³: «Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: "Wyrwij siê z 



korzeniem i przesadŸ siê w morze!", a by³aby wam pos³uszna.
Luk 17:7  Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "PójdŸ i si¹dŸ do sto³u?"
Luk 17:8  Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê siê, a 
potem ty bêdziesz jad³ i pi³?"
Luk 17:9  Czy dziêkuje s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono?
Luk 17:10  Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy; 
wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ"».
Luk 17:11  Zmierzaj¹c do Jerozolimy przechodzi³ przez pogranicze Samarii i Galilei.
Luk 17:12  Gdy wchodzili do pewnej wsi, wysz³o naprzeciw Niego dziesiêciu trêdowatych. Zatrzymali siê z 
daleka
Luk 17:13  i g³oœno zawo³ali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj siê nad nami!»
Luk 17:14  Na ich widok rzek³ do nich: «IdŸcie, poka¿cie siê kap³anom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Luk 17:15  Wtedy jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony, wróci³ chwal¹c Boga donoœnym g³osem,
Luk 17:16  upad³ na twarz do nóg Jego i dziêkowa³ Mu. A by³ to Samarytanin.
Luk 17:17  Jezus zaœ rzek³: «Czy nie dziesiêciu zosta³o oczyszczonych? Gdzie jest dziewiêciu?
Luk 17:18  ¯aden siê nie znalaz³, który by wróci³ i odda³ chwa³ê Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Luk 17:19  Do niego zaœ rzek³: «Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a».
Luk 17:20  Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Bo¿e, odpowiedzia³ im: «Królestwo Bo¿e nie 
przyjdzie dostrzegalnie;
Luk 17:21  i nie powiedz¹: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Bo¿e poœród was jest».
Luk 17:22  Do uczniów zaœ rzek³: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeæ choæby jeden z dni Syna 
Cz³owieczego, a nie zobaczycie.
Luk 17:23  Powiedz¹ wam: "Oto tam" lub: "Oto tu". Nie chodŸcie tam i nie biegnijcie za nimi!
Luk 17:24  Bo jak b³yskawica, gdy zab³yœnie, œwieci od jednego krañca widnokrêgu a¿ do drugiego, tak bêdzie 
z Synem Cz³owieczym w dniu Jego.
Luk 17:25  Wpierw jednak musi wiele wycierpieæ i byæ odrzuconym przez to pokolenie.
Luk 17:26  Jak dzia³o siê za dni Noego, tak bêdzie równie¿ za dni Syna Cz³owieczego:
Luk 17:27  jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ wychodzi³y a¿ do dnia, kiedy Noe wszed³ do arki; nagle przyszed³ potop 
i wygubi³ wszystkich.
Luk 17:28  Podobnie jak dzia³o siê za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
Luk 17:29  lecz w dniu, kiedy Lot wyszed³ z Sodomy, spad³ z nieba deszcz ognia i siarki i wygubi³ wszystkich;
Luk 17:30  tak samo bêdzie w dniu, kiedy Syn Cz³owieczy siê objawi.
Luk 17:31  W owym dniu kto bêdzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabraæ; a 
kto na polu, niech równie¿ nie wraca do siebie.
Luk 17:32  Przypomnijcie sobie ¿onê Lota.
Luk 17:33  Kto bêdzie siê stara³ zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Luk 17:34  Powiadam wam: Tej nocy dwóch bêdzie na jednym pos³aniu: jeden bêdzie wziêty, a drugi 
zostawiony.
Luk 17:35  Dwie bêd¹ mleæ razem: jedna bêdzie wziêta, a druga zostawiona».
Luk 17:36  Pytali Go: «Gdzie, Panie?»
Luk 17:37  On im odpowiedzia³: «Gdzie jest padlina, tam zgromadz¹ siê i sêpy».
Luk 18:1  Powiedzia³ im te¿ przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni modliæ siê i nie ustawaæ:
Luk 18:2  «W pewnym mieœcie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³ i nie liczy³ siê z ludŸmi.
Luk 18:3  W tym samym mieœcie ¿y³a wdowa, która przychodzi³a do niego z proœb¹: "Obroñ mnie przed moim 
przeciwnikiem!"
Luk 18:4  Przez pewien czas nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie: "Chocia¿ Boga siê nie bojê ani z ludŸmi siê 
nie liczê,
Luk 18:5  to jednak, poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê j¹ w obronê, ¿eby nie przychodzi³a bez 
koñca i nie zadrêcza³a mnie"».
Luk 18:6  I Pan doda³: «S³uchajcie, co ten niesprawiedliwy sêdzia mówi.
Luk 18:7  A Bóg, czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy 
bêdzie zwleka³ w ich sprawie?
Luk 18:8  Powiadam wam, ¿e prêdko weŸmie ich w obronê. Czy jednak Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na 
ziemi, gdy przyjdzie?»
Luk 18:9  Powiedzia³ te¿ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili, tê przypowieœæ:
Luk 18:10  «Dwóch ludzi przysz³o do œwi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz a drugi celnik.
Luk 18:11  Faryzeusz stan¹³ i tak w duszy siê modli³: "Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, 
oszuœci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik.
Luk 18:12  Zachowujê post dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co nabywam".



Luk 18:13  Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi i 
mówi³: "Bo¿e, miej litoœæ dla mnie, grzesznika!"
Luk 18:14  Powiadam wam: Ten odszed³ do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto siê 
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony».
Luk 18:15  Przynosili Mu równie¿ niemowlêta, ¿eby na nie rêce w³o¿y³, lecz uczniowie, widz¹c to, szorstko 
zabraniali im.
Luk 18:16  Jezus zaœ przywo³a³ je do siebie i rzek³: «Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie i nie 
przeszkadzajcie im: do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e.
Luk 18:17  Zaprawdê, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego».
Luk 18:18  Zapyta³ Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?»
Luk 18:19  Jezus mu odpowiedzia³: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Luk 18:20  Znasz przykazania: Nie cudzo³ó¿, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, czcij swego ojca i 
matkê!»
Luk 18:21  On odrzek³: «Od m³odoœci przestrzega³em tego wszystkiego».
Luk 18:22  Jezus s³ysz¹c to, rzek³ mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
bêdziesz mia³ skarb w niebie; potem przyjdŸ i chodŸ ze Mn¹».
Luk 18:23  Gdy to us³ysza³, mocno siê zasmuci³, gdy¿ by³ bardzo bogaty.
Luk 18:24  Jezus zobaczywszy go [takim] rzek³: «Jak trudno bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego.
Luk 18:25  £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego».
Luk 18:26  Zapytali ci, którzy to s³yszeli: «Któ¿ wiêc mo¿e byæ zbawiony?»
Luk 18:27  Jezus odpowiedzia³: «Co niemo¿liwe jest u ludzi, mo¿liwe jest u Boga».
Luk 18:28  Wówczas Piotr rzek³: «Oto my opuœciliœmy swoj¹ w³asnoœæ i poszliœmy za Tob¹».
Luk 18:29  On im odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo ¿ony, braci, 
rodziców albo dzieci dla królestwa Bo¿ego, ¿eby
Luk 18:30  nie otrzyma³ daleko wiêcej w tym czasie, a w wieku przysz³ym - ¿ycia wiecznego».
Luk 18:31  Potem wzi¹³ Dwunastu i powiedzia³ do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spe³ni siê wszystko, co 
napisali prorocy o Synu Cz³owieczym.
Luk 18:32  Zostanie wydany w rêce pogan, bêdzie wyszydzony, zel¿ony i opluty;
Luk 18:33  ubiczuj¹ Go i zabij¹, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Luk 18:34  Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta by³a zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym 
by³a mowa.
Luk 18:35  Kiedy zbli¿a³ siê do Jerycha, jakiœ niewidomy siedzia³ przy drodze i ¿ebra³.
Luk 18:36  Gdy us³ysza³, ¿e t³um przeci¹ga, dowiadywa³ siê, co siê dzieje.
Luk 18:37  Powiedzieli mu, ¿e Jezus z Nazaretu przechodzi.
Luk 18:38  Wtedy zacz¹³ wo³aæ: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹!»
Luk 18:39  Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze g³oœniej wo³a³: «Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹!»
Luk 18:40  Jezus przystan¹³ i kaza³ przyprowadziæ go do siebie. A gdy siê zbli¿y³, zapyta³ go:
Luk 18:41  «Co chcesz, abym ci uczyni³?» Odpowiedzia³: «Panie, ¿ebym przejrza³».
Luk 18:42  Jezus mu odrzek³: «Przejrzyj, twoja wiara ciê uzdrowi³a».
Luk 18:43  Natychmiast przejrza³ i szed³ za Nim, wielbi¹c Boga. Tak¿e ca³y lud, który to widzia³, odda³ chwa³ê 
Bogu.
Luk 19:1  Potem wszed³ do Jerycha i przechodzi³ przez miasto.
Luk 19:2  A [by³ tam] pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty.
Luk 19:3  Chcia³ on koniecznie zobaczyæ Jezusa, kto to jest, ale nie móg³ z powodu t³umu, gdy¿ by³ niskiego 
wzrostu.
Luk 19:4  Pobieg³ wiêc naprzód i wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go ujrzeæ, tamtêdy bowiem mia³ 
przechodziæ.
Luk 19:5  Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do niego: «Zacheuszu, zejdŸ prêdko, 
albowiem dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu».
Luk 19:6  Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³ Go rozradowany.
Luk 19:7  A wszyscy, widz¹c to, szemrali: «Do grzesznika poszed³ w goœcinê».
Luk 19:8  Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana: «Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo w 
czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie».
Luk 19:9  Na to Jezus rzek³ do niego: «Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿ i on jest synem 
Abrahama.
Luk 19:10  Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o».
Luk 19:11  Gdy s³uchali tych rzeczy, doda³ jeszcze przypowieœæ, dlatego ¿e by³ blisko Jerozolimy, a oni 



myœleli, ¿e królestwo Bo¿e zaraz siê zjawi.
Luk 19:12  Mówi³ wiêc: «Pewien cz³owiek szlachetnego rodu uda³ siê w kraj daleki, aby uzyskaæ dla siebie 
godnoœæ królewsk¹ i wróciæ.
Luk 19:13  Przywo³a³ wiêc dziesiêciu s³ug swoich, da³ im dziesiêæ min i rzek³ do nich: "Zarabiajcie nimi, a¿ 
wrócê".
Luk 19:14  Ale jego wspó³obywatele nienawidzili go i wys³ali za nim poselstwo z oœwiadczeniem: "Nie chcemy, 
¿eby ten królowa³ nad nami".
Luk 19:15  Gdy po otrzymaniu godnoœci królewskiej wróci³, kaza³ przywo³aæ do siebie te s³ugi, którym da³ 
pieni¹dze, aby siê dowiedzieæ, co ka¿dy zyska³.
Luk 19:16  Stawi³ siê wiêc pierwszy i rzek³: "Panie, twoja mina przysporzy³a dziesiêæ min".
Luk 19:17  Odpowiedzia³ mu: "Dobrze, s³ugo dobry; poniewa¿ w drobnej rzeczy okaza³eœ siê wierny, sprawuj 
w³adzê nad dziesiêciu miastami!"
Luk 19:18  Tak¿e drugi przyszed³ i rzek³: "Panie, twoja mina przynios³a piêæ min".
Luk 19:19  Temu te¿ powiedzia³: "I ty miej w³adzê nad piêciu miastami!"
Luk 19:20  Nastêpny przyszed³ i rzek³: "Panie, tu jest twoja mina, któr¹ trzyma³em zawiniêt¹ w chustce.
Luk 19:21  Lêka³em siê bowiem ciebie, bo jesteœ cz³owiekiem surowym: chcesz braæ, czegoœ nie po³o¿y³, i 
¿¹æ, czegoœ nie posia³".
Luk 19:22  Odpowiedzia³ mu: "Wed³ug s³ów twoich s¹dzê ciê, z³y s³ugo! Wiedzia³eœ, ¿e jestem cz³owiekiem 
surowym: chcê braæ, gdzie nie po³o¿y³em, i ¿¹æ, gdziem nie posia³.
Luk 19:23  Czemu wiêc nie da³eœ moich pieniêdzy do banku? A ja po powrocie by³bym je z zyskiem odebra³".
Luk 19:24  Do obecnych zaœ rzek³: "Odbierzcie mu minê i dajcie temu, który ma dziesiêæ min".
Luk 19:25  Odpowiedzieli mu: "Panie, ma ju¿ dziesiêæ min".
Luk 19:26  "Powiadam wam: Ka¿demu, kto ma, bêdzie dodane; a temu, kto nie ma, zabior¹ nawet to, co ma.
Luk 19:27  Tych zaœ przeciwników moich, którzy nie chcieli, ¿ebym panowa³ nad nimi, przyprowadŸcie tu i 
poœcinajcie w moich oczach"».
Luk 19:28  Po tych s³owach ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy.
Luk 19:29  Gdy przyszed³ w pobli¿e Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwn¹, wys³a³ dwóch spoœród uczniów,
Luk 19:30  mówi¹c: «IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodz¹c do niej, znajdziecie oœlê uwi¹zane, 
którego jeszcze nikt nie dosiad³. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie tutaj!
Luk 19:31  A gdyby was kto pyta³: "Dlaczego odwi¹zujecie?", tak powiecie: "Pan go potrzebuje"».
Luk 19:32  Wys³ani poszli i znaleŸli wszystko tak, jak im powiedzia³.
Luk 19:33  A gdy odwi¹zywali oœlê, zapytali ich jego w³aœciciele: «Czemu odwi¹zujecie oœlê?»
Luk 19:34  Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
Luk 19:35  I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p³aszcze, wsadzili na nie Jezusa.
Luk 19:36  Gdy jecha³, s³ali swe p³aszcze na drodze.
Luk 19:37  Zbli¿a³ siê ju¿ do zboczy Góry Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo uczniów poczê³o wielbiæ radoœnie 
Boga za wszystkie cuda, które widzieli.
Luk 19:38  I wo³ali g³oœno: «B³ogos³awiony Król, który przychodzi w imiê Pañskie. Pokój w niebie i chwa³a na 
wysokoœciach».
Luk 19:39  Lecz niektórzy faryzeusze spoœród t³umu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroñ tego swoim 
uczniom!»
Luk 19:40  Odrzek³: «Powiadam wam: Jeœli ci umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹».
Luk 19:41  Gdy by³ ju¿ blisko, na widok miasta zap³aka³ nad nim
Luk 19:42  i rzek³: «O gdybyœ i ty pozna³o w ten dzieñ to, co s³u¿y pokojowi! Ale teraz zosta³o to zakryte przed 
twoimi oczami.
Luk 19:43  Bo przyjd¹ na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otocz¹ ciê wa³em, oblegn¹ ciê i œcisn¹ zewsz¹d.
Luk 19:44  Powal¹ na ziemiê ciebie i twoje dzieci z tob¹ i nie zostawi¹ w tobie kamienia na kamieniu za to, ¿eœ 
nie rozpozna³o czasu twojego nawiedzenia».
Luk 19:45  Potem wszed³ do œwi¹tyni i zacz¹³ wyrzucaæ sprzedaj¹cych w niej.
Luk 19:46  Mówi³ do nich: «Napisane jest: Mój dom bêdzie domem modlitwy, a wy uczyniliœcie z niego jaskiniê 
zbójców».
Luk 19:47  I naucza³ codziennie w œwi¹tyni. Lecz arcykap³ani i uczeni w Piœmie oraz przywódcy ludu czyhali na 
Jego ¿ycie.
Luk 19:48  Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczyniæ, ca³y lud bowiem s³ucha³ Go z zapartym tchem.
Luk 20:1  Pewnego dnia, kiedy naucza³ lud w œwi¹tyni i g³osi³ Dobr¹ Nowinê, podeszli arcykap³ani i uczeni w 
Piœmie wraz ze starszymi
Luk 20:2  i zapytali Go: «Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto Ci da³ tê w³adzê?»
Luk 20:3  Odpowiedzia³ im: «Ja te¿ zadam wam pytanie. Powiedzcie Mi:
Luk 20:4  Czy chrzest Janowy pochodzi³ z nieba, czy te¿ od ludzi?»



Luk 20:5  Oni zastanawiali siê i mówili miêdzy sob¹: «Jeœli powiemy: "Z nieba", zarzuci nam: "Dlaczego nie 
uwierzyliœcie mu?"
Luk 20:6  A jeœli powiemy: "Od ludzi", ca³y lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, ¿e Jan by³ prorokiem».
Luk 20:7  Odpowiedzieli wiêc, ¿e nie wiedz¹, sk¹d pochodzi³.
Luk 20:8  Wtedy Jezus im rzek³: «To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czyniê».
Luk 20:9  I zacz¹³ mówiæ do ludu tê przypowieœæ: «Pewien cz³owiek za³o¿y³ winnicê, odda³ j¹ w dzier¿awê 
rolnikom i wyjecha³ na d³u¿szy czas.
Luk 20:10  W odpowiedniej porze wys³a³ s³ugê do rolników, aby mu oddali jego czêœæ z plonu winnicy. Lecz 
rolnicy obili go i odes³ali z niczym.
Luk 20:11  Ponownie pos³a³ drugiego s³ugê. Lecz i tego obili, zniewa¿yli i odes³ali z niczym.
Luk 20:12  Pos³a³ jeszcze trzeciego; tego równie¿ pobili do krwi i wyrzucili.
Luk 20:13  Wówczas rzek³ pan winnicy: "Co mam pocz¹æ? Poœlê mojego syna ukochanego, chyba go 
uszanuj¹".
Luk 20:14  Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali siê miêdzy sob¹ mówi¹c: "To jest dziedzic, zabijmy go, a 
dziedzictwo stanie siê nasze".
Luk 20:15  I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co wiêc uczyni z nimi w³aœciciel winnicy?
Luk 20:16  Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicê da innym». Gdy to us³yszeli, zawo³ali: «Nie, nigdy!»
Luk 20:17  On zaœ spojrza³ na nich i rzek³: «Có¿ wiêc znaczy to s³owo Pisma: W³aœnie ten kamieñ, który 
odrzucili buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a?
Luk 20:18  Ka¿dy, kto upadnie na ten kamieñ, rozbije siê, a na kogo on spadnie, zmia¿d¿y go».
Luk 20:19  W tej samej godzinie uczeni w Piœmie i arcykap³ani chcieli koniecznie dostaæ Go w swoje rêce, lecz 
bali siê ludu. Zrozumieli bowiem, ¿e przeciwko nim skierowa³ tê przypowieœæ.
Luk 20:20  Œledzili Go wiêc i nas³ali na Niego szpiegów. Ci udawali pobo¿nych i mieli podchwyciæ Go w 
mowie, aby Go wydaæ zwierzchnoœci i w³adzy namiestnika.
Luk 20:21  Zapytali Go wiêc: «Nauczycielu, wiemy, ¿e s³usznie mówisz i uczysz, i nie masz wzglêdu na osobê, 
lecz drogi Bo¿ej w prawdzie nauczasz.
Luk 20:22  Czy wolno nam p³aciæ podatek Cezarowi, czy nie?»
Luk 20:23  On przejrza³ ich podstêp i rzek³ do nich:
Luk 20:24  «Poka¿cie Mi denara. Czyj nosi obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara».
Luk 20:25  Wówczas rzek³ do nich: «Oddajcie wiêc Cezarowi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do 
Boga».
Luk 20:26  I nie mogli podchwyciæ Go w ¿adnym s³owie wobec ludu. Zmieszani Jego odpowiedzi¹, zamilkli.
Luk 20:27  Wówczas podesz³o do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, i 
zagadnêli Go
Luk 20:28  w ten sposób: «Nauczycielu, Moj¿esz tak nam przepisa³: Jeœli umrze czyjœ brat, który mia³ ¿onê, a 
by³ bezdzietny, niech jego brat weŸmie wdowê i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.
Luk 20:29  Otó¿ by³o siedmiu braci. Pierwszy wzi¹³ ¿onê i umar³ bezdzietnie.
Luk 20:30  Wzi¹³ j¹ drugi,
Luk 20:31  a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.
Luk 20:32  W koñcu umar³a ta kobieta.
Luk 20:33  Przy zmartwychwstaniu wiêc którego z nich bêdzie ¿on¹? Wszyscy siedmiu bowiem mieli j¹ za ¿onê».
Luk 20:34  Jezus im odpowiedzia³: «Dzieci tego œwiata ¿eni¹ siê i za m¹¿ wychodz¹.
Luk 20:35  Lecz ci, którzy uznani zostan¹ za godnych udzia³u w œwiecie przysz³ym i w powstaniu z martwych, 
ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ.
Luk 20:36  Ju¿ bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹ dzieæmi Bo¿ymi, bêd¹c uczestnikami 
zmartwychwstania.
Luk 20:37  A ¿e umarli zmartwychwstaj¹, to i Moj¿esz zaznaczy³ tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana 
nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
Luk 20:38  Bóg nie jest [Bogiem] umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla Niego ¿yj¹».
Luk 20:39  Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piœmie: «Nauczycielu, dobrzeœ powiedzia³»,
Luk 20:40  bo ju¿ o nic nie œmieli Go pytaæ.
Luk 20:41  Natomiast On rzek³ do nich: «Jak mo¿na twierdziæ, ¿e Mesjasz jest synem Dawida?
Luk 20:42  Przecie¿ sam Dawid mówi w Ksiêdze Psalmów: Rzek³ Pan do Pana mego: Si¹dŸ po prawicy mojej,
Luk 20:43  a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich jako podnó¿ek pod Twoje stopy.
Luk 20:44  Dawid nazywa Go Panem: jak zatem mo¿e On byæ [tylko] jego synem?»
Luk 20:45  Gdy ca³y lud siê przys³uchiwa³, rzek³ do swoich uczniów:
Luk 20:46  «Strze¿cie siê uczonych w Piœmie, którzy z upodobaniem chodz¹ w pow³óczystych szatach, lubi¹ 
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzes³a w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Luk 20:47  Objadaj¹ oni domy wdów i dla pozoru d³ugo siê modl¹. Ci tym surowszy dostan¹ wyrok».



Luk 21:1  Gdy podniós³ oczy, zobaczy³, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.
Luk 21:2  Zobaczy³ te¿, jak uboga jakaœ wdowa wrzuci³a tam dwa pieni¹¿ki,
Luk 21:3  i rzek³: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuci³a wiêcej ni¿ wszyscy inni.
Luk 21:4  Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarê z tego, co im zbywa³o; ta zaœ z niedostatku swego wrzuci³a 
wszystko, co mia³a na utrzymanie».
Luk 21:5  Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami i darami, powiedzia³:
Luk 21:6  «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na kamieniu, który by nie by³ 
zwalony».
Luk 21:7  Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?»
Luk 21:8  Jezus odpowiedzia³: «Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 
imieniem i bêd¹ mówiæ: "Ja jestem" oraz: "Nadszed³ czas". Nie chodŸcie za nimi!
Luk 21:9  I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi siê staæ, ale nie zaraz 
nast¹pi koniec».
Luk 21:10  Wtedy mówi³ do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Luk 21:11  Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na 
niebie.
Luk 21:12  Lecz przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹ was przeœladowaæ. Wydadz¹ was do 
synagog i do wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹ do królów i namiestników.
Luk 21:13  Bêdzie to dla was sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa.
Luk 21:14  Postanówcie sobie w sercu nie obmyœlaæ naprzód swej obrony.
Luk 21:15  Ja bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden z waszych przeœladowców nie bêdzie siê 
móg³ oprzeæ ani siê sprzeciwiæ.
Luk 21:16  A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o œmieræ 
przyprawi¹.
Luk 21:17  I z powodu mojego imienia bêdziecie w nienawiœci u wszystkich.
Luk 21:18  Ale w³os z g³owy wam nie zginie.
Luk 21:19  Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie.
Luk 21:20  Skoro ujrzycie Jerozolimê otoczon¹ przez wojska, wtedy wiedzcie, ¿e jej spustoszenie jest bliskie.
Luk 21:21  Wtedy ci, którzy bêd¹ w Judei, niech uciekaj¹ w góry; ci, którzy s¹ w mieœcie, niech z niego uchodz¹, 
a ci po wsiach, niech do niego nie wchodz¹!
Luk 21:22  Bêdzie to bowiem czas pomsty, aby siê spe³ni³o wszystko, co jest napisane.
Luk 21:23  Biada brzemiennym i karmi¹cym w owe dni! Bêdzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten 
naród:
Luk 21:24  jedni polegn¹ od miecza, a drugich zapêdz¹ w niewolê miêdzy wszystkie narody. A Jerozolima bêdzie 
deptana przez pogan, a¿ czasy pogan przemin¹.
Luk 21:25  Bêd¹ znaki na s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i jego nawa³nicy.
Luk 21:26  Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych ziemi. Albowiem moce 
niebios zostan¹ wstrz¹œniête.
Luk 21:27  Wtedy ujrz¹ Syna Cz³owieczego, nadchodz¹cego w ob³oku z wielk¹ moc¹ i chwa³¹.
Luk 21:28  A gdy siê to dziaæ zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze 
odkupienie».
Luk 21:29  I powiedzia³ im przypowieœæ: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa.
Luk 21:30  Gdy widzicie, ¿e wypuszczaj¹ p¹czki, sami poznajecie, ¿e ju¿ blisko jest lato.
Luk 21:31  Tak i wy, gdy ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, i¿ blisko jest królestwo Bo¿e.
Luk 21:32  Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê wszystko stanie.
Luk 21:33  Niebo i ziemia przemin¹, ale moje s³owa nie przemin¹.
Luk 21:34  Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk 
doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was znienacka,
Luk 21:35  jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkaj¹ na ca³ej ziemi.
Luk 21:36  Czuwajcie wiêc i módlcie siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli unikn¹æ tego wszystkiego, co ma 
nast¹piæ, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym».
Luk 21:37  Przez dzieñ naucza³ Jezus w œwi¹tyni, wieczorem zaœ wychodzi³ i noce spêdza³ na górze zwanej 
Oliwn¹.
Luk 21:38  A rano ca³y lud œpieszy³ do Niego, aby Go s³uchaæ w œwi¹tyni.
Luk 22:1  Nadchodzi³a uroczystoœæ Przaœników, tak zwana Pascha.
Luk 22:2  Arcykap³ani i uczeni w Piœmie szukali sposobu, jak by Go zabiæ, gdy¿ bali siê ludu.
Luk 22:3  Wtedy szatan wszed³ w Judasza, zwanego Iskariot¹, który by³ jednym z Dwunastu.
Luk 22:4  Poszed³ wiêc i umówi³ siê z arcykap³anami i dowódcami stra¿y, jak ma im Go wydaæ.



Luk 22:5  Ucieszyli siê i u³o¿yli siê z nim, ¿e dadz¹ mu pieni¹dze.
Luk 22:6  On zgodzi³ siê i szuka³ sposobnoœci, ¿eby im Go wydaæ bez wiedzy t³umu.
Luk 22:7  Tak nadszed³ dzieñ Przaœników, w którym nale¿a³o ofiarowaæ Paschê.
Luk 22:8  Jezus pos³a³ Piotra i Jana z poleceniem: «IdŸcie i przygotujcie nam Paschê, byœmy mogli j¹ 
spo¿yæ».
Luk 22:9  Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyœmy j¹ przygotowali?»
Luk 22:10  Odpowiedzia³ im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka siê z wami cz³owiek nios¹cy dzban wody. 
IdŸcie za nim do domu, do którego wejdzie,
Luk 22:11  i powiecie gospodarzowi: "Nauczyciel pyta ciê: Gdzie jest izba, w której móg³bym spo¿yæ Paschê z 
moimi uczniami?"
Luk 22:12  On wska¿e wam salê du¿¹, us³an¹; tam przygotujecie».
Luk 22:13  Oni poszli, znaleŸli tak, jak im powiedzia³, i przygotowali Paschê.
Luk 22:14  A gdy nadesz³a pora, zaj¹³ miejsce u sto³u i Aposto³owie z Nim.
Luk 22:15  Wtedy rzek³ do nich: «Gor¹co pragn¹³em spo¿yæ Paschê z wami, zanim bêdê cierpia³.
Luk 22:16  Albowiem powiadam wam: Ju¿ jej spo¿ywaæ nie bêdê, a¿ siê spe³ni w królestwie Bo¿ym».
Luk 22:17  Potem wzi¹³ kielich i odmówiwszy dziêkczynienie rzek³: «WeŸcie go i podzielcie miêdzy siebie;
Luk 22:18  albowiem powiadam wam: odt¹d nie bêdê ju¿ pi³ z owocu winnego krzewu, a¿ przyjdzie królestwo 
Bo¿e».
Luk 22:19  Nastêpnie wzi¹³ chleb, odmówiwszy dziêkczynienie po³ama³ go i poda³ mówi¹c: «To jest Cia³o moje, 
które za was bêdzie wydane: to czyñcie na moj¹ pami¹tkê!»
Luk 22:20  Tak samo i kielich po wieczerzy, mówi¹c: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za 
was bêdzie wylana.
Luk 22:21  Lecz oto rêka mojego zdrajcy jest ze Mn¹ na stole.
Luk 22:22  Wprawdzie Syn Cz³owieczy odchodzi wed³ug tego, jak jest postanowione, lecz biada temu 
cz³owiekowi, przez którego bêdzie wydany».
Luk 22:23  A oni zaczêli wypytywaæ jeden drugiego, kto by móg³ spoœród nich to uczyniæ.
Luk 22:24  Powsta³ równie¿ spór miêdzy nimi o to, który z nich zdaje siê byæ najwiêkszy.
Luk 22:25  Lecz On rzek³ do nich: «Królowie narodów panuj¹ nad nimi, a ich w³adcy przyjmuj¹ nazwê 
dobroczyñców.
Luk 22:26  Wy zaœ nie tak [macie postêpowaæ]. Lecz najwiêkszy miêdzy wami niech bêdzie jak najm³odszy, a 
prze³o¿ony jak s³uga!
Luk 22:27  Któ¿ bowiem jest wiêkszy? Czy ten, kto siedzi za sto³em, czy ten, kto s³u¿y? Czy¿ nie ten, kto siedzi 
za sto³em? Otó¿ Ja jestem poœród was jak ten, kto s³u¿y.
Luk 22:28  Wyœcie wytrwali przy Mnie w moich przeciwnoœciach.
Luk 22:29  Dlatego i Ja przekazujê wam królestwo, jak Mnie przekaza³ je mój Ojciec:
Luk 22:30  abyœcie w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz ¿ebyœcie zasiadali na tronach, s¹dz¹c 
dwanaœcie pokoleñ Izraela.
Luk 22:31  Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga³ siê, ¿eby was przesiaæ jak pszenicê;
Luk 22:32  ale Ja prosi³em za tob¹, ¿eby nie usta³a twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci».
Luk 22:33  On zaœ rzek³: «Panie, z Tob¹ gotów jestem iœæ nawet do wiêzienia i na œmieræ».
Luk 22:34  Lecz Jezus odrzek³: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziœ kogut, a ty trzy razy wyprzesz siê tego, 
¿e Mnie znasz».
Luk 22:35  I rzek³ do nich: «Czy brak wam by³o czego, kiedy was posy³a³em bez trzosa, bez torby i bez 
sanda³ów?» Oni odpowiedzieli: «Niczego».
Luk 22:36  «Lecz teraz - mówi³ dalej - kto ma trzos, niech go weŸmie; tak samo torbê; a kto nie ma, niech 
sprzeda swój p³aszcz i kupi miecz!
Luk 22:37  Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi siê spe³niæ na Mnie: Zaliczony zosta³ do 
z³oczyñców. To bowiem, co siê do Mnie odnosi, dochodzi kresu».
Luk 22:38  Oni rzekli: «Panie, tu s¹ dwa miecze». Odpowiedzia³ im: «Wystarczy».
Luk 22:39  Potem wyszed³ i uda³ siê, wed³ug zwyczaju, na Górê Oliwn¹: towarzyszyli Mu tak¿e uczniowie.
Luk 22:40  Gdy przyszed³ na miejsce, rzek³ do nich: «Módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie».
Luk 22:41  A sam oddali³ siê od nich na odleg³oœæ jakby rzutu kamieniem, upad³ na kolana i modli³ siê
Luk 22:42  tymi s³owami: «Ojcze, jeœli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja 
niech siê stanie!»
Luk 22:43  Wtedy ukaza³ Mu siê anio³ z nieba i umacnia³ Go.
Luk 22:44  Pogr¹¿ony w udrêce jeszcze usilniej siê modli³, a Jego pot by³ jak gêste krople krwi, s¹cz¹ce siê na 
ziemiê.
Luk 22:45  Gdy wsta³ od modlitwy i przyszed³ do uczniów, zasta³ ich œpi¹cych ze smutku.
Luk 22:46  Rzek³ do nich: «Czemu œpicie? Wstañcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie».



Luk 22:47  Gdy On jeszcze mówi³, oto zjawi³ siê t³um. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szed³ na ich czele 
i zbli¿y³ siê do Jezusa, aby Go poca³owaæ.
Luk 22:48  Jezus mu rzek³: «Judaszu, poca³unkiem wydajesz Syna Cz³owieczego?»
Luk 22:49  Towarzysze Jezusa widz¹c, na co siê zanosi, zapytali: «Panie, czy mamy uderzyæ mieczem?»
Luk 22:50  I któryœ z nich uderzy³ s³ugê najwy¿szego kap³ana i odci¹³ mu prawe ucho.
Luk 22:51  Lecz Jezus odpowiedzia³: «Przestañcie, dosyæ!» I dotkn¹wszy ucha, uzdrowi³ go.
Luk 22:52  Do arcykap³anów zaœ, dowódcy stra¿y œwi¹tynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus 
rzek³: «Wyszliœcie z mieczami i kijami jak na zbójcê?
Luk 22:53  Gdy codziennie bywa³em u was w œwi¹tyni, nie podnieœliœcie r¹k na Mnie, lecz to jest wasza 
godzina i panowanie ciemnoœci».
Luk 22:54  Schwycili Go wiêc, poprowadzili i zawiedli do domu najwy¿szego kap³ana. A Piotr szed³ z daleka.
Luk 22:55  Gdy rozniecili ogieñ na œrodku dziedziñca i zasiedli wko³o, Piotr usiad³ tak¿e miêdzy nimi.
Luk 22:56  A jakaœ s³u¿¹ca, zobaczywszy go siedz¹cego przy ogniu, przyjrza³a mu siê uwa¿nie i rzek³a: «I ten 
by³ razem z Nim».
Luk 22:57  Lecz on zaprzeczy³ temu, mówi¹c: «Nie znam Go, kobieto».
Luk 22:58  Po chwili zobaczy³ go ktoœ inny i rzek³: «I ty jesteœ jednym z nich». Piotr odrzek³: «Cz³owieku, nie 
jestem».
Luk 22:59  Po up³ywie prawie godziny jeszcze ktoœ inny pocz¹³ zawziêcie twierdziæ: «Na pewno i ten by³ razem 
z Nim; jest przecie¿ Galilejczykiem».
Luk 22:60  Piotr zaœ rzek³: «Cz³owieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówi³, kogut 
zapia³.
Luk 22:61  A Pan obróci³ siê i spojrza³ na Piotra. Wspomnia³ Piotr na s³owo Pana, jak mu powiedzia³: «Dziœ, 
zanim kogut zapieje, trzy razy siê Mnie wyprzesz».
Luk 22:62  Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³.
Luk 22:63  Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali siê z Niego i bili Go.
Luk 22:64  Zas³aniali Mu oczy i pytali: «Prorokuj, kto Ciê uderzy³».
Luk 22:65  Wiele te¿ innych obelg miotali przeciw Niemu.
Luk 22:66  Skoro dzieñ nasta³, zebra³a siê starszyzna ludu, arcykap³ani i uczeni w Piœmie i kazali 
przyprowadziæ Go przed swoj¹ Radê.
Luk 22:67  Rzekli: «Jeœli Ty jesteœ Mesjasz, powiedz nam!» On im odrzek³: «Jeœli wam powiem, nie 
uwierzycie Mi,
Luk 22:68  i jeœli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi.
Luk 22:69  Lecz odt¹d Syn Cz³owieczy siedzieæ bêdzie po prawej stronie Wszechmocy Bo¿ej».
Luk 22:70  Zawo³ali wszyscy: «Wiêc Ty jesteœ Synem Bo¿ym?» Odpowiedzia³ im: «Tak. Jestem Nim».
Luk 22:71  A oni zawo³ali: «Na co nam jeszcze potrzeba œwiadectwa? Sami przecie¿ s³yszeliœmy z ust Jego».
Luk 23:1  Teraz ca³e ich zgromadzenie powsta³o i poprowadzili Go przed Pi³ata.
Luk 23:2  Tam zaczêli oskar¿aæ Go: «Stwierdziliœmy, ¿e ten cz³owiek podburza nasz naród, ¿e odwodzi od 
p³acenia podatków Cezarowi i ¿e siebie podaje za Mesjasza - Króla».
Luk 23:3  Pi³at zapyta³ Go: «Czy Ty jesteœ Królem ¿ydowskim?» Jezus odpowiedzia³ mu: «Tak, Ja Nim 
jestem».
Luk 23:4  Pi³at wiêc oœwiadczy³ arcykap³anom i t³umom: «Nie znajdujê ¿adnej winy w tym cz³owieku».
Luk 23:5  Lecz oni nastawali i mówili: «Podburza lud, szerz¹c sw¹ naukê po ca³ej Judei, od Galilei, gdzie 
rozpocz¹³, a¿ dot¹d».
Luk 23:6  Gdy Pi³at to us³ysza³, zapyta³, czy cz³owiek ten jest Galilejczykiem.
Luk 23:7  A gdy siê upewni³, ¿e jest spod w³adzy Heroda, odes³a³ Go do Heroda, który w tych dniach równie¿ 
przebywa³ w Jerozolimie.
Luk 23:8  Na widok Jezusa Herod bardzo siê ucieszy³. Od dawna bowiem chcia³ Go ujrzeæ, poniewa¿ s³ysza³ o 
Nim i spodziewa³ siê, ¿e zobaczy jaki znak, zdzia³any przez Niego.
Luk 23:9  Zasypa³ Go te¿ wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedzia³.
Luk 23:10  Arcykap³ani zaœ i uczeni w Piœmie stali i gwa³townie Go oskar¿ali.
Luk 23:11  Wówczas wzgardzi³ Nim Herod wraz ze swoj¹ stra¿¹; na poœmiewisko kaza³ ubraæ Go w lœni¹cy 
p³aszcz i odes³a³ do Pi³ata.
Luk 23:12  W tym dniu Herod i Pi³at stali siê przyjació³mi. Przedtem bowiem ¿yli z sob¹ w nieprzyjaŸni.
Luk 23:13  Pi³at wiêc kaza³ zwo³aæ arcykap³anów, cz³onków Wysokiej Rady oraz lud
Luk 23:14  i rzek³ do nich: «Przywiedliœcie mi tego cz³owieka pod zarzutem, ¿e podburza lud. Otó¿ ja 
przes³ucha³em Go wobec was i nie znalaz³em w Nim ¿adnej winy w sprawach, o które Go oskar¿acie.
Luk 23:15  Ani te¿ Herod - bo odes³a³ Go do nas; a oto nie pope³ni³ On nic godnego œmierci.
Luk 23:16  Ka¿ê Go wiêc wych³ostaæ i uwolniê».
Luk 23:17  A by³ obowi¹zany uwalniaæ im jednego na œwiêta.



Luk 23:18  Zawo³ali wiêc wszyscy razem: «Straæ Tego, a uwolnij nam Barabasza!»
Luk 23:19  By³ on wtr¹cony do wiêzienia za jakiœ rozruch powsta³y w mieœcie i za zabójstwo.
Luk 23:20  Pi³at, chc¹c uwolniæ Jezusa, ponownie przemówi³ do nich.
Luk 23:21  Lecz oni wo³ali: «Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj Go!»
Luk 23:22  Zapyta³ ich po raz trzeci: «Có¿ On z³ego uczyni³? Nie znalaz³em w Nim nic zas³uguj¹cego na 
œmieræ. Ka¿ê Go wiêc wych³ostaæ i uwolniê».
Luk 23:23  Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagaj¹c siê, aby Go ukrzy¿owano; i wzmaga³y siê ich 
krzyki.
Luk 23:24  Pi³at wiêc zawyrokowa³, ¿eby ich ¿¹danie zosta³o spe³nione.
Luk 23:25  Uwolni³ im tego, którego siê domagali, a który za rozruch i zabójstwo by³ wtr¹cony do wiêzienia; 
Jezusa zaœ zda³ na ich wolê.
Luk 23:26  Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wraca³ z pola, i w³o¿yli na 
niego krzy¿, aby go niós³ za Jezusem.
Luk 23:27  A sz³o za Nim mnóstwo ludu, tak¿e kobiet, które zawodzi³y i p³aka³y nad Nim.
Luk 23:28  Lecz Jezus zwróci³ siê do nich i rzek³: «Córki jerozolimskie, nie p³aczcie nade Mn¹; p³aczcie raczej 
nad sob¹ i nad waszymi dzieæmi!
Luk 23:29  Oto bowiem przyjd¹ dni, kiedy mówiæ bêd¹: "Szczêœliwe niep³odne ³ona, które nie rodzi³y, i piersi, 
które nie karmi³y".
Luk 23:30  Wtedy zaczn¹ wo³aæ do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!
Luk 23:31  Bo jeœli z zielonym drzewem to czyni¹, có¿ siê stanie z suchym?»
Luk 23:32  Przyprowadzono te¿ dwóch innych - z³oczyñców, aby ich z Nim straciæ.
Luk 23:33  Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszk¹», ukrzy¿owali tam Jego i z³oczyñców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie.
Luk 23:34  Lecz Jezus mówi³: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹». Potem rozdzielili miêdzy siebie 
Jego szaty, rzucaj¹c losy.
Luk 23:35  A lud sta³ i patrzy³. Lecz cz³onkowie Wysokiej Rady drwi¹co mówili: «Innych wybawia³, niech¿e teraz 
siebie wybawi, jeœli On jest Mesjaszem, Wybrañcem Bo¿ym».
Luk 23:36  Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
Luk 23:37  mówi¹c: «Jeœli Ty jesteœ królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie».
Luk 23:38  By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: «To jest Król ¯ydowski».
Luk 23:39  Jeden ze z³oczyñców, których [tam] powieszono, ur¹ga³ Mu: «Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw 
wiêc siebie i nas».
Luk 23:40  Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê ponosisz?
Luk 23:41  My przecie¿ - sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie 
uczyni³».
Luk 23:42  I doda³: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Luk 23:43  Jezus mu odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju».
Luk 23:44  By³o ju¿ oko³o godziny szóstej i mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê a¿ do godziny dziewi¹tej.
Luk 23:45  S³oñce siê zaæmi³o i zas³ona przybytku rozdar³a siê przez œrodek.
Luk 23:46  Wtedy Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha mojego. Po tych 
s³owach wyzion¹³ ducha.
Luk 23:47  Na widok tego, co siê dzia³o, setnik odda³ chwa³ê Bogu i mówi³: «Istotnie, cz³owiek ten by³ 
sprawiedliwy».
Luk 23:48  Wszystkie te¿ t³umy, które zbieg³y siê na to widowisko, gdy zobaczy³y, co siê dzia³o, wraca³y bij¹c 
siê w piersi.
Luk 23:49  Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a równie¿ niewiasty, które Mu towarzyszy³y od Galilei, 
przypatrywa³y siê temu.
Luk 23:50  By³ tam cz³owiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, cz³onek Wysokiej Rady.
Luk 23:51  Nie przysta³ on na ich uchwa³ê i postêpowanie. By³ z miasta ¿ydowskiego Arymatei, i oczekiwa³ 
królestwa Bo¿ego.
Luk 23:52  On to uda³ siê do Pi³ata i poprosi³ o cia³o Jezusa.
Luk 23:53  Zdj¹³ je z krzy¿a, owin¹³ w p³ótno i z³o¿y³ w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie by³ 
pochowany.
Luk 23:54  By³ to dzieñ Przygotowania i szabat siê rozjaœnia³.
Luk 23:55  By³y przy tym niewiasty, które z Nim przysz³y z Galilei. Obejrza³y grób i w jaki sposób zosta³o 
z³o¿one cia³o Jezusa.
Luk 23:56  Po powrocie przygotowa³y wonnoœci i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowa³y spoczynek 
szabatu.
Luk 24:1  W pierwszy dzieñ tygodnia posz³y skoro œwit do grobu, nios¹c przygotowane wonnoœci.



Luk 24:2  Kamieñ od grobu zasta³y odsuniêty.
Luk 24:3  A skoro wesz³y, nie znalaz³y cia³a Pana Jezusa.
Luk 24:4  Gdy wobec tego by³y bezradne, nagle stanê³o przed nimi dwóch mê¿czyzn w lœni¹cych szatach.
Luk 24:5  Przestraszone, pochyli³y twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie ¿yj¹cego 
wœród umar³ych?
Luk 24:6  Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta³. Przypomnijcie sobie, jak wam mówi³, bêd¹c jeszcze w Galilei:
Luk 24:7  "Syn Cz³owieczy musi byæ wydany w rêce grzeszników i ukrzy¿owany, lecz trzeciego dnia 
zmartwychwstanie"».
Luk 24:8  Wtedy przypomnia³y sobie Jego s³owa
Luk 24:9  i wróci³y od grobu, oznajmi³y to wszystko Jedenastu i wszystkim pozosta³ym.
Luk 24:10  A by³y to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiada³y to Aposto³om.
Luk 24:11  Lecz s³owa te wyda³y im siê czcz¹ gadanin¹ i nie dali im wiary.
Luk 24:12  Jednak¿e Piotr wybra³ siê i pobieg³ do grobu; schyliwszy siê, ujrza³ same tylko p³ótna. I wróci³ do 
siebie, dziwi¹c siê temu, co siê sta³o.
Luk 24:13  Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej szeœædziesi¹t 
stadiów od Jerozolimy.
Luk 24:14  Rozmawiali oni z sob¹ o tym wszystkim, co siê wydarzy³o.
Luk 24:15  Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sob¹, sam Jezus przybli¿y³ siê i szed³ z nimi.
Luk 24:16  Lecz oczy ich by³y niejako na uwiêzi, tak ¿e Go nie poznali.
Luk 24:17  On zaœ ich zapyta³: «Có¿ to za rozmowy prowadzicie z sob¹ w drodze?» Zatrzymali siê smutni.
Luk 24:18  A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedzia³ Mu: «Ty jesteœ chyba jedynym z przebywaj¹cych w 
Jerozolimie, który nie wie, co siê tam w tych dniach sta³o».
Luk 24:19  Zapyta³ ich: «Có¿ takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co siê sta³o z Jezusem Nazarejczykiem, który 
by³ prorokiem potê¿nym w czynie i s³owie wobec Boga i ca³ego ludu;
Luk 24:20  jak arcykap³ani i nasi przywódcy wydali Go na œmieræ i ukrzy¿owali.
Luk 24:21  A myœmy siê spodziewali, ¿e On w³aœnie mia³ wyzwoliæ Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziœ ju¿ 
trzeci dzieñ, jak siê to sta³o.
Luk 24:22  Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przerazi³y nas: by³y rano u grobu,
Luk 24:23  a nie znalaz³szy Jego cia³a, wróci³y i opowiedzia³y, ¿e mia³y widzenie anio³ów, którzy zapewniaj¹, i¿ 
On ¿yje.
Luk 24:24  Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiada³y, ale Jego nie 
widzieli».
Luk 24:25  Na to On rzek³ do nich: «O nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy!
Luk 24:26  Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego cierpieæ, aby wejœæ do swej chwa³y?»
Luk 24:27  I zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez wszystkich proroków wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach 
odnosi³o siê do Niego.
Luk 24:28  Tak przybli¿yli siê do wsi, do której zd¹¿ali, a On okazywa³, jakoby mia³ iœæ dalej.
Luk 24:29  Lecz przymusili Go, mówi¹c: «Zostañ z nami, gdy¿ ma siê ku wieczorowi i dzieñ siê ju¿ nachyli³». 
Wszed³ wiêc, aby zostaæ z nimi.
Luk 24:30  Gdy zaj¹³ z nimi miejsce u sto³u, wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, po³ama³ go i dawa³ im.
Luk 24:31  Wtedy oczy im siê otworzy³y i poznali Go, lecz On znikn¹³ im z oczu.
Luk 24:32  I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pa³a³o w nas, kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma 
nam wyjaœnia³?»
Luk 24:33  W tej samej godzinie wybrali siê i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z 
nimi,
Luk 24:34  którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³ i ukaza³ siê Szymonowi».
Luk 24:35  Oni równie¿ opowiadali, co ich spotka³o w drodze, i jak Go poznali przy ³amaniu chleba.
Luk 24:36  A gdy rozmawiali o tym, On sam stan¹³ poœród nich i rzek³ do nich: «Pokój wam!»
Luk 24:37  Zatrwo¿onym i wylêk³ym zdawa³o siê, ¿e widz¹ ducha.
Luk 24:38  Lecz On rzek³ do nich: «Czemu jesteœcie zmieszani i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê w waszych 
sercach?
Luk 24:39  Popatrzcie na moje rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie siê Mnie i przekonajcie: duch nie ma cia³a ani 
koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam».
Luk 24:40  Przy tych s³owach pokaza³ im swoje rêce i nogi.
Luk 24:41  Lecz gdy oni z radoœci jeszcze nie wierzyli i pe³ni byli zdumienia, rzek³ do nich: «Macie tu coœ do 
jedzenia?»
Luk 24:42  Oni podali Mu kawa³ek pieczonej ryby.
Luk 24:43  Wzi¹³ i jad³ wobec nich.



Luk 24:44  Potem rzek³ do nich: «To w³aœnie znaczy³y s³owa, które mówi³em do was, gdy by³em jeszcze z 
wami: Musi siê wype³niæ wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Moj¿esza, u Proroków i w Psalmach».
Luk 24:45  Wtedy oœwieci³ ich umys³y, aby rozumieli Pisma,
Luk 24:46  i rzek³ do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie,
Luk 24:47  w imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy 
od Jerozolimy.
Luk 24:48  Wy jesteœcie œwiadkami tego.
Luk 24:49  Oto Ja zeœlê na was obietnicê mojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ bêdziecie 
uzbrojeni moc¹ z wysoka».
Luk 24:50  Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce b³ogos³awi³ ich.
Luk 24:51  A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba.
Luk 24:52  Oni zaœ oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy,
Luk 24:53  gdzie stale przebywali w œwi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga.
Joh 1:1  Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo.
Joh 1:2  Ono by³o na pocz¹tku u Boga.
Joh 1:3  Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o.
Joh 1:4  W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi,
Joh 1:5  a œwiat³oœæ w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a.
Joh 1:6  Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga - Jan mu by³o na imiê.
Joh 1:7  Przyszed³ on na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Joh 1:8  Nie by³ on œwiat³oœci¹, lecz [pos³anym], aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci.
Joh 1:9  By³a œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, gdy na œwiat przychodzi.
Joh 1:10  Na œwiecie by³o [S³owo], a œwiat sta³ siê przez Nie, lecz œwiat Go nie pozna³.
Joh 1:11  Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli.
Joh 1:12  Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w 
imiê Jego -
Joh 1:13  którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili.
Joh 1:14  A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i prawdy.
Joh 1:15  Jan daje o Nim œwiadectwo i g³oœno wo³a w s³owach: «Ten by³, o którym powiedzia³em: Ten, który 
po mnie idzie, przewy¿szy³ mnie godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej ode mnie».
Joh 1:16  Z Jego pe³noœci wszyscyœmy otrzymali - ³askê po ³asce.
Joh 1:17  Podczas gdy Prawo zosta³o nadane przez Moj¿esza, ³aska i prawda przysz³y przez Jezusa 
Chrystusa.
Joh 1:18  Boga nikt nigdy nie widzia³, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w ³onie Ojca, [o Nim] pouczy³.
Joh 1:19  Takie jest œwiadectwo Jana. Gdy ¯ydzi wys³ali do niego z Jerozolimy kap³anów i lewitów z 
zapytaniem: «Kto ty jesteœ?»,
Joh 1:20  on wyzna³, a nie zaprzeczy³, oœwiadczaj¹c: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Joh 1:21  Zapytali go: «Có¿ zatem? Czy jesteœ Eliaszem?» Odrzek³: «Nie jestem». «Czy ty jesteœ 
prorokiem?» Odpar³: «Nie!»
Joh 1:22  Powiedzieli mu wiêc: «Kim jesteœ, abyœmy mogli daæ odpowiedŸ tym, którzy nas wys³ali? Co 
mówisz sam o sobie?»
Joh 1:23  Odpowiedzia³: «Jam g³os wo³aj¹cego na pustyni: Prostujcie drogê Pañsk¹, jak powiedzia³ prorok 
Izajasz».
Joh 1:24  A wys³annicy byli spoœród faryzeuszów.
Joh 1:25  I zadawali mu pytania, mówi¹c do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteœ ani Mesjaszem, ani 
Eliaszem, ani prorokiem?»
Joh 1:26  Jan im tak odpowiedzia³: «Ja chrzczê wod¹. Poœród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
Joh 1:27  który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a».
Joh 1:28  Dzia³o siê to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udziela³ chrztu.
Joh 1:29  Nazajutrz zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: «Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech 
œwiata.
Joh 1:30  To jest Ten, o którym powiedzia³em: Po mnie przyjdzie M¹¿, który mnie przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ 
by³ wczeœniej ode mnie.
Joh 1:31  Ja Go przedtem nie zna³em, ale przyszed³em chrzciæ wod¹ w tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi».
Joh 1:32  Jan da³ takie œwiadectwo: «Ujrza³em Ducha, który jak go³êbica zstêpowa³ z nieba i spocz¹³ na Nim.
Joh 1:33  Ja Go przedtem nie zna³em, ale Ten, który mnie pos³a³, abym chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie: "Ten, 
nad którym ujrzysz Ducha zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Œwiêtym".
Joh 1:34  Ja to ujrza³em i dajê œwiadectwo, ¿e On jest Synem Bo¿ym».



Joh 1:35  Nazajutrz Jan znowu sta³ w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami
Joh 1:36  i gdy zobaczy³ przechodz¹cego Jezusa, rzek³: «Oto Baranek Bo¿y».
Joh 1:37  Dwaj uczniowie us³yszeli, jak mówi³, i poszli za Jezusem.
Joh 1:38  Jezus zaœ odwróciwszy siê i ujrzawszy, ¿e oni id¹ za Nim, rzek³ do nich: «Czego szukacie?» Oni 
powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»
Joh 1:39  Odpowiedzia³ im: «ChodŸcie, a zobaczycie». Poszli wiêc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 
pozostali u Niego. By³o to oko³o godziny dziesi¹tej.
Joh 1:40  Jednym z dwóch, którzy to us³yszeli od Jana i poszli za Nim, by³ Andrzej, brat Szymona Piotra.
Joh 1:41  Ten spotka³ najpierw swego brata i rzek³ do niego: «ZnaleŸliœmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa.
Joh 1:42  I przyprowadzi³ go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzek³: «Ty jesteœ Szymon, syn Jana, ty 
bêdziesz nazywa³ siê Kefas» - to znaczy: Piotr.
Joh 1:43  Nazajutrz [Jezus] postanowi³ udaæ siê do Galilei. I spotka³ Filipa. Jezus powiedzia³ do niego: «PójdŸ 
za Mn¹!».
Joh 1:44  Filip zaœ pochodzi³ z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Joh 1:45  Filip spotka³ Natanaela i powiedzia³ do niego: «ZnaleŸliœmy Tego, o którym pisa³ Moj¿esz w Prawie i 
Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu».
Joh 1:46  Rzek³ do niego Natanael: «Czy¿ mo¿e byæ co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedzia³ mu Filip: «ChodŸ 
i zobacz!»
Joh 1:47  Jezus ujrza³, jak Natanael zbli¿a³ siê do Niego, i powiedzia³ o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w 
którym nie ma podstêpu».
Joh 1:48  Powiedzia³ do Niego Natanael: «Sk¹d mnie znasz?» Odrzek³ mu Jezus: «Widzia³em ciê, zanim ciê 
zawo³a³ Filip, gdy by³eœ pod drzewem figowym».
Joh 1:49  Odpowiedzia³ Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteœ Synem Bo¿ym, Ty jesteœ Królem Izraela!»
Joh 1:50  Odpar³ mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, ¿e powiedzia³em ci: Widzia³em ciê pod drzewem figowym? 
Zobaczysz jeszcze wiêcej ni¿ to».
Joh 1:51  Potem powiedzia³ do niego: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i 
anio³ów Bo¿ych wstêpuj¹cych i zstêpuj¹cych na Syna Cz³owieczego».
Joh 2:1  Trzeciego dnia odbywa³o siê wesele w Kanie Galilejskiej i by³a tam Matka Jezusa.
Joh 2:2  Zaproszono na to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów.
Joh 2:3  A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie maj¹ ju¿ wina».
Joh 2:4  Jezus Jej odpowiedzia³: «Czy¿ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy¿ jeszcze nie nadesz³a 
godzina moja?»
Joh 2:5  Wtedy Matka Jego powiedzia³a do s³ug: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Joh 2:6  Sta³o zaœ tam szeœæ st¹gwi kamiennych przeznaczonych do ¿ydowskich oczyszczeñ, z których 
ka¿da mog³a pomieœciæ dwie lub trzy miary.
Joh 2:7  Rzek³ do nich Jezus: «Nape³nijcie st¹gwie wod¹!» I nape³nili je a¿ po brzegi.
Joh 2:8  Potem do nich powiedzia³: «Zaczerpnijcie teraz i zanieœcie staroœcie weselnemu!» Oni zaœ zanieœli.
Joh 2:9  A gdy starosta weselny skosztowa³ wody, która sta³a siê winem - nie wiedzia³ bowiem, sk¹d ono 
pochodzi, ale s³udzy, którzy czerpali wodê, wiedzieli - przywo³a³ pana m³odego
Joh 2:10  i powiedzia³ do niego: «Ka¿dy cz³owiek stawia najpierw dobre wino, a gdy siê napij¹, wówczas gorsze. 
Ty zachowa³eœ dobre wino a¿ do tej pory».
Joh 2:11  Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie.
Joh 2:12  Nastêpnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali siê do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Joh 2:13  Zbli¿a³a siê pora Paschy ¿ydowskiej i Jezus uda³ siê do Jerozolimy.
Joh 2:14  W œwi¹tyni napotka³ siedz¹cych za sto³ami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali wo³y, baranki i 
go³êbie.
Joh 2:15  Wówczas sporz¹dziwszy sobie bicz ze sznurków, powypêdza³ wszystkich ze œwi¹tyni, tak¿e baranki i 
wo³y, porozrzuca³ monety bankierów, a sto³y powywraca³.
Joh 2:16  Do tych zaœ, którzy sprzedawali go³êbie, rzek³: «WeŸcie to st¹d, a nie róbcie z domu mego Ojca 
targowiska!»
Joh 2:17  Uczniowie Jego przypomnieli sobie, ¿e napisano: Gorliwoœæ o dom Twój poch³onie Mnie.
Joh 2:18  W odpowiedzi zaœ na to ¯ydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wyka¿esz siê wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz?»
Joh 2:19  Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: «Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja w trzech dniach wzniosê j¹ na nowo».
Joh 2:20  Powiedzieli do Niego ¯ydzi: «Czterdzieœci szeœæ lat budowano tê œwi¹tyniê, a Ty j¹ wzniesiesz w 
przeci¹gu trzech dni?»
Joh 2:21  On zaœ mówi³ o œwi¹tyni swego cia³a.
Joh 2:22  Gdy wiêc zmartwychwsta³, przypomnieli sobie uczniowie Jego, ¿e to powiedzia³, i uwierzyli Pismu i 



s³owu, które wyrzek³ Jezus.
Joh 2:23  Kiedy zaœ przebywa³ w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu œwi¹tecznym, wielu uwierzy³o w imiê 
Jego, widz¹c znaki, które czyni³.
Joh 2:24  Jezus natomiast nie zwierza³ siê im, bo wszystkich zna³
Joh 2:25  i nie potrzebowa³ niczyjego œwiadectwa o cz³owieku. Sam bowiem wiedzia³, co w cz³owieku siê kryje.
Joh 3:1  By³ wœród faryzeuszów pewien cz³owiek, imieniem Nikodem, dostojnik ¿ydowski.
Joh 3:2  Ten przyszed³ do Niego noc¹ i powiedzia³ Mu: «Rabbi, wiemy, ¿e od Boga przyszed³eœ jako 
nauczyciel. Nikt bowiem nie móg³by czyniæ takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie by³ z Nim».
Joh 3:3  W odpowiedzi rzek³ do niego Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, jeœli siê ktoœ nie narodzi 
powtórnie, nie mo¿e ujrzeæ królestwa Bo¿ego».
Joh 3:4  Nikodem powiedzia³ do Niego: «Jak¿e¿ mo¿e siê cz³owiek narodziæ bêd¹c starcem? Czy¿ mo¿e 
powtórnie wejœæ do ³ona swej matki i narodziæ siê?»
Joh 3:5  Jezus odpowiedzia³: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, jeœli siê ktoœ nie narodzi z wody i z Ducha, 
nie mo¿e wejœæ do królestwa Bo¿ego.
Joh 3:6  To, co siê z cia³a narodzi³o, jest cia³em, a to, co siê z Ducha narodzi³o, jest duchem.
Joh 3:7  Nie dziw siê, ¿e powiedzia³em ci: Trzeba wam siê powtórnie narodziæ.
Joh 3:8  Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego s³yszysz, lecz nie wiesz, sk¹d przychodzi i dok¹d pod¹¿a. Tak 
jest z ka¿dym, który narodzi³ siê z Ducha».
Joh 3:9  W odpowiedzi rzek³ do Niego Nikodem: «Jak¿e¿ to siê mo¿e staæ?»
Joh 3:10  Odpowiadaj¹c na to rzek³ mu Jezus: «Ty jesteœ nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?
Joh 3:11  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci, ¿e to mówimy, co wiemy, i o tym œwiadczymy, coœmy widzieli, a 
œwiadectwa naszego nie przyjmujecie.
Joh 3:12  Je¿eli wam mówiê o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jak¿e¿ uwierzycie temu, co wam 
powiem o sprawach niebieskich?
Joh 3:13  I nikt nie wst¹pi³ do nieba, oprócz Tego, który z nieba zst¹pi³ - Syna Cz³owieczego.
Joh 3:14  A jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna Cz³owieczego,
Joh 3:15  aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne.
Joh 3:16  Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego 
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne.
Joh 3:17  Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ 
przez Niego zbawiony.
Joh 3:18  Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w 
imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego.
Joh 3:19  A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o na œwiat, lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli 
œwiat³o: bo z³e by³y ich uczynki.
Joh 3:20  Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza nieprawoœci, nienawidzi œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby 
nie potêpiono jego uczynków.
Joh 3:21  Kto spe³nia wymagania prawdy, zbli¿a siê do œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego uczynki s¹ dokonane 
w Bogu».
Joh 3:22  Potem Jezus i uczniowie Jego udali siê do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywa³ i udziela³ chrztu.
Joh 3:23  Tak¿e i Jan by³ w Ainon, w pobli¿u Salim, udzielaj¹c chrztu, poniewa¿ by³o tam wiele wody. I 
przychodzili [tam] ludzie i przyjmowali chrzest.
Joh 3:24  Nie wtr¹cono bowiem jeszcze Jana do wiêzienia.
Joh 3:25  A powsta³ spór miêdzy uczniami Jana a [pewnym] ¯ydem w sprawie oczyszczenia.
Joh 3:26  Przyszli wiêc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który by³ z tob¹ po drugiej stronie 
Jordanu i o którym ty wyda³eœ œwiadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy id¹ do Niego».
Joh 3:27  Na to Jan odrzek³: «Cz³owiek nie mo¿e otrzymaæ niczego, co by mu nie by³o dane z nieba.
Joh 3:28  Wy sami jesteœcie mi œwiadkami, ¿e powiedzia³em: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zosta³em przed 
Nim pos³any.
Joh 3:29  Ten, kto ma oblubienicê, jest oblubieñcem; a przyjaciel oblubieñca, który stoi i s³ucha go, doznaje 
najwy¿szej radoœci na g³os oblubieñca. Ta zaœ moja radoœæ dosz³a do szczytu.
Joh 3:30  Potrzeba, by On wzrasta³, a ja siê umniejsza³.
Joh 3:31  Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, nale¿y do ziemi i po ziemsku 
przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim.
Joh 3:32  Œwiadczy On o tym, co widzia³ i s³ysza³, a œwiadectwa Jego nikt nie przyjmuje.
Joh 3:33  Kto przyj¹³ Jego œwiadectwo, wyraŸnie potwierdzi³, ¿e Bóg jest prawdomówny.
Joh 3:34  Ten bowiem, kogo Bóg pos³a³, mówi s³owa Bo¿e: a z niezmierzonej obfitoœci udziela [mu] Ducha.
Joh 3:35  Ojciec mi³uje Syna i wszystko odda³ w Jego rêce.
Joh 3:36  Kto wierzy w Syna, ma ¿ycie wieczne; kto zaœ nie wierzy Synowi, nie ujrzy ¿ycia, lecz grozi mu gniew 



Bo¿y».
Joh 4:1  A kiedy Pan dowiedzia³ siê, ¿e faryzeusze us³yszeli, i¿ Jezus pozyskuje sobie wiêcej uczniów i chrzci 
wiêcej ni¿ Jan -
Joh 4:2  chocia¿ w rzeczywistoœci sam Jezus nie chrzci³, lecz Jego uczniowie
Joh 4:3  opuœci³ Judeê i odszed³ znów do Galilei.
Joh 4:4  Trzeba Mu by³o przejœæ przez Samariê.
Joh 4:5  Przyby³ wiêc do miasteczka samarytañskiego, zwanego Sychar, w pobli¿u pola, które [niegdyœ] da³ 
Jakub synowi swemu, Józefowi.
Joh 4:6  By³o tam Ÿród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹ siedzia³ sobie przy studni. By³o to oko³o szóstej 
godziny.
Joh 4:7  Nadesz³a [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus rzek³ do niej: «Daj Mi piæ!»
Joh 4:8  Jego uczniowie bowiem udali siê przedtem do miasta dla zakupienia ¿ywnoœci.
Joh 4:9  Na to rzek³a do Niego Samarytanka: «Jak¿e¿ Ty bêd¹c ¯ydem, prosisz mnie, Samarytankê, bym Ci 
da³a siê napiæ?» ¯ydzi bowiem z Samarytanami unikaj¹ siê nawzajem.
Joh 4:10  Jezus odpowiedzia³ jej na to: «O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y i [wiedzia³a], kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj 
Mi siê napiæ" - prosi³abyœ Go wówczas, a da³by ci wody ¿ywej».
Joh 4:11  Powiedzia³a do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka. Sk¹d¿e wiêc 
weŸmiesz wody ¿ywej?
Joh 4:12  Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca naszego Jakuba, który da³ nam tê studniê, z której pi³ i on sam, i jego 
synowie i jego byd³o?»
Joh 4:13  W odpowiedzi na to rzek³ do niej Jezus: «Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów bêdzie pragn¹³.
Joh 4:14  Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, 
stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu».
Joh 4:15  Rzek³a do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym ju¿ nie pragnê³a i nie przychodzi³a tu czerpaæ».
Joh 4:16  A On jej odpowiedzia³: «IdŸ, zawo³aj swego mê¿a i wróæ tutaj!»
Joh 4:17  A kobieta odrzek³a Mu na to: «Nie mam mê¿a». Rzek³ do niej Jezus: «Dobrze powiedzia³aœ: Nie 
mam mê¿a.
Joh 4:18  Mia³aœ bowiem piêciu mê¿ów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mê¿em. To powiedzia³aœ 
zgodnie z prawd¹».
Joh 4:19  Rzek³a do Niego kobieta: «Panie, widzê, ¿e jesteœ prorokiem.
Joh 4:20  Ojcowie nasi oddawali czeœæ Bogu na tej górze, a wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie 
nale¿y czciæ Boga».
Joh 4:21  Odpowiedzia³ jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w 
Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca.
Joh 4:22  Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewa¿ zbawienie bierze pocz¹tek od 
¯ydów.
Joh 4:23  Nadchodzi jednak godzina, owszem ju¿ jest, kiedy to prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu 
w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieæ Ojciec.
Joh 4:24  Bóg jest duchem: potrzeba wiêc, by czciciele Jego oddawali Mu czeœæ w Duchu i prawdzie».
Joh 4:25  Rzek³a do Niego kobieta: «Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 
objawi nam wszystko».
Joh 4:26  Powiedzia³ do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tob¹ mówiê».
Joh 4:27  Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili siê, ¿e rozmawia³ z kobiet¹. Jednak¿e ¿aden nie powiedzia³: 
«Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z ni¹ rozmawiasz?»
Joh 4:28  Kobieta zaœ zostawi³a swój dzban i odesz³a do miasta. I mówi³a tam ludziom:
Joh 4:29  «PójdŸcie, zobaczcie cz³owieka, który mi powiedzia³ wszystko, co uczyni³am: Czy¿ On nie jest 
Mesjaszem?»
Joh 4:30  Wyszli z miasta i szli do Niego.
Joh 4:31  Tymczasem prosili Go uczniowie, mówi¹c: «Rabbi, jedz!»
Joh 4:32  On im rzek³: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».
Joh 4:33  Mówili wiêc uczniowie jeden do drugiego: «Czy¿ Mu kto przyniós³ coœ do zjedzenia?»
Joh 4:34  Powiedzia³ im Jezus: «Moim pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który Mnie pos³a³, i wykonaæ Jego 
dzie³o.
Joh 4:35  Czy¿ nie mówicie: "Jeszcze cztery miesi¹ce, a nadejd¹ ¿niwa?" Oto powiadam wam: Podnieœcie oczy 
i popatrzcie na pola, jak bielej¹ na ¿niwo.
Joh 4:36  ¯niwiarz otrzymuje ju¿ zap³atê i zbiera plon na ¿ycie wieczne, tak i¿ siewca cieszy siê razem ze 
¿niwiarzem.
Joh 4:37  Tu bowiem okazuje siê prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera.
Joh 4:38  Ja was wys³a³em ¿¹æ to, nad czym wyœcie siê nie natrudzili. Inni siê natrudzili, a w ich trud wyœcie 



weszli».
Joh 4:39  Wielu Samarytan z owego miasta zaczê³o w Niego wierzyæ dziêki s³owu kobiety œwiadcz¹cej: 
«Powiedzia³ mi wszystko, co uczyni³am».
Joh 4:40  Kiedy wiêc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozosta³. Pozosta³ tam zatem dwa 
dni.
Joh 4:41  I o wiele wiêcej ich uwierzy³o na Jego s³owo,
Joh 4:42  a do tej kobiety mówili: «Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy 
us³yszeliœmy i jesteœmy przekonani, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata».
Joh 4:43  Po dwóch dniach wyszed³ stamt¹d do Galilei.
Joh 4:44  Jezus wprawdzie sam stwierdzi³, ¿e prorok nie doznaje czci we w³asnej ojczyŸnie.
Joh 4:45  Kiedy jednak przyby³ do Galilei, Galilejczycy przyjêli Go, poniewa¿ widzieli wszystko, co uczyni³ w 
Jerozolimie w czasie œwi¹t. I oni bowiem przybyli na œwiêto.
Joh 4:46  Nastêpnie przyby³ powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemieni³ wodê w wino. A w 
Kafarnaum mieszka³ pewien urzêdnik królewski, którego syn chorowa³.
Joh 4:47  Us³yszawszy, ¿e Jezus przyby³ z Judei do Galilei, uda³ siê do Niego z proœb¹, aby przyszed³ i 
uzdrowi³ jego syna: by³ on bowiem ju¿ umieraj¹cy.
Joh 4:48  Jezus rzek³ do niego: «Je¿eli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie».
Joh 4:49  Powiedzia³ do Niego urzêdnik królewski: «Panie, przyjdŸ, zanim umrze moje dziecko».
Joh 4:50  Rzek³ do niego Jezus: «IdŸ, syn twój ¿yje». Uwierzy³ cz³owiek s³owu, które Jezus powiedzia³ do 
niego, i szed³ z powrotem.
Joh 4:51  A kiedy by³ jeszcze w drodze, s³udzy wyszli mu naprzeciw, mówi¹c, ¿e syn jego ¿yje.
Joh 4:52  Zapyta³ ich o godzinê, o której mu siê polepszy³o. Rzekli mu: «Wczoraj oko³o godziny siódmej 
opuœci³a go gor¹czka».
Joh 4:53  Pozna³ wiêc ojciec, ¿e by³o to o tej godzinie, o której Jezus rzek³ do niego: «Syn twój ¿yje». I uwierzy³ 
on sam i ca³a jego rodzina.
Joh 4:54  Ten ju¿ drugi znak uczyni³ Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
Joh 5:1  Potem nast¹pi³o œwiêto ¿ydowskie i Jezus uda³ siê do Jerozolimy.
Joh 5:2  W Jerozolimie zaœ znajduje siê sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 
piêæ kru¿ganków.
Joh 5:3  Wœród nich le¿a³o mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparali¿owanych, którzy czekali na 
poruszenie siê wody.
Joh 5:4  Anio³ bowiem zstêpowa³ w stosownym czasie i porusza³ wodê. A kto pierwszy wchodzi³ po poruszeniu 
siê wody, doznawa³ uzdrowienia niezale¿nie od tego, na jak¹ cierpia³ chorobê.
Joh 5:5  Znajdowa³ siê tam pewien cz³owiek, który ju¿ od lat trzydziestu oœmiu cierpia³ na swoj¹ chorobê.
Joh 5:6  Gdy Jezus ujrza³ go le¿¹cego i pozna³, ¿e czeka ju¿ d³ugi czas, rzek³ do niego: «Czy chcesz staæ siê 
zdrowym?»
Joh 5:7  Odpowiedzia³ Mu chory: «Panie, nie mam cz³owieka, aby mnie wprowadzi³ do sadzawki, gdy nast¹pi 
poruszenie wody. Gdy ja sam ju¿ dochodzê, inny wchodzi przede mn¹».
Joh 5:8  Rzek³ do niego Jezus: «Wstañ, weŸ swoje ³o¿e i chodŸ!»
Joh 5:9  Natychmiast wyzdrowia³ ów cz³owiek, wzi¹³ swoje ³o¿e i chodzi³. Jednak¿e dnia tego by³ szabat.
Joh 5:10  Rzekli wiêc ¯ydzi do uzdrowionego: «Dziœ jest szabat, nie wolno ci nieœæ twojego ³o¿a».
Joh 5:11  On im odpowiedzia³: «Ten, który mnie uzdrowi³, rzek³ do mnie: WeŸ swoje ³o¿e i chodŸ».
Joh 5:12  Pytali go wiêc: «Có¿ to za cz³owiek ci powiedzia³: WeŸ i chodŸ?»
Joh 5:13  Lecz uzdrowiony nie wiedzia³, kim On jest; albowiem Jezus odsun¹³ siê od t³umu, który by³ w tym 
miejscu.
Joh 5:14  Potem Jezus znalaz³ go w œwi¹tyni i rzek³ do niego: «Oto wyzdrowia³eœ. Nie grzesz ju¿ wiêcej, aby 
ci siê coœ gorszego nie przydarzy³o».
Joh 5:15  Cz³owiek ów odszed³ i doniós³ ¯ydom, ¿e to Jezus go uzdrowi³.
Joh 5:16  I dlatego ¯ydzi przeœladowali Jezusa, ¿e to uczyni³ w szabat.
Joh 5:17  Lecz Jezus im odpowiedzia³: «Ojciec mój dzia³a a¿ do tej chwili i Ja dzia³am».
Joh 5:18  Dlatego wiêc usi³owali ¯ydzi tym bardziej Go zabiæ, bo nie tylko nie zachowywa³ szabatu, ale nadto 
Boga nazywa³ swoim Ojcem, czyni¹c siê równym Bogu.
Joh 5:19  W odpowiedzi na to Jezus im mówi³: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Syn nie móg³by niczego 
czyniæ sam od siebie, gdyby nie widzia³ Ojca czyni¹cego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
Joh 5:20  Ojciec bowiem mi³uje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze wiêksze dzie³a 
uka¿e Mu, abyœcie siê dziwili.
Joh 5:21  Albowiem jak Ojciec wskrzesza umar³ych i o¿ywia, tak równie¿ i Syn o¿ywia tych, których chce.
Joh 5:22  Ojciec bowiem nie s¹dzi nikogo, lecz ca³y s¹d przekaza³ Synowi,
Joh 5:23  aby wszyscy oddawali czeœæ Synowi, tak jak oddaj¹ czeœæ Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie 



oddaje czci Ojcu, który Go pos³a³.
Joh 5:24  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto s³ucha s³owa mego i wierzy w Tego, który Mnie pos³a³, ma 
¿ycie wieczne i nie idzie na s¹d, lecz ze œmierci przeszed³ do ¿ycia.
Joh 5:25  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam, ¿e nadchodzi godzina, nawet ju¿ jest, kiedy to umarli us³ysz¹ 
g³os Syna Bo¿ego, i ci, którzy us³ysz¹, ¿yæ bêd¹.
Joh 5:26  Podobnie jak Ojciec ma ¿ycie w sobie, tak równie¿ da³ Synowi: mieæ ¿ycie w sobie samym.
Joh 5:27  Przekaza³ Mu w³adzê wykonywania s¹du, poniewa¿ jest Synem Cz³owieczym.
Joh 5:28  Nie dziwcie siê temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywaj¹ w grobach, 
us³ysz¹ g³os Jego:
Joh 5:29  a ci, którzy pe³nili dobre czyny, pójd¹ na zmartwychwstanie ¿ycia; ci, którzy pe³nili z³e czyny - na 
zmartwychwstanie potêpienia.
Joh 5:30  Ja sam z siebie nic czyniæ nie mogê. Tak, jak s³yszê, s¹dzê, a s¹d mój jest sprawiedliwy; nie szukam 
bowiem w³asnej woli, lecz woli Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 5:31  Gdybym Ja wydawa³ œwiadectwo o sobie samym, s¹d mój nie by³by prawdziwy.
Joh 5:32  Jest przecie¿ ktoœ inny, kto wydaje s¹d o Mnie; a wiem, ¿e s¹d, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
Joh 5:33  Wys³aliœcie poselstwo do Jana i on da³ œwiadectwo prawdzie.
Joh 5:34  Ja nie zwa¿am na œwiadectwo cz³owieka, ale mówiê to, abyœcie byli zbawieni.
Joh 5:35  On by³ lamp¹, co p³onie i œwieci, wy zaœ chcieliœcie radowaæ siê krótki czas jego œwiat³em.
Joh 5:36  Ja mam œwiadectwo wiêksze od Janowego. S¹ to dzie³a, które Ojciec da³ Mi do wykonania; dzie³a, 
które czyniê, œwiadcz¹ o Mnie, ¿e Ojciec Mnie pos³a³.
Joh 5:37  Ojciec, który Mnie pos³a³, On da³ o Mnie œwiadectwo. Nigdy nie s³yszeliœcie ani Jego g³osu, ani nie 
widzieliœcie Jego oblicza;
Joh 5:38  nie macie tak¿e s³owa Jego, trwaj¹cego w was, bo wyœcie nie uwierzyli w Tego, którego On pos³a³.
Joh 5:39  Badacie Pisma, poniewa¿ s¹dzicie, ¿e w nich zawarte jest ¿ycie wieczne: to one w³aœnie daj¹ o Mnie 
œwiadectwo.
Joh 5:40  A przecie¿ nie chcecie przyjœæ do Mnie, aby mieæ ¿ycie.
Joh 5:41  Nie odbieram chwa³y od ludzi,
Joh 5:42  ale wiem o was, ¿e nie macie w sobie mi³oœci Boga.
Joh 5:43  Przyszed³em w imieniu Ojca mego, a nie przyjêliœcie Mnie. Gdyby jednak przyby³ kto inny we 
w³asnym imieniu, to byœcie go przyjêli.
Joh 5:44  Jak mo¿ecie uwierzyæ, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwa³ê, a nie szukacie chwa³y, która 
pochodzi od samego Boga?
Joh 5:45  Nie mniemajcie jednak, ¿e to Ja was oskar¿ê przed Ojcem. Waszym oskar¿ycielem jest Moj¿esz, w 
którym wy pok³adacie nadziejê.
Joh 5:46  Gdybyœcie jednak uwierzyli Moj¿eszowi, to byœcie i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisa³.
Joh 5:47  Je¿eli jednak jego pismom nie wierzycie, jak¿e¿ moim s³owom bêdziecie wierzyli?»
Joh 6:1  Potem Jezus uda³ siê za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Joh 6:2  Szed³ za Nim wielki t³um, bo widziano znaki, jakie czyni³ na tych, którzy chorowali.
Joh 6:3  Jezus wszed³ na wzgórze i usiad³ tam ze swoimi uczniami.
Joh 6:4  A zbli¿a³o siê œwiêto ¿ydowskie, Pascha.
Joh 6:5  Kiedy wiêc Jezus podniós³ oczy i ujrza³, ¿e liczne t³umy schodz¹ do Niego, rzek³ do Filipa: «Sk¹d 
kupimy chleba, aby oni siê posilili?»
Joh 6:6  A mówi³ to wystawiaj¹c go na próbê. Wiedzia³ bowiem, co mia³ czyniæ.
Joh 6:7  Odpowiedzia³ Mu Filip: «Za dwieœcie denarów nie wystarczy chleba, aby ka¿dy z nich móg³ choæ 
trochê otrzymaæ».
Joh 6:8  Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzek³ do Niego:
Joh 6:9  «Jest tu jeden ch³opiec, który ma piêæ chlebów jêczmiennych i dwie ryby, lecz có¿ to jest dla tak 
wielu?»
Joh 6:10  Jezus zatem rzek³: «Ka¿cie ludziom usi¹œæ!» A w miejscu tym by³o wiele trawy. Usiedli wiêc 
mê¿czyŸni, a liczba ich dochodzi³a do piêciu tysiêcy.
Joh 6:11  Jezus wiêc wzi¹³ chleby i odmówiwszy dziêkczynienie, rozda³ siedz¹cym; podobnie uczyni³ z rybami, 
rozdaj¹c tyle, ile kto chcia³.
Joh 6:12  A gdy siê nasycili, rzek³ do uczniów: «Zbierzcie pozosta³e u³omki, aby nic nie zginê³o».
Joh 6:13  Zebrali wiêc, i u³omkami z piêciu chlebów jêczmiennych, które zosta³y po spo¿ywaj¹cych, nape³nili 
dwanaœcie koszów.
Joh 6:14  A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczyni³ Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który mia³ 
przyjœæ na œwiat».
Joh 6:15  Gdy wiêc Jezus pozna³, ¿e mieli przyjœæ i porwaæ Go, aby Go obwo³aæ królem, sam usun¹³ siê 
znów na górê.



Joh 6:16  O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro
Joh 6:17  i wsiad³szy do ³odzi przeprawili siê przez nie do Kafarnaum. Nasta³y ju¿ ciemnoœci, a Jezus jeszcze 
do nich nie przyszed³;
Joh 6:18  jezioro burzy³o siê od silnego wiatru.
Joh 6:19  Gdy up³ynêli oko³o dwudziestu piêciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa krocz¹cego po jeziorze i 
zbli¿aj¹cego siê do ³odzi. I przestraszyli siê.
Joh 6:20  On zaœ rzek³ do nich: «To Ja jestem, nie bójcie siê!»
Joh 6:21  Chcieli Go zabraæ do ³odzi, ale ³ódŸ znalaz³a siê natychmiast przy brzegu, do którego zd¹¿ali.
Joh 6:22  Nazajutrz lud, stoj¹c po drugiej stronie jeziora, spostrzeg³, ¿e poza jedn¹ ³odzi¹ nie by³o tam ¿adnej 
innej oraz ¿e Jezus nie wsiad³ do ³odzi razem ze swymi uczniami, lecz ¿e Jego uczniowie odp³ynêli sami.
Joh 6:23  Tymczasem w pobli¿e tego miejsca, gdzie spo¿yto chleb po modlitwie dziêkczynnej Pana, 
przyp³ynê³y do Tyberiady inne ³odzie.
Joh 6:24  A kiedy ludzie z t³umu zauwa¿yli, ¿e nie ma tam Jezusa, a tak¿e Jego uczniów, wsiedli do ³odzi, 
przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
Joh 6:25  Gdy zaœ odnaleŸli Go na przeciwleg³ym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przyby³eœ?»
Joh 6:26  W odpowiedzi rzek³ im Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, 
¿eœcie widzieli znaki, ale dlatego, ¿eœcie jedli chleb do sytoœci.
Joh 6:27  Troszczcie siê nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn 
Cz³owieczy; Jego to bowiem pieczêci¹ sw¹ naznaczy³ Bóg Ojciec».
Joh 6:28  Oni zaœ rzekli do Niego: «Có¿ mamy czyniæ, abyœmy wykonywali dzie³a Bo¿e?»
Joh 6:29  Jezus odpowiadaj¹c rzek³ do nich: «Na tym polega dzie³o [zamierzone przez] Boga, abyœcie uwierzyli 
w Tego, którego On pos³a³».
Joh 6:30  Rzekli do Niego: «Jakiego wiêc dokonasz znaku, abyœmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Có¿ 
zdzia³asz?
Joh 6:31  Ojcowie nasi jedli mannê na pustyni, jak napisano: Da³ im do jedzenia chleb z nieba».
Joh 6:32  Rzek³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Nie Moj¿esz da³ wam chleb z nieba, ale 
dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.
Joh 6:33  Albowiem chlebem Bo¿ym jest Ten, który z nieba zstêpuje i ¿ycie daje œwiatu».
Joh 6:34  Rzekli wiêc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»
Joh 6:35  Odpowiedzia³ im Jezus: «Jam jest chleb ¿ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie bêdzie ³akn¹³; a kto we 
Mnie wierzy, nigdy pragn¹æ nie bêdzie.
Joh 6:36  Powiedzia³em wam jednak: Widzieliœcie Mnie, a przecie¿ nie wierzycie.
Joh 6:37  Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucê,
Joh 6:38  poniewa¿ z nieba zst¹pi³em nie po to, aby pe³niæ swoj¹ wolê, ale wolê Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 6:39  Jest wol¹ Tego, który Miê pos³a³, abym ze wszystkiego, co Mi da³, niczego nie straci³, ale ¿ebym to 
wskrzesi³ w dniu ostatecznym.
Joh 6:40  To bowiem jest wol¹ Ojca mego, aby ka¿dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia³ ¿ycie wieczne. A ja 
go wskrzeszê w dniu ostatecznym».
Joh 6:41  Ale ¯ydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego ¿e powiedzia³: «Jam jest chleb, który z nieba zst¹pi³».
Joh 6:42  I mówili: «Czy¿ to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkê my znamy? Jak¿e¿ mo¿e On teraz 
mówiæ: "Z nieba zst¹pi³em"».
Joh 6:43  Jezus rzek³ im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie miêdzy sob¹!
Joh 6:44  Nikt nie mo¿e przyjœæ do Mnie, je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec, który Mnie pos³a³; Ja zaœ wskrzeszê 
go w dniu ostatecznym.
Joh 6:45  Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy bêd¹ uczniami Boga. Ka¿dy, kto od Ojca us³ysza³ i nauczy³ 
siê, przyjdzie do Mnie.
Joh 6:46  Nie znaczy to, aby ktokolwiek widzia³ Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widzia³ Ojca.
Joh 6:47  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma ¿ycie wieczne.
Joh 6:48  Jam jest chleb ¿ycia.
Joh 6:49  Ojcowie wasi jedli mannê na pustyni i pomarli.
Joh 6:50  To jest chleb, który z nieba zstêpuje: kto go spo¿ywa, nie umrze.
Joh 6:51  Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba. Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje cia³o za ¿ycie œwiata».
Joh 6:52  Sprzeczali siê wiêc miêdzy sob¹ ¯ydzi mówi¹c: «Jak On mo¿e nam daæ [swoje] cia³o do spo¿ycia?»
Joh 6:53  Rzek³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli nie bêdziecie spo¿ywali Cia³a 
Syna Cz³owieczego i nie bêdziecie pili Krwi Jego, nie bêdziecie mieli ¿ycia w sobie.
Joh 6:54  Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym.
Joh 6:55  Cia³o moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Joh 6:56  Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.



Joh 6:57  Jak Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze 
Mnie.
Joh 6:58  To jest chleb, który z nieba zst¹pi³ - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 
Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki».
Joh 6:59  To powiedzia³ ucz¹c w synagodze w Kafarnaum.
Joh 6:60  A spoœród Jego uczniów, którzy to us³yszeli, wielu mówi³o: «Trudna jest ta mowa. Któ¿ jej mo¿e 
s³uchaæ?»
Joh 6:61  Jezus jednak œwiadom tego, ¿e uczniowie Jego na to szemrali, rzek³ do nich: «To was gorszy?
Joh 6:62  A gdy ujrzycie Syna Cz³owieczego, jak bêdzie wstêpowa³ tam, gdzie by³ przedtem?
Joh 6:63  Duch daje ¿ycie; cia³o na nic siê nie przyda. S³owa, które Ja wam powiedzia³em, s¹ duchem i s¹ 
¿yciem.
Joh 6:64  Lecz poœród was s¹ tacy, którzy nie wierz¹». Jezus bowiem na pocz¹tku wiedzia³, którzy to s¹ , co nie 
wierz¹, i kto mia³ Go wydaæ.
Joh 6:65  Rzek³ wiêc: «Oto dlaczego wam powiedzia³em: Nikt nie mo¿e przyjœæ do Mnie, je¿eli mu to nie 
zosta³o dane przez Ojca».
Joh 6:66  Odt¹d wielu uczniów Jego siê wycofa³o i ju¿ z Nim nie chodzi³o.
Joh 6:67  Rzek³ wiêc Jezus do Dwunastu: «Czy¿ i wy chcecie odejœæ?»
Joh 6:68  Odpowiedzia³ Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego.
Joh 6:69  A myœmy uwierzyli i poznali, ¿e Ty jesteœ Œwiêtym Boga».
Joh 6:70  Na to rzek³ do nich Jezus: «Czy¿ nie wybra³em was dwunastu? A jeden z was jest diab³em».
Joh 6:71  Mówi³ zaœ o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - mia³ Go wydaæ.
Joh 7:1  Potem Jezus obchodzi³ Galileê. Nie chcia³ bowiem chodziæ po Judei, bo ¯ydzi mieli zamiar Go zabiæ.
Joh 7:2  A zbli¿a³o siê ¿ydowskie Œwiêto Namiotów.
Joh 7:3  Rzekli wiêc Jego bracia do Niego: «WyjdŸ st¹d i idŸ do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, 
których dokonujesz.
Joh 7:4  Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, je¿eli chce siê publicznie ujawniæ. Skoro takich rzeczy 
dokonujesz, to oka¿ siê œwiatu!»
Joh 7:5  Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.
Joh 7:6  Powiedzia³ wiêc do nich Jezus: «Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszed³, ale dla was - zawsze 
jest do rozporz¹dzenia.
Joh 7:7  Was œwiat nie mo¿e nienawidziæ, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim œwiadczê, ¿e z³e s¹ jego uczynki.
Joh 7:8  Wy idŸcie na œwiêto; Ja jeszcze nie idê na to œwiêto, bo czas mój jeszcze siê nie wype³ni³».
Joh 7:9  To im powiedzia³ i pozosta³ w Galilei.
Joh 7:10  Kiedy zaœ bracia Jego udali siê na œwiêto, wówczas poszed³ i On, jednak¿e nie jawnie, lecz skrycie.
Joh 7:11  Tymczasem ¯ydzi ju¿ Go szukali w czasie œwiêta i mówili:
Joh 7:12  «Gdzie On jest?» Wœród t³umów zaœ wiele mówiono o Nim pok¹tnie. Jedni mówili: «Jest dobry». Inni 
zaœ mówili: «Nie, przeciwnie - zwodzi t³umy».
Joh 7:13  Nikt jednak nie odzywa³ siê o Nim jawnie z obawy przed ¯ydami.
Joh 7:14  Tymczasem dopiero w po³owie œwi¹t przyby³ Jezus do Œwi¹tyni i naucza³.
Joh 7:15  ¯ydzi zdumiewali siê mówi¹c: «W jaki sposób zna On Pisma, skoro siê nie uczy³?»
Joh 7:16  Odpowiedzia³ im Jezus mówi¹c: «Moja nauka nie jest moj¹, lecz Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 7:17  Jeœli kto chce pe³niæ Jego wolê, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy te¿ Ja mówiê od siebie 
samego.
Joh 7:18  Kto mówi we w³asnym imieniu, ten szuka w³asnej chwa³y. Kto zaœ szuka chwa³y Tego, który go 
pos³a³, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawoœci.
Joh 7:19  Czy¿ Moj¿esz nie da³ wam Prawa? A przecie¿ nikt z was nie zachowuje Prawa, [bo] czemu¿ 
usi³ujecie Mnie zabiæ?»
Joh 7:20  T³um odpowiedzia³ : «Jesteœ opêtany przez z³ego ducha! Któ¿ usi³uje Ciê zabiæ?»
Joh 7:21  W odpowiedzi Jezus rzek³ do nich: «Dokona³em tylko jednego czynu, a wszyscy jesteœcie zdziwieni.
Joh 7:22  Oto Moj¿esz da³ wam obrzezanie - ale nie pochodzi ono od Moj¿esza, lecz od przodków - i wy w 
szabat obrzezujecie cz³owieka.
Joh 7:23  Je¿eli cz³owiek mo¿e przyjmowaæ obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa 
Moj¿eszowego, to dlaczego z³oœcicie siê na Mnie, ¿e w szabat uzdrowi³em ca³ego cz³owieka?
Joh 7:24  Nie s¹dŸcie z zewnêtrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy».
Joh 7:25  Niektórzy z mieszkañców Jerozolimy mówili: «Czy¿ to nie jest Ten, którego usi³uj¹ zabiæ?
Joh 7:26  A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówi¹. Czy¿by zwierzchnicy naprawdê siê przekonali, ¿e On jest 
Mesjaszem?
Joh 7:27  Przecie¿ my wiemy, sk¹d On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie bêdzie wiedzia³, sk¹d 
jest».



Joh 7:28  A Jezus, ucz¹c w œwi¹tyni, zawo³a³ tymi s³owami: «I Mnie znacie, i wiecie, sk¹d jestem. Ja jednak nie 
przyszed³em sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie pos³a³, którego wy nie znacie.
Joh 7:29  Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie pos³a³».
Joh 7:30  Zamierzali wiêc Go pojmaæ, jednak¿e nikt nie podniós³ na Niego rêki, poniewa¿ godzina Jego 
jeszcze nie nadesz³a.
Joh 7:31  Natomiast wielu spoœród t³umu uwierzy³o w Niego i mówili: «Czy¿ Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni 
wiêcej znaków, ni¿ On uczyni³?»
Joh 7:32  Faryzeusze us³yszeli, ¿e t³um tak mówi³ o Nim w podnieceniu. Kap³ani wiêc wraz z faryzeuszami 
wys³ali stra¿ników celem pojmania Go.
Joh 7:33  Ale Jezus rzek³: «Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdê do Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 7:34  Bêdziecie Mnie szukaæ, a nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja bêdê potem, wy pójœæ nie mo¿ecie».
Joh 7:35  Rzekli ¯ydzi do siebie: «Dok¹d to zamierza pójœæ, ¿e Go nie bêdziemy mogli znaleŸæ? Czy¿by mia³ 
zamiar udaæ siê do ¯ydów rozproszonych wœród Greków i uczyæ Greków?
Joh 7:36  Có¿ znaczy to Jego powiedzenie: "Bêdziecie Mnie szukaæ i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja bêdê, wy 
pójœæ nie mo¿ecie?"»
Joh 7:37  W ostatnim zaœ, najbardziej uroczystym dniu œwiêta, Jezus stoj¹c zawo³a³ donoœnym g³osem: 
«Jeœli ktoœ jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!
Joh 7:38  Jak rzek³o Pismo: Strumienie wody ¿ywej pop³yn¹ z jego wnêtrza».
Joh 7:39  A powiedzia³ to o Duchu, którego mieli otrzymaæ wierz¹cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by³ 
dany, poniewa¿ Jezus nie zosta³ jeszcze uwielbiony.
Joh 7:40  A wœród s³uchaj¹cych Go t³umów odezwa³y siê g³osy: «Ten prawdziwie jest prorokiem».
Joh 7:41  Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czy¿ Mesjasz przyjdzie z Galilei?
Joh 7:42  Czy¿ Pismo nie mówi, ¿e Mesjasz bêdzie pochodzi³ z potomstwa Dawidowego i z miasteczka 
Betlejem?»
Joh 7:43  I powsta³o w t³umie rozdwojenie z Jego powodu.
Joh 7:44  Niektórzy chcieli Go nawet pojmaæ, lecz nikt nie odwa¿y³ siê podnieœæ na Niego rêki.
Joh 7:45  Wrócili wiêc stra¿nicy do arcykap³anów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuœcie Go nie 
pojmali?»
Joh 7:46  Stra¿nicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawia³ tak, jak ten cz³owiek przemawia».
Joh 7:47  Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czy¿ i wy daliœcie siê zwieœæ?
Joh 7:48  Czy ktoœ ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzy³ w Niego?
Joh 7:49  A ten t³um, który nie zna Prawa, jest przeklêty».
Joh 7:50  Odezwa³ siê do nich jeden spoœród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszed³ do Niego:
Joh 7:51  «Czy Prawo nasze potêpia cz³owieka, zanim go wpierw przes³ucha, i zbada, co czyni?»
Joh 7:52  Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteœ z Galilei? Zbadaj, zobacz, ¿e ¿aden prorok nie powstaje z 
Galilei».
Joh 7:53  I rozeszli siê - ka¿dy do swego domu.
Joh 8:1  Jezus natomiast uda³ siê na Górê Oliwn¹,
Joh 8:2  ale o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni. Ca³y lud schodzi³ siê do Niego, a On usiad³szy naucza³ ich.
Joh 8:3  Wówczas uczeni w Piœmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietê któr¹ pochwycono na 
cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ poœrodku, powiedzieli do Niego:
Joh 8:4  «Nauczycielu, tê kobietê dopiero pochwycono na cudzo³óstwie.
Joh 8:5  W Prawie Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty co mówisz?»
Joh 8:6  Mówili to wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ. Lecz Jezus nachyliwszy siê pisa³ 
palcem po ziemi.
Joh 8:7  A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali, podniós³ siê i rzek³ do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ».
Joh 8:8  I powtórnie nachyliwszy siê pisa³ na ziemi.
Joh 8:9  Kiedy to us³yszeli, wszyscy jeden po drugim zaczêli odchodziæ, poczynaj¹c od starszych, a¿ do 
ostatnich. Pozosta³ tylko Jezus i kobieta, stoj¹ca na œrodku.
Joh 8:10  Wówczas Jezus podniós³szy siê rzek³ do niej: «Kobieto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê nie potêpi³?»
Joh 8:11  A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!» Rzek³ do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potêpiam. - IdŸ, a od tej chwili ju¿ 
nie grzesz!».
Joh 8:12  A oto znów przemówi³ do nich Jezus tymi s³owami: «Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, 
nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia».
Joh 8:13  Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz œwiadectwo. Œwiadectwo Twoje nie jest 
prawdziwe».
Joh 8:14  W odpowiedzi rzek³ do nich Jezus: «Nawet je¿eli Ja sam o sobie wydajê œwiadectwo, œwiadectwo 
moje jest prawdziwe, bo wiem sk¹d przyszed³em i dok¹d idê. Wy zaœ nie wiecie, ani sk¹d przychodzê, ani dok¹d 



idê.
Joh 8:15  Wy wydajecie s¹d wed³ug zasad tylko ludzkich. Ja nie s¹dzê nikogo.
Joh 8:16  A jeœli nawet bêdê s¹dzi³, to s¹d mój jest prawdziwy, poniewa¿ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który 
Mnie pos³a³.
Joh 8:17  Tak¿e w waszym Prawie jest napisane, ¿e œwiadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
Joh 8:18  Oto Ja sam wydajê œwiadectwo o sobie samym oraz œwiadczy o Mnie Ojciec, który Mnie pos³a³».
Joh 8:19  Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedzia³: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca 
mego. Gdybyœcie Mnie poznali, poznalibyœcie i Ojca mego».
Joh 8:20  S³owa te wypowiedzia³ przy skarbcu, kiedy uczy³ w œwi¹tyni. Mimo to nikt Go nie pojma³, gdy¿ 
godzina Jego jeszcze nie nadesz³a.
Joh 8:21  A oto znowu innym razem rzek³ do nich: «Ja odchodzê, a wy bêdziecie Mnie szukaæ i w grzechu 
swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie».
Joh 8:22  Rzekli wiêc do Niego ¯ydzi: «Czy¿by mia³ sam siebie zabiæ, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idê, wy 
pójœæ nie mo¿ecie?»
Joh 8:23  A On rzek³ do nich: «Wy jesteœcie z niskoœci, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteœcie z tego œwiata, Ja 
nie jestem z tego œwiata.
Joh 8:24  Powiedzia³em wam, ¿e pomrzecie w grzechach swoich. Tak, je¿eli nie uwierzycie, ¿e JA JESTEM, 
pomrzecie w grzechach swoich».
Joh 8:25  Powiedzieli do Niego: «Kim¿e Ty jesteœ?» Odpowiedzia³ im Jezus: «Przede wszystkim po có¿ 
jeszcze do was mówiê?
Joh 8:26  Wiele mam o was do powiedzenia i do s¹dzenia. Ale Ten, który Mnie pos³a³ jest prawdziwy, a Ja 
mówiê wobec œwiata to, co us³ysza³em od Niego».
Joh 8:27  A oni nie pojêli, ¿e im mówi³ o Ojcu.
Joh 8:28  Rzek³ wiêc do nich Jezus: «Gdy wywy¿szycie Syna Cz³owieczego, wtedy poznacie, ¿e JA JESTEM i 
¿e Ja nic od siebie nie czyniê, ale ¿e to mówiê, czego Mnie Ojciec nauczy³.
Joh 8:29  A Ten, który Mnie pos³a³, jest ze Mn¹; nie pozostawi³ Mnie samego, bo Ja zawsze czyniê to, co siê 
Jemu podoba».
Joh 8:30  Kiedy to mówi³, wielu uwierzy³o w Niego.
Joh 8:31  Wtedy powiedzia³ Jezus do ¯ydów, którzy Mu uwierzyli: «Je¿eli bêdziesz trwaæ w nauce mojej, 
bêdziecie prawdziwie moimi uczniami
Joh 8:32  i poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli».
Joh 8:33  Odpowiedzieli Mu: «Jesteœmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliœmy poddani w niczyj¹ niewolê. 
Jak¿e¿ Ty mo¿esz mówiæ: "Wolni bêdziecie?"»
Joh 8:34  Odpowiedzia³ im Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ka¿dy, kto pope³nia grzech, jest 
niewolnikiem grzechu.
Joh 8:35  A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Joh 8:36  Je¿eli wiêc Syn was wyzwoli, wówczas bêdziecie rzeczywiœcie wolni.
Joh 8:37  Wiem, ¿e jesteœcie potomstwem Abrahama, ale wy usi³ujecie Mnie zabiæ, bo nie przyjmujecie mojej 
nauki.
Joh 8:38  G³oszê to, co widzia³em u mego Ojca, wy czynicie to, coœcie s³yszeli od waszego ojca».
Joh 8:39  W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzek³ do nich Jezus: «Gdybyœcie byli 
dzieæmi Abrahama, to byœcie pe³nili czyny Abrahama.
Joh 8:40  Teraz usi³ujecie Mnie zabiæ, cz³owieka, który wam powiedzia³ prawdê us³yszan¹ u Boga. Tego 
Abraham nie czyni³.
Joh 8:41  Wy pe³nicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myœmy siê nie urodzili z nierz¹du, jednego 
mamy Ojca - Boga».
Joh 8:42  Rzek³ do nich Jezus: «Gdyby Bóg by³ waszym Ojcem, to i Mnie byœcie mi³owali. Ja bowiem od Boga 
wyszed³em i przychodzê. Nie wyszed³em od siebie, lecz On Mnie pos³a³.
Joh 8:43  Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie mo¿ecie s³uchaæ mojej nauki.
Joh 8:44  Wy macie diab³a za ojca i chcecie spe³niaæ po¿¹dania waszego ojca. Od pocz¹tku by³ on zabójc¹ i w 
prawdzie nie wytrwa³, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi k³amstwo, od siebie mówi, bo jest k³amc¹ i ojcem 
k³amstwa.
Joh 8:45  A poniewa¿ Ja mówiê prawdê, dlatego Mi nie wierzycie.
Joh 8:46  Kto z was udowodni Mi grzech? Je¿eli prawdê mówiê, dlaczego Mi nie wierzycie?
Joh 8:47  Kto jest z Boga, s³ów Bo¿ych s³ucha. Wy dlatego nie s³uchacie, ¿e z Boga nie jesteœcie».
Joh 8:48  Odpowiedzieli Mu ¯ydzi: «Czy¿ nie s³usznie mówimy, ¿e jesteœ Samarytaninem i jesteœ opêtany 
przez z³ego ducha?»
Joh 8:49  Jezus odpowiedzia³: «Ja nie jestem opêtany, ale czczê Ojca mego, a wy Mnie zniewa¿acie.
Joh 8:50  Ja nie szukam w³asnej chwa³y. Jest Ktoœ, kto jej szuka i s¹dzi.



Joh 8:51  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Jeœli kto zachowa moj¹ naukê, nie zazna œmierci na wieki».
Joh 8:52  Rzekli do Niego ¯ydzi: «Teraz wiemy, ¿e jesteœ opêtany. Abraham umar³ i prorocy - a Ty mówisz: 
Jeœli kto zachowa moj¹ naukê, ten œmierci nie zazna na wieki.
Joh 8:53  Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca naszego Abrahama, który przecie¿ umar³? I prorocy pomarli. Kim Ty 
siebie czynisz?»
Joh 8:54  Odpowiedzia³ Jezus: «Je¿eli Ja sam siebie otaczam chwa³¹, chwa³a moja jest niczym. Ale jest Ojciec 
mój, który Mnie chwa³¹ otacza, o którym wy mówicie: "Jest naszym Bogiem",
Joh 8:55  ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedzia³, ¿e Go nie znam, by³bym podobnie jak 
wy - k³amc¹. Ale Ja Go znam i s³owa Jego zachowujê.
Joh 8:56  Abraham, ojciec wasz, rozradowa³ siê z tego, ¿e ujrza³ mój dzieñ - ujrza³ [go] i ucieszy³ siê».
Joh 8:57  Na to rzekli do Niego ¯ydzi: «Piêædziesiêciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widzia³eœ?»
Joh 8:58  Rzek³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Zanim Abraham sta³ siê, JA JESTEM».
Joh 8:59  Porwali wiêc kamienie, aby je rzuciæ na Niego. Jezus jednak ukry³ siê i wyszed³ ze œwi¹tyni.
Joh 9:1  Jezus przechodz¹c obok ujrza³ pewnego cz³owieka, niewidomego od urodzenia.
Joh 9:2  Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszy³, ¿e siê urodzi³ niewidomym - on czy jego 
rodzice?»
Joh 9:3  Jezus odpowiedzia³: «Ani on nie zgrzeszy³, ani rodzice jego, ale [sta³o siê tak], aby siê na nim objawi³y 
sprawy Bo¿e.
Joh 9:4  Potrzeba nam pe³niæ dzie³a Tego, który Mnie pos³a³, dopóki jest dzieñ. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie 
bêdzie móg³ dzia³aæ.
Joh 9:5  Jak d³ugo jestem na œwiecie, jestem œwiat³oœci¹ œwiata».
Joh 9:6  To powiedziawszy splun¹³ na ziemiê, uczyni³ b³oto ze œliny i na³o¿y³ je na oczy niewidomego,
Joh 9:7  i rzek³ do niego: «IdŸ, obmyj siê w sadzawce Siloam» - co siê t³umaczy: Pos³any. On wiêc odszed³, 
obmy³ siê i wróci³ widz¹c.
Joh 9:8  A s¹siedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako ¿ebraka, mówili: «Czy¿ to nie jest ten, który siedzi i 
¿ebrze?»
Joh 9:9  Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaœ 
mówi³: «To ja jestem».
Joh 9:10  Mówili wiêc do niego: «Jak¿e¿ oczy ci siê otwar³y?»
Joh 9:11  On odpowiedzia³: «Cz³owiek zwany Jezusem uczyni³ b³oto, pomaza³ moje oczy i rzek³ do mnie: "IdŸ 
do sadzawki Siloam i obmyj siê". Poszed³em wiêc, obmy³em siê i przejrza³em».
Joh 9:12  Rzekli do niego: «Gdzie¿ On jest?» On odrzek³: «Nie wiem».
Joh 9:13  Zaprowadzili wiêc tego cz³owieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
Joh 9:14  A tego dnia, w którym Jezus uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy, by³ szabat.
Joh 9:15  I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrza³. Powiedzia³ do nich: «Po³o¿y³ mi b³oto na 
oczy, obmy³em siê i widzê».
Joh 9:16  Niektórzy wiêc spoœród faryzeuszów rzekli: «Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje 
szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób cz³owiek grzeszny mo¿e czyniæ takie znaki?» I powsta³o wœród 
nich rozdwojenie.
Joh 9:17  Ponownie wiêc zwrócili siê do niewidomego: «A ty, co o Nim myœlisz w zwi¹zku z tym, ¿e ci otworzy³ 
oczy?» Odpowiedzia³: «To prorok».
Joh 9:18  Jednak¿e ¯ydzi nie wierzyli, ¿e by³ niewidomy i ¿e przejrza³, tak ¿e a¿ przywo³ali rodziców tego, który 
przejrza³,
Joh 9:19  i wypytywali siê ich w s³owach: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, ¿e siê niewidomym 
urodzi³? W jaki to sposób teraz widzi?»
Joh 9:20  Rodzice zaœ jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, ¿e to jest nasz syn i ¿e siê urodzi³ niewidomym.
Joh 9:21  Nie wiemy, jak siê to sta³o, ¿e teraz widzi, nie wiemy tak¿e, kto mu otworzy³ oczy. Zapytajcie jego 
samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie».
Joh 9:22  Tak powiedzieli jego rodzice, gdy¿ bali siê ¯ydów. ¯ydzi bowiem ju¿ postanowili, ¿e gdy ktoœ uzna 
Jezusa za Mesjasza, zostanie wy³¹czony z synagogi.
Joh 9:23  Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie!»
Joh 9:24  Znowu wiêc przywo³ali tego cz³owieka, który by³ niewidomy, i rzekli do niego: «Daj chwa³ê Bogu. My 
wiemy, ¿e cz³owiek ten jest grzesznikiem».
Joh 9:25  Na to odpowiedzia³: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: by³em niewidomy, a 
teraz widzê».
Joh 9:26  Rzekli wiêc do niego: «Có¿ ci uczyni³? W jaki sposób otworzy³ ci oczy?»
Joh 9:27  Odpowiedzia³ im: «Ju¿ wam powiedzia³em, a wyœcie mnie nie wys³uchali. Po co znowu chcecie 
s³uchaæ? Czy i wy chcecie zostaæ Jego uczniami?»
Joh 9:28  Wówczas go zel¿yli i rzekli: «B¹dŸ ty sobie Jego uczniem, my jesteœmy uczniami Moj¿esza.



Joh 9:29  My wiemy, ¿e Bóg przemówi³ do Moj¿esza. Co do Niego zaœ nie wiemy, sk¹d pochodzi».
Joh 9:30  Na to odpowiedzia³ im ów cz³owiek: «W tym wszystkim to jest dziwne, ¿e wy nie wiecie, sk¹d 
pochodzi, a mnie oczy otworzy³.
Joh 9:31  Wiemy, ¿e Bóg grzeszników nie wys³uchuje, natomiast Bóg wys³uchuje ka¿dego, kto jest czcicielem 
Boga i pe³ni Jego wolê.
Joh 9:32  Od wieków nie s³yszano, aby ktoœ otworzy³ oczy niewidomemu od urodzenia.
Joh 9:33  Gdyby ten cz³owiek nie by³ od Boga, nie móg³by nic czyniæ».
Joh 9:34  Na to dali mu tak¹ odpowiedŸ: «Ca³y urodzi³eœ siê w grzechach, a œmiesz nas pouczaæ?» I precz 
go wyrzucili.
Joh 9:35  Jezus us³ysza³, ¿e wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzek³ do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Cz³owieczego?»
Joh 9:36  On odpowiedzia³: «A któ¿ to jest, Panie, abym w Niego uwierzy³?»
Joh 9:37  Rzek³ do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
Joh 9:38  On zaœ odpowiedzia³: «Wierzê, Panie!» i odda³ Mu pok³on.
Joh 9:39  Jezus rzek³: «Przyszed³em na ten œwiat, aby przeprowadziæ s¹d, aby ci, którzy nie widz¹, przejrzeli, a 
ci, którzy widz¹ stali siê niewidomymi».
Joh 9:40  Us³yszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czy¿ i my jesteœmy 
niewidomi?»
Joh 9:41  Jezus powiedzia³ do nich: «Gdybyœcie byli niewidomi, nie mielibyœcie grzechu, ale poniewa¿ 
mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.
Joh 10:1  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramê, ale wdziera siê inn¹ 
drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem.
Joh 10:2  Kto jednak wchodzi przez bramê, jest pasterzem owiec.
Joh 10:3  Temu otwiera odŸwierny, a owce s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a on swoje owce po imieniu i wyprowadza 
je.
Joh 10:4  A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹.
Joh 10:5  Natomiast za obcym nie pójd¹, lecz bêd¹ uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych».
Joh 10:6  Tê przypowieœæ opowiedzia³ im Jezus, lecz oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³.
Joh 10:7  Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: «Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ja jestem bram¹ 
owiec.
Joh 10:8  Wszyscy, którzy przyszli przede Mn¹, s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce.
Joh 10:9  Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
paszê.
Joh 10:10  Z³odziej przychodzi tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i niszczyæ. Ja przyszed³em po to, aby [owce] 
mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci.
Joh 10:11  Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce.
Joh 10:12  Najemnik zaœ i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie s¹ w³asnoœci¹, widz¹c nadchodz¹cego 
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
Joh 10:13  najemnik ucieka dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu na owcach.
Joh 10:14  Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹,
Joh 10:15  podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ¯ycie moje oddajê za owce.
Joh 10:16  Mam tak¿e inne owce, które nie s¹ z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ g³osu 
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Joh 10:17  Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo Ja ¿ycie moje oddajê, aby je [potem] znów odzyskaæ.
Joh 10:18  Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je znów 
odzyskaæ. Taki nakaz otrzyma³em od mojego Ojca». -
Joh 10:19  I znów nast¹pi³o rozdwojenie miêdzy ¯ydami z powodu tych s³ów.
Joh 10:20  Wielu spoœród nich mówi³o: «On jest opêtany przez z³ego ducha i odchodzi od zmys³ów. Czemu Go 
s³uchacie?»
Joh 10:21  Inni mówili: «To nie s¹ s³owa opêtanego. Czy¿ z³y duch mo¿e otworzyæ oczy niewidomym?»
Joh 10:22  Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystoœæ Poœwiêcenia œwi¹tyni. By³o to w zimie.
Joh 10:23  Jezus przechadza³ siê w œwi¹tyni, w portyku Salomona.
Joh 10:24  Otoczyli Go ¯ydzi i mówili do Niego: «Dok¹d bêdziesz nas trzyma³ w niepewnoœci? Jeœli Ty jesteœ 
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»
Joh 10:25  Rzek³ do nich Jezus: «Powiedzia³em wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonujê w imiê mojego 
Ojca, œwiadcz¹ o Mnie.
Joh 10:26  Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteœcie z moich owiec.
Joh 10:27  Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹
Joh 10:28  i Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki.



Joh 10:29  Ojciec mój, który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie mo¿e ich wyrwaæ z rêki mego Ojca.
Joh 10:30  Ja i Ojciec jedno jesteœmy».
Joh 10:31  I znowu ¯ydzi porwali kamienie, aby Go ukamienowaæ.
Joh 10:32  Odpowiedzia³ im Jezus: «Ukaza³em wam wiele dobrych czynów pochodz¹cych od Ojca. Za który z 
tych czynów chcecie Mnie ukamienowaæ?»
Joh 10:33  Odpowiedzieli Mu ¯ydzi: «Nie chcemy Ciê kamienowaæ za dobry czyn, ale za bluŸnierstwo, za to, 
¿e Ty bêd¹c cz³owiekiem uwa¿asz siebie za Boga».
Joh 10:34  Odpowiedzia³ im Jezus: «Czy¿ nie napisano w waszym Prawie: Ja rzek³em: Bogami jesteœcie?
Joh 10:35  Je¿eli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano s³owo Bo¿e - a Pisma nie mo¿na 
odrzuciæ -
Joh 10:36  to jak¿e¿ wy o Tym, którego Ojciec poœwiêci³ i pos³a³ na œwiat, mówicie: "BluŸnisz", dlatego ¿e 
powiedzia³em: "Jestem Synem Bo¿ym?"
Joh 10:37  Je¿eli nie dokonujê dzie³ mojego Ojca, to Mi nie wierzcie!
Joh 10:38  Je¿eli jednak dokonujê, to choæbyœcie Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dzie³om, abyœcie poznali i 
wiedzieli, ¿e Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
Joh 10:39  I znowu starali siê Go pojmaæ, ale On uszed³ z ich r¹k.
Joh 10:40  I powtórnie uda³ siê za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udziela³ chrztu, i tam przebywa³.
Joh 10:41  Wielu przyby³o do Niego, mówi¹c, i¿ Jan wprawdzie nie uczyni³ ¿adnego znaku, ale ¿e wszystko, co 
Jan o Nim powiedzia³, by³o prawd¹.
Joh 10:42  I wielu tam w Niego uwierzy³o.
Joh 11:1  By³ pewien chory, £azarz z Betanii, z miejscowoœci Marii i jej siostry Marty.
Joh 11:2  Maria zaœ by³a t¹, która namaœci³a Pana olejkiem i w³osami swoimi otar³a Jego nogi. Jej to brat 
£azarz chorowa³.
Joh 11:3  Siostry zatem pos³a³y do Niego wiadomoœæ: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Joh 11:4  Jezus us³yszawszy to rzek³: «Choroba ta nie zmierza ku œmierci, ale ku chwale Bo¿ej, aby dziêki niej 
Syn Bo¿y zosta³ otoczony chwa³¹».
Joh 11:5  A Jezus mi³owa³ Martê i jej siostrê, i £azarza.
Joh 11:6  Mimo jednak ¿e s³ysza³ o jego chorobie, zatrzyma³ siê przez dwa dni w miejscu pobytu.
Joh 11:7  Dopiero potem powiedzia³ do swoich uczniów: «ChodŸmy znów do Judei!»
Joh 11:8  Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co ¯ydzi usi³owali Ciê ukamienowaæ i znów tam idziesz?»
Joh 11:9  Jezus im odpowiedzia³: «Czy¿ dzieñ nie liczy dwunastu godzin? Je¿eli ktoœ chodzi za dnia, nie 
potknie siê, poniewa¿ widzi œwiat³o tego œwiata.
Joh 11:10  Je¿eli jednak ktoœ chodzi w nocy, potknie siê, poniewa¿ brak mu œwiat³a».
Joh 11:11  To powiedzia³, a nastêpnie rzek³ do nich: «£azarz, przyjaciel nasz, zasn¹³, lecz idê, aby go 
obudziæ».
Joh 11:12  Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, je¿eli zasn¹³, to wyzdrowieje».
Joh 11:13  Jezus jednak mówi³ o jego œmierci, a im siê wydawa³o, ¿e mówi o zwyczajnym œnie.
Joh 11:14  Wtedy Jezus powiedzia³ im otwarcie: «£azarz umar³,
Joh 11:15  ale radujê siê, ¿e Mnie tam nie by³o, ze wzglêdu na was, abyœcie uwierzyli. Lecz chodŸmy do 
niego!»
Joh 11:16  Na to Tomasz, zwany Didymos, rzek³ do wspó³uczniów: «ChodŸmy tak¿e i my, aby razem z Nim 
umrzeæ».
Joh 11:17  Kiedy Jezus tam przyby³, zasta³ £azarza ju¿ do czterech dni spoczywaj¹cego w grobie.
Joh 11:18  A Betania by³a oddalona od Jerozolimy oko³o piêtnastu stadiów
Joh 11:19  i wielu ¯ydów przyby³o przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyæ po bracie.
Joh 11:20  Kiedy zaœ Marta dowiedzia³a siê, ¿e Jezus nadchodzi, wysz³a Mu na spotkanie. Maria zaœ 
siedzia³a w domu.
Joh 11:21  Marta rzek³a do Jezusa: «Panie, gdybyœ tu by³, mój brat by nie umar³.
Joh 11:22  Lecz i teraz wiem, ¿e Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byœ prosi³ Boga».
Joh 11:23  Rzek³ do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Joh 11:24  Rzek³a Marta do Niego: «Wiem, ¿e zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym».
Joh 11:25  Rzek³ do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy, choæby i umar³, 
¿yæ bêdzie.
Joh 11:26  Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
Joh 11:27  Odpowiedzia³a Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzê, ¿eœ Ty jest Mesjasz, Syn Bo¿y, który mia³ 
przyjœæ na œwiat».
Joh 11:28  Gdy to powiedzia³a, odesz³a i przywo³a³a po kryjomu swoj¹ siostrê, mówi¹c: «Nauczyciel jest i wo³a 
ciê».



Joh 11:29  Skoro zaœ tamta to us³ysza³a, wsta³a szybko i uda³a siê do Niego.
Joh 11:30  Jezus zaœ nie przyby³ jeszcze do wsi, lecz by³ wci¹¿ w tym miejscu, gdzie Marta wysz³a Mu na 
spotkanie.
Joh 11:31  ¯ydzi, którzy byli z ni¹ w domu i pocieszali j¹, widz¹c, ¿e Maria szybko wsta³a i wysz³a, udali siê za ni¹, 
przekonani, ¿e idzie do grobu, aby tam p³akaæ.
Joh 11:32  A gdy Maria przysz³a do miejsca, gdzie by³ Jezus, ujrzawszy Go upad³a Mu do nóg i rzek³a do 
Niego: «Panie, gdybyœ tu by³, mój brat by nie umar³».
Joh 11:33  Gdy wiêc Jezus ujrza³ jak p³aka³a ona i ¯ydzi, którzy razem z ni¹ przyszli, wzruszy³ siê w duchu, 
rozrzewni³ i zapyta³: «Gdzieœcie go po³o¿yli?»
Joh 11:34  Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodŸ i zobacz!».
Joh 11:35  Jezus zap³aka³.
Joh 11:36  A ¯ydzi rzekli: «Oto jak go mi³owa³!»
Joh 11:37  Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzy³ oczy niewidomemu, nie móg³ sprawiæ, by on 
nie umar³?»
Joh 11:38  A Jezus ponownie, okazuj¹c g³êbokie wzruszenie, przyszed³ do grobu. By³a to pieczara, a na niej 
spoczywa³ kamieñ.
Joh 11:39  Jezus rzek³: «Usuñcie kamieñ!» Siostra zmar³ego, Marta, rzek³a do Niego: «Panie, ju¿ cuchnie. Le¿y 
bowiem od czterech dni w grobie».
Joh 11:40  Jezus rzek³ do niej: «Czy¿ nie powiedzia³em ci, ¿e jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo¿¹?» Usuniêto 
wiêc kamieñ.
Joh 11:41  Jezus wzniós³ oczy do góry i rzek³: «Ojcze, dziêkujê Ci, ¿eœ mnie wys³ucha³.
Joh 11:42  Ja wiedzia³em, ¿e mnie zawsze wys³uchujesz. Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy Mnie lud to 
powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿eœ Ty Mnie pos³a³».
Joh 11:43  To powiedziawszy zawo³a³ donoœnym g³osem: «£azarzu, wyjdŸ na zewn¹trz!»
Joh 11:44  I wyszed³ zmar³y, maj¹c nogi i rêce powi¹zane opaskami, a twarz jego by³a zawiniêta chust¹. Rzek³ 
do nich Jezus: «Rozwi¹¿cie go i pozwólcie mu chodziæ!».
Joh 11:45  Wielu wiêc spoœród ¯ydów przyby³ych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokona³, uwierzy³o w 
Niego.
Joh 11:46  Niektórzy z nich udali siê do faryzeuszów i donieœli im, co Jezus uczyni³.
Joh 11:47  Wobec tego arcykap³ani i faryzeusze zwo³ali Wysok¹ Radê i rzekli: «Có¿ my robimy wobec tego, ¿e 
ten cz³owiek czyni wiele znaków?
Joh 11:48  Je¿eli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierz¹ w Niego, i przyjd¹ Rzymianie, i zniszcz¹ nasze 
miejsce œwiête i nasz naród».
Joh 11:49  Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku by³ najwy¿szym kap³anem, rzek³ do nich: «Wy 
nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagê,
Joh 11:50  ¿e lepiej jest dla was, gdy jeden cz³owiek umrze za lud, ni¿ mia³by zgin¹æ ca³y naród».
Joh 11:51  Tego jednak nie powiedzia³ sam od siebie, ale jako najwy¿szy kap³an w owym roku wypowiedzia³ 
proroctwo, ¿e Jezus mia³ umrzeæ za naród,
Joh 11:52  a nie tylko za naród, ale tak¿e, by rozproszone dzieci Bo¿e zgromadziæ w jedno.
Joh 11:53  Tego wiêc dnia postanowili Go zabiæ.
Joh 11:54  Odt¹d Jezus ju¿ nie wystêpowa³ wœród ¯ydów publicznie, tylko odszed³ stamt¹d do krainy w pobli¿u 
pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywa³ ze swymi uczniami.
Joh 11:55  A by³a blisko Pascha ¿ydowska. Wielu przed Pasch¹ udawa³o siê z tej okolicy do Jerozolimy, aby siê 
oczyœciæ.
Joh 11:56  Oni wiêc szukali Jezusa i gdy stanêli w œwi¹tyni, mówili jeden do drugiego: «Có¿ wam siê zdaje? 
Czy¿by nie mia³ przyjœæ na œwiêto?»
Joh 11:57  Arcykap³ani zaœ i faryzeusze wydali polecenie, aby ka¿dy, ktokolwiek bêdzie wiedzia³ o miejscu 
Jego pobytu, doniós³ o tym, aby Go mo¿na by³o pojmaæ.
Joh 12:1  Na szeœæ dni przed Pasch¹ Jezus przyby³ do Betanii, gdzie mieszka³ £azarz, którego Jezus 
wskrzesi³ z martwych.
Joh 12:2  Urz¹dzono tam dla Niego ucztê. Marta pos³ugiwa³a, a £azarz by³ jednym z zasiadaj¹cych z Nim przy 
stole.
Joh 12:3  Maria zaœ wziê³a funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaœci³a Jezusowi nogi, a 
w³osami swymi je otar³a. A dom nape³ni³ siê woni¹ olejku.
Joh 12:4  Na to rzek³ Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który mia³ Go wydaæ:
Joh 12:5  «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?»
Joh 12:6  Powiedzia³ zaœ to nie dlatego, jakoby dba³ o biednych, ale poniewa¿ by³ z³odziejem, i maj¹c trzos 
wykrada³ to, co sk³adano.
Joh 12:7  Na to Jezus powiedzia³: «Zostaw j¹! Przechowa³a to, aby [Mnie namaœciæ] na dzieñ mojego 



pogrzebu.
Joh 12:8  Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie».
Joh 12:9  Wielki t³um ¯ydów dowiedzia³ siê, ¿e tam jest; a przybyli nie tylko ze wzglêdu na Jezusa, ale tak¿e by 
ujrzeæ £azarza, którego wskrzesi³ z martwych.
Joh 12:10  Arcykap³ani zatem postanowili straciæ równie¿ £azarza,
Joh 12:11  Gdy¿ wielu z jego powodu od³¹czy³o siê od ¯ydów i uwierzy³o w Jezusa.
Joh 12:12  Nazajutrz wielki t³um, który przyby³ na œwiêto, us³yszawszy, ¿e Jezus przybywa do Jerozolimy,
Joh 12:13  wzi¹³ ga³¹zki palmowe i wybieg³ Mu naprzeciw. Wo³ali: Hosanna! B³ogos³awiony, który przychodzi w 
imiê Pañskie oraz «Król izraelski!»
Joh 12:14  A gdy Jezus znalaz³ osio³ka, dosiad³ go, jak jest napisane:
Joh 12:15  Nie bój siê, Córo Syjoñska! Oto Król twój przychodzi, siedz¹c na oœlêciu.
Joh 12:16  Z pocz¹tku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus zosta³ uwielbiony, wówczas 
przypomnieli sobie, ¿e to o Nim by³o napisane i ¿e tak Mu uczynili.
Joh 12:17  Dawa³ wiêc œwiadectwo ten t³um, który by³ z Nim wówczas, kiedy £azarza z grobu wywo³a³ i 
wskrzesi³ z martwych.
Joh 12:18  Dlatego te¿ t³um wyszed³ Mu na spotkanie, poniewa¿ us³ysza³, ¿e ten znak uczyni³.
Joh 12:19  Faryzeusze zaœ mówili jeden do drugiego: «Widzicie, ¿e nic nie zyskujecie? Patrz - œwiat poszed³ 
za Nim».
Joh 12:20  A wœród tych, którzy przybyli, aby oddaæ pok³on [Bogu] w czasie œwiêta, byli te¿ niektórzy Grecy.
Joh 12:21  Oni wiêc przyst¹pili do Filipa, pochodz¹cego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówi¹c: «Panie, 
chcemy ujrzeæ Jezusa».
Joh 12:22  Filip poszed³ i powiedzia³ Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
Joh 12:23  A Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: «Nadesz³a godzina, aby zosta³ uwielbiony Syn Cz³owieczy.
Joh 12:24  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze, przynosi plon obfity.
Joh 12:25  Ten, kto kocha swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zachowa je na 
¿ycie wieczne.
Joh 12:26  A kto by chcia³ Mi s³u¿yæ, niech idzie za Mn¹, a gdzie Ja jestem, tam bêdzie i mój s³uga. A jeœli 
ktoœ Mi s³u¿y, uczci go mój Ojciec.
Joh 12:27  Teraz dusza moja dozna³a lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, 
w³aœnie dlatego przyszed³em na tê godzinê.
Joh 12:28  Ojcze, ws³aw Twoje imiê!». Wtem rozleg³ siê g³os z nieba: «Ju¿ ws³awi³em i jeszcze ws³awiê».
Joh 12:29  T³um stoj¹cy [to] us³ysza³ i mówi³: «Zagrzmia³o!» Inni mówili: «Anio³ przemówi³ do Niego».
Joh 12:30  Na to rzek³ Jezus: «G³os ten rozleg³ siê nie ze wzglêdu na Mnie, ale ze wzglêdu na was.
Joh 12:31  Teraz odbywa siê s¹d nad tym œwiatem. Teraz w³adca tego œwiata zostanie precz wyrzucony.
Joh 12:32  A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie».
Joh 12:33  To powiedzia³ zaznaczaj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.
Joh 12:34  Na to t³um Mu odpowiedzia³: «Myœmy siê dowiedzieli z Prawa, ¿e Mesjasz ma trwaæ na wieki. 
Jak¿e¿ Ty mo¿esz mówiæ, ¿e potrzeba wywy¿szyæ Syna Cz³owieczego? Któ¿ to jest ten Syn Cz³owieczy?»
Joh 12:35  Odpowiedzia³ im wiêc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wœród was œwiat³oœæ. 
ChodŸcie, dopóki macie œwiat³oœæ, aby was ciemnoœæ nie ogarnê³a. A kto chodzi w ciemnoœci, nie wie, 
dok¹d idzie.
Joh 12:36  Dopóki œwiat³oœæ macie, wierzcie w œwiat³oœæ, abyœcie byli synami œwiat³oœci». To 
powiedzia³ Jezus i odszed³, i ukry³ siê przed nimi.
Joh 12:37  Chocia¿ jednak uczyni³ On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego,
Joh 12:38  aby siê spe³ni³o s³owo proroka Izajasza, który rzek³: Panie, któ¿ uwierzy³ naszemu g³osowi? A ramiê 
Pañskie komu zosta³o objawione?
Joh 12:39  Dlatego nie mogli uwierzyæ, poniewa¿ znów rzek³ Izajasz:
Joh 12:40  Zaœlepi³ ich oczy i twardym uczyni³ ich serce, ¿eby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie 
nawrócili siê, a¿ebym ich uzdrowi³.
Joh 12:41  Tak powiedzia³ Izajasz, poniewa¿ ujrza³ chwa³ê Jego i o Nim mówi³.
Joh 12:42  Niemniej jednak i spoœród przywódców wielu w Niego uwierzy³o, ale z obawy przed faryzeuszami 
nie przyznawali siê, aby ich nie wy³¹czono z synagogi.
Joh 12:43  Bardziej bowiem umi³owali chwa³ê ludzk¹ ani¿eli chwa³ê Bo¿¹.
Joh 12:44  Jezus zaœ tak wo³a³: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 12:45  A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 12:46  Ja przyszed³em na œwiat jako œwiat³o, aby ka¿dy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawa³ w 
ciemnoœci.
Joh 12:47  A je¿eli ktoœ pos³yszy s³owa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie s¹dzê. Nie przyszed³em 



bowiem po to, aby œwiat s¹dziæ, ale aby œwiat zbawiæ.
Joh 12:48  Kto gardzi Mn¹ i nie przyjmuje s³ów moich, ten ma swego sêdziego: s³owo, które powiedzia³em, ono 
to bêdzie go s¹dziæ w dniu ostatecznym.
Joh 12:49  Nie mówi³em bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie pos³a³, Ojciec, On Mi nakaza³, co mam 
powiedzieæ i oznajmiæ.
Joh 12:50  A wiem, ¿e przykazanie Jego jest ¿yciem wiecznym. To, co mówiê, mówiê tak, jak Mi Ojciec 
powiedzia³».
Joh 13:1  By³o to przed Œwiêtem Paschy. Jezus wiedz¹c, ¿e nadesz³a Jego godzina przejœcia z tego œwiata 
do Ojca, umi³owawszy swoich na œwiecie, do koñca ich umi³owa³.
Joh 13:2  W czasie wieczerzy, gdy diabe³ ju¿ nak³oni³ serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydaæ,
Joh 13:3  wiedz¹c, ¿e Ojciec da³ Mu wszystko w rêce oraz ¿e od Boga wyszed³ i do Boga idzie,
Joh 13:4  wsta³ od wieczerzy i z³o¿y³ szaty. A wzi¹wszy przeœcierad³o nim siê przepasa³.
Joh 13:5  Potem nala³ wody do miednicy. I zacz¹³ umywaæ uczniom nogi i ocieraæ przeœcierad³em, którym by³ 
przepasany.
Joh 13:6  Podszed³ wiêc do Szymona Piotra, a on rzek³ do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyæ nogi?»
Joh 13:7  Jezus mu odpowiedzia³: «Tego, co Ja czyniê, ty teraz nie rozumiesz, ale póŸniej bêdziesz to 
wiedzia³».
Joh 13:8  Rzek³ do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie bêdziesz nóg umywa³». Odpowiedzia³ mu Jezus: «Jeœli ciê 
nie umyjê, nie bêdziesz mia³ udzia³u ze Mn¹».
Joh 13:9  Rzek³ do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i rêce, i g³owê!».
Joh 13:10  Powiedzia³ do niego Jezus: «Wyk¹pany potrzebuje tylko nogi sobie umyæ, bo ca³y jest czysty. I wy 
jesteœcie czyœci, ale nie wszyscy».
Joh 13:11  Wiedzia³ bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedzia³: «Nie wszyscy jesteœcie czyœci».
Joh 13:12  A kiedy im umy³ nogi, przywdzia³ szaty i znów zaj¹³ miejsce przy stole, rzek³ do nich: «Czy 
rozumiecie, co wam uczyni³em?
Joh 13:13  Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Joh 13:14  Je¿eli wiêc Ja, Pan i Nauczyciel, umy³em wam nogi, to i wyœcie powinni sobie nawzajem umywaæ 
nogi.
Joh 13:15  Da³em wam bowiem przyk³ad, abyœcie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyni³em.
Joh 13:16  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: S³uga nie jest wiêkszy od swego pana ani wys³annik od tego, 
który go pos³a³.
Joh 13:17  Wiedz¹c to bêdziecie b³ogos³awieni, gdy wed³ug tego bêdziecie postêpowaæ.
Joh 13:18  Nie mówiê o was wszystkich. Ja wiem, których wybra³em; lecz [potrzeba], aby siê wype³ni³o Pismo: 
Kto ze Mn¹ spo¿ywa chleb, ten podniós³ na Mnie swoj¹ piêtê.
Joh 13:19  Ju¿ teraz, zanim siê to stanie, mówiê wam, abyœcie, gdy siê stanie, uwierzyli, ¿e JA JESTEM.
Joh 13:20  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poœlê, Mnie przyjmuje. A kto 
Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie pos³a³».
Joh 13:21  To powiedziawszy Jezus dozna³ g³êbokiego wzruszenia i tak oœwiadczy³: «Zaprawdê, zaprawdê, 
powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi».
Joh 13:22  Spogl¹dali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
Joh 13:23  Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus mi³owa³ - spoczywa³ na Jego piersi.
Joh 13:24  Jemu to da³ znak Szymon Piotr i rzek³ do niego: «Kto to jest? O kim mówi?»
Joh 13:25  Ten opar³ siê zaraz na piersi Jezusa i rzek³ do Niego: «Panie, kto to jest?»
Joh 13:26  Jezus odpar³: «To ten, dla którego umaczam kawa³ek [chleba], i podam mu». Umoczywszy wiêc 
kawa³ek [chleba], wzi¹³ i poda³ Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
Joh 13:27  A po spo¿yciu kawa³ka [chleba] wszed³ w niego szatan. Jezus zaœ rzek³ do niego: «Co chcesz 
czyniæ, czyñ prêdzej!».
Joh 13:28  Nikt jednak z biesiadników nie rozumia³, dlaczego mu to powiedzia³.
Joh 13:29  Poniewa¿ Judasz mia³ pieczê nad trzosem, niektórzy s¹dzili, ¿e Jezus powiedzia³ do niego: «Zakup, 
czego nam potrzeba na œwiêto», albo ¿eby da³ coœ ubogim.
Joh 13:30  A on po spo¿yciu kawa³ka [chleba] zaraz wyszed³. A by³a noc.
Joh 13:31  Po jego wyjœciu rzek³ Jezus: «Syn Cz³owieczy zosta³ teraz otoczony chwa³¹, a w Nim Bóg zosta³ 
chwa³¹ otoczony.
Joh 13:32  Je¿eli Bóg zosta³ w Nim otoczony chwa³¹, to i Bóg Go otoczy chwa³¹ w sobie samym, i to zaraz Go 
chwa³¹ otoczy.
Joh 13:33  Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Bêdziecie Mnie szukaæ, ale - jak to ¯ydom powiedzia³em, tak i 
teraz wam mówiê - dok¹d Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie.
Joh 13:34  Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was umi³owa³em; 
¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali wzajemnie.



Joh 13:35  Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali».
Joh 13:36  Rzek³ do Niego Szymon Piotr: «Panie, dok¹d idziesz?» Odpowiedzia³ mu Jezus: «Dok¹d Ja idê, ty 
teraz za Mn¹ pójœæ nie mo¿esz, ale póŸniej pójdziesz».
Joh 13:37  Powiedzia³ Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogê pójœæ za Tob¹? ¯ycie moje oddam za 
Ciebie».
Joh 13:38  Odpowiedzia³ Jezus: «¯ycie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci: Kogut nie 
zapieje, a¿ ty trzy razy siê Mnie wyprzesz.
Joh 14:1  Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
Joh 14:2  W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ 
przygotowaæ wam miejsce.
Joh 14:3  A gdy odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem.
Joh 14:4  Znacie drogê, dok¹d Ja idê».
Joh 14:5  Odezwa³ siê do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy znaæ drogê?»
Joh 14:6  Odpowiedzia³ mu Jezus: «Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie.
Joh 14:7  Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca. Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie».
Joh 14:8  Rzek³ do Niego Filip: «Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wystarczy».
Joh 14:9  Odpowiedzia³ mu Jezus: «Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie pozna³eœ? Kto Mnie 
zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: "Poka¿ nam Ojca?"
Joh 14:10  Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, które wam mówiê, nie 
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzie³.
Joh 14:11  Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie - wierzcie przynajmniej ze 
wzglêdu na same dzie³a!
Joh 14:12  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, 
których Ja dokonujê, owszem, i wiêksze od tych uczyni, bo Ja idê do Ojca.
Joh 14:13  A o cokolwiek prosiæ bêdziecie w imiê moje, to uczyniê, aby Ojciec by³ otoczony chwa³¹ w Synu.
Joh 14:14  O cokolwiek prosiæ mnie bêdziecie w imiê moje, Ja to spe³niê.
Joh 14:15  Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania.
Joh 14:16  Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by³ na zawsze -
Joh 14:17  Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie.
Joh 14:18  Nie zostawiê was sierotami: Przyjdê do was.
Joh 14:19  Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿ Mnie ogl¹da³. Ale wy Mnie widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy 
¿yæ bêdziecie.
Joh 14:20  W owym dniu poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Joh 14:21  Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje. Kto zaœ Mnie mi³uje, ten bêdzie 
umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê go mi³owa³ i objawiê mu siebie».
Joh 14:22  Rzek³ do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, có¿ siê sta³o, ¿e nam siê masz objawiæ, a nie 
œwiatu?»
Joh 14:23  W odpowiedzi rzek³ do niego Jezus: «Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê, a 
Ojciec mój umi³uje go, i przyjdziemy do niego, i bêdziemy u niego przebywaæ.
Joh 14:24  Kto Mnie nie mi³uje, ten nie zachowuje s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie pos³a³, Ojca.
Joh 14:25  To wam powiedzia³em przebywaj¹c wœród was.
Joh 14:26  A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia³em.
Joh 14:27  Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak jak daje œwiat, Ja wam dajê. Niech siê nie 
trwo¿y serce wasze ani siê lêka!
Joh 14:28  S³yszeliœcie, ¿e wam powiedzia³em: Odchodzê i przyjdê znów do was. Gdybyœcie Mnie mi³owali, 
rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca, bo Ojciec wiêkszy jest ode Mnie.
Joh 14:29  A teraz powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, abyœcie uwierzyli, gdy siê to stanie.
Joh 14:30  Ju¿ nie bêdê z wami wiele mówi³, nadchodzi bowiem w³adca tego œwiata. Nie ma on jednak nic 
swego we Mnie.
Joh 14:31  Ale niech œwiat siê dowie, ¿e Ja mi³ujê Ojca, i ¿e tak czyniê, jak Mi Ojciec nakaza³. Wstañcie, 
idŸmy st¹d!
Joh 15:1  Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.
Joh 15:2  Ka¿d¹ latoroœl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka¿d¹, która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosi³a owoc obfitszy.



Joh 15:3  Wy ju¿ jesteœcie czyœci dziêki s³owu, które wypowiedzia³em do was.
Joh 15:4  Wytrwajcie we Mnie, a Ja [bêdê trwa³] w was. Podobnie jak latoroœl nie mo¿e przynosiæ owocu sama 
z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bêdziecie.
Joh 15:5  Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroœlami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ.
Joh 15:6  Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoroœl i uschnie. I zbiera siê j¹, i wrzuca do 
ognia, i p³onie.
Joh 15:7  Je¿eli we Mnie trwaæ bêdziecie, a s³owa moje w was, poproœcie, o cokolwiek chcecie, a to wam siê 
spe³ni.
Joh 15:8  Ojciec mój przez to dozna chwa³y, ¿e owoc obfity przyniesiecie i staniecie siê moimi uczniami.
Joh 15:9  Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci mojej!
Joh 15:10  Jeœli bêdziecie zachowywaæ moje przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci mojej, tak jak Ja 
zachowa³em przykazania Ojca mego i trwam w Jego mi³oœci.
Joh 15:11  To wam powiedzia³em, aby radoœæ moja w was by³a i aby radoœæ wasza by³a pe³na.
Joh 15:12  To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em.
Joh 15:13  Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich.
Joh 15:14  Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê.
Joh 15:15  Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwa³em was przyjació³mi, 
albowiem oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca mego.
Joh 15:16  Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc 
przynosili, i by owoc wasz trwa³ - aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje.
Joh 15:17  To wam przykazujê, abyœcie siê wzajemnie mi³owali.
Joh 15:18  Je¿eli was œwiat nienawidzi, wiedzcie, ¿e Mnie pierwej znienawidzi³.
Joh 15:19  Gdybyœcie byli ze œwiata, œwiat by was kocha³ jako swoj¹ w³asnoœæ. Ale poniewa¿ nie jesteœcie 
ze œwiata, bo Ja was wybra³em sobie ze œwiata, dlatego was œwiat nienawidzi.
Joh 15:20  Pamiêtajcie na s³owo, które do was powiedzia³em: "S³uga nie jest wiêkszy od swego pana". Je¿eli 
Mnie przeœladowali, to i was bêd¹ przeœladowaæ. Je¿eli moje s³owo zachowali, to i wasze bêd¹ zachowywaæ.
Joh 15:21  Ale to wszystko wam bêd¹ czyniæ z powodu mego imienia, bo nie znaj¹ Tego, który Mnie pos³a³.
Joh 15:22  Gdybym nie przyszed³ i nie mówi³ do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie maj¹ 
usprawiedliwienia dla swego grzechu.
Joh 15:23  Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.
Joh 15:24  Gdybym nie dokona³ wœród nich dzie³, których nikt inny nie dokona³, nie mieliby grzechu. Teraz 
jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.
Joh 15:25  Ale to siê sta³o, aby siê wype³ni³o s³owo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.
Joh 15:26  Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poœlê od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On bêdzie œwiadczy³ o Mnie.
Joh 15:27  Ale wy te¿ œwiadczycie, bo jesteœcie ze Mn¹ od pocz¹tku.
Joh 16:1  To wam powiedzia³em, abyœcie siê nie za³amali w wierze.
Joh 16:2  Wy³¹cz¹ was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której ka¿dy, kto was zabije, bêdzie s¹dzi³, 
¿e oddaje czeœæ Bogu.
Joh 16:3  Bêd¹ tak czyniæ, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.
Joh 16:4  Ale powiedzia³em wam o tych rzeczach, abyœcie, gdy nadejdzie ich godzina, pamiêtali o nich, ¿e Ja 
wam to powiedzia³em. Tego jednak nie powiedzia³em wam od pocz¹tku, poniewa¿ by³em z wami.
Joh 16:5  Teraz zaœ idê do Tego, który Mnie pos³a³, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dok¹d idziesz?"
Joh 16:6  Ale poniewa¿ to wam powiedzia³em, smutek nape³ni³ wam serce.
Joh 16:7  Jednak¿e mówiê wam prawdê: Po¿yteczne jest dla was moje odejœcie. Bo je¿eli nie odejdê, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A je¿eli odejdê, poœlê Go do was.
Joh 16:8  On zaœ, gdy przyjdzie, przekona œwiat o grzechu, o sprawiedliwoœci i o s¹dzie.
Joh 16:9  O grzechu - bo nie wierz¹ we Mnie;
Joh 16:10  o sprawiedliwoœci zaœ - bo idê do Ojca i ju¿ Mnie nie ujrzycie;
Joh 16:11  wreszcie o s¹dzie - bo w³adca tego œwiata zosta³ os¹dzony.
Joh 16:12  Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieœæ nie mo¿ecie.
Joh 16:13  Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie mówi³ od 
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us³yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz³e.
Joh 16:14  On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam objawi.
Joh 16:15  Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego weŸmie i wam objawi.
Joh 16:16  Jeszcze chwila, a nie bêdziecie Mnie ogl¹daæ, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Joh 16:17  Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili miêdzy sob¹: «Co to znaczy, co nam mówi: "Chwila, a nie 
bêdziecie Mnie ogl¹daæ, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie"; oraz: "Idê do Ojca?"»



Joh 16:18  Powiedzieli wiêc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi».
Joh 16:19  Jezus pozna³, ¿e chcieli Go pytaæ, i rzek³ do nich: «Pytacie siê jeden drugiego o to, ¿e 
powiedzia³em: "Chwila, a nie bêdziecie Mnie ogl¹daæ, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?"
Joh 16:20  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Wy bêdziecie p³akaæ i zawodziæ, a œwiat siê bêdzie weseli³. 
Wy bêdziecie siê smuciæ, ale smutek wasz zamieni siê w radoœæ.
Joh 16:21  Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przysz³a jej godzina. Gdy jednak urodzi dzieciê, ju¿ nie 
pamiêta o bólu z powodu radoœci, ¿e siê cz³owiek narodzi³ na œwiat.
Joh 16:22  Tak¿e i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczê, i rozraduje siê serce wasze, a 
radoœci waszej nikt wam nie zdo³a odebraæ.
Joh 16:23  W owym zaœ dniu o nic Mnie nie bêdziecie pytaæ. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: O 
cokolwiek byœcie prosili Ojca, da wam w imiê moje.
Joh 16:24  Do tej pory o nic nie prosiliœcie w imiê moje: Proœcie, a otrzymacie, aby radoœæ wasza by³a pe³na.
Joh 16:25  Mówi³em wam o tych sprawach w przypowieœciach. Nadchodzi godzina, kiedy ju¿ nie bêdê wam 
mówi³ w przypowieœciach, ale ca³kiem otwarcie oznajmiê wam o Ojcu.
Joh 16:26  W owym dniu bêdziecie prosiæ w imiê moje, i nie mówiê, ¿e Ja bêdê musia³ prosiæ Ojca za wami.
Joh 16:27  Albowiem Ojciec sam was mi³uje, bo wyœcie Mnie umi³owali i uwierzyli, ¿e wyszed³em od Boga.
Joh 16:28  Wyszed³em od Ojca i przyszed³em na œwiat; znowu opuszczam œwiat i idê do Ojca».
Joh 16:29  Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz ¿adnej przypowieœci.
Joh 16:30  Teraz wiemy, ¿e wszystko wiesz i nie trzeba, aby Ciê kto pyta³. Dlatego wierzymy, ¿e od Boga 
wyszed³eœ».
Joh 16:31  Odpowiedzia³ im Jezus: «Teraz wierzycie?
Joh 16:32  Oto nadchodzi godzina, a nawet ju¿ nadesz³a, ¿e siê rozproszycie - ka¿dy w swoj¹ stronê, a Mnie 
zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mn¹.
Joh 16:33  To wam powiedzia³em, abyœcie pokój we Mnie mieli. Na œwiecie doznacie ucisku, ale miejcie 
odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat».
Joh 17:1  To powiedzia³ Jezus, a podniós³szy oczy ku niebu, rzek³: «Ojcze, nadesz³a godzina. Otocz swego 
Syna chwa³¹, aby Syn Ciebie ni¹ otoczy³
Joh 17:2  i aby moc¹ w³adzy udzielonej Mu przez Ciebie nad ka¿dym cz³owiekiem da³ ¿ycie wieczne wszystkim 
tym, których Mu da³eœ.
Joh 17:3  A to jest ¿ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos³a³eœ, 
Jezusa Chrystusa.
Joh 17:4  Ja Ciebie otoczy³em chwa³¹ na ziemi przez to, ¿e wype³ni³em dzie³o, które Mi da³eœ do wykonania.
Joh 17:5  A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie t¹ chwa³¹, któr¹ mia³em u Ciebie pierwej, zanim œwiat powsta³.
Joh 17:6  Objawi³em imiê Twoje ludziom, których Mi da³eœ ze œwiata. Twoimi byli i Ty Mi ich da³eœ, a oni 
zachowali s³owo Twoje.
Joh 17:7  Teraz poznali, ¿e wszystko, cokolwiek Mi da³eœ, pochodzi od Ciebie.
Joh 17:8  S³owa bowiem, które Mi powierzy³eœ, im przekaza³em, a oni je przyjêli i prawdziwie poznali, ¿e od 
Ciebie wyszed³em, oraz uwierzyli, ¿eœ Ty Mnie pos³a³.
Joh 17:9  Ja za nimi proszê, nie proszê za œwiatem, ale za tymi, których Mi da³eœ, poniewa¿ s¹ Twoimi.
Joh 17:10  Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zosta³em otoczony chwa³¹.
Joh 17:11  Ju¿ nie jestem na œwiecie, ale oni s¹ jeszcze na œwiecie, a Ja idê do Ciebie. Ojcze Œwiêty, 
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi da³eœ, aby tak jak My stanowili jedno.
Joh 17:12  Dopóki z nimi by³em, zachowywa³em ich w Twoim imieniu, które Mi da³eœ, i ustrzeg³em ich, a nikt z 
nich nie zgin¹³ z wyj¹tkiem syna zatracenia, aby siê spe³ni³o Pismo.
Joh 17:13  Ale teraz idê do Ciebie i tak mówiê, bêd¹c jeszcze na œwiecie, aby moj¹ radoœæ mieli w sobie w 
ca³ej pe³ni.
Joh 17:14  Ja im przekaza³em Twoje s³owo, a œwiat ich znienawidzi³ za to, ¿e nie s¹ ze œwiata, jak i Ja nie 
jestem ze œwiata.
Joh 17:15  Nie proszê, abyœ ich zabra³ ze œwiata, ale byœ ich ustrzeg³ od z³ego.
Joh 17:16  Oni nie s¹ ze œwiata, jak i Ja nie jestem ze œwiata.
Joh 17:17  Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹.
Joh 17:18  Jak Ty Mnie pos³a³eœ na œwiat, tak i Ja ich na œwiat pos³a³em.
Joh 17:19  A za nich Ja poœwiêcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uœwiêceni w prawdzie.
Joh 17:20  Nie tylko za nimi proszê, ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹ wierzyæ we Mnie;
Joh 17:21  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 
aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³.
Joh 17:22  I tak¿e chwa³ê, któr¹ Mi da³eœ, przekaza³em im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Joh 17:23  Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby siê tak zespolili w jedno, aby œwiat pozna³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³ i ¿eœ 
Ty ich umi³owa³ tak, jak Mnie umi³owa³eœ.



Joh 17:24  Ojcze, chcê, aby tak¿e ci, których Mi da³eœ, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa³ê 
moj¹, któr¹ Mi da³eœ, bo umi³owa³eœ Mnie przed za³o¿eniem œwiata.
Joh 17:25  Ojcze sprawiedliwy! Œwiat Ciebie nie pozna³, lecz Ja Ciebie pozna³em i oni poznali, ¿eœ Ty Mnie 
pos³a³.
Joh 17:26  Objawi³em im Twoje imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oœæ, któr¹ Ty Mnie umi³owa³eœ, w nich 
by³a i Ja w nich».
Joh 18:1  To powiedziawszy Jezus wyszed³ z uczniami swymi za potok Cedron. By³ tam ogród, do którego 
wszed³ On i Jego uczniowie.
Joh 18:2  Tak¿e i Judasz, który Go wyda³, zna³ to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego czêsto siê tam gromadzili.
Joh 18:3  Judasz, otrzymawszy kohortê oraz stra¿ników od arcykap³anów i faryzeuszów, przyby³ tam z 
latarniami, pochodniami i broni¹.
Joh 18:4  A Jezus wiedz¹c o wszystkim, co mia³o na Niego przyjœæ, wyszed³ naprzeciw i rzek³ do nich: «Kogo 
szukacie?»
Joh 18:5  Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzek³ do nich Jezus: «Ja jestem». Równie¿ i Judasz, który 
Go wyda³, sta³ miêdzy nimi.
Joh 18:6  Skoro wiêc rzek³ do nich: «Ja jestem», cofnêli siê i upadli na ziemiê.
Joh 18:7  Powtórnie ich zapyta³: «Kogo szukacie?» Oni zaœ powiedzieli: «Jezusa z Nazaretu».
Joh 18:8  Jezus odrzek³: «Powiedzia³em wam, ¿e Ja jestem. Je¿eli wiêc Mnie szukacie, pozwólcie tym 
odejœæ!»
Joh 18:9  Sta³o siê tak, aby siê wype³ni³o s³owo, które wypowiedzia³: «Nie utraci³em ¿adnego z tych, których Mi 
da³eœ».
Joh 18:10  Wówczas Szymon Piotr, maj¹c przy sobie miecz, doby³ go, uderzy³ s³ugê arcykap³ana i odci¹³ mu 
prawe ucho. A s³udze by³o na imiê Malchos.
Joh 18:11  Na to rzek³ Jezus do Piotra: «Schowaj miecz do pochwy. Czy¿ nie mam piæ kielicha, który Mi poda³ 
Ojciec?»
Joh 18:12  Wówczas kohorta oraz trybun razem ze stra¿nikami ¿ydowskimi pojmali Jezusa, zwi¹zali Go
Joh 18:13  i zaprowadzili najpierw do Annasza. By³ on bowiem teœciem Kajfasza, który owego roku pe³ni³ urz¹d 
arcykap³añski.
Joh 18:14  W³aœnie Kajfasz poradzi³ ¯ydom, ¿e warto, aby jeden cz³owiek zgin¹³ za naród.
Joh 18:15  A szed³ za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeñ ten by³ znany arcykap³anowi i 
dlatego wszed³ za Jezusem na dziedziniec arcykap³ana,
Joh 18:16  podczas gdy Piotr zatrzyma³ siê przed bram¹ na zewn¹trz. Wszed³ wiêc ów drugi uczeñ, znany 
arcykap³anowi, pomówi³ z odŸwiern¹ i wprowadzi³ Piotra do œrodka.
Joh 18:17  A s³u¿¹ca odŸwierna rzek³a do Piotra: «Czy mo¿e i ty jesteœ jednym spoœród uczniów tego 
cz³owieka?» On odpowiedzia³: «Nie jestem».
Joh 18:18  A poniewa¿ by³o zimno, stra¿nicy i s³udzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali siê. Wœród nich 
sta³ tak¿e Piotr i grza³ siê [przy ogniu].
Joh 18:19  Arcykap³an wiêc zapyta³ Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukê.
Joh 18:20  Jezus mu odpowiedzia³: «Ja przemawia³em jawnie przed œwiatem. Uczy³em zawsze w synagodze i 
w œwi¹tyni, gdzie siê gromadz¹ wszyscy ¯ydzi. Potajemnie zaœ nie uczy³em niczego.
Joh 18:21  Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy s³yszeli, co im mówi³em. Oto oni wiedz¹, co 
powiedzia³em».
Joh 18:22  Gdy to powiedzia³, jeden ze s³ug obok stoj¹cych spoliczkowa³ Jezusa, mówi¹c: «Tak odpowiadasz 
arcykap³anowi?»
Joh 18:23  Odrzek³ mu Jezus: «Je¿eli Ÿle powiedzia³em, udowodnij, co by³o z³ego. A je¿eli dobrze, to dlaczego 
Mnie bijesz?»
Joh 18:24  Nastêpnie Annasz wys³a³ Go zwi¹zanego do arcykap³ana Kajfasza.
Joh 18:25  A Szymon Piotr sta³ i grza³ siê [przy ogniu]. Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie jesteœ 
jednym z Jego uczniów?» On zaprzeczy³ mówi¹c: «Nie jestem».
Joh 18:26  Jeden ze s³ug arcykap³ana, krewny tego, któremu Piotr odci¹³ ucho, rzek³: «Czy¿ nie ciebie 
widzia³em razem z Nim w ogrodzie?»
Joh 18:27  Piotr znowu zaprzeczy³ i natychmiast kogut zapia³.
Joh 18:28  Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A by³o to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie 
weszli do pretorium, aby siê nie skalaæ, lecz aby móc spo¿yæ Paschê.
Joh 18:29  Dlatego Pi³at wyszed³ do nich na zewn¹trz i rzek³: «Jak¹ skargê wnosicie przeciwko temu 
cz³owiekowi?»
Joh 18:30  W odpowiedzi rzekli do niego: «Gdyby to nie by³ z³oczyñca, nie wydalibyœmy Go tobie».
Joh 18:31  Pi³at wiêc rzek³ do nich: «WeŸcie Go wy i os¹dŸcie wed³ug swojego prawa!» Odpowiedzieli mu 
¯ydzi: «Nam nie wolno nikogo zabiæ».



Joh 18:32  Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Jezusa, w którym zapowiedzia³, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.
Joh 18:33  Wtedy powtórnie wszed³ Pi³at do pretorium, a przywo³awszy Jezusa rzek³ do Niego: «Czy Ty jesteœ 
Królem ¯ydowskim?»
Joh 18:34  Jezus odpowiedzia³: «Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni powiedzieli ci o Mnie?»
Joh 18:35  Pi³at odpar³: «Czy ja jestem ¯ydem? Naród Twój i arcykap³ani wydali mi Ciebie. Coœ uczyni³?»
Joh 18:36  Odpowiedzia³ Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o z tego 
œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie zosta³ wydany ¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d».
Joh 18:37  Pi³at zatem powiedzia³ do Niego: «A wiêc jesteœ królem?» Odpowiedzia³ Jezus: «Tak, jestem 
królem. Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie. Ka¿dy, kto jest 
z prawdy, s³ucha mojego g³osu».
Joh 18:38  Rzek³ do Niego Pi³at: «Có¿ to jest prawda?» To powiedziawszy wyszed³ powtórnie do ¯ydów i rzek³ 
do nich: «Ja nie znajdujê w Nim ¿adnej winy.
Joh 18:39  Jest zaœ u was zwyczaj, ¿e na Paschê uwalniam wam jednego [wiêŸnia]. Czy zatem chcecie, abym 
wam uwolni³ Króla ¯ydowskiego?»
Joh 18:40  Oni zaœ powtórnie zawo³ali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz by³ zbrodniarzem.
Joh 19:1  Wówczas Pi³at wzi¹³ Jezusa i kaza³ Go ubiczowaæ.
Joh 19:2  A ¿o³nierze uplót³szy koronê z cierni, w³o¿yli Mu j¹ na g³owê i okryli Go p³aszczem purpurowym.
Joh 19:3  Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu ¯ydowski!» I policzkowali Go.
Joh 19:4  A Pi³at ponownie wyszed³ na zewn¹trz i przemówi³ do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na 
zewn¹trz, abyœcie poznali, ¿e ja nie znajdujê w Nim ¿adnej winy».
Joh 19:5  Jezus wiêc wyszed³ na zewn¹trz, w koronie cierniowej i p³aszczu purpurowym. Pi³at rzek³ do nich: 
«Oto Cz³owiek».
Joh 19:6  Gdy Go ujrzeli arcykap³ani i s³udzy, zawo³ali: «Ukrzy¿uj! Ukrzy¿uj!» Rzek³ do nich Pi³at: «WeŸcie Go 
i sami ukrzy¿ujcie! Ja bowiem nie znajdujê w Nim winy».
Joh 19:7  Odpowiedzieli mu ¯ydzi: «My mamy Prawo, a wed³ug Prawa powinien On umrzeæ, bo sam siebie 
uczyni³ Synem Bo¿ym».
Joh 19:8  Gdy Pi³at us³ysza³ te s³owa, ul¹k³ siê jeszcze bardziej.
Joh 19:9  Wszed³ znów do pretorium i zapyta³ Jezusa: «Sk¹d Ty jesteœ?» Jezus jednak nie da³ mu odpowiedzi.
Joh 19:10  Rzek³ wiêc Pi³at do Niego: «Nie chcesz mówiæ ze mn¹? Czy nie wiesz, ¿e mam w³adzê uwolniæ 
Ciebie i mam w³adz¹ Ciebie ukrzy¿owaæ?»
Joh 19:11  Jezus odpowiedzia³: «Nie mia³byœ ¿adnej w³adzy nade Mn¹, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego 
wiêkszy grzech ma ten, który Mnie wyda³ tobie».
Joh 19:12  Odt¹d Pi³at usi³owa³ Go uwolniæ. ¯ydzi jednak zawo³ali: «Je¿eli Go uwolnisz, nie jesteœ 
przyjacielem Cezara. Ka¿dy, kto siê czyni królem, sprzeciwia siê Cezarowi».
Joh 19:13  Gdy wiêc Pi³at us³ysza³ te s³owa, wyprowadzi³ Jezusa na zewn¹trz i zasiad³ na trybunale, na miejscu 
zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
Joh 19:14  By³ to dzieñ Przygotowania Paschy, oko³o godziny szóstej. I rzek³ do ¯ydów: «Oto król wasz!»
Joh 19:15  A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzy¿uj Go!» Pi³at rzek³ do nich: «Czy¿ króla waszego mam 
ukrzy¿owaæ?» Odpowiedzieli arcykap³ani: «Poza Cezarem nie mamy króla».
Joh 19:16  Wtedy wiêc wyda³ Go im, aby Go ukrzy¿owano. Zabrali zatem Jezusa.
Joh 19:17  A On sam dŸwigaj¹c krzy¿ wyszed³ na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa 
siê Golgota.
Joh 19:18  Tam Go ukrzy¿owano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, poœrodku zaœ Jezusa.
Joh 19:19  Wypisa³ te¿ Pi³at tytu³ winy i kaza³ go umieœciæ na krzy¿u. A by³o napisane: «Jezus Nazarejczyk, 
Król ¯ydowski».
Joh 19:20  Ten napis czyta³o wielu ¯ydów, poniewa¿ miejsce, gdzie ukrzy¿owano Jezusa, by³o blisko miasta. A 
by³o napisane w jêzyku hebrajskim, ³aciñskim i greckim.
Joh 19:21  Arcykap³ani ¿ydowscy mówili do Pi³ata: «Nie pisz: Król ¯ydowski, ale ¿e On powiedzia³: Jestem 
Królem ¯ydowskim».
Joh 19:22  Odpar³ Pi³at: «Com napisa³, napisa³em».
Joh 19:23  ¯o³nierze zaœ, gdy ukrzy¿owali Jezusa, wziêli Jego szaty i podzielili na cztery czêœci, dla ka¿dego 
¿o³nierza po czêœci; wziêli tak¿e tunikê. Tunika zaœ nie by³a szyta, ale ca³a tkana od góry do do³u.
Joh 19:24  Mówili wiêc miêdzy sob¹: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzuæmy o ni¹ losy, do kogo ma nale¿eæ». Tak 
mia³y siê wype³niæ s³owa Pisma: Podzielili miêdzy siebie szaty, a los rzucili o moj¹ sukniê. To w³aœnie uczynili 
¿o³nierze.
Joh 19:25  A obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria 
Magdalena.
Joh 19:26  Kiedy wiêc Jezus ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³owa³, rzek³ do Matki: 
«Niewiasto, oto syn Twój».



Joh 19:27  Nastêpnie rzek³ do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie.
Joh 19:28  Potem Jezus œwiadom, ¿e ju¿ wszystko siê dokona³o, aby siê wype³ni³o Pismo, rzek³: «Pragnê».
Joh 19:29  Sta³o tam naczynie pe³ne octu. Na³o¿ono wiêc na hizop g¹bkê pe³n¹ octu i do ust Mu podano.
Joh 19:30  A gdy Jezus skosztowa³ octu, rzek³: «Wykona³o siê!» I sk³oniwszy g³owê odda³ ducha.
Joh 19:31  Poniewa¿ by³ to dzieñ Przygotowania, aby zatem cia³a nie pozostawa³y na krzy¿u w szabat - ów 
bowiem dzieñ szabatu by³ wielkim œwiêtem - ¯ydzi prosili Pi³ata, aby ukrzy¿owanym po³amano golenie i 
usuniêto ich cia³a.
Joh 19:32  Przyszli wiêc ¿o³nierze i po³amali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli 
ukrzy¿owani.
Joh 19:33  Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ¿e ju¿ umar³, nie ³amali Mu goleni,
Joh 19:34  tylko jeden z ¿o³nierzy w³óczni¹ przebi³ Mu bok i natychmiast wyp³ynê³a krew i woda.
Joh 19:35  Zaœwiadczy³ to ten, który widzia³, a œwiadectwo jego jest prawdziwe. On wie, ¿e mówi prawdê, 
abyœcie i wy wierzyli.
Joh 19:36  Sta³o siê to bowiem, aby siê wype³ni³o Pismo: Koœæ jego nie bêdzie z³amana.
Joh 19:37  I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Bêd¹ patrzeæ na Tego, którego przebili.
Joh 19:38  Potem Józef z Arymatei, który by³ uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed ¯ydami, poprosi³ 
Pi³ata, aby móg³ zabraæ cia³o Jezusa. A Pi³at zezwoli³. Poszed³ wiêc i zabra³ Jego cia³o.
Joh 19:39  Przyby³ równie¿ i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszed³ do Jezusa w nocy, i przyniós³ oko³o 
stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
Joh 19:40  Zabrali wiêc cia³o Jezusa i obwi¹zali je w p³ótna razem z wonnoœciami, stosownie do ¿ydowskiego 
sposobu grzebania.
Joh 19:41  A na miejscu, gdzie Go ukrzy¿owano, by³ ogród, w ogrodzie zaœ nowy grób, w którym jeszcze nie 
z³o¿ono nikogo.
Joh 19:42  Tam to wiêc, ze wzglêdu na ¿ydowski dzieñ Przygotowania, z³o¿ono Jezusa, bo grób znajdowa³ siê 
w pobli¿u.
Joh 20:1  A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria Magdalena uda³a 
siê do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu.
Joh 20:2  Pobieg³a wiêc i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kocha³, i rzek³a do 
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono».
Joh 20:3  Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi uczeñ i szli do grobu.
Joh 20:4  Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do grobu.
Joh 20:5  A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do œrodka.
Joh 20:6  Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna
Joh 20:7  oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym 
miejscu.
Joh 20:8  Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³ i uwierzy³.
Joh 20:9  Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], ¿e On ma powstaæ z martwych.
Joh 20:10  Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.
Joh 20:11  Maria Magdalena natomiast sta³a przed grobem p³acz¹c. A kiedy [tak] p³aka³a, nachyli³a siê do grobu
Joh 20:12  i ujrza³a dwóch anio³ów w bieli, siedz¹cych tam, gdzie le¿a³o cia³o Jezusa - jednego w miejscu 
g³owy, drugiego w miejscu nóg.
Joh 20:13  I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu p³aczesz?» Odpowiedzia³a im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, 
gdzie Go po³o¿ono».
Joh 20:14  Gdy to powiedzia³a, odwróci³a siê i ujrza³a stoj¹cego Jezusa, ale nie wiedzia³a, ¿e to Jezus.
Joh 20:15  Rzek³ do niej Jezus: «Niewiasto, czemu p³aczesz? Kogo szukasz?» Ona zaœ s¹dz¹c, ¿e to jest 
ogrodnik, powiedzia³a do Niego: «Panie, jeœli ty Go przenios³eœ, powiedz mi, gdzie Go po³o¿y³eœ, a ja Go 
wezmê».
Joh 20:16  Jezus rzek³ do niej: «Mario!» A ona obróciwszy siê powiedzia³a do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», 
to znaczy: Nauczycielu!
Joh 20:17  Rzek³ do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wst¹pi³em do Ojca. Natomiast udaj siê 
do moich braci i powiedz im: "Wstêpujê do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"».
Joh 20:18  Posz³a Maria Magdalena oznajmiaj¹c uczniom: «Widzia³am Pana i to mi powiedzia³».
Joh 20:19  Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi by³y 
zamkniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: «Pokój wam!»
Joh 20:20  A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
Joh 20:21  A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am».
Joh 20:22  Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!
Joh 20:23  Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane».
Joh 20:24  Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy przyszed³ Jezus.



Joh 20:25  Inni wiêc uczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy Pana!» Ale on rzek³ do nich: «Je¿eli na rêkach 
Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki mojej do boku 
Jego, nie uwierzê».
Joh 20:26  A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewn¹trz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych, stan¹³ poœrodku i rzek³: «Pokój wam!»
Joh 20:27  Nastêpnie rzek³ do Tomasza: «Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ [j¹] 
do mego boku, i nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz wierz¹cym!»
Joh 20:28  Tomasz Mu odpowiedzia³: «Pan mój i Bóg mój!»
Joh 20:29  Powiedzia³ mu Jezus: «Uwierzy³eœ dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli».
Joh 20:30  I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksi¹¿ce, uczyni³ Jezus wobec uczniów.
Joh 20:31  Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c 
mieli ¿ycie w imiê Jego.
Joh 21:1  Potem znowu ukaza³ siê Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukaza³ siê w ten sposób:
Joh 21:2  Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Joh 21:3  Szymon Piotr powiedzia³ do nich: «Idê ³owiæ ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tob¹». Wyszli 
wiêc i wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie z³owili.
Joh 21:4  A gdy ranek zaœwita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli, ¿e to by³ Jezus.
Joh 21:5  A Jezus rzek³ do nich: «Dzieci, czy macie co na posi³ek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie».
Joh 21:6  On rzek³ do nich: «Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi, a znajdziecie». Zarzucili wiêc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ.
Joh 21:7  Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego Jezus mi³owa³: «To jest Pan!» Szymon Piotr 
us³yszawszy, ¿e to jest Pan, przywdzia³ na siebie wierzchni¹ szatê - by³ bowiem prawie nagi - i rzuci³ siê w 
morze.
Joh 21:8  Reszta uczniów dobi³a ³odzi¹, ci¹gn¹c za sob¹ sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie by³o daleko - tylko 
oko³o dwustu ³okci.
Joh 21:9  A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce siê na ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê oraz chleb.
Joh 21:10  Rzek³ do nich Jezus: «Przynieœcie jeszcze ryb, któreœcie teraz u³owili».
Joh 21:11  Poszed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu piêædziesiêciu 
trzech. A pomimo tak wielkiej iloœci, sieæ siê nie rozerwa³a.
Joh 21:12  Rzek³ do nich Jezus: «ChodŸcie, posilcie siê!» ¯aden z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu pytania: 
«Kto Ty jesteœ?» bo wiedzieli, ¿e to jest Pan.
Joh 21:13  A Jezus przyszed³, wzi¹³ chleb i poda³ im - podobnie i rybê.
Joh 21:14  To ju¿ trzeci raz, jak Jezus ukaza³ siê uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta³.
Joh 21:15  A gdy spo¿yli œniadanie, rzek³ Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie 
wiêcej ani¿eli ci?» Odpowiedzia³ Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham». Rzek³ do niego: «Paœ baranki 
moje!»
Joh 21:16  I znowu, po raz drugi, powiedzia³ do niego: «Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie?» Odpar³ Mu: 
«Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham». Rzek³ do niego: «Paœ owce moje!».
Joh 21:17  Powiedzia³ mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmuci³ siê Piotr, ¿e mu 
po raz trzeci powiedzia³: «Czy kochasz Mnie?» I rzek³ do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, ¿e Ciê 
kocham». Rzek³ do niego Jezus: «Paœ owce moje!
Joh 21:18  Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci: Gdy by³eœ m³odszy, opasywa³eœ siê sam i chodzi³eœ, gdzie 
chcia³eœ. Ale gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje, a inny ciê opasze i poprowadzi, dok¹d nie chcesz».
Joh 21:19  To powiedzia³, aby zaznaczyæ, jak¹ œmierci¹ uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzek³ do niego: 
«PójdŸ za Mn¹!»
Joh 21:20  Piotr obróciwszy siê zobaczy³ id¹cego za sob¹ ucznia, którego mi³owa³ Jezus, a który to w czasie 
uczty spoczywa³ na Jego piersi i powiedzia³: «Panie, kto jest ten, który Ciê zdradzi?»
Joh 21:21  Gdy wiêc go Piotr ujrza³, rzek³ do Jezusa: «Panie, a co z tym bêdzie?»
Joh 21:22  Odpowiedzia³ mu Jezus: «Je¿eli chcê, aby pozosta³, a¿ przyjdê, co tobie do tego? Ty pójdŸ za 
Mn¹!»
Joh 21:23  Rozesz³a siê wœród braci wieœæ, ¿e uczeñ ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedzia³ mu, ¿e nie 
umrze, lecz: «Jeœli Ja chcê, aby pozosta³ a¿ przyjdê, co tobie do tego?»
Joh 21:24  Ten w³aœnie uczeñ daje œwiadectwo o tych sprawach i on je opisa³. A wiemy, ¿e œwiadectwo jego 
jest prawdziwe.
Joh 21:25  Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokona³, a które, gdyby je szczegó³owo opisaæ, to 
s¹dzê, ¿e ca³y œwiat nie pomieœci³by ksi¹g, które by trzeba napisaæ.
Act 1:1  Pierwsz¹ Ksiêgê napisa³em, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czyni³ i czego naucza³ od pocz¹tku



Act 1:2  a¿ do dnia, w którym udzieli³ przez Ducha Œwiêtego poleceñ Aposto³om, których sobie wybra³, a potem 
zosta³ wziêty do nieba.
Act 1:3  Im te¿ po swojej mêce da³ wiele dowodów, ¿e ¿yje: ukazywa³ siê im przez czterdzieœci dni i mówi³ o 
królestwie Bo¿ym.
Act 1:4  A podczas wspólnego posi³ku kaza³ im nie odchodziæ z Jerozolimy, ale oczekiwaæ obietnicy Ojca: 
«S³yszeliœcie o niej ode Mnie - [mówi³] -
Act 1:5  Jan chrzci³ wod¹, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Œwiêtym».
Act 1:6  Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»
Act 1:7  Odpowiedzia³ im: «Nie wasza to rzecz znaæ czasy i chwile, które Ojciec ustali³ swoj¹ w³adz¹,
Act 1:8  ale gdy Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami w Jerozolimie i 
w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi».
Act 1:9  Po tych s³owach uniós³ siê w ich obecnoœci w górê i ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu.
Act 1:10  Kiedy uporczywie wpatrywali siê w Niego, jak wstêpowa³ do nieba, przyst¹pili do nich dwaj mê¿owie w 
bia³ych szatach.
Act 1:11  I rzekli: «Mê¿owie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w niebo? Ten Jezus, wziêty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliœcie Go wstêpuj¹cego do nieba».
Act 1:12  Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwn¹, która le¿y blisko Jerozolimy, w odleg³oœci drogi 
szabatowej.
Act 1:13  Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, 
Bart³omiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba.
Act 1:14  Wszyscy oni trwali jednomyœlnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi 
Jego.
Act 1:15  Wtedy Piotr w obecnoœci braci, a zebra³o siê razem oko³o stu dwudziestu osób, tak przemówi³:
Act 1:16  «Bracia, musia³o wype³niæ siê s³owo Pisma, które Duch Œwiêty zapowiedzia³ przez usta Dawida o 
Judaszu. On to wskaza³ drogê tym, którzy pojmali Jezusa,
Act 1:17  bo on zalicza³ siê do nas i mia³ udzia³ w naszym pos³ugiwaniu.
Act 1:18  Za pieni¹dze, niegodziwie zdobyte, naby³ ziemiê i spad³szy g³ow¹ na dó³, pêk³ na pó³ i wyp³ynê³y 
wszystkie jego wnêtrznoœci.
Act 1:19  Roznios³o siê to wœród wszystkich mieszkañców Jerozolimy, tak ¿e nazwano ow¹ rolê w ich jêzyku 
Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
Act 1:20  Napisano bowiem w Ksiêdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A 
urz¹d jego niech inny obejmie!
Act 1:21  Trzeba wiêc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez ca³y czas, kiedy Pan Jezus przebywa³ z 
nami,
Act 1:22  pocz¹wszy od chrztu Janowego a¿ do dnia, w którym zosta³ wziêty od nas do nieba, sta³ siê razem z 
nami œwiadkiem Jego zmartwychwstania».
Act 1:23  Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsab¹, z przydomkiem Justus, i Macieja.
Act 1:24  I tak siê pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wska¿ z tych dwóch jednego, którego 
wybra³eœ,
Act 1:25  by zaj¹³ miejsce w tym pos³ugiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzy³ siê Judasz, aby pójœæ 
swoj¹ drog¹».
Act 1:26  I dali im losy, a los pad³ na Macieja. I zosta³ do³¹czony do jedenastu aposto³ów.
Act 2:1  Kiedy nadszed³ wreszcie dzieñ Piêædziesi¹tnicy, znajdowali siê wszyscy razem na tym samym miejscu.
Act 2:2  Nagle da³ siê s³yszeæ z nieba szum, jakby uderzenie gwa³townego wiatru, i nape³ni³ ca³y dom, w 
którym przebywali.
Act 2:3  Ukaza³y siê im te¿ jêzyki jakby z ognia, które siê rozdzieli³y, i na ka¿dym z nich spocz¹³ jeden.
Act 2:4  I wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym, i zaczêli mówiæ obcymi jêzykami, tak jak im Duch 
pozwala³ mówiæ.
Act 2:5  Przebywali wtedy w Jerozolimie pobo¿ni ¯ydzi ze wszystkich narodów pod s³oñcem.
Act 2:6  Kiedy wiêc powsta³ ów szum, zbiegli siê t³umnie i zdumieli, bo ka¿dy s³ysza³, jak przemawiali w jego 
w³asnym jêzyku.
Act 2:7  «Czy¿ ci wszyscy, którzy przemawiaj¹, nie s¹ Galilejczykami?» - mówili pe³ni zdumienia i podziwu.
Act 2:8  «Jak¿e¿ wiêc ka¿dy z nas s³yszy swój w³asny jêzyk ojczysty? -
Act 2:9  Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkañcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Act 2:10  Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych czêœci Libii, które le¿¹ blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Act 2:11  ¯ydzi oraz prozelici, Kreteñczycy i Arabowie - s³yszymy ich g³osz¹cych w naszych jêzykach wielkie 
dzie³a Bo¿e».
Act 2:12  Zdumiewali siê wszyscy i nie wiedzieli, co myœleæ: «Co ma znaczyæ?» - mówili jeden do drugiego.
Act 2:13  «Upili siê m³odym winem» - drwili inni.



Act 2:14  Wtedy stan¹³ Piotr razem z Jedenastoma i przemówi³ do nich donoœnym g³osem: «Mê¿owie 
Judejczycy i wszyscy mieszkañcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomoœci i pos³uchajcie uwa¿nie mych s³ów!
Act 2:15  Ci ludzie nie s¹ pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia,
Act 2:16  ale spe³nia siê przepowiednia proroka Joela:
Act 2:17  W ostatnich dniach - mówi Bóg - wylejê Ducha mojego na wszelkie cia³o, i bêd¹ prorokowali synowie 
wasi i córki wasze, m³odzieñcy wasi widzenia mieæ bêd¹, a starcy - sny.
Act 2:18  Nawet na niewolników i niewolnice moje wylejê w owych dniach Ducha mego, i bêd¹ prorokowali.
Act 2:19  I sprawiê dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogieñ, i k³êby dymu,
Act 2:20  s³oñce zamieni siê w ciemnoœci, a ksiê¿yc w krew, zanim nadejdzie dzieñ Pañski, wielki i wspania³y.
Act 2:21  Ka¿dy, kto wzywaæ bêdzie imienia Pañskiego, bêdzie zbawiony.
Act 2:22  Mê¿owie izraelscy, s³uchajcie tego, co mówiê: Jezusa Nazarejczyka, Mê¿a, którego pos³annictwo Bóg 
potwierdzi³ wam niezwyk³ymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokona³ wœród was, o czym 
sami wiecie,
Act 2:23  tego Mê¿a, który z woli postanowienia i przewidzenia Bo¿ego zosta³ wydany, przybiliœcie rêkami 
bezbo¿nych do krzy¿a i zabiliœcie.
Act 2:24  Lecz Bóg wskrzesi³ Go, zerwawszy wiêzy œmierci, gdy¿ niemo¿liwe by³o, aby ona panowa³a nad 
Nim, bo Dawid mówi³ o Nim:
Act 2:25  Mia³em Pana zawsze przed oczami, gdy¿ stoi po mojej prawicy, abym siê nie zachwia³.
Act 2:26  Dlatego ucieszy³o siê moje serce i rozradowa³ siê mój jêzyk, tak¿e i moje cia³o spoczywaæ bêdzie w 
nadziei,
Act 2:27  ¿e nie zostawisz duszy mojej w Otch³ani ani nie dasz Œwiêtemu Twemu ulec ska¿eniu.
Act 2:28  Da³eœ mi poznaæ drogi ¿ycia i nape³nisz mnie radoœci¹ przed obliczem Twoim.
Act 2:29  Bracia, wolno powiedzieæ do was otwarcie, ¿e patriarcha Dawid umar³ i zosta³ pochowany w grobie, 
który znajduje siê u nas a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Act 2:30  Wiêc jako prorok, który wiedzia³, ¿e Bóg przysi¹g³ mu uroczyœcie, i¿ jego Potomek zasi¹dzie na jego 
tronie,
Act 2:31  widzia³ przysz³oœæ i przepowiedzia³ zmartwychwstanie Mesjasza, ¿e ani nie pozostanie w Otch³ani, 
ani cia³o Jego nie ulegnie rozk³adowi.
Act 2:32  Tego w³aœnie Jezusa wskrzesi³ Bóg, a my wszyscy jesteœmy tego œwiadkami.
Act 2:33  Wyniesiony na prawicê Boga, otrzyma³ od Ojca obietnicê Ducha Œwiêtego i zes³a³ Go,
Act 2:34  jak to sami widzicie i s³yszycie. Bo Dawid nie wst¹pi³ do nieba, a jednak powiada: Rzek³ Pan do Pana 
mego: Si¹dŸ po prawicy mojej,
Act 2:35  a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem stóp Twoich.
Act 2:36  Niech wiêc ca³y dom Izraela wie z niewzruszon¹ pewnoœci¹, ¿e tego Jezusa, którego wyœcie 
ukrzy¿owali, uczyni³ Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Act 2:37  Gdy to us³yszeli, przejêli siê do g³êbi serca: «Có¿ mamy czyniæ, bracia?» - zapytali Piotra i 
pozosta³ych Aposto³ów.
Act 2:38  «Nawróæcie siê - powiedzia³ do nich Piotr - i niech ka¿dy z was ochrzci siê w imiê Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów waszych, a weŸmiecie w darze Ducha Œwiêtego.
Act 2:39  Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy s¹ daleko, a których powo³a Pan 
Bóg nasz».
Act 2:40  W wielu te¿ innych s³owach dawa³ œwiadectwo i napomina³: «Ratujcie siê spoœród tego 
przewrotnego pokolenia!».
Act 2:41  Ci wiêc, którzy przyjêli jego naukê, zostali ochrzczeni. I przy³¹czy³o siê owego dnia oko³o trzech tysiêcy 
dusz.
Act 2:42  Trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwie.
Act 2:43  BojaŸñ ogarnia³a ka¿dego, gdy¿ Aposto³owie czynili wiele znaków i cudów.
Act 2:44  Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Act 2:45  Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je ka¿demu wed³ug potrzeby.
Act 2:46  Codziennie trwali jednomyœlnie w œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach, przyjmowali posi³ek z radoœci¹ 
i prostot¹ serca.
Act 2:47  Wielbili Boga, a ca³y lud odnosi³ siê do nich ¿yczliwie. Pan zaœ przymna¿a³ im codziennie tych, którzy 
dostêpowali zbawienia.
Act 3:1  Gdy Piotr i Jan wchodzili do œwi¹tyni na modlitwê o godzinie dziewi¹tej,
Act 3:2  wnoszono w³aœnie pewnego cz³owieka, chromego od urodzenia. K³adziono go codziennie przy bramie 
œwi¹tyni, zwanej Piêkn¹, aby wstêpuj¹cych do œwi¹tyni, prosi³ o ja³mu¿nê.
Act 3:3  Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejœæ do œwi¹tyni, prosi³ ich o ja³mu¿nê.
Act 3:4  Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy siê mu powiedzia³:
Act 3:5  «Spójrz na nas!». A on patrzy³ na nich oczekuj¹c od nich ja³mu¿ny.



Act 3:6  «Nie mam srebra ani z³ota - powiedzia³ Piotr - ale co mam, to ci dajê: W imiê Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka, chodŸ!»
Act 3:7  I uj¹wszy go za praw¹ rêkê, podniós³ go. A on natychmiast odzyska³ w³adzê w nogach i stopach.
Act 3:8  Zerwa³ siê i stan¹³ na nogach, i chodzi³, i wszed³ z nimi do œwi¹tyni, chodz¹c, skacz¹c i wielbi¹c Boga.
Act 3:9  A ca³y lud zobaczy³ go chodz¹cego i chwal¹cego Boga.
Act 3:10  I rozpoznawali w nim tego cz³owieka, który siada³ przy Piêknej Bramie œwi¹tyni, aby ¿ebraæ, i 
ogarnê³o ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotka³o.
Act 3:11  A gdy on trzyma³ siê Piotra i Jana, ca³y lud zdumiony zbieg³ siê do nich w kru¿ganku, który zwano 
Salomonowym.
Act 3:12  Na ten widok Piotr przemówi³ do ludu: «Mê¿owie izraelscy! Dlaczego dziwicie siê temu? I dlaczego 
tak¿e patrzycie na nas, jakbyœmy w³asn¹ moc¹ lub pobo¿noœci¹ sprawili, ¿e on chodzi?
Act 3:13  Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ws³awi³ S³ugê swego, Jezusa, wy jednak 
wydaliœcie Go i zaparliœcie siê Go przed Pi³atem, gdy postanowi³ Go uwolniæ.
Act 3:14  Zaparliœcie siê Œwiêtego i Sprawiedliwego, a wyprosiliœcie u³askawienie dla zabójcy.
Act 3:15  Zabiliœcie Dawcê ¿ycia, ale Bóg wskrzesi³ Go z martwych, czego my jesteœmy œwiadkami.
Act 3:16  I przez wiarê w Jego imiê temu cz³owiekowi, którego widzicie i którego znacie, imiê to przywróci³o si³y. 
Wiara [wzbudzona] przez niego da³a mu tê pe³niê si³, któr¹ wszyscy widzicie.
Act 3:17  Lecz teraz wiem, bracia, ¿e dzia³aliœcie w nieœwiadomoœci, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
Act 3:18  A Bóg w ten sposób spe³ni³ to, co zapowiedzia³ przez usta wszystkich proroków, ¿e Jego Mesjasz 
bêdzie cierpia³.
Act 3:19  Pokutujcie wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy wasze zosta³y zg³adzone,
Act 3:20  aby nadesz³y od Pana dni och³ody, aby te¿ pos³a³ wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
Act 3:21  którego niebo musi zatrzymaæ a¿ do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków 
przepowiedzia³ Bóg przez usta swoich œwiêtych proroków.
Act 3:22  Powiedzia³ przecie¿ Moj¿esz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spoœród braci waszych. 
S³uchajcie Go we wszystkim, co wam powie.
Act 3:23  A ka¿dy, kto nie pos³ucha tego Proroka, zostanie usuniêty z ludu.
Act 3:24  Zapowiadali te dni tak¿e pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego nastêpców.
Act 3:25  Wy jesteœcie synami proroków i przymierza, które Bóg zawar³ z waszymi ojcami, kiedy rzek³ do 
Abrahama: B³ogos³awione bêd¹ w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
Act 3:26  Dla was w pierwszym rzêdzie wskrzesi³ Bóg S³ugê swego i pos³a³ Go, aby b³ogos³awi³ ka¿demu z 
was w odwracaniu siê od grzechów».
Act 4:1  Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kap³ani i dowódca stra¿y œwi¹tynnej oraz saduceusze
Act 4:2  oburzeni, ¿e nauczaj¹ lud i g³osz¹ zmartwychwstanie umar³ych w Jezusie.
Act 4:3  Zatrzymali ich i oddali pod stra¿ a¿ do nastêpnego dnia, bo ju¿ by³ wieczór.
Act 4:4  A wielu z tych, którzy s³yszeli naukê, uwierzy³o. Liczba mê¿czyzn dosiêga³a oko³o piêciu tysiêcy.
Act 4:5  Nastêpnego dnia zebrali siê ich prze³o¿eni i starsi, i uczeni w Jerozolimie:
Act 4:6  arcykap³an Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich by³o z rodu arcykap³añskiego.
Act 4:7  Postawili ich w œrodku i pytali: «Czyj¹ moc¹ albo w czyim imieniu uczyniliœcie to?»
Act 4:8  Wtedy Piotr nape³niony Duchem Œwiêtym powiedzia³ do nich: «Prze³o¿eni ludu i starsi!
Act 4:9  Je¿eli przes³uchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dziêki któremu chory cz³owiek uzyska³ 
zdrowie,
Act 4:10  to niech bêdzie wiadomo wam wszystkim i ca³emu ludowi Izraela, ¿e w imiê Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka - którego ukrzy¿owaliœcie, a którego Bóg wskrzesi³ z martwych - ¿e przez Niego ten cz³owiek 
stan¹³ przed wami zdrowy.
Act 4:11  On jest kamieniem, odrzuconym przez was buduj¹cych, tym, który sta³ siê g³owic¹ wêg³a.
Act 4:12  I nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w 
którym moglibyœmy byæ zbawieni».
Act 4:13  Widz¹c odwagê Piotra i Jana, a dowiedziawszy siê, ¿e s¹ oni ludŸmi nieuczonymi i prostymi, dziwili siê. 
Rozpoznawali w nich te¿ towarzyszy Jezusa.
Act 4:14  A widz¹c nadto, ¿e stoi z nimi uzdrowiony cz³owiek, nie znajdowali odpowiedzi.
Act 4:15  Kazali wiêc im wyjœæ z sali Rady i naradzili siê:
Act 4:16  «Co mamy zrobiæ z tymi ludŸmi? - mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, 
oczywistego dla wszystkich mieszkañców Jerozolimy. Przecie¿ temu nie mo¿emy zaprzeczyæ.
Act 4:17  Aby jednak nie rozpowszechnia³o siê to wœród ludu, zabroñmy im surowo przemawiaæ do 
kogokolwiek w to imiê!».
Act 4:18  Przywo³ali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiaæ, i nauczaæ w imiê Jezusa.
Act 4:19  Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozs¹dŸcie, czy s³uszne jest w oczach Bo¿ych bardziej s³uchaæ was 
ni¿ Boga?



Act 4:20  Bo my nie mo¿emy nie mówiæ tego, coœmy widzieli i s³yszeli».
Act 4:21  Oni zaœ ponowili groŸby, a nie znajduj¹c ¿adnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuœcili ich ze 
wzglêdu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co siê sta³o.
Act 4:22  A cz³owiek, który dozna³ tego cudownego uzdrowienia, mia³ ponad czterdzieœci lat.
Act 4:23  Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykap³ani i starsi.
Act 4:24  Wys³uchawszy tego podnieœli jednomyœlnie g³os do Boga i mówili: «Wszechw³adny Stwórco nieba i 
ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje,
Act 4:25  Tyœ przez Ducha Œwiêtego powiedzia³ ustami s³ugi Twego Dawida: Dlaczego burz¹ siê narody i ludy 
knuj¹ rzeczy pró¿ne?
Act 4:26  Powstali królowie ziemi i ksi¹¿êta zeszli siê razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazañcowi.
Act 4:27  Zeszli siê bowiem rzeczywiœcie w tym mieœcie przeciw œwiêtemu S³udze Twemu, Jezusowi, którego 
namaœci³eœ, Herod i Poncjusz Pi³at z poganami i pokoleniami Izraela,
Act 4:28  aby uczyniæ to, co rêka Twoja i myœl zamierzy³y.
Act 4:29  A teraz spójrz, Panie, na ich groŸby i daj s³ugom Twoim g³osiæ s³owo Twoje z ca³¹ odwag¹,
Act 4:30  gdy Ty wyci¹gaæ bêdziesz sw¹ rêkê, aby uzdrawiaæ i dokonywaæ znaków i cudów przez imiê 
œwiêtego S³ugi Twego, Jezusa».
Act 4:31  Po tej modlitwie zadr¿a³o miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali nape³nieni Duchem 
Œwiêtym i g³osili odwa¿nie s³owo Bo¿e.
Act 4:32  Jeden duch i jedno serce o¿ywia³y wszystkich wierz¹cych. ¯aden nie nazywa³ swoim tego, co 
posiada³, ale wszystko mieli wspólne.
Act 4:33  Aposto³owie z wielk¹ moc¹ œwiadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielk¹ 
³askê.
Act 4:34  Nikt z nich nie cierpia³ niedostatku, bo w³aœciciele pól albo domów sprzedawali je
Act 4:35  i przynosili pieni¹dze [uzyskane] ze sprzeda¿y, i sk³adali je u stóp Aposto³ów. Ka¿demu te¿ 
rozdzielano wed³ug potrzeby.
Act 4:36  Tak Józef, nazwany przez Aposto³ów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia", lewita rodem z Cypru,
Act 4:37  sprzeda³ ziemiê, któr¹ posiada³, a pieni¹dze przyniós³ i z³o¿y³ u stóp Aposto³ów.
Act 5:1  Ale pewien cz³owiek, imieniem Ananiasz, z ¿on¹ swoj¹ Safir¹, sprzeda³ posiad³oœæ
Act 5:2  i za wiedz¹ ¿ony od³o¿y³ sobie czêœæ zap³aty, a pewn¹ czêœæ przyniós³ i z³o¿y³ u stóp Aposto³ów.
Act 5:3  «Ananiaszu - powiedzia³ Piotr - dlaczego szatan zaw³adn¹³ twym sercem, ¿e sk³ama³eœ Duchowi 
Œwiêtemu i od³o¿y³eœ sobie czêœæ zap³aty za ziemiê?
Act 5:4  Czy przed sprzeda¿¹ nie by³a twoj¹ w³asnoœci¹, a po sprzedaniu czy¿ nie mog³eœ rozporz¹dziæ tym, 
coœ za ni¹ otrzyma³? Jak¿e mog³eœ dopuœciæ myœl o takim uczynku? Nie ludziom sk³ama³eœ, lecz Bogu».
Act 5:5  S³ysz¹c te s³owa Ananiasz pad³ martwy. A wszystkich, którzy tego s³uchali, ogarn¹³ wielki strach.
Act 5:6  M³odsi mê¿czyŸni wstali, owinêli go, wynieœli i pogrzebali.
Act 5:7  Oko³o trzech godzin póŸniej wesz³a tak¿e jego ¿ona, nie wiedz¹c, co siê sta³o.
Act 5:8  «Powiedz mi - zapyta³ j¹ Piotr - czy za tyle sprzedaliœcie ziemiê?» «Tak, za tyle» - odpowiedzia³a.
Act 5:9  A Piotr do niej: «Dlaczego umówiliœcie siê, aby wystawiaæ na próbê Ducha Pañskiego? Oto stoj¹ w 
progu ci, którzy pochowali twego mê¿a. Wynios¹ te¿ ciebie».
Act 5:10  A ona upad³a natychmiast u jego stóp i skona³a. Gdy m³odzieñcy weszli, znaleŸli j¹ martw¹. Wynieœli 
j¹ wiêc i pochowali obok mê¿a.
Act 5:11  Strach wielki ogarn¹³ ca³y Koœció³ i wszystkich, którzy o tym s³yszeli.
Act 5:12  Wiele znaków i cudów dzia³o siê przez rêce Aposto³ów wœród ludu. Trzymali siê wszyscy razem w 
kru¿ganku Salomona.
Act 5:13  A z obcych nikt nie mia³ odwagi do³¹czyæ siê do nich, lud zaœ ich wychwala³.
Act 5:14  Coraz bardziej te¿ ros³a liczba mê¿czyzn i kobiet, przyjmuj¹cych wiarê w Pana.
Act 5:15  Wynoszono te¿ chorych na ulicê i k³adziono na ³o¿ach i noszach, aby choæ cieñ przechodz¹cego 
Piotra pad³ na któregoœ z nich.
Act 5:16  Tak¿e z miast s¹siednich zbiega³o siê mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosz¹c chorych i drêczonych 
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Act 5:17  Wówczas arcykap³an i wszyscy jego zwolennicy, nale¿¹cy do stronnictwa saduceuszów, pe³ni 
zazdroœci
Act 5:18  zatrzymali Aposto³ów i wtr¹cili ich do publicznego wiêzienia.
Act 5:19  Ale w nocy anio³ Pañski otworzy³ bramy wiêzienia i wyprowadziwszy ich powiedzia³:
Act 5:20  «IdŸcie i g³oœcie w œwi¹tyni ludowi wszystkie s³owa tego ¿ycia!».
Act 5:21  Us³yszawszy to weszli o œwicie do œwi¹tyni i nauczali. Tymczasem arcykap³an i jego stronnicy zwo³ali 
Sanhedryn i ca³¹ starszyznê synów Izraela. Pos³ali do wiêzienia, aby ich przyprowadzono.
Act 5:22  Lecz kiedy s³udzy przyszli, nie znaleŸli ich w wiêzieniu. Powrócili wiêc i oznajmili:
Act 5:23  «ZnaleŸliœmy wiêzienie bardzo starannie zamkniête i stra¿ników stoj¹cych przed drzwiami. Po 



otwarciu jednak nie znaleŸliœmy wewn¹trz nikogo».
Act 5:24  Kiedy dowódca stra¿y œwi¹tynnej i arcykap³ani us³yszeli te s³owa, nie mogli poj¹æ, co siê z nimi sta³o.
Act 5:25  Wtem nadszed³ ktoœ i oznajmi³ im: «Ci ludzie, których wtr¹ciliœcie do wiêzienia, znajduj¹ siê w 
œwi¹tyni i nauczaj¹ lud».
Act 5:26  Wtedy dowódca stra¿y poszed³ ze s³ugami i przyprowadzi³ ich, ale bez u¿ycia si³y, bo obawiali siê 
ludu, by ich samych nie ukamienowa³.
Act 5:27  Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykap³an zapyta³:
Act 5:28  «Zakazaliœmy wam surowo, abyœcie nie nauczali w to imiê, a oto nape³niliœcie Jerozolimê wasz¹ 
nauk¹ i chcecie œci¹gn¹æ na nas krew tego Cz³owieka?»
Act 5:29  «Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi - odpowiedzia³ Piotr i Aposto³owie.
Act 5:30  Bóg naszych ojców wskrzesi³ Jezusa, którego straciliœcie, zawiesiwszy na drzewie.
Act 5:31  Bóg wywy¿szy³ Go na prawicê swoj¹ jako W³adcê i Zbawiciela, aby daæ Izraelowi nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów.
Act 5:32  Dajemy temu œwiadectwo my w³aœnie oraz Duch Œwiêty, którego Bóg udzieli³ tym, którzy Mu s¹ 
pos³uszni».
Act 5:33  Gdy to us³yszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabiæ.
Act 5:34  Lecz pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i powa¿any przez ca³y lud, kaza³ na 
chwilê usun¹æ Aposto³ów i zabra³ g³os w Radzie:
Act 5:35  «Mê¿owie izraelscy - przemówi³ do nich - zastanówcie siê dobrze, co macie uczyniæ z tymi ludŸmi.
Act 5:36  Bo niedawno temu wyst¹pi³ Teodas, podaj¹c siê za kogoœ niezwyk³ego. Przy³¹czy³o siê do niego oko³o 
czterystu ludzi, zosta³ on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i œlad po nich zagin¹³.
Act 5:37  Potem podczas spisu ludnoœci wyst¹pi³ Judasz Galilejczyk i poci¹gn¹³ lud za sob¹. Zgin¹³ sam i 
wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.
Act 5:38  Wiêc i teraz wam mówiê: Odst¹pcie od tych ludzi i puœæcie ich! Je¿eli bowiem od ludzi pochodzi ta 
myœl czy sprawa, rozpadnie siê,
Act 5:39  a je¿eli rzeczywiœcie od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyæ i mo¿e siê czasem okazaæ, ¿e 
walczycie z Bogiem». Us³uchali go.
Act 5:40  A przywo³awszy Aposto³ów kazali ich ubiczowaæ i zabronili im przemawiaæ w imiê Jezusa, a potem 
zwolnili.
Act 5:41  A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli siê, ¿e stali siê godni cierpieæ dla imienia [Jezusa].
Act 5:42  Nie przestawali te¿ co dzieñ nauczaæ w œwi¹tyni i po domach i g³osiæ Dobr¹ Nowinê o Jezusie 
Chrystusie.
Act 6:1  Wówczas, gdy liczba uczniów wzrasta³a, zaczêli helleniœci szemraæ przeciwko Hebrajczykom, ¿e przy 
codziennym rozdawaniu ja³mu¿ny zaniedbywano ich wdowy.
Act 6:2  «Nie jest rzecz¹ s³uszn¹, abyœmy zaniedbywali s³owo Bo¿e, a obs³ugiwali sto³y» - powiedzia³o 
Dwunastu, zwo³awszy wszystkich uczniów.
Act 6:3  «Upatrzcie¿ zatem, bracia, siedmiu mê¿ów spoœród siebie, ciesz¹cych siê dobr¹ s³aw¹, pe³nych Ducha 
i m¹droœci! Im zlecimy to zadanie.
Act 6:4  My zaœ oddamy siê wy³¹cznie modlitwie i pos³udze s³owa».
Act 6:5  Spodoba³y siê te s³owa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, mê¿a pe³nego wiary i Ducha 
Œwiêtego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Miko³aja, prozelitê z Antiochii.
Act 6:6  Przedstawili ich Aposto³om, którzy modl¹c siê w³o¿yli na nich rêce.
Act 6:7  A s³owo Bo¿e rozszerza³o siê, wzrasta³a te¿ bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo 
wielu kap³anów przyjmowa³o wiarê.
Act 6:8  Szczepan pe³en ³aski i mocy dzia³a³ cuda i znaki wielkie wœród ludu.
Act 6:9  Niektórzy zaœ z synagogi, zwanej [synagog¹] Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, 
którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wyst¹pili do rozprawy ze Szczepanem.
Act 6:10  Nie mogli jednak sprostaæ m¹droœci i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawia³.
Act 6:11  Podstawili wiêc ludzi, którzy zeznali: «S³yszeliœmy, jak on mówi³ bluŸnierstwa przeciwko Moj¿eszowi i 
Bogu».
Act 6:12  W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piœmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili 
przed Sanhedryn.
Act 6:13  Tam postawili fa³szywych œwiadków, którzy zeznali: «Ten cz³owiek nie przestaje mówiæ przeciwko 
temu œwiêtemu miejscu i przeciwko Prawu.
Act 6:14  Bo s³yszeliœmy, jak mówi³, ¿e Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam 
Moj¿esz przekaza³».
Act 6:15  A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przygl¹dali siê mu uwa¿nie i zobaczyli twarz jego podobn¹ 
do oblicza anio³a.
Act 7:1  «Czy to prawda?» - zapyta³ arcykap³an.



Act 7:2  A on odpowiedzia³: «S³uchajcie, bracia i ojcowie: Bóg chwa³y ukaza³ siê ojcu naszemu, Abrahamowi, 
gdy ¿y³ w Mezopotamii, zanim zamieszka³ w Charanie.
Act 7:3  I powiedzia³ do niego: Opuœæ ziemiê swoj¹ i rodzinê swoj¹, a idŸ do ziemi, któr¹ ci wska¿ê.
Act 7:4  Wtedy wyszed³ z ziemi chaldejskiej i zamieszka³ w Charanie. A st¹d po œmierci ojca przesiedli³ go [Bóg] 
do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie.
Act 7:5  Nie da³ mu jednak w posiadanie ani piêdzi tej ziemi. Obieca³ tylko, ¿e da j¹ w posiadanie jemu, a po nim 
jego potomstwu, chocia¿ nie mia³ jeszcze wtedy syna.
Act 7:6  Powiedzia³ Bóg tak: Potomkowie twoi bêd¹ wygnañcami na obczyŸnie i przez czterysta lat ujarzmi¹ ich 
jako niewolników, i bêd¹ ich krzywdziæ.
Act 7:7  Lecz naród, którego bêd¹ niewolnikami, Ja sam s¹dziæ bêdê, - mówi Pan. Potem wyjd¹ i bêd¹ Mi s³u¿yli 
na tym miejscu.
Act 7:8  I zawar³ z nim przymierze obrzezania. Tak urodzi³ mu siê Izaak, którego obrzeza³ dnia ósmego, a 
Izaakowi - Jakub, a Jakubowi - dwunastu patriarchów.
Act 7:9  Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdroœæ, ale Bóg by³ z nim.
Act 7:10  I uwolni³ go od wszystkich ucisków, i da³ ³askê i m¹droœæ w oczach faraona, króla Egiptu. A ten 
ustanowi³ go prze³o¿onym nad Egiptem i nad ca³ym swym domem.
Act 7:11  Nasta³ wtedy g³ód w ca³ym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeœæ.
Act 7:12  Gdy Jakub dowiedzia³ siê, ¿e w Egipcie jest zbo¿e, wys³a³ ojców naszych pierwszy raz,
Act 7:13  a za drugim razem Józef da³ siê poznaæ swoim braciom, a faraon dowiedzia³ siê o jego rodzie.
Act 7:14  Pos³a³ Józefa po Jakuba i sprowadzi³ ojca swego i ca³¹ rodzinê w liczbie siedemdziesiêciu piêciu osób.
Act 7:15  Jakub przyby³ do Egiptu i umar³ on sam i nasi ojcowie.
Act 7:16  Przeniesiono ich do Sychem i z³o¿ono w grobie, który Abraham kupi³ za srebro od synów Chamora w 
Sychem.
Act 7:17  W miarê, jak zbli¿a³ siê czas obietnicy, któr¹ Bóg da³ Abrahamowi, rozrasta³ siê lud i rozmna¿a³ w 
Egipcie,
Act 7:18  a¿ doszed³ do w³adzy inny król w Egipcie, który nic nie wiedzia³ o Józefie.
Act 7:19  Dzia³a³ on podstêpnie przeciwko naszemu narodowi i przymusza³ ojców naszych do wyrzucania 
niemowl¹t, aby nie zostawa³y przy ¿yciu.
Act 7:20  Wówczas w³aœnie narodzi³ siê Moj¿esz. By³ on mi³y Bogu. Przez trzy miesi¹ce karmiono go w domu 
ojca.
Act 7:21  A gdy go wyrzucono, zabra³a go córka faraona i przybra³a go sobie za syna.
Act 7:22  Moj¿esza wykszta³cono we wszystkich naukach egipskich, i potê¿ny by³ w s³owie i czynie.
Act 7:23  Gdy skoñczy³ lat czterdzieœci, przysz³o mu na myœl odwiedziæ swych braci, synów Izraela.
Act 7:24  I zobaczy³ jednego, któremu wyrz¹dzono krzywdê. Stan¹³ w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina 
pomœci³ skrzywdzonego.
Act 7:25  S¹dzi³, ¿e bracia jego zrozumiej¹ i¿ Bóg przez jego rêce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli.
Act 7:26  Nastêpnego dnia zjawi³ siê wœród nich, kiedy bili siê miêdzy sob¹, i usi³owa³ ich pogodziæ. "Ludzie, 
braæmi jesteœcie - zawo³a³ - czemu¿ krzywdzicie jeden drugiego?"
Act 7:27  Ten jednak, który krzywdzi³ bliŸniego, odepchn¹³ go. "Któ¿ ciebie ustanowi³ panem i sêdzi¹ nad nami? 
- zawo³a³ -
Act 7:28  czy chcesz mnie zabiæ, tak jak wczoraj zabi³eœ Egipcjanina?"
Act 7:29  Na te s³owa Moj¿esz uciek³ i ¿y³ jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodzi³o mu siê dwóch 
synów.
Act 7:30  Po czterdziestu latach ukaza³ mu siê na pustyni góry Synaj anio³ Pañski w p³omieniu ognistego 
krzaka.
Act 7:31  Zobaczywszy [go] Moj¿esz podziwia³ ten widok, lecz kiedy podszed³ bli¿ej, aby siê przyjrzeæ, rozleg³ 
siê g³os Pana:
Act 7:32  "Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba". Przerazi³ siê Moj¿esz i nie œmia³ 
patrzeæ.
Act 7:33  "Zdejm sanda³y z nóg - powiedzia³ do niego Pan - bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemi¹ œwiêt¹.
Act 7:34  D³ugo patrzy³em na ucisk ludu mego w Egipcie i wys³ucha³em jego westchnieñ, i zst¹pi³em, aby ich 
wyzwoliæ. PrzyjdŸ, poœlê ciê teraz do Egiptu".
Act 7:35  Tego w³aœnie Moj¿esza, którego zaparli siê mówi¹c: "Któ¿ ciebie ustanowi³ panem i sêdzi¹?" - tego 
w³aœnie Bóg wys³a³ jako wodza i wybawcê pod opiek¹ anio³a, który siê mu ukaza³ w krzaku.
Act 7:36  On wyprowadzi³ ich, czyni¹c znaki i cuda w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez 
lat czterdzieœci.
Act 7:37  Ten w³aœnie Moj¿esz powiedzia³ do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spoœród 
braci waszych".
Act 7:38  On to w spo³ecznoœci na pustyni poœredniczy³ miêdzy anio³em, który mówi³ do niego na górze Synaj, 



a naszymi ojcami. On otrzyma³ s³owa ¿ycia, a¿eby wam je przekazaæ.
Act 7:39  Nie chcieli go s³uchaæ nasi ojcowie, ale odepchnêli go i zwrócili serca ku Egiptowi.
Act 7:40  "Zrób nam bogów - powiedzieli do Aarona - którzy bêd¹ szli przed nami, bo nie wiemy, co siê sta³o z 
tym Moj¿eszem, który wyprowadzi³ nas z ziemi egipskiej".
Act 7:41  Wówczas to zrobili sobie cielca i z³o¿yli ofiarê ba³wanowi, i cieszyli siê dzie³em swoich r¹k.
Act 7:42  Ale Bóg odwróci³ siê od nich i dozwoli³, ¿e czcili wojsko niebieskie, jak napisano w ksiêdze proroków: 
Czy sk³adaliœcie Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieœci, domu Izraela?
Act 7:43  Obnosiliœcie raczej namiot Molocha i gwiazdê bo¿ka Remfana, wyobra¿enia, które zrobiliœcie, aby im 
czeœæ oddawaæ. Przesiedlê was za to poza Babilon.
Act 7:44  Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Œwiadectwa. Ten bowiem, który rozmawia³ z Moj¿eszem, 
rozkaza³ zbudowaæ go wed³ug wzoru, który [Moj¿esz] ujrza³.
Act 7:45  Przyjêli go nasi ojcowie i pod wodz¹ Jozuego wnieœli do ziemi pogan, których Bóg wypêdzi³ przed 
ojcami naszymi, a¿ do czasów Dawida.
Act 7:46  On znalaz³ ³askê przed Panem i prosi³, aby móg³ wznieœæ przybytek dla Boga Jakuba.
Act 7:47  Ale dopiero Salomon wybudowa³ Mu dom.
Act 7:48  Najwy¿szy jednak nie mieszka w dzie³ach r¹k ludzkich, jak mówi Prorok:
Act 7:49  Niebo jest moj¹ stolic¹, a ziemia podnó¿kiem stóp moich. Jaki¿ dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo 
gdzie¿ miejsce odpoczynku mego?
Act 7:50  Czy¿ tego wszystkiego nie stworzy³a moja rêka?
Act 7:51  Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie siê Duchowi Œwiêtemu. Jak ojcowie 
wasi, tak i wy.
Act 7:52  Którego¿ z proroków nie przeœladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali 
przyjœcie Sprawiedliwego. A wyœcie zdradzili Go teraz i zamordowali.
Act 7:53  Wy, którzy otrzymaliœcie Prawo za poœrednictwem anio³ów, lecz nie przestrzegaliœcie go».
Act 7:54  Gdy to us³yszeli, zawrza³y gniewem ich serca i zgrzytali zêbami na niego.
Act 7:55  A on pe³en Ducha Œwiêtego patrzy³ w niebo i ujrza³ chwa³ê Bo¿¹ i Jezusa, stoj¹cego po prawicy Boga.
Act 7:56  I rzek³: «Widzê niebo otwarte i Syna Cz³owieczego, stoj¹cego po prawicy Boga».
Act 7:57  A oni podnieœli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili siê na niego wszyscy razem.
Act 7:58  Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a œwiadkowie z³o¿yli swe szaty u stóp m³odzieñca, zwanego 
Szaw³em.
Act 7:59  Tak kamienowali Szczepana, który modli³ siê: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!»
Act 7:60  A gdy osun¹³ siê na kolana, zawo³a³ g³oœno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych s³owach 
skona³.
Act 8:1  Szawe³ zaœ zgadza³ siê na zabicie go. Wybuch³o wówczas wielkie przeœladowanie w Koœciele 
jerozolimskim. Wszyscy, z wyj¹tkiem Aposto³ów, rozproszyli siê po okolicach Judei i Samarii.
Act 8:2  Szczepana zaœ pochowali ludzie pobo¿ni z wielkim ¿alem.
Act 8:3  A Szawe³ niszczy³ Koœció³, wchodz¹c do domów porywa³ mê¿czyzn i kobiety, i wtr¹ca³ do wiêzienia.
Act 8:4  Ci, którzy siê rozproszyli, g³osili w drodze s³owo.
Act 8:5  Filip przyby³ do miasta Samarii i g³osi³ im Chrystusa.
Act 8:6  T³umy s³ucha³y z uwag¹ i skupieniem s³ów Filipa, poniewa¿ widzia³y znaki, które czyni³.
Act 8:7  Z wielu bowiem opêtanych wychodzi³y z donoœnym krzykiem duchy nieczyste, wielu te¿ 
sparali¿owanych i chromych zosta³o uzdrowionych.
Act 8:8  Wielka radoœæ zapanowa³a w tym mieœcie.
Act 8:9  Pewien cz³owiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmowa³ siê czarn¹ magi¹, wprawia³ w zdumienie 
lud Samarii i twierdzi³, ¿e jest kimœ niezwyk³ym.
Act 8:10  Powa¿ali go wszyscy od najmniejszego do najwiêkszego: «Ten jest wielk¹ moc¹ Bo¿¹» - mówili.
Act 8:11  A liczyli siê z nim dlatego, ¿e ju¿ od doœæ d³ugiego czasu wprawia³ ich w podziw swoimi magicznymi 
sztukami.
Act 8:12  Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który naucza³ o królestwie Bo¿ym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, 
zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety przyjmowali chrzest.
Act 8:13  Uwierzy³ równie¿ sam Szymon, a kiedy przyj¹³ chrzest, towarzyszy³ wszêdzie Filipowi i zdumiewa³ siê 
bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków.
Act 8:14  Kiedy Aposto³owie w Jerozolimie dowiedzieli siê, ¿e Samaria przyjê³a s³owo Bo¿e, wys³ali do niej 
Piotra i Jana,
Act 8:15  którzy przyszli i modlili siê za nich, aby mogli otrzymaæ Ducha Œwiêtego.
Act 8:16  Bo na ¿adnego z nich jeszcze nie zst¹pi³. Byli jedynie ochrzczeni w imiê Pana Jezusa.
Act 8:17  Wtedy wiêc wk³adali [Aposto³owie] na nich rêce, a oni otrzymywali Ducha Œwiêtego.
Act 8:18  Kiedy Szymon ujrza³, ¿e Aposto³owie przez wk³adanie r¹k udzielali Ducha Œwiêtego, przyniós³ im 
pieni¹dze.



Act 8:19  «Dajcie i mnie tê w³adzê - powiedzia³ - aby ka¿dy, na kogo w³o¿ê rêce, otrzyma³ Ducha Œwiêtego».
Act 8:20  «Niech pieni¹dze twoje przepadn¹ razem z tob¹ - odpowiedzia³ mu Piotr - gdy¿ s¹dzi³eœ, ¿e dar Bo¿y 
mo¿na nabyæ za pieni¹dze.
Act 8:21  Nie masz ¿adnego udzia³u w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga.
Act 8:22  Odwróæ siê wiêc od swego grzechu i proœ Pana, a mo¿e ci odpuœci twój zamiar.
Act 8:23  Bo widzê, ¿e jesteœ ¿ó³ci¹ gorzk¹ i wi¹zk¹ nieprawoœci».
Act 8:24  A Szymon odpowiedzia³: «Módlcie siê za mn¹ do Pana, aby nie spotka³o mnie nic z tego, coœcie 
powiedzieli».
Act 8:25  Kiedy dali œwiadectwo i opowiedzieli s³owo Pana, udali siê w drogê powrotn¹ do Jerozolimy i g³osili 
Ewangeliê w wielu wioskach samarytañskich.
Act 8:26  «Wstañ i idŸ oko³o po³udnia na drogê, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta» - 
powiedzia³ anio³ Pañski do Filipa.
Act 8:27  A on poszed³. W³aœnie wtedy przyby³ do Jerozolimy oddaæ pok³on Bogu Etiop, dworski urzêdnik 
królowej etiopskiej, Kandaki, zarz¹dzaj¹cy ca³ym jej skarbcem,
Act 8:28  i wraca³, czytaj¹c w swoim wozie proroka Izajasza.
Act 8:29  «PodejdŸ i przy³¹cz siê do tego wozu!» - powiedzia³ Duch do Filipa.
Act 8:30  Gdy Filip podbieg³, us³ysza³, ¿e tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - 
zapyta³.
Act 8:31  A tamten odpowiedzia³: «Jak¿e¿ mogê [rozumieæ], jeœli mi nikt nie wyjaœni?» I zaprosi³ Filipa, aby 
wsiad³ i spocz¹³ przy nim.
Act 8:32  A czyta³ ten urywek Pisma: Prowadz¹ Go jak owcê na rzeŸ, i jak baranek, który milczy, gdy go strzyg¹, 
tak On nie otwiera ust swoich.
Act 8:33  W Jego uni¿eniu odmówiono Mu s³usznoœci. Któ¿ zdo³a opisaæ ród Jego? Bo Jego ¿ycie zabior¹ z 
ziemi.
Act 8:34  «Proszê ciê, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimœ innym?» - zapyta³ Filipa dworzanin.
Act 8:35  A Filip wychodz¹c z tego [tekstu] Pisma opowiedzia³ mu Dobr¹ Nowinê o Jezusie.
Act 8:36  W czasie podró¿y przybyli nad jak¹œ wodê: «Oto woda - powiedzia³ dworzanin - có¿ przeszkadza, 
abym zosta³ ochrzczony?»
Act 8:37  
Act 8:38  I kaza³ zatrzymaæ wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzci³ go.
Act 8:39  A kiedy wyszli z wody, Duch Pañski porwa³ Filipa i dworzanin ju¿ nigdy go nie widzia³. Jecha³ zaœ z 
radoœci¹ swoj¹ drog¹.
Act 8:40  A Filip znalaz³ siê w Azocie i g³osi³ Ewangeliê od miasta do miasta, a¿ dotar³ do Cezarei.
Act 9:1  Szawe³ ci¹gle jeszcze sia³ grozê i dysza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich. Uda³ siê do arcykap³ana
Act 9:2  i poprosi³ go o listy do synagog w Damaszku, aby móg³ uwiêziæ i przyprowadziæ do Jerozolimy 
mê¿czyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeœliby jakichœ znalaz³.
Act 9:3  Gdy zbli¿a³ siê ju¿ w swojej podró¿y do Damaszku, olœni³a go nagle œwiat³oœæ z nieba.
Act 9:4  A gdy upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os, który mówi³: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie przeœladujesz?»
Act 9:5  «Kto jesteœ, Panie?» - powiedzia³. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty przeœladujesz.
Act 9:6  Wstañ i wejdŸ do miasta, tam ci powiedz¹, co masz czyniæ».
Act 9:7  Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, s³yszeli bowiem g³os, lecz nie widzieli 
nikogo.
Act 9:8  Szawe³ podniós³ siê z ziemi, a kiedy otworzy³ oczy, nic nie widzia³. Wprowadzili go wiêc do Damaszku, 
trzymaj¹c za rêce.
Act 9:9  Przez trzy dni nic nie widzia³ i ani nie jad³, ani nie pi³.
Act 9:10  W Damaszku znajdowa³ siê pewien uczeñ, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» - przemówi³ do niego 
Pan w widzeniu. A on odrzek³: «Jestem, Panie!»
Act 9:11  A Pan do niego: «IdŸ na ulicê Prost¹ i zapytaj w domu Judy o Szaw³a z Tarsu, bo w³aœnie siê modli».
Act 9:12  (I ujrza³ w widzeniu, jak cz³owiek imieniem Ananiasz wszed³ i po³o¿y³ na nim rêce, aby przejrza³).
Act 9:13  «Panie - odpowiedzia³ Ananiasz - s³ysza³em z wielu stron, jak du¿o z³ego wyrz¹dzi³ ten cz³owiek 
œwiêtym Twoim w Jerozolimie.
Act 9:14  I ma on tak¿e w³adzê od arcykap³anów wiêziæ tutaj wszystkich, którzy wzywaj¹ Twego imienia».
Act 9:15  «IdŸ - odpowiedzia³ mu Pan - bo wybra³em sobie tego cz³owieka za narzêdzie. On zaniesie imiê moje 
do pogan i królów, i do synów Izraela.
Act 9:16  I poka¿ê mu, jak wiele bêdzie musia³ wycierpieæ dla mego imienia».
Act 9:17  Wtedy Ananiasz poszed³. Wszed³ do domu, po³o¿y³ na nim rêce i powiedzia³: «Szawle, bracie, Pan 
Jezus, który ukaza³ ci siê na drodze, któr¹ szed³eœ, przys³a³ mnie, abyœ przejrza³ i zosta³ nape³niony Duchem 
Œwiêtym».
Act 9:18  Natychmiast jakby ³uski spad³y z jego oczu i odzyska³ wzrok, i zosta³ ochrzczony.



Act 9:19  A gdy go nakarmiono, odzyska³ si³y.
Act 9:20  Jakiœ czas spêdzi³ z uczniami w Damaszku i zaraz zacz¹³ g³osiæ w synagogach, ¿e Jezus jest Synem 
Bo¿ym.
Act 9:21  Wszyscy, którzy go s³yszeli, mówili zdumieni: «Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie przeœladowa³ 
wyznawców tego imienia i po to tu przyby³, aby ich uwiêziæ i zaprowadziæ do arcykap³ana?»
Act 9:22  A Szawe³ wystêpowa³ coraz odwa¿niej, dowodz¹c, ¿e Ten jest Mesjaszem, i szerzy³ zamieszanie 
wœród ¯ydów mieszkaj¹cych w Damaszku.
Act 9:23  Po up³ywie d³u¿szego czasu ¯ydzi postanowili go zg³adziæ.
Act 9:24  Szawe³ dowiedzia³ siê o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zg³adziæ.
Act 9:25  Uczniowie wiêc spuœcili go noc¹ w koszu na sznurze przez mur i wyprawili.
Act 9:26  Kiedy przyby³ do Jerozolimy, próbowa³ przy³¹czyæ siê do uczniów, lecz wszyscy bali siê go, nie 
wierz¹c, ¿e jest uczniem.
Act 9:27  Dopiero Barnaba przygarn¹³ go i zaprowadzi³ do Aposto³ów, i opowiedzia³ im, jak w drodze [Szawe³] 
ujrza³ Pana, który przemówi³ do niego, i z jak¹ si³¹ przekonania przemawia³ w Damaszku w imiê Jezusa.
Act 9:28  Dziêki temu przebywa³ z nimi w Jerozolimie.
Act 9:29  Przemawia³ te¿ i rozprawia³ z hellenistami, którzy usi³owali go zg³adziæ.
Act 9:30  Bracia jednak dowiedzieli siê o tym, odprowadzili go do Cezarei i wys³ali do Tarsu.
Act 9:31  A Koœció³ cieszy³ siê pokojem w ca³ej Judei, Galilei i Samarii. Rozwija³ siê i ¿y³ bogobojnie, i 
nape³nia³ siê pociech¹ Ducha Œwiêtego.
Act 9:32  Kiedy Piotr odwiedza³ wszystkich, przyszed³ te¿ do œwiêtych, którzy mieszkali w Liddzie.
Act 9:33  Znalaz³ tam pewnego cz³owieka imieniem Eneasz, który by³ sparali¿owany i od oœmiu lat le¿a³ w 
³ó¿ku.
Act 9:34  «Eneaszu - powiedzia³ do niego Piotr - Jezus Chrystus ciê uzdrawia, wstañ i zaœciel swoje ³ó¿ko!» I 
natychmiast wsta³.
Act 9:35  Widzieli go wszyscy mieszkañcy Liddy i Saronu i nawrócili siê do Pana.
Act 9:36  Mieszka³a te¿ w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyni³a ona du¿o 
dobrego i dawa³a hojne ja³mu¿ny.
Act 9:37  Wtedy w³aœnie zachorowa³a i umar³a. Obmyto j¹ i po³o¿ono w izbie na piêtrze.
Act 9:38  Lidda le¿a³a blisko Jafy; gdy wiêc uczniowie dowiedzieli siê, ¿e jest tam Piotr, wys³ali do niego dwóch 
pos³añców z proœb¹: «PrzyjdŸ do nas bez zw³oki!»
Act 9:39  Piotr poszed³ z nimi, a gdy przyszed³, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczy³y go wszystkie wdowy 
i pokazywa³y mu ze ³zami w oczach chitony i p³aszcze, które zrobi³a im Gazela za swego ¿ycia.
Act 9:40  Po usuniêciu wszystkich, Piotr upad³ na kolana i modli³ siê. Potem zwróci³ siê do cia³a i rzek³: «Tabito, 
wstañ!» A ona otwar³a oczy i zobaczywszy Piotra, usiad³a.
Act 9:41  Piotr poda³ jej rêkê i podniós³ j¹. Zawo³a³ œwiêtych i wdowy i ujrzeli j¹ ¿yw¹.
Act 9:42  Wieœæ o tym rozesz³a siê po ca³ej Jafie i wielu uwierzy³o w Pana.
Act 9:43  [Piotr] zaœ jeszcze przez d³u¿szy czas przebywa³ w Jafie u niejakiego Szymona, garbarza.
Act 10:1  W Cezarei mieszka³ cz³owiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italsk¹,
Act 10:2  pobo¿ny i "boj¹cy siê Boga" wraz z ca³ym swym domem. Dawa³ on wielkie ja³mu¿ny ludowi i zawsze 
modli³ siê do Boga.
Act 10:3  Oko³o dziewi¹tej godziny dnia ujrza³ wyraŸnie w widzeniu anio³a Pañskiego, który wszed³ do niego i 
powiedzia³: «Korneliuszu!»
Act 10:4  On zaœ wpatruj¹c siê w niego z lêkiem zapyta³: «Co, panie?» Odpowiedzia³ mu: «Modlitwy twoje i 
ja³mu¿ny sta³y siê ofiar¹, która przypomnia³a ciebie Bogu.
Act 10:5  A teraz poœlij ludzi do Jafy i sprowadŸ niejakiego Szymona, zwanego Piotrem!
Act 10:6  Jest on goœciem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem».
Act 10:7  Kiedy znik³ anio³, który z nim mówi³, [Korneliusz] zawo³a³ dwóch domowników i pobo¿nego ¿o³nierza 
spoœród swoich podw³adnych.
Act 10:8  Opowiedzia³ im wszystko i pos³a³ ich do Jafy.
Act 10:9  Nastêpnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbli¿ali siê do miasta, wszed³ Piotr na dach, aby siê 
pomodliæ. By³a mniej wiêcej szósta godzina.
Act 10:10  Odczuwa³ g³ód i chcia³ coœ zjeœæ. Kiedy przygotowywano mu posi³ek, wpad³ w zachwycenie.
Act 10:11  Widzi niebo otwarte i jakiœ spuszczaj¹cy siê przedmiot, podobny do wielkiego p³ótna czterema 
koñcami opadaj¹cego ku ziemi.
Act 10:12  By³y w nim wszelkie zwierzêta czworono¿ne, p³azy naziemne i ptaki powietrzne.
Act 10:13  «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwa³ siê do niego g³os.
Act 10:14  «O nie, Panie! Bo nigdy nie jad³em nic ska¿onego i nieczystego» - odpowiedzia³ Piotr.
Act 10:15  A g³os znowu po raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyœci³».
Act 10:16  Powtórzy³o siê to trzy razy i natychmiast wziêto ten przedmiot do nieba.



Act 10:17  Kiedy Piotr zastanawia³ siê, co mo¿e oznaczaæ widzenie, które mia³, przed bram¹ stanêli wys³añcy 
Korneliusza, dopytawszy siê o dom Szymona.
Act 10:18  «Czy przebywa tu w goœcinie Szymon, zwany Piotrem?» - pytali g³oœno.
Act 10:19  Kiedy Piotr rozmyœla³ jeszcze nad widzeniem, powiedzia³ do niego Duch: «Poszukuje ciê trzech 
ludzi.
Act 10:20  ZejdŸ wiêc i idŸ z nimi bez wahania, bo Ja ich pos³a³em».
Act 10:21  Piotr zszed³ do owych ludzi i powiedzia³: «Ja jestem tym, którego szukacie. Z jak¹ spraw¹ 
przybyliœcie?»
Act 10:22  A oni odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, cz³owiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaœwiadczyæ 
mo¿e ca³a ludnoœæ ¿ydowska otrzyma³ polecenie od anio³a œwiêtego, aby ciê wezwa³ do swego domu i 
wys³ucha³ tego, co mu powiesz».
Act 10:23  [Piotr] wiêc zaprosi³ ich do wnêtrza i ugoœci³. A nastêpnego dnia wyruszy³ razem z nimi w 
towarzystwie niektórych braci z Jafy.
Act 10:24  Nazajutrz wszed³ do Cezarei. Korneliusz oczekiwa³ ich, zwo³awszy swych krewnych i najbli¿szych 
przyjació³.
Act 10:25  A kiedy Piotr wchodzi³, Korneliusz wyszed³ mu na spotkanie, pad³ mu do nóg i odda³ mu pok³on.
Act 10:26  Piotr podniós³ go ze s³owami: «Wstañ, ja te¿ jestem cz³owiekiem».
Act 10:27  Rozmawiaj¹c z nim, wszed³ i zasta³ licznie zgromadzonych.
Act 10:28  Przemówi³ wiêc do nich: «Wiecie, ¿e zabronione jest ¯ydowi przestawaæ z cudzoziemcem lub 
przychodziæ do niego. Lecz Bóg mi pokaza³, ¿e nie wolno ¿adnego cz³owieka uwa¿aæ za ska¿onego lub 
nieczystego.
Act 10:29  Dlatego te¿ wezwany przyby³em bez sprzeciwu. Zapytujê wiêc: po co mnie sprowadziliœcie?»
Act 10:30  Korneliusz odpowiedzia³: «Cztery dni temu, gdy modli³em siê o godzinie dziewi¹tej w swoim domu, 
stan¹³ przede mn¹ m¹¿ w lœni¹cej szacie
Act 10:31  i rzek³: "Korneliuszu, twoja modlitwa zosta³a wys³uchana i Bóg wspomnia³ na twoje ja³mu¿ny.
Act 10:32  Poœlij wiêc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on goœciem w domu Szymona 
garbarza, nad morzem".
Act 10:33  Pos³a³em wiêc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobi³eœ, ¿eœ przyszed³. Teraz my wszyscy 
stoimy przed Bogiem, aby wys³uchaæ wszystkiego, co Pan tobie poleci³».
Act 10:34  Wtedy Piotr przemówi³ w d³u¿szym wywodzie: «Przekonujê siê, ¿e Bóg naprawdê nie ma wzglêdu na 
osoby.
Act 10:35  Ale w ka¿dym narodzie mi³y jest Mu ten, kto siê Go boi i postêpuje sprawiedliwie.
Act 10:36  Pos³a³ swe s³owo synom Izraela, zwiastuj¹c im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich.
Act 10:37  Wiecie, co siê dzia³o w ca³ej Judei, pocz¹wszy od Galilei, po chrzcie, który g³osi³ Jan.
Act 10:38  Znacie sprawê Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaœci³ Duchem Œwiêtym i moc¹. Dlatego ¿e Bóg 
by³ z Nim, przeszed³ On dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹ diab³a.
Act 10:39  A my jesteœmy œwiadkami wszystkiego, co zdzia³a³ w ziemi ¿ydowskiej i w Jerozolimie. Jego to 
zabili, zawiesiwszy na drzewie.
Act 10:40  Bóg wskrzesi³ Go trzeciego dnia i pozwoli³ Mu ukazaæ siê
Act 10:41  nie ca³emu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na œwiadków, którzyœmy z Nim jedli i 
pili po Jego zmartwychwstaniu.
Act 10:42  On nam rozkaza³ og³osiæ ludowi i daæ œwiadectwo, ¿e Bóg ustanowi³ Go sêdzi¹ ¿ywych i 
umar³ych.
Act 10:43  Wszyscy prorocy œwiadcz¹ o tym, ¿e ka¿dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imiê otrzymuje 
odpuszczenie grzechów».
Act 10:44  Kiedy Piotr jeszcze mówi³ o tym, Duch Œwiêty zst¹pi³ na wszystkich, którzy s³uchali nauki.
Act 10:45  I zdumieli siê wierni pochodzenia ¿ydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, ¿e dar Ducha Œwiêtego 
wylany zosta³ tak¿e na pogan.
Act 10:46  S³yszeli bowiem, ¿e mówi¹ jêzykami i wielbi¹ Boga.
Act 10:47  Wtedy odezwa³ siê Piotr: «Któ¿ mo¿e odmówiæ chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Œwiêtego tak 
samo jak my?»
Act 10:48  I rozkaza³ ochrzciæ ich w imiê Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawi³ u nich jeszcze kilka 
dni.
Act 11:1  Aposto³owie i bracia, przebywaj¹cy w Judei, dowiedzieli siê, ¿e równie¿ poganie przyjêli s³owo Bo¿e.
Act 11:2  Kiedy Piotr przyby³ do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia ¿ydowskiego, robili mu wymówki.
Act 11:3  «Wszed³eœ do ludzi nieobrzezanych - mówili - i jad³eœ z nimi».
Act 11:4  Piotr wiêc zacz¹³ wyjaœniaæ im po kolei:
Act 11:5  «Modli³em siê - mówi³ - w mieœcie Jafie i w zachwyceniu ujrza³em jakiœ spuszczaj¹cy siê przedmiot, 



podobny do wielkiego p³ótna czterema koñcami opadaj¹cego z nieba. I dotar³ a¿ do mnie.
Act 11:6  Przygl¹daj¹c mu siê uwa¿nie, zobaczy³em czworono¿ne zwierzêta domowe i dzikie p³azy i ptaki 
powietrzne.
Act 11:7  Us³ysza³em te¿ g³os, który mówi³ do mnie: "Zabijaj, Piotrze, i jedz!"
Act 11:8  Odpowiedzia³em: "O nie, Panie, bo nigdy nie wzi¹³em do ust niczego ska¿onego lub nieczystego".
Act 11:9  Ale g³os z nieba odezwa³ siê po raz drugi:
Act 11:10  "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyœci³". Powtórzy³o siê to trzy razy i wszystko zosta³o 
wziête znowu do nieba.
Act 11:11  Zaraz potem trzech ludzi, wys³anych do mnie z Cezarei, stanê³o przed domem, w którym 
mieszkaliœmy.
Act 11:12  Duch powiedzia³ mi, abym bez wahania poszed³ z nimi. Razem ze mn¹ posz³o te¿ tych szeœciu 
braci. Przybyliœmy do domu owego cz³owieka.
Act 11:13  On nam opowiedzia³, jak zobaczy³ anio³a, który zjawi³ siê w jego domu i rzek³: "Poœlij do Jafy i 
sprowadŸ Szymona, zwanego Piotrem!
Act 11:14  On ciê pouczy, jak zbawisz siebie i ca³y swój dom".
Act 11:15  Kiedy zacz¹³em mówiæ, Duch Œwiêty zst¹pi³ na nich, jak na nas na pocz¹tku.
Act 11:16  Przypomnia³em sobie wtedy s³owa, które wypowiedzia³ Pan: "Jan chrzci³ wod¹, wy zaœ ochrzczeni 
bêdziecie Duchem Œwiêtym".
Act 11:17  Je¿eli wiêc Bóg udzieli³ im tego samego daru co nam, którzyœmy uwierzyli w Pana Jezusa 
Chrystusa, to jak¿e¿ ja mog³em sprzeciwiaæ siê Bogu?»
Act 11:18  Gdy to us³yszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A wiêc i poganom udzieli³ Bóg [³aski] nawrócenia, 
aby ¿yli».
Act 11:19  Ci, których rozproszy³o przeœladowanie, jakie wybuch³o z powodu Szczepana, dotarli a¿ do Fenicji, 
na Cypr i do Antiochii, g³osz¹c s³owo samym tylko ¯ydom.
Act 11:20  Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali te¿ do 
Greków i opowiadali Dobr¹ Nowinê o Panu Jezusie.
Act 11:21  A rêka Pañska by³a z nimi, bo wielka liczba uwierzy³a i nawróci³a siê do Pana.
Act 11:22  Wieœæ o tym dosz³a do uszu Koœcio³a w Jerozolimie. Wys³ano do Antiochii Barnabê.
Act 11:23  Gdy on przyby³ i zobaczy³ dzia³anie ³aski Bo¿ej, ucieszy³ siê i zachêca³ wszystkich, aby ca³ym 
sercem wytrwali przy Panu;
Act 11:24  by³ bowiem cz³owiekiem dobrym i pe³nym Ducha Œwiêtego i wiary. Pozyskano wtedy wielk¹ liczbê 
[wiernych] dla Pana.
Act 11:25  Uda³ siê te¿ do Tarsu, aby odszukaæ Szaw³a.
Act 11:26  A kiedy [go] znalaz³, przyprowadzi³ do Antiochii i przez ca³y rok pracowali razem w Koœciele, 
nauczaj¹c wielk¹ rzeszê ludzi. W Antiochii te¿ po raz pierwszy nazwano uczniów chrzeœcijanami.
Act 11:27  W tym czasie w³aœnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy.
Act 11:28  Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedzia³ z natchnienia Ducha, ¿e na ca³ej ziemi nastanie wielki 
g³ód. Nasta³ on za Klaudiusza.
Act 11:29  Uczniowie postanowili wiêc, ¿e ka¿dy wed³ug mo¿noœci poœpieszy z pomoc¹ braciom, 
mieszkaj¹cym w Judei.
Act 11:30  Tak te¿ zrobili, wysy³aj¹c [ja³mu¿nê] starszym przez Barnabê i Szaw³a.
Act 12:1  W tym tak¿e czasie Herod zacz¹³ przeœladowaæ niektórych cz³onków Koœcio³a.
Act 12:2  Œci¹³ mieczem Jakuba, brata Jana,
Act 12:3  a gdy spostrzeg³, ¿e to spodoba³o siê ¯ydom, uwiêzi³ nadto Piotra. A by³y to dni Przaœników.
Act 12:4  Kiedy go pojma³, osadzi³ w wiêzieniu i odda³ pod stra¿ czterech oddzia³ów, po czterech ¿o³nierzy 
ka¿dy, zamierzaj¹c po Œwiêcie Paschy wydaæ go ludowi.
Act 12:5  Strze¿ono wiêc Piotra w wiêzieniu, a Koœció³ modli³ siê za niego nieustannie do Boga.
Act 12:6  W nocy, po której Herod mia³ go wydaæ, Piotr, skuty podwójnym ³añcuchem, spa³ miêdzy dwoma 
¿o³nierzami, a stra¿nicy przed bram¹ strzegli wiêzienia.
Act 12:7  Wtem zjawi³ siê anio³ Pañski i œwiat³oœæ zajaœnia³a w celi. Tr¹ceniem w bok obudzi³ Piotra i 
powiedzia³: «Wstañ szybko!» Równoczeœnie z r¹k [Piotra] opad³y kajdany.
Act 12:8  «Przepasz siê i w³ó¿ sanda³y!» - powiedzia³ mu anio³. A gdy to zrobi³, rzek³ do niego: «Narzuæ 
p³aszcz i chodŸ za mn¹!»
Act 12:9  Wyszed³ wiêc i szed³ za nim, ale nie wiedzia³, czy to, co czyni anio³, jest rzeczywistoœci¹; zdawa³o mu 
siê, ¿e to widzenie.
Act 12:10  Minêli pierwsz¹ i drug¹ stra¿ i doszli do ¿elaznej bramy, prowadz¹cej do miasta. Ta otwar³a siê sama 
przed nimi. Wyszli wiêc, przeszli jedn¹ ulicê i natychmiast anio³ odst¹pi³ od niego.
Act 12:11  Wtedy Piotr przyszed³ do siebie i rzek³: «Teraz wiem na pewno, ¿e Pan pos³a³ swego anio³a i wyrwa³ 
mnie z rêki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali ¯ydzi».



Act 12:12  Po zastanowieniu siê poszed³ do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebra³o siê wielu 
na modlitwie.
Act 12:13  Kiedy zako³ata³ do drzwi wejœciowych, nadbieg³a dziewczyna imieniem Rode i nas³uchiwa³a.
Act 12:14  Pozna³a g³os Piotra i z radoœci nie otwar³a bramy, lecz pobieg³a powiedzieæ, ¿e Piotr stoi przed 
bram¹.
Act 12:15  «Bredzisz» - powiedzieli jej. Ona jednak upiera³a siê przy swoim.
Act 12:16  «To jest jego anio³» - mówili. A Piotr ko³ata³ dalej.
Act 12:17  Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli siê. On zaœ nakaza³ im rêk¹ milczenie, opowiedzia³, jak to 
Pan wyprowadzi³ go z wiêzienia, i rzek³: «Donieœcie o tym Jakubowi i braciom!». I uda³ siê gdzie indziej.
Act 12:18  A gdy nasta³ dzieñ, powsta³o niema³e zamieszanie wœród ¿o³nierzy z powodu tego, co siê sta³o z 
Piotrem.
Act 12:19  Herod poszukiwa³ go, a gdy go nie znalaz³, przes³ucha³ stra¿ników i kaza³ ich ukaraæ œmierci¹. 
Sam zaœ uda³ siê z Judei do Cezarei i tam siê zatrzyma³.
Act 12:20  Gniewa³ siê bardzo na mieszkañców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, pozyskali 
Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, poniewa¿ sprowadzali ¿ywnoœæ z kraju króla.
Act 12:21  W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiad³ na tronie i mia³ do nich mowê.
Act 12:22  A lud wo³a³: «To g³os boga, a nie cz³owieka!»
Act 12:23  Natychmiast porazi³ go anio³ Pañski za to, ¿e nie odda³ czci Bogu. I wyzion¹³ ducha, stoczony przez 
robactwo.
Act 12:24  A s³owo Pañskie rozszerza³o siê i ros³o.
Act 12:25  Barnaba i Szawe³, wype³niwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabieraj¹c z sob¹ Jana, 
zwanego Markiem.
Act 13:1  W Antiochii, w tamtejszym Koœciele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, 
Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywa³ siê razem z Herodem tetrarch¹, i Szawe³.
Act 13:2  Gdy odprawili publiczne nabo¿eñstwo i poœcili, rzek³ Duch Œwiêty: «Wyznaczcie mi ju¿ Barnabê i 
Szaw³a do dzie³a, do którego ich powo³a³em».
Act 13:3  Wtedy po poœcie i modlitwie oraz po w³o¿eniu na nich r¹k, wyprawili ich.
Act 13:4  A oni wys³ani przez Ducha Œwiêtego zeszli do Seleucji, a stamt¹d odp³ynêli na Cypr.
Act 13:5  Gdy przybyli do Salaminy, g³osili s³owo Bo¿e w synagogach ¿ydowskich; mieli te¿ Jana do pomocy.
Act 13:6  Gdy przeszli przez ca³¹ wyspê a¿ do Pafos, spotkali pewnego maga, fa³szywego proroka 
¿ydowskiego, imieniem Bar-Jezus,
Act 13:7  który nale¿a³ do otoczenia prokonsula Sergiusza Paw³a, cz³owieka roztropnego. Ten, wezwawszy 
Barnabê i Szaw³a, chcia³ s³uchaæ s³owa Bo¿ego.
Act 13:8  Lecz przeciwstawi³ siê im Elimas - mag (tak bowiem t³umaczy siê jego imiê), usi³uj¹c odwieœæ 
prokonsula od wiary.
Act 13:9  Ale Szawe³, który tak¿e zwie siê Pawe³, nape³niony Duchem Œwiêtym spojrza³ na niego uwa¿nie i 
rzek³:
Act 13:10  «O, synu diabelski, pe³ny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotnoœci, wrogu wszelkiej 
sprawiedliwoœci, czy¿ nie zaprzestaniesz wykrzywiaæ prostych dróg Pañskich?
Act 13:11  Teraz dotknie ciê rêka Pañska: bêdziesz niewidomy i przez pewien czas nie bêdziesz widzia³ 
s³oñca». Natychmiast spad³y na niego mrok i ciemnoœæ. I chodz¹c wko³o, szuka³ kogoœ, kto by go 
poprowadzi³ za rêkê.
Act 13:12  Wtedy prokonsul widz¹c, co siê sta³o, uwierzy³, zdumiony nauk¹ Pañsk¹.
Act 13:13  Odp³yn¹wszy z Pafos, Pawe³ i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wróci³ do 
Jerozolimy, od³¹czywszy siê od nich.
Act 13:14  Oni zaœ przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzieñ sobotni do synagogi i 
usiedli.
Act 13:15  Po odczytaniu Prawa i Proroków prze³o¿eni synagogi pos³ali do nich i powiedzieli: «Przemówcie, 
bracia, je¿eli macie jakieœ s³owo zachêty dla ludu».
Act 13:16  Wsta³ wiêc Pawe³ i skin¹wszy rêk¹, przemówi³: «S³uchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie siê Boga!
Act 13:17  Bóg tego ludu izraelskiego wybra³ ojców naszych i wywy¿szy³ lud na obczyŸnie w ziemi egipskiej i 
wyprowadzi³ go z niej mocnym ramieniem.
Act 13:18  Mniej wiêcej przez czterdzieœci lat znosi³ cierpliwie ich obyczaje na pustyni.
Act 13:19  I wytêpiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan odda³ im ziemiê ich w dziedzictwo,
Act 13:20  mniej wiêcej po czterystu piêædziesiêciu latach. I potem da³ im sêdziów a¿ do proroka Samuela.
Act 13:21  PóŸniej poprosili o króla, i da³ im Bóg na lat czterdzieœci Saula, syna Kisza z pokolenia Beniamina.
Act 13:22  Gdy zaœ jego odrzuci³, powo³a³ na ich króla Dawida, o którym te¿ da³ œwiadectwo w s³owach: 
Znalaz³em Dawida, syna Jessego, cz³owieka po mojej myœli, który we wszystkim wype³ni moj¹ wolê.
Act 13:23  Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadzi³ Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.



Act 13:24  Przed Jego przyjœciem Jan g³osi³ chrzest nawrócenia ca³emu ludowi izraelskiemu.
Act 13:25  A pod koniec swojej dzia³alnoœci Jan mówi³: "Ja nie jestem tym, za kogo mnie uwa¿acie. Po mnie 
przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwi¹zaæ sanda³ów na nogach".
Act 13:26  Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spoœród was, którzy siê boj¹ Boga! Nam zosta³a przekazana 
nauka o tym zbawieniu,
Act 13:27  bo mieszkañcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potêpiaj¹c Go wype³nili g³osy Proroków, 
odczytywane co szabat.
Act 13:28  Chocia¿ nie znaleŸli w Nim ¿adnej winy zas³uguj¹cej na œmieræ, za¿¹dali od Pi³ata, aby Go straci³.
Act 13:29  A gdy wykonali wszystko, co by³o o Nim napisane, zdjêli Go z krzy¿a i z³o¿yli w grobie.
Act 13:30  Ale Bóg wskrzesi³ Go z martwych,
Act 13:31  a On ukazywa³ siê przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz daj¹ 
œwiadectwo o Nim przed ludem.
Act 13:32  My w³aœnie g³osimy wam Dobr¹ Nowinê o obietnicy danej ojcom:
Act 13:33  ¿e Bóg spe³ni³ j¹ wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak te¿ jest napisane w psalmie 
drugim: Ty jesteœ moim Synem, Jam Ciebie dziœ zrodzi³.
Act 13:34  A [to], ¿e Go wskrzesi³ z martwych i ¿e nie mia³ ju¿ nigdy ulec rozk³adowi, tak wyrazi³: Wype³niê 
wierne, œwiête sprawy Dawida.
Act 13:35  Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Œwiêty uleg³ ska¿eniu.
Act 13:36  Dawid jednak, zas³u¿ywszy siê swemu pokoleniu, zasn¹³ z woli Bo¿ej i zosta³ z³o¿ony u boku swych 
przodków, i uleg³ ska¿eniu.
Act 13:37  Lecz nie uleg³ ska¿eniu Ten, którego Bóg wskrzesi³.
Act 13:38  Niech wiêc bêdzie wam wiadomo, bracia, ¿e zwiastuje siê wam odpuszczenie grzechów przez Niego:
Act 13:39  Ka¿dy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie 
mogliœcie zostaæ usprawiedliwieni w Prawie Moj¿eszowym.
Act 13:40  Baczcie wiêc, aby nie sprawdzi³y siê na was s³owa Proroków:
Act 13:41  Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie siê i odejdŸcie, bo za dni waszych dokonujê dzie³a, dzie³a, któremu 
byœcie nie uwierzyli, gdyby wam ktoœ o nim mówi³».
Act 13:42  Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w nastêpny szabat mówili do nich o tym samym.
Act 13:43  A po zakoñczeniu zebrania, wielu ¯ydów i pobo¿nych prozelitów towarzyszy³o Paw³owi i Barnabie, 
którzy w rozmowie starali siê zachêciæ ich do wytrwania w ³asce Boga.
Act 13:44  W nastêpny szabat zebra³o siê niemal ca³e miasto, aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego.
Act 13:45  Gdy ¯ydzi zobaczyli t³umy, ogarnê³a ich zazdroœæ, i bluŸni¹c sprzeciwiali siê temu, co mówi³ Pawe³.
Act 13:46  Wtedy Pawe³ i Barnaba powiedzieli odwa¿nie: «Nale¿a³o g³osiæ s³owo Bo¿e najpierw wam. Skoro 
jednak odrzucacie je i sami uznajecie siê za niegodnych ¿ycia wiecznego, zwracamy siê do pogan.
Act 13:47  Tak bowiem nakaza³ nam Pan: Ustanowi³em Ciê œwiat³oœci¹ dla pogan, abyœ by³ zbawieniem a¿ 
po krañce ziemi».
Act 13:48  Poganie s³ysz¹c to radowali siê i wielbili s³owo Pañskie, a wszyscy, przeznaczeni do ¿ycia 
wiecznego, uwierzyli.
Act 13:49  S³owo Pañskie rozszerza³o siê po ca³ym kraju.
Act 13:50  Ale ¯ydzi podburzyli pobo¿ne a wp³ywowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili 
przeœladowanie Paw³a i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.
Act 13:51  A oni otrz¹sn¹wszy na nich py³ z nóg, przyszli do Ikonium,
Act 13:52  a uczniów nape³nia³o wesele i Duch Œwiêty.
Act 14:1  W Ikonium weszli tak samo do synagogi ¿ydowskiej i przemawiali, tak ¿e wielka liczba ¯ydów i pogan 
uwierzy³a.
Act 14:2  Ale ci ¯ydzi, którzy nie uwierzyli, podburzali i Ÿle usposobili pogan wobec braci.
Act 14:3  Pozostali tam doœæ d³ugi czas i nauczali odwa¿nie, ufni w Pana, który potwierdza³ s³owo swej ³aski 
cudami i znakami, dokonywanymi przez ich rêce.
Act 14:4  I podzielili siê mieszkañcy miasta: jedni byli z ¯ydami, a drudzy z aposto³ami.
Act 14:5  Gdy jednak dowiedzieli siê, ¿e poganie i ¯ydzi wraz ze swymi w³adzami zamierzaj¹ ich zniewa¿yæ i 
ukamienowaæ,
Act 14:6  uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice,
Act 14:7  i tam g³osili Ewangeliê.
Act 14:8  W Listrze mieszka³ pewien cz³owiek o bezw³adnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie 
chodzi³.
Act 14:9  S³ucha³ on przemówienia Paw³a; ten spojrza³ na niego uwa¿nie i widz¹c, ¿e ma wiarê potrzebn¹ do 
uzdrowienia,
Act 14:10  zawo³a³ g³oœno: «Stañ prosto na nogach!» A on zerwa³ siê i zacz¹³ chodziæ.
Act 14:11  Na widok tego, co uczyni³ Pawe³, t³umy zaczê³y wo³aæ po likaoñsku: «Bogowie przybrali postaæ 



ludzi i zst¹pili do nas!»
Act 14:12  Barnabê nazywali Zeusem, a Paw³a Hermesem, gdy¿ g³ównie on przemawia³.
Act 14:13  A kap³an Zeusa, który mia³ œwi¹tyniê przed miastem, przywiód³ przed bramê wo³y i przyniós³ wieñce, 
i chcia³ razem z t³umem z³o¿yæ ofiarê.
Act 14:14  Na wieœæ o tym aposto³owie, Barnaba i Pawe³, rozdarli szaty i rzucili siê w t³um, krzycz¹c:
Act 14:15  «Ludzie, dlaczego to robicie! My tak¿e jesteœmy ludŸmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. 
Nauczamy was, abyœcie odwrócili siê od tych marnoœci do Boga ¿ywego, który stworzy³ niebo i ziemiê, i 
morze, i wszystko, co w nich siê znajduje.
Act 14:16  Pozwoli³ On w dawnych czasach, ¿e ka¿dy naród chodzi³ w³asnymi drogami,
Act 14:17  ale nie przestawa³ dawaæ o sobie œwiadectwa czyni¹c dobrze. Zsy³a³ wam deszcz z nieba i 
urodzajne lata, karmi³ was i radoœci¹ nape³nia³ wasze serca».
Act 14:18  Tymi s³owami ledwie powstrzymali t³umy od z³o¿enia im ofiary.
Act 14:19  Tymczasem nadeszli ¯ydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli t³um, ukamienowali Paw³a i wywlekli go 
za miasto, s¹dz¹c, ¿e nie ¿yje.
Act 14:20  Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniós³ siê i wszed³ do miasta, a nastêpnego dnia uda³ siê 
razem z Barnab¹ do Derbe.
Act 14:21  W tym mieœcie g³osili Ewangeliê i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do 
Antiochii,
Act 14:22  Umacniaj¹c dusze uczniów, zachêcaj¹c do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam 
wejœæ do królestwa Bo¿ego.
Act 14:23  Kiedy w ka¿dym Koœciele wœród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w 
którego uwierzyli.
Act 14:24  Potem przeszli przez Pizydiê i przybyli do Pamfilii.
Act 14:25  Nauczali w Perge, zeszli do Attalii,
Act 14:26  a st¹d odp³ynêli do Antiochii, gdzie za ³ask¹ Bo¿¹ zostali przeznaczeni do dzie³a, które wykonali.
Act 14:27  Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Koœció³, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdzia³a³ i jak 
otworzy³ poganom podwoje wiary.
Act 14:28  I doœæ d³ugi czas spêdzili wœród uczniów.
Act 15:1  Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Je¿eli siê nie poddacie obrzezaniu wed³ug zwyczaju 
Moj¿eszowego, nie mo¿ecie byæ zbawieni».
Act 15:2  Kiedy dosz³o do niema³ych sporów i zatargów miêdzy nimi a Paw³em i Barnab¹, postanowiono, ¿e 
Pawe³ i Barnaba, i jeszcze kilku spoœród nich uda siê w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Aposto³ów i 
starszych.
Act 15:3  Wys³ani przez Koœció³ szli przez Fenicjê i Samariê, sprawiaj¹c wielk¹ radoœæ braciom opowiadaniem 
o nawróceniu pogan.
Act 15:4  Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjêci przez Koœció³, Aposto³ów i starszych. Opowiedzieli te¿, 
jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokona³.
Act 15:5  Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oœwiadczyli: «Trzeba ich obrzezaæ i 
zobowi¹zaæ do przestrzegania Prawa Moj¿eszowego».
Act 15:6  Zebrali siê wiêc Aposto³owie i starsi, aby rozpatrzyæ tê sprawê.
Act 15:7  Po d³ugiej wymianie zdañ przemówi³ do nich Piotr: «Wiecie, bracia, ¿e Bóg ju¿ dawno wybra³ mnie 
spoœród was, aby z moich ust poganie us³yszeli s³owa Ewangelii i uwierzyli.
Act 15:8  Bóg, który zna serca, zaœwiadczy³ na ich korzyœæ, daj¹c im Ducha Œwiêtego tak samo jak nam.
Act 15:9  Nie zrobi³ ¿adnej ró¿nicy miêdzy nami a nimi, oczyszczaj¹c przez wiarê ich serca.
Act 15:10  Dlaczego wiêc teraz Boga wystawiacie na próbê, wk³adaj¹c na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie 
nasi, ani my sami nie mieliœmy si³y dŸwigaæ.
Act 15:11  Wierzymy przecie¿, ¿e bêdziemy zbawieni przez ³askê Pana Jezusa tak samo jak oni».
Act 15:12  Umilkli wszyscy, a potem s³uchali opowiadania Barnaby i Paw³a o tym, jak wielkich cudów i znaków 
dokona³ Bóg przez nich wœród pogan.
Act 15:13  A gdy i oni umilkli, zabra³ g³os Jakub i rzek³: «Pos³uchajcie mnie, bracia!
Act 15:14  Szymon opowiedzia³, jak Bóg raczy³ wybraæ sobie lud spoœród pogan.
Act 15:15  Zgadzaj¹ siê z tym s³owa Proroków, bo napisano:
Act 15:16  Potem powrócê i odbudujê przybytek Dawida, który znajduje siê w upadku. Odbudujê jego ruiny i 
wzniosê go,
Act 15:17  aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imiê moje - mówi 
Pan, który to sprawia.
Act 15:18  To s¹ [Jego] odwieczne wyroki.
Act 15:19  Dlatego ja s¹dzê, ¿e nie nale¿y nak³adaæ ciê¿arów na pogan, nawracaj¹cych siê do Boga,
Act 15:20  lecz napisaæ im, aby siê wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bo¿kom, od nierz¹du, od tego, co 



uduszone, i od krwi.
Act 15:21  Z dawien dawna bowiem w ka¿dym mieœcie s¹ ludzie, którzy co szabat czytaj¹ Moj¿esza i wyk³adaj¹ 
go w synagogach».
Act 15:22  Wtedy Aposto³owie i starsi wraz z ca³ym Koœcio³em postanowili wybraæ ludzi przoduj¹cych wœród 
braci: Judê, zwanego Barsabas, i Sylasa i wys³aæ do Antiochii razem z Barnab¹ i Paw³em.
Act 15:23  Pos³ali przez nich pismo tej treœci: «Aposto³owie i starsi bracia przesy³aj¹ pozdrowienie braciom 
pogañskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
Act 15:24  Poniewa¿ dowiedzieliœmy siê, ¿e niektórzy bez naszego upowa¿nienia wyszli od nas i zaniepokoili 
was naukami, siej¹c zamêt w waszych duszach,
Act 15:25  postanowiliœmy jednomyœlnie wybraæ mê¿ów i wys³aæ razem z naszymi drogimi: Barnab¹ i 
Paw³em,
Act 15:26  którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poœwiêcili swe ¿ycie.
Act 15:27  Wysy³amy wiêc Judê i Sylasa, którzy powtórz¹ wam ustnie to samo.
Act 15:28  Postanowiliœmy bowiem, Duch Œwiêty i my, nie nak³adaæ na was ¿adnego ciê¿aru oprócz tego, co 
konieczne.
Act 15:29  Powstrzymajcie siê od ofiar sk³adanych bo¿kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz¹du. Dobrze 
uczynicie, je¿eli powstrzymacie siê od tego. Bywajcie zdrowi!»
Act 15:30  Wys³annicy przybyli wiêc do Antiochii i zwo³awszy lud, oddali list.
Act 15:31  Gdy go przeczytano, ucieszyli siê z jego pocieszaj¹cej treœci.
Act 15:32  Juda i Sylas, którzy byli równie¿ prorokami, w czêstych przemówieniach zachêcali i umacniali braci.
Act 15:33  Po up³ywie pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich 
wys³ali.
Act 15:34  
Act 15:35  A Pawe³ i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi g³osili s³owo Pañskie.
Act 15:36  Po pewnym czasie powiedzia³ Pawe³ do Barnaby: «Wróæmy ju¿ i zobaczmy, jak siê maj¹ bracia we 
wszystkich miastach, w których g³osiliœmy s³owo Pañskie».
Act 15:37  Barnaba chcia³ równie¿ zabraæ Jana, zwanego Markiem;
Act 15:38  ale Pawe³ prosi³, aby nie zabiera³ z sob¹ tego, który odszed³ od nich w Pamfilii i nie bra³ udzia³u w ich 
pracy.
Act 15:39  Dosz³o do ostrego starcia, tak ¿e siê rozdzielili: Barnaba zabra³ Marka i pop³yn¹³ na Cypr,
Act 15:40  a Pawe³ dobra³ sobie za towarzysza Sylasa i wyszed³ polecony przez braci ³asce Pana.
Act 15:41  Przechodzi³ przez Syriê i Cylicjê umacniaj¹c miejscowe Koœcio³y.
Act 16:1  Przyby³ tak¿e do Derbe i Listry. By³ tam pewien uczeñ imieniem Tymoteusz, syn ¯ydówki, która 
przyjê³a wiarê, i ojca Greka.
Act 16:2  Bracia z Listry dawali o nim dobre œwiadectwo.
Act 16:3  Pawe³ postanowi³ zabraæ go z sob¹ w podró¿. Obrzeza³ go jednak ze wzglêdu za ¯ydów, którzy 
mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, ¿e ojciec jego by³ Grekiem.
Act 16:4  Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegaæ postanowieñ powziêtych w Jerozolimie 
przez Aposto³ów i starszych.
Act 16:5  Tak wiêc utwierdza³y siê Koœcio³y w wierze i z dnia na dzieñ ros³y w liczbê.
Act 16:6  Przeszli Frygiê i krainê galack¹, poniewa¿ Duch Œwiêty zabroni³ im g³osiæ s³owo w Azji.
Act 16:7  Przybywszy do Myzji, próbowali przejœæ do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwoli³ im,
Act 16:8  przeszli wiêc Myzjê i zeszli do Troady.
Act 16:9  W nocy mia³ Pawe³ widzenie: jakiœ Macedoñczyk stan¹³ [przed nim] i b³aga³ go: «Przepraw siê do 
Macedonii i pomó¿ nam!»
Act 16:10  Zaraz po tym widzeniu staraliœmy siê wyruszyæ do Macedonii w przekonaniu, ¿e Bóg nas wezwa³, 
abyœmy g³osili im Ewangeliê.
Act 16:11  Odbiwszy od l¹du w Troadzie pop³ynêliœmy wprost do Samotraki, a nastêpnego dnia do Neapolu,
Act 16:12  a st¹d do Filippi, g³ównego miasta tej czêœci Macedonii, które jest [rzymsk¹] koloni¹. W tym mieœcie 
spêdziliœmy kilka dni.
Act 16:13  W szabat wyszliœmy za bramê nad rzekê, gdzie - jak s¹dziliœmy - by³o miejsce modlitwy. I usiad³szy 
rozmawialiœmy z kobietami, które siê zesz³y.
Act 16:14  Przys³uchiwa³a siê nam te¿ pewna "boj¹ca siê Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która 
sprzedawa³a purpurê. Pan otworzy³ jej serce, tak ¿e uwa¿nie s³ucha³a s³ów Paw³a.
Act 16:15  Kiedy zosta³a ochrzczona razem ze swym domem, poprosi³a nas: «Je¿eli uwa¿acie mnie za wiern¹ 
Panu - powiedzia³a - to przyjdŸcie do mego domu i zamieszkajcie w nim!». I wymog³a to na nas.
Act 16:16  Kiedyœmy szli na miejsce modlitwy, zabieg³a nam drogê jakaœ niewolnica, opêtana przez ducha, 
który wró¿y³. Przynosi³a ona du¿y dochód swym panom.
Act 16:17  Ona to, biegn¹c za Paw³em i za nami wo³a³a: «Ci ludzie s¹ s³ugami Boga Najwy¿szego, oni wam 



g³osz¹ drogê zbawienia».
Act 16:18  Czyni³a to przez wiele dni, a¿ Pawe³ maj¹c doœæ tego, odwróci³ siê i powiedzia³ do ducha: 
«Rozkazujê ci w imiê Jezusa Chrystusa, abyœ z niej wyszed³». I w tej¿e chwili wyszed³.
Act 16:19  Gdy panowie jej spostrzegli, ¿e przepad³a nadzieja ich zysku, pochwycili Paw³a i Sylasa, zawlekli na 
rynek przed w³adzê,
Act 16:20  stawili przed pretorami i powiedzieli: «Ci ludzie siej¹ niepokój w naszym mieœcie.
Act 16:21  S¹ ¯ydami i g³osz¹ obyczaje, których my, Rzymianie, nie mo¿emy przyjmowaæ ani stosowaæ siê do 
nich».
Act 16:22  Zbieg³ siê t³um przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeæ z nich szaty i siec ich rózgami.
Act 16:23  Po wymierzeniu wielu razów wtr¹cili ich do wiêzienia, przykazuj¹c stra¿nikowi, aby ich dobrze 
pilnowa³.
Act 16:24  Otrzymawszy taki rozkaz, wtr¹ci³ ich do wewnêtrznego lochu i dla bezpieczeñstwa zaku³ im nogi w 
dyby.
Act 16:25  O pó³nocy Pawe³ i Sylas modlili siê, œpiewaj¹c hymny Bogu. A wiêŸniowie im siê przys³uchiwali.
Act 16:26  Nagle powsta³o silne trzêsienie ziemi, tak ¿e zachwia³y siê fundamenty wiêzienia. Natychmiast 
otwar³y siê wszystkie drzwi i ze wszystkich opad³y kajdany.
Act 16:27  Gdy stra¿nik zerwa³ siê ze snu i zobaczy³ drzwi wiêzienia otwarte, doby³ miecza i chcia³ siê zabiæ, 
s¹dz¹c, ¿e wiêŸniowie uciekli.
Act 16:28  «Nie czyñ sobie nic z³ego, bo jesteœmy tu wszyscy!» - krzykn¹³ Pawe³ na ca³y g³os.
Act 16:29  Wtedy [tamten] za¿¹da³ œwiat³a, wskoczy³ [do lochu] i przypad³ dr¿¹cy do stóp Paw³a i Sylasa.
Act 16:30  A wyprowadziwszy ich na zewn¹trz rzek³: «Panowie, co mam czyniæ, aby siê zbawiæ?»
Act 16:31  «Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom».
Act 16:32  Opowiedzieli wiêc naukê Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
Act 16:33  Tej samej godziny w nocy wzi¹³ ich z sob¹, obmy³ rany i natychmiast przyj¹³ chrzest wraz z ca³ym 
swym domem.
Act 16:34  Wprowadzi³ ich te¿ do swego mieszkania, zastawi³ stó³ i razem z ca³ym domem cieszy³ siê bardzo, 
¿e uwierzy³ Bogu.
Act 16:35  Kiedy nasta³ dzieñ, pretorzy pos³ali liktorów z rozkazem: «Zwolnij tych ludzi!»
Act 16:36  Stra¿nik wiêzienia oznajmi³ Paw³owi ten rozkaz: «Pretorzy przys³ali, aby was wypuœciæ.
Act 16:37  WyjdŸcie wiêc teraz i idŸcie w pokoju!» Ale Pawe³ powiedzia³ do nich: «Publicznie, bez s¹du 
biczowali nas, obywateli rzymskich, i wtr¹cili do wiêzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucaj¹? O, nie! Niech tu 
sami przyjd¹ i wyprowadz¹ nas!»
Act 16:38  Liktorzy oznajmili te s³owa pretorom. Ci przestraszyli siê us³yszawszy, ¿e [tamci] s¹ Rzymianami.
Act 16:39  Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy prosili, aby opuœcili miasto.
Act 16:40  Oni zaœ, wyszed³szy z wiêzienia, wst¹pili do Lidii, zobaczyli siê z braæmi, pocieszyli ich i odeszli.
Act 17:1  Przeszli przez Amfipolis i Apoloniê i przybyli do Tesaloniki, gdzie ¯ydzie mieli synagogê.
Act 17:2  Pawe³ wed³ug swego zwyczaju wszed³ do nich i przez trzy szabaty rozprawia³ z nimi.
Act 17:3  Na podstawie Pisma wyjaœnia³ i naucza³: «Mesjasz musia³ cierpieæ i zmartwychwstaæ. Jezus, 
którego wam g³oszê, jest tym Mesjaszem».
Act 17:4  Niektórzy z nich, a tak¿e pokaŸna liczba pobo¿nych Greków i niema³o znamienitych kobiet uwierzy³o i 
przy³¹czy³o siê do Paw³a i Sylasa.
Act 17:5  Wtedy zazdroœni ¯ydzi, dobrawszy sobie jakieœ szumowiny z rynku, wywo³ali t³umne zbiegowisko, 
podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawiæ przed ludem.
Act 17:6  Nie znaleŸli ich jednak. Wlekli wiêc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycz¹c: «Ludzie, 
którzy podburzaj¹ ca³y œwiat, przyszli te¿ tutaj,
Act 17:7  a Jazon ich przyj¹³. Oni wszyscy wystêpuj¹ przeciwko rozkazom Cezara, g³osz¹c, ¿e jest inny król, 
Jezus».
Act 17:8  Podburzyli t³um i politarchów, którzy tego s³uchali,
Act 17:9  ale po wziêciu porêki od Jazona i innych, zwolnili ich.
Act 17:10  Natychmiast w nocy bracia wys³ali Paw³a i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi 
¯ydów.
Act 17:11  Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjêli naukê z ca³¹ gorliwoœci¹ i codziennie badali Pisma, czy 
istotnie tak jest.
Act 17:12  Wielu te¿ z nich uwierzy³o, a tak¿e [wiele] wp³ywowych Greczynek i niema³o mê¿czyzn.
Act 17:13  Gdy ¯ydzi z Tesaloniki dowiedzieli siê, ¿e równie¿ w Berei Pawe³ g³osi s³owo Bo¿e, przyszli tam, 
podburzaj¹c t³umy i wzniecaj¹c rozruchy.
Act 17:14  Wtedy bracia natychmiast wys³ali Paw³a, aby szed³ a¿ ku morzu. Sylas i Tymoteusz pozostali tam.
Act 17:15  Ci, którzy towarzyszyli Paw³owi, zaprowadzili go a¿ do Aten i powrócili otrzymawszy polecenie dla 
Sylasa i Tymoteusza, aby czym prêdzej przyszli do niego.



Act 17:16  Czekaj¹c na nich w Atenach, Pawe³ burzy³ siê wewnêtrznie na widok miasta pe³nego bo¿ków.
Act 17:17  Rozprawia³ te¿ w synagodze z ¯ydami i z "boj¹cymi siê Boga" i codziennie na agorze z tymi, których 
tam spotyka³.
Act 17:18  Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Có¿ chce powiedzieæ ten 
nowinkarz» - mówili jedni, a drudzy: - «Zdaje siê, ¿e jest zwiastunem nowych bogów» - bo g³osi³ Jezusa i 
zmartwychwstanie.
Act 17:19  Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: «Czy moglibyœmy siê dowiedzieæ, jak¹ to now¹ 
naukê g³osisz?
Act 17:20  Bo jakieœ nowe rzeczy wk³adasz nam do g³owy. Chcielibyœmy wiêc dowiedzieæ siê, o co 
w³aœciwie chodzi».
Act 17:21  A wszyscy Ateñczycy i mieszkaj¹cy tam przybysze poœwiêcaj¹ czas jedynie albo mówieniu o czymœ, 
albo wys³uchiwaniu czegoœ nowego.
Act 17:22  «Mê¿owie ateñscy - przemówi³ Pawe³ stan¹wszy w œrodku Areopagu widzê, ¿e jesteœcie pod 
ka¿dym wzglêdem bardzo religijni.
Act 17:23  Przechodz¹c bowiem i ogl¹daj¹c wasze œwiêtoœci jedn¹ po drugiej, znalaz³em te¿ o³tarz z napisem: 
"Nieznanemu Bogu". Ja wam g³oszê to, co czcicie, nie znaj¹c.
Act 17:24  Bóg, który stworzy³ œwiat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w 
œwi¹tyniach zbudowanych rêk¹ ludzk¹
Act 17:25  i nie odbiera pos³ugi z r¹k ludzkich, jak gdyby czegoœ potrzebowa³, bo sam daje wszystkim ¿ycie i 
oddech, i wszystko.
Act 17:26  On z jednego [cz³owieka] wyprowadzi³ ca³y rodzaj ludzki, aby zamieszkiwa³ ca³¹ powierzchniê ziemi. 
Okreœli³ w³aœciwie czasy i granice ich zamieszkania,
Act 17:27  aby szukali Boga, czy nie znajd¹ Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistoœci jest On niedaleko od 
ka¿dego z nas.
Act 17:28  Bo w Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy, jak te¿ powiedzieli niektórzy z waszych poetów: 
"Jesteœmy bowiem z Jego rodu".
Act 17:29  Bêd¹c wiêc z rodu Bo¿ego, nie powinniœmy s¹dziæ, ¿e Bóstwo jest podobne do z³ota albo do srebra, 
albo do kamienia, wytworu r¹k i myœli cz³owieka.
Act 17:30  Nie zwa¿aj¹c na czasy nieœwiadomoœci, wzywa Bóg teraz wszêdzie i wszystkich ludzi do 
nawrócenia,
Act 17:31  dlatego ¿e wyznaczy³ dzieñ, w którym sprawiedliwie bêdzie s¹dziæ œwiat przez Cz³owieka, którego 
na to przeznaczy³, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych».
Act 17:32  Gdy us³yszeli o zmartwychwstaniu, jedni siê wyœmiewali, a inni powiedzieli: «Pos³uchamy ciê o tym 
innym razem».
Act 17:33  Tak Pawe³ ich opuœci³.
Act 17:34  Niektórzy jednak przy³¹czyli siê do niego i uwierzyli. Wœród nich Dionizy Areopagita i kobieta 
imieniem Damaris, a z nimi inni.
Act 18:1  Potem opuœci³ Ateny i przyby³ do Koryntu.
Act 18:2  Znalaz³ tam pewnego ¯yda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z ¿on¹ Pryscyll¹ przyby³ niedawno z 
Italii, poniewa¿ Klaudiusz wysiedli³ z Rzymu wszystkich ¯ydów. Przyszed³ do nich,
Act 18:3  a poniewa¿ zna³ to samo rzemios³o, zamieszka³ u nich i pracowa³; zajmowali siê wyrobem namiotów.
Act 18:4  A co szabat rozprawia³ w synagodze i przekonywa³ tak ¯ydów, jak i Greków.
Act 18:5  Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Pawe³ odda³ siê wy³¹cznie nauczaniu i udowadnia³ 
¯ydom, ¿e Jezus jest Mesjaszem.
Act 18:6  A kiedy siê sprzeciwiali i bluŸnili, otrz¹sn¹³ swe szaty i powiedzia³ do nich: «Krew wasza na wasz¹ 
g³owê, jam nie winien. Od tej chwili pójdê do pogan».
Act 18:7  Odszed³ stamt¹d i poszed³ do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten 
przylega³ do synagogi.
Act 18:8  Prze³o¿ony synagogi, Kryspus, uwierzy³ w Pana z ca³ym swym domem, wielu te¿ s³uchaczy 
korynckich uwierzy³o i przyjmowa³o wiarê i chrzest.
Act 18:9  W nocy Pan przemówi³ do Paw³a w widzeniu: «Przestañ siê lêkaæ, a przemawiaj i nie milcz,
Act 18:10  bo Ja jestem z tob¹ i nikt nie targnie siê na ciebie, aby ciê skrzywdziæ, dlatego ¿e wiele ludu mam w 
tym mieœcie».
Act 18:11  Pozosta³ wiêc i g³osi³ im s³owo Bo¿e przez rok i szeœæ miesiêcy.
Act 18:12  Kiedy Gallio zosta³ prokonsulem Achai, ¯ydzi jednomyœlnie wyst¹pili przeciw Paw³owi i 
przyprowadzili go przed s¹d.
Act 18:13  Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem».
Act 18:14  Gdy Pawe³ mia³ ju¿ usta otworzyæ, Gallio przemówi³ do ¯ydów: «Gdyby tu chodzi³o o jakieœ 
przestêpstwo albo z³y czyn, zaj¹³bym siê wami, ¯ydzi, jak nale¿y,



Act 18:15  ale gdy spór toczy siê o s³owa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami! Ja nie chcê byæ sêdzi¹ 
w tych sprawach».
Act 18:16  I wypêdzi³ ich z s¹du.
Act 18:17  A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodnicz¹cego synagogi, Sostenesa, bili go przed s¹dem, lecz 
Galliona nic to nie obchodzi³o.
Act 18:18  Pawe³ pozosta³ jeszcze przez d³u¿szy czas, potem po¿egna³ siê z braæmi i pop³yn¹³ do Syrii, a z 
nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzyg³ g³owê, bo z³o¿y³ taki œlub.
Act 18:19  Nastêpnie przybyli do Efezu i tam ich zostawi³. Sam zaœ wszed³ do synagogi i rozprawia³ z ¯ydami,
Act 18:20  a gdy go prosili, aby pozosta³ d³u¿ej, nie zgodzi³ siê,
Act 18:21  ale ¿egnaj¹c siê z nimi, powiedzia³: «Wrócê do was, je¿eli Bóg zechce». I odp³yn¹³ z Efezu.
Act 18:22  Po przybyciu do Cezarei uda³ siê do Jerozolimy. I pozdrowiwszy [tamtejszy] Koœció³, zeszed³ do 
Antiochii.
Act 18:23  Zabawi³ tam pewien czas i wyruszy³, aby obejœæ kolejno krainê galack¹ i Frygiê, umacniaj¹c 
wszystkich uczniów.
Act 18:24  Pewien ¯yd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, cz³owiek uczony i znaj¹cy œwietnie Pisma 
przyby³ do Efezu.
Act 18:25  Zna³ on ju¿ drogê Pañsk¹, przemawia³ z wielkim zapa³em i naucza³ dok³adnie tego, co dotyczy³o 
Jezusa, znaj¹c tylko chrzest Janowy.
Act 18:26  Zacz¹³ on odwa¿nie przemawiaæ w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila us³yszeli, zabrali go z sob¹ 
i wy³o¿yli mu dok³adnie drogê Bo¿¹. A kiedy chcia³ wyruszyæ do Achai, bracia napisali list do uczniów z 
poleceniem, aby go przyjêli.
Act 18:27  Gdy przyby³, pomaga³ bardzo za ³ask¹ [Bo¿¹] tym, co uwierzyli.
Act 18:28  Dzielnie uchyla³ twierdzenia ¯ydów, wykazuj¹c publicznie z Pism, ¿e Jezus jest Mesjaszem.
Act 19:1  Kiedy Apollos znajdowa³ siê w Koryncie, Pawe³ przeszed³ okolice wy¿ej po³o¿one, przyby³ do Efezu i 
znalaz³ jakichœ uczniów.
Act 19:2  Zapyta³ ich: «Czy otrzymaliœcie Ducha Œwiêtego, gdy przyjêliœcie wiarê?» A oni do niego: «Nawet 
nie s³yszeliœmy, ¿e istnieje Duch Œwiêty».
Act 19:3  «Jaki wiêc chrzest przyjêliœcie?» - zapyta³. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy».
Act 19:4  «Jan udziela³ chrztu nawrócenia, przemawiaj¹c do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to 
jest Jezusa» - powiedzia³ Pawe³.
Act 19:5  Gdy to us³yszeli, przyjêli chrzest w imiê Pana Jezusa.
Act 19:6  A kiedy Pawe³ w³o¿y³ na nich rêce, Duch Œwiêty zst¹pi³ na nich. Mówili te¿ jêzykami i prorokowali.
Act 19:7  Wszystkich ich by³o oko³o dwunastu mê¿czyzn.
Act 19:8  Nastêpnie wszed³ do synagogi i odwa¿nie przemawia³ przez trzy miesi¹ce rozprawiaj¹c i przekonuj¹c o 
królestwie Bo¿ym.
Act 19:9  Gdy jednak niektórzy upierali siê w niewierze, bluŸni¹c wobec ludu przeciw drodze, od³¹czy³ siê od nich 
i oddzieli³ uczniów, i rozprawia³ codziennie w szkole Tyrannosa.
Act 19:10  Trwa³o to dwa lata, tak ¿e wszyscy mieszkañcy Azji, ¯ydzi i Grecy, us³yszeli s³owo Pañskie.
Act 19:11  Bóg czyni³ te¿ niezwyk³e cuda przez rêce Paw³a,
Act 19:12  tak ¿e nawet chusty i przepaski z jego cia³a k³adziono na chorych, a choroby ustêpowa³y z nich i 
wychodzi³y z³e duchy.
Act 19:13  Ale i niektórzy wêdrowni egzorcyœci ¿ydowscy próbowali wzywaæ imienia Pana Jezusa nad 
opêtanymi przez z³ego ducha. «Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego g³osi Pawe³» - mówili.
Act 19:14  Czyni³o to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykap³ana ¿ydowskiego.
Act 19:15  Z³y duch odpowiedzia³ im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coœcie za jedni?»
Act 19:16  I rzuci³ siê na nich cz³owiek, w którym by³ z³y duch, powali³ wszystkich i pobi³ tak, ¿e nadzy i 
poranieni uciekli z owego domu.
Act 19:17  Dowiedzieli siê o tym wszyscy ¯ydzi i Grecy, mieszkaj¹cy w Efezie, i strach pad³ na wszystkich, i 
wys³awiano imiê Pana Jezusa.
Act 19:18  Przychodzi³o te¿ wielu wierz¹cych, wyznaj¹c i ujawniaj¹c swoje uczynki.
Act 19:19  I wielu te¿ z tych, co uprawiali magiê, poznosi³o ksiêgi i pali³o je wobec wszystkich. Wartoœæ ich 
obliczono na piêædziesi¹t tysiêcy denarów w srebrze.
Act 19:20  Tak potê¿nie ros³o i umacnia³o siê s³owo Pañskie.
Act 19:21  Po tych wydarzeniach postanowi³ Pawe³ udaæ siê do Jerozolimy przez Macedoniê i Achajê. - 
«Potem, gdy siê tam dostanê, muszê i Rzym zobaczyæ» - mówi³.
Act 19:22  Wys³a³ wiêc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozosta³ przez 
jakiœ czas w Azji.
Act 19:23  W tym w³aœnie czasie powsta³ niema³y rozruch z powodu drogi Pana.
Act 19:24  Pewien z³otnik, imieniem Demetriusz, dawa³ niema³y zarobek rzemieœlnikom przy wyrobie srebrnych 



œwi¹tyniek Artemidy.
Act 19:25  Zebra³ ich razem z innymi pracownikami tego rzemios³a i powiedzia³: «Mê¿owie, wiecie, ¿e nasz 
dobrobyt p³ynie z tego rzemios³a.
Act 19:26  Widzicie te¿ i s³yszycie, ¿e nie tylko w Efezie, ale prawie w ca³ej Azji ten Pawe³ przekona³ i uwiód³ 
wielk¹ liczbê ludzi gadaniem, ¿e ci, którzy s¹ rêk¹ uczynieni, nie s¹ bogami.
Act 19:27  Grozi niebezpieczeñstwo, ¿e nie tylko rzemios³o nasze upadnie, ale i œwi¹tynia wielkiej bogini 
Artemidy bêdzie za nic miana, a ona sama, której czeœæ oddaje ca³a Azja i œwiat ca³y, zostanie odarta z 
majestatu».
Act 19:28  Gdy to us³yszeli, ogarn¹³ ich gniew i zaczêli krzyczeæ: «Wielka Artemida Efeska!»
Act 19:29  Zamieszanie objê³o ca³e miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedoñczyków, towarzyszy 
Paw³a, ruszono gromadnie do teatru.
Act 19:30  Gdy zaœ Pawe³ chcia³ wmieszaæ siê w t³um, uczniowie mu nie pozwolili.
Act 19:31  Równie¿ niektórzy z azjarchów, którzy mu byli ¿yczliwi, pos³ali do niego z proœb¹, by nie udawa³ siê 
do teatru.
Act 19:32  Ka¿dy krzycza³ co innego, bo zebranie by³o burzliwe, wielu nie wiedzia³o nawet, po co siê zebrali.
Act 19:33  Z t³umu wypchniêto Aleksandra, bo go wysuwali ¯ydzi. Aleksander, dawszy znak rêk¹, chcia³ siê 
usprawiedliwiæ przed t³umem.
Act 19:34  Gdy jednak poznali, ¿e jest ¯ydem, ze wszystkich [ust] podniós³ siê jeden krzyk i prawie przez dwie 
godziny krzyczeli: «Wielka Artemida Efeska!»
Act 19:35  Wreszcie sekretarz uspokoi³ t³um i powiedzia³: «Efezjanie, czy¿ istnieje cz³owiek, który by nie 
wiedzia³, ¿e miasto Efez oddaje czeœæ wielkiej Artemidzie i pos¹gowi, który spad³ z nieba?
Act 19:36  Temu nie mo¿na zaprzeczyæ. Dlatego winniœcie zachowaæ spokój i nic nie czyniæ pochopnie.
Act 19:37  Przywiedliœcie bowiem tych ludzi, którzy nie s¹ ani œwiêtokradcami, ani te¿ nie bluŸni¹ naszej bogini.
Act 19:38  A je¿eli Demetriusz i jego rzemieœlnicy maj¹ sprawy przeciw komuœ, to na rynku odbywaj¹ siê s¹dy, 
s¹ te¿ prokonsulowie, niech¿e jedni drugich oskar¿aj¹.
Act 19:39  A je¿eli czegoœ wiêcej ¿¹dacie, rozstrzygnie siê na prawnie zwo³anym zebraniu.
Act 19:40  Grozi nam bowiem oskar¿enie o dzisiejsze rozruchy, gdy¿ nie ma ¿adnego powodu, którym 
moglibyœmy wyt³umaczyæ to zbiegowisko». Po tych s³owach rozwi¹za³ zebranie.
Act 20:1  Gdy rozruch usta³, Pawe³ przywo³a³ uczniów, doda³ im ducha, po¿egna³ siê i wyruszy³ w podró¿ do 
Macedonii.
Act 20:2  Przeszed³szy przez owe strony, udzieli³ im wielu napomnieñ. Potem przyby³ do Grecji.
Act 20:3  Kiedy po trzymiesiêcznym pobycie zamierza³ odp³yn¹æ do Syrii, ¯ydzi uknuli przeciwko niemu spisek. 
Postanowi³ wiêc wracaæ przez Macedoniê.
Act 20:4  A¿ do Azji towarzyszy³ mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus 
z Derbe i Tymoteusz, z Azji Tychik i Trofim.
Act 20:5  Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie.
Act 20:6  A my odp³ynêliœmy z Filippi po Œwiêcie Przaœników i po piêciu dniach przybyliœmy od nich do 
Troady, gdzie spêdziliœmy siedem dni.
Act 20:7  W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliœmy siê na ³amanie chleba, Pawe³, który nazajutrz 
zamierza³ odjechaæ, przemawia³ do nich i przed³u¿y³ mowê a¿ do pó³nocy.
Act 20:8  Wiele lamp pali³o siê w górnej sali, gdzie byliœmy zebrani.
Act 20:9  Pewien m³odzieniec, imieniem Eutych, siedzia³ na oknie pogr¹¿ony w g³êbokim œnie. Kiedy Pawe³ 
przed³u¿a³ przemówienie, zmorzony snem spad³ z trzeciego piêtra na dó³. Podniesiono go martwego.
Act 20:10  Pawe³ zeszed³, przypad³ do niego i wzi¹³ go w ramiona: «Nie trwó¿cie siê - powiedzia³ - bo on ¿yje».
Act 20:11  I wszed³ na górê, ³ama³ chleb i spo¿ywa³, a mówi³ jeszcze d³ugo, bo a¿ do œwitania.
Act 20:12  Potem wyruszy³ w drogê. A ch³opca przyprowadzono ¿ywego ku niema³ej radoœci [zebranych].
Act 20:13  A my, wsiad³szy wczeœniej na okrêt, pop³ynêliœmy do Assos, sk¹d mieliœmy zabraæ Paw³a, bo tak 
zarz¹dzi³, chc¹c iœæ pieszo.
Act 20:14  Kiedy spotka³ siê z nami w Assos, zabraliœmy go. Przybyliœmy do Mityleny.
Act 20:15  Odp³yn¹wszy stamt¹d, znaleŸliœmy siê nazajutrz naprzeciw Chios, a nastêpnego dnia przybyliœmy 
do Samos; dzieñ póŸniej dotarliœmy do Miletu,
Act 20:16  gdy¿ Pawe³ postanowi³ omin¹æ Efez, aby nie traciæ czasu w Azji. Œpieszy³ siê bowiem, aby, jeœli to 
mo¿liwe, byæ na dzieñ Piêædziesi¹tnicy w Jerozolimie.
Act 20:17  Z Miletu pos³a³ do Efezu i wezwa³ starszych Koœcio³a.
Act 20:18  A gdy do niego przybyli, przemówi³ do nich: «Wiecie, jakim by³em wœród was od pierwszej chwili, w 
której stan¹³em w Azji.
Act 20:19  Jak s³u¿y³em Panu z ca³¹ pokor¹ wœród ³ez i doœwiadczeñ, które mnie spotka³y z powodu zasadzek 
¿ydowskich.
Act 20:20  Jak nie uchyla³em siê tchórzliwie od niczego, co po¿yteczne, tak ¿e przemawia³em i naucza³em was 



publicznie i po domach,
Act 20:21  nawo³uj¹c zarówno ¯ydów, jak i Greków do nawrócenia siê do Boga i do wiary w Pana naszego 
Jezusa.
Act 20:22  A teraz, przynaglany Duchem, udajê siê do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka
Act 20:23  oprócz tego, ¿e czekaj¹ mnie wiêzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Œwiêty w ka¿dym 
mieœcie.
Act 20:24  Lecz ja zgo³a nie ceniê sobie ¿ycia, bylebym tylko dokoñczy³ biegu i pos³ugiwania, które otrzyma³em 
od Pana Jezusa: [bylebym] da³ œwiadectwo o Ewangelii ³aski Bo¿ej.
Act 20:25  Wiem teraz, ¿e wy wszyscy, wœród których po drodze g³osi³em królestwo, ju¿ mnie nie ujrzycie.
Act 20:26  Dlatego oœwiadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi,
Act 20:27  bo nie uchyla³em siê tchórzliwie od g³oszenia wam ca³ej woli Bo¿ej.
Act 20:28  Uwa¿ajcie na samych siebie i na ca³e stado, nad którym Duch Œwiêty ustanowi³ was biskupami, 
abyœcie kierowali Koœcio³em Boga, który On naby³ w³asn¹ krwi¹.
Act 20:29  Wiem, ¿e po moim odejœciu wejd¹ miêdzy was wilki drapie¿ne, nie oszczêdzaj¹c stada.
Act 20:30  Tak¿e spoœród was samych powstan¹ ludzie, którzy g³osiæ bêd¹ przewrotne nauki, aby poci¹gn¹æ 
za sob¹ uczniów.
Act 20:31  Dlatego czuwajcie, pamiêtaj¹c, ¿e przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawa³em ze ³zami 
upominaæ ka¿dego z was.
Act 20:32  A teraz polecam was Bogu i s³owu Jego ³aski w³adnemu zbudowaæ i daæ dziedzictwo ze wszystkimi 
œwiêtymi.
Act 20:33  Nie po¿¹da³em srebra ani z³ota, ani szaty niczyjej.
Act 20:34  Sami wiecie, ¿e te rêce zarabia³y na potrzeby moje i moich towarzyszy.
Act 20:35  We wszystkim pokaza³em wam, ¿e tak pracuj¹c trzeba wspieraæ s³abych i pamiêtaæ o s³owach 
Pana Jezusa, który powiedzia³: "Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu"».
Act 20:36  Po tych s³owach upad³ na kolana i modli³ siê razem ze wszystkimi.
Act 20:37  Wtedy wszyscy wybuchnêli wielkim p³aczem. Rzucali siê Paw³owi na szyjê i ca³owali go,
Act 20:38  smuc¹c siê najbardziej z tego, co powiedzia³: ¿e ju¿ go nigdy nie zobacz¹. Potem odprowadzili go na 
okrêt.
Act 21:1  Po rozstaniu siê z nimi odp³ynêliœmy i bezpoœrednim kursem przybyliœmy do Kos, a nastêpnego 
dnia do Rodos, a st¹d do Patary.
Act 21:2  Znalaz³szy okrêt, który mia³ p³yn¹æ do Fenicji, wsiedliœmy i odp³ynêliœmy.
Act 21:3  Zobaczyliœmy Cypr i zostawiliœmy go po lewej rêce, a p³yn¹æ do Syrii, przybyliœmy do Tyru, tam 
bowiem miano wy³adowaæ okrêt.
Act 21:4  Odszukawszy uczniów, pozostaliœmy tam siedem dni, a oni pod wp³ywem Ducha odradzali Paw³owi 
podró¿ do Jerozolimy.
Act 21:5  Po up³ywie tych dni wybraliœmy siê w drogê, a wszyscy z ¿onami i dzieæmi odprowadzili nas za 
miasto. Na wybrze¿u padliœmy na kolana i modliliœmy siê.
Act 21:6  Po¿egnaliœmy siê wzajemnie: myœmy weszli na okrêt, a oni wrócili do swoich domów.
Act 21:7  Koñcz¹c nasz¹ ¿eglugê, przybyliœmy z Tyru do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliœmy u nich 
jeden dzieñ.
Act 21:8  Wyszed³szy nazajutrz, dotarliœmy do Cezarei. Weszliœmy do domu Filipa ewangelisty, który by³ 
jednym z Siedmiu, i zamieszkaliœmy u niego.
Act 21:9  Mia³ on cztery córki, dziewice - prorokinie.
Act 21:10  Kiedyœmy tam przez d³u¿szy czas mieszkali, przyszed³ z Judei pewien prorok, imieniem Agabos.
Act 21:11  Przyby³ do nas, wzi¹³ pas Paw³a, zwi¹za³ sobie rêce i nogi i powiedzia³: «To mówi Duch Œwiêty: Tak 
¯ydzi zwi¹¿¹ w Jerozolimie mê¿a, do którego nale¿y ten pas, i wydadz¹ w rêce pogan».
Act 21:12  Kiedyœmy to us³yszeli, razem z miejscowymi braæmi zaklinaliœmy Paw³a, aby nie szed³ do 
Jerozolimy.
Act 21:13  Wtedy Pawe³ odpowiedzia³: «Co robicie? Dlaczego p³aczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecie¿ 
gotów jestem nie tylko na wiêzienie, ale i na œmieræ w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa».
Act 21:14  Nie mog¹c go przekonaæ, ust¹piliœmy ze s³owami: «Niech siê dzieje wola Pañska!»
Act 21:15  Potem przygotowawszy siê do podró¿y, ruszyliœmy do Jerozolimy.
Act 21:16  Towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego Mnazona z Cypru, 
jednego z pierwszych uczniów, u którego mieliœmy znaleŸæ goœcinê.
Act 21:17  Kiedy znaleŸliœmy siê w Jerozolimie, bracia przyjêli nas z radoœci¹.
Act 21:18  Nastêpnego dnia Pawe³ poszed³ razem z nami do Jakuba. Zebrali siê te¿ wszyscy starsi.
Act 21:19  Powitawszy ich, zacz¹³ szczegó³owo opowiadaæ, czego Bóg dokona³ wœród pogan przez jego 
pos³ugê.
Act 21:20  S³ysz¹c to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysiêcy ¯ydów uwierzy³o,



Act 21:21  a wszyscy trzymaj¹ siê gorliwie Prawa. O tobie jednak s³yszeli, ¿e wszystkich ¯ydów, mieszkaj¹cych 
wœród pogan, nauczasz odstêpstwa od Moj¿esza, mówisz, ¿e nie maj¹ obrzezywaæ swych synów ani 
zachowywaæ zwyczajów.
Act 21:22  Có¿ wiêc pocz¹æ? W ka¿dym wypadku dowiedz¹ siê, ¿eœ przyby³.
Act 21:23  Zrób wiêc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mê¿czyzn, którzy z³o¿yli œlub,
Act 21:24  weŸ ich z sob¹, poddaj siê razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie 
g³owy, a wtedy wszyscy przekonaj¹ siê, ¿e w tym, czego siê dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma ŸdŸb³a 
prawdy, lecz ¿e ty sam przestrzegasz Prawa na równi z nimi.
Act 21:25  Co zaœ do pogan, którzy uwierzyli, pos³aliœmy im na piœmie polecenie, aby powstrzymali siê od 
pokarmów ofiarowanych bo¿kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz¹du».
Act 21:26  Wtedy Pawe³ wzi¹³ z sob¹ tych mê¿ów, nastêpnego dnia podda³ siê razem z nimi oczyszczeniu, 
wszed³ do œwi¹tyni i zg³osi³ [termin] wype³nienia dni oczyszczenia, a¿ zostanie z³o¿ona ofiara za ka¿dego z 
nich.
Act 21:27  Kiedy zaœ siedem dni dobiega³o koñca, ¯ydzi z Azji zobaczyli go w œwi¹tyni, podburzyli ca³y t³um i 
rzucili siê na niego
Act 21:28  z krzykiem: «Izraelici! Na pomoc! To jest cz³owiek, który wszêdzie naucza wszystkich przeciwko 
narodowi i Prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadzi³ do œwi¹tyni i zbezczeœci³ to œwiête 
miejsce».
Act 21:29  Przedtem bowiem widzieli z nim w mieœcie Trofima z Efezu i s¹dzili, ¿e Pawe³ wprowadzi³ go do 
œwi¹tyni.
Act 21:30  Poruszy³o siê ca³e miasto, zbieg³ siê lud, porwali Paw³a i wlekli go poza œwi¹tyniê. Natychmiast te¿ 
zamkniêto bramy.
Act 21:31  Gdy usi³owali go zabiæ, dosz³a do trybuna kohorty wiadomoœæ, ¿e ca³a Jerozolima jest wzburzona.
Act 21:32  Natychmiast wzi¹³ ¿o³nierzy i setników i zbieg³ do nich na dó³. Na widok trybuna i ¿o³nierzy 
zaprzestano biæ Paw³a.
Act 21:33  Wtedy trybun zbli¿y³ siê, kaza³ go uj¹æ, zwi¹zaæ dwoma ³añcuchami i dopytywa³ siê, kim jest i co 
uczyni³.
Act 21:34  A z t³umu ka¿dy krzycza³ co innego. Nie mog¹c siê nic pewnego dowiedzieæ z powodu zgie³ku, 
kaza³ go prowadziæ do twierdzy.
Act 21:35  Gdy znalaz³ siê na schodach, dosz³o do tego, ¿e ¿o³nierze musieli go nieœæ z powodu naporu 
t³umu.
Act 21:36  Bo t³um ludzi szed³ za nim, krzycz¹c: «Precz z nim!»
Act 21:37  Kiedy miano go wprowadziæ do twierdzy, rzek³ Pawe³ do trybuna: «Czy wolno mi coœ powiedzieæ?» 
A on odpowiedzia³: «Mówisz po grecku?
Act 21:38  Nie jesteœ wiêc Egipcjaninem, który niedawno podburzy³ i wyprowadzi³ na pustyniê cztery tysi¹ce 
sykaryjczyków?»
Act 21:39  «Ja jestem ¯ydem z Tarsu - odpowiedzia³ Pawe³ - obywatelem znacznego miasta w Cylicji; proszê 
ciê, pozwól mi przemówiæ do ludu».
Act 21:40  Gdy pozwoli³, Pawe³ stoj¹c na schodach da³ znak rêk¹ ludowi, a gdy nasta³a zupe³na cisza, odezwa³ 
siê po hebrajsku tymi s³owami:
Act 22:1  «Bracia i ojcowie, s³uchajcie, co teraz do was powiem na swoj¹ obronê».
Act 22:2  Us³yszawszy, ¿e mówi w jêzyku hebrajskim, uciszyli siê jeszcze bardziej.
Act 22:3  «Ja jestem ¯ydem - mówi³ - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowa³em siê jednak w tym mieœcie, u 
stóp Gamaliela otrzyma³em staranne wykszta³cenie w Prawie ojczystym. Gorliwie s³u¿y³em Bogu, jak wy 
wszyscy dzisiaj s³u¿ycie.
Act 22:4  Przeœladowa³em tê drogê, g³osuj¹c nawet za kar¹ œmierci, wi¹¿¹c i wtr¹caj¹c do wiêzienia mê¿czyzn i 
kobiety,
Act 22:5  co mo¿e poœwiadczyæ zarówno arcykap³an, jak ca³a starszyzna. Od nich otrzyma³em te¿ listy do 
braci i uda³em siê do Damaszku z zamiarem uwiêzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy 
dla wymierzenia kary.
Act 22:6  W drodze, gdy zbli¿a³em siê do Damaszku, nagle oko³o po³udnia otoczy³a mnie wielka jasnoœæ z 
nieba.
Act 22:7  Upad³em na ziemiê i pos³ysza³em g³os, który mówi³ do mnie: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
przeœladujesz?"
Act 22:8  "Kto jesteœ, Panie?" - odpowiedzia³em. Rzek³ do mnie: "Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty 
przeœladujesz".
Act 22:9  Towarzysze zaœ moi widzieli œwiat³o, ale g³osu, który do mnie mówi³, nie s³yszeli.
Act 22:10  Powiedzia³em wiêc: "Co mam czyniæ, Panie?" A Pan powiedzia³ do mnie: "Wstañ, idŸ do Damaszku, 
tam ci powiedz¹ wszystko, co masz czyniæ".



Act 22:11  Poniewa¿ zaniewidzia³em od blasku owego œwiat³a, przyszed³em do Damaszku prowadzony za 
rêkê przez moich towarzyszy.
Act 22:12  Niejaki Ananiasz, cz³owiek przestrzegaj¹cy wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi ¯ydzi wydawali 
dobre œwiadectwo,
Act 22:13  przyszed³, przyst¹pi³ do mnie i powiedzia³: "Szawle, bracie, przejrzyj!" W tej¿e chwili spojrza³em na 
niego,
Act 22:14  on zaœ powiedzia³: "Bóg naszych ojców wybra³ ciê, abyœ pozna³ Jego wolê i ujrza³ Sprawiedliwego i 
Jego w³asny g³os us³ysza³.
Act 22:15  Bo wobec wszystkich ludzi bêdziesz œwiadczy³ o tym, co widzia³eœ i s³ysza³eœ.
Act 22:16  Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij siê i obmyj z twoich grzechów, wzywaj¹c Jego imienia!"
Act 22:17  A gdy wróci³em do Jerozolimy i modli³em siê w œwi¹tyni, wpad³em w zachwycenie.
Act 22:18  Ujrza³em Go: "Spiesz siê i szybko opuœæ Jerozolimê - powiedzia³ do mnie - gdy¿ nie przyjm¹ twego 
œwiadectwa o Mnie".
Act 22:19  A ja odpowiedzia³em: "Panie, oni wiedz¹, ¿e zamyka³em w wiêzieniach tych, którzy wierz¹ w Ciebie, i 
biczowa³em w synagogach,
Act 22:20  a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego œwiadka, by³em przy tym i zgadza³em siê, i pilnowa³em 
szat jego zabójców".
Act 22:21  "IdŸ - powiedzia³ do mnie - bo Ja ciê poœlê daleko, do pogan"».
Act 22:22  S³uchali go a¿ do tych s³ów. Potem krzyknêli: «Precz z ziemi z takim, nie godzi siê bowiem, aby on 
¿y³!»
Act 22:23  Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, i piaskiem ciskali w powietrze,
Act 22:24  trybun rozkaza³ wprowadziæ go do twierdzy i biczowaniem wydobyæ zeznanie, aby siê dowiedzieæ, 
dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli.
Act 22:25  «Czy wolno wam biczowaæ obywatela rzymskiego? I to bez s¹du?» - odezwa³ siê Pawe³ do stoj¹cego 
obok setnika, gdy go zwi¹zano rzemieniem.
Act 22:26  Us³yszawszy to, setnik poszed³ do trybuna i powiedzia³ mu: «Co chcesz robiæ? Bo ten cz³owiek jest 
Rzymianinem».
Act 22:27  Trybun przyszed³ i zapyta³ go: «Powiedz mi, czy ty jesteœ Rzymianinem?» A on odpowiedzia³: 
«Tak».
Act 22:28  «Ja za wielk¹ sumê naby³em to obywatelstwo» - odrzek³ trybun. A Pawe³ powiedzia³: «A ja mam je od 
urodzenia».
Act 22:29  Natychmiast te¿ odst¹pili od niego ci, co go mieli badaæ. Dowiedziawszy siê, ¿e jest Rzymianinem, 
trybun przestraszy³ siê, ¿e kaza³ go zwi¹zaæ.
Act 22:30  Nastêpnego dnia, chc¹c dowiedzieæ siê dok³adnie, o co go ¯ydzi oskar¿ali, zdj¹³ z niego wiêzy, 
rozkaza³ zebraæ siê arcykap³anom i ca³emu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Paw³a stawi³ go przed nimi.
Act 23:1  Pawe³ zaœ, spojrzawszy œmia³o na Sanhedryn, przemówi³: «Bracia, a¿ do dnia dzisiejszego 
s³u¿y³em Bogu z zupe³nie spokojnym sumieniem».
Act 23:2  Arcykap³an Ananiasz kaza³ tym, co przy nim stali, uderzyæ go w twarz.
Act 23:3  Wtedy Pawe³ powiedzia³ do niego: «Uderzy ciê Bóg, œciano pobielana! Zasiad³eœ, aby mnie s¹dziæ 
wed³ug Prawa, a ka¿esz mnie biæ wbrew Prawu?»
Act 23:4  «Arcykap³anowi z³orzeczysz?» - powiedzieli stoj¹cy przy nim.
Act 23:5  «Nie wiedzia³em, bracia - rzek³ Pawe³ - ¿e to arcykap³an. Napisane jest bowiem: Prze³o¿onemu ludu 
Twego nie bêdziesz z³orzeczy³».
Act 23:6  Wiedz¹c zaœ, ¿e jedna czêœæ sk³ada siê z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wo³a³ Pawe³ przed 
Sanhedrynem: «Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stojê przed s¹dem za to, ¿e spodziewam 
siê zmartwychwstania umar³ych».
Act 23:7  Gdy to powiedzia³, powsta³ spór miêdzy faryzeuszami i saduceuszami i dosz³o do rozdwojenia wœród 
zebranych.
Act 23:8  Saduceusze bowiem mówi¹, ¿e nie ma zmartwychwstania, ani anio³a, ani ducha, a faryzeusze uznaj¹ 
jedno i drugie.
Act 23:9  Zrobi³a siê wielka wrzawa, zerwali siê niektórzy z uczonych w Piœmie spoœród faryzeuszów, 
wykrzykiwali wojowniczo: «Nie znajdujemy nic z³ego w tym cz³owieku. A jeœli naprawdê mówi³ do niego duch 
albo anio³?»
Act 23:10  Kiedy dosz³o do wielkiego wzburzenia, trybun obawiaj¹c siê, ¿eby nie rozszarpali Paw³a, rozkaza³ 
¿o³nierzom zejœæ, zabraæ go spoœród nich i zaprowadziæ do twierdzy.
Act 23:11  Nastêpnej nocy ukaza³ mu siê Pan. «Odwagi! - powiedzia³ - trzeba bowiem, ¿ebyœ i w Rzymie 
œwiadczy³ o Mnie tak, jak dawa³eœ o Mnie œwiadectwo w Jerozolimie».
Act 23:12  Kiedy nasta³ dzieñ, ¯ydzi zebrali siê i zobowi¹zali siê pod kl¹tw¹, ¿e nie bêd¹ ani jeœæ, ani piæ, 
dopóki nie zabij¹ Paw³a.



Act 23:13  Ponad czterdziestu mê¿ów z³o¿y³o tê przysiêgê.
Act 23:14  Udali siê oni do arcykap³anów i starszych i powiedzieli: «Zobowi¹zaliœmy siê pod kl¹tw¹, ¿e nic nie 
weŸmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Paw³a.
Act 23:15  Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie trybuna, aby go do was sprowadzi³ pod pozorem 
dok³adniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteœmy gotowi go zabiæ, zanim dojdzie».
Act 23:16  Gdy o tej zasadzce dowiedzia³ siê siostrzeniec Paw³a, przyszed³, wszed³ do twierdzy i opowiedzia³ o 
tym Paw³owi.
Act 23:17  Pawe³ przywo³a³ jednego z setników i rzek³: «ZaprowadŸ tego m³odzieñca do trybuna, ma bowiem 
mu coœ oznajmiæ».
Act 23:18  Ten wiêc zabra³ go z sob¹, zaprowadzi³ do trybuna i rzek³: «Wiêzieñ Pawe³ przywo³a³ mnie i poprosi³, 
abym przyprowadzi³ do ciebie tego m³odzieñca, który ma tobie coœ do powiedzenia».
Act 23:19  Trybun wzi¹³ go za rêkê i odprowadziwszy na bok, dopytywa³ siê: «Có¿ to masz mi oznajmiæ?»
Act 23:20  Odpowiedzia³: «¯ydzi postanowili prosiæ ciê, abyœ jutro sprowadzi³ Paw³a do Sanhedrynu pod 
pozorem dok³adniejszego zbadania jego sprawy.
Act 23:21  Lecz ty ich nie s³uchaj, bo przesz³o czterdziestu spoœród nich czyha na niego. Oni zobowi¹zali siê 
pod kl¹tw¹ nie jeœæ i nie piæ, dopóki go nie zabij¹, i ju¿ teraz s¹ w pogotowiu, czekaj¹c na twoje przyzwolenie».
Act 23:22  Wtedy trybun odprawi³ m³odzieñca: «Nie mów nikomu - nakaza³ mu - ¿eœ mi o tym doniós³».
Act 23:23  Przywo³awszy dwóch setników, rozkaza³: «Przygotujcie do wymarszu do Cezarei dwustu ¿o³nierzy i 
siedemdziesiêciu jezdnych, i dwustu oszczepników na trzeci¹ godzinê w nocy».
Act 23:24  Kaza³ te¿ przygotowaæ zwierzêta juczne, aby wsadzili na nie Paw³a i bezpiecznie doprowadzili do 
namiestnika Feliksa.
Act 23:25  Napisa³ te¿ list tej treœci:
Act 23:26  «Klaudiusz Lizjasz dostojnemu namiestnikowi Feliksowi - pozdrowienie.
Act 23:27  ¯ydzi pochwycili tego cz³owieka i mieli go ju¿ zabiæ. Wtedy nadbieg³em z wojskiem i uratowa³em go, 
dowiedziawszy siê, ¿e jest Rzymianinem.
Act 23:28  Aby siê dowiedzieæ, co mu zarzucaj¹, sprowadzi³em go przed ich Sanhedryn.
Act 23:29  Stwierdzi³em, ¿e oskar¿aj¹ go o sporne kwestie z ich Prawa, a nie o przestêpstwo podlegaj¹ce karze 
œmierci lub wiêzienia.
Act 23:30  Kiedy mi doniesiono o zasadzce na tego cz³owieka, wys³a³em go natychmiast do ciebie, 
zawiadamiaj¹c oskar¿ycieli, aby przed tob¹ wytoczyli sprawê przeciwko niemu. B¹dŸ zdrów!»
Act 23:31  ¯o³nierze wiêc stosownie do rozkazu zabrali Paw³a i poprowadzili noc¹ do Antipatris.
Act 23:32  A nazajutrz zostawiwszy jeŸdŸców, aby z nim odjechali, wrócili do twierdzy.
Act 23:33  Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Paw³a.
Act 23:34  A on przeczytawszy list, zapyta³, z jakiej prowincji pochodzi. Gdy siê dowiedzia³, ¿e z Cylicji,
Act 23:35  rzek³: «Przes³ucham ciê, gdy przybêd¹ te¿ twoi oskar¿yciele». I rozkaza³ strzec go w pretorium 
Heroda.
Act 24:1  Po piêciu dniach przyby³ arcykap³an Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Tertullosem. Oni 
to wnieœli przed namiestnika oskar¿enie przeciwko Paw³owi.
Act 24:2  Kiedy go wezwano, Tertullos rozpocz¹³ mowê oskar¿ycielsk¹: «Dziêki tobie ¿yjemy w zupe³nym pokoju 
- mówi³ - dziêki twej przezornoœci polepsza siê byt tego narodu.
Act 24:3  Zawsze i wszêdzie przyjmujemy to, dostojny Feliksie, z wielk¹ wdziêcznoœci¹.
Act 24:4  Aby ciê jednak d³u¿ej nie zatrzymywaæ, proszê, abyœ nas ³askawie pos³ucha³ przez chwilê.
Act 24:5  Stwierdziliœmy, ¿e cz³owiek ten jest przywódc¹ sekty nazarejczyków, szerzy zarazê i wzbudza 
niepokoje wœród wszystkich ¯ydów na œwiecie.
Act 24:6  Usi³owa³ nawet zbezczeœciæ œwi¹tyniê, wiêc ujêliœmy go.
Act 24:7  
Act 24:8  Przes³uchawszy go bêdziesz móg³ sam od niego dowiedzieæ siê wszystkiego, o co go oskar¿amy».
Act 24:9  ¯ydzi potwierdzili to, oœwiadczaj¹c, ¿e sprawa tak siê przedstawia.
Act 24:10  Kiedy namiestnik da³ znak, aby mówi³, Pawe³ odpowiedzia³:
Act 24:11  «Wiem, ¿e od wielu lat jesteœ sêdzi¹ tego narodu, dlatego œmia³o bêdê siê broni³. Mo¿esz siê 
bowiem przekonaæ, ¿e nie wiêcej jak dwanaœcie dni temu przyby³em do Jerozolimy, aby oddaæ pok³on Bogu.
Act 24:12  Nie spotkali mnie w œwi¹tyni ani rozprawiaj¹cego z kimkolwiek, ani wywo³uj¹cego t³umne zbiegowisko 
b¹dŸ w synagodze, b¹dŸ w mieœcie,
Act 24:13  i nie mog¹ oni dowieœæ ci tego, o co mnie teraz oskar¿aj¹.
Act 24:14  To jednak wyznajê przed tob¹: Wed³ug drogi, nazywanej przez nich sekt¹, s³u¿ê Bogu moich ojców, 
wierz¹c we wszystko, co napisane zosta³o w Prawie i u Proroków.
Act 24:15  Mam te¿ w Bogu nadziejê, któr¹ równie¿ oni maj¹, ¿e nast¹pi zmartwychwstanie sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych.
Act 24:16  I sam usilnie siê staram, aby mieæ zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi.



Act 24:17  Po wielu latach przyby³em z ja³mu¿nami i ofiarami dla mego narodu.
Act 24:18  Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w œwi¹tyni, bez t³umu i bez zbiegowiska
Act 24:19  niektórzy ¯ydzi z Azji; oni powinni stan¹æ przed tob¹ i wnieœæ skargê, jeœli maj¹ coœ przeciwko 
mnie.
Act 24:20  A ci tutaj niech¿e powiedz¹, jakiego przestêpstwa dopatrzyli siê we mnie, gdy stan¹³em przed 
Sanhedrynem.
Act 24:21  Chyba jedynie tego, ¿e stoj¹c wœród nich zawo³a³em g³oœno: S¹dzicie mnie dzisiaj z powodu [wiary 
w] zmartwychwstanie umar³ych».
Act 24:22  Feliks odroczy³ ich sprawê, znaj¹c dok³adnie tê drogê. «Rozpatrzê wasz¹ sprawê - powiedzia³ - gdy 
przybêdzie trybun Lizjasz».
Act 24:23  A setnikowi rozkaza³ strzec go, zastosowaæ ulgi i nie przeszkadzaæ ¿adnemu z przyjació³ w 
oddawaniu mu us³ug.
Act 24:24  Po kilku dniach przyby³ Feliks ze swoj¹ ¿on¹ Druzyll¹, która by³a ¯ydówk¹. Pos³a³ po Paw³a i s³ucha³ 
jego [nauki] o wierze w Jezusa Chrystusa.
Act 24:25  Lecz kiedy Pawe³ mówi³ o sprawiedliwoœci i o wstrzemiêŸliwoœci, i o przysz³ym s¹dzie, Feliks 
przestraszony odpowiedzia³: «Teraz mo¿esz odejœæ. Gdy znajdê czas, wezwê ciê znowu».
Act 24:26  Spodziewa³ siê przy tym, ¿e dostanie od Paw³a pieni¹dze, i dlatego czêœciej posy³a³ po niego i 
rozmawia³ z nim.
Act 24:27  Po up³ywie dwóch lat nastêpc¹ Feliksa zosta³ Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawi³ Paw³a w 
wiêzieniu, chc¹c okazaæ ¯ydom ¿yczliwoœæ.
Act 25:1  Po trzech dniach od objêcia urzêdowania w prowincji uda³ siê Festus z Cezarei do Jerozolimy.
Act 25:2  Arcykap³ani i najznakomitsi ¯ydzi wnieœli do niego skargê przeciwko Paw³owi i prosili usilnie
Act 25:3  o ustêpstwo, ze szkod¹ dla Paw³a, aby kaza³ go przys³aæ do Jerozolimy. Przygotowali bowiem 
zasadzkê, aby go zg³adziæ w drodze.
Act 25:4  Ale Festus odpowiedzia³, ¿e Pawe³ znajduje siê pod stra¿¹ w Cezarei i ¿e on sam wkrótce tam 
wyruszy:
Act 25:5  «Niech wiêc pe³nomocnicy wasi - rzek³ - udadz¹ siê razem ze mn¹ i niech¿e go oskar¿¹, jeœli ten 
cz³owiek pope³ni³ coœ z³ego».
Act 25:6  Spêdziwszy wœród nich nie wiêcej jak osiem lub dziesiêæ dni, uda³ siê do Cezarei. Nastêpnego dnia 
zasiad³szy do sprawowania s¹du kaza³ przyprowadziæ Paw³a.
Act 25:7  Kiedy ten przyszed³, otoczyli go ¯ydzi przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciê¿kich zarzutów, których 
nie mogli udowodniæ.
Act 25:8  Pawe³ broni³ siê: «Nie wykroczy³em w niczym ani przeciwko Prawu ¯ydowskiemu, ani przeciwko 
œwi¹tyni, ani przeciwko Cezarowi».
Act 25:9  Festus, chc¹c zrobiæ ¯ydom ustêpstwo, odpowiedzia³ Paw³owi: «Czy chcesz siê udaæ do Jerozolimy i 
tam odpowiadaæ w tej sprawie przede mn¹?»
Act 25:10  «Stojê przed s¹dem Cezara - odpowiedzia³ Pawe³ - i przed nim nale¿y mnie s¹dziæ. ¯ydom nic nie 
zawini³em, o czym ty wiesz doskonale.
Act 25:11  Je¿eli zawini³em i pope³ni³em coœ podpadaj¹cego pod karê œmierci, nie wzbraniam siê umrzeæ. Ale 
jeœli nie zrobi³em nic z tego, o co mnie oskar¿aj¹, nikt nie mo¿e mnie im wydaæ. Odwo³ujê siê do Cezara!»
Act 25:12  Wtedy Festus porozumia³ siê z rad¹ i odpowiedzia³: «Odwo³a³eœ siê do Cezara - do Cezara siê 
udasz».
Act 25:13  Po up³ywie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitaæ Festusa.
Act 25:14  Gdy przebywali tam d³u¿szy czas, Festus przedstawi³ królowi sprawê Paw³a: «Feliks pozostawi³ w 
wiêzieniu pewnego cz³owieka - powiedzia³.
Act 25:15  Gdy by³em w Jerozolimie, arcykap³ani i starsi ¯ydowscy wnieœli przeciw niemu skargê, ¿¹daj¹c dla 
niego wyroku skazuj¹cego.
Act 25:16  Odpowiedzia³em im: Rzymianie nie maj¹ zwyczaju skazywania kogokolwiek na œmieræ, zanim 
oskar¿ony nie stanie wobec oskar¿ycieli i nie bêdzie mia³ mo¿noœci bronienia siê przed zarzutami.
Act 25:17  A kiedy przybyli tutaj bez ¿adnej zw³oki, sprawuj¹c nastêpnego dnia s¹dy, kaza³em przyprowadziæ 
tego cz³owieka.
Act 25:18  Oskar¿yciele nie wnieœli przeciwko niemu ¿adnej skargi o przestêpstwa, które podejrzewa³em.
Act 25:19  Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoœ zmar³ego Jezusa, o którym Pawe³ twierdzi, ¿e 
¿yje.
Act 25:20  Nie znaj¹c siê na tych rzeczach, zapyta³em, czy nie zechcia³by udaæ siê do Jerozolimy i tam 
odpowiadaæ przed s¹dem w tych sprawach.
Act 25:21  Poniewa¿ Pawe³ za¿¹da³, aby go zatrzymaæ do wyroku Cezara, kaza³em go strzec, dopóki go nie 
odeœlê do Najdostojniejszego».
Act 25:22  «Chcia³bym i ja pos³uchaæ tego cz³owieka» - [powiedzia³] Agryppa do Festusa. [A on] odpowiedzia³: 



«Jutro go us³yszysz».
Act 25:23  Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielk¹ okaza³oœci¹ i weszli do sali pos³uchañ wraz z 
trybunami i najwybitniejszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Paw³a.
Act 25:24  «Królu Agryppo - przemówi³ Festus - i wszyscy tutaj obecni! Widzicie tego, z powodu którego 
nachodzi³o mnie mnóstwo ¯ydów zarówno w Jerozolimie, jak tutaj, wo³aj¹c, ¿e nie powinien on ¿yæ d³u¿ej.
Act 25:25  Lecz ja siê przekona³em, ¿e on nie pope³ni³ nic podpadaj¹cego pod karê œmierci. A kiedy odwo³a³ 
siê do Najdostojniejszego, postanowi³em go odes³aæ.
Act 25:26  Nie mogê jednak napisaæ w³adcy nic pewnego w jego sprawie, dlatego stawi³em go przed wami, a 
zw³aszcza przed tob¹, królu Agryppo, abym po przes³uchaniu mia³ co napisaæ.
Act 25:27  Bo wydaje mi siê nierozs¹dne posy³aæ wiêŸnia bez podania stawianych mu zarzutów».
Act 26:1  «Wolno ci mówiæ w swojej obronie» - powiedzia³ Agryppa do Paw³a. Wtedy Pawe³ wyci¹gn¹wszy rêkê 
rozpocz¹³ mowê obronn¹:
Act 26:2  «Uwa¿am to za szczêœcie, ¿e mogê dzisiaj broniæ siê przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiaj¹ 
¯ydzi, przed tob¹, królu Agryppo,
Act 26:3  który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i spory ¯ydów. Dlatego proszê, wys³uchaj mnie cierpliwie!
Act 26:4  Wszyscy ¯ydzi znaj¹ moje ¿ycie. Od pocz¹tku up³ywa³o ono wœród mego narodu w Jerozolimie.
Act 26:5  Wiedz¹ o mnie od dawna - gdyby¿ chcieli zaœwiadczyæ! - ¿e ¿y³em wed³ug [zasad] najsurowszego 
stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.
Act 26:6  A teraz stojê przed s¹dem, gdy¿ spodziewam siê obietnicy, danej przez Boga ojcom naszym,
Act 26:7  której spe³nienia ma nadziejê doczekaæ siê dwanaœcie naszych pokoleñ, s³u¿¹cych Bogu wytrwale 
we dnie i w nocy. Z powodu tej nadziei, królu, oskar¿yli mnie ¯ydzi.
Act 26:8  Dlaczego uwa¿acie za nieprawdopodobne, ¿e Bóg wskrzesza umar³ych?
Act 26:9  Przecie¿ mnie samemu zdawa³o siê, ¿e powinienem gwa³townie wystêpowaæ przeciw imieniu Jezusa 
Nazarejczyka.
Act 26:10  Uczyni³em to te¿ w Jerozolimie i wzi¹wszy upowa¿nienie od arcykap³anów, wtr¹ci³em do wiêzienia 
wielu œwiêtych, g³osowa³em przeciwko nim, gdy ich skazywano na œmieræ,
Act 26:11  i czêsto przymusza³em ich karami do bluŸnierstwa we wszystkich synagogach. Przeœladowa³em ich 
bez miary i œciga³em nawet po innych miastach.
Act 26:12  Tak jecha³em do Damaszku z upowa¿nienia i z polecenia najwy¿szych kap³anów.
Act 26:13  W po³udnie podczas drogi ujrza³em, o królu, œwiat³o z nieba, jaœniejsze od s³oñca, które ogarnê³o 
mnie i moich towarzyszy podró¿y.
Act 26:14  Kiedyœmy wszyscy upadli na ziemiê, us³ysza³em g³os, który mówi³ do mnie po hebrajsku: "Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie przeœladujesz? Trudno ci wierzgaæ przeciwko oœcieniowi".
Act 26:15  "Kto jesteœ, Panie?" - zapyta³em. A Pan odpowiedzia³: "Ja jestem Jezus, którego ty przeœladujesz.
Act 26:16  Ale podnieœ siê i stañ na nogi, bo ukaza³em siê tobie po to, aby ustanowiæ ciê s³ug¹ i œwiadkiem 
tego, co zobaczy³eœ, i tego, co ci objawiê.
Act 26:17  Obroniê ciê przed ludem i przed poganami, do których ciê posy³am,
Act 26:18  abyœ otworzy³ im oczy i odwróci³ od ciemnoœci do œwiat³a, od w³adzy szatana do Boga. Aby przez 
wiarê we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze œwiêtymi".
Act 26:19  Temu widzeniu z nieba nie mog³em siê sprzeciwiæ, królu Agryppo!
Act 26:20  Lecz nawo³ywa³em najprzód mieszkañców Damaszku i Jerozolimy, a potem ca³ej ziemi judzkiej, i 
pogan, aby pokutowali i nawrócili siê do Boga, i pe³nili uczynki godne pokuty.
Act 26:21  Z tego powodu pochwycili mnie ¯ydzi w œwi¹tyni i usi³owali zabiæ.
Act 26:22  Ale z pomoc¹ Bo¿¹ ¿yjê do dzisiaj i dajê œwiadectwo ma³ym i wielkim, nie g³osz¹c nic ponad to, co 
przepowiedzieli Prorocy i Moj¿esz
Act 26:23  ¿e Mesjasz ma cierpieæ, ¿e pierwszy zmartwychwstanie, ¿e g³osiæ bêdzie œwiat³o zarówno ludowi, 
jak i poganom».
Act 26:24  «Tracisz rozum, Pawle - zawo³a³ g³oœno Festus, gdy on tak siê broni³ - wielka nauka doprowadza 
ciê do utraty rozs¹dku».
Act 26:25  «Nie tracê rozumu, dostojny Festusie - odpowiedzia³ Pawe³ - lecz s³owa, które mówiê, s¹ prawdziwe i 
przemyœlane.
Act 26:26  Zna te sprawy król, do którego œmia³o mówiê. Jestem przekonany, ¿e nic z nich nie jest mu obce. 
Nie dzia³o siê to bowiem w jakimœ zapad³ym k¹cie.
Act 26:27  Czy wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? Wiem, ¿e wierzysz».
Act 26:28  Na to Agryppa do Paw³a: «Niewiele brakuje, a przekona³byœ mnie i zrobi³ ze mnie chrzeœcijanina».
Act 26:29  A Pawe³: «Da³by Bóg, aby prêdzej lub póŸniej nie tylko ty, ale te¿ wszyscy, którzy mnie dzisiaj 
s³uchaj¹, stali siê takimi, jakim ja jestem, z wyj¹tkiem tych wiêzów».
Act 26:30  Na to wsta³ król i namiestnik, i Berenike, i ci, którzy z nimi wziêli udzia³ w posiedzeniu.
Act 26:31  Kiedy odeszli, mówili jedni do drugich: «Ten cz³owiek nie uczyni³ nic podpadaj¹cego pod karê 



œmierci lub wiêzienia».
Act 26:32  A Agryppa powiedzia³ do Festusa: «Mo¿naby zwolniæ tego cz³owieka, gdyby siê nie odwo³a³ do 
Cezara».
Act 27:1  Kiedy nasz odjazd do Italii zosta³ postanowiony, oddano Paw³a razem z innymi wiêŸniami setnikowi 
cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz.
Act 27:2  Wsiedliœmy na okrêt adramyteñski, p³yn¹cy do portów Azji, i odp³ynêliœmy. By³ te¿ z nami Arystarch, 
Macedoñczyk z Tesaloniki.
Act 27:3  Nastêpnego dnia przyp³ynêliœmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosi³ siê ¿yczliwie do Paw³a, pozwoli³ 
mu pójœæ do przyjació³ i zaopatrzyæ siê [na drogê].
Act 27:4  Stamt¹d pop³ynêliœmy wzd³u¿ Cypru, dlatego ¿e wiatry by³y przeciwne.
Act 27:5  Przep³ynêliœmy morze ko³o Cylicji i Pamfilii i przybyliœmy do Myry w Licji.
Act 27:6  Tam setnik znalaz³ okrêt aleksandryjski, p³yn¹cy do Italii, i umieœci³ nas na nim.
Act 27:7  Doœæ d³ugo p³ynêliœmy wolno i znaleŸliœmy siê zaledwie na wysokoœci Knidos. Poniewa¿ wiatr nie 
pozwala³ nam przybiæ do brzegu, pop³ynêliœmy wzd³u¿ Krety w kierunku Salmone.
Act 27:8  I p³yn¹c z trudem wzd³u¿ jej brzegów, przybiliœmy do pewnego miejsca, zwanego Dobre Porty, blisko 
którego by³o miasto Lasaia.
Act 27:9  Up³ynê³o ju¿ wiele czasu i ¿egluga sta³a siê niebezpieczna, dlatego ¿e min¹³ ju¿ post. Pawe³ 
przestrzega³:
Act 27:10  «Ludzie - mówi³ do nich - widzê, ¿e ¿egluga zagra¿a niebezpieczeñstwem i wielk¹ szkod¹ nie tylko 
³adunkowi i okrêtowi, ale i naszemu ¿yciu».
Act 27:11  Ale setnik ufa³ bardziej sternikowi i w³aœcicielowi okrêtu ani¿eli s³owom Paw³a.
Act 27:12  Poniewa¿ port nie nadawa³ siê do przezimowania, wiêkszoœæ postanowi³a odp³yn¹æ stamt¹d, 
spodziewaj¹c siê dostaæ jakoœ na przezimowanie do portu Feniks na Krecie, wystawionego na wiatry 
po³udniowo - zachodnie i pó³nocno - zachodnie.
Act 27:13  Kiedy powia³ wiatr z po³udnia, podnieœli kotwicê, przekonani, ¿e zdo³aj¹ wykonaæ zamiar, i pop³ynêli 
wzd³u¿ brzegów Krety.
Act 27:14  Nied³ugo jednak potem spad³ od jej strony gwa³towny wiatr, zwany euraquilo.
Act 27:15  Gdy okrêt zosta³ porwany i nie móg³ stawiæ czo³a wiatrowi, zdaliœmy siê na jego ³askê i ponios³y 
nas fale.
Act 27:16  Podp³yn¹wszy pod pewn¹ wyspê, zwan¹ Kauda, z trudem zdo³aliœmy uchwyciæ ³ódŸ ratunkow¹,
Act 27:17  a po wci¹gniêciu jej zabezpieczono okrêt, opasuj¹c go linami. Z obawy, aby nie wpaœæ na Syrtê, 
zrzucili ruchom¹ kotwicê i tak siê zdali na fale.
Act 27:18  Poniewa¿ miota³a nami gwa³towna burza, [¿eglarze] zaczêli nazajutrz pozbywaæ siê ³adunku,
Act 27:19  a trzeciego dnia wyrzucili w³asnorêcznie sprzêt okrêtowy.
Act 27:20  Kiedy przez wiele dni ani s³oñce siê nie pokaza³o, ani gwiazdy, a nies³abn¹ca nawa³nica szala³a, 
znik³a ju¿ wszelka nadzieja naszego ocalenia.
Act 27:21  A gdy ju¿ ludzie nawet jeœæ nie chcieli, powiedzia³ do nich Pawe³: «Trzeba by³o pos³uchaæ mnie i 
nie odp³ywaæ od Krety, i oszczêdziæ sobie tej niedoli i szkody.
Act 27:22  A teraz radzê wam byæ dobrej myœli, bo nikt z was nie zginie, tylko okrêt.
Act 27:23  Tej nocy ukaza³ mi siê anio³ Boga, do którego nale¿ê i któremu s³u¿ê, i powiedzia³:
Act 27:24  "Nie bój siê, Pawle, musisz stan¹æ przed Cezarem i Bóg podarowa³ ci wszystkich, którzy p³yn¹ razem 
z tob¹".
Act 27:25  B¹dŸcie wiêc dobrej myœli, bo ufam Bogu, ¿e bêdzie tak, jak mi powiedziano.
Act 27:26  Musimy przecie¿ dop³yn¹æ do jakiejœ wyspy».
Act 27:27  Kiedy zapad³a czternasta noc, a nas rzuca³o po Adriatyku, zdawa³o siê oko³o pó³nocy ¿eglarzom, ¿e 
zbli¿aj¹ siê do jakiegoœ l¹du.
Act 27:28  Spuœcili sondê i stwierdzili dwadzieœcia s¹¿ni. Nieco dalej spuœcili j¹ znowu i stwierdzili piêtnaœcie 
s¹¿ni.
Act 27:29  Lêkaj¹c siê, abyœmy nie wpadli na ska³y, zrzucili z rufy cztery kotwice i wyczekiwali œwitu.
Act 27:30  Kiedy ¿eglarze, usi³uj¹c zbiec z okrêtu, spuœcili ³ódŸ na morze pod pozorem zarzucenia kotwicy z 
dziobu okrêtu,
Act 27:31  rzek³ Pawe³ do setnika i ¿o³nierzy: «Jeœli ci nie zostan¹ na okrêcie, wy nie potraficie siê uratowaæ».
Act 27:32  Wtedy ¿o³nierze przeciêli liny od ³odzi i pozwolili jej spaœæ do morza.
Act 27:33  Kiedy zaczyna³o œwitaæ, Pawe³ zachêca³ wszystkich do posi³ku: «Dzisiaj ju¿ czternasty dzieñ 
trwacie w oczekiwaniu, o g³odzie i bez ¿adnego posi³ku.
Act 27:34  Dlatego proszê was, abyœcie siê posilili; bo to przyczyni siê do waszego ocalenia; nikomu bowiem z 
was w³os z g³owy nie spadnie».
Act 27:35  Po tych s³owach wzi¹³ chleb, z³o¿y³ Bogu dziêkczynienie na oczach wszystkich i u³amawszy zacz¹³ 
jeœæ.



Act 27:36  Wtedy wszyscy nabrali otuchy i posilili siê.
Act 27:37  A by³o nas wszystkich na okrêcie dwustu siedemdziesiêciu szeœciu.
Act 27:38  Kiedy siê najedli, ul¿yli okrêtowi, wyrzucaj¹c zbo¿e do morza.
Act 27:39  Gdy dzieñ nasta³, nie rozpoznali l¹du, widzieli jednak jak¹œ zatokê o p³askim wybrze¿u, do którego 
chcieli - jeœliby siê da³o - doprowadziæ okrêt.
Act 27:40  Poodcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równoczeœnie rozluŸnili wi¹zania sterowe, nastawili pod 
wiatr przedni ¿agiel i zmierzali ku brzegowi.
Act 27:41  Wpadli jednak na mieliznê i osadzili na niej okrêt. Dziób okrêtu zary³ siê i pozosta³ nieruchomy, a rufa 
zaczê³a siê rozpadaæ pod naporem fal.
Act 27:42  ¯o³nierze postanowili pozabijaæ wiêŸniów, aby który nie uciek³ po dop³yniêciu do brzegu.
Act 27:43  Lecz setnik, chc¹c ocaliæ Paw³a, przeszkodzi³ ich zamiarowi. Rozkaza³, aby ci, co umiej¹ p³ywaæ, 
skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg,
Act 27:44  pozostali zaœ [dop³ynêli] jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrêtu. W ten sposób wszyscy 
ca³o znaleŸli siê na l¹dzie.
Act 28:1  Po ocaleniu dowiedzieliœmy siê, ¿e wyspa nazywa siê Malta.
Act 28:2  Tubylcy okazywali nam niespotykan¹ ¿yczliwoœæ; rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy 
nim, bo zacz¹³ padaæ deszcz i zrobi³o siê zimno.
Act 28:3  Kiedy Pawe³ nazbiera³ wielk¹ narêcz chrustu i na³o¿y³ do ognia ¿mija, która wype³z³a na skutek 
gor¹ca, uczepi³a siê jego rêki.
Act 28:4  Gdy tubylcy zobaczyli gada, wisz¹cego u jego rêki, mówili jeden do drugiego: «Ten cz³owiek jest na 
pewno morderc¹, bo choæ wyszed³ ca³o z morza, bogini zemsty nie pozwala mu ¿yæ».
Act 28:5  On jednak strz¹sn¹³ gada w ogieñ i nic nie ucierpia³.
Act 28:6  Tamci spodziewali siê, ¿e opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy d³ugo czekali i widzieli, ¿e nie 
sta³o mu siê nic z³ego, zmieniwszy zdanie mówili, ¿e jest bogiem.
Act 28:7  W s¹siedztwie tego miejsca znajdowa³y siê posiad³oœci namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który 
nas przyj¹³ i po przyjacielsku przez trzy dni goœci³.
Act 28:8  Ojciec Publiusza le¿a³ w³aœnie chory na gor¹czkê i biegunkê. Pawe³ poszed³ do niego i pomodliwszy 
siê po³o¿y³ na nim rêce i uzdrowi³ go.
Act 28:9  Po tym wszystkim przychodzili równie¿ inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani.
Act 28:10  Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdyœmy odje¿d¿ali, przynieœli wszystko, co nam by³o 
potrzebne.
Act 28:11  Po trzech miesi¹cach odp³ynêliœmy na okrêcie aleksandryjskim z god³em Dioskurów, który 
przezimowa³ na wyspie.
Act 28:12  Przybywszy do Syrakuz, pozostaliœmy trzy dni.
Act 28:13  St¹d p³yn¹c wzd³u¿ wybrze¿a przybyliœmy do Regium i po jednym dniu, gdy powia³ wiatr 
po³udniowy, nazajutrz przybyliœmy do Puteoli.
Act 28:14  Tam spotkaliœmy braci i zostaliœmy na ich proœbê siedem dni. Tak przybyliœmy do Rzymu.
Act 28:15  Tamtejsi bracia, dowiedziawszy siê o nas, wyszli nam naprzeciw a¿ do Forum Appiusza i Trzech 
Gospód. Ujrzawszy ich, Pawe³ podziêkowa³ Bogu i nabra³ otuchy.
Act 28:16  Gdyœmy weszli do Rzymu, pozwolono Paw³owi mieszkaæ prywatnie razem z ¿o³nierzem, który go 
pilnowa³.
Act 28:17  Po trzech dniach poprosi³ do siebie najznakomitszych ¯ydów. A kiedy siê zeszli, mówi³ do nich: «Nie 
uczyni³em, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zosta³em jako wiêzieñ w 
rêce Rzymian,
Act 28:18  którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuœciæ, dlatego ¿e nie pope³ni³em nic zas³uguj¹cego 
na œmieræ.
Act 28:19  Poniewa¿ jednak ¯ydzi sprzeciwiali siê temu, musia³em odwo³aæ siê do Cezara - bynajmniej nie w 
zamiarze oskar¿enia w czymkolwiek mojego narodu.
Act 28:20  Dlatego te¿ zaprosi³em was, aby siê z wami zobaczyæ i rozmówiæ, bo dla nadziei Izraela dŸwigam 
te kajdany».
Act 28:21  A oni rzekli do niego: «Nie otrzymaliœmy o tobie ani listów z Judei, ani te¿ nikt z braci nie przyby³ i 
nie oznajmi³, ani nie mówi³ o tobie nic z³ego.
Act 28:22  Chcemy jednak us³yszeæ od ciebie, co myœlisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, ¿e wszêdzie 
spotyka siê ze sprzeciwem».
Act 28:23  Wyznaczywszy mu dzieñ, w wiêkszej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytacza³ im 
œwiadectwa o królestwie Bo¿ym; od rana a¿ do wieczora przekonywa³ ich o Jezusie na podstawie Prawa 
Moj¿eszowego i Proroków.
Act 28:24  Jedni dali siê przekonaæ o tym, co mówi³, drudzy nie wierzyli.
Act 28:25  Poró¿nieni miêdzy sob¹ zabierali siê do odejœcia. Wtedy Pawe³ powiedzia³ to jedno: «Trafnie rzek³ 



Duch Œwiêty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
Act 28:26  IdŸ do tego ludu i powiedz: Us³yszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze bêdziecie widzieæ, a nie 
zobaczycie.
Act 28:27  Bo otêpia³o serce tego ludu. Us³yszeli niechêtnie i zamknêli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli 
oczami i uszami nie us³yszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili siê, i abym ich nie uleczy³.
Act 28:28  Wiedzcie wiêc, ¿e to zbawienie Bo¿e pos³ane jest do pogan, a oni bêd¹ s³uchaæ».
Act 28:29  
Act 28:30  Przez ca³e dwa lata pozosta³ w wynajêtym przez siebie mieszkaniu i przyjmowa³ wszystkich, którzy 
do niego przychodzili,
Act 28:31  g³osz¹c królestwo Bo¿e i nauczaj¹c o Panu Jezusie Chrystusie zupe³nie swobodnie, bez przeszkód.
Rom 1:1  Pawe³, s³uga Chrystusa Jezusa, z powo³ania aposto³, przeznaczony do g³oszenia Ewangelii Bo¿ej,
Rom 1:2  któr¹ Bóg przedtem zapowiedzia³ przez swoich proroków w Pismach œwiêtych.
Rom 1:3  [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodz¹cym wed³ug cia³a z rodu Dawida,
Rom 1:4  a ustanowionym wed³ug Ducha Œwiêtoœci przez powstanie z martwych pe³nym mocy Synem Bo¿ym 
- o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Rom 1:5  Przez Niego otrzymaliœmy ³askê i urz¹d apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwaæ 
wszystkich pogan dla pos³uszeñstwa wierze.
Rom 1:6  Wœród nich jesteœcie i wy powo³ani przez Jezusa Chrystusa.
Rom 1:7  Do wszystkich przez Boga umi³owanych, powo³anych œwiêtych, którzy mieszkaj¹ w Rzymie: £aska 
wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
Rom 1:8  Na samym pocz¹tku sk³adam dziêki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich; 
poniewa¿ o wierze waszej mówi siê po ca³ym œwiecie.
Rom 1:9  Bóg bowiem, któremu s³u¿ê w [g³êbi] mego ducha, g³osz¹c Ewangeliê Jego Syna, jest mi œwiadkiem, 
jak nieustannie was wspominam,
Rom 1:10  prosz¹c we wszystkich modlitwach moich, by kiedyœ wreszcie za wol¹ Bo¿¹ nadarzy³a mi siê 
dogodna sposobnoœæ przybycia do was.
Rom 1:11  Gor¹co bowiem pragnê was zobaczyæ, aby wam u¿yczyæ nieco daru duchowego dla waszego 
umocnienia,
Rom 1:12  to jest abyœmy siê u was nawzajem pokrzepili wspóln¹ wiar¹ - wasz¹ i moj¹.
Rom 1:13  Nie chcê te¿, byœcie nie wiedzieli, bracia, ¿e wiele razy mia³em zamiar przybyæ do was - ale a¿ 
dot¹d doznawa³em przeszkód - aby zebraæ nieco owocu tak¿e wœród was, podobnie jak wœród innych pogan.
Rom 1:14  Jestem przecie¿ d³u¿nikiem tak Greków, jak i barbarzyñców, tak uczonych, jak i niewykszta³conych.
Rom 1:15  Przeto, co do mnie, gotów jestem g³osiæ Ewangeliê i wam, mieszkañcom Rzymu.
Rom 1:16  Bo ja nie wstydzê siê Ewangelii, jest bowiem ona moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu dla ka¿dego wierz¹cego, 
najpierw dla ¯yda, potem dla Greka.
Rom 1:17  W niej bowiem objawia siê sprawiedliwoœæ Bo¿a, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak 
jest napisane: a sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie.
Rom 1:18  Albowiem gniew Bo¿y ujawnia siê z nieba na wszelk¹ bezbo¿noœæ i nieprawoœæ tych ludzi, którzy 
przez nieprawoœæ nak³adaj¹ prawdzie pêta.
Rom 1:19  To bowiem, co o Bogu mo¿na poznaæ, jawne jest wœród nich, gdy¿ Bóg im to ujawni³.
Rom 1:20  Albowiem od stworzenia œwiata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potêga oraz bóstwo - 
staj¹ siê widzialne dla umys³u przez Jego dzie³a, tak ¿e nie mog¹ siê wymówiæ od winy.
Rom 1:21  Poniewa¿, choæ Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziêkowali, lecz 
znikczemnieli w swoich myœlach i zaæmione zosta³o bezrozumne ich serce.
Rom 1:22  Podaj¹c siê za m¹drych stali siê g³upimi.
Rom 1:23  I zamienili chwa³ê niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy œmiertelnego cz³owieka, ptaków, 
czworono¿nych zwierz¹t i p³azów.
Rom 1:24  Dlatego wyda³ ich Bóg poprzez po¿¹dania ich serc na ³up nieczystoœci, tak i¿ dopuszczali siê 
bezczeszczenia w³asnych cia³.
Rom 1:25  Prawdê Bo¿¹ przemienili oni w k³amstwo i stworzeniu oddawali czeœæ, i s³u¿yli jemu, zamiast 
s³u¿yæ Stwórcy, który jest b³ogos³awiony na wieki. Amen.
Rom 1:26  Dlatego to wyda³ ich Bóg na pastwê bezecnych namiêtnoœci: mianowicie kobiety ich przemieni³y 
po¿ycie zgodne z natur¹ na przeciwne naturze.
Rom 1:27  Podobnie te¿ i mê¿czyŸni, porzuciwszy normalne wspó³¿ycie z kobiet¹, zapa³ali nawzajem ¿¹dz¹ ku 
sobie, mê¿czyŸni z mê¿czyznami uprawiaj¹c bezwstyd i na samych sobie ponosz¹c zap³atê nale¿n¹ za 
zboczenie.
Rom 1:28  A poniewa¿ nie uznali za s³uszne zachowaæ prawdziwe poznanie Boga, wyda³ ich Bóg na pastwê 
na nic niezdatnego rozumu, tak ¿e czynili to, co siê nie godzi.
Rom 1:29  Pe³ni s¹ te¿ wszelakiej nieprawoœci, przewrotnoœci, chciwoœci, niegodziwoœci. Oddani zazdroœci, 



zabójstwu, waœniom, podstêpowi, z³oœliwoœci;
Rom 1:30  potwarcy, oszczercy, nienawidz¹cy Boga, zuchwali, pyszni, che³pliwi, w tym, co z³e - pomys³owi, 
rodzicom niepos³uszni,
Rom 1:31  bezrozumni, niestali, bez serca, bez litoœci.
Rom 1:32  Oni to, mimo ¿e dobrze znaj¹ wyrok Bo¿y, i¿ ci, którzy siê takich czynów dopuszczaj¹, winni s¹ 
œmierci, nie tylko je pope³niaj¹, ale nadto chwal¹ tych, którzy to czyni¹.
Rom 2:1  Przeto nie mo¿esz wymówiæ siê od winy, cz³owiecze, kimkolwiek jesteœ, gdy zabierasz siê do 
s¹dzenia. W jakiej bowiem sprawie s¹dzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to 
samo, co os¹dzasz.
Rom 2:2  Wiemy zaœ, ¿e s¹d Bo¿y wed³ug prawdy dosiêga tych, którzy siê dopuszczaj¹ takich czynów.
Rom 2:3  Czy myœlisz, cz³owiecze, co os¹dzasz tych, którzy siê dopuszczaj¹ takich czynów, a sam czynisz to 
samo, ¿e ty unikniesz potêpienia Bo¿ego?
Rom 2:4  A mo¿e gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwoœci i wielkodusznoœci Jego, nie chc¹c wiedzieæ, ¿e 
dobroæ Bo¿a chce ciê przywieœæ do nawrócenia?
Rom 2:5  Oto przez swoj¹ zatwardzia³oœæ i serce niesk³onne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzieñ 
gniewu i objawienia siê sprawiedliwego s¹du Boga,
Rom 2:6  który odda ka¿demu wed³ug uczynków jego:
Rom 2:7  tym, którzy przez wytrwa³oœæ w dobrych uczynkach szukaj¹ chwa³y, czci i nieœmiertelnoœci - ¿ycie 
wieczne;
Rom 2:8  tym zaœ, którzy s¹ przekorni, za prawd¹ pójœæ nie chc¹, a oddaj¹ siê nieprawoœci - gniew i oburzenie.
Rom 2:9  Ucisk i utrapienie spadnie na ka¿dego cz³owieka, który dopuszcza siê z³a, najpierw na ¯yda, a potem 
na Greka.
Rom 2:10  Chwa³a zaœ, czeœæ i pokój spotka ka¿dego, kto czyni dobrze - najpierw ¯yda, a potem Greka.
Rom 2:11  Albowiem u Boga nie ma wzglêdu na osobê.
Rom 2:12  Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa te¿ pogin¹, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo 
bêd¹ s¹dzeni.
Rom 2:13  Nie ci bowiem, którzy przys³uchuj¹ siê czytaniu Prawa, s¹ sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy 
Prawo wype³niaj¹, bêd¹ usprawiedliwieni.
Rom 2:14  Bo gdy poganie, którzy Prawa nie maj¹, id¹c za natur¹, czyni¹ to, co Prawo nakazuje, chocia¿ Prawa 
nie maj¹, sami dla siebie s¹ Prawem.
Rom 2:15  Wykazuj¹ oni, ¿e treœæ Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednoczeœnie ich sumienie staje 
jako œwiadek, a mianowicie ich myœli na przemian ich oskar¿aj¹ce lub uniewinniaj¹ce.
Rom 2:16  [Oka¿e siê to] w dniu, w którym Bóg s¹dziæ bêdzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie 
wed³ug mojej Ewangelii.
Rom 2:17  Je¿eli jednak ty dumnie nazywasz siebie ¯ydem, ca³kowicie zdajesz siê na Prawo, chlubisz siê 
Bogiem,
Rom 2:18  pouczony Prawem znasz Jego wolê i umiesz rozpoznaæ co lepsze,
Rom 2:19  a jesteœ przeœwiadczony, ¿eœ przewodnikiem œlepych, œwiat³oœci¹ dla tych, którzy s¹ w 
ciemnoœci,
Rom 2:20  wychowawc¹ nieumiejêtnych, nauczycielem prostaczków, maj¹cym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i 
prawdy...
Rom 2:21  Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. G³osisz, ¿e nie wolno kraœæ, a kradniesz.
Rom 2:22  Mówi¹c, ¿e nie wolno cudzo³o¿yæ, cudzo³o¿ysz? Który brzydzisz siê bo¿kami, okradasz œwi¹tynie?
Rom 2:23  Ty, który chlubisz siê Prawem, przez przekraczanie Prawa zniewa¿asz Boga.
Rom 2:24  Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane - poganie bluŸni¹ imieniu Boga.
Rom 2:25  Obrzezanie posiada wprawdzie wartoœæ, je¿eli zachowujesz Prawo. Je¿eli jednak przekraczasz 
Prawo bêd¹c obrzezanym, stajesz siê takim, jak nieobrzezany.
Rom 2:26  Je¿eli zaœ nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czy¿ jego brak obrzezania nie bêdzie mu 
oceniony na równi z obrzezaniem?
Rom 2:27  I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wype³nia Prawo, bêdzie s¹dzi³ ciebie, który, mimo 
¿e masz ksiêgê Prawa i obrzezanie, przestêpujesz Prawo.
Rom 2:28  Bo ¯ydem nie jest ten, który nim jest na zewn¹trz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na 
ciele,
Rom 2:29  ale prawdziwym ¯ydem jest ten, kto jest nim wewn¹trz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie 
serca, duchowe, a nie wed³ug litery. I taki to otrzymuje pochwa³ê nie od ludzi, ale od Boga.
Rom 3:1  Na czym wiêc polega wy¿szoœæ ¯yda? I jaki po¿ytek z obrzezania?
Rom 3:2  Wielki pod ka¿dym wzglêdem. Najpierw ten, ¿e zosta³y im powierzone s³owa Bo¿e.
Rom 3:3  Bo i có¿, jeœli niektórzy stali siê niewierni, czy¿ ich niewiernoœæ mia³aby zniweczyæ wiernoœæ 
Boga?



Rom 3:4  ¯adn¹ miar¹! Bóg przecie¿ musi okazaæ siê prawdomówny, ka¿dy zaœ cz³owiek k³amliwy, zgodnie z 
tym, co napisane: Abyœ siê okaza³ sprawiedliwy w s³owach Twoich i odniós³ zwyciêstwo, kiedy Ciê s¹dz¹.
Rom 3:5  Lecz jeœli nasza nieprawoœæ uwydatnia sprawiedliwoœæ Bo¿¹, to có¿ powiemy? Czy Bóg jest 
niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyra¿am siê po ludzku.
Rom 3:6  ¯adn¹ miar¹! Bo w takim razie jak¿e Bóg s¹dziæ bêdzie ten œwiat?
Rom 3:7  Ale je¿eli przez moje k³amstwo prawda Bo¿a tym wiêcej siê uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem 
jeszcze i ja mam byæ s¹dzony jako grzesznik?
Rom 3:8  I czy¿ to znaczy, i¿ mamy czyniæ z³o, aby st¹d wynik³o dobro? - jak nas niektórzy oczerniaj¹ i jak nam 
zarzucaj¹, ¿e tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara.
Rom 3:9  Có¿ wiêc? Czy mamy przewagê? ¯adn¹ miar¹! Wykazaliœmy bowiem uprzednio, ¿e tak ¯ydzi, jak i 
poganie s¹ pod panowaniem grzechu,
Rom 3:10  jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
Rom 3:11  nie ma rozumnego, nie ma, kto by szuka³ Boga.
Rom 3:12  Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem siê zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgo³a ani jednego.
Rom 3:13  Grobem otwartym jest ich gard³o, jêzykiem swoim knuj¹ zdradê, jad ¿mijowy pod ich wargami,
Rom 3:14  ich usta pe³ne s¹ przekleñstwa i goryczy;
Rom 3:15  ich nogi szybkie do rozlewu krwi,
Rom 3:16  zag³ada i nêdza s¹ na ich drogach,
Rom 3:17  droga pokoju jest im nie znana,
Rom 3:18  bojaŸni Bo¿ej nie ma przed ich oczami.
Rom 3:19  A wiemy, ¿e wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegaj¹ Prawu. I st¹d ka¿de usta 
musz¹ zamilkn¹æ i ca³y œwiat musi siê uznaæ winnym wobec Boga,
Rom 3:20  jako ¿e z uczynków Prawa ¿aden cz³owiek nie mo¿e dost¹piæ usprawiedliwienia w Jego oczach. 
Przez Prawo bowiem jest tylko wiêksza znajomoœæ grzechu.
Rom 3:21  Ale teraz jawn¹ siê sta³a sprawiedliwoœæ Bo¿a niezale¿na od Prawa, poœwiadczona przez Prawo i 
Proroków.
Rom 3:22  Jest to sprawiedliwoœæ Bo¿a przez wiarê w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierz¹. Bo nie 
ma tu ró¿nicy:
Rom 3:23  wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s¹ chwa³y Bo¿ej,
Rom 3:24  a dostêpuj¹ usprawiedliwienia darmo, z Jego ³aski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.
Rom 3:25  Jego to ustanowi³ Bóg narzêdziem przeb³agania przez wiarê moc¹ Jego krwi. Chcia³ przez to 
okazaæ, ¿e sprawiedliwoœæ Jego wzglêdem grzechów pope³nionych dawniej - za dni cierpliwoœci Bo¿ej - 
wyra¿a³a siê
Rom 3:26  w odpuszczaniu ich po to, by ujawniæ w obecnym czasie Jego sprawiedliwoœæ, i [aby pokazaæ], ¿e 
On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia ka¿dego, który wierzy w Jezusa.
Rom 3:27  Gdzie¿ wiêc podstawa do chlubienia siê? Zosta³a uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo 
uczynków? Nie, przez prawo wiary.
Rom 3:28  S¹dzimy bowiem, ¿e cz³owiek osi¹ga usprawiedliwienie przez wiarê, niezale¿nie od pe³nienia 
nakazów Prawa.
Rom 3:29  Bo czy¿ Bóg jest Bogiem jedynie ¯ydów? Czy nie równie¿ i pogan? Zapewne równie¿ i pogan.
Rom 3:30  Przecie¿ jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dziêki wierze, a nieobrzezanego - 
przez wiarê.
Rom 3:31  Czy wiêc przez wiarê obalamy Prawo? ¯adn¹ miar¹! Tylko Prawo w³aœciwie ustawiamy.
Rom 4:1  Zapytajmy wiêc, co zyska³ Abraham, przodek nasz wed³ug cia³a?
Rom 4:2  Je¿eli bowiem Abraham zosta³ usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia siê, ale nie 
przed Bogiem.
Rom 4:3  Bo có¿ mówi Pismo? Uwierzy³ Abraham Bogu i zosta³o mu to poczytane za sprawiedliwoœæ.
Rom 4:4  Otó¿ temu, który pracuje, poczytuje siê zap³atê nie tytu³em ³aski, lecz nale¿noœci.
Rom 4:5  Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarê jego 
poczytuje siê za tytu³ do usprawiedliwienia,
Rom 4:6  zgodnie z pochwa³¹, jak¹ Dawid wypowiada o cz³owieku, którego Bóg usprawiedliwia niezale¿nie od 
uczynków:
Rom 4:7  B³ogos³awieni ci, których nieprawoœci zosta³y odpuszczone i których grzechy zosta³y zakryte.
Rom 4:8  B³ogos³awiony m¹¿, któremu Pan nie poczyta grzechu.
Rom 4:9  Przeto czy b³ogos³awieñstwo to dotyczy obrzezanych, czy te¿ i nieobrzezanych? Czytamy przecie¿, 
¿e Abrahamowi zosta³a poczytana wiara za sprawiedliwoœæ.
Rom 4:10  W jakich okolicznoœciach zosta³a poczytana: czy by³ obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otó¿ nie 
po obrzezaniu, ale gdy by³ nieobrzezany.
Rom 4:11  I otrzyma³ znak obrzezania jako pieczêæ usprawiedliwienia osi¹gniêtego z wiary posiadanej wtedy, 



gdy jeszcze nie by³ obrzezany. I tak sta³ siê ojcem wszystkich tych, którzy nie maj¹c obrzezania, wierz¹, by i im 
poczytano to za tytu³ do usprawiedliwienia,
Rom 4:12  a tak¿e ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu siê opieraj¹, ale nadto krocz¹ 
œladami tej wiary, jak¹ ojciec nasz Abraham posiada³ przed obrzezaniem.
Rom 4:13  Albowiem nie od [wype³nienia] Prawa zosta³a uzale¿niona obietnica dana Abrahamowi i jego 
potomstwu, ¿e bêdzie dziedzicem œwiata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
Rom 4:14  Je¿eli bowiem dziedzicami staj¹ siê ci, którzy siê opieraj¹ na Prawie, to wiara straci³a znaczenie, a 
obietnica pozosta³a bez skutku.
Rom 4:15  Prawo bowiem poci¹ga za sob¹ karz¹cy gniew. Gdzie zaœ nie ma Prawa, tam nie ma i przestêpstwa.
Rom 4:16  I st¹d to [dziedzictwo] zale¿y od wiary, by by³o z ³aski i aby w ten sposób obietnica pozosta³a 
nienaruszona dla ca³ego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opieraj¹cego siê na Prawie, ale i dla tego, które ma 
wiarê Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -
Rom 4:17  jak jest napisane: Uczyni³em ciê ojcem wielu narodów - przed obliczem Boga. Jemu on uwierzy³ jako 
Temu, który o¿ywia umar³ych i to, co nie istnieje, powo³uje do istnienia.
Rom 4:18  On to wbrew nadziei uwierzy³ nadziei, ¿e stanie siê ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co by³o 
powiedziane: takie bêdzie twoje potomstwo.
Rom 4:19  I nie zachwia³ siê w wierze, choæ stwierdzi³, ¿e cia³o jego jest ju¿ obumar³e - mia³ ju¿ prawie sto lat 
- i ¿e obumar³e jest ³ono Sary.
Rom 4:20  I nie okaza³ wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bo¿ej, ale siê wzmocni³ w wierze. Odda³ 
przez to chwa³ê Bogu
Rom 4:21  i by³ przekonany, ¿e mocen jest On równie¿ wype³niæ, co obieca³.
Rom 4:22  Dlatego te¿ poczytano mu to za sprawiedliwoœæ.
Rom 4:23  A to, ¿e poczytano mu, zosta³o napisane nie ze wzglêdu na niego samego,
Rom 4:24  ale i ze wzglêdu na nas , jako ¿e bêdzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesi³ z 
martwych Jezusa, Pana naszego.
Rom 4:25  On to zosta³ wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Rom 5:1  Dost¹piwszy wiêc usprawiedliwienia przez wiarê, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa,
Rom 5:2  dziêki któremu uzyskaliœmy przez wiarê dostêp do tej ³aski, w której trwamy i chlubimy siê nadziej¹ 
chwa³y Bo¿ej.
Rom 5:3  Ale nie tylko to, lecz chlubimy siê tak¿e z ucisków, wiedz¹c, ¿e ucisk wyrabia wytrwa³oœæ,
Rom 5:4  a wytrwa³oœæ - wypróbowan¹ cnotê, wypróbowana cnota zaœ - nadziejê.
Rom 5:5  A nadzieja zawieœæ nie mo¿e, poniewa¿ mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Œwiêtego, który zosta³ nam dany.
Rom 5:6  Chrystus bowiem umar³ za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyœmy [jeszcze] byli 
bezsilni.
Rom 5:7  A [nawet] za cz³owieka sprawiedliwego podejmuje siê ktoœ umrzeæ tylko z najwiêksz¹ trudnoœci¹. 
Chocia¿ mo¿e jeszcze za cz³owieka ¿yczliwego odwa¿y³by siê ktoœ ponieœæ œmieræ.
Rom 5:8  Bóg zaœ okazuje nam swoj¹ mi³oœæ [w³aœnie] przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdyœmy byli 
jeszcze grzesznikami.
Rom 5:9  Tym bardziej wiêc bêdziemy przez Niego zachowani od karz¹cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego 
zostaliœmy usprawiedliwieni.
Rom 5:10  Je¿eli bowiem, bêd¹c nieprzyjació³mi, zostaliœmy pojednani z Bogiem przez œmieræ Jego Syna, to 
tym bardziej, bêd¹c ju¿ pojednani, dost¹pimy zbawienia przez Jego ¿ycie.
Rom 5:11  I nie tylko to - ale i chlubiæ siê mo¿emy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez 
którego teraz uzyskaliœmy pojednanie.
Rom 5:12  Dlatego te¿ jak przez jednego cz³owieka grzech wszed³ na œwiat, a przez grzech œmieræ, i w ten 
sposób œmieræ przesz³a na wszystkich ludzi, poniewa¿ wszyscy zgrzeszyli...
Rom 5:13  Bo i przed Prawem grzech by³ na œwiecie, grzechu siê jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.
Rom 5:14  A przecie¿ œmieræ rozpanoszy³a siê od Adama do Moj¿esza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 
przestêpstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który mia³ przyjœæ.
Rom 5:15  Ale nie tak samo ma siê rzecz z przestêpstwem jak z darem ³aski. Je¿eli bowiem przestêpstwo 
jednego sprowadzi³o na wszystkich œmieræ, to o ile¿ obficiej sp³ynê³a na nich wszystkich ³aska i dar Bo¿y, 
³askawie udzielony przez jednego Cz³owieka, Jezusa Chrystusa.
Rom 5:16  I nie tak samo ma siê rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego 
grzesz¹cego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potêpiaj¹cy, to ³aska przynosi usprawiedliwienie ze 
wszystkich grzechów.
Rom 5:17  Je¿eli bowiem przez przestêpstwo jednego œmieræ zakrólowa³a z powodu jego jednego, o ile¿ 
bardziej ci, którzy otrzymuj¹ obfitoœæ ³aski i daru sprawiedliwoœci, królowaæ bêd¹ w ¿yciu z powodu Jednego - 



Jezusa Chrystusa.
Rom 5:18  A zatem, jak przestêpstwo jednego sprowadzi³o na wszystkich ludzi wyrok potêpiaj¹cy, tak czyn 
sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie daj¹ce ¿ycie.
Rom 5:19  Albowiem jak przez niepos³uszeñstwo jednego cz³owieka wszyscy stali siê grzesznikami, tak przez 
pos³uszeñstwo Jednego wszyscy stan¹ siê sprawiedliwymi.
Rom 5:20  Natomiast Prawo wesz³o, niestety, po to, by przestêpstwo jeszcze bardziej siê wzmog³o. Gdzie 
jednak wzmóg³ siê grzech, tam jeszcze obficiej rozla³a siê ³aska,
Rom 5:21  aby jak grzech zaznaczy³ swoje królowanie œmierci¹, tak ³aska przejawi³a swe królowanie przez 
sprawiedliwoœæ wiod¹c¹ do ¿ycia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Rom 6:1  Có¿ wiêc powiemy? Czy¿ mamy trwaæ w grzechu, aby ³aska bardziej siê wzmog³a? ¯adn¹ miar¹!
Rom 6:2  Je¿eli umarliœmy dla grzechu, jak¿e mo¿emy ¿yæ w nim nadal?
Rom 6:3  Czy¿ nie wiadomo wam, ¿e my wszyscy, którzyœmy otrzymali chrzest zanurzaj¹cy w Chrystusa 
Jezusa, zostaliœmy zanurzeni w Jego œmieræ?
Rom 6:4  Zatem przez chrzest zanurzaj¹cy nas w œmieræ zostaliœmy razem z Nim pogrzebani po to, abyœmy i 
my wkroczyli w nowe ¿ycie - jak Chrystus powsta³ z martwych dziêki chwale Ojca.
Rom 6:5  Je¿eli bowiem przez œmieræ, podobn¹ do Jego œmierci, zostaliœmy z Nim z³¹czeni w jedno, to tak 
samo bêdziemy z Nim z³¹czeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.
Rom 6:6  To wiedzcie, ¿e dla zniszczenia grzesznego cia³a dawny nasz cz³owiek zosta³ razem z Nim 
ukrzy¿owany po to, byœmy ju¿ wiêcej nie byli w niewoli grzechu.
Rom 6:7  Kto bowiem umar³, sta³ siê wolny od grzechu.
Rom 6:8  Otó¿, je¿eli umarliœmy razem z Chrystusem, wierzymy, ¿e z Nim równie¿ ¿yæ bêdziemy,
Rom 6:9  wiedz¹c, ¿e Chrystus powstawszy z martwych ju¿ wiêcej nie umiera, œmieræ nad Nim nie ma ju¿ 
w³adzy.
Rom 6:10  Bo to, ¿e umar³, umar³ dla grzechu tylko raz, a ¿e ¿yje, ¿yje dla Boga.
Rom 6:11  Tak i wy rozumiejcie, ¿e umarliœcie dla grzechu, ¿yjecie zaœ dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Rom 6:12  Niech¿e wiêc grzech nie króluje w waszym œmiertelnym ciele, poddaj¹c was swoim po¿¹dliwoœciom.
Rom 6:13  Nie oddawajcie te¿ cz³onków waszych jako broñ nieprawoœci na s³u¿bê grzechowi, ale oddajcie siê 
na s³u¿bê Bogu jako ci, którzy ze œmierci przeszli do ¿ycia, i cz³onki wasze oddajcie jako broñ sprawiedliwoœci 
na s³u¿bê Bogu.
Rom 6:14  Albowiem grzech nie powinien nad wami panowaæ, skoro nie jesteœcie poddani Prawu, lecz ³asce.
Rom 6:15  Jaki st¹d wniosek? Czy mamy dalej grzeszyæ dlatego, ¿e nie jesteœmy ju¿ poddani Prawu, lecz 
³asce? ¯adn¹ miar¹!
Rom 6:16  Czy¿ nie wiecie, ¿e jeœli oddajecie samych siebie jako niewolników pod pos³uszeñstwo, jesteœcie 
niewolnikami tego, komu dajecie pos³uch: b¹dŸ [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do œmierci, b¹dŸ 
pos³uszeñstwa, [co wiedzie] do sprawiedliwoœci?
Rom 6:17  Dziêki jednak niech bêd¹ Bogu za to, ¿e gdy byliœcie niewolnikami grzechu, daliœcie z serca 
pos³uch nakazom tej nauki, której was oddano
Rom 6:18  a uwolnieni od grzechu oddaliœcie siê w niewolê sprawiedliwoœci.
Rom 6:19  Ze wzglêdu na przyrodzon¹ wasz¹ s³aboœæ pos³ugujê siê porównaniem wziêtym z ludzkich 
stosunków: jak oddawaliœcie cz³onki wasze na s³u¿bê nieczystoœci i nieprawoœci, pogr¹¿aj¹c siê w 
nieprawoœæ, tak teraz wydajcie cz³onki wasze na s³u¿bê sprawiedliwoœci, dla uœwiêcenia.
Rom 6:20  Kiedy bowiem byliœcie niewolnikami grzechu, byliœcie wolni od s³u¿by sprawiedliwoœci.
Rom 6:21  Jaki¿ jednak po¿ytek mieliœcie wówczas z tych czynów, których siê teraz wstydzicie? Przecie¿ 
koñcem ich jest œmieræ
Rom 6:22  Teraz zaœ, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu siê na s³u¿bê Bogu, jako owoc zbieracie 
uœwiêcenie. A koñcem tego - ¿ycie wieczne.
Rom 6:23  Albowiem zap³at¹ za grzech jest œmieræ, a ³aska przez Boga dana to ¿ycie wieczne w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.
Rom 7:1  Czy¿ nie jest wam wiadomo, bracia - mówiê przecie¿ do tych, co Prawo znaj¹ - ¿e Prawo ma moc nad 
cz³owiekiem, dopóki on ¿yje?
Rom 7:2  Podobnie te¿ i kobieta zamê¿na, na mocy Prawa, zwi¹zana jest ze swoim mê¿em, jak d³ugo on ¿yje. 
Gdy jednak m¹¿ umrze, traci nad ni¹ moc prawo mê¿a.
Rom 7:3  Dlatego to uchodziæ bêdzie za cudzo³o¿n¹, jeœli za ¿ycia swego mê¿a wspó³¿yje z innym 
mê¿czyzn¹. Jeœli jednak umrze jej m¹¿, wolna jest od tego prawa, tak i¿ nie jest cudzo³o¿n¹, wspó³¿yj¹c z 
innym mê¿czyzn¹.
Rom 7:4  Tak i wy, bracia moi, dziêki cia³u Chrystusa umarliœcie dla Prawa, by z³¹czyæ siê z innym - z Tym, 
który powsta³ z martwych, byœmy zaczêli przynosiæ owoc Bogu.
Rom 7:5  Jak d³ugo bowiem wiedliœmy ¿ycie cielesne, grzeszne namiêtnoœci [pobudzane] przez Prawo 
dzia³a³y w naszych cz³onkach, by owoc przynosiæ œmierci.



Rom 7:6  Teraz zaœ straci³o moc nad nami Prawo, gdy umarliœmy temu, co trzyma³o nas w jarzmie, tak, ¿e 
mo¿emy pe³niæ s³u¿bê w nowym duchu, a nie wed³ug przestarza³ej litery.
Rom 7:7  Có¿ wiêc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? ¯adn¹ miar¹! Ale jedynie przez Prawo zdoby³em 
znajomoœæ grzechu. Nie wiedzia³bym bowiem, co to jest po¿¹danie, gdyby Prawo nie mówi³o: Nie po¿¹daj!
Rom 7:8  Z przykazania tego czerpi¹c podnietê, grzech wzbudzi³ we mnie wszelakie po¿¹danie. Bo gdy nie ma 
Prawa, grzech jest w stanie œmierci.
Rom 7:9  Kiedyœ i ja prowadzi³em ¿ycie bez Prawa. Gdy jednak zjawi³o siê przykazanie - grzech o¿y³,
Rom 7:10  ja zaœ umar³em. I przekona³em siê, ¿e przykazanie, które mia³o prowadziæ do ¿ycia, zawiod³o mnie 
ku œmierci.
Rom 7:11  Albowiem grzech, czerpi¹c podnietê z przykazania, uwiód³ mnie i przez nie zada³ mi œmieræ.
Rom 7:12  Prawo samo jest bezsprzecznie œwiête; œwiête, sprawiedliwe i dobre jest te¿ przykazanie.
Rom 7:13  A wiêc to, co dobre, sta³o siê dla mnie przyczyn¹ œmierci? ¯adn¹ miar¹! Ale to w³aœnie grzech, by 
okazaæ siê grzechem, przez to, co dobre, sprowadzi³ na mnie œmieræ, aby przez zwi¹zek z przykazaniem 
grzech ujawni³ nadmiern¹ sw¹ grzesznoœæ.
Rom 7:14  Wiemy przecie¿, ¿e Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolê grzechu.
Rom 7:15  Nie rozumiem bowiem tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co chcê, ale to, czego nienawidzê - to 
w³aœnie czyniê.
Rom 7:16  Je¿eli zaœ czyniê to, czego nie chcê, to tym samym przyznajê Prawu, ¿e jest dobre.
Rom 7:17  A zatem ju¿ nie ja to czyniê, ale mieszkaj¹cy we mnie grzech.
Rom 7:18  Jestem bowiem œwiadom, ¿e we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo ³atwo przychodzi 
mi chcieæ tego, co dobre, ale wykonaæ - nie.
Rom 7:19  Nie czyniê bowiem dobra, którego chcê, ale czyniê to z³o, którego nie chcê.
Rom 7:20  Je¿eli zaœ czyniê to, czego nie chcê, ju¿ nie ja to czyniê, ale grzech, który we mnie mieszka.
Rom 7:21  A zatem stwierdzam w sobie to prawo, ¿e gdy chcê czyniæ dobro, narzuca mi siê z³o.
Rom 7:22  Albowiem wewnêtrzny cz³owiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bo¿ym.
Rom 7:23  W cz³onkach zaœ moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkê z prawem mojego umys³u i 
podbija mnie w niewolê pod prawo grzechu mieszkaj¹cego w moich cz³onkach.
Rom 7:24  Nieszczêsny ja cz³owiek! Któ¿ mnie wyzwoli z cia³a, [co wiedzie ku] tej œmierci? Dziêki niech bêd¹ 
Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Rom 7:25  Tak wiêc umys³em s³u¿ê Prawu Bo¿emu, cia³em zaœ - prawu grzechu.
Rom 8:1  Teraz jednak dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie, nie ma ju¿ potêpienia.
Rom 8:2  Albowiem prawo Ducha, który daje ¿ycie w Chrystusie Jezusie, wyzwoli³o ciê spod prawa grzechu i 
œmierci.
Rom 8:3  Co bowiem by³o niemo¿liwe dla Prawa, poniewa¿ cia³o czyni³o je bezsilnym, [tego dokona³ Bóg]. On 
to zes³a³ Syna swego w ciele podobnym do cia³a grzesznego i dla [usuniêcia] grzechu wyda³ w tym ciele wyrok 
potêpiaj¹cy grzech,
Rom 8:4  aby to, co nakazuje Prawo, wype³ni³o siê w nas, o ile postêpujemy nie wed³ug cia³a, ale wed³ug 
Ducha.
Rom 8:5  Ci bowiem, którzy ¿yj¹ wed³ug cia³a, d¹¿¹ do tego, czego chce cia³o; ci zaœ, którzy ¿yj¹ wed³ug Ducha 
- do tego, czego chce Duch.
Rom 8:6  D¹¿noœæ bowiem cia³a prowadzi do œmierci, d¹¿noœæ zaœ Ducha - do ¿ycia i pokoju.
Rom 8:7  A to dlatego, ¿e d¹¿noœæ cia³a wroga jest Bogu, nie podporz¹dkowuje siê bowiem Prawu Bo¿emu, 
ani nawet nie jest do tego zdolna.
Rom 8:8  A ci, którzy ¿yj¹ wed³ug cia³a, Bogu podobaæ siê nie mog¹.
Rom 8:9  Wy jednak nie ¿yjecie wed³ug cia³a, lecz wed³ug Ducha, jeœli tylko Duch Bo¿y w was mieszka. Je¿eli 
zaœ kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie nale¿y.
Rom 8:10  Je¿eli natomiast Chrystus w was mieszka, cia³o wprawdzie podlega œmierci ze wzglêdu na [skutki] 
grzechu duch jednak posiada ¿ycie na skutek usprawiedliwienia.
Rom 8:11  A je¿eli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesi³ z martwych, to Ten, co wskrzesi³ 
Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do ¿ycia wasze œmiertelne cia³a moc¹ mieszkaj¹cego w was swego 
Ducha.
Rom 8:12  Jesteœmy wiêc, bracia, d³u¿nikami, ale nie cia³a, byœmy ¿yæ mieli wed³ug cia³a.
Rom 8:13  Bo je¿eli bêdziecie ¿yli wed³ug cia³a, czeka was œmieræ. Je¿eli zaœ przy pomocy Ducha 
uœmiercaæ bêdziecie popêdy cia³a - bêdziecie ¿yli.
Rom 8:14  Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo¿y, s¹ synami Bo¿ymi.
Rom 8:15  Nie otrzymaliœcie przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu pogr¹¿yæ w bojaŸni, ale otrzymaliœcie 
ducha przybrania za synów, w którym mo¿emy wo³aæ: «Abba, Ojcze!»
Rom 8:16  Sam Duch wspiera swym œwiadectwem naszego ducha, ¿e jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi.
Rom 8:17  Je¿eli zaœ jesteœmy dzieæmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspó³dziedzicami Chrystusa, 



skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by te¿ wspólnie mieæ udzia³ w chwale.
Rom 8:18  S¹dzê bowiem, ¿e cierpieñ teraŸniejszych nie mo¿na stawiaæ na równi z chwa³¹, który ma siê w nas 
objawiæ.
Rom 8:19  Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych.
Rom 8:20  Stworzenie bowiem zosta³o poddane marnoœci - nie z w³asnej chêci, ale ze wzglêdu na Tego, który 
je podda³ - w nadziei,
Rom 8:21  ¿e równie¿ i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ w wolnoœci i chwale 
dzieci Bo¿ych.
Rom 8:22  Wiemy przecie¿, ¿e ca³e stworzenie a¿ dot¹d jêczy i wzdycha w bólach rodzenia.
Rom 8:23  Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy ju¿ posiadamy pierwsze dary Ducha, i my równie¿ ca³¹ istot¹ 
swoj¹ wzdychamy, oczekuj¹c przybrania za synów - odkupienia naszego cia³a.
Rom 8:24  W nadziei bowiem ju¿ jesteœmy zbawieni. Nadzieja zaœ, której [spe³nienie ju¿ siê] ogl¹da, nie jest 
nadziej¹, bo jak mo¿na siê jeszcze spodziewaæ tego, co siê ju¿ ogl¹da?
Rom 8:25  Je¿eli jednak, nie ogl¹daj¹c, spodziewamy siê czegoœ, to z wytrwa³oœci¹ tego oczekujemy.
Rom 8:26  Podobnie tak¿e Duch przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ 
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami.
Rom 8:27  Ten zaœ, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], ¿e przyczynia siê za œwiêtymi zgodnie z 
wol¹ Bo¿¹.
Rom 8:28  Wiemy te¿, ¿e Bóg z tymi, którzy Go mi³uj¹, wspó³dzia³a we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy s¹ 
powo³ani wed³ug [Jego] zamiaru.
Rom 8:29  Albowiem tych, których od wieków pozna³, tych te¿ przeznaczy³ na to, by siê stali na wzór obrazu 
Jego Syna, aby On by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi.
Rom 8:30  Tych zaœ, których przeznaczy³, tych te¿ powo³a³, a których powo³a³ - tych te¿ usprawiedliwi³, a 
których usprawiedliwi³ - tych te¿ obdarzy³ chwa³¹.
Rom 8:31  Có¿ wiêc na to powiemy? Je¿eli Bóg z nami, któ¿ przeciwko nam?
Rom 8:32  On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale Go za nas wszystkich wyda³, jak¿e mia³by wraz z 
Nim i wszystkiego nam nie darowaæ?
Rom 8:33  Któ¿ mo¿e wyst¹piæ z oskar¿eniem przeciw tym, których Bóg wybra³? Czy¿ Bóg, który 
usprawiedliwia?
Rom 8:34  Któ¿ mo¿e wydaæ wyrok potêpienia? Czy Chrystus Jezus, który poniós³ [za nas] œmieræ, co wiêcej 
- zmartwychwsta³, siedzi po prawicy Boga i przyczynia siê za nami?
Rom 8:35  Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeœladowanie, g³ód czy 
nagoœæ, niebezpieczeñstwo czy miecz?
Rom 8:36  Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijaj¹ nas przez ca³y dzieñ, uwa¿aj¹ nas za owce 
przeznaczone na rzeŸ.
Rom 8:37  Ale we wszystkim tym odnosimy pe³ne zwyciêstwo dziêki Temu, który nam umi³owa³.
Rom 8:38  I jestem pewien, ¿e ani œmieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani Zwierzchnoœci, ani rzeczy 
teraŸniejsze, ani przysz³e, ani Moce,
Rom 8:39  ani co wysokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rom 9:1  Prawdê mówiê w Chrystusie, nie k³amiê, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Œwiêtym,
Rom 9:2  ¿e w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Rom 9:3  Wola³bym bowiem sam byæ pod kl¹tw¹ [od³¹czony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy 
wed³ug cia³a s¹ moimi rodakami.
Rom 9:4  S¹ to Izraelici, do których nale¿¹ przybrane synostwo i chwa³a, przymierza i nadanie Prawa, pe³nienie 
s³u¿by Bo¿ej i obietnice.
Rom 9:5  Do nich nale¿¹ praojcowie, z nich równie¿ jest Chrystus wed³ug cia³a, który jest ponad wszystkim, Bóg 
b³ogos³awiony na wieki. Amen.
Rom 9:6  Nie znaczy to jednak wcale, ¿e s³owo Bo¿e zawiod³o. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodz¹ od 
Izraela, s¹ Izraelem,
Rom 9:7  i nie wszyscy, przez to, ¿e s¹ potomstwem Abrahama, staj¹ siê jego dzieæmi, lecz w Izaaku uznane 
bêdzie twoje potomstwo,
Rom 9:8  to znaczy: nie synowie co do cia³a s¹ dzieæmi Bo¿ymi, lecz synowie obietnicy s¹ uznani za potomstwo.
Rom 9:9  Albowiem to jest s³owo obietnicy: Przyjdê o tym samym czasie, a Sara bêdzie mia³a syna.
Rom 9:10  Ale nie tylko ona - bo tak¿e i Rebeka, która poczê³a [bliŸniêta] z jednego [zbli¿enia] z ojcem naszym 
Izaakiem.
Rom 9:11  Bo gdy one jeszcze siê nie urodzi³y ani nic dobrego czy z³ego nie uczyni³y - aby niewzruszone 
pozosta³o postanowienie Bo¿e, powziête na zasadzie wolnego wyboru,
Rom 9:12  zale¿ne nie od uczynków, ale od woli powo³uj¹cego - powiedziano jej: starszy bêdzie s³u¿yæ 



m³odszemu,
Rom 9:13  jak jest napisane: Jakuba umi³owa³em, a Ezawa mia³em w nienawiœci.
Rom 9:14  Có¿ na to powiemy? Czy¿by Bóg by³ niesprawiedliwy? ¯adn¹ miar¹!
Rom 9:15  Przecie¿ On mówi do Moj¿esza: Ja wyœwiadczam ³askê, komu chcê, i mi³osierdzie, nad kim siê 
litujê.
Rom 9:16  [Wybranie] wiêc nie zale¿y od tego, kto go chce lub o nie siê ubiega, ale od Boga, który okazuje 
mi³osierdzie.
Rom 9:17  Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to w³aœnie ciê wzbudzi³em, aby okazaæ na tobie moj¹ potêgê 
i ¿eby rozs³awi³o siê moje imiê po ca³ej ziemi.
Rom 9:18  A zatem komu chce, okazuje mi³osierdzie, a kogo chce, czyni zatwardzia³ym.
Rom 9:19  Powiesz mi na to: Dlaczego wiêc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któ¿ bowiem woli Jego mo¿e siê 
sprzeciwiæ?
Rom 9:20  Cz³owiecze! Kim¿e ty jesteœ, byœ móg³ siê spieraæ z Bogiem? Czy¿ mo¿e naczynie gliniane 
zapytaæ tego, kto je ulepi³: «Dlaczego mnie takim uczyni³eœ?»
Rom 9:21  Czy¿ garncarz nie ma mocy nad glin¹ i nie mo¿e z tej samej zaprawy zrobiæ jednego naczynia 
ozdobnego, drugiego zaœ na u¿ytek niezaszczytny?
Rom 9:22  Je¿eli wiêc Bóg, chc¹c okazaæ swój gniew i daæ poznaæ swoj¹ potêgê, znosi³ z wielk¹ cierpliwoœci¹ 
naczynia [zas³uguj¹ce] na gniew, gotowe na zag³adê,
Rom 9:23  i ¿eby daæ poznaæ bogactwo swojej chwa³y wzglêdem naczyñ [objêtych] zmi³owaniem, które ju¿ 
wprzód przygotowa³ ku chwale,
Rom 9:24  wzglêdem nas, których powo³a³ nie tylko spoœród ¯ydów, ale i spoœród pogan...?
Rom 9:25  Mówi o tym u Ozeasza: Nazwê "lud nie mój" - ludem moim, i "nie umi³owan¹" - umi³owan¹.
Rom 9:26  I stanie siê: w miejscu, gdzie im powiedziano: «Wy nie jesteœcie ludem moim», tam nazywaæ ich 
bêd¹ synami Boga ¿ywego.
Rom 9:27  O Izraelu zaœ g³osi Izajasz: Choæby liczba synów Izraela by³a jak piasek morski, tylko Reszta 
bêdzie zbawiona.
Rom 9:28  Bo Pan wype³ni na ziemi swoje s³owo skutecznie i bez zw³oki.
Rom 9:29  Jak to te¿ Izajasz przepowiedzia³: Gdyby Pan Zastêpów nie zostawi³ nam potomstwa, stalibyœmy 
siê jak Sodoma i bylibyœmy podobni do Gomory.
Rom 9:30  Có¿ wiêc powiemy? To, ¿e poganie nie zabiegaj¹c o usprawiedliwienie, osi¹gnêli usprawiedliwienie, 
mianowicie usprawiedliwienie z wiary,
Rom 9:31  a Izrael, który zabiega³ o Prawo usprawiedliwiaj¹ce, do celu Prawa nie doszed³.
Rom 9:32  Dlaczego? Poniewa¿ zabiega³ o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to by³o mo¿liwe - z 
uczynków. Potknêli siê o kamieñ obrazy,
Rom 9:33  jak jest napisane: Oto k³adê na Syjonie kamieñ obrazy i ska³ê zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie 
bêdzie zawstydzony.
Rom 10:1  Bracia, z ca³ego serca pragnê ich zbawienia i modlê siê za nimi do Boga.
Rom 10:2  Bo muszê im wydaæ œwiadectwo, ¿e pa³aj¹ ¿arliwoœci¹ ku Bogu, nie opart¹ jednak na pe³nym 
zrozumieniu.
Rom 10:3  Albowiem nie chc¹c uznaæ, ¿e usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymaj¹c siê 
w³asnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali siê usprawiedliwieniu pochodz¹cemu od Boga.
Rom 10:4  A przecie¿ kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia ka¿dego, kto wierzy.
Rom 10:5  Albowiem o sprawiedliwoœci, jak¹ daje Prawo, pisze Moj¿esz: Kto je wype³ni³, osi¹gnie przez nie 
¿ycie.
Rom 10:6  Sprawiedliwoœæ zaœ osi¹gana przez wiarê tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któ¿ zdo³a 
wst¹piæ do nieba? - oczywiœcie po to, by Chrystusa stamt¹d sprowadziæ na ziemiê, albo: Któ¿ zst¹pi do 
Otch³ani? -
Rom 10:7  oczywiœcie po to, by Chrystusa wyprowadziæ spoœród umar³ych.
Rom 10:8  Ale có¿ mówi: S³owo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to s³owo wiary, 
któr¹ g³osimy.
Rom 10:9  Je¿eli wiêc ustami swoimi wyznasz, ¿e JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg 
Go wskrzesi³ z martwych - osi¹gniesz zbawienie.
Rom 10:10  Bo sercem przyjêta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Rom 10:11  Wszak mówi Pismo: ¯aden, kto wierzy w Niego, nie bêdzie zawstydzony.
Rom 10:12  Nie ma ju¿ ró¿nicy miêdzy ¯ydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela 
swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywaj¹.
Rom 10:13  Albowiem ka¿dy, kto wezwie imienia Pañskiego, bêdzie zbawiony.
Rom 10:14  Jak¿e wiêc mieli wzywaæ Tego, w którego nie uwierzyli? Jak¿e mieli uwierzyæ w Tego, którego nie 
s³yszeli? Jak¿e mieli us³yszeæ, gdy im nikt nie g³osi³?



Rom 10:15  Jak¿e mogliby im g³osiæ, jeœliby nie zostali pos³ani? Jak to jest napisane: Jak piêkne stopy tych, 
którzy zwiastuj¹ dobr¹ nowinê!
Rom 10:16  Ale nie wszyscy dali pos³uch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któ¿ uwierzy³ temu, co od nas 
pos³ysza³?
Rom 10:17  Przeto wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym zaœ, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa.
Rom 10:18  Pytam wiêc: czy mo¿e nie s³yszeli? Ale¿ tak: Po ca³ej ziemi rozszed³ siê ich g³os, a¿ na krañce 
œwiata ich s³owa.
Rom 10:19  Pytam dalej: czy¿ Izrael nie zrozumia³? Moj¿esz mówi: Wzbudzê w was zawiœæ do tego, który nie 
jest ludem, wzniecê w was gniew do ludu nierozumnego.
Rom 10:20  Izajasz zaœ odwa¿a siê powiedzieæ: Da³em siê znaleŸæ tym, którzy mnie szukali, objawi³em siê 
tym, którzy o Mnie nie pytali.
Rom 10:21  A do Izraela mówi: Ca³y dzieñ wyci¹ga³em rêce do ludu niepos³usznego i opornego.
Rom 11:1  Pytam wiêc: Czy¿ Bóg odrzuci³ lud swój? ¯adn¹ miar¹! I ja przecie¿ jestem Izraelit¹, potomkiem 
Abrahama, z pokolenia Beniamina.
Rom 11:2  Nie odrzuci³ Bóg swego ludu, który wybra³ przed wiekami. Czy¿ nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, 
jak uskar¿a siê on przed Bogiem na Izraela?
Rom 11:3  Panie, proroków Twoich pozabijali, o³tarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozosta³em, a oni na 
¿ycie moje czyhaj¹.
Rom 11:4  Lecz co mu g³osi odpowiedŸ Bo¿a? Pozostawi³em sobie siedem tysiêcy mê¿ów, którzy nie zgiêli 
kolan przed Baalem.
Rom 11:5  Tak przeto i w obecnym czasie osta³a siê tylko Reszta wybrana przez ³askê.
Rom 11:6  Je¿eli zaœ dziêki ³asce, to ju¿ nie ze wzglêdu na uczynki, bo inaczej ³aska nie by³aby ju¿ ³ask¹.
Rom 11:7  Có¿ zatem? Izrael nie osi¹gn¹³ tego, czego skwapliwie szuka³; osi¹gnêli jednak wybrani. Inni zaœ 
pogr¹¿yli siê w zatwardzia³oœci,
Rom 11:8  jak jest napisane: Da³ im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieæ, i takie uszy, by nie 
mogli s³yszeæ a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Rom 11:9  A Dawid powiada: Niech stó³ ich stanie siê sid³em, pu³apk¹, kamieniem potkniêcia i odp³at¹!
Rom 11:10  Niech oczy ich siê zaæmi¹, by nie mogli widzieæ, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony!
Rom 11:11  Pytam jednak: Czy a¿ tak siê potknêli, ¿e ca³kiem upadli? ¯adn¹ miar¹! Ale przez ich przestêpstwo 
zbawienie przypad³o w udziale poganom, by ich pobudziæ do wspó³zawodnictwa.
Rom 11:12  Je¿eli zaœ ich upadek przyniós³ bogactwo œwiatu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to 
o ile¿ wiêcej przyniesie ich zebranie siê w ca³oœci!
Rom 11:13  Do was zaœ, pogan, mówiê: bêd¹c aposto³em pogan, przez ca³y czas chlubiê siê pos³ugiwaniem 
swoim
Rom 11:14  w tej nadziei, ¿e mo¿e pobudzê do wspó³zawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z 
nich doprowadzê do zbawienia.
Rom 11:15  Bo je¿eli ich odrzucenie przynios³o œwiatu pojednanie, to czym¿e bêdzie ich przyjêcie, je¿eli nie 
powstaniem ze œmierci do ¿ycia?
Rom 11:16  Je¿eli bowiem zaczyn jest œwiêty, to i ciasto; je¿eli korzeñ jest œwiêty, to i ga³êzie.
Rom 11:17  Je¿eli zaœ niektóre ga³êzie zosta³y odciête, a na ich miejsce zosta³eœ wszczepiony ty, który 
by³eœ dziczk¹ oliwn¹, i razem [z innymi ga³êziami] z tym samym korzeniem z³¹czony na równi z nimi czerpa³eœ 
soki oliwne,
Rom 11:18  to nie wynoœ siê ponad te ga³êzie. A je¿eli siê wynosisz, [pamiêtaj, ¿e] nie ty podtrzymujesz 
korzeñ, ale korzeñ ciebie.
Rom 11:19  Powiesz mo¿e: Ga³êzie odciêto, abym ja móg³ byæ wszczepiony
Rom 11:20  S³usznie. Odciêto je na skutek ich niewiary, ty zaœ trzymasz siê dziêki wierze. Przeto siê nie 
pysznij, ale trwaj w bojaŸni!
Rom 11:21  Je¿eli bowiem nie oszczêdzi³ Bóg ga³êzi naturalnych, mo¿e te¿ nie oszczêdziæ i ciebie.
Rom 11:22  Przyjrzyj siê wiêc dobroci i surowoœci Bo¿ej. Surowoœæ [okazuje siê] wobec tych, co upadli, a 
dobroæ Bo¿a wobec ciebie, jeœli tylko wytrwasz w [krêgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty bêdziesz wyciêty.
Rom 11:23  A i oni, je¿eli nie bêd¹ trwaæ w niewierze, zostan¹ wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepiæ ich 
ponownie.
Rom 11:24  Albowiem je¿eli ty zosta³eœ odciêty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze 
wszczepiony zosta³eœ w oliwkê szlachetn¹, o ile¿ ³atwiej mog¹ byæ wszczepieni w swoj¹ w³asn¹ oliwkê ci, którzy 
do niej nale¿¹ z natury.
Rom 11:25  Nie chcê jednak, bracia, pozostawiaæ was w nieœwiadomoœci co do tej tajemnicy - byœcie o sobie 
nie mieli zbyt wysokiego mniemania - ¿e zatwardzia³oœæ dotknê³a tylko czêœæ Izraela a¿ do czasu, gdy 
wejdzie [do Koœcio³a] pe³nia pogan.
Rom 11:26  I tak ca³y Izrael bêdzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci 



nieprawoœci od Jakuba.
Rom 11:27  I to bêdzie moje z nimi przymierze, gdy zg³adzê ich grzechy.
Rom 11:28  Co prawd¹ - gdy chodzi o Ewangeliê - s¹ oni nieprzyjació³mi [Boga] ze wzglêdu na wasze dobro; gdy 
jednak chodzi o wybranie, s¹ oni - ze wzglêdu na przodków - przedmiotem mi³oœci.
Rom 11:29  Bo dary ³aski i wezwanie Bo¿e s¹ nieodwo³alne.
Rom 11:30  Podobnie bowiem jak wy niegdyœ byliœcie niepos³uszni Bogu, teraz zaœ z powodu ich 
niepos³uszeñstwa dost¹piliœcie mi³osierdzia,
Rom 11:31  tak i oni stali siê teraz niepos³uszni z powodu okazanego wam mi³osierdzia, aby i sami w czasie 
obecnym mogli dost¹piæ mi³osierdzia.
Rom 11:32  Albowiem Bóg podda³ wszystkich niepos³uszeñstwu, aby wszystkim okazaæ swe mi³osierdzie.
Rom 11:33  O g³êbokoœci bogactw, m¹droœci i wiedzy Boga! Jak¿e niezbadane s¹ Jego wyroki i nie do 
wyœledzenia Jego drogi!
Rom 11:34  Kto bowiem pozna³ myœl Pana, albo kto by³ Jego doradc¹?
Rom 11:35  Lub kto Go pierwszy obdarowa³, aby nawzajem otrzymaæ odp³atê?
Rom 11:36  Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwa³a na wieki! Amen.
Rom 12:1  A zatem proszê was, bracia, przez mi³osierdzie Bo¿e, abyœcie dali cia³a swoje na ofiarê ¿yw¹, 
œwiêt¹, Bogu przyjemn¹, jako wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej.
Rom 12:2  Nie bierzcie wiêc wzoru z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawianie umys³u, abyœcie 
umieli rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona³e.
Rom 12:3  Moc¹ bowiem ³aski, jaka zosta³a mi dana, mówiê ka¿demu z was: Niech nikt nie ma o sobie 
wy¿szego mniemania, ni¿ nale¿y, lecz niech s¹dzi o sobie trzeŸwo - wed³ug miary, jak¹ Bóg ka¿demu w wierze 
wyznaczy³.
Rom 12:4  Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele cz³onków, a nie wszystkie cz³onki spe³niaj¹ tê sam¹ 
czynnoœæ -
Rom 12:5  podobnie wszyscy razem tworzymy jedno cia³o w Chrystusie, a ka¿dy z osobna jesteœmy nawzajem 
dla siebie cz³onkami.
Rom 12:6  Mamy zaœ wed³ug udzielonej nam ³aski ró¿ne dary: b¹dŸ dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z 
wiar¹;
Rom 12:7  b¹dŸ to urz¹d diakona - dla wykonywania czynnoœci diakoñskich; b¹dŸ urz¹d nauczyciela - dla 
wype³niania czynnoœci nauczycielskich;
Rom 12:8  b¹dŸ dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje siê rozdawaniem, [niech to czyni] ze 
szczodrobliwoœci¹; kto jest prze³o¿onym, [niech dzia³a] z gorliwoœci¹; kto pe³ni uczynki mi³osierdzia, [niech to 
czyni] ochoczo.
Rom 12:9  Mi³oœæ niech bêdzie bez ob³udy! Miejcie wstrêt do z³ego, pod¹¿ajcie za dobrem!
Rom 12:10  W mi³oœci braterskiej nawzajem b¹dŸcie ¿yczliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!
Rom 12:11  Nie opuszczajcie siê w gorliwoœci! B¹dŸcie p³omiennego ducha! Pe³nijcie s³u¿bê Panu!
Rom 12:12  Weselcie siê nadziej¹! W ucisku b¹dŸcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!
Rom 12:13  Zaradzajcie potrzebom œwiêtych! Przestrzegajcie goœcinnoœci!
Rom 12:14  B³ogos³awcie tych, którzy was przeœladuj¹! B³ogos³awcie, a nie z³orzeczcie!
Rom 12:15  Weselcie siê z tymi, którzy siê wesel¹. p³aczcie z tymi, którzy p³acz¹.
Rom 12:16  B¹dŸcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie goñcie za wielkoœci¹, lecz niech was poci¹ga to, co 
pokorne! Nie uwa¿ajcie sami siebie za m¹drych!
Rom 12:17  Nikomu z³em za z³e nie odp³acajcie. Starajcie siê dobrze czyniæ wobec wszystkich ludzi!
Rom 12:18  Je¿eli to jest mo¿liwe, o ile to od was zale¿y, ¿yjcie w zgodzie ze wszystkimi ludŸmi!
Rom 12:19  Umi³owani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwoœci, lecz pozostawcie to pomœcie [Bo¿ej]! 
Napisano bowiem: Do Mnie nale¿y pomsta. Ja wymierzê zap³atê - mówi Pan - ale: Je¿eli nieprzyjaciel twój 
cierpi g³ód - nakarm go.
Rom 12:20  Je¿eli pragnie - napój go! Tak bowiem czyni¹c, wêgle ¿arz¹ce zgromadzisz na jego g³owê.
Rom 12:21  Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
Rom 13:1  Ka¿dy niech bêdzie poddany w³adzom, sprawuj¹cym rz¹dy nad innymi. Nie ma bowiem w³adzy, która 
by nie pochodzi³a od Boga, a te, które s¹, zosta³y ustanowione przez Boga.
Rom 13:2  Kto wiêc przeciwstawia siê w³adzy - przeciwstawia siê porz¹dkowi Bo¿emu. Ci zaœ, którzy siê 
przeciwstawili, œci¹gn¹ na siebie wyrok potêpienia.
Rom 13:3  Albowiem rz¹dz¹cy nie s¹ postrachem dla uczynku dobrego, ale dla z³ego. A chcesz nie baæ siê 
w³adzy? Czyñ dobrze, a otrzymasz od niej pochwa³ê.
Rom 13:4  Jest ona bowiem dla ciebie narzêdziem Boga, [prowadz¹cym] ku dobremu. Je¿eli jednak czynisz Ÿle, 
lêkaj siê, bo nie na pró¿no nosi miecz. Jest bowiem narzêdziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, 
który czyni Ÿle.
Rom 13:5  Nale¿y wiêc jej siê poddaæ nie tylko ze wzglêdu na karê, ale ze wzglêdu na sumienie.



Rom 13:6  Z tego samego te¿ powodu p³acicie podatki. Bo ci, którzy siê tym zajmuj¹, z woli Boga pe³ni¹ swój 
urz¹d.
Rom 13:7  Oddajcie ka¿demu to, mu siê nale¿y: komu podatek - podatek, komu c³o - c³o, komu uleg³oœæ - 
uleg³oœæ, komu czeœæ - czeœæ.
Rom 13:8  Nikomu nie b¹dŸcie nic d³u¿ni poza wzajemn¹ mi³oœci¹. Kto bowiem mi³uje bliŸniego, wype³ni³ 
Prawo.
Rom 13:9  Albowiem przykazania: Nie cudzo³ó¿, nie zabijaj, nie kradnij, nie po¿¹daj, i wszystkie inne - 
streszczaj¹ siê w tym nakazie: Mi³uj bliŸniego swego jak siebie samego!
Rom 13:10  Mi³oœæ nie wyrz¹dza z³a bliŸniemu. Przeto mi³oœæ jest doskona³ym wype³nieniem Prawa.
Rom 13:11  A zw³aszcza rozumiejcie chwilê obecn¹: teraz nadesz³a dla was godzina powstania ze snu. Teraz 
bowiem zbawienie jest bli¿ej nas, ni¿ wtedy, gdyœmy uwierzyli.
Rom 13:12  Noc siê posunê³a, a przybli¿y³ siê dzieñ. Odrzuæmy wiêc uczynki ciemnoœci, a przyobleczmy siê w 
zbrojê œwiat³a!
Rom 13:13  ¯yjmy przyzwoicie jak w jasny dzieñ: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuœcie i wyuzdaniu, nie 
w k³ótni i zazdroœci.
Rom 13:14  Ale przyobleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie siê zbytnio o cia³o, dogadzaj¹c 
¿¹dzom.
Rom 14:1  A tego, który jest s³aby w wierze, przygarniajcie ¿yczliwie, bez spierania siê o pogl¹dy.
Rom 14:2  Jeden jest zdania, ¿e mo¿na jeœæ wszystko, drugi, s³aby, jada tylko jarzyny.
Rom 14:3  Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, 
niech nie potêpia tego, który jada; bo Bóg go ³askawie przygarn¹³.
Rom 14:4  Kim jesteœ ty, co siê odwa¿asz s¹dziæ cudzego s³ugê? To, czy on stoi, czy upada, jest rzecz¹ jego 
Pana. Ostoi siê zreszt¹, bo jego Pan ma moc utrzymaæ go na nogach.
Rom 14:5  Jeden czyni ró¿nicê miêdzy poszczególnymi dniami, drugi zaœ uwa¿a wszystkie za równe: niech siê 
ka¿dy trzyma swego przekonania!
Rom 14:6  Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu 
przecie¿ sk³ada dziêki. A kto nie jada wszystkiego - nie jada ze wzglêdu na Pana, i on równie¿ dziêki sk³ada 
Bogu.
Rom 14:7  Nikt zaœ z nas nie ¿yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
Rom 14:8  je¿eli bowiem ¿yjemy, ¿yjemy dla Pana; je¿eli zaœ umieramy, umieramy dla Pana. I w ¿yciu wiêc i w 
œmierci nale¿ymy do Pana.
Rom 14:9  Po to bowiem Chrystus umar³ i powróci³ do ¿ycia, by zapanowaæ tak nad umar³ymi, jak nad ¿ywymi.
Rom 14:10  Dlaczego wiêc ty potêpiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecie¿ 
staniemy przed trybuna³em Boga.
Rom 14:11  Napisane jest bowiem: Na moje ¿ycie - mówi Pan - przede Mn¹ klêknie wszelkie kolano. a ka¿dy 
jêzyk wielbiæ bêdzie Boga.
Rom 14:12  Tak wiêc ka¿dy z nas o sobie samym zda sprawê Bogu.
Rom 14:13  Przestañmy wiêc wyrokowaæ jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawaæ bratu 
sposobnoœci do upadku lub zgorszenia.
Rom 14:14  Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, ¿e nie ma niczego, co by samo przez siê by³o 
nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uwa¿a za nieczyste.
Rom 14:15  Gdy wiêc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postêpujesz ju¿ zgodnie 
z mi³oœci¹. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie nara¿aj na zgubê tego, za którego umar³ 
Chrystus.
Rom 14:16  Niech wiêc posiadane przez was dobro nie stanie siê sposobnoœci¹ do bluŸnierstwa!
Rom 14:17  Bo królestwo Bo¿e to nie sprawa tego, co siê je i pije, ale to sprawiedliwoœæ, pokój i radoœæ w 
Duchu Œwiêtym.
Rom 14:18  A kto w taki sposób s³u¿y Chrystusowi, ten podoba siê Bogu i ma uznanie u ludzi.
Rom 14:19  Starajmy siê wiêc o to, co s³u¿y sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.
Rom 14:20  Nie burz dzie³a Bo¿ego ze wzglêdu na pokarmy! Wprawdzie ka¿da rzecz jest czysta, sta³aby siê 
jednak z³a, jeœliby cz³owiek spo¿ywaj¹c j¹, dawa³ przez to zgorszenie.
Rom 14:21  Dobr¹ jest rzecz¹ nie jeœæ miêsa i nie piæ wina, i nie czyniæ niczego, co twego brata razi gorszy 
albo os³abia.
Rom 14:22  A swoje w³asne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczêœliwy ten, kto w 
postanowieniach siebie samego nie potêpia.
Rom 14:23  Kto bowiem spo¿ywa pokarmy, maj¹c przy tym w¹tpliwoœci, ten potêpia samego siebie, bo nie 
postêpuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co siê czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.
Rom 15:1  A my, którzy jesteœmy mocni [w wierze], powinniœmy znosiæ s³aboœci tych, którzy s¹ s³abi, a nie 
szukaæ tylko tego, co dla nas dogodne.



Rom 15:2  Niech ka¿dy z nas stara siê o to, co dla bliŸniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania.
Rom 15:3  Przecie¿ i Chrystus nie szuka³ tego, co by³o dogodne dla Niego ale jak napisano: Ur¹gania tych, 
którzy Tobie ur¹gaj¹, spad³y na Mnie.
Rom 15:4  To zaœ, co niegdyœ zosta³o napisane, napisane zosta³o i dla naszego pouczenia, abyœmy dziêki 
cierpliwoœci i pociesze, jak¹ nios¹ Pisma, podtrzymywali nadziejê.
Rom 15:5  A Bóg, który daje cierpliwoœæ i pociechê, niech sprawi, abyœcie wzorem Chrystusa te same uczucia 
¿ywili do siebie
Rom 15:6  i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Rom 15:7  Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarn¹³ was - ku chwale Boga.
Rom 15:8  Albowiem Chrystus - mówiê - sta³ siê s³ug¹ obrzezanych, dla okazania wiernoœci Boga i 
potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom
Rom 15:9  oraz po to, ¿eby poganie za okazane sobie mi³osierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego 
oddawaæ Ci bêdê czeœæ miêdzy poganami i œpiewaæ imieniu Twojemu.
Rom 15:10  Znów mówi Pismo: Weselcie siê, poganie, wraz z ludem Jego!
Rom 15:11  I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiaj¹ wszystkie narody!
Rom 15:12  Nadto tak¿e Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rz¹dziæ 
poganami, w Nim poganie pok³adaæ bêd¹ nadziejê.
Rom 15:13  A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pe³ni radoœci i pokoju w wierze, abyœcie przez moc 
Ducha Œwiêtego byli bogaci w nadziejê.
Rom 15:14  Bracia, jestem co do was przekonany, ¿e pe³ni jesteœcie szlachetnych uczuæ, ubogaceni wszelk¹ 
wiedz¹, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnieñ.
Rom 15:15  A mo¿e niekiedy w liœcie tym zbyt œmia³o siê wyrazi³em jako ten, który wam pewne sprawy stara 
siê przypomnieæ - na mocy danej mi przez Boga ³aski.
Rom 15:16  Dziêki niej jestem z urzêdu s³ug¹ Chrystusa Jezusa wobec pogan sprawuj¹cym œwiêt¹ czynnoœæ 
g³oszenia Ewangelii Bo¿ej po to, by poganie stali siê ofiar¹ Bogu przyjemn¹, uœwiêcon¹ Duchem Œwiêtym.
Rom 15:17  Jeœli wiêc mogê siê chlubiæ, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnosz¹cych siê do 
Boga.
Rom 15:18  Nie odwa¿ê siê jednak wspominaæ niczego poza tym, czego dokona³ przeze mnie Chrystus w 
doprowadzeniu pogan do pos³uszeñstwa [wierze] s³owem, czynem,
Rom 15:19  moc¹ znaków i cudów, moc¹ Ducha Œwiêtego. Oto od Jerozolimy i na ca³ym obszarze a¿ po Illiriê 
dope³ni³em [obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa.
Rom 15:20  A poczytywa³em sobie za punkt honoru g³osiæ Ewangeliê jedynie tam, gdzie imiê Chrystusa by³o 
jeszcze nie znane, by nie budowaæ na fundamencie po³o¿onym przez kogo innego,
Rom 15:21  lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobacz¹ Go, i ci, którzy o Nim nie 
s³yszeli, poznaj¹ Go.
Rom 15:22  I st¹d to wielokrotnie napotyka³em przeszkody w dotarciu do was.
Rom 15:23  Teraz jednak, nie znajduj¹c ju¿ w tych stronach pola pracy, od kilku lat pragnê gor¹co wybraæ siê do 
was,
Rom 15:24  gdy bêdê pod¹¿a³ do Hiszpanii. Mam bowiem nadziejê, ¿e w czasie tej podró¿y was odwiedzê i ¿e 
wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy siê ju¿ trochê wami nacieszê.
Rom 15:25  W tej chwili zaœ wybieram siê do Jerozolimy z pos³ug¹ dla œwiêtych.
Rom 15:26  Macedonia i Achaja bowiem uzna³y za stosowne zebraæ sk³adkê na rzecz œwiêtych w Jerozolimie.
Rom 15:27  Uzna³y za stosowne, bo i s¹ ich d³u¿nikami. Je¿eli bowiem poganie otrzymali udzia³ w ich dobrach 
duchowych
Rom 15:28  powinni im za to s³u¿yæ pomoc¹ doczesn¹. Gdy tê sprawê za³atwiê i owoce sk³adki z moim 
potwierdzeniem im wrêczê, poprzez wasze strony wybiorê siê do Hiszpanii.
Rom 15:29  A jestem przekonany, ¿e przybywaj¹c do was, przyjdê z pe³ni¹ b³ogos³awieñstwa Chrystusa.
Rom 15:30  Proszê wiêc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez mi³oœæ Ducha, abyœcie 
udzielili mi wsparcia mod³ami waszymi za mnie do Boga,
Rom 15:31  abym wyszed³ ca³o z r¹k niewiernych w Judei i by moja pos³uga na rzecz Jerozolimy zosta³a dobrze 
przyjêta przez œwiêtych
Rom 15:32  i ¿ebym za wol¹ Bo¿¹ z radoœci¹ do was przyby³ i móg³ siê dziêki wam pokrzepiæ.
Rom 15:33  A Bóg pokoju niech bêdzie z wami wszystkimi! Amen.
Rom 16:1  Polecam wam Febê, nasz¹ siostrê, diakonisê Koœcio³a w Kenchrach.
Rom 16:2  Przyjmijcie j¹ w Panu tak, jak siê œwiêtych winno przyjmowaæ. Wesprzyjcie j¹ w ka¿dej sprawie, w 
której pomocy waszej bêdzie potrzebowa³a. I ona bowiem wspiera³a wielu, a tak¿e i mnie samego.
Rom 16:3  Pozdrówcie wspó³pracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskê i Akwilê,
Rom 16:4  którzy za moje ¿ycie nadstawili swe g³owy i którym winienem wdziêcznoœæ nie tylko ja sam, ale i 
wszystkie Koœcio³y [nawróconych] pogan.



Rom 16:5  Pozdrówcie tak¿e Koœció³, który siê zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umi³owanego Epeneta, 
który nale¿y do pierwocin, z³o¿onych Chrystusowi przez Azjê.
Rom 16:6  Pozdrówcie Mariê, która ponios³a wiele trudów dla waszego dobra.
Rom 16:7  Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i wspó³towarzyszy wiêzienia, którzy siê wyró¿niaj¹ 
miêdzy aposto³ami, a którzy przede mn¹ przystali do Chrystusa.
Rom 16:8  Pozdrówcie umi³owanego mego w Panu Ampliata!
Rom 16:9  Pozdrówcie wspó³pracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umi³owanego mego Stachysa!
Rom 16:10  Pozdrówcie Apellesa, który zwyciêsko przetrwa³ próbê dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy 
nale¿¹ do domu Arystobula.
Rom 16:11  Pozdrówcie Herodiona, mego rodaka! Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy nale¿¹ do Pana.
Rom 16:12  Pozdrówcie Tryfenê i Tryfozê, które trudz¹ siê w Panu. Pozdrówcie umi³owan¹ Persydê, która wiele 
trudu ponios³a w Panu.
Rom 16:13  Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkê, która jest i moj¹ matk¹.
Rom 16:14  Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobê, Hermasa i braci, którzy s¹ razem z nimi.
Rom 16:15  Pozdrówcie Filologa i Juliê, Nereusza i jego siostrê, Olimpasa i wszystkich œwiêtych, którzy s¹ 
razem z nimi.
Rom 16:16  Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich poca³unkiem œwiêtym! Pozdrawiaj¹ was wszystkie Koœcio³y 
Chrystusa.
Rom 16:17  Proszê was jeszcze, bracia, strze¿cie siê tych, którzy wzniecaj¹ spory i zgorszenia przeciw nauce, 
któr¹ otrzymaliœcie. Stroñcie od nich!
Rom 16:18  Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi s³u¿¹, ale w³asnemu brzuchowi, a piêknymi i pochlebnymi 
s³owami uwodz¹ serca prostaczków.
Rom 16:19  Wasze zaœ pos³uszeñstwo znane jest wszystkim. A wiêc radujê siê z was, pragnê jednak, abyœcie 
byli w dobrym przemyœlni, a co do z³a - niewinni.
Rom 16:20  Bóg zaœ pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. £aska Pana naszego Jezusa 
Chrystusa niech bêdzie z wami!
Rom 16:21  Pozdrawia was wspó³pracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy.
Rom 16:22  Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisa³em ten list.
Rom 16:23  Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i ca³ego Koœcio³a.
Rom 16:24  Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.
Rom 16:25  Temu, który ma moc utwierdziæ was zgodnie z Ewangeli¹ i moim g³oszeniem Jezusa Chrystusa, 
zgodnie z objawion¹ tajemnic¹, dla dawnych wieków ukryt¹,
Rom 16:26  teraz jednak ujawnion¹, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczon¹, dla sk³onienia ich do pos³uszeñstwa wierze,
Rom 16:27  Bogu, który jedynie jest m¹dry, przez Jezusa Chrystusa, niech bêdzie chwa³a na wieki wieków! 
Amen.
1Co 1:1  Pawe³, z woli Bo¿ej powo³any na aposto³a Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,
1Co 1:2  do Koœcio³a Bo¿ego w Koryncie, do tych, którzy zostali uœwiêceni w Jezusie Chrystusie i powo³ani do 
œwiêtoœci wespó³ ze wszystkimi, którzy na ka¿dym miejscu wzywaj¹ imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
ich i naszego [Pana].
1Co 1:3  £aska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!
1Co 1:4  Bogu mojemu dziêkujê wci¹¿ za was, za ³askê dan¹ wam w Chrystusie Jezusie.
1Co 1:5  W Nim to bowiem zostaliœcie wzbogaceni we wszystko: we wszelkie s³owo i wszelkie poznanie,
1Co 1:6  bo œwiadectwo Chrystusowe utrwali³o siê w was,
1Co 1:7  tak i¿ nie brakuje wam ¿adnego daru ³aski, gdy oczekujecie objawienia siê Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
1Co 1:8  On te¿ bêdzie umacnia³ was a¿ do koñca, abyœcie byli bez zarzutu w dzieñ Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
1Co 1:9  Wierny jest Bóg, który powo³a³ nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem 
naszym.
1Co 1:10  A przeto upominam was, bracia, w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyœcie byli zgodni, i by 
nie by³o wœród was roz³amów; byœcie byli jednego ducha i jednej myœli.
1Co 1:11  Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, ¿e zdarzaj¹ siê miêdzy wami spory.
1Co 1:12  Myœlê o tym, co ka¿dy z was mówi: «Ja jestem Paw³a, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja 
Chrystusa».
1Co 1:13  Czy¿ Chrystus jest podzielony? Czy¿ Pawe³ zosta³ za was ukrzy¿owany? Czy¿ w imiê Paw³a 
zostaliœcie ochrzczeni?
1Co 1:14  Dziêkujê Bogu, ¿e prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzci³em.
1Co 1:15  Nikt przeto nie mo¿e powiedzieæ, ¿e w imiê moje zosta³ ochrzczony.



1Co 1:16  Zreszt¹, prawda, ochrzci³em dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzci³ jeszcze kogoœ.
1Co 1:17  Nie pos³a³ mnie Chrystus, abym chrzci³, lecz abym g³osi³ Ewangeliê, i to nie w m¹droœci s³owa, by 
nie zniweczyæ Chrystusowego krzy¿a.
1Co 1:18  Nauka bowiem krzy¿a g³upstwem jest dla tych, co id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹ zaœ dla nas, którzy 
dostêpujemy zbawienia.
1Co 1:19  Napisane jest bowiem: Wytracê m¹droœæ mêdrców, a przebieg³oœæ przebieg³ych zniweczê.
1Co 1:20  Gdzie jest mêdrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy¿ nie uczyni³ Bóg 
g³upstwem m¹droœci œwiata?
1Co 1:21  Skoro bowiem œwiat przez m¹droœæ nie pozna³ Boga w m¹droœci Bo¿ej, spodoba³o siê Bogu przez 
g³upstwo g³oszenia s³owa zbawiæ wierz¹cych.
1Co 1:22  Tak wiêc, gdy ¯ydzi ¿¹daj¹ znaków, a Grecy szukaj¹ m¹droœci,
1Co 1:23  my g³osimy Chrystusa ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla ¯ydów, a g³upstwem dla pogan,
1Co 1:24  dla tych zaœ, którzy s¹ powo³ani, tak spoœród ¯ydów, jak i spoœród Greków, Chrystusem, moc¹ Bo¿¹ 
i m¹droœci¹ Bo¿¹.
1Co 1:25  To bowiem, co jest g³upstwem u Boga, przewy¿sza m¹droœci¹ ludzi, a co jest s³abe u Boga, 
przewy¿sza moc¹ ludzi.
1Co 1:26  Przeto przypatrzcie siê, bracia, powo³aniu waszemu! Niewielu tam mêdrców wed³ug oceny ludzkiej, 
niewielu mo¿nych, niewielu szlachetnie urodzonych.
1Co 1:27  Bóg wybra³ w³aœnie to, co g³upie w oczach œwiata, aby zawstydziæ mêdrców, wybra³ to, co 
niemocne, aby mocnych poni¿yæ;
1Co 1:28  i to, co nie jest szlachetnie urodzone wed³ug œwiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyró¿ni³ Bóg, by 
to co jest, unicestwiæ,
1Co 1:29  tak by siê ¿adne stworzenie nie che³pi³o wobec Boga.
1Co 1:30  Przez Niego bowiem jesteœcie w Chrystusie Jezusie, który sta³ siê dla nas m¹droœci¹ od Boga i 
sprawiedliwoœci¹, i uœwiêceniem, i odkupieniem,
1Co 1:31  aby, jak to jest napisane, w Panu siê chlubi³ ten, kto siê chlubi.
1Co 2:1  Tak te¿ i ja przyszed³szy do was, bracia, nie przyby³em, aby b³yszcz¹c s³owem i m¹droœci¹ g³osiæ 
wam œwiadectwo Bo¿e.
1Co 2:2  Postanowi³em bowiem, bêd¹c wœród was, nie znaæ niczego wiêcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzy¿owanego
1Co 2:3  I stan¹³em przed wami w s³aboœci i w bojaŸni, i z wielkim dr¿eniem.
1Co 2:4  A mowa moja i moje g³oszenie nauki nie mia³y nic z uwodz¹cych przekonywaniem s³ów m¹droœci, lecz 
by³y ukazywaniem ducha i mocy,
1Co 2:5  aby wiara wasza opiera³a siê nie na m¹droœci ludzkiej, lecz na mocy Bo¿ej.
1Co 2:6  A jednak g³osimy m¹droœæ miêdzy doskona³ymi, ale nie m¹droœæ tego œwiata ani w³adców tego 
œwiata, zreszt¹ przemijaj¹cych.
1Co 2:7  Lecz g³osimy tajemnicê m¹droœci Bo¿ej, m¹droœæ ukryt¹, tê, któr¹ Bóg przed wiekami przeznaczy³ ku 
chwale naszej,
1Co 2:8  tê, której nie poj¹³ ¿aden z w³adców tego œwiata; gdyby j¹ bowiem pojêli, nie ukrzy¿owaliby Pana 
chwa³y;
1Co 2:9  lecz w³aœnie g³osimy, jak zosta³o napisane, to, czego ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani 
serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹.
1Co 2:10  Nam zaœ objawi³ to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet g³êbokoœci Boga samego.
1Co 2:11  Kto zaœ z ludzi zna to, co ludzkie, je¿eli nie duch, który jest w cz³owieku? Podobnie i tego, co Boskie, 
nie zna nikt, tylko Duch Bo¿y.
1Co 2:12  Otó¿ myœmy nie otrzymali ducha œwiata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bo¿ych.
1Co 2:13  A g³osimy to nie uczonymi s³owami ludzkiej m¹droœci, lecz pouczeni przez Ducha, przedk³adaj¹c 
duchowe sprawy tym, którzy s¹ z Ducha.
1Co 2:14  Cz³owiek zmys³owy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bo¿ego Ducha. G³upstwem mu siê to wydaje i 
nie mo¿e tego poznaæ, bo tylko duchem mo¿na to rozs¹dziæ.
1Co 2:15  Cz³owiek zaœ duchowy rozs¹dza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest s¹dzony.
1Co 2:16  Któ¿ wiêc pozna³ zamys³ Pana tak, by Go móg³ pouczaæ? My w³aœnie znamy zamys³ Chrystusowy.
1Co 3:1  A ja nie mog³em, bracia, przemawiaæ do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do 
niemowl¹t w Chrystusie.
1Co 3:2  Mleko wam da³em, a nie pokarm sta³y, boœcie byli niemocni; zreszt¹ i nadal nie jesteœcie mocni.
1Co 3:3  Ci¹gle przecie¿ jeszcze jesteœcie cieleœni. Je¿eli bowiem jest miêdzy wami zawiœæ i niezgoda, to 
czy¿ nie jesteœcie cieleœni i nie postêpujecie tylko po ludzku?
1Co 3:4  Skoro jeden mówi: «Ja jestem Paw³a», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czy¿ nie postêpujecie tylko po 
ludzku?



1Co 3:5  Kim¿e jest Apollos? Albo kim jest Pawe³? S³ugami, przez których uwierzyliœcie wed³ug tego, co 
ka¿demu da³ Pan.
1Co 3:6  Ja sia³em, Apollos podlewa³, lecz Bóg da³ wzrost.
1Co 3:7  Otó¿ nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.
1Co 3:8  Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowi¹ jedno; ka¿dy wed³ug w³asnego trudu otrzyma nale¿n¹ 
mu zap³atê.
1Co 3:9  My bowiem jesteœmy pomocnikami Boga, wy zaœ jesteœcie uprawn¹ rol¹ Bo¿¹ i Bo¿¹ budowl¹.
1Co 3:10  Wed³ug danej mi ³aski Bo¿ej, jako roztropny budowniczy, po³o¿y³em fundament, ktoœ inny zaœ 
wznosi budynek. Niech ka¿dy jednak baczy na to, jak buduje.
1Co 3:11  Fundamentu bowiem nikt nie mo¿e po³o¿yæ innego, jak ten, który jest po³o¿ony, a którym jest Jezus 
Chrystus.
1Co 3:12  I tak jak ktoœ na tym fundamencie buduje: ze z³ota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy 
lub ze s³omy,
1Co 3:13  tak te¿ jawne siê stanie dzie³o ka¿dego: ods³oni je dzieñ [Pañski]; oka¿e siê bowiem w ogniu, który je 
wypróbuje, jakie jest.
1Co 3:14  Ten, którego dzie³o wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zap³atê;
1Co 3:15  ten zaœ, którego dzie³o sp³onie, poniesie szkodê: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogieñ.
1Co 3:16  Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka w was?
1Co 3:17  Je¿eli ktoœ zniszczy œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg. Œwi¹tynia Boga jest œwiêt¹, a wy ni¹ 
jesteœcie.
1Co 3:18  Niechaj siê nikt nie ³udzi! Jeœli ktoœ spoœród was mniema, ¿e jest m¹dry na tym œwiecie, niech siê 
stanie g³upim, by posiad³ m¹droœæ.
1Co 3:19  M¹droœæ bowiem tego œwiata jest g³upstwem u Boga. Zreszt¹ jest napisane: On udaremnia zamys³y 
przebieg³ych
1Co 3:20  lub tak¿e: Wie Pan, ¿e pró¿ne s¹ zamys³y mêdrców.
1Co 3:21  Niech siê przeto nie che³pi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze:
1Co 3:22  czy to Pawe³, czy Apollos, czy Kefas; czy to œwiat, czy ¿ycie, czy œmieræ, czy to rzeczy 
teraŸniejsze, czy przysz³e; wszystko jest wasze,
1Co 3:23  wy zaœ Chrystusa, a Chrystus - Boga.
1Co 4:1  Niech wiêc uwa¿aj¹ nas ludzie za s³ugi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bo¿ych!
1Co 4:2  A od szafarzy ju¿ tutaj siê ¿¹da, aby ka¿dy z nich by³ wierny.
1Co 4:3  Mnie zaœ najmniej zale¿y na tym, czy bêd¹c os¹dzony przez was, czy przez jakikolwiek trybuna³ ludzki 
Co wiêcej, nawet sam siebie nie s¹dzê.
1Co 4:4  Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim 
sêdzi¹.
1Co 4:5  Przeto nie s¹dŸcie przedwczeœnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaœni to, co w ciemnoœciach 
ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy ka¿dy otrzyma od Boga pochwa³ê.
1Co 4:6  Mówi¹c to, mia³em na myœli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze wzglêdu na was, abyœcie mogli 
zrozumieæ, ¿e nie wolno wykraczaæ ponad to, co zosta³o napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi siê 
nad drugiego.
1Co 4:7  Któ¿ bêdzie ciê wyró¿nia³? Có¿ masz, czego byœ nie otrzyma³? A jeœliœ otrzyma³, to czemu siê 
che³pisz, tak jakbyœ nie otrzyma³
1Co 4:8  Tak wiêc ju¿ jesteœcie nasyceni, ju¿ op³ywacie w bogactwa. Zaczêliœcie królowaæ bez nas! Otó¿ tak! 
Nawet trzeba, ¿ebyœcie królowali, byœmy mogli wspó³królowaæ z wami.
1Co 4:9  Wydaje mi siê bowiem, ¿e Bóg nas, aposto³ów, wyznaczy³ jako ostatnich, jakby na œmieræ 
skazanych. Staliœmy siê bowiem widowiskiem œwiatu, anio³om i ludziom;
1Co 4:10  my g³upi dla Chrystusa, wy m¹drzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a 
my wzgardy.
1Co 4:11  A¿ do tej chwili ³akniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzie¿y, jesteœmy policzkowani i skazani 
na tu³aczkê,
1Co 4:12  i utrudzeni prac¹ r¹k w³asnych. B³ogos³awimy, gdy nam z³orzecz¹, znosimy, gdy nas przeœladuj¹;
1Co 4:13  dobrym s³owem odpowiadamy, gdy nas spotwarzaj¹. Staliœmy siê jakby œmieciem tego œwiata i 
odraz¹ dla wszystkich a¿ do tej chwili.
1Co 4:14  Nie piszê tego, ¿eby was zawstydziæ, lecz aby was napomnieæ - jako moje najdro¿sze dzieci.
1Co 4:15  Choæbyœcie mieli bowiem dziesi¹tki tysiêcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to 
w³aœnie przez Ewangeliê zrodzi³em was w Chrystusie Jezusie.
1Co 4:16  Proszê was przeto, b¹dŸcie naœladowcami moimi!
1Co 4:17  Dlatego to pos³a³em do was Tymoteusza, który jest moim synem umi³owanym i wiernym w Panu, aby 
wam przypomnia³ drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszêdzie, w ka¿dym Koœciele.



1Co 4:18  Przechwalali siê niektórzy, dumni z tego, ¿e nie przybywam do was.
1Co 4:19  Otó¿ w³aœnie przybêdê wkrótce, jeœli taka bêdzie wola Pana, i bêdê zwa¿a³ nie na s³owa tych, co 
siê unosz¹ pych¹, ale na to, co mog¹ uczyniæ.
1Co 4:20  Albowiem nie w s³owie, lecz w mocy przejawia siê królestwo Bo¿e.
1Co 4:21  Có¿ chcecie? Z rózg¹ mam do was przybyæ czy z mi³oœci¹ i z ³agodnoœci¹ ducha?
1Co 5:1  S³yszy siê powszechnie o rozpuœcie miêdzy wami, i to o takiej rozpuœcie, jaka siê nie zdarza nawet 
wœród pogan; mianowicie, ¿e ktoœ ¿yje z ¿on¹ swego ojca.
1Co 5:2  A wy unieœliœcie siê pych¹, zamiast z ubolewaniem ¿¹daæ, by usuniêto spoœród was tego, który siê 
dopuœci³ wspomnianego czynu.
1Co 5:3  Ja zaœ nieobecny wprawdzie cia³em, ale obecny duchem, ju¿ potêpi³em, tak jakby by³ wœród was, 
sprawcê owego przestêpstwa.
1Co 5:4  Przeto wy, zebrawszy siê razem w imiê Pana naszego Jezusa, w ³¹cznoœci z duchem moim i z moc¹ 
Pana naszego Jezusa,
1Co 5:5  wydajcie takiego szatanowi na zatracenie cia³a, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzieñ Pana Jezusa.
1Co 5:6  Wcale nie macie siê czym chlubiæ! Czy¿ nie wiecie, ¿e odrobina kwasu ca³e ciasto zakwasza?
1Co 5:7  Wyrzuæcie wiêc stary kwas, abyœcie siê stali nowym ciastem, jako ¿e przaœni jesteœcie. Chrystus 
bowiem zosta³ z³o¿ony w ofierze jako nasza Pascha.
1Co 5:8  Tak przeto odprawiajmy œwiêto nasze, nie przy u¿yciu starego kwasu, kwasu z³oœci i przewrotnoœci, 
lecz - przaœnego chleba czystoœci i prawdy.
1Co 5:9  Napisa³em wam w liœcie, ¿ebyœcie nie obcowali z rozpustnikami.
1Co 5:10  Nie chodzi o rozpustników tego œwiata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub ba³wochwalców; 
musielibyœcie bowiem ca³kowicie opuœciæ ten œwiat.
1Co 5:11  Dlatego pisa³em wam wówczas, byœcie nie przestawali z takim, który nazywaj¹c siê bratem, w 
rzeczywistoœci jest rozpustnikiem, chciwcem, ba³wochwalc¹, oszczerc¹, pijakiem lub zdzierc¹. Z takim nawet nie 
siadajcie wspólnie do posi³ku.
1Co 5:12  Jak¿e bowiem mogê s¹dziæ tych, którzy s¹ na zewn¹trz? Czy¿ i wy nie s¹dzicie tych, którzy s¹ 
wewn¹trz?
1Co 5:13  Tych, którzy s¹ na zewn¹trz, os¹dzi Bóg. Usuñcie z³ego spoœród was samych.
1Co 6:1  Czy odwa¿y siê ktoœ z was, gdy zdarzy siê nieporozumienie z drugim, szukaæ sprawiedliwoœci u 
niesprawiedliwych, zamiast u œwiêtych?
1Co 6:2  Czy nie wiecie, ¿e œwiêci bêd¹ sêdziami tego œwiata? A jeœli œwiat bêdzie przez was s¹dzony, to 
czy¿ nie jesteœcie godni wyrokowaæ w tak b³ahych sprawach?
1Co 6:3  Czy¿ nie wiecie, ¿e bêdziemy s¹dzili tak¿e anio³ów? O ile¿ przeto wiêcej sprawy doczesne!
1Co 6:4  Wy zaœ, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygniêcia, sêdziami waszymi czynicie ludzi za nic 
uwa¿anych w Koœciele!
1Co 6:5  Mówiê to, aby was zawstydziæ. Bo czy¿ nie znajdzie siê wœród was ktoœ na tyle m¹dry, by móg³ 
rozstrzygaæ spory miêdzy swymi braæmi?
1Co 6:6  A tymczasem brat oskar¿a brata, i to przed niewierz¹cymi.
1Co 6:7  Ju¿ samo to jest godne potêpienia, ¿e w ogóle zdarzaj¹ siê wœród was s¹dowe sprawy. Czemu¿ nie 
znosicie raczej niesprawiedliwoœci? Czemu¿ nie ponosicie raczej szkody?
1Co 6:8  Tymczasem wy dopuszczacie siê niesprawiedliwoœci i szkody wyrz¹dzacie, i to w³aœnie braciom.
1Co 6:9  Czy¿ nie wiecie, ¿e niesprawiedliwi nie posi¹d¹ królestwa Bo¿ego? Nie ³udŸcie siê! Ani rozpustnicy, ani 
ba³wochwalcy, ani cudzo³o¿nicy, ani rozwiêŸli, ani mê¿czyŸni wspó³¿yj¹cy z sob¹,
1Co 6:10  ani z³odzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedzicz¹ królestwa Bo¿ego.
1Co 6:11  A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliœcie obmyci, uœwiêceni i usprawiedliwieni w imiê Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
1Co 6:12  Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyœæ. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie 
oddam siê w niewolê.
1Co 6:13  Pokarm dla ¿o³¹dka, a ¿o³¹dek dla pokarmu. Bóg zaœ unicestwi jedno i drugie. Ale cia³o nie jest dla 
rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla cia³a.
1Co 6:14  Bóg zaœ i Pana wskrzesi³ i nas równie¿ sw¹ moc¹ wskrzesi z martwych.
1Co 6:15  Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³a wasze s¹ cz³onkami Chrystusa? Czy¿ wzi¹wszy cz³onki Chrystusa bêdê je 
czyni³ cz³onkami nierz¹dnicy? Przenigdy!
1Co 6:16  Albo czy¿ nie wiecie, ¿e ten, kto ³¹czy siê z nierz¹dnic¹, stanowi z ni¹ jedno cia³o? Bêd¹ bowiem - jak 
jest powiedziane - dwoje jednym cia³em.
1Co 6:17  Ten zaœ, kto siê ³¹czy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
1Co 6:18  Strze¿cie siê rozpusty; wszelki grzech pope³niony przez cz³owieka jest na zewn¹trz cia³a; kto zaœ 
grzeszy rozpust¹, przeciwko w³asnemu cia³u grzeszy.
1Co 6:19  Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego, który w was jest, a którego macie od 



Boga, i ¿e ju¿ nie nale¿ycie do samych siebie?
1Co 6:20  Za [wielk¹] bowiem cenê zostaliœcie nabyci. Chwalcie wiêc Boga w waszym ciele!
1Co 7:1  Co do spraw, o których pisaliœcie, to dobrze jest cz³owiekowi nie ³¹czyæ siê z kobiet¹.
1Co 7:2  Ze wzglêdu jednak na niebezpieczeñstwo rozpusty niech ka¿dy ma swoj¹ ¿onê, a ka¿da swojego 
mê¿a.
1Co 7:3  M¹¿ niech oddaje powinnoœæ ¿onie, podobnie te¿ ¿ona mê¿owi.
1Co 7:4  ¯ona nie rozporz¹dza w³asnym cia³em, lecz jej m¹¿; podobnie te¿ i m¹¿ nie rozporz¹dza w³asnym 
cia³em, ale ¿ona.
1Co 7:5  Nie unikajcie jedno drugiego, chyba ¿e na pewien czas, za obopóln¹ zgod¹, by oddaæ siê modlitwie; 
potem znów wróæcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemiêŸliwoœci waszej - nie kusi³ was szatan.
1Co 7:6  To, co mówiê, pochodzi z wyrozumia³oœci, a nie z nakazu.
1Co 7:7  Pragn¹³bym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz ka¿dy otrzymuje w³asny dar od Boga: jeden taki, a drugi 
taki.
1Co 7:8  Tym zaœ, którzy nie wst¹pili w zwi¹zki ma³¿eñskie, oraz tym, którzy ju¿ owdowieli, mówiê: dobrze 
bêdzie, jeœli pozostan¹ jak i ja.
1Co 7:9  Lecz jeœli nie potrafiliby zapanowaæ nad sob¹, niech wstêpuj¹ w zwi¹zki ma³¿eñskie! Lepiej jest 
bowiem ¿yæ w ma³¿eñstwie, ni¿ p³on¹æ.
1Co 7:10  Tym zaœ, którzy trwaj¹ w zwi¹zkach ma³¿eñskich, nakazujê nie ja, lecz Pan: ¯ona niech nie odchodzi 
od swego mê¿a!
1Co 7:11  Gdyby zaœ odesz³a, niech pozostanie samotn¹ albo niech siê pojedna ze swym mê¿em. M¹¿ równie¿ 
niech nie oddala ¿ony.
1Co 7:12  Pozosta³ym zaœ mówiê ja, nie Pan: Jeœli któryœ z braci ma ¿onê niewierz¹c¹ i ta chce razem z nim 
mieszkaæ, niech jej nie oddala!
1Co 7:13  Podobnie jeœli jakaœ ¿ona ma niewierz¹cego mê¿a i ten chce razem z ni¹ mieszkaæ, niech siê z nim 
nie rozstaje!
1Co 7:14  Uœwiêca siê bowiem m¹¿ niewierz¹cy dziêki swej ¿onie, podobnie jak œwiêtoœæ osi¹gnie 
niewierz¹ca ¿ona przez "brata". W przeciwnym wypadku dzieci wasze by³yby nieczyste, teraz zaœ s¹ œwiête.
1Co 7:15  Lecz jeœliby strona niewierz¹ca chcia³a odejœæ, niech odejdzie! Nie jest skrêpowany ani "brat", ani 
"siostra" w tym wypadku. Albowiem do ¿ycia w pokoju powo³a³ nas Bóg.
1Co 7:16  A sk¹d¿e zreszt¹ mo¿esz wiedzieæ, ¿ono, ¿e zbawisz twego mê¿a? Albo czy jesteœ pewien, mê¿u, 
¿e zbawisz twoj¹ ¿onê?
1Co 7:17  Zreszt¹ niech ka¿dy postêpuje tak, jak mu Pan wyznaczy³, zgodnie z tym, do czego Bóg go powo³a³. 
Ja tak w³aœnie nauczam we wszystkich Koœcio³ach.
1Co 7:18  Jeœli ktoœ zosta³ powo³any jako obrzezany, niech nie pozbywa siê znaku obrzezania; jeœli zaœ 
ktoœ zosta³ powo³any jako nieobrzezany, niech siê nie poddaje obrzezaniu!
1Co 7:19  Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a wa¿ne jest tylko zachowywanie przykazañ 
Bo¿ych.
1Co 7:20  Ka¿dy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim zosta³ powo³any.
1Co 7:21  Zosta³eœ powo³any jako niewolnik? Nie martw siê! Owszem, nawet jeœli mo¿esz staæ siê wolnym, 
raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]!
1Co 7:22  Albowiem ten, kto zosta³ powo³any w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleñcem Pana. Podobnie i ten, 
kto zosta³ powo³any jako wolny, staje siê niewolnikiem Chrystusa.
1Co 7:23  Za [wielk¹] bowiem cenê zostaliœcie nabyci. Nie b¹dŸcie wiêc niewolnikami ludzi.
1Co 7:24  Bracia, niech przeto ka¿dy trwa u Boga w takim stanie, w jakim zosta³ powo³any.
1Co 7:25  Nie mam zaœ nakazu Pañskiego co do dziewic, lecz dajê radê jako ten, który - wskutek doznanego 
od Pana mi³osierdzia - godzien jest, aby mu wierzono.
1Co 7:26  Uwa¿am, i¿ przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostaæ, dobrze to dla cz³owieka tak ¿yæ.
1Co 7:27  Jesteœ zwi¹zany z ¿on¹? Nie usi³uj od³¹czaæ siê od niej! Jesteœ wolny? Nie szukaj ¿ony!
1Co 7:28  Ale je¿eli siê o¿enisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeœli wychodzi za m¹¿, nie grzeszy. Tacy 
jednak cierpieæ bêd¹ udrêki w ciele, a ja chcia³bym ich wam oszczêdziæ.
1Co 7:29  Mówiê, bracia, czas jest krótki. Trzeba wiêc, aby ci, którzy maj¹ ¿ony, tak ¿yli, jakby byli nie¿onaci,
1Co 7:30  a ci, którzy p³acz¹, tak jakby nie p³akali, ci zaœ, co siê raduj¹, tak jakby siê nie radowali; ci, którzy 
nabywaj¹, jak gdyby nie posiadali;
1Co 7:31  ci, którzy u¿ywaj¹ tego œwiata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postaæ tego 
œwiata.
1Co 7:32  Chcia³bym, ¿ebyœcie byli wolni od utrapieñ. Cz³owiek bez¿enny troszczy siê o sprawy Pana, o to, jak 
by siê przypodobaæ Panu.
1Co 7:33  Ten zaœ, kto wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski, zabiega o sprawy œwiata, o to, jak by siê przypodobaæ 
¿onie.



1Co 7:34  I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamê¿na i dziewica troszczy siê o sprawy Pana, o to, by 
by³a œwiêta i cia³em, i duchem. Ta zaœ, która wysz³a za m¹¿, zabiega o sprawy œwiata, o to, jak by siê 
przypodobaæ mê¿owi.
1Co 7:35  Mówiê to dla waszego po¿ytku, nie zaœ, by zastawiaæ na was pu³apkê; po to, byœcie godnie i z 
upodobaniem trwali przy Panu.
1Co 7:36  Je¿eli ktoœ jednak uwa¿a, ¿e nieuczciwoœæ pope³nia wobec swej dziewicy, jako ¿e przesz³y ju¿ jej 
lata i jest przekonany, ¿e tak powinien post¹piæ, niech czyni, co chce: nie grzeszy; niech siê pobior¹!
1Co 7:37  Lecz jeœli ktoœ, bez jakiegokolwiek przymusu, w pe³ni panuj¹c nad swoj¹ wol¹, postanowi³ sobie 
mocno w sercu zachowaæ nietkniêt¹ swoj¹ dziewicê, dobrze czyni.
1Co 7:38  Tak wiêc dobrze czyni, kto poœlubia swoj¹ dziewicê, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poœlubia.
1Co 7:39  ¯ona zwi¹zana jest tak d³ugo, jak d³ugo ¿yje jej m¹¿. Je¿eli m¹¿ umrze, mo¿e poœlubiæ kogo chce, 
byleby w Panu.
1Co 7:40  Szczêœliwsz¹ jednak bêdzie, je¿eli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moj¹ rad¹. A wydaje mi siê, ¿e 
ja te¿ mam Ducha Bo¿ego.
1Co 8:1  Je¿eli chodzi o pokarmy sk³adane bo¿kom w ofierze, to oczywiœcie wszyscy posiadamy "wiedzê". 
Lecz "wiedza" wbija w pychê, mi³oœæ zaœ buduje.
1Co 8:2  Gdyby ktoœ mniema³, ¿e coœ "wie", to jeszcze nie wie, jak wiedzieæ nale¿y.
1Co 8:3  Je¿eli zaœ ktoœ mi³uje Boga, ten jest równie¿ uznany przez Boga.
1Co 8:4  Zatem jeœli chodzi o spo¿ywanie pokarmów, które ju¿ by³y bo¿kom z³o¿one na ofiarê, wiemy dobrze, 
¿e nie ma na œwiecie ani ¿adnych bo¿ków, ani ¿adnego boga, prócz Boga jedynego.
1Co 8:5  A choæby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zreszt¹ mnóstwo takich bogów i panów -
1Co 8:6  dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz 
jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko siê sta³o i dziêki któremu tak¿e my jesteœmy.
1Co 8:7  Lecz nie wszyscy maj¹ "wiedzê". Niektórzy jeszcze do tej pory spo¿ywaj¹ pokarmy bo¿kom z³o¿one, w 
przekonaniu, ¿e chodzi o bo¿ka, i w ten sposób kala siê ich s³abe sumienie.
1Co 8:8  A przecie¿ pokarm nie przybli¿y nas do Boga. Ani nie bêdziemy ubo¿si, gdy przestaniemy jeœæ, ani 
te¿ jedz¹c nie wzroœniemy w znaczenie.
1Co 8:9  Baczcie jednak, aby to wasze prawo [do takiego postêpowania] nie sta³o siê dla s³abych powodem do 
zgorszenia.
1Co 8:10  Gdyby bowiem ujrza³ ktoœ ciebie, oœwieconego "wiedz¹", jak zasiadasz do uczty ba³wochwalczej, 
czy¿by to nie sk³oni³o równie¿ kogoœ s³abego w sumieniu do spo¿ywania ofiar sk³adanych bo¿kom?
1Co 8:11  I tak to w³aœnie "wiedza" twoja sprowadzi³aby zgubê na s³abego brata, za którego umar³ Chrystus.
1Co 8:12  W ten sposób grzesz¹c przeciwko braciom i ra¿¹c ich s³abe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu 
Chrystusowi.
1Co 8:13  Jeœli wiêc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie bêdê jad³ miêsa, by nie gorszyæ brata.
1Co 9:1  Czy¿ nie jestem wolny? Czy nie jestem aposto³em? Czy¿ nie widzia³em Jezusa, Pana naszego? Czy¿ 
nie jesteœcie moim dzie³em w Chrystusie?
1Co 9:2  Je¿eli nawet nie jestem aposto³em dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteœcie 
pieczêci¹ mego aposto³owania w Panu.
1Co 9:3  Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potêpiaj¹.
1Co 9:4  Czy¿ nie mamy prawa skorzystaæ z jedzenia i picia?
1Co 9:5  Czy¿ nie wolno nam braæ z sob¹ niewiasty - siostry, podobnie jak to czyni¹ pozostali aposto³owie oraz 
bracia Pañscy i Kefas?
1Co 9:6  Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkowaæ?
1Co 9:7  Czy ktoœ pe³ni kiedykolwiek s³u¿bê ¿o³niersk¹ na w³asnym ¿o³dzie? Albo czy ktoœ uprawia winnicê i 
nie spo¿ywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoœ trzodê, a nie posila siê jej mlekiem?
1Co 9:8  Czy¿ mówiê to tylko na zwyk³y ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym tak¿e Prawo?
1Co 9:9  Napisane jest w³aœnie w Prawie Moj¿esza. Nie zawi¹¿esz pyska wo³owi m³óc¹cemu. Czy¿ o wo³y 
troszczy siê Bóg,
1Co 9:10  czy te¿ powiedzia³ to przede wszystkim ze wzglêdu na nas? Bo przecie¿ ze wzglêdu na nas zosta³o 
napisane, i¿ oracz ma oraæ w nadziei, a m³ocarz - [m³óciæ] w nadziei, ¿e bêdzie mia³ coœ z tego.
1Co 9:11  Je¿eli wiêc my zasialiœmy wam dobra duchowe, to có¿ wielkiego, ¿e uczestniczymy w ¿niwie 
waszych dóbr doczesnych?
1Co 9:12  Je¿eli inni maj¹ udzia³ w waszej majêtnoœci, to czemu¿ raczej nie my? Nie korzystaliœmy jednak z 
tej mo¿noœci, lecz znosimy wszystko byle nie stawiaæ ¿adnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.
1Co 9:13  Czy¿ nie wiecie, ¿e ci, którzy trudz¹ siê oko³o ofiar, ¿ywi¹ siê ze œwi¹tyni, a ci, którzy pos³uguj¹ przy 
o³tarzu, maj¹ udzia³ w [ofiarach] o³tarza?
1Co 9:14  Tak te¿ i Pan postanowi³, a¿eby z Ewangelii ¿yli ci, którzy g³osz¹ Ewangeliê.
1Co 9:15  Lecz ja z ¿adnego z tych praw nie skorzysta³em. Piszê zaœ to, nie ¿eby coœ osi¹gn¹æ w ten sposób. 



Wola³bym raczej umrzeæ ni¿... Nikt miê nie pozbawi mojej chluby.
1Co 9:16  Nie jest dla mnie powodem do chluby to, ¿e g³oszê Ewangeliê. Œwiadom jestem ci¹¿¹cego na mnie 
obowi¹zku. Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewangelii!
1Co 9:17  Gdybym to czyni³ z w³asnej woli, mia³bym zap³atê, lecz jeœli dzia³am nie z w³asnej woli, to tylko 
spe³niam obowi¹zki szafarza.
1Co 9:18  Jak¹¿ przeto mam zap³atê? Otó¿ tê w³aœnie, ¿e g³osz¹c Ewangeliê bez ¿adnej zap³aty, nie 
korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
1Co 9:19  Tak wiêc nie zale¿¹c od nikogo, sta³em siê niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 
pozyskam.
1Co 9:20  Dla ¯ydów sta³em siê jak ¯yd, aby pozyskaæ ¯ydów. Dla tych, co s¹ pod Prawem, by³em jak ten, który 
jest pod Prawem - choæ w rzeczywistoœci nie by³em pod Prawem - by pozyskaæ tych, co pozostawali pod 
Prawem.
1Co 9:21  Dla nie podlegaj¹cych Prawu by³em jak nie podlegaj¹cy Prawu - nie bêd¹c zreszt¹ wolnym od prawa 
Bo¿ego, lecz podlegaj¹c prawu Chrystusowemu - by pozyskaæ tych, którzy nie s¹ pod Prawem.
1Co 9:22  Dla s³abych sta³em siê jak s³aby, by pozyskaæ s³abych. Sta³em siê wszystkim dla wszystkich, ¿eby 
w ogóle ocaliæ przynajmniej niektórych.
1Co 9:23  Wszystko zaœ czyniê dla Ewangelii, by mieæ w niej swój udzia³.
1Co 9:24  Czy¿ nie wiecie, ¿e gdy zawodnicy biegn¹ na stadionie, wszyscy wprawdzie biegn¹, lecz jeden tylko 
otrzymuje nagrodê? Przeto tak biegnijcie, abyœcie j¹ otrzymali.
1Co 9:25  Ka¿dy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyæ przemijaj¹c¹ nagrodê, 
my zaœ nieprzemijaj¹c¹.
1Co 9:26  Ja przeto biegnê nie jakby na oœlep; walczê nie tak, jakbym zadawa³ ciosy w pró¿niê,
1Co 9:27  lecz poskramiam moje cia³o i biorê je w niewolê, abym innym g³osz¹c naukê, sam przypadkiem nie 
zosta³ uznany za niezdatnego.
1Co 10:1  Nie chcia³bym, bracia, ¿ebyœcie wiedzieli, ¿e nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod 
ob³okiem, wszyscy przeszli przez morze
1Co 10:2  i wszyscy byli ochrzczeni w [imiê] Moj¿esza, w ob³oku i w morzu;
1Co 10:3  wszyscy te¿ spo¿ywali ten sam pokarm duchowy
1Co 10:4  i pili ten sam duchowy napój. Pili zaœ z towarzysz¹cej im duchowej ska³y, a ta ska³a - to by³ Chrystus.
1Co 10:5  Lecz w wiêkszoœci z nich nie upodoba³ sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
1Co 10:6  Sta³o siê zaœ to wszystko, by mog³o pos³u¿yæ za przyk³ad dla nas, abyœmy nie po¿¹dali z³ego, tak 
jak oni po¿¹dali.
1Co 10:7  Nie b¹dŸcie te¿ ba³wochwalcami jak niektórzy z nich, wed³ug tego, co jest napisane: Zasiad³ lud, by 
jeœæ i piæ, i powstali, by siê oddawaæ rozkoszom.
1Co 10:8  Nie oddawajmy siê te¿ rozpuœcie, jak to czynili niektórzy spoœród nich, i pad³o ich jednego dnia 
dwadzieœcia trzy tysi¹ce.
1Co 10:9  I nie wystawiajmy Pana na próbê, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginêli od wê¿ów.
1Co 10:10  Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonuj¹cego zag³ady.
1Co 10:11  A wszystko to przydarzy³o siê im jako zapowiedŸ rzeczy przysz³ych, spisane zaœ zosta³o ku 
pouczeniu nas, których dosiêga kres czasów.
1Co 10:12  Niech przeto ten, komu siê zdaje, ¿e stoi, baczy, aby nie upad³.
1Co 10:13  Pokusa nie nawiedzi³a was wiêksza od tej, która zwyk³a nawiedzaæ ludzi. Wierny jest Bóg i nie 
dozwoli was kusiæ ponad to, co potraficie znieœæ, lecz zsy³aj¹c pokusê, równoczeœnie wska¿e sposób jej 
pokonania abyœcie mogli przetrwaæ.
1Co 10:14  Dlatego te¿, najmilsi moi, strze¿cie siê ba³wochwalstwa!
1Co 10:15  Mówiê jak do ludzi rozs¹dnych. Zreszt¹ os¹dŸcie sami to, co mówiê:
1Co 10:16  Kielich b³ogos³awieñstwa, który b³ogos³awimy, czy nie jest udzia³em we Krwi Chrystusa? Chleb, 
który ³amiemy, czy¿ nie jest udzia³em w Ciele Chrystusa?
1Co 10:17  Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z 
tego samego chleba.
1Co 10:18  Przypatrzcie siê Izraelowi wed³ug cia³a! Czy¿ nie s¹ w jednoœci z o³tarzem ci, którzy spo¿ywaj¹ z 
ofiar na o³tarzu z³o¿onych?
1Co 10:19  Lecz po có¿ to mówiê? Czy mo¿e jest czymœ ofiara z³o¿ona bo¿kom? Albo czy sam bo¿ek jest 
czymœ?
1Co 10:20  Ale¿ w³aœnie to, co ofiaruj¹ poganie, demonom sk³adaj¹ w ofierze, a nie Bogu. Nie chcia³bym, 
byœcie mieli coœ wspólnego z demonami.
1Co 10:21  Nie mo¿ecie piæ z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie mo¿ecie zasiadaæ przy stole Pana i przy 
stole demonów.
1Co 10:22  Czy¿ bêdziemy pobudzali Pana do zazdroœci? Czy¿ jesteœmy mocniejsi od Niego?



1Co 10:23  Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyœæ. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
1Co 10:24  Niech nikt nie szuka w³asnego dobra, lecz dobra bliŸniego!
1Co 10:25  Tak wiêc wszystko, cokolwiek w jatce sprzedaj¹, spo¿ywajcie, niczego nie dociekaj¹c - dla spokoju 
sumienia.
1Co 10:26  Pañska bowiem jest ziemia i wszystko, co j¹ nape³nia.
1Co 10:27  Je¿eli zaprosi was ktoœ z niewierz¹cych a wy zgodzicie siê przyjœæ, jedzcie wszystko, co wam 
podadz¹, nie pytaj¹c o nic - dla spokoju sumienia.
1Co 10:28  A gdyby ktoœ powiedzia³: «To by³o z³o¿one na ofiarê» - nie jedzcie przez wzgl¹d na tego, który was 
ostrzeg³, i z uwagi na sumienie.
1Co 10:29  Mam na myœli sumienie nie twoje, lecz bliŸniego. Bo dlaczego by czyjeœ sumienie mia³o 
wyrokowaæ o mojej wolnoœci?
1Co 10:30  Jeœli ja coœ spo¿ywam dziêki czyni¹c, to czemu mam byæ spotwarzany z powodu tego, za co 
dziêki czyniê?
1Co 10:31  Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie
1Co 10:32  Nie b¹dŸcie zgorszeniem ani dla ¯ydów, ani dla Greków, ani dla Koœcio³a Bo¿ego,
1Co 10:33  podobnie jak ja, który siê staram przypodobaæ wszystkim pod ka¿dym wzglêdem nie szukaj¹c 
w³asnej korzyœci, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
1Co 11:1  B¹dŸcie naœladowcami moimi, tak jak ja jestem naœladowc¹ Chrystusa.
1Co 11:2  Pochwalam was, bracia, za to, ¿e we wszystkim pomni na mnie jesteœcie i ¿e tak, jak wam 
przekaza³em, zachowujecie tradycjê.
1Co 11:3  Chcia³bym, ¿ebyœcie wiedzieli, ¿e g³ow¹ ka¿dego mê¿czyzny jest Chrystus, mê¿czyzna zaœ jest 
g³ow¹ kobiety, a g³ow¹ Chrystusa - Bóg.
1Co 11:4  Ka¿dy mê¿czyzna, modl¹c siê lub prorokuj¹c z nakryt¹ g³ow¹, hañbi swoj¹ g³owê.
1Co 11:5  Ka¿da zaœ kobieta, modl¹c siê lub prorokuj¹c z odkryt¹ g³ow¹, hañbi swoj¹ g³owê; wygl¹da bowiem 
tak, jakby by³a ogolona.
1Co 11:6  Je¿eli wiêc jakaœ kobieta nie nakrywa g³owy, niech¿e ostrzy¿e swe w³osy! Jeœli natomiast hañbi 
kobietê to, ¿e jest ostrzy¿ona lub ogolona, niech¿e nakrywa g³owê!
1Co 11:7  Mê¿czyzna zaœ nie powinien nakrywaæ g³owy, bo jest obrazem i chwa³¹ Boga, a kobieta jest chwa³¹ 
mê¿czyzny.
1Co 11:8  To nie mê¿czyzna powsta³ z kobiety, lecz kobieta z mê¿czyzny.
1Co 11:9  Podobnie te¿ mê¿czyzna nie zosta³ stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mê¿czyzny.
1Co 11:10  Oto dlaczego kobieta winna mieæ na g³owie znak poddania, ze wzglêdu na anio³ów.
1Co 11:11  Zreszt¹ u Pana ani mê¿czyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mê¿czyzny.
1Co 11:12  Jak bowiem kobieta powsta³a z mê¿czyzny, tak mê¿czyzna rodzi siê przez kobietê. Wszystko zaœ 
pochodzi od Boga.
1Co 11:13  Os¹dŸcie zreszt¹ sami! Czy wypada, aby kobieta z odkryt¹ g³ow¹ modli³a siê do Boga?
1Co 11:14  Czy¿ sama natura nie poucza nas, ¿e hañb¹ jest dla mê¿czyzny nosiæ d³ugie w³osy,
1Co 11:15  podczas gdy dla kobiety jest w³aœnie chwa³¹? W³osy bowiem zosta³y jej dane za okrycie.
1Co 11:16  Mo¿e ktoœ uwa¿a za w³aœciwe spieraæ siê nadal, my jednak nie jesteœmy takiego zdania, ani my, 
ani Koœcio³y Bo¿e.
1Co 11:17  Udzielaj¹c tych pouczeñ nie pochwalam was i za to, ¿e schodzicie siê razem nie na lepsze, ale ku 
gorszemu.
1Co 11:18  Przede wszystkim s³yszê - i po czêœci wierzê - ¿e zdarzaj¹ siê miêdzy wami spory, gdy schodzicie 
siê razem jako Koœció³.
1Co 11:19  Zreszt¹ nawet musz¹ byæ wœród was rozdarcia, ¿eby siê okaza³o, którzy s¹ wypróbowani.
1Co 11:20  Tak wiêc, gdy siê zbieracie, nie ma u was spo¿ywania Wieczerzy Pañskiej.
1Co 11:21  Ka¿dy bowiem ju¿ wczeœniej zabiera siê do w³asnego jedzenia, i tak siê zdarza, ¿e jeden jest 
g³odny, podczas gdy drugi nietrzeŸwy.
1Co 11:22  Czy¿ nie macie domów, aby tam jeœæ i piæ? Czy chcecie zniewa¿aæ Bo¿e zgromadzenie i 
zawstydzaæ tych, którzy nic nie maj¹? Có¿ wam powiem? Czy bêdê was chwali³? Nie, za to was nie chwalê!
1Co 11:23  Ja bowiem otrzyma³em od Pana to, co wam przekaza³em, ¿e Pan Jezus tej nocy, kiedy zosta³ 
wydany, wzi¹³ chleb
1Co 11:24  i dziêki uczyniwszy po³ama³ i rzek³: «To jest Cia³o moje za was [wydane]. Czyñcie to na moj¹ 
pami¹tkê».
1Co 11:25  Podobnie, skoñczywszy wieczerzê, wzi¹³ kielich, mówi¹c: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we 
Krwi mojej. Czyñcie to, ile razy piæ bêdziecie, na moj¹ pami¹tkê».
1Co 11:26  Ilekroæ bowiem spo¿ywacie ten chleb albo pijecie kielich, œmieræ Pañsk¹ g³osicie, a¿ przyjdzie.
1Co 11:27  Dlatego te¿ kto spo¿ywa chleb lub pije kielich Pañski niegodnie, winny bêdzie Cia³a i Krwi Pañskiej.
1Co 11:28  Niech przeto cz³owiek baczy na siebie samego, spo¿ywaj¹c ten chleb i pij¹c z tego kielicha.



1Co 11:29  Kto bowiem spo¿ywa i pije nie zwa¿aj¹c na Cia³o [Pañskie], wyrok sobie spo¿ywa i pije.
1Co 11:30  Dlatego to w³aœnie wielu wœród was s³abych i chorych i wielu te¿ umar³o.
1Co 11:31  Je¿eli zaœ sami siebie os¹dzimy, nie bêdziemy s¹dzeni.
1Co 11:32  Lecz gdy jesteœmy s¹dzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyœmy nie byli potêpieni ze 
œwiatem.
1Co 11:33  Tak wiêc bracia moi, gdy zbieracie siê by spo¿ywaæ [wieczerzê] poczekajcie jedni na drugich!
1Co 11:34  Je¿eli ktoœ jest g³odny, niech zaspokoi g³ód u siebie w domu, abyœcie siê nie zbierali ku potêpieniu 
[waszemu]. Co do reszty, zarz¹dzê, gdy do was przybêdê.
1Co 12:1  Nie chcia³bym, bracia, byœcie nie wiedzieli o darach duchowych.
1Co 12:2  Wiecie, ¿e gdyœcie byli poganami, ci¹gnê³o was nieodparcie ku niemym bo¿kom.
1Co 12:3  Otó¿ zapewniam was, ¿e nikt, pozostaj¹c pod natchnieniem Ducha Bo¿ego, nie mo¿e mówiæ: 
«Niech Jezus bêdzie przeklêty!». Nikt te¿ nie mo¿e powiedzieæ bez pomocy Ducha Œwiêtego: «Panem jest 
Jezus».
1Co 12:4  Ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz ten sam Duch;
1Co 12:5  ró¿ne te¿ s¹ rodzaje pos³ugiwania, ale jeden Pan;
1Co 12:6  ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
1Co 12:7  Wszystkim zaœ objawia siê Duch dla [wspólnego] dobra.
1Co 12:8  Jednemu dany jest przez Ducha dar m¹droœci s³owa, drugiemu umiejêtnoœæ poznawania wed³ug 
tego samego Ducha,
1Co 12:9  innemu jeszcze dar wiary w tym¿e Duchu, innemu ³aska uzdrawiania w jednym Duchu,
1Co 12:10  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar 
jêzyków i wreszcie innemu ³aska t³umaczenia jêzyków.
1Co 12:11  Wszystko zaœ sprawia jeden i ten sam Duch, udzielaj¹c ka¿demu tak, jak chce.
1Co 12:12  Podobnie jak jedno jest cia³o, choæ sk³ada siê z wielu cz³onków, a wszystkie cz³onki cia³a, mimo i¿ 
s¹ liczne, stanowi¹ jedno cia³o, tak te¿ jest i z Chrystusem.
1Co 12:13  Wszyscyœmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowiæ] jedno Cia³o: czy to ¯ydzi, 
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyœmy te¿ zostali napojeni jednym Duchem.
1Co 12:14  Cia³o bowiem to nie jeden cz³onek, lecz liczne [cz³onki].
1Co 12:15  Jeœliby noga powiedzia³a: «Poniewa¿ nie jestem rêk¹, nie nale¿ê do cia³a» - czy wskutek tego 
rzeczywiœcie nie nale¿y do cia³a?
1Co 12:16  Lub jeœliby ucho powiedzia³o: Poniewa¿ nie jestem okiem, nie nale¿ê do cia³a - czy¿ nie 
nale¿a³oby do cia³a?
1Co 12:17  Gdyby ca³e cia³o by³o wzrokiem, gdzie¿ by³by s³uch? Lub gdyby ca³e by³o s³uchem, gdzie¿ by³oby 
powonienie?
1Co 12:18  Lecz Bóg, tak jak chcia³, stworzy³ [ró¿ne] cz³onki umieszczaj¹c ka¿dy z nich w ciele.
1Co 12:19  Gdyby ca³oœæ by³a jednym cz³onkiem, gdzie¿ by³oby cia³o?
1Co 12:20  Tymczasem zaœ wprawdzie liczne s¹ cz³onki, ale jedno cia³o.
1Co 12:21  Nie mo¿e wiêc oko powiedzieæ rêce: «Nie jesteœ mi potrzebna», albo g³owa nogom: «Nie 
potrzebujê was».
1Co 12:22  Raczej nawet niezbêdne s¹ dla cia³a te cz³onki, które uchodz¹ za s³absze;
1Co 12:23  a te, które uwa¿amy za ma³o godne szacunku, tym wiêkszym obdarzamy poszanowaniem. Tak 
przeto szczególnie siê troszczymy o przyzwoitoœæ wstydliwych cz³onków cia³a,
1Co 12:24  a te, które nie nale¿¹ do wstydliwych, tego nie potrzebuj¹. Lecz Bóg tak ukszta³towa³ nasze cia³o, ¿e 
zyska³y wiêcej szacunku cz³onki z natury ma³o godne czci,
1Co 12:25  by nie by³o rozdwojenia w ciele, lecz ¿eby poszczególne cz³onki troszczy³y siê o siebie nawzajem.
1Co 12:26  Tak wiêc, gdy cierpi jeden cz³onek, wspó³cierpi¹ wszystkie inne cz³onki; podobnie gdy jednemu 
cz³onkowi okazywane jest poszanowanie, wspó³wesel¹ siê wszystkie cz³onki.
1Co 12:27  Wy przeto jesteœcie Cia³em Chrystusa i poszczególnymi cz³onkami.
1Co 12:28  I tak ustanowi³ Bóg w Koœciele najprzód aposto³ów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a 
nastêpnie tych, co maj¹ dar czynienia cudów, wspierania pomoc¹, rz¹dzenia oraz przemawiania rozmaitymi 
jêzykami.
1Co 12:29  Czy¿ wszyscy s¹ aposto³ami? Czy wszyscy prorokuj¹? Czy wszyscy s¹ nauczycielami? Czy wszyscy 
maj¹ dar czynienia cudów?
1Co 12:30  Czy wszyscy posiadaj¹ ³askê uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiaj¹ jêzykami? Czy wszyscy 
potrafi¹ je t³umaczyæ?
1Co 12:31  Lecz wy starajcie siê o wiêksze dary: a ja wam wska¿ê drogê jeszcze doskonalsz¹.
1Co 13:1  Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym nie mia³, sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca 
albo cymba³ brzmi¹cy.
1Co 13:2  Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³ wszystkie tajemnice, i posiada³ wszelk¹ wiedzê, i wszelk¹ 



[mo¿liw¹] wiarê, tak i¿bym góry przenosi³. a mi³oœci bym nie mia³, by³bym niczym.
1Co 13:3  I gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoœæ moj¹, a cia³o wystawi³ na spalenie, lecz mi³oœci bym 
nie mia³, nic bym nie zyska³.
1Co 13:4  Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest. Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych¹;
1Co 13:5  nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego;
1Co 13:6  nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
1Co 13:7  Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma.
1Co 13:8  Mi³oœæ nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które siê skoñcz¹, albo jak dar jêzyków, który 
zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
1Co 13:9  Po czêœci bowiem tylko poznajemy, po czêœci prorokujemy.
1Co 13:10  Gdy zaœ przyjdzie to, co jest doskona³e, zniknie to, co jest tylko czêœciowe.
1Co 13:11  Gdy by³em dzieckiem, mówi³em jak dziecko, czu³em jak dziecko, myœla³em jak dziecko. Kiedy zaœ 
sta³em siê mê¿em, wyzby³em siê tego, co dzieciêce.
1Co 13:12  Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaœ [zobaczymy] twarz¹ w twarz: Teraz poznajê 
po czêœci, wtedy zaœ poznam tak, jak i zosta³em poznany.
1Co 13:13  Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ - te trzy: z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ.
1Co 14:1  Starajcie siê posi¹œæ mi³oœæ, troszczcie siê o dary duchowe, szczególnie zaœ o dar proroctwa!
1Co 14:2  Ten bowiem, kto mówi jêzykiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie s³yszy, a on pod wp³ywem 
Ducha mówi rzeczy tajemne.
1Co 14:3  Ten zaœ, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
1Co 14:4  Ten, kto mówi jêzykiem, buduje siebie samego, kto zaœ prorokuje, buduje Koœció³.
1Co 14:5  Chcia³bym, ¿ebyœcie wszyscy mówili jêzykami, jeszcze bardziej jednak pragn¹³bym, ¿ebyœcie 
prorokowali. Wiêkszy jest bowiem ten, kto prorokuje, ni¿ ten, kto mówi jêzykami - chyba ¿e jest ktoœ, kto 
t³umaczy, aby to wysz³o na zbudowanie Koœcio³owi.
1Co 14:6  Bo przypuœæmy, bracia, ¿e przychodz¹c do was bêdê mówi³ jêzykami: jaki¿ st¹d po¿ytek dla was, 
je¿eli nie przemówiê do was albo objawiaj¹c coœ, albo przekazuj¹c jak¹œ wiedzê, albo prorokuj¹c, albo 
pouczaj¹c?
1Co 14:7  Podobnie jest z instrumentami martwymi, które dŸwiêki wydaj¹, czy to bêdzie flet czy cytra: je¿eli nie 
mo¿na odró¿niæ poszczególnych dŸwiêków, to któ¿ zdo³a rozpoznaæ, co siê gra na flecie lub na cytrze?
1Co 14:8  Albo jeœli tr¹ba brzmi niepewnie, któ¿ bêdzie siê przygotowywa³ do bitwy?
1Co 14:9  Tak te¿ i wy: jeœli pod wp³ywem daru jêzyków nie wypowiadacie zrozumia³ej mowy, któ¿ pojmie to, 
co mówicie? Na wiatr bêdziecie mówili.
1Co 14:10  Na œwiecie jest takie mnóstwo dŸwiêków, ale ¿aden dŸwiêk nie jest bez znaczenia.
1Co 14:11  Je¿eli jednak nie bêdê rozumia³, co jakiœ dŸwiêk znaczy, bêdê barbarzyñc¹ dla przemawiaj¹cego, a 
przemawiaj¹cy barbarzyñc¹ dla mnie.
1Co 14:12  Tak te¿ i wy, skoro jesteœcie ¿¹dni darów duchowych, starajcie siê posi¹œæ w obfitoœci te z nich, 
które siê przyczyniaj¹ do zbudowania Koœcio³a.
1Co 14:13  Jeœli wiêc ktoœ korzysta z daru jêzyków, niech siê modli, aby potrafi³ to wyt³umaczyæ.
1Co 14:14  Jeœli bowiem modlê siê pod wp³ywem daru jêzyków, duch mój wprawdzie siê modli, ale umys³ nie 
odnosi ¿adnych korzyœci.
1Co 14:15  Có¿ przeto pozostaje? Bêdê siê modli³ duchem, ale bêdê siê te¿ modli³ i umys³em, bêdê œpiewa³ 
duchem, bêdê te¿ œpiewa³ i umys³em.
1Co 14:16  Bo jeœli bêdziesz b³ogos³awi³ w duchu, jak¿e na twoje b³ogos³awienie odpowie «Amen» ktoœ nie 
wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
1Co 14:17  Ty wprawdzie piêknie dziêki czynisz, lecz drugi tym siê nie buduje.
1Co 14:18  Dziêkujê Bogu, ¿e mówiê jêzykami lepiej od was wszystkich.
1Co 14:19  Lecz w Koœciele wolê powiedzieæ piêæ s³ów wed³ug mego rozeznania, by pouczyæ innych, 
zamiast dziesiêæ tysiêcy wyrazów wed³ug daru jêzyków.
1Co 14:20  Bracia, nie b¹dŸcie dzieæmi w swoim myœleniu, lecz b¹dŸcie jak niemowlêta, gdy chodzi o rzeczy 
z³e. W myœlach waszych b¹dŸcie dojrzali!
1Co 14:21  Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych jêzyków i ust obcych bêdê przemawia³ do tego 
ludu, ale i tak Mnie nie us³uchaj¹ - mówi Pan.
1Co 14:22  Tak wiêc dar jêzyków jest znakiem nie dla wierz¹cych, lecz dla pogan, proroctwo zaœ nie dla pogan, 
lecz dla wierz¹cych.
1Co 14:23  Kiedy siê przeto zgromadzi ca³y Koœció³ i wszyscy poczn¹ korzystaæ z daru jêzyków, a wejd¹ 
podczas tego ludzie proœci oraz poganie, czy¿ nie powiedz¹, ¿e szalejecie?
1Co 14:24  Gdy zaœ wszyscy prorokuj¹, a wejdzie [podczas tego] jakiœ poganin lub cz³owiek prosty, bêdzie 
przekonany przez wszystkich, os¹dzony
1Co 14:25  i jawne stan¹ siê tajniki jego serca; a tak, upad³szy na twarz, odda pok³on Bogu, oznajmiaj¹c, ¿e 



prawdziwie Bóg jest miêdzy wami.
1Co 14:26  Có¿ wiêc pozostaje, bracia? Kiedy siê razem zbieracie, ma ka¿dy z was ju¿ to dar œpiewania 
hymnów, ju¿ to ³askê nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar jêzyków, albo wyjaœniania: wszystko 
niech s³u¿y zbudowaniu.
1Co 14:27  Je¿eli korzysta ktoœ z daru jêzyków, to niech mówi¹ kolejno dwaj, najwy¿ej trzej, a jeden niech 
t³umaczy!
1Co 14:28  Gdyby nie by³o t³umacza, nie powinien mówiæ na zgromadzeniu; niech zaœ mówi sobie samemu i 
Bogu!
1Co 14:29  Prorocy niech przemawiaj¹ po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrz¹saj¹!
1Co 14:30  Gdy zaœ komuœ innemu z siedz¹cych dane bêdzie objawienie, pierwszy niech zamilknie.
1Co 14:31  Mo¿ecie bowiem w ten sposób prorokowaæ wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i 
podniesieni na duchu.
1Co 14:32  A dary duchowe proroków niechaj zale¿¹ od proroków!
1Co 14:33  Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich 
zgromadzeniach œwiêtych,
1Co 14:34  kobiety maj¹ na tych zgromadzeniach milczeæ; nie dozwala siê im bowiem mówiæ, lecz maj¹ byæ 
poddane, jak to Prawo nakazuje.
1Co 14:35  A jeœli pragn¹ siê czego nauczyæ, niech zapytaj¹ w domu swoich mê¿ów! Nie wypada bowiem 
kobiecie przemawiaæ na zgromadzeniu.
1Co 14:36  Czy¿ od was wysz³o s³owo Bo¿e? Albo czy tylko do was przysz³o?
1Co 14:37  Je¿eli komuœ wydaje siê, ¿e jest prorokiem albo ¿e posiada duchowe dary, niech zrozumie, ¿e to, 
co wam piszê, jest nakazem Pañskim.
1Co 14:38  A gdyby ktoœ tego nie uzna³, sam nie bêdzie uznany.
1Co 14:39  Tak wiêc, bracia moi, troszczcie siê o ³askê prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru 
jêzyków!
1Co 14:40  Lecz wszystko niech siê odbywa godnie i w nale¿ytym porz¹dku!
1Co 15:1  Przypominam, bracia, Ewangeliê, któr¹ wam g³osi³em, któr¹œcie przyjêli i w której te¿ trwacie.
1Co 15:2  Przez ni¹ równie¿ bêdziecie zbawieni, je¿eli j¹ zachowacie tak, jak wam rozkaza³em... Chyba 
¿ebyœcie uwierzyli na pró¿no.
1Co 15:3  Przekaza³em wam na pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ - zgodnie z Pismem - za nasze 
grzechy,
1Co 15:4  ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem:
1Co 15:5  i ¿e ukaza³ siê Kefasowi, a potem Dwunastu,
1Co 15:6  póŸniej zjawi³ siê wiêcej ni¿ piêciuset braciom równoczeœnie; wiêkszoœæ z nich ¿yje dot¹d, 
niektórzy zaœ pomarli.
1Co 15:7  Potem ukaza³ siê Jakubowi, póŸniej wszystkim aposto³om.
1Co 15:8  W koñcu, ju¿ po wszystkich, ukaza³ siê tak¿e i mnie jako poronionemu p³odowi.
1Co 15:9  Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich aposto³ów i niegodzien zwaæ siê aposto³em, bo 
przeœladowa³em Koœció³ Bo¿y.
1Co 15:10  Lecz za ³ask¹ Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi ³aska Jego nie okaza³a siê daremna; 
przeciwnie, pracowa³em wiêcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz ³aska Bo¿a ze mn¹.
1Co 15:11  Tak wiêc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyœcie uwierzyli.
1Co 15:12  Je¿eli zatem g³osi siê, ¿e Chrystus zmartwychwsta³, to dlaczego twierdz¹ niektórzy spoœród was, 
¿e nie ma zmartwychwstania?
1Co 15:13  Jeœli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwsta³.
1Co 15:14  A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e wasza 
wiara.
1Co 15:15  Okazuje siê bowiem, ¿eœmy byli fa³szywymi œwiadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaj¹, 
przeciwko Bogu œwiadczyliœmy, ¿e z martwych wskrzesi³ Chrystusa.
1Co 15:16  Skoro umarli nie zmartwychwstaj¹, to i Chrystus nie zmartwychwsta³.
1Co 15:17  A je¿eli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremna jest wasza wiara i a¿ dot¹d pozostajecie w swoich 
grzechach.
1Co 15:18  Tak wiêc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.
1Co 15:19  Je¿eli tylko w tym ¿yciu w Chrystusie nadziejê pok³adamy, jesteœmy bardziej od wszystkich ludzi 
godni politowania.
1Co 15:20  Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy spoœród tych, co pomarli.
1Co 15:21  Poniewa¿ bowiem przez cz³owieka [przysz³a] œmieræ, przez cz³owieka te¿ [dokona siê] 
zmartwychwstanie.
1Co 15:22  I jak w Adamie wszyscy umieraj¹, tak te¿ w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni,



1Co 15:23  lecz ka¿dy wed³ug w³asnej kolejnoœci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale¿¹ do Chrystusa, w 
czasie Jego przyjœcia.
1Co 15:24  Wreszcie nast¹pi koniec, gdy przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk¹ 
Zwierzchnoœæ, W³adzê i Moc.
1Co 15:25  Trzeba bowiem, a¿eby królowa³, a¿ po³o¿y wszystkich nieprzyjació³ pod swoje stopy.
1Co 15:26  Jako ostatni wróg, zostanie pokonana œmieræ.
1Co 15:27  Wszystko bowiem rzuci³ pod stopy Jego. Kiedy siê mówi, ¿e wszystko jest poddane, znaczy to, ¿e z 
wyj¹tkiem Tego, który mu wszystko podda³.
1Co 15:28  A gdy ju¿ wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi 
podda³ wszystko, aby Bóg by³ wszystkim we wszystkich.
1Co 15:29  Bo inaczej czego¿ dokonaj¹ ci, co przyjmuj¹ chrzest za zmar³ych? Je¿eli umarli w ogóle nie 
zmartwychwstaj¹, to czemu¿ za nich chrzest przyjmuj¹?
1Co 15:30  Po co te¿ i my wystawiamy siê na niebezpieczeñstwo ka¿dej godziny?
1Co 15:31  Zapewniam was, przez chlubê, jak¹ mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ¿e ka¿dego 
dnia umieram.
1Co 15:32  Je¿eli tylko ze wzglêdu na ludzi potyka³em siê w Efezie z dzikimi zwierzêtami, to có¿ mi st¹d za 
po¿ytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstaj¹, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
1Co 15:33  Nie ³udŸcie siê! "Wskutek z³ych rozmów psuj¹ siê dobre obyczaje".
1Co 15:34  Ocknijcie siê naprawdê i przestañcie grzeszyæ! S¹ bowiem wœród was tacy, co nie uznaj¹ Boga. Ku 
waszemu zawstydzeniu to mówiê.
1Co 15:35  Lecz powie ktoœ: A jak zmartwychwstaj¹ umarli? W jakim ukazuj¹ siê ciele?
1Co 15:36  O, niem¹dry! Przecie¿ to, co siejesz, nie o¿yje, je¿eli wprzód nie obumrze.
1Co 15:37  To, co zasiewasz, nie jest od razu cia³em, którym ma siê staæ potem, lecz zwyk³ym ziarnem, na 
przyk³ad pszenicznym lub jakimœ innym.
1Co 15:38  Bóg zaœ takie daje mu cia³o, jakie zechcia³; ka¿demu z nasion w³aœciwe.
1Co 15:39  Nie wszystkie cia³a s¹ takie same: inne s¹ cia³a ludzi, inne zwierz¹t, inne wreszcie ptaków i ryb
1Co 15:40  S¹ cia³a niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piêkno cia³ niebieskich, inne - ziemskich.
1Co 15:41  Inny jest blask s³oñca, a inny - ksiê¿yca i gwiazd. Jedna gwiazda ró¿ni siê jasnoœci¹ od drugiej.
1Co 15:42  Podobnie rzecz siê ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa siê zniszczalne - powstaje zaœ 
niezniszczalne;
1Co 15:43  sieje siê niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje siê s³abe - powstaje mocne;
1Co 15:44  zasiewa siê cia³o zmys³owe - powstaje cia³o duchowe. Je¿eli jest cia³o ziemskie powstanie te¿ cia³o 
niebieskie.
1Co 15:45  Tak te¿ jest napisane: Sta³ siê pierwszy cz³owiek , Adam, dusz¹ ¿yj¹c¹, a ostatni Adam duchem 
o¿ywiaj¹cym.
1Co 15:46  Nie by³o jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe by³o potem.
1Co 15:47  Pierwszy cz³owiek z ziemi - ziemski, drugi Cz³owiek - z nieba.
1Co 15:48  Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
1Co 15:49  A jak nosiliœmy obraz ziemskiego [cz³owieka], tak te¿ nosiæ bêdziemy obraz [cz³owieka] 
niebieskiego.
1Co 15:50  Zapewniam was, bracia, ¿e cia³o i krew nie mog¹ posi¹œæ królestwa Bo¿ego, i ¿e to, co 
zniszczalne, nie mo¿e mieæ dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.
1Co 15:51  Oto og³aszam wam tajemnicê: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy bêdziemy odmienieni.
1Co 15:52  W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dŸwiêk ostatniej tr¹by - zabrzmi bowiem tr¹ba - umarli 
powstan¹ nienaruszeni, a my bêdziemy odmienieni.
1Co 15:53  Trzeba, a¿eby to, co zniszczalne, przyodzia³o siê w niezniszczalnoœæ, a to, co œmiertelne, 
przyodzia³o siê w nieœmiertelnoœæ.
1Co 15:54  A kiedy ju¿ to, co zniszczalne, przyodzieje siê w niezniszczalnoœæ, a to, co œmiertelne, przyodzieje 
siê w nieœmiertelnoœæ, wtedy sprawdz¹ siê s³owa, które zosta³y napisane: Zwyciêstwo poch³onê³o œmieræ.
1Co 15:55  Gdzie¿ jest, o œmierci twoje zwyciêstwo? Gdzie¿ jest, o œmierci, twój oœcieñ?
1Co 15:56  Oœcieniem zaœ œmierci jest grzech, a si³¹ grzechu Prawo.
1Co 15:57  Bogu niech bêd¹ dziêki za to, ¿e da³ nam odnieœæ zwyciêstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
1Co 15:58  Przeto, bracia moi najmilsi, b¹dŸcie wytrwali i niezachwiani, zajêci zawsze ofiarnie dzie³em Pañskim, 
pamiêtaj¹c, ¿e trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
1Co 16:1  Jeœli chodzi o zbiórkê, która siê odbywa na rzecz œwiêtych, zróbcie tak, jak poleci³em Koœcio³om 
Galacji.
1Co 16:2  Niechaj pierwszego dnia tygodnia ka¿dy z was coœ od³o¿y wed³ug tego, co uzna za w³aœciwe, ¿eby 
nie zarz¹dzaæ zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybêdê.



1Co 16:3  Kiedy zaœ siê zjawiê, przez tych, których uznacie za godnych, poœlê dar wasz z listami do 
Jerozolimy.
1Co 16:4  A jeœli warto bêdzie, ¿ebym i ja siê uda³, powêdruj¹ ze mn¹.
1Co 16:5  Wst¹piê do was, gdy bêdê wraca³ z Macedonii. Przez Macedoniê bowiem przejdê tylko,
1Co 16:6  u was zaœ mo¿e zatrzymam siê lub nawet przezimujê, ¿ebyœcie mnie odprowadzili, dok¹dkolwiek 
wyruszê.
1Co 16:7  Nie chcia³bym bowiem tylko przelotnie was widzieæ. Mam nadziejê pozostaæ z wami przez jakiœ 
czas, jeœli Pan pozwoli.
1Co 16:8  W Efezie zostanê a¿ do Piêædziesi¹tnicy.
1Co 16:9  Otwar³a siê bowiem wielka i obiecuj¹ca brama, a przeciwnicy s¹ liczni.
1Co 16:10  Jeœliby zaœ przyby³ Tymoteusz, baczcie, by nie obawiaj¹c siê niczego, móg³ wœród was 
przebywaæ, albowiem podobnie jak ja trudzi siê dla Pañskiego dzie³a.
1Co 16:11  Niech przeto nikt go nie lekcewa¿y! OdprowadŸcie go w pokoju, aby dotar³ do mnie, gdy¿ czekam 
na niego z braæmi.
1Co 16:12  Co do Apollosa - brata, [pragnê donieœæ, i¿] bardzo go prosi³em, ¿eby do was przyby³ z braæmi. 
Lecz w tej chwili nie okaza³ ¿adnej chêci. Przybêdzie, kiedy siê nadarzy sposobnoœæ.
1Co 16:13  Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, b¹dŸcie mê¿ni i umacniajcie siê!
1Co 16:14  Wszystkie wasze sprawy niech siê dokonuj¹ w mi³oœci!
1Co 16:15  Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który siê 
poœwiêci³ na s³u¿bê œwiêtym;
1Co 16:16  ¿ebyœcie takim zawsze byli pos³uszni, podobnie jak ka¿demu, kto wspó³pracuje i trudzi siê z wami.
1Co 16:17  Radujê siê obecnoœci¹ Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdy¿ zast¹pili mi obecnoœæ wasz¹.
1Co 16:18  Pokrzepili bowiem i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich!
1Co 16:19  Pozdrawiaj¹ was Koœcio³y Azji. Pozdrawiaj¹ was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze 
zbieraj¹cym siê w ich domu Koœcio³em.
1Co 16:20  Pozdrawiaj¹ was wszyscy bracia. Pozdrówcie siê wzajemnie poca³unkiem œwiêtym!
1Co 16:21  Pozdrowienie rêk¹ moj¹ - Paw³a.
1Co 16:22  Je¿eli ktoœ nie kocha Pana, niech bêdzie wyklêty. Maranatha.
1Co 16:23  £aska Pana, Jezusa [niech bêdzie] z wami!
1Co 16:24  Mi³oœæ moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
2Co 1:1  Pawe³, z woli Bo¿ej aposto³ Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Koœcio³a Bo¿ego, który jest w 
Koryncie, ze wszystkimi œwiêtymi, jacy s¹ w ca³ej Achai.
2Co 1:2  £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
2Co 1:3  B³ogos³awiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec mi³osierdzia i Bóg wszelkiej 
pociechy,
2Co 1:4  Ten, który nas pociesza w ka¿dym naszym utrapieniu, byœmy sami mogli pocieszaæ tych, co s¹ w 
jakiejkolwiek udrêce, pociech¹, której doznajemy od Boga.
2Co 1:5  Jak bowiem obfituj¹ w nas cierpienia Chrystusa, tak te¿ wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.
2Co 1:6  Ale gdy znosimy udrêki - to dla pociechy i zbawienia waszego a gdy pocieszani jesteœmy - to dla 
waszej pociechy, sprawiaj¹cej, ¿e z wytrwa³oœci¹ znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy.
2Co 1:7  A nadzieja nasza co dla was jest silna, bo wiemy, ¿e jak cierpieñ jesteœcie wspó³uczestnikami, tak i 
naszej pociechy.
2Co 1:8  Nie chcia³bym bowiem, bracia, byœcie nie wiedzieli o udrêce doznanej przez nas w Azji; jak do 
ostatecznoœci i ponad si³y byliœmy doœwiadczani, tak i¿ zw¹tpiliœmy, czy uda siê nam wyjœæ ca³o z ¿yciem.
2Co 1:9  Lecz w³aœnie w samym sobie znaleŸliœmy wyrok œmierci: aby nie ufaæ sobie samemu, lecz Bogu, 
który wskrzesza umar³ych.
2Co 1:10  On to wybawi³ nas od tak wielkiego niebezpieczeñstwa œmierci i bêdzie wybawia³. Tak, mamy 
nadziejê w Nim, ¿e nadal bêdzie nas wybawia³
2Co 1:11  przy wspó³udziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dziêki sk³ada³o za dar dla wielu w 
nas z³o¿ony.
2Co 1:12  Chlub¹ bowiem jest dla nas œwiadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczeroœci wobec 
Boga, a nie wed³ug m¹droœci doczesnej, lecz wed³ug ³aski Bo¿ej postêpowaliœmy na œwiecie, szczególnie 
wzglêdem was.
2Co 1:13  Nie piszemy wam bowiem czegoœ innego ni¿ to, coœcie czytali i coœcie zrozumieli. Mam nadziejê, 
¿e do koñca bêdziecie nas rozumieæ tak,
2Co 1:14  jak ju¿ po czêœci zostaliœmy przez was zrozumiani: mianowicie ¿e w dzieñ Pana naszego Jezusa ja 
bêdê wasz¹ chlub¹, tak jak i wy moj¹.
2Co 1:15  W tym przeœwiadczeniu postanowi³em ju¿ wczeœniej do was przybyæ - byœcie dost¹pili powtórnej 
³aski -



2Co 1:16  a nastêpnie udaæ siê od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjœæ do was po to, byœcie mnie 
wyprawili w podró¿ do Judei.
2Co 1:17  Czy¿ wiêc poczyna³em sobie lekkomyœlnie, wszystko to zamierzaj¹c? Albo uk³adaj¹c to, czym 
postanawia³ wed³ug cia³a w ten sposób, i¿by "tak, tak" by³o u mnie równoczeœnie "nie, nie".
2Co 1:18  Bóg mi œwiadkiem, ¿e w tym, co do was mówiê, nie ma równoczeœnie "tak" i "nie".
2Co 1:19  Syn Bo¿y, Chrystus Jezus, Ten, którego g³osi³em wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie by³ "tak" i "nie", 
lecz dokona³o siê w Nim "tak".
2Co 1:20  Albowiem ile tylko obietnic Bo¿ych, wszystkie s¹ "tak" w Nim. Dlatego te¿ przez Niego wypowiada siê 
nasze "Amen" Bogu na chwa³ê.
2Co 1:21  Tym zaœ, który umacnia nas wespó³ z wami w Chrystusie, i który nas namaœci³, jest Bóg.
2Co 1:22  On te¿ wycisn¹³ na nas pieczêæ i zostawi³ zadatek Ducha w sercach naszych.
2Co 1:23  A ja wzywam Boga na œwiadka mojej duszy, i¿ tylko aby was oszczêdziæ, nie przyby³em do Koryntu.
2Co 1:24  Nie ¿eby okazaæ nasze w³adztwo nad wiar¹ wasza, bo przecie¿ jesteœmy wspó³twórcami radoœci 
waszej; wiar¹ bowiem stoicie.
2Co 2:1  Sam to sobie postanowi³em, by nie przychodziæ do was ponownie w smutku.
2Co 2:2  Je¿eli ja was zasmucam, któ¿ mi radoœæ sprawi, jeœli nie ten, którego ja zasmucam?
2Co 2:3  A napisa³em to, aby nie doznaæ podwójnego smutku, gdy przybêdê do tych, od których winienem 
doznawaæ radoœci; zreszt¹ jestem przeœwiadczony co do was wszystkich, ¿e moja radoœæ jest tak¿e wasz¹ 
radoœci¹.
2Co 2:4  Pisa³em bowiem do was bêd¹c w wielkiej rozterce i ucisku serca, wœród wielu ³ez, nie po to, aby was 
zasmuciæ, lecz ¿ebyœcie wiedzieli, jak tym bardziej was mi³ujê.
2Co 2:5  Je¿eli zaœ ktoœ smutek sprawi³, to nie mnie, lecz po czêœci - by nie przesadzaæ - wam wszystkim.
2Co 2:6  Niech ju¿ takiemu wystarczy, kara, wymierzona przez wiêkszoœæ spoœród was.
2Co 2:7  Raczej wypada teraz wybaczyæ mu i podtrzymaæ go na duchu, aby nie popad³ ów cz³owiek w 
rozpaczliwy smutek.
2Co 2:8  Dlatego napominam was, abyœcie jego sprawê rozstrzygnêli z mi³oœci¹.
2Co 2:9  W tym te¿ celu napisa³em, aby was wypróbowaæ i aby siê przekonaæ, czy we wszystkim jesteœcie 
pos³uszni.
2Co 2:10  Komu zaœ cokolwiek wybaczyliœcie, ja te¿ [mu wybaczam]. Co bowiem wybaczy³em, o ile coœ 
wybaczy³em, uczyni³em to dla was wobec Chrystusa,
2Co 2:11  a¿eby nie uwiód³ nas szatan, którego knowania dobrze s¹ nam znane.
2Co 2:12  Kiedy przyby³em do Troady, by g³osiæ Ewangeliê Chrystusa, a bramy by³y mi otwarte w Panu,
2Co 2:13  duch mój nie zazna³ spokoju, bo nie spotka³em Tytusa, brata mojego. Po¿egna³em siê przeto i 
wyruszy³em do Macedonii.
2Co 2:14  Lecz Bogu niech bêd¹ dziêki za to, ¿e pozwala nam zawsze zwyciê¿aæ w Chrystusie i roznosiæ po 
wszystkich miejscach woñ Jego poznania.
2Co 2:15  Jesteœmy bowiem mi³¹ Bogu wonnoœci¹ Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostêpuj¹ zbawienia, jak 
i dla tych, którzy id¹ na zatracenie;
2Co 2:16  dla jednych jest to zapach œmiercionoœny - na œmieræ, dla drugich zapach o¿ywiaj¹cy - na ¿ycie. A 
któ¿ temu sprosta?
2Co 2:17  Nie jesteœmy bowiem jak wielu, którzy kupcz¹ s³owem Bo¿ym, lecz ze szczeroœci, jak od Boga 
mówimy w Chrystusie przed Bogiem.
2Co 3:1  Czy¿ ponownie zaczniemy samych siebie zalecaæ? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów 
polecaj¹cych do was lub od was?
2Co 3:2  Wy jesteœcie naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znaj¹ i czytaj¹ wszyscy ludzie.
2Co 3:3  Powszechnie o was wiadomo, ¿eœcie listem Chrystusowym dziêki naszemu pos³ugiwaniu, listem 
napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga ¿ywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na ¿ywych tablicach 
serc.
2Co 3:4  A dziêki Chrystusowi tak¹ ufnoœæ w Bogu pok³adamy.
2Co 3:5  Nie ¿ebyœmy uwa¿ali, ¿e jesteœmy w stanie pomyœleæ coœ sami z siebie, lecz [wiemy, ¿e] ta 
mo¿noœæ nasza jest z Boga.
2Co 3:6  On te¿ sprawi³, ¿eœmy mogli staæ siê s³ugami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; 
litera bowiem zabija, Duch zaœ o¿ywia.
2Co 3:7  Lecz jeœli pos³ugiwanie œmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywa³o siê w chwale, tak i¿ 
synowie Izraela nie mogli spogl¹daæ na oblicze Moj¿esza z powodu jasnoœci jego oblicza, która mia³a 
przemin¹æ,
2Co 3:8  to o ile¿ bardziej pe³ne chwa³y bêdzie pos³ugiwanie Ducha!
2Co 3:9  Je¿eli bowiem pos³ugiwanie potêpieniu jest chwa³¹, to o ile¿ bardziej bêdzie obfitowaæ w chwa³ê 
pos³ugiwanie sprawiedliwoœci!



2Co 3:10  Wobec przeogromnej chwa³y okaza³o siê w ogóle bez chwa³y to, co mia³o chwa³ê tylko czêœciow¹.
2Co 3:11  Je¿eli zaœ to, co przemijaj¹ce, by³o w chwale, daleko wiêcej cieszy siê chwa³¹ to, co trwa.
2Co 3:12  ¯ywi¹c przeto tak¹ nadziejê, z jawn¹ swobod¹ postêpujemy,
2Co 3:13  a nie tak, jak Moj¿esz, który zakrywa³ sobie twarz, a¿eby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, 
co by³o przemijaj¹ce.
2Co 3:14  Ale stêpia³y ich umys³y. I tak a¿ do dnia dzisiejszego, gdy czytaj¹ Stare Przymierze, pozostaje [nad 
nimi] ta sama zas³ona, bo ods³ania siê ona w Chrystusie.
2Co 3:15  I a¿ po dzieñ dzisiejszy, gdy czytaj¹ Moj¿esza, zas³ona spoczywa na ich sercach.
2Co 3:16  A kiedy ktoœ zwraca siê do Pana, zas³ona opada.
2Co 3:17  Pan zaœ jest Duchem, a gdzie jest Duch Pañski - tam wolnoœæ.
2Co 3:18  My wszyscy z ods³oniêt¹ twarz¹ wpatrujemy siê w jasnoœæ Pañsk¹ jakby w zwierciadle; za spraw¹ 
Ducha Pañskiego, coraz bardziej jaœniej¹c, upodabniamy siê do Jego obrazu.
2Co 4:1  Przeto oddani pos³ugiwaniu zleconemu nam przez mi³osierdzie, nie upadamy na duchu.
2Co 4:2  Unikamy postêpowania ukrywaj¹cego sprawy hañbi¹ce, nie uciekamy siê do ¿adnych podstêpów ani 
nie fa³szujemy s³owa Bo¿ego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga os¹dowi 
sumienia ka¿dego cz³owieka.
2Co 4:3  A jeœli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy id¹ na zatracenie,
2Co 4:4  dla niewiernych, których umys³y zaœlepi³ bóg tego œwiata, aby nie olœni³ ich blask Ewangelii chwa³y 
Chrystusa, który jest obrazem Boga.
2Co 4:5  Nie g³osimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako s³ugi wasze przez 
Jezusa.
2Co 4:6  Albowiem Bóg, Ten, który rozkaza³ ciemnoœciom, by zajaœnia³y œwiat³em, zab³ysn¹³ w naszych 
sercach, by olœniæ nas jasnoœci¹ poznania chwa³y Bo¿ej na obliczu Chrystusa.
2Co 4:7  Przechowujemy zaœ ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga by³a owa przeogromna moc, a nie 
z nas.
2Co 4:8  Zewsz¹d znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy siê zw¹tpieniu; ¿yjemy w niedostatku, lecz nie 
rozpaczamy;
2Co 4:9  znosimy przeœladowania, lecz nie czujemy siê osamotnieni, obalaj¹ nas na ziemiê, lecz nie giniemy.
2Co 4:10  Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby ¿ycie Jezusa objawi³o siê w naszym ciele.
2Co 4:11  Ci¹gle bowiem jesteœmy wydawani na œmieræ z powodu Jezusa, aby ¿ycie Jezusa objawi³o siê w 
naszym œmiertelnym ciele.
2Co 4:12  Tak wiêc dzia³a w nas œmieræ, podczas gdy w was - ¿ycie.
2Co 4:13  Cieszê siê przeto owym duchem wiary, wed³ug którego napisano: Uwierzy³em, dlatego przemówi³em; 
my tak¿e wierzymy i dlatego mówimy,
2Co 4:14  przekonani, ¿e Ten, który wskrzesi³ Jezusa, z Jezusem przywróci ¿ycie tak¿e nam i stawi nas przed 
sob¹ razem z wami.
2Co 4:15  Wszystko to bowiem dla was, a¿eby w pe³ni obfituj¹ca ³aska zwiêkszy³a chwa³ê Bo¿¹ przez 
dziêkczynienie wielu.
2Co 4:16  Dlatego to nie poddajemy siê zw¹tpieniu, chocia¿ bowiem niszczeje nasz cz³owiek zewnêtrzny, to 
jednak ten, który jest wewn¹trz, odnawia siê z dnia na dzieñ.
2Co 4:17  Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotuj¹ bezmiar chwa³y przysz³ego wieku
2Co 4:18  dla nas, którzy siê wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co 
widzialne, przemija, to zaœ, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2Co 5:1  Wiemy bowiem, ¿e jeœli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, bêdziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie rêk¹ uczyniony, lecz wiecznie trwa³y w niebie.
2Co 5:2  Tak przeto teraz wzdychamy, pragn¹c przyodziaæ siê w nasz niebieski przybytek,
2Co 5:3  o ile tylko odziani, a nie nadzy bêdziemy.
2Co 5:4  Dlatego w³aœnie udrêczeni wzdychamy, pozostaj¹c w tym przybytku, bo nie chcielibyœmy go utraciæ, 
lecz przywdziaæ na niego nowe odzienie, aby to, co œmiertelne, wch³oniête zosta³o przez ¿ycie.
2Co 5:5  A Bóg, który nas do tego przeznaczy³, da³ nam Ducha jako zadatek.
2Co 5:6  Tak wiêc, maj¹c tê ufnoœæ, wiemy, ¿e jak d³ugo pozostajemy w ciele, jesteœmy pielgrzymami, z 
daleka od Pana.
2Co 5:7  Albowiem wed³ug wiary, a nie dziêki widzeniu postêpujemy.
2Co 5:8  Mamy jednak nadziejê... i chcielibyœmy raczej opuœciæ nasze cia³o i stan¹æ w obliczu Pana.
2Co 5:9  Dlatego te¿ staramy siê Jemu podobaæ czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteœmy.
2Co 5:10  Wszyscy bowiem musimy stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa, aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za 
uczynki dokonane w ciele, z³e lub dobre.
2Co 5:11  Tak wiêc przejêci bojaŸni¹ Pana przekonujemy ludzi, wobec Boga zaœ wszystko w nas odkryte. Mam 
zreszt¹ nadziejê, ¿e i dla waszych sumieñ nie ma w nas nic zakrytego.



2Co 5:12  Mówimy to, nie ¿eby znów wam siebie zalecaæ, lecz by daæ wam sposobnoœæ do chlubienia siê 
nami, i¿byœcie w ten sposób mogli odpowiedzieæ tym, którzy chlubi¹ siê sw¹ powierzchownoœci¹, a nie 
wnêtrzem w³asnego serca.
2Co 5:13  Jeœli bowiem odchodzimy od zmys³ów - to ze wzglêdu na Boga, je¿eli przytomni jesteœmy - to ze 
wzglêdu na was.
2Co 5:14  Albowiem mi³oœæ Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, ¿e skoro Jeden umar³ za wszystkich, to 
wszyscy pomarli.
2Co 5:15  A w³aœnie za wszystkich umar³ Chrystus po to, aby ci, co ¿yj¹, ju¿ nie ¿yli dla siebie, lecz dla Tego, 
który za nich umar³ i zmartwychwsta³.
2Co 5:16  Tak wiêc i my odt¹d ju¿ nikogo nie znamy wed³ug cia³a; a jeœli nawet wed³ug cia³a poznaliœmy 
Chrystusa, to ju¿ wiêcej nie znamy Go w ten sposób.
2Co 5:17  Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minê³o, a oto 
wszystko sta³o siê nowe.
2Co 5:18  Wszystko zaœ to pochodzi od Boga, który pojedna³ nas z sob¹ przez Chrystusa i zleci³ na pos³ugê 
jednania.
2Co 5:19  Albowiem w Chrystusie Bóg jedna³ z sob¹ œwiat, nie poczytuj¹c ludziom ich grzechów, nam zaœ 
przekazuj¹c s³owo jednania.
2Co 5:20  Tak wiêc w imieniu Chrystusa spe³niamy pos³annictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela 
napomnieñ. W imiê Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bogiem!
2Co 5:21  On to dla nas grzechem uczyni³ Tego, który nie zna³ grzechu, abyœmy siê stali w Nim 
sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹.
2Co 6:1  Wspó³pracuj¹c zaœ z Nim napominamy was, abyœcie nie przyjmowali na pró¿no ³aski Bo¿ej.
2Co 6:2  Mówi bowiem [Pismo]: W czasie pomyœlnym wys³ucha³em ciebie, w dniu zbawienia przyszed³em ci z 
pomoc¹. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzieñ zbawienia.
2Co 6:3  Nie daj¹c nikomu sposobnoœci do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej pos³ugi,
2Co 6:4  okazujemy siê s³ugami Boga przez wszystko: przez wielk¹ cierpliwoœæ, wœród utrapieñ, 
przeciwnoœci i ucisków,
2Co 6:5  w ch³ostach , wiêzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach,
2Co 6:6  przez czystoœæ i umiejêtnoœæ, przez wielkodusznoœæ i ³agodnoœæ, przez [objawy] Ducha 
Œwiêtego i mi³oœæ nieob³udn¹,
2Co 6:7  przez g³oszenie prawdy i moc Bo¿¹, przez orê¿ sprawiedliwoœci zaczepny i obronny,
2Co 6:8  wœród czci i pohañbienia, przez dobr¹ s³awê i znies³awienie. Uchodz¹cy za oszustów, a przecie¿ 
prawdomówni, niby nieznani, a przecie¿ dobrze znani,
2Co 6:9  niby umieraj¹cy, a oto ¿yjemy, jakby karceni, lecz nie uœmiercani,
2Co 6:10  jakby smutni, lecz zawsze radoœni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacaj¹cy wielu, jako ci, którzy nic nie 
maj¹, a posiadaj¹ wszystko.
2Co 6:11  Usta nasze otwar³y siê do was, Koryntianie, rozszerzy³o siê nasze serce.
2Co 6:12  Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno.
2Co 6:13  Odp³acaj¹c siê nam w ten sam sposób, otwórzcie siê i wy: jak do swoich dzieci mówiê.
2Co 6:14  Nie wprzêgajcie siê z niewierz¹cymi w jedno jarzmo. Có¿ bowiem na wspólnego sprawiedliwoœæ z 
niesprawiedliwoœci¹? Albo có¿ ma wspólnego œwiat³o z ciemnoœci¹?
2Co 6:15  Albo jaka¿ jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierz¹cego z niewiernym?
2Co 6:16  Co wreszcie ³¹czy œwi¹tyniê Boga z bo¿kami? Bo my jesteœmy œwi¹tyni¹ Boga ¿ywego - wed³ug 
tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i bêdê chodzi³ wœród nich, i bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ moim ludem.
2Co 6:17  Przeto wyjdŸcie spoœród nich i od³¹czcie siê od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja 
was przyjmê
2Co 6:18  i bêdê wam Ojcem, a wy bêdziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmog¹cy.
2Co 7:1  Maj¹c przeto takie obietnice, najmilsi, oczyœæmy siê z wszelkich brudów cia³a i ducha, dope³niaj¹c 
uœwiêcenia naszego w bojaŸni Bo¿ej.
2Co 7:2  Otwórzcie siê dla nas! Nikogoœmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali.
2Co 7:3  Nie mówiê tego, ¿eby was potêpiaæ. Powiedzia³em ju¿, ¿e pozostajecie w sercach naszych na 
wspóln¹ œmieræ i wspólne z nami ¿ycie.
2Co 7:4  Z wielk¹ ufnoœci¹ odnoszê siê do was, chlubiê siê wami bardzo. Pe³en jestem pociechy, op³ywam w 
radoœæ w ka¿dym ucisku.
2Co 7:5  Kiedyœmy przybyli do Macedonii, nasze cia³o nie dozna³o ¿adnej ulgi, lecz zewsz¹d byliœmy drêczeni: 
zewn¹trz walki, wewn¹trz obawy.
2Co 7:6  Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniós³ i nas na duchu przybyciem Tytusa.
2Co 7:7  Nie tylko zreszt¹ jego przybyciem, ale i pociech¹, jakiej dozna³ wœród was, gdy nam opowiada³ o 
waszej têsknocie, o waszych ³zach, o waszym zabieganiu o mnie, tak ¿e radowa³em siê jeszcze bardziej.



2Co 7:8  A chocia¿ mo¿e i zasmuci³em was moim listem, to nie ¿a³ujê tego; nawet zreszt¹ gdybym i ¿a³owa³, 
widz¹c, ¿e list ów nape³ni³ was na pewien czas smutkiem,
2Co 7:9  to teraz radujê siê - nie dlatego, ¿eœcie siê zasmucili, ale ¿eœcie siê zasmucili ku nawróceniu. 
Zasmuciliœcie siê bowiem po Bo¿emu, tak i¿ nie ponieœliœcie przez nas ¿adnej szkody.
2Co 7:10  Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego siê [potem] nie ¿a³uje, 
smutek zaœ tego œwiata sprawia œmieræ.
2Co 7:11  To bowiem, ¿e zasmuciliœcie siê po Bo¿emu - jak¹¿ wzbudzi³o w was gorliwoœæ, obronê, 
oburzenie, bojaŸñ, têsknotê, zapa³ i potrzebê wymierzenia kary! We wszystkim okazaliœcie siê bez nagany.
2Co 7:12  Dlatego te¿ choæ napisa³em wam, to nie z powodu tego, który dopuœci³ siê niesprawiedliwoœci, ani 
nie przez wzgl¹d na pokrzywdzonego, lecz by okazaæ nasze wobec Boga zatroskanie o was.
2Co 7:13  Tak wiêc doznaliœmy pociechy. A radoœæ nasza spotêgowa³a siê jeszcze bardziej t¹ radoœci¹, jakiej 
dozna³ Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu
2Co 7:14  Przeto jeœli siê wami chlubi³em przed nim, nie dozna³em zawstydzenia. Podobnie jak wszystko 
mówiliœmy wam zgodnie z prawd¹, tak te¿ prawdziw¹ jest nasza chluba wobec Tytusa.
2Co 7:15  Serce zaœ jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze pos³uszeñstwo i to, jak 
przyjêliœcie go z bojaŸni¹ i dr¿eniem.
2Co 7:16  Cieszê siê, ¿e we wszystkim mogê wam ufaæ.
2Co 8:1  Donosimy wam, bracia, o ³asce Bo¿ej, jakiej dost¹pi³y Koœcio³y Macedonii,
2Co 8:2  jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowa³y siê bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaœnia³o bogactwem 
prostoty.
2Co 8:3  Wed³ug mo¿liwoœci, a nawet - zaœwiadczam to - ponad swe mo¿liwoœci okaza³y gotowoœæ,
2Co 8:4  nalegaj¹c na nas bardzo i prosz¹c o ³askê wspó³dzia³ania w pos³udze na rzecz œwiêtych.
2Co 8:5  I nie tylko tak by³o, jakeœmy siê spodziewali, lecz ofiarowa³y siebie samych najprzód Panu, a potem 
nam przez wolê Bo¿¹.
2Co 8:6  Poprosiliœmy wiêc Tytusa, aby jak to ju¿ rozpocz¹³, tak te¿ i dokona³ tego dzie³a mi³osierdzia 
wzglêdem was.
2Co 8:7  A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarê, w mowê, w wiedzê, we wszelk¹ gorliwoœæ, w 
mi³oœæ nasz¹ do was, tak te¿ obyœcie i w tê ³askê obfitowali.
2Co 8:8  Nie mówiê tego, aby wam wydawaæ rozkazy, lecz aby wskazuj¹c na gorliwoœæ innych, wypróbowaæ 
wasz¹ mi³oœæ.
2Co 8:9  Znacie przecie¿ ³askê Pana naszego Jezusa Chrystusa, który bêd¹c bogaty, dla was sta³ siê ubogim, 
aby was ubóstwem swoim ubogaciæ.
2Co 8:10  Tak wiêc udzielam wam rady, a to przyniesie po¿ytek wam, którzy zaczêliœcie ju¿ ubieg³ego roku nie 
tylko chcieæ, lecz i dzia³aæ.
2Co 8:11  DoprowadŸcie teraz to dzie³o do koñca, aby czynne podzielenie siê tym, co macie, potwierdza³o 
wasz¹ chêtn¹ gotowoœæ.
2Co 8:12  A gotowoœæ uznaje siê nie wed³ug tego, czego siê nie ma, lecz wed³ug tego, co siê ma.
2Co 8:13  Nie o to bowiem idzie, ¿eby innym sprawiaæ ulgê, a sobie utrapienie, lecz ¿eby by³a równoœæ.
2Co 8:14  Teraz wiêc niech wasz dostatek przyjdzie z pomoc¹ ich potrzebom, aby ich bogactwo by³o wam 
pomoc¹ w waszych niedostatkach i aby nasta³a równoœæ wed³ug tego, co jest napisane:
2Co 8:15  Nie mia³ za wiele ten, kto mia³ du¿o. Nie mia³ za ma³o ten, kto mia³ niewiele.
2Co 8:16  A Bogu niech bêd¹ dziêki za to, ¿e wszczepi³ tê troskê o was w serce Tytusa,
2Co 8:17  i¿ przyj¹³ zachêtê, a bêd¹c jeszcze bardziej gorliwym, z w³asnej woli wybra³ siê do was.
2Co 8:18  Pos³aliœmy z nim brata, którego s³awa w Ewangelii rozchodzi siê po wszystkich Koœcio³ach.
2Co 8:19  Co wiêcej, przez same Koœcio³y zosta³ on ustanowiony towarzyszem naszej podró¿y w tym dziele, 
oko³o którego siê trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia,
2Co 8:20  wystrzegaj¹c siê tego, by ktoœ na nas nie sarka³ z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych.
2Co 8:21  Staramy siê bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz tak¿e wobec ludzi.
2Co 8:22  Pos³aliœmy z nim równie¿ brata naszego, którego gorliwoœæ mieliœmy sposobnoœæ wielokrotnie 
wypróbowaæ, a który teraz, naprawdê, ufaj¹c wam okaza³ siê jeszcze bardziej gorliwym.
2Co 8:23  Tytus jest moim towarzyszem i trudzi siê ze mn¹ dla was; a bracia nasi - to wys³añcy Koœcio³ów , 
chwa³a Chrystusa.
2Co 8:24  Oka¿cie wiêc im wobec Koœcio³ów wasz¹ mi³oœæ i dowody naszej z was chluby!
2Co 9:1  O pos³udze zaœ, któr¹ siê pe³ni dla œwiêtych, nie potrzebujê wam pisaæ.
2Co 9:2  Znam bowiem wasz¹ gotowoœæ, dziêki której chlubiê siê wami wœród Macedoñczyków: «Achaja 
gotowa jest ju¿ od zesz³ego roku». I tak wasza gorliwoœæ pobudzi³a wielu do wspó³zawodnictwa.
2Co 9:3  Pos³a³em zaœ braci, aby pod tym wzglêdem nie by³a daremna nasza chluba z was, abyœcie - jak to 
ju¿ powiedzia³em - byli gotowi.
2Co 9:4  Gdyby bowiem przybyli ze mn¹ Macedoñczycy i gdyby stwierdzili, ¿eœcie nie przygotowani, 



zawstydzilibyœmy siê my - nie chcê ju¿ mówiæ, ¿e i wy - z powodu takiego stanu rzeczy.
2Co 9:5  Uwa¿a³em przeto za konieczne prosiæ braci, aby przybyli wczeœniej do was i przygotowali ju¿ 
przedtem obiecan¹ przez was darowiznê, która oby siê okaza³a hojnoœci¹, a nie sknerstwem!
2Co 9:6  Tak bowiem jest: kto sk¹po sieje, ten sk¹po i zbiera, kto zaœ hojnie sieje, ten hojnie te¿ zbieraæ bêdzie.
2Co 9:7  Ka¿dy niech przeto post¹pi tak, jak mu nakazuje jego w³asne serce, nie ¿a³uj¹c i nie czuj¹c siê 
przymuszonym, albowiem radosnego dawcê mi³uje Bóg.
2Co 9:8  A Bóg mo¿e zlaæ na was ca³¹ obfitoœæ ³aski, tak byœcie maj¹c wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, 
bogaci byli we wszystkie dobre uczynki
2Co 9:9  wed³ug tego, co jest napisane: Rozproszy³, da³ ubogim, sprawiedliwoœæ Jego trwa na wieki.
2Co 9:10  Ten zaœ, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmno¿y, i 
zwiêkszy plon waszej sprawiedliwoœci.
2Co 9:11  Wzbogaceni we wszystko, bêdziecie pe³ni wszelkiej prostoty, która sk³ada przez nas dziêkczynienie 
Bogu.
2Co 9:12  Pos³ugiwanie bowiem tej sprawie spo³ecznej nie tylko uzupe³nia to, na co nie staæ œwiêtych, lecz 
obfituje w liczne dziêkczynienia sk³adane Bogu.
2Co 9:13  Ci, którzy oddaj¹ siê tej pos³udze, wielbi¹ Boga za to, ¿eœcie pos³uszni w wyznawaniu Ewangelii 
Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi.
2Co 9:14  A w swych modlitwach za was okazuj¹ wam mi³oœæ z powodu przebogatej w was ³aski Boga.
2Co 9:15  Dziêki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.
2Co 10:1  Zreszt¹ ja sam, Pawe³, upominam was przez cichoœæ i ³agodnoœæ Chrystusa, ja, który bêd¹c 
miêdzy wami, uchodzê w oczach waszych za pokornego a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy,
2Co 10:2  ja was proszê: ¿ebym nie musia³ odwo³aæ siê do tej surowoœci, na jak¹ zamierzam siê zdobyæ 
wzglêdem tych, co s¹dz¹, ¿e postêpujemy wed³ug cia³a.
2Co 10:3  Chocia¿ bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki wed³ug cia³a,
2Co 10:4  gdy¿ orê¿ bojowania naszego nie jest z cia³a, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz 
warownych. Udaremniamy ukryte knowania
2Co 10:5  i wszelk¹ wynios³oœæ przeciwn¹ poznaniu Boga i wszelki umys³ poddajemy w pos³uszeñstwo 
Chrystusowi
2Co 10:6  z gotowoœci¹ ukarania ka¿dego niepos³uszeñstwa, kiedy ju¿ wasze pos³uszeñstwo stanie siê 
doskona³e.
2Co 10:7  Zauwa¿cie to, co [jest zreszt¹] oczywiste! Je¿eli ktoœ jest przekonany, ¿e nale¿y do Chrystusa, 
niech¿e znów weŸmie pod w³asn¹ rozwagê i to, ¿e my równie¿ podobnie jak on, jesteœmy Chrystusowi.
2Co 10:8  Choæby mi bowiem wypad³o jeszcze bardziej chlubiæ siê z w³adzy jak¹ nam da³ Pan ku zbudowaniu, 
a nie ku zag³adzie waszej, nie bêdê siê wstydzi³ dlatego [rzekomo],
2Co 10:9  i¿by siê nie wyda³o, ¿e chcê was straszyæ listami.
2Co 10:10  «Listy bowiem - jak utrzymuj¹ - s¹ groŸne i nieub³agane, lecz gdy siê zjawia osobiœcie, s³aby jest, a 
jego mowa nic nie znaczy».
2Co 10:11  Kto tak s¹dzi, niech sobie zapamiêta, ¿e jakimi jesteœmy w s³owach naszych listów bêd¹c poza 
wami, takimi te¿ bêdziemy w czynie jako obecni wœród was.
2Co 10:12  Nie mamy bowiem odwagi ani równaæ siê, ani stawiaæ siebie obok tych, którzy zachwalaj¹ sami 
siebie; nie okazuj¹ wielkiego rozs¹dku gdy siebie samych mierz¹ miar¹ w³asnej osoby i porównuj¹ siê sami z sob¹.
2Co 10:13  Nie bêdziemy siê wynosili ponad miarê, lecz bêdziemy siê oceniali wed³ug granic wyznaczonych 
nam przez Boga, a siêgaj¹cych a¿ do was.
2Co 10:14  Nie przekraczamy bowiem [s³usznej] miary jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli; przecie¿ 
doszliœmy do was z Ewangeli¹ Chrystusa.
2Co 10:15  Nie przechwalamy siê ponad miarê kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadziejê, ¿e w miarê 
rosn¹cej w was wiary, my równie¿ wzrastaæ bêdziemy wed³ug naszej miary,
2Co 10:16  nios¹c Ewangeliê poza wasze granice, a nie chlubi¹c siê tym, co ju¿ by³o dokonane przez innych.
2Co 10:17  Ten, kto siê chlubi, w Panu niech siê chlubi.
2Co 10:18  Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto siê sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.
2Co 11:1  O, gdybyœcie mogli znieœæ trochê szaleñstwa z mojej strony! Ale¿ tak, wy i mnie znosicie!
2Co 11:2  Jestem bowiem o was zazdrosny Bosk¹ zazdroœci¹. Poœlubi³em was przecie¿ jednemu mê¿owi, by 
was przedstawiæ Chrystusowi jako czyst¹ dziewicê.
2Co 11:3  Obawiam siê jednak, a¿eby nie by³y odwiedzione umys³y wasze od prostoty i czystoœci wobec 
Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytroœci w¹¿ uwiód³ Ewê.
2Co 11:4  Jeœli bowiem przychodzi ktoœ i g³osi wam innego Jezusa, jakiegoœmy wam nie g³osili, lub bierzecie 
innego ducha, któregoœcie nie otrzymali, albo inn¹ Ewangeliê, nie tê, któr¹œcie przyjêli - znosicie to spokojnie.
2Co 11:5  Otó¿ s¹dzê, ¿e dokona³em nie mniej ni¿ "wielcy aposto³owie".
2Co 11:6  Choæ bowiem niewprawny w s³owie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zreszt¹ ujawniliœmy 



siê wobec was we wszystkim, pod ka¿dym wzglêdem.
2Co 11:7  Czy¿ pope³ni³em jakiœ grzech przez to, ¿e poni¿a³em siebie, by was wywy¿szyæ? ¿e za darmo 
g³osi³em wam Ewangeliê Bo¿¹?
2Co 11:8  Ogo³aca³em inne Koœcio³y, bior¹c co potrzebne do ¿ycia, aby wam przyjœæ z pomoc¹.
2Co 11:9  A kiedy by³em u was i znajdowa³em siê w potrzebie, nikomu nie okaza³em siê ciê¿arem. Czego mi 
nie dostawa³o, to dope³nili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obci¹¿y³em was i nadal nie bêdê was 
obci¹¿a³.
2Co 11:10  Zapewniam was przez bêd¹c¹ we mnie prawdê Chrystusa, ¿e nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do 
chlubienia siê w granicach Achai.
2Co 11:11  Dlaczego? Czy dlatego, ¿e was nie mi³ujê? Bóg to wie.
2Co 11:12  Co zaœ czyniê, bêdê i nadal czyni³, aby nie mieli sposobnoœci do chlubienia siê ci, którzy jej 
szukaj¹; aby byli jak i my w tym, z czego siê chlubi¹.
2Co 11:13  Ci fa³szywi aposto³owie to podstêpni dzia³acze, udaj¹cy aposto³ów Chrystusa.
2Co 11:14  I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje siê za anio³a œwiat³oœci.
2Co 11:15  Nic przeto wielkiego, ¿e i jego s³udzy podszywaj¹ siê pod sprawiedliwoœæ. Ale skoñcz¹ wed³ug 
swoich uczynków.
2Co 11:16  Jeszcze raz mówiê: niech mnie nikt nie uwa¿a za szaleñca, a je¿eli ju¿ tak, to przyjmijcie mnie 
nawet jako szaleñca, abym i ja móg³ siê nieco pochlubiæ.
2Co 11:17  To, co powiem, nie wed³ug Pana powiem, lecz jakby w szaleñstwie, maj¹c rzekomy powód do 
chluby.
2Co 11:18  Poniewa¿ wielu chlubi siê wed³ug cia³a - i ja bêdê siê chlubi³.
2Co 11:19  Chêtnie przecie¿ znosicie g³upców, sami bêd¹c m¹drymi.
2Co 11:20  Znosicie to, ¿e was ktoœ bierze w niewolê, ¿e was objada, wyzyskuje, ¿e was z góry traktuje, ¿e 
was policzkuje.
2Co 11:21  Mówiê to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chcia³ okazaæ moj¹ pod tym wzglêdem s³aboœæ. 
Je¿eli inni zdobywaj¹ siê na odwagê - mówiê jak szalony - to i ja siê odwa¿am.
2Co 11:22  Hebrajczykami s¹? Ja tak¿e. Izraelitami s¹? Ja równie¿. Potomstwem Abrahama? I ja.
2Co 11:23  S¹ s³ugami Chrystusa? Zdobêdê siê na szaleñstwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, 
bardziej przez wiêzienia; daleko bardziej przez ch³osty, przez czêste niebezpieczeñstwa œmierci.
2Co 11:24  Przez ¯ydów piêciokrotnie by³em bity po czterdzieœci razów bez jednego.
2Co 11:25  Trzy razy by³em sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie by³em rozbitkiem na morzu, przez 
dzieñ i noc przebywa³em na g³êbinie morskiej.
2Co 11:26  Czêsto w podró¿ach, w niebezpieczeñstwach na rzekach, w niebezpieczeñstwach od zbójców, w 
niebezpieczeñstwach od w³asnego narodu, w niebezpieczeñstwach od pogan, w niebezpieczeñstwach w 
mieœcie, w niebezpieczeñstwach na pustkowiu, w niebezpieczeñstwach na morzu, w niebezpieczeñstwach od 
fa³szywych braci;
2Co 11:27  w pracy i umêczeniu, czêsto na czuwaniu, w g³odzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i 
nagoœci,
2Co 11:28  nie mówi¹c ju¿ o mojej codziennej udrêce p³yn¹cej z troski o wszystkie Koœcio³y.
2Co 11:29  Któ¿ odczuwa s³aboœæ, bym i ja nie czu³ siê s³abym? Któ¿ doznaje zgorszenia, ¿ebym i ja nie 
p³on¹³?
2Co 11:30  Je¿eli ju¿ trzeba siê chlubiæ, bêdê siê chlubi³ z moich s³aboœci.
2Co 11:31  Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który jest b³ogos³awiony na wieki, wie, ¿e nie 
k³amiê,
2Co 11:32  W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkaza³ pilnowaæ miasta Damasceñczyków, chc¹c mnie 
pojmaæ.
2Co 11:33  Ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszed³em r¹k jego.
2Co 12:1  Je¿eli trzeba siê chlubiæ - choæ co prawda nie wypada - przejdê do widzeñ i objawieñ Pañskich.
2Co 12:2  Znam cz³owieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza cia³em - 
te¿ nie wiem, Bóg to wie - zosta³ porwany a¿ do trzeciego nieba.
2Co 12:3  I wiem, ¿e ten cz³owiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza cia³em, te¿ nie wiem, Bóg to wie -
2Co 12:4  zosta³ porwany do raju i s³ysza³ tajemne s³owa, których siê nie godzi cz³owiekowi powtarzaæ.
2Co 12:5  Z tego wiêc bêdê siê chlubi³, a z siebie samego nie bêdê siê chlubi³, chyba ¿e z moich s³aboœci.
2Co 12:6  Zreszt¹ choæbym i chcia³ siê chlubiæ, nie by³bym szaleñcem; powiedzia³bym tylko prawdê. 
Powstrzymujê siê jednak, aby mnie nikt nie ocenia³ ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie s³yszy.
2Co 12:7  Aby zaœ nie wynosi³ mnie zbytnio ogrom objawieñ, dany mi zosta³ oœcieñ dla cia³a, wys³annik 
szatana, aby mnie policzkowa³ - ¿ebym siê nie unosi³ pych¹.
2Co 12:8  Dlatego trzykrotnie prosi³em Pana, aby odszed³ ode mnie,
2Co 12:9  lecz [Pan] mi powiedzia³: «Wystarczy ci mojej ³aski. Moc bowiem w s³aboœci siê doskonali». 



Najchêtniej wiêc bêdê siê chlubi³ z moich s³aboœci, aby zamieszka³a we mnie moc Chrystusa.
2Co 12:10  Dlatego mam upodobanie w moich s³aboœciach, w obelgach, w niedostatkach, w 
przeœladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroæ niedomagam, tylekroæ jestem mocny.
2Co 12:11  Oszala³em, a wyœcie mnie do tego zmusili! To wy powinniœcie wyra¿aæ mi uznanie. W niczym 
przecie¿ nie by³em mniejszy od "wielkich aposto³ów", chocia¿ jestem niczym.
2Co 12:12  Dowody [mojego] apostolstwa okaza³y siê poœród was przez wielk¹ cierpliwoœæ, a tak¿e przez 
znaki i cuda, i przejawy mocy.
2Co 12:13  O ile otrzymaliœcie mniej ni¿ pozosta³e Koœcio³y? Chyba tylko o tyle, ¿e nie by³em wam ciê¿arem. 
Wybaczcie mi tê krzywdê!
2Co 12:14  Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyæ, a nie bêdê was obci¹¿a³. Nie szukam bowiem tego, co 
wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadziæ majêtnoœci, lecz rodzice dzieciom.
2Co 12:15  Ja zaœ bardzo chêtnie poniosê wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czy¿ wiêc, 
coraz bardziej was mi³uj¹c, mniej bêdê mi³owany?
2Co 12:16  Zreszt¹ niech bêdzie i tak: nie by³em dla was ciê¿arem, ale bêd¹c przebieg³ym, zdoby³em was 
podstêpem.
2Co 12:17  Czy mo¿e oszuka³em was przez kogoœ spoœród tych, których do was pos³a³em?
2Co 12:18  Prosi³em Tytusa i wys³a³em z nim brata. Czy Tytus was oszuka³? Czy¿ nie postêpowaliœmy w tym 
samym duchu? Czy nie tymi samymi œladami?
2Co 12:19  Od dawna ju¿ s¹dzicie, ¿e siê przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, 
a wszystko, najmilsi, ku zbawieniu waszemu.
2Co 12:20  Obawiam siê, ¿e gdy przyjdê, znajdê was nie takimi, jakimi pragn¹³bym was znaleŸæ, a i dla was 
oka¿ê siê takim, jakiego sobie nie ¿yczycie. ¿eby przypadkiem nie [by³o wœród was] sporów, zazdroœci, 
gniewu, niew³aœciwego wspó³zawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia siê, k³ótni.
2Co 12:21  Oby mnie ponownie nie upokorzy³ wobec was Bóg mój, tak i¿bym musia³ op³akiwaæ wielu spoœród 
tych, którzy pope³niali przedtem grzechy i wcale siê nie nawrócili z nieczystoœci, rozpusty i rozwi¹z³oœci, której 
siê dopuœcili.
2Co 13:1  Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech œwiadków zawiœnie ca³a 
sprawa.
2Co 13:2  Zapowiedzia³em to ju¿ i teraz zapowiadam - jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz - tym, 
którzy ju¿ przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, ¿e gdy znów przyjdê, nie bêdê oszczêdza³ [nikogo].
2Co 13:3  Usi³ujecie bowiem doœwiadczyæ Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest s³aby wobec 
was, lecz ukazuje w was moc swoj¹.
2Co 13:4  Chocia¿ bowiem zosta³ ukrzy¿owany wskutek s³aboœci, to jednak ¿yje dziêki mocy Bo¿ej. I my 
tak¿e niemocni jesteœmy w Nim, ale ¿yæ bêdziemy z Nim przez moc Bo¿¹ wzglêdem was.
2Co 13:5  Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doœwiadczajcie! Czy¿ nie wiecie o 
samych sobie, ¿e Jezus Chrystus jest w was? Chyba ¿eœcie odrzuceni.
2Co 13:6  Mam zaœ nadziejê, i¿ uznacie, ¿e my nie jesteœmy odrzuceni.
2Co 13:7  Prosimy przeto Boga, abyœcie nie czynili nic z³ego. Nie o to chodzi, byœmy siê sami okazali 
wypróbowani, lecz byœcie wy czynili co dobre, a my - ¿ebyœmy byli jakby odrzuceni.
2Co 13:8  Nie mo¿emy niczego dokonaæ przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy.
2Co 13:9  Cieszymy siê bowiem, gdy my s³abi jesteœmy, wy zaœ - mocni, i modlimy siê o wasze 
udoskonalenie.
2Co 13:10  Dlatego te¿ jako nieobecny tak piszê, abym jako obecny wœród was nie musia³ postêpowaæ 
surowiej - wed³ug w³adzy, któr¹ mi da³ Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
2Co 13:11  Zreszt¹, bracia, radujcie siê, d¹¿cie do doskona³oœci, pokrzepiajcie siê na duchu, jedno myœlcie, 
pokój zachowujcie, a Bóg mi³oœci i pokoju niech bêdzie z wami!
2Co 13:12  Pozdrówcie siê nawzajem œwiêtym poca³unkiem! Pozdrawiaj¹ was wszyscy œwiêci.
2Co 13:13  £aska Pana Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga i dar jednoœci w Duchu Œwiêtym niech bêd¹ z wami 
wszystkimi!
Gal 1:1  Pawe³, aposto³ nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga 
Ojca, który Go wskrzesi³ z martwych,
Gal 1:2  i wszyscy bracia, którzy s¹ przy mnie - do Koœcio³ów Galacji:
Gal 1:3  £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa,
Gal 1:4  który wyda³ samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwaæ nas z obecnego z³ego œwiata, zgodnie z 
wol¹ Boga i Ojca naszego.
Gal 1:5  Jemu to chwa³a na wieki wieków! Amen.
Gal 1:6  Nadziwiæ siê nie mogê, ¿e od Tego, który was ³ask¹ Chrystusa powo³a³, tak szybko chcecie przejœæ 
do innej Ewangelii.
Gal 1:7  Innej jednak Ewangelii nie ma: s¹ tylko jacyœ ludzie, którzy siej¹ wœród was zamêt i którzy chcieliby 



przekrêciæ Ewangeliê Chrystusow¹.
Gal 1:8  Ale gdybyœmy nawet my lub anio³ z nieba g³osi³ wam Ewangeliê ró¿n¹ od tej, któr¹ wam g³osiliœmy - 
niech bêdzie przeklêty!
Gal 1:9  Ju¿ to przedtem powiedzieliœmy, a teraz jeszcze mówiê: Gdyby wam kto g³osi³ Ewangeliê ró¿n¹ od tej, 
któr¹ [od nas] otrzymaliœcie - niech bêdzie przeklêty!
Gal 1:10  A zatem teraz: czy zabiegam o wzglêdy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram siê 
przypodobaæ? Gdybym jeszcze teraz ludziom chcia³ siê przypodobaæ, nie by³bym s³ug¹ Chrystusa.
Gal 1:11  Oœwiadczam wiêc wam, bracia, ¿e g³oszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymys³em ludzkim.
Gal 1:12  Nie otrzyma³em jej bowiem ani nie nauczy³em siê od jakiegoœ cz³owieka, lecz objawi³ mi j¹ Jezus 
Chrystus.
Gal 1:13  S³yszeliœcie przecie¿ o moim postêpowaniu ongiœ, gdy jeszcze wyznawa³em judaizm, jak z 
niezwyk³¹ gorliwoœci¹ zwalcza³em Koœció³ Bo¿y i usi³owa³em go zniszczyæ,
Gal 1:14  jak w ¿arliwoœci o judaizm przewy¿sza³em wielu moich rówieœników z mego narodu, jak by³em 
szczególnie wielkim zapaleñcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gal 1:15  Gdy jednak spodoba³o siê Temu, który wybra³ mnie jeszcze w ³onie matki mojej i powo³a³ ³ask¹ swoj¹,
Gal 1:16  aby objawiæ Syna swego we mnie, bym Ewangeliê o Nim g³osi³ poganom, natychmiast, nie radz¹c siê 
cia³a i krwi
Gal 1:17  ani nie udaj¹c siê do Jerozolimy, do tych, którzy aposto³ami stali siê pierwej ni¿ ja, skierowa³em siê do 
Arabii, a póŸniej znowu wróci³em do Damaszku.
Gal 1:18  Nastêpnie, trzy lata póŸniej, uda³em siê do Jerozolimy dla zapoznania siê z Kefasem, zatrzymuj¹c siê 
u niego [tylko] piêtnaœcie dni.
Gal 1:19  Spoœród zaœ innych, którzy nale¿¹ do grona Aposto³ów, widzia³em jedynie Jakuba, brata Pañskiego.
Gal 1:20  A Bóg jest mi œwiadkiem, ¿e w tym, co tu do was piszê, nie k³amiê.
Gal 1:21  Potem uda³em siê do krain Syrii i Cylicji.
Gal 1:22  Koœcio³om zaœ chrzeœcijañskim w Judei pozostawa³em osobiœcie nie znany.
Gal 1:23  Dociera³a do nich jedynie wieœæ: ten, co dawniej nas przeœladowa³, teraz jako Dobr¹ Nowinê g³osi 
wiarê, któr¹ ongi usi³owa³ wytêpiæ.
Gal 1:24  I wielbili Boga z mego powodu.
Gal 2:1  Potem, po czternastu latach, uda³em siê ponownie do Jerozolimy wraz z Barnab¹, zabieraj¹c z sob¹ 
tak¿e Tytusa.
Gal 2:2  Uda³em siê zaœ w tê stronê na skutek otrzymanego objawienia I przedstawi³em im Ewangeliê, któr¹ 
g³oszê wœród pogan, osobno zaœ tym, którzy ciesz¹ siê powag¹, [by stwierdzili], czy nie biegnê lub nie bieg³em 
na pró¿no.
Gal 2:3  Ale nie zmuszono do poddania siê obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo ¿e by³ Grekiem.
Gal 2:4  A by³o to w zwi¹zku z tym, ¿e na zebranie weszli bezprawnie fa³szywi bracia, którzy przyszli podstêpnie 
wybadaæ nasz¹ wolnoœæ, jak¹ mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogr¹¿yæ w niewolê.
Gal 2:5  Na ¿¹dane przez nich ustêpstwo zgo³a siê jednak nie zgodziliœmy, aby dla waszego dobra przetrwa³a 
prawda Ewangelii.
Gal 2:6  Co siê zaœ tyczy stanowiska tych, którzy siê ciesz¹ powag¹ - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez 
znaczenia; u Boga nie ma wzglêdu na osobê - otó¿ ci, co s¹ uznani za powagi, nie polecili mi oddawaæ 
czegokolwiek.
Gal 2:7  Wrêcz przeciwnie, stwierdziwszy, ¿e mnie zosta³o powierzone g³oszenie Ewangelii wœród 
nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wœród obrzezanych -
Gal 2:8  Ten bowiem, który wspó³dzia³a³ z Piotrem w aposto³owaniu obrzezanych, wspó³dzia³a³ i ze mn¹ wœród 
pogan
Gal 2:9  i uznawszy dan¹ mi ³askê, Jakub, Kefas i Jan, uwa¿ani za filary, podali mnie i Barnabie prawicê na znak 
wspólnoty, byœmy szli do pogan, oni zaœ do obrzezanych,
Gal 2:10  byleœmy pamiêtali o ubogich, co te¿ gorliwie stara³em siê czyniæ.
Gal 2:11  Gdy nastêpnie Kefas przyby³ do Antiochii, otwarcie mu siê sprzeciwi³em, bo na to zas³u¿y³.
Gal 2:12  Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, bra³ udzia³ w posi³kach z tymi, którzy pochodzili 
z pogañstwa. Kiedy jednak oni siê zjawili, pocz¹³ siê usuwaæ i trzymaæ siê z dala, boj¹c siê tych, którzy 
pochodzili z obrzezania.
Gal 2:13  To jego nieszczere postêpowanie podjêli te¿ inni pochodzenia ¿ydowskiego, tak ¿e wci¹gniêto w to 
udawanie nawet Barnabê.
Gal 2:14  Gdy wiêc spostrzeg³em, ¿e nie id¹ s³uszn¹ drog¹, zgodn¹ z prawd¹ Ewangelii, powiedzia³em Kefasowi 
wobec wszystkich: «Je¿eli ty, choæ jesteœ ¯ydem, ¿yjesz wed³ug obyczajów przyjêtych wœród pogan, a nie 
wœród ¯ydów, jak mo¿esz zmuszaæ pogan do przyjmowania zwyczajów ¿ydowskich?»
Gal 2:15  My jesteœmy ¯ydami z urodzenia, a nie pogr¹¿onymi w grzechach poganami.
Gal 2:16  A jednak przeœwiadczeni, ¿e cz³owiek osi¹ga usprawiedliwienie nie przez wype³nianie Prawa za 



pomoc¹ uczynków, lecz jedynie przez wiarê w Jezusa Chrystusa, my w³aœnie uwierzyliœmy w Chrystusa 
Jezusa, by osi¹gn¹æ usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wype³nianie Prawa za pomoc¹ 
uczynków, jako ¿e przez wype³nianie Prawa za pomoc¹ uczynków nikt nie osi¹gnie usprawiedliwienia.
Gal 2:17  A je¿eli to, ¿e szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje siê nam za grzech, to i Chrystusa 
nale¿a³oby uznaæ za sprawcê grzechu. A to jest niemo¿liwe.
Gal 2:18  A przecie¿ wykazujê, ¿e sam przestêpujê [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzy³em.
Gal 2:19  Tymczasem ja dla Prawa umar³em przez Prawo, aby ¿yæ dla Boga: razem z Chrystusem zosta³em 
przybity do krzy¿a.
Gal 2:20  Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus. Choæ nadal prowadzê ¿ycie w ciele, jednak 
obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za mnie.
Gal 2:21  Nie mogê odrzuciæ ³aski danej przez Boga. Je¿eli zaœ usprawiedliwienie dokonuje siê przez Prawo, 
to Chrystus umar³ na darmo.
Gal 3:1  O, nierozumni Galaci! Któ¿ was urzek³, was, przed których oczami nakreœlono obraz Jezusa Chrystusa 
ukrzy¿owanego?
Gal 3:2  Tego jednego chcia³bym siê od was dowiedzieæ, czy Ducha otrzymaliœcie na skutek wype³nienia 
Prawa za pomoc¹ uczynków, czy te¿ st¹d, ¿e daliœcie pos³uch wierze?
Gal 3:3  Czy¿ jesteœcie a¿ tak nierozumni, ¿e zacz¹wszy duchem, chcecie teraz koñczyæ cia³em?
Gal 3:4  Czy¿ tak wielkich rzeczy doznaliœcie na pró¿no? A by³oby to rzeczywiœcie na pró¿no.
Gal 3:5  Czy Ten, który udziela wam Ducha i dzia³a cuda wœród was, [czyni to] dlatego, ¿e wype³niacie Prawo 
za pomoc¹ uczynków, czy te¿ dlatego, ¿e dajecie pos³uch wierze?
Gal 3:6  W taki sam sposób Abraham uwierzy³ Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwoœæ.
Gal 3:7  Zrozumiejcie zatem, ¿e ci, którzy polegaj¹ na wierze, ci s¹ synami Abrahama.
Gal 3:8  I st¹d Pismo widz¹c, ¿e w przysz³oœci Bóg na podstawie wiary bêdzie dawa³ poganom 
usprawiedliwienie, ju¿ Abrahamowi oznajmi³o tê radosn¹ nowinê: W tobie bêd¹ b³ogos³awione wszystkie narody.
Gal 3:9  I dlatego tylko ci, którzy polegaj¹ na wierze, maj¹ uczestnictwo w b³ogos³awieñstwie wraz z Abrahamem, 
który da³ pos³uch wierze.
Gal 3:10  Natomiast na tych wszystkich, którzy polegaj¹ na uczynkach Prawa, ci¹¿y przekleñstwo. Napisane jest 
bowiem: Przeklêty ka¿dy, kto nie wype³nia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonaæ Ksiêga Prawa.
Gal 3:11  A ¿e w Prawie nikt nie osi¹ga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika st¹d, ¿e sprawiedliwy z wiary 
¿yæ bêdzie.
Gal 3:12  Prawo nie opiera siê na wierze, lecz [mówi]: Kto wype³nia przepisy, dziêki nim ¿yæ bêdzie.
Gal 3:13  Z tego przekleñstwa Prawa Chrystus nas wykupi³ - stawszy siê za nas przekleñstwem, bo napisane 
jest: Przeklêty ka¿dy, którego powieszono na drzewie -
Gal 3:14  aby b³ogos³awieñstwo Abrahama sta³o siê w Chrystusie Jezusie udzia³em pogan i abyœmy przez 
wiarê otrzymali obiecanego Ducha
Gal 3:15  Bracia, u¿yjê przyk³adu ze stosunków miêdzy ludŸmi. Nikt nie obala ani zmienia testamentu prawnie 
sporz¹dzonego, choæ jest on jedynie dzie³em ludzkim.
Gal 3:16  Otó¿ to w³aœnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie mówi [Pismo]: "i potomkom", co 
wskazywa³oby na wielu, ale [wskazano] na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.
Gal 3:17  A chcê przez to powiedzieæ: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które 
powsta³o czterysta trzydzieœci lat póŸniej, nie mo¿e obaliæ tak, by uniewa¿niæ obietnicê.
Gal 3:18  Bo gdyby dziedzictwo pochodzi³o z Prawa, tym samym nie mog³oby pochodziæ z obietnicy. A 
tymczasem przez obietnicê Bóg okaza³ ³askê Abrahamowi.
Gal 3:19  Na có¿ wiêc Prawo? Zosta³o ono dodane ze wzglêdu na wykroczenia a¿ do przyjœcia Potomka, 
któremu udzielono obietnicy; przekazane zosta³o przez anio³ów; podane przez poœrednika.
Gal 3:20  Poœrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedn¹ osobê, a Bóg w³aœnie jest sam jeden.
Gal 3:21  A czy mo¿e Prawo to sprzeciwia siê obietnicom Bo¿ym? ¯adn¹ miar¹! Gdyby mianowicie dane by³o 
Prawo, maj¹ce moc udzielania ¿ycia, wówczas rzeczywiœcie usprawiedliwienie p³ynê³oby z Prawa.
Gal 3:22  Lecz Pismo podda³o wszystko pod [w³adzê] grzechu, aby obietnica dosta³a siê na drodze wiary w 
Jezusa Chrystusa tym, którzy wierz¹.
Gal 3:23  Do czasu przyjœcia wiary byliœmy poddani pod stra¿ Prawa i trzymani w zamkniêciu a¿ do 
objawienia siê wiary.
Gal 3:24  Tym sposobem Prawo sta³o siê dla nas wychowawc¹, [który mia³ prowadziæ] ku Chrystusowi, 
abyœmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.
Gal 3:25  Gdy jednak wiara nadesz³a, ju¿ nie jesteœmy poddani wychowawcy
Gal 3:26  Wszyscy bowiem dziêki tej wierze jesteœcie synami Bo¿ymi - w Chrystusie Jezusie.
Gal 3:27  Bo wy wszyscy, którzy zostaliœcie ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliœcie siê w Chrystusa.
Gal 3:28  Nie ma ju¿ ¯yda ani poganina, nie ma ju¿ niewolnika ani cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny 
ani kobiety, wszyscy bowiem jesteœcie kimœ jednym w Chrystusie Jezusie.



Gal 3:29  Je¿eli zaœ nale¿ycie do Chrystusa, to jesteœcie te¿ potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnic¹ - 
dziedzicami.
Gal 4:1  I to wam jeszcze powiem: Jak d³ugo dziedzic jest nieletni, niczym siê nie ró¿ni od niewolnika, chocia¿ 
jest w³aœcicielem wszystkiego.
Gal 4:2  A¿ do czasu okreœlonego przez ojca podlega on opiekunom i rz¹dcom.
Gal 4:3  My równie¿, jak d³ugo byliœmy nieletni, pozostawaliœmy w niewoli "¿ywio³ów tego œwiata".
Gal 4:4  Gdy jednak nadesz³a pe³nia czasu, zes³a³ Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 
Prawem,
Gal 4:5  aby wykupi³ tych, którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ przybrane synostwo.
Gal 4:6  Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg wys³a³ do serc naszych Ducha Syna swego, który wo³a: 
Abba, Ojcze!
Gal 4:7  A zatem nie jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem. Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z woli Bo¿ej.
Gal 4:8  Wprawdzie ongiœ, nie znaj¹c Boga, s³u¿yliœcie bogom, którzy w rzeczywistoœci nie istniej¹.
Gal 4:9  Teraz jednak, gdyœcie Boga poznali i, co wiêcej, Bóg was pozna³, jak¿e mo¿ecie powracaæ do tych 
bezsilnych i nêdznych ¿ywio³ów, pod których niewolê znowu chcecie siê poddaæ?
Gal 4:10  Zachowujecie dni, œwiêta nowiu i lata!
Gal 4:11  Obawiam siê o was: czy siê dla was nie trudzi³em na pró¿no.
Gal 4:12  Bracia, proszê was, stañcie siê tacy jak ja, bo ja sta³em siê taki jak wy. Nie skrzywdziliœcie mnie w 
niczym.
Gal 4:13  Wiecie przecie¿, jak pierwszy raz g³osi³em wam Ewangeliê zatrzymany chorob¹
Gal 4:14  i jak mimo próby, na jak¹ moje niedomaganie cielesne was wystawi³o, nie wzgardziliœcie mn¹ ani nie 
odtr¹ciliœcie, ale mnie przyjêliœcie jak anio³a Bo¿ego, jak samego Chrystusa Jezusa.
Gal 4:15  Gdzie¿ siê wiêc podzia³o to, co nazywaliœcie waszym szczêœciem? Bo mogê wydaæ wam 
œwiadectwo: gdyby to by³o mo¿liwe, bylibyœcie sobie oczy wydarli i dali je mnie.
Gal 4:16  Czy dlatego sta³em siê waszym wrogiem, ¿e mówi³em wam prawdê?
Gal 4:17  Zabiegaj¹ o was nie z czystych pobudek, lecz chc¹ was od³¹czyæ [ode mnie], abyœcie o nich zabiegali.
Gal 4:18  Jest rzecz¹ dobr¹ doznawaæ oznak przywi¹zania z czystych pobudek zawsze, a nie tylko wtedy, gdy 
jestem miêdzy wami.
Gal 4:19  Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzê, a¿ Chrystus w was siê ukszta³tuje.
Gal 4:20  Jak¿e chcia³bym byæ w tej chwili u was i odpowiednio zmieniæ swój g³os, bo nie wiem, co z wami 
pocz¹æ.
Gal 4:21  Powiedzcie mi wy, którzy chcecie ¿yæ pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie?
Gal 4:22  Przecie¿ napisane jest, ¿e Abraham mia³ dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
Gal 4:23  Lecz ten z niewolnicy urodzi³ siê tylko wed³ug cia³a, ten zaœ z wolnej - na skutek obietnicy.
Gal 4:24  Wydarzenia te maj¹ jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobra¿aj¹ dwa przymierza; jedno, 
zawarte pod gór¹ Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobra¿a je Hagar:
Gal 4:25  Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi 
dzieæmi trwa w niewoli.
Gal 4:26  Natomiast górne Jeruzalem cieszy siê wolnoœci¹ i ono jest nasz¹ matk¹.
Gal 4:27  Wszak napisane jest: Wesel siê, niep³odna, która nie rodzi³aœ, wykrzykuj z radoœci, która nie zna³aœ 
bólów rodzenia, bo wiêcej dzieci ma samotna ni¿ ta, która ¿yje z mê¿em.
Gal 4:28  W³aœnie wy, bracia, jesteœcie jak Izaak dzieæmi obietnicy.
Gal 4:29  Ale jak wówczas ten, który siê urodzi³ tylko wed³ug cia³a, przeœladowa³ tego, który siê urodzi³ wed³ug 
ducha, tak dzieje siê i teraz.
Gal 4:30  Co jednak mówi Pismo? WypêdŸ niewolnicê i jej syna, bo nie bêdzie dziedziczyæ syn niewolnicy 
razem z synem wolnej.
Gal 4:31  Tak to, bracia, nie jesteœmy dzieæmi niewolnicy, ale wolnej.
Gal 5:1  Ku wolnoœci wyswobodzi³ nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie siê na nowo pod 
jarzmo niewoli!
Gal 5:2  Oto ja, Pawe³, mówiê wam: Je¿eli poddacie siê obrzezaniu, Chrystus wam siê na nic nie przyda.
Gal 5:3  I raz jeszcze oœwiadczam ka¿demu cz³owiekowi, który poddaje siê obrzezaniu: jest on zobowi¹zany 
zachowaæ wszystkie przepisy Prawa.
Gal 5:4  Zerwaliœcie wiêzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliœcie z 
³aski.
Gal 5:5  My zaœ z pomoc¹ Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwoœci.
Gal 5:6  Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie maj¹ ¿adnego znaczenia, tylko wiara, 
która dzia³a przez mi³oœæ.
Gal 5:7  Biegliœcie tak wspaniale! Kto przeszkodzi³ wam trwaæ przy prawdzie?
Gal 5:8  Wp³yw ten nie pochodzi od Tego, który was powo³uje.



Gal 5:9  Trochê kwasu ma moc zakwasiæ ca³e ciasto.
Gal 5:10  Mam co do was przekonanie w Panu, ¿e innego zdania ni¿ ja nie bêdziecie. A na tym, który sieje 
miêdzy wami zamêt, zaci¹¿y wyrok potêpienia, kimkolwiek by on by³.
Gal 5:11  Co do mnie zaœ, bracia, jeœli nadal g³oszê obrzezanie, to dlaczego w dalszym ci¹gu jestem 
przeœladowany? Przecie¿ wtedy usta³oby zgorszenie krzy¿a.
Gal 5:12  Bodajby siê do koñca okaleczyli ci, którzy was podburzaj¹.
Gal 5:13  Wy zatem, bracia, powo³ani zostaliœcie do wolnoœci. Tylko nie bierzcie tej wolnoœci jako zachêty do 
ho³dowania cia³u, wrêcz przeciwnie, mi³oœci¹ o¿ywieni s³u¿cie sobie wzajemnie!
Gal 5:14  Bo ca³e Prawo wype³nia siê w tym jednym nakazie: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie 
samego.
Gal 5:15  A jeœli u was jeden drugiego k¹sa i po¿era, baczcie, byœcie siê wzajemnie nie zjedli.
Gal 5:16  Oto, czego uczê: postêpujcie wed³ug ducha, a nie spe³nicie po¿¹dania cia³a.
Gal 5:17  Cia³o bowiem do czego innego d¹¿y ni¿ duch, a duch do czego innego ni¿ cia³o, i st¹d nie ma miêdzy 
nimi zgody, tak ¿e nie czynicie tego, co chcecie.
Gal 5:18  Jeœli jednak pozwolicie siê prowadziæ duchowi, nie znajdziecie siê w niewoli Prawa.
Gal 5:19  Jest zaœ rzecz¹ wiadom¹, jakie uczynki rodz¹ siê z cia³a: nierz¹d, nieczystoœæ, wyuzdanie,
Gal 5:20  uprawianie ba³wochwalstwa, czary, nienawiœæ, spór, zawiœæ, wzburzenie, niew³aœciwa pogoñ za 
zaszczytami, niezgoda, roz³amy,
Gal 5:21  zazdroœæ, pijañstwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to ju¿ 
zapowiedzia³em: ci, którzy siê takich rzeczy dopuszczaj¹, królestwa Bo¿ego nie odziedzicz¹.
Gal 5:22  Owocem zaœ ducha jest: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ,
Gal 5:23  ³agodnoœæ, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
Gal 5:24  A ci, którzy nale¿¹ do Chrystusa Jezusa, ukrzy¿owali cia³o swoje z jego namiêtnoœciami i 
po¿¹daniami.
Gal 5:25  Maj¹c ¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujmy.
Gal 5:26  Nie szukajmy pró¿nej chwa³y, jedni drugich dra¿ni¹c i wzajemnie sobie zazdroszcz¹c.
Gal 6:1  Bracia, a gdyby komu przydarzy³ siê jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod dzia³aniem Ducha, w 
duchu ³agodnoœci sprowadŸcie takiego na w³aœciw¹ drogê. Bacz jednak, abyœ i ty nie uleg³ pokusie.
Gal 6:2  Jeden drugiego brzemiona noœcie i tak wype³niajcie prawo Chrystusowe.
Gal 6:3  Bo kto uwa¿a, ¿e jest czymœ, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.
Gal 6:4  Niech ka¿dy bada w³asne postêpowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie 
w zestawieniu siebie z drugim.
Gal 6:5  Ka¿dy bowiem poniesie w³asny ciê¿ar.
Gal 6:6  Ten, kto pobiera naukê wiary, niech u¿ycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza.
Gal 6:7  Nie ³udŸcie siê:
Gal 6:8  Bóg nie dozwoli z siebie szydziæ. A co cz³owiek sieje, to i ¿¹æ bêdzie: kto sieje w ciele swoim, jako 
plon cia³a zbierze zag³adê; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze ¿ycie wieczne.
Gal 6:9  W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, bêdziemy zbieraæ plony, o ile w pracy nie 
ustaniemy.
Gal 6:10  A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze wszystkim, a zw³aszcza naszym braciom w wierze.
Gal 6:11  Przypatrzcie siê, jak wielkie litery w³asnorêcznie stawiam ze wzglêdu na was.
Gal 6:12  O ludzkie to wzglêdy ubiegaj¹ siê ci wszyscy, którzy was zmuszaj¹ do obrzezania; chc¹ mianowicie 
unikn¹æ przeœladowania z powodu krzy¿a Chrystusowego.
Gal 6:13  Bo ci zwolennicy obrzezania zgo³a siê nie troszcz¹ o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie 
zabiegaj¹ tylko dlatego, by siê móc pochwaliæ waszym cia³em.
Gal 6:14  Co do mnie, nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego, jak tylko z krzy¿a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dziêki któremu œwiat sta³ siê ukrzy¿owany dla mnie, a ja dla œwiata.
Gal 6:15  Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Gal 6:16  Na wszystkich tych, którzy siê tej zasady trzymaæ bêd¹, i na Izraela Bo¿ego [niech zst¹pi] pokój i 
mi³osierdzie!
Gal 6:17  Odt¹d niech ju¿ nikt nie sprawia mi przykroœci: przecie¿ ja na ciele swoim noszê blizny, znamiê 
przynale¿noœci do Jezusa.
Gal 6:18  £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bêdzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Eph 1:1  Pawe³, z woli Bo¿ej aposto³ Chrystusa Jezusa - do œwiêtych, którzy s¹ w Efezie, i do wiernych w 
Chrystusie Jezusie:
Eph 1:2  £aska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!
Eph 1:3  Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On nape³ni³ nas wszelkim 
b³ogos³awieñstwem duchowym na wy¿ynach niebieskich - w Chrystusie.
Eph 1:4  W Nim bowiem wybra³ nas przez za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci i nieskalani przed Jego 



obliczem. Z mi³oœci
Eph 1:5  przeznaczy³ nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, wed³ug postanowienia 
swej woli,
Eph 1:6  ku chwale majestatu swej ³aski, któr¹ obdarzy³ nas w Umi³owanym.
Eph 1:7  W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wystêpków, wed³ug bogactwa Jego ³aski.
Eph 1:8  Szczodrze j¹ na nas wyla³ w postaci wszelkiej m¹droœci i zrozumienia,
Eph 1:9  przez to, ¿e nam oznajmi³ tajemnicê swej woli wed³ug swego postanowienia, które przedtem w Nim 
powzi¹³
Eph 1:10  dla dokonania pe³ni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyæ w Chrystusie jako G³owie: to, co w 
niebiosach, i to, co na ziemi.
Eph 1:11  W Nim dost¹piliœmy udzia³u my równie¿, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 
wszystkiego zgodnie z zamys³em swej woli,
Eph 1:12  po to, byœmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyœmy ju¿ przedtem nadziejê z³o¿yli w 
Chrystusie.
Eph 1:13  W Nim tak¿e i wy us³yszawszy s³owo prawdy, Dobr¹ Nowinê waszego zbawienia, w Nim równie¿ 
uwierzyliœcie i zostaliœcie naznaczeni pieczêci¹ Ducha Œwiêtego, który by³ obiecany.
Eph 1:14  On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni w³asnoœci¹ 
[Boga], ku chwale Jego majestatu.
Eph 1:15  Przeto i ja, us³yszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o mi³oœci wzglêdem wszystkich œwiêtych,
Eph 1:16  nie zaprzestajê dziêkczynienia, wspominaj¹c was w moich modlitwach.
Eph 1:17  [Proszê w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwa³y, da³ wam ducha m¹droœci i 
objawienia w g³êbszym poznaniu Jego samego.
Eph 1:18  [Niech da] wam œwiat³e oczy serca tak, byœcie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powo³ania, 
czym bogactwo chwa³y Jego dziedzictwa wœród œwiêtych
Eph 1:19  i czym przemo¿ny ogrom Jego mocy wzglêdem nas wierz¹cych - na podstawie dzia³ania Jego potêgi i 
si³y.
Eph 1:20  Wykaza³ On je, gdy wskrzesi³ Go z martwych i posadzi³ po swojej prawicy na wy¿ynach niebieskich,
Eph 1:21  ponad wszelk¹ Zwierzchnoœci¹ i W³adz¹, i Moc¹, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem 
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przysz³ym.
Eph 1:22  I wszystko podda³ pod Jego stopy, a Jego samego ustanowi³ nade wszystko G³ow¹ dla Koœcio³a,
Eph 1:23  który jest Jego Cia³em, Pe³ni¹ Tego, który nape³nia wszystko wszelkimi sposobami.
Eph 2:1  I wy byliœcie umar³ymi na skutek waszych wystêpków i grzechów,
Eph 2:2  w których ¿yliœcie niegdyœ wed³ug doczesnego sposobu tego œwiata, wed³ug sposobu W³adcy 
mocarstwa powietrza, to jest ducha, który dzia³a teraz w synach buntu.
Eph 2:3  Poœród nich tak¿e my wszyscy niegdyœ postêpowaliœmy wed³ug ¿¹dz naszego cia³a, spe³niaj¹c 
zachcianki cia³a i myœli zdro¿nych. I byliœmy potomstwem z natury zas³uguj¹cym na gniew, jak i wszyscy inni.
Eph 2:4  A Bóg, bêd¹c bogaty w mi³osierdzie, przez wielk¹ sw¹ mi³oœæ, jak¹ nas umi³owa³,
Eph 2:5  i to nas, umar³ych na skutek wystêpków, razem z Chrystusem przywróci³ do ¿ycia. £ask¹ bowiem 
jesteœcie zbawieni.
Eph 2:6  Razem te¿ wskrzesi³ i razem posadzi³ na wy¿ynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
Eph 2:7  aby w nadchodz¹cych wiekach przemo¿ne bogactwo Jego ³aski wykazaæ na przyk³adzie dobroci 
wzglêdem nas, w Chrystusie Jezusie.
Eph 2:8  £ask¹ bowiem jesteœcie zbawieni przez wiarê. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
Eph 2:9  nie z uczynków, aby siê nikt nie chlubi³.
Eph 2:10  Jesteœmy bowiem Jego dzie³em, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z 
góry przygotowa³, abyœmy je pe³nili.
Eph 2:11  Dlatego pamiêtajcie, ¿e niegdyœ wy - poganie co do cia³a, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy 
zowi¹ siê "obrzezaniem" od znaku dokonanego rêk¹ na ciele -
Eph 2:12  w owym czasie byliœcie poza Chrystusem, obcy wzglêdem spo³ecznoœci Izraela i bez udzia³u w 
przymierzach obietnicy, nie maj¹cy nadziei ani Boga na tym œwiecie.
Eph 2:13  Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyœ byliœcie daleko, staliœcie siê bliscy przez krew 
Chrystusa.
Eph 2:14  On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie czêœci [ludzkoœci] uczyni³ jednoœci¹, bo zburzy³ 
rozdzielaj¹cy je mur - wrogoœæ. W swym ciele
Eph 2:15  pozbawi³ On mocy Prawo przykazañ, wyra¿one w zarz¹dzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] 
stworzyæ w sobie jednego nowego cz³owieka, wprowadzaj¹c pokój,
Eph 2:16  i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednaæ z Bogiem w jednym Ciele przez krzy¿, w sobie 
zadawszy œmieræ wrogoœci.
Eph 2:17  A przyszed³szy zwiastowa³ pokój wam, którzyœcie daleko, i pokój tym, którzy blisko,



Eph 2:18  bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystêp do Ojca.
Eph 2:19  A wiêc nie jesteœcie ju¿ obcymi i przychodniami, ale jesteœcie wspó³obywatelami œwiêtych i 
domownikami Boga -
Eph 2:20  zbudowani na fundamencie aposto³ów i proroków, gdzie kamieniem wêgielnym jest sam Chrystus 
Jezus.
Eph 2:21  W Nim zespalana ca³a budowla roœnie na œwiêt¹ w Panu œwi¹tyniê,
Eph 2:22  w Nim i wy tak¿e wznosicie siê we wspólnym budowaniu, by stanowiæ mieszkanie Boga przez 
Ducha.
Eph 3:1  Dlatego ja, Pawe³, wiêzieñ Chrystusa Jezusa dla was, pogan...
Eph 3:2  bo przecie¿ s³yszeliœcie o udzieleniu przez Boga ³aski danej mi dla was,
Eph 3:3  ¿e mianowicie przez objawienie oznajmiona mi zosta³a ta tajemnica, jak¹ pokrótce przedtem opisa³em.
Eph 3:4  Dlatego czytaj¹c [te s³owa] mo¿ecie siê przekonaæ o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
Eph 3:5  Nie by³a ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz zosta³a objawiona 
przez Ducha œwiêtym Jego aposto³om i prorokom,
Eph 3:6  to znaczy, ¿e poganie ju¿ s¹ wspó³dziedzicami i wspó³cz³onkami Cia³a, i wspó³uczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangeliê.
Eph 3:7  Jej s³ug¹ sta³em siê z daru ³aski udzielonej mi przez Boga na skutek dzia³ania Jego potêgi.
Eph 3:8  Mnie, zgo³a najmniejszemu ze wszystkich œwiêtych, zosta³a dana ta ³aska: og³osiæ poganom jako 
Dobr¹ Nowinê niezg³êbione bogactwo Chrystusa
Eph 3:9  i wydobyæ na œwiat³o, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, 
Stwórcy wszechrzeczy.
Eph 3:10  Przez to teraz wieloraka w przejawach m¹droœæ Boga poprzez Koœció³ stanie siê jawna 
Zwierzchnoœciom i W³adzom na wy¿ynach niebieskich -
Eph 3:11  zgodnie z planem wieków, jaki powzi¹³ [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Eph 3:12  W Nim mamy œmia³y przystêp [do Ojca] z ufnoœci¹ dziêki wierze w Niego.
Eph 3:13  Dlatego proszê, abyœcie siê nie zniechêcali przeœladowaniami, jakie znoszê dla was, bo to jest 
w³aœnie wasz¹ chwa³¹.
Eph 3:14  Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Eph 3:15  od którego bierze nazwê wszelki ród na niebie i na ziemi,
Eph 3:16  aby wed³ug bogactwa swej chwa³y sprawi³ w was przez Ducha swego wzmocnienie si³y 
wewnêtrznego cz³owieka.
Eph 3:17  Niech Chrystus zamieszka przez wiarê w waszych sercach; abyœcie w mi³oœci wkorzenieni i 
ugruntowani,
Eph 3:18  wraz ze wszystkimi œwiêtymi zdo³ali ogarn¹æ duchem, czym jest Szerokoœæ, D³ugoœæ, 
Wysokoœæ i G³êbokoœæ,
Eph 3:19  i poznaæ mi³oœæ Chrystusa, przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹ wiedzê, abyœcie zostali nape³nieni ca³¹ Pe³ni¹ 
Bo¿¹.
Eph 3:20  Temu zaœ, który moc¹ dzia³aj¹c¹ w nas mo¿e uczyniæ nieskoñczenie wiêcej, ni¿ prosimy czy 
rozumiemy,
Eph 3:21  Jemu chwa³a w Koœciele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
Eph 4:1  A zatem zachêcam was ja, wiêzieñ w Panu, abyœcie postêpowali w sposób godny powo³ania, jakim 
zostaliœcie wezwani,
Eph 4:2  z ca³¹ pokor¹ i cichoœci¹, z cierpliwoœci¹, znosz¹c siebie nawzajem w mi³oœci.
Eph 4:3  Usi³ujcie zachowaæ jednoœæ Ducha dziêki wiêzi, jak¹ jest pokój.
Eph 4:4  Jedno jest Cia³o i jeden Duch, bo te¿ zostaliœcie wezwani do jednej nadziei, jak¹ daje wasze 
powo³anie.
Eph 4:5  Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Eph 4:6  Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i dzia³a] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich.
Eph 4:7  Ka¿demu zaœ z nas zosta³a dana ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego.
Eph 4:8  Dlatego mówi Pismo: Wst¹piwszy do góry wzi¹³ do niewoli jeñców, rozda³ ludziom dary.
Eph 4:9  S³owo zaœ "wst¹pi³" có¿ oznacza, jeœli nie to, ¿e równie¿ zst¹pi³ do ni¿szych czêœci ziemi?
Eph 4:10  Ten, który zst¹pi³, jest i Tym, który wst¹pi³ ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko nape³niæ.
Eph 4:11  I On ustanowi³ jednych aposto³ami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i 
nauczycielami
Eph 4:12  dla przysposobienia œwiêtych do wykonywania pos³ugi, celem budowania Cia³a Chrystusowego,
Eph 4:13  a¿ dojdziemy wszyscy razem do jednoœci wiary i pe³nego poznania Syna Bo¿ego, do cz³owieka 
doskona³ego, do miary wielkoœci wed³ug Pe³ni Chrystusa.
Eph 4:14  [Chodzi o to], abyœmy ju¿ nie byli dzieæmi, którymi miotaj¹ fale i porusza ka¿dy powiew nauki, na 



skutek oszustwa ze strony ludzi i przebieg³oœci w sprowadzaniu na manowce fa³szu.
Eph 4:15  Natomiast ¿yj¹c prawdziwie w mi³oœci sprawmy, by wszystko ros³o ku Temu, który jest G³ow¹ - ku 
Chrystusowi.
Eph 4:16  Z Niego ca³e Cia³o - zespalane i utrzymywane w ³¹cznoœci dziêki ca³ej wiêzi umacniaj¹cej ka¿dy z 
cz³onków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w mi³oœci.
Eph 4:17  To zatem mówiê i zaklinam [was] w Panu, abyœcie ju¿ nie postêpowali tak, jak postêpuj¹ poganie, z 
ich pró¿nym myœleniem,
Eph 4:18  umys³em pogr¹¿eni w mroku, obcy dla ¿ycia Bo¿ego, na skutek tkwi¹cej w nich niewiedzy, na skutek 
zatwardzia³oœci serca.
Eph 4:19  Oni to doprowadziwszy siebie do nieczu³oœci [sumienia], oddali siê rozpuœcie, pope³niaj¹c 
zach³annie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
Eph 4:20  Wy zaœ nie tak nauczyliœcie siê Chrystusa.
Eph 4:21  S³yszeliœcie przecie¿ o Nim i zostaliœcie pouczeni w Nim - zgodnie z prawd¹, jaka jest w Jezusie,
Eph 4:22  ¿e - co siê tyczy poprzedniego sposobu ¿ycia - trzeba porzuciæ dawnego cz³owieka, który ulega 
zepsuciu na skutek zwodniczych ¿¹dz,
Eph 4:23  odnawiaæ siê duchem w waszym myœleniu
Eph 4:24  i przyoblec cz³owieka nowego, stworzonego wed³ug Boga, w sprawiedliwoœci i prawdziwej 
œwiêtoœci.
Eph 4:25  Dlatego odrzuciwszy k³amstwo: niech ka¿dy z was mówi prawdê do bliŸniego, bo jesteœcie 
nawzajem dla siebie cz³onkami.
Eph 4:26  Gniewajcie siê, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi s³oñce!
Eph 4:27  Ani nie dawajcie miejsca diab³u!
Eph 4:28  Kto dot¹d krad³, niech ju¿ przestanie kraœæ, lecz raczej niech pracuje uczciwie w³asnymi rêkami, by 
mia³ z czego udzielaæ potrzebuj¹cemu.
Eph 4:29  Niech nie wychodzi z waszych ust ¿adna mowa szkodliwa, lecz tylko buduj¹ca, zale¿nie od potrzeby, 
by wyœwiadcza³a dobro s³uchaj¹cym.
Eph 4:30  I nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha Œwiêtego, którym zostaliœcie opieczêtowani na dzieñ odkupienia.
Eph 4:31  Niech zniknie spoœród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwoœæ, zniewa¿enie - wraz z 
wszelk¹ z³oœci¹.
Eph 4:32  B¹dŸcie dla siebie nawzajem dobrzy i mi³osierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczy³ w 
Chrystusie.
Eph 5:1  B¹dŸcie wiêc naœladowcami Boga, jako dzieci umi³owane,
Eph 5:2  i postêpujcie drog¹ mi³oœci, bo i Chrystus was umi³owa³ i samego siebie wyda³ za nas w ofierze i dani 
na wdziêczn¹ wonnoœæ Bogu.
Eph 5:3  O nierz¹dzie zaœ i wszelkiej nieczystoœci albo chciwoœci niechaj nawet mowy nie bêdzie wœród was, 
jak przystoi œwiêtym,
Eph 5:4  ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych ¿artach, bo to wszystko jest 
niestosowne. Raczej winno byæ wdziêczne usposobienie.
Eph 5:5  O tym bowiem b¹dŸcie przekonani, ¿e ¿aden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest 
ba³wochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
Eph 5:6  Niechaj was nikt nie zwodzi pró¿nymi s³owami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Bo¿y na 
buntowników.
Eph 5:7  Nie miejcie wiêc z nimi nic wspólnego!
Eph 5:8  Niegdyœ bowiem byliœcie ciemnoœci¹, lecz teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu: postêpujcie jak 
dzieci œwiat³oœci!
Eph 5:9  Owocem bowiem œwiat³oœci jest wszelka prawoœæ i sprawiedliwoœæ, i prawda.
Eph 5:10  Badajcie, co jest mi³e Panu.
Eph 5:11  I nie miejcie udzia³u w bezowocnych czynach ciemnoœci, a raczej piêtnuj¹c, nawracajcie [tamtych]!
Eph 5:12  O tym bowiem, co u nich siê dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówiæ.
Eph 5:13  Natomiast wszystkie te rzeczy piêtnowane staj¹ siê jawne dziêki œwiat³u, bo wszystko, co staje siê 
jawne, jest œwiat³em.
Eph 5:14  Dlatego siê mówi: ZbudŸ siê, o œpi¹cy, i powstañ z martwych, a zajaœnieje ci Chrystus.
Eph 5:15  Baczcie wiêc pilnie, jak postêpujecie, nie jako niem¹drzy, ale jako m¹drzy.
Eph 5:16  Wyzyskujcie chwilê sposobn¹, bo dni s¹ z³e.
Eph 5:17  Nie b¹dŸcie przeto nierozs¹dni, lecz usi³ujcie zrozumieæ, co jest wol¹ Pana.
Eph 5:18  A nie upijajcie siê winem, bo to jest [przyczyn¹] rozwi¹z³oœci, ale nape³niajcie siê Duchem,
Eph 5:19  przemawiaj¹c do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieœniach pe³nych ducha, œpiewaj¹c i 
wys³awiaj¹c Pana w waszych sercach.
Eph 5:20  Dziêkujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa!



Eph 5:21  B¹dŸcie sobie wzajemnie poddani w bojaŸni Chrystusowej!
Eph 5:22  ¯ony niechaj bêd¹ poddane swym mê¿om, jak Panu,
Eph 5:23  bo m¹¿ jest g³ow¹ ¿ony, jak i Chrystus - G³ow¹ Koœcio³a: On - Zbawca Cia³a.
Eph 5:24  Lecz jak Koœció³ poddany jest Chrystusowi, tak i ¿ony mê¿om - we wszystkim.
Eph 5:25  Mê¿owie mi³ujcie ¿ony, bo i Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ za niego samego siebie,
Eph 5:26  aby go uœwiêciæ, oczyœciwszy obmyciem wod¹, któremu towarzyszy s³owo,
Eph 5:27  aby osobiœcie stawiæ przed sob¹ Koœció³ jako chwalebny, nie maj¹cy skazy czy zmarszczki, czy 
czegoœ podobnego, lecz aby by³ œwiêty i nieskalany.
Eph 5:28  Mê¿owie powinni mi³owaæ swoje ¿ony, tak jak w³asne cia³o. Kto mi³uje swoj¹ ¿onê, siebie samego 
mi³uje.
Eph 5:29  Przecie¿ nigdy nikt nie odnosi³ siê z nienawiœci¹ do w³asnego cia³a, lecz [ka¿dy] je ¿ywi i pielêgnuje, 
jak i Chrystus - Koœció³,
Eph 5:30  bo jesteœmy cz³onkami Jego Cia³a.
Eph 5:31  Dlatego opuœci cz³owiek ojca i matkê, a po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, i bêd¹ dwoje jednym cia³em.
Eph 5:32  Tajemnica to wielka, a ja mówiê: w odniesieniu do Chrystusa i do Koœcio³a.
Eph 5:33  W koñcu wiêc niechaj tak¿e ka¿dy z was tak mi³uje sw¹ ¿onê jak siebie samego! A ¿ona niechaj siê 
odnosi ze czci¹ do swojego mê¿a!
Eph 6:1  Dzieci, b¹dŸcie pos³uszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
Eph 6:2  Czcij ojca twego i matkê - jest to pierwsze przykazanie z obietnic¹ -
Eph 6:3  aby ci by³o dobrze i abyœ by³ d³ugowieczny na ziemi.
Eph 6:4  A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosuj¹c karcenie i 
napominanie Pañskie!
Eph 6:5  Niewolnicy, ze czci¹ i bojaŸni¹ w prostocie serca b¹dŸcie pos³uszni waszym doczesnym panom, jak 
Chrystusowi,
Eph 6:6  nie s³u¿¹c tylko dla oka, by ludziom siê podobaæ, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pe³ni¹ 
wolê Bo¿¹
Eph 6:7  Z ochot¹ s³u¿cie, jak gdybyœcie [s³u¿yli] Panu, a nie ludziom,
Eph 6:8  œwiadomi tego, ¿e ka¿dy - jeœli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, 
czy wolny.
Eph 6:9  A wy, panowie, tak samo wobec nich postêpujcie: zaniechajcie groŸby, œwiadomi tego, ¿e w niebie 
jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma wzglêdu na osoby.
Eph 6:10  W koñcu b¹dŸcie mocni w Panu - si³¹ Jego potêgi.
Eph 6:11  Obleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, byœcie mogli siê ostaæ wobec podstêpnych zakusów diab³a.
Eph 6:12  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnoœciom, przeciw W³adzom, 
przeciw rz¹dcom œwiata tych ciemnoœci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na wy¿ynach niebieskich.
Eph 6:13  Dlatego weŸcie na siebie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie w dzieñ z³y zdo³ali siê przeciwstawiæ i ostaæ, 
zwalczywszy wszystko.
Eph 6:14  Stañcie wiêc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawd¹ i oblók³szy pancerz, którym jest 
sprawiedliwoœæ,
Eph 6:15  a obuwszy nogi w gotowoœæ [g³oszenia] dobrej nowiny o pokoju.
Eph 6:16  W ka¿dym po³o¿eniu bierzcie wiarê jako tarczê, dziêki której zdo³acie zgasiæ wszystkie roz¿arzone 
pociski Z³ego.
Eph 6:17  WeŸcie te¿ he³m zbawienia i miecz Ducha, to jest s³owo Bo¿e -
Eph 6:18  wœród wszelakiej modlitwy i b³agania. Przy ka¿dej sposobnoœci módlcie siê w Duchu! Nad tym 
w³aœnie czuwajcie z ca³¹ usilnoœci¹ i proœcie za wszystkich œwiêtych
Eph 6:19  i za mnie, aby dane mi by³o s³owo, gdy usta moje otworzê, dla jawnego i swobodnego g³oszenia 
tajemnicy Ewangelii,
Eph 6:20  dla której sprawujê poselstwo jako wiêzieñ, a¿ebym jawnie j¹ wypowiedzia³, tak jak winienem.
Eph 6:21  ¯ebyœcie zaœ wiedzieli i wy o moich sprawach, co robiê, wszystko wam oznajmi Tychik, umi³owany 
brat i wierny s³uga w Panu,
Eph 6:22  którego wys³a³em do was po to, ¿ebyœcie wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepi³ wasze serca.
Eph 6:23  Pokój braciom i mi³oœæ wraz z wiar¹ od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Eph 6:24  £aska [niech bêdzie] ze wszystkimi, którzy mi³uj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa w 
nieskazitelnoœci.
Phi 1:1  Pawe³ i Tymoteusz, s³udzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich œwiêtych w Chrystusie Jezusie, którzy s¹ 
w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.
Phi 1:2  £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!
Phi 1:3  Dziêkujê Bogu mojemu, ilekroæ was wspominam -
Phi 1:4  zawsze w ka¿dej modlitwie, zanosz¹c j¹ z radoœci¹ za was wszystkich -



Phi 1:5  z powodu waszego udzia³u w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia a¿ do chwili obecnej.
Phi 1:6  Mam w³aœnie ufnoœæ, ¿e Ten, który zapocz¹tkowa³ w was dobre dzie³o, dokoñczy go do dnia 
Chrystusa Jezusa.
Phi 1:7  S³usznie przecie¿ mogê tak o was myœleæ, bo noszê was wszystkich w sercu jako tych, którzy maj¹ 
udzia³ w mojej ³asce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomoc¹ dowodów.
Phi 1:8  Albowiem Bóg jest mi œwiadkiem, jak gor¹co têskniê za wami wszystkimi [o¿ywiony] mi³oœci¹ 
Chrystusa Jezusa.
Phi 1:9  A modlê siê o to, aby mi³oœæ wasza doskonali³a siê coraz bardziej i bardziej w g³êbszym poznaniu i 
wszelkim wyczuciu
Phi 1:10  dla oceny tego, co lepsze, abyœcie byli czyœci i bez zarzutu na dzieñ Chrystusa,
Phi 1:11  nape³nieni plonem sprawiedliwoœci, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Phi 1:12  Bracia, chcê, abyœcie wiedzieli, ¿e moje sprawy przynios³y raczej korzyœæ Ewangelii,
Phi 1:13  tak i¿ kajdany moje sta³y siê g³oœne w Chrystusie w ca³ym pretorium i u wszystkich innych.
Phi 1:14  I tak wiêcej braci, oœmielonych w Panu moimi kajdanami, odwa¿¹ siê bardziej bez lêku g³osiæ s³owo 
Bo¿e.
Phi 1:15  Niektórzy wprawdzie z zawiœci i przekory, drudzy zaœ z dobrej woli g³osz¹ Chrystusa.
Phi 1:16  Ci ostatni [g³osz¹] z mi³oœci, œwiadomi tego, ¿e jestem przeznaczony do obrony Ewangelii.
Phi 1:17  Tamci zaœ, powodowani niew³aœciwym wspó³zawodnictwem, rozg³aszaj¹ Chrystusa nieszczerze, 
s¹dz¹c, ¿e przez to dodadz¹ ucisku moim kajdanom.
Phi 1:18  Ale có¿ to znaczy? Jedynie to, ¿e czy to ob³udnie, czy naprawdê, na wszelki sposób rozg³asza siê 
Chrystusa. A z tego ja siê cieszê i bêdê siê cieszy³.
Phi 1:19  Wiem bowiem, ¿e to mi wyjdzie na zbawienie dziêki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez 
Ducha Jezusa Chrystusa,
Phi 1:20  zgodnie z gor¹cym oczekiwaniem i nadziej¹ moj¹, ¿e w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, 
tak i teraz, z ca³¹ swobod¹ i jawnoœci¹ Chrystus bêdzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ¿ycie, czy przez 
œmieræ.
Phi 1:21  Dla mnie bowiem ¿yæ - to Chrystus, a umrzeæ - to zysk.
Phi 1:22  Jeœli bowiem ¿yæ w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybraæ? Nie umiem powiedzieæ.
Phi 1:23  Z dwóch stron doznajê nalegania: pragnê odejœæ, a byæ z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
Phi 1:24  pozostawaæ zaœ w ciele - to bardziej dla was konieczne.
Phi 1:25  A ufny w to, wiem, ¿e pozostanê, i to pozostanê nadal dla was wszystkich, dla waszego postêpu i 
radoœci w wierze,
Phi 1:26  aby ros³a wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moj¹ ponown¹ obecnoœæ u was.
Phi 1:27  Tylko sprawujcie siê w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybêdê i ujrzê 
was, czy te¿ bêd¹c z daleka - móg³ us³yszeæ o was, ¿e trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem 
walcz¹c wspólnie o wiarê w Ewangeliê,
Phi 1:28  i w niczym nie dajecie siê zastraszyæ przeciwnikom. To w³aœnie dla nich jest zapowiedzi¹ zag³ady, a 
dla was zbawienia, i to przez Boga.
Phi 1:29  Wam bowiem z ³aski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyæ, ale i dla Niego cierpieæ,
Phi 1:30  skoro toczycie tê sam¹ walkê, jak¹ u mnie widzieliœcie, a o jakiej u mnie teraz s³yszycie.
Phi 2:1  Jeœli wiêc jest jakieœ napomnienie w Chrystusie, jeœli - jakaœ moc przekonuj¹ca Mi³oœci, jeœli jakiœ 
udzia³ w Duchu, jeœli jakieœ serdeczne wspó³czucie -
Phi 2:2  dope³nijcie mojej radoœci przez to, ¿e bêdziecie mieli te same d¹¿enia: tê sam¹ mi³oœæ i wspólnego 
ducha, pragn¹c tylko jednego,
Phi 2:3  a niczego nie pragn¹c dla niew³aœciwego wspó³zawodnictwa ani dla pró¿nej chwa³y, lecz w pokorze 
oceniaj¹c jedni drugich za wy¿ej stoj¹cych od siebie.
Phi 2:4  Niech ka¿dy ma na oku nie tylko swoje w³asne sprawy, ale te¿ i drugich!
Phi 2:5  To d¹¿enie niech was o¿ywia; ono te¿ by³o w Chrystusie Jezusie.
Phi 2:6  On, istniej¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem,
Phi 2:7  lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. A w 
zewnêtrznym przejawie, uznany za cz³owieka,
Phi 2:8  uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci - i to œmierci krzy¿owej.
Phi 2:9  Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê,
Phi 2:10  aby na imiê Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
Phi 2:11  I aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Phi 2:12  A przeto, umi³owani moi, skoro zawsze byliœcie pos³uszni, zabiegajcie o w³asne zbawienie z bojaŸni¹ 
i dr¿eniem nie tylko w mojej obecnoœci, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.
Phi 2:13  Albowiem to Bóg jest w was sprawc¹ i chcenia, i dzia³ania zgodnie z [Jego] wol¹.
Phi 2:14  Czyñcie wszystko bez szemrañ i pow¹tpiewañ,



Phi 2:15  abyœcie siê stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Bo¿e poœród narodu zepsutego i 
przewrotnego. Miêdzy nimi jawicie siê jako Ÿród³a œwiat³a w œwiecie.
Phi 2:16  Trzymajcie siê mocno S³owa ¯ycia, abym móg³ byæ dumny w dniu Chrystusa, ¿e nie na pró¿no 
bieg³em i nie na pró¿no siê trudzi³em.
Phi 2:17  A jeœli nawet krew moja ma byæ wylana przy ofiarniczej pos³udze oko³o waszej wiary, cieszê siê i 
dzielê radoœæ z wami wszystkimi:
Phi 2:18  a tak¿e i wy siê cieszcie i dzielcie radoœæ ze mn¹!
Phi 2:19  A mam nadziejê w Panu Jezusie, ¿e niebawem poœlê do was Tymoteusza, abym i ja dozna³ radoœci, 
dowiedziawszy siê o waszych sprawach
Phi 2:20  Nie mam bowiem nikogo o równych d¹¿eniach ducha, który by siê szczerze zatroszczy³ o wasze 
sprawy:
Phi 2:21  bo wszyscy szukaj¹ w³asnego po¿ytku, a nie - Chrystusa Jezusa.
Phi 2:22  A wiecie, ¿e on zosta³ wypróbowany: bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mn¹ s³u¿y³ Ewangelii.
Phi 2:23  Jego to mam nadziejê pos³aæ do was natychmiast, skoro tylko rozejrzê siê w swoich sprawach.
Phi 2:24  Ufam zaœ w Panu, ¿e i ja sam przybêdê niebawem.
Phi 2:25  Uzna³em te¿ za konieczne pos³aæ do was Epafrodyta, brata, wspó³pracownika i wspó³bojownika 
mojego, a waszego wys³annika, który mia³ zaradziæ moim potrzebom,
Phi 2:26  gdy¿ bardzo têskni³ za wami wszystkimi i drêczy³ siê tym, ¿e us³yszeliœcie o jego chorobie.
Phi 2:27  Rzeczywiœcie bowiem zachorowa³, tak i¿ by³ bliski œmierci. Ale Bóg siê nad nim zmi³owa³: nie tylko 
zaœ nad nim, lecz i nade mn¹, ¿ebym nie dozna³ smutku jednego po drugim.
Phi 2:28  Przeto tym œpieszniej go posy³am, a¿ebyœcie wy ujrzawszy go ponownie siê uradowali, i ja ¿ebym 
mniej siê martwi³.
Phi 2:29  Przyjmijcie wiêc go w Panu z ca³¹ radoœci¹! A takich jak on otaczajcie czci¹,
Phi 2:30  bo dla sprawy Chrystusa bliski by³ œmierci, naraziwszy ¿ycie swoje po to, by was zast¹piæ przy 
pos³udze, której wy [osobiœcie] nie mogliœcie mi oddaæ.
Phi 3:1  W koñcu, bracia moi, radujcie siê w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uci¹¿liwe, a 
dla was jest œrodkiem niezawodnym.
Phi 3:2  Strze¿cie siê psów, strze¿cie siê z³ych pracowników, strze¿cie siê okaleczeñców!
Phi 3:3  My bowiem jesteœmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bo¿ym i 
chlubimy siê w Chrystusie Jezusie, a nie pok³adamy ufnoœci w ciele.
Phi 3:4  Chocia¿ ja tak¿e i w ciele mogê pok³adaæ ufnoœæ. Jeœli ktoœ inny mniema, ¿e mo¿e ufnoœæ 
z³o¿yæ w ciele, to ja tym bardziej:
Phi 3:5  obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w 
stosunku do Prawa - faryzeusz,
Phi 3:6  co do gorliwoœci - przeœladowca Koœcio³a, co do sprawiedliwoœci legalnej - sta³em siê bez zarzutu.
Phi 3:7  Ale to wszystko, co by³o dla mnie zyskiem, ze wzglêdu na Chrystusa uzna³em za stratê.
Phi 3:8  I owszem, nawet wszystko uznajê za stratê ze wzglêdu na najwy¿sz¹ wartoœæ poznania Chrystusa 
Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzu³em siê ze wszystkiego i uznajê to za œmieci, bylebym pozyska³ 
Chrystusa
Phi 3:9  i znalaz³ siê w Nim - nie maj¹c mojej sprawiedliwoœci, pochodz¹cej z Prawa, lecz Bo¿¹ 
sprawiedliwoœæ, otrzyman¹ przez wiarê w Chrystusa, sprawiedliwoœæ pochodz¹c¹ od Boga, opart¹ na wierze -
Phi 3:10  przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udzia³u w Jego cierpieniach - w 
nadziei, ¿e upodabniaj¹c siê do Jego œmierci,
Phi 3:11  dojdê jakoœ do pe³nego powstania z martwych.
Phi 3:12  Nie [mówiê], ¿e ju¿ [to] osi¹gn¹³em i ju¿ siê sta³em doskona³ym, lecz pêdzê, abym te¿ [to] zdoby³, bo i 
sam zosta³em zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Phi 3:13  Bracia, ja nie s¹dzê o sobie samym, ¿e ju¿ zdoby³em, ale to jedno [czyniê]: zapominaj¹c o tym, co za 
mn¹, a wytê¿aj¹c si³y ku temu, co przede mn¹,
Phi 3:14  pêdzê ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górê w Chrystusie Jezusie.
Phi 3:15  Wszyscy wiêc my, doskonali, tak to odczuwajmy: a jeœli odczuwacie coœ inaczej, i to Bóg wam 
objawi.
Phi 3:16  W ka¿dym razie: dok¹d doszliœmy, w tê sam¹ stronê zgodnie postêpujmy!
Phi 3:17  B¹dŸcie, bracia, wszyscy razem moimi naœladowcami i wpatrujcie siê w tych, którzy tak postêpuj¹, jak 
tego wzór macie w nas.
Phi 3:18  Wielu bowiem postêpuje jak wrogowie krzy¿a Chrystusowego, o których czêsto wam mówi³em, a teraz 
mówiê z p³aczem.
Phi 3:19  Ich losem - zag³ada, ich bogiem - brzuch, a chwa³a - w tym, czego winni siê wstydziæ. To ci, których 
d¹¿enia s¹ przyziemne.
Phi 3:20  Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamt¹d te¿ jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa 



Chrystusa,
Phi 3:21  który przekszta³ci nasze cia³o poni¿one, na podobne do swego chwalebnego cia³a, t¹ potêg¹, jak¹ 
mo¿e On tak¿e wszystko, co jest, sobie podporz¹dkowaæ.
Phi 4:1  Przeto, bracia umi³owani, za którymi têskniê - radoœci i chwa³o moja! - tak stójcie mocno w Panu, 
umi³owani!
Phi 4:2  Wzywam Ewodiê i wzywam Syntychê, aby by³y jednomyœlne w Panu.
Phi 4:3  Tak¿e proszê i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mn¹ trudzi³y siê dla Ewangelii 
wraz z Klemensem i pozosta³ymi moimi wspó³pracownikami, których imiona s¹ w ksiêdze ¿ycia.
Phi 4:4  Radujcie siê zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie siê!
Phi 4:5  Niech bêdzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumia³a ³agodnoœæ: Pan jest blisko!
Phi 4:6  O nic siê ju¿ zbytnio nie troskajcie, ale w ka¿dej sprawie wasze proœby przedstawiajcie Bogu w 
modlitwie i b³aganiu z dziêkczynieniem!
Phi 4:7  A pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki umys³, bêdzie strzeg³ waszych serc i myœli w Chrystusie 
Jezusie.
Phi 4:8  W koñcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co mi³e, co 
zas³uguje na uznanie: jeœli jest jak¹œ cnot¹ i czynem chwalebnym - to miejcie na myœli!
Phi 4:9  Czyñcie to, czego siê nauczyliœcie, co przejêliœcie, co us³yszeliœcie i co zobaczyliœcie u mnie, a Bóg 
pokoju bêdzie z wami.
Phi 4:10  Tak¿e bardzo siê ucieszy³em w Panu, ¿e wreszcie rozkwit³o wasze staranie o mnie, bo istotnie 
staraliœcie siê, lecz nie mieliœcie do tego sposobnoœci.
Phi 4:11  Nie mówiê tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczy³em siê wystarczaæ sobie w 
warunkach, w jakich jestem.
Phi 4:12  Umiem cierpieæ biedê, umiem i obfitowaæ. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i 
byæ sytym, i g³ód cierpieæ, obfitowaæ i doznawaæ niedostatku.
Phi 4:13  Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia.
Phi 4:14  W ka¿dym razie dobrze uczyniliœcie, bior¹c udzia³ w moim ucisku.
Phi 4:15  Wy, Filipianie, wiecie przecie¿, ¿e na pocz¹tku [g³oszenia] Ewangelii, gdy opuœci³em Macedoniê, 
¿aden z Koœcio³ów poza wami jednymi nie prowadzi³ ze mn¹ otwartego rachunku przychodu i rozchodu,
Phi 4:16  bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przys³aliœcie na moje potrzeby.
Phi 4:17  Mówiê zaœ to bynajmniej nie dlatego, ¿e pragnê daru, lecz pragnê owocu, który wzrasta na wasze 
dobro.
Phi 4:18  Stwierdzam, ¿e wszystko mam, i to w obfitoœci: jestem w ca³ej pe³ni zaopatrzony, otrzymawszy przez 
Epafrodyta od was wdziêczn¹ woñ, ofiarê przyjemn¹, mi³¹ Bogu.
Phi 4:19  A Bóg mój wed³ug swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie ka¿d¹ wasz¹ potrzebê.
Phi 4:20  Bogu zaœ i Ojcu naszemu chwa³a na wieki wieków! Amen.
Phi 4:21  Pozdrówcie ka¿dego œwiêtego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiaj¹ was bracia, którzy s¹ ze mn¹.
Phi 4:22  Pozdrawiaj¹ was wszyscy œwiêci, zw³aszcza ci z domu Cezara.
Phi 4:23  £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech bêdzie] z duchem waszym! Amen.
Col 1:1  Pawe³, z woli Bo¿ej aposto³ Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
Col 1:2  do œwiêtych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: ³aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!
Col 1:3  Dziêki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroæ modlimy siê za was -
Col 1:4  odk¹d us³yszeliœmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej mi³oœci, jak¹ ¿ywicie dla 
wszystkich œwiêtych -
Col 1:5  z powodu nadziei [nagrody] od³o¿onej dla was w niebie. O niej to ju¿ przedtem us³yszeliœcie dziêki 
g³oszeniu prawdy - Ewangelii,
Col 1:6  która do was dotar³a. Podobnie jak jest na ca³ym œwiecie, tak równie¿ i u was, owocuje ona i roœnie 
od dnia, w którym us³yszeliœcie i poznali ³askê Boga w [jej] prawdzie
Col 1:7  wed³ug tego, jak nauczyliœcie siê od umi³owanego wspó³s³ugi naszego Epafrasa. Jest on wiernym 
s³ug¹ Chrystusa zastêpuj¹cym nas;
Col 1:8  on te¿ nam ukaza³ wasz¹ mi³oœæ w Duchu.
Col 1:9  Przeto i my od dnia, w którym to us³yszeliœmy, nie przestajemy za was siê modliæ i prosiæ [Boga], 
abyœcie doszli do pe³nego poznania Jego woli, w ca³ej m¹droœci i duchowym zrozumieniu,
Col 1:10  abyœcie ju¿ postêpowali w sposób godny Pana, w pe³ni Mu siê podobaj¹c, wydaj¹c owoce wszelkich 
dobrych czynów i rosn¹c przez g³êbsze poznanie Boga.
Col 1:11  Niech moc Jego chwa³y w pe³ni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwoœci i 
sta³oœci.
Col 1:12  Z radoœci¹ dziêkujcie Ojcu, który was uzdolni³ do uczestnictwa w dziale œwiêtych w œwiat³oœci.
Col 1:13  On uwolni³ nas spod w³adzy ciemnoœci i przeniós³ do królestwa swego umi³owanego Syna,
Col 1:14  w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.



Col 1:15  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec ka¿dego stworzenia,
Col 1:16  bo w Nim zosta³o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i 
niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchnoœci, czy W³adze. Wszystko przez Niego i dla Niego 
zosta³o stworzone.
Col 1:17  On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Col 1:18  I On jest G³ow¹ Cia³a - Koœcio³a. On jest Pocz¹tkiem, Pierworodnym spoœród umar³ych, aby sam 
zyska³ pierwszeñstwo we wszystkim.
Col 1:19  Zechcia³ bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszka³a ca³a Pe³nia,
Col 1:20  i aby przez Niego znów pojednaæ wszystko z sob¹: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy¿a.
Col 1:21  I was, którzy byliœcie niegdyœ obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myœlenia i wasze 
z³e czyny,
Col 1:22  teraz znów pojedna³ w doczesnym Jego ciele przez œmieræ, by stawiæ was wobec siebie jako 
œwiêtych i nieskalanych, i nienagannych,
Col 1:23  bylebyœcie tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiej¹cy siê w nadziei [w³aœciwej 
dla] Ewangelii. J¹ to pos³yszeliœcie g³oszon¹ wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej s³ug¹ sta³em siê 
ja, Pawe³.
Col 1:24  Teraz radujê siê w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dope³niam braki udrêk Chrystusa 
dla dobra Jego Cia³a, którym jest Koœció³.
Col 1:25  Jego s³ug¹ sta³em siê wed³ug zleconego mi wobec was Bo¿ego w³odarstwa: mam wype³niæ 
[pos³annictwo g³oszenia] s³owa Bo¿ego.
Col 1:26  Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleñ, teraz zosta³a objawiona Jego œwiêtym,
Col 1:27  którym Bóg zechcia³ oznajmiæ, jak wielkie jest bogactwo chwa³y tej tajemnicy poœród pogan. Jest ni¹ 
Chrystus poœród was - nadzieja chwa³y.
Col 1:28  Jego to g³osimy, upominaj¹c ka¿dego cz³owieka i ucz¹c ka¿dego cz³owieka z ca³¹ m¹droœci¹, aby 
ka¿dego cz³owieka okazaæ doskona³ym w Chrystusie.
Col 1:29  Po to w³aœnie siê trudzê walcz¹c Jego moc¹, która potê¿nie dzia³a we mnie.
Col 2:1  Chcê bowiem, abyœcie wiedzieli, jak wielk¹ walkê toczy o was, o tych, którzy s¹ w Laodycei, i o tych 
wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiœcie,
Col 2:2  aby ich serca dozna³y pokrzepienia, aby zostali w mi³oœci pouczeni, ku [osi¹gniêciu] ca³ego bogactwa 
pe³ni zrozumienia, ku g³êbszemu poznaniu tajemnicy Boga - [to jest] Chrystusa.
Col 2:3  W Nim wszystkie skarby m¹droœci i wiedzy s¹ ukryte.
Col 2:4  Mówiê o tym, by was nikt nie zwodzi³ pozornym dowodzeniem.
Col 2:5  Choæ bowiem cia³em jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesz¹c siê na widok waszego 
porz¹dku i sta³oœci wiary waszej w Chrystusa.
Col 2:6  Jak wiêc przejêliœcie naukê o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postêpujcie:
Col 2:7  zapuœæcie w Niego korzenie i na Nim dalej siê budujcie, i umacniajcie siê w wierze, jak was nauczono, 
pe³ni wdziêcznoœci.
Col 2:8  Baczcie, aby kto was nie zagarn¹³ w niewolê przez tê filozofiê bêd¹c¹ czczym oszustwem, opart¹ na 
ludzkiej tylko tradycji, na ¿ywio³ach œwiata, a nie na Chrystusie.
Col 2:9  W Nim bowiem mieszka ca³a Pe³nia: Bóstwo, na sposób cia³a,
Col 2:10  bo zostaliœcie nape³nieni w Nim, który jest G³ow¹ wszelkiej Zwierzchnoœci i W³adzy.
Col 2:11  I w Nim te¿ otrzymaliœcie obrzezanie, nie z rêki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegaj¹ce na 
zupe³nym wyzuciu siê z cia³a grzesznego,
Col 2:12  jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym te¿ razem zostaliœcie wskrzeszeni przez wiarê w 
moc Boga, który Go wskrzesi³.
Col 2:13  I was, umar³ych na skutek wystêpków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] cia³a, razem z Nim 
przywróci³ do ¿ycia. Darowa³ nam wszystkie wystêpki,
Col 2:14  skreœli³ zapis d³u¿ny obci¹¿aj¹cy nas nakazami. To w³aœnie, co by³o naszym przeciwnikiem, usun¹³ z 
drogi, przygwoŸdziwszy do krzy¿a.
Col 2:15  Po rozbrojeniu Zwierzchnoœci i W³adz, jawnie wystawi³ [je] na widowisko, powiód³szy je dziêki Niemu 
w triumfie.
Col 2:16  Niechaj wiêc nikt o was nie wydaje s¹du co do jedzenia i picia b¹dŸ w sprawie œwiêta czy nowiu, czy 
szabatu!
Col 2:17  S¹ to tylko cienie spraw przysz³ych, a rzeczywistoœæ nale¿y do Chrystusa.
Col 2:18  Niechaj was nikt nie ods¹dza od nagrody, zami³owany w uni¿aniu siebie i przesadnej czci anio³ów, 
zg³êbiaj¹c to, co ujrza³. Taki, nadêty bez powodu zmys³owym swym sposobem myœlenia,
Col 2:19  nie trzyma siê mocno G³owy - [Tego], z którego ca³e Cia³o, zaopatrywane i utrzymywane w ca³oœci 
dziêki wi¹¿¹cym po³¹czeniom cz³onków, roœnie Bo¿ym wzrostem.



Col 2:20  Jeœli razem z Chrystusem umarliœcie dla "¿ywio³ów œwiata", dlaczego - jak gdyby ¿yj¹c [jeszcze] w 
œwiecie - dajecie sobie narzucaæ nakazy:
Col 2:21  «Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj...!»
Col 2:22  A przecie¿ wszystko to s¹ rzeczy [przeznaczone] do zniszczenia przez spo¿ycie - [przepisy] wed³ug 
nakazów i nauk ludzkich.
Col 2:23  Przepisy te maj¹ pozór m¹droœci dziêki kultowi w³asnego pomys³u, uni¿aniu siebie i nieoszczêdzaniu 
cia³a, nie dziêki okazywaniu jakiejœ wyrozumia³oœci dla zaspokojenia cia³a [grzesznego].
Col 3:1  Jeœliœcie wiêc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus zasiadaj¹c po prawicy Boga.
Col 3:2  D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Col 3:3  Umarliœcie bowiem i wasze ¿ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Col 3:4  Gdy siê uka¿e Chrystus, nasze ¿ycie, wtedy i wy razem z Nim uka¿ecie siê w chwale.
Col 3:5  Zadajcie wiêc œmieræ temu, co jest przyziemne w waszych cz³onkach: rozpuœcie, nieczystoœci, 
lubie¿noœci, z³ej ¿¹dzy i chciwoœci, bo ona jest ba³wochwalstwem.
Col 3:6  Z powodu nich nadchodzi gniew Bo¿y na synów buntu.
Col 3:7  I wy niegdyœ tak postêpowaliœcie, kiedyœcie w tym ¿yli.
Col 3:8  A teraz i wy odrzuæcie to wszystko: gniew, zapalczywoœæ, z³oœæ, zniewa¿anie, haniebn¹ mowê od 
ust waszych!
Col 3:9  Nie ok³amujcie siê nawzajem, boœcie zwlekli z siebie dawnego cz³owieka z jego uczynkami,
Col 3:10  a przyoblekli nowego, który wci¹¿ siê odnawia ku g³êbszemu poznaniu [Boga], wed³ug obrazu Tego, 
który go stworzy³.
Col 3:11  A tu ju¿ nie ma Greka ani ¯yda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyñcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
Col 3:12  Jako wiêc wybrañcy Bo¿y - œwiêci i umi³owani - obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie, dobroæ, 
pokorê, cichoœæ, cierpliwoœæ,
Col 3:13  znosz¹c jedni drugich i wybaczaj¹c sobie nawzajem, jeœliby mia³ ktoœ zarzut przeciw drugiemu: jak 
Pan wybaczy³ wam, tak i wy!
Col 3:14  Na to zaœ wszystko [przyobleczcie] mi³oœæ, która jest wiêzi¹ doskona³oœci.
Col 3:15  A sercami waszymi niech rz¹dzi pokój Chrystusowy, do którego te¿ zostaliœcie wezwani w jednym 
Ciele. I b¹dŸcie wdziêczni!
Col 3:16  S³owo Chrystusa niech w was przebywa z [ca³ym swym] bogactwem: z wszelk¹ m¹droœci¹ nauczajcie i 
napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieœni pe³ne ducha, pod wp³ywem ³aski œpiewaj¹c Bogu w 
waszych sercach.
Col 3:17  I wszystko, cokolwiek dzia³acie s³owem lub czynem, wszystko [czyñcie] w imiê Pana Jezusa, dziêkuj¹c 
Bogu Ojcu przez Niego.
Col 3:18  ¯ony b¹dŸcie poddane mê¿om, jak przysta³o w Panu.
Col 3:19  Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony i nie b¹dŸcie dla nich przykrymi!
Col 3:20  Dzieci, b¹dŸcie pos³uszne rodzicom we wszystkim, bo to jest mi³e w Panu.
Col 3:21  Ojcowie, nie rozdra¿niajcie waszych dzieci, aby nie traci³y ducha.
Col 3:22  Niewolnicy, b¹dŸcie we wszystkim pos³uszni doczesnym panom, nie s³u¿¹c tylko dla oka, jak 
gdybyœcie siê mieli ludziom przypodobaæ, lecz w szczeroœci serca, boj¹c siê [prawdziwego] Pana.
Col 3:23  Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, œwiadomi,
Col 3:24  ¿e od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zap³atê. S³u¿ycie Chrystusowi jako Panu!
Col 3:25  Kto bowiem pope³nia bezprawie, poniesie skutki pope³nionego bezprawia; a [u Niego] nie ma wzglêdu 
na osoby.
Col 4:1  Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i s³uszne, œwiadomi tego, ¿e i wy macie Pana w 
niebie.
Col 4:2  Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwaj¹c na niej wœród dziêkczynienia.
Col 4:3  Módlcie siê jednoczeœnie i za nas, aby Bóg otworzy³ nam podwoje [dla] s³owa, dla wypowiedzenia 
tajemnicy - Chrystusa, za co te¿ jestem do tej pory wiêŸniem,
Col 4:4  abym j¹ obwieœci³ tak, jak winien [j¹] wypowiedzieæ.
Col 4:5  Wobec obcych postêpujcie m¹drze, wyzyskuj¹c ka¿d¹ chwilê sposobn¹.
Col 4:6  Mowa wasza, zawsze mi³a, niech bêdzie zaprawiona sol¹, tak byœcie wiedzieli, jak nale¿y ka¿demu 
odpowiadaæ.
Col 4:7  Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umi³owany brat, wierny s³uga i wspó³pracownik w Panu.
Col 4:8  Wysy³am go do was w³aœnie po to, ¿ebyœcie wy wiedzieli o naszych sprawach, a on ¿eby pokrzepi³ 
wasze serca -
Col 4:9  wraz z Onezymem, wiernym i umi³owanym bratem, który jest spoœród was: wszystko, co jest tutaj, 
wam oznajmi¹.



Col 4:10  Pozdrawia was Arystarch, mój wspó³wiêzieñ, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliœcie 
zlecenia: Przyjmijcie go, jeœli do was przybêdzie -
Col 4:11  i Jezus, zwany Justusem. Ci, bêd¹c z ¯ydów, s¹ jedynymi wspó³pracownikami dla królestwa Bo¿ego, 
którzy stali siê dla mnie pociech¹.
Col 4:12  Pozdrawia was rodak wasz Epafras, s³uga Chrystusa Jezusa zawsze walcz¹cy za was w modlitwach o 
to, abyœcie stali mocno, doskonali w pe³nieniu ka¿dej woli Bo¿ej.
Col 4:13  Œwiadczê o nim, ¿e usilnie siê troszczy o was oraz o tych, którzy s¹ w Laodycei i w Hierapolis.
Col 4:14  Pozdrawia was £ukasz, umi³owany lekarz, i Demas.
Col 4:15  Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Koœció³ [gromadz¹cy] siê w jego domu!
Col 4:16  A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie siê, by odczytano go te¿ w Koœciele w Laodycei, a 
wy ¿ebyœcie te¿ przeczytali list z Laodycei.
Col 4:17  Powiedzcie zaœ Archipowi: «Uwa¿aj, abyœ wype³ni³ pos³ugê, któr¹ wzi¹³eœ od Pana».
Col 4:18  Pozdrowienie rêk¹ moj¹ - Paw³a: Pamiêtajcie o moich kajdanach! £aska [niech bêdzie] z wami!
1Th 1:1  Pawe³, Sylwan i Tymoteusz do Koœcio³a Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. £aska 
wam i pokój!
1Th 1:2  Zawsze dziêkujemy Bogu za was wszystkich, wspominaj¹c o was nieustannie w naszych modlitwach,
1Th 1:3  pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzie³o wiary, na trud mi³oœci i na wytrwa³¹ nadziejê w 
Panu naszym Jezusie Chrystusie.
1Th 1:4  Wiemy, bracia przez Boga umi³owani, o wybraniu waszym,
1Th 1:5  bo nasze g³oszenie Ewangelii wœród was nie dokona³o siê przez samo tylko s³owo, lecz przez moc i 
przez Ducha Œwiêtego, z wielk¹ si³¹ przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliœmy dla was, przebywaj¹c wœród 
was.
1Th 1:6  A wy, przyjmuj¹c s³owo poœród wielkiego ucisku, z radoœci¹ Ducha Œwiêtego, staliœcie siê 
naœladowcami naszymi i Pana,
1Th 1:7  by okazaæ siê w ten sposób wzorem dla wszystkich wierz¹cych w Macedonii i Achai.
1Th 1:8  Dziêki wam nauka Pañska sta³a siê g³oœna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga 
wszêdzie da³a siê poznaæ, tak ¿e nawet nie trzeba nam o tym mówiæ.
1Th 1:9  Albowiem oni sami opowiadaj¹ o nas, jakiego to przyjêcia doznaliœmy od was i jak nawróciliœcie siê od 
bo¿ków do Boga, by s³u¿yæ Bogu ¿ywemu i prawdziwemu
1Th 1:10  i oczekiwaæ z niebios Jego Syna, którego wzbudzi³ z martwych, Jezusa, naszego wybawcê od 
nadchodz¹cego gniewu.
1Th 2:1  Sami bowiem wiecie, bracia, ¿e nasze przyjœcie do was nie okaza³o siê daremne.
1Th 2:2  Chocia¿ ucierpieliœmy i - jak wiecie - doznaliœmy zniewagi w Filippi, odwa¿yliœmy siê w Bogu 
naszym g³osiæ Ewangeliê Bo¿¹ wam, poœród wielkiego utrapienia.
1Th 2:3  Upominanie zaœ nasze nie pochodzi z b³êdu ani z nieczystej pobudki, ani z podstêpu,
1Th 2:4  lecz jak przez Boga zostaliœmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak g³osimy j¹, aby siê 
podobaæ nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.
1Th 2:5  Nigdy przecie¿ nie pos³ugiwaliœmy siê pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani te¿ nie kierowaliœmy 
siê ukryt¹ chciwoœci¹, czego Bóg jest œwiadkiem,
1Th 2:6  nie szukaj¹c ludzkiej chwa³y ani poœród was, ani poœród innych.
1Th 2:7  A jako aposto³owie Chrystusa mogliœmy byæ dla was ciê¿arem, my jednak stanêliœmy poœród was 
pe³ni skromnoœci, jak matka troskliwie opiekuj¹ca siê swoimi dzieæmi.
1Th 2:8  Bêd¹c tak pe³ni ¿yczliwoœci dla was, chcieliœmy wam daæ nie tylko naukê Bo¿¹, lecz nadto dusze 
nasze, tak bowiem staliœcie siê nam drodzy.
1Th 2:9  Pamiêtacie przecie¿, bracia, nasz¹ pracê i trud. Pracowaliœmy dniem i noc¹, aby nikomu z was nie byæ 
ciê¿arem. Tak to wœród was g³osiliœmy Ewangeliê Bo¿¹.
1Th 2:10  Sami jesteœcie œwiadkami i Bóg tak¿e, jak zachowywaliœmy siê œwiêcie, sprawiedliwie i 
nienagannie poœród was wierz¹cych.
1Th 2:11  Wiecie: tak ka¿dego z was zachêcaliœmy i zaklinaliœmy, jak ojciec swe dzieci,
1Th 2:12  abyœcie postêpowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwa³y.
1Th 2:13  Dlatego nieustannie dziêkujemy Bogu, bo gdy przyjêliœcie s³owo Bo¿e, us³yszane od nas, 
przyjêliœcie je nie jako s³owo ludzkie, ale - jak jest naprawdê - jako s³owo Boga, który dzia³a w was wierz¹cych.
1Th 2:14  Bracia, wyœcie siê stali naœladowcami Koœcio³ów Boga, które s¹ w Judei w Chrystusie Jezusie, 
poniewa¿ to samo, co one od ¯ydów, wyœcie wycierpieli od rodaków.
1Th 2:15  ¯ydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas tak¿e przeœladowali. A nie podobaj¹ siê oni Bogu i 
sprzeciwiaj¹ siê wszystkim ludziom.
1Th 2:16  Zabraniaj¹ nam przemawiaæ do pogan celem zbawienia ich; tak dope³niaj¹ zawsze miary swych 
grzechów. Ale przyszed³ na nich ostateczny gniew Bo¿y.
1Th 2:17  My zaœ, bracia, roz³¹czeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemo¿liwoœci¹ ogl¹dania was, 



bardzo gor¹co pragnêliœmy widzieæ was osobiœcie.
1Th 2:18  Dlatego chcieliœmy przybyæ do was, zw³aszcza ja, Pawe³, jeden raz i drugi, ale przeszkodzi³ nam 
szatan.
1Th 2:19  Ale jaka¿ jest nasza nadzieja albo radoœæ, albo wieniec chwa³y? Czy¿ nie wy ni¹ bêdziecie przed 
Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjœcia?
1Th 2:20  Wy bowiem jesteœcie dla nas chwa³¹ i radoœci¹.
1Th 3:1  Dlatego nie mog¹c tego znosiæ, postanowiliœmy sami pozostaæ w Atenach,
1Th 3:2  a Tymoteusza, brata naszego i s³ugê Bo¿ego w g³oszeniu Ewangelii Chrystusa, wys³aliœmy, aby was 
utwierdzi³ i umocni³ w waszej wierze,
1Th 3:3  tak aby nikt siê nie chwia³ poœród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliœmy ustanowieni.
1Th 3:4  Albowiem gdy poœród was przebywaliœmy, zapowiadaliœmy wam, ¿e bêdziemy cierpieæ ucisk, co 
te¿, jak wiecie, siê sta³o.
1Th 3:5  Dlatego nie mog¹c tego d³u¿ej znosiæ, pos³a³em [go], aby zbada³ wiarê wasz¹, czy przypadkiem nie 
zwiód³ was kusiciel i czy trud nasz nie okaza³ siê daremny.
1Th 3:6  Teraz - kiedy Tymoteusz od was wróci³ do nas i kiedy doniós³ nam radosn¹ wieœæ o wierze i mi³oœci 
waszej, a i o tym, ¿e zawsze zachowujecie o nas dobr¹ pamiêæ i ¿e bardzo pragniecie nas zobaczyæ, podobnie 
jak my was -
1Th 3:7  zostaliœmy dziêki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarê wasz¹ we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku.
1Th 3:8  Teraz bowiem o¿yliœmy, gdy wy przy Panu stoicie.
1Th 3:9  Jakie¿ bowiem podziêkowanie mo¿emy za was Bogu z³o¿yæ, za radoœæ, jak¹ mamy z powodu was 
przed Bogiem naszym?
1Th 3:10  Gor¹co modlimy siê we dnie i w nocy, abyœmy mogli was osobiœcie zobaczyæ i abyœmy mogli 
dope³niæ tego, czego brak waszej wierze.
1Th 3:11  Drogê nasz¹ do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus!
1Th 3:12  A Pan niech pomno¿y liczbê wasz¹ i niech spotêguje wasz¹ wzajemn¹ mi³oœæ dla wszystkich, jak¹ i 
my mamy dla was;
1Th 3:13  aby serca wasze utwierdzone zosta³y jako nienaganne w œwiêtoœci wobec Boga, Ojca naszego, na 
przyjœcie Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego œwiêtymi.
1Th 4:1  A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: wed³ug tego, coœcie od nas przejêli w 
sprawie sposobu postêpowania i podobania siê Bogu - jak ju¿ postêpujecie - stawajcie siê coraz doskonalszymi!
1Th 4:2  Wiecie przecie¿, jakie nakazy daliœmy wam przez Pana Jezusa.
1Th 4:3  Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest wasze uœwiêcenie: powstrzymywanie siê od rozpusty,
1Th 4:4  aby ka¿dy umia³ utrzymywaæ cia³o w³asne w œwiêtoœci i we czci,
1Th 4:5  a nie w po¿¹dliwej namiêtnoœci, jak to czyni¹ nie znaj¹cy Boga poganie.
1Th 4:6  Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem 
powiedzieliœmy, zapewniaj¹c uroczyœcie: Bóg jest mœcicielem tego wszystkiego.
1Th 4:7  Nie powo³a³ nas Bóg do nieczystoœci, ale do œwiêtoœci.
1Th 4:8  A wiêc kto [to] odrzuca, nie cz³owieka odrzuca, lecz Boga, który przecie¿ daje wam swego Ducha 
Œwiêtego.
1Th 4:9  Nie jest rzecz¹ konieczn¹, abyœmy wam pisali o mi³oœci braterskiej, albowiem Bóg was samych 
naucza, abyœcie siê wzajemnie mi³owali.
1Th 4:10  Czynicie to przecie¿ w stosunku do wszystkich braci w ca³ej Macedonii.
1Th 4:11  Zachêcam was jedynie, bracia, abyœcie coraz bardziej siê doskonalili i starali zachowaæ spokój, 
spe³niaæ w³asne obowi¹zki i pracowaæ w³asnymi rêkami, jak to wam nakazaliœmy.
1Th 4:12  Wobec tych, którzy pozostaj¹ na zewn¹trz, zachowujcie siê szlachetnie, a nie bêdzie wam potrzeba 
nikogo.
1Th 4:13  Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umieraj¹, abyœcie siê nie smucili 
jak wszyscy ci, którzy nie maj¹ nadziei.
1Th 4:14  Jeœli bowiem wierzymy, ¿e Jezus istotnie umar³ i zmartwychwsta³, to równie¿ tych, którzy umarli w 
Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
1Th 4:15  To bowiem g³osimy wam jako s³owo Pañskie, ¿e my, ¿ywi, pozostawieni na przyjœcie Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
1Th 4:16  Sam bowiem Pan zst¹pi z nieba na has³o i na g³os archanio³a, i na dŸwiêk tr¹by Bo¿ej, a zmarli w 
Chrystusie powstan¹ pierwsi.
1Th 4:17  Potem my, ¿ywi i pozostawieni, wraz z nimi bêdziemy porwani w powietrze, na ob³oki naprzeciw 
Pana, i w ten sposób zawsze bêdziemy z Panem.
1Th 4:18  Przeto wzajemnie siê pocieszajcie tymi s³owami!
1Th 5:1  Nie potrzeba wam, bracia, pisaæ o czasach i chwilach.
1Th 5:2  Sami bowiem dok³adnie wiecie, ¿e dzieñ Pañski przyjdzie tak, jak z³odziej w nocy.



1Th 5:3  Kiedy bowiem bêd¹ mówiæ: «Pokój i bezpieczeñstwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich zag³ada, 
jak bóle na brzemienn¹, i nie ujd¹.
1Th 5:4  Ale wy, bracia, nie jesteœcie w ciemnoœciach, aby ów dzieñ mia³ was zaskoczyæ jak z³odziej.
1Th 5:5  Wszyscy wy bowiem jesteœcie synami œwiat³oœci i synami dnia. Nie jesteœmy synami nocy ani 
ciemnoœci.
1Th 5:6  Nie œpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i b¹dŸmy trzeŸwi!
1Th 5:7  Ci, którzy œpi¹, w nocy œpi¹, a którzy siê upijaj¹, w nocy s¹ pijani.
1Th 5:8  My zaœ, którzy do dnia nale¿ymy, b¹dŸmy trzeŸwi, odziani w pancerz wiary i mi³oœci oraz he³m 
nadziei zbawienia.
1Th 5:9  Poniewa¿ nie przeznaczy³ nas Bóg, abyœmy zas³u¿yli na gniew, ale na osi¹gniêcie zbawienia przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1Th 5:10  który za nas umar³, abyœmy, czy ¿ywi, czy umarli, razem z Nim ¿yli.
1Th 5:11  Dlatego zachêcajcie siê wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zreszt¹ czynicie.
1Th 5:12  Prosimy was, bracia, abyœcie uznawali tych, którzy wœród was pracuj¹, którzy przewodz¹ wam i w 
Panu was napominaj¹.
1Th 5:13  Ze wzglêdu na ich pracê otaczajcie ich szczególn¹ mi³oœci¹! Miêdzy sob¹ zachowujcie pokój!
1Th 5:14  Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie ma³odusznych, przygarniajcie s³abych, a 
dla wszystkich b¹dŸcie cierpliwi!
1Th 5:15  Uwa¿ajcie, aby nikt nie odp³aca³ z³em za z³e, zawsze usi³ujcie czyniæ dobrze sobie nawzajem i 
wobec wszystkich!
1Th 5:16  Zawsze siê radujcie,
1Th 5:17  nieustannie siê módlcie!
1Th 5:18  W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie, taka jest bowiem wola Bo¿a w Jezusie Chrystusie wzglêdem was.
1Th 5:19  Ducha nie gaœcie,
1Th 5:20  proroctwa nie lekcewa¿cie!
1Th 5:21  Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!
1Th 5:22  Unikajcie wszystkiego, co ma choæby pozór z³a.
1Th 5:23  Sam Bóg pokoju niech was ca³kowicie uœwiêca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i cia³o bez 
zarzutu zachowa³y siê na przyjœcie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1Th 5:24  Wierny jest Ten, który was wzywa: On te¿ tego dokona.
1Th 5:25  Bracia, módlcie siê tak¿e i za nas!
1Th 5:26  Pozdrówcie wszystkich braci poca³unkiem œwiêtym!
1Th 5:27  Zaklinam was na Pana, aby list ten zosta³ odczytany wszystkim braciom.
1Th 5:28  £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!
2Th 1:1  Pawe³, Sylwan i Tymoteusz do Koœcio³a Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie 
Chrystusie.
2Th 1:2  £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
2Th 1:3  Bracia, zawsze winniœmy za was Bogu dziêkowaæ, co jest rzecz¹ s³uszn¹, bo wiara wasza bardzo 
wzrasta, a mi³oœæ wzajemna u ka¿dego z was obfituje,
2Th 1:4  i to tak, ¿e my sami w Koœcio³ach Bo¿ych chlubimy siê wami z powodu waszej cierpliwoœci i wiary we 
wszystkich waszych przeœladowaniach i uciskach, które znosicie.
2Th 1:5  S¹ one zapowiedzi¹ sprawiedliwego s¹du Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa 
Bo¿ego, za które te¿ cierpicie.
2Th 1:6  Bo przecie¿ jest rzecz¹ s³uszn¹ u Boga odp³aciæ uciskiem tym, którzy was uciskaj¹,
2Th 1:7  a wam, uciœnionym, daæ ulgê wraz z nami, gdy z nieba objawi siê Pan Jezus z anio³ami swojej potêgi
2Th 1:8  w p³omienistym ogniu, wymierzaj¹c karê tym, którzy Boga nie uznaj¹ i nie s¹ pos³uszni Ewangelii Pana 
naszego Jezusa.
2Th 1:9  Jako karê ponios¹ oni wieczn¹ zag³adê [z dala] od oblicza Pañskiego i od potê¿nego majestatu Jego
2Th 1:10  w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby byæ uwielbionym w œwiêtych swoich i okazaæ siê godnym 
podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyœcie dali wiarê œwiadectwu naszemu.
2Th 1:11  Dlatego modlimy siê zawsze za was, aby Bóg nasz uczyni³ was godnymi swego wezwania, aby z 
moc¹ udoskonali³ w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [p³yn¹cy z] wiary.
2Th 1:12  Aby w was zosta³o uwielbione imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za ³ask¹ Boga 
naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2Th 2:1  W sprawie przyjœcia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia siê wokó³ Niego, 
prosimy was, bracia,
2Th 2:2  abyœcie siê nie dali zbyt ³atwo zachwiaæ w waszym rozumieniu ani zastraszyæ b¹dŸ przez ducha, 
b¹dŸ przez mowê, b¹dŸ przez list, rzekomo od nas pochodz¹cy, jakoby ju¿ nastawa³ dzieñ Pañski.
2Th 2:3  Niech was w ¿aden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzieñ ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw 



odstêpstwo i nie objawi siê cz³owiek grzechu, syn zatracenia,
2Th 2:4  który siê sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa siê Bogiem lub tym, co odbiera czeœæ, tak 
¿e zasi¹dzie w œwi¹tyni Boga dowodz¹c, ¿e sam jest Bogiem.
2Th 2:5  Czy nie pamiêtacie, jak mówi³em wam o tym, gdy wœród was przebywa³em?
2Th 2:6  Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawi³ siê w swoim czasie.
2Th 2:7  Albowiem ju¿ dzia³a tajemnica bezbo¿noœci. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ust¹pi miejsca,
2Th 2:8  wówczas uka¿e siê Niegodziwiec, którego Pan Jezus zg³adzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci 
[samym] objawieniem swego przyjœcia.
2Th 2:9  Pojawieniu siê jego towarzyszyæ bêdzie dzia³anie szatana, z ca³¹ moc¹, wœród znaków i fa³szywych 
cudów,
2Th 2:10  [dzia³anie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawoœci tych, którzy gin¹, poniewa¿ nie przyjêli mi³oœci 
prawdy, aby dost¹piæ zbawienia.
2Th 2:11  Dlatego Bóg dopuszcza dzia³anie na nich oszustwa, tak i¿ uwierz¹ k³amstwu,
2Th 2:12  aby byli os¹dzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawoœæ.
2Th 2:13  Lecz my zawsze winniœmy dziêkowaæ Bogu za was, bracia umi³owani przez Pana, ¿e wybra³ was 
Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uœwiêcenie Ducha i wiarê w prawdê.
2Th 2:14  Po to wezwa³ was przez nasze g³oszenie Ewangelii, abyœcie dost¹pili chwa³y Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
2Th 2:15  Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie siê tradycji, o których zostaliœcie pouczeni b¹dŸ 
¿ywym s³owem, b¹dŸ za poœrednictwem naszego listu.
2Th 2:16  Sam zaœ Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umi³owa³ i przez ³askê udzieli³ nam 
nie koñcz¹cego siê pocieszenia i dobrej nadziei,
2Th 2:17  niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!
2Th 3:1  Poza tym, bracia, módlcie siê za nas, aby s³owo Pañskie rozszerza³o siê i rozs³awi³o, podobnie jak jest 
poœród was,
2Th 3:2  abyœmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i z³ych, albowiem nie wszyscy maj¹ wiarê.
2Th 3:3  Wierny jest Pan, który umocni was i ustrze¿e od z³ego.
2Th 3:4  Co do was, ufamy w Panu, ¿e to, co nakazujemy, czynicie i bêdziecie czyniæ.
2Th 3:5  Niechaj Pan skieruje serca wasze ku mi³oœci Bo¿ej i cierpliwoœci Chrystusowej!
2Th 3:6  Nakazujemy wam, bracia, w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyœcie stronili od ka¿dego brata, 
który postêpuje wbrew porz¹dkowi, a nie wed³ug tradycji, któr¹ przejêliœcie od nas.
2Th 3:7  Sami bowiem wiecie, jak nale¿y nas naœladowaæ, bo nie wzbudzaliœmy wœród was niepokoju
2Th 3:8  ani u nikogo nie jedliœmy za darmo chleba, ale pracowaliœmy w trudzie i zmêczeniu, we dnie i w nocy, 
aby dla nikogo z was nie byæ ciê¿arem.
2Th 3:9  Nie jakobyœmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby daæ wam samych siebie za przyk³ad do 
naœladowania.
2Th 3:10  Albowiem gdy byliœmy u was, nakazywaliœmy wam tak: Kto nie chce pracowaæ, niech te¿ nie je!
2Th 3:11  S³yszymy bowiem, ¿e niektórzy wœród was postêpuj¹ wbrew porz¹dkowi: wcale nie pracuj¹, lecz 
zajmuj¹ siê rzeczami niepotrzebnymi.
2Th 3:12  Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracuj¹c ze spokojem, 
w³asny chleb jedli.
2Th 3:13  Wy zaœ, bracia, nie zniechêcajcie siê w czynieniu dobrze!
2Th 3:14  Je¿eli ktoœ nie pos³ucha s³ów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby siê 
zawstydzi³.
2Th 3:15  A nie uwa¿ajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!
2Th 3:16  A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech bêdzie z wami 
wszystkimi!
2Th 3:17  Pozdrowienie rêk¹ moj¹ - Paw³a. Ten znak jest w ka¿dym liœcie: Tak piszê.
2Th 3:18  £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!
1Ti 1:1  Pawe³, aposto³ Chrystusa Jezusa wed³ug nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, 
naszej nadziei -
1Ti 1:2  do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. £aska, mi³osierdzie, pokój od Boga Ojca i 
Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
1Ti 1:3  Jak prosi³em ciê, byœ pozosta³ w Efezie, kiedy wybiera³em siê do Macedonii, [tak proszê teraz], abyœ 
nakaza³ niektórym zaprzestaæ g³oszenia niew³aœciwej nauki,
1Ti 1:4  a tak¿e zajmowania siê baœniami i genealogiami bez koñca. S³u¿¹ one raczej dalszym dociekaniom ni¿ 
planowi Bo¿emu zgodnie z wiar¹.
1Ti 1:5  Celem zaœ nakazu jest mi³oœæ, p³yn¹ca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieob³udnej.
1Ti 1:6  Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili siê ku czczej gadaninie.



1Ti 1:7  Chcieli uchodziæ za uczonych w Prawie nie rozumiej¹c ani tego, co mówi¹, ani tego, co stanowczo 
twierdz¹.
1Ti 1:8  Wiemy zaœ, ¿e Prawo jest dobre, jeœli je ktoœ prawnie stosuje,
1Ti 1:9  rozumiej¹c, ¿e Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postêpuj¹cych bezprawnie i dla 
niesfornych, bezbo¿nych i grzeszników, dla niegodziwych i œwiatowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla 
zabójców,
1Ti 1:10  dla rozpustników, dla mê¿czyzn wspó³¿yj¹cych z sob¹, dla handlarzy niewolnikami, k³amców, 
krzywoprzysiêzców i [dla pope³niaj¹cych] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrow¹ nauk¹,
1Ti 1:11  w duchu Ewangelii chwa³y b³ogos³awionego Boga, któr¹ mi zwierzono.
1Ti 1:12  Dziêki sk³adam Temu, który miê przyoblek³ moc¹, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, ¿e uzna³ 
mnie za godnego wiary, skoro przeznaczy³ do pos³ugi mnie,
1Ti 1:13  ongiœ bluŸniercê, przeœladowcê i oszczercê. Dost¹pi³em jednak mi³osierdzia, poniewa¿ dzia³a³em z 
nieœwiadomoœci¹, w niewierze.
1Ti 1:14  A nad miarê obfit¹ okaza³a siê ³aska naszego Pana wraz z wiar¹ i mi³oœci¹, która jest w Chrystusie 
Jezusie!
1Ti 1:15  Nauka to zas³uguj¹ca na wiarê i godna ca³kowitego uznania, ¿e Chrystus Jezus przyszed³ na œwiat 
zbawiæ grzeszników, spoœród których ja jestem pierwszy.
1Ti 1:16  Lecz dost¹pi³em mi³osierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokaza³ ca³¹ 
wielkodusznoœæ jako przyk³ad dla tych, którzy w Niego wierzyæ bêd¹ dla ¿ycia wiecznego.
1Ti 1:17  A Królowi wieków nieœmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - czeœæ i chwa³a na wieki 
wieków! Amen.
1Ti 1:18  Ten w³aœnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myœli proroctw, które uprzednio 
wskazywa³y na ciebie: byœ wsparty nimi toczy³ dobr¹ walkê,
1Ti 1:19  maj¹c wiarê i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze;
1Ti 1:20  do nich nale¿y Hymenajos i Aleksander, których przekaza³em szatanowi, a¿eby siê oduczyli bluŸniæ.
1Ti 2:1  Zalecam wiêc przede wszystkim, by proœby, modlitwy, wspólne b³agania, dziêkczynienia odprawiane 
by³y za wszystkich ludzi:
1Ti 2:2  za królów i za wszystkich sprawuj¹cych w³adze, abyœmy mogli prowadziæ ¿ycie ciche i spokojne z ca³¹ 
pobo¿noœci¹ i godnoœci¹.
1Ti 2:3  Jest to bowiem rzecz dobra i mi³a w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
1Ti 2:4  który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1Ti 2:5  Albowiem jeden jest Bóg, jeden te¿ poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi, cz³owiek, Chrystus Jezus,
1Ti 2:6  który wyda³ siebie samego na okup za wszystkich jako œwiadectwo we w³aœciwym czasie.
1Ti 2:7  Ze wzglêdu na nie ja zosta³em ustanowiony g³osicielem i aposto³em - mówiê prawdê, nie k³amiê - 
nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
1Ti 2:8  Chcê wiêc, by mê¿czyŸni modlili siê na ka¿dym miejscu, podnosz¹c rêce czyste, bez gniewu i sporu.
1Ti 2:9  Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech siê przyozdabiaj¹ ze wstydliwoœci¹ i umiarem, 
nie przesadnie zaplatanymi w³osami albo z³otem czy per³ami, albo kosztownym strojem,
1Ti 2:10  lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które siê przyznaj¹ do pobo¿noœci.
1Ti 2:11  Kobieta niechaj siê uczy w cichoœci z ca³ym poddaniem siê.
1Ti 2:12  Nauczaæ zaœ kobiecie nie pozwalam ani te¿ przewodziæ nad mê¿em lecz [chcê, by] trwa³a w 
cichoœci.
1Ti 2:13  Albowiem Adam zosta³ pierwszy ukszta³towany, potem - Ewa.
1Ti 2:14  I nie Adam zosta³ zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popad³a w przestêpstwo.
1Ti 2:15  Zbawiona zaœ zostanie przez rodzenie dzieci; [bêd¹ zbawione wszystkie], jeœli wytrwaj¹ w wierze i 
mi³oœci, i uœwiêceniu - z umiarem.
1Ti 3:1  Nauka ta zas³uguje na wiarê. Jeœli ktoœ d¹¿y do biskupstwa, po¿¹da dobrego zadania.
1Ti 3:2  Biskup wiêc powinien byæ nienaganny, m¹¿ jednej ¿ony, trzeŸwy, rozs¹dny, przyzwoity, goœcinny, 
sposobny do nauczania,
1Ti 3:3  nie przebieraj¹cy miary w piciu wina, niesk³onny do bicia, ale opanowany, niek³ótliwy, niechciwy na 
grosz,
1Ti 3:4  dobrze rz¹dz¹cy w³asnym domem, trzymaj¹cy dzieci w uleg³oœci, z ca³¹ godnoœci¹.
1Ti 3:5  Jeœli ktoœ bowiem nie umie stan¹æ na czele w³asnego domu, jak¿e¿ bêdzie siê troszczy³ o Koœció³ 
Bo¿y?
1Ti 3:6  Nie [mo¿e byæ] œwie¿o ochrzczony, a¿eby wbiwszy siê w pychê nie wpad³ w diabelskie potêpienie.
1Ti 3:7  Powinien te¿ mieæ dobre œwiadectwo ze strony tych, którzy s¹ z zewn¹trz, ¿eby siê nie narazi³ na 
wzgardê i sid³a diabelskie.
1Ti 3:8  Diakonami tak samo winni byæ ludzie godni, w mowie nieob³udni, nie nadu¿ywaj¹cy wina, niechciwi 
brudnego zysku,



1Ti 3:9  [lecz] utrzymuj¹cy tajemnicê wiary w czystym sumieniu.
1Ti 3:10  I oni niech bêd¹ najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spe³niaj¹ pos³ugê, jeœli s¹ bez 
zarzutu.
1Ti 3:11  Kobiety równie¿ - czyste, niesk³onne do oczerniania, trzeŸwe, wierne we wszystkim.
1Ti 3:12  Diakoni niech bêd¹ mê¿ami jednej ¿ony, rz¹dz¹cy dobrze dzieæmi i w³asnymi domami.
1Ti 3:13  Ci bowiem, skoro dobrze spe³nili czynnoœci diakoñskie, zdobywaj¹ sobie zaszczytny stopieñ i ufn¹ 
œmia³oœæ w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.
1Ti 3:14  Piszê ci to wszystko spodziewaj¹c siê przybyæ do ciebie mo¿liwie szybko.
1Ti 3:15  Gdybym zaœ siê opóŸnia³, [piszê], byœ wiedzia³, jak nale¿y postêpowaæ w domu Bo¿ym, który jest 
Koœcio³em Boga ¿ywego, filarem i podpor¹ prawdy.
1Ti 3:16  A bez w¹tpienia wielka jest tajemnica pobo¿noœci. Ten, który objawi³ siê w ciele, usprawiedliwiony 
zosta³ w Duchu, ukaza³ siê anio³om, og³oszony zosta³ poganom, znalaz³ wiarê w œwiecie, wziêty zosta³ w 
chwale.
1Ti 4:1  Duch zaœ otwarcie mówi, ¿e w czasach ostatnich niektórzy odpadn¹ od wiary, sk³aniaj¹c siê ku duchom 
zwodniczym i ku naukom demonów.
1Ti 4:2  [Stanie siê to] przez takich, którzy ob³udnie k³ami¹, maj¹ w³asne sumienie napiêtnowane.
1Ti 4:3  Zabraniaj¹ oni wchodziæ w zwi¹zki ma³¿eñskie, [nakazuj¹] powstrzymywaæ siê od pokarmów, które Bóg 
stworzy³, aby je przyjmowali z dziêkczynieniem wierz¹cy i ci, którzy poznali prawdê.
1Ti 4:4  Poniewa¿ wszystko, co Bóg stworzy³, jest dobre, i niczego, co jest spo¿ywane z dziêkczynieniem, nie 
nale¿y odrzucaæ.
1Ti 4:5  Staje siê bowiem poœwiêcone przez s³owo Bo¿e i przez modlitwê.
1Ti 4:6  Przedk³adaj¹c to braciom, bêdziesz dobrym s³ug¹ Chrystusa Jezusa, karmionym s³owami wiary i dobrej 
nauki, za któr¹ poszed³eœ.
1Ti 4:7  Odrzucaj natomiast œwiatowe i babskie baœnie! Sam zaœ æwicz siê w pobo¿noœci!
1Ti 4:8  Bo æwiczenie cielesne nie na wiele siê przyda; pobo¿noœæ zaœ przydatna jest do wszystkiego, maj¹c 
zapewnienie ¿ycia obecnego i tego, które ma nadejœæ.
1Ti 4:9  Nauka to zas³uguj¹ca na wiarê i godna ca³kowitego uznania.
1Ti 4:10  W³aœnie o to trudzimy siê i walczymy, poniewa¿ z³o¿yliœmy nadziejê w Bogu ¿ywym, który jest 
Zbawc¹ wszystkich ludzi, zw³aszcza wierz¹cych.
1Ti 4:11  To nakazuj i tego nauczaj!
1Ti 4:12  Niechaj nikt nie lekcewa¿y twego m³odego wieku, lecz wzorem b¹dŸ dla wiernych w mowie, w 
obejœciu, w mi³oœci, w wierze, w czystoœci!
1Ti 4:13  Do czasu, a¿ przyjdê, przyk³adaj siê do czytania, zachêcania, nauki.
1Ti 4:14  Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który zosta³ ci dany za spraw¹ proroctwa i przez w³o¿enie r¹k 
kolegium prezbiterów.
1Ti 4:15  W tych rzeczach siê æwicz, ca³y im siê oddaj, aby twój postêp widoczny by³ dla wszystkich.
1Ti 4:16  Uwa¿aj na siebie i na naukê, trwaj w nich! To bowiem czyni¹c i siebie samego zbawisz, i tych, którzy 
ciê s³uchaj¹.
1Ti 5:1  Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nak³aniaj proœb¹ jak ojca, m³odszych - jak braci,
1Ti 5:2  starsze kobiety - jak matki; m³odsze - jak siostry, z ca³¹ czystoœci¹!
1Ti 5:3  Miej we czci te wdowy, które s¹ rzeczywiœcie wdowami.
1Ti 5:4  Jeœli jakaœ wdowa ma dzieci albo wnuki, niech¿e siê one ucz¹ najpierw pieczo³owitoœci wzglêdem 
w³asnej rodziny i odp³acania siê rodzicom wdziêcznoœci¹! Jest to bowiem rzecz¹ mi³¹ w oczach Bo¿ych.
1Ti 5:5  Ta zaœ, która rzeczywiœcie jest wdow¹, jako osamotniona z³o¿y³a nadziejê w Bogu i trwa w zanoszeniu 
próœb i modlitw we dnie i w nocy.
1Ti 5:6  Lecz ta, która ¿yje rozpustnie, [za ¿ycia] umar³a.
1Ti 5:7  I to nakazuj, a¿eby by³y nienaganne.
1Ti 5:8  A jeœli kto nie dba o swoich, a zw³aszcza o domowników, wypar³ siê wiary i gorszy jest od 
niewierz¹cego.
1Ti 5:9  Do spisu nale¿y wci¹gaæ tak¹ wdowê, która ma co najmniej lat szeœædziesi¹t, by³a ¿on¹ jednego 
mê¿a,
1Ti 5:10  ma za sob¹ œwiadectwo o [takich] dobrych czynach: ¿e dzieci wychowa³a, ¿e by³a goœcinna, ¿e 
obmy³a nogi œwiêtych, ¿e zasmuconym przysz³a z pomoc¹, ¿e pilnie bra³a udzia³ we wszelkim dobrym dziele.
1Ti 5:11  M³odszych zaœ wdów nie dopuszczaj [do s³u¿by Koœcio³owi]! Odk¹d bowiem znêci³a je rozkosz 
przeciwna Chrystusowi, chc¹ wychodziæ za m¹¿.
1Ti 5:12  Obci¹¿a je wyrok potêpienia, poniewa¿ z³ama³y pierwsze zobowi¹zanie.
1Ti 5:13  Zarazem ucz¹ siê te¿ bezczynnoœci kr¹¿¹c po domach. I nie tylko s¹ bezczynne, lecz i rozgadane, 
wœcibskie, rozprawiaj¹ce o rzeczach niepotrzebnych.
1Ti 5:14  Chcê zatem ¿eby m³odsze wychodzi³y za m¹¿, rodzi³y dzieci, by³y gospodyniami domu, ¿eby stronie 



przeciwnej nie dawa³y sposobnoœci do rzucania potwarzy.
1Ti 5:15  Ju¿ bowiem, niektóre zesz³y z drogi prawej [id¹c] za szatanem.
1Ti 5:16  Jeœli któraœ wierz¹ca ma [u siebie] wdowy, niech¿e im przychodzi z pomoc¹, a niech nie obci¹¿a 
Koœcio³a, by móg³ przyjœæ z pomoc¹ tym, które rzeczywiœcie s¹ wdowami.
1Ti 5:17  Prezbiterzy, którzy dobrze przewodnicz¹, niech bêd¹ uwa¿ani za godnych podwójnej czci, najbardziej 
ci, którzy trudz¹ siê g³oszeniem s³owa i nauczaniem.
1Ti 5:18  Mówi bowiem Pismo: Nie zawi¹¿esz pyska wo³owi m³óc¹cemu oraz: Godzien jest robotnik zap³aty 
swojej.
1Ti 5:19  Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskar¿enia, chyba ¿e na podstawie dwu albo trzech œwiadków.
1Ti 5:20  Trwaj¹cych w grzechu upominaj w obecnoœci wszystkich, ¿eby tak¿e i pozostali przejmowali siê 
lêkiem.
1Ti 5:21  Zaklinam ciê wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych anio³ów, abyœ tego przestrzega³ bez 
uprzedzeñ, nie powoduj¹c siê w niczym stronniczoœci¹.
1Ti 5:22  Na nikogo r¹k pospiesznie nie wk³adaj ani nie bierz udzia³u w grzechach cudzych.
1Ti 5:23  Siebie samego zachowaj czystym! Samej wody ju¿ nie pij, u¿ywaj natomiast po trosze wina ze 
wzglêdu na ¿o³¹dek i czêste twe s³aboœci!
1Ti 5:24  Grzechy niektórych ludzi s¹ wiadome wszystkim, wyprzedzaj¹c wydanie wyroku, za niektórymi zaœ id¹ 
w œlad.
1Ti 5:25  Podobnie te¿ wiadome s¹ czyny dobre; a i te, które inaczej siê przedstawiaj¹, nie mog¹ pozostaæ w 
ukryciu.
1Ti 6:1  Wszyscy, którzy s¹ pod jarzmem jako niewolnicy, niech w³asnych panów uznaj¹ za godnych wszelkiej 
czci, a¿eby nie bluŸniono imieniu Boga i [naszej] nauce.
1Ti 6:2  Ci zaœ, którzy maj¹ wierz¹cych panów, niechaj ich nie lekcewa¿¹ z tego powodu, ¿e s¹ braæmi, ale 
niech im lepiej s³u¿¹, dlatego ¿e s¹ oni wierz¹cymi i umi³owanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy 
nauczaj i do nich zachêcaj!
1Ti 6:3  Jeœli ktoœ naucza inaczej i nie trzyma siê zdrowych s³ów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki 
zgodnej z pobo¿noœci¹,
1Ti 6:4  jest nadêty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i s³owne utarczki. Z nich rodz¹ siê: 
zawiœæ, sprzeczka, bluŸnierstwa, z³oœliwe podejrzenia,
1Ti 6:5  ci¹g³e spory ludzi o wypaczonym umyœle i którym brak prawdy - ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e pobo¿noœæ 
jest Ÿród³em zysku.
1Ti 6:6  Wielkim zaœ zyskiem jest pobo¿noœæ wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
1Ti 6:7  Nic bowiem nie przynieœliœmy na ten œwiat; nic te¿ nie mo¿emy [z niego] wynieœæ.
1Ti 6:8  Maj¹c natomiast ¿ywnoœæ i odzienie, i dach nad g³ow¹, b¹dŸmy z tego zadowoleni!
1Ti 6:9  A ci, którzy chc¹ siê bogaciæ, wpadaj¹ w pokusê i w zasadzkê oraz w liczne nierozumne i szkodliwe 
po¿¹dania. One to pogr¹¿aj¹ ludzi w zgubê i zatracenie.
1Ti 6:10  Albowiem korzeniem wszelkiego z³a jest chciwoœæ pieniêdzy. Za nimi to uganiaj¹c siê, niektórzy 
zab³¹kali siê z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleœciami.
1Ti 6:11  Ty natomiast, o cz³owiecze Bo¿y, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a pod¹¿aj za sprawiedliwoœci¹, 
pobo¿noœci¹, wiar¹, mi³oœci¹, wytrwa³oœci¹, ³agodnoœci¹!
1Ti 6:12  Walcz w dobrych zawodach o wiarê, zdob¹dŸ ¿ycie wieczne: do niego zosta³eœ powo³any i [o nim] 
z³o¿y³eœ dobre wyznanie wobec wielu œwiadków.
1Ti 6:13  Nakazujê w obliczu Boga, który o¿ywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który z³o¿y³ dobre 
wyznanie za Poncjusza Pi³ata -
1Ti 6:14  a¿ebyœ zachowa³ przykazanie nieskalane, bez zarzutu a¿ do objawienia siê naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa.
1Ti 6:15  Uka¿e je, we w³aœciwym czasie, b³ogos³awiony i jedyny W³adca, Król króluj¹cych i Pan panuj¹cych,
1Ti 6:16  jedyny, maj¹cy nieœmiertelnoœæ, który zamieszkuje œwiat³oœæ niedostêpn¹, którego ¿aden z ludzi 
nie widzia³ ani nie mo¿e zobaczyæ: Jemu czeœæ i moc wiekuista! Amen.
1Ti 6:17  Bogatym na tym œwiecie nakazuj, by nie byli wynioœli, nie pok³adali nadziei w niepewnoœci 
bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do u¿ywania,
1Ti 6:18  niech czyni¹ dobrze, bogac¹ siê w dobre czyny, niech bêd¹ hojni, uspo³ecznieni,
1Ti 6:19  odk³adaj¹c do skarbca dla siebie samych dobr¹ podstawê na przysz³oœæ, aby osi¹gnêli prawdziwe 
¿ycie.
1Ti 6:20  O, Tymoteuszu, strze¿ depozytu [wiary] unikaj¹c œwiatowej czczej gadaniny i przeciwstawnych 
twierdzeñ rzekomej wiedzy,
1Ti 6:21  jak¹ obiecuj¹c niektórzy odpadli od wiary. £aska z wami!
2Ti 1:1  Pawe³, z woli Boga aposto³ Chrystusa Jezusa, [pos³any] dla [g³oszenia] ¿ycia obiecanego w Chrystusie 
Jezusie,



2Ti 1:2  do Tymoteusza, swego umi³owanego dziecka. £aska, mi³osierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa 
Jezusa, naszego Pana!
2Ti 1:3  Dziêkujê Bogu, któremu s³u¿ê jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowujê nieprzerwan¹ 
pamiêæ o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnê ciê zobaczyæ -
2Ti 1:4  pomny na twoje ³zy - by nape³ni³a mnie radoœæ,
2Ti 1:5  na wspomnienie bezob³udnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszka³a pierwej w twojej babce Lois i 
w twej matce Eunice, a pewien jestem, ¿e [mieszka] i w tobie.
2Ti 1:6  Z tej w³aœnie przyczyny przypominam ci, abyœ rozpali³ na nowo charyzmat Bo¿y, który jest w tobie 
przez na³o¿enie moich r¹k.
2Ti 1:7  Albowiem nie da³ nam Bóg ducha bojaŸni, ale mocy i mi³oœci, i trzeŸwego myœlenia.
2Ti 1:8  Nie wstydŸ siê zatem œwiadectwa Pana naszego ani mnie, Jego wiêŸnia, lecz weŸ udzia³ w trudach i 
przeciwnoœciach znoszonych dla Ewangelii wed³ug mocy Boga!
2Ti 1:9  On nas wybawi³ i wezwa³ œwiêtym powo³aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do 
w³asnego postanowienia i ³aski, która nam dana zosta³a w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
2Ti 1:10  Ukazana zaœ zosta³a ona teraz przez pojawienie siê naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który 
przezwyciê¿y³ œmieræ, a na ¿ycie i nieœmiertelnoœæ rzuci³ œwiat³o przez Ewangeliê,
2Ti 1:11  której g³osicielem, aposto³em i nauczycielem ja zosta³em ustanowiony.
2Ti 1:12  Z tej w³aœnie przyczyny znoszê i to obecne cierpienie, ale za ujmê sobie tego nie poczytujê, bo wiem, 
komu uwierzy³em, i pewien jestem, ¿e mocen jest ustrzec mój depozyt a¿ do owego dnia.
2Ti 1:13  Zdrowe zasady, któreœ pos³ysza³ ode mnie, miej za wzorzec w wierze i mi³oœci w Chrystusie Jezusie!
2Ti 1:14  Dobrego depozytu strze¿ z pomoc¹ Ducha Œwiêtego, który w nas mieszka.
2Ti 1:15  Wiesz o tym, ¿e odwrócili siê ode mnie wszyscy ci, którzy s¹ w Azji, do których nale¿¹ Figelos i 
Hermogenes.
2Ti 1:16  Niech¿e Pan u¿yczy mi³osierdzia domowi Onezyfora za to, ¿e czêsto mnie krzepi³ i ³añcucha mego 
siê nie zawstydzi³,
2Ti 1:17  lecz skoro siê znalaz³ w Rzymie, gorliwie mnie poszuka³ i odnalaz³.
2Ti 1:18  Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleŸæ mi³osierdzie u Pana! A jak wiele mi wyœwiadczy³ w Efezie, 
ty wiesz lepiej.
2Ti 2:1  Ty wiêc, moje dziecko, nabieraj mocy w ³asce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to,
2Ti 2:2  co us³ysza³eœ ode mnie za poœrednictwem wielu œwiadków, przeka¿ zas³uguj¹cym na wiarê ludziom, 
którzy te¿ bêd¹ zdolni nauczaæ i innych.
2Ti 2:3  WeŸ udzia³ w trudach i przeciwnoœciach jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa!
2Ti 2:4  Nikt walcz¹cy po ¿o³niersku nie wik³a siê w k³opoty oko³o zdobycia utrzymania, ¿eby siê spodobaæ 
temu, kto go zaci¹gn¹³.
2Ti 2:5  Równie¿ je¿eli ktoœ staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], je¿eli walczy³ przepisowo.
2Ti 2:6  Rolnik pracuj¹cy w znoju pierwszy powinien korzystaæ z plonów.
2Ti 2:7  Rozwa¿aj, co mówiê, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
2Ti 2:8  Pamiêtaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On wed³ug Ewangelii mojej powsta³ z martwych.
2Ti 2:9  Dla niej znoszê niedolê a¿ do wiêzów jak z³oczyñca; ale s³owo Bo¿e nie uleg³o skrêpowaniu.
2Ti 2:10  Dlatego znoszê wszystko przez wzgl¹d na wybranych, aby i oni dost¹pili zbawienia w Chrystusie 
Jezusie razem z wieczn¹ chwa³¹.
2Ti 2:11  Nauka to zas³uguj¹ca na wiarê: Je¿eliœmy bowiem z Nim wspó³umarli, wespó³ z Nim i ¿yæ bêdziemy.
2Ti 2:12  Jeœli trwamy w cierpliwoœci, wespó³ z Nim te¿ królowaæ bêdziemy. Jeœli siê bêdziemy Go zapierali, 
to i On nas siê zaprze.
2Ti 2:13  Jeœli my odmawiamy wiernoœci, On wiary dochowuje, bo nie mo¿e siê zaprzeæ siebie samego.
2Ti 2:14  To wszystko przypominaj, daj¹c œwiadectwo w obliczu Boga, byœ nie walczy³ o same s³owa, bo to siê 
na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubê s³uchaczy.
2Ti 2:15  Do³ó¿ starania, byœ sam stan¹³ przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi 
wstydu, trzymaj¹c siê prostej linii prawdy.
2Ti 2:16  Unikaj zaœ œwiatowej gadaniny; albowiem uprawiaj¹cy j¹ coraz bardziej bêd¹ siê zbli¿aæ ku 
bezbo¿noœci,
2Ti 2:17  a ich nauka jak gangrena bêdzie siê szerzyæ woko³o. Do nich nale¿¹ Hymenajos i Filetos,
2Ti 2:18  którzy odpadli od prawdy, mówi¹c, ¿e zmartwychwstanie ju¿ nast¹pi³o, i wywracaj¹ wiarê niektórych.
2Ti 2:19  A przecie¿ trwa mocny fundament Bo¿y tak¹ oto maj¹c pieczêæ: Pozna³ Pan tych, którzy s¹ Jego, oraz: 
Niechaj odst¹pi od nieprawoœci ka¿dy, kto wzywa imienia Pañskiego.
2Ti 2:20  Przecie¿ w wielkim domu znajduj¹ siê naczynia nie tylko z³ote i srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: 
jedno do u¿ytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego.
2Ti 2:21  Jeœliby wiêc ktoœ oczyœci³ siebie samego z tego wszystkiego, bêdzie naczyniem zaszczytnym, 
poœwiêconym, po¿ytecznym dla w³aœciciela, przygotowanym do ka¿dego dobrego czynu.



2Ti 2:22  Uciekaj zaœ przed m³odzieñczymi po¿¹daniami, a zabiegaj o sprawiedliwoœæ, wiarê, mi³oœæ, pokój 
- wraz z tymi, którzy wzywaj¹ Pana czystym sercem.
2Ti 2:23  Unikaj natomiast g³upich i niedouczonych dociekañ, wiedz¹c, ¿e rodz¹ one k³ótnie.
2Ti 2:24  A s³uga Pana nie powinien siê wdawaæ w k³ótnie, ale [ma] byæ ³agodnym wzglêdem wszystkich, 
skorym do nauczania, zrównowa¿onym.
2Ti 2:25  Powinien z ³agodnoœci¹ pouczaæ wrogo usposobionych, bo mo¿e Bóg da im kiedyœ nawrócenie do 
poznania prawdy
2Ti 2:26  i mo¿e oprzytomniej¹ i wyrw¹ siê z side³ diab³a, ¿ywcem schwytani przez niego, zdani na wolê 
tamtego.
2Ti 3:1  A wiedz o tym, ¿e w dniach ostatnich nastan¹ chwile trudne.
2Ti 3:2  Ludzie bowiem bêd¹ samolubni, chciwi, wynioœli, pyszni, bluŸni¹cy, niepos³uszni rodzicom, 
niewdziêczni, niegodziwi,
2Ti 3:3  bez serca, bezlitoœni, miotaj¹cy oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuæ ludzkich, nieprzychylni,
2Ti 3:4  zdrajcy, zuchwali, nadêci, mi³uj¹cy bardziej rozkosz ni¿ Boga.
2Ti 3:5  Bêd¹ okazywaæ pozór pobo¿noœci, ale wyrzekn¹ siê jej mocy. I od takich stroñ.
2Ti 3:6  Z takich bowiem s¹ ci, co wœlizguj¹ siê do domów i przeci¹gaj¹ na sw¹ stronê kobietki obci¹¿one 
grzechami, powodowane po¿¹daniami ró¿nego rodzaju,
2Ti 3:7  takie, co to zawsze siê ucz¹, a nigdy nie mog¹ dojœæ do poznania prawdy.
2Ti 3:8  Jak Jannes i Jambres wyst¹pili przeciw Moj¿eszowi, tak te¿ i ci przeciwstawiaj¹ siê prawdzie, ludzie o 
spaczonym umyœle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postêpu nie osi¹gn¹:
2Ti 3:9  bo ich bezmyœlnoœæ bêdzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna siê sta³a.
2Ti 3:10  Ty natomiast poszed³eœ œladem mojej nauki, sposobu ¿ycia, zamierzeñ, wiary, cierpliwoœci, 
mi³oœci, wytrwa³oœci,
2Ti 3:11  przeœladowañ, cierpieñ, jakie mnie spotka³y w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakie¿ to 
przeœladowania znios³em - a ze wszystkich wyrwa³ mnie Pan!
2Ti 3:12  I wszystkich, którzy chc¹ ¿yæ zbo¿nie w Chrystusie Jezusie, spotkaj¹ przeœladowania.
2Ti 3:13  Tymczasem ludzie Ÿli i zwodziciele bêd¹ siê dalej posuwaæ ku temu, co gorsze, b³¹dz¹c i [innych] w 
b³¹d wprowadzaj¹c.
2Ti 3:14  Ty natomiast trwaj w tym, czego siê nauczy³eœ i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo siê nauczy³eœ. 
Od lat bowiem niemowlêcych znasz Pisma œwiête,
2Ti 3:15  które mog¹ ciê nauczyæ m¹droœci wiod¹cej ku zbawieniu przez wiarê w Chrystusie Jezusie.
2Ti 3:16  Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i po¿yteczne do nauczania, do przekonywania, do 
poprawiania, do kszta³cenia w sprawiedliwoœci -
2Ti 3:17  aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, przysposobiony do ka¿dego dobrego czynu.
2Ti 4:1  Zaklinam ciê wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który bêdzie s¹dzi³ ¿ywych i umar³ych, i na Jego 
pojawienie siê, i na Jego królestwo:
2Ti 4:2  g³oœ naukê, nastawaj w porê, nie w porê, [w razie potrzeby] wyka¿ b³¹d, poucz, podnieœ na duchu z 
ca³¹ cierpliwoœci¹, ilekroæ nauczasz.
2Ti 4:3  Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili, ale wed³ug w³asnych po¿¹dañ - poniewa¿ 
ich uszy œwierzbi¹ - bêd¹ sobie mno¿yli nauczycieli.
2Ti 4:4  Bêd¹ siê odwracali od s³uchania prawdy, a obróc¹ siê ku zmyœlonym opowiadaniom.
2Ti 4:5  Ty zaœ czuwaj we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj dzie³o ewangelisty, spe³nij swe pos³ugiwanie!
2Ti 4:6  Albowiem krew moja ju¿ ma byæ wylana na ofiarê, a chwila mojej roz³¹ki nadesz³a.
2Ti 4:7  W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em.
2Ti 4:8  Na ostatek od³o¿ono dla mnie wieniec sprawiedliwoœci, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy 
Sêdzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umi³owali pojawienie siê Jego.
2Ti 4:9  Pospiesz siê, by przybyæ do mnie szybko.
2Ti 4:10  Demas bowiem miê opuœci³ umi³owawszy ten œwiat i pod¹¿y³ do Tesaloniki, Krescens do Galacji, 
Tytus do Dalmacji.
2Ti 4:11  £ukasz sam jest ze mn¹. WeŸ Marka i przyprowadŸ ze sob¹; jest mi bowiem przydatny do 
pos³ugiwania.
2Ti 4:12  Tychika zaœ pos³a³em do Efezu.
2Ti 4:13  Opoñczê, któr¹ pozostawi³em w Troadzie u Karpa, przynieœ id¹c po drodze, a tak¿e ksiêgi, zw³aszcza 
pergaminy.
2Ti 4:14  Aleksander, br¹zownik, wyrz¹dzi³ mi wiele z³a: odda mu Pan wed³ug jego uczynków.
2Ti 4:15  I ty siê go strze¿, albowiem sprzeciwia³ siê bardzo naszym s³owom.
2Ti 4:16  W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stan¹³, ale miê wszyscy opuœcili: niech im to nie bêdzie 
policzone!
2Ti 4:17  Natomiast Pan stan¹³ przy mnie i wzmocni³ miê, ¿eby siê przeze mnie dope³ni³o g³oszenie [Ewangelii] i 



¿eby wszystkie narody [je] pos³ysza³y; wyrwany te¿ zosta³em z paszczy lwa.
2Ti 4:18  Wyrwie miê Pan od wszelkiego z³ego czynu i wybawi miê, przyjmuj¹c do swego królestwa niebieskiego; 
Jemu chwa³a na wieki wieków! Amen.
2Ti 4:19  Pozdrów Pryskê i Akwilê oraz dom Onezyfora!
2Ti 4:20  Erast pozosta³ w Koryncie, a Trofima pozostawi³em w Milecie chorego.
2Ti 4:21  Pospiesz siê, by przybyæ przed zim¹. Pozdrawiaj¹ ciê Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy 
bracia.
2Ti 4:22  Pan Jezus z duchem twoim! £aska z wami! Amen.
Tit 1:1  Pawe³, s³uga Boga i aposto³ Jezusa Chrystusa, [pos³any do szerzenia] wœród wybranych Bo¿ych wiary 
i poznania prawdy wiod¹cej do ¿ycia w pobo¿noœci,
Tit 1:2  w nadziei ¿ycia wiecznego, jakie przyobieca³ przed wiekami prawdomówny Bóg,
Tit 1:3  a we w³aœciwym czasie objawi³ swe s³owo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela 
naszego -
Tit 1:4  do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. £aska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa 
Jezusa, Zbawiciela naszego!
Tit 1:5  W tym celu zostawi³em ciê na Krecie, byœ zaleg³e sprawy nale¿ycie za³atwi³ i ustanowi³ w ka¿dym 
mieœcie prezbiterów. Jak ci zarz¹dzi³em, [mo¿e nim zostaæ]
Tit 1:6  jeœli ktoœ jest nienaganny, m¹¿ jednej ¿ony, maj¹cy dzieci wierz¹ce, nie obwiniane o rozpustê lub 
niekarnoœæ.
Tit 1:7  Biskup bowiem winien byæ, jako w³odarz Bo¿y, cz³owiekiem nienagannym, niezarozumia³ym, 
niesk³onnym do gniewu, nieskorym do pijañstwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,
Tit 1:8  lecz goœcinnym, mi³uj¹cym dobro, rozs¹dnym, sprawiedliwym, pobo¿nym, powœci¹gliwym,
Tit 1:9  przestrzegaj¹cym niezawodnej wyk³adni nauki, aby przekazuj¹c zdrow¹ naukê, móg³ udzielaæ upomnieñ i 
przekonywaæ opornych.
Tit 1:10  Jest bowiem wielu krn¹brnych, gadatliwych i zwodzicieli, zw³aszcza wœród obrzezanych:
Tit 1:11  trzeba im zamkn¹æ usta, gdy¿ ca³e domy sk³ócaj¹, nauczaj¹c, czego nie nale¿y, dla nêdznego zysku.
Tit 1:12  Powiedzia³ jeden z nich, ich w³asny wieszcz: «Kreteñczycy zawsze k³amcy, z³e bestie, brzuchy 
leniwe».
Tit 1:13  Œwiadectwo to jest zgodne z prawd¹. Dlatego te¿ karæ ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze,
Tit 1:14  nie zwa¿aj¹c na ¿ydowskie baœnie czy nakazy ludzi odwracaj¹cych siê od prawdy.
Tit 1:15  Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaœ i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i 
sumienie s¹ zbrukane.
Tit 1:16  Twierdz¹, ¿e znaj¹ Boga, uczynkami zaœ temu przecz¹, bêd¹c ludŸmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i 
niezdolnymi do ¿adnego dobrego czynu.
Tit 2:1  Ty zaœ g³oœ to, co jest zgodne ze zdrow¹ nauk¹:
Tit 2:2  ¿e starcy winni byæ ludŸmi trzeŸwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczaj¹cymi siê zdrow¹ wiar¹, 
mi³oœci¹, cierpliwoœci¹.
Tit 2:3  Podobnie starsze kobiety winny byæ w zewnêtrznym u³o¿eniu jak najskromniejsze, winny unikaæ plotek 
i oszczerstw, nie upijaæ siê winem, a uczyæ innych dobrego.
Tit 2:4  Niech pouczaj¹ m³ode kobiety, jak maj¹ kochaæ mê¿ów, dzieci,
Tit 2:5  jak maj¹ byæ rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mê¿om - aby nie bluŸniono s³owu 
Bo¿emu.
Tit 2:6  M³odzieñców równie¿ upominaj, aby byli umiarkowani;
Tit 2:7  we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków w³asnym postêpowaniem w nauczaniu okazuj prawoœæ, 
powagê,
Tit 2:8  mowê zdrow¹, woln¹ od zarzutu, a¿eby przeciwnik ust¹pi³ ze wstydem, nie mog¹c nic z³ego o nas 
powiedzieæ.
Tit 2:9  Niewolnicy niech bêd¹ poddani swoim panom we wszystkim, niech siê staraj¹ im przypodobaæ, niech siê 
im nie sprzeciwiaj¹,
Tit 2:10  niczego sobie nie przyw³aszczaj¹, lecz niech okazuj¹ zawsze doskona³¹ wiernoœæ, a¿eby pod ka¿dym 
wzglêdem stali siê chlub¹ dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.
Tit 2:11  Ukaza³a siê bowiem ³aska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Tit 2:12  i poucza nas, abyœmy wyrzek³szy siê bezbo¿noœci i ¿¹dz œwiatowych, rozumnie i sprawiedliwie, i 
pobo¿nie ¿yli na tym œwiecie,
Tit 2:13  oczekuj¹c b³ogos³awionej nadziei i objawienia siê chwa³y wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa,
Tit 2:14  który wyda³ samego siebie za nas, aby odkupiæ nas od wszelkiej nieprawoœci i oczyœciæ sobie lud 
wybrany na w³asnoœæ, gorliwy w spe³nianiu dobrych uczynków.
Tit 2:15  To mów, do tego zachêcaj i karæ z ca³¹ powag¹, niechaj ciê nikt nie lekcewa¿y!



Tit 3:1  Przypominaj im, ¿e powinni podporz¹dkowaæ siê zwierzchnim w³adzom, s³uchaæ ich i okazywaæ 
gotowoœæ do wszelkiego dobrego czynu:
Tit 3:2  nikogo nie l¿yæ, unikaæ sporów, odznaczaæ siê uprzejmoœci¹, okazywaæ ka¿demu cz³owiekowi 
wszelk¹ ³agodnoœæ.
Tit 3:3  Niegdyœ bowiem i my byliœmy nierozumni, oporni, b³¹dz¹cy, s³u¿yliœmy ró¿nym ¿¹dzom i rozkoszom, 
¿yj¹c w z³oœci i zawiœci, godni obrzydzenia, pe³ni nienawiœci jedni ku drugim.
Tit 3:4  Gdy zaœ ukaza³a siê dobroæ i mi³oœæ Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,
Tit 3:5  nie ze wzglêdu na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³niliœmy, lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez 
obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym,
Tit 3:6  którego wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
Tit 3:7  abyœmy, usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê w nadziei dziedzicami ¿ycia wiecznego.
Tit 3:8  Nauka ta zas³uguje na wiarê, i chcê, abyœ z ca³¹ stanowczoœci¹ o tym mówi³, ¿e ci, którzy wierz¹ w 
Boga, maj¹ siê staraæ usilnie o pe³nienie dobrych czynów. Jest to dobre i po¿yteczne dla ludzi.
Tit 3:9  Unikaj natomiast g³upich dociekañ, rodowodów, sporów i k³ótni o Prawo [Moj¿eszowe]! S¹ bowiem 
bezu¿yteczne i puste.
Tit 3:10  Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj siê,
Tit 3:11  wiedz¹c, ¿e cz³owiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok.
Tit 3:12  Gdy poœlê do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj siê czym prêdzej przybyæ do mnie do Nikopolis,
Tit 3:13  postanowi³em bowiem tam spêdziæ zimê. Zenasa, uczonego w Prawie, i Apollosa zaopatrz nale¿ycie 
na drogê powrotn¹, by im na niczym nie zbywa³o.
Tit 3:14  Niech¿e i nasi wierni naucz¹ siê przodowaæ w [spe³nianiu] dobrych czynów, które s³u¿¹ zaspokojeniu 
koniecznych potrzeb - ¿eby nie byli bez zas³ug.
Tit 3:15  Pozdrawiaj¹ ciê wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochaj¹ w wierze. £aska z wami 
wszystkimi!
Phm 1:1  Pawe³, wiêzieñ Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umi³owanego, naszego 
wspó³pracownika,
Phm 1:2  do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Koœcio³a [gromadz¹cego] siê w tym domu.
Phm 1:3  £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Phm 1:4  Dziêkujê Bogu mojemu zawsze, ilekroæ wspominam ciê w moich modlitwach,
Phm 1:5  s³ysz¹c o twojej mi³oœci i wierze, jak¹ ¿ywisz wzglêdem Pana Jezusa i dla wszystkich œwiêtych.
Phm 1:6  Oby twój udzia³ w wierze okaza³ siê twórczym w g³êbszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki 
jest do spe³nienia] wœród was dla Chrystusa.
Phm 1:7  Bracie, dozna³em wielkiej radoœci i pociechy z powodu twojej mi³oœci, ¿e [mianowicie] serca 
œwiêtych otrzyma³y od ciebie pokrzepienie.
Phm 1:8  A przeto, choæ z ca³¹ swobod¹ mogê w Chrystusie nak³adaæ na ciebie obowi¹zek,
Phm 1:9  to jednak raczej proszê w imiê mi³oœci, skoro ju¿ jestem taki. Jako stary Pawe³, a teraz jeszcze 
wiêzieñ Chrystusa Jezusa -
Phm 1:10  proszê ciê za moim dzieckiem - za tym, którego zrodzi³em w kajdanach, za Onezymem.
Phm 1:11  Niegdyœ dla ciebie nieu¿yteczny, teraz w³aœnie i dla ciebie, i dla mnie sta³ siê on bardzo u¿yteczny.
Phm 1:12  Jego ci odsy³am; ty zaœ jego, to jest serce moje, przyjmij do domu!
Phm 1:13  Zamierza³em go trzymaæ przy sobie, aby zamiast ciebie oddawa³ mi us³ugi w kajdanach [noszonych 
dla] Ewangelii.
Phm 1:14  Jednak¿e postanowi³em nie uczyniæ niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn by³ nie jakby z 
musu, ale z dobrej woli.
Phm 1:15  Mo¿e bowiem po to oddali³ siê od ciebie na krótki czas, abyœ go odebra³ na zawsze,
Phm 1:16  ju¿ nie jako niewolnika, lecz wiêcej ni¿ niewolnika, jako brata umi³owanego. [Takim jest on] 
zw³aszcza dla mnie, ile¿ wiêcej dla ciebie zarówno w doczesnoœci, jak w Panu.
Phm 1:17  Jeœli wiêc siê poczuwasz do ³¹cznoœci ze mn¹, przyjmij go jak mnie!
Phm 1:18  Jeœli zaœ wyrz¹dzi³ ci jak¹ szkodê lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek!
Phm 1:19  Ja, Pawe³, piszê to moj¹ rêk¹, ja uiszczê odszkodowanie - by ju¿ nie mówiæ o tym, ¿e ty w wiêkszym 
stopniu winien mi jesteœ samego siebie.
Phm 1:20  Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radoœci w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie!
Phm 1:21  Piszê do ciebie ufny w twoje pos³uszeñstwo, œwiadom, ¿e nawet wiêcej zrobisz, ni¿ mówiê.
Phm 1:22  A zarazem przygotuj mi goœcinê: ufam bowiem, ¿e bêdê wam zwrócony dziêki waszym modlitwom.
Phm 1:23  Pozdrawia ciê Epafras, mój wspó³wiêzieñ w Chrystusie,
Phm 1:24  [oraz] Marek, Arystarch, Demas, £ukasz - moi wspó³pracownicy.
Phm 1:25  £aska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech bêdzie] z duchem waszym! Amen.
Heb 1:1  Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ niegdyœ Bóg do ojców przez proroków,
Heb 1:2  a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna. Jego to ustanowi³ dziedzicem wszystkich 



rzeczy, przez Niego te¿ stworzy³ wszechœwiat.
Heb 1:3  Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko s³owem 
swej potêgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiad³ po prawicy Majestatu na wysokoœciach.
Heb 1:4  On o tyle sta³ siê wy¿szym od anio³ów, o ile odziedziczy³ wy¿sze od nich imiê.
Heb 1:5  Do którego bowiem z anio³ów powiedzia³ kiedykolwiek: Ty jesteœ moim Synem, Jam Ciê dziœ zrodzi³? 
I znowu: Ja bêdê Mu Ojcem, a On bêdzie Mi Synem.
Heb 1:6  Skoro zaœ znowu wprowadzi Pierworodnego na œwiat, powie: Niech Mu oddaj¹ pok³on wszyscy 
anio³owie Bo¿y!
Heb 1:7  Do anio³ów zaœ powie: Anio³ów swych czyni wichrami, s³ugi swe p³omieniami ognia.
Heb 1:8  Do Syna zaœ: Tron Twój, Bo¿e na wieki wieków, ber³o sprawiedliwoœci ber³em królestwa Twego.
Heb 1:9  Umi³owa³eœ sprawiedliwoœæ, a znienawidzi³eœ nieprawoœæ, dlatego namaœci³ Ciê, Bo¿e, Bóg 
Twój olejkiem radoœci bardziej ni¿ Twych towarzyszy.
Heb 1:10  Oraz: Tyœ, Panie, na pocz¹tku osadzi³ ziemiê, dzie³em te¿ r¹k Twoich s¹ niebiosa.
Heb 1:11  One przemin¹, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata siê zestarzeje,
Heb 1:12  i jak p³aszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmieni¹ siê. Ty zaœ jesteœ Ten sam, a Twoje lata siê nie 
skoñcz¹.
Heb 1:13  Do którego¿ z anio³ów kiedykolwiek powiedzia³: Si¹dŸ po mojej prawicy, a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ 
Twoich jako podnó¿ek Twoich stóp.
Heb 1:14  Czy¿ nie s¹ oni wszyscy duchami przeznaczonymi do us³ug, pos³anymi na pomoc tym, którzy maj¹ 
posi¹œæ zbawienie?
Heb 2:1  Dlatego jest konieczne, abyœmy z jak najwiêksz¹ pilnoœci¹ zwracali uwagê na to, coœmy s³yszeli, 
abyœmy przypadkiem nie zeszli na bezdro¿a.
Heb 2:2  Jeœli bowiem objawiona przez anio³ów mowa by³a mocna, a wszelkie przekroczenie i 
niepos³uszeñstwo otrzyma³o s³uszn¹ zap³atê,
Heb 2:3  jak¿e my unikniemy [kary], jeœli nie bêdziemy siê troszczyæ o tak wielkie zbawienie? By³o ono 
g³oszone na pocz¹tku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je s³yszeli.
Heb 2:4  Bóg zaœ uwierzytelni³ je cudami, znakami przedziwnymi, ró¿norakimi mocami i udzielaniem Ducha 
Œwiêtego wed³ug swej woli.
Heb 2:5  Nie anio³om bowiem podda³ przysz³y œwiat, o którym mówimy.
Heb 2:6  Ktoœ to na pewnym miejscu stwierdzi³ uroczyœcie, mówi¹c: Czym jest cz³owiek, ¿e pamiêtasz o nim, 
albo syn cz³owieczy, ¿e siê troszczysz o niego;
Heb 2:7  ma³o co mniejszym uczyni³eœ go od anio³ów, chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³eœ.
Heb 2:8  Wszystko podda³eœ pod jego stopy. Poniewa¿ zaœ podda³ Mu wszystko, nic nie zostawi³ nie 
poddanego Jemu. Teraz wszak¿e nie widzimy jeszcze, aby wszystko by³o Mu poddane.
Heb 2:9  Widzimy natomiast Jezusa, który ma³o od anio³ów by³ pomniejszony, chwa³¹ i czci¹ ukoronowanego za 
cierpienia œmierci, i¿ z ³aski Bo¿ej za wszystkich zazna³ œmierci.
Heb 2:10  Przysta³o bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwa³y 
doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonali³ przez cierpienie.
Heb 2:11  Tak bowiem Ten, który uœwiêca, jak ci, którzy maj¹ byæ uœwiêceni, z jednego [s¹] wszyscy. Z tej to 
przyczyny nie wstydzi siê nazwaæ ich braæmi swymi, mówi¹c:
Heb 2:12  Oznajmiê imiê Twoje braciom moim, poœrodku zgromadzenia bêdê Ciê wychwala³.
Heb 2:13  I znowu: Ufnoœæ w Nim pok³adaæ bêdê. I znowu: Oto Ja i dzieci moje, które Mi da³ Bóg.
Heb 2:14  Poniewa¿ zaœ dzieci uczestnicz¹ we krwi i ciele, dlatego i On tak¿e bez ¿adnej ró¿nicy sta³ siê ich 
uczestnikiem, aby przez œmieræ pokonaæ tego, który dzier¿y³ w³adzê nad œmierci¹, to jest diab³a,
Heb 2:15  i aby uwolniæ tych wszystkich, którzy ca³e ¿ycie przez bojaŸñ œmierci podlegli byli niewoli.
Heb 2:16  Zaiste bowiem nie anio³ów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.
Heb 2:17  Dlatego musia³ siê upodobniæ pod ka¿dym wzglêdem do braci, aby sta³ siê mi³osiernym i wiernym 
arcykap³anem wobec Boga dla przeb³agania za grzechy ludu.
Heb 2:18  W czym bowiem sam cierpia³ bêd¹c doœwiadczany, w tym mo¿e przyjœæ z pomoc¹ tym, którzy s¹ 
poddani próbom.
Heb 3:1  Dlatego, bracia œwiêci, uczestnicy powo³ania niebieskiego, zwróæcie uwagê na Aposto³a i 
Arcykap³ana naszego wyznania, Jezusa,
Heb 3:2  bo On jest wierny Temu, który Go uczyni³, jak i Moj¿esz w ca³ym Jego domu.
Heb 3:3  O tyle nawet wiêkszej czci godzien jest od Moj¿esza, o ile wiêksz¹ czeœæ od domu ma jego 
budowniczy.
Heb 3:4  Ka¿dy bowiem dom jest przez kogoœ zbudowany, a Tym, który zbudowa³ wszystko, jest Bóg.
Heb 3:5  I Moj¿esz wprawdzie by³ wierny w ca³ym domu Jego, ale jako s³uga na œwiadectwo tego, co mia³o 
byæ powiedziane;
Heb 3:6  Chrystus zaœ, jako Syn, by³ nad swoim domem. Jego domem my jesteœmy, jeœli ufnoœæ i 



chwalebn¹ nadziejê a¿ do koñca wytrwale zachowamy.
Heb 3:7  Dlatego [postêpujcie], jak mówi Duch Œwiêty: Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie,
Heb 3:8  nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzieñ kuszenia na pustyni,
Heb 3:9  gdzie kusili Miê ojcowie wasi przez wystawianie na próbê, chocia¿ widzieli dzie³a moje przez 
czterdzieœci lat.
Heb 3:10  Rozgniewa³em siê przeto na to pokolenie i powiedzia³em: Zawsze b³¹dz¹ w sercu. Oni zaœ nie 
poznali dróg moich,
Heb 3:11  tote¿ przysi¹g³em w gniewie moim: Nie wejd¹ do mego odpoczynku.
Heb 3:12  Uwa¿ajcie, bracia, aby nie by³o w kimœ z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest 
odst¹pienie od Boga ¿ywego,
Heb 3:13  lecz zachêcajcie siê wzajemnie ka¿dego dnia, póki trwa to, co "dziœ" siê zwie, aby ¿aden z was nie 
uleg³ zatwardzia³oœci przez oszustwo grzechu.
Heb 3:14  Jesteœmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeœli pierwotn¹ nadziejê do koñca zachowamy siln¹.
Heb 3:15  Jest bowiem powiedziane: Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w 
buncie!
Heb 3:16  Kim rzeczywiœcie s¹ ci, którzy, gdy us³yszeli, zbuntowali siê? Czy¿ to nie wszyscy ci, którzy wyszli z 
Egiptu pod wodz¹ Moj¿esza?
Heb 3:17  Na kogo to gniewa³ siê przez czterdzieœci lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy 
porozrzuca³ po pustyni?
Heb 3:18  Którym to zaœ z³o¿y³ przysiêgê, ¿e nie wejd¹ do Jego odpoczynku, jeœli nie tym, którzy nie byli 
pos³uszni?
Heb 3:19  Widzimy zatem, i¿ nie mogli wejœæ z powodu niedowiarstwa.
Heb 4:1  Lêkajmy siê przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejœcia do Jego odpoczynku, aby ktoœ z was nie 
mniema³, i¿ jest jej pozbawiony.
Heb 4:2  Albowiem i myœmy otrzymali dobr¹ nowinê, jak i tamci, lecz tamtym s³owo us³yszane nie by³o 
pomocne, gdy¿ nie ³¹czyli siê przez wiarê z tymi, którzy je us³yszeli.
Heb 4:3  Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliœmy, jak to powiedzia³: Tote¿ przysi¹g³em w 
gniewie moim: Nie wejd¹ do mego odpoczynku, aczkolwiek dzie³a by³y dokonane od stworzenia œwiata.
Heb 4:4  Powiedzia³ bowiem [Bóg] na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpocz¹³ Bóg w 
siódmym dniu po wszystkich dzie³ach swoich.
Heb 4:5  I znowu na tym [miejscu]: Nie wejd¹ do mego odpoczynku.
Heb 4:6  Wynika wiêc z tego, ¿e wejd¹ tam niektórzy, gdy¿ ci, którzy wczeœniej otrzymali dobr¹ nowinê, nie 
weszli z powodu [swego] niepos³uszeñstwa,
Heb 4:7  dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzieñ - "dzisiaj" - po up³ywie d³u¿szego czasu, mówi¹c przez 
Dawida, jak to przedtem zosta³o powiedziane: Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc 
waszych!
Heb 4:8  Gdyby bowiem Jozue wprowadzi³ ich do odpoczynku, nie mówi³by potem o innym dniu.
Heb 4:9  A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bo¿ego.
Heb 4:10  Kto bowiem wszed³ do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.
Heb 4:11  Spieszmy siê wiêc wejœæ do owego odpoczynku, aby nikt nie szed³ za tym samym przyk³adem 
niepos³uszeñstwa.
Heb 4:12  ¯ywe bowiem jest s³owo Bo¿e, skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny, przenikaj¹ce a¿ 
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne os¹dziæ pragnienia i myœli serca.
Heb 4:13  Nie ma stworzenia, które by by³o przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i ods³oniête 
jest przed oczami Tego, któremu musimy zdaæ rachunek.
Heb 4:14  Maj¹c wiêc arcykap³ana wielkiego, który przeszed³ przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo¿ego, trwajmy 
mocno w wyznawaniu wiary.
Heb 4:15  Nie takiego bowiem mamy arcykap³ana, który by nie móg³ wspó³czuæ naszym s³aboœciom, lecz 
doœwiadczonego we wszystkim na nasze podobieñstwo, z wyj¹tkiem grzechu.
Heb 4:16  Przybli¿my siê wiêc z ufnoœci¹ do tronu ³aski, abyœmy otrzymali mi³osierdzie i znaleŸli ³askê dla 
[uzyskania] pomocy w stosownej chwili.
Heb 5:1  Ka¿dy bowiem arcykap³an z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do 
Boga, aby sk³ada³ dary i ofiary za grzechy.
Heb 5:2  Mo¿e on wspó³czuæ z tymi, którzy nie wiedz¹ i b³¹dz¹, poniewa¿ sam podlega s³aboœci.
Heb 5:3  I ze wzglêdu na ni¹ powinien jak za lud, tak i za samego siebie sk³adaæ ofiary za grzechy.
Heb 5:4  I nikt sam sobie nie bierze tej godnoœci, lecz tylko ten, kto jest powo³any przez Boga jak Aaron.
Heb 5:5  Podobnie i Chrystus nie sam siebie okry³ s³aw¹ przez to, i¿ sta³ siê arcykap³anem, ale [uczyni³ to] Ten, 
który powiedzia³ do Niego: Ty jesteœ moim Synem, Jam Ciê dziœ zrodzi³,
Heb 5:6  jak i w innym [miejscu]: Tyœ jest kap³anem na wieki na wzór Melchizedeka.



Heb 5:7  Z g³oœnym wo³aniem i p³aczem za dni cia³a swego zanosi³ On gor¹ce proœby i b³agania do Tego, 
który móg³ Go wybawiæ od œmierci, i zosta³ wys³uchany dziêki swej uleg³oœci.
Heb 5:8  A chocia¿ by³ Synem, nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³.
Heb 5:9  A gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go s³uchaj¹,
Heb 5:10  nazwany przez Boga kap³anem na wzór Melchizedeka.
Heb 5:11  Wiele mamy o Nim mówiæ, a trudne to jest do wyjaœnienia, poniewa¿ ociê¿ali jesteœcie w 
s³uchaniu.
Heb 5:12  Gdy bowiem ze wzglêdu na czas powinniœcie byæ nauczycielami, sami potrzebujecie kogoœ, kto by 
was pouczy³ o pierwszych prawdach s³ów Bo¿ych, i mleka wam potrzeba, a nie sta³ego pokarmu.
Heb 5:13  Ka¿dy, który pije [tylko] mleko, nieœwiadom jest nauki sprawiedliwoœci poniewa¿ jest niemowlêciem.
Heb 5:14  Przeciwnie, sta³y pokarm jest w³aœciwy dla doros³ych, którzy przez æwiczenie maj¹ w³adze umys³u 
udoskonalone do rozró¿niania dobra i z³a.
Heb 6:1  Dlatego pomin¹wszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieœmy siê do tego, co doskona³e, nie 
zak³adaj¹c ponownie fundamentu, jaki stanowi¹: pokuta za uczynki martwe i [wyznanie] wiary w Boga,
Heb 6:2  nauka o chrztach i nak³adaniu r¹k, o powstaniu z martwych i s¹dzie wiecznym.
Heb 6:3  A i to uczynimy, jeœli Bóg pozwoli.
Heb 6:4  Niemo¿liwe jest bowiem tych - którzy raz zostali oœwieceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i 
stali siê uczestnikami Ducha Œwiêtego,
Heb 6:5  zakosztowali równie¿ wspania³oœci s³owa Bo¿ego i mocy przysz³ego wieku,
Heb 6:6  a [jednak] odpadli - odnowiæ ku nawróceniu. Krzy¿uj¹ bowiem w sobie Syna Bo¿ego i wystawiaj¹ Go 
na poœmiewisko.
Heb 6:7  Ziemia zaœ, która pije deszcz czêsto na ni¹ spadaj¹cy i rodzi u¿yteczne roœliny dla tych, którzy j¹ 
uprawiaj¹, otrzymuje b³ogos³awieñstwo od Boga.
Heb 6:8  A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieu¿yteczna i bliska przekleñstwa, a kresem jej spalenie.
Heb 6:9  Ale chocia¿ tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy siê czegoœ lepszego i bliskiego 
zbawienia.
Heb 6:10  Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomnia³ o czynie waszym i mi³oœci, któr¹ okazaliœcie 
dla imienia Jego, gdyœcie us³ugiwali œwiêtym i jeszcze us³ugujecie.
Heb 6:11  Pragniemy zaœ, aby ka¿dy z was okazywa³ tê sam¹ gorliwoœæ w doskonaleniu nadziei a¿ do koñca,
Heb 6:12  abyœcie nie stali siê ospa³ymi, ale naœladowali tych, którzy przez wiarê i cierpliwoœæ staj¹ siê 
dziedzicami obietnic.
Heb 6:13  Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczyni³ obietnicê nie maj¹c nikogo wiêkszego, na kogo móg³by 
przysi¹c, przysiêga³ na samego siebie,
Heb 6:14  mówi¹c: Zaiste, hojnie ciê pob³ogos³awiê i ponad miarê rozmno¿ê.
Heb 6:15  A poniewa¿ tak cierpliwie oczekiwa³, otrzyma³ to, co by³o obiecane.
Heb 6:16  Ludzie przysiêgaj¹ na kogoœ wy¿szego, a przysiêga dla stwierdzenia [prawdy] jest zakoñczeniem 
ka¿dego sporu miêdzy nimi.
Heb 6:17  Dlatego Bóg, pragn¹c okazaæ ponad wszelk¹ miarê dziedzicom obietnicy niezmiennoœæ swego 
postanowienia, wzmocni³ je przysiêg¹,
Heb 6:18  abyœmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemo¿liwe jest, by sk³ama³ Bóg, mieli trwa³¹ 
pociechê, my, którzyœmy siê uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.
Heb 6:19  Trzymajmy siê jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zas³onê,
Heb 6:20  gdzie Jezus poprzednik wszed³ za nas, stawszy siê arcykap³anem na wieki na wzór Melchizedeka.
Heb 7:1  Ten to Melchizedek, król Szalemu, kap³an Boga Najwy¿szego, wyszed³ na spotkanie Abrahama, 
wracaj¹cego po rozgromieniu królów, i udzieli³ mu b³ogos³awieñstwa.
Heb 7:2  Jemu Abraham tak¿e wydzieli³ dziesiêcinê z ca³ego [³upu]. Imiê jego najpierw oznacza króla 
sprawiedliwoœci, a nastêpnie tak¿e króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.
Heb 7:3  Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani pocz¹tku dni, ani te¿ koñca ¿ycia, upodobniony zaœ do 
Syna Bo¿ego, pozostaje kap³anem na zawsze.
Heb 7:4  Rozwa¿cie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham da³ dziesiêcinê z najlepszego ³upu.
Heb 7:5  Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj¹ kap³añstwo, maj¹ zgodnie z Prawem polecenie 
pobierania dziesiêciny od ludu, to jest od braci swoich, chocia¿ i ci wywodz¹ siê z rodu Abrahama.
Heb 7:6  Tamten, który nie wywodzi³ siê z ich rodu, otrzyma³ dziesiêcinê od Abrahama i pob³ogos³awi³ tego, 
który mia³ obietnice.
Heb 7:7  Nie ma zaœ ¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ to, co mniejsze, otrzymuje b³ogos³awieñstwo od tego, co wy¿sze.
Heb 7:8  Ponadto tu bior¹ dziesiêciny ludzie, którzy umieraj¹, tam zaœ ten, o którym wydane jest œwiadectwo, 
¿e ¿yje.
Heb 7:9  I jeœli siê mo¿na tak wyraziæ, tak¿e Lewi, który pobiera dziesiêciny, z³o¿y³ dziesiêcinê w osobie 
Abrahama.



Heb 7:10  By³ bowiem jeszcze w lêdŸwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszed³ mu na spotkanie.
Heb 7:11  Gdyby wiêc doskona³oœæ zosta³a osi¹gniêta przez kap³añstwo lewickie, lud bowiem otrzyma³ Prawo, 
oparte na nim, to po co by³o potrzeba ustanawiaæ jeszcze innego kap³ana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór 
Aarona?
Heb 7:12  Ze zmian¹ bowiem kap³añstwa musi te¿ nast¹piæ zmiana Prawa.
Heb 7:13  Ten zaœ, o którym siê to mówi, nale¿a³ do innego pokolenia, z którego nikt nie s³u¿y³ o³tarzowi.
Heb 7:14  Wiadomo przecie¿, ¿e nasz Pan wyszed³ z pokolenia Judy, a Moj¿esz nic nie wspomnia³ o 
kap³anach z tego pokolenia.
Heb 7:15  Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, ¿e na podobieñstwo Melchizedeka wystêpuje inny 
kap³an,
Heb 7:16  który sta³ siê takim nie wed³ug przepisu prawa cielesnego, ale wed³ug si³y niezniszczalnego ¿ycia.
Heb 7:17  Dane Mu jest bowiem takie œwiadectwo: Ty jesteœ kap³anem na wieki na wzór Melchizedeka.
Heb 7:18  Zostaje przeto usuniête poprzednie Prawo z powodu swej s³aboœci i nieu¿ytecznoœci.
Heb 7:19  Prawo nie dawa³o niczemu pe³nej doskona³oœci, by³o jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, 
przez któr¹ zbli¿amy siê do Boga.
Heb 7:20  Tym wiêcej, i¿ sta³o siê to nie bez z³o¿enia przysiêgi. Gdy bowiem tamci bez przysiêgi stawali siê 
kap³anami,
Heb 7:21  Ten w³aœnie przez przysiêgê Tego, który do Niego powiedzia³: Poprzysi¹g³ Pan, a nie bêdzie 
¿a³owa³: Ty jesteœ kap³anem na wieki.
Heb 7:22  O tyle te¿ Jezus sta³ siê porêczycielem lepszego przymierza.
Heb 7:23  I gdy tamtych wielu by³o kap³anami, gdy¿ œmieræ nie zezwala³a im trwaæ przy ¿yciu,
Heb 7:24  Ten w³aœnie, poniewa¿ trwa na wieki, ma kap³añstwo nieprzemijaj¹ce.
Heb 7:25  Przeto i zbawiaæ na wieki mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj¹ siê do Boga, bo zawsze 
¿yje, aby siê wstawiaæ za nimi.
Heb 7:26  Takiego bowiem potrzeba nam by³o arcykap³ana: œwiêtego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego 
od grzeszników, wywy¿szonego ponad niebiosa,
Heb 7:27  takiego, który nie jest obowi¹zany, jak inni arcykap³ani, do sk³adania codziennej ofiary najpierw za 
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczyni³ raz na zawsze, ofiaruj¹c samego siebie.
Heb 7:28  Prawo bowiem ustanawia³o arcykap³anami ludzi obci¹¿onych s³aboœci¹, s³owo zaœ przysiêgi, 
z³o¿onej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskona³ego na wieki.
Heb 8:1  Sedno zaœ wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykap³ana, który zasiad³ po prawicy tronu 
Majestatu w niebiosach,
Heb 8:2  jako s³uga œwi¹tyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez cz³owieka.
Heb 8:3  Ka¿dy bowiem arcykap³an ustanawiany jest do sk³adania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten tak¿e 
mia³ coœ, co by ofiarowa³.
Heb 8:4  Gdyby wiêc by³ na ziemi, to nie by³by kap³anem, gdy¿ s¹ tu inni, którzy sk³adaj¹ ofiary wed³ug 
postanowieñ Prawa.
Heb 8:5  Us³uguj¹ oni obrazowi i cieniowi rzeczywistoœci niebieskich. Gdy bowiem Moj¿esz mia³ zbudowaæ 
przybytek, to w ten sposób zosta³ pouczony przez Boga. Patrz zaœ - mówi - abyœ uczyni³ wszystko wed³ug 
wzoru, jaki ci zosta³ ukazany na górze.
Heb 8:6  Teraz zaœ otrzyma³ w udziale o tyle wznioœlejsz¹ s³u¿bê, o ile sta³ siê poœrednikiem lepszego 
przymierza, które oparte zosta³o na lepszych obietnicach.
Heb 8:7  Gdyby bowiem owo pierwsze by³o bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze].
Heb 8:8  Albowiem gani¹c ich, zapowiada: Oto nadchodz¹ dni, mówi Pan, a zawrê z domem Izraela i z domem 
Judy przymierze nowe.
Heb 8:9  Nie takie jednak przymierze, jakie zawar³em z ich ojcami, w dniu, gdym ich wzi¹³ za rêkê, by 
wyprowadziæ ich z ziemi egipskiej. Poniewa¿ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przesta³em dbaæ 
o nich, mówi Pan.
Heb 8:10  Takie jest przymierze, które zawrê z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w 
ich myœli, a na sercach ich wypiszê je, i bêdê im Bogiem, a oni bêd¹ Mi ludem.
Heb 8:11  I nikt nie bêdzie uczy³ swojego rodaka ani nikt swego brata, mówi¹c: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie 
poznaj¹, od ma³ego a¿ do wielkiego.
Heb 8:12  Poniewa¿ ulitujê siê nad ich nieprawoœci¹ i nie wspomnê wiêcej na ich grzechy.
Heb 8:13  Poniewa¿ zaœ mówi o nowym, pierwsze uzna³ za przestarza³e; a to, co siê przedawnia i starzeje, 
bliskie jest zniszczenia.
Heb 9:1  Wprawdzie tak¿e i pierwsze [przymierze] mia³o przepisy s³u¿by Bo¿ej oraz ziemski przybytek.
Heb 9:2  By³ to namiot, w którego pierwszej czêœci zwanej [Miejscem] Œwiêtym, znajdowa³ siê œwiecznik, stó³ 
i chleby pok³adne.
Heb 9:3  Za drug¹ zaœ zas³on¹ by³ przybytek, który nosi³ nazwê "Œwiête Œwiêtych".



Heb 9:4  Posiada³o ono z³oty o³tarz kadzenia i Arkê Przymierza, pokryt¹ zewsz¹d z³otem. Znajdowa³o siê w niej 
naczynie z³ote z mann¹, laska Aarona, która zakwit³a, i tablice Przymierza.
Heb 9:5  Nad ni¹ zaœ by³y cheruby Chwa³y, które zacienia³y przeb³agalniê, o czym szczegó³owo nie ma 
potrzeby teraz mówiæ.
Heb 9:6  Tak zaœ te rzeczy by³y urz¹dzone, i¿ do pierwszej czêœci przybytku zawsze wchodz¹ kap³ani 
sprawuj¹cy s³u¿bê œwiêt¹,
Heb 9:7  do drugiej zaœ czêœci jedynie arcykap³an, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, któr¹ sk³ada w ofierze za 
grzechy swoje i swojego ludu.
Heb 9:8  Przez to pokazuje Duch Œwiêty, ¿e jeszcze nie zosta³a otwarta droga do Miejsca Œwiêtego, dopóki 
istnieje pierwszy przybytek.
Heb 9:9  To zaœ jest obrazem czasu teraŸniejszego, a sk³ada siê w nim dary i ofiary, nie mog¹ce jednak 
udoskonaliæ w sumieniu tego, który spe³nia s³u¿bê Bo¿¹.
Heb 9:10  S¹ to tylko przepisy tycz¹ce siê cia³a, na³o¿one do czasu naprawy, a [polegaj¹] jedynie na pokarmach, 
napojach i ró¿nych obmyciach.
Heb 9:11  Ale Chrystus, zjawiwszy siê jako arcykap³an dóbr przysz³ych, przez wy¿szy i doskonalszy, i nie rêk¹ - 
to jest nie na tym œwiecie - uczyniony przybytek,
Heb 9:12  ani nie przez krew koz³ów i cielców, lecz przez w³asn¹ krew wszed³ raz na zawsze do Miejsca 
Œwiêtego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Heb 9:13  Jeœli bowiem krew koz³ów i cielców oraz popió³ z krowy, którymi skrapia siê zanieczyszczonych, 
sprawiaj¹ oczyszczenie cia³a,
Heb 9:14  to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego z³o¿y³ Bogu samego siebie jako 
nieskalan¹ ofiarê, oczyœci wasze sumienia z martwych uczynków, abyœcie s³u¿yæ mogli Bogu ¿ywemu.
Heb 9:15  I dlatego jest poœrednikiem Nowego Przymierza, a¿eby przez œmieræ, poniesion¹ dla odkupienia 
przestêpstw, pope³nionych za pierwszego przymierza, ci, którzy s¹ wezwani do wiecznego dziedzictwa, dost¹pili 
spe³nienia obietnicy.
Heb 9:16  Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieœæ œmieræ ten, który sporz¹dza testament.
Heb 9:17  Testament bowiem po œmierci nabiera mocy, nie ma zaœ znaczenia, gdy ¿yje ten, który sporz¹dzi³ 
testament.
Heb 9:18  St¹d tak¿e i pierwszy nie bez krwi by³ zaprowadzony.
Heb 9:19  Gdy bowiem Moj¿esz og³osi³ ca³emu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wzi¹³ krew cielców i koz³ów z 
wod¹, we³n¹ szkar³atn¹ oraz hizopem i pokropi³ tak sam¹ ksiêgê, jak i ca³y lud, mówi¹c:
Heb 9:20  To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam poleci³.
Heb 9:21  Podobnie tak¿e skropi³ krwi¹ przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do s³u¿by Bo¿ej.
Heb 9:22  I prawie wszystko oczyszcza siê krwi¹ wed³ug Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia 
[grzechów].
Heb 9:23  Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musia³y byæ oczyszczone, same zaœ rzeczy 
niebieskie potrzebowa³y o wiele doskonalszych ofiar od tamtych.
Heb 9:24  Chrystus bowiem wszed³ nie do œwi¹tyni, zbudowanej rêkami ludzkimi, bêd¹cej odbiciem prawdziwej 
[œwi¹tyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiaæ siê za nami przed obliczem Boga,
Heb 9:25  nie po to, aby siê czêsto mia³ ofiarowaæ jak arcykap³an, który co roku wchodzi do œwi¹tyni z krwi¹ 
cudz¹.
Heb 9:26  Inaczej musia³by cierpieæ wiele razy od stworzenia œwiata. A tymczasem raz jeden ukaza³ siê teraz 
na koñcu wieków na zg³adzenie grzechów przez ofiarê z samego siebie.
Heb 9:27  A jak postanowione ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d,
Heb 9:28  tak Chrystus raz jeden by³ ofiarowany dla zg³adzenia grzechów wielu, drugi raz uka¿e siê nie w 
zwi¹zku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekuj¹.
Heb 10:1  Prawo bowiem, posiadaj¹c tylko cieñ przysz³ych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, 
corocznie ci¹gle sk³adane, nie mo¿e nigdy udoskonaliæ tych, którzy siê zbli¿aj¹.
Heb 10:2  Czy¿ bowiem nie przestano by ich sk³adaæ, gdyby sk³adaj¹cy je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli 
ju¿ ¿adnej œwiadomoœci grzechów?
Heb 10:3  Ale przez nie ka¿dego roku [odbywa siê] przypomnienie grzechów.
Heb 10:4  Niemo¿liwe jest bowiem, aby krew cielców i koz³ów usuwa³a grzechy.
Heb 10:5  Przeto przychodz¹c na œwiat, mówi: Ofiary ani daru nie chcia³eœ, aleœ Mi utworzy³ cia³o;
Heb 10:6  ca³opalenia i ofiary za grzech nie podoba³y siê Tobie.
Heb 10:7  Wtedy rzek³em: Oto idê - w zwoju ksiêgi napisano o Mnie - abym spe³nia³ wolê Twoj¹, Bo¿e.
Heb 10:8  Wy¿ej powiedzia³: ofiar, darów, ca³opaleñ i ofiar za grzech nie chcia³eœ i nie podoba³y siê Tobie, 
choæ sk³ada siê je na podstawie Prawa.
Heb 10:9  Nastêpnie powiedzia³: Oto idê, abym spe³nia³ wolê Twoj¹. Usuwa jedn¹ [ofiarê], aby ustanowiæ inn¹.
Heb 10:10  Na mocy tej woli uœwiêceni jesteœmy przez ofiarê cia³a Jezusa Chrystusa raz na zawsze.



Heb 10:11  Wprawdzie ka¿dy kap³an staje codziennie do wykonywania swej s³u¿by, wiele razy te same 
sk³adaj¹c ofiary, które ¿adn¹ miar¹ nie mog¹ zg³adziæ grzechów.
Heb 10:12  Ten przeciwnie, z³o¿ywszy raz na zawsze jedn¹ ofiarê za grzechy, zasiad³ po prawicy Boga,
Heb 10:13  oczekuj¹c tylko, a¿ nieprzyjaciele Jego stan¹ siê podnó¿kiem nóg Jego.
Heb 10:14  Jedn¹ bowiem ofiar¹ udoskonali³ na wieki tych, którzy s¹ uœwiêcani.
Heb 10:15  Daje nam zaœ œwiadectwo Duch Œwiêty, skoro powiedzia³:
Heb 10:16  Takie jest przymierze, które zawrê z nimi w owych dniach, mówi Pan: daj¹c prawa moje w ich serca, 
tak¿e w umyœle ich wypiszê je.
Heb 10:17  A grzechów ich oraz ich nieprawoœci wiêcej ju¿ wspominaæ nie bêdê.
Heb 10:18  Gdzie zaœ jest ich odpuszczenie, tam ju¿ wiêcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Heb 10:19  Mamy wiêc, bracia, pewnoœæ, i¿ wejdziemy do Miejsca Œwiêtego przez krew Jezusa.
Heb 10:20  On nam zapocz¹tkowa³ drogê now¹ i ¿yw¹, przez zas³onê, to jest przez cia³o swoje.
Heb 10:21  Maj¹c zaœ kap³ana wielkiego, który jest nad domem Bo¿ym,
Heb 10:22  przyst¹pmy z sercem prawym, z wiar¹ pe³n¹, oczyszczeni na duszy od wszelkiego z³a œwiadomego i 
obmyci na ciele wod¹ czyst¹.
Heb 10:23  Trzymajmy siê niewzruszenie nadziei, któr¹ wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który da³ 
obietnicê.
Heb 10:24  Troszczmy siê o siebie wzajemnie, by siê zachêcaæ do mi³oœci i do dobrych uczynków.
Heb 10:25  Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrañ, jak siê to sta³o zwyczajem niektórych, ale zachêcajmy 
siê nawzajem, i to tym bardziej, im wyraŸniej widzicie, ¿e zbli¿a siê dzieñ.
Heb 10:26  Jeœli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pe³nego poznania prawdy, to ju¿ nie ma dla 
nas ofiary przeb³agalnej za grzechy,
Heb 10:27  ale jedynie jakieœ przera¿aj¹ce oczekiwanie s¹du i ¿ar ognia, który ma trawiæ przeciwników.
Heb 10:28  Kto przekracza Prawo Moj¿eszowe, ponosi œmieræ bez mi³osierdzia na podstawie [zeznania] 
dwóch albo trzech œwiadków.
Heb 10:29  Pomyœlcie, o ile¿ surowszej kary stanie siê winien ten, kto by podepta³ Syna Bo¿ego i zbezczeœci³ 
krew Przymierza, przez któr¹ zosta³ uœwiêcony, i obel¿ywie zachowa³ siê wobec Ducha ³aski.
Heb 10:30  Znamy przecie¿ Tego, który powiedzia³: Do Mnie [nale¿y] pomsta i Ja odp³acê. I znowu: Sam Pan 
bêdzie s¹dzi³ lud swój.
Heb 10:31  Straszn¹ jest rzecz¹ wpaœæ w rêce Boga ¿yj¹cego.
Heb 10:32  Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyœcie to po oœwieceniu wytrzymali wielk¹ nawa³ê cierpieñ,
Heb 10:33  ju¿ to bêd¹c wystawieni publicznie na szyderstwa i przeœladowania, ju¿ to stawszy siê uczestnikami 
tych, którzy takie udrêki znosili.
Heb 10:34  Albowiem wspó³cierpieliœcie z uwiêzionymi, z radoœci¹ przyjêliœcie rabunek waszego mienia, 
wiedz¹c, ¿e sami posiadacie majêtnoœæ lepsz¹ i trwaj¹c¹.
Heb 10:35  Nie pozbywajcie siê wiêc nadziei waszej, która ma wielk¹ zap³atê.
Heb 10:36  Potrzebujecie bowiem wytrwa³oœci, abyœcie spe³niaj¹c wolê Bo¿¹, dost¹pili obietnicy.
Heb 10:37  Jeszcze bowiem za krótk¹, za bardzo krótk¹ chwilê przyjdzie Ten, który ma nadejœæ, i nie spóŸni 
siê.
Heb 10:38  A mój sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie, jeœli siê cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim.
Heb 10:39  My zaœ nie nale¿ymy do odstêpców, którzy id¹ na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiaj¹ sw¹ 
duszê.
Heb 11:1  Wiara zaœ jest porêk¹ tych dóbr, których siê spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoœci, których 
nie widzimy.
Heb 11:2  Dziêki niej to przodkowie otrzymali œwiadectwo.
Heb 11:3  Przez wiarê poznajemy, ¿e s³owem Boga œwiaty zosta³y tak stworzone, i¿ to, co widzimy, powsta³o 
nie z rzeczy widzialnych.
Heb 11:4  Przez wiarê Abel z³o¿y³ Bogu ofiarê cenniejsz¹ od Kaina, za co otrzyma³ œwiadectwo, i¿ jest 
sprawiedliwy. Bóg bowiem zaœwiadczy³ o jego darach, tote¿ choæ umar³, przez ni¹ jeszcze mówi.
Heb 11:5  Przez wiarê Henoch zosta³ przeniesiony, aby nie ogl¹da³ œmierci. I nie znaleziono go, poniewa¿ Bóg 
go zabra³. Przed zabraniem bowiem otrzyma³ œwiadectwo, i¿ podoba³ siê Bogu.
Heb 11:6  Bez wiary zaœ nie mo¿na podobaæ siê Bogu. Przystêpuj¹cy bowiem do Boga musi uwierzyæ, ¿e 
[Bóg] jest i ¿e wynagradza tych, którzy Go szukaj¹.
Heb 11:7  Przez wiarê Noe zosta³ pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie mo¿na by³o ujrzeæ, i pe³en 
bojaŸni zbudowa³ arkê, aby zbawiæ sw¹ rodzinê. Przez wiarê te¿ potêpi³ œwiat i sta³ siê dziedzicem 
sprawiedliwoœci, któr¹ otrzymuje siê przez wiarê.
Heb 11:8  Przez wiarê ten, którego nazwano Abrahamem, us³ucha³ wezwania Bo¿ego, by wyruszyæ do ziemi, 
któr¹ mia³ obj¹æ w posiadanie. Wyszed³ nie wiedz¹c, dok¹d idzie.
Heb 11:9  Przez wiarê przywêdrowa³ do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkaj¹c z 



Izaakiem i Jakubem, wspó³dziedzicami tej samej obietnicy.
Heb 11:10  Oczekiwa³ bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i 
budowniczym jest sam Bóg.
Heb 11:11  Przez wiarê tak¿e i sama Sara, mimo podesz³ego wieku, otrzyma³a moc poczêcia. Uzna³a bowiem 
za godnego wiary Tego, który udzieli³ obietnicy.
Heb 11:12  Przeto z cz³owieka jednego, i to ju¿ niemal obumar³ego, powsta³o potomstwo tak liczne, jak gwiazdy 
niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
Heb 11:13  W wierze pomarli oni wszyscy, nie osi¹gn¹wszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka 
i pozdrawiali, uznawszy siebie za goœci i pielgrzymów na tej ziemi.
Heb 11:14  Ci bowiem, co tak mówi¹, okazuj¹, ¿e szukaj¹ ojczyzny.
Heb 11:15  Gdyby zaœ tê wspominali, z której wyszli, znaleŸliby sposobnoœæ powrotu do niej.
Heb 11:16  Teraz zaœ do lepszej d¹¿¹, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi siê nosiæ imienia ich 
Boga, gdy¿ przysposobi³ im miasto.
Heb 11:17  Przez wiarê Abraham, wystawiony na próbê, ofiarowa³ Izaaka, i to jedynego syna sk³ada³ na ofiarê, 
on, który otrzyma³ obietnicê,
Heb 11:18  któremu powiedziane by³o: Z Izaaka bêdzie dla ciebie potomstwo.
Heb 11:19  Pomyœla³ bowiem, i¿ Bóg mocen wskrzesiæ tak¿e umar³ych, i dlatego odzyska³ go, jako 
podobieñstwo [œmierci i zmartwychwstania Chrystusa].
Heb 11:20  Przez wiarê w przysz³oœæ Izaak pob³ogos³awi³ Jakuba i Ezawa.
Heb 11:21  Przez wiarê umieraj¹cy Jakub pob³ogos³awi³ ka¿dego z synów Józefa i pochyli³ siê g³êboko przed 
wierzcho³kiem jego laski.
Heb 11:22  Przez wiarê konaj¹cy Józef wspomnia³ o wyjœciu synów Izraela i da³ zlecenie w sprawie swoich 
koœci.
Heb 11:23  Przez wiarê Moj¿esz by³ ukrywany przez swoich rodziców w ci¹gu trzech miesiêcy po swoim 
narodzeniu, poniewa¿ widzieli, ¿e powabne jest dzieci¹tko, a nie przerazili siê nakazem króla.
Heb 11:24  Przez wiarê Moj¿esz, gdy dorós³, odmówi³ nazywania siê synem córki faraona,
Heb 11:25  wola³ raczej cierpieæ z ludem Bo¿ym, ni¿ u¿ywaæ przemijaj¹cych rozkoszy grzechu.
Heb 11:26  Uwa¿a³ bowiem za wiêksze bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa ni¿ wszystkie skarby 
Egiptu, gdy¿ patrzy³ na zap³atê.
Heb 11:27  Przez wiarê opuœci³ Egipt, nie ul¹k³szy siê gniewu królewskiego; wytrwa³, jakby [na oczy] widzia³ 
Niewidzialnego.
Heb 11:28  Przez wiarê uczyni³ Paschê i pokropienie krwi¹, aby nie dotkn¹³ siê ich ten, który zabija³ to, co 
pierworodne.
Heb 11:29  Przez wiarê przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczyniæ, 
potonêli.
Heb 11:30  Przez wiarê upad³y mury Jerycha, gdy je obchodzili doko³a w ci¹gu siedmiu dni.
Heb 11:31  Przez wiarê nierz¹dnica Rachab nie zginê³a razem z niewierz¹cymi, bo przyjê³a goœcinnie 
wys³anych na zwiady.
Heb 11:32  I co jeszcze mam powiedzieæ? Nie wystarczy³oby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, 
Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach,
Heb 11:33  którzy przez wiarê pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicê, 
zamknêli paszcze lwom,
Heb 11:34  przygasili ¿ar ognia, uniknêli ostrza miecza i wyleczyli siê z niemocy, stali siê bohaterami w wojnie i 
do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.
Heb 11:35  Dziêki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzyma³y swoich zmar³ych. Jedni ponieœli 
katusze, nie przyj¹wszy uwolnienia, aby otrzymaæ lepsze zmartwychwstanie.
Heb 11:36  Inni zaœ doznali zel¿ywoœci i biczowania, a nadto kajdan i wiêzienia.
Heb 11:37  Kamienowano ich, przerzynano pi³¹, kuszono, przebijano mieczem; tu³ali siê w skórach owczych, 
kozich, w nêdzy, w utrapieniu, w ucisku -
Heb 11:38  œwiat nie by³ ich wart - i b³¹kali siê po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
Heb 11:39  A ci wszyscy, choæ ze wzglêdu na sw¹ wiarê stali siê godni pochwa³y, nie otrzymali przyrzeczonej 
obietnicy,
Heb 11:40  gdy¿ Bóg, który nam lepszy los zgotowa³, nie chcia³, aby oni doszli do doskona³oœci bez nas.
Heb 12:1  I my zatem maj¹c doko³a siebie takie mnóstwo œwiadków, od³o¿ywszy wszelki ciê¿ar, [a przede 
wszystkim] grzech, który nas ³atwo zwodzi, winniœmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
Heb 12:2  Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j¹ wydoskonala. On to zamiast radoœci, któr¹ Mu 
obiecywano, przecierpia³ krzy¿, nie bacz¹c na [jego] hañbê, i zasiad³ po prawicy tronu Boga.
Heb 12:3  Zastanawiajcie siê wiêc nad Tym, który ze strony grzeszników tak¹ wielk¹ wycierpia³ wrogoœæ 
przeciw sobie, abyœcie nie ustawali, z³amani na duchu.



Heb 12:4  Jeszcze nie opieraliœcie siê a¿ do przelewu krwi, walcz¹c przeciw grzechowi,
Heb 12:5  a zapomnieliœcie o upomnieniu, z jakim siê zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekcewa¿ 
karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On ciê doœwiadcza.
Heb 12:6  Bo kogo mi³uje Pan, tego karze, ch³oszcze zaœ ka¿dego, którego za syna przyjmuje.
Heb 12:7  Trwajcie¿ w karnoœci! Bóg obchodzi siê z wami jak z dzieæmi. Jaki¿ to bowiem syn, którego by 
ojciec nie karci³?
Heb 12:8  Jeœli jesteœcie bez karania, którego uczestnikami stali siê wszyscy, nie jesteœcie synami, ale 
dzieæmi nieprawymi.
Heb 12:9  Zreszt¹, jeœliœmy cenili i szanowali ojców naszych wed³ug cia³a, mimo ¿e nas karcili, czy¿ nie 
bardziej winniœmy pos³uszeñstwo Ojcu dusz, a ¿yæ bêdziemy?
Heb 12:10  Tamci karcili nas wed³ug swej woli na czas znikomych dni. Ten zaœ czyni to dla naszego dobra, aby 
nas uczyniæ uczestnikami swojej œwiêtoœci.
Heb 12:11  Wszelkie karcenie na razie nie wydaje siê radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy 
go doœwiadczyli, b³ogi plon sprawiedliwoœci.
Heb 12:12  Dlatego wyprostujcie opad³e rêce i os³ab³e kolana!
Heb 12:13  Proste czyñcie œlady nogami, aby kto chromy nie zb³¹dzi³, ale by³ raczej uzdrowiony.
Heb 12:14  Starajcie siê o pokój ze wszystkimi i o uœwiêcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
Heb 12:15  Baczcie, aby nikt nie pozbawi³ siê ³aski Bo¿ej, aby jakiœ korzeñ gorzki, który roœnie w górê, nie 
spowodowa³ zamieszania, a przez to nie skalali siê inni,
Heb 12:16  i aby siê nie znalaz³ jakiœ rozpustnik i bezbo¿nik, jak Ezaw, który za jedn¹ potrawê sprzeda³ swoje 
pierworodztwo.
Heb 12:17  A wiecie, ¿e póŸniej, gdy chcia³ otrzymaæ b³ogos³awieñstwo, zosta³ odrzucony, nie znalaz³ bowiem 
miejsca na nawrócenie, choæ go szuka³ ze ³zami.
Heb 12:18  Nie przyst¹piliœcie bowiem do dotykalnego i p³on¹cego ognia, do mg³y, do ciemnoœci i burzy
Heb 12:19  ani te¿ do grzmi¹cych tr¹b i do takiego dŸwiêku s³ów, i¿ wszyscy, którzy go s³yszeli, prosili, aby do 
nich nie mówi³
Heb 12:20  Nie mogli bowiem znieœæ tego rozkazu: Jeœliby nawet tylko zwierzê dotknê³o siê góry, winno byæ 
ukamienowane.
Heb 12:21  A tak straszne by³o to zjawisko, i¿ Moj¿esz powiedzia³: Przera¿ony jestem i dr¿ê.
Heb 12:22  Wy natomiast przyst¹piliœcie do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem niebieskiego, do 
niezliczonej liczby anio³ów, na uroczyste zebranie,
Heb 12:23  do Koœcio³a pierworodnych, którzy s¹ zapisani w niebiosach, do Boga, który s¹dzi wszystkich, do 
duchów sprawiedliwych, które ju¿ dosz³y do celu,
Heb 12:24  do Poœrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwi¹, która przemawia mocniej ni¿ 
[krew] Abla.
Heb 12:25  Strze¿cie siê, abyœcie nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeœli bowiem tamci nie 
uniknêli kary, poniewa¿ odwrócili siê od Tego, który na ziemi mówi³, o ile¿ bardziej my, jeœli odwrócimy siê od 
Tego, który z nieba przemawia.
Heb 12:26  G³os Jego wstrz¹sn¹³ wówczas ziemi¹, a teraz obiecuje mówi¹c: Jeszcze raz wstrz¹snê nie tylko 
ziemi¹, ale i niebem.
Heb 12:27  Te zaœ s³owa jeszcze raz wskazuj¹, ¿e nast¹pi zniszczenie tego, co zniszczalne, a wiêc tego, co 
zosta³o stworzone, aby pozosta³o to, co jest niewzruszone.
Heb 12:28  Dlatego te¿ otrzymuj¹c niewzruszone królestwo, trwajmy w ³asce, a przez ni¹ s³u¿my Bogu ze czci¹ i 
bojaŸni¹!
Heb 12:29  Bóg nasz bowiem jest ogniem poch³aniaj¹cym.
Heb 13:1  Niech trwa braterska mi³oœæ.
Heb 13:2  Nie zapominajmy te¿ o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ niektórzy, nie wiedz¹c, anio³om dali goœcinê.
Heb 13:3  Pamiêtajcie o uwiêzionych, jakbyœcie byli sami uwiêzieni, i o tych, co cierpi¹, bo i sami jesteœcie w 
ciele.
Heb 13:4  We czci niech bêdzie ma³¿eñstwo pod ka¿dym wzglêdem i ³o¿e nieskalane, gdy¿ rozpustników i 
cudzo³o¿ników os¹dzi Bóg.
Heb 13:5  Postêpowanie wasze niech bêdzie wolne od chciwoœci na pieni¹dze: zadowalajcie siê tym, co macie. 
Sam bowiem powiedzia³: Nie opuszczê ciê ani pozostawiê.
Heb 13:6  Œmia³o wiêc mówiæ mo¿emy: Pan jest wspomo¿ycielem moim, nie ulêknê siê, bo có¿ mo¿e mi 
uczyniæ cz³owiek?
Heb 13:7  Pamiêtajcie o swych prze³o¿onych, którzy g³osili wam s³owo Bo¿e, i rozpamiêtuj¹c koniec ich ¿ycia, 
naœladujcie ich wiarê!
Heb 13:8  Jezus Chrystus wczoraj i dziœ, ten sam tak¿e na wieki.
Heb 13:9  Nie dajcie siê uwieœæ ró¿nym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniaæ serce ³ask¹, a nie 



pokarmami, które nie przynosz¹ korzyœci tym, co siê o nie ubiegaj¹.
Heb 13:10  Mamy o³tarz, z którego nie maj¹ prawa spo¿ywaæ ci, którzy s³u¿¹ przybytkowi.
Heb 13:11  Cia³a bowiem tych zwierz¹t, których krew arcykap³an wnosi do œwi¹tyni jako ofiarê przeb³agaln¹, pali 
siê poza obozem.
Heb 13:12  Dlatego i Jezus, aby krwi¹ swoj¹ uœwiêciæ lud, poniós³ mêkê poza miastem.
Heb 13:13  Równie¿ i my wyjdŸmy do Niego poza obóz, dziel¹c z Nim Jego ur¹gania.
Heb 13:14  Nie mamy tutaj trwa³ego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjœæ.
Heb 13:15  Przez Niego wiêc sk³adajmy Bogu ofiarê czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznaj¹ Jego 
imiê.
Heb 13:16  Nie zapominajcie o dobroczynnoœci i wzajemnej wiêzi, gdy¿ cieszy siê Bóg takimi ofiarami.
Heb 13:17  B¹dŸcie pos³uszni waszym prze³o¿onym i b¹dŸcie im ulegli, poniewa¿ oni czuwaj¹ nad duszami 
waszymi i musz¹ zdaæ sprawê z tego. Niech to czyni¹ z radoœci¹, a nie ze smutkiem, bo to nie by³oby dla was 
korzystne.
Heb 13:18  Módlcie siê za nas, jesteœmy bowiem przekonani, ¿e mamy czyste sumienie, staraj¹c siê we 
wszystkim dobrze postêpowaæ.
Heb 13:19  Jeszcze gorêcej was proszê o spowodowanie tego, bym co rychlej zosta³ wam przywrócony.
Heb 13:20  Bóg zaœ pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiód³ spomiêdzy zmar³ych Wielkiego 
Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
Heb 13:21  niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byœcie czynili Jego wolê, sprawuj¹c w was, co mi³e jest w 
oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwa³a na wieki wieków! Amen.
Heb 13:22  Proszê zaœ was bracia: Przyjmijcie to s³owo zachêty, bo napisa³em wam bardzo krótko.
Heb 13:23  Wiedzcie, ¿e brat nasz, Tymoteusz zosta³ zwolniony. Jeœli tylko wnet przybêdzie, z nim razem 
zobaczê was.
Heb 13:24  Pozdrówcie wszystkich waszych prze³o¿onych i wszystkich œwiêtych! Pozdrawiaj¹ was [bracia] z 
Italii.
Heb 13:25  £aska z wami wszystkimi! Amen.
Jam 1:1  Jakub, s³uga Boga i Pana Jezusa Chrystusa, œle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.
Jam 1:2  Za pe³n¹ radoœæ poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroæ spadaj¹ na was ró¿ne doœwiadczenia.
Jam 1:3  Wiedzcie, ¿e to, co wystawia wasz¹ wiarê na próbê, rodzi wytrwa³oœæ.
Jam 1:4  Wytrwa³oœæ zaœ winna byæ dzie³em doskona³ym, abyœcie byli doskonali, nienaganni, w niczym nie 
wykazuj¹c braków.
Jam 1:5  Jeœli zaœ komuœ z was brakuje m¹droœci, niech prosi o ni¹ Boga, który daje wszystkim chêtnie i nie 
wymawiaj¹c; a na pewno j¹ otrzyma.
Jam 1:6  Niech zaœ prosi z wiar¹, a nie w¹tpi o niczym! Kto bowiem ¿ywi w¹tpliwoœci, podobny jest do fali 
morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.
Jam 1:7  Cz³owiek ten niech nie myœli, ¿e otrzyma cokolwiek od Pana,
Jam 1:8  bo jest mê¿em chwiejnym, niesta³ym we wszystkich swych drogach.
Jam 1:9  Niech siê zaœ ubogi brat chlubi z wyniesienia swego,
Jam 1:10  bogaty natomiast ze swego poni¿enia, bo przeminie niby kwiat polny.
Jam 1:11  Wzesz³o bowiem pal¹ce s³oñce i wysuszy³o ³¹kê, kwiat jej opad³, a piêkny jej wygl¹d zgin¹³. Tak te¿ 
bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
Jam 1:12  B³ogos³awiony m¹¿, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec 
¿ycia, obiecany przez Pana tym, którzy Go mi³uj¹.
Jam 1:13  Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, ¿e Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku z³emu, 
ani te¿ nikogo nie kusi.
Jam 1:14  To w³asna po¿¹dliwoœæ wystawia ka¿dego na pokusê i nêci.
Jam 1:15  Nastêpnie po¿¹dliwoœæ, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi œmieræ.
Jam 1:16  Nie dajcie siê zwodziæ, bracia moi umi³owani!
Jam 1:17  Ka¿de dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskona³y zstêpuj¹ z góry, od Ojca œwiate³, u którego 
nie ma przemiany ani cienia zmiennoœci.
Jam 1:18  Ze swej woli zrodzi³ nas przez s³owo prawdy, byœmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeñ.
Jam 1:19  Wiedzcie, bracia moi umi³owani: ka¿dy cz³owiek winien byæ chêtny do s³uchania, nieskory do 
mówienia, nieskory do gniewu.
Jam 1:20  Gniew bowiem mê¿a nie wykonuje sprawiedliwoœci Bo¿ej.
Jam 1:21  Odrzuæcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz ca³y bezmiar z³a, a przyjmijcie w duchu ³agodnoœci 
zaszczepione w was s³owo, które ma moc zbawiæ dusze wasze.
Jam 1:22  Wprowadzajcie zaœ s³owo w czyn, a nie b¹dŸcie tylko s³uchaczami oszukuj¹cymi samych siebie.
Jam 1:23  Je¿eli bowiem ktoœ przys³uchuje siê tylko s³owu, a nie wype³nia go, podobny jest do cz³owieka 
ogl¹daj¹cego w lustrze swe naturalne odbicie.



Jam 1:24  Bo przyjrza³ siê sobie, odszed³ i zaraz zapomnia³, jakim by³.
Jam 1:25  Kto zaœ pilnie rozwa¿a doskona³e Prawo, Prawo wolnoœci, i wytrwa w nim, ten nie jest s³uchaczem 
sk³onnym do zapominania, ale wykonawc¹ dzie³a; wype³niaj¹c je, otrzyma b³ogos³awieñstwo.
Jam 1:26  Je¿eli ktoœ uwa¿a siê za cz³owieka religijnego, lecz ³udz¹c serce swoje nie powœci¹ga swego 
jêzyka, to pobo¿noœæ jego pozbawiona jest podstaw.
Jam 1:27  Religijnoœæ czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyra¿a siê w opiece nad sierotami i wdowami w 
ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wp³ywów œwiata.
Jam 2:1  Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma wzglêdu na 
osoby.
Jam 2:2  Bo gdyby przyszed³ na wasze zgromadzenie cz³owiek przystrojony w z³ote pierœcienie i bogat¹ szatê i 
przyby³ tak¿e cz³owiek ubogi w zabrudzonej szacie,
Jam 2:3  a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usi¹dŸ na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego zaœ 
powiecie: «Stañ sobie tam albo usi¹dŸ u podnó¿ka mojego!»,
Jam 2:4  to czy nie czynicie ró¿nic miêdzy sob¹ i nie stajecie siê sêdziami przewrotnymi?
Jam 2:5  Pos³uchajcie, bracia moi umi³owani! Czy Bóg nie wybra³ ubogich tego œwiata na bogatych w wierze 
oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go mi³uj¹?
Jam 2:6  Wy zaœ odmówiliœcie ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskaj¹ was bezwzglêdnie i nie oni 
ci¹gn¹ was do s¹dów?
Jam 2:7  Czy nie oni bluŸni¹ zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?
Jam 2:8  Jeœli przeto zgodnie z Pismem wype³niacie królewskie Prawo: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak 
siebie samego, dobrze czynicie.
Jam 2:9  Je¿eli zaœ kierujecie siê wzglêdem na osobê, pope³niacie grzech, i Prawo potêpi was jako 
przestêpców.
Jam 2:10  Choæby ktoœ przestrzega³ ca³ego Prawa, a przest¹pi³by jedno tylko przykazanie, ponosi winê za 
wszystkie.
Jam 2:11  Ten bowiem, który powiedzia³: Nie cudzo³ó¿!, powiedzia³ tak¿e: Nie zabijaj! Je¿eli wiêc nie 
pope³niasz cudzo³óstwa, jednak dopuszczasz siê zabójstwa, jesteœ przestêpc¹ wobec Prawa.
Jam 2:12  Mówcie i czyñcie tak, jak ludzie, którzy bêd¹ s¹dzeni na podstawie Prawa wolnoœci.
Jam 2:13  Bêdzie to bowiem s¹d nieub³agany dla tego, który nie czyni³ mi³osierdzia: mi³osierdzie odnosi triumf 
nad s¹dem.
Jam 2:14  Jaki z tego po¿ytek, bracia moi, skoro ktoœ bêdzie utrzymywa³, ¿e wierzy, a nie bêdzie spe³nia³ 
uczynków? Czy [sama] wiara zdo³a go zbawiæ?
Jam 2:15  Jeœli na przyk³ad brat lub siostra nie maj¹ odzienia lub brak im codziennego chleba,
Jam 2:16  a ktoœ z was powie im: «IdŸcie w pokoju, ogrzejcie siê i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, 
czego koniecznie potrzebuj¹ dla cia³a - to na co siê to przyda?
Jam 2:17  Tak te¿ i wiara, jeœli nie by³aby po³¹czona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Jam 2:18  Ale mo¿e ktoœ powiedzieæ: Ty masz wiarê, a ja spe³niam uczynki. Poka¿ mi wiarê swoj¹ bez 
uczynków, to ja ci poka¿ê wiarê ze swoich uczynków.
Jam 2:19  Wierzysz, ¿e jest jeden Bóg? S³usznie czynisz - lecz tak¿e i z³e duchy wierz¹ i dr¿¹.
Jam 2:20  Chcesz zaœ zrozumieæ, nierozumny cz³owieku, ¿e wiara bez uczynków jest bezowocna?
Jam 2:21  Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków zosta³ usprawiedliwiony, kiedy z³o¿y³ syna Izaaka 
na o³tarzu ofiarnym?
Jam 2:22  Widzisz, ¿e wiara wspó³dzia³a³a z jego uczynkami i przez uczynki sta³a siê doskona³a.
Jam 2:23  I tak wype³ni³o siê Pismo, które mówi: Uwierzy³ przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za 
sprawiedliwoœæ, i zosta³ nazwany przyjacielem Boga.
Jam 2:24  Widzicie, ¿e cz³owiek dostêpuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
Jam 2:25  Podobnie te¿ nierz¹dnica Rachab, która przyjê³a wys³anników i inn¹ drog¹ odprawi³a ich, czy nie 
dost¹pi³a usprawiedliwienia za swoje uczynki?
Jam 2:26  Tak jak cia³o bez ducha jest martwe, tak te¿ jest martwa wiara bez uczynków.
Jam 3:1  Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, i¿ tym bardziej surowy czeka 
nas s¹d.
Jam 3:2  Wszyscy bowiem czêsto upadamy. Jeœli kto nie grzeszy mow¹, jest mê¿em doskona³ym, zdolnym 
utrzymaæ w ryzach tak¿e ca³e cia³o.
Jam 3:3  Je¿eli przeto zak³adamy koniom wêdzid³a do pysków, by nam by³y pos³uszne, to kierujemy ca³ym ich 
cia³em.
Jam 3:4  Oto nawet okrêtom, choæ tak s¹ potê¿ne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki 
kierunek, jak odpowiada woli sternika.
Jam 3:5  Tak samo jêzyk, mimo ¿e jest ma³ym cz³onkiem, ma powód do wielkich przechwa³ek. Oto ma³y ogieñ, 
a jak wielki las podpala.



Jam 3:6  Tak i jêzyk jest ogniem, sfer¹ nieprawoœci. Jêzyk jest wœród wszystkich naszych cz³onków tym, co 
bezczeœci ca³e cia³o i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala kr¹g ¿ycia.
Jam 3:7  Wszystkie bowiem gatunki zwierz¹t i ptaków, gadów i stworzeñ morskich mo¿na ujarzmiæ i 
rzeczywiœcie ujarzmi³a je natura ludzka.
Jam 3:8  Jêzyka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okie³znaæ, to z³o niestateczne, pe³ne zabójczego jadu.
Jam 3:9  Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieñstwo Bo¿e.
Jam 3:10  Z tych samych ust wychodzi b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Tak byæ nie mo¿e, bracia moi!
Jam 3:11  Czy¿ z tej samej szczeliny Ÿród³a wytryska woda s³odka i gorzka?
Jam 3:12  Czy mo¿e, bracia moi, drzewo figowe rodziæ oliwki albo winna latoroœl figi? Tak¿e s³one Ÿród³o nie 
mo¿e wydaæ s³odkiej wody.
Jam 3:13  Kto spoœród was jest m¹dry i rozs¹dny? Niech wyka¿e siê w swoim nienagannym postêpowaniu 
uczynkami dokonanymi z ³agodnoœci¹ w³aœciw¹ m¹droœci!
Jam 3:14  Natomiast je¿eli ¿ywicie w sercach waszych gorzk¹ zazdroœæ i sk³onnoœæ do k³ótni, to nie 
przechwalajcie siê i nie sprzeciwiajcie siê k³amstwem prawdzie!
Jam 3:15  Nie na tym polega zstêpuj¹ca z góry m¹droœæ, ale m¹droœæ ziemska, zmys³owa i szatañska.
Jam 3:16  Gdzie bowiem zazdroœæ i ¿¹dza sporu, tam te¿ bez³ad i wszelki wystêpek.
Jam 3:17  M¹droœæ zaœ [zstêpuj¹ca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, sk³onna do zgody, ustêpliwa, 
pos³uszna, pe³na mi³osierdzia i dobrych owoców, wolna od wzglêdów ludzkich i ob³udy.
Jam 3:18  Owoc zaœ sprawiedliwoœci siej¹ w pokoju ci, którzy zaprowadzaj¹ pokój.
Jam 4:1  Sk¹d siê bior¹ wojny i sk¹d k³ótnie miêdzy wami? Nie sk¹din¹d, tylko z waszych ¿¹dz, które walcz¹ w 
cz³onkach waszych.
Jam 4:2  Po¿¹dacie, a nie macie, ¿ywicie mordercz¹ zazdroœæ, a nie mo¿ecie osi¹gn¹æ. Prowadzicie walki i 
k³ótnie, a nic nie posiadacie, gdy¿ siê nie modlicie.
Jam 4:3  Modlicie siê, a nie otrzymujecie, bo siê Ÿle modlicie, staraj¹c siê jedynie o zaspokojenie swych ¿¹dz.
Jam 4:4  Cudzo³o¿nicy, czy nie wiecie, ¿e przyjaŸñ ze œwiatem jest nieprzyjaŸni¹ z Bogiem? Je¿eli wiêc ktoœ 
zamierza³by byæ przyjacielem œwiata, staje siê nieprzyjacielem Boga.
Jam 4:5  A mo¿e utrzymujecie, ¿e na pró¿no Pismo mówi: «Zazdroœnie po¿¹da On ducha, którego w nas 
utwierdzi³»?
Jam 4:6  Daje zaœ tym wiêksz¹ ³askê: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia siê pysznym, pokornym zaœ daje ³askê.
Jam 4:7  B¹dŸcie wiêc poddani Bogu, przeciwstawiajcie siê natomiast diab³u, a ucieknie od was.
Jam 4:8  Przyst¹pcie bli¿ej do Boga, to i On zbli¿y siê do was. Oczyœæcie rêce, grzesznicy, uœwiêæcie serca, 
ludzie chwiejni!
Jam 4:9  Uznajcie wasz¹ nêdzê, smuæcie siê i p³aczcie! Œmiech wasz niech siê obróci w smutek, a radoœæ w 
przygnêbienie!
Jam 4:10  Uni¿cie siê przed Panem, a wywy¿szy was.
Jam 4:11  Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub s¹dzi go, uw³acza Prawu i 
os¹dza Prawo. Skoro zaœ s¹dzisz Prawo, jesteœ nie wykonawc¹ Prawa, lecz sêdzi¹.
Jam 4:12  Jeden jest Prawodawca i Sêdzia, w którego mocy jest zbawiæ lub potêpiæ. A ty kim¿e jesteœ, byœ 
s¹dzi³ bliŸniego?
Jam 4:13  Teraz wy, którzy mówicie: «Dziœ albo jutro udamy siê do tego oto miasta i spêdzimy tam rok, 
bêdziemy uprawiaæ handel i osi¹gniemy zyski»,
Jam 4:14  wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro bêdzie. Bo czym¿e jest ¿ycie wasze? Par¹ jesteœcie, co siê 
ukazuje na krótko, a potem znika.
Jam 4:15  Zamiast tego powinniœcie mówiæ: «Je¿eli Pan zechce, i bêdziemy ¿yli, zrobimy to lub owo».
Jam 4:16  Teraz zaœ che³picie siê w swej wynios³oœci. Ka¿da taka che³pliwoœæ jest przewrotna.
Jam 4:17  Kto zaœ umie dobrze czyniæ, a nie czyni, grzeszy.
Jam 5:1  A teraz wy, bogacze, zap³aczcie wœród narzekañ na utrapienia, jakie was czekaj¹.
Jam 5:2  Bogactwo wasze zbutwia³o, szaty wasze sta³y siê ¿erem dla moli,
Jam 5:3  z³oto wasze i srebro zardzewia³o, a rdza ich bêdzie œwiadectwem przeciw wam i toczyæ bêdzie cia³a 
wasze niby ogieñ. Zebraliœcie w dniach ostatecznych skarby.
Jam 5:4  Oto wo³a zap³ata robotników, ¿niwiarzy pól waszych, któr¹ zatrzymaliœcie, a krzyk ich doszed³ do uszu 
Pana Zastêpów.
Jam 5:5  ¯yliœcie beztrosko na ziemi i wœród dostatków tuczyliœcie serca wasze w dniu rzezi.
Jam 5:6  Potêpiliœcie i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.
Jam 5:7  Trwajcie wiêc cierpliwie, bracia, a¿ do przyjœcia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, 
dopóki nie spadnie deszcz wczesny i póŸny.
Jam 5:8  Tak i wy b¹dŸcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjœcie Pana jest ju¿ bliskie.
Jam 5:9  Nie uskar¿ajcie siê, bracia, jeden na drugiego, byœcie nie popadli pod s¹d. Oto sêdzia stoi przed 
drzwiami.



Jam 5:10  Za przyk³ad wytrwa³oœci i cierpliwoœci weŸcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imiê Pañskie.
Jam 5:11  Oto wychwalamy tych, co wytrwali. S³yszeliœcie o wytrwa³oœci Hioba i widzieliœcie koñcow¹ 
nagrodê za ni¹ od Pana; bo Pan pe³en jest litoœci i mi³osierdzia.
Jam 5:12  Przede wszystkim, bracia moi, nie przysiêgajcie ani na niebo, ani na ziemiê, ani w ¿aden inny sposób: 
wasze «tak» niech bêdzie «tak», a «nie» niech bêdzie «nie», abyœcie nie popadli pod s¹d.
Jam 5:13  Spotka³o kogoœ z was nieszczêœcie? Niech siê modli! Jest ktoœ radoœnie usposobiony? Niech 
œpiewa hymny!
Jam 5:14  Choruje ktoœ wœród was? Niech sprowadzi kap³anów Koœcio³a, by siê modlili nad nim i namaœcili 
go olejem w imiê Pana.
Jam 5:15  A modlitwa pe³na wiary bêdzie dla chorego ratunkiem i Pan go podŸwignie, a jeœliby pope³ni³ 
grzechy, bêd¹ mu odpuszczone.
Jam 5:16  Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie siê jeden za drugiego, byœcie odzyskali 
zdrowie. Wielk¹ moc posiada wytrwa³a modlitwa sprawiedliwego.
Jam 5:17  Eliasz by³ cz³owiekiem podobnym do nas i modli³ siê usilnie, by deszcz nie pada³, i nie pada³ deszcz 
na ziemiê przez trzy lata i szeœæ miesiêcy.
Jam 5:18  I znów b³aga³, i niebiosa spuœci³y deszcz, a ziemia wyda³a swój plon.
Jam 5:19  Bracia moi, jeœliby ktokolwiek z was zszed³ z drogi prawdy, a drugi go nawróci³,
Jam 5:20  niech wie, ¿e kto nawróci³ grzesznika z jego b³êdnej drogi, wybawi duszê jego od œmierci i zakryje 
liczne grzechy.
1Pe 1:1  Piotr, aposto³ Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wœród rozproszenia w Poncie, Galacji, 
Kapadocji, Azji i Bitynii,
1Pe 1:2  którzy wybrani zostali wed³ug tego, co przewidzia³ Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uœwiêceni, sk³onili 
siê do pos³uszeñstwa i pokropieni zostali krwi¹ Jezusa Chrystusa. £aska wam i pokój niech bêd¹ udzielone 
obficie!
1Pe 1:3  Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim 
mi³osierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodzi³ nas do ¿ywej nadziei:
1Pe 1:4  do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiêdn¹cego, które jest zachowane dla was w 
niebie.
1Pe 1:5  Wy bowiem jesteœcie przez wiarê strze¿eni moc¹ Bo¿¹ dla zbawienia, gotowego objawiæ siê w czasie 
ostatecznym.
1Pe 1:6  Dlatego radujcie siê, choæ teraz musicie doznaæ trochê smutku z powodu ró¿norodnych 
doœwiadczeñ.
1Pe 1:7  Przez to wartoœæ waszej wiary oka¿e siê o wiele cenniejsza od zniszczalnego z³ota, które przecie¿ 
próbuje siê w ogniu, na s³awê, chwa³ê i czeœæ przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
1Pe 1:8  Wy, choæ nie widzieliœcie, mi³ujecie Go; wy w Niego teraz, choæ nie widzicie, przecie¿ wierzycie, a 
ucieszycie siê radoœci¹ niewymown¹ i pe³n¹ chwa³y
1Pe 1:9  wtedy, gdy osi¹gniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.
1Pe 1:10  Nad tym zbawieniem wszczêli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczon¹ 
dla was ³askê.
1Pe 1:11  Badali oni, kiedy i na jak¹ chwilê wskazywa³ Duch Chrystusa, który w nich by³ i przepowiada³ 
cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i maj¹ce potem nast¹piæ uwielbienia.
1Pe 1:12  Im te¿ zosta³o objawione, ¿e nie im samym, ale raczej wam mia³y s³u¿yæ sprawy obwieszczone 
wam przez tych, którzy wam g³osili Ewangeliê moc¹ zes³anego z nieba Ducha Œwiêtego. Wejrzeæ w te sprawy 
pragn¹ anio³owie.
1Pe 1:13  Dlatego przepasawszy biodra waszego umys³u, [b¹dŸcie] trzeŸwi, miejcie doskona³¹ nadziejê na 
³askê, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
1Pe 1:14  [B¹dŸcie] jak pos³uszne dzieci. Nie stosujcie siê do waszych dawniejszych ¿¹dz, gdy byliœcie 
nieœwiadomi,
1Pe 1:15  ale w ca³ym postêpowaniu stañcie siê wy równie¿ œwiêtymi na wzór Œwiêtego, który was powo³a³,
1Pe 1:16  gdy¿ jest napisane: Œwiêtymi b¹dŸcie, bo Ja jestem œwiêty.
1Pe 1:17  Je¿eli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez wzglêdu na osoby s¹dzi wed³ug uczynków ka¿dego, 
to w bojaŸni spêdzajcie czas swojego pobytu na obczyŸnie.
1Pe 1:18  Wiecie bowiem, ¿e z waszego, odziedziczonego po przodkach, z³ego postêpowania zostali wykupieni 
nie czymœ przemijaj¹cym, srebrem lub z³otem,
1Pe 1:19  ale drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
1Pe 1:20  On by³ wprawdzie przewidziany przed stworzeniem œwiata, dopiero jednak w ostatnich czasach siê 
objawi³ ze wzglêdu na was.
1Pe 1:21  Wyœcie przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudzi³ Go z martwych i udzieli³ Mu chwa³y, tak ¿e 
wiara wasza i nadzieja s¹ skierowane ku Bogu.



1Pe 1:22  Skoro ju¿ dusze swoje uœwiêciliœcie, bêd¹c pos³uszni prawdzie celem zdobycia nieob³udnej mi³oœci 
bratniej, jedni drugich gor¹co czystym sercem umi³ujcie.
1Pe 1:23  Jesteœcie bowiem ponownie do ¿ycia powo³ani nie z gin¹cego nasienia, ale z niezniszczalnego, 
dziêki s³owu Boga, które jest ¿ywe i trwa.
1Pe 1:24  Ka¿de bowiem cia³o jak trawa, a ca³a jego chwa³a jak kwiat trawy: trawa usch³a, a kwiat jej opad³,
1Pe 1:25  s³owo zaœ Pana trwa na wieki. W³aœnie to s³owo og³oszono wam jako Dobr¹ Nowinê.
1Pe 2:1  Odrzuciwszy wiêc wszelkie z³o, wszelki podstêp i udawanie, zazdroœæ i jakiekolwiek z³e mowy,
1Pe 2:2  jak niedawno narodzone niemowlêta pragnijcie duchowego, niesfa³szowanego mleka, abyœcie dziêki 
niemu wzrastali ku zbawieniu -
1Pe 2:3  je¿eli tylko zasmakowaliœcie, ¿e s³odki jest Pan.
1Pe 2:4  Zbli¿aj¹c siê do Tego, który jest ¿ywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 
wybranym i drogocennym,
1Pe 2:5  wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, jesteœcie budowani jako duchowa œwi¹tynia, by stanowiæ œwiête 
kap³añstwo, dla sk³adania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
1Pe 2:6  To bowiem zawiera siê w Piœmie: Oto k³adê na Syjonie kamieñ wêgielny, wybrany, drogocenny, a kto 
wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
1Pe 2:7  Wam zatem, którzy wierzycie, czeœæ! Dla tych zaœ, co nie wierz¹, w³aœnie ten kamieñ, który odrzucili 
budowniczowie, sta³ siê g³owic¹ wêg³a -
1Pe 2:8  i kamieniem upadku, i ska³¹ zgorszenia. Ci, niepos³uszni s³owu, upadaj¹, do czego zreszt¹ s¹ 
przeznaczeni.
1Pe 2:9  Wy zaœ jesteœcie wybranym plemieniem, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem [Bogu] 
na w³asnoœæ przeznaczonym, abyœcie og³aszali dzie³a potêgi Tego, który was wezwa³ z ciemnoœci do 
przedziwnego swojego œwiat³a,
1Pe 2:10  wy, którzyœcie byli nie-ludem, teraz zaœ jesteœcie ludem Bo¿ym, którzyœcie nie dost¹pili 
mi³osierdzia, teraz zaœ jako ci, którzy mi³osierdzia doznali.
1Pe 2:11  Umi³owani! Proszê, abyœcie jak obcy i przybysze powstrzymywali siê od cielesnych po¿¹dañ, które 
walcz¹ przeciwko duszy.
1Pe 2:12  Postêpowanie wasze wœród pogan niech bêdzie dobre, aby przygl¹daj¹c siê dobrym uczynkom 
wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniaj¹ was jako z³oczyñców.
1Pe 2:13  B¹dŸcie poddani ka¿dej ludzkiej zwierzchnoœci ze wzglêdu na Pana: czy to królowi jako maj¹cemu 
w³adzê,
1Pe 2:14  czy to namiestnikom jako przez niego pos³anym celem karania z³oczyñców, udzielania zaœ pochwa³y 
tym, którzy dobrze czyni¹.
1Pe 2:15  Taka bowiem jest wola Bo¿a, abyœcie przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzê ludzi 
g³upich.
1Pe 2:16  Jak ludzie wolni [postêpujcie], nie jak ci, dla których wolnoœæ jest usprawiedliwieniem z³a, ale jak 
niewolnicy Boga.
1Pe 2:17  Wszystkich szanujcie, braci mi³ujcie, Boga siê bójcie, czcijcie króla!
1Pe 2:18  Niewolnicy! Z ca³¹ bojaŸni¹ b¹dŸcie poddani panom nie tylko dobrym i ³agodnym, ale równie¿ 
surowym.
1Pe 2:19  To siê bowiem podoba [Bogu], je¿eli ktoœ ze wzglêdu na sumienie [uleg³e] Bogu znosi smutki i cierpi 
niesprawiedliwie.
1Pe 2:20  Co bowiem za chwa³a, je¿eli przetrzymacie ch³ostê jako grzesznicy? - Ale to siê Bogu podoba, je¿eli 
dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
1Pe 2:21  Do tego bowiem jesteœcie powo³ani. Chrystus przecie¿ równie¿ cierpia³ za was i zostawi³ wam wzór, 
abyœcie szli za Nim Jego œladami.
1Pe 2:22  On grzechu nie pope³ni³, a w Jego ustach nie by³o podstêpu.
1Pe 2:23  On, gdy Mu z³orzeczono, nie z³orzeczy³, gdy cierpia³, nie grozi³, ale oddawa³ siê Temu, który s¹dzi 
sprawiedliwie.
1Pe 2:24  On sam, w swoim ciele poniós³ nasze grzechy na drzewo, abyœmy przestali byæ uczestnikami 
grzechów, a ¿yli dla sprawiedliwoœci - Krwi¹ Jego ran zostaliœcie uzdrowieni.
1Pe 2:25  B³¹dziliœcie bowiem jak owce, ale teraz nawróciliœcie siê do Pasterza i Stró¿a dusz waszych.
1Pe 3:1  Tak samo ¿ony niech bêd¹ poddane swoim mê¿om, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie s³uchaj¹ 
nauki, przez samo postêpowanie ¿on zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki,
1Pe 3:2  gdy bêd¹ siê przypatrywali waszemu, pe³nemu bojaŸni, œwiêtemu postêpowaniu.
1Pe 3:3  Ich ozdob¹ niech bêdzie nie to, co zewnêtrzne: uczesanie w³osów i z³ote pierœcienie ani strojenie siê w 
suknie,
1Pe 3:4  ale wnêtrze serca cz³owieka o nienaruszalnym spokoju i ³agodnoœci ducha, który jest tak cenny wobec 
Boga.



1Pe 3:5  Tak samo bowiem i dawniej œwiête niewiasty, które mia³y nadziejê w Bogu, same siebie ozdabia³y, a 
by³y poddane swoim mê¿om.
1Pe 3:6  Tak Sara by³a pos³uszna Abrahamowi, nazywaj¹c go panem. Sta³yœcie siê jej dzieæmi, gdy¿ dobrze 
czynicie i nie obawiacie siê ¿adnego zastraszenia.
1Pe 3:7  Podobnie mê¿owie we wspólnym po¿yciu liczcie siê rozumnie ze s³abszym cia³em kobiecym! Darzcie 
¿ony czci¹ jako te, które s¹ razem z wami dziedzicami ³aski, [to jest] ¿ycia, aby nie stawiaæ przeszkód waszym 
modlitwom.
1Pe 3:8  Na koniec zaœ b¹dŸcie wszyscy jednomyœlni, wspó³czuj¹cy, pe³ni braterskiej mi³oœci, mi³osierni, 
pokorni!
1Pe 3:9  Nie oddawajcie z³em za z³o ani z³orzeczeniem za z³orzeczenie! Przeciwnie zaœ, b³ogos³awcie! Do 
tego bowiem jesteœcie powo³ani, abyœcie odziedziczyli b³ogos³awieñstwo.
1Pe 3:10  Kto bowiem chce mi³owaæ ¿ycie i ogl¹daæ dni szczêœliwe, niech wstrzyma jêzyk od z³ego i wargi - 
aby nie mówiæ podstêpnie.
1Pe 3:11  Niech zaœ odst¹pi od z³ego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim.
1Pe 3:12  Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [s¹ zwrócone], a Jego uszy na ich proœby; oblicze zaœ Pana 
przeciwko tym, którzy Ÿle czyni¹.
1Pe 3:13  Kto zaœ bêdzie wam szkodzi³, je¿eli gorliwi bêdziecie w czynieniu dobra?
1Pe 3:14  Ale je¿elibyœcie nawet coœ wycierpieli dla sprawiedliwoœci, b³ogos³awieni jesteœcie. Nie obawiajcie 
siê zaœ ich gróŸb i nie dajcie siê zaniepokoiæ!
1Pe 3:15  Pana zaœ Chrystusa miejcie w sercach za Œwiêtego i b¹dŸcie zawsze gotowi do obrony wobec 
ka¿dego, kto domaga siê od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
1Pe 3:16  A z ³agodnoœci¹ i bojaŸni¹ [Bo¿¹] zachowujcie czyste sumienie, a¿eby ci, którzy oczerniaj¹ wasze 
dobre postêpowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia w³aœnie przez to, co wam oszczerczo zarzucaj¹.
1Pe 3:17  Lepiej bowiem - je¿eli taka wola Bo¿a - cierpieæ dobrze czyni¹c, ani¿eli czyni¹c Ÿle.
1Pe 3:18  Chrystus bowiem równie¿ raz umar³ za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga 
przyprowadziæ; zabity wprawdzie na ciele, ale powo³any do ¿ycia Duchem.
1Pe 3:19  W nim poszed³ og³osiæ [zbawienie] nawet duchom zamkniêtym w wiêzieniu,
1Pe 3:20  niegdyœ niepos³usznym, gdy za dni Noego cierpliwoœæ Bo¿a oczekiwa³a, a budowana by³a arka, w 
której niewielu, to jest osiem dusz, zosta³o uratowanych przez wodê.
1Pe 3:21  Teraz równie¿ zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, 
ale przez zwrócon¹ do Boga proœbê o dobre sumienie, dziêki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
1Pe 3:22  On jest po prawicy Bo¿ej, gdy¿ poszed³ do nieba, gdzie poddani Mu zostali Anio³owie i W³adze, i 
Moce.
1Pe 4:1  Skoro wiêc Chrystus cierpia³ w ciele, wy równie¿ t¹ sam¹ myœl¹ siê uzbrójcie, ¿e kto poniós³ mêkê na 
ciele, zerwa³ z grzechem,
1Pe 4:2  aby resztê czasu w ciele prze¿yæ ju¿ nie dla [pe³nienia] ludzkich ¿¹dz, ale woli Bo¿ej.
1Pe 4:3  Wystarczy bowiem, ¿eœcie w minionym czasie pe³nili wolê pogan i postêpowali w rozwi¹z³oœciach, 
¿¹dzach, nadu¿ywaniu wina, ob¿arstwie, pijañstwie i w niegodziwym ba³wochwalstwie.
1Pe 4:4  Temu te¿ siê dziwi¹, ¿e wy nie p³yniecie razem z nimi w tym samym pr¹dzie rozpusty, i Ÿle o was 
mówi¹.
1Pe 4:5  Oni zdadz¹ sprawê Temu, który gotów jest s¹dziæ ¿ywych i umar³ych.
1Pe 4:6  Dlatego nawet umar³ym g³oszono Ewangeliê, aby wprawdzie podlegli s¹dowi jak ludzie w ciele, ¿yli 
jednak w Duchu - po Bo¿emu.
1Pe 4:7  Wszystkich zaœ koniec jest bliski. B¹dŸcie wiêc roztropni i trzeŸwi, abyœcie siê mogli modliæ.
1Pe 4:8  Przede wszystkim miejcie wytrwa³¹ mi³oœæ jedni ku drugim, bo mi³oœæ zakrywa wiele grzechów.
1Pe 4:9  Okazujcie sobie wzajemn¹ goœcinnoœæ bez szemrania!
1Pe 4:10  Jako dobrzy szafarze ró¿norakiej ³aski Bo¿ej s³u¿cie sobie nawzajem tym darem, jaki ka¿dy 
otrzyma³.
1Pe 4:11  Je¿eli kto ma [dar] przemawiania, niech to bêd¹ jakby s³owa Bo¿e. Je¿eli kto pe³ni pos³ugê, niech to 
czyni moc¹, której Bóg udziela, aby we wszystkim by³ uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwa³a i 
moc na wieki wieków! Amen.
1Pe 4:12  Umi³owani! Temu ¿arowi, który w poœrodku was trwa dla waszego doœwiadczenia, nie dziwcie siê, 
jakby was spotka³o coœ niezwyk³ego,
1Pe 4:13  ale cieszcie siê, im bardziej jesteœcie uczestnikami cierpieñ Chrystusowych, abyœcie siê cieszyli i 
radowali przy objawieniu siê Jego chwa³y.
1Pe 4:14  B³ogos³awieni [jesteœcie], je¿eli z³orzecz¹ wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwa³y, 
Bo¿y Duch na was spoczywa.
1Pe 4:15  Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo z³odziej, albo z³oczyñca, albo jako [niepowo³any] 
nadzorca obcych dóbr!



1Pe 4:16  Je¿eli zaœ [cierpi] jako chrzeœcijanin, niech siê nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!
1Pe 4:17  Czas bowiem, aby s¹d siê rozpocz¹³ od domu Bo¿ego. Je¿eli zaœ najpierw od nas, to jaki bêdzie 
koniec tych, którzy nie s¹ pos³uszni Ewangelii Bo¿ej?
1Pe 4:18  A je¿eli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie siê bezbo¿ny i grzesznik?
1Pe 4:19  Zatem równie¿ ci, którzy cierpi¹ zgodnie z wol¹ Bo¿¹, niech dobrze czyni¹c, wiernemu Stwórcy oddaj¹ 
swe dusze!
1Pe 5:1  Starszych wiêc, którzy s¹ wœród was, proszê, ja równie¿ starszy, a przy tym œwiadek Chrystusowych 
cierpieñ oraz uczestnik tej chwa³y, która ma siê objawiæ:
1Pe 5:2  paœcie stado Bo¿e, które jest przy was, strzeg¹c go nie pod przymusem, ale z w³asnej woli, jak Bóg 
chce; nie ze wzglêdu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
1Pe 5:3  i nie jak ci, którzy ciemiê¿¹ gminy, ale jako ¿ywe przyk³ady dla stada.
1Pe 5:4  Kiedy zaœ objawi siê Najwy¿szy Pasterz, otrzymacie niewiêdn¹cy wieniec chwa³y.
1Pe 5:5  Tak samo wy, m³odzieñcy, b¹dŸcie poddani starszym! Wszyscy zaœ wobec siebie wzajemnie 
przyobleczcie siê w pokorê, Bóg bowiem pysznym siê sprzeciwia, a pokornym ³askê daje.
1Pe 5:6  Upokórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêk¹ Boga, aby was wywy¿szy³ w stosownej chwili.
1Pe 5:7  Wszystkie troski wasze przerzuæcie na Niego, gdy¿ Jemu zale¿y na was.
1Pe 5:8  B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y szukaj¹c kogo po¿reæ.
1Pe 5:9  Mocni w wierze przeciwstawcie siê jemu! Wiecie, ¿e te same cierpienia ponosz¹ wasi bracia na 
œwiecie.
1Pe 5:10  A Bóg wszelkiej ³aski, Ten, który was powo³a³ do wiecznej swojej chwa³y w Chrystusie, gdy trochê 
pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
1Pe 5:11  Jemu chwa³a i moc na wieki wieków! Amen.
1Pe 5:12  Krótko, jak mi siê wydaje, wam napisa³em przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominaj¹c i 
stwierdzaj¹c, ¿e taka jest prawdziwa ³aska Bo¿a, w której trwajcie.
1Pe 5:13  Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn.
1Pe 5:14  Pozdrówcie siê wzajemnym poca³unkiem mi³oœci! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w 
Chrystusie.
2Pe 1:1  Szymon Piotr, s³uga i aposto³ Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dziêki sprawiedliwoœci Boga naszego 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarê równie godn¹ czci jak i nasza:
2Pe 1:2  £aska wam i pokój niech bêd¹ udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!
2Pe 1:3  Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieli³a nam tego wszystkiego, co siê odnosi do ¿ycia i 
pobo¿noœci, przez poznanie Tego, który powo³a³ nas swoj¹ chwa³¹ i doskona³oœci¹.
2Pe 1:4  Przez nie zosta³y nam udzielone drogocenne i najwiêksze obietnice, abyœcie siê przez nie stali 
uczestnikami Boskiej natury, gdy ju¿ wyrwaliœcie siê z zepsucia [wywo³anego] ¿¹dz¹ na œwiecie.
2Pe 1:5  Dlatego te¿ w³aœnie wk³adaj¹c ca³¹ gorliwoœæ, dodajcie do wiary waszej cnotê, do cnoty poznanie,
2Pe 1:6  do poznania powœci¹gliwoœæ, do powœci¹gliwoœci cierpliwoœæ, do cierpliwoœci pobo¿noœæ,
2Pe 1:7  do pobo¿noœci przyjaŸñ bratersk¹, do przyjaŸni braterskiej zaœ mi³oœæ.
2Pe 1:8  Gdy bowiem bêdziecie je mieli i to w obfitoœci, nie uczyni¹ was one bezczynnymi ani bezowocnymi 
przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2Pe 1:9  Komu bowiem ich brak, jest œlepym - krótkowidzem i zapomnia³ o oczyszczeniu z dawnych swoich 
grzechów.
2Pe 1:10  Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie siê umocniæ wasze powo³anie i wybór! To bowiem czyni¹c 
nie upadniecie nigdy.
2Pe 1:11  W ten sposób szeroko bêdzie wam otworzone wejœcie do wiecznego królestwa Pana naszego i 
Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
2Pe 1:12  Oto dlaczego bêdê zawsze wam przypomina³ o tym, choæ tego œwiadomi jesteœcie i umocnieni w 
obecnej [wœród was] prawdzie.
2Pe 1:13  Uwa¿am zaœ za s³uszne pobudziæ wasz¹ pamiêæ, dopóki jestem w tym namiocie,
2Pe 1:14  bo wiem, ¿e bliskie jest zwiniêcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus da³ mi 
poznaæ.
2Pe 1:15  Staraæ siê zaœ bêdê, abyœcie zawsze mieli sposobnoœæ po moim odejœciu o tym sobie 
przypominaæ.
2Pe 1:16  Nie za wymyœlonymi bowiem mitami postêpowaliœmy wtedy, gdy daliœmy wam poznaæ moc i 
przyjœcie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliœmy] jako naoczni œwiadkowie Jego wielkoœci.
2Pe 1:17  Otrzyma³ bowiem od Boga Ojca czeœæ i chwa³ê, gdy taki oto g³os Go doszed³ od wspania³ego 
Majestatu: To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie.
2Pe 1:18  I s³yszeliœmy, jak ten g³os doszed³ z nieba, kiedy z Nim razem byliœmy na górze œwiêtej.
2Pe 1:19  Mamy jednak mocniejsz¹, prorock¹ mowê, a dobrze zrobicie, je¿eli bêdziecie przy niej trwali jak przy 
lampie, która œwieci w ciemnym miejscu, a¿ dzieñ zaœwita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.



2Pe 1:20  To przede wszystkim miejcie na uwadze, ¿e ¿adne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego 
wyjaœnienia.
2Pe 1:21  Nie z woli bowiem ludzkiej zosta³o kiedyœ przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Œwiêtym 
mówili od Boga œwiêci ludzie.
2Pe 2:1  ZnaleŸli siê jednak fa³szywi prorocy wœród ludu tak samo, jak wœród was bêd¹ fa³szywi nauczyciele, 
którzy wprowadz¹ wœród was zgubne herezje. Wypr¹ siê oni W³adcy, który ich naby³, a sprowadz¹ na siebie 
rych³¹ zgubê.
2Pe 2:2  A wielu pójdzie za ich rozpust¹, przez nich zaœ droga prawdy bêdzie obrzucona bluŸnierstwami;
2Pe 2:3  dla zaspokojenia swej chciwoœci ob³udnymi s³owami was sprzedadz¹ ci, na których wyrok potêpienia 
od dawna jest w mocy, a zguba ich nie œpi.
2Pe 2:4  Je¿eli bowiem Bóg anio³om, którzy zgrzeszyli, nie odpuœci³, ale wyda³ [ich] do ciemnych lochów 
Tartaru, aby byli zachowani na s¹d;
2Pe 2:5  je¿eli staremu œwiatu nie odpuœci³, ale jako ósmego Noego, który og³asza³ sprawiedliwoœæ, 
ustrzeg³, gdy zes³a³ potop na œwiat bezbo¿nych;
2Pe 2:6  tak¿e miasta Sodomê i Gomorê obróciwszy w popió³ skaza³ na zag³adê daj¹c przyk³ad [kary] tym, 
którzy bêd¹ ¿yli bezbo¿nie,
2Pe 2:7  ale wyrwa³ sprawiedliwego Lota, który ugina³ siê pod ciê¿arem rozpustnego postêpowania ludzi nie 
licz¹cych siê z Bo¿ym prawem -
2Pe 2:8  sprawiedliwy bowiem mieszkaj¹c wœród nich z dnia na dzieñ duszê sw¹ sprawiedliw¹ mia³ umêczon¹ 
przeciwnymi Prawu czynami, które widzia³ i o których s³ysza³ -
2Pe 2:9  to wie Pan, jak pobo¿nych wyrwaæ z doœwiadczenia, niesprawiedliwych zaœ jak zachowaæ na 
ukaranie w dzieñ s¹du,
2Pe 2:10  przede wszystkim zaœ tych, którzy id¹ za cia³em w nieczystej ¿¹dzy i pogardê okazuj¹ W³adzy, 
zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahaj¹ siê przed wypowiadaniem bluŸnierstw na "Chwa³y".
2Pe 2:11  Tymczasem anio³owie, których si³a i potêga jest wiêksza, nie wnosz¹ przeciwko nim przed Pana 
przeklinaj¹cego wyroku potêpienia.
2Pe 2:12  Ci zaœ, jak nierozumne zwierzêta, przeznaczone z natury na schwytanie i zag³adê, wypowiadaj¹c 
bluŸnierstwa na to, czego nie znaj¹, podlegn¹ w³aœnie takiej zag³adzie jak one,
2Pe 2:13  otrzymuj¹c karê jako zap³atê za niesprawiedliwoœæ. Za przyjemnoœæ uwa¿aj¹ rozpustê uprawian¹ 
za dnia, jako zaka³y i plugawcy p³awi¹ siê w swych uciechach, gdy z wami s¹ przy stole.
2Pe 2:14  Oczy maj¹ pe³ne kobiety cudzo³o¿nej, oczy nie przestaj¹ce grzeszyæ, uwodz¹ oni dusze 
nieutwierdzone. Maj¹ serca wyæwiczone w chciwoœci, synowie przekleñstwa.
2Pe 2:15  Opuszczaj¹c praw¹ drogê zb³¹dzili, a poszli drog¹ Balaama, syna Bosora, który umi³owa³ zap³atê 
niesprawiedliwoœci,
2Pe 2:16  ale zosta³ skarcony za swoje przestêpstwo; juczne bydlê, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim 
g³osem powstrzyma³o g³upotê proroka.
2Pe 2:17  Ci s¹ Ÿród³ami bez wody i ob³okami wichrem pêdzonymi, których czeka mrok ciemnoœci.
2Pe 2:18  Wypowiadaj¹c bowiem s³owa wynios³e a pró¿ne, uwodz¹ ¿¹dzami cielesnymi i rozpust¹ tych, którzy 
zbyt ma³o odsuwaj¹ siê od postêpuj¹cych w b³êdzie.
2Pe 2:19  Wolnoœæ im g³osz¹, a sami s¹ niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uleg³, temu te¿ s³u¿y jako 
niewolnik.
2Pe 2:20  Je¿eli bowiem uciekaj¹ od zgnilizny œwiata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a 
potem oddaj¹c siê jej ponownie zostaj¹ pokonani, to koniec ich jest gorszy od pocz¹tków.
2Pe 2:21  Lepiej bowiem by³oby im nie znaæ drogi sprawiedliwoœci, ani¿eli poznawszy j¹ odwróciæ siê od 
podanego im œwiêtego przykazania.
2Pe 2:22  Spe³ni³o siê na nich to, o czym s³usznie mówi przys³owie: Pies powróci³ do tego, co sam 
zwymiotowa³, a œwinia umyta - do ka³u¿y b³ota.
2Pe 3:1  Umi³owani, piszê do was ju¿ ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozs¹dek i pamiêæ,
2Pe 3:2  abyœcie przypomnieli sobie s³owa, które by³y dawno ju¿ przepowiedziane przez œwiêtych proroków, 
oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych aposto³ów.
2Pe 3:3  To przede wszystkim wiecie, ¿e przyjd¹ w ostatnich dniach szydercy pe³ni szyderstwa, którzy bêd¹ 
postêpowali wed³ug w³asnych ¿¹dz
2Pe 3:4  i bêd¹ mówili: «Gdzie jest obietnica Jego przyjœcia? Odk¹d bowiem ojcowie zasnêli, wszystko 
jednakowo trwa od pocz¹tku œwiata».
2Pe 3:5  Nie wiedz¹ bowiem ci, którzy tego pragn¹, ¿e niebo by³o od dawna i ziemia, która z wody i przez wodê 
zaistnia³a na s³owo Bo¿e,
2Pe 3:6  i przez ni¹ ówczesny œwiat zagin¹³ wod¹ zatopiony.
2Pe 3:7  A to samo s³owo zabezpieczy³o obecnie niebo i ziemiê jako zachowane dla ognia na dzieñ s¹du i zguby 
bezbo¿nych ludzi.



2Pe 3:8  Niech zaœ dla was, umi³owani, nie bêdzie tajne to jedno, ¿e jeden dzieñ u Pana jest jak tysi¹c lat, a 
tysi¹c lat jak jeden dzieñ.
2Pe 3:9  Nie zwleka Pan z wype³nieniem obietnicy - bo niektórzy s¹ przekonani, ¿e Pan zwleka - ale On jest 
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubiæ, ale wszystkich doprowadziæ do nawrócenia.
2Pe 3:10  Jak z³odziej zaœ przyjdzie dzieñ Pañski, w którym niebo ze œwistem przeminie, gwiazdy siê w ogniu 
rozsypi¹, a ziemia i dzie³a na niej zostan¹ znalezione.
2Pe 3:11  Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zag³adzie, to jakimi winniœcie byæ wy w œwiêtym 
postêpowaniu i pobo¿noœci,
2Pe 3:12  gdy oczekujecie i staracie siê przyspieszyæ przyjœcie dnia Bo¿ego, który sprawi, ¿e niebo zapalone 
pójdzie na zag³adê, a gwiazdy w ogniu siê rozsypi¹.
2Pe 3:13  Oczekujemy jednak, wed³ug obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których bêdzie mieszka³a 
sprawiedliwoœæ.
2Pe 3:14  Dlatego, umi³owani, oczekuj¹c tego, starajcie siê, aby [On] was zasta³ bez plamy i skazy - w pokoju,
2Pe 3:15  a cierpliwoœæ Pana naszego uwa¿ajcie za zbawienn¹, jak to równie¿ umi³owany nasz brat Pawe³ 
wed³ug danej mu m¹droœci napisa³ do was,
2Pe 3:16  jak równie¿ we wszystkich listach, w których mówi o tym. S¹ w nich trudne do zrozumienia pewne 
sprawy, które ludzie niedouczeni i ma³o utwierdzeni opacznie t³umacz¹, tak samo jak i inne Pisma, na w³asn¹ 
swoj¹ zgubê.
2Pe 3:17  Wy zatem, umi³owani, wiedz¹c o tym wczeœniej, strze¿cie siê, abyœcie daj¹c siê uwieœæ b³êdom 
tych, którzy nie szanuj¹ praw Bo¿ych, w³asnej sta³oœci nie doprowadzili do upadku.
2Pe 3:18  Wzrastajcie zaœ w ³asce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwa³a 
zarówno teraz, jak i do dnia wiecznoœci! Amen.
1Jo 1:1  [To wam oznajmiamy], co by³o od pocz¹tku, coœmy us³yszeli o S³owie ¿ycia, co ujrzeliœmy w³asnymi 
oczami, na co patrzyliœmy i czego dotyka³y nasze rêce -
1Jo 1:2  bo ¿ycie objawi³o siê. Myœmy je widzieli, o nim œwiadczymy i g³osimy wam ¿ycie wieczne, które by³o 
w Ojcu, a nam zosta³o objawione -
1Jo 1:3  oznajmiamy wam, coœmy ujrzeli i us³yszeli, abyœcie i wy mieli wspó³uczestnictwo z nami. A mieæ z 
nami wspó³uczestnictwo znaczy: mieæ je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
1Jo 1:4  Piszemy to w tym celu, aby nasza radoœæ by³a pe³na.
1Jo 1:5  Nowina, któr¹ us³yszeliœmy od Niego i któr¹ wam g³osimy, jest taka: Bóg jest œwiat³oœci¹, a nie ma w 
Nim ¿adnej ciemnoœci.
1Jo 1:6  Je¿eli mówimy, ¿e mamy z Nim wspó³uczestnictwo, a chodzimy w ciemnoœci, k³amiemy i nie 
postêpujemy zgodnie z prawd¹.
1Jo 1:7  Je¿eli zaœ chodzimy w œwiat³oœci, tak jak On sam trwa w œwiat³oœci, wtedy mamy jedni z drugimi 
wspó³uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
1Jo 1:8  Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
1Jo 1:9  Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam i oczyœci nas z 
wszelkiej nieprawoœci.
1Jo 1:10  Jeœli mówimy, ¿e nie zgrzeszyliœmy, czynimy Go k³amc¹ i nie ma w nas Jego nauki.
1Jo 2:1  Dzieci moje, piszê wam to dlatego, ¿ebyœcie nie grzeszyli. Jeœliby nawet kto zgrzeszy³, mamy 
Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
1Jo 2:2  On bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz równie¿ za grzechy ca³ego 
œwiata.
1Jo 2:3  Po tym zaœ poznajemy, ¿e Go znamy, je¿eli zachowujemy Jego przykazania.
1Jo 2:4  Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazañ, ten jest k³amc¹ i nie ma w nim prawdy.
1Jo 2:5  Kto zaœ zachowuje Jego naukê, w tym naprawdê mi³oœæ Bo¿a jest doskona³a.
1Jo 2:6  Po tym w³aœnie poznajemy, ¿e jesteœmy w Nim. Kto twierdzi, ¿e w Nim trwa, powinien równie¿ sam 
postêpowaæ tak, jak On postêpowa³.
1Jo 2:7  Umi³owani, nie piszê do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniej¹cym od dawna, które 
mieliœcie od samego pocz¹tku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, któr¹œcie s³yszeli.
1Jo 2:8  A jednak piszê wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, poniewa¿ ciemnoœci 
ustêpuj¹, a œwieci ju¿ prawdziwa œwiat³oœæ.
1Jo 2:9  Kto twierdzi, ¿e ¿yje w œwiat³oœci, a nienawidzi brata swego, dot¹d jeszcze jest w ciemnoœci.
1Jo 2:10  Kto mi³uje swego brata, ten trwa w œwiat³oœci i nie mo¿e siê potkn¹æ.
1Jo 2:11  Kto zaœ swojego brata nienawidzi, ¿yje w ciemnoœci i dzia³a w ciemnoœci, i nie wie, dok¹d d¹¿y, 
poniewa¿ ciemnoœci dotknê³y œlepot¹ jego oczy.
1Jo 2:12  Piszê do was, dzieci, ¿e dostêpujecie odpuszczenia grzechów ze wzglêdu na Jego imiê.
1Jo 2:13  Piszê do was, ojcowie, ¿e poznaliœcie Tego, który jest od pocz¹tku. Piszê do was, m³odzi, ¿e 
zwyciê¿yliœcie Z³ego.



1Jo 2:14  Napisa³em do was, dzieci, ¿e znacie Ojca, napisa³em do was, ojcowie, ¿e poznaliœcie Tego, który 
jest od pocz¹tku, napisa³em do was, m³odzi, ¿e jesteœcie mocni i ¿e nauka Bo¿a trwa w was, i zwyciê¿yliœcie 
Z³ego.
1Jo 2:15  Nie mi³ujcie œwiata ani tego, co jest na œwiecie! Jeœli kto mi³uje œwiat, nie ma w nim mi³oœci Ojca.
1Jo 2:16  Wszystko bowiem, co jest na œwiecie, a wiêc: po¿¹dliwoœæ cia³a, po¿¹dliwoœæ oczu i pycha tego 
¿ycia nie pochodzi od Ojca, lecz od œwiata.
1Jo 2:17  Œwiat zaœ przemija, a z nim jego po¿¹dliwoœæ; kto zaœ wype³nia wolê Bo¿¹, ten trwa na wieki.
1Jo 2:18  Dzieci, jest ju¿ ostatnia godzina, i tak, jak s³yszeliœcie, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz w³aœnie 
pojawi³o siê wielu Antychrystów; st¹d poznajemy, ¿e ju¿ jest ostatnia godzina.
1Jo 2:19  Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to sta³o siê po 
to, aby wysz³o na jaw, ¿e nie wszyscy s¹ naszego ducha.
1Jo 2:20  Wy natomiast macie namaszczenie od Œwiêtego i wszyscy jesteœcie nape³nieni wiedz¹.
1Jo 2:21  Ja wam nie pisa³em, jakobyœcie nie znali prawdy, lecz ¿e j¹ znacie i ¿e ¿adna fa³szywa nauka z 
prawdy nie pochodzi.
1Jo 2:22  Któ¿ zaœ jest k³amc¹, jeœli nie ten, kto zaprzecza, ¿e Jezus jest Mesjaszem? Ten w³aœnie jest 
Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.
1Jo 2:23  Ka¿dy, kto nie uznaje Syna, nie ma te¿ i Ojca, kto zaœ uznaje Syna, ten ma i Ojca.
1Jo 2:24  Wy zaœ zachowujecie w sobie to, co s³yszeliœcie od pocz¹tku. Je¿eli bêdzie trwa³o w was to, co 
s³yszeliœcie od pocz¹tku, to i wy bêdziecie trwaæ w Synu i w Ojcu.
1Jo 2:25  A obietnic¹ t¹, dan¹ przez Niego samego, jest ¿ycie wieczne.
1Jo 2:26  To wszystko napisa³em wam o tych, którzy wprowadzaj¹ was w b³¹d.
1Jo 2:27  Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliœcie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia 
od nikogo, poniewa¿ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest k³amstwem. 
Tote¿ trwajcie w nim tak, jak was nauczy³.
1Jo 2:28  Teraz w³aœnie trwajcie w Nim, dzieci, abyœmy, gdy siê zjawi, mieli w Nim ufnoœæ i w dniu Jego 
przyjœcia nie doznali wstydu.
1Jo 2:29  Je¿eli wiecie, ¿e jest sprawiedliwy, to uznajcie równie¿, ¿e ka¿dy, kto postêpuje sprawiedliwie, 
pochodzi od Niego.
1Jo 3:1  Popatrzcie, jak¹ mi³oœci¹ obdarzy³ nas Ojciec: zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi: i rzeczywiœcie 
nimi jesteœmy. Œwiat zaœ dlatego nas nie zna, ¿e nie pozna³ Jego.
1Jo 3:2  Umi³owani, obecnie jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi, ale jeszcze siê nie ujawni³o, czym bêdziemy. Wiemy, 
¿e gdy siê objawi, bêdziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
1Jo 3:3  Ka¿dy zaœ, kto pok³ada w Nim tê nadziejê, uœwiêca siê podobnie jak On jest œwiêty.
1Jo 3:4  Ka¿dy, kto grzeszy, dopuszcza siê bezprawia, poniewa¿ grzech jest bezprawiem.
1Jo 3:5  Wiecie, ¿e On siê objawi³ po to, aby zg³adziæ grzechy, w Nim zaœ nie ma grzechu.
1Jo 3:6  Ka¿dy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, ¿aden zaœ z tych, którzy grzesz¹, nie widzia³ Go ani Go nie 
pozna³.
1Jo 3:7  Dzieci, nie dajcie siê zwodziæ nikomu; kto postêpuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest 
sprawiedliwy.
1Jo 3:8  Kto grzeszy, jest dzieckiem diab³a, poniewa¿ diabe³ trwa w grzechu od pocz¹tku. Syn Bo¿y objawi³ siê 
po to, aby zniszczyæ dzie³a diab³a.
1Jo 3:9  Ka¿dy, kto narodzi³ siê z Boga, nie grzeszy, gdy¿ trwa w nim nasienie Bo¿e; taki nie mo¿e grzeszyæ, 
bo siê narodzi³ z Boga.
1Jo 3:10  Dziêki temu mo¿na rozpoznaæ dzieci Boga i dzieci diab³a: ka¿dy, kto postêpuje niesprawiedliwie, nie 
jest z Boga, jak i ten, kto nie mi³uje swego brata.
1Jo 3:11  Taka bowiem jest wola Bo¿a, któr¹ objawiono nam od pocz¹tku, abyœmy siê wzajemnie mi³owali.
1Jo 3:12  Nie tak, jak Kain, który pochodzi³ od Z³ego i zabi³ swego brata. A dlaczego go zabi³? Poniewa¿ czyny 
jego by³y z³e, brata zaœ sprawiedliwe.
1Jo 3:13  Nie dziwcie siê, bracia, jeœli œwiat was nienawidzi.
1Jo 3:14  My wiemy, ¿e przeszliœmy ze œmierci do ¿ycia, bo mi³ujemy braci, kto zaœ nie mi³uje, trwa w 
œmierci.
1Jo 3:15  Ka¿dy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójc¹, a wiecie, ¿e ¿aden zabójca nie nosi w sobie ¿ycia 
wiecznego.
1Jo 3:16  Po tym poznaliœmy mi³oœæ, ¿e On odda³ za nas ¿ycie swoje. My tak¿e winniœmy oddaæ ¿ycie za 
braci.
1Jo 3:17  Jeœliby ktoœ posiada³ majêtnoœæ tego œwiata i widzia³, ¿e brat jego cierpi niedostatek, a zamkn¹³ 
przed nim swe serce, jak mo¿e trwaæ w nim mi³oœæ Boga?
1Jo 3:18  Dzieci, nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem, ale czynem i prawd¹!
1Jo 3:19  Po tym poznamy, ¿e jesteœmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce.



1Jo 3:20  A jeœli nasze serce oskar¿a nas, to Bóg jest wiêkszy od naszego serca i zna wszystko.
1Jo 3:21  Umi³owani, jeœli serce nas nie oskar¿a, mamy ufnoœæ wobec Boga,
1Jo 3:22  i o co prosiæ bêdziemy, otrzymamy od Niego, poniewa¿ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, 
co siê Jemu podoba.
1Jo 3:23  Przykazanie zaœ Jego jest takie, abyœmy wierzyli w imiê Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i mi³owali siê 
wzajemnie tak, jak nam nakaza³.
1Jo 3:24  Kto wype³nia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, ¿e trwa On w nas, poznajemy po 
Duchu, którego nam da³.
1Jo 4:1  Umi³owani, nie dowierzajcie ka¿demu duchowi, ale badajcie duchy, czy s¹ z Boga, gdy¿ wielu 
fa³szywych proroków pojawi³o siê na œwiecie.
1Jo 4:2  Po tym poznajecie Ducha Bo¿ego: ka¿dy duch, który uznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, jest 
z Boga.
1Jo 4:3  Ka¿dy zaœ duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak 
s³yszeliœcie - nadchodzi i ju¿ teraz przebywa na œwiecie.
1Jo 4:4  Wy, dzieci, jesteœcie z Boga i zwyciê¿yliœcie ich, poniewa¿ wiêkszy jest Ten, który w was jest, od 
tego, który jest w œwiecie.
1Jo 4:5  Oni s¹ ze œwiata, dlatego mówi¹ tak, jak [mówi] œwiat, a œwiat ich s³ucha.
1Jo 4:6  My jesteœmy z Boga. Ten, który zna Boga, s³ucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie s³ucha. W ten 
sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fa³szu.
1Jo 4:7  Umi³owani, mi³ujmy siê wzajemnie, poniewa¿ mi³oœæ jest z Boga, a ka¿dy, kto mi³uje, narodzi³ siê z 
Boga i zna Boga.
1Jo 4:8  Kto nie mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg jest mi³oœci¹.
1Jo 4:9  W tym objawi³a siê mi³oœæ Boga ku nam, ¿e zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na œwiat, abyœmy 
¿ycie mieli dziêki Niemu.
1Jo 4:10  W tym przejawia siê mi³oœæ, ¿e nie my umi³owaliœmy Boga, ale ¿e On sam nas umi³owa³ i pos³a³ 
Syna swojego jako ofiarê przeb³agaln¹ za nasze grzechy.
1Jo 4:11  Umi³owani, jeœli Bóg tak nas umi³owa³, to i my winniœmy siê wzajemnie mi³owaæ.
1Jo 4:12  Nikt nigdy Boga nie ogl¹da³. Je¿eli mi³ujemy siê wzajemnie, Bóg trwa w nas i mi³oœæ ku Niemu jest w 
nas doskona³a.
1Jo 4:13  Poznajemy, ¿e my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzieli³ nam ze swego Ducha.
1Jo 4:14  My tak¿e widzieliœmy i œwiadczymy, ¿e Ojciec zes³a³ Syna jako Zbawiciela œwiata.
1Jo 4:15  Jeœli kto wyznaje, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
1Jo 4:16  Myœmy poznali i uwierzyli mi³oœci, jak¹ Bóg ma ku nam. Bóg jest mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1Jo 4:17  Przez to mi³oœæ osi¹ga w nas kres doskona³oœci, ¿e mamy pe³n¹ ufnoœæ na dzieñ s¹du, poniewa¿ 
tak, jak On jest [w niebie], i my jesteœmy na tym œwiecie.
1Jo 4:18  W mi³oœci nie ma lêku, lecz doskona³a mi³oœæ usuwa lêk, poniewa¿ lêk kojarzy siê z kar¹. Ten zaœ, 
kto siê lêka, nie wydoskonali³ siê w mi³oœci.
1Jo 4:19  My mi³ujemy [Boga], poniewa¿ Bóg sam pierwszy nas umi³owa³.
1Jo 4:20  Jeœliby ktoœ mówi³: «Mi³ujê Boga», a brata swego nienawidzi³, jest k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje 
brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi.
1Jo 4:21  Takie zaœ mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto mi³uje Boga, mi³owa³ te¿ i brata swego.
1Jo 5:1  Ka¿dy, kto wierzy, ¿e Jezus jest Mesjaszem, z Boga siê narodzi³, i ka¿dy mi³uj¹cy Tego, który da³ 
¿ycie, mi³uje równie¿ tego, który ¿ycie od Niego otrzyma³.
1Jo 5:2  Po tym poznajemy, ¿e mi³ujemy dzieci Bo¿e, gdy mi³ujemy Boga i wype³niamy Jego przykazania,
1Jo 5:3  albowiem mi³oœæ wzglêdem Boga polega na spe³nianiu Jego przykazañ, a przykazania Jego nie s¹ 
ciê¿kie.
1Jo 5:4  Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwyciê¿a œwiat; tym w³aœnie zwyciêstwem, które zwyciê¿y³o 
œwiat, jest nasza wiara.
1Jo 5:5  A kto zwyciê¿a œwiat, jeœli nie ten, kto wierzy, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym?
1Jo 5:6  Jezus Chrystus jest tym, który przyszed³ przez wodê i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i 
we krwi. Duch daje œwiadectwo, bo Duch jest prawd¹.
1Jo 5:7  Trzej bowiem daj¹ œwiadectwo:
1Jo 5:8  Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno siê ³¹cz¹.
1Jo 5:9  Jeœli przyjmujemy œwiadectwo ludzi - to œwiadectwo Bo¿e wiêcej znaczy, poniewa¿ jest to 
œwiadectwo Boga, które da³ o swoim Synu.
1Jo 5:10  Kto wierzy w Syna Bo¿ego, ten ma w sobie œwiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni³ Go 
k³amc¹, bo nie uwierzy³ œwiadectwu, jakie Bóg da³ o swoim Synu.
1Jo 5:11  A œwiadectwo jest takie: ¿e Bóg da³ nam ¿ycie wieczne, a to ¿ycie jest w Jego Synu.



1Jo 5:12  Ten, kto ma Syna, ma ¿ycie, a kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma te¿ i ¿ycia.
1Jo 5:13  O tym napisa³em do was, którzy wierzycie w imiê Syna Bo¿ego, abyœcie wiedzieli, ¿e macie ¿ycie 
wieczne.
1Jo 5:14  Ufnoœæ, któr¹ w Nim pok³adamy, polega na przekonaniu, ¿e wys³uchuje On wszystkich naszych 
próœb zgodnych z Jego wol¹.
1Jo 5:15  A jeœli wiemy, ¿e wys³uchuje wszystkich naszych próœb, pewni jesteœmy równie¿ posiadania tego, 
o coœmy Go prosili.
1Jo 5:16  Jeœli ktoœ spostrze¿e, ¿e brat pope³nia grzech, który nie sprowadza œmierci, niech siê modli, a 
przywróci mu ¿ycie; mam na myœli tych, których grzech nie sprowadza œmierci. Istnieje taki grzech, który 
sprowadza œmieræ. W takim wypadku nie polecam, aby siê modlono.
1Jo 5:17  Ka¿de bezprawie jest grzechem, s¹ jednak grzechy, które nie sprowadzaj¹ œmierci.
1Jo 5:18  Wiemy, ¿e ka¿dy, kto siê narodzi³ z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strze¿e go, a Z³y go 
nie dotyka.
1Jo 5:19  Wiemy, ¿e jesteœmy z Boga, ca³y zaœ œwiat le¿y w mocy Z³ego.
1Jo 5:20  Wiemy tak¿e, ¿e Syn Bo¿y przyszed³ i obdarzy³ nas zdolnoœci¹ rozumu, abyœmy poznawali 
Prawdziwego. Jesteœmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaœ jest prawdziwym 
Bogiem i ¯yciem wiecznym.
1Jo 5:21  Dzieci, strze¿cie siê fa³szywych bogów!
2Jo 1:1  [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które mi³ujê w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale tak¿e 
wszyscy, którzy znaj¹ prawdê,
2Jo 1:2  [a mi³ujê] ze wzglêdu na prawdê, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
2Jo 1:3  £aska, mi³osierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] bêd¹ z nami w prawdzie i 
mi³oœci!
2Jo 1:4  Ucieszy³em siê bardzo, ¿e znalaz³em wœród twych dzieci takie, które postêpuj¹ wed³ug prawdy, 
zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliœmy od Ojca.
2Jo 1:5  A teraz proszê ciê, Pani, abyœmy siê wzajemnie mi³owali. A pisz¹c to - nie g³oszê nowego przykazania, 
lecz to, które mieliœmy od pocz¹tku.
2Jo 1:6  Mi³oœæ zaœ polega na tym, abyœmy postêpowali wed³ug Jego przykazañ. Jest to przykazanie, o 
jakim s³yszeliœcie od pocz¹tku, ¿e wed³ug niego macie postêpowaæ.
2Jo 1:7  Wielu bowiem pojawi³o siê na œwiecie zwodzicieli, którzy nie uznaj¹, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w 
ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
2Jo 1:8  Uwa¿ajcie na siebie, abyœcie nie utracili tego, coœcie zdobyli prac¹, lecz ¿ebyœcie otrzymali pe³n¹ 
zap³atê.
2Jo 1:9  Ka¿dy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w 
nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
2Jo 1:10  Jeœli ktoœ przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie 
go,
2Jo 1:11  albowiem kto go pozdrawia, staje siê wspó³uczestnikiem jego z³ych czynów.
2Jo 1:12  Wiele móg³bym wam napisaæ, ale nie chcia³em u¿yæ karty i atramentu. Lecz mam nadziejê, ¿e do 
was przybêdê i osobiœcie z wami porozmawiam, aby radoœæ nasza by³a pe³na.
2Jo 1:13  Dzieci twej Wybranej Siostry œl¹ ci pozdrowienia.
3Jo 1:1  [Ja] prezbiter - do umi³owanego Gajusa, którego mi³ujê w prawdzie.
3Jo 1:2  Umi³owany, ¿yczê ci wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza.
3Jo 1:3  Ucieszy³em siê bardzo z przybycia braci, którzy zaœwiadczyli o prawdzie twego [¿ycia], bo ty istotnie 
postêpujesz zgodnie z prawd¹.
3Jo 1:4  Nie znam wiêkszej radoœci nad tê, kiedy s³yszê, ¿e dzieci moje postêpuj¹ zgodnie z prawd¹.
3Jo 1:5  Ty, umi³owany, postêpujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zw³aszcza przybywaj¹cym 
sk¹din¹d.
3Jo 1:6  Oni to œwiadczyli o twej mi³oœci wobec Koœcio³a; dobrze uczynisz zaopatruj¹c ich na drogê zgodnie z 
wol¹ Boga.
3Jo 1:7  Przecie¿ wyruszyli w drogê dla imienia Jego nie przyjmuj¹c niczego od pogan.
3Jo 1:8  Powinniœmy zatem goœciæ takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracowaæ dla prawdy.
3Jo 1:9  Napisa³em kilka s³ów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie byæ pierwszym wœród nich, nie przyjmuje 
nas.
3Jo 1:10  Dlatego, gdy przybêdê, upomnê go za jego wyst¹pienia i z³oœliwe wypowiedzi przeciwko nam. A 
nadto, jakby mu jeszcze by³o tego za ma³o, odmawia on udzielania goœciny braciom, a tym, którzy chc¹ to 
czyniæ, zabrania, a nawet wyklucza ich z Koœcio³a.
3Jo 1:11  Umi³owany, nie naœladuj z³a, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaœ, kto czyni Ÿle, 
Boga nie widzia³.



3Jo 1:12  O Demetriuszu wszyscy dobrze œwiadcz¹, a nawet sama Prawda. Takie samo œwiadectwo wydajemy 
i my, a wiesz, ¿e œwiadectwo nasze jest prawdziwe.
3Jo 1:13  Wiele móg³bym ci napisaæ, ale nie chcê u¿yæ atramentu i pióra.
3Jo 1:14  Mam bowiem nadziejê, ¿e zobaczê ciê wkrótce, i wtedy osobiœcie porozmawiamy.
3Jo 1:15  Pokój niech bêdzie z tob¹! Przyjaciele œl¹ ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie ka¿dego z przyjació³!
Jud 1:1  Juda, s³uga Jezusa Chrystusa, brat zaœ Jakuba, do tych, którzy s¹ powo³ani, umi³owani w Bogu Ojcu i 
zachowani dla Jezusa Chrystusa:
Jud 1:2  mi³osierdzie wam i pokój, i mi³oœæ niech bêd¹ udzielone obficie!
Jud 1:3  Umi³owani, wk³adaj¹c ca³e staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uwa¿am za 
potrzebne napisaæ do was, aby zachêciæ do walki o wiarê raz tylko przekazan¹ œwiêtym.
Jud 1:4  Wkradli siê bowiem pomiêdzy was jacyœ ludzie, którzy dawno ju¿ s¹ zapisani na to potêpienie, 
bezbo¿ni, którzy ³askê Boga naszego zamieniaj¹ na rozpustê, a nawet wypieraj¹ siê jedynego W³adcy i Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.
Jud 1:5  Pragnê zaœ, ¿ebyœcie przypomnieli sobie, choæ raz na zawsze wiecie ju¿ wszystko, ¿e Pan, który 
wybawi³ naród z Egiptu, nastêpnie wytraci³ tych, którzy nie uwierzyli;
Jud 1:6  i anio³ów, tych, którzy nie zachowali swojej godnoœci, ale opuœcili w³asne mieszkanie, spêtanych 
wiekuistymi wiêzami zatrzyma³ w ciemnoœciach na s¹d wielkiego dnia;
Jud 1:7  jak Sodoma i Gomora i w ich s¹siedztwie [po³o¿one] miasta - w podobny sposób jak one oddawszy siê 
rozpuœcie i po¿¹daniu cudzego cia³a - stanowi¹ przyk³ad przez to, ¿e ponosz¹ karê wiecznego ognia.
Jud 1:8  Podobnie wiêc ci "prorocy ze snów": cia³a plugawi¹, Panowanie odrzucaj¹ i wypowiadaj¹ bluŸnierstwa 
na "Chwa³y".
Jud 1:9  Gdy zaœ archanio³ Micha³ tocz¹c rozprawê z diab³em spiera³ siê o cia³o Moj¿esza, nie odwa¿y³ siê 
rzuciæ wyroku bluŸnierczego, ale powiedzia³: «Pan niech ciê skarci!».
Jud 1:10  Ci zaœ [temu] bluŸni¹, czego nie znaj¹; co zaœ w przyrodzony sposób spostrzegaj¹ jak bezrozumne 
zwierzêta, to obracaj¹ ku w³asnemu zepsuciu.
Jud 1:11  Biada im, bo poszli drog¹ Kaina i oszustwu Balaama za zap³atê siê oddali, a w buncie Korego poginêli.
Jud 1:12  Ci w³aœnie na waszych agapach s¹ zaka³ami, bez obawy oddaj¹ siê rozpuœcie... samych siebie 
pas¹... ob³oki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie maj¹ce owocu, dwa razy usch³e, 
wykorzenione...
Jud 1:13  rozhukane ba³wany morskie wypluwaj¹ce swoj¹ hañbê... gwiazdy zab³¹kane, dla których 
nieprzeniknione ciemnoœci na wieki przeznaczone...
Jud 1:14  Równie¿ o nich prorokowa³ siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówi¹c: «Oto przyszed³ Pan z 
miriadami swoich œwiêtych,
Jud 1:15  aby dokonaæ s¹du nad wszystkimi i ukaraæ wszystkich bezbo¿ników za wszystkie bezbo¿ne uczynki, 
przez które okazywa³a siê ich bezbo¿noœæ, i za wszystkie twarde s³owa, które wypowiadali przeciwko Niemu 
grzesznicy bezbo¿ni».
Jud 1:16  Ci zawsze narzekaj¹ i s¹ niezadowoleni ze swego losu, [choæ] postêpuj¹ wed³ug swoich ¿¹dz. Usta ich 
g³osz¹ s³owa wynios³e i dla korzyœci maj¹ wzgl¹d na osoby.
Jud 1:17  Wy zaœ, umi³owani, przypomnijcie sobie te s³owa, które by³y zapowiedziane przez Aposto³ów Pana 
naszego Jezusa Chrystusa,
Jud 1:18  gdy mówili do was, ¿e w ostatnich czasach pojawi¹ siê szydercy którzy bêd¹ postêpowali wed³ug 
w³asnych po¿¹dliwoœci.
Jud 1:19  Oni to powoduj¹ podzia³y, [a sami] s¹ cieleœni [i] Ducha nie maj¹.
Jud 1:20  Wy zaœ, umi³owani, buduj¹c samych siebie, na fundamencie waszej najœwiêtszej wiary, w Duchu 
Œwiêtym siê módlcie
Jud 1:21  i w mi³oœci Bo¿ej strze¿cie samych siebie, oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
[które wiedzie] ku ¿yciu wiecznemu.
Jud 1:22  Dla jednych miejcie litoœæ, dla tych, którzy maj¹ w¹tpliwoœci:
Jud 1:23  ratujcie [ich], wyrywaj¹c z ognia, dla drugich zaœ miejcie litoœæ z obaw¹, maj¹c w nienawiœci nawet 
chiton zbrukany przez cia³o.
Jud 1:24  Temu zaœ, który mo¿e was ustrzec od upadku i stawiæ nienagannymi i rozradowanymi wobec swej 
chwa³y,
Jud 1:25  jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwa³a, majestat, moc i 
w³adza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.
Rev 1:1  Objawienie Jezusa Chrystusa, które da³ Mu Bóg, aby ukazaæ swym s³ugom, co musi staæ siê 
niebawem, a On wys³awszy swojego anio³a oznajmi³ przez niego za pomoc¹ znaków s³udze swojemu Janowi.
Rev 1:2  Ten poœwiadcza, ¿e s³owem Bo¿ym i œwiadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widzia³.
Rev 1:3  B³ogos³awiony, który odczytuje, i którzy s³uchaj¹ s³ów Proroctwa, a strzeg¹ tego, co w nim napisane, bo 
chwila jest bliska.



Rev 1:4  Jan do siedmiu Koœcio³ów, które s¹ w Azji: £aska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który by³ i Który 
przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które s¹ przed Jego tronem,
Rev 1:5  i od Jezusa Chrystusa, Œwiadka Wiernego, Pierworodnego umar³ych i W³adcy królów ziemi. Temu, 
który nas mi³uje i który przez sw¹ krew uwolni³ nas od naszych grzechów,
Rev 1:6  i uczyni³ nas królestwem - kap³anami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwa³a i moc na wieki wieków! 
Amen.
Rev 1:7  Oto nadchodzi z ob³okami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I bêd¹ Go op³akiwaæ 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Rev 1:8  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który by³ i Który przychodzi, Wszechmog¹cy.
Rev 1:9  Ja, Jan, wasz brat i wspó³uczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwa³oœci w Jezusie, by³em na wyspie, 
zwanej Patmos, z powodu s³owa Bo¿ego i œwiadectwa Jezusa.
Rev 1:10  Dozna³em zachwycenia w dzieñ Pañski i pos³ysza³em za sob¹ potê¿ny g³os jak gdyby tr¹by
Rev 1:11  mówi¹cej: «Co widzisz, napisz w ksiêdze i poœlij siedmiu Koœcio³om: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, 
Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei».
Rev 1:12  I obróci³em siê, by widzieæ, co za g³os do mnie mówi³; a obróciwszy siê, ujrza³em siedem z³otych 
œwieczników,
Rev 1:13  i poœród œwieczników kogoœ podobnego do Syna Cz³owieczego, obleczonego [w szatê] do stóp i 
przepasanego na piersiach z³otym pasem.
Rev 1:14  G³owa Jego i w³osy - bia³e jak bia³a we³na, jak œnieg, a oczy Jego jak p³omieñ ognia.
Rev 1:15  Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu roz¿arzonego, a g³os Jego jak g³os 
wielu wód.
Rev 1:16  W prawej swej rêce mia³ siedem gwiazd i z Jego ust wychodzi³ miecz obosieczny, ostry. A Jego 
wygl¹d - jak s³oñce, kiedy jaœnieje w swej mocy.
Rev 1:17  Kiedym Go ujrza³, do stóp Jego upad³em jak martwy, a On po³o¿y³ na mnie praw¹ rêkê, mówi¹c: 
«Przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy i Ostatni
Rev 1:18  i ¿yj¹cy. By³em umar³y, a oto jestem ¿yj¹cy na wieki wieków i mam klucze œmierci i Otch³ani.
Rev 1:19  Napisz wiêc to, co widzia³eœ, i to, co jest, i to, co potem musi siê staæ.
Rev 1:20  Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrza³eœ w mojej prawej rêce, i co do siedmiu z³otych 
œwieczników: siedem gwiazd - to s¹ Anio³owie siedmiu Koœcio³ów, a siedem œwieczników - to jest siedem 
Koœcio³ów.
Rev 2:1  Anio³owi Koœcio³a w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej rêce siedem gwiazd, Ten, 
który siê przechadza wœród siedmiu z³otych œwieczników:
Rev 2:2  Znam twoje czyny: trud i twoj¹ wytrwa³oœæ, i to ¿e z³ych nie mo¿esz znieœæ, i ¿e próbie podda³eœ 
tych, którzy zw¹ samych siebie aposto³ami, a nimi nie s¹, i ¿eœ ich znalaz³ k³amcami.
Rev 2:3  Ty masz wytrwa³oœæ: i znios³eœ cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.
Rev 2:4  Ale mam przeciw tobie to, ¿e odst¹pi³eœ od twej pierwotnej mi³oœci.
Rev 2:5  Pamiêtaj wiêc, sk¹d spad³eœ, i nawróæ siê, i pierwsze czyny podejmij! Jeœli zaœ nie - przyjdê do 
ciebie i ruszê œwiecznik twój z jego miejsca, jeœli siê nie nawrócisz.
Rev 2:6  Ale masz tê [zaletê], ¿e nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzê.
Rev 2:7  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów. Zwyciêzcy dam spo¿yæ owoc z drzewa 
¿ycia, które jest w raju Boga.
Rev 2:8  Anio³owi Koœcio³a w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który by³ martwy, a o¿y³:
Rev 2:9  Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteœ bogaty - i [znam] obelgê wyrz¹dzon¹ przez tych, co samych 
siebie zowi¹ ¯ydami, a nie s¹ nimi, lecz synagog¹ szatana.
Rev 2:10  Przestañ siê lêkaæ tego, co bêdziesz cierpia³. Oto diabe³ ma niektórych spoœród was wtr¹ciæ do 
wiêzienia, abyœcie próbie zostali poddani, a znosiæ bêdziecie ucisk przez dziesiêæ dni. B¹dŸ wierny a¿ do 
œmierci, a dam ci wieniec ¿ycia.
Rev 2:11  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów. Zwyciêzcy œmieræ druga na pewno nie 
wyrz¹dzi szkody.
Rev 2:12  Anio³owi Koœcio³a w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.
Rev 2:13  Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz siê mego imienia i wiary mojej siê 
nie zapar³eœ, nawet we dni Antypasa, wiernego œwiadka mojego, który zosta³ zabity u was, tam gdzie mieszka 
szatan.
Rev 2:14  Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co siê trzymaj¹ nauki Balaama, który pouczy³ 
Balaka, jak podsun¹æ synom Izraela sposobnoœæ do grzechu przez spo¿ycie ofiar sk³adanych bo¿kom i 
uprawianie rozpusty.
Rev 2:15  Tak i ty tak¿e masz takich, co siê trzymaj¹ podobnie nauki nikolaitów.
Rev 2:16  Nawróæ siê zatem! Jeœli zaœ nie - przyjdê do ciebie niebawem i bêdê z nimi walczy³ mieczem moich 
ust.



Rev 2:17  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów. Zwyciêzcy dam manny ukrytej i dam mu 
bia³y kamyk, a na kamyku wypisane imiê nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.
Rev 2:18  Anio³owi Koœcio³a w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Bo¿y: Ten, który ma oczy jak p³omieñ ognia, a 
nogi Jego podobne s¹ do drogocennego metalu.
Rev 2:19  Znam twoje czyny, mi³oœæ, wiarê, pos³ugê i twoj¹ wytrwa³oœæ, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od 
pierwszych,
Rev 2:20  ale mam przeciw tobie to, ¿e pozwalasz dzia³aæ niewieœcie Jezabel, która nazywa siebie prorokini¹, 
a naucza i zwodzi moje s³ugi, by uprawiali rozpustê i spo¿ywali ofiary sk³adane bo¿kom.
Rev 2:21  Da³em jej czas, by siê mog³a nawróciæ, a ona nie chce siê odwróciæ od swojej rozpusty.
Rev 2:22  Oto rzucam j¹ na ³o¿e boleœci, a tych, co z ni¹ cudzo³o¿¹ - w wielkie utrapienie, jeœli od czynów jej 
siê nie odwróc¹;
Rev 2:23  i dzieci jej pora¿ê œmierci¹. A wszystkie Koœcio³y poznaj¹, ¿e Ja jestem Ten, co przenika nerki i 
serca; i dam ka¿demu z was wed³ug waszych czynów.
Rev 2:24  Wam zaœ, pozosta³ym w Tiatyrze, mówiê, wszystkim, co tej nauki nie maj¹, tym, co - jak mówi¹ - nie 
poznali "g³êbin szatana": nie nak³adam na was nowego brzemienia,
Rev 2:25  to jednak, co macie, zatrzymajcie, a¿ przyjdê.
Rev 2:26  A zwyciêzcy i temu, co czynów mych strze¿e do koñca, dam w³adzê nad poganami,
Rev 2:27  a rózg¹ ¿elazn¹ bêdzie ich pas³: jak naczynie gliniane bêd¹ rozbici -
Rev 2:28  jak i Ja to wzi¹³em od mojego Ojca - i dam mu gwiazdê porann¹.
Rev 2:29  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów.
Rev 3:1  Anio³owi Koœcio³a w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: 
Znam twoje czyny: masz imiê, [które mówi], ¿e ¿yjesz, a jesteœ umar³y.
Rev 3:2  Stañ siê czujnym i umocnij resztê, która mia³a umrzeæ, bo nie znalaz³em twych czynów doskona³ymi 
wobec mego Boga.
Rev 3:3  Pamiêtaj wiêc, jak wzi¹³eœ i us³ysza³eœ, strze¿ tego i nawróæ siê! Jeœli wiêc czuwaæ nie bêdziesz, 
przyjdê jak z³odziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdê do ciebie.
Rev 3:4  Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splami³y; bêd¹ chodziæ ze Mn¹ w bieli, bo s¹ godni.
Rev 3:5  Tak szaty bia³e przywdzieje zwyciêzca, i z ksiêgi ¿ycia imienia jego nie wyma¿ê. I wyznam imiê jego 
przed moim Ojcem i Jego anio³ami.
Rev 3:6  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów.
Rev 3:7  Anio³owi Koœcio³a w Filadelfii napisz: To mówi Œwiêty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, 
co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
Rev 3:8  Znam twoje czyny. Oto postawi³em jako dar przed tob¹ drzwi otwarte, których nikt nie mo¿e zamkn¹æ, 
bo ty chocia¿ moc masz znikom¹, zachowa³eœ moje s³owo i nie zapar³eœ siê mego imienia.
Rev 3:9  Oto Ja ci dajê [ludzi] z synagogi szatana, spoœród tych, którzy mówi¹ o sobie, ¿e s¹ ¯ydami - a nie s¹ 
nimi, lecz k³ami¹. Oto sprawiê, i¿ przyjd¹ i padn¹ na twarz przed twymi stopami, a poznaj¹, ¿e Ja ciê 
umi³owa³em.
Rev 3:10  Skoro zachowa³eœ nakaz mojej wytrwa³oœci i Ja ciê zachowam od próby, która ma nadejœæ na 
ca³y obszar zamieszkany, by wypróbowaæ mieszkañców ziemi.
Rev 3:11  Przyjdê niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieñca nie zabra³!
Rev 3:12  Zwyciêzcê uczyniê filarem w œwi¹tyni Boga mojego i ju¿ nie wyjdzie na zewn¹trz. I na nim imiê Boga 
mojego napiszê i imiê miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstêpuje od mego Boga, i moje 
nowe imiê.
Rev 3:13  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów.
Rev 3:14  Anio³owi Koœcio³a w Laodycei napisz: To mówi Amen, Œwiadek wierny i prawdomówny, Pocz¹tek 
stworzenia Bo¿ego:
Rev 3:15  Znam twoje czyny, ¿e ani zimny, ani gor¹cy nie jesteœ. Obyœ by³ zimny albo gor¹cy!
Rev 3:16  A tak, skoro jesteœ letni i ani gor¹cy, ani zimny, chcê ciê wyrzuciæ z mych ust.
Rev 3:17  Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaci³em siê", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, ¿e 
to ty jesteœ nieszczêsny i godzien litoœci, i biedny i œlepy, i nagi.
Rev 3:18  Radzê ci kupiæ u mnie z³ota w ogniu oczyszczonego, abyœ siê wzbogaci³, i bia³e szaty, abyœ siê 
oblók³, a nie ujawni³a siê haniebna twa nagoœæ, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byœ widzia³.
Rev 3:19  Ja wszystkich, których kocham, karcê i æwiczê. B¹dŸ wiêc gorliwy i nawróæ siê!
Rev 3:20  Oto stojê u drzwi i ko³aczê: jeœli kto pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim 
wieczerza³, a on ze Mn¹.
Rev 3:21  Zwyciêzcy dam zasi¹œæ ze Mn¹ na moim tronie, jak i Ja zwyciê¿y³em i zasiad³em z mym Ojcem na 
Jego tronie.
Rev 3:22  Kto ma uszy, niechaj pos³yszy, co mówi Duch do Koœcio³ów».
Rev 4:1  Potem ujrza³em: Oto drzwi otwarte w niebie, a g³os, ów pierwszy, jaki us³ysza³em, jak gdyby tr¹by 



mówi¹cej ze mn¹, powiedzia³: «Wst¹p tutaj, a to ci uka¿ê, co potem musi siê staæ».
Rev 4:2  Dozna³em natychmiast zachwycenia: A oto w niebie sta³ tron i na tronie [ktoœ] zasiada³.
Rev 4:3  A Zasiadaj¹cy by³ podobny z wygl¹du do jaspisu i do krwawnika, a têcza doko³a tronu - podobna z 
wygl¹du do szmaragdu.
Rev 4:4  Doko³a tronu - dwadzieœcia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedz¹cych Starców, 
odzianych w bia³e szaty, a na ich g³owach z³ote wieñce.
Rev 4:5  A z tronu wychodz¹ b³yskawice i g³osy, i gromy, i p³onie przed tronem siedem lamp ognistych, które s¹ 
siedmiu Duchami Boga.
Rev 4:6  Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryszta³u, a w œrodku tronu i doko³a tronu cztery 
Zwierzêta pe³ne oczu z przodu i z ty³u:
Rev 4:7  Zwierzê pierwsze podobne do lwa, Zwierzê drugie podobne do wo³u, Zwierzê trzecie maj¹ce twarz jak 
gdyby ludzk¹ i Zwierzê czwarte podobne do or³a w locie.
Rev 4:8  Cztery Zwierzêta - a ka¿de z nich ma po szeœæ skrzyde³ - doko³a i wewn¹trz s¹ pe³ne oczu, i nie maj¹ 
spoczynku, mówi¹c dniem i noc¹: Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty, Pan Bóg wszechmog¹cy, Który by³ i Który jest, i Który 
przychodzi.
Rev 4:9  A ilekroæ Zwierzêta oddadz¹ chwa³ê i czeœæ, i dziêkczynienie Zasiadaj¹cemu na tronie, ¯yj¹cemu na 
wieki wieków,
Rev 4:10  upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadaj¹cym na tronie i oddaje pok³on ¯yj¹cemu na wieki 
wieków, i rzuca przed tronem wieñce swe, mówi¹c:
Rev 4:11  «Godzien jesteœ, Panie i Bo¿e nasz, odebraæ chwa³ê i czeœæ, i moc, boœ Ty stworzy³ wszystko, a 
dziêki Twej woli istnia³o i zosta³o stworzone».
Rev 5:1  I ujrza³em na prawej rêce Zasiadaj¹cego na tronie ksiêgê zapisan¹ wewn¹trz i na odwrocie 
zapieczêtowan¹ na siedem pieczêci.
Rev 5:2  I ujrza³em potê¿nego anio³a, obwieszczaj¹cego g³osem donoœnym: «Kto godzien jest otworzyæ 
ksiêgê i z³amaæ jej pieczêcie?»
Rev 5:3  A nie móg³ nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemi¹ - otworzyæ ksiêgi ani na ni¹ patrzeæ.
Rev 5:4  A ja bardzo p³aka³em, ¿e nikt nie znalaz³ siê godzien, by ksiêgê otworzyæ ani na ni¹ patrzeæ.
Rev 5:5  I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestañ p³akaæ: Oto zwyciê¿y³ Lew z pokolenia Judy, Odroœl 
Dawida, tak ¿e otworzy ksiêgê i siedem jej pieczêci».
Rev 5:6  I ujrza³em miêdzy tronem z czworgiem Zwierz¹t a krêgiem Starców stoj¹cego Baranka jakby zabitego, a 
mia³ siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wys³anych na ca³¹ ziemiê.
Rev 5:7  On poszed³, i z prawicy Zasiadaj¹cego na tronie wzi¹³ ksiêgê.
Rev 5:8  A kiedy wzi¹³ ksiêgê, czworo Zwierz¹t i dwudziestu czterech Starców upad³o przed Barankiem, ka¿dy 
maj¹c harfê i z³ote czasze pe³ne kadzide³, którymi s¹ modlitwy œwiêtych.
Rev 5:9  I tak¹ now¹ pieœñ œpiewaj¹: «Godzien jesteœ wzi¹æ ksiêgê i jej pieczêcie otworzyæ, bo zosta³eœ 
zabity i naby³eœ Bogu krwi¹ twoj¹ [ludzi] z ka¿dego pokolenia, jêzyka, ludu i narodu,
Rev 5:10  i uczyni³eœ ich Bogu naszemu królestwem i kap³anami, a bêd¹ królowaæ na ziemi».
Rev 5:11  I ujrza³em, i us³ysza³em g³os wielu anio³ów doko³a tronu i Zwierz¹t, i Starców, a liczba ich by³a 
miriady miriad i tysi¹ce tysiêcy,
Rev 5:12  mówi¹cych g³osem donoœnym: «Baranek zabity jest godzien wzi¹æ potêgê i bogactwo, i m¹droœæ, i 
moc, i czeœæ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo».
Rev 5:13  A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemi¹, i na morzu, i wszystko, co w nich 
przebywa, us³ysza³em, jak mówi³o: «Zasiadaj¹cemu na tronie i Barankowi b³ogos³awieñstwo i czeœæ, i chwa³a, 
i moc, na wieki wieków!»
Rev 5:14  A czworo Zwierz¹t mówi³o: «Amen». Starcy zaœ upadli i oddali pok³on.
Rev 6:1  I ujrza³em: gdy Baranek otworzy³ pierwsz¹ z siedmiu pieczêci, us³ysza³em pierwsze z czterech Zwierz¹t 
mówi¹ce jakby g³osem gromu: «PrzyjdŸ!»
Rev 6:2  I ujrza³em: oto bia³y koñ, a siedz¹cy na nim mia³ ³uk. I dano mu wieniec, i wyruszy³ jako zwyciêzca, by 
[jeszcze] zwyciê¿aæ.
Rev 6:3  A gdy otworzy³ pieczêæ drug¹, us³ysza³em drugie Zwierzê mówi¹ce: «PrzyjdŸ!»
Rev 6:4  I wyszed³ inny koñ barwy ognia, a siedz¹cemu na nim dano odebraæ ziemi pokój, by siê wzajemnie 
ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz.
Rev 6:5  A gdy otworzy³ pieczêæ trzeci¹, us³ysza³em trzecie Zwierzê, mówi¹ce: «PrzyjdŸ!» I ujrza³em: a oto 
czarny koñ, a siedz¹cy na nim mia³ w rêce wagê.
Rev 6:6  I us³ysza³em jakby g³os w poœrodku czterech Zwierz¹t, mówi¹cy: «Kwarta pszenicy za denara i trzy 
kwarty jêczmienia za denara, a nie krzywdŸ oliwy i wina!»
Rev 6:7  A gdy otworzy³ pieczêæ czwart¹, us³ysza³em g³os czwartego Zwierzêcia mówi¹cego: «PrzyjdŸ!»
Rev 6:8  I ujrza³em: oto koñ trupio blady, a imiê siedz¹cego na nim Œmieræ, i Otch³añ mu towarzyszy³a. I dano 
im w³adzê nad czwart¹ czêœci¹ ziemi, by zabijali mieczem i g³odem, i morem, i przez dzikie zwierzêta.



Rev 6:9  A gdy otworzy³ pieczêæ pi¹t¹, ujrza³em pod o³tarzem dusze zabitych dla S³owa Bo¿ego i dla 
œwiadectwa, jakie mieli.
Rev 6:10  I g³osem donoœnym tak zawo³a³y: «Dok¹d¿e, W³adco œwiêty i prawdziwy, nie bêdziesz s¹dzi³ i 
wymierza³ za krew nasz¹ kary tym, co mieszkaj¹ na ziemi?»
Rev 6:11  I dano ka¿demu z nich bia³¹ szatê i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczêli, a¿ pe³n¹ liczbê 
osi¹gn¹ tak¿e ich wspó³s³udzy oraz bracia, którzy, jak i oni, maj¹ byæ zabici.
Rev 6:12  I ujrza³em: gdy otworzy³ pieczêæ szóst¹, sta³o siê wielkie trzêsienie ziemi i s³oñce sta³o siê czarne jak 
w³osienny wór, a ca³y ksiê¿yc sta³ siê jak krew.
Rev 6:13  I gwiazdy spad³y z nieba na ziemiê, podobnie jak drzewo figowe wstrz¹sane silnym wiatrem zrzuca na 
ziemiê swe niedojrza³e owoce.
Rev 6:14  Niebo zosta³o usuniête jak ksiêga, któr¹ siê zwija, a ka¿da góra i wyspa z miejsc swych poruszone.
Rev 6:15  A królowie ziemscy, wielmo¿e i wodzowie, bogacze i mo¿ni, i ka¿dy niewolnik, i wolny ukryli siê do 
jaskiñ i górskich ska³.
Rev 6:16  I mówi¹ do gór i do ska³: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadaj¹cego na tronie i 
przed gniewem Baranka,
Rev 6:17  bo nadszed³ Wielki Dzieñ Jego gniewu, a któ¿ zdo³a siê ostaæ?»
Rev 7:1  Potem ujrza³em czterech anio³ów stoj¹cych na czterech naro¿nikach ziemi, powstrzymuj¹cych cztery 
wiatry ziemi, aby wiatr nie wia³ po ziemi ani po morzu, ani na ¿adne drzewo.
Rev 7:2  I ujrza³em innego anio³a, wstêpuj¹cego od wschodu s³oñca, maj¹cego pieczêæ Boga ¿ywego. Zawo³a³ 
on donoœnym g³osem do czterech anio³ów, którym dano moc wyrz¹dziæ szkodê ziemi i morzu:
Rev 7:3  «Nie wyrz¹dzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, a¿ opieczêtujemy na czo³ach s³ugi Boga 
naszego».
Rev 7:4  I us³ysza³em liczbê opieczêtowanych: sto czterdzieœci cztery tysi¹ce opieczêtowanych ze wszystkich 
pokoleñ synów Izraela:
Rev 7:5  z pokolenia Judy dwanaœcie tysiêcy opieczêtowanych, z pokolenia Rubena dwanaœcie tysiêcy, z 
pokolenia Gada dwanaœcie tysiêcy,
Rev 7:6  z pokolenia Asera dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia Neftalego dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia 
Manassesa dwanaœcie tysiêcy,
Rev 7:7  z pokolenia Symeona dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia Lewiego dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia 
Issachara dwanaœcie tysiêcy,
Rev 7:8  z pokolenia Zabulona dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia Józefa dwanaœcie tysiêcy, z pokolenia 
Beniamina dwanaœcie tysiêcy opieczêtowanych.
Rev 7:9  Potem ujrza³em: a oto wielki t³um, którego nie móg³ nikt policzyæ, z ka¿dego narodu i wszystkich 
pokoleñ, ludów i jêzyków, stoj¹cy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s¹ w bia³e szaty, a w rêku ich palmy.
Rev 7:10  I g³osem donoœnym tak wo³aj¹: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadaj¹cego na tronie i u Baranka».
Rev 7:11  A wszyscy anio³owie stanêli wokó³ tronu i Starców, i czworga Zwierz¹t, i na oblicza swe padli przed 
tronem, i pok³on oddali Bogu,
Rev 7:12  mówi¹c: «Amen. B³ogos³awieñstwo i chwa³a, i m¹droœæ, i dziêkczynienie, i czeœæ, i moc, i potêga 
Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
Rev 7:13  A jeden ze Starców odezwa³ siê do mnie tymi s³owami: «Ci przyodziani w bia³e szaty kim s¹ i sk¹d 
przybyli?»
Rev 7:14  I powiedzia³em do niego: «Panie, ty wiesz». I rzek³ do mnie: «To ci, którzy przychodz¹ z wielkiego 
ucisku i op³ukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
Rev 7:15  Dlatego s¹ przed tronem Boga i w Jego œwi¹tyni czeœæ Mu oddaj¹ we dnie i w nocy. A Zasiadaj¹cy 
na tronie rozci¹gnie namiot nad nimi.
Rev 7:16  Nie bêd¹ ju¿ ³akn¹æ ani nie bêd¹ ju¿ pragn¹æ, i nie porazi ich s³oñce ani ¿aden upa³,
Rev 7:17  bo paœæ ich bêdzie Baranek, który jest poœrodku tronu, i poprowadzi ich do Ÿróde³ wód ¿ycia: i 
ka¿d¹ ³zê otrze Bóg z ich oczu».
Rev 8:1  A gdy otworzy³ pieczêæ siódm¹, zapanowa³a w niebie cisza jakby na pó³ godziny.
Rev 8:2  I ujrza³em siedmiu anio³ów, którzy stoj¹ przed Bogiem, a dano im siedem tr¹b.
Rev 8:3  I przyszed³ inny anio³, i stan¹³ przy o³tarzu, maj¹c z³ote naczynie na ¿ar, i dano mu wiele kadzide³, aby 
da³ je w ofierze jako modlitwy wszystkich œwiêtych, na z³oty o³tarz, który jest przed tronem.
Rev 8:4  I wzniós³ siê dym kadzide³, jako modlitwy œwiêtych, z rêki anio³a przed Bogiem.
Rev 8:5  Anio³ zaœ wzi¹³ naczynie na ¿ar, nape³ni³ je ogniem z o³tarza i zrzuci³ na ziemiê, a nast¹pi³y gromy, 
g³osy, b³yskawice, trzêsienie ziemi.
Rev 8:6  A siedmiu anio³ów, maj¹cych siedem tr¹b, przygotowa³o siê, aby zatr¹biæ.
Rev 8:7  I pierwszy zatr¹bi³. A powsta³ grad i ogieñ - pomieszane z krwi¹, i spad³y na ziemiê. A sp³onê³a trzecia 
czêœæ ziemi i sp³onê³a trzecia czêœæ drzew, i sp³onê³a wszystka trawa zielona.
Rev 8:8  I drugi anio³ zatr¹bi³: i jakby wielka góra p³on¹ca ogniem zosta³a w morze rzucona, a trzecia czêœæ 



morza sta³a siê krwi¹
Rev 8:9  i wyginê³a w morzu trzecia czêœæ stworzeñ - te, które maj¹ dusze - i trzecia czêœæ okrêtów uleg³a 
zniszczeniu.
Rev 8:10  I trzeci anio³ zatr¹bi³: i spad³a z nieba wielka gwiazda, p³on¹ca jak pochodnia, a spad³a na trzeci¹ 
czêœæ rzek i na Ÿród³a wód.
Rev 8:11  A imiê gwiazdy zowie siê Pio³un. I trzecia czêœæ wód sta³a siê pio³unem, i wielu ludzi pomar³o od 
wód, bo sta³y siê gorzkie.
Rev 8:12  I czwarty anio³ zatr¹bi³: i zosta³a ra¿ona trzecia czêœæ s³oñca i trzecia czêœæ ksiê¿yca i trzecia 
czêœæ gwiazd, tak i¿ zaæmi³a siê trzecia ich czêœæ i dzieñ nie jaœnia³ w trzeciej swej czêœci, i noc - 
podobnie.
Rev 8:13  I ujrza³em, a us³ysza³em jednego or³a lec¹cego przez œrodek nieba, mówi¹cego donoœnym g³osem: 
«Biada, biada, biada mieszkañcom ziemi wskutek pozosta³ych g³osów tr¹b trzech anio³ów, którzy maj¹ [jeszcze] 
tr¹biæ!»
Rev 9:1  I pi¹ty anio³ zatr¹bi³: i ujrza³em gwiazdê, która z nieba spad³a na ziemiê, i dano jej klucz od studni 
Czeluœci.
Rev 9:2  I otworzy³a studniê Czeluœci, a dym siê uniós³ ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni 
zaæmi³o siê s³oñce i powietrze.
Rev 9:3  A z dymu wysz³a szarañcza na ziemiê, i dano jej moc, jak¹ maj¹ ziemskie skorpiony.
Rev 9:4  I powiedziano jej, by nie czyni³a szkody trawie na ziemi ani ¿adnej zieleni, ani ¿adnemu drzewu, lecz 
tylko ludziom, którzy nie maj¹ pieczêci Boga na czo³ach.
Rev 9:5  I dano jej nakaz, by ich nie zabija³a, lecz aby piêæ miesiêcy cierpieli katusze. A katusze przez ni¹ 
zadane s¹ jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi cz³owieka.
Rev 9:6  I w owe dni ludzie szukaæ bêd¹ œmierci, ale jej nie znajd¹, i bêd¹ chcieli umrzeæ, ale œmieræ od nich 
ucieknie.
Rev 9:7  A wygl¹d szarañczy - podobne do koni uszykowanych do boju, na g³owach ich jakby wieñce podobne 
do z³ota, oblicza ich jakby oblicza ludzi,
Rev 9:8  i mia³y w³osy jakby w³osy kobiet, a zêby ich by³y jakby zêby lwów,
Rev 9:9  i przody tu³owi mia³y jakby pancerze ¿elazne, a ³oskot ich skrzyde³ jak ³oskot wielokonnych wozów, 
pêdz¹cych do boju.
Rev 9:10  I maj¹ ogony podobne do skorpionowych oraz ¿¹d³a; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom 
przez piêæ miesiêcy.
Rev 9:11  Maj¹ nad sob¹ króla - anio³a Czeluœci; imiê jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim jêzyku ma 
imiê APOLLYON.
Rev 9:12  Minê³o pierwsze "biada": oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodz¹.
Rev 9:13  I szósty anio³ zatr¹bi³: i us³ysza³em jeden g³os od czterech rogów z³otego o³tarza, który jest przed 
Bogiem,
Rev 9:14  mówi¹cy do szóstego anio³a, który mia³ tr¹bê: «Uwolnij czterech anio³ów, zwi¹zanych nad wielk¹ rzek¹ 
Eufratem!»
Rev 9:15  I zostali uwolnieni czterej anio³owie, gotowi na godzinê, dzieñ, miesi¹c i rok, by pozabijaæ trzeci¹ 
czêœæ ludzi.
Rev 9:16  A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - pos³ysza³em ich liczbê.
Rev 9:17  I tak ujrza³em w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, maj¹cych pancerze barwy ognia, hiacyntu i 
siarki. A g³owy koni jak g³owy lwów, a z pysków ich wychodzi ogieñ, dym i siarka.
Rev 9:18  Od tych trzech plag zosta³a zabita trzecia czêœæ ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodz¹cych z ich 
pysków.
Rev 9:19  Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do wê¿y: maj¹ g³owy i 
nimi czyni¹ szkodê.
Rev 9:20  A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili siê od dzie³ swoich r¹k, tak by nie wielbiæ 
demonów ani bo¿ków z³otych, srebrnych, spi¿owych, kamiennych, drewnianych, które nie mog¹ ni widzieæ, ni 
s³yszeæ, ni chodziæ.
Rev 9:21  Ani siê nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierz¹du i swych kradzie¿y.
Rev 10:1  I ujrza³em innego potê¿nego anio³a, zstêpuj¹cego z nieba, obleczonego w ob³ok, têcza by³a nad jego 
g³ow¹, a oblicze jego by³o jak s³oñce, a nogi jego jak s³upy ogniste,
Rev 10:2  i w prawej rêce mia³ otwart¹ ksi¹¿eczkê. Nogê praw¹ postawi³ na morzu, a lew¹ na ziemi.
Rev 10:3  I zawo³a³ donoœnym g³osem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawo³a³, siedem gromów przemówi³o swym 
g³osem.
Rev 10:4  Skoro przemówi³o siedem gromów, zabra³em siê do pisania, lecz us³ysza³em g³os mówi¹cy z nieba: 
«Zapieczêtuj to, co siedem gromów powiedzia³o, i nie pisz tego!»
Rev 10:5  Anio³ zaœ, którego ujrza³em stoj¹cego na morzu i na ziemi, podniós³ ku niebu praw¹ rêkê



Rev 10:6  i przysi¹g³ na ¯yj¹cego na wieki wieków, który stworzy³ niebo i to, co w nim jest, i ziemiê, i to, co w niej 
jest, i morze, i to, co w nim jest, ¿e ju¿ nie bêdzie zw³oki,
Rev 10:7  ale w dniach g³osu siódmego anio³a, gdy bêdzie mia³ tr¹biæ, misterium Boga siê dokona, tak jak 
poda³ On dobr¹ nowinê s³ugom swym prorokom.
Rev 10:8  A g³os, który s³ysza³em z nieba, znów us³ysza³em, jak zwraca³ siê do mnie w s³owach: «IdŸ, weŸ 
ksiêgê otwart¹ w rêce anio³a stoj¹cego na morzu i na ziemi!».
Rev 10:9  Poszed³em wiêc do anio³a, mówi¹c mu, by da³ mi ksi¹¿eczkê. I rzecze mi: «WeŸ i po³knij j¹, a nape³ni 
wnêtrznoœci twe gorycz¹, lecz w ustach twych bêdzie s³odka jak miód».
Rev 10:10  I wzi¹³em ksi¹¿eczkê z rêki anio³a i po³kn¹³em j¹, a w ustach moich sta³a siê s³odka jak miód, a gdy j¹ 
spo¿y³em, gorycz¹ nape³ni³y siê moje wnêtrznoœci.
Rev 10:11  I mówi¹ mi: «Trzeba ci znów prorokowaæ o ludach, narodach, jêzykach i o wielu królach».
Rev 11:1  Potem dano mi trzcinê podobn¹ do mierniczego prêta, i powiedziano: «Wstañ i zmierz Œwi¹tyniê Bo¿¹ 
i o³tarz, i tych, co wielbi¹ w niej Boga.
Rev 11:2  Dziedziniec zewnêtrzny Œwi¹tyni pomiñ zupe³nie i nie mierz go, bo zosta³ dany poganom, i bêd¹ 
deptaæ Miasto Œwiête czterdzieœci dwa miesi¹ce.
Rev 11:3  Dwom moim Œwiadkom dam w³adzê, a bêd¹ prorokowaæ obleczeni w wory, przez tysi¹c dwieœcie 
szeœædziesi¹t dni».
Rev 11:4  Oni s¹ dwoma drzewami oliwnymi i dwoma œwiecznikami, co stoj¹ przed Panem ziemi.
Rev 11:5  A jeœli kto chce ich skrzywdziæ, ogieñ wychodzi z ich ust i po¿era ich wrogów. Jeœliby zechcia³ 
ktokolwiek ich skrzywdziæ, w ten sposób musi byæ zabity.
Rev 11:6  Maj¹ oni w³adzê zamkn¹æ niebo, by deszcz nie zrasza³ dni ich prorokowania, i maj¹ w³adzê nad 
wodami, by w krew je przemieniæ, i wszelk¹ plag¹ uderzyæ ziemiê, ilekroæ zechc¹.
Rev 11:7  A gdy dope³ni¹ swojego œwiadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluœci, wyda im wojnê, zwyciê¿y 
ich i zabije.
Rev 11:8  A zw³oki ich [le¿eæ] bêd¹ na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie siê: Sodoma i Egipt, gdzie 
tak¿e ukrzy¿owano ich Pana.
Rev 11:9  I [wielu] spoœród ludów, szczepów, jêzyków i narodów przez trzy i pó³ dnia ogl¹da ich zw³oki; a zw³ok 
ich nie zezwalaj¹ z³o¿yæ do grobu.
Rev 11:10  Wobec nich mieszkañcy ziemi ciesz¹ siê i raduj¹; i dary sobie nawzajem bêd¹ przesy³ali, bo ci dwaj 
prorocy mieszkañcom ziemi zadali katuszy.
Rev 11:11  A po trzech i pó³ dniach duch ¿ycia z Boga w nich wst¹pi³ i stanêli na nogi. A wielki strach pad³ na 
tych, co ich ogl¹dali.
Rev 11:12  Pos³yszeli oni donoœny g³os z nieba do nich mówi¹cy: «Wst¹pcie tutaj!» I w ob³oku wst¹pili do nieba, 
a ich wrogowie ich zobaczyli.
Rev 11:13  W owej godzinie nast¹pi³o wielkie trzêsienie ziemi i runê³a dziesi¹ta czêœæ miasta, i skutkiem 
trzêsienia ziemi zginê³o siedem tysiêcy osób. A pozostali ulegli przera¿eniu i oddali chwa³ê Bogu nieba.
Rev 11:14  Minê³o drugie "biada", a oto trzecie "biada" niebawem nadchodzi.
Rev 11:15  I siódmy anio³ zatr¹bi³, i w niebie powsta³y donoœne g³osy mówi¹ce: «Nasta³o nad œwiatem 
królowanie Pana naszego i Jego Pomazañca i bêdzie królowaæ na wieki wieków».
Rev 11:16  A dwudziestu czterech Starców, zasiadaj¹cych na tronach swych przed tronem Boga, pad³o na 
oblicza i odda³o pok³on Bogu,
Rev 11:17  mówi¹c: «Dziêki czynimy Tobie, Panie, Bo¿e wszechmog¹cy, Który jesteœ i Który by³eœ, ¿eœ obj¹³ 
wielk¹ Tw¹ w³adzê i zacz¹³ królowaæ.
Rev 11:18  I rozgniewa³y siê narody, a nadszed³ Twój gniew i pora na umar³ych, aby zostali os¹dzeni, i aby daæ 
zap³atê s³ugom Twym prorokom i œwiêtym, i tym, co siê boj¹ Twojego imienia, ma³ym i wielkim, i aby zniszczyæ 
tych, którzy niszcz¹ ziemiê».
Rev 11:19  Potem Œwi¹tynia Boga w niebie siê otwar³a, i Arka Jego Przymierza ukaza³a siê w Jego Œwi¹tyni, a 
nast¹pi³y b³yskawice, g³osy, gromy, trzêsienie ziemi i wielki grad.
Rev 12:1  Potem wielki znak siê ukaza³ na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê¿yc pod jej stopami, a na 
jej g³owie wieniec z gwiazd dwunastu.
Rev 12:2  A jest brzemienna. I wo³a cierpi¹c bóle i mêki rodzenia.
Rev 12:3  I inny znak siê ukaza³ na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, maj¹cy siedem g³ów i dziesiêæ rogów - 
a na g³owach jego siedem diademów.
Rev 12:4  I ogon jego zmiata trzeci¹ czêœæ gwiazd nieba: i rzuci³ je na ziemiê. I stan¹³ Smok przed maj¹c¹ 
rodziæ Niewiast¹, a¿eby skoro porodzi, po¿reæ jej dzieciê.
Rev 12:5  I porodzi³a Syna - Mê¿czyznê, który wszystkie narody bêdzie pas³ rózg¹ ¿elazn¹. I zosta³o porwane jej 
Dzieciê do Boga i do Jego tronu.
Rev 12:6  A Niewiasta zbieg³a na pustyniê, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby j¹ tam ¿ywiono 
przez tysi¹c dwieœcie szeœædziesi¹t dni.



Rev 12:7  I nast¹pi³a walka na niebie: Micha³ i jego anio³owie mieli walczyæ ze Smokiem. I wyst¹pi³ do walki 
Smok i jego anio³owie,
Rev 12:8  ale nie przemóg³, i ju¿ siê miejsce dla nich w niebie nie znalaz³o.
Rev 12:9  I zosta³ str¹cony wielki Smok, W¹¿ starodawny, który siê zwie diabe³ i szatan, zwodz¹cy ca³¹ 
zamieszka³¹ ziemiê, zosta³ str¹cony na ziemiê, a z nim str¹ceni zostali jego anio³owie.
Rev 12:10  I us³ysza³em donoœny g³os mówi¹cy w niebie: «Teraz nasta³o zbawienie, potêga i królowanie Boga 
naszego i w³adza Jego Pomazañca, bo oskar¿yciel braci naszych zosta³ str¹cony, ten, co dniem i noc¹ oskar¿a 
ich przed Bogiem naszym.
Rev 12:11  A oni zwyciê¿yli dziêki krwi Baranka i dziêki s³owu swojego œwiadectwa i nie umi³owali dusz swych 
- a¿ do œmierci.
Rev 12:12  Dlatego radujcie siê, niebiosa i ich mieszkañcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zst¹pi³ do was diabe³, 
pa³aj¹c wielkim gniewem, œwiadom, ¿e ma³o ma czasu».
Rev 12:13  A kiedy ujrza³ Smok, ¿e zosta³ str¹cony na ziemiê, pocz¹³ œcigaæ Niewiastê, która porodzi³a 
Mê¿czyznê.
Rev 12:14  I dano Niewieœcie dwa skrzyd³a or³a wielkiego, by na pustyniê lecia³a na swoje miejsce, gdzie jest 
¿ywiona przez czas i czasy, i po³owê czasu, z dala od Wê¿a.
Rev 12:15  A W¹¿ za Niewiast¹ wypuœci³ z gardzieli wodê jak rzekê, ¿eby j¹ rzeka unios³a.
Rev 12:16  Lecz ziemia przysz³a z pomoc¹ Niewieœcie i otworzy³a ziemia sw¹ gardziel, i poch³onê³a rzekê, któr¹ 
Smok ze swej gardzieli wypuœci³.
Rev 12:17  I rozgniewa³ siê Smok na Niewiastê, i odszed³ rozpocz¹æ walkê z reszt¹ jej potomstwa, z tymi, co 
strzeg¹ przykazañ Boga i maj¹ œwiadectwo Jezusa.
Rev 12:18  I stan¹³ na piasku [nad brzegiem] morza.
Rev 13:1  I ujrza³em Bestiê wychodz¹c¹ z morza, maj¹c¹ dziesiêæ rogów i siedem g³ów, a na rogach jej dziesiêæ 
diademów, a na jej g³owach imiona bluŸniercze.
Rev 13:2  Bestia, któr¹ widzia³em, podobna by³a do pantery, ³apy jej - jakby niedŸwiedzia, paszcza jej - jakby 
paszcza lwa. A Smok da³ jej sw¹ moc, swój tron i wielk¹ w³adzê.
Rev 13:3  I ujrza³em jedn¹ z jej g³ów jakby œmiertelnie zranion¹, a rana jej œmiertelna zosta³a uleczona. A ca³a 
ziemia w podziwie powiod³a wzrokiem za Besti¹,
Rev 13:4  i pok³on oddali Smokowi, bo w³adzê da³ Bestii. I Bestii pok³on oddali, mówi¹c: «Któ¿ jest podobny do 
Bestii i któ¿ potrafi rozpocz¹æ z ni¹ walkê?»
Rev 13:5  A dano jej usta mówi¹ce wielkie rzeczy i bluŸnierstwa, i dano jej mo¿noœæ przetrwania czterdziestu 
dwu miesiêcy.
Rev 13:6  Zatem otworzy³a swe usta dla bluŸnierstw przeciwko Bogu, by bluŸniæ Jego imieniu i Jego 
przybytkowi, i mieszkañcom nieba.
Rev 13:7  Potem dano jej wszcz¹æ walkê ze œwiêtymi i zwyciê¿yæ ich, i dano jej w³adzê nad ka¿dym 
szczepem, ludem, jêzykiem i narodem.
Rev 13:8  Wszyscy mieszkañcy ziemi bêd¹ oddawaæ pok³on w³adcy, ka¿dy, którego imiê nie jest zapisane od 
za³o¿enia œwiata w ksiêdze ¿ycia zabitego Baranka.
Rev 13:9  Jeœli kto ma uszy, niechaj pos³yszy!
Rev 13:10  Jeœli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeœli kto na zabicie mieczem - musi byæ 
mieczem zabity. Tu siê okazuje wytrwa³oœæ i wiara œwiêtych.
Rev 13:11  Potem ujrza³em inn¹ Bestiê, wychodz¹c¹ z ziemi: mia³a dwa rogi podobne do rogów Baranka, a 
mówi³a jak Smok.
Rev 13:12  I ca³¹ w³adzê pierwszej Bestii przed ni¹ wykonuje, i sprawia, ¿e ziemia i jej mieszkañcy oddaj¹ pok³on 
pierwszej Bestii, której rana œmiertelna zosta³a uleczona.
Rev 13:13  I czyni wielkie znaki, tak i¿ nawet ka¿e ogniowi zstêpowaæ z nieba na ziemiê na oczach ludzi.
Rev 13:14  I zwodzi mieszkañców ziemi znakami, które jej dano uczyniæ przed Besti¹, mówi¹c mieszkañcom 
ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzyma³a cios mieczem, a o¿y³a.
Rev 13:15  I dano jej, by duchem obdarzy³a obraz Bestii, tak i¿ nawet przemówi³ obraz Bestii i by sprawi³, ¿e 
wszyscy zostan¹ zabici, którzy nie oddadz¹ pok³onu obrazowi Bestii.
Rev 13:16  I sprawia, ¿e wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymuj¹ znamiê na praw¹ 
rêkê lub na czo³o
Rev 13:17  i ¿e nikt nie mo¿e kupiæ ni sprzedaæ, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.
Rev 13:18  Tu jest [potrzebna] m¹droœæ. Kto ma rozum, niech liczbê Bestii przeliczy: liczba to bowiem 
cz³owieka. A liczba jego: szeœæset szeœædziesi¹t szeœæ.
Rev 14:1  Potem ujrza³em: A oto Baranek stoj¹cy na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieœci cztery tysi¹ce, maj¹ce 
imiê Jego i imiê Jego Ojca wypisane na czo³ach.
Rev 14:2  I us³ysza³em z nieba g³os jakby g³os mnogich wód i jakby g³os wielkiego gromu. A g³os, który 
us³ysza³em, [brzmia³] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.



Rev 14:3  I œpiewaj¹ jakby pieœñ now¹ przed tronem i przed czterema Zwierzêtami, i przed Starcami: a nikt tej 
pieœni nie móg³ siê nauczyæ prócz stu czterdziestu czterech tysiêcy - wykupionych z ziemi.
Rev 14:4  To ci, którzy z kobietami siê nie splamili: bo s¹ dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzysz¹, 
dok¹dkolwiek idzie; ci spoœród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
Rev 14:5  a w ustach ich k³amstwa nie znaleziono: s¹ nienaganni.
Rev 14:6  Potem ujrza³em innego anio³a lec¹cego przez œrodek nieba, maj¹cego odwieczn¹ Dobr¹ Nowinê do 
obwieszczenia wœród tych, którzy siedz¹ na ziemi, wœród ka¿dego narodu, szczepu, jêzyka i ludu.
Rev 14:7  Wo³a³ on g³osem donoœnym: «Ulêknijcie siê Boga i dajcie Mu chwa³ê, bo godzina s¹du Jego 
nadesz³a. Oddajcie pok³on Temu, co niebo uczyni³ i ziemiê, i morze, i Ÿród³a wód!»
Rev 14:8  A inny anio³, drugi, przyszed³ w œlad mówi¹c: «Upad³, upad³ wielki Babilon, co winem zapalczywoœci 
swego nierz¹du napoi³ wszystkie narody!»
Rev 14:9  A inny anio³, trzeci, przyszed³ w œlad za nimi, mówi¹c donoœnym g³osem: «Jeœli kto wielbi Bestiê, i 
obraz jej, i bierze sobie jej znamiê na czo³o lub rêkê,
Rev 14:10  ten równie¿ bêdzie piæ wino zapalczywoœci Boga przygotowane, nierozcieñczone, w kielichu Jego 
gniewu; i bêdzie katowany ogniem i siark¹ wobec œwiêtych anio³ów i wobec Baranka.
Rev 14:11  A dym ich katuszy na wieki wieków siê wznosi i nie maj¹ spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i 
jej obrazu, i ten, kto bierze znamiê jej imienia».
Rev 14:12  Tu siê okazuje wytrwa³oœæ œwiêtych, tych, którzy strzeg¹ przykazañ Boga i wiary Jezusa.
Rev 14:13  I us³ysza³em g³os, który z nieba mówi³: «Napisz: B³ogos³awieni, którzy w Panu umieraj¹ - ju¿ teraz. 
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczn¹ od swoich mozo³ów, bo id¹ wraz z nimi ich czyny».
Rev 14:14  Potem ujrza³em: oto bia³y ob³ok - a Siedz¹cy na ob³oku, podobny do Syna Cz³owieczego, mia³ z³oty 
wieniec na g³owie, a w rêku ostry sierp.
Rev 14:15  I wyszed³ inny anio³ ze œwi¹tyni, wo³aj¹c g³osem donoœnym do Siedz¹cego na ob³oku: «Zapuœæ 
Twój sierp i ¿niwa dokonaj, bo przysz³a ju¿ pora dokonaæ ¿niwa, bo dojrza³o ¿niwo na ziemi!»
Rev 14:16  A Siedz¹cy na ob³oku rzuci³ swój sierp na ziemiê i ziemia zosta³a z¿êta.
Rev 14:17  I wyszed³ inny anio³ ze œwi¹tyni, która jest w niebie, i on mia³ ostry sierp.
Rev 14:18  I wyszed³ inny anio³ od o³tarza, maj¹cy w³adzê nad ogniem, i donoœnie zawo³a³ do maj¹cego ostry 
sierp: «Zapuœæ twój ostry sierp i poobcinaj grona winoroœli ziemi, bo jagody jej dojrza³y!»
Rev 14:19  I rzuci³ anio³ swój sierp na ziemiê, i obra³ z gron winoroœl ziemi, i wrzuci³ je do t³oczni Bo¿ego 
gniewu - ogromnej.
Rev 14:20  I wydeptano t³oczniê poza miastem, a z t³oczni krew wytrysnê³a a¿ po wêdzid³a koni, na tysi¹c i 
szeœæset stadiów.
Rev 15:1  I ujrza³em na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu anio³ów trzymaj¹cych siedem plag, 
tych ostatecznych, bo w nich siê dope³ni³ gniew Boga.
Rev 15:2  I ujrza³em jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciê¿aj¹ Bestiê i obraz jej, i liczbê 
jej imienia, stoj¹cych nad morzem szklanym, maj¹cych harfy Bo¿e.
Rev 15:3  A tak¹ œpiewaj¹ pieœñ Moj¿esza, s³ugi Bo¿ego, i pieœñ Baranka: «Dzie³a Twoje s¹ wielkie i godne 
podziwu, Panie, Bo¿e wszechw³adny! Sprawiedliwe i wierne s¹ Twoje drogi, o Królu narodów!
Rev 15:4  Któ¿ by siê nie ba³, o Panie, i Twego imienia nie uczci³? Bo Ty sam jesteœ Œwiêty, bo przyjd¹ 
wszystkie narody i padn¹ na twarz przed Tob¹, bo ujawni³y siê s³uszne Twoje wyroki».
Rev 15:5  Potem ujrza³em: w niebie zosta³a otwarta œwi¹tynia Przybytku Œwiadectwa
Rev 15:6  i ze œwi¹tyni wysz³o siedmiu anio³ów, maj¹cych siedem plag, odzianych w czysty, lœni¹cy len, 
przepasanych na piersiach z³otymi pasami.
Rev 15:7  I jedno z czterech Zwierz¹t poda³o siedmiu anio³om siedem czasz z³otych, pe³nych gniewu Boga 
¿yj¹cego na wieki wieków.
Rev 15:8  A œwi¹tynia nape³ni³a siê dymem od chwa³y Boga i Jego potêgi. I nikt nie móg³ wejœæ do œwi¹tyni, 
a¿ siê spe³ni³o siedem plag siedmiu anio³ów.
Rev 16:1  Potem pos³ysza³em donoœny g³os ze œwi¹tyni, mówi¹cy do siedmiu anio³ów: «IdŸcie, a wylejcie 
siedem czasz gniewu Boga na ziemiê!»
Rev 16:2  I poszed³ pierwszy, i wyla³ sw¹ czaszê na ziemiê. A wrzód z³oœliwy, bolesny, wyst¹pi³ na ludziach, co 
maj¹ znamiê Bestii, i na tych, co wielbi¹ jej obraz.
Rev 16:3  A drugi wyla³ sw¹ czaszê na morze. I sta³o siê ono krwi¹ jakby zmar³ego, i ka¿da z istot ¿ywych 
ponios³a œmieræ - te, które s¹ w morzu.
Rev 16:4  A trzeci wyla³ sw¹ czaszê na rzeki i Ÿród³a wód: i sta³y siê krwi¹.
Rev 16:5  I us³ysza³em anio³a wód, mówi¹cego: «Ty jesteœ sprawiedliwy, Który jesteœ, Który by³eœ, o Œwiêty, 
¿e tak os¹dzi³eœ.
Rev 16:6  Poniewa¿ wylali krew œwiêtych i proroków, krew równie¿ piæ im da³eœ. Godni s¹ tego!»
Rev 16:7  I us³ysza³em, jak mówi³ o³tarz: «Tak, Panie, Bo¿e wszechw³adny, prawdziwe s¹ Twoje wyroki i 
sprawiedliwe».



Rev 16:8  A czwarty wyla³ sw¹ czaszê na s³oñce: i dano mu w³adzê dotkn¹æ ogniem ludzi.
Rev 16:9  I ludzie zostali dotkniêci wielkim upa³em, i bluŸnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie 
nawrócili siê, by oddaæ Mu chwa³ê.
Rev 16:10  A pi¹ty wyla³ sw¹ czaszê na tron Bestii: i w jej królestwie nasta³y ciemnoœci, a ludzie z bólu gryŸli 
jêzyki
Rev 16:11  i Bogu nieba bluŸnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich siê nie odwrócili.
Rev 16:12  A szósty wyla³ sw¹ czaszê na rzekê wielk¹, na Eufrat. A wysch³a jej woda, by dla królów ze wschodu 
s³oñca droga stanê³a otworem.
Rev 16:13  I ujrza³em wychodz¹ce z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fa³szywego Proroka trzy duchy 
nieczyste jakby ropuchy;
Rev 16:14  a s¹ to duchy czyni¹ce znaki - demony, które wychodz¹ ku królom ca³ej zamieszkanej ziemi, by ich 
zgromadziæ na wojnê w wielkim dniu wszechmog¹cego Boga.
Rev 16:15  Oto przyjdê jak z³odziej: B³ogos³awiony, który czuwa i strze¿e swych szat, by nago nie chodziæ i by 
sromoty jego nie widziano.
Rev 16:16  I zgromadzi³y ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.
Rev 16:17  Siódmy wyla³ sw¹ czaszê w powietrze: a ze œwi¹tyni od tronu doby³ siê donoœny g³os mówi¹cy: 
«Sta³o siê!»
Rev 16:18  I nast¹pi³y b³yskawice i g³osy, i gromy, i nast¹pi³o wielkie trzêsienie ziemi, jakiego nie by³o, odk¹d jest 
cz³owiek na ziemi: takie trzêsienie ziemi, tak wielkie.
Rev 16:19  A wielkie miasto rozpad³o siê na trzy czêœci i miasta pogan runê³y. I wspomnia³ Bóg na Wielki 
Babilon, by mu daæ kielich wina - gniewu zapalczywoœci swej.
Rev 16:20  I pierzch³a ka¿da wyspa, i gór ju¿ nie znaleziono.
Rev 16:21  I grad ogromny o wadze jakby talentu spad³ z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluŸnili za plagê gradu, 
bo plaga jego jest bardzo wielka.
Rev 17:1  Potem przyszed³ jeden z siedmiu anio³ów, maj¹cych siedem czasz, i tak odezwa³ siê do mnie: 
«ChodŸ, uka¿ê ci wyrok na Wielk¹ Nierz¹dnicê, która siedzi nad wielu wodami,
Rev 17:2  z któr¹ nierz¹du siê dopuœcili królowie ziemi, a mieszkañcy ziemi siê upili winem jej nierz¹du».
Rev 17:3  I zaniós³ mnie w stanie zachwycenia na pustyniê. I ujrza³em Niewiastê siedz¹c¹ na Bestii szkar³atnej, 
pe³nej imion bluŸnierczych, maj¹cej siedem g³ów i dziesiêæ rogów.
Rev 17:4  A Niewiasta by³a odziana w purpurê i szkar³at, ca³a zdobna w z³oto, drogi kamieñ i per³y, mia³a w 
swej rêce z³oty puchar pe³en obrzydliwoœci i brudów swego nierz¹du.
Rev 17:5  A na jej czole wypisane imiê - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierz¹dnic i obrzydliwoœci ziemi".
Rev 17:6  I ujrza³em Niewiastê pijan¹ krwi¹ œwiêtych i krwi¹ œwiadków Jezusa, a widz¹c j¹ bardzo siê 
zdumia³em.
Rev 17:7  I rzek³ do mnie anio³: «Czemu siê zdumia³eœ? Ja ci wyjaœniê tajemnicê Niewiasty i Bestii, która j¹ 
nosi, a ma siedem g³ów i dziesiêæ rogów.
Rev 17:8  Bestia, któr¹ widzia³eœ, by³a i nie ma jej, ma wyjœæ z Czeluœci, i zd¹¿a na zag³adê. A zdumiej¹ siê 
mieszkañcy ziemi, ci, których imiê nie jest zapisane w ksiêdze ¿ycia od za³o¿enia œwiata - spogl¹daj¹c na 
Bestiê, i¿ by³a i nie ma jej, a ma przybyæ.
Rev 17:9  Tu trzeba zrozumienia, o maj¹cy m¹droœæ! Siedem g³ów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich 
Niewiasta.
Rev 17:10  I siedmiu jest królów: piêciu upad³o, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszed³, a kiedy przyjdzie, ma 
na krótko pozostaæ.
Rev 17:11  A Bestia, która by³a i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spoœród siedmiu i zd¹¿a na zag³adê.
Rev 17:12  A dziesiêæ rogów, które widzia³eœ, to dziesiêciu jest królów, którzy w³adzy królewskiej jeszcze nie 
objêli, lecz wezm¹ w³adzê jakby królowie na jedn¹ godzinê wraz z Besti¹.
Rev 17:13  Ci maj¹ jeden zamys³, a potêgê i w³adzê sw¹ daj¹ oni Bestii.
Rev 17:14  Ci bêd¹ walczyæ z Barankiem, a Baranek ich zwyciê¿y, bo Panem jest panów i Królem królów - a 
tak¿e ci, co z Nim s¹: powo³ani, wybrani i wierni».
Rev 17:15  I rzecze do mnie: «Wody, które widzia³eœ, gdzie Nierz¹dnica ma siedzibê, to s¹ ludy i t³umy, narody i 
jêzyki.
Rev 17:16  A dziesiêæ rogów, które widzia³eœ, i Bestia - ci nienawidziæ bêd¹ Nierz¹dnicy i sprawi¹, ¿e bêdzie 
spustoszona i naga, i bêd¹ jedli jej cia³o, i spal¹ j¹ ogniem,
Rev 17:17  bo Bóg natchn¹³ ich serca, aby wykonali Jego zamys³, i to jeden zamys³ wykonali - i dali Bestii 
królewsk¹ sw¹ w³adzê, a¿ Bo¿e s³owa siê spe³ni¹.
Rev 17:18  A Niewiasta, któr¹ widzia³eœ, jest to Wielkie Miasto, maj¹ce w³adzê królewsk¹ nad królami ziemi».
Rev 18:1  Potem ujrza³em innego anio³a - zstêpuj¹cego z nieba i maj¹cego wielk¹ w³adzê, a ziemia od chwa³y 
jego rozb³ys³a.
Rev 18:2  I g³osem potê¿nym tak zawo³a³: «Upad³, upad³ Babilon - stolica. I sta³a siê siedliskiem demonów i 



kryjówk¹ wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówk¹ wszelkiego ptaka nieczystego i budz¹cego wstrêt,
Rev 18:3  bo winem zapalczywoœci swojego nierz¹du napoi³a wszystkie narody, i królowie ziemi dopuœcili siê z 
ni¹ nierz¹du, a kupcy ziemi wzbogacili siê ogromem jej przepychu».
Rev 18:4  I us³ysza³em inny g³os z nieba mówi¹cy: «Ludu mój, wyjdŸcie z niej, byœcie nie mieli udzia³u w jej 
grzechach i ¿adnej z jej plag nie ponieœli:
Rev 18:5  bo grzechy jej naros³y - a¿ do nieba, i wspomnia³ Bóg na jej zbrodnie.
Rev 18:6  Odp³aæcie jej tak, jak ona odp³aca³a, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym 
przyrz¹dza³a wino, podwójny dzia³ dla niej przyrz¹dŸcie!
Rev 18:7  Ile siê ws³awi³a i osi¹gnê³a przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Poniewa¿ mówi w swym 
sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdow¹, i z pewnoœci¹ nie zaznam ¿a³oby",
Rev 18:8  dlatego w jednym dniu nadejd¹ jej plagi: œmieræ i smutek, i g³ód; i bêdzie ogniem spalona, bo mocny 
jest Pan Bóg, który j¹ os¹dzi³.
Rev 18:9  I bêd¹ p³akaæ i lamentowaæ nad ni¹ królowie ziemi, którzy nierz¹du z ni¹ siê dopuœcili i ¿yli w 
przepychu, kiedy zobacz¹ dym jej po¿aru.
Rev 18:10  Stan¹wszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedz¹: "Biada, biada, wielka stolico, 
Babilonie, stolico potê¿na! Bo w jednej godzinie s¹d na ciebie przyszed³!"
Rev 18:11  A kupcy ziemi p³acz¹ i ¿al¹ siê nad ni¹, bo ich towaru nikt ju¿ nie kupuje:
Rev 18:12  towaru - z³ota i srebra, drogiego kamienia i pere³, bisioru i purpury, jedwabiu i szkar³atu, wszelkiego 
drewna tujowego i przedmiotów z koœci s³oniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spi¿u, 
¿elaza, marmuru,
Rev 18:13  cynamonu i wonnej maœci amomum, pachnide³, olejku, kadzid³a, wina, oliwy, najczystszej m¹ki, 
pszenicy, byd³a i owiec, koni, powozów oraz cia³ i dusz ludzkich.
Rev 18:14  Dojrza³y owoc, po¿¹danie twej duszy, odszed³ od ciebie, a przepad³y dla ciebie wszystkie rzeczy 
wyborne i œwietne, i ju¿ ich nie znajd¹.
Rev 18:15  Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili siê na niej, stan¹ z daleka ze strachu przed jej katuszami, 
p³acz¹c i ¿al¹c siê, w s³owach:
Rev 18:16  "Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurê i szkar³at, ca³a zdobna w z³oto, drogi kamieñ 
i per³ê,
Rev 18:17  bo w jednej godzinie przepad³o tak wielkie bogactwo!" A ka¿dy sternik i ka¿dy ¿eglarz przybrze¿ny, 
i marynarze, i wszyscy, co pracuj¹ na morzu, stanêli z daleka
Rev 18:18  i patrz¹c na dym jej po¿aru, tak wo³ali: "Jakie¿ jest miasto podobne do stolicy?"
Rev 18:19  I rzucali proch sobie na g³owy, i wo³ali p³acz¹c i ¿al¹c siê w s³owach: "Biada, biada, bo wielka stolica, 
w której siê wzbogacili wszyscy, co maj¹ okrêty na morzu, dziêki jej dostatkowi, przepad³a w jednej godzinie".
Rev 18:20  Wesel siê nad ni¹, niebo, i œwiêci, aposto³owie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozs¹dzi³ wasz¹ 
sprawê».
Rev 18:21  I potê¿ny jeden anio³ dŸwign¹³ kamieñ jak wielki kamieñ m³yñski, i rzuci³ w morze, mówi¹c: «Tak z 
rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i ju¿ jej nie bêdzie mo¿na znaleŸæ.
Rev 18:22  I g³osu harfiarzy, œpiewaków, fletnistów, trêbaczy ju¿ w tobie siê nie us³yszy. I ¿adnego mistrza 
jakiejkolwiek sztuki ju¿ w tobie nie bêdzie mo¿na znaleŸæ. I terkotu ¿aren ju¿ w tobie nie bêdzie s³ychaæ.
Rev 18:23  I œwiat³o lampy ju¿ w tobie nie rozb³yœnie. I g³osu oblubieñca i oblubienicy ju¿ w tobie siê nie 
us³yszy: bo kupcy twoi byli mo¿now³adcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zosta³y wszystkie narody -
Rev 18:24  i w niej znalaz³a siê krew proroków i œwiêtych, i wszystkich zabitych na ziemi».
Rev 19:1  Potem us³ysza³em jak gdyby g³os donoœny wielkiego t³umu w niebie - mówi¹cych: «Alleluja! 
Zbawienie i chwa³a, i moc u Boga naszego,
Rev 19:2  bo wyroki Jego prawdziwe s¹ i sprawiedliwe, bo os¹dzi³ Wielk¹ Nierz¹dnicê, co znieprawia³a nierz¹dem 
swym ziemiê, i za¿¹da³ od niej poniesienia kary za krew swoich s³ug».
Rev 19:3  I rzekli powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi siê na wieki wieków.
Rev 19:4  A dwudziestu czterech Starców upad³o i czworo Zwierz¹t, i pok³on odda³o Bogu zasiadaj¹cemu na 
tronie, mówi¹c: «Amen! Alleluja!»
Rev 19:5  I wyszed³ g³os od tronu, mówi¹cy: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego s³udzy, którzy siê Go 
boicie, mali i wielcy!»
Rev 19:6  I us³ysza³em jakby g³os wielkiego t³umu i jakby g³os mnogich wód, i jakby g³os potê¿nych gromów, 
które mówi³y: «Alleluja, bo zakrólowa³ Pan Bóg nasz, Wszechmog¹cy.
Rev 19:7  Weselmy siê i radujmy, i dajmy Mu chwa³ê, bo nadesz³y Gody Baranka, a Jego Ma³¿onka siê 
przystroi³a,
Rev 19:8  i dano jej oblec bisior lœni¹cy i czysty» - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe œwiêtych.
Rev 19:9  I mówi mi: «Napisz: B³ogos³awieni, którzy s¹ wezwani na ucztê Godów Baranka!» I mówi mi: «Te 
prawdziwe s³owa s¹ Bo¿e».
Rev 19:10  I upad³em przed jego stopami, by oddaæ mu pok³on. I mówi: «Bacz, abyœ tego nie czyni³, bo jestem 



twoim wspó³s³ug¹ i braci twoich, co maj¹ œwiadectwo Jezusa: Bogu samemu z³ó¿ pok³on!» Œwiadectwem 
bowiem Jezusa jest duch proroctwa.
Rev 19:11  Potem ujrza³em niebo otwarte: a oto - bia³y koñ, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i 
Prawdziwym, oto sprawiedliwie s¹dzi i walczy.
Rev 19:12  Oczy Jego jak p³omieñ ognia, a wiele diademów na Jego g³owie. Ma wypisane imiê, którego nikt nie 
zna prócz Niego.
Rev 19:13  Odziany jest w szatê we krwi sk¹pan¹, a imiê Jego nazwano: S³owo Boga.
Rev 19:14  A wojska, które s¹ w niebie, towarzyszy³y Mu na bia³ych koniach - wszyscy odziani w bia³y, czysty 
bisior.
Rev 19:15  A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyæ narody: On paœæ je bêdzie rózg¹ ¿elazn¹ i On 
wyciska t³oczniê wina zapalczywego gniewu Wszechmog¹cego Boga.
Rev 19:16  A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imiê: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
Rev 19:17  I ujrza³em innego anio³a stoj¹cego w s³oñcu: I zawo³a³ on g³osem donoœnym do wszystkich ptaków 
lec¹cych œrodkiem nieba: «PójdŸcie, zgromadŸcie siê na wielk¹ ucztê Boga,
Rev 19:18  aby po¿reæ trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadaj¹, trupy 
wszystkich - wolnych i niewolników, ma³ych i wielkich!»
Rev 19:19  I ujrza³em Bestiê i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyæ bój z Siedz¹cym na koniu i z 
Jego wojskiem.
Rev 19:20  I pochwycono Bestiê, a z ni¹ Fa³szywego Proroka, co czyni³ wobec niej znaki, którymi zwiód³ tych, co 
wziêli znamiê Bestii i oddawali pok³on jej obrazowi. Oboje ¿ywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, 
gorej¹cego siark¹.
Rev 19:21  A inni zostali zabici mieczem Siedz¹cego na koniu, [mieczem], który wyszed³ z ust Jego. Wszystkie 
zaœ ptaki najad³y siê cia³ ich do syta.
Rev 20:1  Potem ujrza³em anio³a, zstêpuj¹cego z nieba, który mia³ klucz od Czeluœci i wielki ³añcuch w rêce.
Rev 20:2  I pochwyci³ Smoka, Wê¿a starodawnego, którym jest diabe³ i szatan, i zwi¹za³ go na tysi¹c lat.
Rev 20:3  I wtr¹ci³ go do Czeluœci, i zamkn¹³, i pieczêæ nad nim po³o¿y³, by ju¿ nie zwodzi³ narodów, a¿ tysi¹c 
lat siê dope³ni. A potem ma byæ na krótki czas uwolniony.
Rev 20:4  I ujrza³em trony - a na nich zasiedli [sêdziowie], i dano im w³adzê s¹dzenia - i ujrza³em dusze 
œciêtych dla œwiadectwa Jezusa i dla S³owa Bo¿ego, i tych, którzy pok³onu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i 
nie wziêli sobie znamienia na czo³o ani na rêkê. O¿yli oni i tysi¹c lat królowali z Chrystusem.
Rev 20:5  A nie o¿yli inni ze zmar³ych, a¿ tysi¹c lat siê skoñczy³o. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Rev 20:6  B³ogos³awiony i œwiêty, kto ma udzia³ w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma w³adzy 
œmieræ druga, lecz bêd¹ kap³anami Boga i Chrystusa i bêd¹ z Nim królowaæ tysi¹c lat.
Rev 20:7  A gdy siê skoñczy tysi¹c lat, z wiêzienia swego szatan zostanie zwolniony.
Rev 20:8  I wyjdzie, by omamiæ narody z czterech naro¿ników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadziæ na 
bój, a liczba ich jak piasek morski.
Rev 20:9  Wyszli oni na powierzchniê ziemi i otoczyli obóz œwiêtych i miasto umi³owane; a zst¹pi³ ogieñ od 
Boga z nieba i poch³on¹³ ich.
Rev 20:10  A diab³a, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie s¹ Bestia i Fa³szywy Prorok. I 
bêd¹ cierpieæ katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
Rev 20:11  Potem ujrza³em wielki bia³y tron i na nim Zasiadaj¹cego, od którego oblicza uciek³a ziemia i niebo, a 
miejsca dla nich nie znaleziono.
Rev 20:12  I ujrza³em umar³ych - wielkich i ma³ych - stoj¹cych przed tronem, a otwarto ksiêgi. I inn¹ ksiêgê 
otwarto, która jest ksiêg¹ ¿ycia. I os¹dzono zmar³ych z tego, co w ksiêgach zapisano, wed³ug ich czynów.
Rev 20:13  I morze wyda³o zmar³ych, co w nim byli, i Œmieræ, i Otch³añ wyda³y zmar³ych, co w nich byli, i 
ka¿dy zosta³ os¹dzony wed³ug swoich czynów.
Rev 20:14  A Œmieræ i Otch³añ wrzucono do jeziora ognia. To jest œmieræ druga - jezioro ognia.
Rev 20:15  Jeœli siê ktoœ nie znalaz³ zapisany w ksiêdze ¿ycia, zosta³ wrzucony do jeziora ognia.
Rev 21:1  I ujrza³em niebo nowe i ziemiê now¹, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminê³y, i morza ju¿ nie 
ma.
Rev 21:2  I Miasto Œwiête - Jeruzalem Nowe ujrza³em zstêpuj¹ce z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego mê¿a.
Rev 21:3  I us³ysza³em donoœny g³os mówi¹cy od tronu: «Oto przybytek Boga z ludŸmi: i zamieszka wraz z 
nimi, i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie "BOGIEM Z NIMI".
Rev 21:4  I otrze z ich oczu wszelk¹ ³zê, a œmierci ju¿ odt¹d nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu ju¿ 
[odt¹d] nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y».
Rev 21:5  I rzek³ Zasiadaj¹cy na tronie: «Oto czyniê wszystko nowe». I mówi: «Napisz: S³owa te wiarygodne s¹ i 
prawdziwe».
Rev 21:6  I rzek³ mi: «Sta³o siê. Jam Alfa i Omega, Pocz¹tek i Koniec. Ja pragn¹cemu dam darmo piæ ze Ÿród³a 



wody ¿ycia.
Rev 21:7  Zwyciêzca to odziedziczy i bêdê Bogiem dla niego, a on dla mnie bêdzie synem.
Rev 21:8  A dla tchórzów, niewiernych, obmierz³ych, zabójców, rozpustników, guœlarzy, ba³wochwalców i 
wszelkich k³amców: udzia³ w jeziorze gorej¹cym ogniem i siark¹. To jest œmieræ druga».
Rev 21:9  I przyszed³ jeden z siedmiu anio³ów, co trzymaj¹ siedem czasz pe³nych siedmiu plag ostatecznych, i 
tak siê do mnie odezwa³: «ChodŸ, uka¿ê ci Oblubienicê, Ma³¿onkê Baranka».
Rev 21:10  I uniós³ mnie w zachwyceniu na górê wielk¹ i wynios³¹, i ukaza³ mi Miasto Œwiête - Jeruzalem, 
zstêpuj¹ce z nieba od Boga,
Rev 21:11  maj¹ce chwa³ê Boga. ród³o jego œwiat³a podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o 
przejrzystoœci kryszta³u:
Rev 21:12  Mia³o ono mur wielki a wysoki, mia³o dwanaœcie bram, a na bramach - dwunastu anio³ów i 
wypisane imiona, które s¹ imionami dwunastu pokoleñ synów Izraela.
Rev 21:13  Od wschodu trzy bramy i od pó³nocy trzy bramy, i od po³udnia trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.
Rev 21:14  A mur Miasta ma dwanaœcie warstw fundamentu, a na nich dwanaœcie imion dwunastu Aposto³ów 
Baranka.
Rev 21:15  A ten, który mówi³ ze mn¹, mia³ z³ot¹ trzcinê jako miarê, by zmierzyæ Miasto i jego bramy, i jego mur.
Rev 21:16  A Miasto uk³ada siê w czworobok i d³ugoœæ jego tak wielka jest, jak i szerokoœæ. I zmierzy³ Miasto 
trzcin¹ poprzez dwanaœcie tysiêcy stadiów: d³ugoœæ, szerokoœæ i wysokoœæ jego s¹ równe.
Rev 21:17  I zmierzy³ jego mur - sto czterdzieœci cztery ³okcie: miara, któr¹ ma anio³, jest miar¹ cz³owieka.
Rev 21:18  A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste z³oto do szk³a czystego podobne.
Rev 21:19  A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne s¹ wszelakim drogim kamieniem. Warstwa 
pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
Rev 21:20  pi¹ta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewi¹ta - topaz, dziesi¹ta - 
chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
Rev 21:21  A dwanaœcie bram to dwanaœcie pere³: ka¿da z bram by³a z jednej per³y. I rynek Miasta to czyste 
z³oto jak szk³o przeŸroczyste.
Rev 21:22  A œwi¹tyni w nim nie dojrza³em: bo jego œwi¹tyni¹ jest Pan Bóg wszechmog¹cy oraz Baranek.
Rev 21:23  I Miastu nie trzeba s³oñca ni ksiê¿yca, by mu œwieci³y, bo chwa³a Boga je oœwietli³a, a jego lamp¹ - 
Baranek.
Rev 21:24  I w jego œwietle bêd¹ chodzi³y narody, i wnios¹ do niego królowie ziemi swój przepych.
Rev 21:25  I za dnia bramy jego nie bêd¹ zamkniête: bo ju¿ nie bêdzie tam nocy.
Rev 21:26  I wnios¹ do niego przepych i skarby narodów.
Rev 21:27  A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co pope³nia ohydê i k³amstwo, lecz tylko zapisani w 
ksiêdze ¿ycia Baranka.
Rev 22:1  I ukaza³ mi rzekê wody ¿ycia, lœni¹c¹ jak kryszta³, wyp³ywaj¹c¹ z tronu Boga i Baranka.
Rev 22:2  Pomiêdzy rynkiem Miasta a rzek¹, po obu brzegach, drzewo ¿ycia, rodz¹ce dwanaœcie owoców - 
wydaj¹ce swój owoc ka¿dego miesi¹ca - a liœcie drzewa [s³u¿¹] do leczenia narodów.
Rev 22:3  Nic godnego kl¹twy ju¿ [odt¹d] nie bêdzie. I bêdzie w nim tron Boga i Baranka, a s³udzy Jego bêd¹ Mu 
czeœæ oddawali.
Rev 22:4  I bêd¹ ogl¹daæ Jego oblicze, a imiê Jego - na ich czo³ach.
Rev 22:5  I [odt¹d] ju¿ nocy nie bêdzie. A nie potrzeba im œwiat³a lampy i œwiat³a s³oñca, bo Pan Bóg bêdzie 
œwieci³ nad nimi i bêd¹ królowaæ na wieki wieków.
Rev 22:6  I rzek³ mi: «Te s³owa wiarygodne s¹ i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wys³a³ swojego 
anio³a, by s³ugom swoim ukazaæ, co musi staæ siê niebawem.
Rev 22:7  A oto niebawem przyjdê. B³ogos³awiony, kto strze¿e s³ów proroctwa tej ksiêgi».
Rev 22:8  To w³aœnie ja, Jan, s³yszê i widzê te rzeczy. A kiedym us³ysza³ i ujrza³, upad³em, by oddaæ pok³on 
przed stopami anio³a, który mi je ukaza³.
Rev 22:9  Na to rzek³ do mnie: «Bacz, byœ tego nie czyni³, bo jestem wspó³s³ug¹ twoim i braci twoich, 
proroków, i tych, którzy strzeg¹ s³ów tej ksiêgi. Bogu samemu z³ó¿ pok³on!»
Rev 22:10  Dalej powiedzia³ do mnie: «Nie k³adŸ pieczêci na s³owa proroctwa tej ksiêgi, bo chwila jest bliska.
Rev 22:11  Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdê wyrz¹dzi, i plugawy niech siê jeszcze splugawi, a sprawiedliwy 
niech jeszcze wype³ni sprawiedliwoœæ, a œwiêty niechaj siê jeszcze uœwiêci!
Rev 22:12  Oto przyjdê niebawem, a moja zap³ata jest ze mn¹, by tak ka¿demu odp³aciæ, jaka jest jego praca.
Rev 22:13  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocz¹tek i Koniec.
Rev 22:14  B³ogos³awieni, którzy p³ucz¹ swe szaty, aby w³adza nad drzewem ¿ycia do nich nale¿a³a i aby 
bramami wchodzili do Miasta.
Rev 22:15  Na zewn¹trz s¹ psy, guœlarze, rozpustnicy, zabójcy, ba³wochwalcy i ka¿dy, kto k³amstwo kocha i nim 
¿yje.
Rev 22:16  Ja, Jezus, pos³a³em mojego anio³a, by wam zaœwiadczyæ o tym, co dotyczy Koœcio³ów. Jam jest 



Odroœl i Potomstwo Dawida, Gwiazda œwiec¹ca, poranna».
Rev 22:17  A Duch i Oblubienica mówi¹: «PrzyjdŸ!» A kto s³yszy, niech powie: «PrzyjdŸ!» I kto odczuwa 
pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody ¿ycia darmo zaczerpnie.
Rev 22:18  Ja œwiadczê ka¿demu, kto s³ucha s³ów proroctwa tej ksiêgi: jeœliby ktoœ do nich cokolwiek 
do³o¿y³, Bóg mu do³o¿y plag zapisanych w tej ksiêdze.
Rev 22:19  A jeœliby ktoœ odj¹³ co ze s³ów ksiêgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udzia³ w drzewie ¿ycia i 
w Mieœcie Œwiêtym - które s¹ opisane w tej ksiêdze.
Rev 22:20  Mówi Ten, który o tym œwiadczy: «Zaiste, przyjdê niebawem». Amen. PrzyjdŸ, Panie Jezu!
Rev 22:21  £aska Pana Jezusa ze wszystkimi!


